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TÂRÎḪ TEDḲÎḲÂTINDA MÜŞKÎLÂT 

Transkribe eden Hüseyin Odabaş ** 

Türkiye târîḫinde on doḳuzuncu ʿaṣır, pek mühim bir dönemeçdir: O 
zamâna ḳadar tamamen Asiyâʾi ve ḳurûn-ı vusṭaʾi bir müʾessese olan 
“ʿOsmânlı Devleti” dâḫili ḫârici bir çoḳ ilcâlarla garblılaşmağa teşebbüs etdi. 
“Siyâsî Tanẓîmat” denilen ḥareketi yapdı vâḳıʿâ bundan evvel de Türkiyeyi 
Avrupaya yaḳlaşdıracaḳ baʿżı işler olmuşdu, faḳaṭ bunlar pek ḳısmî ve tâlî 
şeylerdi. Ḫulâṣâ “tanẓîmat”ıñ mâhiyetini ifade eden “Gülḫâne Ḫaṭṭı” ile derki 
Türkiye şarḳlılıḳtan garblılığa teveccüh itmiş oldu. Bu mebdeʾi tettebuʿ 
etmek, asiyâʾi ḥayâta tamamen vedâʿ eden bu ġünkü nesil içûn elzemdir.  

Faḳaṭ bu tettebuʿ, esâslı olmalı. Yarım yamalaḳ tedḳîḳler ve bu nevʿ 
tedḳîḳlere istinâd eden eserler fâyidesiz ḥatta żararlıdır. Ḳanâʿatime göre on 
doḳuzuncu ʿaṣr Türkiyesini −başḳa bir taʿbire ġöre “tanẓîmat” ḥareketleriyle 
neticelerini− vâżiḥan ġörebilmek içun daha evvellere baḳmaḳ pek żarûridir: 
Çünki on duḳuzuncu ʿaṣr kendisinden öňceki ʿaṣırlara ḳarşı bir “ʿaksi’l-
ʿamel”dir. Bu “ʿaksi’l-ʿamel”iñ mâhiyetini idrâk etmek, istiḫlâf ettiği devirleriň 
şumûliyle iḥâṭa edilmiş olmasına vabestedir. Türkiyeniñ mâżîdeki siyâsî, 
idârî, iḳtiṣâdî, dînî  

 

                                                 
* Orijinal metin Hayat II (43), 2-3. sayfalarından alınmıştır. Transkripsiyonu yapılan belgeler ise; 

İsmail E. Erünsal’ın hazırladığı Kütüphanecilikle İlgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler II adlı 
eserin 220-223. sayfalarından alınmıştır. 

** Arş. Gör. Hüseyin Odabaş, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü öğretim elemanıdır. E-posta: odabas@humanity.ankara.edu.tr 

"Tarih Tedkikatında Müşkilat ".  (2006). Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren).  
Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (42-49). Ed: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 



 34 

 

"Tarih Tedkikatında Müşkilat ".  (2006). Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren).  
Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (42-49). Ed: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 



 35 

 
teşkilâtı nelerdi? Ẕihnî bedî’i müʾesseseleri hanġi esâslara ve ne ṣûretle 
istinâd ediyordu? Ḥâlâ eṭrafıyla tettebuʿ edilmemiş olan bütün bu şeyleriñ ve 
bu şeylere ʿâʾid teferruʿâtın mâhiyeti bilinmeden “ʿaksi’l-ʿamel” yeni tedḳîḳe 
ḳalḳmanıň imkânı yoḳdur.  

Vaḳʿanüvis ve ḫuṣûṣi târiḫlerimiziñ ḳıymeti maʿlûmdur bunlardan, baʿżı 
ʿumûmiyetlere ʿâʾid olunacaḳ istifâde inkâr edilmemekle beraber 
kifâyetsizlikleriň derecesini söylemek zâʾiddir. “Ḫazîne-ʾi Evrâḳ” 
vesîḳalarından bu güne ḳadar yalñız hicrî onuncu ʿaṣra ʿâʾid olanlarından 
birazı ṭoplanmış ve neşr edilmişdir. Ḫazîne-ʾi evrâḳda mevcûd her saṭır 
ġözden ġeçirilmeli, ve ehemmiyeti şaḫṣî bir ḥükme terk edilmeksiziň neşr 
olunmalıdır. 

