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Gelibolulu Mustafa Âlî, (1541-1600) 16. 
yüzyılın pek çok bakımdan dikkat çe-
ken bir müellifi. O, çeşitli alanlarda pek 
çok eser vermiş olmakla birlikte çalış-
maları değerlendirildiğinde tarihçiliği-
nin ön plana çıktığı görülür. Bu alanda-
ki en önemli eseri de Künhü’l-Ahbâr’dır. 
Tarihlerin Özeti anlamına gelen ve 
1592-1598 yılları arasında yazılmış 
bir dünya tarihi olan  Künhü’l-Ahbâr, 
Osmanlı tarih yazıcılığında önemli 
bir merhaledir. II. Bayezid döneminde, 
daha çok menkıbe ve rivayetin süslediği 
tarih anlayışından vazgeçilmiş, özellik-
le İdris-i Bitlisî ile artık beylikten impa-
ratorluğa doğru yol alan devletin ihti-
şamını ifade edecek tarihler yazılmaya 
başlanmıştır. Bu anlamdaki ilk Türkçe 
örnek Kemâlpaşazâde’nin (1468-1534) 
kaleme aldığı  Tevârîh-i Âl-i Osman’dır. 
Sözü edilen bu tarih, muhtevası yanın-
da Türk nesir tarihi açısından da dik-
katle üzerinde durulması gereken bir 
çalışmadır. Kemâlpaşazâde’den sonra 
Hoca Sadeddin Efendi ile sürdürülen 
bu geleneğin takipçilerinden biri olan 
Gelibolulu Mustafa Âlî, aynı zamanda 
Osmanlı tarihçiliğinin bir başka boyu-
tunun kilit ismidir: İslam tarihçiliğin-
de esere bir dünya tarihi ile başlayan 
örneklerin Türkçe yazılmış en eski 
umumi tarihi Künhü’l-Ahbâr’dır.

Künhü’l-Ahbâr, rükn adı verilen dört 
ana bölümden oluşmaktadır. I. rükün, 
müellifin deyimi ile başlı başına bir eser 
hüviyeti taşıyan bir mukaddime ile onu 
izleyen esas bölümden meydana gel-
miştir. Mukaddimenin “tevhid”, “mü-
nacat” ve “naat” bölümlerine Arapça 
olarak başlanmış, Osmanlı Türkçesi ile 
devam edilmiştir. Eserin yazılış sebebi, 
ismi, tarihi, yöntemi, bölümleri, kay-

nakları hakkında bilgi verilen “sebeb-i 
telif”ten sonra tarih ilminin önemi, 
eski hükümdarların tarihçilere verdiği 
değer, bunun tersi örneklerin doğur-
duğu olumsuz sonuçlar bu bölümde 
anlatılmıştır. Daha sonra Anadolu hal-
kının detaylı konumu ifade edilir. Asıl 
bölümde ise âlem yaratılmadan önceki 
durum; nûr-ı Muhammedî, melekler, 
şeytan, dünya ve içindekiler, cennet, ce-
hennem, güneş, ay, gece-gündüz, yedi 
iklim; denizler ve yaratıklar, göller; ne-
hirler; dağlar; geçmiş milletlerin hayat-
ları, Hz. Âdem ve diğer peygamberler; 
insanlığın farklı evreleri ayrıntılı bir 
surette kaleme alınmıştır.  Künhü’l-Ah-
bâr’ın II. rüknünde Hz. Muhammed, 
dört halife, sahabe-i kirâm, aşere-i mü-
beşşere, mezhep imamları, muhaddis-
lerin ileri gelenleri, Cemel Vak‘ası’nda 
şehit olanlar, on iki imam, Acem (İran) 
padişahları ve Yunan batlamyusları ele 
alınmıştır. III. rükünde Tolunoğulları, 
Fâtimîler, Çerkezler, Emevi ve Abba-
si halifeleri, Hüseyin Baykara, Erdebil, 
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Buhara, Semerkand, Akkoyunlu, Kara-
koyunlu, Zülkadiroğulları, Hindistan, 
Çapur, Mazenderan, Türkmen ve Şirvan 
devletleri, Sâmânîler, Âl-i Büveyh, Ho-
rasan ve Kirman Selçukluları, Anadolu 
Selçukluları, Atabegler, Harezmşahlar, 
İlhânîler, Cengiz Han, Emir Timur, Da-
nişmendliler, Konya Selçukluları anla-
tılır.  Künhü’l-Ahbâr’ın asıl önemli bö-
lümü olan IV. rükünde ise başlangıçtan 
itibaren Osmanlı Devleti ve hükümdar-
ları hakkında III. Mehmed’in Eğri sefe-
rine kadar (1004-05/1596) bilgi veri-
lir. Bu rükünde ayrıca devlet adamları, 
âlim ve şairlere ait uzun biyografiler, 
Osmanlıların aslı, etnolojileri ve idare-
cilerinin durumuyla ilgili müstakil kı-
sımlar bulunmaktadır.

