ROBERT MANTRAN, Histoire de la Turquie, Paris, 1975, Presses
Universitaires de France, "Que sais-je?" dizisi, no. 539.
Osmanl~~ Tarihi ve Türkler üzerine kaleme ald~~~~birçok yap~t~~1 ve konferanslanyla
tan~nan Robert Mantran'~ n bu kitab~~Üniversite Yay~nlar~~ aras~ nda t 952'de 2 yay~nland~. Ilk
bask~s~ ndan itibaren büyük bir ilgiyle izlenen ve 1975 y~l~nda 4. bask~s~~ yap~lan yap~t dizinin en
çok sat~lan kitaplar~ ndan biridir.
Dizi prensiplerine uygun olarak yazar önsöz koymam~~, ancak bir sonuca da yer
vermemi~tir. Islâmiyet'e girmeden önceki Türkler'in durumunu k~ saca gözden geçirdikten
sonra Türk Tarihini, al~~~lagelen prensipler d~~~ nda, Selçuklular, Anadolu Beylikleri ve
Osmanl~ lar'~ n do~u~u, Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun geli~me ve doru~a ula~ma dönemleri,
gerileme dönemi, -yenilikler devri ve do~u sorunu, devrim ve cumhuriyet dönemleri olmak
üzere alt~~ k~s~ mda incelerken, bu dönemlere ait üç de harita vermi~tir.
Yine dizi atmosferine uyarak, dipnot kullanmadan, k~sa ve özlü cümlelerle kaleme
al~ nmas~na kar~~ n, yap~t~ n ele~tirici gücü ve geni~~kapsaml~~ bir çal~~man~n ürünü oldu~u ilk
bak~~ ta ortaya ç~ kmaktad~ r. Baz~~ yabanc~~ tarihçilerde gördü~ümüz üzere, olaylar~~
meslekta~lar~ ndan okudu~u, duydu~u gibi veya kendi görü~leri do~rultusunda de~erlendirmek
yerine, Mantran bunlar~~ oldu~u gibi ve belgeler ~~~~~ nda incelemek suretiyle de~erlendirmeye
çal~~m~~~ve böylece Türk tarihçilerinde zaman zaman gördü~ümüz a~~r~~ övme veya yabanc~~
tarihçilerde s~ k s~ k rastlad~~~ m~z a~~r~~ yermeye yer vermemi~tir. Bunun yan~s~ ra, yer ve ki~i
adlar~~ ve teknik terimlerin Türkçelirini vererek kar~~~ kl~ k ve yanl~~~ anla~~ lmaya da yer
vermemi~tir.
Ancak yazar~ n gözünden kaçan, bas~m hatas~~ olabilen veya karanl~ k kalan baz~~ noktalar
vard~ r ki bunlar~~ gözden geçirmek yararl~~ olacakt~r: Güney Anadolu Beylikleri'ni incelerken
yazar, Isfendiyar, Pervane Beylikleri'nin yan~s~ ra Ertana adl~~ bir beyli~in de ad~ n~~ vermektedir
(s. 30). Halbuki bu sonuncu beyli~in gerçek ad~~ Eratna'd~ r 3 . Yine Kanuni Sultan Süleyman'~ n
onbirinci seferi onikinci ve onikinci seferi de onbirinci seferi olarak gösterilmi~tir. Bu arada, 20
Ocak 1921 tarihli Te~kilat-1 Esasiye Kanunu (Anayasa)'nda baz~~ de~i~iklikler yapan 105
maddelik yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafindan, yazar~ n belirtti~i gibi 30 Nisan ~~924'te
de~il (s. 119), 20 Nisan 1924'te kabul edilmi~tir 4 . Ayn~~~ekilde soyad~~ yasas~~ yazar taraf~ ndan
belirtildi~i üzere (s. 1 2o) Ocak 1935'te de~il, 21 Haziran 1934 tarihinde TBMM taraf~ ndan

1 bunlardan L'expansion Musulmane (VIIe-XIe siecles), Paris, 1969, coll. "Nouvelle
Clio", Presses Universitaires de France, Say~ n Ismet Kayao~lu tarafindan Türkçeye çevrilerek,
Ilahiyat Fakültesi yay~ nlar~~ (1982)'nda ç~ km~~~ve sözünü etti~imiz yap~ t taraf~m~zdan Türkiye
Tarihi ad~yla Türkçeye çevrilmi~~olup, yay~ nlanmak üzeredir.
2 bu ilk bask~s~n~ n tan~ tmas~~ Say~ n Ercüment Kuran taraf~ ndan Istanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi (Eylül 1951-Mart 1952, c. III, say~~ 5-6, sayfa 173-174)'nde
1953'te yap~lm~~ t~ r.
3 ~smail Hakk~~ Uzunçar~~ l~, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri,
TTK.., II bask~ , s. 155, 161, 218...
Ankara, 1969,
4 TBMM. Zahit Ceridesi, d. II, c. VIII, S. ~~oo5.
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kabul edilmi~ tir 5. Mantran, bu arada (s. 121), Türkiye'nin Cemiyet-i Akvam (Uluslar
e~rgütü)'a giri~inin May~s 1932'de Türk-Rus antla~masm~n yenilenmesinden bir ay sonra
gerçekle~ti~ini ifade etmi~~olup, sözü edilen örgüte Türkiye antla~madan iki ay sonra, 18
Temmuz 1932'de, kabul edilmi~ tir 6. ~unu da burada belirtelim ki yazar, bat~l~~ gelene~e
uyarak, s~k s~k Ermenistan ve Kürdistan terimlerini kullanmakta (s. 78, 115, ~~2o...) ve hatta
yap~ tta yer verdi~i XVII. yüzy~l Osmanl~~ Imparatorlu~u haritas~na bir de Kürdistan Devleti
yerle~tirmektedir. Oysa sözü edilen etnik gruplar~n Osmanl~~topraktan üzerinde ya~amlar~na
ve zaman zaman bak~ms~z bir devlet kurmak için ayaklanmalar~na ra~men, Anadolu
topraklar~~üzerinde devlet kurma istekleri hiçbir zaman Osmanl~~ Hükümeti taraf~ndan kabul
edilmemi~tir. Ancak konu Sevr Antla~mas~nda ~ tilaf Devletleri taraf~ndan, sadece ad~~kalm~~~
olan, Osmanl~~Hükümetine kabul ettirilmi~se de ( ~~ o A~ustos 1920), daha sonraki Lozan Bar~~~
Konferans~~ (20 Kas~m 1922-4 ~ubat 1923)'nda hiç ele al~nmam~~t~r.
126+2 sayfal~k hacm~yla genel bir de~erlendirme olmas~na kar~~ n yap~ t, hem ilgili
okuyuculara, hem de tarih ö~rencilerine yard~mc~~ bir el kitab~~ niteli~ini ta~~ maktad~ r.
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TBMM. Zab~ t Ceridesi, d. IV, c. XXIII, s. 259.
Almanak, 1933, s. 69.

