
   
         kebikeç / 34 • 2012 

 

55 

 

Kitap / Eleştiri... 

 
 

 
James J. Reid, Crisis of the Ottoman 

Empire: Prelude to Collapse 1839-1878 
(Stuttgart, 2000) 

 

İbrahim KÖREMEZLİ 

 
Akademik kariyerine İran çalışmaları ile başlayan, sonrasında Osmanlı azın-

lıkları ile ilgili bazı makaleler kaleme alan James Reid, okuyucuya oldukça kö-
tümser bir Tanzimat panoraması sunuyor. Düzensiz birlikler, gerilla savaşları, 
isyanlar gibi konular üzerine yoğunlaşan Reid, Osmanlı devlet yapısında ve top-
lumsal ilişkilerinde yıkıcı faktörler olduğunu iddia ederken Tanzimat reformları-
nın devlet ve toplumu bütünleştirmede yetersiz kaldığını savunuyor. Yazarın 
vurgusu bu dönemdeki ıslahat ve yenileşmelerden ziyade yenileşememe ve top-
lumsal bir uzlaşıya ulaşamamadır. Spekülatif pek çok fikri ortaya atan yazara 
göre, 19. Yüzyıl Osmanlısındaki bütün bu olumsuz yapı sonuçta 1915 Ermeni 
olaylarını netice veriyor. Çalışma, “Düzenli Ordu ve İmparatorluğun Denetimi”, 
“Gönüllü Askerler ve Sivil İtaatsizlik”, “Osmanlı İmparatorluğu’nda İsyanlar ve 
İhtilâller”, “Osmanlı’nın Kırım Harbi”, “Balkan İhtilâlleri ve Rus-Türk Harbi, 
1875-78” ve son olarak da “Psikolojik Faktörler: Savaş Çağında Askerler” baş-
lıklarından müteşekkildir. Başlıklardan anlaşılacağı gibi Reid, Osmanlı askeri 
sistemini, askeri reformları ve savaşları Osmanlı toplumsal yapısı ve meseleleri 
ile birlikte ele almaktadır.  

Osmanlı askerî tarihine farklı bir pencereden bakan yazar daha önce irde-
lenmemiş pek çok soruyu gündeme getiriyor. Eserde, 19. Yüzyılın ikinci yarısın-
daki iç çalkantılar ve isyanlar Osmanlı-Rus harpleri ile birlikte tartışılırken devle-
tin yıkılışına giden yol irdeleniyor. 



kebikeç / 35 • 2013  

56 

 

Reformlar ve Osmanlı 
kurumlarının işlevselliği hu-
susunda son derece olumsuz 
bir düşünceye sahip yazar, 
Osmanlı ordusu ve muhtelif 
isyancı kesimler arasındaki 
mücadeleyi psikoloji kavram-
larından istifade ederek tartı-
şıyor. Muharebelerin ve is-
yanların Osmanlı kumandan-
larını sadistçe bir zihin yapı-
sına ittiğini, bunun da ülkede 
akan kanı daha da artırdığını 
iddia ediyor. Bu kitap savaşı 
sadece stratejik veya taktiksel 
yönleriyle ele almıyor. Önce-
likli olarak savaşın “insana 
acı vermesi ve insanın günlük 
hayat, toplum, kültür ve 
kendi varlığı üzerindeki anla-
yışını değiştirmesi” gibi insan 
ve toplum üzerindeki etkile-
rini sorguluyor.1 Yazar savaş-

ların ve muharebelerin ayrıntılarından ziyade neticelerine ve etkilerine yoğunla-
şıyor. Halkların birbirine duyduğu nefret ve öfkenin altını çizerken, bitmek bil-
meksizin akan kanın bunları körüklediğinden bahsediyor.  

