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Cumhuriyetin ilk y~llar~nda yap~lan Türk tarihi çal~~malar~~aras~nda özellikle Anadolu'daki
yerle~im birimleri monografilerinin say~ca fazlah~~~ve bu konulara ilginin yo~unlu~u dikkati çekerken, sonraki y~llarda bu tür çal~~malar~n azald~~~~da gözden kagnamaktad~r. Ancak ar~ivlerimizin ara~t~rmac~lar~n hizmetine girmesi ve iiniversitelerimizde bu sahalarla ilgili tezlerin yap~lmas~~~ehir tarihi çal~~malar~na eski önemini kazand~rm~~ur.
Tan~tmaya çah~aca~~m~z kitap da ülkemizde bu sahada yap~lm~~~ilk çal~~ma örnekleri aras~nda gelmektedir. Eser, yazar~n "1580-1596 Y~llar~~Aras~nda Ankara ve Konya ~ehirlerinin
Mukayeseli Incelenmesi Yoluyla Osmanh ~ehirlerinin Kurumlar~~ve Sosyo-Ekonomik Yap~s~~
Üzerine Bir Deneme", (A.Ü.D.T.C.F., Ankara 1973) ba~l~kl~~doktora tezi ile sonraki y~llarda ayn~~
konularda yapt~~~~ara~t~rma ve yay~nlar~na dayanmaktad~r. Yazar yay~nda çal~~man~n ilk haline
pek müdahale etmedi~ini belirtmektedir (s. 11).
Osmanl~~Devleti'nin siyasi ve ekonomik tarihi konular~nda yap~lan çal~~malar~~~ehir ölçe~inde ele alarak ülkenin genel durumu hakk~nda bilgi sahibi olunulabilece~ini belirten yazar,
XV. yüzrldan itibaren islam dünyas~n~n tek temsilcisi olan Osmanl~~Devleti dönemi ~ehir çal~~malar~n~n say~ca azh~ma dikkat çelunektedir. Yap~lan çal~~mada zaman olarak XVI. yilzy~hn
ikinci yar~s~n~n seçilmesinin nedeni mevcut malzeme ve dönemin azelli~iyle ilgilidir. Sosyo-ekonomik çal~~malar~n vazgeçilmez kaynaklar~ndan olan ~er'iye sicillerinin en eskisi Ankara için
1583-4 (991-2), Konya için ise 1562-3 (970-71) tarihlidir. Kanunrden sonraki bu dönemde, bozukluk ve ~ikâyederle ilgili kay~tlar~n yan~nda ar~iv belgelerine yans~yan "kadimden ohgeleni" de
yakalamak mümkündür. Ayn~~co~rafi ko~ullardaki Ankara ve Konya'n~n idari sistem içerisinde
~el~zade sanca~~~gibi ayncal~klanmn bulunmamas~, timar rejiminin uyguland~~~~eyâleder içinde
sancak merkezi statüsünde bulunmalar~, ayr~ca ula~~m ve ticaret yollar~~üzerindeki bu ~ehirlerin
iktisadi hayat~n~n canl~h~~~kar~~la~urmalar için uygun zemini haz~rlam~~t~r. Ankara'n~n 1583-4
ile 1627, Konya'n~n 1562-3 ile 1647 y~llar~~aras~~dönemine ait onar ~er'iye sicil defteri çal~~man~n
ana kayna~~n~~te~kil etmektedir. Yazar bu defterler üzerinde yo~un ve çok yönlü incelemeler
yapm~~t~r. Bunun yan~s~ra tahrir defterleri, maliye kay~tlar~, vak~f defterleri gibi ar~iv malzemesi
de~erlendirilerek, seyahaulâmeler ve mevcut ara~t~rma eserlerindeki bilgiler de gözönünde bu lundurulmak suretiyle derinlemesine bir çal~~ma yoluna gidilmi~tir.
Içindekiler (s. 5-8), önsöz (s. 11) ve giri~~(s. 12-14) k~s~mlann~n ard~ndan birinci bölüm
~ehrin Fiziksel Yap~s~~(s. 15-51) ba~h~~m ta~~maktad~r.
Ilk bölümde Ankara ~ehri ele al~narak (s. 15-31) ~ehrin, genel görünümü ve esas yol sistemi içindeki yeri tespit edilmi~, seyyâhlann verdikleri bilgilerin ~~~~~nda do~u-bat~~ve kuzey-güney aras~nda yap~lan ticarette yollar~n geçi~~noktas~~üzerinde bulundu~u vurgulanm~~ur.
