B ~ BL ~ YOGRAFYA
NICOLAI TODOROV, Balkanskii Gorod XV-XIX Vekov "XV-XIX
yüzy~llarda Balkan ~ehri" Izdatel~tvo Nauka, Moskova 1976, 515 S.
(A 111/ 7523).
Kitabda, giri~~bölümünde ara~t~rma alan~~ ve yöntem üstünde durularak, birinci bölümde (s. 23-s. 84) Balkan ~ehirlerinin Osmanl~~öncesi yap~sal özellikleri
ve Osmanl~~ dönemindeki de~i~imi (XV-XVI yüzy~llar) tasvir ediliyor. Nicolai
Todorov burada Osmanl~~ toplum yap~s~~üzerindeki kuramlar~~da tart~~makta ve
bunlar~n analiz ve ele~tirisini yaparak, Osmanl~~ kentlerini feodal bir toplum tipi
içinde inceleyece~ini belirtmektedir.
Yap~t~n ikinci bölümünde (s. 84-s. 126), Osmanl~~Devlet sisteminde Balkan
~ehirlerinin (XVI-XVII yüzy~llar) yap~s~~incelenmektedir. Todorov özellikle ekonomik faaliyetler ve nüfus hareketlerine e~ilmekte, mevcut literatürün yan~nda
geni~~ölçüde bulgar ar~ivlerindeki Osmanl~~ kay~tlar~n~~kullanarak modelini geli~tirmektedir. Burada Balkan ülkelerindeki Osmanl~~ tarihi ara~t~rmalar~ndan da
geni~~ölçüde yararlan~ld~~~~gözlemlenmektedir. Bu bölümde ticaret hayat~, pazar
ili~kileri (s. ~~o ~ -s. ~~12) ve esnaf te~kilat~n~n yap~s~~üzerinde (s. ~~I2-5. 124) etrafl~ca
durulmaktad~ r. Profesör Todorov 18. ve 19. yüzy~ llarda Balkan ülkeleri ve Bulgaristandaki ticaret ve manifaktürdeki geli~melerin bu yap~n~n de~i~iminden ileri
geldi~ini ileri sürmektedir.
Üçüncü bölümde (s. 127-s. 174) Osmanl~~ ~ehir nüfusundaki farkl~la~ma, özellikle sosyal tabakala~ma ve nüfus hareketleri, fiyat hareketleri ve ekonomik hayat~n
de~i~mesi ele al~n~yor. Bu de~i~meler ona göre 18. yüzy~l~n getirdi~i ve ça~da~~tarihi
etkileyecek önemdeki olaylard~ r. Bir bak~ma Todorov 18. yüzy~l ticari geli~melerinin
Balkan ~ehri ve ülkelerinin toplumsal siyasi geli~mesini haz~rlad~~~n~~önemle vurgulamak istemektedir.
~kinci Kesim: Bu bölümde, Balkan ~ehirlerinin dünya sanayi ve ticaretinin
inki~af etti~i yak~n ça~lardaki geli~me problemleri ele almmaktad~r. Yap~t~n esas~~
olan bu bölümde Nicolai Todorov özellikle esnaf te~kilat~ndaki organiza3yon de~i~meleri ve kapital birikimi üzerinde durarak, kapitalist bir iktisadi nizama geçi~in
ba~lang~c~n~~ aç~klamaya çal~~~yor (s. 194-s. 222). 18. yüzy~lda Bulgaristan esnaf
te~kilat~ndaki de~i~meler, bunun nedenleri (ticaret ve geni~~üretim) ve sonuçdaki
sermaye birikimi üzerinde Profesör Todorov'un çal~~ ma ve yorumlar~~türk okuyucular~~taraf~ndan bilinmektedir*. Todorov, hernekadar XV-XVIII yüzy~llar aras~nda, Balkan köyündeki de~i~imlerin ve köylünün pazara yönelik üretici haline
* N. Todorov, "Bulgaristan Esnaf Te~kilat~nda Karekter De~i~meleri", ~. L
iktisat Fakültesi Mecmuas~, C. 27 say~- I-2, Istanbul 1968, s. 1-36.
