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DR. ~ERIF MARDIN, Jön Türkler'in Siyâsi Fikirleri, 1895 - 1908,
Türkiye ~~~Bankas~~Kültür Yay~nlar~ , Ankara, 2 ± 250 sayfa, 15 TL.
Müste~r~klar'~n, XIX. ve XX. as~ r Türkiye'sine dâir ara~t~rmalar~ nda en çok
ele ald~klar~~mevzûlardan biri, milliyet fikirlerinin inki~af~~ ve Jön Türkler'dir. Bunun
sebebi, umC~miyetle, bu fikir cereyanlar~ n~n do~u~~ve tekâmülünü Bat~~ te'sirine
ba~lamak gayretinden ileri gelmektedir. Jön Türkler hakk~nda gerek d~~~memleketlerdeki gerek bizdeki ne~ riyâtta, 1865'den i`tibaren varl~~~n~~gösteren birinci devresi
oldukça karanl~k b~rak~lm~~ , bilhassa ikinci devresi üzerinde durulmu~tur. Ahmed
Bedevi Kuran'~n 1945'de bas~lan Abla Tarihimiz ve Jön Türkler adl~~ eserinden
sonra, Dr. ~erif Mardin'in Jön Türkler'in Siyâsi Fikirleri — 1895 - 1908 adl~~kitab~ ,
memleketimizde bu mevzüda yaz~ lan ikinci monografiyi te~kil ediyor.
Eserini, (I) Giri~, (II) 1876 1895 Seneleri Aras~ nda Türkiye'de Hürriyetçi Cereyanlar~n Sosyal ve Fikri Kökleri, (III) Mizan'c~~Murad Bey ve Siyasi Fikirleri, (IV) Osmanl~,
(V) Ahmed Rizâ Bey ve Me~veret, (VI) ictihad, (VII) ~ürâ-yi Ümmet, (VIII) Prens
Sabahaddin ve Yön Türkler, (IX) Netice olmak üzre bölümlere ay~ ran ~erif Mardin,
Giri~~ k~sm~nda (S. ~~ - 6), "Siyasi fikir tarihinin eskidenberi ara~t~ r~c~lara rehber
olmu~~olan" metodlar, dolay~s~ yle Manheim'in, Marx'~n, Levinson'un fikirleri
üzerinde durmu~ tur. "Levinson'un eserinden geli~memi~~memleketlerin modernle~me vetiresi içinde romantizm'in esas bir fikri kategori te~kil etti~i anla~~lm~~t~r."
diyen müellif, bu cümlesi müna.sebetiyle verdi~i notta, kendi memleketimizin de
ilk modern siyasi dü~ üncesinde bu izleri görmenin mümkün oldu~unu ileri sürerek,
kaynak olarak kendisinin The Genesis of roung Ottoman Thought adl~~eserini gösterdikten sonra, "fakat bunu ilk def`a ba~ka bir zâviyeden Tunaya ele alm~~t~r" diyor
(S. 5, not - 15); bahsetti~i bu makale, ~~o Haziran, 1948 tarihli Vatan'da bas~lan
Romantik Milletler'dir. Daha önce bu mevzûda yaz~ lm~~~ ~eyler yok de~ildir; mesela,
Prof. Fuad Köprülü'nün ~sldm Medeniyeti Tarihi'nin Ba~lang~ç k~sm~ n~n bilhassa
IV. bölümünde, milli tarih tedkikleri dolay~s~yle Türk nasyonalizmi ve geçirdi~i
romantik devirler üzerinde durulmu~tur 1. ~. Mardin, bu monografisinin, daha
çok, Jön Türkler'in Avrupa'daki ne~riyat~~ üzerine in~a edildi~ini, fakat bütün
ne~riyat~ n, bilhassa Bulgaristan bas~n~n~n, Filibe'de ç~kan Muvâzene ve Sadâ gibi
gazetelerin gözden geçirilemedi~ini kaydederek, "Kulland~~~ = Jön Türk ne~riyât~ , British Museum, Bibliothque National, Bibliothque Publique et Universitaire
(Geneve), Hoover Library (Harvard University), T. B. M. M. Kütüphanesi, Milli
Kütüphâne, D. T. C. Fakültesi Türkoloji Enstitüsü, Istanbul Belediye Kütüphanesi
ve Robert Kolej'de Kingsley Birge kolleksiyonlar~ ndan faydalamlarak tedkik edilmi~tir" diyor (S. 6).
° Prof. Dr. W. Barthold, islâm Medeniyeti Tarihi, Prof. Dr. M. Fuad Köprülü
taraf~ndan Ba~lang~ç'la izahlar ve Düzeltmeler, Ist., Kanaat Kitabevi, 1940, S.
xxxv - XXXIX. Ikinci Bas~m, Ankara, Türk Tarih Kurumu Bas~ mevi, 1963, s.
xx~~~- xx~v.
