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Gazi Hüsrev Bey vakfından olan handa bir yerel zaviye de vardır (s. 1 12). 156l'de Pojega 

varoşlarında Ulama Paşa'nın da bir zaviycsi bulunduğundan bahs olunmaktadır (s. 244). 

1949 Zagrep doğumlu genç araştırıcı ve tarihçi Nenad MOACANIN'in yukarıda kısmen 

tanırılabilen kitabı Osmanlı Tahrir Defterleri üzerindeki çal ı şmalara büyük bir katkı dır. Son 

y ıl larda Türkiye'de de özell ikle Anadolu'da bulunan idari biri mlere nil beylerbeyilik veya san

Cl!klar i le ilgil i pek çok araştırmalar yayınlanmakta, hatta bizzat Başbakanlık Devlet Arşivleri 

Genel Müdürlüğü'nün tıpkı basımı ilc birlikte çevrl yazıl ı metinlerinin ve dizinlerin de yer 

aldı ğı Tahrir Defterleri yayınlanmaktadır. 166, 387, 438 numaralı icmal deterleri gibi. Bu

nunla beraber, Balkanlardaki birimler üzerinde sıhhatli çalışmalann ancak o yörelerin bilim 

adamlarının ve araştırı cı l annın himmetini beklediği de uşikurdır. MOACANIN'in eseri bu 

bakımdan çok önem taşımaktadır. 

Nejat GÖYÜNÇ 

Michael KEM PER, Sı~fis und Ce/elırte in Tatarien und /Jasclıkirien, 1789- 1889. Der 

islamisclıen. Diskurs wıter russisclıer lferrsclwfr. (Tataristan ve Başkirdistan'da Mcşfiyih ve 

Ulcm1\, 1789-1889. Rus Hükümranlığı A l tında İ s l 1\ml Tartışmal ar). Klaus Schwarz Verlag, 

Berl in 1998, 516 S. 

Bochum Ruhr-Univcrsiıcsinde Prof. Dr. Rcinhard Schulze idaresinde 1997'da tamamlan

mış bir doktora tezi ol:m bu çalışma ele aldığı konunun özgünlüğü ve birincil kaynaklanı inen 

etrafl ı bir araştırma olımısı itibariyle dikkat çekmektcdir. Çalışına 5 ana bölüm, giri ş ve sonuç 

kısımlanndan olu şmakta , geniş bir kaynak ve literatür kısmı eseri ıamamlamaktadır. 

18. yüzyılın son ları nda, bugünkü Tataristan ve Başk inlisıan topraklarını ihata eden orta 

Volga ve güney Ural bölgelerinde isHimi bilimler ve edebiyat alanında önemli bir gelişme 

yaşanmıştır. Birçok şehirlerde ve köylerde camiler ve medreseler açılmış, 1789'de Ufa'da 

merkez müflülüğü ihdas eqilmiş , 1 80 l'dc Kazan'da bir matbaa kurulmuş, Arapça ve Türk 

dillerinde gelişen dini edebiyat klasik Arap edebiyatı nın hemen hemen bütün dallarını 

kucaklayan bir canlanma meydana gel miştir. Meşfiy ih ve u lemanın dini ve dünyevl sahalarda 

çeşi tli kOn!Jlardaki müzakere ve mlinazaralıırı Volga ve Urallar arasındaki tüm bölgede 

yaygınlık kazanmıştır. Bu taı:tışınalar çalışmada bunların yazm ı ş oldukları eserlerden hareketle 

ortaya çıkarılmaktadır. Dolayısıyla. seçilmiş 15 kadar mücllifin iHihiyat, tasavvuf, ahlak, 

fıkıh, tefsir, ayrıca tarih, seyahatnameler ve edebiyat gibi geniş bir yelpazeye yayılmış 

bulunan eserlerinin incelenmesine teşebbüs edilmiş bulunmaktadır: Kazan müftüsü Muham

medcan b. al-Hüseyin , llabibullah el-Urivi, nıüfli Abdüssclam b. Abdurrahim, Niyazkulu eL

Turkınan'i', Paydlıan ci-Kabull. Taceddin b. Yalçigul e i-Başkur<.li. Niıneıullah b. Ömer cl-Utari, 



327 

Hibetullah b. Scyyitbaıtal ei-Kargall, Abulmanih ei-Kargali. Abdurrahim el-Bulgar!, 

Abdünnasır ei-Kursavl. Şerafetlin ci -Bulgııri, Fethullah ei-Urivl. Muhammed A li el-Çukur!, 

B ah addi n Vcysz.i\de, Şihabeııin ei -Marcaııi bunlar arasındadır. 