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geçi~inin safhalarm~~ aç~kça tesbit etmenin güçlü~ünü belirliyorsa da, d~~~ticarete
yönelik üretimin bu dönemi nas~l ba~latt~~~~üzerindeki yorumunu destekleyecek
kaynaklar~~k~smen getirmektedir.
Osmanl~~imparatorlu~unun Balkan eyaletlerinde ilk fabrikalar ve bunlar~n
üretimi üzerinde durulan 256-282 sayfalardan sonra ikinci kumlu ikinci bölümünde,
19. yüzy~lda Balkan ~ehirlerinin nüfus yap~s~~ve nüfus hareketlili~i üzerinde durulmaktad~r.
imparatorlu~un modernle~me dönemi olan 18-19. yüzy~llarda Balkan ~ehirlerini demografik, ekonomik, idari yönden inceleyen, bununla ilgili yeni kaynaklar~~
kullanan bu eser; Balkanlar~n son Ça~lar tarihi için kayda de~er, incelenmesi gerekli
bir yorum getirmektedir.
Doç. Dr. ILBER ORTAYLI

J. SPENCER TRIMINGHAM, Christianity A~nong the Arabs in Preislamic Times, Longman London and New York - Libraire du Liban
XIV 342 S. (A. IV/3811).

Yazar~n ele ald~~~~konu, Osmanl~~ ~mparatorlu~unda Arab - h~ristiyan az~nl~klar~n men~eini ve ayn~~zamanda Mezopotamya, Suriye, Filistin bölgesinin islami
devirde geçirdi~i de~i~ikli~i anlamak bak~m~ndan önemlidir. Yazar J. S. Trimingham Sudan, M~s~r, Suriye ve Lübnan'da uzun y~llar kal~p dinler tarihi, sufizm
ve hiristiyanl~k üzerinde ara~t~rmalar yapan bir uzmand~r.
Kitapda, islam fetihlerinden sonra "arabize" edilen sami h~ristiyan kavimlerden
çok, eski devirlerden beri arapça konu~an arap topluluklar~~aras~nda h~ristiyanligin yay~l~~~~ve pratikte nas~l uyguland~~~~üzerinde duruluyor.
Yazara göre; Arabistan terimi belirli bir co~rafya bölgesinin ad~~olamaz. Her
nekadar Arap yar~madas~~Roma devrinde de Araplarla meskûn idiyse de, bu göçebe bedevi Araplar d~~~nda yerle~ik Arap topluluklarma hem yan~mda da hem de
yar~mada d~~~nda; Suriye, Filistin, Mezopotamya, Babilonya (Sevad-~~ ~rak) ve
hatta bat~~ ~ran'~n baz~~bölgelerinde rastlan~yordu. Bu nedenle Arabia Petraea,
Arabia Deserta veya Arabia Felix (Güney Yemen) d~~mda da Arap topluluklar~~
bulundu~undan, h~ristiyanl~~~n do~u~u s~ras~nda bunlar~n durumlar~~tart~~~l~yor...
Yeni dinin yay~l~~~~ikinci bölümde ele al~n~yor (s. 41-s. 86) Tarihin eski dönemlerinde
"Aramice" ve "Arami" terimleri genel olarak buralardaki sami halklar için kullan~l~rd~. A'rab terimi daha çok Suriye ve Mezopotamya'nm göçebeleri için kullan~lan
bir tabirdi ve bu dönemlerde Arapça diye bir ayr~~dilden söz edilemezdi. (Sadece
Yemen'de eski devirlerden beri kendine özgü saf bir arap kültüründen söz edilebilir). Örne~in Judaea kral~~Herod, kumlu denen bir arap grubundan geliyordu.
Sonralar~~güya ibranile~mi~~bir ailenin o~luydu. Kendisi gibi arap olan Nabati
kral~~ve onun rakibi Aretasla Herod aym dili konu~uyordu, yani Aramice... (s. 4).
~kinci bölümde Suriye Arap bölgesinde h~ristiyanl~~~n yay~l~~~~ ele al~n~yor.
Üçüncü bölümde Kuzeybat~~Arabistan bedevileri aras~nda hir~stiyanl~k ve bu dinin