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Içindekileri tan~tma~a, k~ymetlendirme~e çal~~aca~'~m~z bu monografinin,
çetin bir çal~~maya ve tertip kâbiliyyetine ihtiyaç gösteren k~sm~, ~üphesiz, 1876 1895 Y~llar~~Aras~nda Türkiye'de Beliren Hürriyetçi Cereyanlar~n Sosyal ve Fikri Kökleri
mes'elelerini ayd~ nlatacak olan II. Bö/üm'üdür. Bu k~s~ mda, Abdulhamid II'in
tahtta bulundu~u y~llar~n Türk tarihinin karanl~k bir safhas~~oldu~una i~aret eden
~. Mardin, Yeni Osmanl~ lar ve fikirlerinin, faaliyyetlerinin Osmanl~~Imparatorlu~u
d~~~ ndaki akisleri, bir fikir merkezi olarak Mülkiye Mektebi, ilk Türkçülük hareketleri, Ittihad ve Terakki Cemiyeti'nin kurulu~u zaman~nda Babi te'sirleri, Jön
Türkler'in sosyal kökleri, Sultan Abdülhamid, Osmanl~l~k ve Pan-~slamizm, Osmanl~~
Ittihad ve Terakki Cemiyeti'nin Londra ve Paris Jön Türkleri ile temaslar~~üzerinde
durmu~, bunlar~~ ayd~nlatmak için, Osmanl~~Ittihad ve Terakki Cemiyeti ile Jön
Türkler'in ne bak~mlardan alakal~~bulundu~u, Yeni Osmanl~lar'~n 1877'de da~~t~lmalar~, Ali Su<avi Valt<as~ , Scalieri hareketi, Hidiv ~sma<I1 Pa~a'n~n Jön Türkler'le
münâsebeti ve bunun daha önceki tarihlerde ba~lam~~~bulundu~u, 1881'de Midhat
Pa~a'n~n Ta'ire sürülmesinden dolay~~Kanun-i Esasi'ye ayk~r~~bu hükme kar~~~
koyma hareketleri, Avrupa'ya kaçanlar ve ne~riyatlar~~hakk~nda bilgi vermi~tir
(S. 7 - 45). Jön Türkler'in birinci devresine ait olan ve eserin hemen be~te birini
içine alan bu bölüm, her halde, kitab~n esas~n~~te~kil eden ikinci devredeki Jön
Türkler'in siyasi fikirlerinin temellerini anlatmak maksachyle yaz~lm~~~olsa gerektir.
A~a~~da kaydetti~imiz hususlar~n, bu bahsi ayd~nlatma ve baz~~ k~s~mlar~~düzeltme
bak~m~ndan faydal~~olaca~~n~~ san~yoruz :

I. "Yeni Osmanl~ lar, 1877'den sonra, Abdülhamid taraf~ndan da~~t~ld~lar."
deniliyor (S. 9). Kemal ve arkada~lar~ndan bir k~sm~, ~ 87o'de afvedilerek Istanbul'a
döndükten sonra, 1872'de Kemal'in Gelibolu Mutasarr~fl~~~'na ta`yinini müteakip
1873'de kimi Magosa, Rodos ve Akka'ya sürülmek, kimi —msl., Re~ad Bey—
ta~ra me'murluklanna ta<yin edilmek sûretiyle da~~t~lm~~lard~ r ve bu hadiseler
Abd'ül-Aziz devrine rastlar; ikinci da~~t~lma hâdisesi, Midhat Pa~a, Kemal, Ziya
Pa~a v.b. kimselerin istanbul'clan uzakla~t~r~ lmalar~, Dr. ~erif Mardin'in müphem
tarzda ifade etti~i üzre 1877'den sonra (?) de~il, 1877'dedir.
2. Ittihad ve Terakki'nin, "...1865'lerde i'mal edilmi~~bir ideolojiyi kendine
~icar edinmesinden" do~du~u (S. 8) ve "Hidiv'in Türk hürriyetçi muhitleriyle ilgisi
de yeni bir geli~me" olmay~p, "~ 86o'larda Hidiv Ismacil kendi menfaatlerine uydu~u vakit Yeni Osmanl~ lar'la oldukça mühim ba~lar kurmu~" oldu~u kaydediliyor
(S. ~~ ). Dr. ~. Mardin, bu sonuncu fikir münasebetiyle verdi~i notta, kendi eseri
The Genesis'in 28 - 63'üncü sayfalar~na bak~lmas~n~~yaz~yorsa da, bütün bu sayfalar,
Yeni Osmanl~lar'la Isma<11 Pa~a'n~ n münasebetlerine ait de~ildir. Isma<I1 Pa~a'n~n
Istanbul'a gelmesi, kendisinin de kaydetti~i gibi (Ayn. esr., s. 29) 1865'dedir; Jön
Türkler'den baz~lanyle siyasi menfaatleri u~runa münasebeti, Faz~l Pa~a'n~n 1867'de
istanbul'a dönmesinden sonra, bilhassa ~ 87o'dedir 2.
2 Bu hususta bilgi edinmek için bk., F. A. Tansel, Nam~k Kemal'in Husüsi Mektuplar:— L, Istanbul, Avrupa ve Magosa Mektuplar~, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~ndan, Ankara Türk Tarih Kurumu Bas~n~evi, 1967, s. xxv, xxxvm, 197 - 204.

B~ BL~YOGRAFYA

425

Dr. ~. Mardin, M. Cemal Kuntay'~ n eserinden naklen, kontrol etmeksizin,
a~a~~daki bilgiyi veriyor : "1881 senesinde, Yeni Osmanl~lar'~n tutumunu devam
ettiren bir harekete rastl~ yoruz. Midhat Pa~a'n~ n Tâ'if'e sürülmesi üzerine Istanbul'da Askeri ~~`dadi talebelerinden Nedim Bey isminde bir genç ve Said ve Cemal
Bey ismindeki arkada~lar~~mü~tereken Sadakat gazetesine yazd~klar~~ makalede Midhat
Pa~a'n~n mahkeme karar~~ al~ nmadan tebyidinin Kanun-u Esasiye ayk~r~~ oldu~unu
ileri sürdükleri için Rodos'ta onbe~~sene kalebentli~e mahkûm ediliyorlard~" (S. ~~~ ).
Bu hadise, 1881 y~l~ na ve Midhat Pa~a'n~ n Tâ'if'e sürülmesi mes'elesine âit de~il,
onun, 5 ~ubat, 1877'de saraya ça~~r~ larak kendisine bildirilen memleket d~~~na
ç~ kar~lma karar~~ ile alakal~d~ r ve Kemal, bu gençler ile Rodos Mutasarnfl~~~'ndan
önce, 1877'de Midilli'ye sürüldü~ü zamanlardan ba~layarak mektupla~~yordu.
Sadâkat gazetesi de, zaten, ~~88 ~ 'den önce feshedilmi~~bulunuyordu 3.
