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A Historical
and Economic Geography of Ottoman Greece The Southwestern Morea in
the 18th Century (Osmanl~~Yunanistan~~'n~n iktisadi ve Tarihi Co~rafyas~~
XVIII. Yüzy~lda Güneybat~~Mora), Atina 2005, XXXII+328+CD-ROM
Hesperia (Bat~~Avrupa) serisinin 34. kitab~~olarak Atina'da faaliyet gösteren Amerikan Klasik Ara~t~rmalar~~Merkezi (American School of Classical Studies at Athens) taraf~ndan 2005
y~l~nda yarm~~gerçekle~tirilen A Historical and Economic Geography of Ottoman Greece The

Southwestern Morea in the 18th C,entu~y (Osmanl~~Yunanistan'~= iktisadi ve Tarihi Co~rafyas~~
XVIIL Yüzy~lda Güneybat~~Mora) adl~~çal~~man~n yazarlar~~Osmanl~~tarihçisi Fariba Zarinebaf ile

iki arkeolog olan John Bennet ve Jack L. Davi.s'dir.

Eser, çal~~mada kullan~lan resim ve foto~raflar listesi, çizelgeler listesi, önsöz ve te~ekkür,
transliterasyon ve telaffuz kurallar~~ile Türkçe-~ngilizce terimler lügatçesinin verilmesiyle ba~l~yor. Çal~~man~n bu k~sm~~XXXI'e kadar Romen rakamlanyla numaraland~nhyor.
Çal~~man~n sahibi üç yazar~n ortak kaleme ald~~~~önsözden eserin ba~l~~~nda yer alan
"Güneybat~~Mora" ile kastedilenin Mora yar~madas~= Italya'ya bakan yüzünde yer alan ve Osmanl~~kaynaklannda Anavarin yada Navarin olarak geçen ve günümüzde Pylos olarak adland~r~lan kasaba ve çevresinin oldu~u anla~~l~yor. Ayr~ca kitab~n genel ad~nda yer alan
"Osmanl~~Yunanistan'~" tabiri de tüm Yunanistan'~~de~il Mora yar~m adas~nda sadece Anavarin
Kasabas~~örne~ini içerdi~i görülüyor. Yine zaman dilimi olarak Yunanistan'da baz~~bölgelerde
1361 y~l~nda ba~layan ve 1912 y~l~na kadar devam eden Osmanl~~hâlcimiyeti dönemi de~il, özel
olarak 1716 y~hndaki Anavarin tarihi inceleniyor. Dolay~s~yla çal~~man~n içeri~iyle ba~l~~~~ironik
bir paradoks olu~turuyor ve ba~l~k bu aç~dan çok iddial~~kal~yor. Bununla birlikte özellikle kitab~n ilk makalesinde Mora'n~n Osmanl~lar taraf~ndan fethedilmeye ba~land~~~~1459 y~l~ndan
1829 y~hna kadar olan dönemin ana hadanna vurgu yap~larak bu bo~luk kapaulmaya çal~~~l~yor.
Ancak co~rafi olarak yine de tüm Yunanistan ile de~il, Mora ile s~n~rl~~kalnuyor.
