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Bu kısa metin, (antik dönem, Bizans dönemi ve modem) Yunan ve Ro
ma tarihi ve kültürünün Osmanlı literatüründe (ve özellikle geç dönem Os
manlı tarih yazımında) nasıl ele alındığını araştıran daha kapsamlı bir araş
tırmanın konularından birine kısa bir giriş olması amacıyla yazılmıştır. 1
Okuyucuya, bu konunun şimdilik birkaç yönünü tanıtmayı amaçlayan bu
taslak, konuyu tüm boyutlarıyla ele almak iddiasında değildir. Bu makale
nin bu konu ve bir kısmı ayrıntılı olarak ele alınacak kaynaklar hakkında
genel bir fikir vereceği umulmaktadır. Makalenin bir amacı da, özellikle Bi
zans ve modem Yunan medeniyetleri araştırmaları konusunda ilgi uyandır
mak ve bu konuda yorum yapmak isteyenleri cesaretlendirmektir.
İslam hanedanları için yazılmış olan ve bu hanedanları ele alan birçok
vakayinamede olduğu gibi, Osmanlıların ilk dönemlerinde yazılmış tarihle
rin birçoğu da, Osmanlı öncesi dönemleri kısaca ele almış2 ve İslam öncesi
"Cahiliye" devrini genellikle tamamen gözardı etmiştir.3 Geç dönem Os
manlı tarih yazımında genellikle kullanılan adıyla "Doğu Roma İmparator
luğu"nun (Rum-i Şarki) tarihi de, Bizans ve Osmanlı devletlerinin bir buçuk
asırdan uzun bir süre bir arada yaşamış olmasına ve Osmanlı sultanlarının
Bizans imparatorlarının halefi olduklarını iddia etmiş olmasına rağmen
benzer bir durumdadır. Erken dönem Osmanlı vakayinamelerinde, doğal
olarak, Bizans'ın Paleologlar dönemi hakkında bilgilere rastlanır ve bu kay
naklardan bazıları Bizans İmparatorluğu'nun geç dönemine ait elimizdeki
en önemli bilgi kaynaklarıdır.4 Ancak bu kaynakların asıl konusu Bizans ta*
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rihi değildir. Önemli istisnalar olmakla birlikte, daha ileri tarihlerde yazıl
mış tarih metinlerinde de aynı durum geçerlidir. Örnek olarak verilebilecek
iki eser, Gurbetnilme-i Sultan Cem5 içinde yer alan ve (İslam ve Bizans kay
naklarına dayanarak) 1 6. yüzyıl başlarındaki erken dönem Hıristiyan impa
ratorluklarının tarihini ele alan bir tarih ile, 1 7. yüzyıl sonlarında, Osmanlı
öncesi dönemlerin Batı kaynaklarına dayanan bir tarihini yazan ilk Osman
lı tarihçisi olan Hüseyin Hezarfen'in6 (doğumu Kos, ölümü 1 69 1 İstanbul)
eseri Tarih-i Devlet-i Rumiye dir. Ancak, Aydınlanmaya paralel olarak evren
'

sel bir tarih kavramının ortaya çıktığı ve büyük ölçüde Batı kaynaklarını
esas alan "Evrensel Tarih"lerin Osmanlı İmparatorluğu sınırlan içinde ya
yımlanmaya başladığı 1 9. yüzyıla kadar7, bu eser ile hanedana ve genellikle

