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of History adlý on iki ciltlik temel eserinin
ilk on cildini bu görevi sýrasýnda yayýmladý.

I. Dünya Savaþý yýllarýnda Ýngiliz Dýþiþleri
Bakanlýðý’na baðlý Savaþ ve Propaganda Bü-
rosu’nda çalýþtý. Bu görevi kapsamýnda Lord
James Bryce ile birlikte “Mavi Kitap” adýy-
la da bilinen The Treatment of Armeni-
ans in the Ottoman Empire, 1915-1916
(London 1916) adlý propaganda amaçlý
derlemeyi hazýrladý (trc. Ahmet Güner –
Attila Tuygan – Jülide Deðirmenciler, Os-
manlý Ýmparatorluðu’nda Ermenilere Yö-
nelik Muamele, 1915-1916, Ýstanbul 2005).
Ayrýca Savaþ ve Propaganda Bürosu’nun
her yýl çýkardýðý Survey of International
Affairs’in editörlüðünü yaptý (1925-1946).

1919 ve 1946 Paris Barýþ konferanslarýn-
da Ýngiliz delegasyonunda görev aldý. 1943-
1946 yýllarýnda Ýngiliz Dýþiþleri Bakanlýðý
Araþtýrma Bölümü’nde araþtýrma müdür-
lüðü yaptý. Manchester Guardian gaze-
tesinin muhabiri sýfatýyla 1921’de Anado-
lu’ya gidip Türk-Yunan savaþýný izledi. Bu-
rada geçirdiði dokuz aylýk süreçte daha
önce Yunanistan’a duyduðu sempati za-
manla yerini Yunan hükümetine karþý sert
eleþtirilere býraktý. Gazetede Yunan ordu-
larýnýn tutumunu kýnayan yazýlar yayým-
layarak Ýngiliz kamuoyuna iþgalci Yunan
ordusunun Anadolu’da halka uyguladýðý
vahþeti anlattý. Ýngiltere dönüþü, Yunanis-
tan’ýn yenilgiye uðramasýnýn hemen ön-
cesinde yayýmlanan The Western Ques-
tion in Greece and Turkey. A Study in
the Contact of Civilisations adlý kitabýný
(London 1922; trc. Kadri Mustafa Oraðlý,
Türkiye’de ve Yunanistan’da Batý Mesele-
si. Medeniyetlerin Temas Noktasýnda Bir
Çalýþma, Ýstanbul 2007) hazýrlamaya ko-
yuldu. Yunanistan’a karþý takýndýðý eleþti-
rel tavýr, Korais Kürsüsü’nü maddî bakým-
dan destekleyen Yunan hükümetinin ve
kürsünün diðer baðýþçýlarýnýn tepkisini çe-
kince 1924’te bu kürsüdeki görevinden ay-

rýlmak zorunda kaldý. Oxford, Cambridge,
Birmingham, Birmingham (Alabama), Prin-
ceton, New Jersey, Columbia ve New York
üniversitelerinden fahrî doktora unvaný al-
dý, Fransa Enstitüsü üyeliðine seçildi. 1937’-
de British Academy’de öðretim üyesi ola-
rak bulundu. 22 Ekim 1975’te öldü.

