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DERS KiTAPLARINDA 
OSMANLI T.AR.i.HiNiN DONEMLERE A YRILMASI MESELESi 

Erhan AFYONCll · 

OZET 
Osman I! tarilzinin ilk ·defo diinemlere aynlmas1 XIX. Yiizydm ikinci 

yansmda Ahmed Vejik Pata, daha sonra ise Abdurrahman §eref Bey 
tarafmdan yapdmqt~r. Bu diinemlendinne daha sonra yazdatl ders 
kitaplannda da yer alarak giiniimiize kadar gelmittir. Ancak bu tasnif 
sadece Osman I! j,nparatorlugu~mm askeri batardarma gore yap1ldtg1 i~in 
imparatorlugun diger cephelerinin (ekonomik, biirokratik, kiil:iirel vs.) 
diinemlendirilmesine uymamaktad~r. Osman/1 tarihinitl biitiitl J'iinleri 
dikkate almarak yeni bir diinemlendirmenin yapdmasz gerekmektedir. 

Atzahtar kelimeler: 

Osman/1 tarihi, diinemlendinne, Ahmed Vejik POia, Abdurrahman 
§ereJBey, ders kitaplan. 

ilk ve orta dere~eli okullarda tarih ogretiminde okutulan ders ki~ 
taplarmda Osmanh tarihi standartla§IDl§ olarak donemlere taksim edilip 
anlatllmaktadxr. Ogrencinin hadiseleri kavramasx ve meseleleri daha iyi 
anlamasx a~1smdan bu tiir tasnifler faydahchr. Ancak yapllan aynm yan
h§sa faydasmdan ~ok zarannm olacagx a§ikard1r. (:e§itli zamanlarda bu 
konu tenkit edilmi§se de a§ag1da izah edilecegi iizere bir as1rdan fazla sii
reden beri Osmanh tarihi hemen hemen aym §emaya gore okutulmak
tadir. 

Herkesin en iyi bildigi tarih konu1anndan birisi Osmanh tarihinin 
donemlere taksimidir. Buna gore Osmanh tarihi; 

1- Kurulu§ Donemi (1299-1453) 

• Yard. Do<f. Dr., Marmara Universitesi Atattirk Egitim Fakilltesi Tarih Anabilim 
Da!t. 
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2- Yi.ikselme Donemi (1453-1579) 

3- Duraklama Donemi (1579-1699) 

4- Gerileme Donemi (1699-1792) 

5- <;okti§ (Da.gtlma) Donemi (1792-1922) 

a§amalanna ayrtlrnl§Ur. 

Osmanll tarihinin donemlere taksimi ilk olarak, onemli bir Osmanh 
devlet adam1 ve aydm1 olan Ahmed Vefik Pa§a'run (61. 1891) yazd1g1 
Osmanh tarihi ders kitabmda gortilmektedir1

• Ahmed Vefik Pa§a'nm ilk 
iki bask1s1m Tarih-i Osmant , 1869'dan sonraki basktlanm ise Fezleke-i 
Tarih-i Osman% adtyla yapan bu eseri rii§diyelerde Osmanh tarihinin 
okutulmast i~in yaztlmt§ ilk ders kitab1d1r. 1885 yilrna kadar on be§ 
bask1 yapan bu ders kitab1 kendisinden sonraki bir ~ok esere de model 
olmu§tur. Sultan Abdillaziz'e ka~ar Osmanh tarihinin anlatildtgl bu 
kitap alu bOliime aynlmt§Ur. Her asrrn hadiseleri bir boliim olarak ele 
ahnmt§ ve isimlendirilmeden bu boliimlerin ozellikleri belirtilmi§Url. M. 
Halil Yrnan~, Ahmed Vefik Pa§a'mn te§ekkiil, terakki, tekamtil ve inhitat 
noktalanndan devrelere aytrd1gm1 belirtirken, 6. Faruk Aktin, kurulu§, 
biiyiime, yiikselme, gerileme, bozulma ve 1slahat gaglar1 olmak iizere alt1 
doneme ayml.Igtm soylemektedir•. Ancak bu eserde yap dan aymm tam 
bir donemlendirme olmadt~ gibi bu alt1 b01iim aynca isim
lendirilmemi§tir. 

