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"Jön Türkler" hareketinden mülhem ve aslında Ruslar tarafından takılan bir isim olan 

"Genç Tatar/ar" hareketi ve bunun Isınail Gaspıralı ile olan benzeşme ve farklılıklan Genç 

Tatarlar hareketinin incelendiği bölümde derinlemesine ele alınmaktadır. Böyle bir değerlen

dirme şüphesiz Gasp ı ralı'nın daha iyi an l aşılınası nı sağlamıştır. 

Kitabın dikkate değer kısımlarından biri de Türkiye ilc olan ınUnasebetlerin değerlendi 

rildiği Kırım Tatarları ve Türkiye başlıklı yedinci bölümdür (s. 177-201). Burada genel 

çerçevedeki ınünascbetler; İstanbul'a tahsile gönderilen öğrenciler, Kırtınlı muhacirler vs. ele 

alınmaktadır. Bu arada Türk ve Tatar kelimeleri arasındaki fark da incelenınektedir. Kitabın 

bundan sonraki kısmı gel işen siyasi hadiseler ve I. Dünya Savaşı ve sonuç kısm ıyla son 

bulmaktadır. 

Ele aldığımız bu eserde kitap ve makalelerin yanı sıra, hl.\tırıltlar ve notlar, konuyla i lgili 

kişilerin varislcriyle yapılan röportajlar Kırım Merkezi Devlet Arşivi ve Kın m Ülke Müzesi 

Arşivi'ndeki vesikalardan ve Türkiye ile ilgili kısımlarda özellikle de tahsile gönderilen öğren

ciler i çin Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki belgelerden faydalanılmıştır. Bu arada Rusça eser

lerden ve doktora tezlerinden de istifade edildiğini belirtmek gerekiyor. Eser, Orta Asya'daki 

Türk Cumhuriyetleri ilc olan ilişkimizin Sovyetler Birliği ' n i n dağılmasından ve Türk dünyası 

tari hinin en büyük kırılma noktasında olduğumuz ve belki de yavaş yavaş geçmekte olduğu

muz şu sıralarda gerek Kırım Türkleri ve gerekse diğer Türk toplu l uklarına yönelik ciddi poli

tikalar oluşturma açısından değerli bir çalı şmadır. Özellikle, Orta Asya Türk Tarihi boyunca, 

baskıcı ve vahşi uygulamaları ile hatıralarda çirkin ve si linmez izler bırakan Rus yönetimi 

altında gelişen milli kimlik hareketi ve Osmanlı'daki Türkçülük hareketiyle olan benzerliği 

veya etkilendiği yönler ve Kın m Sentezi başarılı bir şekilde değerlendirilmiştir. 

Murat CANDEMIR 

Ekmeleddin iHSANOGLU (yay.), Osmanlı Devleti Pe Medeniyeri Tarihi, İ stanbu l 1994-

1998, I (XXVII I-886 s.), ll (XXXVI-849 s.) Islam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi 

(IRCICA) yayını. 

Osmanlı Tarihi i lc i lgili. uzmanları tıırafı ndan yazı l mış , halkı n rahatlık l a okuyabi leceği, 

fakat ilmi ölçütlere de sadık kalınarak kaleme alınmı ş birkaç ci ltlik bi r eserc uzun zamandan 

beri ihtiyaç duyulmakla idi. Her ne kadar bu alanda yerli ve yabanc ı tarihçiler tarafından 

okuyucuya sunulmuş eserler de yok değilse de, Türk Tarih Kurumu tıırafından yayınlanan 

Isınail Hakkı UZUNÇARŞILI'ya ait Osma11/ı Tarihi'nin ilk altı cildi ile Enver Ziya KARAL 

tarafından tamamlanan lll. Selim devrinden ı 9 ı 8'e kadar olan sürecin daha umum1 h ir 

