
QSMANLI ARAŞTIRMALARI 
XVII 

Ne§ir Heyeti - Edi torial Board 
Halil İNALCIK - Nejat OÖYÜNÇ 

Heaıh W. LOWRY- ismail ERÜNSAL 
Klaus KREISER - A. Atilla ŞENTÜRK 

THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES 
XVII 

İstanbul - 1997 



Sahibi: F.NDERUN KİTABEY İ adına İsmail ÖZOO(;AN 
Tel: (0.212) 518 26 09 fax: (0.212) S 1 R 26 63 
Yazı İşleri Sorumlusu: Nejat GÖYÜN~ 
Tel: (0.216) 333 91 16 
Dizgi: Girişim Dh-.gi 
Tel: (0.212) 513 28 29 
Basıldığı Yer: FATi H OFSET 
Tel: (0.212) 501 28 23-612 86 71 
Adres: ENDF.RUN KİTABEY i, Beyaz Saray No. 46 Beyıızır- i ST. 

c- ına i 1 :enJc ru n ([ı' orion. ncl.l r 



293 

mana yalnız siHlhla değil, yanıltıcı haber ve olumsuz propagandalarına karşı basın 
yoluyla da konulmasının öngörüldilğü belirtilmektedir. Bu durumda basının, hariciye 
ve genelkurmay ile yakın bir işbirliği içinde bulunması ve bu iki kanal vasıtasıyla 
haber ve propaganda alanlarında yönlendirilmesi ve ısmarlanması söz konusudur. Bu 
konu, basının yönlendirilmesi için yapılan düzenlemeler başlığı altında etrafıyla ele 
alınmış ve faaliyetlerin Osmanlı ve sair İ slam ülkelerindeki (İran , Afganistan. Hin
distan gibi) etkinlik boyutu örneklerle gösterilmiştir. (s. 235-250). 

Savaş sırasında gazetelerin kendi cepbeleri ve durumları hakkında olumlu 
yönde abartılmış bir haber politikası yürütürken, d~man taraf için bunun tamamen 
aksi bir tavır içinde olduklarını tahmin edebiliriz. Osmanişer Loyd'un genel ha
bereilik faaliyeti çalışmada ayrıca sorgulanmıştır. Harb süresince Almanya'da her
şeyin -müttefiklerin aksi iddialarını tekziben- yolunda gittiği ve her malın rahatlıkla 
bulunduğu reklamlarla -harbin en önce ortaya çıkan olumsuzlukları muhakkakki, 
pazar ve sofralarda idi- ve mesele, Berlin'deki bir l okantanın yemek listesinin neşri 
ile kanıtlanmak istenirken, bu gibi yiyecek ve temel tüketim maddelerinin yayıma 
konu edilmelerinin, genel kıtlık içinde gıda ve temel tüketim maddelerini karneye 
bağlayan Osmanlı hükümeti tarafından sansür edilmesi, basım yoluyla olumlu gö
rüntü verme hedefinin her zaman tutmadığını göstermesi bakımından ilginçtir. Harbin 
mali yükünün rahatlıkla karşılanmakta olduğuna dair haberler ve yorumlar, müt
tefiklerin İsUlm illemini bölmek ve halifelik kurumunu tartışmaya açmaları ile ilgili pro
paganda faaliyetlerine verilen cevaplar ve müttefiklerin idaresi altındaki Müslümanları 
ayaklanmaya çağıran yayım etkinlikleri, Osmanişer Loyd'un bu dönemde ele aldığı 
ağırlık konular olarak örneklenmektedir. Harb esnasında Osmanişer Loyd'un Fransızca 
kısmının müstakil hale getirilmesi veya bunun bir Türkçe kısım ile telafi edilmesine 
dair tartışmalar, İstanbul'daki Alman elçil iği bünyesinde bir haber merkezinin ihdası ve 
propaganda faaliyetlerinin bu kanaldan düzenlenmesi ve yeni örgütlenmelere gidilmesi 
meseleleri , çalışmanın ele aldığı son konulandır. (250-290). 