Toynbee’nin uzun akademik hayatýnýn
seyrinde iki dünya savaþý belirleyici rol oy-
namýþtýr. I. Dünya Savaþý sýrasýnda mede-
niyet kavramýnýn, II. Dünya Savaþý sýrasýn-
da dinî inançlarýn önemini keþfetmiþ ve bu
iki tema ekseninde birçok eser vermiþtir.
1914 sonrasý dönemde Batý medeniyeti-
nin tehdit altýnda bulunduðu tesbitini ya-
pan Toynbee kendine niçin bazý medeni-
yetler geliþirken diðerlerinin çöktüðü so-
rusunu sorar. Onun zihninde bu soru 1920’-
de, Alman filozofu Oswald Spengler’in Der
Untergang des Abendlandes adlý ese-
rini (Münih 1920-1922) okumasýyla belirir.
Kültürlerin de dört mevsimi bulunduðunu
söyleyen Spengler’den etkilenen Toynbee,
XIX. yüzyýla damgasýný vuran ilerlemeci ta-
rih anlayýþýna karþý döngüsel tarih anlayý-
þýný savunur. Fakat medeniyetlerin kader-
lerinin yýkýlmak olduðu þeklindeki deter-
minist anlayýþýna karþý çýkarak Spengler’in
“medeniyetler insanlar veya yaþayan baþ-
ka organizmalar gibi çocukluk, gençlik, ol-
gunluk ve yaþlýlýk süreçlerinden geçer” þek-
linde ifade ettiði organizmacý yaklaþýmýný
reddeder. Toynbee, II. Dünya Savaþý’ndan
sonra dinî bakýþ açýsýyla tarihin ilâhî bir
gerçeklik tarafýndan biçimlendirildiði tezi-
ni savunur. Ona göre tarih Tanrý’nýn kendi-
sini içtenlikle izleyenlere açan hareket ha-
lindeki görünümüdür. Netice itibariyle Toyn-
bee’nin tarih görüþü Anglikan dindarlýðý ile
Spengler’in sisteminin sentezinden mey-
dana gelmektedir.

Yeryüzünde bugüne kadar ortaya çýkan
otuzun üzerinde medeniyet sayan Toyn-
bee’nin geliþtirdiði medeniyet teorisine gö-
re bir medeniyet meydan okuma ve karþý-
lýk verme mekanizmasý sayesinde doðar
ve geliþir. Toplumlarýn mâruz kaldýðý mey-
dan okuma coðrafî, iklimsel, askerî veya
politik olabilir. Bir meydan okumanýn ey-
leme yol açabilmesi için ne çok sert ne de
çok zayýf olmasý gerekir. Etkili bir meydan
okuma insaný yaratýcýlýða teþvik eder, fa-
kat mevcut uyumu da bozar. Dolayýsýyla
baþta kötülük þeklinde görülebilir. Bir top-
lum meydan okumalarla karþýlaþýnca ya-
ratýcý azýnlýðý ile bunlara baþarýlý cevaplar
vererek kendi ihtiyaçlarýný giderir. Her za-
man hareket halinde bulunan toplum böy-
lece medeniyet aþamasýna ulaþýr.