"heilsgeschichtlich" bir yaklaşımla yazılan Osmanlı tarihleri dışında kalan
bazı istisnai eserler dışında8 hiçbir eser bu sınırların ötesine geçememiştir.
Bu tarihlerin çoğunun Batı'da yazılmış "histoires universelles"in Osmanlıca
ya tercümesinden ibaret olmasına rağmen9, bazıları ise, Osmanlı Türk tarih
yazımının gayet çağdaş ve Batılı olan, ilginç fakat gözardı edilmiş bir kısmı
nı oluşturmaktadır.1 0
1 9. yüzyılın ikinci yansı ve 20. yüzyılın başlan boyunca, Osmanlı okur
larının başlıca ilgi alanlarından biri olmaya devam eden Osmanlı tarihi, de
ğişik oranlarda olmakla birlikte, giderek yeni bir tarihsel dekora oturmaya
başladı. Osmanlı tarihiyle Türklerin İslamiyet öncesi Orta Asya'daki tarihi
arasındaki bağlantıların dile getirilmesinell ve Osmanlı tarihinin Bizans
İmparatorluğu tarihi çerçevesinde ele alınmasına ancak bu dönemde rast
lanmaya başlandı.12
Osmanlılar döneminde13 yayımlanan son Osmanlı tarihinin erken dö
nem Osmanlı tarihini ele alan bölümünde, Orta Asyalı Türkler ve Bizans'a,
yani Osmanlı-öncesi ve gayri Müslim toplumlara büyük bir yer ayrılmış ol
ması, imparatorluğun son yıllarında Osmanlı tarihinin içinden geçtiği yeni
den yorumlama sürecinin boyutlarını gözler önüne seriyor.14 Bu dönemde,
Osmanlıların başanlannı ön plana çıkarmak amacıyla, Osmanlı ve Bizans
tarihlerini "karşılaştırmalı" olarak ele alan naif bir yaklaşım ortaya çıkmıştı.
Ahmed Midhat 1 885- 1 888 arasında yazdığı Mufassal Tarih-i Kurun-i Cedi
de'de "Osmanlıların yükselmesinin medeniyet-i beşerin faydasına mı yoksa
zararına mı olduğunu tespit etmek için, Osmanlıların tarihi ile Rum-i Şar
ki'nin tarihini kıyaslamak yeter" demektedir. IS Bizans-Osmanlı karşılaştır
malı tarihinin, bir Türk yazan tarafından akademik ve Batı standartlarına
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uygun bir şekilde ele alınması ancak Mehmed Fuad Köprülü'nün Bizans
Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Te'siri Hakkında Bazı Mülahazalar
adlı ünlü eserinin 1 93 1 'de yayınlanması ile mümkün oldu.16

