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Osmanlı tarihine dair gerek lisanımızda ve gerek yabancı

dillerde birçok eser yazılmıştır. Bunların bir kısmı Osmanlı

ların ilk devirlerine ait türkçe tarihlerle vak'anüvis tarihleridir;
eğer bir mütetebbi bu Osmanlı tarihlerini okuyacak olursa üç
kıtaya yayılmış olan bu muazzam imparatorluğu ait pek sathi
ve bir kısmı da Doksan ve yanlış malümat sahibi olur: ya
bancı dillerde yazılmış olanların pek çoğunun mütalealan ise
indi tahliller ve garazkarane muahaze ve tenkitlerle dolu
olarak görülür.

Osmanlı tarihi olarak yazılmış ve bizde en çok tamnmış

ve okunmuş olan - Hammer'in Devleti Osmaniye tarihinin te
siri altında kalan ve Osmanlı tarihindeki bilgisi bu kitaba in
hisar eden bir kariin Osmanlı tarihi hakkında ne kadar hatalı

bir fikre sahip olacağı kolayca anlaşılır; halbuki bu eser di
ğ'er ecnebilerin yazdıkları Osmanlı tarihlerine nazaran daha az
hatalı olmakla beraber birçok yerlerinde iğneleyici ve haksız

tenkit ve muahazeler görülür.
Şimdiye kadar türkçe olarak yazılı Osmanlı tarihleri ara

sında bazı noksanlariyle beraber derlitoplu faydalı bir eser
varsa o da Mansud Zade Mustafa Paşa merhumun Netaqicül
uukuat isimli muhtasar Osmanlı tarihidir. Bu kitabı okuyan bir
mütetebbi Osmanlıların siyasi, idari, içtimal, askeri ve mali
kudret ve teşkilatını velev kısa da olsa görür ve bu devlet
hakkında doğru bir malümata sahip olur; bugün osmanlı ta
rihine nüfuz edebilmek için Netayicülvukuat'dan başka muh
tasar, müfid elde henüz bir tarih olmadığını - maalesef - açıkça

söylemek yanlış olmaz kanaatindeyim.
Asirlardanberi islamiyeti kabuletm iş ve müslümanlığa pek

büyük hizmetlerde bulunarak alemdarlık yapmış olan biz Türk..
lerin aradan bin üçyüz küsür sene geçmiş olmasına rağmen eli..
mizde henüz etraflı bir islam tarihi bulunmadığı gibi Türk olma..
mıza rağmen bir Türk tarihi de yazmadığ'ımız gözönüne getiri..
lecek olursa tarihte en şerefli mevkileri bulunan Türklerin bu
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