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H. L. Ginsberg The Legend of King Keret. A Canaanite Epic of
the Bronze Age. New Haven, 1946 ( = Bulletin of the American Schools of
Oriental Research, Supplementary Studies, Nos. 2-3). 50 sayfa, iki levha.
Eski ~ark edebiyat~ , son y~ llarda, Hatay s~ n~ r~ n~ n hemen güneyine dü~en,
bugünkü ad~~ Ras ~amra, eski ad~~ Ugarit olan yerde elde edilen, kendine has
alfabetik bir çivi yaz~ siyle ve Ken'anca dilinde yaz~ lan efsanelerin ortaya ç~ kmasiy le oldukça zenginle~mi~~bulunuyor. Bu buluntular~ n önemi hakk~ nda
Türkçe olarak 1942'de Prof. Landsberger'in bir yaz~ s~~ ç~ km~~t~ r 1. Efsaneler, ilk
olarak Frans~ z bilgini Ch. Virolleaud taraf ~ ndan «Syria» dergisinde ve «Mission de Ras Shamra» adl~~ ciltlerde çivi yaz~ s~ , transkripsiyon ve tercüme halinde
ve tafsilatl~~ izahlarla birlikte yay~ nlanm~~t~ r. Yaz~~ sistemi sesli harf (voyel)
kullanmad~~~ ndan, metinlerin yaz~ ld~~~~dil — mahdut Fenike yaz~tlar~ ndan sarf~ nazar — yeni görüldü~ünden ve ancak ibranca ve di~ er Sami dillerden benzer kelimelerin mukayesesi yard ~ miyle çözülebildi~inden, metinlerin hakiki
mana.s~ n~~ tesbit etmek kolay bir i ~~de~ildir. Bu sebepten, Virolleaud'nun yapt~~~~i~ i küçümsemeden söyliyebiliriz ki, ancak bütün dünya bilginlerinin i~birli~iyle bu metinlere daha iyi nüfuz etmek mümkün olmu ~ tur. Bahis konumuz
olan eserin yazar ~~ Prof. Ginsberg, bu çal~~ malara çoktan i~tirak etmi~~ve temiz
filolojik metotla birçok noktalar~~ aycl~ nlatma~a muvaffak olmu~ tur. Onun için,
bu sefer, büyük metinlerden birinin tam olarak Ginsberg taraf ~ ndan yeniden
i~lenmi~~olmas~ , büyük bir kazanç say~ labilir.
Keret adl~~ k~ ral~ n maceralar~ n~~ anlatan destandan elimizde, biri oldukça
tam, ikisi fazla k~ r~ k olmak üzere, üç tabletin kal~ nt~ lar~~ mevcuttur. Virolleaud'
nun da gördü~ ü gibi bu üç tablet, tam olsa bile, destan~ !' bütününü ihtiva
etmiyor ; birinciden önce muhakkak bir k ~ s~ m eksiktir ve eldeki parçalar aras~ nda bir eksi~ in bulunup bulunmad~~~~kesin olarak söylenemedi~i gibi üçüncü
tabletin sonu da hikayenin sonu olamaz. Eldeki parçalar, di~er Ras ~amra
efsaneleri gibi, Eti k ~ ral~~ ~uppiluliuma'n~ n ça~da~~~olan Ugarit k~ ral~~ Nikmad
zaman~ nda Elimelek ad ~ nda yaz~ c~ n~ n yazd~~~~bir tek nüshaya aittir; yani
ba~ka hallerde filologlara çok yard ~ m eden di~er niishalar (duplikatlar) yoktur.
Ad~~ geçen üç tablet, Virolleaud taraf ~ ndan ayr~~ ayr~~ yay~ nland~ ktan sonra
burada ilk defa olarak beraber ve as~ llar~ ndaki s~ ralan~~a uygun bir s~ ra ile
(Ginsberg A = Virolleaud I, B = III, C = II) hep bir arada okunabilmektedir.
Mevcut metin parçalar~ ndan anla~~ lan hikaye k~saca ~öyle cereyan etmektedir
A. K~ ral Keret'in, ilk kar~ s~ ndan do~an bütün çocuklar~ , kaybolan önceki
tablette anlat~ lm~~~oldu~undan bizce meçhul sebeplerden dolay ~~ öldü~ü için,
1 Ankara üniversitesi Dil ve Tarih - Cokrafya Fakültesi Dergisi, Cilt I, Say ~~ 1, s. 85 v.cl.
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k~ ral a~l~ yarak yatar. Uykusunda gördü~ü rüyada kendisine, babas~~ tanr~~ El
görünüp ~u nasihatta bulunur : Keret, bir kurban kestikten sonra kendi memleketi olan 1:Ibr'~ n bütün erlerini seferber ederek Udum ülkesine gitmeli ve oran ~ n
k~ ral~~ Paberden k~ z~~ klurriya'y~~ istemelidir ; o k~ zla evlenirse ondan yeniden
çocuklar~~ olacakt~ r. Keret, El'in tavsiyesini aynen ifa ediyor. Udurn'a aç~ lan
zaferle Keret'in Paberden k~ z istemesi, bu tabletin sonunu doldurduktan sonra
müteakip tablete intikal etmi~~olmal~ d~ r.
Burada El ve di~er tanr~ lar, Keret'in evine giren gelini takdis ediyor,
onun sekiz o~lanla alt~~ k~z~~ olaca~~n~~ ve k~ zlardan en kiiçü~ünün ilkdo~an
çocuk mevkiine yükselece~ini söylüyorlar. Tanr~ lar gittikten sonra, yedi y~ lda
erkek çocuklar~ n do~du~u anlat~ l~ yor ve —kaybolan bir k~ s~ mda yap~ lm~~~olmas~~
gereken — adaklardan bahsediliyor. Yine irtibat~~ kesilmi~~olan bundan sonraki
k~ r~ k parçalarda, k~ raliçenin, kocas~ n~ n emri üzerine devletin biiyiiklerine verdi~i
üç ziyafetten bahsediliyor ; hiç olmazsa son ikisine k~ ral, hasta oldu~ undan,
i~tirak edemiyor.
Bu tabletin ilk k~ sm~ nda Keret hala hastad~ r. Okullar~ ndan Elba'u,
babas~ n~ n yan~ na gidip a~l ~ yor ve tanr~~ El'in o~lunun di~er faniler
gibi ölme~e mahkum olu~una kar~~~hayretini bildiriyor. Babas~~ Keret
ona, a~lamamas~ n~ , k~ zkarde~i Thitmanet'e gitmesini, fakat onu üzmemek için ona babalar~ n~ n hasta oldu~unu eöylememesini emrediyor. Ellp~'u emri yerine getiriyor, fakat karde~i, her ~eye ra~men, hakikati hemen
anl~ yor, feryad etme~e ba~l~ yor ve babas~ n~ n yan~ na ko~uyor. Yine bir bo~luktan ve miinasebeti kesildi~inden mana', pek anla~~ lm~ yan iki parçay~~ müteakip tanr~~ El, di~er tanr~ lardan, hangisinin hastal~~~~bertaraf edebilece~ini yedi
defa sorduktan ve hiçbir cevap alamad~ ktan sonra kendi eliyle kilden ~actaqat
adl~~ bir kad~ n yarat~ yor. Bu ilahi varl~ k Keret'in evine girer girmez k~ ral iyile~iyor, yemek için bir kuzu istiyor, iki gün sonra taht~ na oturup k~ rall~ k vazifesine tekrar baglayabiliyor. ~imdi büyük o~lu Ya~~ib, babas~ n~ n yan~ na gelerek
onun bu hastal~ ktan sonra art~ k k~ rall~~a lay~ k olmad~~~ n~~ iddia edip taht~~ kendisine b~ rakmas~ n~~ istiyor. Bunun üzerine Keret k~ z~ p o~luna kar~~~bir beddua
söyleme~e ba~lad~~~~yerde bu tablet sona eriyor ve devam~~ elimize geçmemi~~
oldu~undan hikayenin sonu meçhill kal~ yor. Ancak ~ukadar~ n~~ tahmin edebiliriz ki, yukar~ da tanr~ lar~ n vadettikleri gibi, Keret'in en küçük k~ z~~ ilk o~ul
mevkiine ç~ kacakt~ r.
Muhteviyat~ n~~ böyle, Ginsberg'e borçlu oldu~umuz yeni tercûmeye göre