Kaynaklar
"Doğu Roma"nın (Bizans) tarihi 1 870 ile 1 920 arasında Osmanlı İmpa
ratorluğu'nda yayımlanan pek çok çalışmada ele alınmıştı. Ancak bu yorum
veya tartışmaların bazen daha geniş kapsamlı ve genel konulu tarih kitapla
rının bir yerlerinde, bazen de çok sayıda Osmanlı gazete ve dergisinin say
faları arasında kaybolmuş olması nedeniyle, bu konuda hala bir bibliyograf
ya hazırlanmamıştır.1 7 Burada, geç dönem Osmanlı tarih yazımının Bizans
tarihi hakkında yayımlanmış belli başlı çalışmaları arasından, en erken ve
en geç dönemlerde yazılmış iki eseri ele almakla yetineceğim:
Ahmed Midhat'ın Mufassal Tarih-i Kurun-i Cedide 'sinin1 B Bizans tarih
ve kültürünü ele alan bölümü, Mehmed Arif ve Necib Asım'ın Osmanlı dö
neminde yayınlanmış son Osmanlı Tarihi olan eserinin giriş kısmında yer
alan ilgili bölüm.19
Aşağıda bu eserlerin kapsamı, içeriği ve kullandıkları başlıca kaynaklar
özetlenmiştir:
Ahmed Midhat, Mufassal Tarih-i Kurun-i Cedide, 3 cilt, İstanbul, 1 3031 305 ( 1 885/6- 1 887/8), 797, 800 ve 348 sayfa.
Ahmed Midhat Efendi20 Bizans tarihini Osmanlı tarihiyle bir arada ele
alma fikrini ilk kez bu eserinde uygulamıştır. Daha önce yayımlanan bir ça
lışmasında, Bizans tarihiyle antik Yunan tarihi arasında bağ kurulması alış
kanlığından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmiştir. Ahmed Midhat
"Doğu Roma İmparatorluğu" tarihinin, (antik) Yunan tarihinden çok (eski
Bizans topraklarının büyük kısmını elinde bulunduran) Osmanlı İmpara
torluğu'nun tarihiyle bir arada alınması gerektiğinden emindi; "çünkü
Konstantinopolis'teki imparatorluk (antik) Yunan tarihinden çok Osmanlı
tarihine yakın" dı.21 Esas itibarıyla Osmanlıların ilk zamanlan ile 1 500'ler
arasındaki tarihini ele alan Mufassal, Osmanlıların bu dönemde ilişki içinde
oldukları devletlerin tarihlerini özetliyordu. Ancak, Venedik tarihine sadece
25 sayfa ayrılırken (cilt 111, s.287-3 1 1 ) Bizans'a 1 50 sayfadan fazla yer ayrıl
mıştı (Cilt il, s.269-427). Ahmed Midhat'ın Rum-i Şarki hakkındaki bölümü,
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330- 1 453 dönemini kapsıyor ve Bizans tarihinin politik, kurumsal ve top
lumsal yönlerini ele alıyordu. Bu çalışma neredeyse tamamen Batı kaynak
larına dayanıyordu. Ahmet Midhat'a göre eserinin başlıca kaynaklan Ed
ward Gibbon'un Decline and Fail of the Roman Empire adlı eserinin Fransız
ca çevirisi,22 Canetto'nun genel tarih kitabı23 ve Louis-Philippe Comte de
Segur'un Histoire du Bas-Empire24 adlı eseridir. Ahmed Midhat, Bizans tari
hinin ele alınması sırasında, Osmanlıca yazılmış tarihlerin ne eskilerinin ne
de yenilerinin işine yaramadığını söyler. Yeni tarihlerde ise Avrupa dillerin
de yazılmış muhtasar genel tarihlerden toplanmış birbirinden kopuk üç beş
bölümden başka bir şey bulunmaz.25
Ahmed Midhat'ın Bizans tarihi üç bölüme ayrılmıştır:
"Rum-i Şarki tarihine bir nazar": Batı ve Doğu Roma İmparatorlukları
nın birbirinden ayrılması hakkında bir giriş bölümünün ardından, Doğu
Roma İmparatorluğu'nun Batı'daki ahlak çöküntüsü nedeniyle Batı'nın va
risi olduğu hakkında bir yorum (fesad-ı ahlaka Rum-i Şarkinin Rum-i Gar
binin varis olması), "Rumluk ve Latinlik" konusunda bir bölüm, on kadar
Bizans hanedanını ayrıntılı olarak tasvir eden bir bölüm ve son olarak İs
tanbul'un 1 204'te Latinlerce işgal edilmesi. Bu birinci kısım 269 ila 3 1 8 .
sayfalar arasındadır.
"Rum-i Şarki tarihinin kısm-ı evveli hakkında intikad" başlıklı bu bö
lüm Ahmed Midhat'ın Bizans tarihi hakkında yazdıklarının belki de en il
gincidir. Bu nedenle burada alt başlıklarını veriyorum:
"Hülasa-i intikad", "Ahval-i hükümdaran", "Bundan ahval-i erkan-ı dev
lete intikal", "Bundan ahval-i ahaliye intikal", "Hükümet ve ahaliye mukabil
kilisa hey'eti", "Rum-i Şarkinin ta'assub ve zünun-i batilesi", "Cümleye mu
kabil ordu", "Kadınların nüfuzu", "Debdebe ve darat", "Kibir ve nahvet",
"Fuhşın derece-i hayret-efzası" .
Bu ikinci kısım 3 1 8 ila 336. sayfalar arasındadır.
"Ehl-i salibden Osman[lı]lara kadar Rum-i Şarki tarihi" adlı bölüm Bi
zans'ın 1 204 ile Osmanlıların İstanbul'u alması arasındaki siyasi tarihidir.
Bu üçüncü ve son bölüm sayfa 336'da başlar.
Necib Asım ve Mehmed Arif, Osmanlı Tarihi, Medhal ile bidayet-i zuhur

