Oruç Be~~Tarihi, Yay~na Haz~rlayan: Necdet Öztürk, ~stanbul 2007, 1-LI
(giri~)+1-221 (Metin)+222-252 (Kronoloji)+255-302 (Dizin)+1b-149b (T~blubas~n~)
Osmanl~~Devleti'nin kurulu~~ve yükseli~~dönemine ait olan eserlerden Oruç B~~~Tarihi'nin ara~t~nc~lar için önemli bir yeri vard~r. Bu eser, Osmanl~~Devleti'nin kurulu~undan 1502 (H.908) tarihine kadar
gelmektedir. Eserin ~imdiye kadar baz~~ne~irleri yap~lm~~t~r. Buna ra~men ne~irler sa~l~kl~~bir nüsha kar~~la~t~r~lmas~ndan yoksundur. Bu yay~nlar nüshalann tamam~~göz önünde bulundurulmadan yap~lm~~t~r.
Prof. Öztürk bu yarmnda tesbit edilen alt~~nüshadan üçünü kullanm~~t~r. ~imdiye kadar bu devre ait
Tevarih-i 'AM Osman kabilinden di~er baz~~eserleri de yay~nlayarak önemli hizmetlerde bulunan Prof.
Öztürk.Oruç (Oruç b. Adil)'un eseri ile de ara~t~nc~lara yard~mc~~ olmaktad~r.
Oruç Be~~XV. yüzy~l~n ikinci çeyreginde Edirne'de do~mu~~olmal~d~ r. Babas~~ kazzaz (Ipekçi)
olup onu Oruç b. Adil el-Kazzaz katibill-Edrenevi olarak tan~yoruz. Oruç Bey'in tahsili hakk~nda yeterli
bilgiye de sahip de~iliz. Ancak onun Edirne gibi bir kültür muhitinde do~mu~~olmas~ndan, babas~n~n
durumundan ve eserinden iyi bir e~itim ald~~~~anla~~l~yor. Oruç Bey'in ölüm tarihi hakk~nda da bilgimiz
olmamakla beraber 1502 veya hemen sonras~na kadar ya~ad~~~ n~~istidlal edebiliyoruz. ~u halde Oruç Beg
II. Mehmed ve II. Bayezid devirlerini idrak etmi~tir. Ayr~ca bir vakfiye kayd~ndan da Oruç'un ekonomik
durumunu tesbit etmek mümkün olmaktad~r (s.XXIII-XXIV).
Haz~rlayan, Necib As~m, Babinger ve Unat Oruç'u "en eski Osmanl~~tarihçilerinden" oldu~unu
göstererek hataya dü~tüklerini, yeni bir yazma= gündeme gelmesiyle ortaya koymu~tur. Bundan ba~ka
Menage eserin II. Bayezid zaman~nda kaleme al~nm~~~oldu~unu da ispatlayarak bu fikri teyid etmi~tir.
Eseri yay~nlayan giri~te Osmanl~~tarih yaz~c~l~~~n~n ba~lad~~~~II. Murad devri ve geli~ti~i II. Mehmed devrinde yaz~lm~~~eserler hakk~nda bilgiler de vermektedir. II. Bayezid devirlerinde daha önemli
geli~meler olmu~tur. Tarihçilerin himaye ve te~vik gördü~ü bir ça~d~r. Bu devrin okuyucusu da mutlaka
yogundu. Haz~rlayan, devamla Osmanl~~tarihinin XIV ve XV. yüzy~l tarihine ait eserleri ve çal~~malar~~
tan~tmaktad~r. Burada kurulu~~dönemi ve tarihçileri üzerinde çal~~malar yapan P. Wittek, F. Giese, F.
Kraelitz, Th. Menzel ve Fr. Babinger gibi Bat~l~~tarihçilere yer verilmi~tir. Ayr~ca Necib As~m, Hüseyin
Nam~k Orkun, Ahmet Refik, Fuat Köprülü ve Ali Bey gibi Türk tarihçileri ve çal~~malar~~da burada zikredilmektedir. Yine bu devrin özgün kaynaklar~ndan olan tarihi takvimler ve bunlar~~ yay~nlayan Osman
Turan ve Nihal Ats~zecian bahsedilmektedir. Devamla H.Inalc~k ve Menage'in çal~~malar~~gösterilmi~tir.
