Kitap Tani unalar:

Syncrtis~ne et 116-6ies dans l'Orient seldjoukide et ottoman (XIVXVII!
Actes du Colloq~~e du Collge de France, octobre 2001,
(Selçuklu ve Osmanl~~ Do~u's~~nda Senkretizm' ve Heretik2 Ak~ ll~lar (XIV.XVIII. yüzy~l), Collge de France'daki Kolokyum Bildirileri, Ekim 2001) sous
la direction de Gilles Veinstein, Peeters 2005, XIV+428, ISBN: 90-429-1549-8.
Fransa'n~n en önemli Tiirkologlar~ndan Gilles Veinstein'in yönetti~i bu çal~~ma 8-10 Ekim
2001 tarihleri aras~ nda Paris'te College de France'da düzenlenen koloky~~m süresince 9 farkl~~
ülkeden kat~lan 27 bilim adam~n~n sundu~u bildirileri içermektedir. Kolokyum, Ulusal Bilim
Ara~t~rmalar~~Merkezi (Cemre national des recherches scientifiques). College de France'm Hugot Vakf~, UNESCO, Sosyal Bilimler Yüksek Ara~t~rmalar Okulu (Ecole des l~autes etudes en sciences sociales) ve Yunanistan Rethymno Akdeniz Ara~t~ rmalar~~ Enstitüsü (Institut d'etudes
mediterraneennes de Rethymno) gibi kurulu~lar~n~n deste~i ile haz~rlanm~~t~r.
Bu bilimsel toplant~~ s~ ras~nda sunulan bildiriler, farkl~~ ba~l~ klar ta~~yan dört k~sma
ayr~lm~~t~r. "Concepts et antecedents" (Konseptler ve Önciiler) ba~l~~~n~~ta~~yan kitab~ n ilk
k~sm~nda Michel Tarclieu, Jean Kellens, Louis Bazinjames Hamilton, Toufic Fahd olmak üzere
be~~bilim adam~n~n bildirisine yer verilmi~tir. Kitab~n ikinci k~sm~nda "Le syncretisme alevi-bektachi: dualisme et autres composantes" (Alevi-Bekta~i Senkretizmi: Düalizm ve Di~er Bile~enler)
ba~l~~~~alt~nda Irene Melikoff, Yuri Stoyanov, Konstantin Zhukov, Jean During, Françoise Arnaud-Demir, H. T. Norris ve Denis Grirden olu~an yedi ara~t~rmac~~~~~~~çal~~malar~~yer ahrken
"Les heresies dans l'histoire et l'espace otto~nans et post-ottomans" (Osmanl~~ve Osmanl~~Sonras~~Tarih ve Co~-rafyas~nda Heretik Alumlar) olarak adland~r~lan üçüncü k~s~mda ise Michele
Bernardini, Michel Balivet, Gilles Veinstein, Hatice Aynur, Ahmet Ya~ar Ocak, Irene Beldiceanu-Steinherr, Machiel Kiel, Georg Majer Hans, David Shankland, Alexandre Popovic gibi tarihçilerin sundu~u on tane bildiri birle~tirilmi~tir. Kitab~n dördüncü ve son k~sm~~"Les religions
ottomanes: pluralisme et coexistence" (Osmanl~~ inançlar~: Ço~ulculuk ve Beraber Ya~ama)
ba~l~~~~ile György Haza~, Stephane Yerasimos, Nathalie Clayer, Suraiya Farm-111i ve Elizabeth A.
Zachariadou olmak üzere be~~ara~urmac~n~n makalelerine ayr~lnu~ur. Kitab~n önsözünü (s. XIII
- XIV) ise Gilles Veinstein kaleme alm~~t~r. Kitab~n 405. ila 428. sayfalar~~aras~nda da tanr~~ve ki~i
adlar~~indeksine; co~rafya ve etnik kavramlar indeksine; dinler, din ve doktrin hareketleri indeksine; terim ve eserler indeksine yer verilmi~tir. Bu indeksler, okur~ct~m~n ilgilendi~i konulara ula~mas~~ bak~m~ndan çok önemlidir. Özellikle kital~~~~~dinler ve doktrinler tarihi gibi
karma~~ k bir konuyu ele almas~~böyle bir indeksi zorunlu k~lm~~t~r.
Kitab~n ilk k~sm~nda birinci s~ rada yer ala~~~makale Micl~el Tardie~~~ taraf~ndan "Les facettes
du syncretisme: methodologie de la recherche et histoire des concepts" (Senkretizmin Çe~itli
Yönleri: Ara~t~rma Metodolojisi ve Konseptlerin Tarihi) ad~~ ile kaleme al~ nm~~t~r. Bu çal~~ma kitab~n 3. ila 16. sayfalar~~aras~nda yer almaktad~r. Michel Tardieu, makalesini "-izni Ekiyle Yap~lan
Türevler", "Senkretizmin Olu~umu ve Tammlar~", "Kolokyumlar ve Senkretizm", "Bütün
Yönleriyle Düalizm" ve "Gnostikler, Maniheistler ve Katarlar" gibi be~~altba~l~k çerçevesinde
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Senkretizm, ortak noktalar üzerinde dini ak~mlar~n birle~mesidir.
Heretildik, dinsel veya toplumsal de~erlere ayk~r~~görü~tür.
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~ekillendirmi~tir. Çal~~man~n ba~~nda yazar, sosyalizm kelimesinden hareketle. -izin ekiyle
türetilmi~~ba~ka kelimeleri de örnek göstermek suretiyle islamizm ve ~sla~n keli~neleri üzerinde
durmaktad~r. Çah~man~n devam~nda seukretizmin olu~umuna, tammlanna ve daha önce bu
konuya dair düzenlenen kolokyumlara ele~tirel bir bak~~la yer verilmektedir. Ara~t~rmac~,
dilaliz~nin geli~imini izleyerek dilaliz~nin ta~~~m~n~~Yapmaya çabalamakta ve gnostik. Maniheist
ve Katar gibi kavramlann tarihi geli~imine yer vererek bunlann anlamlan~n da çal~~mas~n~n son
k~sm~nda sorg~damaktad~r.
Jean Kellens'in yazd~~~~"Interptations du dualisme ~nazden" (Zerdü~tçf~liik Düalizminin
Yorumlanmas~" adh çal~~ma, kitab~n ilk lus~mmn ikinci çal~~mas~n~~olu~turmaktad~r ve 17. ila 24.
sayfalar~~kapsamaktad~r. Zerdü~tçülük dualiz~ni üzerine 1700 tarihinden 1994 y~l~na kadar kronolojik olarak çal~~an Thomas Hyde, Anquetil-Duperon, Martin Haug, James Darmesteter, Walter B. Henning, ilya Gerschevitch, Gnoli, Shaul Shaked gibi ara~t~rmac~lar~n görü~lerine yer verilmektedir. Bu görü~lerden hareketle Jean Kellens, Zerdü~tçülü~ün en önemli özelli~inin
sapk~n ve her aç~dan zay~f bir hareket olmas~ndan ileri geldi~ini vurgulamaktad~r.