i Osmani ve ahd-i Osman han gaziyi muhtevidir. - Tarih-i Osmanf Encümeni
tarafından neşir olunmuşdur. Birinci cild, İstanbul, 1 335, 1 9 1 9, 638 sayfa.
Tarih-i Osmani Encümeninin (Türk Tarih Kurumu'nun fiili selefi) Ka-
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sım 1 909'da kurulmasından kısa bir süre sonra, Necib Asım26 ve Mehmed
Arife27 encümen tarafından ilk ciddi Osmanlı Tarihi'ni yazma görevi verilir.
Yeni Osmanlı tarihinin ilk cildinin başlıklarını belirleyen taslak ancak
1 3 3 1 'de ( 1 9 1 2/3) yayımlanır. Bu cilt I. Murat'ın 1 3 89'daki ölümüne kadar
gelecektir.28 Burada bu "Tarih"in bizi ilgilendiren tek bölümü olan "Med

hal" bölümünün, taslak hazırlanırken yazılmış hatta tasarlanmış olduğunu
gösteren hiçbir işaret yok, çünkü taslak, Medhal bölümünde ele alınan ko
nularla değil kitabın birinci cildinin başında ele alınan konularla başlıyor.
Dolayısıyla, bugün elimizde bulunan Medhal kısmının kitaba sonradan ek
lenmiş olması muhtemel.
Bir hayli geniş olan Medhal kısmı, Osmanlı Tarihi kitabının altıda beşi
ni kaplıyor (s. 1 -534) ve üç ana bölüme ayrılmış: 1 . Türkler, s. 1 -288; 2. Bi
zans Devleti, s.2 9 1 -438 ve 3. Anadolu ve Rumeli Ahvali, s.44 1 -534.
"Bizans devleti" başlıklı ikinci bölüm, uzunluk bakımından ikinci sıra
da geliyor. Ahmed Midhat'ın Bizans'ı ele alan bölümü gibi, bu bölüm de,
Histoire du Bas-Empire (Le Beau),29 History ofthe Decline and Fall ofthe Ro

man Empire (Edward Gibbon) ve L'empire Byzantin (Pierre Grenier)30 gibi
Batı kaynaklarından büyük ölçüde yararlanıyor. Aşağıda ayrıntılı olarak an
latılan bu bölüm beş kısımdan oluşan yirmi beş bölüme ayrılmış:
Birinci kısım ( 1 -4. Bölümler, s.29 1-3 1 0) Yunan dili ve kültürünün Ro
ma İmparatorluğu'nun doğusunda yayılışını (Rumluğun tavassu' ve intişa
rı), doğu bölgelerinin bağımsız bir toplumsal varlık haline gelişini (bir
hey'et-i müstakile-i içtima'iye halini iktisabı), imparatorluk tahtı olarak
Konstantinopolis'in seçilmesini ve Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünme
sini ele alıyor. Birinci kısmın geri kalanı ise, Vizigot ve Hunlara karşı girişi
len savunma amaçlı büyük savaşlardan Heraklius hanedanının yükselişine
kadar geçen dönemde Bizans'ın siyasi tarihini işliyor.
İkinci kısım (5-8. Bölümler, s . 3 1 1 -324) Suriye, Mısır ve Afrika'daki
Araplarla yapılan savaşları ve Arapların Konstantinopolis'i ilk kez kuşatma
larını tasvir ederek başlıyor ve Isavrus hanedanından ve yaptıkları askeri re
formlardan söz ederek devam ediyor (Isavrus hanedanı: Berri ve bahri ten
sikat-ı askeriye). Daha sonra ikonoklast hareketi (tasvir-şekenler), Makedon
hanedanı, Şark kilisesinin 868 yılında Roma'dan kesin olarak ayrılması (if
tirakı) ve Bizanslıların Bulgaristan ve Kafkasya'daki zaferleri ele alınıyor.
Üçüncü kısım (9- 1 1 . Bölümler, s.324-340) büyük ölçüde Komnenoslar
dan Paleologoslara kadar olan dönemin siyasi tarihiyle başlıyor ve bu son
Cogito, sayı: 1 7, 1 999