Yazar, Osmanlı’nın söz konusu yenileşme/Batılılaşma dönemini anlatırken 
terörizm ve soykırım kavramlarına sıkça başvuruyor. Reid’e göre iyi işlemeyen 
merkezi sistem halkını terör eylemlerine iterken, devletin halkını kontrol etme 
isteği ile aldığı tedbirler soykırımı da beraberinde getirmiştir. İçeride ve dışarıda 
daima savaş halinde olan devletin kumandanları da böyle bir ortamda sadistçe 
eylemlere meyyal bir psikolojik yapı edinmişler, aşırı güç kullanımı da devletin 
halk ile arasındaki ilişkiyi daha da kötüleştirmiştir. Kanlı hesaplaşmalar ile top-
lumun birbirinden ayrışması doğal olarak devletin sonunu getirmiştir. Reid, 
travma, amnezya, sadizm, sahte-hafıza gibi kavramlara sıkça başvuruluyor. Os-
manlı devleti içerisindeki devlet-toplum, ya da farklı milletler arası savaşlar ve 
mücadeleler ile dolu ilişki günümüzde “düzmece hikâyelerin ve amnezyanın 
tarihi gerçeklerin yerini aldığı sahte-hafıza” ile hatırlanıyor.2 Başka bir deyişle 
Osmanlı sonrası kurulan devletlerin halkları tarihi gerçekliği tecrübe ettikleri 
acıların sonucu olan travmatik zihin yapılarıyla yanlış kurguluyorlar ve kendile-
rince yeni bir tarih yazıyorlar.  

                                                 
1 Reid, s. 26.  
2 Reid, s. 25.  
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Osmanlı belgelerine yoğunlaşan pek çok araştırmacı Tanzimat reformlarının 
olumlu tarafını görmeye meyillidir.3 Reid’in eseri de bu yönüyle tek taraflıdır. 
Tanzimat’ın amacını ve eksikliklerini tartışmayan eser Tanzimat’ı eksik değil 
hatalı bir yenileştirme çabası olarak görmektedir. Reid’a göre reformlar birleşti-
rici değil bölücü olmuştur. 19. Yüzyıldaki merkezileştirme çabaları devlet elin-
den bir terör ortaya çıkarmış bu da toplum ile devlet arasındaki gerilimi artırdığı 
gibi toplumun değişik katmanları, etnik ve dini öğeleri arasında da düşmanlığı 
perçinlemiştir. Kısaca bu kitap kara bir Tanzimat panoramasıdır.  

Yazara göre Osmanlı Devleti dış etkilerden ziyade dâhili sıkıntıları sonucu 
dağılmıştır. Bu yıkım ise devletin halk ile ve muhalif dini ve etnik unsurların 
birbiriyle kanlı mücadelesi ile olmuştur. Burada da doğrular ve yanlışlar iç içedir. 
Dâhili sebepler elbette önemlidir, ancak Rusya ve Avrupa devletlerinin emper-
yalist tutumlarının etkisi göz ardı edilemez. Şark Meselesi sadece Osmanlı devle-
tinin zayıflığı ile ilgili değildir. Diğer taraftan Osmanlıdaki bürokratik ve askeri 
bozukluklar sadece bu imparatorluğa özgü değildir. Kitaptaki anlatı çürümüş bir 
devletin dağılması şeklindedir. Halbuki Osmanlı ordusunun yenildiği ordu Av-
rupa’nın en güçlü kara ordusuna sahip Rusya’dır.  

Yazarın Osmanlı azınlıklarına ve onların isyanlarına karşı açıkça beslediği 
sempati eserin objektifliğinden kuşku duyurmaktadır. Yazarın kullandığı kaynak-
ları sorgulamaması ve olduğu gibi kabul etmesi, daha kötüsü olumlu görüşlere 
değinen eserlerden ziyade olumsuzlara yer vermesi, pek çok düşüncenin kabul 
edilmiş olarak aktarılmasına yol açıyor. Reid’in anlatısı zaman zaman olumsuz 
her şeyi alt alta sıralamaya benziyor: Reformların başarısız olduğu, ordunun 
toplumu terörize etmekten başka bir işe yaramadığı Osmanlı devleti, nevi şahsı-
na münhasır olumsuz özellikleri ile temâyüz ediyor.  

