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Parlarneotar sistemi tasvib etmekte miydi, Anayasanın illinındaki zamanlama, 
Meclis-i Mebôsan'ın kapatılması, Abdülhamid ile Mithad Paşa arasındaki 
anlaşmazlık, Midhad Paşa'nın Brindisi'ye sürülmesi, Midhad Paşa'nın 
yargılanması, Mithad Paşa'nın ölümü. (s. 141-200). Son ve Beşinci Kısım, 
Abdülhamid ve Ermeniler'i konu olarak seçer: Abdülhamid'in kimliği, Ermeni 
ayaklanmalarının bastırılması, Eski Batılı yazarlar tarafından Abdülhamid'in 
Ermeni politikasının değerlendirilmesi. (s. 216-239). ı;:saslı Bir Gözden 
Geçirmenin Emareleri, ~aşlığını taşıyan ikinCi Ul.bika, Huri Islamoğlu ve Çağlar 
Keyder'in "Osmanlı Tarihi nasıl yazılmalı? Bir Oneri'' ünvanlı yazısı üzerinde 
yoğunlaşır ve buna Toktamış Ateş'in verdiği cevab ile bütünleşir. Tarihimizin 
ana kaynakları, monografileri, arşivleri, kütüphanelerimizdeki el değmemiş 
yazmaları vs. nazarı dikkate alınmadan, dolayısıyla, daha malzemeyi tanımadan· 
ve ayıklamadan yapılan bu tür tartışmaların belirli bir tarihçi sayılma zevkini 
tatmin ettiği şüphesiz olmakla beraber, biraz da boş midenin hayalhanesinde 
mükellef sofra düzmesi gibi bir şey! Nasıl yazmalı sorusundan evvel, hangi 
malzeme ile yazmalı konusunun tartışılması gerektiği .kanaatinde olmakla 
beraber, bunun ön. şartının da, bu tanıtmaya başlarken ileri sürdüğümüz zahmetli 
çalışma alanına girmekle mümkün olabileceği açıktır. Claudia Kleinert'in 
çalışması, böyle bir zarGreti gösterebilecek ise, zahmetlerine değmiş olacaktır. 

Kemal BEYDİLLİ 

RALF ELGER, Zentralismus und Autonomie: Gelehrte und Staat in Marokko, 
1900-1931. (Merkeziyetçilik ve Özerklik: Fas'ta Ülema ve Devlet, 1900-1931) 
Berlin 1994. Klaus Schwarz Yayınevi. s. 260 

Bonn Üniversitesi'nde kabul edilmiş bir Doktora tezi olan bu çalışma, 
Fransız sömürge idaresi altına giren Fas'ta, ulema ve tarikat şeyhlerinden 
oluşan din adamlarını ve bunların devlet mekanizması karşısındaki tutumlarını 
ele almakta ve birinci elden kaynaklardan hareketle konunun çeşitli yönlerini 
incelemeye çalışmaktadır. Çalışma, Fransız himayesinin oluşmasından önceki 
devirde Fas'ta eğitim kurumları ve ulema ile devlet otoritesi ve hükümdar 
arasındaki ilişkilerin anahatları ile gösterilmesi ile başlamakta, XIX. yüzyılın 
sonunda devlet .ve ulema arasındaki mUnasebetler ayrıntılı bir şekilde 
anlatılmaktadır. Fas Sultanı Abdülaziz zam·anındaki ananevi dini eğitim ve 
bunun hükümdarıo dünyevi otoritesi ile karşıkarşıya gelmesi, özerk yapıda ve 
kuvvetli bir konuma sahib bulunan ulemanın, zayıflığını daha da arttırdığı 
merkezi idareyi, nihayetinde Fransızların sömürge politikasının kurbanı haline 
getireo ilk bölümünde işlenen konular arasında yer almaktadır. Fransız himayesi 
ve sömürge idaresinin başlaması Fas'ta dengeleri hızla değiştirir. Fransız 
kontrolüne giren merkezi idare ve ulema, uzun uğraşlar neticesinde mahalli' 
tarikat şeyhlerinin de nüfUzunu kırar. U lema ve şeyhlerin eski etkinlikleri · v~ 
yetkilerinin ellerinden alınması ise sömürge idaresinin devam ve kalıcılığının bir 
garantisi olarak görünür. Bu anlamda, Fransız sömürgecileri için askeri 
başarılardan daha önemli bir sahada etkin faaliyetler gösterilmek mecburiyeti 
hasıl olur ki, bu da eğitimin geleneksel dini yapısından çıkartılarak, Fransız 
çıkarlarına hizmet verecek bir yapıda çağdaşlaştırılması , sekularize ve zivilize 
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edilmesi aşamasının başlamasıdır. Eser, bu mihver etrafinda dönerken, Fransız 
polotikası ile işbirliği etmek durumunda olan hükümdar ve çevresindeki merkezi 
idarenin karşısında, giderek bu gelişmeye intibak etmek mecburiyyetinde kalan 
mahalli dini otoriteterin değişen tutumlarını, Fransızlar ile olan ilişkilerinin dini 
ve diri hukuku noktasından izah ve tepkilerini, Fransızlada işbirliği yapmak ve · 
onlara karşı durmak noktasındaki dini telakkilerindeki çatışma ve uyuşm~larını, 
önde gelen düşünür, din ve devlet adamlarının fikir ve eserlerinden de hareket 
ile gözler önüne sermekte, Fas'taki eğitim ve eğitim kurumları hakkında derin 
kesitler vermektedir. 