Dedem Korkudun Kitabý (haz. Orhan Þaik Gök-
yay), Ýstanbul 1973, s. 4, 145-152, CCCXIII; J. J.
M. de Groot, Die Hunnen der vorchristlichen
Zeit, Berlin-Leipzig 1921, s. 59; Köprülü, Edebi-
yat Araþtýrmalarý I, s. 85 vd.; a.mlf., Bizans Mü-
esseselerinin Osmanlý Müesseselerine Tesiri (nþr.
Orhan F. Köprülü), Ýstanbul 1981, s. 181 vd.; a.mlf.,
“Türk Edebiyatýnýn Menþei”, MTM, IV (1331), s.
27-34; Abdülkadir Ýnan, Makaleler ve Ýnceleme-
ler, Ankara 1968, s. 241-254, 646; a.mlf., “Orun
ve Ülüþ Meselesi”, THÝTM, I (1931), s. 121, 133;
Osman Turan, Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûre-
si Tarihi, Ýstanbul 1969, I, 102-110; a.mlf., Tür-
kiye Selçuklularý Hakkýnda Resmî Vesikalar,
Ankara 1988, s. 30-31; Zeki Velidî Togan, Oðuz
Destaný: Reþideddin Oðuznamesi, Tercüme ve
Tahlili, Ýstanbul 1972, s. 47, 49 vd.; Mehmet Al-
tay Köymen, Tuðrul Bey ve Zamaný, Ýstanbul
1976, s. 119 vd.; Ýbrahim Kafesoðlu, “Eski Türk-
lerde Devlet Meclisi (Toy)”, Birinci Millî Türkolo-
ji Kongresi: 6-9 Þubat 1978, Tebliðler, Ýstanbul
1980, s. 205; a.mlf., Türk Millî Kültürü, Ýstanbul
2002, s. 261 vd.; Bahaeddin Ögel, Türklerde Dev-
let Anlayýþý, Ankara 1982, s. 78 vd., 96 vd.; Ab-
dülkerim Özaydýn, Sultan Muhammed Tapar Dev-
ri Selçuklu Tarihi (498-511/1105-1118), Ankara
1990, s. 149; Salim Koca, Türk Kültürünün Te-
melleri, Ankara 2003, II, 78 vd., 115 vd.; Ziya Gö-
kalp, Kitaplar 1 (haz. Þevket Beysanoðlu v.dðr.),
Ýstanbul 2007, I, 474 vd.; Tuncer Baykara, “Türk-
lerde Þenlikler, Kutlamalar, Toylar ve Eðlence-
ler”, Erdem, XII/36, Ankara 2000, s. 867-898; Al-
tan Çetin, “Memlûk Sultanlarýnýn Ýhsan ve Ýn’am-
larýna Dair”, EKEV Akademi Dergisi, X/26, Er-
zurum 2006, s. 101-114.
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Ýngiliz tarihçi ve tarih felsefecisi.
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14 Nisan 1889’da Londra’da doðdu. Ün-
lü Ýngiliz iktisat tarihçisi Arnold Toynbee’-
nin yeðenidir. Annesi Ýngiltere’de üniver-
site diplomasýna sahip ilk kadýnlardandýr.
Ýngiltere’nin köklü eðitim kurumlarý Winc-
hester College (Hampshire) ve Balliol Colle-
ge’da (Oxford) Yunan ve Latin klasiklerine
dayanan bir eðitim aldý. 1911-1912 yýllarýn-
da Atina’da British Archeological School’-
da öðrenim gördükten sonra üç yýl Balliol
College’da ders verdi. Yunanistan hükü-
metinin maddî desteðiyle Londra Üniver-
sitesi’ne baðlý King’s College London bün-
yesinde açýlan Korais Kürsüsü’nde Bizans
ve modern Yunan dili, edebiyatý ve tarihi
kurucu profesörü olarak görev yaptý (1919-
1924). Ayný üniversitede milletlerarasý ta-
rih profesörlüðü görevinde bulundu (1925-
1955), emekli olduktan sonra da ders ver-
meye devam etti. 1925-1955 yýllarý arasýn-
da Londra’da Kraliyet Milletlerarasý Ýliþkiler
Enstitüsü’nde (The Royal Institute of In-
ternational Affairs / Chatam House) araþ-
týrma müdürlüðü görevi yaptý. A Study
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de biri dýþ, diðeri iç kaynaklý iki büyük de-
ðiþim yaþanmýþtýr. Devrim niteliðindeki bu
deðiþimlerden birincisi Batý’nýn Hýristiyan-
lýðý kabul etmesiyle ortaya çýkmýþ ve kül-
türel bir kesintiye yol açmýþtýr. Hýristiyanlý-
ðýn yerini üç yeni “din”e býrakmasýyla mey-
dana gelen ikinci deðiþimde ise dýþ etki-
nin bir rolü yoktur. Toynbee’ye göre Hýristi-
yanlýðýn yerini alan Batý kaynaklý bu inanç-
lar bilim, milliyetçilik ve komünizmdir. Dün-
yada Batýlý kurumlarýn, düþüncelerin ve ide-
allerin yayýlmasý, Batýlý olmayan halklarýn
kendi din ve felsefî geleneklerine (Rus-
ya’da Hýristiyanlýðýn Doðu Ortodoks mez-
hebi, Çin’de Konfüçyüsçülük, Türkiye’de
Ýslâmiyet gibi) baðlýlýklarýnýn azalmasýna
yol açmýþtýr.

