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Osmanlı öncesi Türkler, Ortaçağ'da Anadolu üzerine yaptığı çalışmalarla tanıdığımız 

ve bu sahalarda araştırma yapanların vazgeçilmez referanslarından olan Fransız oryantalist  

Claude Cahen, eserleriyle şüphesiz Ortaçağın en ünlü tarihçileri arasına girmiş ve haklı bir 

şöhretin sahibi olmuştur. Böylesine önemli bir tarihçinin bazı eserleri Haçlı Seferleri 

Zamanında Doğu ve Batı, Türkler Nasıl Müslüman Oldular, Osmanlılardan Önce Anadolu, 

İslamiyet (Doğuşundan Osmanlı Devletinin Kuruluşuna Kadar),  Osmanlılardan 

Önce Anadolu'da Türkler gibi adlarla Türkçeye çevrilerek Türk okuyucularının istifadesine 

sunulmuştur.  

Olayları irdelemesindeki tartışılmaz yönü, meselelere tarafsız yaklaşımı ve titizliğiyle 

tanınan C. Cahen’ın tanıtacağımız bu eseri Ortaçağ tarihi araştırmaları için vazgeçilmez bir 

temel kitap olabilecek niteliktedir. Müslüman Doğunun Tarihine Takdim adıyla tanıtacağımız 

bu eser, Los Angeles’taki Kaliforniya Üniversitesi Yakın Doğu Merkezinin destekleri ile 

basılmış olup, bir nüshası da Sör Winston Churchill’in (1874 – 1965) Anısına Merkezi 

Antlaşma Örgütü Marifetiyle İngiliz Hükümeti tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesine 

hediye edilmiştir. Biz bu nüshasına dayanarak kitabı tanıtacağız.  

Bibliyografik bir rehber olabilecek olan bu çalışmanın önsözünde Cahen, kitabın 

başlığında geçen doğu kelimesini insanların yanlış değerlendirebileceğini düşündüğünden olsa 

gerek, işe hemen bu kelimeyi kullanmadaki amacını açıklamakla başlamış ve dolayısıyla bu 

konudaki yanlış algılamaların da önüne geçmiştir. Bakın bu konudaki düşüncelerini nasıl ifade 
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ediyor: “Başlığın İslam bağlamında Doğu ile Batı’nın karşı karşıya gelmesini ifade etmediğini, 

ancak batı kısmı dahil olmak üzere, Doğunun diğer bölümleri ile bir bütün olarak Müslüman 

dünyası ile Müslüman olmayan Batının ifade edildiğini tekrar yenilemeye gerek var mıdır? Bu 

İslam dünyasında bizler sadece Doğunun üzerinde durduk.” 

  1943 yılında bir diğer ünlü Fransız oryantalist, Cahen’in ustam dediği Sauveget, 

öğrencilerine bir referans kitabı meydana getirmek için bir kitap yazılmasını ister. Onun bu 

isteğinin aceleyle yerine getirilmesi bir takım eksiklikleri de beraberinde getirmiş. Dolayısıyla 

Sauveget, araştırma ve öğretimde artan deneyimi ışığında kitabın tüm kavramını, bazı belli 

başlı fikirlerini veya en azından bir kısmını gözden geçirebilmeyi düşünmekte iken  ani bir 

ölümle hayata veda eder. Bunun üzerine Cahen, ismini vermediği bir arkadaşı ve ustasının 

hatırasına karşı duyduğu sorumluluk duygusu ile kendi disiplininin ihtiyaçlarına olan 

hassasiyetini de birleştirerek, bu eseri gözden geçirmeyi kararlaştırır. Bu sözler, Claude 

Cahen’in kitabın önsözünde bu eserin oluşum tarihçesi için söylemiş olduğu bilgilere 

dayanmaktadır .  

Çalışma ilerledikçe, işin içindeki teknik ve bilimsel zorlukların ve bu türden bir 

işbirliğinin tek taraflı hantallığın daha da farkına varan Cahen, bu işe nasıl başladığını şu 

sözlerle açıklar: “Elbette sadece zamanın akışı tarafından gerekli kılınan bibliyografik ilaveleri 

ve çıkarmaları yapmış olmak mümkün olacaktı. Eğer öyle yapmış olsaydım, ne Sauveget’in 

niyetine ne de ihtiyaçlarına değil de, kitabına saygı duymuş olacaktım.Veya eski eserin yerine 

tamamen yeni bir eseri koyacaktım; bu, bazı yönlerden daha kolay olacaktı. Ama ben karma 

bir metotta karar kıldım. Her ne kadar Sauveget’inki ile her zaman aynı olmazsa da ve bazen 

onlarla barışık olmamasına veya en azından 1943 yılında ifade edilenlerle barışık olmamasına 

rağmen kendi görüşlerimi izlemekte kendimi haklı hissettim.”   

