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Ankara: Fecr Yayýnlarý, 2003. xx+410 sayfa.

Osmanlý tarihinin önemli bir dönemini konu edinen bu çalýþma “Önsöz”,

“Giriþ”, üç bölüm, “Sonuç”, “Bibliyografya”, “Ekler” ve “Karma Ýndeks”ten

meydana gelmektedir. Giriþte “Umumi Durum” baþlýðý altýnda 16.-18. yüzyýl-

lar arasýndaki Osmanlý tarihi kronolojik olarak ana hatlarýyla özetlenmeye ça-

lýþýlmaktadýr. Ancak burada devletin baþý olan padiþahlarýn tahta çýkýþ ve iniþ

tarihleri ile onlarýn temsilcileri durumundaki sadrazamlarýn görev deðiþimleri

yanýnda, bazý idarî-siyasî ve askerî faaliyetler aktarýlmakta; bu sýrada daha

önce yayýmlanmýþ sýnýrlý sayýda ikinci veya üçüncü el Türkçe kitaplardaki

malumatýn herhangi bir analitik deðerlendirmeye tabi tutulmadan, parçalar

hâlinde sýralandýðý görülmektedir.

“Siyasî Durum” baþlýðýný taþýyan “I. Bölümde”, önce Osmanlý Devleti’nin

Rusya, Prusya ve Fransa ile 18. yüzyýlýn son çeyreði boyunca giriþtiði baþa-

rýsýz savunma savaþlarý üzerinde durulmakta ve Batýlý devletlerle ittifak ara-

yýþlarý, yine yerli kroniklerdeki sýnýrlý veriler çerçevesinde ele alýnmaktadýr.

Ardýndan bölgesel güç merkezleri olan Mýsýr, Suriye, Arabistan, Rumeli ve

Anadolu’daki yerel yöneticilerin ve âyanlarýn merkezî idare karþýsýnda nispe-

ten güçlenen konumlarý; Fransýz Ýhtilali sonrasýnda Osmanlý toplumunda te-

þekkül etmeye baþlayan dinî ve etnik ayrýlýkçý düþünce ve akýmlar genel hat-

larýyla açýklanmaya çalýþýlmaktadýr.

III. Selim’in biyografisine ayrýlan “II. Bölüm”de, padiþahýn baba ve anne

tarafýndan soy aðacý verildikten sonra, doðumundan tahta çýkýþýna kadar ge-

çen yaklaþýk 28 yýllýk yaþam öyküsü, pek azý birinci el kaynaklardan oluþan
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sýnýrlý sayýdaki kitaplardan derlenerek hikâye edasýyla aktarýlmaktadýr. Trajik

bir olayla sona eren 18 yýllýk saltanat devri ise çok yönlü bir analizden ziya-

de, o dönemdeki güncel olaylarýn tasviriyle sýnýrlandýrýlmýþtýr. III. Selim’in

þahsiyeti, çevresi, sanat ve fikrî yönlerinin de ele alýndýðý bu bölümde, konu-

lar benzer þekilde gerek imparatorluðun kendi iç dinamiklerinden kaynakla-

nan deðiþme ve direnç odaklarý, baský ve çýkar gruplarý, gerekse Batý’da mey-

dana gelen askerî, siyasî-idarî, bilimsel-teknik ilerlemeler tüm bu geliþmele-

rin ardýndaki iktisadî büyümeden soyutlanarak kabaca ortaya konulmak is-

tenmiþtir. Diðer bölümlere nazaran temel Türkçe tarih kaynaklarý ile Osman-

lý arþiv belgelerine daha fazla baþvurulmuþ olduðu gözlemlenen bu bölümde,

bu kaynaklarýn nasýl bir deðerlendirmeye tabi tutulduðu ve buradan ne kadar

saðlýklý teorik sonuçlar ortaya konulduðu tartýþmaya açýktýr. Kullanýlan arþiv

kayýtlarýndan, padiþahýn þahsýnda tecessüm eden klasik Osmanlý sisteminde

kararlarý dar bir kadro ile alan siyasî otoritenin III. Selim’le birlikte giderek de-

rinleþen askerî-idarî, siyasal ve ekonomik sorunlar karþýsýnda daha fazla bü-

rokrat ve diðer kamu görevlileriyle sorumluluðu paylaþma eðiliminde olduðu

anlaþýlmaktadýr. Fakat bu durum, sistemin otokratik niteliðini ilerleyen dö-

nemde nispî olarak zayýflatmýþtýr.