Abdurrahman ~eref Bey ise XIX. yiizyil ortalanna kadar olan 
Osmanh tarihini yedi doneme ayuarak incelemi§tir: 

1 Ahmed Veflk, Fezleke-i Tarih-i Osman~ istanbul1288, s. 5. 
2 Orner Faruk Akiin, "Ahmed Vefik Pa§a", TDV jslfim Ansiklopedisi, II (1989), s. 151. 
3 Ahmed Vefik, Fezleke-i Tarih-i Osman~ s. 5. 
4 Milkrimin Halil Yinanc;, "Tanzimattan Me§rutiyete Kadar Bizde Tarihc;ilik", Tar~

zimat, I, istanbull940, s. 577; 6. F. Akiin, Aym madde, s. 152. Betiil Ba§aran, "Gee; 
Donem Osmanh imparatorlugu'nda Tarih Yaztm1 ve Tarih Kitaplan", Osmar~lz, 
VIII (Ankara 2000), s. 265. M. H. Yinanc;, Ahmed Veflk Pa§a'nm yazcilg1 bu ders 
kitabmm yapug1 donemlendirme ile Avrupa ders kitaplarma benzedigioi ifade 
eunektedir. 
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1- Teessiis ye Tezelziil (Kurulu§ ve Sarsmn) Donemi (1299-1403) 

2- intibah ve Teeyyiid (Uyam§ ve Kuvvedenme) Donemi (1403-
1512) 

3- ~iikuh ve ikbal (Ululuk ve Saadet) Donemi (1512-1595) 

4- Tevakkuf ve Te§ettiit (Duraklama ve Dagllma) Donemi (1595-
1655) 

5- Kopriiliiler Donemi (1655-1676) 

6- Faztl Ahmed Pa§a'mn Vefatmdan Ya§ Muahedesi'ne kadar (1676-
1792) 

7- Tecdidat ve Terakkiyat (Yenilenme ve Yiikselme) Donemi (1792-
1856)5. 

Ahmed Vefik Pa§a ile ba§layan ve Abdurrahman ~eref Bey'in 
eseriyle olgunla§an Osmanh tarihinin tasnifi, §ablonda bazt ufak degi§ik
liklerle Cumhuriyet donemi tarih ders kitaplanna da girmi§tir. Ahmet 
Hamit (Ongunsu) ve Mustafa Muhsin (Toker) beylerin yazdtgi Tiirkiye 
Tarihi adh Cumhuriyetimizin ilk tarih ders kitabmda6 Osmanh tarihi §U 
§ekilde donemlere taksim edilmi§tir7

: 

1- itila (Yiikselme) Donemi (1453-1579) 

2- Tevakkuf(Duraklama) Donemi (1579-1683) 

3- Ricat (Gerileme) Donemi (1683-1792) 

4- Islahat Te§ebbiisleri Donemi (1792-1839) 

5- Tanzimat Donemi (1839-1908) 

6- Me§rutiyet Donemi (1908-1920) 

7- Milli intibah (Uyam§) Donemi 

5 Tarih-i Dev/et-i Aliyye-i Osmaniyye, I, istanbul 1315, s. 5-114, 115-20(}, 201-273; II, 
istanbull318, s. 8-50, 51-83, 84-187,252-375. 
6 Hamit ve Muhsin beyler 1924 yllmda Ttirkiye Cumhuriyeti'nin Ortaokul ve Lisele

rinde okutulacak ilk tarih ders kitabtm birlikte kaleme almt§lardtr. Bu kitabm 
1926'da yaptlan ikinci basklsmda bazt dtizeltmeler yapllmt§ ve resimler ilave.edil
mi§tir. U~iincu bask1s1 ise 1930 ythnda yeni harflerle on bin adet olarak yaptlmt§ttr. 

7 Bu kitap istanbul'un fethinden ba§ladt~ i~in kurulu§ donemi zikredilmemi§tir. 



116 Erhan AFYONCU 

Bu ilk tarih kitabmdan sonra Turk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Ttirk 
Tarih Kurumu) tarafmdan ya.zuan tarih ders kitabmda da benzer bir 
donemlendirme gorilli.irS: 

1- Kurulu§ Donemi (1299-1451) 

2- imparatorluga Ge~i§ ve Ytikseli§ Donemi (1451-1579) 

3- Tevakkuf(Duraklama) Donemi (1579-1682) 

4- Ricat (Gerileme).Donemi (1683-1792) 

5- inhilal ve inkuaz (<;okti§) Donemi (1792-1919) 

Bu tasnif, bugtin Osmanh tarihi i~in kullanuan donemlendirmenin 
aymdxr. Osmanh tarihinin bugi.in bildigimiz standartla§IDI§ donemlen

. dirilmesi 1932'de yaymlanan bu ders kitabl ile son halini alml§tlr. 

