
raporların 1840-1867 yılları arasına ait 
olanı ayrıca Jules Mo hi tarafından Vingt 
sept ans d 'histoire des etudes orien
tules adıyla 1879'da yayımlanmıştır. Bun
lardan başka cemiyetin 1 00. kuruluş yıl
dönümü münasebetiyle Louis Finot ta
rafından hazırlanan Societe Asiatique. 
Livre du centenaire, 1822-1922 adlı ki
tapta bir asırlık faaliyetler anlatılmakta
dır. 

Journal Asiatique'i şarkiyat alanında 
önemli konuma getiren hususların başın
da, 180 yılı aşkın bir süredir yayımlanan 
zengin makale ve birçok yazma eserin 
tercüme ve tenkitleriyle birlikte neşri
ni ihtiva etmesi gelmektedir. Özellikle 
Stanislas Guyard'ın "Un grand maltre 
des assassins au temps de Saladin" (7 " 
seri , sy. IX 118771. s. 324-450), Henri 
Sauvaire'in "Materiaux pour l'histoire de 
la numismatique et de la metrologie 
musulmanes" (7" seri, sy. 14 118791. s. 
455-533 ; sy. 15 118801 , s. 228-277, 421-
478), "Description de Damas" (9" seri , sy. 
3 11894J, s. 251-318, 385-501; sy 4, 242-
331: sy. 5, 269-315 ; sy. 6118951. s. 221-313, 
409-484; sy. 8118961. s. 185-285, 369-459), 
izzeddin'in "Deux voyageurs du xv• siecle 
en Turquie: Sertrandon de la Broquiere 
et Pe ro Tafur" ( sy. 2 39/ 2 119511, s. ı 59-
174), Claude Cahen'in "Notes pour l'his
toire des Turcomans d'Asie mineure au 
XIII" siecte" (sy. 239/211951 ı. s. 335-354). 
Andre Miquel'in "La particule innamô 
dans le Coran", (sy. 248Jl960J. s. 483-498), 
Pierre Larcher'nin "Derivation lexicale et 
relation au passif en arabe classique" 
(sy. 284/ 2 119961. s. 265-290) ve Yves 
Marquet'nin "Socrate et lhwan as-Safa" 
(sy. 286/2 119981, s. 409-449) adlı makale
leri önemlidir. Yazma neşirleri arasında 
Jules Möhl'ün "Extraits du Modjmel al
Tewarikh- Relatifs a l'histoire de la Perse" 
(3" seri, sy. ll 11841 1. s. 36-178, 320-361 ; 
sy. 12, s. 497-545) , Carra de Vaux'nun "La 
Kacidah d'Avicenne" (9" seri, sy. 14118991. 
s. 157-173). Gabriel Ferrand ' ın Ebu Ha
mid el-Gırnatl'nin Le Tu]J.fat al-albôb (sy. 
207 1192 5 ı. s. 1-191 , 193-304) . Muham
med b. Abdülcelil'in Aynülkudat el-He
medanl'nin Şe]fva'l-garib 'ani'l-evtôn 
ilô 'ulemô'i'l-büldôn adlı eseri "Sakwa-1-
garib ani-l-awtan ila ulama-I-buldan" 
(sy.216/lll9301.s.J-76;sy.216/2119301. 
s. 193-297) ve Georges Vajda'nın "Un buJ
Ietin de victoire de Bajazet ll " (sy. 238 
119481, s. 87-1 02) adlarıyla yaptıkları ya
yımlar önem taşımaktadır. Derginin. 
özellikle XIX. yüzyıldaki sayılarında istan
bul'da basılan birçok eser hakkında kale-

me alınmış tanıtım yazılarına ve matbu
at alanındaki haberlere sıkça yer vermesi 
dikkat çekmektedir. Yazar ve makale ad
larını ihtiva eden alfabetik genel fihrist
Ierin ilki , 2. seriyi de içine alacak şekilde 
3. serinin son sayısının arkasında ( 1842), 
4 ve S. serilerinki 1862'de ve 6 ve 7. seri
lerinki de 1882'de son sayının arkasında 
birlikte yayımlanırken 8. seriden itibaren 
her yeni serinin ki on yılda bir yine son sa
yının arkasında yayımlandı. 19S2 ve 1962 
yıllarına ait olanlar ise iki müstakil cilt 
halinde basıldı ve 1962'den sonra da bir 
yenisi çıkmadı. 