Bu başarılı çalışmanın, II. Meşrutiyet ve Cihan Harbi döneminde im
paratorlukdaki basın hayatının bir kesitinin aydın latılmasında çok önemli bir hizmet 
ifa ettiği ve kaynak değeri yüksek bir eser olarak öne çıkarlılması ve tarihçiler ta
rafından da ihmal edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Kemal BEYDİLLİ 

ANDREAS KAPLONY, Ko11Sla11tinopel und Damaskus. Gesandtsclıaften 
und Vertriige zwisclıen Kaisern und Kolifen 639-750. Untersuclıun~fl zımı Ge
wolmheits-V ölkerrecltt und zur interkulturellen Diplomatie. (Kosıantiniyye ve Di
maşk. imparatorlar ve Halifeler arasında teati edilen Sefaret heyetleri ve yapılan Ant
laşmalar. Teamill hukuku, devletlerarası hukuk ve kültürlerarası diplomasiye dair 
incelemeler). Klaus Schwarz yay. lslamische Untersuchungen, Band. 208. Berlin 
1996, 470 S. 

!960 doğumlu genç bir ilim adamı olan yazar, Zürich'de genel tarih, Arap dili 
ve edebiyatı ve felsefe ıahsili görmüş ve tanıtmaya çalışacağımız bu eserini , l994'de 
doktora tezi olarak takdim etmiştir. 1986-95 arasında Zürich ve Bern üni
versitelerinde asistan olarak çalışan yazar, halen Haçlı seferlerinden önceki dönemde 
bir İslam şehri ohırak Kudüs'ün topografik ve mimari tarihi hakkında araştırma yap
maktadır. 
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Çalışma, 639-750 yıU3!ı aı-asında Bizans ve İslam diplomasisinin karşılıklı iş
leyiş şeklini ele almaktadır. Ilgi merkezi dışpolitika veya nazari olarak devletler hu
kuku sahas ı olmayıp, kültürlerarası diplomasinin ve teamül hukukunun yazılmamış 
kaideleridir. Çalışma, Grekce, Latince, Arapca, Süryanice ve Ermernce kaynaklarda 
nıazbut 51 sefaretin ve bu kanalla yapı lmış bulunan antlaşmaların incelenmesine da
yanmaktadır. Sefaret ve Antlaşmalar, önce kaynak sağlamlığının tesbiti bakımından 
dört kısma ayrılmıştır: 1) Tarihi yönden s ıhlıatı ve belirli tarihi hadiseler ilc irtibatı, 
muhatab hükümdarları , sefirleri ve gönderiliş sebebleri açık ve kesin olan gerçek se
faretler. Bunların adeti 29 olarak tesbit edilm iştir. 2) Kaynakların birçok tarihi ha
diseyi tek bir sefaret. ve dolayısıyla antlaşmada özetledikleri idealize edilmiş sc
faretler. 14 adet 3) Islam ve Bizans diplomasisi ile ilgisiz, hamasi tarihin dolgu 
malzemesi olarak ayrıntıl arı idealleştirilmiş muhayyel sefaretler. 6 adet. 4) Araş
tırmanın iki taraf arasında sefaret ve antlaşma olarak kabul eliDediği sefaret ve ant
laşmalar. 2 adet. Çalışmada, bu tasnif doğrultusunda sefaret heyetleri ve yapılan ant
laşmalar tek tck ele alınmış, muhtevası ince lenmiş, meseleleri sorgulanmış, 
kaynakları gösterilmiş ve buralarda verilen bilgiler karşılaştırılmıştır. (Giriş, s. 1- 15). 