Bu ctimleden olarak Mükrimin Halil Y~nanç'~n Fatih devri tarihçilerinden Enveri'nin eseri Düstür~~hme-i
Enver* ilim alemine kazand~n~~~ifade edilmektedir.
Yay~nlayan nüshalar~~tan~tt~g~~k~s~mda (XXIV-XXXII), Oruç'un da gelene~e uyarak eserine T~vdrih-i
dl-i Osman ad~n~~verdi~ini belirtmi~tin Ayr~ca H. Inalc~k'tan naklen Oruç'un, eserini II. Bayezid'e sundu~unu bildiriyor. Haz~rlayan burada 6 nüsha belirtmektedir. Ancak Oruç'un yazmalar~n~~ça~n~t~rabilecek
muhtasar veya tahrif edilmi~~ba~ka nüshalarm bulunabilece~ini de ifade etmektedir. Bunlardan Oxford
ve Cambridge nüshalan Fr.Babinger taraf~ndan 1925 y~l~nda yarmlanm~~t~r. Babinger bu yay~nda iki
nüshar da pe~~pe~e vermektedir. Tarihçiler y~llarca bu ntishar kulland~lar. Nihal Ats~z Oxford nüshas~n~~
esas alarak 1972 y~l~nda bir yay~n yapt~. Haz~rlayan Manisa Muradiye Kütüphanesindelci nüshay~~eksik
olmalda beraber metin tesisinde kullanm~~t~r. Paris nüshalan ise 3 adettir. Bunlardan "P" nüshas~n~n II.
Bayezid devrinde yaz~ld~~~~veya istinsah edildi~i anla~~l~yor. Di~er nüsha "Pa" ise 1566 da istinsah edilmi~tir. Ancak bu nüshaya ekleme ve yorumlar~n yap~ld~~~~anla~~l~yor. Üçüncü nüsha ise Roboly nüshas~d~r.
Menage bunun de~i~ikli~e u~ram~~, ayn~~zamanda eksik bir Oruç Tarihi oldu~unu ispatlam~~t~r.
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Yay~nlayan Oruç Beg Tarihi 'nde dil ve üslup özellikleri konusunda önemli tesbitlerde bulunmu~tur:
Oruç eski Türkiye Türkçesinin özelliklerini aksettirmi~tir. Oruç Bey, ça~da~' A~~k Pa~azade gibi eski
Türkiye Türkçesinin nesir dilinin geli~mesine de hizmet etmi~tir. Eserde Türkçe kelime hazinesi zengindir. Yazar sade ve ~iirsel bir anlat~m tarz~n~~tercih etmi~tir. Aralara gelene~e uygun olarak serpi~tirdi~i
beyit ve ~iirlerle anlat~ma canl~l~k vermeye çal~~m~~t~r. Ancak bu güzel örneklerin terk edildi~i, Arapça ve
Farsça= slislü ve mu~lak ifadelerinin Türkçenin önüne geçti~i de belirtilmektedir.
Yay~nlayan eserin kaynaldanna ayr~lm~~~ olan k~s~mda (XXXIV-XXXIX) O~uz boylanmn
Anadolu'ya göçIerinin kayna~~~olarak Elvan Çelebi'nin Men~zk~b~ld~nt'sini ve XV. yüzy~l Osmanl~~takvimlerini göstermektedir. Burada takvimlerin Tevarih-1 Al-i Osman adl~~eserler ile anonimlerin ba~l~ca kayna~~~oldu~u ifade edilmi~tir. Gazavatnamelerin de Oruç'un kayna~~~olabilece~i Inalc~k'tan naklen bildirilmektedir. Bundan ba~ka A~~k Pa~aza~l~~Tarihi'nin Oruç Be~~Tarihi için önemli bir kaynak oldu~u; ancak
geni~~ölçüde kullan~lmad~~~~belirtilmektedir. Oruç Bey, eserinde anlatt~~~~olaylar~~zaman zaman ravilere,
görgü ~ahitlerine ve kendi gözlemlerine dayand~ rmaktad~r. Oruç Bey yazd~klar~n~~sadece bir raviye dayand~rm~yor; ba~ka ravilerden de bilgiler aktar~yor (XXXVII-XXXIX). Yay~nlayan Oruç Bey'in raviler
için kulland~~~~ifadelerden örnekleri de derlemi~tir. Buradaki örnekler ara~t~nc~lar için dikkat çekicidir.