1933'ten itibaren süresi belirli olmayan 
Cahiers de la So ci ete Asiatique adlı 
ikinci bir dergi çıkarmaya başlayan cemi
yet ayrıca müstakil inceleme, orijinal me
tin n eş ri ve tercüme sahalarında yapılan 
çalışmaların da basımını üsttendi ve bu 
yoldaki faaliyetleri destekledi. Yayımları
nın başlıcaları arasında J. T. Reinaud ve 
Mac-Guckin de Slane tarafından tercü
me edilen Ebü'l-Fida'nın Ta]f.vimü 'l-bül
dôn'ı (Paris 1840) ve Sldl Halil'in el-Mu]]
taşar'ı (Precis de Legislation musulmane 
deSidi Khalil, Pari s 1855), Charles Hu
ber'in Journal d'un vayage en Arabie 
adlı eseri (Paris 1891), Charles Francois 
Defremery ve B. R. Sanguinetti'nin tercü
me ettiği İbn Battüta'nın seyahatname
si ( Voyages d'lbn Batoutah texte arabe, 
accompagne d'une traduction,I-IV, Paris 
1853-1858) ve Barbier de Meynard'ın ilk 
üç cildini Pavet de Courteille ile birlikte 
tercüme ettiği Mes'Qdl'nin Mürucü 'z;-z;e
heb'i (Lesprairiesd'or, Paris 1861-1877) 
bulunmaktadır. 
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İngiltere'de yayımlanan 
şarkiyat dergisi. 
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1 S Mart 1823'te Londra'da. Asiatic So
ciety'nin (K.alküta) eski başkanlarından 
Sanskritist Henry Thomas Colebrooke 
tarafından kurulan ve ertesi yıl ingiltere 

JOURNAL of the ROYAL ASlATIC SOCIETY 

Kralı IV. George'un himayesine girerek 
"Royal" unvanını alan The Asiatic Society 
of Great Britain and Iretand isimli derne
ğin yayın organıdır; JRAS kısaltmasıyla 
tanınır. Amacı Hindistan ve diğer Asya ül
kelerinin tarih. medeniyet. sanat ve ede
biyatını incelemek olan derneğin. arala
rında Türkiye'nin de yer aldığı çeşitli ül
kelere mensup 900 kadar üyesi vardır. 
19S8 -1961 yılları arasında başkanlığını 
Türkolog Sir Gerard Clauson yapmış
tır. Günümüzde derneğin Bombay. Hong 
Kong, Tokyo gibi on bir büyük Uzakdoğu 
şehrinde şubeleri bulunmaktadır. ingil
tere'deki merkez binasında Asya üzerine 
tarih. coğrafya. din. felsefe. dil, sanat ve 
edebiyat alanlarında kaleme alınmış 
100.000 kitap, 22SO süreli yayın. 2000 el 
yazması , pek çok harita, tablo. fotoğraf 
koleksiyonu ve çeşitli m üzelik eşyayı ba
rındıran bir de kütüphanesi mevcuttur. 
Kütüphane. Hint ve Malay ağırlıklı iki bin
yılı kapsayan bir tarih zenginliğine sahip
tir. Dernek. Doğu dilleri için standart bir 
transkripsiyon sistemi geliştirmek ama
cıyla gayret gösteren ilk kurumlardan biri 
olup bir korniteye hazırlattığı Sanskrit ve 
Arap alfabelerini karşılayan harfler liste
sini 1894'te JRAS aracılığıyla yayımla
mıştır. 

Journal of the Royal Asiatic Society 
yılda dört fasikül olmak üzere 1834'te ya
yınına başladı. İlk sayılarında ekonomik 
ve ticari konular fazlaca işlendi; 1880'ler
den itibaren dil, edebiyat, tarih. arkeoloji 
ve geleneksel kültür konuları ağırlık ka
zandı. Zaman zaman Sumer. Akkad. Pers 
ve Hitit gibi Ön Asya kültürlerine de yer 
verilmekle beraber derginin ilk yüzyılına 
Hint alt kıtası üzerine kaleme alınan ya
zılar hakim oldu. Başlangıçta özellikle Ya
kındoğu islam medeniyeti ihmal edilmiş
ti ; ancak son dönemlerde bütün Asya 
kültürlerine daha dengeli bir biçimde ilgi 
gösterilmektedir. Fransızca. Almanca ve 
İtalyanca makalelerin de yer aldığı dergi, 
yayın hayatına başladığı günden beri in
giliz şarkiyatçılarının araştırmalarının 
mahiyetini . fikirlerini ve zaman içinde de
ğişen ilgilerini yansıtan en önemli yayın 
organı olma durumunu korumaktadır. 
Önceleri yılda dört sayı çıkarılamadıysa 
da 187S'ten itibaren düzenli biçimde yıl
da bir cilt yayımlanmıştır. Fasikül sayısı 
1944'te iki, 1991'de yapılan son düzenle
meyle üç (nisan . temmuz. kas ım) olarak 
tesbit edilmiştir. Derginin en önemli özel
liklerinden biri de 1890'1ardan bu yana 
kitap tanıtımiarına geniş bir şekilde yer 
vermesidir. İlk sayıdan itibaren 1997'ye 
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kadar çıkan makalelerle ilgili alfabetik 
yazar indeksi mevcuttur. 
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JÖNTÜRKLER 

