Kitap Tam ima :
YUZO NAGATA, Tarihte iiyânlar. Karaosmano~ullan Üzerinde Bir ~nceleme, Türk Tarih Kurumu yay~ n~~VII. Dizi-Sa. 176, ISBN 975-16-0841-4,
XXV+329 s.
Müesseseler, Osmanl~~ Tarihinin bütününü ayd~ nlatmak üzere yap~ lacak çal~~malarda
dikkatle incelenmesi gereken konular~ n ba~~nda gelir. Devlet çark~ n~~i~leten kurumlar~ n çal~~ma
esaslanmn neler oldu~unu ortaya ç~ karmak, bu kurumlar çevresinde geli~en sosyo-ekonomik
olaylar~n anla~~lmasma da yard~mc~~olacakt~ r. özellikle Osmanl~~Devleti'nin büyüdü~ü ve devlet
çarlun~ n geli~erek içinden yeni kurumlar ç~ kard~~~~XVIII. yüzy~ ldan itibaren ortaya ç~ kan geli~melerin takibi, üzerinde durulmas~~ gereken konulardand~ r. Bu kurumlar~ n temelde örneklenerek de~erlendirilmesi ise yüzy~l~ n daha iyi anla~~lmas~ na yard~mc~~olacakt~ r. Dolay~s~yla âyânlar
devri olarak nitelenen bu asr~ n tam olarak anla~~lmas~~ayn~~zamanda bu kurumun aynnulanyla
de~erlendirilmesine de ba~l~d~ r.
Kitab~n yazar~~Yuzo Nagata, özellikle Osmanl~~Tarihi üzerine yapt~~~~çal~~malarla tan~nm~~~
bir Japon ara~urmac~d~ r. Daha önce genelde Osmanl~~ Tarihi üzerine yapt~~~~çal~~malar, Some
Documents on the Big Farms (Çiftliks) of the Notables in Western Anatolia (Tokyo 1976), Muhsin-zade Mehmed Pasa ve Ayânhk Müessesesi (Tokyo 1976), Materials on the Bosnian Notables
(Tokyo 1979) ile çe~itli ilmi toplant~~ve dergilerde sunulmu~~dokuz adet makalesi Studies on the
Social and Economic History of the Ottoman Empire (Akademi Kitabevi, ~zmir 1995) ba~l~~~yla
kitap haline getirilerek yay~ nlanm~~t~r. Karaosmano~ullar~~merkezli yapt~~~~çal~~malar ise Türk
Tarih Kurumu taraf~ ndan bas~ lm~~ur. Yazar eserinin önsözünde; bu kitap, Yalunça~~Osmanl~~
Tarihi ara~unc~lan aras~ nda son zamanlarda önemli bir tart~~ma konusu olan âyânlar üzerinde
yap~lan monograf~ k bir çal~~mad~ r. Bu yüzden bu kitapta ne Manisa bölgesi tarihi ne de Karaosmano~lu ailesi tarihinin yaz~ lmas~~ hedef al~ nm~~t~ r. Karaosmano~lu ailesi örnek al~ narak, bir
yandan Manisa bölgesinin ta~~d~~~~co~rafik, jeopolitik ve demograf~ k hususlar ve di~er yandan
Tanzimat öncesine ait tarihi ~artlar dikkate al~ narak bir âyân ailes
çok yönlü faaliyetlerinin
somut bir ~ekilde tan~ nlmasm~~amaçlad~~~ n~~belirterek eserinin niteli~ini ortaya koymaktad~ r (s.
IX-X).