Kitab~n ilk k~sm~n~n üçüncü çal~~mas~~olarak Louis Bazin'in "Les changes culturels et religieux entre les mondes anciens et chinais, t~~rc et mongor (Eski Çin. Türk ve Mo~ol
Diinyalan Aras~nda Kültürel ve Dini De~i~imler" bildirisine cildin 25. ve 30. sayfalar~~aynlm~~t~r.
Bu çal~~mada yazar. Tanr~, hilkiimdar (Wang Khatr--Ong Khan), av (a~ira), bin (minggau), Deniz (Tr~giz.Djebngis=Djingis) ~nci Nehir (Yenchü ögf~z= S~rderya) gibi kelimelerin Eski
Çinceden ve baz~lar~~da Toharcadan hareketle eski Mo~olcaya ve eski Türkçeye geçmesin' incelemektedir. Mo~olca ile Türkçe aras~nda kelime al~~~veri~i, bunun nedenleri ve bu olay~n
kültürel boyutu üzerinde durulmaktad~r. Ara~t~rmac~ya göre eski Mo~olcadan eski Türkçeye
geçen kelimelere nazaran eski Tikkçeden eski Mo~okaya çok daha fazla kelime geçmi~tir. XIX.
yüzy~lda Bat~da Türk ve Mo~ol ara~t~rmalar~~geli~meye ba~lad~~~~zaman ara~t~rmac~lar iki dil
aras~ndaki be~uerli~i hemen gözlemlemi~ler ve bundan dolay~~da iki etnik grup aras~nda akrabal~k oldu~unu varsaymulard~r. Ancak bütün benzerliklere ra~men çok büyük farkhlar~n olmas~ndan dolay~~Louis Bazi~~, iki etnik grup aras~nda dillerden hareketle akrabal~k ili~kileri
aramak yerine eski Türkçe ile eski Mo~olcamn birbirinden ayr~~olarak ve ayn~~zamanda iki tarafa
geçen kelimeleri ve anlam sap~nalann~~incelemek gerekti~ini sav~mmaktad~r.
Y~ne kitab~n ilk k~sm~nda yer alan bir ba~ka çal~~ma da 2003 y~l~nda hayat~n~~kaybeden James Hamilton'un kaleme ald~~~~"Les turcs et le nestorianisme. A propos de nouvelles inscriptions sur le nestorianisme" (Türkler ve Nastürilik. Nasturilik üzerine Yeni Yaz~dara Dair) adl~~
makalesidir. Kitapta bu makaleye 31. ila 34. sayfalar aynInu~ur. Bu çah~mada Nastürili~in temel
felsefesi, ortaya ç~k~~~~ve yay~ld~~~~bölgelerden bahsedildikten sonra Çin'de bulunan Nastüri kitabelerine de~inilmektedir. Asl~nda makalenin Nastüri kitabelerine ayr~lan k~sm~~Çin as~ll~~
ara~t~rmac~~Prof. Niu Ruji'nin saha ara~unnalarnun bir raporu niteli~indedir. Prof. Niu Ruji,
Eylül 2000 y~l~nda Paris'e gelerek aralar~nda James Hamilton'un da yer ald~~~~üç Frans~z profesörüyle i~birli~i yaparak yay~nlanmam~~~Nastüri kitabeleri üzerine çal~~maya ba~lam~~t~r. Bu
çal~~man~n sonucu tez olarak Kas~m 2003 y~l~nda Prof. Niu Ruji taraf~ndan "Inscriptions et masicle)" (Çin'de bulunuscrits nestoriens en &riture syriaque dcouverts en Chine
nan Silryanice Harfi Nastüri Yaz~ tlar~~ve Yazmalar~~(XIII.-XIV. yüzy~l)) ad~yla Paris'te sunulmu~tur.
James Hamilton, Prof. Niu Ruji taraf~ndan bulunan kitabeleri bulunduklar~~bölgeleri dikkate alarak makalesinde zikretmi~tir. Bu bölgeler Çin içerisinde baudan do~uya s~ralanarak ele
al~nm~~t~r. En bat~da Ça~atay Hanli~~mn eski ba~kenti olan ve Çin'in bugünkü Kazakistanla
olan s~n~r~n~n yak~n~nda yer alan Almal~~harabeleri aras~nda k~sa 8 tane Silryâni harfi ve diliyle
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yaz~lm~~~mezar ta~~~vard~r. Bunlardan ikisi 1365/66 ve 1342/ 43 tarihlidir. Daha do~uda ~ç
Mo~olistan'~n ba~kenti Huhhot ~ehrinin Bai-ta kulesi~~de Siiryani harfleriyle ve Karçuni Uygurcan ile yaz~lm~~~üç tane ldtabe bulunmaktad~r. Bu kitabeler daha çok an~t niteli~indedir. Bunun
d~~~nda bütün ~ç Mo~olistan bölgesinde çe~idi sit alanlar~nda yarnlamnam~~~28 tane Nastfiri kitabesi bulunmu~tur. Bunlar~n hepsi mezar ta~~~niteli~indedir. Bunlardan Sûryânice, Çince ve
Uygurca yaz~lm~~~olan 1327 tarihli kitabe d~~~nda di~erleri hepsi Süryânice harflerle Uygur
(Karçuni Uygurcas~) dilinde yaz~lm~~t~r. Son olarak da Güney-do~u Çin'de deniz kenar~nda bulunan Quanzhou (ortaça~larda Zayton olarak bilinmektedir) ~ehrinin bir miizesinde daha dokuz tane yarnlanmam~~~Nastüri kitabesinden bahsedilmektedir. Mezar ta~~~niteli~inde olan bu
kitabelerin büyük bir k~sm~, XIII. yilzy~hn sonu ile XIV. yüzy~l~n ba~~na aittir. Yaz~tlar yine
Silryâni harfleri kullan~larak Uygur (Karçuni Uygurcas~) dilinde yaz~lm~~t~r.
Touf~k Fahd'~n kaleme ald~~~~"Les sectes dualistes en terre d'Islam" (~slam Topraklar~nda
Düalist Mezhepler), kitab~n ilk k~sm~n~n en uzun ve be~inci makalesi olarak 35. ila 61. sayfalar
aras~nda yer al~yor. Yazar, öncellikle düalizmin geli~imi ve daha sonra da H~ristiyan
dünyas~ndaki dûalizmin geli~iminden söz etmektedir. Ona göre ~slam topraklar~ndaki
dilalizmin ç~k~~~, islamiyet'in ~rak, Suriye ve Iran gibi bölgelerde yay~lmaya ba~lad~~~~tarihlerde
burada ya~ayan halklar aras~nda hala ya~ayan H~ristiyan ve Zerdil~t heretik ak~mlar~n~n devam~~
gibi görülmektedir. özellikle bu durum, Marsiyonider, Bardesanitler, Maniheistler ve
Zerdü~tkr için geçerlidir. Bu dilalist hareketler zenklik (z~nd~klar) olarak nitelendirilmektedir.