Toynbee insanlýk tarihine iki farklý göz-
le bakar. Aldýðý klasik eðitim ve hazýrlan-
masý yýllar süren A Study of History adlý
eseri geçmiþe olan derin ilgisinin göster-
gesidir. Royal Institute of International Af-
fairs’de çalýþtýðý yýllarda uluslararasý iliþ-
kiler hakkýnda yazdýðý raporlar ise yaþadý-
ðý zamanla kurduðu sýký baðý ortaya koyar.
Geçmiþle ve bugünle olan iliþkisini Toyn-
bee þöyle ifade eder: “Bir ayaðým her za-
man bugünde, bir ayaðým geçmiþte ol-
muþtur.” Onun bir ayaðýný yaþadýðý zaman-
da bulundurmaya özen göstermesi Batý
medeniyetinin karþý karþýya bulunduðu teh-
likeler konusundaki hassasiyetini gösterir.
Toynbee’ye göre intihara eðilimli Batý me-
deniyetini tehdit eden baþlýca unsurlar
nükleer savaþ, teknoloji, uzay keþifleri, aþýrý
tüketim, hýrs, aþýrý nüfus artýþý, çevre kir-
liliði, kaos, ahlâkî çöküntü ve benmerkez-
ciliktir (egosantrizm). Medeniyetlerin do-
ðuþlarýndan çöküþlerine kadar geçen sü-
reçler birbirine benzemektedir. 1. Geliþme
çaðý. Bu evrede medeniyetler fizikî çevre-
leri üzerinde hâkimiyet kurar. 2. Kargaþa
zamaný. Bu evrede bozulma sel, kýtlýk, is-

tilâ neticesinde deðil toplumlarýn kendi
kendilerini yok eden eylemleri sonucu ger-
çekleþmektedir. 3. Evrensel devlet süre-
ci. Bu aþamada yükselme nihayete erer,
kargaþaya son vermek için büyük bir ça-
ba gösterilir. Muhafazakâr bir nitelik ar-
zeden bu evrede medeniyet donmuþ hal-
dedir. 4. Hükümdarsýz -ara / fetret- dönem
neticesinde gelen parçalanma ve yok ol-
ma.

Eserleri. Medeniyet tarihinden felsefe-
ye, din ve ahlâktan seyahat kitaplarýna ka-
dar çok geniþ bir alanda eser veren Toyn-
bee’nin çalýþmalarýný þu baþlýklar altýnda
gruplandýrmak mümkündür: I. Dünya Sa-
vaþý sýrasýnda Ýngiliz istihbaratý için yaptý-
ðý çalýþmalar, A Study of History, Greko-
Romen araþtýrmalarý, The Royal Institute
of International Affairs bünyesinde ger-
çekleþtirdiði yayýnlar, din meselesi ekse-
ninde kaleme aldýðý eserler, gezi kitapla-
rý, otobiyografik ve biyografik eserler, ya-
þadýðý dönemin güncel siyasal tartýþmala-
rýyla ilgili yayýnlarý. 1. A Study of History.
Eserin ilk hazýrlýklarýný I. Dünya Savaþý yýl-
larýnda yapmýþ, 1921’de yazmaya baþla-
mýþ ve 1934-1961 yýllarý arasýnda on iki
cilt halinde yayýmlamýþtýr (I-III, London
1934; IV-VI, London 1939; VII-X, London
1954; XI, London 1956; XII, London 1961).
Birçok dile çevrilen ve özellikle Amerika’-
da büyük yanký uyandýran bu çalýþmanýn
ilk altý cildi D. C. Somervell tarafýndan özet-
lenerek tek cilt halinde neþredilmiþtir (Lon-
don 1946). Toynbee de eserini Jane Cap-
lan ile gözden geçirip kýsaltarak bir cilt ha-
linde yeniden yayýmlamýþ (London 1972),
bu eser Tarih Bilinci baþlýðýyla Türkçe’-
ye çevrilmiþtir (trc. Murat Belge, Ýstanbul
1975). Kitabýn iki cilt halinde basýlmýþ bir
çevirisi daha vardýr (Ýstanbul 1978). 2. The
World and the West (London 1953). Ken-
dine geçmiþ-bugün-gelecek arasýnda ah-
lâkçý-tarihçi bir rol biçen ve düþüncelerini
1952’de Ýngiliz radyosunda yaptýðý konuþ-
malarda geniþ kitlelere ulaþtýran Toynbee
geçmiþteki saldýrganlýklarýn en büyük so-
rumlusu olarak Batý medeniyetini göste-
rir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli-
ði’nin, Batý’dan ödünç aldýðý “sapkýn” bir
inanç olan komünizmi Batýlý liberal deðer-
lere karþý bir silâh þeklinde kullanmasýnýn
Batý medeniyeti için büyük bir tehlike ya-
rattýðýný ileri sürer. Eser bu radyo konuþ-
malarýndan meydana gelmiþtir (trc. Ab-
dullah Zerrar, Dünya, Batý ve Ýslam, Ýstan-
bul 2002). 3. America and the World Re-
volution (New York 1962). Müellif bu ça-
lýþmasýnda Amerika Birleþik Devletleri’nin