Kitaba içindekiler (s. V-VIII), önsöz (s. IX-X), lusaltmalar (s. XIII), bibliyografya (s. XVXXV) bülümleriyle ba~lan~ lm~~ur. Bibliyografya incelendi~inde, Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi
tasnifleri, Topkap~~Saray~~Müzesi Ar~ivi, Vak~flar Genel Müdürlü~ü Ar~ivi, Manisa Ser'iye Sicilleri
ve Public Record Office'de bulunan çok say~da ar~iv belgesinin kullan~lm~~~oldu~u ilk bak~~ta
göze çarpmaktad~r. Birinci el tarih malzemesinin yo~un olarak kullan~lm~~~olmas~~ elde edilen
bilgiler ~~~~~ nda ula~~lan neticelerin de sa~l~ kl~~olmas~ n~~ ortaya ç~ karm~~t~r. Giri~~bölümünde (s.
1-9), ülkemizde ve d~~ar~da âyânl~ k ile ilgili çal~~malar~ n bu konudaki görü~leri taru~~ lm~~~ve
âyânlann kuvvet ve kudret kayna~~ n~ n mukataa ve malikâneden geldi~i ve bunlar~~Osmanl~~Devleti'nin kendi iç bünyesinin meydana getirdi~i kanaatine ula~~lnu~ur. Levant dünyas~nda önemli
bir merkez olan Izmir'in hinterland~ ndalci bölgede mütesellim, mültezim, çiftlik sahibi ve vâk~f
s~fadanna sahip Karaosmano~lu ailesinin çok yönlü faaliyetleri incelenmi~, ailenin devlet merkezi ve halkla olan ili~kileri üzerinde durulmu~tur.
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Birinci bölümde (s. 10-24), Karaosmano~ullan devrinde Manisa bölgesi, jeopolitik mevki,
co~rafi ve ekolojik yap~ , demografik ve idari durum ba~l~ klan alt~ nda ortaya konulmu~tur.
~ kinci bölüm (s. 25-58) Karaosmano~lu ailesinin tarihçesine ayr~ lm~~ur. Burada ailenin
men~ei ve ilk zamanlar~ ndan ba~layarak Manisa bölgesine hakim olu~u ile ailenin me~hur fertlerinden Ataullah A~a ve mucadeleleri üzerinde durulmu~tur. Osmanl~-Rus sava~lar~~ s~ ras~ nda
ailenin yeniden canlanmas~ nda rol oynayan aile fertleri~~i~~~ durumlar~~ayr~~ayr~~ ar~iv belgelerine
göre ortaya konulmaya çal~~~lm~~ur. Ailenin parlak devrini ya~amas~ nda rol oynayan fertleri üzerinde de durulduktan sonra, II. Mahmud'un merkezile~tirme politikas~~ neticesinde ailenin durumu de~erlendirilmi~tir.
Karaosmano~lu ailesinin iltizam haklar~ n~~ elde etmesi üçüncü bölümde ele al~ nm~~t~ r (s.
59-88). Ailenin nüfuz ve kudrederinin kayna~~ n~ n mukataa ve iltizamdan geldi~i belirtilerek
Hac~~ Mustafa A~a, Hac~~Hüseyin A~a ve Hac~~Küçük Mehmed A~a'ya ait iltizam kay~ tlar~~Manisa
$er'iye Sicilleri ve Ba~bakanl~ k Ar~ivinde bulunan ar~iv malzemesi gözönünde bulundurulmak
suretiyle incelenmi~tir. Ayr~ca ailenin bu iltizamlar~~ elde etmek için ihtiyaç duyduklan nakit paran~ n kayna~~~olan sarraflarla ili~kileri üzerinde de durulmaktad~ r.
Dördüncü bölümde Karaosmano~lu çiftliklerinin i~letilmesi incelenmektedir (s. 89-142).