Islahat hareketlerinin ele alýndýðý “III. Bölüm”de, önce ýslahat ve nizam-ý

cedit kavramlarýnýn ihtiva ettiði anlam tartýþma konusu yapýlmakta ve III. Se-

lim öncesinde hayata geçirilmeye çalýþýlan geleneksel Osmanlý sistemini revi-

ze etme teþebbüsleri kýsaca ortaya konulmaktadýr. Daha sonra ikisi yabancý,

yirmisi yerli toplam yirmi iki kiþilik bir uzmanlar grubunun devletin geleceði-

ne iliþkin olarak III. Selim’e takdim etmiþ olduklarý reform projeleri irdelen-

mektedir. Lâyiha adý verilen söz konusu reform projeleri içerik yönünden ký-

sa bir deðerlendirmeye tabi tutulduktan sonra, III. Selim’in 18 yýllýk saltana-

tý süresince baþta askerî-idarî alan olmak üzere, sosyal-iktisadî, siyasî-politik

ve ilmî konularda hayata geçirmeye çalýþtýðý ýslahat-reform giriþimleri nispe-

ten daha ayrýntýlý bir þekilde tahlil edilmektedir.

“Sonuç” bölümünde, araþtýrma sýrasýnda ulaþýlan sonuçlar maddeler

hâlinde verilmektedir. Fakat burada ciddi ve yeni sayýlabilecek bir bulgu ya

da düþünce ortaya konulmuþ olduðunu söylemek oldukça güçtür.

Geniþ sayýlabilecek bir “Bibliyografya”dan (s. 323-342) sonra “Ekler”

kýsmýnda (s. 323-342) Prusya Ýttifaký, Ziþtov Muahedesi, Yaþ Muahedesi,

Rusya ile Ýttifak Muahedesi, Ýngiltere ile Ýttifak Muahedesi, Yedi Ada Muahe-

desi, Fransa ile Sulh Muahedesi vs. belgelere yer verilmektedir.
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Kýsaca belirtmek gerekirse kitap, klasik Osmanlý tarih anlayýþ, anlatým ve

yazýcýlýðý çerçevesinde daha çok Türkçe eserler kullanýlarak III. Selim dönemi-

ni konu edinen ve fazla baþarýlý sayýlamayacak bir çalýþma olarak nitelendi-

rilebilir. “Ne aradýðýný bilmeyen ne bulduðunu bilemez” özdeyiþinin ifade et-

tiði anlama uygun bir manzara söz konusudur. Araþtýrmacýnýn “Osmanlý’da

Dönüm Noktasý” üst baþlýðýný taþýyan incelemede konuya yeterince hâkim

olamadan, henüz var olduðu belli-belirsiz sorun ya da sorunlarý tartýþýp kav-

ramlaþtýrmakta sýkýntý çekmekte olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu nedenle yazarýn

çalýþmanýn baþýnda neyi ya da neleri ciddi birer sorun olarak gördüðü, bu

alandaki öngörülerinin neler olduðu ve sonunda neyi tespit ettiði sorusu da

cevapsýz kalmaktadýr.
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Ýstanbul: Gelenek Yayýnlarý, 2003. 375 sayfa.

Gelenek Yayýnlarý’nýn Ýbnü’l-Arabî kitaplýðý serisinin birinci kitabý olarak

tasarlanan bu eser, Ýbnü’l-Arabî ve tasavvuf düþüncesi içindeki yeri üzerine

yaptýðý çalýþmalarýyla tanýnan Michel Chodkiewicz’in kýzý Claude Addas tara-

fýndan kaleme alýnmýþtýr. Aslý Fransýzca olup Ýngilizce ve Ýspanyolca çevirileri

de bulunan kitap, Atila Ataman tarafýndan Türkçeye tercüme edilmiþ ve ayný

yýl içinde iki baský yapmýþtýr. Mütercim eserin baþýnda “Teþekkür” baþlýðý al-

týnda, çevirinin noksanlarý ile ilgili bazý mütevazý ifadeler serdetmiþse de, çe-

virinin kalitesi her sayfada kendisini göstermektedir.

Yazar “Önsöz” ve “Kýsaltmalar”dan sonra, “Giriþ” bölümünde Ýbnü’l-

Arabî üzerine yapýlan çalýþmalarýn, ilk dönemlerde kaynak yetersizliðinden

doðan eksiklikler baþta olmak üzere, hata ve önyargýlarla dolu çalýþmalar ya

da menakýb ve tabakat kitaplarý yazarlarýnýn, çoðu zaman hayalî, “tuttuðu

tarafa göre renk alan yakýþtýrmalardan ibaret” nakillerden baþka bir þey ol-

madýðýný savunur. Önyargýlý ve düþmanca yaklaþýmlar ile aþýrý yüceltici ve

masallaþtýrýcý yaklaþýmlar içeren çalýþmalar arasýnda, Ýbnü’l-Arabî’nin hak-

kýyla takdir edilemeyeceðine iþaret eden yazar, þeyhin yaþadýðý dönemdeki
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