Y~ne yazarlar~n ifadelerinden anla~~ld~~~na göre çal~~ma, asl~nda 1990'11 y~llar~n ba~~nda
ba~layan bir projenin ürünüdür. Bu projenin ad~~"Pylos Regional Archaeological Project
(PRAP) (Anavarin Bölgesel Arkeoloji Projesi)"dir. Asl~nda ad~ndan anla~~laca~~~gibi projeye kitab~n yazar~~olan iki arkeologun çal~~mas~yla ba~lanm~~ur. ~lk etapta bir arkeolojik çal~~ma gibi
gözüken projeye 1995 y~l~nda Osmanl~~tarihçisi Fariba Zarinebaf ~n kat~lmas~, projenin
geli~imini ve sonuçlar~n~~derinden etkilemi~tir. Çünkü Bennet ve Davis projeye linguistik ve arkeoloji bilgileriyle katk~da bulunurken Zarinebaf ise Osmanl~ca bilgisi ile ula~abildi~i, bölgenin
Osmanl~~dönemine ait ar~iv malzemesini arkeologlar~n ve di~er sosyal bilimcilerin hizmetine
sunabihni~tir. Fariba Zarinebaf proje çerçevesinde 1995 ve 1997 y~llar~nda iki defa Istanbul'a gelerek Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivlerinde çal~~m~~t~'''. Bu çal~~malar~~esnas~nda Zarinebaf, Anavarin bölgesine ait pek çok tahrir defteri, mühülnme defteri, ahkam defteri, mukataa defterleri ve
~ikayet defterlerinden malzeme toplam~~t~r. Ancak Amerika'ya döndü~ünde bu ar~iv malzemesi
üzerinde yap~lan de~erlendirmede 1685-1715 y~llar~~aras~nda Venedik hakimiyetinde kald~ktan
sonra 1715 y~l~nda tekrar Mora'n~n Osmanl~~hakimiyetine geçmesinden sonra tutulmu~~olmas~~
ve içinde içerdi~i zengin toponomik malzemeden dolay~~hicri 1128, miladi 1716 tarihli 880 numaral~~tapu tahrir defteri üzerinde çal~~malar~n yo~unla~ur~lmasma karar verilir. Kitab~n kurgusunun neredeyse tamam~n~n Tl' 880 numaral~~mufassal tahrir defterinin 78. ve 101. sayfalar~~
aras~nda yer alan Anavarin'e ait kay~ta dayand~r~ld~~~n~~söyleyebiliriz.
Eser yine yukar~da ad~~geçen üç yazar~n kaleme ald~~~~ve çal~~man~n 1-8. sayfalar~n~~
olu~turan "Yunanistan'da Osmanl~~Çal~~malar~~ve Arkeoloji (Ottoman Studies and Archaeologi-
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cal in Greece)" adl~~ giri~~bölümüyle ba~l~yor. Burada Yunanistan'da antik Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ili~kin olarak pek çok arkeolojik ara~t~rman~n yap~lmas~na ra~men bu durumun Osmanl~~dönemi Yunanistan'~~ için geçerli olmad~~~~ve sadece bu amaçla birkaç
ara~t~rman~ n gerçekle~tirildi~i söyleniyor. Osmanl~~ dönemine ait arkeolojik çal~~malar~ n,
ortaça~~ve yeniça~~tarihi profesörü Peter Topping taraf~ndan yürütülen Messenia ve Güney Argos Projesi ile k~ta Yunanistan'~nda Halil ~ nalak'~n gerçekle~tirdi~i Phokis-Doris Arkeolojik Projesi'nin oldu~u belirtiliyor. Ayr~ca te~ekkür bölümünde Halil ~nalc~k'a Zarinebaf taraf~ndan
te~ekkür edildi~i gibi kitab~n ithaf edildi~i dört ki~i aras~nda, ~ nalc~k'~n yan~~s~ra Topping'in de
ad~n~n geçmesi Osmanl~~dönemi Yunanistan tarihine yukar~da belirtilen projelerle katk~da bulunanlara bir minnet borcu olarak da görülüyor. Bunun d~~~nda William A. McDonald ve Richard Hope Simpson taraf~ndan Frank, Osmanl~~ve Venedik hâkimiyeti dönemlerinde Yunanistan tarihine ili~kin arkeolojik ara~t~rmalar~n yap~ld~~~ na da dikkat çekiliyor. Ancak bu ara~t~rmalarda elde edilen sonuçlar~n genelde birbirine benzedilderini çünkü bu ara~t~rma projelerini
yürütenlerin genelde Venedik kaynaklar~yla Bat~l~~seyyahlarm notlar~m kulland~ klanna vurgu
yap~larak Osmanl~~kaynaklar~n~n ih~nal edildi~i söyleniyor. Yeterince kullan~lmam~~~olmas~na
ra~men XV. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ ndan XIX. hatta XX. yüzy~l~ n ba~~ na kadar Yunanistan
topraklar~~için ~stanbul ve Ankara'da bulunan çok geni~~ar~iv malzemesinin bilim çevreleri taraf~ndan hala bilinmez olarak kald~~~na dikkat çekiliyor. Bu çal~~man~n Osmanh döneminde
Yunanistan topraklar~~için yap~lan di~er çal~~malardan farlumn Osmanl~~kaynaklar~ n~ n yo~un
olarak kullan~larak projenin ~ekillenmesindeki a~~rl~~~na vurgu yap~l~yor. ~ki arkeolog ve bir
Osmanl~~ tarihçisi olan kitab~n yazarlar~n~ n yan~~ s~ra özellikle Mora'daki Venedik hâkimiyeti
dönemi uzman~~olan Siriol Davies'in çal~~malar~n~n katk~s~~~~~~~ önemi de inkar edilmiyor.