verdi~imiz bu eser, tam mânasiyle bir destan (epos) d~ r. Ginsberg kendisi de,
serlevhan~ n ikinci ibaresinde «epic» (destan) tabirini kullan~ yor. Buna kar~~l~ k,
gerek Virolleaud, gerekse —serlevhan~n ilk k~ sm~ nda— Ginsberg taraf ~ ndan
kullan~ lan «legende» tabiri bizce yerinde de~ildir. Çünkü, Alman edebiyat tarihçisi Jolles'in tarifine göre, «lagende» in esas~ , dini manada «imitatio» fikri,
yani azizlerin, insanlara örnek te~kil edecek hareketlerini anlatmak gayesidir,
ve Keret metninin mevcut k~ s~ mlar~nda böyle bir gaye hakim de~ildir. Filhakika,
Ya~~ib'in, babas~ n~ n lânetini icabettiren kötü hareketi, menfi örnek olarak anlat~ lm~~t~ r ve buna kar~~ l~ k Keret'in küçük k~ z~ n~ n, kendisini ilk çocuk mevkiine
yükselten iyi hareketleri, her halde mûsbet örnek olarak anlat~ lm~~~olacakt~ r;
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Ke,-et'in kendisi de, dindar ve tanr~ lar~ n emirlerine itaat eden hilkümdar idealini
canland~ ran bir sima olarak kar~~ m~ za ç~ k~ yor. Bununla beraber bu hilcâyede
örnek fikri bize, gerçek •legende• da oldu~u kadar hakim de~il gibi geliyor.
Keret destan~ n~ n mevcut nüshas~ , M. ö. takriben 1370'lerde yaz~ ld~~~ na
göre, eserin kendisi bu tarihten biraz önce te'lif edilmi~~olabilir ve böylelikle,
Onasya'da destan? edebiyat~ n büyük bir itila gördü~ü bir devre ait olur.
Babirde Yarad~ l~~~efsanesi ile Gilgame~~destan~ n~ n, ilk defa hayat arama
fikrini esas tutan Eski Babilce ~ekli 2, Hammurabi sülâlesi devrinde (M. Ö.
1900-1600) yaz~ lm~~t~ r; Hurriler ve Etilere kadar yay~ lan Gilgame~~destan~ ,
Kaslar devrinde (M. ö. takriben 1250) son ~eklini alm~~t~ r; Babirden iktibas
edilen mevzular~~ ~airane bir ~ekilde bir kül haline getiren Hurri Kumarbi
efsanelerinin bugün okuyabildi~imiz Etice ~ekli yine 1400 ile 1200 aras~ nda
yaz~ lm~~, Hurrice as~ llar~~ ise belki Hurrilerin itilâ devrinde, yani 1500 ile 1380
aras~ nda meydana gelmi~tir. Kumarbi efsanelerini i~lerken 3 onlar~ n Fenikeliler
ve hatta onlar~ n vas~ tasiyle Yunanl~ lara tesir ettiklerini kaydettik. Onun için—
mevzuun ayr~~ olmas~ na ra~men—Keret destan~ nda da bu büyük efsanevi-destan?
edebiyatla mü~terek noktalar~~ aramak caizdir. Ginsberg, Erin, Keret'i iyile~tirmek maksadiyle kilden bir varl~ k yaratmas~ n~ , Gilgame~~destan~ nda
Aruru'nun, Gilgame~'in kudretini k~ rmak maksadiyle kilden Enkidu'yu yaratmas~ na
benzetti~i gibi (s. 48), üslr~ p ve kelime seçiminde bilhassa Tevratla destan ~ m~ z
aras~ ndaki benzerliklere i~aret etmi~tir. Gilgame~~destan~ ndan ba~ka bir misal
getirilebilir: nas~ l Gilgame~, üçte ikisi tanr~ , üçte biri insan oldu~u halde
ebedi hayat~~ kazanamazsa, ayni ~ekilde Keret, tanr~~ Erin o~lu oldugu halde,
hastalanarak ölme~e mal~kr~ mdur (Erin yard~ miyle Ölümün (Mot'un) yer~ ilmesi,
Keret'in ebedi hayata kavu~tu~unu de~il, ancak bu defac~ k kurtuldu~unu
ifade eder).
Genel olarak destan? üslübun karakteristiklerinden mesela ~unlar~~ gösterebiliriz : Sumer edebiyat~ nda, Kumarbi efsanelerinde ve Homeros'ta oldu~u
gibi, Keret destan~ nda da çok tekerrürler vard~ r, ~öyle ki birinin emri yerine
getirildi~i, veya olaca~~ n~~ söyledi~i bir ~ey vuku buldu~u zaman, ayni olaylar
iki yerde tam ayn~~ sözlerle anlat~ l~ yor. Tanr~ lar~ n, vak'alar~~ nas~ l idare
edeceklerini bir toplant~ da görü~meleri de bütün bu edebiyatlara mü~terek
bir mevzudur. — Ginsberg (s. 46'da), Thitmanet'in, karde~ini görür görmez
onun kötü haber getirdi~ini anlay~ p a~lamas~ n~ , Ras ~amra edebiyat~ nda bayanlara
yak~~an tek hareket olarak vas~ fland~ r~ yor ; buna Ullilcummi efsanesinde
Hebat'~ n, kocas~ n~ n habercisi Ta~mi~u'yu görür görmez korkudan damdan
dü~ecek hale geldigini ilave edebiliriz 4. Hatta baz~~ mutat ifadelerde de
benzerlik vard~ r: selam olarak kullan~ lan «ya~a! • kelimesi, Kumarbi efsanesinde
geçti~i gibi Ginsberg taraf ~ ndan da bir yerde tamamlanm~~t~ r ; e dinle ve
kula~~ n~~ e~erek uzat!» ciimlesi, hem Kumarbi efsanesinin birçok yerinde, hem
2 Bak Prof. Landsberger, M. Ra~nazanoklu'nun Gilgame~~Destan~~ terdimeainin Onaiiziinde
(Klisikler Serisi, 1944), s. 6-7.
3 Kumarbi Efsanesi (T. T. K. Yay~ nlar~ ndan Seri VII, No. 11).
4 Kumarbi Efsanesi, s. 28.
5 S. 40, KRT B, ailtun II, sat ~ r 21'e ait izahta ; bu tamamlama metne (s. 22) al~nmam~ st ~r.
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KRT C V1 42'de aynen geçer. Bir rakkamdan sonra, bundan bir büyük olan
ikinci bir rakkam~ n kullan~ lmas~~ hakk ~ nda Ginsberg (s. 40-41) malilmat vermi~~
ve Tevrattan misal toplam~~ t~ r ; Hurri edebiyat~ ndan buna, Gurparanzal3
hikayesincle zikredilen «60 k~ ral, 70 kahraman» ifadesini eklemek ve Keret'teki
«70 bey, 80 asilzade« ile mukayese etmek kabildir 6.
Bu gibi mukayeselerden kasdetti~imiz ~ey, do~rudan do~ruya bir iktibas
iddia etmek veya Ugaritli ~airin orijinalitesini küçiiltmek de~ildir ; zira di~er
milletlerin edebiyat~ nda oldu~u gibi, yeni ke~fedilen bu Fenike destan ve e(sa•
nelerinin de kendilerine has güzelli~i ve özelli~i inkar edilemez. Yaln~ z ~ukadar~ n~~ söylemek istiyoruz ki, bu Fenike edebiyat~~ ne tek ba~~ na, ne de yaln~ z
Aht~~ atikle beraber miitalea edilir, bilâkis kaynaklar~~ Babilonya'da olan büyük Onasya literatürü içinde görülmelidir. Bir defa Kumarbi efsar~ elerinde Hurrilerin, Babilonya ile Anadolu ve Fenike gibi bat ~~ memleketleri aras~ nda mütevass~ t rolünü tesbit ettikten sonra bu büyük birli~i daha iyi anl~ yabiliriz. Yeni
bir edebi eseri tam ve itimacla sayan bir ~ekilde C,niimiize koydu~u için Prof.
Ginsberg'e minnettarl~~~ m~ z ~~ ifade ederken kendisinin Ras ~amra'da bulunan
tanr~~ efsanelerini de ayn~~ ~ekilde bize bah~edece~ini umuyoruz.
H. G. GOTERBOCK