Fr~nsız himayesi devri idari ve kültürel merkezileşmeyi beraberınde 
getirir. Idari sahada yeni düzenlemeler ve kanunlar hazırlanması Fransızların 
ağırlıklı olarak üzerinde durdukları husus olurken, kültürel merkezileşme ve 
ulemanın özerk bir yapı içinde bulunan durumlarına bir son verilmesi, merkezi 
idarenin Fransızlar ile yaptığı işbirliği vasıtasıyla yürütülür. Bu beraberli~ 
neticesinde daha önceki devirlerde başarısız kalan, ulemanın özerk yapısına bır 
son verme amacı nihayet tahakkuk eder. Tarikatların eski kuvvet ve 
etkinliklerinin kırılması, Kadı mehkemelerinin sivil idareye bağlanarak, 
işlevlerinin kısıtlanması ve verdikleri kararların yoklanması ve medrese 
eğitiminin etkisizleştirilmesi bu uygulamanın müşahhas neticelerini teşkil eder. 

İncelenen dönemin önde gelen ulemasını biyografik yönden ele almak bu 
çalışmanın diğer hedefi olduğundan, Abdalhayy ve Muhammed al-Kattan!, A~-

, Dukkali ve Muhammed bin ai-Arabi al Alavi gibi önde gelen eski, ve An-Nasırı 
' ve As-Sargini gibi yeni nesil alimler ve bunların din ve devlet, çağdaş reformlar 
ve Fransız hakimiyyeti karşısındaki tutum ve fikirleri ayrıca tahlil edilme~e 
çalışı.Jmış bulunmaktadır. Reformisı ve muhafazakar fikirler ve tepkiler, dönemın 
tüm Islam dünyası için geçeı:li çizgiler taşır ve özellikle bir Avrupa devleti.nin 
idaresi altına girmiş bulunarı Islam dünyası için geçt:rli çizgiler taşır ve özellıkle 

_ bir .Avrupa devletiniri idaresi altına girmiş bulunan Işla~ ülkele_ri için ~üşte~e~ 
gelışmeler arzeder. Daha önceki Cezayir'de ve sonraları Mısırda oldugu gıbı, 
şimdi de Fas'ta Hiristiyan bir devletin idaresi altına girmiş olma, Is lamın 
kendisinden gelen bazı soruların sorulmasını ve islama göre verilecek cevaplar 
dahilinde davranılmasını icab ettirmekteydi. Bu tür ülkelerde sömürgeci güçle!e 
karşı durmak Ciha! telakkisi ile onlara karşı direnmek fikri yaygın ve ~eç~rlık 
olmakla beraber, gıderek uzlaşıcı ve daha ziyade kültürel benzeş~e netı~esın~e 
yabancı güçler ile pelirli bir işbirliğine gidilmesini savunan bakım kesımlenn 
oluşması, birbirine zıt iki düşünce ve kesimi karşı karşıya getirir. Fas'ta da 
böyle bir gelişme kendisini gösterir. Cihat' milliyetcilik ile özdeŞleşmiş olarak, 
sömürge idaresinden kurtulmanın güç kaynağı vazifesini görü~. Bun!-ln 
karşısında yer alanları ise, düşmanla Işbirliği yapmakla suçlar ve ıhanet ı le 
damgalar. Merkezdeki yüksek u lemanın ve genelde . Fransızların üstün 
konumunu kabul etmiş olan hakim zümrelerin işbirlikci tutumu Cihan Savaşı'~ın 
patlamasıyla Cihat ilan eden Osmanlı Halifesi'nin çağrısına verdikleri cevap ı le 
de bir başka boyutta kendini gösterdi. Müslümanların, topraklarını işgal eden ve 
sömüren yabancılara karşı ayaklanmaları beklenirken, İ ngiliz kontrolünde.ki arap 
dünyasının genelinde ve özel olarak ise Fas'taki örnekle glduğu gibİ, .böyle b.ır 
çağnda bulunan halifenin herşeyden önce meşrOiyyetinin sorgulanmasını tercıh 
edilir ve halifeliğin yakıştırılm ış bir sıfat olduğu savı ilc, böyle bir çağrıda 
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bulunulmayacağına karar verilir. Kontrol edilen ve çeşitl i çıkar vaadleriyle 
yönfendirilen dini çevrelerin ve çöl prenslerinin diyanetine seslenmenin, yöre 
tarihinin o aşamasında hı>:nüz bilinçli bir dayanağının oluşmadığı sergilenirken, 
zaman içinde mi Ili asabiyetin olgunlaşmasında buna rağmen d inin başlıca etken 
olduğu ortaya çıkar. Raif Elger'in bu eseri, ele alınan konuya paralellik arayacak 
Osmanlı tarihçileri için özellikle öğreticidir. 