Çal~~man~n amac~n~ n Osmanl~~ Mora'sm~n ve özellikle Pylos bölgesinin genel, sosyal ve ekonomik tarihinin yaz~lmas~~oldu~u belirtiliyor. Bu yap~l~rken de TT 880 numaral~~ defterin 78-101.
sayfalar~~ aras~n~n okunmas~~ve de~erlendirilmesi görevi Zarinebafa verilirken bu defterde geçen
bilgilerin arkeolojik metotlarla alan ara~t~rmas~~ yap~larak saptanmas~~ise kitab~n di~er iki yazar~na b~rak~l~yor. Kitab~ n yazarlar~~taraf~ndan da kabul edildi~i gibi çal~~mada Osmanl~~
kayna~~n~n zenginli~i kar~~s~ nda arkeolojik analizler s~n~rh kalm~~t~r. Interdisipliner çal~~man~ n
bir sonucu olan bu kitab~n Osmanl~~ve Balkan tarihçilerine ve arkeologlara kendi alanlar~ nda
çok önemli katk~lar getirebilece~ine dikkat çekilerek giri~~bölümü tamamlamyor.
Fariba Zarinebaf taraf~ndan yaz~lan ve 9 ila 47. sayfalar aras~nda yer alan "Askerlerden
Mültezimlere ve Reayadan Ortakç~lara: Yeniça~da Osmanl~~ Mora's~~ (Soldiers into Tax-Farmers
and Reaya into Sharecroppers: The Ottoman Morea in the Early Modern Period)" adl~~birinci
bölüm, kitab~n dördüncü bölümüyle birlikte çal~~man~n en de~erli k~sm~n~~olu~turuyor. Bu
bölüme, di~er Balkan ülkelerinde oldu~u gibi Osmanl~~dönemi Yunanistan tarihine de geleneksel olarak önem verilmedi~ine vurgu yap~larak ba~lan~yor. Bununla beraber son y~llarda bilim
adamlar~~ taraf~ndan Balkanlardaki Türk yönetiminin tarihinin Osmanl~~ ar~ivlerinin sundu~u
imkânlardan yararlandarak yaz~lmaya ba~land~~ma dikkat çekiliyor. Fakat Yunanistan'~n Osmanl~~dönemindeki tarihinin yaz~m~~konusunda ara~t~ rmac~lar aras~nda derin farkl~l~klar
oldu~unu da belirtiyor. Örne~in Speros Vryonis, Apostolos Vacalopoulos, Peter Topping gibi
ara~t~rmac~lar Osmanl~~fethinin eski Bizans topraklar~~üzerinde nüfus kayb~yla birlikte ekonomik ve kültürel çöküntüyü de getirdi~ine vurgu yaparken Halil ~nalc~k, Heath Lowry ve Michael
Kiel gibi ara~t~rmac~lar ise eski Bizans topraklar~nda sava~~n açt~~~~olumsuz etkilerin sar~ld~~~n~~
ve hatta XVI. yüzy~l boyunca bir refah sürecinin ya~and~~~n~~belirtmektedirler.