Osmanh imparatorlugu zamanmda okutuhtn tarih ders kitaplarm
dan, Cumhuriyet'in ba§lannda yaz1lan ilk tarih ders kitaplanna intikal 
eden Osmanh tarihinin bu §ekilde donemlere aynlmas1, daha sonra yazi
lan kitaplarda da baz1 ufak degi§ikliklerle tekrarlana tekrarlana gi.inti
miize kadar gelmi§tir. 

Osmanh tarihinin bu §ekilde ~aglara taksim edilmesinde, donemle
rin aynlma noktalanna bakdx~mxzda, devletin bir canh gibi dogup, 
gerwlik ve orta ya§hhk donemlerinden sonra ihtiyarlayarak oldtigti §ek
lindeki bir noktadan hareket edildigi anla§llmaktad1r. Yine bu taksimat-

8 Tarih III, Yeni ve Yakm Zamanlar, istanbull932. 
9 Bu orgaoik devlet anlayt§l eski Yunan, Roma ve islam siyaset felsefesinde rastlam

lan ve ozellikle ibn Haldun'da ifadesini bulan bir gelenektir. Daha ziyade ibn Hal
dun'la ozde§le§mi§ olan organik devlet telakkisi eski Yunan'da ve Roma'da da go
riilmektedir. Mesela, Romall tarihc;i Florus, daha sonra ibn Haldun'da rastlaciJ~mtz 
§ekilde Roma imparatorlugu'nun hayaunt c;ocukluk-genc;lik-yeti§ kinlik ve ya§lilik 
olarak dorde aytrmaktadtr (Bk. Bernard Lewis, "Ottoman Observes of Decline", 
Islamic Studies, I (1962), s. 86). Gelibolulu Mustafa Ali'de ilk izlerini gordi1gi1miiz 
ibn Haldun felsefesi Naima Tarihi ile Osmanh tarih yaztct4gma yerle§mi§tir. ibn 
Haldun'un etvar nazariyesi Mukaddime'nin Tiirkc;e'ye c;evrilmesi ile Osmanh. 
tarihc;iliginde daha geni§ yer bulmu§tur. Osmanh tarihc;iliginde ibn Haldun'un en 
onemli temsilcilerinden birisi de Ahmed Cevdet Pa§a'dtr (Bk. Ziyaeddin Fahri 
FmciJkoglu, "Ti1rkiyede ibn Haldunizm", 60. Dogum Ytldoniimii Miinasebetiyle Fuad 
Kopriilil Armaganr, Ankara 1953, s.l53-164; Cornell H. Fleischer, "Royal Authority, 



Turk Kiiltiirii 1ncelemeleri Dergisi 117 

tald donemlendirmenin Osmanh askeri giiciintin geli§im ve zayiflama
sma parelel oldugu a~Ikca goriilmektedir. Askeri ba§anlar ve maglubi
yetler donemlendirmede esas kriter olarak kabul edilmi§, Osmanh tari
hindeki diger cephelere dikkat edilmemi§tir. Bu §emaya gore XVI. ytiz

yihn sonlanndan itibaren Osmanh tarihi devamh bir gerilemeye §ahid 
olmu§ ve hemen hemen hi~ iyi bir §ey gen;ekle§memi§tir. Osmanh 
imparatorlugu'nun askeri giiciiniin yamsrra biitiin miiesseseleri tefessiih 
etmi§ gibi yorumlanmaktadu. 

Bununla beraber Osmanh tarihi ile ilgili son yillarda yapilan aka
demik tarih ~ah§malannda, imparatorlugun XVI. ~yllm sonlanndan 
itibaren degi§en diinya · §artlarma parelel olarak kendi yapiSim degi§tir-

. digi yoniinde bir gorii§ hakimdir. XVII. yiizyil ortalanna gelindiginde 
imparatorlugun onceki §eklinden farkli yeni bir devlet yap1s1 ortaya 
~Ikml§tir. Ancak 6smanh imparatorlugu'nun idari, asked ve iktisadi 
yaplSlnda degi§iklikler meydana gelmesine ragmen, devlet yaplSln~n ana 
karakteri ve niteligi degi§memi§tir. Bu yondeki degi§iklikler XIX. 
yiizyilda goriilmektedir. 