Z~nd~k hareketlerini gözden geçirmekle yazar, islami heretik metinlerine tarihi bir aç~klama getirmeyi hedeflemi~tir.
Kitab~n ikinci k~sm~n~n ilk makalesini Ir6le Maikoff un kaleme ald~~~~"Le gnosticisme
chez les bektachis/Alvis et les inter&rences avec d'au tres mouvements gnostiques"
(Bekta~ilerde/Alevilerde Gnostisizm ve Di~er Gnostik Harekederle Kar~~mas~) adl~~çal~~mad~r.
Bu çal~~ma kitab~n 65. ve 74. sayfalar~~aras~nda yer almaktad~r. Asl~nda bu makaleyle Ir6~e
Wlikoff, Bekta~ilik ve Mevilik alan~nda 30 seneden beri yürüttü~ü çal~~malar~n bir özetini sunmay~~ve gelecekte bu alanda ne gibi perspektiflerin oldu~unu ortaya koymay~~hedeflemi~tir.
Ara~t~rmac~, Alevili~i Bekta~ilikten hareketle ke~feuni~~ve çal~~malar~n~n ba~lang~c~nda daha çok
bu doktrini olu~turan ö~eler Üzerinde durmu~tur. En fazla ilgilendi~i konu da, Hz. Ali kültünün
ard~nda gizlenenlerdir. Bu konuyu irdelemek üzere ara~t~rmac~~nefeslerin sözlerini incelemeye
giri~mi~tir. Bu incelemeler neticesinde Irne Wlikoff'un konu ile ilgili vard~~~~ilk sonuç, Hz.
Ali'nin eski Türk inan~~~ndaki Gök-Tanr~'n~n yerini ald~~~~yönündedir. Yine nefeslerden hareketle Mevilik, Yezidilik ve Ehl-i Hakk aras~ nda benzerlikler ve bu üç inanan da manicilikle
ba~lant~l~~oldu~unu tespit etmi~tir. Bunun yan~~ s~ra Bekta~ili~in ve Alevili~in H~ristiyan
inanandan da unsurlar ta~~d~~~~anla~~lmaktad~r. Hatta Anadolu Bekta~ili~inin ve Alevili~inin
sadece Balkanlardaki Bogomillerle de~il, Akdeniz'de ya~ayan Katarlarla da ba~lant~s~~tespit
edilmi~tir. örne~in Börkliice Mustafa, Sak~z ve Sisam adalar~nda ya~ayan Katar (ya da ~talyanca
belgelerde F~raticelli olarak geçmektedirler) rahipler ile yak~n ili~kiler içerisindedir. Mevilik ve
Bekta~ilikteki dilalizme ve di~er gnostisizm harekederiyle ba~lant~sma da yer verdikten sonra
yazar, kendisinin uzun zamandan beri konu üzerinde çal~~m~~~olmas~na ra~men henüz bütün
problemlerin çözülmedi~ini ve bunlar~n çözümü için de çok say~da farkl~~alanlarda çal~~an bilim
adamuun bilgilerini ve güçlerini birle~tirmesine ihtiyaç oldu~unu belirunektedir.
Eserin ikinci k~sm~n~n ikinci makalesi Yuri Stoyanov'un kaleme ald~~~~"On Some Parallels
Benveen Anatolian and Balkan Heteredox Islamic and C.hristian Traditions and the Problem of
their Coexistence and Interaction in the Ottoman Period" (Balkanlarda ve Anadolu'da ~slam ve
H~ristiyan Heterodoksluk Gelenekleri Aras~ndaki Baz~~Benzerliklere ve Onlar~n Osmanl~~
Döneminde Beraber Ya~amas~~ve Biribirini Etkilemesi Sorununa Dair) adl~~kapsaml~~bir
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çal~~mad~r. Kitab~n 75. ila 118. sayfalar~~aras~nda yer almaktad~r. Yuri Sroyanov, bu çal~~mayla
ba~l~~~ndan da anla~~ld~~~~gibi Balkan ve Anadolu ~slam ve H~ristiyan Heterodoksluk geleneklerini ele alarak bu konuda gelecekte yap~lacak olan çal~~malara gerek kavramsal yönden gerek
metodoloji bak~m~ndan katk~da bulunmay~~hedeflemi~tir.
Ortaça~~H~ristiyan dilalizminin dokusu Anadolu'da Paylikanhk~n ortaya ç~k~~~~ile olmu~tur.
Pavlikan ö~retisi ba~lang~çta Manicilik, gnostisizm ve Marsiyonit ö~retilerinden eddlemni~tir.
VIII, yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan itibaren ilk Pavlikanlar, imparator V. Konstantin taraf~ndan Balkanlar~n Trakya bölgesine yerle~tirilmi~tir. Balkan topraklar~na Pavlikanlann daha yo~un bir
~ekilde yerle~tirilmesi, 975 y~l~~civar~nda olacakt~r. Bu Pavlikan kolonileri yeni H~ristiyan olmu~~
Balkan halk~~aras~nda H~ristiyan dimlizminin yerle~mesine ön ayak olacaklard~r. 863-870 y~llar~~
aras~nda Bizans'~n anti-Pavlikan politikas~, Anadolu Pavlikanlann~n Yukar~~F~rat ve Ermenistan'a
çekil~nelerine sebep olmu~tur. Bununla beraber yine de bir k~s~m Pavlikan, Anadolu'da
ya~amaya devam etmi~tir. X. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Yukar~~F~rat ve Kuzey Suriye'deld Pavlika~~lar yine Bizans hâkimiyetine girmi~lerdir. I. Haçl~~Seferi s~ras~nda da bu Pavlikanlar~n Bizans
hâkimiyetinde oldu~u anla~~lmaktad~r. Ancak daha sonraki tarihleri çok bilinmemektedir. Balkan Pavlikanlan ise, Osmanl~~döneminde varl~klar~n~~surdiirmu~lerdir. Ortaça~~H~ristiyan
dualizmi, yeni H~ristiyanla~m~~~Bulgar Kralhk~nda X. yüzy~l~n ilk yar~s~ndan itibaren Bogomilli~in ortaya ç~lu~lyla yeni bir safhaya girmi~tir. Xl. yüzy~l~n ba~~ndan itibaren de Bogomilizm
Bizans'~n Anadolu topraklar~nda, Yunanistan'da, Orta ve Bat~~Balkanlarda (özellikle Dalmaçya
ve Bosna) yay~lmaya ba~lam~~t~r. Haçl~~seferleri s~ras~nda da Bat~~Avrupa H~r~stiyanh~~n~~etkilemi~tir. Özellikle Bogomilizmin erken Katarizm'i etkiledi~i söylenebilir. Pek çok ara~t~rmac~.