Protöztürk Oruç Beg Tarihi 'nin etkileri için ay~rd~~~~k~s~mda Kemal Pa~azade (öl. 1534)'ye yer
vermi~tir. Bu me~hur müverrih, II. Bayezid'den bir Osmanl~~tarihi yazma görevini al~nca, Oruç'u kaynalclanna dahil etmi~tir. Nitekim Kemal Pa~azade I. Bayezid devrine tahsis etti~i IV. Defteri yazarken
Oruç'tan yararlanm~~t~r. Müverrih Il. Bayezid devrine tahsis etti~i VIII. Defteri yazarken de geni~~~ekilde
Oruç Bt/ Tarihi 'ni kullanm~~t~r. Kemal Pa~azade'nin di~er ciltleri yazarken de Oruç'tan yararland~~~~
yay~nlayana göre ihtimal dahilindedir. Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus, müverrihin eseri
geni~~~ekilde kulland~~~~halde Oruç'un ad~n~~zikretmemesidir. Haz~rlayan'~n ifadesine göre Gelibolulu
Mustafa Ali (b.1600) de Kiinhül-ahbrir`i kaleme al~rken kullanm~~, ancak Oruç'tan bahsetmemi~tir. Keza
Hoca Sadeddin yay~nlayana göre Ta~t't-Tevarih'i yazarken Oruç'tan yararlanm~~t~r.
Elimizdeki eserde metin tesis edilirken Paris Bibliothque Nationale, Supplement Turc 1047 (P)
n~~marada kay~tl~~yazma esas al~nm~~t~ r. Manisa ntishas~yla (M) di~er Paris nüshas~~(Pa) da kullan~lm~~t~r.
Okuyucuyu yormamak için yo~un transkripsiyon alfabesi kullan~lmam~~t~r. Ayr~ca P nüshas~n~n t~bk~~
bas~m~~eser sonunda yer almaktad~r. Metne ait lcronoloji ara~t~nc~lar için bir kolayl~kt~r. Bundan ba~ka [
parantezler içinde ba~liklar ihdas edilerek okuyucu yönlendirilmi~tir.
Oruç Beg Tarihi özellikle ya~ad~~~~devir olmak üzere önceki devirler için de de~erli bir kaynakt~r.
Eserde olaylar anlat~hrken yer yer teferruata girilmi~tir. Askeri konular a~~rl~k kazanm~~t~r. Deniz sava~lar~, gemi say~s~, asker say~s~, silah çe~itleri onun için önemlidir. Askeri te~kilat~~da teferruatl~~bir ~ekilde
vermeye çal~~m~~t~r. Ayr~ca eserde f~rt~na, sel ve deprem gibi tabii afetler; yang~nlar, salg~n hastal~klar;
ay ve güne~~tutulmas~~gibi tabii olaylar yer almaktad~r. Eser genel olarak devrin Türkçesinin güzel bir
örne~idir. Titiz bir çal~~ma ile Türk dilinin özellikleri harekeli eserden yeni harflere nakledilmi~tir. Keza
tekerlemeler, tabirler, dikkat çekici ifadeler, deyimler, meslek adlar~, silah çe~itleri ve eski yer adlar~~
dizinde gösterilmi~tir.
Oruç Be~~Tarihinin yay~nlanmas~~isabetli olmu~tur. Eser bir kat daha de~erlenmi~tir. Bu yay~n
Osmanl~~Tarihi ara~t~nc~lan için büyük bir kazançt~r.
MeCTEBA ILGUREL