Rus hükümetinin özellikle ı 870'den sorını müslümanların eğitim sistemlerine müdahale 

etmeye baş lamas ı , Rus l aş tı rnıa siyasetinin bir giriş i m i olarak alg ıl anm ı ş ve red ed il m i ş 

olmakla beraber, 1789- 1 ll89 yı ll arı arası, dolay ı sıy la l·licrl 13. yüzyı l ele alınan bölge içi n 

İsHimın serbeslee yaşand ı ğı ve tartışı ld ı ğı bir dönem olarak kabul edi lmektedir. Inceleme 

konusunun 1889 ilc sınıriandıniması Tatar-BaşkirD ilim dünyasının önemli isimlerinden 

Şihabeıtin ci -Marcani ve Muhammed Ali ei-Çukuri'nin vefauna denk düşmesi ilc ilgilidir. Bu 

tarihten itibaren kendini gösteren ve"Usfi/-i cedid" adı verilen eğitim hareketi Rusya 

müslümanl~ırı için yeni bir devir açar ve Islami olmaktan ziyade Avrupa! değerler içermesi 

i tibari yle de bu çal ı şınan ın kapsad ığı saha dışında bırak ıl ınıştır. (Bu konu ile i lgili yeni bir 

çalışma olarak bk. 1\ hıııcl Kanlıdcre, Reform willıin Islam. Tlıe Tajdid and Tadid mo11emenı 

among tlıe Kazan Ta/ars (1809- 19 17). Concilition or Conflicı ?. Eren yay ı nevi, Istanbul 

1997). 

"Mo/lar, Müftiler ve ilimierin lıamileri. Isitim cemaatitıi11 müesseseleri" ad ı nı t aşıyan 

birinci bölümde (s. 18-79) genelde 16. yüzyıldan itibaren Rus hükümranlığı altında yaşarnaya 

mecbur kalan müslümanların ternessülleşme tazyikine karşı tutumları ve cemiyet hayatındaki 

değişi m leri ele alınmak ta, islam ulernasının meydana gelen yeni şartlara gösterdiği uyum, 

bölgenin ticari gelişmeleri ve müteşebbisleri, l l. Katharina zamanında müslümanlara karşı 

takib edilen siyasetteki yumuşama, 1789'da Ufa'da açılan "Mahkeme-i isldmiyye" ve 1801 'de 

Kazan'da faaliyete geçen Matbaa ve dini ağ ı rl ı klı olarak bası lan eserler, bu bölümün ilk 

kı smı nda ele alımın konulard ır. Bölümlin ikinci kısm ında M ül't i olarak atanan Muhammedcan 

b. Hüseyin ( 1789- 1824) ile başlayan, nıüs l ü nıan l arın Rus hükümeti gözelimindeki bi r dini 

müessese kanal ı yla yönlendiril mesi dev ri . Kazan'dak i resmi u lemanın faa l iyetleri ve 

eserlerinin tan ı ıınıı yla sürmekte ve Muhammedcan'dan sonrak i ınüftilerin etkinliklerine ve 

bunların metbu hükümetle olan ilişkilerine yer verilmektedir. 

ikinci bölümde, tarikatların dışında ve içinde kalan ıneşayih tarafından sürdürülen yazım 

hayatı ve eserleri ele alınmakla. bunların içerikleri benzer konu ağlflılçları içinde karşıtaşıır

malı olarak sorgulanmaktadır (s. 82-2 ı 2). Özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısında Nakşibendi
Müceddidiyye tarikatı bölgenin hakim tarikatı olarak oıtaya çıkmakta, 19. yüzyı l ı n başlarında 

ise bölgenin hemen bütün meşayih ve ulcmfis ı bu tarikatı n mensubu olduğu gözlenmektedir. 