Klasik yap1da me.ydana gelen degi§iklikler devrin nasihatname 
literatiirtinde bozulma olarak algilanmt§ ve bu fikir yirminci yiizy1ldaki 
tarih ara§Urmacllanna da intikal etmi§tir. XVIII. yiizyilda yazllmt§ olan 
Kantemir10 ve Marsigli'nin 11 eserleri de "Osmanh gerilemesi ve ~okii§ii" 
teniasmmm dogup, yaygmla§masmda onemli rol oynamt§tlr. Ancak 
yukanda bahsettigimiz gibi son oruz ytlda yapllan ~ah§malar, gerileme . 
diye bir durumun olmadt8Jru a~Ikca ortaya ~tkarmi§trr12• Bunlara gore 

Dynastic Cyclism and "ibn HaldO.nism" in Sixteenth Century Ottoman Letters", 
Joumal of Asian and African Studies, XVIII/3-4 (1983), s. 198-220; Halil inalctk, 
"Osmanh Taribinde Donemler", ~ev. Ferhan Kulldokme-Mollaoglu, OTAM, say1: 
10 (Ankara 1999), s. 336-337). 

10 Dimitri Kantemir, Osmanil imparatorlugu'nun Yiikseli§ ve (,;okiq Tarihi I-III, ~ev. 
Ozdemir <;;obanoglu, Ankara 1979. 

11 Graf Marsilli, Osmanlr imparatorlugu'nun Zuhur ve Terakkisinden inhitatl Zamamna 
Kadar Askeri Vaziyeti, ~ev. M. Kaymakam Nazmi, Ankara 1934. 

12 Bu konuda teferruath bilgi i~in bk. Halil inalctk, "Military and Fiscal 
Transformation in the Ottoman Empire 1600-1700", Archivum Ottomanicum, VI 
(1980), s. 283-337; Rifa'at Abou-El-Haj, Modem Devletin Dogan, 16. Yiizyrldan 18. 
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Osmanh klasik diizenindeki degi§meler bozulma degil, yeni §artlara 
intibaktli. <;oziilme ve gerileme terimlerinin yerine buhran ve donii§ii
miin kullarulmast daha uygundur13

• Esasen Osmanh imparatorlugu ·aa 
kar§tla§tlgt bu buhram atlaup ii~ yiiz y1l daha devam etmi§tir. 

Osmanh imparatorlugu askeri a~tdan en kuvvetli donemini XVI. , 
yiizyilda ya§amt§tlr. Ancak devletin diger miiesseselerinde durum bu 
§ekilde degildir. Osmanh edebiyatl ve musikisinde en onemli eserler 
daha sonraki yiizydlarda verilmi§tir. Yine imparatorlugun te§kilatlanma
smda ve bunUil bir diizen i~erisinde yiiriimesinde en onemli gorevi iist
lenen Osmanh biirokrasisisi XVI. yiizyllda yeni yeni geli§meye ba§lamt§ 
ve XIX. yiizyilda zirve donemine ula§mt§tlr. Bu donem i~erisinde 

Babtali'nin olu§umunu tamamlamast, klasik donem biirokratik 
yapllanmasmdan ~ok daha farklr ve geli§mi§ unsurlann kazamlmas1m 
saglamt§ttr. Klasik donemde devl.etin biitiin i§lerini gene! olarak Divan-1 
hiimayun organize ederken XVII. Yiizyll ortalanndan itibaren aruk 
devletin i~i§leri ve dl§i§leri farkh birimler tarafindan iistlenilmeye 
ba§lanmt§, bu da biirokraside ihtisasla§maYI getirmi§tir. Bu ihtisasla§ma 
XIX. yiizyli ortalarmda en iist seviyeye ula§mt§ ve daha sonra kurulacak 
olan cumhuriyetin miiesseselerini etkileyebilecek seviyeye gelmi§tir. Bu 
noktadan hareketle, Osmanh biirokrasisinde XVI. yiizylldan sonra bir 
gerilemeden degil, tam tersin<; bir ilerlemeden soz edilebilir. Osmanh 