Yine bu sözlerin devamında “Elinizdeki şu anki eser Sauveget’in eseri değildir, fakat 

bu eser o olmazsa asla meydana gelmeyecekti” şeklindeki Cahen’in vermiş olduğu ilginç 

anekdot, bir tarihçiye yakışan en büyük vefa örneği olsa gerektir. 

Yazar, eserini belli ölçüde “marjinal” bilgiyi çıkartıp daha yoğunlaştırılmış bir yazma 

sitili benimseyerek hazırladığını ifade eder. Bu durumun gerekçesini, eserin baştan sona kadar 

defalarca okumayı gerektirdiği için yorucu olabilmesiyle açıklar. Eser hazırlanırken Parisli 

olmayan ve Fransız olmayan öğrencilerin de faydalanabilmeleri amaçlanmıştır. 

Hayal edilebildiği gibi şu da ayrıca kabul edilmelidir ki böyle geniş bir alanda 

bilinmesi gereken her şeyi biliyor görünmek istemem ve böylece yapılan hata ve 

çıkarmalardan dolayı kaçınılmaz bir şekilde suçlu duruma düşmek istemem diyen Cahen, 

görüşlerinizi kibar bir şekilde bana belirtirseniz size minnettar olacağım sözleriyle de 

meslektaşlarından küçük bir ricada bulunur.  

Kitabın yazılma gerekçelerini de Cahen’in kitabının başlangıcında vermiş olduğu 

bilgilerden vermek daha sağlıklı olacaktır. Ona göre bu kitap, gerekli, temel ve pratik bilgileri 

temin ederekten araştırmacıların zamandan tasarruf etmelerini sağlayacak diğer taraftan konu 

hakkındaki bibliyografya olarak kabul edilmezse de en azından onların araştırmalarına temel 

teşkil edecek esas referansları vererek genç araştırmacılar için daha ileri çalışmayı 
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amaçlamaktadır. Cahen’in, bu işi yaparken kendini ne lüzumlu genel eserlerde kaybettiğini ne 

de bir umman genişliğindeki referansların içinde boğulduğunu görmemekteyiz. Yazar, 

kitabında konu ile vermiş olduğu bibliyografyaları seçerken onların farklı sorulara cevap 

verebilecek nitelikte olmalarına dikkat etmiştir. Herhangi bir alanda aktif olan bütün bilim 

adamların eserlerini kitabında zikretmeyerek farklı bilim adamlarına atıfta bulunmak, farklı 

görüşler beyan etmek olduğu için farklı referanslar vermesi kitabın orijinalliğini ortaya 

koymaktadır. Ayrıca birinci elden ana kaynakların yanında modern araştırma eserlerini de 

referans olarak göstermiştir. Yazar bunları yaparken iki şeyi öğretmek istemiştir. Birinci olarak 

Doğu’nun bilim adamlarının batılıların araştırmalarında rol oynamaya başladığı noktanın Batılı 

öğrenciler tarafından fark edilmesini; ikinci olarak da Doğulu öğrenciye de kendi memleketlisi 

olan bilim adamının uzmanların gözündeki değerinin bilimsel üretim seviyesini göstermektir.   

Fransız bir yazar tarafından yazılan bu eserin referanslarının daha çok Fransızca 

olduğu düşünülebilir. Fakat eser incelendiği zaman böyle olmadığı anlaşılacaktır. Zaten Cahen, 

daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmak için eserini İngilizce olarak yayınlamıştır. Eserin 

bölümlerinin hazırlanmasında sorumlu başkanlar Alfabetik sırayla şunlardır: Mlle. M.-Th. 

D’Alverny (En son bölüm için); Messrs. J. Aubin (İleri- Moğolistan İran); R. Mantran 

(Osmanlı İmparatorluğu); M. Rodison (İslamiyet öncesi Arabistan ve sosyolojik etnografyası); 

D. Schlumberger, Mme. J. Sourdel-Thomine ve M. D. Sourdel (Arkeoloji). 

Kitap esas olarak Önsöz, üç bölüm ve isim indeksinden oluşmaktadır. Bibliyografik 

rehber olarak tanıttığımız bu eserin bölüm tanıtımlarını da araştırıcılara rehber olması 

açısından tüm konu başlıklarını vererek tanıtmak istiyorum. 

“Müslüman Tarihinin Kaynakları” adındaki Birinci Bölüm, Dil ve El Yazması 

Belgeler, Arşivler, Sözlü anlatım kaynakları bunun içinde  (Arapça Sözlü Anlatım Geleneği ve 

Tarihi Hikayeler– Hadisler-Tarihsel olaylar ve Vakayiname – İran ve Türk Tarih Yazımı –

Diğer Dillerdeki Tarih Yazımı), Seyahatnameler ve Coğrafik Eserler: Seyahatnameler – 

Coğrafyalar, Yasal ve Yönetimsel Kaynaklar, Diğer Edebi Kaynaklar, Edebi Kaynaklar: Biyo-

Bibliyografik Eserler, Arkeolojik Kaynaklar: Epigrafi – Nümizmatik – Arkeoloji, Çağdaş 

Coğrafik Etnolojik malzemeler konularını içermektedir.  

