BERNARD LORY, le Sort de l'Heritage Ottoman en Bulgarie. l'Exempk de Ville
Bulgares 1878-1900. Varia Turcica I, Editions ~s~s, Istanbul 1985, 235 sh.
Osmanl~~yönetiminin sona erdi~i 1878 Ayastefanos ve Berlin andla~malar~ndan 20. yüzy~l
ba~lar~na kadar Bulgaristan'~n (yani Bulgar Prensli~i ve Do~u Rumelinin) iktisadi, sosyal
kültürel hayat~ n~~ ele alan, yazar~n belirtti~i üzere daha çok ~ehirler üzerinde duran bu çal~~ma;
Bulgaristan'daki be~~as~rl~k Osmanl~~ yönetiminin kal~nt~lar~ n~~ ve yeni devlet ve toplumun
sorunlar~n~~ bu aç~dan ele al~yor.
Bulgaristan problemlerle ve iktisadi, idari alanda baz~~ bo~luklarla do~mu~tu. Uluslararas~~
ili~kileri de baz~~uyumsuzluklar sözkonusuydu. Lory bu alanda gerek diplomatik belge
derlemeleri, gerekse Bulgarca literatüre geni~~ölçüde ba~vuruyor. Kitap kolayl~kla okunan,
tezin aç~kl~kla yürütüldü~ü bir uslifba sahip. Kitap Bulgar prensli~i ve Do~u Rumeli'nin
hukuki varl~~~, beynelmilel statüsü üzerinde bir analizle ba~l~ yor. II. Bölümde Bulgar
nüfusunun yap~s~ : zaman zaman Türkçe terimlerin Bulgarca literatürden nakli ve Osmanl~~
kaynaklar~n~n hemen hiç kullan~lmay~~~~ (baz~~ hukuki metinlerin Frans~zcalar~~ ve o ça~~n
Avrupal~~gözlemcileri tarafindan Osmanl~~ toplumu üzerine yaz~lan birkaç kitap d~~~nda) bu
çal~~mada bir noksan, ama yazar~n ele ald~~~~kaynaklar~~iyi de~erlendirip özetledi~i ve renkli bir
tasvir yapt~~~~aç~ k. Nüfus co~rafyas~, nüfusun etnik özellikleri ve ili~kileri, literatürdeki
istatistiklerin nakli veriliyor. Prenslik döneminde Türk nüfusu giderek azalmaktayd~.
Bölüm; yeni Bulgar devletinin örgütlenmesi aç~s~ ndan pek ilginçtir. Osmanl~~bürokratik
miras~ n~ n daha da rasyonelle~ti~ini söylemek güçtür; ~~ 879'da Rumeli ve prensliklerde 2862
olan memur say~s~~1896'da 20809'a ç~km~~ t~ r. Of~slerde i~siz, sohbet eden ve kahve içen memur
kalabal~k' devlet örgütünün tipik bir görümüdür. Köy, ~ehir, mahalle yönetimi üzerinde
dururken nakledilen bir gözlem ilginç; mahalleler o dönemde Osmanl~~ ~ehirlerinde de
görüldü~ü üzere etnik temelini kaybetmekte, s~ndla~ maya göre biçimlenmektedirler (sh. 69).
Bulgarlar aras~nda bu dönemde tam ba~~ms~z-anayasal bir rejimin tüm dertlere çare olaca~~~
yayg~ n bir inançt~.
Yazar ekonomik miras~~ de~erlendirirken bir noktaya fazla de~iniyor; Bulgaristan~n ~~ 8 ve
~~ g. yüzy~ldaki ekonomik geli~mesi ve yerli zenaat ve ticaret ve ziraat~n Avrupa ile olan ili~kileri.
Böyle bir k~sa de~erlendirmenin konuya giri~te yarar~~ olabilirdi. örne~in Todorov'un
"Balkanski gorod" adl~~ eseri as~l burada yararl~~ olabilirdi. Genellikle yazar~n de~indi~i konu
Türk göçünün mesela pirinç tanm~ nda ve baz~~zenaat dallar~nda yaratt~~~~bo~luktur. Bu
bölümde do~u Rumeli ve Osmanl~~gümrükleri üzerinde ilginç ili~ki ve sorunlara da deginiyor.
