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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
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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.
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Bernard Lewis, Islam ülkelerinde ~slamdan sonra Yahudileri ele al~yor. Bu geni~~konu
içinde Osmanl~~yahudili~inin yeri gene göreli olarak azalacakt~r. Nitekim eldeki kitab~n yar~s~~
bu konuya tahsis edilmi~. Ancak yazar~n geni~~literatür bilgisi, ar~iv çal~~malar~~ve edibane
uslübu, okuyucuya sorunun yeni boyutlar~n~~tan~t~yor ve orta~ark musevi tarihinin global bir
görünümünü verebiliyor. Do~ru bir giri~~olarak, Lewise göre; ortaça~la birlikte musevili~in
kültürel, mali gücü hatta nüfus Avrupaya kaym~~t~r. Uygarl~ kla birlikte Musevi hayat~~ve
kültürü de do~udan bat~ya do~ru temerküz etmi~tir. Judaeo-Islam gelene~i ba~l~kl~~bölümde
Yahudi ve Islam dini, tatbikat ve uygarl~kta ikisi aras~ nda büyük benzerlikler vard~ r. Yahudiislam aras~ndaki çat~~ma (var oldu~u zaman) dini akaidden çok maddi hayat prati~inde yatan
nedenlere dayan~ r. Oysa h~ristiyanl~ kta antisemitizm h~ ristiyan akaidinden ileri gelir.
Gerçekten de 325 Nicea konsulünün bu karar~~196o lara kadar sürdü.
Osmanl~~Musevili~inin kaynaklar~~Avrupa, Osmanl~-Türk, Arap ve hahamba
~~l~k
ar~ivleridir. Bu zengin kaynak henüz ba~lang~ç etüdleri halindedir. Osmanl~~filtühat~n~n ilk
as~ rlarmda Istanbul ve Akdeniz adalanndaki Romanyot dedi~imiz Yunanca konu~an Yahudi
kolonisi bu dili az zamanda kaybetmi~ti. Bizans miras~~olan bu grup d~~~ nda Ortado~udaki
(Mezopotamya ve yukar~~Mezopotamya) Arapça-Aramice konu~an ve nihayet Osmanl~~
döneminde 15. as~ r sonunda ~spanyadan ve di~er Avrupa ülkelerinden gelenler hesaba
kat~lmal~d~ r. Böyle rengarenk bir gurubun etüdünün kolay olmayaca~~, bir çok meslek
grubunun ortak u~ra~~ yla anla~~labilece~i aç~kt~ r. Musevi cemaati Avrupa da bask~~görüp
kovuldukça, Osmanl~~ülkesine kabul edilmi~lerdir. Yazara göre bu sadece bir lütuf de~ildir,
hatta ça~r~lm~~ lar bu tarafa göçmeye te~vik edilmi~lerdir. ~lk yüzy~ lda Avrupa tababeti,
matbaa, fen bilgisi, muhasebe ve mali becerileri, para meselesindeki, ticaretteki tecrübeleriyle
toplum hayat~ na önemli katk~lar~~olan Yahudiler, Osmanl~~imparatorlu~unda seçkin bir az~nl~k
grubu say~ labilirlerdi: ama 17. yüzy~l ortalar~ ndan itibaren bu statülerini kaybettiler ve
özellikle Rumlar ve nihayet Ermeniler lehine iktisadi içtimai bir gerileme dönemine girdiler.
Ticari, iktisadi gerilemeyi Avrupa ile ili~kilerin kopmas~~ve mesela Avrupa elçilikleri nezdindeki
tercümanl~ k gibi görevleri kaybetme süreci izledi. B. Lewis'in kitab~ nda Istanbul Musevi
folkloru, günlük hayat~ n ak~~~~konusunda çok zengin bilgiler bulam~yoruz; bu onun bir kusuru
olmaktan çok, ara~t~nlmayan ve gittikçe kaybolan bu fenomenin kar~~s~nda genelde
Judaistlerin ve Judeo-turkologlann elan hareketsiz ve ilgisiz kalmalanndan ileri gelmektedir.
Bildi~imiz nadir istisnalardan biri bir romanist olan ve Istanbul Musevilerine dil tetkikleri
yoluyla yönelen Marie Christine Varol'un bas~lmay~~bekleyen saha tetkikleridir. Lewis, yaz~l~~
kaynaklar ve ikincil literatürün asl~nda son derece ustal~ld~~bir deneme ve de~erlendirmesini
yapmaktad~r.
Osmanl~~imparatorlu~unda özellikle Rumeli k~tas~ ndaki Yahudi cemaati ile Rumortodokslar aras~ nda belirgin bir çat~~ma vard~ . Mahalli Rumlar~ n malûm i~neli fiç~~
söylentileriyle Yahudi cemaatini s~k s~ k idari otoritelere ~ikayet ettikleri de görülür, Hükümet
ve ~er't mahkemeler bu gibi ~ikayetleri dikkate alm~yor ve davan~ n görülmesini reddediyordu.
(yazar~n zikretti~i Uriel Heyd'in, Ottoman Criminal Law undaki bir kay~ t gibisi daha ayr~nt
~l~~
olarak Mültimme defteri 78, sh. 616 da bulunabilir. 25 muh. 1018) Tanzimattan sonra da bu gibi
olaylar geni~~ölçüde devam etti. 1850 y~l~ nda Rumeli vilayetleri bir olayla çalkand~. Güya bir
Rum kad~n~~ve meczub bir çocuk rüyalar~nda Meryem Anay~~görmü~:, onlara Yahudilerden
al~~veri~~etmemeleri ve Türklerle iyi geçinmeleri, y~k~k manast~r' onarmalann~~tenbih etmi~.
Bu
rüya üzerine Selanik, T~rhala, Yanyadan cemaatler dilekçe ya~d~rma~a ba~lam~~t~. ~kinci
Me~rutiyette mebuslardan Cosmidi Efendinin Filistindeki kolonizasyou yüzünden hükümeti
ele~tirdi~i ve baz~~naz~rlan siyonizmle itham etti~i biliniyor.
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B. Lewis'in kitab~ nda aranan bir bahis K~r~m Hanl~~~ ndaki Yahudi cemaati veya
cemaatleridir. Dilleri, men~eleri, ekonomik durumlar~, aralar~ ndaki itikadi ayr~lmalar~~ ile.
Osmanl~~ co~rafyasm~ n bu kö~esindeki Musevilik, Lewis'in kitab~ ndan sonra da halen meçhul bir
konu olarak kalmaya devam ediyor.
ILBER ORTAYLI

