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Brill Kitabevi taraf~ndan Asya ve Ortado~u Üzerine Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Çal~~malar
serisinin 81. kitab~~olarak ç~kar~lan çal~~mada Wisconsin Üniversitesi tarih profesörlerinden
Kemal H. Karpat'~n 1968 ile 2000 y~llar~~aras~nda de~i~ik dergilerde yay~nlad~~~~makaleler ve
denemeler bir araya toplanm~~ . Bu makaleler üç bölüm halinde tasnif edilmi~tir. Birinci bölüm
«Osmanl~~Dönf~~ümil, Demograf~—Göç» ba~l~~~n! ta~~yor. «Osmanl~~Devletinin Dönil~ümü 17891908», «1877 Osmanl~~Meclisi ve Onun Sosyal Önemi., «1860-1914 y~ llar~~Aras~nda Amerika'ya
Osmanh Göçü., «XIX.Yüzy~lda Bat~'dan istatistik ~hninin Osmanl~larca Kabulü., «Osmanh ~mparatorlu~unda Yahudi Nüfus Hareketleri, 1862-1914», «Kossuth Türkiye'de: 1849-1851 Y~llar~~
Aras~nda Osmanl~~ ~mparatorlu~unda Macar Mültecilerinin Etkisi., «XIX. yüzy~ lda Osmanl~~
Demograf~si: Kaynaklar, Görü~ler, Metodar», .Osmanh ~ehirle~mesi: Dobruca'ya K~rm~l~lar~n
Göçü ve Mecidiye'nin Kurulmas~, 1856-1878», «Osmanl~~Ailesi ve Büyüklü~ü ile Ilgili Belgeler.,
«XIX.Yüzy~lda
'
Istanbul'un iktisadi ve Sosyal Dönü~ümil», '.Ortado~uda Sosyal Tabaka Olu~umu
ile ilgili Baz~~Tarihi ve Metodolojik Dü~ünceler, ve «Müslüman Göçü' ba~l~klar~n~~ta~~yan on iki
makale birinci bölümde yer almaktad~r.
«Yeni Sosyal Yap~lanma, Milletler-Milliyetçilik, ismini ta~~yan ikinci bölümde t~pk~~birinci
bölümde oldu~u gibi on iki makale yer almaktad~r. Bu bölümdeki makalelerin genel özelli~i,
Osmanl~~toprak reji~~~indeki de~i~melere ba~h olarak Balkanlar'daki soyal yap~daki de~i~iklikler
ve bölgedeki milletlerin ulusalc~l~k aray~~lar~ndaki sürecin irdelenmesidir. ~kinci bölüm
«Osmanl~~~mparatorlu~unda Toprak Rejimi, Sosyal Yap~~ve Modernle~me», «1878'den Sonra
Güney-do~u Avrupa'da Milliyetçili~in Sosyal ve Politik Kurumlar~'., «1683 Sonras~~Balkan Uluslar~~ile Osmanh ili~kileri., «Milliyetçilik ve Balkan Ulusal Devletleri: Hayal ve Gerçek'., «1994 y~l~~
Bak~~~Aç~s~ndan Avrupa'da Osmanl~~Yönetimi., 'Balkanlar'daki Müslümanlar~ n Vatanda~l~k
Haklar~., '.Osmanl~~~mparatorlu~~~ nun Son Döneminde Millet ve Milliyetçilik., «N. Batzaria'mn
Hat~ralar~ : Genç Türkler ve Milliyetçilik., 'Hristiyan-Ortodoks Kilisesine Kar~~~Osmanl~~Görü~leri ve Politikalar~., 'Milletler ve Milliyetçilik: Osmanl~~Sonras~~Döneminde Devlet ve. Millet
Uyu~mazli~~n~n Kökenleri», .Avrupa Yönetimi Alt~ nda Müslümanlar~n Statüleri: Çerkezlerin ~sküm ve Tahliyesi., 'Romen Ba~~ms~zl~~~~ve Osmanl~~Devleti» ba~hklann~~ta~~yan makalelerden
olu~maktad~r.
Son bölümde «Etnisite ve Kimlik» genel ba~h~~~alt~nda yedi makale yer almaktad~r. Bunlar,
'Balkanlar'dan ve Rusya'dan Göç: Osmanl~~Devletinin Son Devrinde Kendini Tan~mlama
Süreci., 'Çok Etnik Yap~h Ulusal Olmayan ~slam Devletinde Etnisite Sorunu: Süreklilik ve Osmanl~~Devletinde Etnik Kimli~in Yeniden Düzenlenmesi., .Osmanl~~Milleti ve Ortado~uda
~man Miras~., «Osmanl~~Göçü ~srail ve Güney-do~u Avrupa'da Ulusal Devletlerin Yap~lar~~ve
Milli Politikalar~., «Filistin'de Osmanl~~Güç Politikas~~ve ~sk:in», 'Osmanl~~Sultanlan ile Yakup
Bey'in Ili~ kileri: Yeni Bir Yorum'., 'Sosyal Çevre ve Edebiyat: Ömer Seyfeddin'in (18841920)
Edebiyat Çali~malannda Jön Türk Döneminin (1908-1918) Yans~ malan»d~r. Eser, lügatçe ve indeksle tamamlanmakta.
