768

B~ BL~~YOGRAFYA

Osmanl~~devlet ve toplum hayat~nda 16 nc~~ yuzy~ldan sonra hissedilen bunal~m dolay~s~yle devlet adam~~ ve bürokratlar padi~ahlara veya sadrazamlar~na risa'leler ve lây~halar sunuyordu. Bunlar bir yerde klasik nasihatnâme türünde eserler
olmakla beraber, önemli fark~~ ça~da~~bunal~m~n üzerinde çok durup bunun nedenlerine i~aret etmeleri ve teferruatl~~ tasvirler yapmalar~d~r. ~~te Kitâbu Mesâilhi'lMüslimin yeni bulunan bu tür ilginç raporlardan biridir. Muhtemelen bir sadrazama
sunulmu~tur. Bu nedenle ne~ri ve incelenmesi XVII nci yüzy~l tarihimiz için önemli
bir katk~d~r.
Bu eser Prof. Y. Yücel'e göre 1639-40 tarihlerinde kaleme al~nm~~~ve sadrazam
Kemanke~~Kara Mustafa Pa~a'ya sunulmu~tur. (s. 4-5) Risale 52 babdan meydana
gelmektedir. Eserde kopuk, eksik sahifeler de vard~r. Prof. Yücel'in ön incelemesi
ile birlikte bu risale Osmanl~~ tarihinin ara~t~r~lmas~~gereken bir dönemi için ayd~nlat~c~~ kaynaklardan biridir.

Palestine in the I8th Century-Patter~~s of Government
and Administration the Magnus Press, The Hebrew University, Jerusalem 1973. XVI
344 sahife. (A III - 8321).
AMNON COHEN :

Kitaba 18. y.y.'da Osmanl~~imparatorlu~unun çöküntü veya de~i~im döneminde Filistin bölgesindeki idarenin tamm~yla giriliyor. Filistin co~rafi bölgesi o as~rda
Sidon (Sayda) eyaleti ve ~am'~n güney sancaklar~ndan müte~ekkildir. Mahalli nüfus
guruplar~n~n, eski hanedanlar~n idareyi ne ~ekilde ele ald~klar~~ve bu ailelerin,
statüleri inceleniyor. 18. yüzy~l~n, Imparatorlu~un her yan~nda bu gibi hanedanlar~n yükseldi~i bir dönem oldu~u göze al~n~rsa, kitab~n bu bölümünde ilginç bilgiler verildi~i anla~~l~r. Yazar Osmanl~ca, Arapça kaynaklar yan~nda o ça~~n ibranice
kaynaklar~n~~ve malzemesini de kullan~yor.
Ikinci bölümde idari taksimat ve özellikle Akra'n~n inki~af~~ele al~n~yor. Hayfa,
Akra gibi sahil merkezlerinin inki~af~, bat~~ pazarlar~~ ile ba~layan iktisadi bütünle~meyi anlamak bak~m~ndan yararl~~bir inceleme konusudur. Idare bölümünde
mali idari konular, ordu sorunlar~~ ele al~n~yor.

STANFORD J. SHAW, Between Old and New, The Ottoman Empire
under Sultan Selim III. Harvard Univ. Press. Cambridge-Mass. 1971.
(A IV - 1247).
III. Selim döneminde Osmanl~~ Imparatorlu~unun geçirdi~i ~slahat~n kar~~la~t~~~~zorluklar ve sonuçlar hakk~nda Shaw'un uzun zamand~r ç~kard~~~~makale
ve yeni ara~t~rmalar~n sonuçlar~n~~ sundu~u bir eser.... II nci Selim'in ~ehzadeli~indeki e~itimiyle ba~layan eserde, Avusturya ve Rusya ile yap~lan sava~lar,
(III. Mustafa devri) ve Sultan I. Abdülhamit yönetiminin sorunlar~~ ele al~nd~ktan
sonra, III. Selim saltanat~~ve Nizam-~~Cedid dönemine geçiliyor. Meclis-i Me~veret
gibi harp dönemi reformlar~ ndan sonra reformcu grubun niteli~i IX. bölümde

