DONAL QUATAERT: Social Disintegration and Popular Resistance in the
°tim:an Empire 1881-1908, New York University press, 1983, XVII + 20:1. S.
"~~g. yüzy~l~n ikinci yar~s~~Avrupa sermayesinin Osmanh ~~mparatorlu~u'nda yo~un
yarl~m dönemidir. Avrupa'n~n bu sayede siyasi kontrolünün yay~ld~~~~bilinir. Osmanl~~
Imparatorlu~u bu yay~lma çe~itli mekanizmalar sayesinde direnmeyi, bir ölçüde ba~~ms~z
kalmay~~ba~ard~. Bu yay~lma kar~~s~nda, yerel gruplar~n, bürokrasinin direni~~ve davran~~~
biçimlerinin ilginç bir etüd alan~~olaca~~~tabiidir." Yazar~n giri~i ve kitab~ndalci ana tezinin
böylece taraf~ndan özetlendi~ini ve al~~~lm~~~teorilerin d~~~nda ~~g. yüzy~l Osmanl~~ekonomisine
az rastlanan de~i~ik bir yakla~~m~~verilerle izlemek mümkün olmaktad~r. Kitap; Avrupa'n~n
ekonomik =mama kar~~, bürokrasinin ve çe~itli meslek ve üretici gruplar~n direni~i, baz~lar~n~n
buna göre örgüdeni~ini, Avrupa'n~n getirdi~i yeni altyap~sal sistem kar~~s~ndaki vaziyet
al~~lann~~(disintegration yazar~n kulland~~~~bir terim) ele al~yor.
Örne~in kitapta: Osmanl~~tütüncülü~ü üzerindeki yabanc~~yat~r~m, yani "R£gie de
Tabac..." dedi~imiz Frans~z monopolü kar~~s~nda yerel halk~n her yerde tütün kaçakç~l~~~~ve
yabanc~~tekel d~~~ndaki örgütlenme ve faaliyet biçimleri zengin örneklerle hikaye ediliyor.
Tütün ekicilerinin Karadeniz bölgesinde zaman zaman REgie'ye kar~~~organize biçimde
protesto ve direni~~hareketlerinde bulundu~u, neticede R gie'nin mübayaa fiyatlar~~üzerinde
yeniden üreticilerle anla~mak tart~~mak durumunda kald~~~~böyle bir örnektir. Yazar çe~itli
sektörlerden en tipik ve geni~~reaksiyonlar yaratan örnekleri seçiyor. III. bölüm Ere~liZonguldak kömür havzas~na, yani madencilik sektöründeki geli~me ve olaylara ayr~lm~~.
Burada yazar~n bizim tarihçili~imizden naklen yapt~~~~bir hataya tak~lal~m. 45. sayfada
havzadaki kömürü Uzun Mehmed'in buldu~undan, kaynak zikretmeden söz ediyor. Bu galiba,
~~g4olarda Zonguldak Halkevindeki yöresel tarihçilerin in~a etti~i bir efsaneydi. Kan~tlar halen
karanhkt~r. Uzun Mehmed'in kömür buldu~u ileri sürülen vadi, havzada kömürün olmad~~~~
nadir yerlerdendir. Ere~li kömür yataklann~n as~l tesbitinin nas~l yap~ld~~~~üzerinde daha
tefern~ath bilgi veren raporlar de~erlendirilmeliydi. Bu bölüm, Ere~li kömüderi i~ktmesiyle
Osmanl~~hükümeti aras~ndaki ili~kiler, havzadaki faaliyeti düzenleyen nizamnameler ve
çal~~anlar hakk~nda raporlara dayanan geni~~bilgi içeriyor. IV. bölümde, Avrupa sermayesinin
en etkin yaunm~, yani Anadolu demiryollar~~ ele al~n~yor. Demiryolu Anadolu'nun tah~l
üretimini, nüfus yo~unlu~unu ve yerle~im co~rafyasun etkilemi~tir (Daha önce Orhan
Kunnu~'un Ayd~n demiryolu üzerindeki etüdü de bu alanda geni~~bilgiler edinmemizi ve
mukayese imkan~n~~sa~layan bir çal~~mad~r). Çal~~mada Bekir S~tk~~(Baykal)~n 1935 y~l~nda
yay~nlanan "das Ba~dad-Bahn problem," adl~~ çal~~mas~n~n kullan~lmad~~un gördük. Yazar buna
ra~men yolun in~aat~~s~ras~ndaki olaylar; ~irket, hükümet, halk ve amele aras~ndaki ili~kiler
konusunda Alman ar~ivlerine dayanan zengin bilgiler veriyor. Bu alanda daha önceki
makaleleri de bir katk~~idi. Özellikle ~ goWde sendikal denemeye grev olay~n~~burada belirtmek
gerekir. Demiryolu ile ilgili olarak bir konuya daha de~ineyim. Kitab~n ba~~nda "the Ottoman
Middle East around ~~goo" ba~l~kl~~haritada demiryolu a~~~eksik olarak çizilmi~tir. Kitab~n V.
bölümü ~stanbul Rihtim ~irketi ve hamallann loncas~na, sonuncu bölüm de Avusturya
mallar~na Bosna-Hersek'in resmen ilhak~ndan sonra yap~lan boykota yani ilk önemli iktisadi
kidevi boykot hareketine aynlm~~t~r. Bu son bölümle ilgili olarak ve yazar~n da zikretti~i Erdal
Yavuz'un Geli~me dergisi ODTÜ, 1978, "~~ktisad Tarihi Özel say~s~"ndaki makalesine bakmakta
yarar vard~r.