Renk Grousset t L'Em pire du Levant ( Histoire de la question d'Orient)
1946 Payot - Paris. 21 harta ve 648 sayfa. 540 fr.
Muhtelif Türk Devletlerinin tarihiyle 1 Haçl~~ seferlere 2 ait k~ ymetli kitaplar~ n~~ daha evvel yazm~~~bulunan Frans~ z Akademisi azas~ ndan Ren Grousset,
bu defa ne~retti~i yeni eseriyle

Avrupa ve Asya milletlerinin Yak~n Do~udaki
kar~~l~ kl~~miinasebetlerini « ~ark meselesinin tarihi nam~~ alt~nda ve terk~ bi bir
pldn ve anlay~~la tetkik etmektedir. Türkiye tarihinin muhtelif devirlerini, za-

manlar~ n~ n büyük dünya meselelerinin kadrolar~~ içinde ve yeni görü~~zaviyelerinden tetkik eden bu eserin tarih ~uur ve anlay~~~ m~ z~ n geli~tirilmesi bak ~ m~ ndan faydal~~ buldu~umuz baz~~ ana fikirlerini burada huldsa etme~e çal~~aca~~ z.
Alim tarihçinin fikirlerini isbat için müracaat etti~i kaynaklar~ n fevkalade zenginli~i, meseleleri vazedi~~~ekillerinde yapt~~~~yeniliklerle k ~ ymetlendirdi~i vakalar~ n mahiyeti, muhakeme tarz~ ndaki sa~laml~ k ve aç~ kl~ k gibi meziyetler,
bize bu kabil terkip tecrübeleri üzerinde faydal~~ bir ~ekilde durmak alaka ve
zevkini bah~eden vas~ flar olacakt~ r.
Müellife göre ~ark meselesinin tarihi, ekseriya zannedildi~i gibi, 17 nci
yüzy ~ ldan ba~lat~ lamaz. Bu meselenin anla~~ labilir bir halde vazedilebilmesi için.
Do~u ve Bat~~ kavimleri aras~ ndaki siyasi ve kültürel hudutlar~ n meddü cezir
hareketlerini eski Yunan tarihinden ba~l~ yarak gözden geçirmek laz~ mgelir. Ger6 Zeitsehrift tür Assyriologie 44, s. 87, •at~ r 23; Kumarbi Efsanesi, Ek 2 b, s. 69 ; KRT
B IV 6-7.
1 L'Empire der Steppes, Atilla, Cengis-Khan, Tamerlan 1939 Payot-Paris, L'Emoire mongol,
t. VIII de l'histoire du monde d'E. Cavaignse, 1940 ilh.
2
Paris.

de. Croirado; et da rogaum• francs de Jerasalem, 3 yol tte, 1935 - 1938, Plon-
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kültürünü tevarüs eden memleketlerin mecmu heyeti olarak tarif

edilen bir «Avrupa» telakkisi bizi, bütün lâtinli~in ve dolay~ siyle Bat~~ Avrupa'n~ n
Yunan medeniyetine iltihak~~ ~eklinde anla~~ lmas ~~ laz~ mgelen Roma imparatorlu~u ile
ve ayn~~ medeniyete !slav ve Germenlerin kat~ lmas~ n~~ sa~l ~ yan Ortaça~~h~ ristiyanl~ kile birlikte Yak~ nasya milletleri üzerinde durmadan tesirini icra etmi~~olan birbirine
yt~banc~~ ve dü~ man iki demin bir bitmez tükenmez mücadelesi fikrine götürmektedir. Bu manada anla~~ lan bir Asya'n~ n Bat ~~ (Avrupa) ya do~ru bin y~ llar
boyunca devam eden yay~ l ~~~~hareketi de daima Avrupa'n ~ n kendi hududlar~~
d~~~ na ta~~ p yay~ lmas~~ kabilinden tabii ve zaruri bir hareketle kar~~ la~ m~~t~ r.
Mesela bir defas~ nda, bu hareket Pers harplerinde Yunanl ~ lar taraf ~ ndan durdurulmu~~ve ~skender fetihleri ve Roma yay~ l ~~~~bu istilay~~ kar~~ layan bir mukabil
hücum te~kil etmi~tir. Ayn~~ suretle 7 nci yüzy ~ ldaki Arap istilas~~ 10 ncu yüzy~ ldlki Bizans mukabil hücumu ile kar~~ la~m ~~, Haçl~~ Seferler de, miiellife göre,
11 nci yüzy~ lda Selçuk Türklerinin Avrupa'y ~~ istilâ tehdidine kar~~~Bat~ n~ n gösterdi ~i bir hayat~ n~~ müdafaa refleksi olmu~tur. Osmanl~~imparatorlu~unun te~ekkülüyle Asya Avrupa'ya do~ru geni~leme hareketlerini Avrupa'n~ n ortas~ na ve
bütün Akdeniz'e te~mil etmi~, fakat Hindistan'a giden deniz yolu vas~ tasiyle,
Asya'y~~ arkadan çevirme~e muvaffak olan Avrupa kolonizasyonu, yirminci yüzy~ l ~ n ba~lar~ na do~ru, bütün dünyaya hakim olmak kudretini göstermi~tir 3 .
Avrupa ve Asya milletlerinin münasebetleri tarihinde siyasi ve askeri hareketler halinde ifadesini bulan ve ekseriya harp meydanlar ~ nda kendisine bir
hal ~ekli aram~~~olan böyle bir ~ark Meselesinin dint ve kültürel bir muhtevti
ta~~ d ~~~~da muhakkakt~ r. Nitekim, Sasanilerle Biza,ns imparatorlu~ u aras~ ndaki
mücadele Mazdeizm ile H~ ristiyanl ~~~ n n,ücadelesi halini alm ~~~ve bu safhas~ nda
~ark Meselesi tamamiyle bir mukaddes harp mahiyetini arzetmi ~~ ve her iki ta-

raf için de y~ k~ c~~ olmu~ tur. Greko-Romen hakimiyetine kar~~~Asya'n~ n reaksiyonu
yaln~ z h~ ristiyanl ~~a kar~~~Iran'~ n muhalefeti ile tezahür etmeyip, Nasturi ve Monofizitlerin ayr~~ kiliseleri halinde ~ark'~ n edebiyat ve dü~ünce tarzlar~ n~~ Hellenizm
tesirlerinden kurtarma hareketleri ~eklinde de tezahür etti. Bu suretle, yunanl~ la~ maktan kurtulmak için ~ark'~ n sarfetti~i mukavemet ve reaksiyon büyük
müslüman medeniyetinin zuhurunu haber veriyordu.
islâmiyetin Yak~ ndo~u memleketleri aras~ nda büyük bir süratle yay~l~~~~
hadisesini de, Eski ~ark'~ n uyan~ p Hellenizme, Grek-Roma halcimiyetiyle din ve
fikirlerine kar~~~türlü yönden büyük bir isyan hareketine giri~ti~i bir s~ rada
ortaya at~ lmasiyle izah etmek mümkündür. Gerçekten, hadiseler yak~ ndan tetkik
3 Bu görü~~tarz~ n~ n tesiri alt~ nda eser, ~ark Meselesini a~ a~~daki safhalar~ nda bir birini
takibeden dört k~ s~ m halinde tetkik etmektedir :
Birinci k~ s~ m (21-46) da, Yunan ve Roma devirlerinde ~ark Meselesinin arzretti~i hususiyetler bahis mevzuu idi. Ikinci k~s~ m (109-186) Avrupa ve Asya milletlerinin milnasebetlerinin
Ortaça~da Bizans Im?aratorlu~unun te~ekkülüyle ald~~~~ ~ekillerin tetkikine hasredilmi~tir. Kitab~ n
en mühim k~sm~ n~~ te~kil eden üçüncü k~ s~ m (186-594) da ise, Haçl~~seferlerle ortaya ç~ kan tarih/
meseleler incelenrni~t~ r. Bu arada Suriye ve Filistin'de kurulan h~ ristiyan devletlerin iç ve d~~~
tarihleriyle Kilikya'daki Ermeni devletine, K~ br~s'a ve Lâtin Imparatorlu~una dair zengin malftmat
verilmi ~tir. Dördüncü k~ s~ m (594-645) Türk suret-i halli ba~ l ~~~ n, ta~~ makta ve burada Türk filtubat~ n~ n merhaleleri ile, Osmanl~ lar taraf ~ ndan Balkanlar~ n istilös~ , Istanbul'un zapt~ n~ n Avrupa
milletleri tarihi bak~ m~ ndan ifade etti~ i mana ile tetkik edilmektedir.
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edilecek olursa Avrupa ile Asya aras~ ndaki bu devler aras~~ mücadeleyi bir mukaddes harp haline koymu~~olmak kuvvetini sadece Muhammed'e atfetmek mümkün de~ildir. Çünkü, M. Grousset'uin çok iyi izah etti~i gibi, Bizansla Iran aras~ ndaki mücadele esasen daha evvel böyle bir mukaddes harp mahiyetini kazanm ~~~bulunuyordu ve Muhammed'den çok evvel Araplar, çölden ç~ karak yava~~
yava~~Suriye ve Mezopotamy a'y~~ arapla~t~ rma~a ve hatta buralarda baz~~ Arap
devletleri kurma~a bile muvaffak olmu~lard ~ . Islâml~ k ancak bütün bu hareketlere bir ~uur temin etmi~~ve bu surette Asya'ya bir din akidesi ~eklinde hakim
olmakta bulunan Hellenizme kar~~~Asya'n ~ n yeni bir din ~eklinde mukaddes cihad
bayra~~ n~~ elinde tutarak 'Rum' Iskender'in eserini y~ kma~a muvaffak olmu~tu.
Yine bu sebepledir ki, Suriye ve M~ s~ r'daki fütuhat~~ esnas~ nda Islâml~ k, Bizans
ortodokslu~u taraf ~ ndan tazyilc alt~ nda tutulan yerli h~ ristiyan mezheplerinin ve
onlar~ n temsil etti~i milliyetçiliklerin yard~ m~ n ~~ sa~lam~~t~ r.

