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Yirmi y~l öncesine kadar Do~u Etüdleri Amerika'da oldukça iptidai bir durumdayd~. ~ kinci Dünya Sava~~n~n ç~kmas~ndan az sonra Amerika Birle~ ik Devletlerinin
sava~a kat~l~~~, Amerikal~lar~~ Do~u milletleriyle yak~ndan ilgilenme~e, bu milletlerin mazi ve kültürlerini tan~ma~a zorlad~. Sava~~sonunda Amerikal~lar Bat~~aleminin liderli~ine yukselince, bu ilgiler daha da artt~ . Komunizme kar~~~en tesirli silah~~
~slamiyette bulan Amerikal~lar, Yak~n ve Orta Do~u kültürleri üzerinde ara~t~rmalar yapmak maksadiyle çe~ itli enstitüler kurdular, üniversitelerde yeni Itursuler
tesis ettiler. Geni~~maddi imkanlar sayesinde Avrupa'dan de~erli mutehass~slar
celbettikten ba~ka, Amerikal~~ genç ilim adamlar~~yeti~ tirme~e de giri~tiler. Böylece
meydana gelen Amerikan ~arkiyatc~ l~~~n~n vasf~~ pratik gayelere yönelmi~~olmas~d~r.
Nitekim, Ramsaur Jr. un The roung Turks, Prelude to the Revolution of 1908 adl~~
eseri, Princeton üniversitesinden Prof. L. V. T hom as ~'n da Onsözde belirtti~i gibi,
sadece Türk milliyetçili~inin do~u~unu incelemekle kalmay~ p, bugün Asya ve Afrika
halklar~n~~saran kurtulu~~hareketlerini z~mnen izah etmektedir.
Asl~nda bir doktora tezi olan kitap be~~bölüme ayr~l~yor. Sonuna ise kitabiyat
notlar~, geni~~bir bibliyografya ve indeks eklenmi~~bulunuyor. Muellif birinci bölurn~i
esas konuya giri~~olarak ele almakta, Abdulaziz'in saltanat~~zaman~nda (1861-1876)
Genç Osmanl~ lara dair bilgi verdikten sonra, Murad V. (1876) ve halef i Abdülhawid II. in cülüslan esnas~nda Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun kar~~la~t~~~~buhranl~~
vakalar~~ aç~klamaktad~ r. Ikinci bölümde ~ ttihad ve Terakki Cemiyeti'nin 1889
y~l~nda kurulu~u, Cemiyetin memleket içinde ve d~~~ nda gösterdi~i faaliyet anlat~lmakta, 1897 de çökü~ ü belirtilmektedir. Üçüncü bölüm Genç Türklerin Avrupa'da
da~~n~ k olarak mücadeleye devam etmelerini ve Ahmed R~ za Bey ile Prens Sabahaddin'in rekabetini incelemektedir. Müteakip bölüm de, Genç Türk hareketinin
Imparatdrluk dahilinde yeniden canlanrnas~na ve d~~ar~daki te~kilâtlarla birle~erek
kuvvetlendikten sonra, ~ 9o8 de ihtilalin patlak veri~ine tahsis olunmu~tur. Nihayet,
sonuncu bölümde Avrupa Büyük devletlerinin 19o8 ink~ lab~nda rolü olmad~~~~neticesine vanlmaktad~ r.
Muhtevas~n~~ özetledi~imiz eserde rnuellifin Türk ve ~slam kültürüne vukufu
takdire de~er. Hakikaten, gerek metin, gerekse ha~ iyelerde verilen bilgiler gerçe~e
uygun bulunmaktad~r. Mesela, kitapta Bekta~ilik hakk~nda rastlad~~~m~z maltimat
(s. 09) tamamiyle do~rudur. Bu keyfiyet, zann~m~zca, müellifin önce ö~retmen,
daha sonra Amerikan konsolosu olarak Türkiyede bir müddet ya~amas~ ndan ziyade,
dikkatli bir ara~t~r~c~~olmas~ ndan ileri gelir.
Muellif Bat~l~~ yazarlar~n ço~unda rastlanan pe~in hükumlerden de s~y~ r~lm~~~
görünüyor. Bilhassa Ermeni meselesinde insafl~~ davran~~~~ve kan dökülmesinde Ermeni komitecilerin mesuliyet pay~n~~ ortaya koyu~u (s. 9 v. d.) kendisinin hakseverli~ine bir delil te~kil eder.