“Araştırma Araçları ve Genel Çalışmaları” başlıklı İkinci Bölüm ise, Genel Bilgiler 

Tarihler ve Referans Eserler – Sürekli Yayınlar, Özel Disiplinler: Coğrafya, Tarihi Topografya 

ve Etnoloji – Kronoloji, Hanedan Dizisi ve Kabile Soy kütüğü  (Kişisel İsimler – Metroloji – 

Alıntılar), Müslüman Tarihinin Ana Hatları (Takdim – Ekonomik ve Sosyal Hayat – Hukuk – 

Aile Hayatı; Kölelik; Din; Irklar – Teknoloji ve Savaş – Arazi Edinme, İkta ve Vakıf veya 

Hubus – Şehirliler – Ticaret – Siyasi ve İdari Kurumlar – Kültürel Hayat – Din – Felsefe ve 

Bilim – Edebiyat – Tarih ve Sanat konu başlıklarını ve onların önemli referanslarını 

içermektedir.  

Üçüncü Bölüm, “Tarihi Bibliyografi” başlığını taşıyor. Bu bölümde İslamın Gelişinin 

Arifesinde Yakın Doğu ve Arabistan (Arabistan Hariç) Yakın Doğu – İslam Öncesi Arabistan 

konusuna ve bu sahanın önemli kaynaklarına yer vermiştir. Yine bu bölümde yer alan yer alan 

konu başlıkları şunlardır:  
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Muhammed: İnsan – Kur’an,  

Hulefa-i Raşidin (Doğru Rehberlik Edilmiş), Emevi Halifeleri ve Arap Fetihleri: 

Kaynaklar – Arap Fetihleri – Hulefa-i Raşidin ve  Emevi Dönemi – Edebiyat ve Sanat,  

Abbasi Hilafeti ve Ardından Gelen Devletler (Onbirinci Yüzyılın Ortalarına Kadar) 

Kaynaklar – Genel ve Siyasi tarih – Ekonomik ve Sosyal Kurumlar – Milli Hareketler ve 

Ardından Gelen Devletler – Dini Hayat – Kültürel Hayat, Edebiyat ve Sanat, 

 İsmaililer Ve Fatimiler Kaynaklar – Genel Tarih: İsmailizm; Fatimi Devleti; 

Mezhepler, Yemen  

Selçuklular ve onların Torunları (On birinci yüzyıldan On üçüncü Yüzyıla Kadar) 

İslamiyet ve Haçlı Seferleri Türklerin Gelişi – Eski Türk Tarihini Araştırma Araçları, 

Genel Kaynaklar ve Selçuk Tarihi Üzerine Kaynaklar – Doğu Selçuklular, Modern Eserleri – 

Selçuklu Hakimiyetinden Sonra Halifelik –Türk Küçük Asyası – Haçlı Seferleri – Zengiler ve 

Eyyubiler: Kaynaklar – Modern Eserler 

Moğol ve Timur İstilası Altındaki Müslüman Dünyası Kaynaklar – Genel Tarih – 

Küçük Asya – Altın Sürü  

Memluklar ve Doğu Araplar (On ikinci ve On Dördüncü Yüzyıllar) Kaynaklar – Tarih 

– Arabistan 

İran ve Osmanlı Olmayan Müslüman Doğu (Safevilerin Gelişinden On Dokuzuncu 

Yüzyılın Başlarına Kadar) Kaynaklar – İran’ın Tarihi – Orta Asya ve Rus Stepleri – 

Müslüman Hindistan – Hint Okyanusu Çevresine Yayılma 

Osmanlı İmparatorluğu : Kökeninin Periyodu – Osmanlı Tarihinin Kaynakları; 

Arşivler, Edebiyat Ve Yabancılar – Genel Eserler ve Siyasi Tarih – Kurumlar – Dış Politika 

Ekonomik ve Sosyal Hayat – Vilayetler – Dini Hayat, Edebiyat ve sanat 

Müslüman Batı : Kaynaklar – Kuzey Afrika, Sicilya ve İspanya (On Birinci Yüzyıla 

Kadar)–Murabıt ve Muvahhid Dönemleri ve Granada Krallığı – Kuzey Afrika( On üçüncü 

yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadar)  

Son olarak Müslüman Kültürünün Avrupa’daki Etkileri konusunu ele almaktadır.  

Cahen’in kendi ifadesiyle bu kitap, her ne kadar öncelikle öğretmenler ve ileri 

araştırma yapan çalışanlara ikincil önemde fayda sağlasa da, üniversite öğrencilerine hem 

bilimsel, hem de finansal hem de öncelikli olarak ulaşması gereken bir eserdir.  

Bu kitabın dilimize kazandırılmasının bu konular üzerinde araştırma yapanların 

işlerine yardımcı olacağı kesindir.  
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