Ahmed Midhat Efendi'nin me~hur Tercemân-i Hakikat gazetesinin ad~n~~
Tercemân-~~Ahvâl olarak kaydeden (S. 27) Dr. ~erif Mardin'in, oldukça kesin hükümler verdi~i görülüyor; bunlardan biri, "Ahmed Midhat Efendi'nin Türkiye'de ilk
populer iktisad kitab~n~" yazmas~d~r (S. 27, 184); halbuki, ~ 296'da bas~lan bu eserden, Ekonomi Politik'ten on y~l önce, Kemal Pa~azade Sa `M Bey taraf~ndan, populer
bir eser olan
Teblr-i Servet ne~redilmi~~bulunuyordu (~st., 1286, 126 sayfa).
Bu eserin Mukaddimesi'nde, bu ta `birin ekonomi-politik kar~~l~~~~kullan~ ld~~~na dâir
bilgi verilmi~tir 4 .
Türkçülük; lisani, ahlaki, iktisadi, hukuki, dini v.b. cepheleriyle geni~~
mana ta~~ yan bir ta `birdir. Bunun ba~lang~c~n~~ ta 'yin için, bu muhtelif sâhalardaki
Türkçülük hareket ve faaliyetlerini ara~t~ rd~ktan sonra hüküm verebilmek mümkündür. Böyle bir mes'elede Dr. ~. Mardin vuzuhtan uzak ve kesin fikirleri biribiriyle ba~layarak, "Jön Türkler zaman~nda ba~lang~c~~ görülen Türkçülük hareketi,
~~ 88o'lerde lenguistik Türkçülük halini alm~~..." diyor ve yaln~z, bu cümlenin
"hareketi" kelimesine kadarki k~sm~~için kaynak olarak, Türk rd~'n~~gösteriyor
(S.34, not-93). Kaydetti~i eserin i~aret olunan sayfas~ nda böyle bir fikre rastlayamad~k; lisâni türkçülü~e gelince, bunun, Ka~garl~~Mahmud'un Divânu Lugâti't
- Türk'ünde ileri sürdü~ü fikirler dolay~ nyle kökü miladi x~. asra kadar uzanan
bir cereyan oldu~u, bugün, art~ k umumi hüküm halini alm~~t~r.
Pan - ~slamizm ta `birinin, Türkçülük gibi geni~~manas~~ vard~r; msl., Muhammed `Abdul~'a göre, ~slam dininde, bu dinin ba~lang~c~ ndaki orijinal ~artlar~na
dönmek suretiyle bir reform yapmak, dilin yenile~tirilmesi, hükümete kar~~~halk~n
haklar~n~ n tesbiti, Garb medeniyet alemine kar~~~Islam ülkelerinin birle~tirilmesi
3 Yukar~ daki 2'nci notta kaydetti~imiz eserin ikinci cildini te~ kil eden ve
bas~lmakta olan Midilli Mektuplan'nda, Kemal'in bu ~ah~slarla münasebetini ayd~ nlatan mektuplar ve bilgi mevcuttur.
4 Kemal Pa~azâde Sa.<id Bey'in eserinden daha önce, Ohanes Efendi'nin, ayni
mevzuda
Servet-i Milel ba~l~kl~~yaz~s~~ ç~km~~t~r (Mecmua-i Fünân, y~l ~ , nu. 2,
Safer, 1279 / 1863). Bursal~~ Tâhir'in Osmanl~~Müellifleri'nde, Münif Pa~a'n~n
bas~l~~eserleri aras~nda
Servet adl~~ kitab~~ da zikredilmekle berâber (C. ~~
~st., 1333, s. 428), bu eseri görmü~~de~iliz.
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esaslar~na dayan~r. Dr. ~. Mardin, "Abdülhamid devri hakk~nda yaz~lm~~~ciddi
eserlerin büyük bir k~sm~~ Padi~ah'~ n Pan - Islâmizm politikas~ndan bahsederler.
Böyle bir politikan~ n 189o'dan önce mevcûdiyetinden bahsedilemeyece~i gibi,
189o'dan sonra da pek atak bir Pan - Islâmizm politikas~na giri~ildi~ini isbât etmek
zordur" diyor (S. 42-43). Müellif, bu geni~~manal~~Pan - Islâmizm politikas~~ ile
neyi kasdetti~i hakk~nda hiçbir ~ey kaydetmiyorsa da, biz, bununla bu fikrin
dayand~~~~esaslardan birini te~ kil eden Islam ülkelerinin Garb medeniyet alemine
kar~~~birle~meleri fikrini kasdetti~ini san~yoruz. Bu, en umûmi manas~yle, bütün
Islarnlar'~n, mensup olduklar~~ mü~ terek dinden, bu manevi ba~dan kuvvet alarak
biribirlerine ba~lanmalar~, birlik kurmaland~ r. Böyle bir fikrin propagandas~~için,
Islam din ve medeniyetinin, buna mensup milletlerin üstün vas~flar~, bunun d~~~nda
kalan din ve medeniyetlerin k~ymet ifâde etmeyen taraflar~~üzerinde durmak, bir
bak~ ma, Pan - Islâmizm siyâsetidir. Bu siyâset, S~ rbistan ve Bulgaristan isyanlan
s~ras~ nda, <Abdü'l-'Aziz'in son y~llar~nda bilhassa kuvvetlenmi~ 5, Birinci Me~rûtiyet'in i`lân~ , Millet Meclisi'nin kapat~lmas~ , Türk - Rus harbi gibi hadiseler dolay~s~yle bir müddet için ehemmiyetini kaybetmekle beraber, `Abdu'l-Hamid devrinde, Türk - Rus harbinden sonra tekrar canlanm~~t~ r ve bu, 189o'dan öncedir:
Kemal'in 188 ~ 'de bitirip `Abdü'l-Hamid'e takdim etti~i Celâle'd-Din Hydrezm~ah
piyesinde, ayn~~y~lda bitirdi~i Cezmi adl~~roman~ nda Islâmlar aras~nda birlik bulunmad~~~~takdirde ne gibi felaketler do~aca~~~tarihten al~ nan misallerle anlat~lm~~,
1883'de yaz~d~~~~ Renan Müdâfa<a-Nâmesi'nde ise, Islam dininin üstünlü~ü, Renan'a
verilen cevaplar vas~ tas~yle ifade olunmu~tur 6 . Bütün bunlar, ~erif Mardin'in
fikrine ayk~r~~olarak, böyle bir cereyan~ n ~ 8go'dan önce bulundu~unu isbât eder;
esasen Türk - Rus harbinden sonraki siyasi ve içtimâ 'I ~artlar böyle bir zemin için
çok elveri~ li idi ve bu cereyan, Türk - Yunan harbi dolay~s~yle 1313 (1898)'de 7
yeniden canlanm~~ t~r.