Birinci grup içinde yer alanların 27 tanesi 720 tarihinden önce gerçekleşen ger
çek sefaret tcalileridir. Bu durumda iki taraf arasında, ortalama üç senede bir cereyan 
eden sıkı bir diplomatik trafık yalianmış olduğu tesbit edilmektedir. Metinterin ill
eelenmesinde iki aşamalı bir yol seçilmiş, dolayıs ıyla çalışma iki bölüm üzerine ter
tib edilmiştir. Birinci bölümde, teati edilen heyetler ve yapılan antl~malar tek tck ele 
alınmış; sefaret ile vazifelendirilenler, bunların ikamet müddetleri, yapılan ant
taşmalann geçerlilik süresi, mazbut bulundukları birincil ve ikincil kaynakları ve ta
rihlendiri lmeleri gösterilmiş ve bunlarla ilgili meseleler tartışılmıştır. (s. 19-359). Bu 
bölümde sefaret teatisi ve antl~ma akdinc söz konusu olan hükümdarlar şunlardır: 
Kostans (64 1-668) - Muaviye b. Abu Sufyan (658/661-680), Muaviye - IV. Kons
tantinos (661-685), Abdülme1ik (684-705)- IV. Konstantinos, Abdülmclik b. Mer
van - Il. Justinianos (685-695. 705-7 ı ı ), Lcontios (695-698) 1 lll. Tiberios (698-
705)- Abdülrnelik, Velid b. Abdiilmelik (705-715) -ll. Justinianos, LI. Anastasios 
(713-715)- Velid, U.Ömer b. Alıdülaziz (717-720)- m. Leon (717-741), V. 
Konstantinos (741-775)/Artabasdos- Velid b. Yezid (743-744), Osman b. Affan 
(644-656) /Muaviye- Konstans. 

ikinci bölümde (s. 364-404), ilk bölümde tesbit edilen verilerden hareketle 
bütün malzeme genel bir sorgulanmaya tabi tutulmuş ve bir takım sonuçlara va
rılmıştır. Bu, sefaret heyetlerinin vazifelerini nasıl yerine getirdikleri ve uygulanan 
genel kaidelcr ve oluşmuş teamül ile ilgilidir ve bu anlamda, Osmanlı devrinde çeşitli 
devletlerden gelen veya pekçok devletlere gönderilen sefirler ile ilgili olarak bir 
takım geneliemeleri ve benzerlikleri belirleyen bir örnek olarak yararlı olabilir. Her 
iki tarafın sefaret heyetinin başında genelde sorumlu bir -dini konularıo gündemde ol
ması halinde iki- selir yer almaktadır. Başarıl ı ve tecrübe edinmiş bir kişi birkaç defa 
sefir olarak aıanabilmektedir. Bunların bu i ş için özel bir eğitimden geçm i ş oldukları 
veya genelde diplomatlar için müstakil bir eğitim kurumunun varlığı hakkında her
hangi bir kan ı t mevcud değildir. Bizans sefirlcri , sosyal statüsü, politik tecrübesi ve 
görüşmeleri sürdürebilme yeteneği kıstas olmak üzere seçilmektc; Halifenin se
firlerinin, Müslüman, Hiristiyan ve Zerdüşt rnenşeıi oldukları tesbit edilmekle be
raber, vazifcyi hangi dini kimlik ilc dcnıhde ett iği hakkında açık bir kayda ras
lanmamaktadır. Sefaret heyeti beraberinde hükümdarlarının mektubunu ve 1 
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hediyelerini getirmektedirler. İmparaıor mektupları daima Grekçe olarak kaleme alın
mış olmakla beraber, Halifenin mektubları, Abdülmelik tarafından gerçekleştirilen 