Birinci bölümde XV. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan XVIII. yüzy~la kadar zengin Osmanl~~ar~iv
kaynaklar~ na sahip Mora'n~n tarihi yaz~lmaya çal~~~l~yor. Bu amaçla Mora'n~n II. Mehmet taraf~ndan fethine, 1463-1479 y~llar~~aras~ndaki Osmanl~-Venedik sava~~ na, 1499-1503 y~llar~~
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aras~ nda Modon, Koron'un fethedilmesine, 1573-1577 y~llar~~aras~nda Yeni Anavarin Kalesi' nin
in~a edilmesine, 1669 y~l~ nda Evliya Çelebi'nin Eski Anavarin ve Yeni Anavarin kalelerini ziyaret
etmesine, 1685 y~l~nda H~ristiyan Kutsal Ittifak taraf~ ndan Osmanh'ya kar~~~ba~lat~lan
giri~imlerden ve 1699 y~l~ nda da Mora'n~n Venedik haki~~~iyetine girmesinden bahsediliyor.
1715 y~l~na kadar sürecek olan Venedik hakimiyeti süresince Anavarin tarihinin ana hatlar~~belirtildikten sonra 1715 y~hnda Mora'da tekrar Osmanl~~egemenli~inin kurulmas~~makalenin siyasi tarih k~sm~n~~olu~turuyor. Bundan sonra yazar Mora'da Osmanl~~ordusunun konumunu,
Osmanl~~askeri ve idari s~n~f yap~s~n~~t~mar sisteminde beliren sorunlar~~ve sistemin çökü~ünü,
mukataa kurumunun ortaya ç~kmas~n~, iltizam ve milltezim kavramlann~ , vergi gelirlerinin toplanmas~n~n özelle~tirilmesini, malikane sisteminin ortaya ç~ kmas~n~, voyvoda ve muhass~ll~k
görevinin etkinli~inin artmas~n~, çiftliklerin ortaya ç~kmas~~ve çiftlik üzerindeki tart~~malar~~
~nalc~ k, Topping, Kiel, Pamuk, Akda~, Baka, McGowan, Panayiotopoulos, Davies, Alexander,
Greene, Veinstein, Stoianovich gibi modern tarihçilerin çal~~malar~ndan istifade ederek
aç~klamaya çal~~~yor. Osmanl~~tarihinin genelinde görülen bu kavramlann Mora'daki uygulamalar~~için Tarih-i Ra~id ve Osmanl~~tahrir defterlerini kullanarak katk~da bulunuyor. Ayr~ca Anavarin tarihini 1821'deki Yunan isyan~ na kadar anlat~rken de Osmanl~~milhimme defterlerini,
~ikayet defterlerini, ba~muhasebe defterlerini ve Moral~~Süleyman Penah Efendi'nin eserini kullan~yor. Zarinebaf~n Osmanl~~döneminde Mora ve Anavarin tarihine ili~kin olarak kaleme
ald~~~~38 sayfal~k makalenin önemi, kitab~n dördüncü bölümünün sonuç k~sm~nda da vurguland~~~~gibi Finlay'~n be~~ciltlik an~ tsal Yunanistan Tarihi'nde 1453-1684 y~llar~~aras~na sadece 60
sayfa ay~rd~~~n~~dü~iinürsek kendili~inden ortaya ç~k~yor.
"~ki Osmanl~~Belgesinin Çevirisi ve 1716 Y~l~~Anavarin ve Mora'daki Durumun Aç~klanmas~~
(Translation of Two Ottoman Documents Describing the State of the Morea and Anavarin in
1716)" adl~~ikinci bölüm yine Fariba Zarinebaf taraf~ndan yaz~lm~~. Burada Ankara Tapu Kadastro Genel Müdürlü~ünde muhafaza edilen Mora'ya ait 1716 tarihli defterde yer alan kanunname ile TT 880 numaral~~defterin 78-101. sayfalar~~aras~ndaki Osmanl~ca metnin Ingilizceye
çevirisi yap~l~yor. Ankara'daki kanunname metnini, yazar bizzat görmemi~, Ömer Liitfi Barkan'~n çal~~mas~ndan kullanm~~ur. Ancak bu kanunname daha önce J. Alexander taraf~ndan
Ingilizceye ve Balta taraf~ndan da Yunancaya çevrilmi~tir. Dolay~s~yla daha önce Ingilizceye de
çevrilmi~~olan bir kanunnamenin ikinci bölüm ad~~alt~nda tekrarlanmas~~ho~~olmam~~ur.