7. Dr. ~. Mardin, monografisinin, üzerinde durdu~umuz bu ikinci bölümünde,
Servet-i Fünun edebiyat~, bu devre âit baz~~münâka~alar, Servet-i Fünuncular'dan
baz~lar~~ve bu mecmua etraf~ nda toplananlann siyâsi faaliyetleri hakk~nda bilgi
Emrü'l-`Acib fl Türih-i Ehli's5 Msl., Ali Fuad, Edhem Pertev, Mehmed Arifi,
Salib ve bu eser hakk~ nda Kemal'in tenkid'i (Bk., yukar~ da 2'nci notta zikredilen
eser, s 366). Ali Haydar, Beyân-i Hakikat, Ist., Matbaa-i Amire, 1293/1876 (Önce
Sadakat gazetesinde tefrika edilmi~ tir: Nu. 23,27 Rebi ~~. , 1292 /20 May~s, 1875 v.d.).
Manzum ve Memur Eserler,
6 F. A. Tansel, Nam~k Kemal'in Midilli'de Yazd~~~~
XII.,
1955,
s.
83
go.
Prof.
Dr.
Fuad
Köprülü, Nam~k Kemal'in
c.
Türkiyat Mec~nuas~,
Renan Müdâfa`a-Nd~nesi(islâmiyet ve Madrit), Milli Kültür Yay~nlar~ , Dini Kültür
Serisi, Nu. I., Ankara, 1962, Onsöz. — Ali Haydar, Beyân-i Hakikat, c. ~ l., Ist.,
Matbaa-i Osmaniye, ~~303 /1886.— Müellifi kaydedilmeyen Tuhfetu'l-Erib fi Redd-i
<alö Ehli's-Salib (Ist., Matbaa-i Osmaniye, 1304. — Ahmed Muhyiddin b. Mirzâ
Sa <M Pa~a, Sirâcü'l - Hidâyet (~st., ~~305). Bu misalleri burada daha çok art~rma~a
lûzum görmüyoruz.
eserinin birinci
7 Msl., Ahmed Midhat'in Nizâ‘-i Ilm-ü Din— ~slâm ve Ulâm adl~~
k~sm~~Drapper'in eserinden terceme, ikinci k~sm~~ise onun fikirlerinin ~erh ve tenkidine ayr~lm~~t~r (Ist. , ~~3 ~~3 /1897-98).
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vermi~, bu devir edebiyat~n~ n husûsiyeti dolay~siyle ~ahsi dü~üncelerini de kaydetmi~ tir. isma`Il HabIb'in liseler için yazd ~~~~ve ~ 94o'da bas~lan Edebt renili~imiz
eserine dayanarak, " ... Ekrem Bey bir modernle~ tirici idi ve teorileri de Muallim
Nâcrnin ve Hac~~ ~brahim isminde bir zat~n ~iddetli hücumlar~ na maruz kalm~~t~"
(S. 24) dedikten sonra, Mülkiye Mektebi'ne, "Recaizade'nin yerine hasm-i
can~~olan ~ brahim Efendi'nin ta 'yin ettirilmesi, dil mes'elesinin Y~ld~z'da ne
gibi bir aç~dan k~ymetlendirildi~ini göstermektedir" hükmüne var~yor (S. 25).
R. Ekrem'in yenilik tarafdarl~~~ na kar~~l~ k Muallim Nacrnin eski tarz~~müdâfaa
etti~i hükmü mesnedsiz, yanl~~~ve art~ k ehemmiyetini kaybetmi~~bir hükümdür;
Muallim Nacrnin edebiyat~m~za kazand~rd~~~~yeni tarz eserler, ileri sürdü~ü yeni
fikirler R. Ekrem'in ve ça~da~lar~n~nkilerle kar~~la~t~r~ l~nca, onlardan hiç de geri
kalmad~~~~görülür 8. R. Ekrem ve Hac~~ ~brahim Efendi aras~ndaki münaka~alar~n
mâhiyeti hakk~nda fikir sahibi olmad~~~~anla~~lan Dr. ~. Mardin'in, yukar~da kaydetti~imiz mübhem ifadesi arkas~ nda gizlenen ve Y~ld~z'~ n dilde eski tarz~~ müdâfaa
edenleri himâye, bu hususta yenilik tarafdarlar~n~~ i~lerinden azletme hükmü kar~~s~nda, susmay~~uygun buluyoruz. Dr ~erif Mardin'in verdi~i ~u bilgi ve hükümlere de i~tirak edemeyece~iz :
a . "Mülkiye'den ç~ kan fikir cereyanlar~n~ n tereddütlü geli~ mesini gösterme~e
yarayacak en göz aç~c~~misalleri Servet-i Fünun dergisinin etraf~nda toplananlar~n
siyasi faaliyetlerinde bulabiliriz. Recaizade Ekrem, Mülkiye'deki hocal~~~n~~kaybettikten birkaç sene sonra, gene Mülkiye'deki kabiliyetli elemanlar~n nüvesini
te~kil etti~i bir mecmuay~~canland~ rm~~t~. Servet-i Fünun ismindeki bu mecmua, eski
Mülkiye talebelerinden Ahmed ~hsan taraf~ndan ç~kar~ llyordu. Czerinde durulmas~~
gereken nokta, birçok genç ayd~nlar~n hayatlar~n~~hürriyet u~runa tehlikeye att~klar~~
bir s~rada bu derginin san 'at için san'at'i gerçekle~tirme~e çal~~m~~~olmas~d~r" (S. 33).