Toynbee medeniyet diye adlandýrýlan ge-
liþmenin teknolojide, bilimde ve gücün ki-
þisel olmayan biçimde kullanýlýþýndaki ge-
liþmeyle meydana geldiðini, dürüstlükle ve
ahlâkî geliþmeyle iliþkisi bulunmadýðýný ile-
ri sürer. Ayrýca ona göre bir medeniyetin
büyümesinde toplumun coðrafî geniþle-
mesi kesin bir ölçü deðildir. Medeniyetin
büyümesi yalnýzca teknolojik ilerlemeden
ve toplumun fizikî çevre üzerinde gitgide
artan egemenliðinden de ileri gelmemek-
tedir. Çünkü teknik ilerlediði halde durak-
lamýþ toplumlar bulunmaktadýr. Medeni-
yet, içinde bütün insanlýðýn herkesi kap-
sayan tek bir ailenin üyeleri gibi tam bir
uyum halinde yaþayabileceði bir toplum
durumu teþkil etme çabasýdýr. Bu süreçte
dinin hayatî bir önemi vardýr. Bir medeni-
yetin varlýðýný sürdürebilmesi dinle iliþkisi-
nin zayýflamamasýna baðlýdýr. Toynbee in-
sanlarýn din diye inandýklarý þeylerin hayal
deðil gerçek olduðu kanýsýndadýr. Onun
ifadesiyle yüksek / evrensel dinlerin orta-
ya çýkýþý insanlýk tarihinde öyle önemli ha-
diselerdir ki medeniyetlerin çöküþü ya da
yükseliþiyle doðduklarý söylenemez. Evren-
sel dinler, ölen medeniyetler üzerine ko-
nan asalaklar deðildir ve yeni uygarlýklara
beþik de olmamýþtýr. Yüksek dinlerin çoðu,
kendilerine beþik olan uygarlýklarýn sýnýr-
layýcý kalýplarýndan kurtulma baþarýsýný gös-
termiþtir.

