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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. 
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Tanıtmaya çalışacağımız bu eser, Bamberg Üniversitesi'nde Prof. Dr. Klaus 
Kreiscr danışmanlığında sürdürülmüş olan doktora tezinin genişletilmiş ve gözden 
geçirilmiş şeklidir. Çalışmada. Yahudi, Arap ve Türk tarihçi lerinin Filistin'i konu 
alan çalışmaları ve sair eserlerindeki Filistin hakkındaki kayıtları incelenmekte, do
lay ısıyla son dönem Osmanlı idaresindcki, Türk, Yahudi ve Araplada ilgili tarafların 
görü~leri tesbit edi lmekte ve bu üç grubun Osmanlı idaresi hakkındaki yargıları sor
gulanmaktadır. Üç kaynak dildeki yayınları doğrudan ele alan ve bunları çeşitl i açı
lardan karşılaşuran bu eser, bu anlamda sahasının tek çal ışması olma özell iğini ta
şımaktadır. Çalışma, yalnızca 1882'de başlayan Yahudi-Siyonisı muhaceratıyla 
(Aiiyalı) ortaya çıkan yeni dönemi ele almakla yet inmemekte, tarihçilerin daha ön
ceki ve bu ta rihden sonraki dönenı le ilgili yargı ve tesbitlerini ve kıyaslamalarını da 
gözler önüne sermektedir. Yahudi muhaccreti ve Yahudi, Arap ve Türk mil
liyetçiliğinin ortaya çıkması, bu bölge ile ilgilenen tarihçiler için müşterek bir araş
tırma konusu teşkil etmişti r. Dolayısıyla tarihyazıcılığında karşılıklı cepheleşmelerin 

kendini gösterdiği bir dönem olarak imparatorluğun son devri , çal ışmanın da ele al
dığı zaman diliminin sınırl arını ve gerekçelerini belirlemektedir. 

Giriş ve anahatları ile bölge tarihine dair yapılan takdimi dört büyük bölüm 
takib etmektedir. Birinci hölüm, 1948'den beri bölge ile ilgili tarihyazıcılığının ele al
dığı konuları belirler. (s. 47-86). Bu, Filistin hakkında Arap ıarihyazımı , Arap ta
rihçileri için milliyetcilik ve antisiyonizm ana konulannda yoğun l~ır. Türk ta
rihyazıcılığı ve Türk-Arap münasebetlerindeki değişimler bu kısmı tamamlar. Bölge 
hakkındaki Yahudi tarihyazıcılığı , Osmanlı araştırmaları ve bölgenin asli yerli Ya
hudi halkı (Yişuv) hakkındaki araştırmalar ağırlığında ele alın ır. Taraflara yakın in
temasyonal tarihyazıcılığı ve Osmanlı arşiv belgeleti ile çalışa.n internasyonal Os
manistik hakkındaki kısımlar ilc bu bölüm sona erer. Ikinci bölüm, tarih 
araştırıcılığına esas teşkil eden konular ilc ilgilidir. (s. 87- 147). Osmanlı im
paratorluğunun bölgede yaratuğı durum ve oynadığı rol, bölgedeki rüşvet ve inişa ve 
bunun muhacereı yasaklamalarının delinmesindeki payı, Avrupa nüfuzunun bölgeye 
giri ş i ve ekonomik gelişme ve reform hareketleri gibi konular yanında bölgenin mu
kadderaıında rol oynayan siyasi şahsiyetlerin tutumları ayrıca ele alınır: ll. Ab
diilhamid idaresi, Abdülhamid ve siyonizm, Genç Türkler, Genç Türkler ve si
yonizm, Cemal Paşa ve Birinci Dünya Savaşı , Cemal Paşa ve Filistin Yahudileri, 
milliyetçilik, "millet" den ulusa geçiş, "millet sistemi" ve Osmanlı imparatorluğundaki 
Yahudiler, Osmanlıcı lık, Arapcılık ve Türkçülük, siyonizm, siyonizm ve Arap/ 
Filistin nıilliyetci liği kısımları ile bu bölüm sona erer. Üçüncü hölüm, 1970- 1990 ara
sındaki tariharaştırıcılığı ve yazıcı lığında malzemenin belirlenmesi, kullanılması ve 
yorumlanması ve tarihçinin şahsi yargı, eğilim ve telakkilerinden gelen zihinsel ve 
eğitim ve araştırma şart larının yetersizliğinden doğan maddi yapılanma ile ilgili me
seleler e le alınmaktadır. (s. 149-207). Burada, ıarihçinin, araştuma sahasının kaynak 
dillerine vakıf olmama halleri özellikle genelde modern ihranicenin -Türk tarihçileri , 
İsrail ve İsrail işgalindcki bölgeler dışındaki tarihçiler örneğinde olduğu gibi- bi
linmemesi başta gelen maddi bir engel olarak öne sürülmektedir. Dolayısıyla, araş
tırmalannı , bölgenin üç ana dilinden istifade ile meydana getiren tarihçilerin nedreti 
vurgulanmaktadır. Modern İbranice olarak kaleme alınan eserlerin genelde İn
gilizceye tercüme edi lmekte olmalarına rağmen bölgesel Yişuv araştırmalarının mo
dern İbranice inhisarında kaldığı ve bu dile vakıf olmayanların ise bu araştırmaların 
neticelerinden habersiz kaldıkları belirtilmektedir. Bunun yanında bazı tarihçilerio ı 
genelde ingil iz belgeleri ve İngilizce literatürden istifade ile çalışmalarını yü-
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rütmelerine rağmen, -örneklerini verdiği Türk tarihçileri gibi- Osmanlı arşivlerinden 

yetersizce veya tamamen uzak kalarak bölge ile ilgiü tarihyazıcılığına soyunmakta 
oldukları, Osmanlı tarihi yazan Arap tarihçiterin de, eserlerini genelde İngilizce li
teratüre dayandırmakta oldukları, kaynak dilini bilememe kaynaklara inerncıney i be-