Yazyzla Orrnanlz imparatorlugu, c;ev. Oktay Ozel-Canay ~ahin, Ankara 2000; Douglas 
Howard, The Ottoman Timar System and its Transformation, 1563-1656, Indiana 
University, Doktora Tezi, Indiana 1987; Aym yazar, "Ottoman Political Literature 
and the Concept of "Decline" in the Sixteenth and Seventeenth Centuries", Jounzal 
of Asian Society, XXII (1988), s. 52-57; Suraiya Faroqbi, "Osmanll Tarihini Arar
ken", Defier, sayt 20 (istanbul 1993), s. 60-90; Mehmet Oz, Omzanb'da Coziilme ve 
Gelenekfi Yorumculan, Ankara 1997; Aym yazar, "Onyedinci Yiizyllda Osmanh 
Devleti: Bubran, Yeni §artlar ve lslabat <;abalart Ha.klunda genel Bir Degerlen
dirme", Tiirkiye Giinliijii, sayt 58 (Ankara 1999), s. 48-53; Linda Darling, Revenue
Raising and Legitimacy-Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman 
Empire, 1550-1650, Leiden 1996; Aym yazar, "Ottoman Fiscal Administration: 
Decline or Adaptation?", TheJounzal of European Economic History, :XXVI/1 (1997), 
s. 157-179; Karen Barkey, E~kiyalar ve Devlet, Orrnanb Tarzz Devlet Modenzfepnesi, 
~ev. Zeynep Altok~ istanbul1999. 

13 XVII. yiizyllm ba§larmdan itibaren yalmz Osmanh'da degil hemen hemen biitiin 
Avrupa'da bir bubran goriilmektidir (Bk. Suraiya Faroqhi, Ayn1 makale, s. 80-84). 
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vesikalannm niteligi gozontine almdr~nda XVIII. ytizyllda biirokrasinin 
daha profesyonel ve ara§trrmacllan hayrete dii§iirecek bir mii
kemmeliyette ~ali§tlgr goriilecektir14

• Ayr1ca Osmanlr imparatorlugu'nda 
bulunmu§ olan Avrupah diplomatlar da bu durumu eserlei:inde 
zikretmi§lerdir. Mesela, 1747-1767 ylllarmda istanbul'da gorev yapan 
ingiliz el~isi James Porter §Unlan soylemektedir15

: "Babrali'de bir ka~ 
kalemde q.ogru ve dikkatli olarak yapllan i§lerle rekabet edebilecek hi~bir 
Hrristiyan gii~ yoktur. i§ler ~ok biiyiik bir titizlikle yapll1r, her bir 
onemli belgede kelimeler dikkatle ve anlam daima gozoniinde bulundu
rularak kendi menfaatlerirli zedelemeyecek §ekilde se~ilirdi. Yllr bilin
mek kayd1yla en eski tarihli belgeler dahi Babxali'de bulunabilir, ~rkmi§ 
her irade ve her kanun hem en elde edilebilirdi". 

Osmanh ticad hayatl ve iiretimi de XVI. yiizylldan sonra devamh 
geriliyor ve Avrupah devletlerle hi~ rekabet edemiyor gibi algxlanmr§tir. 
Ancak durum burada da boyle degildir. Anadolu'nun bazx kesimleri 
XVII. yiizyllm ortalarmda toparlanmr§, 1700 ile 1770 yxllan arasmda 
Osmanh imparatorlugu'nun pek ~ok bolgesi belirgin bir ekonomik can-

14 Osmanh biirokrasisi i~in bk. Cornell H. Fleischer, Tarih§i Mustafa Ali, Bir Osmanl! 
Aydm ve Biirokratz, <;ev. Ayla Orta<;, istanbul 1996; Muzaffer Dogan, Sadaret Kethii
daltgz (1730-1830), Marmara Universitesi (=MiJ), Sosyal Bilimler Enstirtisii, Dok
tora Tezi, istanbul 1995; Erhan Afyoncu,Osma11l! Devlet Te§kilatmda DefterhGne-i 
A mire (XVI-XVIII. Yiizyzllar), MU, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Doktora Tezi, istan
bul 1997; Aym yazar, "Tanzimat Oncesi Osmanh imparatorlugu'nda Biirokrasi" 
Ttirkiye Giinliigu, sayt 58 (Ankara 1999), s. 182-190; Recep Ahxshah, Osmanlt Devlet · 
Te§killitmda Reisiilkiittablzk Miiessesesi (XVIII. Yiizytl), MU, Sosyal Bilimler Ens
tirtisii, Doktora Tezi, istanbul1999; Ali Akyiidxz, Tanzimat Donemi Osmanlt Merkez 
Te§kilatmda Reform, istanbull993. 