Bu bölümde ilk olarak Karaosmano~lu çiftliklerinin men~eleri tespit edilmi~tir. Manisa bölgesinde çiftlilderin meydana geli~i de~erlendirilerek çiftliklerin men~eleri, eski köylerde çiftlik kurulmas~ , ba~ka aileye ait çiftli~in sat~n al~ nmas~, koru veya mer'ada çiftlik kurulmas~~ konulan
özellikle Manisa ser'iye Sicilleri'nden ç~ kar~lan örneklerle aç~ klanmaya çal~~~lm~~ur. Yine bu bölümde. Karaosmano~lu çiftliklerine genel bir bak~~, ba~l~~~~alt~nda çiftli~in manzaras~ , büyüklü~ü. hududlar~, bunlar~ n aile içinde intikali, tarla, mer'a ve çiftli~in hukuki durumu üzerinde
durulmu~, çiftlikteki görevliler tesbit edilerek, Hac~~Hüseyin A~a'n~ n çiftlik i~letmecili~i, çe~itli
alt ba~l~ klarla sicil defterlerinde yer alan bilgilere göre de~erlendirilmi~tir.
Be~inci bölüm Karaosmano~lu ailesinin vak~f faaliyetlerine ayr~lm~~ur (s. 143-163). Aileden
9 ki~iye ait tesbit edilen 17 vakfiyeden, 100'e yak~ n dini, e~itim ve kamu tesisi ile ba~kalar~~ n~ n
yapt~rd~~~~vak~flar için 800 den fazla gayr-i menkul vakfettikleri anla~~lmaktad~ r. Bu bölümde
vakfiyelerin mahiyeti, yapt~r~ lan eserler ve bölgenin kalk~ nd~ r~lmas~ nda vak~f müessesesinin rolü
tablolarla da desteklenerek ortaya konulmu~tur. Karaosmano~ullan'n~ n ~zmir, Bergama ve K~rka~aç'ta vak~f faaliyetleriyle yapt~ klar~~ yat~ r~ mlar de~erlendirilerek. ailenin elinde biriktirilen
servetin vak~f yoluyla bölgeyi geri verilmesi üzerinde durulmu~tur.
Alt~ nc~~bölümde aile hayat~~ve ayanl~~~ n~ n sona ermesi incelenmektedir (s. 164-190). Bu
bölümde ~er'iye sicilleri~~de yer alan muhallefat defterlerine dayandarak ailenin ~eceresi, nüfusu, izdivac~, muhallefaun tesbiti, miras taksimi, konaktaki hayat ve servet yap~s~ , ayanl~~~ n~ n
sona ermesi ile ilgili bilgiler verilmi~tir.
Sonuç bölümünde (s. 191-193) elde edilen bilgiler ~~~~~ nda Karaosmano~lu ailesi. dönemi
ve faaliyetleri üzerinde genel bir de~erlendirme yap~lm~~t~ r. Ekler k~sm~ nda (s. 194-315) Karaosmano~ullar~ na ait Ba~bakanl~k Ar~ivi ve Manisa ~er'iye Sicilleri'nde bulunan kartlarla, vakfiyeterden elde edilen genel bilgilerin tablo halinde dökümlerinden olu~an sekiz adet ek verilmi~tir.
Ayr~ca bir de ~ecere bulunmaktad~ r. Kitab~ n sonuna indeks (s. 316-329) ile Karaosmano~ullan
devrinde Manisa bölgesini gösteren bir harita eklenmi~tir.
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Kitapta ele al~ nan konunun çok yönlü ve derinlemesine incelendi~i gözden kaçmamaktay~llarca üzerinde çal~~t~~~~konuya ve kaynaklar~ na vâluf oldu~unu ispat etmekteAra~t~rmac~~
d~r.
dir. Ayr~ca bizlere Osmanl~~Tarihi ile u~ra~man~n zaman ve emek yönünü gösterdi~i gibi, bu i~e
gönül vermenin gereklili~ine de i~aret etmektedir. Yazar eseriyle hem bir müessese hem de bir
ailenin tarihinin yaz~lmas~na katk~da bulunmu~ tur. Kanaatimizce kitap konuyla ilgilenenlerle,
tarihimizin bu sahalar~ nda yap~ labilecek ciddi bir çal~~ma örne~i görmek isteyenlerin dikkatinden kaçmayacakur.
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