Servet-i Fünun devri, Abdülhamid bask~s~n~n en s~k~~zaman~na rastlad~~~~için, bu
devirde öyle göz aç~c~~siyasi faaliyetlerde bulunmam~~lard~r. San<at için san<at prensipine ba~l~l~klar~n~ n sebebi, k~smen bunun, k~smen de Bat~~edebiyat~ndan ald~klar~~
fikirlerin tabi`i neticesidir.
b. "Servet-i Fünuncular'~ n en cesuru olan Fikret bile siyasi tutumuna tam
bir sarâhat vermemi~ ti. Ancak, din bak~m~ ndan irtica`i say~lacak cereyanlara kar~~~
koymas~~mühim bir hizmet say~lm~~t~r" (Sabiha Sertel, Tevfik Fikret, ideolojisi ve
Felsefesi, ~st. 1946). S. 33, not - go.
Dr. Mardin, birçok notlar~nda oldu~u gibi bunda da sayfa göstermiyor. Kasdedilen her halde, komünistler'in kendilerine bayrak edindikleri Törih-i Kadim dolay~siyle, Fikret'le Akif aras~ndaki münaka~alard~r. Asl~ nda, ne Mehmet Akif mürteci`dir; ne de Fikret mürteci'lere kar~~~koyma bak~m~ ndan mühim bir hizmet görmü~tür 9. Bu hâdisenin, Servet-i Fünun devrine de~il, ~ 9o8'den sonraya ait oldu~unu
da ilave edelim.
Bk., islâm Ansiklopedisi, Mei mad., ~st., ~ 96o.
Tarih-i Kadim'in ne maksatla yaz~ld~~~ , bu eser hakk~nda tarafs~z fikirler
için bk., F. A. Tansel, Mehmed .A.klf, Hayat: ve Eserleri, ~st., 1 945, s• 83, 208 v.d.
8

9
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c. Dr. ~. Mardin, Servet-i Fünuncular'~ n siyasi faâliyetlerinden bahsederken,
Boerler hâdisesini de kaydediyor (S. 33). Eserinin bu ikinci bölümünü 1876 - 1895
y~llar~~aras~ ndaki hadiselere ay~~:d~~~ na göre, ~ goo y~l~na âit oldu~unu yazd~~~~
bir hâdiseye, bu bölümde yer verilmemesi laz~m geldi~i kanâatindeyiz.
Monografinin, "Mizan'c~~ Murad Bey ve Siyasi Fikirleri"ne ayr~lan III. Bölümü'nün (S. 46 - 92) ba~~k~s~mlar~nda, "Mizanc~~hakk~nda ilk ilmi yaz~~1950 senesinde
ç~km~~t~ r. Bak. F. Abdullah Tansel, Mizan'e~~Murad Bey, ~stanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Dergisi - 1 (1950), s. 70. 1895 senesine kadar verilen biyografik bilgiler
bu makaleden al~nm~~t~ r" deniliyor (S. 47, not-5) .Ad~~geçen mecmuan~n 67 - 88'inci sayfalar~ndaki bu ara~t~rrnam~z~ , Murad Bey'in hemen bütün eserlerini tedkik
neticesinde elde etti~imiz malzemeye dayanarak yazm~~t~k. Dr. ~. Mardin, bu tedkikten faydaland~~~ na dâir böyle toptan bir not kaydetmekle beraber, bu bahiste ba~ka
kaynaklardan da istifâde etti~i için, bizden al~nan k~s~mlar~n da ayr~~ayr~~ i~aret
edilmesi icâbederdi. A~a~~daki misâller, eserin böyle bir zihniyetle, ilmi metodlara
ba~l~~kal~narak yaz~lmad~~~ n~~gösterecektir :
Murad Bey hakk~ndaki ara~t~rmam~ zda bir münâsebetle, Sir& gazetesindeki
bir makaleden, Ahmed Midhat Efendi taraf~ ndan Sa <id Bey'e dayak at~ lmas~~
hâdisesinden, ~irvânizade Rü~cli Pa~a'n~ n bir sü'i isti'mâlinden bahsetmi~tik.
Dr. ~. Mardin bunlar~~hemen aynen eserine nakletti~i halde nereden ald~~~n~~göstermemi~tir ".
Murad Bey'in eserlerini bir bir tarayarak, devrinin muhtelif ~ahsiyetleri
hakk~ndaki fikirlerinin nerelerde bulundu~unu tesbit etmi~tik. Dr. ~. Mardin,
msl., Midhat Pa~a ile Murad Bey'in münâsebetine dâir zikrettiklerimizden faydalanm~~, bu hususta verdi~i bilgi dolay~s~yle bizim yaz~m~ zdan hiç bahsetmiyerek,
yine bize âit notta i~aret edilenlerden birini kaydetmi~tir n.
Murad Bey'in Avrupa'ya kaçmas~ , bunun sebepleri, oradaki Jön Türkler'le
temaslar~ na dâir verilen bilgiler geni~ letilerek, bizim ara~t~ rmam~zda bulundu~u
halde, ayn~~metodla, daha do~rusu ayni metodsuzlukla, kaynak olarak makalemiz
bundaki not kaydedilmi~tir 12 .