TT 880 numaral~~defterin trankripsiyonun de~il de çevirisi~~in verilmesi okuyucuy~l orijinal
metinden mahrum b~rak~yor. Ancak bu bo~luk kitab~ n sonunda verilen CD-ROM'un içinde yer
alan orijinal metnin verilmesiyle Osmanl~ ca bilenler için nispeten telafi ediliyor. Bununla birlikte ikinci bölümün kitab~n ekler k~sm~nda yer almas~~konu bütünlü~ü aç~s~ndan daha uygun
olabilirdi. Yazar~n hakl~~olarak bu alanda Osmanl~~kaynaklar~n~ n önemine vurgu yapma iste~i,
kitab~n bu ~ekilde tasnif edilmesine yol açm~~t~r.
"Anavarin Kazas~n~n Be~en* Co~rafyas~n~~Anlamaya Çah~mak (A Recontruction of the
Human Lanclscape of the Kaza of Anavarin)" adl~~üçüncü bölüm John Bennet ve Jack L. Davis
taraf~ndan yaz~lm~~ . Arkeolog olmalar~na ra~men her iki yazar~n Anavarin kazas~n~n
co~rafyas~m, yerle~imini, tar~msal üretimlerini ve ticari ili~kilerini anlayabilme konusunda Osmanl~~ar~iv belgelerinin sundu~u geni~~bilgiye ~a~~rd~klann~~ve bundan duyduklar~~memnuniyet
anla~~l~yor. Çünkü onlar Osmanl~~kaynaklar~~olmaks~z~n Anavarin'in be~eri co~rafyas~n~n
yaz~mm~n sadece muas~r Yunanl~~ve Bat~~Avrupal~~kay~tlara ba~l~~olduklar~n~~bilmektedirler. Bu
kaynaklar ise 1835 y~l~nda Frans~zlar taraf~ndan haz~rlanan Expdidon sciendfique de Morele,
1685-1715 y~llar~~aras~nda Venedik yönetimi taraf~ndan gerçekle~tirilen tahrider ve Bat~l~~seyyahlann verdi~i bilgiler olarak gösterilmektedir. Ayr~ ca bunlara Venedik i~gali s~ras~nda Navarin ve
Modon bölgeleri için çizilmi~~ancak bas~lmanu~~ve günümüzde de Avusturya Devlet Ar~ivleri
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Sava~~Ar~ivi'nde muhafaza edilen harita da ilave edilebilir. Ancak Expe'dition scientifique de
Mor.e Adas~~bas~lm~~ , Francesco Grimani Tahriri olarak bilinen Venedik sarmlar~~yarmlanm~~~
ve bu dönem üzerine çal~~ an ara~t~rmac~lar taraf~ndan yo~un olarak kullan~lm~~t~ r. Hâlbuki TT
880'in arkeologlara ve tarihçilere sundu~u f~rsatlar son derece fazlad~ r. Osmanl~~tahrir defterini
esas alarak yap~lan saha ara~t~rmalar~ nda defterde geçen 4 köyün 4'ü, 24 çiftli~in 22'si, 19 mezran~ n 14'il ve 2 kalenin 2'si lokalize edilebilmi~tir. Ba~ar~~oran~~%86'd~r. Ayr~ca bu lokalize edilen yerle~im birimleri haritada gösterilerek saha ara~t~rmas~na gidilmi~~toprak yüzeyinde ve
alt~nda kalan Osmanl~~dönemi yap~~unsurlar~~ kal~nt~~halinde olsa bile tek tek belirlenmi~, arkeolojik usullerle çizimleri ve foto~raflar~~çekilmi~, yerle~im birimlerinin defterdeki isimleriyle
günümüzdeki adlar~~aras~nda ba~lant~~kurulmu~ tur. Böylece arkeolojinin yard~ m~yla Osmanl~~
belgelerinde sanki fosille~ meye ve unutulmaya yüz tutmu~~pek çok yerle~im birimi ve Osmanl~~
eseri adeta yeniden canlanm~~ur. Bu olay disiplinler aras~~i~birli~inin ne kadar önemli oldu~unu
ve geçmi~i daha anla~~labilir ve ya~anabilir lulaca~~mn kan~t~d~r.