Osmanl~-Bulgar ticareti hacim olarak hemen Fransa ve Ingilterenin alt~ na dü~mü~tür. Gene bu
bölümde Quatert, Thobie ve Issawi gibi ~ g. yüzy~l Osmanl~~iktisadiyat~n~~aç~klayan kaynaklar
yard~ mc~~olabilirdi. Gene Osmanl~~egemenli~inin biti~inde ~ehirlerin durumu üzerine Sergei
Nikitin'in Çar ordulann~n yapt~~~~ilk sarma dayanan makalesi de (K voprosu a naseleniy i
Ekonomike Bulgarskogo Goroda v 70 goda Studia Balkanica 3) ba~vurulmayan bir kaynak. Lory
ula~t~ rma üzerinde ilginç analizlerle devam ediyor. ~ehirlerin yap~s~~üzerindeki analizleri de
ayn~~ niteliktedir. Lory'nin gündelik hayattaki Osmanl~~ etkisi ve de~i~imini ele ald~~~~VI
bölümünün, ise gerek konuyu sunma, gerekse uslab bak~ m~ndan usta i~i oldu~unu belirtmek
gerekir. (Örne~in Fes üzerindeki pasaj-gündelik giyim ve adetlerin de~i~imi). Söylenecek baz~~
~eyler var. Yazar do~u Rumeli Bulgar bas~n~n~~ yeterince ele almam~~. örne~in o dönemin
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önemli gazetesi "Borba"dan hiçbir bilgi yok. Bu gazete Osmanl~~yönetiminin ve ~stanbuldaki
bas~n~n bile ilgisini çekip polemi~e neden oluyordu. (örne~in Tank, 27 CA ~~3o ~~/9.8.1885) Son
bölümde e~itim konusundaki yap~sal geli~meler kadar, baz~~gelenekler örne~in kurban kesme
adeti dahi ele al~nm~~. Lory'nin çal~~mas~~ hemen hiçbir Osmanl~ca kayna~a de~inmeyen (bu
konu için bir eksik) hatta belki bütün önemli Bulgar kaynaklar~n~~da ele alamayan bir çal~~ma;
ama analizler, konunun aç~klan~~~~ve uslill~~bak~m~ndan ustaca yaz~lan, zevkle okunan ve çok
ö~retici bir eser.
~~LBER ORTAYLI
De l'empire d la ripublique: regards sur la Turquie, CAH I ERS du GETC. Nr I 1984-85 k~~~say~s~~

Ça~da~~Türkiye üzerine ara~t~ rmalar grubu Paris Üniversitesi ve CNRS (Bilimsel
Ara~t~rmalar Milli Merkezi) ö~retim üyelerinden olu~uyor. Iktisatç~, tarihçi ve sosyologlar her
y~l Türkiye üzerine bir seminer yapmaya ba~lad~lar, Frans~z türkolojisinin bu önemli olay~n~n
ilk ürünü de ilk seminerin bildirilerini deneyen bir kitapç~k. Bu say~da; François Georgeon'un
"Türk Ocaklar~" üzerine bir incelemesi, Paul Dumont'un "1919-1923 döneminde Frank
~nasonluk", Ahmet inserin "Devletçilik'in anatomisi ve iktisadi devlet te~ebbüsleri" gibi
makaleleri görülüyor.
Giri~te Lüsin Bagla ve ~skender Gökalp'in belirtti~i üzere Türkiyenin tarihsel geli~imini ele
alarak, ça~da~~kurumlar~n analizi yap~l~yor ve di~er üçüncü dünya ülkeleriyle mukayese
amaçlan~yor.
~~LBER ORTAYLI

SURAIYA FAROQHI, Towns and townsmen of Ottoman Anatolia (Trade,
crafts and food production in an urban setting I 52o-165o) Cambridge, 1984.
Faroqhi; Rumeli, Haleb, Suriye ve do~u Anadolu vilayetlerini konu d~~~nda b~rak~yor.
Kendi ifadesince bunlar ayr~~bir monografi konusudur. Gene Bursa ~u s~rada etraf~~ara~t~rma
konusu oldu~undan (Barkan'~n bas~lmayan Hüdavendigar ve Ergenç'in Bursa ara~t~rmas~~
kastediliyor) kitab~n d~~~nda b~rak~lm~~. Trabzon vilayeti de bunlar aras~ndad~r. Faroqhi Orta
ve Bat~~Anadolu vilayetleri ~ehirlerinin 16-17. yüzy~llardaki ekonomik yap~s~n~; zenaatleri,
yiyecek tüketimi, tüketim kal~plann~, nüfuslann~~ele alm~~. Burada kentlerdeki dini yap~, etnikdini gruplar~n alt kültürleri, folklor hatta iktisadl strüktürün ötesinde sanat ve mimari tarihinin
ele al~nmayacak' ba~~ndan söylenmi~tir. Gene yazar konutlar~n büyüklü~ü, de~eri, bina olarak
evfimi gibi mimarl~k tarihini de ilgilendiren bir konuya ayr~~bir monografi olarak basacak gibi
görünüyor. Üzerinde ~srarla durdu~u bir konu; ticaret, ticaret yollar~~ve kervan ula~~m~d~r.
Nihayet daha önceki monografilere ra~men (örne~in Anhegger'in madenler üzerine çal~~mas~,
Balkanlarda özellikle Bojan~ç'~n monografileri) bu kitapta Anadolu iktisadiyat~n~~anlamam~za
yard~m edecek ba~ar~l~~bir bölümün de maden ç~karma ve metal i~çili~i ve bunun kentlerin
hayat~ndaki etkileme tahsis edilen k~s~m oldu~unu belirtelim.
Faroqhi bazen ikinci el monograf~lerin getirdiklerini gölgeleyecek kadar kendi ar~iv
bulgulann~~sergiliyor. Osmanl~~ ar~iv kaynaklar~n~n geni~~ölçüde kullan~ld~~~~bu çal~~mada,
yay~ nc~n~n angl~~-sakson usulü dipnotlann~~kitap arkas~na s~ralanmasm~n okuyucuyu çileden
ç~kard~~~n~~belirtmek gerekir.