Ara~t~rmam~ zda Murad Bey'in, Istavropol 1 ‘dadisi'ndeki tahsili s~ras~nda
Guizot'nun, Drapper'in v.b. ~ahsiyetlerin hangi eserlerini okuyarak yeti~ti~ini,
onun hat~ralar~ na dayanarak tesbit etmi~ tik. Dr. ~. Mardin; bu bilgiyi geni~letmekle
1°

S. 48, paragraf 5 v.d. Kr~ ., F. Tansel, s. 72, P. I v.d.
n S. 49, not -6 (metinde, not-8). Kr~., F. T., s. 71, not-~ 9. Ara~t~rmam~zda,
Murad Bey'in kendi eserlerinden ald~~~m~ z notlara dayanarak, Ahmed Rizâ hakk~ndaki fikirlerini tesbit etmi~tik. ~. Mardin, i~aret ettiklerimizden birinden faydalanm~~, bizim bu husustaki çal~~mam~zdan hiç bahsetmeyerek, verdi~imiz notu
eserine nakletmi~tir (S. 122, not-~ . Kr~ ., F. T., s. 8o, not-35). Dr. ~. Mardin'in,
Murad Bey'in eserinin i~aret etti~imiz sayfas~ndan nakletti~i yirmi sat~r kadar metinde, on'a yak~ n hata. vard~r; ms1., emrar-~~hayat, meslek-i müttehizeden, h~lki (Do~rusu: ~ mrar-i hayat, meslek-i müttehazdan, hulki).
12 S. 55 - 57, not-27. Kr~., F. T., s. 78, not-33.
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beraber, kaynak olarak Guizot, Drapper hakk~nda bilgi edindi~i ansiklopedi v.b.
eserleri kaydetmekle iktifâ etmi~tir 13 .
Murad Bey'in hayat~n~~tedkikten sonra, onun, Turfanda mi Turfa m~~adl~~
roman~n~n esas kahraman~~ile kendisi aras~nda yak~n münâsebet bulundu~u hükmüne
varm~~t~k. Bu hüküm de, yine me'haz gösterilmeyerek nakledilmi~tir ".
Murad Bey'in ne zaman vefat etti~i mes'elesi karanl~kt~r; baz~~ip-uçlar~na
dayanarak, bunun, 1914 tarihine rastlad~~~n~~yazm~~t~k. Dr. ~. Mardin, Murad
Bey'e ay~rd~~~~bölümün ba~~nda, "1895 senesine kadar verilen biyografik bilgiler
bu makaleden al~nm~~t~r" diyorsa da, bu tarihi, yine kaynak zikretmeksizin aynen
bizim yaz~m~zdan nakletmi~tir ".
Say~n Dr. ~. Mardin'in, bizim ara~t~rmam~z hakk~ndaki, "Tansel'in baz~~
hus~~slarda dikkatli olmamas~~yüzünden bu me 'haz dikkatle kullan~lmal~d~r. Tansel,
Murad'~n do~du~u bölgeden Tarhu Cumhuriyeti diye bahsetmektedir (op. cit.,
s. 69). Asl~nda Da~~stan'daki bu bölge bir oligar~inin idaresindeydi. Bak. W. Barthold "Da~~stan," islâm Ansiklopedisi ~s~~(1945), S. 454." notu (S. 47, not -5)
münasebetiyle bu hususlar~~ayd~nlatma~~~faydas~z bulmuyoruz. Bu sat~rlar~~okuyunca,
siyasi rejimler üzerinde çal~~mad~~~m~z ve kendi saha= d~~~ndakilerde cür'etkarane hükümler vermek i<tiyad~nda olmad~~~m~z için, bu Tarhu Cumhuriyeti
ifadesini bir kayna~a dayanarak kullanm~~~olabilece~imizi dü~ündük; bu fikre
mesned te~kil eden eseri gözden geçirdik. Dr. ~erif Mardin, gösterdi~imiz kayna~~~
kontrol edebilse idi 16 , ~u cümleleri görecekti: "Evvelleri Bâb-i Ali ile han, Da~~stan
için rekabete dü~mü~ler idi. Geçen as~ rda bunlara Rusya inzimâm etti. Kendisini
hedef-i makasid ittihâz etmi~~olan ~u muhtelif âmâl, dahilen Da~~stan'~~sarsma~a
ba~lam~~~idi. Bu teessür Hanl~klar'da pek o kadar büyük de~ildi; çünkü hükümet-i
müstebide ve ~ahsiyede avam~n hükmü mahdut olur. Lâkin bizim Dargu cumhuriyetinde i~~ber - aks idi. Riyâset-i umûr, ârâ-yi umûmiye (yani ima <4 ümmet)
ile intihâp olunan bir kad~~ile dört meclis azas~~ellerine mevdu<dur. Bunlar~n intihaplar~~her sene tecdid olunur." Barthold'un, ~slâm Ansiklopedisi'nde Da~~stan maddesinin 454'üncü sayfas~nda bahsedilen, Tarhu'nun xv~~. a,s~ rdaki idari hayat~d~r,
(Murad Bey'in ya~ad~~~~devirdeki Da~~stan hakk~nda bk., s. 456 ve bu maddeye
Mirzâ Bala'n~n ilave etti~i Rus Idâresinde Da~~stan k~sm~).
Akçura'n~n hayat~na dâir Türk r~h'ndan al~nd~~~~bildirilen malûmattan birk~sm~, bu kaynaktakileri tutmamaktad~r: Herhalde bir tertip yanl~s~~olarak, do~um
tarihi 1879 yerine, 1897 gösterilmi~tir. Istanbul'a geli~i ise, Dr. ~. Mardin'in eserinde
S. 82-4. Kr~., F. T., s. 71, P. 2.
S. 51, P. 2. Kr~., F. T., s. 67, not-5.
15 S. 71. Kr~., F. T., s. 88.
16 Makalemizde, bu hususta verdi~imiz notta bir yanl~~~vard~r (S. 69, not- ~ 4) :
"Mücâhede-i Milli - Gurbet ve Avdet Devirleri, s. 8" ifadesinin; "Meskenet Ma<zeret
Te~kil Eder mi - Mücahede-i Milliye'den Mizân-i Kadim ve Duyün-i Umündye Komiserli~i
Devirleri, s. 8" ~eklinde olmas~~laz~m gelir. Ayr~ca bk., ayn. esr., s. 7: "Rus idaresinden evvel nefs-i Da~~stan: Dört büyük Hanl~k ve bir cumhuriyet-i ~er <iyyeden
ibaret idi. Ben cumhuriyet k~sm~ nda do~dum."