15 Ali Akyiidxz, "Hazine-i Evraktn Kurulmasx ve ilk Tasnif Usulleri (1846-1856)", 
Prof. Dr. Hakkz Dursun Yzldzz'a Armagan, istanbul 1995, s. 69; Mehmet Gen~, Os
manll imparatorlugu'nda Devlet ve Ekonom~ istanbul 2000, s. 28-29. Nitekim bu ko
nuda J. Porter'm g5rii§lerini destekleyen, 1780'1i yxllarda be§ sene Osmanlt impara
torlugu'nda kalmt§ alan Toderini'nin §U gozlemlerine de daha once Mehmet Gen<; 
dikkaderi ~ekrni§ti (" ... saytlar ilmine pek dii§kiindiirler. Oyle iyi egitilmi§lerdir ki 
en iyi Avrupa'h aritmatik<;ileri bile hayrete dii§iiriirler. Ytlhk geliri 2.5 milyar ak<;e 
alan devlet biit<;esini, bir ak<;elik hataya dti§meden, usrahkla kayxtlara ge<;irirler. 
<;ok ktsa ve sade bir metotla <;ok hxzb hesap yaparlar. Bizim 4 tabaka kagttla 2 saatte 
yapttgxmxz hesaplan, onlar 1 tabaka kagtt iizerinde bir ka<; dakikada yapxvenrler". 
Bk. Aym eser, s. 28-29) 
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Ianma ya§aml§Ur16
• Mesela, XVII-XVIII. yfizylllarda Tokat'ta sanayi fire

timi ve ticaret alun devrini ya§amaktaydt. Uretilen mallar Avrupa'nm 
~e§idi yerlerine ihra~ ediliyordu17

• Kaldt ki XIX. ytizyll~a dahi Osmanl.J 
imparatorlugu imalat sektortinde Avrupa kar§lsmda tamamen havlu at
maml§, onunla mi,icadele etmi§tir18

• 

Y ukanda ele aldtg1m1Z konular dahilinde Osmanl1 imparatorlugu 
tarihinin ah§llml§ §ekilde don~emlere taksiminin her alanda ge~~rli olma
dlgl ve Osmanl1 tarihinin anla§llamay1p, yanh§ ogrenilmesine sebep ·al
dugu rahat~a farkedilebilmektedir. Nitekim 1970'li yillarda yazd1g1 kitap 
ve makalelerde Kemal Karpat bu donemlendirmeye kar§l ~1kmt§ ve bunu 
tenkit etmi§tir19

• Halil inalc1k da 1976 ythnda kendisi ile yapllan bir 
roportajda, Osmanlt tarihinin donemlere aynlmasmm antropomorfik 
(insai;J. bi~imci) oldugunu ve bu taksimatm tamamen degi§tirilmesi gerek
tigini ifade etmi§tir0

• Mehmet Gen~ de bu hususa ytllard1r kaq1 ~1k1p, 
dtizeltilmesi · gerektigini ifade etmektedir. Bu konudaki gorti§lerini ge~ti
gimiz ytl ~tkan kitabmm giri§inde Osmailh tarihinin proplematiklerin
den birisi olarak zikretmi§tir1

• En son bu konuyu ele alan Erol 6zvar2 ve 
Mustafa Armagan da Osmanh tarihinin bu §ekilde donemlendirilmesinin 
ne kadar yanh§ olduguna dikkaderi bir kez daha ~ekmi§tir23• 

16 Si.uaiya Faroqhi, Aym makale, s. 83. 
17 Mehmet Gen~, "17.-19. Yiizylllarda Sanayi ve Ticaret Merkezi Olarak Tokat", Aym 

eser, s. 272-292. · 
18 Donald Quataert, Sanayi Deurimi r;agznda Osmanlz imalat Sektorii, ~ev. Tansel Gii

ney, istanbul 1999; Ayn1 yazar, Osman/1 Devletinde Avrupa iktisadi Yayzlmu ve 
Diren~ (1881-1908), ~ev. Sabri Tekay, Ankara 1987. 

19 Kemai Karpat, "Osmanll Tarihinin Donemleri: Yaptsal Bir Kar§tla§urmab Yakla
§lm", Osman/1 ve Dilnya, haz. K. Karpat, ~ev. Mustafa Armagan vd., istanbul2000, 
s. 119-145. . 

20 Orban Kologlu, "Prof. Halil inalclk ile Bir Soyle§i: Tuikiye'de Tarihin Bunaltmt", 
Ozgiir irzsan, sayt 36 (1976), s. 23. 

21 M. Gen~,Aym eser, s. 38-39. 
22 "Osmanlt Tarihinin Donemlendirme Meselesi ve Osmanh Nasihat Literattirii", 

Divan, hmiArtl§tmnalar, sayt 7 (istanbul1999), s. 135-151. 