+~t

Do~u ile Bat~~ aras~ ndaki bu ezdi mücadeleye birisi Arabistan çöllerinden
ve di~eri Orta Asya'n~ n derinliklerinden gelen ve Do~udan Bat~ ya durmadan
yay~ lan bir nüfus hareketinin, yeni bir kavimler göçünün tarihi bir heybet ve
azamet verdi~i de muhakkakt~ r. Bu ak~ nlar kar~~ s~ nda Ortaça~da Bat~~ dünyas~ n~ n bütün bilgisinin, antikiteye ait güzellik ve hikmet telakkileriyle her
türlü k~ ymetlerin gelip s~~~ nd~~~~yegane büyük merkez olan Istanbul, bu medeniyetin hazinelerini mü~külâtla muhafaza edebilmekte idi.
I~te bu s~ rada bu kabil büyük tarihi neticeler vermek istidad~ n~~ gösteren
Do~unun Bat~ ya do~ru bu muazzam aban~~~~hadisesi içinde, bizi bilhassa alakadar eden k~ s~ m, ~ üphesiz Anadolu'nun Selçuk Türkleri taraf ~ ndan istilas~~ fasl~ -

M. Grousset'in pek iyi tebarüz ettirdi~i veçhile, Do~u ile Bat~~ aras~ ndaki mücadele tarihinde kat'i bir rol oynamaktad~ r : çünkü bu devirde Ana-

d~ r. Bu istila,

dolu hakiki bir Yeni Yunanistan manzaras~ n~~ arz etmekte idi. Balkanlarda mukavemet edemiyen ve büyük bir k~ s~ m itibariyle islavla~m~~~bulunan Hellenizm,
ancak Anadolu'da tutunabilmi~ ti. Suriye ve M~ s~ r'da cereyan etmi~~olan hadisenin aksine olarak Anadolu'da Hellenizm yaln~ z sahillerde ve ~ehirlerde kalmay~ p köylerde de hâkim olmu~~ve kölde~mi~ti. I~te Anadolu'daki Selçuk istilas~~
böyle bir Yunanistan'da, Hellenizmin bu yeni ana yurdunda vukua geldi~i ve
dikkate sayan olarak, Türk istilas ~~ neticesinde de~i~en ~ey, yaln~ z iktidar mevkiini ellerinde tutan s~ n~ flar olmay~ p, Anadolu'nun bütün etnik ve kültürel çehresi olmu~ tu. Bu surette Hellenizm yaln~ z arazi terk etmemi~, varl~~~ n ~ n dayand~~~~esaslardan ve kendi öz cevherinden de kay~ p etmi~~ve Anadolu'nun ebedi

Küçük bir Türkistan (p. 596) haline gelmesine meydan vermi~ti. Üzerinde durulma~a de~er bir k~ ymet ta~~ yan

olarak türkle~ mesine veya müellifin tabiriyle

bu muazzam tarihi hadisenin ~üphesiz en büyük sebebi, 11 nci yüzy ~ ldanberi
islam dünyas~ n~ n hegemonyas~ n~~ ellerinde tutan ve h~ ristiyanlara kar~~~islam~ n
giri~ti~i büyük mücadeleye yeni bir hamle veren Selçuk Türklerinin arkas~nda,
onlar~ n fütuhat h~ rslar~ n ~~ me~rula~t~ ran mukaddes cihat ideolojisi kadar, Mogolistan'dan Hazer denizine kadar olan sahada dola~an ve Iran geçitleri ile

Ana-

BIBLIYOGRAFYA

15$

dola köprüsü üzerinden geçerek Bat~ ya akmak ihtiyac~nda bulunan milyonluk kitlelerin temsil etti~i kuvvetti.
Müellifin Osmanl~ lar bahsinde üzerinde daha fazla durmak ihtiyac~ n ~~ duyarak izah etmek istedi~i gibi, Anadolu'nun bukadar esasl~~ bir ~ekilde türkle~tirilmesi hadisesini, göçebe miistevlilerin her türlü yerle~ik hayat tarzlar~ na yabanc~~ kalan ve hatta onlar için tahribkar olan ya~ay~ n tarzlariy le ve bir nevi
tahrip ve clisurbanizationla izaha kalkmak (p. 613) , Anadolu üzerinde tesirini
gösteren Türk yay ~ l ~~~~arkas~ nda tamamiyle medeni bir Türk ve islam dünyas~ n~ n mevcudiyetini unutmak ve Anadolu'yu türkle~tiren Türk muhacirlerini
sadece göçebe çobanlardan ibaret zannetmek demek olmaktad ~ r.
Frans~ z bilgininin çok büyük bir kuvvet ve sarahatla tesbit ve ifade
etmekle beraber, fikrimizce, izah~ nda mü~külat çekti~i bu tarihi hadisede,
k~ sa bir zaman zarf ~ nda Anadolu'yu ta~~~ve topra~iyle ebedi olarak türkle~tirdi~i göze çarpan bu muazzam kuvvet, tarihin kendisine çizmi~~oldu~u bir
istikamette, Bat~ ya do~ru yay~ lmak istidad~ n ~~ ta~~ yordu. I~te böyle bir kuvvet
kar~~ s~ nda Avrupa-Asya hududlar~~ üzerinde h~ ristiyanl~~~ n ve Bat~~ kültür
hazinelerinin ve bu arada bilhassa tehlikede bulunan Istanbul'un muhafazas~~

gbre, bir k~ s~ m Avrupa memleketlerini v.-! bu memleketlerin
insiyakt bir ~ekilde nefsini
müdafaa reaksiyonuna sevk etti. Ve dikkate ~ayan olarak, hayati bir refleks
kaygusu, müellife

bilhassa Frank ve Normanlarla meskün k~ s~ mlar ~ n ~~

mahiyetinde olan böyle bir hareket, ifadesini dini bir idealizm cereya~~~~ içinde
buldu ve bundan Haçl~~ zaferler do~du. O zamanlar h~ ristiyan dünyas~ n~ n
dü~ünen kafas~~ ve te~ahhus etmi~~iradesi makam ~ nda olan papaIar taraf ~ ndan
yarat~ lan kollektif bir mistik, Kudüs'ü kurtarmak bahanesiyle yüzbinlerce haçltyt

Selçuk Türkleri üzerine atan kuvvet-fikir ilk darbede maksad~nda muvaffak
da olmu~~bulunuyordu. Çünkü, bu sayede çoktan Izmir ve Iznik'e yerle~mi~~olan
ve Istanbul'u da almak üzere bulunmu~~olan Selçuklular~ n hamlesi k~ r~ lm~~~ve
bu daha 1090'da mümkün gözüken, Bizans~n sukutu hadisesi 1453'ü bekliyerek
tam üçbuçuk yüzy~l geçikmi~ti (p. 194). Bu müddet zarf ~ nda ise Bat~~ medeuiyeti
daha fazla olgunla~m~~~ve can çekinen Hellenizmin miras~ n~~ kabul edebilecek
bir vaziyete gelmi~ di. Istanbul'un, Bat~ da bu olgunla~ma ve te~ekkül devrinin
geçirilmesinden evvel Araplar veya Türkler taraf ~ ndan dört be~~yüzy~ l evvel zabt~~
dünya tarininin ak~~~ n ~~ büsbütün ba~ka istikametlere sevk etmi~~olabilirdi. I~te
haçl ~~ seferlerle Avrupa bu karanl~ k istikbalden kurtulma~a çal~~~ yordu.