Bogomillerin ve Pavlikanlann Osmanl~~fethinin ilk dönemlerinde kitleler halinde Müslüman
olduklar~~yönünde görü~~bildirmektedirler. Ancak bunlar as~l can al~c~~soruyu sormadan, yani
H~ristiyan heretikler gerçekten kendi ö~retilerinden hemen vazgeçip geçmedikleri ve bunlar~~
yeni inançlar~na da dahil edip etmedikleri sorusunu cevaplamadan bu varsay~mda bulunmaktad~rlar. Fakat bu sorunun cevab~n~~erken dönem Osmanl~~tarihinin konuyla ilgili kay~tlar~n~n
s~n~rl~~olmas~ndan dolay~~vermek güçtür. Yuri Stoyanov, Osmanl~~döneminde Balkan ve Anadolu
topraldanndaki H~ristiyan ve Müslüman heterodoks gruplar aras~ndaki paralellikler ve özellikle
evrenin ve insan~n yarad~h~~~ve ~eytan~n ortaya ç~k~~~~ile ilgili gelenekleri inceledikten. sonra bu
gruplar aras~nda sadece benzerlilderin ya da farkl~l~klar~n olmad~~~n~, ayn~~zamanda birbirlerini
etkiledikleri sonucuna varm~~ur. Ancak Balkan ve Anadolu topraklar~ndaki H~ristiyan ve
Müslüman heterodoksluldan aras~ndaki etkilesimleri ortaya ç~karabilmek için daha ayr~nt~l~~
ara~t~hnalann yap~lmas~na ihtiyaç vard~r. Bundan dolay~~bu konuda yap~lacak olan çal~~malar~n.
ar~iv ara~t~rmalar~mn ve disiplinleraras~~incelemelerin artmas~~ve ortaya koyduklar~~sonuçlar
a~~r bir ~ekilde de ölsa Osmanl~~döneminde Balkan ve Anadolu topraklar~ndaki H~ristiyan ve
Müslüman heterodoksluklar~~~~n geli~imine dair görüntilyû zenginle~tireceklerdir.
"Börülduce Mustafa, was he another Mazdak?" (Börkluce Mustafa, Ba~ka bir Mazdak
m~yd~?) ba~l~~~~alt~nda kitab~n 119. ila 127. sayfalar~~aras~nda Konstantin Zhukov'un makalesi
yer almaktad~r. Bu makale kitab~n ikinci k~sm~n~n üçüncü makalesini olu~turmaktad~r. 1415
y~l~nda Ayd~n'a ba~l~~Karaburun bölgesinde patlak veren Börkluce Mustafa isyan~~bu makalenin
ana konusunu olu~turmaktad~r. Konuyla alakah yazar, iki önemli tarihi kayna~~~kar~~la~t~rmal~~
olarak ele almaktad~r. Bunlardan ilki, 1459 y~l~nda tamamlanan ve Farsça olarak ~iikrullah'~n
kaleme ald~~~~13ehcettYt-tevarih adl~~eserie 1462 y~l~na kadarki olaylar~~kaydeden Bizans tarihçisi
Doukas'~n yazd~~~~Turco-Byzantina ba~h~~~ile bilinen kroniktir. Bu iki kaynaktan istifade ederek
Konstantin Zhukov, Börkliice Mustafa'mn isyan tarihini, onun ba~ka bir Mazdak (bu ki~i
Zerdü~tlük dokaininin en büyük rahibidir) olup olmad~~~n~~ve onun idam ~eklini ve sebebini
incelemektedir.

KITAP TANITMA

1033

Jean During'in "Notes sur l'angkolologie Ahl-e Haqq" (Ehl-i Hakk [Dünyas~ndaki] Melekler Bilimine Dair Notlar) adl~~çal~~mas~na kitab~n ikinci k~sm~ nda dördüncü s~rada 129. ila 151.
sayfalar~~ayr~lm~~t~r. Makalenin son sayfas~~kullan~lan bibliyografyay~~içermektedir. Bu
çal~~man~n amac~, Ehl-i Hakk doktrinine kaynakl~k eden inançlar~~sondaj metoduyla incelemek
ve bu dokuinin melekler dünyas~~ile baz~~tan~nm~~~evliyalar aras~nda benzerlilderini ortaya koymakt~r.
Kitab~n ikinci bölümünün be~inci makalenin yazar~~Françoise Arnaud-Demir'dir. Bu
çal~~ma "Le syncretisme alkvi-bektachi dans les chants accompagnant la danse rituelle se~r~ah"
(Semah Ayin Dans~na E~lik Eden Türkillerde Alevi-Bekta~i Senkretizmi) ba~l~~~n' ta~~makta ve
kitab~n 153. ila 162. sayfalar~n~~kapsamaktad~r. Çal~~man~n son iki sayfas~~kullan~lan bibliyografyadan ibarettir. Semah, asl~ nda Alevi-Bekta~i ba~da~urmac~l~~nun içeri~i üzerine en fazla bilgi
sunan bir unsurdur. Bu senkretizmin en eski ö~esi ~aman kökenlidir. Orta Asya ~aman toplumundaki oyun terimi Alevi-Bekta~i ortam~nda semah kavram~yla kar~~lan~ r olmu~tur. Cem ayi~~i~~deki miraçname bölümü ise H~ristiyan gelene~indeki kutsallama ayini ile luyaslanabilir.
Sünni ~slam, dini ayinlerde cinsiyet ayr~m~~yaparken Alevi-Bekta~i senkretizmi, Orta Asya ~aman
gelene~inden esinlenerek dini ayinlere kad~n olsun erkek olsun bir arada kat~lmalar~na
müsaade etmi~tir. Bu durum sen~aha e~lik eden türkillerin temas~ndan biridir. Kad~n, do~urma
yetisinden dolay~~türkülere konu olmu~tur. Yine ~aman gelene~inin bir esintisi olarak turnalar
do~an~n yeniden canlanmas~n~ n bir simgesi olarak se~nah türkülerinde yer alan bir ba~ka temad~r. Hem kad~n hem de turna, Alevi-Bekta~i senkredzmini Orta Asya ~aman gelene~ine
ba~lamaktad~r.
H. T. Norris'in kaleme ald~~~~"Aspects of the Influence of Nesimi's Hurufi Verse, and His
Martyrdom, in the Arab East Between the 16.' and 18.h Centuries" (16. ve 18. yüzy~llan aras~nda
Arap [Dünyas~n~n] Do~usunda Nesim:1'11in Hurüfl ~iirinin ve ~ehitli~inin Tesirinin Surederi)
adl~~çal~~ma kitab~n ikinci k~sm~n~n alt~nc~~makalesidir ve 163. ila 182. sayfalar~n~~kapsamaktad~r.
Makalenin son 7 sayfas~nda (kitab~n 175. ila 182. sayfalar~~aras~nda) Neslini:nin metninin orijinalinin fotokopisi verilmi~tir. Bu çal~~ma ile yazar~n amac~. Nesimrnin ve genel olarak
Hunifili~in Osmanl~~döneminde Arap dünyas~n~n do~usuna tesirinin iki yönünü incelemektir.