. 23 "Osmanlt Gerilemesi Masalmdan Uyanmak", Di4ilnen Siyaset, sayt 7-8 (Ankara 
1999), s. 99-118; Aym yazar, "Osmanh Tarihinde Hakkt Yenmi§ Yiizyillar, 
Osmanh, VII (Ankara 1999), s. 195-199. 
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Osmanh tarihinin bu §ek~de donemlendirilmesine kar§l ~1kanlar al
ternatif oneriler de getirmi§lerdir. Kemal Karpat'm onerisi §U §ekilde
cfu24: 

1- Hudut Boylart: U~ Beyligi Donemi (1299-1402) 

2- Merkezi Yan Feodal Donem (1421-1596) 

3- Ta§rada Ozerklik ve Ayanlar (1603-1789) 

4- Ulus Devlet Olma Donemi: Modern Biirokrasi ve Aydtnlar (1808-
1918) 

Bu donemlendirmeye 1402-1421, 1596-1603, 1789-1808 tarihleri 
I 

aras1 ahnmaml§tlr. Buriun sebebi, babsedilen tarihlerdeki donemlerin 
eski donemden yeni doneme ge~i§e tekabiil eden §iddet ve karga§a do
nemleri olarak yorumlanmastdlr. Bu taribler aynca toplumsal gruplann 
yiikseli§ ve ~okii§lerinin sm1r ~iz~ileri olarak ele almmt§tlr25. 

Halil inalc1k ise "Osmanh taribine bir ku§bakt§l yapmak i~in en iyi 
yolun onun belli ba§h donemlerini, ba§ka bir ifade ile devlet ve cemiyetin 
esas yaplSlnda zamanla meydana gelen biiyiik degi§iklikleri tesbite ~all§
mak" oldugunu belirtmektedi~. inalclk, "Taribi d,onemlere ay1rma 
ugra§mda onceden tasarlanmt§ bir tarih nazariyesine dayanan kesin bir 
~er~eveye ihtiyactmtzm olmadtgim belirtip, oncelikle Osmanh impara
torlugu ile yabanc1 gii~ler arasmda kurulan denge durui:nunu, daba sonra 
imparatorluk i~inde biikiimdann yetkilerinin geli§mesini ve bunun 
imparatorluk i~indeki diger gii~leri kar§I kaq1ya getirdigi denge duru
munu ve son olarak devletin asked, mali ve sosyal kurumlarmm dayan
dtgi toprak miilkiyeti sistemini birbirini takip eden donemler baki§ a~l
siyla" incelemeyi onermektedir7

• Osmanh tarihini anahatlanyla 1600'e 
kadar Klasik diinem, sonrastm da Degi§im diinemi olarak aytrmi§28 ve 1964 
yllmda §U donemlendirmeyi yapmi§tlr29

• 

24 K. Karpat, Aym makale, s. 127-143. 
25 K. Karpat, Aym makale, s. 143. 
26 Halil inalctk, Tiirk idari Te§killiu Tarihi Der$ Notlan, Ankara 1964-1965, s. S. 
27 Halil inalctk, "Osmanh Tarihinde Di:inemler", s. 337. 
28 Orban Kologlu, Aym roportaj, s. 23. 
29 Halil inalctk, Tiirk idari TC§killiu Tarihi Der$ Notum, s. S-48. 
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1- Birinci Donem (1300-1402): Gazi U~ Beyliginden I. Bayezid'in 
Merkezi imparatorluk Te§ebbiisiine. 

2-ikinci Donem (1402-1481): Fetret Devrinden Fatih'in Rumeli
Anadolu imparatorluguna. Bu donem kendi i~erisinde ikiye aynlabilir: 

a-1402-1451: ihtiyath bir kalkmma gayretinin goriildiigu donem. 

b-1451-1481: Fatih'in, I. Bayezid'in aulgan siyasetine donerek onun 
tasarlad1g1 merkezi imparatorlugu kurdugu donem. 

3- U~iincii Donem (1481-1571): Cihan§iimftl imparatorluk Te§eb
biisii. 

4- Dordiincii Donem (1571-1699): Biiyiik Buhran ve Kalkmma Mii
cadelesi. 

5- Be§inci Donem (1699-1826): Karlof~a'dan Yeni~eriligin Kaldl
nlmasma. 

6- Altmc1 Donem (1826-1909): Yeni~eriligin ilgasmdan Abdillha
mid'in Siikutuna. 