. raberinde getirdiğinden, bu anlamda önemli bir zafiyetin o luştuğu gerçeğ i üzerinde 
durulmaktadır. Gayrıilmi yaklaşım lar, milli ve dini eğilimlerden hareket, hissi' ve 
keyfi yorum ve delillendirmeler, s ıkca ileri sürülen ilmi ve tarafs ız olma iddialarına 
rağmen bölge tarihyazıcılığının bir diğer zafiycti olarak örneklenmektcdir. Dördüncü 
bölüm, tarafların kendi tez ve görüşlerini ortaya koyuşlarında kullandıkları vasıta ve 
delillerin şekillerini ele alır. (s. 209-237). Nasyonalizim ve siyonizm kavramları ve 
özellikle Arap taribyazıcıbğı ve milliyctcilik, Osmanlı imparatorluğu ve pa
mslamizim konuları üzerinde durolmakta ve bunlara drur bölge tarih yazarlannın escr
lerinden mukayeseli örneklemeler getirilmektedir. 

Çalışmanın sonunda, bu bölge ve konu ile ilgiü olarak eser vermiş bulunan 110 
tarihçinin kısa biyografilerine yer verilmiş ve başlıca eserleri gösterilmiştir. Genelde, 
"Kim kimdir" kaynaklı veya doğrudan yazariara başvurularak oluşturulan bu biyografik 
bilgiler (s. 252-281) faydalı olmakla beraber gerekliliği tartışılabilir. Çalışm<uıın bib
liyografya kısmında zalunetli bir mesfil mahsülü o.larak, kullanılan 3 15 eserin muhteva 
tanıtımı ve değerlendiımeleri verilmiştir. (Bibliograhpie Ra'isonee, s. 282-361). 

Çalışma, öncelilde Osmanlı devletinin, siyonisı hareket ve Filistin'c yapılan Ya
hudi muhaceratı karşısında takib ettiği siyasetin, Türk, Arap ve Yahudi tarihçileri ve 
konu ve bölge ile ilgilenen internasyonal tarihçiler arasında önemli bir görüş ve de
ğerlendirme farklılığını, zıddıyet ve uyuşmazbğını gözler önüne senniş bulunmaktadır. 
Tarihçilerin, bölgenin araştırma ve kaynak dillerine vakıf olarak, mevcud literatür ve 
arşiv malzemelerinden bir bütün halinde istifade ederek eserlerilli verdikleri ve özel
likle bunu yaparken belirli miiJI ve hissi eğilimlerden arınmış olarak ka.lem oy
nattıklarını söylemenin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Mevcud çalışmaların önem
li bir kısmı karşılıklı suçlama ve mlidafaa çizgisinde yer almakta, kimilcrinde tarihi 
yazgımn değişemezliği görüşü ilmi olmayan yaklaşımlar ortaya çtkartınaktadır. Türk 
tarilıçilerinin: büyük devletlerin çıkar politikaları, oluşturulan fesadlar, Türk idaresinin 
kJymetini bilcmemek, iç ve dış düşmanlar, Arap ihaneti ve arkadan vurma, gay
rımüslim tebeanın güvenilmezliği, siyonizim, dönme ve mason komplo l arı, tartışmalı 
Il Abdülhamid politikası, rüşvet ve irtişa, hülasa çeşitli komplo projeleri üreterek böl
geye ve konuya yaklaşmakta oldukJan ve konunun araştırma dillerine vakıf olmadan, 
hatta Osmanlı arşivlerinden bile -göstermelik ve yeterince olmayan birkaç istisna dı
şında- istifade etmek külfetini ihtiyar etmeden ve bölgeye ve meseleye müstakil olarak 
eğilmeden tarihçilik yaptıkları ve genelde meıodsuz, donatımsız ve hamasi bir yaklaşım 

içinde bulundukları gözler önüne serilmektedir. Devletlerarası münasebctlerdcki zıd
dıyet ve uzlaşmazlığın, hatta açık bir düşmanlığın hüküm sürdüğü ve dolayısı yla ta
rihyazıcılığının da politize olduğu bir ortamda, gerçek tarihçilere ne kadar büyük bir 
görev ve mcsuliyet düştüğü , bu çalışma ilc daha iyi anlaşılmaktadır. 

Kemal BEYDiLLi 

YORAM SHALİT, Nicht-Muslime und Fremde in Aleppo und Damaskus im 
18. ıınd in der ersten B iiifte des 19. ]alırlıımderts. (18. ve 19. yüzyılın ilk yarısında 
Halep ve Şam'da Gayrımüslimler ve Yabancılar). Klaus Schwarz yay. Is
lamkundliche Untersuchungen, Band 197. Berlin 1996. 380 S. 