Kemal Karpat, yaz~lanlann daha iyi anla~~labilmesi için giri~~k~sm~nda kendi hayat öyküsiinden de bahsediyor, çünkü bu süreç onun tarih metodolojisine ve dolay~s~yla da çal~~malar~na
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yans~yor. Bugün Romanya topraklan içinde kalan ve 1878 y~l~nda Rusya taraf~ndan bu ülkeye b~ rak~lan Kuzey Dobruca'da Türk-Müslüman bir toplumun içinde dünyaya gelen yazar burada
adeta d~~~etkilere kar~~~korunmu~~Osmanl~~kültürü içinde yeti~mi~tir. Romanya e~itim sistemi
içinde alm~~~oldu~u Frans~z a~~rl~kl~~bat~~13.1u~~aç~s~n~~Müslüman Türk kimlikli altyap~s~~ile örtü~türmü~tür. Bu kimli~inin peki~mesinde aksansa ve aluc~~Romencesine ra~men Türk kimli~inden dolay~~hakir görülmesinin rolü büyüktür. Belki de bu kaderi kendisi gibi Balkanlar'daki
pek çok Müslüman Türk de payla~m~~~ve payla~maktad~r. Yazar, Atatürk'e hayrand~r, sadece
Türk kimli~ine de~il, yapt~~~~reformlara da. Zaten Romanya'daki Müslüman toplulu~u ayn~~
anda hem Müslüman hem Türk hem de modern olmay~~ ba~arabil~ni~tir. Ancak Romanya içinde
bulunan Macar, Bulgar, Rus ve Romenlerin gerçekte kimin Romen oldu~u tart~~malar~nda dinen Müslüman, ~rken Türk olan birinin yer alamayaca~~n~~fark eden yazar, 1940'larda Türkiye'ye güç karar~~verir. Il. Dünya Sava~~mn sonlar~nda geldi~i Türkiye'de, Romanya okullar~ndan
edindi~i mükemmel Osmanl~~tarihi bilgisine yenilerini ekler. Bu s~rada Osmanl~~tarihini ara~t~rma ve yaz~m~ndaki metodolojik problemlerle kar~~la~~r. Osmanl~lar~n ilk y~llar~nda "iyi", son
dönemlerinde "kötü" olarak tan~mlanmas~~dikkatini çeker. Ziya Gökalp, Yusuf Akçura gibi
Türkçillük dü~üncesinin öncülerinin eserlerini ve Fuat Köprülfi'nün çah~malann~~dikkatle tetkik eder. Bu ona Osmanl~n~n son dönem tarihini yazmada metodolojik problemleri a~ma yetene~i kazand~nr.
Türk tarih yaz~m~nda Osmanh, Selçuklu ve daha önceki dönemlerin varl~~~n~~kabul eden
yazar çal~~malannda Bat~~dü~ünce ve metodolojisini de kullanarak özgün eserler olu~turur.
Osmanh Devletinin kar~~la~t~~~~problemlerin nedenlerinden birisi, topra~~n i~lenmesi sorunudur. Bu sorun eserde özellikle Balkan a~~rl~kl~~olarak inceleniyor. Osmanl~~Devletinin ilk
yilzy~llannda uçbeylerinin ellerinde olan topraklar, XV. yüzy~lda timar sistemi ile sipahilere,
yüzy~l~n sonunda da malikâne ve çiftlik sistemleri ile ~ah~slar~n eline geçmeye ba~lam~~t~r.
1770-1815 y~llar~~aras~nda ise, yerel ayanlann kontrolünde kalm~~t~r. 1808 y~l~nda ayanlarla yap~ lan Sened-i ittifak ile bu büyük toprak sahiplerinin haklan kayda geçirilmi~tir. Ayanlarla birlikte
Müslüman cemaatinin önde gelenlerin olu~turdu~u e~raf zilmresi ta~rada orta s~n~f yerel bir
grubun olu~mas~na neden olmu~tur. Bu elit grubun çoculdan da bu sistemin ve dü~üncenin savunucular~~olmu~tur.