Oncellilde yazar, Hurfifilik ve özellikle Nesimrnin ~iirinin dil ve stilinden etkilenen Arap
~iirlerini tespit etmeyi ve bu etkiyi çe~itli örnekler ~~~~~ nda yeniden de~erlendirmeyi ve Memluk
döneminde bu eddnin en büyük merkezi olarak Kahire'ye dikkat çekmeyi hedeflemi~tir. ~kinci
s~rada yazar, Nesimi' nin ~ahsiyetini ~slam ve H~ristiyanl~k aras~nda bir köprü olarak gösteren ve
onu ~ehaded dolay~s~yla bir H~ristiyan azizi olarak telakki eden Suriye'den bir örnek sunarak
Hurüfili~in Arap dünyas~ndaki etkisini göstermeyi amaçlam~~ur.
Denis Gril' in "~sotkrisme contre hkrksie: 'Abd M-Rahman Al-Bistami, un reprksentant de
la science de Lettres â Bursa dans la premiere moitie du XV siecle (Heretikli~e Kar~~~Baunilik:
Abdurrahman el-Bistami, XV. Yüzy~l~ n ~lk Yar~s~nda Bursa'da Harf Bilimlerinin Bir Temsilcisi)
ba~l~~~n' ta~~yan çal~~mas~~ kitab~n ikinci k~sm~n~n yedinci ve son makalesidir. Bu çal~~maya 182.
ila 195. sayfalar aras~~ayr~lm~~ur. Ad~ndan da anla~~ld~~~~üzere bu çal~~man~n konusunu, XV.
yüzy~l~n ilk yar~s~nda Bursa'n~n yönetici çevresine yak~n entelektüel ve ruhani elit kesimine
mensup Abdurrahman el-Bistâmi olu~turmaktad~r. Bistâmi hakk~nda bilgi Ta~köpriizade'den
almaktay~z. Buna göre Bistami Antakya do~umlu olup geleneksel islami e~itim alm~~t~r. Harfler
ve onlar~n fonksiyonlar~, tarih, kronoloji ve cif~r (gelecekte olacak olaylar~~haber verme ilmi)
gibi alanlara ilgi duymu~tur. Sünni olarak kabul edilmektedir. Ancak onun ibn Arabi mektebine
mensup olmas~~sapk~n, hatta gizli bilimlere ilgisi ve eserleri onun z~nd~kl~kla alakas~~olabilece~ini göstermektedir. Asl~nda Denis Gril'in görü~üne göre Bistami'nin olay~~heterodokslukla
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heretikli~in göreceli kavramlar oldu~unu göstermektedir. Yazar, Bista~ni' nin el-Feva-ih~~'lm~skiyye fil-fevatihil-Mekkiyye adl~~ eserinden hareketle onun z~nd~kl~k anlay~~~n~n izlerini
sürmeye çal~~maktad~r.
Kitab~n üçüncü k~sm~n~n ilk makalesinin yazar~~Michele Bernardini'dir. Bu makale
"Motahharten entre Timur et Bayezid: Une position inconfortable dans les remous de Phistoire
anatolienne" (Timur ve Bayezid Aras~nda Mutaharten: Anadolu Tarihinin Çalkant~lar~nda Rahats~z Edici bir Konum) ba~l~~~~alt~nda kitab~n 199. ila 211. sayfalar~~aras~nda yer almaktad~r. Bu
çal~~man~n amac~, Erzincan bölgesinde kurulan ve 1379-1403 y~llar~~aras~ nda hüküm sürmü~~
olan Mutaharten emirli~ini incelemektir. Asl~nda Mo~ol istilasm~~müteakiben Do~u Anadolu
tarihi sadece dini senkretizme örnek olaylar sunmakla kalm~yor, ayn~~zamanda yeni ideolojik
modelleri de örneklendiriyor. Bu dü~ünce çerçevesinde Michele Bernardini, Mutaharten' in
~ahs~n' ve emirli~ini ele almaktad~r. Yazar, Ankara Sava~~'na kadar olan Do~u Anadolu'daki
olaylar~~ve Mutahartedin bu olaylardaki roliinden, ayr~ca Timur ile Bayezid aras~ndaki
mücadeleden bahsettikten sonra sava~~sonras~nda emirin hayat~na dair var olan az say~daki bilgiyi de~erlendirmektedir. Ankara Sava~~'n~~milteakiben Mutahartedden istifade ederek Timur
Do~u Anadolu'da Mo~ol hakimiyetini canland~rmak istemi~tir. Ancak onun ölümü ile bu fikir
gerçekle~memi~tir. Sonuç olarak da Mutaharten emirli~i de tarihe kar~~m~~ur. Bu olay, ise Anadolu ile kendisine kom~u olan Do~u, özellikle ~ran dünyas~~ile yeni ili~kiler döneminin
ba~lamas~na öncülük edecektir. Yeni iki güç ortaya ç~kacakur ki buna göre bat~da Osmanl~ lar,
do~uda ise önce Aldcoyunlular ve daha sonra Safaviler hakim olacakt~r.
Michel Balivet'in "Permanences ~- gionales en h&~5.siologie anatolienne de l'A~stiquini aux
Ottomans" (Antikça~dan Osmanl~lara (Kadar] Anadolu Heretik Alumlan Biliminde Bölgesel
Siireklilikler) ba~l~~~n' ta~~yan çal~~mas~~kitab~n üçüncü bölümünün ikinci makalesini
olu~turmakta ve 213. ila 224. sayfalar~~aras~nda yer almaktad~r. Çah~man~n 223. ve 224. sayfalar~~
kullan~lan bibliyografyay~~içermektedir. Anadolu'da pek çok alanda bölgesel süreklililderi
görmek mümkündür. Yeryüzü ~ekilleri, iklim, bitki örtüsü, insanlar, Anadolu'yu bölgesel olarak
~ekillendirmi~lerdir. Arkeolojik alanda süreklilik, yer adlar~nda süreklilik, geleneklerde
süreklilik ve nihayet dini fikirlerde (Ortodoks, heterodoks, heretik) de süreklilik, Anadolu'da
ça~lar boyunca gözlemlenir olmu~tur. örne~in, Bizans döneminde Anadolu'da baz~~yerler Paylikan bölgesi olarak bilinirken, Selçuklu döneminde Babailerin. Osmanl~~döneminde de Alevilerin ya~ad~~~~bölgeler olmu~lard~r. Yazar, Anadolu H~ristiyan ve Selçuklu ve Osmanl~~heterodokslu~u aras~ndaki süreklili~i gösteren pek çok örne~e de~inmektedir. Ayr~ca bu siireklili~e
örnek olabilecek baz~~durumlar~~da sorgulamaktad~r.