Daha önceki devirlerde ise bölgeycYesevf tarikatı ağırlı k lı bir düşünce dünyasın ın hakim 

olduğu tesbil edilmektedir. Ulemfı ve meş5yi hiıı çeşitl i meseleler karş ı s ındaki düşünce ve 

tartışmaları dolayısıy l a bu çizgide takib edilmekte ve değerl cnd irilmekted i r. Tasavvuf yanında 

içinde yaşanılan siyasi coğra i'yanın öne çıkarttığı meseleler üzerindeki hararetli tartışına l ar bu 

bölümlin ağırlıklı olar:ık işlediği konudur. 16 ve 17. yüzyıl Osmanlı dünyasında önemli 
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tartışmalara yol açan Birgivi ve Kadızadeliler hareketinin bölgenin fikir dünyasının 

oluşumunda önemli etkiler icra elliği ve tartışmalar ar:ısında büyük bir yer tuttuğu ayrıca 

ayrıntılı olarak işlenınektedir (s. 147-172). Alıil7k üzerinde tartışılan başlıca konulardan biridir. 

Üçüncü bölüm, "ilalıiyat ııe Ftkılı ilmi alanttıdaki tarttşma/w~ 1789-1850" başlığ ıııı 

taşımaktadır (2 14-3 13). Volga~ Ural bölgesinde 18. ve 19. yüzyılın baş lanndaki eğitim faali

yetleri, medreseler ve meşayih ve ulenıanın bu konudaki tartışmaları yazılmış olan escrlerin 

ışığında takib edilmektedir. içtilıild ve Tak/Id konusu dışında. geniş bir coğrafyanın ortaya 
çıkardığı bir mesel e olarak 'isa, ehl-i ki tab olarak hiristiyanların durumları , Volga-Ural bölge

sinin Dilrü'l-is/flm sayılıp sayılmayacağı, eum'a ve bayram namazlannın kılınıp kılınmaya

eağı, hiristiyanların keslikleri etierin yeni tmesi, gündelik hayatta onlara benzer davranışlar ser

gilenmesi, adet ve giyim-kuşamlarının benimsenmesi ve bu gibi tartışma konuları, 

miislüman olmayan bir idare altında yaşamak zorunda kal an islam cemaatinin karşı karşıya 

kaldığı meseleler olarak ilgi çekici tartışmalara yol açm ış görülmektedir. 

Dördüncü bölli rn. "/9. yiizyıluı ilk yansmdtt lsltiln ''e 'Volga-Bulgar' Tari!t Bilinci" 

başlığını taşımaktadır (s. 316-358) . Burada özellikle, Taeetidin b. Yalçıgu l ei-Bulgari'nin 

"Ttirllınfıme-i Bu/gar"ı. Hüsameddin b. Şerafetidin ci-Bulgari'nin "Tevilrllı-i llulgariyye"si ele 

alınmakla ve bu tür eserlerin dini ıarihyazıcılığı veya tarihsel metinler haline sokulmuş ahiliki 

eserler olduğu vurgulanmaktadır. 

Beşinci bölüm, "/'çe kapwuna ve dışa açı/mı arasmda: Rus meydan okııyu,wna üç ls/ciml 

cevap, 1850-1889" başlığını taşımaktadır (s. 360-465). Bölümün giriş kısmı anahatlar halinde 

Volga-Ural müslümanlarının Rusya tarafından sürdürülen reformlar karşısındaki tutumunu ele 

almaktadır. Zikredilen tarihler arasında özellikle ekonomik alanda kendini gösteren geli şmeler, 

Rusya'nın Taşkent ( 1865) Buhara ve Hive ( 1868) ve Hok:md ( 1876) haniıkiarına son veri şi ilc 

gelişir ve Volga-Ural müsl üman larını iktisadi ve kültiircl hayattaki durumlarınd<ı önemli 

değişik l ik l er meydana getirmeye başlar. 1870'den sonra Rus hükümetinin müslüm:ın okull:ırı 

doğrudan kontrolü a ltına almaya teşcbbüs etmesi, rustaşıırma ve misyonerlik faaliyetlerine 

kuvvet verir. Bu tür eylemiere ktırşı gösterilen direniş ise yüzyıl boyunca devam eder. 

Muhammed Ali ci-Çukuri (1 826- 1889). Bahaeddin Ycyszi'idc (ül.l893). Şehabcddin el-Mercan! 

(1 818-1889) gibi müslüman aydınların tepkileri. eserleri ve görüşleri bölümü n diğer 

kısımlannda etran ı bir şekilde ele alınır. 