M. Grousset'ye göre, haçl~~sefer mistikine bu muazzam kuvvet tezahürü
hamlesini veren umuler aras~ nda, ~üphesiz, Avrupa'n ~ n bn yüzy ~ ldaki yay ~ lma
ihtiyac~ n~ , feodal beylerin arazi emperyalizmi ile Italyan cumhuriyetlerinin

Fakat muhakkak olan
bir ~ey varsa o da bu mistik hamlenin bu hareketin ne zaman~n~ , ne ~iddetini,

ekonomik emperyalizmini de hesaba katmak laz~ md~ r.

ne de yerini tayin etmek hususunda katiyyen yan~ lmam~~~olmas~ d ~ r. Gerçekten,
haçl ~~ seferberli~i tam bir yay ~ lma halinde bulunan bir Avrupa'da haz~ rlanm ~~~
ve haçl~~ sefer ideolojisini, kolonizasyon ihtiyac ~~ ve iktisadi menfaatler gibi
birbirinden çok farkl~~ maddi gayelerin hizmetinde çal ~~m~~t~ r. O zamana kadar
Ispanya'da ve Akdeniz adalar~ nda Avrupa'y~~ bo~an islam ablukas~ ndan kurtarmak için yap~ lan gayretler Avrupal~ larda bir haçl~~ sefer zihniyeti yaratm ~~~ve
bir h~ ristiyan milletler seferberli~i halinde çal~~ ma~a sevk etmi~ti.
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Bu sebeple, ~ark Meselesinin kadrolar~~ içine konulduklar ~~ takdirde, haçl~~
seferleri tarih, zaruret lere dayanm~ yau ve s~ rf dint taassup ve heyecan yüzünden giri~ilmi~~bulunan basit bir idealist hareket ve sergüze~t teldkki etmek imkdns~ zd~r. Esasen, Avrupa'n~n bu s~rada dint bir taassup buhran~~geçirmesi de
sebepsiz de~ildir. Ve kör bir taassup hamlesi gibi gözüken bu çok yerinde hareket Avrupa'y ~~ muhakkak bir bogulmadan kurtarm~~t~ r. Yine müellife göre,
hedef olarak Kudüs'ün seçilmesi de çok isabetli olmu~ tur,

haçl~ lar taraf~ ndan

denilebilir. Çünkü, bu hususta dini mülâhazalar mevcut olmasayd~~ dahi, tehlikede olan h~ ristiyanl~ k dünyas~ n~~ kurtarabilmek için bu istikamette yap ~ lacak
bir

~a~~ rtma ve i~gal etme hareketi kadar hiçbir ~ey islam alemini tabi ugrata-

mazd~ . Bu suretle, h~ ristiyanlar Kudüs istika~ netinde ve Kudüs'ü zaptetmelc
üzere hareket etmekle, islâmlar~~ en zay ~ f ve hassas yerlerinden vuruyorlar v•
bir defa oraya yerle~tikten sonra Filistin'deki kalelerinden ç~ karacaklar~~ askerlerle bir taraftan M~ s ~ r ile ~ rak - Iran, di~er taraftan Suriye ve Hicaz kervan
yollar~ n~~ kontrol edebiliyorlard~~ (p. 213-238). Bu m~ ntakan~ n iktisadi ehemmiyeti de o kadar büyüktü. Nitekim bilahara Suriye limanlar~ ndan mahrum olan
Avrupal~ lar, Hind ticaretinin inhisar~ n~~ M~ s~ r sultanlar~ na terketmi~~ve bu suretle
Avrupa için lüzumlu ihtiyaç haline giren birçok maddelerin fiatlerinde yüzde elli
gibi bir fiat fark~~ ödemege mecbur olmu~lard~ .
Avrupa'n~ n miidafaas~~ ve Istanbul'un daha üçbuçuk yüzy ~ l h~ ristiyanlar~ n
elinde kalabilmesi gibi Avrupa'ya sa~lad~~~~iktisadi menfaatler bak~ m~ ndan haçl~~
seferlerin ehemmiyeti ne kadar büyük olursa olsun, müellife nazaran, bukadar
büyük ve isabetli bir hareketten

daha büyük neticeler

beklemek mümkündii.

Fakat bu seferleri müteakip Suriye'de tesis edilen h~ ristiyan devletler, birtak~ m
tarihi f~ rsatlardan hakkiyle istifade edememi~lerdir. Halbuki, müellifin anlay~ ~~ na göre, tarihte hadiseler için her ne kadar mukadder birtak~ m inki~af istikametleri ve zaruretler varsa da baz~~ karar ve tedbirlerin bu kuvvetlere yeni
istikamet verebilmesi, tarihin ~necras~ n~~ de~i~tirerek onlar~~ ba~ka tertip ve terkiplerin hizmetine ko~mas~~ mümkün görülmektedir :
Suriye m~ ntakas~ n ~ n Avrupal~~ muhacirlerle geni~~ölçüde ve devaml~~ bir
surette iskdn edilerek kuvvetlendirilmesine imkdn bulunmamas~ , te~ebbüsün ta~~ d ~~~~imicanlardan hakkiyle istifade edilememesine sebep olmu~tur. Gerçekten,
haçl~~ seferlere i~tirak edenlerin büyük bir k ~ sm~~ fütuhat ~~ müteakip adaklar~ n~~~~
art~k yerine getirilmi~~oldu~unu zannederek memleketlerine avdet ettiklerinden,

bu m~ ntakada Frank i~galinin karakteri, uzun müddet, askert t~gal ve istild ve bir
(kadrolar kolonisi' olmaktan ileri gidememi~ti:-. Her ne kadar bilahara ~ehirler
halk ~ n~ n bir k~ sm~~ da Avrupal ~~ tüccarlardan te~ekkül etmi~se de, as~ l köylü halk,
müstevli Avrupal~ lara nazaran yabanc~~ unsurlar halinde kalm~~~ve müslümanlar~ n
karadan bu m~ nt~ kaya sevk edebilecekleri muhacir ve ordular~ n miktar~~ her
zaman Avrupal~ lar~ n denizden ve uzaktan getirebildiklerinden kat kat fazla olmu~tur. Bu hususta, birinci haçl~~ seferde bir defa sökülmü~~olmakla beraber,

Anadolu'dan geçen k~t'alar aras~~ kara yolunun Selçuklular taraf ~ndan t~ kanmast
Anadolu'daki o a~~ lmaz Türk baraj~ , Suriye Frank devletlerini bekliyen akibetini
daha bidayetten tayin etmi~tir. Gerçekten, Suriye'deki Frank kolonileri, kara
yollar~~ Avrupa'dan kesilince, ana vatanla ancak deniz yoluyla münasebette bu-
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lundular. Bu yol ise tesadüflere tabi olup büyük halk kitlelerinin gelip Suriye'de
yerle~mesine müsait de~ildi. Anadolu üzerinden Bizans Imparatorlu~u köprüsüyle
h~ ristiysnl ~~~ n bir temadisi ~eklinde kalmalar~~ laz~ mgelen Suriye Frank kolonileri,
hakilcatte, ana vatandan uzaklarda bütün bir husumet cihan ~~ ortas~ nda kendi
hallerine adac~ klar halinde kald~ lar (p. 198). Hulâsa, Suriye'den Yunanistan'a
kadar, Bat ~ n ~ n ilk koloniyal yay ~ l ~~~ nin sahas ~ n~~ te~kil eden lâtin ~ark, çok defa
oldu~u gibi, kolonsuzluk yüzünden ve yahut m~ ntakada di~er milletlerle yap~lan
ço~alma ve yay~ lma yar~~~ nda kaybettikleri için tutunamad~ . Büyük fedalcarl~ kIar
babas~ na Avrupablar ~ n islam dünyas~~ içinde, Suriye gibi ekonomik ve stratejik
bir mevkide i~ gal ettikleri topraklardan hakkile istifade etmelerine mani olan
sebepler aras~ nda, Franklar~ n do~u monar~ileri ~eklinde merkeziyetçi bir devlet
idaresine ve daimi ordulara malik bulunmay ~~~~ile feodal biinyedeki devlet
te~kilatlar~ n~ n her zaman anar~i vesilesi olmas~~ da zikredilebilir ve müellif bu
cihetlerin tetkikini de ihmal etmemi~tir.

