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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.
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Uzun y~llar süren bir ar~iv taramas~ n~n getirdi~i yeni verilerin Osmanl~~Anadolusu
~ehirleri üzerindeki bilgilerimizi zenginle~ tirdi~ine hiç ~üphe yok. Faroqhi ihtiyatla Osmanl~~
~ehirleri üzerinde bir tipoloji denemesinden kaç~n~yor. Örne~in 76. sh. den itibaren yer alan
Karadeniz limanlar~~ ve ~stanbul bölümüne göz at~ ld~~~nda yazar~n bu tutumu anla~~ l~yor.
Kendi ar~iv bulgulan ve Osmanistlerin monograf~ leri ile yetinen yazar Osmanl~~ öncesi veya
Ceneviz, Venedik ara~t~rmalar~ na ba~vurmam~~ . Çünkü Braudelvarl bir tipoloji denemesine
girmek istemiyor. Hatta Istanbul bizzat yazar~ n bilinçle iteledi~i bir konu gibi, bu yolla Balkan
iktisadiyat~na girmek konu da~~tacakt~. Yazar~n bu daralt~c~~tutumuna hak vermek gerekir.
~stanbul için yazar~n (15.sh.de) herhalde 17. as~rdaki yar~m milyonu a~k~n figürü üzerindeki
tart~~mas~na da kat~lmak gerekir. Istanbul kenti bir bak~ ma Anadolu kentlerinin
iktisadiyat~ndan daha zor ara~t~r~lacak durumdad~r, malzeme da~~n~k, yan~lt~c~d~r.
Faroqhi Ba~bakanl~k ar~ivindeki mühimmeler, maliyeden müdevver ve di~er tasnifier
yan~nda Orta Anadolu kentlerinin Kad~~sicilleri ve önemli miktarda Tahrir defterlerini
kullanm~~t~ r. Bu tarama nedeniyle benzeri konulardaki çal~~ malara göre; Faroqhi'nin kitab~ ,
16-17. yüzy~l Osmanl~~ kentleri üzerinde uzun zaman ba~vurulacak bir el kitab~~ say~lmal~d~r.
Faroqhi (sh. 40 dan itibaren) bütün ekonomik aktivitenin yo~unla~t~~~~ve tayin edici rolü
olan ~ehir merkezlerinde Ayverdi-Barkan ve ~nalc~k teorisini vak~fiann etkinli~i tezini kabul
ediyor. Burada yazar Anadolu kentleri için örneklemeler ve say~m tabulalan da vermi~. 16-17.
yüzy~ l ekonomisi için çok spekülatif bir konu olan kuma~~manifaktürü, geli~imi, kent ve
çevresindeki etkileri ele al~nm~~. Daha önce O. Ergenç'in Ankara için yapt~~~~belirlemelerin
muhtelif yerlerdeki tesbiti, özellikle pamuk tanm~na ba~l~~olarak ele al~nan pamuk dokuma
merkezleri, ipek ve sonra boya ile ilgili madenler ve maddeler bu bölümde sözkonusu. 16. yüzy~l
kent tarihçilerimizin Ergenç, Halaço~lu'nun yakla~~m~n~n geni~~biçimde verilerle sman~p
saptand~~~~bir bölüm ise sekizincisi; tar~ msal üretimle kent nüfusu ve büyüme aras~ ndaki
ba~lant~ya i~aret ediyor. Burada Faroqhi daha çok Konya-Ak~ehir ve civann~~örnek olarak
alm~~. Göç ve kentin geli~imi adl~~bölümde Celali karga~as~~ve benzeri anar~i dönemlerine ait
palankalann yap~m~~ve savunma tedbirleri üzerinde durulmu~. Burada 9 nolu foto üzerinde
durmally~z. Sur üzerine ev yapma'n~ n böyle bir savunma dönemiyle ilgisi oldu~u ~üphelidir.
Kent surlar~~biti~i~ine ve üstüne ev yapmak memnuattand~ . Bu gibi bir mimari 6- ~~7. yüzy~llar
ve daha öncesinin de~il, 19. yüzy~l~n kal~num olmak gerekir.
Faroqhi' nin ad~geçen çal~~mas~~Türkiye'de Özer Ergenç, Y. Halaço~lu, Musa Çad~rc~~gibi
tarihçilerte ba~layan ~ehir monografileri gelene~inde yeni bir a~ama bir toparlama ve
herhalde, 16-17. yüzy~l Anadolu tarihi ara~t~rmalar~na de~erli bir katk~d~r.
~LBER ORTAYLI

BERNARD LEVIS, The jews of Islam, Princeton 1984, 245 sh.

A.IV /8274
Osmanl~~musevili~i tarihçili~in en az i~lenen konular~ndan biri. Hiçbir ülkede musevl
cemaati Osmanl~~imparatorlu~unda oldu~u kadar renkli ve de~i~ik boyutlara sahip de~ildir. Bu
renklilik cemaatin men~ei kadar ya~ayan folklorunda, dilinde, zamandan zamana de~i~en
iktisadi durumunda görülür. Osmanl~~musevIli~inin tarihini yazmak, bizzat Osmanl~~tarihini
yazmak kadar güç ve kar~~~k bir i~tir.