Bu kadar çok farklı konuyu ele alan 
ve en hacimli tarih kitaplarından biri 
olan  Künhü’l-Ahbâr, çok değişik kay-
naklardan yararlanılarak yazılmıştır. 
Âlî, bunların sayısını etkileşen örnek-
lerle birlikte altı yüz olarak vermektedir. 
Sözünü ettiği kaynakların bir kısmının 
bugün elde olmadığı düşünülürse eser, 
önemli bir birikimi günümüze aktaran 
dikkate değer bir örnektir. Bu yüzden 
de adı Tarihlerin Özeti konmuştur. IV. 
rüknde Âlî, yazılı kaynakların yanı sıra 
divan kâtipliği, defterdarlık, sancak 
beyliği gibi devlet görevlerindeyken 
eriştiği malumattan; yaptığı işler sı-
rasında tanıştığı sadrazam, vezir, vali, 
lala, beylerbeyi, defterdar, nişancı gibi 
görevlilerden duyduğu bilgilerden ve 
resmî belgelerden yararlanır. Bazen 
olayın içerisinde bulunan şahıslardan 
bizzat aldığı bilgileri paylaşır, bazen 
de tanık olduğu hadiseleri anlatır. Bu 
rüknü yazarken o, önceki tarihçiler 
gibi farklı rivayetleri sıralayıp yorumu 
okuyucuya bırakmamış, kendisi bun-
ların bir değerlendirmesini yaparak en 
doğru olanı eserine dercetmiştir. Bu ba-
kımdan IV. rüknün önemli bir kısmını 
ilk elden bilgiler oluşturmaktadır. Bu 

kaynakların ötesinde isim zikretmeden 
de pek çok eser  Künhü’l-Ahbâr’ın kay-
nakları arasındadır. Mesela şair tezki-
releri bu anlamda zikredilebilir. Ayrıca 
kendisine ait başka eserlerden de sık sık 
faydalanmış, bunlardan bazılarının bö-
lümleri  Künhü’l-Ahbâr’da âdeta aynen 
iktibas edilmiştir.

Künhü’l-Ahbâr  edebî açıdan da olduk-
ça değerli bir eserdir. Âlî, I. Rükn’de bu 
eseri yazarken kullanacağı dil politika-
sını da uzun uzun izah eder. Âlî, yaşa-
dığı dönemde artık kuralları oturmuş 
Osmanlı Türkçesinin dil anlayışıyla bu 
eserini kaleme almıştır. Aslında daha 
edebî bir dil kullanabilecek konumda 
iken eserinin geniş kitleler tarafın-
dan okunması için orta yol bir üslubu 
tercih ettiğini söyler ve bunu “zeban-ı 
vuku’” tamlamasıyla ifade eder. Fakat 
bu anlatımı basit olarak algılamamak 
gerekir. Mesela seciler, iç kafiyeler, şi-
irde kullanılan farklı sanatların yer yer 
mensur kısımda da tasarrufu, onun pek 
çok üslup özelliğini bir arada ve laf ka-
labalığına düşmeden kullanabildiğinin 
göstergesidir. Bu anlamda Âlî’nin dilin-
de sunilik yoktur. Açık ve canlı bir ifade, 
mukaddime hariç, Künhü’l-Ahbâr’ın en 
belirgin üslup özelliğidir. Eserde zengin 
sayılabilecek manzum örnekler de ona 
aynı zamanda edebî bir eser karakteri 
kazandırmaktadır.  Künhü’l-Ahbâr  Os-
manlı siyasi tarihçiliğinde işgal ettiği 
önemli mevki yanında kültürel mese-
lelere, özellikle de biyografiye göster-
diği ilgi sayesinde kültür tarihçileri 
açısından da önemli bir eserdir. Âlî’ye 
gelinceye kadar hem İslami gelenek-
te hem de bu geleneğin bir bölümünü 
teşkil eden Türk tarih ve edebiyatında 
biyografi ciddi bir gelişme göstermişti. 
Âlî, Osmanlı biyografi geleneğinde ken-
dinden önce ortaya konmuş örneklerin 
başarılı taraflarını ikmal ederek âdeta 
Latîfî, Âşık Çelebi ve Taşköprîzâde’nin 
müspet taraflarından yararlanarak bu 
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alanda da başarılı bir tablo ortaya koy-
muştur. Başka eserlerinde de görüldü-
ğü gibi yazarın Künhü’l-Ahbâr’da dikkat 
çekmek istediği en önemli husus, aslın-
da ulaştığı coğrafi sınırlar açısından en 
görkemli dönemini yaşayan Osmanlı 
Devleti’nin, 16. yüzyılın ortalarından 
itibaren bir çözülüşe doğru gidişine 
dikkat çekme çabasıdır. Âlî, eserleriy-
le başta padişah olmak üzere Osmanlı 
idareci ve aydın kesimini bilgilendirip 
uyarmaya, Fâtih Sultan Mehmed’den 
Kanunî Sultan Süleyman’a kadar olan 
dört büyük padişah döneminde yaşa-
nan Osmanlılık ideallerinin bozulma-
ya başladığını, yeni tedbirlerle tekrar 
eski konumun kazanılması gerektiğini 
ilgililere duyurmaya çalışır. Daha son-
ra örnekleri artacak bu tür uyarıların 
ilk habercisi  Künhü’l-Ahbâr’dır. Eserin 
zaman içerisinde gördüğü ilgi, sayıları 
yüzlerle ifade edilen yazma nüshaları-
nın mevcudiyetinden anlaşılmaktadır. 
Yazıldığı dönemden başlanarak  Kün-
hü’l-Ahbâr, Peçevî İbrâhîm (ö. 1649), 
Solakzâde Hemdemî (ö. 1658), Musta-
fa Naîmâ (ö. 1716), Hezarfen Hüseyin 
(ö. 1691), Evliya Çelebi (1611-1682), 
Mü’minzâde Ahmed Hasîb (ö. 1752), 
Mustafa Nûrî Paşa (ö. 1890) gibi önemli 
Osmanlı tarihçileri tarafından kulla-
nılmış, Kantemiroğlu ve Hammer gibi 
Batılı tarihçilerin de ilgi alanı içinde 
olmuştur.