idari reformlara kadar Grekçe veya Arapça olarak kaleme alınmış oldukları halde, 
daha sonraki yazışma dili yalnızca Arapçadır. Mühür, altın kozalak ve itimadname 
gibi elçinin ruhsatma delalet eden ögelerin mevcudiyeti tesbit edilememektedir. El
çiler sınırlarda karşılanır ve refakal alıında başşehre iletilirler, bazen arandıkları da 
olur. Varılan hükümdar sarayında elçi bcl ırl i bir merasim ile karşılanır, mektubu tes
lim ve geliş gerekçesini ifade eder. Daha sonraki siyasi görüşmeler hakkında verilen 
bilgiler - Osmanlı sefaremamelerinin de örnekiediği gibi- kısıtlıdır. Dönüş işlemi, son 
defa huzura kabul, varılan karann elçiye sözlü olarak tebliğ edilmesi ve ayrıca daima 
yazılı bir ccvab hazırlanması, elçinin kendisine veri len hediyelerin teslimi şeklinde 
gerçekleşir. Antlaşmalar iki aşamada tekemmül eder: Önce taraflardan birinin sa
rayında (bu genellikle İmparatorun sarayıdır) anlaşmanın ön mutabakatı sağlanır, 
daha sorıra diğer tarafın sarayında (bu genellikle -Osmanlı örneğine de uygun olarak
Halifenin sarayıdır) nihai metin oluşturulur. Antlaşma iki dilli olarak tanzim edilir ve 
şahidierin huzurunda yemin ile temin edil ir. Yemin işlemi akabinde antlaşma metni 
katlan ı r ve bir keseye konur. Elçiler geçici ikameıleri esnasında belirli bir gözetim al
tında tutulmakla beraber, halk ile de irtibat kurabilir ve askeri bilgiler edinebilirler. 
Halifenin elçisi, Bizans zadegan ı ile temas kurar, ihtida etmiş Araplar ilc görüşür ve 
Müslüman esirlerin akibeli ile ilgilenebilirdi. Dönüşlerinde, yaptıkları görüşmeler 
hakkında hükümdara sözlü olarak bilgiler verir ve bunları daha sorıra -yine Osmanlı 
uygu lamasında olduğu gibi- yazılı hale getirirlerdi. Arşivlere intikal eden bu gibi se
fareınameler, tarihçilerio araştırmalarında en önemli kaynağı teşkil eder. 

Antlaşmalar çeşitli sebeblerden ötürü gündeme gelir ve yapılır. Hükümdarlar, 
kendilerini zayıf hissetmelerinden ötürü veya muhtemel bir tecavüzü bertaraf etmek 
üzere süreli bir barış antlaşmasının yapılmasını teklif edilebilirler veya İmparator, ra
kiblerine karşı askeri yardım talebinde bulunmak üzere bir antlaşma teklifi ge
tirebilirdi. Bazen iki rakip imparator adayının da (Artabasdos ve Konstantio ör
neğinde olduğu gibi, s. 247) Halifcye desteklenmeleri için elçi yollamal arı söz 
konusu olabilmekteydi. Barışın sağlanınası için her iki tarafda senelik ödemelerde 
bu lunmayı teklif edebilir ve bu ödemeleri garanti etmek için de rehineler verilirdi. 
Mekke, Medine ve Şam'daki cami inşaatİ için para ve malzeme (sütfin, ınozayik) ve 
teknik eleman sağlanması gibi talebler (s. 181, 183, 1 89) ayrıca söz konusu ola
bilmekteydi. Antlaşma süreleri bir veya üç seneden otuz seneye kadar uzanabilirdi. 

Çalışma, Almanca ve İngilizce birer Sonuç (s. 397-404), geniş ve izahlı birincil 
Kaynaklar (s. 405-416) ve ikincil Literatür (s.417-430), görüşmelerde konusu edilen 
Kuran ve İncilliyetleri dökümü, (s.431), birincil Kaynaklara dair di:in (s. 433-436), 
Latince, Grekçe, Arapça, Süryanice ıstı/ah dizini ve sair Genel dizin (s. 451-470) kı
sımların ı ixermektedir. Sekiz dil üzerinde sürdürülmüş olan bu değerli çalışmanın , 
Bizans ve ls lam tarihçilerimize örnek olmasını dilerim. 

Kemal BEYDİLLİ 

MAURUS REiNKOWSKİ, Filastirı, Filistin ıınd Eretz Israel. Die spiite os
manisclıe Herrsclıaft über Pallistina in der arabisclıen, türkisehen und is
raelisclıen Historiograp/ıie. (Filistin. Arap, Türk ve İsrail Tarihyazıcılığında Fi
lislin'de Yakındönem Osmanlı Hükümranlığı). Klaus Schwarz yay. ls laroische 
Unıerschungen Band 186. Berlin 1995,372 S. 