Bölge mcşilyih ve ulcınasının Osmanlı devleti i lc ili şk ili ol duklarına dair mevcut 

i şaretler. bu konunun ınüstakileıı araştırı l ması zarurctini ortaya çıkartmaktadır. Hac vesilcsi 

ile Jsranbul'a gelen pekçok ıncşilyih ve ulemil yanında lll. Selim zaman ında lstanbul'a gelerek 

Selimiye'de yap ıl an askeri kuru luşlar yakınında kendisine bir Lekke inşa edilen ve "Selimiyye 

Şeylıi" olarak şöhrct bulan. teli f eııiği "Risale-i Medeniye" ünvaıılı escrini padişah'a ithat' eden 

Nimeıullah b. Ömer el-Ut:ıri (öl. 1816/17) bunlardan sadece biridir. 
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Eserin nihayetinde yer alan geniş bibliyografya, konunun ana kaynaklarını ifşa etmesi 

bakımından da okuyuca ve araştırıcı ya önemli ipuçları vermektedir. Batı dilleri dışında kaynak 
dili olarak Arapça, Farsca, Türk dilleri ve Rusça kullanan yazarın bu donanımı, sadece 
Anadolu Türkçesi ile bölgeyi araştırınaya katkışan ve Orıa Asya Türk-Müslüman dünyası 
uzmanı geçinen tarihçiterimizin içinde bulundukları büyük zafiyeti çok çarpıcı bir şekilde 
gözler önüne sermektedir. 

Kemal BEYDiLLI 

Klaus KREISER, Istanbul und das Osmanisclıe Reiclı: Denvisclıwesen, Baugesc/ıiclıte, 

Insclıriftenkunde, Analecta I sisiana XIV, Istanbul 1995, 276 s. 

Ünlü Alman Türkolog Prof. Klaus Kreiser' in Osmanlı tasavvuf hayatı , çeşitli Osmanlı 

binaları ve killibeleri ilc ilgili kaleme aldığı makalelerini biraraya getiren kitab, ikisi daha 

önce yayınlanınamış 18 çalışınayı içeriyor. 

"Die Denvische im Spiegel abcndlaendischcr Rciseberichte" başlıklı ve ilk kez bu kitapta 
neşredilen ilk çalışma (s.l-20), Avrupa lı seyyahların Osmanlı dervişleri ile ilgili gözlemlerini 
ele alıyor. Seyahatnamclcrin,l6. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Avrupa'nın Osmanlı tarikatl arı 

ile ilgili temel bilgi kaynağı olduğunu belirten yazar, Avrupalı seyyahların dönemin tasavvuf 
hayatına dair ilgi çekici gözlemlerinden de misaller veriyor. Dervişterin dış görünüşü, tütün ve 
uyuşturucu madde mübtelalıklan , geçim şekilleri, halkın gözündeki konumlan ve devlet ile 
olan ilişkileri gibi konularda yoğunlaşan bu bilgiler, Osmanlı kaynaklarına ilave mahiyetinde 
değerlcndirilebilinir. Ancak Kreiscr'in de beli ıttiği gibi seyahatname literatüründeki en önemli 
eksiklik, müelliflerin çoğu zaman farklı tarikat mensubu dervişler arasında bir ayrım yapacak 
yeterli bilgiye sahib olmamaları gözüküyor. Dikkat çeken bir diğer husus ise, kafalarında 

Avrupa'daki dini hayat ve teşkilat bulunan seyyahların, Osmanlı dervişleri ve dini hayatını 
anlatırken Avrupa terminolojisindcn istifade cımeleridir. Böylece dotaylı da olsa dönemin 
Osmanlı dervişleri ilc Avrupalı muadilieri arasında bir mukayese imkanı da doğuyor. 

"Zur inneren Glicderung der osmanisehen Stadt" adlı ikinci makalede ise (21-35), 
'Osmanlı şehri ' kavramı ve öğeleri inceleniyor. Yazılış tarihi itibarıyla (1974) öncü bir 
çalışma sayılabilecek bu makalede yazar, Osmanlı şehirleri ile ilgili arşiv kaynaklarına dikkat 
çekiyor ve bu konuda araştırıcıların cevap bulması gereken temel meselelere değiniyor. Belirli 
ölçülerde ortaçağ İslfim şehrinden farklılaşan bir Osmanlı şehrinden bahsedilebileceğini 
belirten Kreiser. şeh irlerin mahalle merkezli yapılarına ve bu mahallelerde birarada bulunan 
dini ve mesleki cemaatlcrin varlığına değiniyor. Camii ve mektcblerin merkezde yer aldığı 
Osmanlı mahalleleri, kale içinden başlayarak zamanla sur dışına doğru yayılma eğilim i 