Yakın dönemde de eser değişik çalışma-
larda gündeme gelmiş ayrıca üzerinde 
aşağıda gösterilen çalışmalar yapılmış-
tır:  Künhü’l-Ahbâr’ın ilk baskısı, İstan-
bul’da Takvimhâne-i Âmire’de bölüm 
tertibine uyulmaksızın beş cilt olarak 
yapılmıştır (1860-1868). Yaratılıştan 
İstanbul’un fethine kadar olan tarihi 
ele alan bu baskıda 500 varağı bulan 
dördüncü bölümün en önemli son kıs-
mı ile diğer bazı bölümler eksiktir. Kün-
hü’l-Ahbâr’ın dördüncü bölümünün 
mukaddimesinin bir baskısı Leiden 

nüshasından Jan Schmidt tarafından 
gerçekleştirilmiştir (İstanbul 1987). IV. 
rüknün başından Yavuz Sultan Selim’in 
saltanatının sonuna kadar olan bölüm, 
Ahmet Uğur, Ahmet Gül, Mustafa Çuha-
dar ve İ. Hakkı Çuhadar tarafından neş-
redilmiştir (1997). II. Selim (ö.1574), 
III. Murad (ö. 1595) ve III. Mehmed (ö. 
1603) devirlerini Faris Çerçi neşret-
miştir (2000). Ancak bu neşirler sınır-
lı sayıda nüshalara dayanmaktadır. M. 
Hüdai Şentürk, Fatih Sultan Mehmed 
devrinin tenkitli metnini yayımlamış-
tır (1997). Türk Tarih Kurumu, kendi 
kütüphanelerinde bulunan bir  Kün-
hü’l-Ahbâr  nüshasının tıpkıbasımını 
gerçekleştirmiştir (2009). Eserin tez-
kire kısmı ise Mustafa İsen tarafından 
yayımlanmıştır (1994). Ahmet Uğur ve 
Ali Çavuşoğlu bu yayının indeksini ha-
zırlamış (2014), Ali Çavuşoğlu hafifle-
tilmiş çeviri yazılı metnini neşretmiştir 
(2019).

Bu kadar çok neşrin sebebi Künhü’l-Ah-
bâr’ın hacimli bir eser oluşudur. Ni-
tekim farklı araştırıcılar ihtiyaç duy-
dukları bölümleri ele alıp yayınlama 
ihtiyacı duymuşlardır. Oysa böylesine 
önemli bir eserin baştan sona bütünü, 
bilimsel ölçütler kullanılarak toplu ola-
rak yayınlanması gereklidir. İşte Yaz-
ma Eserler Kurumu Başkanlığı böyle 
bir ihtiyaca karşılık gelmek üzere Kün-
hü’l-Ahbâr’ı bir bütün olarak ele alıp ya-
yınlamaya karar vermiştir. Bu çerçeve-
de çalışmalar başlamış ve Suat Donuk 
tarafından eserin ilk iki rüknü 2000 
yılında neşredilmişti. Bu yayınlarda 
eserin bütününün neşri müjdesi veri-
liyor ve diğer rükünler üzerinde çalış-
maların devam ettiği ifade ediliyordu. 
Nitekim bu müjde gerçekleşti ve geçen 
ay içinde üçüncü rükün de okuyucu ile 
buluştu.