Fakat bu te~ebbüsün daha mühim neticeler verilebilmesi için kaç ~ r~ lm ~~~
gözüken tarihi f ~ rsatlardan en büyü~ü, Mo~ollar~ n islam dünyas~~ üzerindeki
tazyiklerini bütün heybet ve deh~etiyle hissettirdikleri zaman zuhur etmi~ tir.
Müellif, kitab~ n ~ n bu bahse ait etrafl~~ tetkiklerini di~er bir eserinde4 ~öyle hullasa ediyor: Mo~ol Imparatorlu~unun Asya'y~~ ba~tan a~a~~~istilâ etti~i bir
devirde, haçla hilal aras~ ndaki yüzy ~ ll~ k mücadeleye Mo~ol kuvvetinin
h~ ristiyanl ~ k lehine müdahalesi kat'i bir netice verebilirdi ve bu imkan bir
an için elle tutulur bir hal alm~~ t ~ . Gerçekten seyyahlar~ n nakletti~ine
göre, hanlar~ n ordular~ nda ve etraflar~ ndaki zevat aras~ nda birçok h~ ristiyan
vard ~ . Nitekim, h~ ristiyanlara kar~~~Mo~orlar~ n gösterdi~i bu sempatiden
favdalanmak ve kendileriyle pek verimli ticari münasebetlere giri ~ebilmek
için papa