Geç Dönem Osmanlı Tarih Yazımında Bizans Tarihi

dönemde Bizans İmparatorluğu'nda yaşanan etnografik dönüşüm ile sona
eriyor (Bizans vücud-ı siyasisinde etnografyaca hasıl olan tagayyurat ve ta
havvülat).
Dördüncü kısım ( 1 2- 1 8 . Bölümler, s.34 1 -3 9 1 ) Bizans toplumunun ve si
yasi kurumlarının bir resmini çiziyor (Bizanslılarda hayat-ı içtima'iye ve si
yasiye) . Bu kısımda ahrar, esirler, kolon ve, serf kategorilerine ayrılan halk,
soylular (zadegan), kilise, imparatorlar, senato, yürütme erki (kuvve-i ic
ra'iye), hükümet esaslan, hükümetin idaresi, bakanlıklar (içişleri ve maliye)
gibi konular ele alınıyor. Bunun ardından Bizans ordusu ve donanması geli
yor. Dördüncü kısmın Doğu Roma İmparatorluğu'nda ahlakın durumu ko
nusunu işleyerek sona ermesi pek de şaşılacak bir şey değil.
Beşinci kısım ( 1 9-25. Bölümler, s.392-438) Bizans'ta edebiyat, sanat ve
ticaret konularına ayrılmış. On dokuzuncu bölümde 4. yüzyıl başından ye
dinci yüzyıl ortalarına kadar Yunan edebiyatı; yirminci bölümde yedinci
yüzyıl ortalarından dokuzuncu yüzyıl ortalarına kadar Yunan edebiyatında
yaşanan gelişmeler; yirmi birinci bölümde ise imparatorluğun ortadan kalk
masına kadar sürdüğü iddia edilen edebiyatta canlanma dönemi (devr-i te
ceddüd) ele alınıyor. Ardından, sanatta ve özellikle mimaride yaşanan dö
nüşümler ve ikonoklast dönemi ve sonrasında Bizans sanatı konulan geli
yor. Mehmed Arif ve Necib Asım'ın Bizans Tarihi, yazarlara göre Bizans
ekonomisinde imparatorluğun kaderini tayin edecek derecede dengesiz
olan ticaret ve tanın hakkında bir bölümle sona eriyor: "imparatorluğun ge
rilemesinin ve yıkılmasının başlıca nedeni, gücünün esas kaynağının ticaret
olduğunu anlayamaması ve dolayısıyla onuncu yüzyılda Doğu ve Batı tica
reti için yeni yollar aramamış olmasıdır."31