13
14
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kaydedildi~i üzre 1883 de~il, 1886'd~r (S. 204). Eserde, Türk r~/~'ndaki, makâleleri
dolay~siyle verilen "Eski ,~Wr~~-yi Ümmet'te Ç~kan Makölelerimden, ist. Tanin Matbaas~, 1913 (1329)" notunun, "Sonradan Eski ~ürii-yi ümmet' teki Makalelerinden ad~yle
(ist., 1329) ç~km~~t~ r" ~eklinde nakledildi~ini görüyoruz. Dr. ~erif Mardin'in
Akçura'n~n biraz güç bulunan bu eserini görüp görmedi~ini bilmiyoruz; monografinin, ~ürâ-yi Ümmet'teki makâlelerin tahliline ayr~lan VII. Bölüm'ünde,
yazar~~tesbit edilemeyen Kader ba~l~kl~~makale 17, Yusuf Akçura'n~n ~üra-yi Ümmet'teki makâlelerini içine alan bu kitab~nda bulunmaktad~ r.
Herhangibir eserin Giri~, Ba~lang~ç veya önsöz ad~n~~verdi~imiz k~sm~, umümiyetle, o kitab~n içindekileri tan~tmak, nas~l meydana getirildi~i hakk~nda fikir vermek
maksad~yle yaz~l~r; bir bölüm te~kil etmez. Bu monografide ise, eserin alt~~sayfal~k
bu Giri~~k~sm~, L Bölüm'ü te~kil ediyor. Bunun gibi, Netice veya Sonuç k~sm~~da, ba~l~ba~~na bir bölüm olarak ayr~lamaz; çünkü bu k~s~m, evvelki bölümlere göre yeni
bilgileri, yeni fikirleri içine almaz; ancak, o eserin muhteviyat~n~ n bir hulasas~, bir
neticesidir. Dr. ~erif Mardin'in kitab~nda Netice k~sm~~IX. Bölüm olarak ayr~lm~~t~r.
Kitab~n sonundaki Bibliyografya'da, Genel Eserler, jön Türkler'in Eserleri, Konu
ile Yak~ndan ilgili Kitap ve Maköleler'in oldukça zengin bir listesi, ~ah~s adlar~na göre
alfabetik s~ralanm~~t~r. Monografinin mevzû'u ile alakal~~olmayan eserlerin, ms1.,
Ali Kemal'in iki hikayesini içine alan Bir Safha-i ~ebâb ile, Abdullah Cevdet'in ~iirlerini muhtevi Kahriyât'~n da yer ald~~~~görülüyor. Anonim bir eser olarak kaydedilen
Mahkeme-i Kübrâ'n~n, Süleyman Nazif'e ait oldu~unu söyleyelim; bahsedilen d~~~nda
bir cildi daha vard~r.

Monografinin bütünü gözönüne al~n~nca iyi bir tashihten geçmedi~i anla~~l~yor.
Bâzan, notlar s~ra bak~m~ndan kar~~~kt~ r; metindeki ve notlardaki rakamlar~n biribirini tutmad~~~~görülüyor; bâzan, metinde not numaras~~bulunmad~~~~için dip
notlar~n~n neye âit oldu~u anla~~lamamaktad~r ".
Monografi'de yanl~~~yaz~lan, yanl~~~okunan kelimelere, özel adlar ve tamlamalara rastl~yoruz: Arabi Pa~a, Bursal~~Ahmed Tâhir, Kanun-u Esasi,
~nk~lâb,
veya üss-ü ~nkilâp, tebyid, Avrupa'n~n müntehip meclis ve müessesât~, Matbaa-i
Âmedi, Ramsauer " (Do~rusu: A`rabi Pa~a, Bursal~~Mehmed Tâhir, Kanün-~~
Esasi, Üss-i ink~ldb, tel:1<M, Avrupa'n~n müntehap meclis ve müessesât~, Matbaa-i
Âmidi, Ramsaur).
Dip notlar~n~n, bâzan çok kolayl~ kla, emek sarfetmeksizin verilebiledi~i görülüyor: "Askeri okul talebelerinin zaaf~ , vatan konusundaki heyecanlar~n~n pek fazla
bilgi — ve bilhassa sosyal konular hakk~ nda bilgi — ile desteklenmemi~~olmas~yd~.
Bunda, Abdülhamid'in ba~tanberi güttü~ü, askerleri mümkün oldu~u kadar Avrupa
fikriyat~~ile temas ettirmeme politikas~n~ n meyvelerini görmek mürnkünüdr" cümS. 193, not-19. Kr~., Eski "~ârâ-yi Ümmet"te Ç~kan Makölelerimden, s. 4 v.d.
MS~., S. 49, 188, 189.
19 S~rasiyle bk., s. 15; 51; 25, 4
1, 43; 27, 42; 36, 63; 236; 216. Osmanl~~Müellif17
18

/eri'nin üçüncü cildi, 1342'de (S. 5 ~~, not- ~~7) de~il, ~~343'de bas~lm~~t~r.
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leleri münâsebetiyle —ifade kesinli~inden do~an fikir hatas~n~~bir yana b~rakal~m—
gösterilen kaynaklardan ikisi, Mehmed Arif'in Ba~~m~za Gelenler'i ile tzzet Fuad
Pa~a'n~n Kaç~r~lan F~rsatlar~'dir 2°; fakat bu kitaplar~n sayfa numaralar~~kaydedilmemi~tir. Bunun gibi, Said Pa~a'n~n ileri sürdü~ü bir tez için, not olarak, Hat~rât'ina
bak~lmas~~bildiriliyor 21. Ahmed Midhat'~n, Marsilya'da gemiden indikten sonra
ilk i~i bir tu~la fabrikas~n~~gezmek oldu~u kaydedildikten sonra, Avrupa'da Bir Cevelân
adl~~eserine bak~lmas~, verilen not vas~tasiyle okuyanlara tavsiye ediliyor 22 . Müellifin, bahsetti~i hususlar d~~~nda pek çok ~eyi içine alan bu eserlerin, mesela Ahmed
Midhat'~n ~ o44 sayfal~k kitab~n~n sayfas~n~~da kaydetmesi, bu i~in yorgunlu~unu
okuyanlara yüklememesi laz~m gelirdi.