Kırım Harbi sırasında Osmanlı ordusundaki lojistik ve yönetimi eleştiren İn-
giliz subayları İngiliz ordusunu da eleştiriyordu. Benzer eleştirilerden Rus ordu-
su da nasibini alıyordu. Bundan dolayı Osmanlı ordusundaki eksikliklerin dere-
cesi ancak diğer ordular ile kıyaslanarak anlaşılabilir. XIX. yüzyılın ikinci yarısın-
daki savaşların daha öncekilerden farkı anlatılmıyor. Daha önemlisi Osmanlı’da 
iç güvenlik amacıyla ordu kullanımı hususunun Avrupa devletlerinden farklılığı 
da irdelenmiyor. Mesela Rusya’nın iç isyanlara karşı tutumu Osmanlı’dan farklı 
mıydı? Ya da savaşlarda toplumunun desteğini daha mı fazla alıyordu? Bu ve 
benzeri sorulara cevap verilmediği için Osmanlı zaman ve mekândan kopuk bir 
şekilde analiz ediliyor.  

Temelde ikinci el kaynaklara dayanan eser, Batılı hatıralara sıkça 
başvurmktadır. Osmanlılara ait herhangi bir hatıra, defter, hatta resmi evrak 
kullanmadan pek çok genelleme yapmaya çalışması eserin en büyük eksiklikle-

                                                 
3 “Böylece uzun yıllardan sonra İmparatorluk genelinde ilk kez halk-ordu bütünleşmesi 
gerçek anlamda sağlanmış, halkın desteğini alan askerlerimiz vatan müdafaasında daha başa-
rılı olmak için büyük bir çabanın içerisine girmişlerdi.” Ayşe Can Tunalı, “Tanzimat Döne-
minde Ordu-Halk İlişkilerine Dair Bazı Gözlemler”, A.Ü.DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, 
cilt 23, no. 36, 2004, s. 249.  
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rinden birisidir. Kitabın başından sonuna sıralanan olumsuz görüşlerin hepsi 
Avrupalı gözlemcilerin kaleminden çıkmadır. Böyle bir konuda ve yorum ve 
genelleştirmelerle dolu böyle bir kitapta yazarın Osmanlı arşivlerini hiç kullan-
mamış olması kabul edilemez. Yazar bu durumu Osmanlı arşivlerini kullanma-
daki zorluğa bağlamaktadır.  

Karmaşık başlık ve alt başlıkları ile okuyucuyu zorlayan, zaman zaman özen-
siz bir dil ile kaleme alınmış, tartışmalı fikirleri ihtiva eden bu kitap, hem Kırım 
Harbi hem de 93 Harbi’ni Osmanlı Devleti’nin sosyal yapısı bağlamında değer-
lendirmeye çalışması itibariyle orijinaldir. Bu harpleri devletin dâhili koşullarına 
eklemlemeye çalışması enteresan fikirleri beraberinde getirmiştir. Yazarın Os-
manlı gönüllü askerlerini anlattığı kısımlar doyurucudur. Aslında başıbozuk 
olarak adlandırılan gönüllü birlikler üzerine yazılmış en kapsamlı bilgi bu kitap-
tan edinilebilir. Bu birlikleri sadece askerî yeterlik/yetersizlik bağlamında değil 
sosyal etkileri açısından da derinlemesine incelemeye çalışmıştır.  

Çizdiği tamamen kötümser tablo ile yazar, Osmanlı devlet yapısının pek çok 
eksiklik ve hatasını görmezlikten gelen literatüre meydan okuyor. Resmi belgele-
re yansımayan ve pek çok Osmanlı tarihçisinin göz ardı ettiği sayısız aksaklığı 
okuyucu ile buluşturan eser şimdiye kadar yeterli ilgiyi görmemiştir. Hâlbuki 
eksikliklerine rağmen bu çalışma XIX. yüzyıl Osmanlı askeri tarihine, reformla-
rına ya da sosyal tarihine ilgi duyanlar için oldukça faydalıdır. 
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