Mehmet Gen~, Osmanh taribini siyasi smll'lanmn geni§leme/daral-
ma temposuna gore ikiye ay1rmaktadu: 

1- Geni§leme Donemi (1300-1683) 

2- Geri (;ekilme (Daralma) Donemi (1683-1922) 

Ozellikle ikinci donem i~in yaygm kanaaderin aksine bir gorii§tedir. 
Osmanll imparatorlugu'nun Avrupa'dan geri ~ekilme doneminin, geni§
leme doneminden daha ba§ans1z olmad1g1, hatta bir bakuna. daha ba§anh 
sayumas1 gerektigi idiasmdadu. Bu donemde sanayile§ememi§ Osmanh 
imparatorlugu, sanayi devrimini ger~ekle§tirmi§ Avrupa'ya kaq1 yakla§lk 
iki am direnmi§ti2°. 

30 M. Gen!;, Aym eser. s. 39-40. 
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Sonu~r 

Tarihte donemlere aymna (periodization) meselesi son derece onem

liuir. Ancak Osmanh tarihinin bugi.in kullamlan donemlendirilmesi son 

derece anlamstzdtr ve yanh§ tefsirlere sebebiyet vermektedir. Osmanh 
tarihinde olup bitenleri anlamaya yardtmc1 olmak yerine. tam tersi bir du

ruma yol a!rmakta, anlamayt zorla§tlrmaktadu. Bu taksimaun reddedilip, 
yeni bir donemlendirmenin yaptlmast Osmanl1 tarih~riliginin ve tarih 

ogretiminin en elzem meselelerinden biridir. Osmanh tarihinde yeni bir 
donemlendirmeye gidilirken devlet, toplum ve iktisad.i hayattaki degi§

melerin gozoniinde bulundurulmas1 gerekir. 

Belirli bir devletin veya milletin tarihini ~onemlere aytnrken kesin

tiye ugrama_rnl§ bir siireklilik ~rer~revesi i~rerisinde, onemli doniim nokta

lannm tespiti yapllacak ilk i§tir. Her donemin kendi i~rinde bir biitiinliik 
arzetmesi ve siirekliligi olmas1 gerekir. Ancak bu yapuuken yeni bir 

mesele ile kar§tla§llmaktadu. Her donem kendi i~rinde her a~rtdan (siyasi, 
kiilti.irel, iktisadi, idari) bir uyum gosteremeyebilmektedir. 

Osmanl1 tarihinin ~re§itli cephelerini (siyasi, idari, iktisad.i, ki.ilti.irel, 

dini, edebi vs.) ~ralt§an bilim. adamlarrmn ilk olarak kendi ilgi sahalarma 
gore donemlendirmeleri yapmalan gerekmektedir. Daha sonra bu yeni 

donemlere aytrmalar, degi§ik sahalardaki Osmanh tarihi ara§ttrmacllan 
taratindan, bir araya gelinerek tartl§tlmalt ve imparatorluk tarihinin ye
niden kendi i~rinde bi.itiinli.igu ve si.irekliligi olan bir donemlendirilmesi 

yaptlmahdlr. Ancak boyle bir durum ger~rekle§ene kadar, Osmanh 
tarihinin kabaca Klasik Donem (Kurulu§undan 19. yiizytla kadar), ve 

Modernle§me <;abalan Donemi (19. yiizytldan imparatorlugun sonuna 

kadar) olarak iki donem §eklinde ele almmasmm uygun olacag1 kana
atindeyiz. 
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"THE PERIODIZATION OF OTIOMAN HISTORY IN TURKISH HISTORY 'TEXTBOOKS" . 

Absract 
Tize modem p~riodization of Ottoman history was first invented in the second lza!f of 
~'' century by the celebrated Ottoman intellectual Ahmed Viftk Pasha and ' 
Abdurrahman Slzerif Bey. Tizis scheme was thetz borrowed by many of his successors and 
found its place into history textbooks. WithiiZ time, this organistic periodization dividing 
Ottoman history into urzits like birth, rise, decline and death lzas been popularized and 
commonly accepted both by popular and academic historiography. However, as its primary 
concern was on military success of Ottoman State, other sectors of lifo like economy, 
bureaucratic administration, wltural etc. do not exactly fit in to this framework mentioned 
above. 
Tizis study aims to r~consider the conventional periodization of Ottoman history used itz 

Ottoman and early Republican textbooks. 

Keywords 
Ottoman history, periodization, Ahmed Vefik Pasha, Abdurralzman Sherif Bey, 

textbook. 