Taslak
Geç dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda Bizans tarihi hakkında yapılan
çalışmalar, neredeyse tamamen Batı kaynaklarını esas aldığına göre, bu ça
lışmaların o günlerde veya daha önceki dönemlerde Avrupa'da hakim olan
Bizans anlayışını -en azından kısmen- yansıtıyor olması şaşırtıcı değildir.
Batı'nın bu görüşünü William Lecky 1 869'da şöyle özetlemiştir: "Bizans İm
paratorluğu hakkında tarihin verdiği hüküm, bu imparatorluğun medeniye
tin bu güne kadar aldığı en bayağı ve rezil hali olduğu yönündedir ( . . . ). Bü
yüklüğün tüm gereklerinden bu derece yoksun olan ve "bayağı" kelimesinin
bu derece uygun olduğu bir başka uzun soluklu medeniyet yoktur. Bizans
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dönemi her şeyden önce entrikanın dönemidir. Bu imparatorluğun kötülük
leri, erdemli olmayı öğrenmeden yürekli olmaktan vazgeçmiş adamların kö
tülükleridir ( . . . ). Bizans tarihi papazların, hadımların ve kadınların karıştığı
zehirleme, kumpas, ihanet ve kardeş katli olaylarının tekdüze bir hikayesin
den ibarettir."32 Yine de Osmanlıların Bizans hakkındaki tasvirleri orijinal
likten tamamen yoksun değildir. Özellikle Ahmed Midhat Efendi, bu konu
da bağımsız yorumlar yapar, kendi görüşlerini dile getirir ve iki imparator
luk arasındaki kurumsal benzerliklerin arkasında yatan sebepler konusun
da bir takım teoriler öne sürmekten çekinmez. Örneğin, Ahmed Midhat'a
göre, III. Andronikus'un askeri reformları Osmanlıların Yeniçerilik kuru
munu taklit etmek amacıyla tasarlanmış, ancak böyle bir kurum erdemden
yoksun Rum toplumu gibi bir toplumda değil ancak "yeni bir millet içinde"
yaşayabileceği için, bu reformlar pek başarılı olamamıştır.33 Dolayısıyla,
burada, Bizans tarihi ve kültürüne -Batı Avrupa ve özellikle Yunan esaslı
bir perspektiften farklı olarak- Osmanlı Türk perspektifinden bakan bir ba
kışla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.
Bizans imparatorluğu hakkında Osmanlıların son dönemlerinde yaz
dıkları ile modem Yunanlıların 1 9 . yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında yazdık
larının geniş bir tarih yazımı bağlamında karşılaştırılması, Bizans, Osmanlı
ve modern Yunan medeniyetleri üzerinde çalışan herkes için çok verimli
olacak ve çok çeşitli soruları ortaya atacak bir sahadır. Bu kısa metnin ama
cı, bu yönde ilk adımı atmaktır.

Notlar:
1 Burada, başlıktaki "Geç dönem Osmanlı Türk tarih yazımı" yerine "Geç dönem Osmanlı tarih

yazımı" ifadesinin kullanılmış olmasının nedeni, araştırmanın asıl konusunun (bu kısa met
nin konusunun değil), 1 9.yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda

2

hem Türk dilinde hem de doğal olarak Rumca dahil olmak üzere başka dillerde kaleme alı
nan tarih literatürü olduğunu belirtmektir.
Bkz. erken dönem Osmanlı tarih yazımını genel olarak ele alan B. Lewis ve P.M. Holt (der.),
Historians of the Middle East, Londra, 1 962, s 1 69-2 16. Osmanlı tarihçileri ve eserlerini tek
tek ele alan Babiner, F., Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke ,Leipzig, 1927,
University Microfilms Intemational tarafından tekrar basılmıştır (Ann Arbor/Londra, 1 9 8 1 ).

3 Cahiliye devri için bkz. lslam Ansiklopedisi Cilt il, 383f'deki "Cahiliye" maddesi .
4 Karayannopulos, J., ve Weiss, G., Quellenkunde zur Geschichte von Byzanz (324-1453) ile kar
şılaştırın. Zweiter Halband, Wiesbaden, 1982, s. 532-4 ve özellikle No. 572.
5 Erken döneme ait bu ilginç örneği B. Flemming, Leiden'a borçluyum. Gurbetnd.me-i Sultan
Cem için bkz. B. Flemming, "A Sixteenth-Century Turkish Apology for Islam: The Ghurbet
name-i Sultan Ojem", Byzantinische Forschungen, yakında yayınlanacak.
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6 Babinger, Gescihchtsschreiber, s. 229. Tarihçi Hüseyin Hezarfen'in hayatını ve eserlerini ele
alan ayrıntılı bir metin için bkz. Wurm, H., Der Osmanische Historiker Hüseyn b. Gil'fer, ge

nannt Hezilrfenn, und die lstanbuler Gesellschaft in der zweiten Hiilfte des 1 7. Jahrhunderts,
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ra, 1 869, cilt 2, 3 1 f.
33 Mufassal Tarih-i Kurun-i Cedide, Cilt II, s.384f.
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