Topografik yap~n~n ard~ndan sicil kay~tlar~~ve seyahatnâmelere göre ~ehrin suru ve kap~lan belirtilmi.~tir. Ankara'n~n sanat ve ticaret yerleri olarak bedestenler, hanlar, esnaf çar~~lan ve pazar
yerlerinin ~er'iye sicilleri, seyahatnâmeler ve ar~iv vesikalar~ndan elde edilen bilgilere dayamlarak bânileri ve özellikleri belirtilerek bugünkü yerleriyle birlikte incelenrni~tir. Ankara'da yönetim örgütlerinin topland~~~~yerler aras~nda say~lan hisar, sancakbeyi saray~~ve mahkeme binas~~
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üzerinde durulmu~tur. Dini ve sosyal yap~lar aras~ndaki cami, mescid, medrese, s~byan mektebleri ve hamamlar sicillerden tespit edilebildi~i kadar~yla isimleri, yap~l~~~tarihleri ve bugünkü
yerleriyle birlikte listeleruni~lerdir. 1601 tarihli bir tahrire göre ~ehirde tespit edilen 85 mahalle
avanzhaneleri ile birlikte verilmi~tir.
Ankara ~ehri için uygulanan yöntem aynen Konya (s. 32-51) için de kullan~lm~~, ~ehrin genel görünümü, yol ~ebekeleri içindeki yeri, surt~~ve oniki kap~s~~bugünkü yerleriyle sicil kardar~ndan gkanlm~~ur. Ticaret ve sanat merkezleri içinde bedestenler, hanlar, esnaf çar~~lan ve
pazar yerleri incelenerek, Evliya Çelebi'ye göre XVII. yüzy~l ortalar~nda bedesteni ile birlikte
1.900 dükkan~~olan ~ehrin ticari hayat~n~n genel bir görünümü çizilmeye çah~~lm~~ur. Yönetim
örgütlerinin topland~~~~yerler olarak hisar ve onun bölümleri olan iç, d~~~ve zindan kale ile beylerbeyi saray~~ve mahkeme binas~~hakk~nda bilgi verilerek cami, mescid, medrese ve hamarnlann
özellikleri günümüzdeki yerleriyle birlikte belirtil~ni~tir. Çal~~maya konu olan dönemde 119
mahallesi olan Konya'da 3.654 vergi yükilmhisilnün bulundu~u hesaplanm~~t~r. Son olarak
Osmanl~~ ~ehirlerinin fiziki yap~s~~incelenerek, fiziki görünüme tesir eden temel unsurlar üzerinde durulmu~~ve ~slam ~ehri ile Orta Asya Türk ~ehir tipinin özellikleri, Ankara ve Konya örne~inde elde edilen bilgiler ~~~~~nda de~erlendirilmi~tir.
bölüm, ~ehrin Demograf~k Durumu (s. 52-60) konusuna aynlm~~ur. Bu dönemde iki
~ehir toplam nüfusu, ~ehir nüfusunun mahallelere da~~l~~~~ve yo~unla~ma noktalar~~ile toplam
içinde dini ve etnik gruplar~n oran~~tespit edilmi~tir. ~lk olarak Ankara'n~n toplam nüfus ve beslenme imkanlar~~üzerinde durulmu~, 1522 tarihli Ankara sanca~~~mufassal tahririne göre (BA.,
TD. 117) 13.203 olarak tespit edilen nüfusun XVI. yüzy~l sonu ile XVII. yüzy~l ba~lar~nda ayarl~~hanesi, cizye ve ispençe kartlanna dayanarak 23 ile 25 bin aras~nda oldu~u hesaplanm~~t~r. Bu
nüfus yo~un olarak kalede oturmaktad~r ve di~er kalabal~k mahalleler ~ehrin sanat ve ticaret
merkezleri yalun~ndad~r. Toplam nüfusa oranla % 13-15'11k bir k~s~m gayri müslim vard~r ki
bunlar aras~nda Ermeniler, Rum ve Yahudilere göre daha kalabal~kur. Nüfusun çe~itli z~lmreler
aç~s~ndan analizi yap~lm~~~ancak yeterli verilerin elde edilememesi sebebiyle askeri s~n~f~n ~ehir
nüfusunun yakla~~k % 13-15'ini olu~turdu~u tahmininde bulunularak reaya aras~nda 51 dalda
üretim yapan sanatkarlar zilmresi tespit edilmi~tir. Konya'n~n nüfus seyri ise y~llara nazaran;
1520-30 tarihlerinde 6.185; 1571430 aras~nda 15.356; 1584'de 18.491 olarak hesaplanm~~t~r.
Nüfusun mahallelere göre da~~hm~nda 119 mahallenin küçük birimler halinde oldu~u, az nüfus
bar~nd~rd~~~~ve bunlardan birinin 16 vergi rikümlüsilyle H~ristiyan mahallesi oldu~u belirtilmi~tir.
bölüm, Toplumsal ili~kiler Bak~m~ndan Osmanl~~ ~ehri (Yönetim-Ekonomi-Sosyal
Hayat) (s. 61-157) ne ayr~lm~~ur. Yönetim (s. 61-88) incelenirken her iki ~ehrin idari sistem
içindeki yeri ile kaza dairesinde bulunan nahiye, köy, mezraa, çiftlik ve yörük cemaatlerine ait
timarlar üzerinde durulmu~tur. ~ehirde sancakbeyi ba~ta olmak üzere suba~~, yatak! (ases),
kethiida yeri, kalede bulunan dizdar, kethüda ve kad~~hakk~nda genel ve konuyu ilgilendiren sicil kay~danndan örnekti bilgiler verilmi~tir. Ekonomi (s. 89-125) k~sm~nda smai ve ticari hayat~~
yo~un olan ~ehirlerin dahili ticari yap~lann~alan ele ahnarak, esnaf örgütü, sicillerdeki bilgilerin
yard~m~yla de~erlendirilmi~~ve esnaf gruplar~~hakk~nda aç~klamalar yap~lm~~t~r. Sanayi ve ticareti
düzenleyen ve kontrol eden ihtisab müessesesi ve ilgili kavramlara örneklerle aç~klama getirilmi~tir. Ankara'n~n sof ticareti ile bu ticaretle u~ra~an Venedikli, Lehli ve ~ngilizler sicil kap~lar~na göre incelenerek, sof ticareti için geçerli mukataa kay~tlar~~üzerinde durulmu~tur.