Kitab~n üçüncü k~sm~n~n üçüncü makalesi, Gilles Veinstein'in yazd~~~~"Les premiftes mesures de Bayezid Il contre les Kiz~lba~"(K~z~lba~lara kar~~~II. Bayezid'in ~lk Tedbirleri) adl~~
çal~~mad~r. Veinsteidin bu çal~~mas~, kitab~n 225. ila 236. sayfalar~~aras~n~~kapsamaktad~r. Yazar,
F. Emecedin ve ~. ~ahin'in yay~nlad~~~~1501 tarihli Ahkam Defterindeki kay~tlardan hareketle
Osmanl~-Safavi ili~kilerini ve K~z~lba~lara kar~~~Il. Bayezid'in ald~~~~tedbirleri i~~celemektedir.
1501 tarihli Mikail' Defteri yay~nlanm~~~olmas~na ra~men gerçek manada Osmanh-Safavi
ili~kileri bak~m~ndan incelenmemi~tir. öncellikle yazar, II. Bayezid'in K~z~lba~lara kar~~~ald~~~~ilk
tedbirlere dair çe~itli bilim adamlar~n~n görü~lerine yer vermektedir. Ço~u kroniklere dayal~~
öne sürülen bu görü~lerin eksik yanlar~~1501 tarihli Ahkam Defterindeki bilgiler sayesinde tamamlanmaktad~r. Bu defterdeki fermanlar, 1501 y~hn~n Haziran ortas~~ila Temmuz ay~n~n ortas~~
aras~nda ç~kar~lm~~t~r. Ancak içerik bak~m~ndan daha önce konu ile ilgili ç~karulan emirleri
haurlatmakta ve aynen uygulanmalan gerekti~ini belirtmektedir. Fermanlann gönderildi~i yerler ise, Safavi taraftarlann~n bulundu~u bölgelere i~aret etmektedir. Sivas, Kastamonu, Amasya,
Mente~e, Trabzon, Konya bu fermanlann gönderildi~i yerlerdir. Dolay~s~yla bu listeye
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bak~ld~~~ nda daha çok Orta Anadolu bölgesindeki yerler oldu~u anla~~lmaktad~r. Fermanlar
sancakbeylerine gönderilmekte ve ~ah ~smail taraftarlann~n cezaland~r~hnasuu emretmektedirler.
Hatice Aynur'un haz~rlad~~~~"Tatavlah Mahremi's Shehname and the K~z~lbash" (TatavIal~~
Mahren~rnin ~ehnamesi ve Ka~lba~) adl~~çal~~ma kitapta 237. ila 248. sayfalar~~aras~nda üçüncü
bulun dördüncü makalesi olarak yer almaktad~ r. Bu çah~ma ad~ndan da anla~~laca~~~üzere
yeniça~~tarihçileri~~i~~~bilmedi~i bir kaynak olan Mahre~nr nin ~ehnamesini ele almaktad~r. Bu
~ehname 16. yüzy~l~n ba~~nda Osmanl~lar ile Do~u Anadolu'daki K~z~lba~~güçler aras~nda meydana gelen gerilimin anla~~lmas~~için önemli bir kaynak te~kil etmektedir. Dolay~s~yla Hatice
Aynt~r'un kaleme ald~~~~bu makalenin amac~, dönemin Osmanl~~büroltran ve ~airi Mahremrnin
K~nlba~lar~~ve onlar~n ayaklanmasnu nas~l resmetti~ini ~ehnamesini kullanmak suretiyle
göstermektir. Bu makale üç bölümden olu~maktad~r. ~lk iki bölüm Tatavlah Mahremrnin kendi
~ahsiyetini ve kaleme ald~~~~eserini konu edinirken üçüncü son bölüm ~airin Osmanl~~Devleti ile
Ku~lba~lar aras~ndaki ili~kilere dair bak~~uu incelemektedir.
Kitab~n üçüncü k~sm~n~n be~inci makalesi Ahmet Ya~ar Ocak taraf~ndan kaleme al~nm~~~
olup "Syncrtisme et '6prit messianique: le concept de gott~~ et les chefs des mouvements messianiques aux poques sedjoukide et ottomane
siicle)" (Senkretizm ve Mesianik Ruh:
Selçuklu ve Osmanl~~Dönemlerinde
yüzy~l) Klub Kavram~~ve Mesianik Hareketlerin
Liderleri) ba~h~~n~~ta~~maktad~r. Bu çal~~ma kitab~n 249. ila 257. sayfalar~~aras~n~~kapsamaktad~r.
Ba~l~~~ndan da anla~~ld~~~~üzere Ahmet Ya~ar Ocak, bu çal~~mas~yla kökenleri Orta Do~u'nun
antik dinlerine ve ~slam dünyas~ndaki heterodoks ak~ mlarma dayanan mistik ve dini bir senkretizme aç~kl~k getirmeyi amaçlanu~t~r. Kutb ve Mehdi kavramalan ile Selçuklu ve Osmanl~~Devletlerinin merkezi iktidarlarma kar~~~isyan eden mesianik hareketlerin sufi ~eyhleri aras~ndaki
ili~kiyi tespit etmek de, bu çal~~ma~un di~er bir inceleme konusunu olu~turmaktad~r. ~slam
dünyas~ ndaki mesianik hareketler genel olarak oldukça ayr~nt~l~~bir ~ekilde incelenmi~~durumdad~rlar. Ancak Selçuklu ve Osmanl~~dönemlerinde mesianik hareketler, ne sosyal tarih
aç~s~ndan ne de ideolojik aç~ dan yeterince incelenmemi~lerdir. Bu bak~mdan bu çal~~ma.
Selçuklu ve Osmanl~~dönemlerinde mesianik hareketler tarihine önemli bir katk~~te~kil etmektedir.
~rne Beldiceanu-Steinherr'~n "Le distirct de K~r~ehir et le Tekke de Hac~~Bekta~~entre le
pouvoir ottoman et les ~~~irs de Zulkad~r" (Osmanl~~iktidar~~ile Dulkadir Beyleri Aras~nda
K~r~ehir Kazas~~ve Hac~~Bekta~~Tekkesi) ba~li~~n~~ta~~yan çal~~mas~, kitapta üçüncü kurma ak~nc~~
makalesi olarak 259. ila 282. sayfalar~~aras~nda yer almaktad~r. Bu makale sekiz bölümden
olu~maktad~r. ~lk alt~~bölüm makalenin esas metnini olu~tururken yedinci bölüm K~r~ehir kazas~~
ile ilgili olarak kullan~lan Tl' 19 nolu tapu ve tahrir defterinin transkripsiyonunu ve Fransucaya
çevirisini içermektedir. Sekizinci bölümde ise makalenin haz~rlan~~' esnas~nda yararlan~lan
di~er kaynaklar~ n listesi verilmektedir. Son olarak da makalenin 281. ve 282. sayfalannda TT
19'un 285., 286., 287. ve 288. varaklarnun faksimilesi verilmi~tir. Çal~~m
amac~, mevcut en
eski tahrir defterlerinden yararlanmak suretiyle Bekta~i cemaati hakk~nda bilgiler edinmenin
mümkün olup olmad~~~m ortaya koymakt~r. Sonuç olarak yazar, Müslüman l~eterodoks nüfusa
dair belgelerin da~~n~k ve yetersiz oldu~u dü~ünülürse Osmanl~~tahrir defterlerinin bu konuya
dair önemli katk~lar sa~layabilece~ini örneklendirerek vurgulamaktad~r.