çerçevede sunulduğu müteakip beş cilt öyle bir çırpıda okunabilccek, hatırda tutulabilecek 

cinsten deği llerdi. Özellikle rahmetli UZUNÇARŞILI'nın hissesine düşen kısımlar pek zengin 

bir içeriğe sahip olmakla. hem siyasi olaylar hem de devlet adam ları , ilim mensupları . kı smen 
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teşkilat ve komşu devletler, hatla Avrupa devletleri hakkında da bilgiler gibi çok çeşitli 
konuları ihtiva etmekle beraber, kanaatimizce bir tUr ansiklopedi niteliğinde idi. Halil 
İNALCIK'ın Tlıe Ottoman Empire. Tlıe Classical Age,/300-1600 (London 1973)'ı ise, 
kronolojiyc boğulınadan, siyasi olaylara gömUimeden, Osmanlı Devletinin kokcni, hanedanı, 
yönetimi, ikt isadi ve içtim.a1' hayatı , din ve kil itUrU hakkı nda değel'l~iıdirınelnı·c yer verileti 
eşsiz bir eser olmakla beraber, Norman ITZKOWITZ ve Colln IMBER1 itı'l'ürkÇ<:\ metıilndch 
yaptıkları Ingilizce çeviri yayınianınakia beraber, ne yazık ki , türkçe ası l metin - büyük bir 
talihsizliktir- Türk okuyucuların faydalanımına arz olunamadı. Eserin kendisi de Osmanlı 

Devleti'nin hemen hemen yarı ömrünü kapsıyordu . 

Mithat SERTOGLU'nun Resimli-Harita/ı Mıifassal Osııımılı Tarilıi (Istanbul 1962-
1963,6 cilt)'ni ''1922'ye kadar geçen dönemin en iyi Tütkçe ihcelemesi" olarak değerlendiren 
Stanford J. SHA W'un eşi Ezel Kural SHA W ilc birlikte yayınladığı History of tlıe Ouoman 

Empire and Modem Turkey (Cambridge University Press 1976) adlı eseri de Mehmet 
HARMANCJ tarafından Türkçe' ye kazandırıldı: Osnuuılı imparatorluğu ve Modem Türkiye, 

istanbul I 982, 2 ci lt. 

Ekmclcddin lHSANOGLU tanılılan eseri sunarken, Osmanlı Devleti'nin Roma Impara
torluğu (Batı ve Doğu imparatorlukları Roma-Bizans kasd olunmaktadır)' ndan sonra 'stratejik 

önemi büyük topraklar üzerinde diinymwı e11 uzuıı ömiirlii devletini kurmı ve üç kıt 'ada 

bütünlük ve birliğini devam ettirebilen tek devlet' olduğunu belirtir, kendinden evvel 
kurulmuş BUyük Selçuklular (t 038-lt94), Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1307) ve 
Timurtutar (t370- 1506) gibi devletlerin kısa sUrelerde dağıtmalarına mukabil , Osmanlı 

Devleti'nin Anadolu merkez olmak üzere Balkanlar'da ve Arap topraklarında hayli uzun 
ömürlü olduğunu vurgular. Bunun nedenini Osmanlının Aı1adolu Setçuklularındıın başlayarak 

Büyük Selçuklu toplum modeli ni miras olarak alınakl a beraber, ona yeni likçi bir uygulama 
biçimi vermesinde, Anadolu'daki Türk göçebe nüfusunu ve bütün teb'ayı devlet kontrolü 
al tına alınasında aramalıdır. (Bu hususta bk. Taha AK YOL, Osmanlı'da ve Iran 'da Mezhep ve 

Devlet, İstanbul 1999, s. 122 vd.}. 

iHSANOGLU bu kitabın yayınlanmasının bir diğer amacını da şöyle anlatmaktadır: 
"Müsliiman milletierin birbirleri lıakkında bazı yanlı,~ ve yetersiz bilgilere dayananfikirlere 

sahip olduğunu gördüm. Aynı zamanda, diğer müsliimcmmilletlerintarilıiyle ilgili lıadiselerin 

genç nesiller tarafındmı kullanılan ders kitaplarmda zaman zaman, peşüı hükümlere dayalı 

olarak, eksik ve hatta yarılı,1· bir şekilde mılcıttldığuu müşalıede eltüıı... Doğu ile Batı 

dünyasmı birleştiren Osm(lfılı Devleti'nin ve bıı devleti meydana getiren toplumların wrilıbıin 

hem doğu, hem batı dünyasının ayduıları tarafından iyi anlaşılmasınm dünya barı1vı cıçısmdan 
taşıdığı öneme bir daluı işaret etmek istiyoruz" (s. XVII-XVIII). 
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Kıymetli yayıncı IHSANOÖLU bu çalışmada "Klôsik kronolojik yaklaşımla salıanat 

devreleri çerçevesi içinde vukuatın sıralimması şeklindeki cari/ı yazıcılıtına itib.qr 
edilmem~çtir" demektedir (s. XXll). 