Daha çok 
Il. Abdülhamid dönemindeki 
siyasi muhalefet hareketleri 

ve bu hareketlere katılan kişi 
ve gruplar için kullanılan bir tabir. 

L ~ 

"Genç Türkler" (young Turks). ilk defa 
1828 yılında Charles MacFarlane tarafın
dan dönemin genç Osmanlı nesiine atıf
ta bulunmak üzere kullanılmış ( Constan
tinople in 1828, s. 58). daha sonra 18SS'
te Abdolinimo Ubicini hem Il . Mahmud 
dönemindeki reform hareketine katılan 
devlet adamlarını , hem de Sultan Abdül
mecid döneminin Batılılaşma yanlısı Tan
zimat ridWni tanımlamak için "Jeune 
1\.ırquie de Mahmoud" ve "Jeune Turquie 
d'Abdul Medjid" ifadelerine yer vermiştir 
(La Turquie actuelle, s. 160-165). Bu tabi
ri 18S7 yılında bir kavram olarak ilk kul
lanan kişi ise Hippolyte eastile olmuştur 
(Rechid Pacha, s. 35) . Bu kullanımlar. 

büyük bir ihtimalle Giuseppe Mazzini'nin 
Giovine ltalia (Genç İtalya) hareketine 
telmihen yapılmıştır. Bir Amerikalı mis
yoner olan Henry J. van Lennep, 1864 yı
lına ait günlüğünde Avrupa'da tahsil gör
muş Osmanlı gençleri için aynı ifadeyi 
(Young Turkey) kullanmış ve pek çok kim
senin yanlışlıkla "Genç Türkler" i Alevi 
mezhebiyle ilişkilendirdiğini belirtmiştir. 
Osmanlılar'da ise Sultan Abdülaziz'in i:ü
IGsu sırasında ( 1861) Mabeyn-i Hüma
yun'da görevli. padişahın aktif siyaset iz
leyecek bir sadrazam tayin etmesine ta
raftar olan Ziya ve Muhtar beyler gibi ba
zı gençlerin 'jönler" ("!es jeunes" ka rş ılı

ğı) olarak adiandınidığı İbnülemin Mah
mud Kemal tarafından belirtilmektedir 
(Son Sadnzamlar, I, 70). Bu tarihten son
ra kavram. Mustafa Fazıl Paşa'nın maddi 
desteğiyle Avrupa'da bir muhalefet hare
keti örgütleyen Yeni Osmanlılar' ı tanım-
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lamak için bizzat adı geçen paşa ve Avru
pa basını tarafından kullanılmıştır. Avru
pa basınının bu kullanımı . "Genç İtalya " 
ile daha sonra ortaya çıkan ve muhalefet 
hareketleri oldukları ölçüde edebi akım
lar olma özelliğini de taşıyan "Junges 
Deutschland" (Genç Almanya), "Mlodej . 
Polski" (Genç Polanya ) hareketlerine tel
mihen aynı zamanda Yeni Osmanlılar' ın 

edebi şahsiyetleri de göz önüne alınarak 
yapılmıştır. Mustafa Fazı! Paşa. N ord ga
zetesinin 7 Şubat 1867 tarihli nüshasın