Civilization on Trial adlý eserinde Toyn-
bee, Batý medeniyetinin Greko-Romen me-
deniyetin temsilcisi sayýldýðýný ifade etse
de Batý medeniyetini sadece Helen mede-
niyetinin bir sonucu diye görmenin yan-
lýþlýðýný vurgular. Zira Batý medeniyetinin
Hýristiyanlýk aracýlýðýyla Helen medeniyeti
kadar Suriye medeniyetiyle de iliþkisi var-
dýr. Bu sebeple Hýristiyanlýk günümüz Ba-
tý medeniyetiyle Helen medeniyeti arasýn-
da bir köprüdür. Batý medeniyeti tarihin-
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1850’de babasýnýn görev sebebiyle bu-
lunduðu Kahire’de doðdu. Adý Hasan Hüs-
nü, babasýnýn adý Hüseyin Ârif, dedesinin
Hasan Sührâb’dýr. Osmanlý Müellifleri’n-
de Toyrânî Sührâbzâde Hocaoðlu þeklinde
geçer (II, 151). Toyrânî nisbesi, Makedon-
ya’nýn güneydoðusundaki Toyran (Doyran)
gölü sahilinde Yunanistan sýnýrýna yakýn
bir yerde bulunan Toyran kasabasýndan
gelir. Ailesinin Türk asýllý olduðu ve atala-
rýnýn Makedonya’da uzun süre kumandan-
lýk yapan Büyük Ali Paþa’ya dayandýðý kay-
dedilir (M. Abdülganî Hasan, s. 83). Muh-
temelen Kahire’de öðrenim görmüþtür.
Kaleme aldýðý eserler özellikle Arap edebi-
yatýna ilgi duyup kendini yetiþtirdiðini ka-
nýtlamaktadýr (Osmanlý Müellifleri, II, 151).
Tahsilini tamamladýktan sonra bazý Afri-
ka, Asya ve Rumeli ülkelerini ziyaret etti.
Bir kýsým kaynaklarda Toyran’da yaþayan
amcasýnýn oðlu Ali Bey Atâullah ile yazýþtý-
ðý zikredilmektedir (M. Abdülganî Hasan,
s. 94). Otuz yaþýna geldiðinde özellikle þiir
ve edebiyat alanýnda adý duyulmaya baþ-
ladý. Mýsýr’daki memuriyetlerinin yaný sýra
bazý gazetelerde yazýlar yazdý. Ýstanbul’da-
ki Cem‘iyyet-i Rusûmiyye üyeliðine tayin
edildi (Osmanlý Müellifleri, II, 151). 1880’-
de Ýstanbul’a yerleþen Toyrânî 1884’te el-
Ýnsân adlý Arapça bir dergi yayýmladý; ký-
sa bir zaman sonra dergi günlük gazete-
ye dönüþtü. Yine Ýstanbul’da Ýrtikå ve Za-
man gibi Türkçe, el-Ý£tidâl ve es-Selâm
gibi Arapça gazetelerin çýkarýlmasýnda ön-
cülük etti. Uzun süre Ýstanbul’daki gaze-
telerde yazýlarý neþredildi. Daha sonra Ka-
hire’ye gidip yerleþti. en-Nîl gazetesi, eþ-
Þems, ez-Zirâ£a, el-Ma£ârif gibi dergile-
rin kuruluþunda önayak oldu ve çeþitli ya-
zýlar yayýmladý. Hayatýnýn son yýllarýnda tek-
rar Ýstanbul’a dönen Toyrânî vefatýnda Þeyh
Hasîb Efendi Dergâhý hazîresinde defne-
dildi. Toyrânî þiire, edebî nesre ve gaze-
teciliðe önem vermiþ, bilhassa Arap dün-
yasýnda Osmanlý aleyhtarlýðýna yönelik ya-
zýlara reddiyeler kaleme almýþtýr. Kullan-
dýðý edebî dil ve samimi üslûp onun Os-
manlý Devleti’ne olan baðlýlýðýnýn iþareti-
dir. Toyrânî, bir taraftan Batý dünyasýný an-
lamaya çalýþýrken diðer taraftan Ýslâm me-
deniyetinin üstünlüðünü dile getirmiþ, dö-
nemindeki ayrýlýkçý milliyetçi akýmlara kar-
þý din faktörünü öne çýkararak Osmanlý
hâkimiyeti altýnda birlik çaðrýsýnda bulun-
muþtur.