~zaha muhtaç cihetlerde, ilmi eserlerde bulunmamas~~gereken ba~ka zâviyeden, baz~~hususlar, 186olarda, 188o'lerin ortalar~nda v.b. belgisiz s~fatlar~, ~86o'larda, ~ 88o'lerde v.b. ifadeleri s~k s~k kullanan Dr. ~erif Mardin'in, bu monografisini vuzuhtan uzakla~t~ran sebeplerden biri de fikir ve hadiselerin mant~ki ve kronolojik tasnife ba~l~~kal~nmaks~z~n geli~i-güzel s~ralan~~~ndan ileri geliyor: ms1„ Muallirn
Nâcrnin Tercemân-~~Hakikat'ten uzakla~t~r~lma hâdisesdinden, Üss-i ink~ll~b hakk~nda
tafsilâttan sonra, "Yukar~da ta<rif edilen Midhat Efendi, 1876'dan önceki Midhat
Efendi'ydi; fakat 188o'lerde bile, muharrir, bu özellikleriyle ortaya ç~k~yor" deniliyor (S. 27, 28, 29). Nacrnin Tercemân-~~Hakikat'tan ayr~lma hâdisesinin 1885 y~l~nda
oldu~unu 23 , Üss-i ~nk~lâb'in 1879'da ne~ridildi~ini söylersek, yukar~ya ald~~~m~z
misâldeki zaman bak~m~ndan kar~~~kl~klar kendili~inden ortaya ç~kar.
Dr. ~. Mardin, Mizan, Osmanl~, ictil~âcl, ~ura-yi Ümmet gazetelerini görmü~~ve
bunlardaki Jön Türkler'e ait, veya onlarla alakal~~yaz~lar~~tahlil etmi~, gözden
geçirmi~tir. Bu bak~mdan, monografisinin IV, VI ve VIrnci bölümleri ayr~~bir
k~ymet ta~~r; ~ahsi çal~~malar~n~~içine ald~~~ndan mühimdir. E~er, Avrupa ve Amerika
kütubhanelerinde bulunan Jön Türkler'e ait ne~riyata nerelerde rastlad~~~n~, gazete
kolleksiyonlann~n tamam olup olmad~~~n~~ve eksik nüshalar~~hakk~nda bilgi yerse
idi çok faydal~~olacakt~.
Jön Türkler'in gerek birinci, gerek ikinci devresi, üzerinde en çok durulan
mevzûlardan biridir. Bu hususta kendileri ve ba~kalar~~taraf~ndan pek çok vesika,
hât~ralar, ara~t~rmalar ne~redildi~i gibi, ar~ivlerde el sürülmemi~~vesikalar da
mevcuttur. Bu zengin fakat da~~n~k, çok def‘a vuzuhtan mahrum ne~riyat~n, ehemmiyetli veya. ehemmiyetsiz vesikalar~n, müsbet yâhut herhangibir maksatla tarafs~z
olmayan hukümlerin dikkatle gözden geçirilip k~ymetlendirilmesi, tasnifi, ~ahsi
ara~t~rmalar neticesinde elde edilecek malzeme ile aradaki bo~luklar~n doldurulmas~~
mevzû`un vuzûha kav-u~abilmesi için ~artt~r. D~~tan gelen te'sirleri, siyasi, içtimâ (i,
fikri ve edebi hayat~m~zla alakal~~olan bu mevzû'~l ayd~nlatabilmek için bütün bu
v.b. sahalarda tarih bilgisine de ihtiyaç vard~r. Y~llar boyu ciddi çal~~malara ihtiyaç
gösteren böyle geni~~bir mevzû<un, ilmi metodlara ba~l~~kal~narak bir bütün halinde

20 S. 32, not - 88, s. 39, not- ~~o7.
21 S. 50, not- 13.
22 S. 184, not - 79.
23 Bk., F. Tansel, Met mad., islam Ansiklopedisi, cuz' 90, 196o, s. 16 b, 17 a.
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ifade edilebilmesi kolay bir i~~de~ildir. Bu gibi terkibi eserler, ancak, sürekli ve
metodlu çal~~malar neticesinde elde edilmi~~ ~ahsi malzemeye, sa~lam bilgi ve
tecrübeye de sahip kimseler taraf~ndan yaz~labilir. Yan~lm~yorsak, üzerinde durdu~umuz monografi, Dr. ~erif Mardin'in The Genesis of roung Ottoman Thought
(Princeton, Princeton University Press, 1962, 456 sayfa) adl~~ ve ayn~~mahiyetteki
kitab~ndan sonra, yine terkibi ikinci kitab~d~r.
Yaz~m~z~n ba~~ndanberi kaydettiklerimizden, ele ald~~~~mevzûlarda sa~lam
ve etrafl~~bilgiye sahip ve hattâ yazma san at~, ilmi metodlar~~kullanma bak~m~ndan
pek de tecrübeli bulunmad~~~~anla~~lan Dr. ~erif Mardin, böyle terkibi mevzülar
yerine, msl., Avrupa ve Amerika'da Jön Türk ne~ riyat~~mes'elesini, bu tarz s~n~ rl~~
bir mevzûu ele alsa idi, ~übhesiz daha muvaffak olacakt~ ; böyle bir çal~~ma, ayni
zamanda, ilerideki eserleri için sa~lam temel te~kil ederdi. Bütün bunlara ra~men,
Jön Türkler'in ikinci devresine ait zengin ve kar~~~k malzeme üzerindeki yorucu çal~~malar~ndan ve bize, az da olsa, yer yer baz~~yeni bilgiler kazand~ rd~~~ndan, Jön Türkler'in Siyâsi Fikirleri — 1895 - 1908 adl~~ eserinin ne~ rinden dolay~~
kendisine te~ekküre borçluyuz.
F. A. TANSEL