Kitab~n Üçüncü k~sm~n~ n yedinci makalesi Machiel Kiel taraf~ ndan kaleme al~nm~~~olup
"Ottoman Urhan Development and the Cult of a Heterodox Sufi Saint: Sar~~Saltuk Dede and
Towns of ~sakçe and Babada~~in the Northern Dobrudja" (Osmanl~~Kentsel Geli~imi ve Heterodoks Sufi Ermi~i Saru Saltuk Dede'nin Kültii ve Kuzey Dobruca'da ~sakça ve Babada~~Kentleri)
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ba~l~~~n" ta~~maktad~r. Kitab~n 283. ve 298. sayfalar~~bu çah~maya ayr~lm~~ur. Dini, sosyal ve politik hayatta Türk islam'~ndaki heterodoks hareketler üzerine çok yaz~lm~~~ve çok konu~ulmu~tur.
Ancak Osmanl~~Balkanlanndaki heterodoks evliyalar kültiinün ~ehirle~me silrecindeki rolü
Üzerine çok az yaz~lm~~~ya da söylenmi~tir. Osmanl~lar, az geli~mi~~ve az ~ehirle~mi~~bölgelerde
aktif bir ~ehirle~me politikas~~izlemi~lerdir. Bu politika özellikle Bosna ve Hersek'te, Arnavutluk'ta, Bulgaristan'da ve daha dü~ük derecede Yunanistan'da kendini göstermi~tir. Asl~nda
~ehirle~meyi sa~lamak için çe~itli metotlar ve uygulamalar üzerinde durulmu~tur, ancak evliya
kültil bir ~ehirle~me metodu olarak ele almmam~~ur. ~~te bu çal~~ma ad~ndan da anla~~ld~~~~
üzere Sar~~Saltuk Dede'nin kültünün Romanya Dobruca's~nda bulunan Babada~~kentinin
geli~imine etkisini inceleme amac~ ndad~r. Machiel Kiel, bu çal~~mas~ n~~ daha önce
yay~nlanmam~~~resmi Osmanh kaynaklar~n~~kullanmak suretiyle haz~rlam~~ur.
Hans Georg Majer, 'The Karan: An Ottoman Defter"! Ottoman Heretics of the 18th Century" ("Kuran: Bir Osmanl~~Defteri" 18. yüzy~lda Osmanl~~Heretikleri) adl~~çal~~may~~kaleme
alm~~t~r. Bu çal~~ma, kitapta üçüncü lusm~n sekizinci makalesi olarak 299. ila 310. sayfalar
aras~nda yer almaktad~r. Majer'in bu makalesi, Bosnavi ~brahim Efendi ile Dervi~~Emin vakalar~n~~incelemektedir. Her ikisi, 1746 ve 1747 y~llar~nda I. Mahmud döneminde heretiklik ile itham edilmi~~ve yarg~lanm~~t~r. Bu ki~iler, her ikisi de heretik olarak suçlanmakla beraber
yayd~klan doktrin bak~m~ndan farkl~l~klar göstermektedirler. Majer, bu çal~~mas~yla Osmanl~~
imparatorlu~unun geç dönemlerinde heretik ak~mlar~n~n incelenmesinin gerekli oldu~unu ve
ilginç sonuçlar ortaya koyabilece~ini göstermeyi amaçlam~~ur.
David ShanIdand'~n çal~~mas~~"l'he Buyruk in Alevi V~llage Life: Thoughts from the Field
on Rival Sources of Religious Inspiration" (Alevi Köy Hayat~nda Buyruk: Dini Telkinli Rakip
Kaynaklar Alan~ndan Dü~ünceler) ba~l~~~n' ta~~maktad~r. Bu çal~~ma kitab~n üçüncü k~sm~n~n
dokuzuncu makalesidir ve 311. ila 323. sayfalar aras~nda yer almaktad~r. Çal~~man~n son iki sayfas~~yazar taraf~ndan kullan~lan bibliyografyaya yer verilmi~tir. Bu çal~~ma, ~mam Cafer taraf~ndan yaz~lm~~~olan Buyruk adl~~kitab~n Alevilerin toplumsal hayat~ndaki yerini konu edinmektedir.
Kitab~n üçüncü k~sm~n~n onuncu makalesi, "L'instrumentalisation des theories sur le
syncretisme et l'heresie en Bosnie-Herzegovine" (Bosna-Hersek'te Senkretizm ve Heretiklik Teorilerinin Alet Edilmesi) ba~h~~~ile Alexandre Popovic taraf~ndan yaz~lm~~t~r. Bu makale kitab~n
325. ila 334. sayfalar~n~~kapsamaktad~r. Ba~l~~u~dan ve yazar~n da ifadesinden anla~~ld~~~~üzere
bu makalenin amac~, belirli birkaç örnek vermek suretiyle devletin ya da bir grup insan~n
ç~karlar~~söz konusu olunca veya özel siyasi ortamlar yaraul~nca heretiklik ve senkretizm teorileri~~i~~~nas~l ve ne derecede alet edildi~ini ortaya koymakt~r. Siyasi amaçlara hizmet eden bu tür
teoriler aras~nda makalede Bogomilizm, islamla~ma, Bekta~ilik ve "Hamzevilik" gibi dört teori
üzerinde dun~lmaktad~r. Sonuç olarak yazar~n da belirtti~i gibi heretiklik ve senkretizm teorileri, Bosna-Hersek'te geçmi~in uydundmasma hizmet ettikleri söylenebilir.
György Hazai'nin "Conceptions et pratiques de l'Islam ottoman â travers deux ouvrages
anatoliens des
- XV. siecles" (XIV-XV. Yüzy~la Ait ~ki Anadolu Eserinde Osmanl~~islam'~n~n
Kavramlar~~ve Uygulamalar~) ba~l~~~n' ta~~yan çal~~mas~~kitab~n dördüncü lusnumn ilk makalesidir. Kitab~n 337. ila 352. sayfalar~n~~kapsamaktad~r. Bu çal~~ma, eski Anadolu Türkçesiyle
yaz~lm~~~iki eserden edinilen izlenimlere dayamlarak haz~rlanm~~t~r. Bu eserlerden ilki, Feridun
Attar'~n kaleme ald~~~~"Tezkiretii'l-evliya" ve di~eri de Arapça-Farsça hikayeler içeren "Ferec bad
e~,,ide" adl~~eserdir. Bu iki eserden hareketle yazar, XIV.-XV. yüzy~l Anadolu Türk edebiyat~n~n
dini hayata dair verdi~i mesajlar~~örneldendirmeye çal~~m~~ur.
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"A propos des sürgün du Karaman â Istanbul au XVI' sicle" (XVI. Yüzy~lda Karaman'dan
Istanbul'a [Yap~lan] Sürgünlere Dair) adl~~çal~~ma Stkphane Ykrasimos taraf~ndan yaz~lm~~t~r.
