
O
smanl› ‹mparatorlu¤u’nun genel bir tarihini yazmaya çal›flmak

ç›lg›nca bir ifltir ve belirli gerekçelere dayanmal›d›r. Genel bir ta-

rih yazmak için, konunun tüm yönlerini kapsayan kitap ve makaleler-

den oluflan sa¤lam bir temele ve eserin biçimini ve yönünü belirleyen

bir tart›flma gelene¤ine ihtiyaç vard›r. Bunlar Bat› Avrupa tarihçileri

için bir sorun oluflturmaz. Fakat bir Osmanl› tarihçisi için durum bi-

raz farkl›d›r. Bu, Osmanl› ‹mparatorlu¤u hakk›nda kitap ve makaleler

yok demek de¤ildir, fakat kuflkusuz say›lar› daha az ve kaliteleri daha

de¤iflkendir. Dahas›, bu alanda çal›flan insanlar nispeten az oldu¤u

için, araflt›rma sonuçlar› bölük pörçüktür ve dolay›s›yla konu bir bü-

tün olarak tutarl›l›ktan yoksundur. Ayn› nedenle, Osmanl› tarihinde

tart›flmalardan söz etmek veya olaylar›n belirli bir yöne do¤ru ak›fl›n›

alg›lamak zordur. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun tarihçileri, çok geçme-

den, sadece belli bafll› sorular›n cevapland›r›lmad›¤›n›n de¤il, fakat ay-

n› zamanda bunlar›n ço¤u kez hiç sorulmam›fl oldu¤unun da fark›na

var›rlar. Bu itibarla, yap›lacak en do¤ru fley belki de genel bir sentez

yazmaya bafllamadan önce konunun iyice geliflmesini beklemektir.

Buna ra¤men, bu konuda genel bir kitap yazman›n gerekli ol-
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du¤una inan›yorum. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun tarihi önemlidir ve

Balkanlar’daki son olaylar›n gösterdi¤i gibi bazen ça¤dafl sorunlar› an-

layabilmek için flartt›r. Ne var ki, konunun uzman› olmayanlar için

alana girmek zordur. Kolayca elde edilebilecek fleyler tatmin edici de-

¤ildir; en iyi eserlerin birço¤u ise okuyucular›n ço¤u için fazla uzman-

l›k konusu ve fazla tekniktir. Dolay›s›yla genel bir tarih, uzman olma-

yan› alana sokmaya ve uzmanlar›n yazd›klar›n›n okunmas›n› sa¤lama-

ya yard›m edebilir. Bunun Osmanl› tarihi uzmanlar› için de yard›mc›

olaca¤›n› ve onlara flimdiye kadar eksik kalm›fl olan bir olaylar krono-

lojisi sa¤layaca¤›n› umuyorum; çünkü kronolojik hikâye her ne kadar

demode olmuflsa da, tarihi anlamak için flartt›r. Bu ayr›ca Osmanl› ku-

rumlar›n›n geliflimi hakk›nda okuyuculara kaba taslak bir fikir vermifl

olacakt›r.

Konuya yaklafl›m›m dard›r ve Osmanl› tarihçileri aras›nda bafl

gösteren, Osmanl› “‹mparatorlu¤u’ndan” de¤il de, Osmanl› ‘Devle-

ti’nden’ bahsetme e¤iliminden kaynaklanm›flt›r.

Bafllang›çta bu terim Türkiye Cumhuriyeti’ndeki milliyetçi ta-

rihçiler taraf›ndan kullan›larak yayg›nlaflt›r›lm›flt›r; zira bunlar Türk-

lerin devlet yaratma konusunda deha sahibi olduklar› ve Osmanl› ‹m-

paratorlu¤u’nun tarih boyunca kurulmufl bir dizi Türk devletinden bi-

ri oldu¤u yolunda bir kuram› popülarize etmifllerdir. Kuram tabiî saç-

mad›r, ama ortaya bir soru koymaktad›r: Osmanl› ‹mparatorlu¤u na-

s›l, ne tür bir devletti? ‹flte ben bu soruya cevap vermeye, daha do¤ru-

su cevap vermeye bafllamaya çal›flt›m ve bunun için Osmanl› sultan›-

n›n iktidar›n› yaymak ve yans›tmak için kulland›¤› kurumlar› tasvir et-

tim: Hanedan ve hanedan hizmetine yabanc› devflirme yollar›; saray,

mabeyn ve merkezî yönetim; mahallî yönetim; hukuk; ordu ve donan-

ma. Asl›nda vergiler üzerine de bir bölüm olmas› gerekirdi, ama bu

önemli konuyu say›lardan anlayan bir kifliye b›rakt›m, çünkü ben hiç

anlamam! Bu kurumlar›n üç buçuk as›r boyunca nas›l gelifltiklerini ve

de¤ifltiklerini göstermeye çal›flt›m. Çal›flmam 17. asr›n ortas›nda, ‹m-

paratorlu¤un genifllemesini sona erdiren ve kurumlar›n›n yap›s›na de-

¤ifliklikler getiren bir bunal›m döneminin sonunda bitmektedir. Afla¤›
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yukar› 1600’de bafllayan yar›m yüzy›l içinde birbirini izleyen bunal›m-

lar, Osmanl› tarihinin bir zamanlar ‘Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun do-

¤uflu’ diye tan›mlamak âdet olan döneminin sonunun iflaretleridir. Bu

nedenle çal›flmam› burada noktalamak bana uygun geldi.

Tarih çal›flmas›n› hayata geçiren, ayr›nt›lar ve ana kaynaklar›n

fark›nda olmakt›r. Ne var ki, genel bir tarih ister istemez ayr›nt›lar› at-

lar ve esas itibariyle ikinci derece malzemeye dayanmak zorunda kal›r.

Ben buna ra¤men baz› tarihî ayr›nt›lara yer vermeye çal›flt›m ve bu sa-

yede ya genel konular› ayd›nlatmak ve örneklemek ya da ortaya att›-

¤›m iddialar› onlarla kan›tlamak istedim. Ayn› zamanda da, okuyucu-

yu ana kaynaklarla dirsek temas› içinde tutmaya çal›flt›m.
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