Devlet hayat~nda ise, ta~radaki ayan s~n~f~mn önemine paralel olarak modern okullarda
e~itilmi~~yeni bir bürokrat tipi yarat~lmaya çah~~lm~~t~r. özellikle II. Abdulhamit döneminde
modern e~itim yaygmla~ur~lm~~ur. Bu okullarda e~itilmi~~elitler Genç Türk hareketini besleyen
unsurlar olmu~, imparatorlu~un bat~la~masma destek vermi~lerdir.
Bu dönemde Osmanl~~halk~n~n dini özelliklere göre snufland~r~lmas~nda da de~i~iklikler
olmu~tur. Gayr-i Müslimler, millet sistemi içinde tammlan~rken Müslümanlar cemaatler ~eklinde tasnif ediliyordu. 1839 y~l~nda Tanzimat Ferman~~ile bireysel haklar ve özel mülkiyet garanti alt~na al~nmas~na ra~men bu eski millet anlay~~~~XIX. yüzy~lda dünyada meydana gelen de~i~mlere paralel olarak H~ristiyanlar~~Balkanlar'da Türk yönetimi kar~~t~~yapt~. XVIII. yüzy~lda
görülmeye ba~lanan ulusalc~l~k hareketleri timar-çiftlik gibi klasik Osmanl~~toprak yap~lanmalann~n y~k~lmas~na neden oldu. Uzak mesafeler aras~~Türk ortaklarla i~~yapan Yunan tüccar grubu
yüzy~lda ortaya ç~kt~. 1711 y~l~ndan sonra bu Grek diccarlar Fenerliler ad~~alt~nda Eflak ve
Bo~dan'~n yöneticileri olarak neo-bizantinizm alunum yaratular. 1804'te S~rp isyan~, Balkanlar'da yeniçerilerin gasp hareketlerine kar~~~köylü hareketinin siyasile~mesi olarak tan~mland~.
Buna Balkan ve Anadolu'daki Osman Pazvanto~lu gibi ayanlann ba~~kald~r~m da ekledi. Bu da
Osmanl~~Devletinin idari alanda yeni aray~~lara itti. 1808 Sened-i ittifak, 1839 Tanzimat Fermani, 1856 Islahat Fermam, 1876-77 Osmanh Mebusan Meclisinin aç~l~~~, 1908 II. Me~rudyetin
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aç~l~~~ , bu yöndeki arar~lann bir sonucudur. 1839'dan sonra Balkanlar'daki H~ristiyan köylü
toplumu bireysel haklar~n~~ elde etmi~~olarak burjuva s~ n~f~m yaratt~. Bunlar, k~sa zamanda zenginle~erek tar~m alan~ nda yeni yat~r~mlara giri~tiler. K~sa zaman sonra Bulgaristan ve Makedonya'daki baz~~Müslüman Türkler, Makedonya ve Bulgaristan'da toprak sahibi H~ ristiyanlar~ n
yevmiyeli i~çileri haline geldiler.
Ancak bu süreçte Balkan uluslar~n~~milli devlet kurma ve ulusalc~l~ k dü~üncesine sar~lmaktan al~koyamad~. 1815'te Rusya'n~n yard~ m~~ile Milo~~Obrenoviç'in önderli~inde S~rp Devleti
kuruldu. Bunu 1829'da Yunan Krall~~~ n~n kurulmas~~ve 1878'de Bulgar Presli~inin olu~turulmas~~takip etti. Kurulan bu ulusal devletler sonucunda 1804 y~l~ ndan itibaren iki as~ r içinde dokuz milyon Müslüman, K~r~ m, Kafkasya, Girit ve Balkanlar'dan zorla ç~ karularak i urkiye'ye
göçe zorland~lar. Bu süreçte yakla~~k üç ile be~~milyon aras~nda Müslüman-Türk öldürüldü.
Bu süreci Balkanlar'da ya~ayan ve kendilerine en hafif s~fatla "davetsiz misafir" muamelesi
yap~ lan Müslüman Türkler, milliyetçili~e sar~lan en son unsur oldular. 1908'de II. Me~rutiyeti
ilan eden Ittihat ve Terakki Hareketinin ve Cumhuriyeti kural~~kadrolar~n içinde Balkan kökenli
insanlar a~~rl~ kl~~olarak yer ald~lar.
Bütün bu olaylar, Kemal Karpat'~ n bu eserinde ar~iv kaynaklar~na dayamlarak bilimsel metotlara uygun olarak i~lenmi~tir. Osmanl~~Devletinin dönü~üm süreci, milfiyetçili~in olu~umu ve
etnisite problemleri~~i~~~kökenlerini ara~uranlar için son derece yararl~~bir ba~vuru kitab~~ niteli~indeki bu eseri tarih severlere tavsiye ediyoruz.
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