Bu makale, kitab~n dördüncü k~sm~n~n ikinci çal~~mas~n~~olu~turmaktad~r. Kitab~n 353. ila 362.
sayfalar~~bu makaleye ayr~lm~~ur. Yerasimos'~m bu makalesi, Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivinde
muhafaza edilen XVI. yüzy~l~n ilk yar~s~na ait olan iki tahrir defterinden (TT 210 ve TT 240) istifade edilerek haz~rlanm~~t~r. Makalenin amac~ , Karaman'dan Istanbul'a nakledilen gayr-i
Müslim nüfusu incelemektir. Sonuç olarak yazar, bu iki defterin Karaman'dan Istanbul'a gelen
gayr-i Wislimkrin geli~lerinden önceki tarihçelerine dair bilgi sunduklanm ve Osmanl~~toplumunun dini yap~lanmasnun çe~idi~ini ortaya koyduklan~u tespit etmi~tir.
Nathalie Clayer'in yazd~~~~"Quand rhagiographie se fait rkcho des dk~kglements socio-politiques: le ~al~~bn ârile de Münki Belgrâdi" (Sosyal ve Politik Bozulmalan Yayd~~~~Anda Hagiografi: Miluiri Belgrâdrnin Menakipname'si) adl~~çal~~ma kitab~n dördüncü k~sm~n~n üçüncü
makalesini olu~turmakta ve 363. ila 381. sayfalar~~kapsamaktad~r. Bu çal~~ma, ad~ndan da
anla~~ld~~~~üzere XVII. yüzy~lda Belgrat'ta kaleme al~nm~~~Mfmiri Belgrâclr nin menalupnarnesini incelemektedir. Yazar bu çal~~mas~yla Müniri Belgrâdrnin Osmanl~~toplumunda
ve özellikk Avrupa bölgelerindeki sosyal ve ekonomik bozulmalara nas~ l bakt~~~n~~ortaya koymay~~amaçlamaktad~r. Makalenin bir ba~ka amac~~da, bazen heretiklik olarak görülen Melan~ f
e~iliminde olan m~lellifin sosyal ve politik düzenin bozulmas~na ait dü~üncelerinin bir evliyamn
hayat hikkesh~e neden sokuldu~unu ve bu ak~m~n ne anlama geldi~ini göstermektir. Son olarak da Münki Belgrâdrnin eseri, nasihatnan~e türü ile luyaslanarak bu eserin türünün belirlenmesine çah~dnu~t~r.
Kitab~n dördüncü k~sm~n~ n dördüncü makalesini Suraiya Faroqhrnin "An Orthodox
Woman Saint in an Ottoman Document" (Bir Osmanl~~Belgesinde Bir Ortodoks Kad~n Azize)
adl~~çal~~mas~~olu~turmaktad~r. Kitab~n 382. ila 394. sayfalar~~bu makaleye ayr~lm~~~durumundad~r. Mühimme defterlerinden hareketle yazar, Osmanl~~kad~nlar~~ve Osmanl~~kad~n köleleri
üzerine çal~~~rken Atina'da rahibe olup H~ristiyan kad~n kölelere kaçmak için yard~mc~~olan bir
kad~n~n hikâyesine rastlam~~ur. XVI. yüzy~la ait mühimme defterleri~~den derlenen bilgilerden
hareketle Faroqhi, bu kad~n~n kim olabilece~ini ve faaliyetleri üzerinde durmaktad~ r. Kaynaklarda Rusula olarak geçen bu kad~n, ~slamla~m~~~köleleri, köle kad~nlar~~ve bazen de yerel
Müslümanlar~n e~lerini H~ristiyan olmaya ikna etmekle suçlanm~~t~r. Asl~nda Rusula, kölelere
rahip ve rahibe giysileri temin ederek "izba" gibi bir yerde saklayarak daha sonra "Frengistan'a"
gitmelerine yard~mc~~olmaktad~r. Rusula, ölümünden on y~l sonra azize ilan edilmi~tir. Faroqhi,
Rusula'nu~~Azize Philotei ile ayn~~olup olmad~~~~konusunu da irdelemektedir.
Kitab~n dördüncü k~sm~n~n be~inci ve ayn~~zamanda kitab~n son makalesi, Elizabeth Zachariadou taraf~ndan kaleme al~nm~~t~r. Bu makale "A propos du syncrktisme Islamo-chrtien
dans tes territoires ottomans" (Osmanl~~Topraklar~nda ~slam-H~ristiyan Senkretizmine Dair)
ba~l~~~~ile kitab~n 395. ila 403. sayfalar~~aras~nda yer almaktad~r. Makale ba~l~~~ndan da
anla~~laca~~~üzere Anadolu ~slandyet'inin Ortodoks H~ristiyanh~n'ndan etkilenmesini yani
H~ristiyan dinine ait unsurlar~n Anadolu ~slam inanana nas~l girdi~ini ele almaktad~r.
Gilles Veinstein'in yönetiminde haz~rlanan "Sync~t'tis~ne et 116-6ies dans l'orient seldjosicle)" (Selçuklu ve Osmanl~~Do~u'sunda Senkretizm ve Heretik
Ak~mlar (XIV.-XVIII. yüzy~l)) adl~~kitap, genel olarak H~ristiyan Müslüman dünyas~n~n çe~itli
yönlerini ele alan önemli ve de~erli çal~~malar~~birle~tirmektedir. Özel olarak bu kitab~n
içeri~ine bakt~~~m~zda Selçuklu ve Osmanl~~döneminde din ve mezhep konular~n~~inceleyen
önemli bilim adamlar~n~n ara~t~rma sonuçlar~n~~ihtiva eden bir eser oldu~unu söyleyebiliriz.
Her ne kadar kitap incelenince bu bilim adamlar~n~n farkl~~konular çal~~t~~~~izlenimi edinilse
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de, asl~ nda makaleler ayr~ nt~ l~~ bir ~ekilde okunclu~uncla ayn~~ konunun farkl~~ boyutlar~ n~!' çok
çe~itli kaynaklardan istifacle edilmek suretiyle ortaya kondu~u anla~~ lacakt~r. Hem ~slannyet'te
hem de H~ ristiyanl~ k'ta din ve mezhep konular~ n~ n karma~~k ol~ nas~~ sebebiyle ara~t~ rmac~ lar
aras~ nda ilgi uyand~ ran, ancak az çal~~~lan konularchr. Bu bak~ mdan kitab~ n Türkçeye
çevrilmesi, Türk okuyucusun~ m ilgisini çekece~ini, din ve mezhep konular~ nda kendisini yeni
bak~~~aç~ lar~yla tam~uraca~~~inanc~ nday~z. Buna kar~~ l~ k bu kitap, sadece tarihçilere de~il, ayn~~
zamanda teologlara, Türkologlara, filologlara, sosyologlara ye di~er sosyal bilimcilere de son derece zengin ve yararl~~olabilecek bilgiler sundu~unu da söyleyebiliriz.
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