Mâżîde milli teşkîlâtımızla dîni teşkîlâtımız ġirift bir ḥalde bulunduğundan 
sâde “ḫazîne-ʾi evraḳ” maḥfûẓâtının ortaya ḳonması da kâfî değildir. Bütün 
şeyḫu’l-islâm defterleri İstanbul kaḍılığı evrâḳı ʿumûmiyetle cild cild, târiḫ 
mudeḳḳiḳleriñ öňünde durmalıdır. On ikinci ʿaṣır “terceme-ʾi hâlci”lerinden 
meşhûr şeyḫi efendi, pek değerli bir eser olan üç cildlik “vaḳâyıʿi’l-
fużelâ”sını ḫâṣṣeten şeyḫu’l-islâm defterlerini tedḳîḳ ederek ḳaleme almış. 
Ondan ṣoňra kimse bunları tedḳîḳ etmediği içûn “1143” senesinden ṣoñraki 
meşâhiriň terceme-ʾi ḫâlleri pek nâḳıṣ ḳalmaşdır. “İstanbul ḳâḍılığı” 
evrâḳınıñ tetebbiʿi daha mühimdir: Mâẓiniñ bir çoḳ ḳarañlıḳları aydınlanacaḳ 
ictimâʿî, idârî, iḳtiṣâdî, ʿilmî ḥayâtımızıñ şumûliyle müşâhede evrâḳınıñ 
tetebbuʿu daha mühimdir: Mâẓiniñ bir çoḳ ḳarañlıḳları aydınlanacaḳ, ictimâʿî 
idârî, iḳtiṣâdî, ʿilmî hayâtımızıñ şumûliyle müşâhede idilebilmesi mümkin 
olacaḳdır.  
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Eski kütübḫâneleriñ ḳıyılarında, bucaḳlarında ḳalmış baʿżan eserler, 
mecmûʿalar, ḥattâ kitâblarıñ şurâsına burasına ġelişi ġüzel yazılmış beş on 
saṭır, felân veya felân vaḳʿa yaḫud şaḫṣ ḥaḳḳında bizi çoḳ tenvîr edecektir. 
Resmî ve gayr-i resmî bir ṣûretde memleketimize ġelen  ecnebîleriñ ḳaleme 
aldıḳları raporlar, mektûblar, ḫâṭıralar, seyâḥatnâmeler ve türlü türlü kitâblar 
da bize mażîmizi îżâḥ edecek ḳuvvete hâʾizdirler.  

Eski vezirler, ʿâlimler, müʾellifler, şâʿirler ekseriyen mektûblarını ṭoplamışlar 
“münşeât”lar vücûda getirmişlerdir. Bunlarıň da tedḳîḳi bize ḫaylî şeyler 
öğretir. Tanẓîmat devrini tetebbuʿdaki bir müşkil de budur ki muʿeḫḫir 
zamânlarıñ vezirleri, ʿâlimleri, muʾellifleri, şâʿirleri yazılarını bi’l-akis 
ekseriyetle ṭoplamamışlardır meselâ “Bir Türk Diplomatınıñ Evrâk-ı 
Siyâsiyesi” gibi eserlerle yine meselâ Muʿallim Nâciniñ “Mektûblarım”ı 
deryâya nisbetle birer ḳaṭredir. Eski adamlarıň el yazılarını bulabiliyoruz. 
Eski mürekkebleriñ “sâbit” ḳalmaḳdaki ḳudreti maʿlumdur. Müʾeḫḫir 
devirleriñ ricâline ʿâʾid kağıdlar hiçbir ḫasâra uğramamış bile olsa durduğu 
yerde yazıları kendi kendine gâʾib oluyor: Yeñi mürekkebler uçuyor! Bu 
iʿtibârla meselâ tanẓîmât ricâliniñ el yazılarından maḥfûẓ bulunanlarını bu 
gün tamâmen oḳuyabileceğimizi ẓann itmiyorum.  

Ḥicrî 1247’den iʿtibâren Türkiyeye gazetecilik ġirmişdir. Türkçe 
olaraḳ−dâḫilde, ḫâricde− intişâr eden gazeteleri bilâ istisnâ ṭoplamaḳ, 
bunlara bütün mecmuʿaları, risâleleri ʿilâve itmek de ondokuzuncu ʿaṣr 
Türkiyesini añlamaḳ ve yazmaḳ içun elzemdir. Eski kütübḫânelere ġirince 
eski devirlere ʿâʾid hemân her kitâbı bulmaḳ mümkindir. Faḳaṭ ḥâlen yeñi 
neşriyâtı muḥtevî bir kütübḫânemiz yoḳdur. Eskî eserimize dâʾir 
bibliyografik maʿlûmâtımız 
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mevcûddur. Bu ḳâbîl maʿlûmatı olmayanlar da ḳolâyca ʾelde edebilirler. 
Faḳaṭ ṣoñ devriñ bibliyografisi de yoḳdur, bi’ṭ-ṭabʿ neşriyâtını tedḳîḳ 
edebilmek de müteʿassırdır. Dimek oluyor ki on doḳuzuncu ʿaṣr, 
kendisinden evvelki ʿaṣırlara naẓaran daha mechûldur ve bi’ṭ-ṭabʿ daha güç 
tettebuʿ edilebilir. Böyle bir devriñ târîḫini yazmağa ḳalḳışmaḳ da insânı 
ḫüsrâna dûçar eder. Yapılacaḳ şey bu mühim ʿaṣrı ânlamaḳ içûn bir 
ṭaraftan, daha eski ʿaṣırları tettebuʿa çalışmaḳ, diğer ṭaraftan bu ʿaṣrıñ 
târiḫine esâs olacaḳ vesîḳaları ṭoplamaḳdır. Bu işlere ise bizim mesâʿimiz 
bizim ʿömrümüz kâfî gelmez. Ondoḳuzuncu ʿaṣır Türkiyesiniñ târiḫini ancaḳ 
bizden ṣoñraki nesil yazabilecekdir. Biz o nesliň himmetine mesned olacaḳ 
vesîḳaları, tettebuʿları ṭoplayabilirsek çoḳ büyük bir iş yapmış oluruz.  

ʿAli Cânib 
Hayat II, 43 (1927), s. 2-3 
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