Dönemin para meselelerinin anla~~labilmesi için 1585 ve 1600 y~l~~devaliiasyonlar~~aç~klanarak,
1583-1600 y~llar~~aras~nda Ankara'da paran~n durumu sicillere göre tablo halinde düzenlenmi~tir. Sosyal Hayat (s. 125-157) bahsinde sosyal tabakalanmaya dikkat çekilerek, askeri s~n~f içinde
yer alan iimera ve ilmiye mensubu olan ulemâ ile ilgili kardardan elde edilen bilgiler ~~~~~nda
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de~erlendirmeler yap~lm~~t~r. ~ehirdeki reâyâ içinde büyük tüccar ve esnaf tak~ m~yla e~raf ve
âyân üzerinde durulmu~~aynca çelebi unvân~~hakk~nda aç~ klay~c~~bilgiler verilmi~tir. ~ehrin sosyal yerleri ve günlük hayattan bahsedilirken sosyal bir birim olan mahallelerden müte~ekkil ~ehrin z~mmilerle birlikte bir bütün te~kil etti~i, ~ehirde temel yönetim birimi olan ve bir cami veya
mescidin cemaati olup birbirlerine müteselsilen kefil olan mahallelinin de dayan~~ma içerisinde
mahalle avânz akças~~vakf~~gibi sosyal yard~m fonlar~na sahip olduklar~~vurgulanm~~ur. Câmi,
mescid gibi dini yap~ larla, bozahane, kahvehane, meyhane, hamam gibi sosyal yap~lar~, mesire
ve bayram yerleri hakk~ nda bilgiler verilmi~tir. Dini bayramlar, evlenme törenleri, mahalli e~lenti günleri ve esnaf ~enlikleri ile ilgili sicillerde rastlanan kay~tlara da yer verilmi~tir. K~saca
aile üzerinde de durulduktan sonra suç ve suçlularla ilgili kad~~mahkemesine yans~yan belgelerden söz konusu dönemde Ankara ve Konya'daki asâyi~~problemleri ortaya konulmu~tur.
Sonuç (s. 158-162) bölümünde elde edilen bulgular ana ba~l~ klar halinde vurgulanm~~ur.
Bölümlere ait dipnotlar kitab~n arkas~nda notlar (s. 163-224) k~sm~ nda verilmi~tir. Çal~~mada
kullan~lan malzeme, kaynaklar ve incelemeler ba~l~ klan alt~nda bibliyografya (s. 225-231) da
gösterilmi~tir. Kitaba son olarak ki~i, yer adlar~~ve konulara göre düzenlenmi~~dizin (s. 232-247)
eklenmi~tir.
Görüldü~ü üzere, Ankara ve Konya örne~inde Osmanl~~klasik döneminin 'kent tipolojisi'ne ili~kin belirlemeler yapmay~~amaçlayan yazar, kaynaklardan derlenrni~~bilgilere dayanarak
ortaya koydu~u çal~~mas~yla, Osmanl~~~ehrinin özelliklerini belirlemeye yönelik çal~~ ma yapan
ara~t~rmac~lar~n ilkleri aras~na girmi~tir. Çal~~mada Ankara'ya ili~kin ayr~ nt~l~~belge taramasm~n
yap~lm~~~olmas~, a~~rl~kl~~olarak Ankara'n~n XVI. yüzy~l sonlar~ndaki durumunun de~i~ik yönleriyle incelenmesi, yazar~n belirtti~i gibi esere 'Ankara Tarihi' hiiviyetini de kazand~rmaktad~r.
Kitapta auflar olmas~na ra~men (mesela s. 29, 32, 44) elde edilen bilgilerin gösterildi~i plan ve
haritalann ilave edilmedi~i görülmektedir. Eserin, XVI. yy. sonu ve XVII. yy. ba~lar~~ Osmanl~~
Devleti tarihinin iki ~ehir ölçe~inde kar~~la~t~rmal~~olarak de~erlendirildi~i geni~~kapsamli tarih
çali~malan içerisindeki yerinin önemi taru~~lmazd~ r. Bu bak~mdan yo~un bir emek neticesinde
ortaya ç~ kan çal~~man~ n konuyla ilgilenenlerle, ya~ad~~~~~ehrin tarihini merak eden Ankara ve
Konyalilann dikkatinden kaçrnayaca~~~kanaatindeyiz.
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