Ülkemizde bu nitelikte eski harfli me-
tinlerin günümüz harfleriyle yayınında 
bir standart tutturulamadı. Oysa bu tür 
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eserlerin nasıl yayınlanacağı tenkitli 
metin neşri çerçevesi içinde bilim dün-
yasında bilinen bir yöntem. Ama uygu-
lamanın biraz keyfî seyrettiğini görü-
yoruz. Aynı seri içinde çıkan yayınlar 
arasında bile yöntemi başarıyla uygula-
yan araştırıcılar yanında standart dışı 
örneklere de rastlanıyor. Burada eserin 
bütün yazma nüshalarının tespit edilip 
bir şecereye dönüştürülmesi, bunun 
sonucunda da yazarın kaleminden 
çıkmış nüshaya en yakın örnekle oku-
yucunun önüne çıkılması beklenen bir 
faaliyet. Sevinerek ifade etmek isterim 
ki Suat Donuk Künhü’l-Ahbâr neşrinde 
bütün nüshaları görüp bunları sağlıklı 
bir biçimde değerlendirerek neşriyatı 
gerçekleştirmiş. İlk iki rükünden sonra 
bu rükünde de mevcut nüshalar üze-
rinden sağlıklı bir değerlendirmeyle 
metin ortaya çıkmış. İlk üç rükünde 
hitap ettikleri okuyucu kitlesi gereği 
nispeten az olan nüshalar ve daha sade 
seyreden dil ve yalın üslup dördüncü 
rükünde birden bire mahiyet değişti-

recek. Ama üç rükünle kazanılan tec-
rübeden sonra araştırıcının bu sorunu 
kolaylıkla aşacağını düşünüyorum.

Gelibolulu Mustafa Âlî, son yıllarda 
yerli ve yabancı araştırıcılar tarafından 
âdeta yeniden keşfedilen önemli bir Os-
manlı aydını. Okuyucunun onun eser-
lerine sağlıklı bilimsel neşirlerle ulaş-
ması bu anlamda önemli. Suat Donuk’u 
bu zor ama keyifli yayını gerçekleştirdi-
ği, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baş-
kanlığını da titiz bir baskıyla bunu hem 
matbu hem de sanal ortamda okuyu-
cuyla buluşturduğu için kutluyorum. 
Kurum sadece bu eserle değil, kültürü-
müzün çok sayıda nadide eserini ben-
zer biçimde yayın hayatına kazandır-
dığı için ayrıca kutlanmayı hak ediyor. 
Künhü’l-Ahbâr’ın en önemli bölümü 
olan IV. rüknü de merakla bekliyoruz.

Kaynak

Künhü’l-Ahbâr, 1., 2., 3. Rükn, Türkiye 
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Ya-
yınları, İstanbul 2020-2021. 

Türkiye’de 20. yüzyılın başından itiba-
ren bilimsel metotlarla yapılmaya baş-
lanan Türkoloji çalışmaları, bir devlet 
politikası olarak Türk Derneğinin ku-
ruluş süreci ile başlar. Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kuruluşuna temel teşkil eden 
ideolojinin maya tuttuğu Türk Derne-
ği, aynı zamanda Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kültür ve eğitim politikalarını, 
dolayısıyla Türkoloji çalışmalarının 
stratejisini de belirler. 25 Kânunuevvel 

1908 tarihinde kurulan Derneğin ama-
cı, Dernek Nizamnamesi’nin 2. madde-
sinde; “Cemiyetin maksadı Türk diye anı-
lan bütün kavimlerin mâzi ve âsâr, efâl, 
avâl ve muhitini öğrenmeğe ve öğretmeğe 
çalışmak, yani Türklerin âsâr-ı atikası-
nı, tarihini, lisanlarını, avam ve havas 
edebiyatını, etnografya ve etnogyasını, 
ahvâl-i içtimaiye ve medeniyet-i hazıra-
larını, Türk memleketlerinin eski ve yeni 
coğrafyasını araştırıp tartışıp ortaya çı-
kararak, bütün dünyaya yayıp dağıtmak 
ve dilimizin geniş ve medeniyeti elverişli 
bir dereceye gelmesine çalışmak ve im-
lâsını ona göre tetkik etmektir.” hükmü, 
daha sonra yapılacak çalışmalara da 
temel teşkil edecektir. Cumhuriyet’in 

ÖZBEKİSTAN SAHASIYLA 
İLGİLİ BİR KİTAP: ÖZBEK 

EDEBİYATI YAZILARI
İsmet Çetin