I. Cildin başlığı Devlet ve Toplum'dur. Osmanlı Siyasi Tııri~i bölümünün Kuruluştan 
Küçük Kaynarca'ya kadar ki sathasını (5-65 s.) Feridun EMEC8N, geri kalanını da (65- 135 

s.) Kemal BEYDİLLI, Osmanlı Devleti'nin saray, merkez, eyalet (taşra) ve ilmiye teşki l atı 

bölümünü ( 1 39-279 s.) Mehmet tPŞIRLI, Tanzimat ve sonrasının düzenlemelerini (283-334 

s.) İlber ORTA YLI, Askeri Teşkilat kısmını (337-371 s.) Abdülkadir ÖZCAN, Osmanlı'da 
Hukuk (375-438 s.) kısmını Mehmet Ak if A YDlN, Osmanlı toplumu (441 -650 s.) bahsini 
Bahattin YEDIYILDIZ, Osmanlı İktisadi Yapısı (513-650 s.) bölümünü de Mübahat S. 
KÜTÜKOÖLU yazmışlardır. 

ll. Cildin ana başlığı Dil ve Edebiyat, Din ve Düşünce, Eğitim ve Bilim, Sanat ve 
Mimari''dir. Osmanlı Türkçesi (1-20 s.) Nuri YÜCE, Anadolu'da Türk Edebiyatı (69-94 s.) 

Orhan OKA Y, Avrupa'da Osmanlı Imparatorluğu döneminde Müslüman H alkları 'nın 

Edebiyatı (95-105 s.) Nimetullah HAF!Z, Din ve Düşünce Hayatı (109-193 s.) Ahmet Yaşar 
OCAK, Batılaşma Devri Fikir Hayatı (195-219 s.) Orhan OKAY, Osmanlı Eğitim ve Bilim 

Kurumları (223-361 s.) ve Osmanlı Bilimi Liıeratürü (363-444 s.) Ekmeleçl{lin 
İHSANOÖLU, Osmanlı Sanatı ve Mimarisi (447-480 s.) Esin ATIL, Hat Sanatı (481-486 s.) 

M. Uğur DERMAN, Tezhip Sanatı (487-489 s.) Çiçek DERMAN, Osmanlı MOsikisi (493-

530 s.) Cinüçen TANRlKORUR tarafından yazılmıştır. Görüldüğü üzere, yaznrlıırın hepsi 
konularının en tanınmış yetkil ileridir. 

Eserin ll. Cildinin sonunda Terimler Söılüğii (533-55! s.), Kronoloji Ceıvell (555-568 

&.), BH:ıli :r.qgrııf;-cı CS?!-948. ~,) ve tnd~l\$ (65t-a49 s,) t>ıılunmaktııdır. 

Birbirinden kıymetli makaleler arasında Nimetllllah HAFlZ'ınki bir hayli ilginçtir. 

Yazar, önce Balkanlarda lsHimlaşma hakkındıı bilgi vermektedir: "Osmanlıl"r, fetlıettikleri 
memlek~tlerdeki köylüleri ve diğer halkı nıcılr"llt otoritelerttı baskısmdan korumıış, yerli 

asille re ve askeri sınıfa karşı tolerans göstermişlerdir. Vergiye tabi hükumetlerden topleman 

askerlerin birçoğu fsllimiyet'i kabul etmeden Osmanlı ordusuna hizmet etmişlerdir. 

Göriilüyorki, fetlıedilen bir bölgeııin Osmwılılctıf/llası ani ve radikal bir şekilde değil, zamanla 

ve bu bölge halkına tolerans gösterilerek gerçekleşmi;tir'' (ll, 95). 

Osmanlı döneminde Avrupa'daki müslüman halklar olarak da Boşnaklıır, Arnavutlar, 
Romlar (Çingeneler), Pomaklar, Torbeşler ve Ooratılardan bahs etmekte, bunların XV. 

yüzy ıldan başlayarak XVII. ve XVJJI. yüzyıla kadar büyük guruplar halinde müslüman 

olduklarını yazınaktadır. Tarbeşler Makedonya'da, Ooralılar ise Sırbistan'ın güneyinde yaşayan 
Pomaklardır. IIAFIZ, müslümanların zengin halk edebiyatı ürünleri üzerinde durdu~u gibi, 
bunların divan edebiyatı türü eserlerinden de bahs etmektedir. 
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Ekmeleddin İ HSANOGLU'nun yayımcılığını yaptığı bu eser -gerçekten de

makaleleriyle, enfes görünlü ınalıcınel eri ile "Ilmi lıüviyeti içinde Osmanlı siyasi tarihi, idari 

müesseseleri ve medeniyeri tarihi konusunda faydalamtabi/ecek der/i roplu (örnek) bir kitap 

haline gelmiştir" (s. XXII). Her türlü övgüye hak kazanmışt ır. 