Eserleri. Toyrânî’nin yazdýðý eserlerin ço-
ðu küçük risâleler halindedir. Altmýþ civa-
rýnda Arapça ve on civarýnda Türkçe eseri
yayýmlanmýþtýr. Bu eserler arasýnda þun-
lar zikredilebilir: 1. ¡emerâtü’l-¼ayât (Ka-
hire 1300). Arapça þiirlerini içeren divaný-
dýr. Abdülganî el-Arîsî’nin yaptýðý seçme-
ler el-MuÅtâr min ¡emerâti’l-¼ayât adýy-
la neþredilmiþtir (Kahire 1325). 2. Hülâ-
sa-i Medeniyyet-i Ýslâmiyye (Ýstanbul
1304). Ýslâm medeniyetinin Batý medeni-
yeti karþýsýnda üstünlüðüne deðinilen kýrk
sekiz sayfalýk Türkçe bir risâledir. 3. en-
Neþrü’z-zührî fî resâßili’n-neþri’d-deh-
rî (Ýstanbul 1306). Bazý konulara yönelik
felsefî ve siyasî yorumlardan ibarettir. 4.
el-Mebâdißü’l-¥üseyniyye fî u½ûli’l-¼ik-
meti’d-dîniyye (Kahire 1309). Eserde usû-
lü’d-dîn kitaplarýndan iktibas edilmiþ elli
kaide zikredilip yorumlarý yapýlmýþtýr. 5. el-
¥aššu rû¼u’l-fa²île (Kahire, ts.). Risâle
halindeki eser felsefeyle ilgilidir. 6. Mašå-
le fî icmâli’l-kelâm £alâ mesßeleti’l-Åi-
lâfe beyne ehli’l-Ýslâm (Kahire 1309). 7.
ƒa¹¹ü’l-iþârât (Kahire 1310). Arapça harf-
lerdeki nokta vb. iþaretlere dair bir risâle-
dir. 8. el-Æavlü’l-fa½l (Kahire 1313). Ebü’l-
Hüdâ es-Sayyâdî hakkýnda kaleme alýnan
bir risâledir. Toyrânî’nin bunlardan baþka
gazete ve dergilerde yayýmlanýp, baþta Sü-
leymaniye olmak üzere çeþitli kütüphane-
lerde kayýtlý olan eserleri bulunmaktadýr
(Osmanlý Müellifleri, II, 151-152; Serkîs, II,
1253; Yûsuf Es‘ad Dâgýr, II, 563-564).
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Bir kimse hakkýnda
zanna dayalý olarak hüküm verme,
suç isnadýnda bulunma anlamýnda

fýkýh terimi.
˜ ™

Sözlükte “bir þeyi düþünürken aklý baþ-
ka yere kaymak; kuruntu içine düþmek”
anlamlarýndaki vehm kökünden türeyen
ve “zan, þüphe; suç, kabahat; zan altýna

birden zenginleþen sonradan görme bir
ülke olduðunu ifade eder. Ona göre Ame-
rika artýk dünya devriminin ilham kayna-
ðý ve öncüsü deðil evrensel karþý-devrim
hareketinin lideridir ve kendi çýkarlarýnýn
savunuculuðunu yapmaktadýr. Amerika es-
kiden Roma’nýn temsil ettiði þeyi temsil
etmekte, bolluðun cezasýný çekmekte ve
giderek dünyanýn geri kalan kýsmýndan
kopmaktadýr.

Toynbee’nin diðer baþlýca eserleri þun-
lardýr: Turkey (Kenneth P. Kirkwood ile,
Londra, Benn 1926; Türkiye. Bir Devletin
Yeniden Doðuþu, trc. Kasým Yargýcý, Ýstan-
bul 1971; Kasým Yargýcý – M. Ali Yalman,
Türkiye ve Avrupa, Ýstanbul 2002; Hülya
Karaca, Türkiye. Ýmparatorluktan Cumhu-
riyete Geçiþ Serüveni, Ýstanbul 2003). Sur-
vey of International Affairs, Royal Insti-
tute of International Affairs, yýllýk, 1925-
1946; Civilization on Trial (London 1948;
trc. Ufuk Uyan, Medeniyet Yargýlanýyor, Ýs-
tanbul 1980; Kasým Yargýcý – M. Ali Yalman,
Uygarlýk Yargýlanýyor, Ýstanbul 2004);
Greek Historical Thought from Ho-
mer to the Age of Heraclius (London-
Toronto 1950); An Historian’s Approach
to the Religion (London 1956; Fransýzca’-
dan trc. Ýbrahim Canan, Tarihçi Açýsýndan
Din, Ýstanbul 1978); Christianity Among
the Religions of the World (NewYork
1957; trc. Mehmet Aydýn, Hýristiyanlýk ve
Dünya Dinleri, Konya 2000); Hellenism:
The History of a Civilization (New York
1959); Change and Habit. The Challen-
ge of our Time (London 1966); Acquain-
tances (London 1967; trc. Deniz Öktem,
Hatýralar: Tanýdýklarým, Ýstanbul 2005); So-
me Problems of Greek History (London-
New York-Oxford 1969); Experiences (Ox-
ford 1969).
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