Bu bölümün sonunda yer alan Osmanl~~isimlerinin okunmas~ nda sistematik bir metodun
olup olmad~~~~ya da geli~tirilebilece~i konusundaki yakla~~ mlara kaulamad~~~m~~da ifade etmek
isterim. Bu konuda ya~anan temel sorun Osmanl~~döneminde herhangi bir bölgeyi çal~~anlar~ n
hem Osmanl~ car hem de bölgenin dilini bilme zorunlulu~undan kaynaklanmaktad~ r. Zarinebaf Osmanl~ ca belgeleri okuyabilmesine ra~men bölgenin diline yeterince vak~ f olmad~~~~
anla~~l~yor. Çünkü köy manas~ na gelen "hori" kelimesini "hun", beyaz manas~na gelen "lefkos"
sözcü~ilnü "lefku" diye okumaktad~ r. Osmanl~ca yaz~ m ve okuma kurallar~~ her iki okuyu~u da
mümkün k~lmaktad~ r. Burada ara~urmac~y~~do~ru seçene~e götürecek unsur onun bölge dilini
bilip bilmemesi unsuru olacakt~ r. Zarinebaf in aksine kitab~ n di~er yazarlar~~Bennet ve Davis'in
ise Bölge dilini bilmektedirler. Ancak onlar~n sorunu ise Osmanl~ ca bilgilerinin yetersizli~idir.
Dolay~s~yla Osmanl~ ca metin ile bölge dili aras~nda ki~ili~inde ba~lant~~kurabilecek kir
ara~t~rmac~n~ n ekip içinde yer alamamas~~ Zarinebaf taraf~ndan okundu~u dile getirilen metnin
de~i~mez ve bütün sesleri ihtiva eden bir özellik ta~~d~~~~dü~üncesinin do~mas~ na sebep
olmu~ tur. Bunun sonucunda kitab~ n 283. ve 302. sayfalar~~aras~ nda yer alan dört konkurdans~ n
(uyumun) reaya isimleri, Anavarin-i Cedid Kalesi'ndeld Müslüman isimleri, yer isimleri ve mülk
isimleri için yap~lmas~n~~zorunlu lulm~~t~r.
"1716 Tarihli Anavarin Osmanl~~ Tahrir Defterinin Tahlili (An Analysis of the Ottoman
Cadatral Survey of Anavarin, 1716)" adl~~dördüncü bölüm kitapta konunun en detayl~~olarak
tart~~~ld~~~~ve damlar~n de~erlendirildi~i bölüm olmu~tur. Bölümün bu kadar dikkat çekici
sonuçlar vermesinin sebeplerinden birisi de giri~ten sonra sadece bu bölümün kitab~n üç yazar~~
taraf~ndan yaz~lm~~~olmas~ndan kaynaklan~yor olabilir. Bu bölümde kitab~ n genel ba~l~~~na uygun olarak Yeniça~da Anavarin'in iktisadi ve tarihi co~rafyas~~yaz~lmaya çal~~~lm~~ ur. Bu
yap~ hrken de Evliya Çelebi, William Martin Leake, Castellan, Pouqueville ve Gell gibi seyyahlar~ n Anavarin için verdi~i bilgiler ve Venedik tahrirleri TT 880'in verdi~i veriler ile
kar~~la~t~r~lm~~~ve mukayeseli bir de~erlendirme yap~lm~~t~ r. Bu de~erlendirmeler Anavarin'in
nüfusu, 1716'da Anavarin'deki Müslüman nüfus, 16854821 y~llar~~aras~ nda Anavarin'in nüfus
geli~ imi, Anavarin bölgesinin ekonomisi, Anavarin'in zirai ürünleri, hayvanc~l~k ba~l~ klar~~
alt~nda kapsaml~~ bir ~ekilde yap~lm~~t~r. Bu de~erlendirmeler yap~l~ rken Yunanistan Ulusal