66o

Bi BL~YOGRAFYA

Eserde vakalar sa~lam bir mant~kla incelendi~inden, ~imdiye kadar do~ru
san~lan baz~~fikirlerin yanl~~l~~~~meydana ç~km~~, bunlar~n düzeltilmesi mümkün
olmu~tur. Bu arada, 1908
ihtilâlinin patlak vermesinde as~ l sebebin, umumiyetle
kabul edildi~i gibi Reval mülakat~~de~il, ~ ttihad ve Terakki Cemiyeti'nin faaliyetleri
hakk~ nda Abdülhamid II. in tahkikata giri~mesi oldu~u, inand~r~c~~delillerle ispatlanmaktad~r (s. 134).
Kitab~ n en ilgi çekici sahifeleri, muhakkak ki Prens Sabahaddin'in fikir ve çal~~malar~na ayr~lm~~~olanlard~r. Bilindi~i gibi, Prens Sabahaddin'in ademi merkeziyet
ve ~ahsi te~ebbüs nazariyeleri, son y~llarda Türk ayd~ n çevrelerinde pek çok övülmü~,
baz~~fikir adamlar~m~z taraf~ndan, Osmanl~~imparatorlu~unun y~k~l~~~~bu nazariyelerin tatbik olunmay~~~na ba~lanm~~t~ r. Halbuki R a ms aur J r., Prens Sabahaddin'i
memleketinin durumunu kavramaktan uzak bir idealist olarak vas~fland~rmakta
(ss. 73, 86) ve onun 1902 y~l~ nda Paris'de toplad~~~~Osmanl~~Liberalleri Kongresi'ni
imparatorlu~u parçalanma~a götürecek bir te~ebbüs saymaktad~r (s. 66 v. d.).
Tarihi gerçekler önünde, müellife hakvermeme~e imkân yoktur. Zira, Osmanl~~
hanedan~~etraf~nda bir birlik te~kil etmesi dü~ünülen milletler ve bilhassa H~ristiyan
az~nl~klar, imparatorlu~un mukadderatiyle ilgilenmiyerek, kendi mutlak ba~~ms~zl~klar~n~~kazanma~a çal~~acaklard~r. Kitapta Ahmed R~ za Bey'in Pozitivist
felsefeden mülhem fikirleri üzerinde de durulmaktad~r (ss. 23 v. d., 90 v. d.) R ams a ur J r., bu fikirlerin milliyetçilik prensipiyle çat~~mas~na i~aret etmekle beraber,
bunlar~~Prens Sabahaddin'inkilerden daha akla yak~ n bulmaktad~r.
Eserin de~erini artt~ran bir husus da kaynaklar~n~ n orijinalli~idir. Muellif,
konusunu i~lemek için, matbu hât~rat ve kitaplardan ba~ka, eserin haz~rland~~~~
esnada hayatta bulunan Genç Türklerin bilgisine ba~vurmu~tur. Kendisine mektupla
cevap verenler aras~nda Dr. Akil Muhtar Özden, R~ za Tevfik ve Fazl~~Tung vard~r.
Yaln~z, müellif son y~llarda ç~kan türkçe eserleri ihmal etmi~~görünüyor. Mesela,
Dr. Tar~ k Z. T unay a'n~n Türkiyede Siyasi Partiler, 1859-1952; ~stanbul, 1952
ile Ahmed Bedevi Kuran'~n Osmanl~~~mparatorlu~unda ink~lap Hareketleri ve Milli
Mücadele; ~stanbul, 1956 adl~~eserlerinden ve Ord. Prof. ~ smail Hakk ~~ Uzunçar~~ lfrun 1908 y~l~nda ~kinci Me~rutiyetin ne suretle ilân edildi~ine dair vesikalar;
Belleten, c. XX (Ocak 1956), s. 104 v. d. ba~l~kl~~ yaz~s~ndan faydalan~lmam~~~
olmas~~büyük bir eksikliktir.
Buna ra~men, Ramsa ur Jr. Genç Türklerin gizli cemiyet faaliyetlerini yüz
elli sahife içinde terkib etme~i denemekte tam bir ba~ar~~sa~lam~~t~r. Abdülhamid II.
devri vesikalar~n~~ihtiva eden Y~ld~z Ar~ivi ilmi ara~t~rmalara aç~l~ncaya kadar, bu
konuda elimizdeki eserden daha iyisini yazmak herhalde kolay olm~yacakt~ r.
Ercümend KURAN