Innocent IV

ile k~ ral

Saint Louis

Mogolistan'a sefirler bile

giindermi~lerdi. Mogollar'~ n dünya halcimiyeti için önlerinde yenilmesi laz~ mgelen
ciddi maniler olarak Irak'daki Ba~dat halifeli~i ve Suriye ve M~ s ~ r islam devletleri vard~ . Muazzam bir «Mogol haçl~~ seferi" nin islam cl.inyas ~ n ~~ sar~ p ezebilmesi için h~ ristiyanlar~ n yard~ m ~~ da k~ ymetli olabilirdi. Fakat Mo~ollar i~birli~i yapmadan evvel, Kilikya'daki Ermeni devletinden oldu~u gibi, Frans~ z kralindan, papadan ve Suriye'deki h~ ristiyanlardan da, kendilerine tabi olmak' istiyorlard~ . 125,1' de bir Mo~olistan seyahati yapan Ermeni kral~~ Hethoum, Mo~ol
himayesine girme~i kabul etmekte tereddüt etmedi. Nitekim, Mo~ol ordusu Haleb'i al~ rken, bu kral Antakya prensi ile birlikte, Mo~ol ordusuna da iltihak
etmi~ti. Mo~ollar B~~dad'da oldu~u gibi, Halep'te ve ~am'da da h~ ristiyanlara
imtiyazIar verdiler, baz~~ camileri kiliseye tahvil ve çan çal ~ nmas~ na müsaade ettiler. Fakat Avrupa h ~ ristiyan devletleri ile Suriye'de hâkim olan di~er baz~~
prensler Mogollar'~ n islâmlar~~ ezmek için yapt~ klar~~ i~ birli~i tekliflerine yana~mad ~ lar. Ayr~ ca, Suriye'dekiler Mo~ol ordular~ n ~~ arkadan vurmak üzere, topraklar~ ndan asker geçirmek istiyen M~ s~ r memlalcleriyle Mo~ollara kar~~~bir4 Bilan de l'Histoire, Plon - Paris 1946. p. 226-236.
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le~tiler. Bu surette, Franklar ~ n yard~ m ~ ndan istifade eden M~ s~ r ordular~ n ~ n
Mo~ol hücurnunu kar ~~ lamas~~ kolayla~t~ . Bu sayede bilmiyerek te~ekkülüne yard~ m ettikleri, Sudan'dan Irak'a kadar uzanan kudretli bir Memlük monargisi, bir
müddet sonra kendilerine hücuma geçmeye ba ~lay ~ nca, Suriye'deki h~ ristiyanlar
hareketlerinin cezas~ n~~ çektiler. Ermeni kral ~~ Hethoum'nun bir müddet için h~ ristiyan dünyas~ n~ n kurtar~ l~nas~ n ~~ ve himayesini üzerine ald~ rmaka çal~~t ~~~~Mokorlar ise, Latin'terden gördükleri dü~manl~ k ve itimats~ zl ~ k kar~~ s~ nda hareket
tarzlar~ n~~ deki~ tirdiler. Halbuki. Ermeni kral ~ n ~ n projelerini hayranl~ kla te~ril~~
etmekten ve kaç~ r~ lan f ~ rsatlara ac~ nmaktan kendisini alam ~ yan müellife göre,
«Mo~ol hareket-i arz~~ Asya'n~ n çehresini altüst ederek bin senelik nehirleri
yeni bir istikamette alrmaka sebep olabilirdi». Çünkü müellife göre, M ~ s~ r'a kadar uzanarak bir k~ s~ m h~ ristiyan devletleri kendi himayesi alt~ na alacak olan
bir Mo~ol Imparatorlu~u, yeni tübi ve miittefiklerinin tesiriyle ve bu vaziyetin
uyandiracap müsait bir hava içinde, bir taraftan kendi Nastüri tebalar~ n~ n, di~er taraftan Ermeni ve Latin ke~i~ lerin tesiri alt~ nda yava~~yava~~h~ ristiyaola~acak olan bir Mo~ ol Imparatorlu~u ~ ekline girecekti. Bu imparatorlu~un kadrolar~~ içinde Do~udan Bat~ ya dogru h ~ ristiyanl~ k daha kolay int~~ar edecek Çin'
deki Mo~ol Imparatorlu~u nas~ l budist, Türkistan'da müslüman olmu~sa, Bat~ da
da daha kesif bir ~ekilde h~ ristiyanl ~ k hizmetine geçecek ve islam dünyas~~ kar~~ s~ nda h~ ristiyanl~ k' takviye etmi~~olacakt ~ . Fakat geni~~görü~ten mahrum h~ ristiyan prenslerin yanl ~~~kararlar~~ veya karars~ zl ~ klariyle bukadar büyük tarihi
neticeler dokurmak için gebe bir tarihi f ~ rsat kaç~ r~ ld ~ .
H ~ ristiyanlar için 1287 tarihlerine do~ ru yeni bir f ~ rsat daha zuhur
etmi~ ti: Iran Mokollar~~ hükümdar~~ Argun Han, Türk soyundan bir Nasturi
papaz~~ sefaretle papa ile Fransa ve Ingiltere k ~ rallar~~ nezdine göndererek,
Avrupa h~ ristiyan devletlerini islemlara kar~~~ yap~ lacak büyük bir mücadele
için askeri ittifaka davet ediyordu. Bu plan mucibince, denizden ve karadan
ayn~~ zamanda yap~ lacak bir hücumla M~ s~ r sultanlar~~ bokulmu~~olacakt~ . Fakat
bu s~ rada pek dak~ n ~ k ve kar~~~ k bir halde bulunan Avrupa'da bu tekliflere fili
bir cevap verecek kimse bulunmad ~~ ; ve h~ ristiyan devletler deniz a~~ r~~
kolonilerile me~gul olmak için bu müsait f ~ rsatlar~~ kaç~ rm~~~olduklar~ ndan,
bir müddet sonra Suriye'deki Franklar~ n elinden son karalar~ n~ n da al~ narak
denize döküldükleri görüldü.
Haçl~~ seferlerin neticelerini tehlikeye sokan ve onlar ~~ zay ~ f dü~üren di~er
büyük tarihi hatalardan birisi de, müellife göre, haçl ~~ sefer i~inde Avrupal~~
kuvvetlerin Bizans'la samimiyeti ve s~ k~~ bir i~birli~i halinde çal~~amamalar~~ ve
hatta bu husustaki anla~ amamazl ~ klar ~ n neticesinde dördüncü haçl~~ seferi~~~
Istanbul üzerine sevk edilerek, orada k~ sa örnürlii ve manas~ z bir Latin Impa
ratorlukunun kurulmu~~olmas~ d~ r. Bu hareketle 1204 haçl~ lar~ , islam dünyas~~
kar~~ s~ nda bir ileri karakol vaziyetinde bulunan Bizans kalesini y ~ km~~ , fakat
onun yerine daha sa~ lam bir eser kuramaw~t~ r. Kendisini empoze edebilmek
için lüzumlu olan nüfus kalabal~~~ na veya kültür yükseklikine sahip olm~ yan
bir avuç ~övalye veya baronun günün birinde Bizans'~ n içtimai bünyesi üzerine
hakim ve idareci bir s~ n~ f olarak yerle~mesi (p. 440) ve yüzy~ ll ~ k «Bo~azlar bekçili~i» ni Bizansl~ lar~ n elinden almaka kalkmas~ , Bat~~ dünyas~ n~ n
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vaziyeti~~ i düzeltememi~tir. Bu surette tarih boyunca Do~uya do~ru daima
mevcudiyeti kaydedilen bir Avrupa milletleri yay~ l~~~ , Frank, Norman
‘,, Latin kolonizasyonu saha ve hedeflerini da~~ tarak ~iddet ve kesafetinden kaybetmi~tir. Bu surette, iki buçuk yüzy~ l müddetçe «Frans~ z Oyalyesi~~~ ile «Italyan gemicisi» nin gayretlerinin en güzelini Ege denizine tevcih eden
bu plans~ z ve intizams~ z hareket, neticede daha fazla parçalanmas~ na sebep oldu~u Yunan dünyas~ na zarar~~dokundu~u kadar belki de daha fazla Suriye h~ ristiyantar~ n~~ da tamir edilemez bir ihmal ve bo~ luk içinde b~ rakmakla da ittiham
edilebilir. Miiellife göre, Arz-~~ Mukaddes üzerindeki h~ ristiyan kolonilerini ortadan kay~ p olma~a mahkam eden me~'um kans~ zl~~~ n (adams~ zl~~~~~ ) sebeplerinden
biri de, h~ ristiyantar~ n Istanbul üzerine yürümekle irtikap ettikleri bu manas~ z
da~~ lma hatas~ d~ r. Bu sayede Venedikli'lerin ve Cenevizli'lerin kurduklar~~ «Ticaret imparatorluklar~ n~ n mali kudretleri ne olursa olsun, büyük çaptaki nufus
hareketlerine dayanan siyasi hadiseleri önlemekten aciz kalm~~ lard~ r. Bu hususta
müellifin, bu Latin imparatorlu~unun yaratt~~~~parçalanma hadisesinin ~~ eticelerinden, Yunan denizinden ve Karadeniz'deki Italyan koloni imparatorlu~unda~~ , bu
devre h~ ristiyanlar' için Asya'n~ n yegane aç~ k kap~ s~~ vaziyetinde olan K ~ r~ m'daki
koloniler vas~ tasiyle, Büyük Mo~ol imparatorlu~u içinde yapt~ klar~~ ticaretin ~ekillerinden ve ehemmiyetinden, Venedikli'lerle Cenevizti'ler aras~ ndaki rekabetin
siyasi tesirlerinden bahseden fas~ llar~~ dikkate sayan tahlit ve izahlarla doludur
(p. 545, 550, 575).
Bu izahlar bize, Osmanl~~ imparatorlu~unun kurulacak' s~ ralarda Yak~ ndo~udaki Türk yay~ l ~~~ n~ n hangi ~artlar içinde ve nas~ l bir zemin üzerinde çal~~makta oldu~unu tafsilâtl~~ bir surette göstermek itibariyle mühimdir. Büyük Italyan cumhuriyetlerinin ticari emperyalizmi ve rekabetleri kar~~ s~ nda eski büyük
devirlerin hakimiyet prensipleri bir kenara b~ rak~ lm ~~~ve ~ark Meselesi, Osmanl~~
imparatorlu~unun son zamanlar~ nda oldu~u gibi, emperyalist devletler aras~ ndaki iktisadi rekabetin siyasi oyuntar~ n~ n bir sahas~~ olmu~tur. Gerçekten Do~udaki
Venedik ve Ceneviz kolonileri bu devirde tamamiyle ticari bir te~ebbüs haline
girmi~, hisse senetleri satan hususi bankalar p. 583 ) veya büyük ayl~ kl~~ asker
kumpanyalar~~ ( p. 609 ) taraf ~ ndan idare edilir olmu~~ve kolayl~ kla al~ n~ p sat~ labilmi~tir. Bizans ~ mparatorlu~unu zay~ f dü~üren âmiller aras~ nda bu tüccar
milletlere bahsedilen imtiyaztar~~ tabii] ve izah ederken, müellifin s~ k s~ k Osmanl~~
imparatorlu~undaki kapitülâsyonlarla Çin'deki Avrupal~~ imtiyazlar~ ndan bahsetmesi, bize inhilat halinde bulunan bir alemin da~~ t~ m faktörleri aras~ nda, bu
kabil milletler aras~~ mali te~ekküllerin tesirini lay~ kiyle hisettirmektedir.