da yayımlanan . Sultan Abdülaziz'e hita
ben yazdığı mektupta "grand parti de la 
jeune Turquie" ifadesine yer vermiş , Yeni 
Osmanlılar Cemiyeti'nin kuruluş belgesin
de ise "Jeune Turquie"yi Eski Türk (Vieux 
Turc) grubunun muhalifi bir müessese 
olarak tarif etmiştir (Le Memoria/ Diplo
matique, Xll l/2511 8761. s. 40) . Mustafa Fa
zı! Paşa 'ya cevap olarak Reponse d son 
Altesse Moustapha Fa zil Pacha au 
sujet de sa Jettre au Sultan başlığıyla 
1867 yılı Nisan ayında kaleme alınan bir 
risalede ise yazar kendisi gibi devlet 
adamlarının "Jön Türk" partisine karşı 
bir parti oluşturduğunu iddia etmiştir. 
Daha sonra Yeni Osmanlılar' ın yayın or
ganı Hürri y et, Fransızca olarak basıldı
ğı matbaayı " lmprimerie Centrale de la 
Jeune Turquie" şeklinde tarif etmiş . an
cak Hürriyet başlığının altında "Yeni Os
manlılar Cemiyeti" ibaresini kullanmış
tır. Hürriyet bazan da "Jeunes Turquie" 
tercümesi olarak "Yeni Osmanlılar" iba
resi yerine "Türkistan 'ın erbab-ı şebabı" 

ifadesine yer vermiştir. Ali Suavi ise "Ci
van Türk" ya da "Yeni Osmanlılar" ın Frenk 
mukallidi bir zümre değil , "devleti yani 
idaresini tecdld edecek efkar-ı cedldeye 
sahip olanlar" olduğunu ileri sürerek da
ha sonra ll. Abdülhamid'e muhalif ulema 
tarafından kullanılacak "müceddidln-i Os
maniyye" ifadesiyle kastedilene benzer 
bir kavrama atıfta bulunmuştur (U/üm 

· cenevre'de 
faa liyet gösteren 

Jön Türkler grubu: 
Soldan sağa 
ayaktakiler; 

lshak Süküti. 
Seraceddin Bev. 

Tuna lı Hilmi. 
Akil Muht ar. 

Mithat Sükrü, 
Emin Bey; 
oturanlar: 
Eski Berlin 

Konsolosu Lutfi Bey, 
Doktor Şefi k Bey, 

Nüri Ahmed, 
Doktor Resid, 

Münif Bey 

Gazetesi, nr. 13, 16 Şubat 1870) . Bu tarih
ten sonra Jön Türkler tabirinin Yeni Os
manlılar'a ve ardından Midhat Paşa lider
liğindeki bürokrat- askeri kadroya atıfta 
bulunmak üzere kullanıldığı görülmekte
dir. Bilhassa İngiliz belgelerinde iktidar 
mücadelesi içindeki iki Osmanlı bürok
ratik- askeri kadrosunu belirtmek için 
"Young Turkey Party'' (Genç Türkiye Par
tisi) ve "Old Turkey Party" (Eski Türki ye 
Parti si) kavramları sıkça kullanılmıştır 
(Public Record Office, FO, nr. 424/ 49, 9 
Şubat 1877/ 115) . 1867'deYeniOsmanlılık 
tarifi yapan Vakit gazetesi de Yeni Os
manlılar' ı Moskoflar'ın "eski Osmanlı" de
diği kimselerin hatalı siyasetlerini düzelt
meye çalışan kimseler olarak tanımlamış
tır ( " Osmanlılık". Vakit, 9 Ağustos 1876). 
Mordtmann, 1877'de yeniçeriliği ihya et
mek isteyen bir grup ulemanın da kendi
lerini "genç Türk" olarak tavsif ettiklerini 
belirtiyorsa da diğer kaynaklar bunu doğ
rulamamaktadır. Bu anlamının yanında 
kavram, Osmanlı Meclis-i Meb'usanı'nın 

tatilinden hemen sonra Kanun-i Esasi'
nin yeniden yürürlüğe konmasını ve meş
rutl idareyi savunan kimseler için de lite
ratürde yer almaya başlamıştır. Böylesi
ne geniş ve muğlak bir kullanımla ll. Ab
dülhamid rejiminin hemen hemen her 
muhalifi Jön Türk şeklinde tanımlanır ol
muş ve kavrama birden çok anlam yük
lenmiştir. Mesela 1890 yılında Georges 
Badis adlı bir şahıs sarayı . Genç Türki
ye adında ve Kanun-i Esasi taraftarları
nın neşir vasıtası olacak bir gazete çıkar
makla tehdit ederken (BA, İrade- Dahi 
liye, nr. 1308/93885) 1893'te Armin ius 
Vambery ifadeyi Ziya Paşa. Namık Kemal 
gibi Yeni Osmanlılar ' ı tanımlamak için 
kullanmış . 189S'te Paris'te yayımlanan 
Türkiya'l-Fetdt!La Jeune Turquie ga
zetesi ibareye, genellikle bu gazeteyi neş
reden Türk-Suriye komitesini de içine 
alan bir kavram olarak, ancak bazan da 