Nejat GÖYÜNÇ 

Taha A KYOL, Osmanlı'da ve İra11'da Mezlıep ve Devlet, Istanbul 1999, Mi lliyet 

yayın lanııdan, 261 s. 

Hergün gazetesindeki sütununda yazdıklarıpı zcvklc okuduğumuz Medine'de11 Lozmı'a 

(1996) ve Bilim ve Yamlgı (1997) kitaplarının müellifi Talı<ı AKYOL, Osmanlı imparatorlu

ğu'nun 700'0neü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 75'inci kuruluş yıldönümlcrinc armağan ettiği yu

karıdaki eserin, küçük bir taslağının Milliyet gazetesinin Pazar Postası ekinde 6 makale 

halinde yayımladığını, gördüğü ilgi ve teşvikler üzerine de 1998 yaz aylannda çalışarak bu 

kitabı meydana getirdiğini "Önsöz"de belirtmektedir. Eser 14 kısımdan oluşmaktadır. Bektaşi

lik ve Osmanlı şemsiyesi (1 1-73), Türkmenlik'ten Devlct'e (25-39), Osmanlı'da isyanlar ve 

mezhep (41-55), Şah İsmail ve Yavuz. Selim (57-73), Dönüm noktası: Çaldıran (75-91), Os

manlı 'da ve iran'da 'Devlet' (93- 1 09), ' Halk lslanıı'mlan· Fıkıh Islamı'na ( 1 1 1-1 26), 

Mezhepler ve medreseler ( 127- 1 42), Din, Hukuk ve Devlet ( 143-1 58), Devlet ve u lema (159-

174), Bürokrasi, ulenıa ve modernleşme ( 175-191), Osmanlı modernleşmesi ve İran devrimi 

( 193-21 0), Göçebelikten bürokratik moderniz.mc (21 1 -228), Tarihten Geleceğe (229-246). 

Günümüzde tarih araştırma l arında bir devletin veya toplumun siyasi, i ktisadi, sosyal 

gelişmeleri , kültürel aşamalarının incelenmesi yan ında top l ulukların bizzat daha farklı 

gelişmelerinin de ele alınd ı ğı bilinmektedir. Nüfus hareketleri. üretim, üretimden doğan artı 
ürOnOn pay l aşılmas ı , şehi r ve köy hayatının araştırılınas ı yanında, bölgeler aras ı geli şmeler, 

fark lı lık lar da incelenmekte, dis i plinlerarası araştı rınal ara yer veri lmektedir. Bunun da sonucu 

dünyanın farklı bölgelerinde de aynı gelişmelerin o lduğw ortaya çıkmaktad ı r. Bu da insanı 

yanılgılara düşmekten kurtarmaktad ır. Buna bir örneği 1999 başlangıcında Istanbul'un ünlü bir 

TV kana l ındaki Osmanlı Devleti Açık Oturumu'ndaki tartışmalar teşkil eder. Bir tarih profe

sörü Osmanlı Devleti 'nin istilacı olduğunu. kendi uyruğundaki insanlara karşı ınüslüman

hristiyan ayırımı yaptığını söyledi. Halbuki, XVI. yüzyılda henUz birliğini tamamlayan ve 

ülkesindeki müslümanları kılıçtan geçirdiği gibi, Yahudileri de kovan Ispanya'nın kuzey 

Afrika'daki serüveni eri, yeni keşf olunan Amerika'daki Aztek ve In ka Medeniyetleri'ni 

yağmaladığı, yarımadadaki komşusu Portekiz. ile birlikte dünyayı paylaştıkları, Avrupa'daki 

mezhep mücadeleleri hatırlanabilir, daha isabetli, objektif, tarafsız konuşulabil irdi. Fransa'da 

din savaşlarında 1 562-1629 arasında katolik ve protestanlardan 765.200 kadın ve erkek haya

tını kaybetmiş, 12.300 kadın ve kızın ırzına gcçilmiş, 9 şehir ve 252 köy yakılmış, 180.000 