Bu kitapta Osmanl~~ imparatorlu~unun te~ekkülii meselesinin yaz ve izah
edili~~~ekli de dikkate ~ayand~ r. Bu hususta Anadolu'daki eski Selçuk yay~ l ~~~~ile
mevcut aliiika ve devaml~l ~k iyice tebarüz ettirilmi~tir. Müellife göre, ~ark Meselesi bak~ m ~ ndan islam tarihinin en esasl~~ vakas~~ ve ondan sonraki tarihi olaylar~ n dü~iim noktas~~ hep 1080 senelerine do~ru Türk ~ rk~ n~ n Anadolu yar~ madas~~
üzerinde kesif kitleler halinde yerle~mi~~olmas~ d~ r. Bu yerle~i~in nas~ l kat'? bir
~ekil ald~~~ n~~ ve bu surette meydana gelen Türk baraj~ n~ n uzun vadeli, fakat
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kat'; bir ~ekilde haçl~~ seferlerin muhakkak bir muvaffakiyetsizli ~e u~ramas~ n~ n
belli ba~l~~ bir faktörü oldu~unu daha evvel uzun uzad ~ ya tabii' etmi~~olan müellife göre. Anadolu'da kendilerine hakiki bir vatan ve tam manas~~ ile yeni bir
Türkistan yaratmaga muvaffak olan Türklerin k~ sa bir müddet sonra Istanbul'u
tehdid ettikleri görüldü. Haçl~~ seferler i~te bu hamlenin h~ z~ n~~ kesmi~~bulunuyordu. Fakat muhtelif Türk kavimlerini bu istikamette ileriye sevk eden tarihi
hadise o kadar tabii ve zaruri bir kuvvete dayan ~ yorlard~~ ki, yüzy ~ llar boyunca
zuhur eden baz~~ malihn vekayi önündeki duraklamalardan sonra, Avrupa'ya
do~ru yay~ lma hareketi eski h~ z~ n~~ nihayet tekrar kazanmakta gecikmedi•
Kendilerine Rum sultanlar~~ ismini veren ve günün birinde Bizans imparatorlar~~ olma~a namzet hissedilen Anadolu Selçuklular~ n~~ bu mirasa biran evvel
kavu~maktan meneden hadiselerden birisi de, Mo~ollar ~ n zuhuru ve kendilerini
ma~lap ederek tabi bir vaziyete sokmalar~~ olmu~ tur. Fakat bir müddet sonra
Anadolu'da Selçuk Sultanl ~~~ na halef olan Türk emirlerinden herbir], onbirinci
yüzy~ l Türk fatihlerinin politikas~ n~~ takibederek, Ege denizine ve Balkanlara
do~ru yay~ lmaya devam ettiler. 1326'da Bursa'y~~ ve 1331'de iznik'i alan Osmanl~ lar daha sonra Avrupa'ya geçerek 1362'de Edirne'yi zaptettiler. Müellifin burada Balkanlardaki Türk fütuhat~ n~ , Osmanl~~ saray~~ etraf ~ nda toplanan milletler
aras~~ sergüze~tçilerden te~ekkül etmi~~büyük bir müslüman harp kumpanyas ~~
(une condotte) taraf ~ ndan tahakkuk etmi~~göstermesi ve sultan~ n ordusunun bu
yüzy~ llarda Bat~ da birçok benzerlerine tesadüf edilen büyük Catalone kampanyas~~ gibi muhtelif milletlerden toplanan i~siz askerlerle zenginle~mi~~bir fütuhat
te~kilat~~ addetmesi dikkati çekiyor (p. 609). Fakat yine müellifin, Osman o~ullar~ n~ n maiyeti halk~ n~ n kendileriyle olan ba~l~ l ~ klar~ n~ n alerade çapulcu sürüleriyle ~efleri aras~ ndaki geçici miinasebetler halinden farkl ~~ olarak muntazam
bir monar~ini~3 devlet te~kilat~~ içinde siyasi ve dini bir ideoloji ile bir sultana
ba~l ~ l ~ k ~eklinde oldu~unu da kaydetmesi bu yakla~t ~ rman~ n hatal~~ taraflar~ n'
tashih etmi~~oluyor. Yaln~ z bu müslüman harp kumpanyas~ n~ n «Balkanlar'
Balkanl~~ unsurlar sayesinde i~gal» etti~ini söylemesi, Türk harp kuvvetleri içinde
as~ l Türk-Islam dünyas~ ndan gelip kat~ lan unsurlar yan~ nda, askeri hizmetler
için seçilip yeti~tirilen h~ ristiyan çocuklar~ n~ n, din de~i~tirip Türk ordusuna iltihak eden eski h~ ristiyan beylerin rolünü lüzumundan fazla mübalfi~a etmi~~görülüyor ve tabiatiyle müellif burada, ötedenberi kabul edilen bir yanl ~~~görü~e
~aplanarak, Türk istilas~ n~ n mahiyet ve istikametleri hakk~ nda tebarüz ettirdi~i
esaslarla biraz da tezad haline dü~mü~~bulunuyor.
Te~kilat~~ ne olursa olsun, bu suretle büyük bir kuvvet tezahürü ~eklinde
tarihe hakim gözüken Osmanl~~ devleti için daha birinci Bayezid zaman ~ nda Istanbul'u ele geçirmek mukadder gözükmesi tabii oluyor. Esasen Istanbul'daki
Latin Imparatorlu~u tecrübesinden sonra, Bizans Imparatorlu~u denilen ve Türklere haraç veren ve asker gönderme~e mecbur olan devlet, ~ stanbul ve banliyösü ile Selanik, Halkidikya yar~ madas~ n~ n bir k~ sm~ , Peloponnes, Mora despotlu~u, Karadeniz'de Burgaz'~ n kuzeyinde birkaç liman ve Anadolu'daki Türk topraklar~~ içinde kalm~~~bulunan Ala~ehir'den ibaretti. Istanbul'un bir mahallesi
olan Galata'daki Cenevizler bile müstakil bir komün ~ekli ile ayr~ ca idare edilmekte ve icab~ nda istanburla harp edebilmekte olduklar~ na ve son imparator-
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lar~ n Türk sultanlar~ n~ n keyfine göre azil ve ,nasp edilmeleri gibi Bizans
imparatorlu~u denilen heyulân~ n son günlerine ait etrafl~~ izahat vard~ r.
Fakat bu s~ rada zuhur eden Timur istilas~ n~ n Osmanl~~ mülküne tecayüzü ve Ankara zaferi, Avrupa'ya do~ru yay~ lan islam fütuhat~ na müthi~~bir darbe indirerek h~ z~ n~~ kesmi~~ve mukadder olan bu Bizans'~ n sukuta
daha bir elli sene kadar geciktirrni~tir. Dikkate ~ayan olan
vak~ a, müellifin zengin kaynaklara dayanarak tafsilatl~~ bir ~ekilde izah etti~i
veçhile, Timur ile Osmanl~~ padi~ah~ n~ n aras~ n~~ açanlar, yaln~ z onun yan~ na kaçm~~~olan Türk emirleri de~ildi. ~stanbul imparatoru ile Galata'daki Ceneviz podestas~~ Trabzon imparatorlu~u vas~ tasiyle Timur ile münasebete girmi~ler ve
e~er Osmanl~ lara hücum edecek olur ise, o zamana kadar Bayezid'e vermekte
olduklar~~ vergiyi kendisine vermegi taahhüd etmi~lerdi. Bu surette zaferden sonra
Bizans, Timur'un tabii olmu~~ve Galata'daki Ceneviz kolonisi de burçlar~ n~ n üzerine
Timur'un bayra~~ n~~ çekme~e mecbur olmu~tu. Ankara galibiyeti gibi bir Timur
zaferine neler borçlu olacaklar~ n~~ pek iyi takdir eden k~ ristiyan kom~ularla mevcut anla~ma hakk~ nda bir fikir verebilmek için Timur'un, tabii Bizans imparatoruna Osmanl~ lara kar~~~Avrupa'da harbe devam edebilmek için 5.000 kadar asker
bile vad etmi~~bulundu~unu kaydedenler dahi bulundu~u zikredilmi~tir (p. 623).
Karde~~kavgalar~~ ve kar~~~ kl~ k devirlerinde Bizans, Venedik ve Ceneviz
ilahi., gibi bu imparatorlukla do~rudan do~ruya alakadarlar istifade etmek istemi~ler ise de tarihin mukadder olan seyrini diplomatik entrikalarla çevirmek
mümkün olamam~~t~ r. Müellife göre, bu devirde f ~ rsattan istifade ile Osmanl~ lara
kar~~~derhal harekete geçecek bir Avrupa devletleri Haçl~~ referinin Türkleri
Balkanlardan geri atmak gibi kat'i netieeler elde etmesi mümkündü. Fakat
bu tarihi f ~ rsat da hareketsiz geçirildi va ~ehzadelerden baz~~ ticari
menfaatler ve imtiyazlar koparmakla iktifa edilmi~~oldu. Bu f ~ rsatlar da
kaç~ r~ ld~ ktan sobra bir daha art~ k istanbul'un kurtar~ lmas~~ imkans~ z oldu. Esasen
Avrupa'da kimse onu kurtarmak için ehemmiyetli bir harekette de bulunmak
ihtiyac~ n~~ duymad~ . Bu suretle vaktinde müdahale edemiyen Avrupal~ lar, bu
alakas~ zl~ klar~ n~ n cezas~ n~~ pek pahal~~ olarak ödemi~~oldular. Çünkü, müellifin
tabiri veçhile, 11 nci yüzy~ lda Türkistan'~ n içlerinden hareket eden istila dalgas~~
1529 sonbahar~ nda Viyana kap~ lar~ na dayanm~~~bulunuyordu.
Müellifin Yak~ ndo~u h~ ristiyan milletleri tarihi üzerinde, oldu~u kadar Türk
tarihi üzerindeki ihtisas~ na da dayanmas~~ sayesinde Türkiye tarihinin dar ve tek
tarafl~~ k~ s~ r görü~~tarzlar~ n~ n haricinde giri~ti~i terkip ve izah tecrübeleri, sa~lam ve üzerinde durulma~a de~er neticeler vermi~tir. Ayn~~ zaman~ n kom~u
di~er memleketlere ait kaynaklar ve devre hakim dünya meseleleri ile b~ r
arada tetkik edilecek bir Türkiye tarihinin ne kadar zenginle~ip gençIe~ece~ini
ve bu sahadaki noksanlar~ m~ z~ n neler oldu~unu M. Grousset'nin burada yaln~ z
ana fikirlerini hülasa etti~imiz zengin eseri çok güzel göstermektedir.
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