Kemal BEYDiLLi 

BARNADETTE SCHENK, Karnal Cwıhulat. Das arahisı.:h-islamisı.:he Erhe und 
die Ro/le der Druzen fn seiner Konzeption der lihanesisı.:hen Gesı.:hidı"te. 
(Kemal Canbulat. Arap-lsHim mirası ve Lübnan tarihini kavrayışında Dürzilerio 
rölü). Berlin 1994. Klaus Schwarz Yayınevi. s. 225. 

Berlin Freie Üniversitaet'de 1992 yılında kabul edilmiş master çalışmasının 
genişletilmiş şekli olan bu eser, yakın dönem Lübnan tarihinde önemli röller 
üstlenmiş olan bir önderin, Kemal Canbolat'ın (1917-1977) siyasi hayatının, 
düşünce, siyac;i eylem ve politik hedeflerini konu olarak almakta ve bu amaçla 
kendisinin bütün eserlerini, yazılarını, demeçlerini incelemektedir. Yazar, 
çalışmasına Lübnan'ın sosyal ve siyasi yapısına eğilerek başlamakla ve 
özellikle Lübnan'da hakim olan din ve mezhep çeşniliği ve ağırlıklı olarak 
Dürzilerio dini telakkileri ve bunların başlıca karşıtları olan Maruniler ile olan 
ilişki leri hakkında açıklamalarda bulunmakta ve anahatlarıyla Lübnan'ın Osmanlı 
devrindeki tarihi gelişmesini ele almaktadır. 

Canbolat'ın yaıılarından hareketle, XIX. yüzyılda Maruniler'in politik ve 
ekonomik yükselişinin Dürziler'i ikinci plana itmesi ve bunun neticeleri; Lübnan 
tarihinin yapısı içinde Dürziler'in nasıl bir rol oynadıkları; etnik ve dini bir 
~opluluk olarak Dürziler'in modem Lübnan tarihinde~i önemi; Lübnan'daki Arap
lsilim mirası ve bir Dürzi olarak kendisinin Islam'a bakışı; Lübnan'ın 
·bağımsızlığ ı hakkındaki görüşleri, kendisini Lübnanlı mı yoksa bir Arap 
milliyetçisi olarak mı hissettiği; Arap-Li,ibnan ilişkilerinin geleceği hakkındaki 
görüşleri, Lübnan'a Arap dünyasında nasıl bir yer öngörülmekte olduğu gibi 
çeşitli konulardaki fikirleri öne çıkartılmakla ve tahlil edilmektedir. 

Çalışma Lübnan tarihine kısa bir bak ış ile başlamakla ve öne çıl-.;ınılaıı 
konularla Canbolat'ın düşünce ve fikirlerinin daha iyi an laşılmasının sağlanması 
hedeflenmekR:dir. Birinci kısımda Canbolat ailesinin Lübnan'daki etkinliği ve 
tarih boyunca oynadığı rol üzerinde durulmakta; Dürzi topluluğunun Lübnan'ın 
siyasi tarihindeki yeri açıklanmakta v~ XIX. yüzyıldaki sosyal ve yapısal 
gerHeyişinin sonuçlan sorgulanmaktadır. Ikinci kısımda Lübnan'ın milli kimliği, 
dolayısıyla çeşitli din ve ırkdaki zümrelerin dengelenmesi ve Hiristiyan ve 
Müslümanlar'dan müteşekkil bir siyasi yapısı üzerinde durulmakta üçüncü kısım 
ise Canbolat'ın siyasi yaşamı ve faaliyetleri ve giderek tüm Lübnanlılara hitab 
edebilme özelliği ele alınmaktadır. Eserin diğer kısımlarında Canbolat'ın 
yukarıda değinilen noktalardaki görüşleri ele alınarak, bunlar kendi yazıları ve 
söylediklerinin ışığı altında incelenmektediL 