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Kitab~n 155 sayfa tutan as~ l metninde ilginç olan; yabanc~~altyap~sal yat~r~m, madencilik
ve Avrupa ticaretine kar~~, emek pazarlamas~yla çiftçilik ve esnafl~kla geçinen gruplar~n nas~l
direni~~gösterdi~i veya nas~l organize olduklar~~ve davran~~~biçimlerini benimsediklerinin ilginç
ve bol örneklerle nakledilmesidir. Bilinen ve bilinmeyen olaylar, geli~meler iyi seçilmi~~
bölümlenme, düzgün bir anlat~mla yazar~ n yorumunu kabul edilir hale getirmekte,
tart~~may~~açmaktad~r. Quataert'in çal~~mas~; 19. yüzy~l iktisadi sosyal tarihimiz üzerindeki
baz~~ezber hüküm ve tekrarlamalan gözden geçirmemizi i~aret etmektedir.

SURAIYA FAROQHI: Peasants, Dervishes and Traders in the Ottoman Empire,
Variorum reprints, London tg86, 344 sh.
"Variourum reprints" di~er dallarda oldu~u gibi, Osmanl~~ara~t~rmalar~nda da, tan~nm~~~
yazarlar~n klasikle~mi~~veya çokça ba~vurulan makalelerinin topluca t~pk~bas~m~ n~~yap~yor.
Bunun ara~t~rmac~ lar ve bilhassa okul kütüphaneleri aç~s~ndan kolayl~k sa~lad~~~~aç~k. Ayr~ca
arkaya eklenen bir indeksle makalelelerden yararlanmak daha da kolayla~~yor. Özellikle, B.
Lewis, H. Inalc~k gibi makaleleri klasikle~en yazarlar~n denemelerini zikretmeliyiz. Variorum bu
y~l, Osmanl~~kent tarihi alan~ndaki ara~t~ rmalanyla dikkati çeken ve makaleleri aranan ODTÜ
Tarih bölümü ö~retim üyelerinden Suraiya Faroqhi'nin; Bekta~i tekkeleri, Osmanl~~ula~~m
sistemi, nüfus sorunlar~, madencilik, dokumac~l~ k, pazar yerleri merkezlerini konu alan ve
muhtelif yerlerde ç~ kan oniki adet makalesini biraraya getirdi. Toplam 344 sayfa tutan deneme
sonunda yard~mc~~bir indeks de var. Ar~iv taramalar~~ve literatürü titizce izlemesiyle tan~nan
yazar~n; I. makalesi 1750-1830 y~llar~~aras~nda bir Bekta~i merkezi olan K~z~ldeli tekkesini
yönetimi, zirai faaliyetleri ve iktisadi yap~s~ yla ele al~yor. Bunu Osmanl~~ tarihinin önemli bir
tekkesi Seyidgazi tekkesi ile ilgili ara~t~ rma izliyor. 17-18. yüzy~llardaki Balkan panay~rlan,
alimünyum ticareti ve ç~kar~m~, Bat~~ Anadoku'daki pazar yerlerinin da~~l~m~n~~inceleyen
bilinen makaleleri d~~~ nda: Leila Erder'le kaleme ald~~~~~~7. yüzy~l Anadolu'sundaki nüfus art~~~~
ve gene o dönemdeki kentsel ula~~ m makaleleri izlemektedir. Konusunda nadir örneklerden biri
say~lan "Deve, araba" gibi 17. yüzy~l ula~~m araçlar~n~n durumunu inceleyen makalesi de bu
derlemede (No. X) bulunuyor. Gene bilinen ve kullan~lan bir di~er makale 156o-165o aras~nda
Rumeli ve Arap vilayetlerindeki dokumac~l~ kla ilgili olan~d~r. Makalelerin ço~u Ingilizce
yaz~lm~~ , tek istisna 1 g83'te Viyana Üniversitesi Yeniça~~bölümünün derlemesinde ç~kan;
Dubrovnik ve Venedik ticareti ve Osmanl~~ticari politikas~, ile ilgili olan~d~r. Baz~~yönleri itiraza
u~ram~~~olmakla birlikte, bu derlemede yazar~ n "Notes on the prod. of Cotton and Cotton cloth
in the XVI and XVII c. Anat." Jour of European Econ. His:. VII / z'deki makalesini de bu
derlemede görmek isterdik.
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