istatistik Dairesi'nin verilerinden oldu~u kadar, Dokos, Houliarakis, Sakellariou, Georgacas, Panayiotopoulos, Frangakis-Syrett, Koukkou, Loukatos, Kremmydas ve Svoronos gibi Yunan
kökenli ara~t~rmac~lar~n eserlerinden de yararlamlnu~. Buradan elde edilen bilgiler Kiel, Erder,
Faroqhi, Lowry, Davies, Foxhall, Brumfield, Halstead, Mutafcieva ve Forbes gibi modern yabanc~~
ara~t~rmac~lar~ n verileriyle de mukayese edilmekten çekinilmemi~. Ayr~ca çal~~man~n 111 ile
209. sayfalar~~aras~n~~olu~turan bu bölüm arkeologlar~ n çekti~i çok say~da foto~raf ve çizdikleri
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çok say~da harita ile desteklemni~. Siyah beyaz olarak kitapta verilen bu harita ve foto~raflar CDROM'da renkli olarak da okuyucunun hizmetine sunulmu~. Bölümün sonunda yer alan
"Yeniça~~Anavarin'in Arkeolojisine Do~ru" adh alt ba~hkta adeta ço~umuzun beyinlerinde yer
eden ve arkeolojinin büyük ölçüde andkça~~ve ortaça~~dönemlerine ait oldu~u ~eklindeki yanl~~~
önyarg~lar y~k~l~yor. Anavarin bölgesinde yeni ve yalunça~lar için de arkeolojinin yap~labilece~i,
geçmi~in giiniimilzle ba~lanns~mn kurulabilece~i kamdanarak asl~nda tarihçilerle arkeologlar~n
ayn~~amaç için çah~an ve aralar~nda çok da büyük uçurumlar olmayan ara~t~rmac~lar oldu~u
gösteriliyor. Dördüncü bölümünün epilog k~sm~nda tamamen unutturulan baz~~yerel Yunan
cemaaderinin tarihinin de bu çal~~mada gösterilen Anavarin örne~inde oldu~u gibi geri kazand~nlabilece~ine vurgu yap~l~yor.
211 ila 214. sayfalar aras~nda yer alan ve çal~~man~n be~inci bölümünü olu~turan "Sonuçlar
(Conclusions)" bölümü, kitab~n üç yazan taraf~ndan kaleme al~nm~~. Bu bölümde çal~~man~n
sonuçlar~~okuyucuya sunuluyor. Bu sonuçlar~~ ~öyle s~ralayabiliriz: Ço~u zaman ideolojik
suçlamalarla Osmanl~~dönemi Balkan ve Yunanistan tarihi yaz~m~~geli~tirilmemi~tir. Bu dönemin
tarihi yak~n zamanlara kadar bat~l~~seyyahlann notlar~na ve yerel kaynaklara dayan~larak
yaz~lm~~t~r. Ancak hem Yunanl~~hem de bat~l~~bilim adamlar~~günümüzde bu dönemin tarihini
yazmak için Osmanl~~kaynaklar~na yönelmi~lerdir ve bu ar~iv malzemesi sayesinde dönemin tarihi yeniden ~ekillenmeye ba~lam~~t~r. Kataloglannu~~olarak ara~t~rmac~lar~n hizmetine sunulan
Istanbul'daki Osmanl~~Ar~ivleri sadece bu çal~~man~n konusu olan Anavarin için de~il, tüm Osmanl~~topraklar~~için de kullan~labilir. Disiplinler aras~~i~birli~i ve Osmanl~~Ar~ivleri sayesinde
Anavarin bölgesindeki yerle~im sistemi, üretim tarz~, ticari hayat ve bölgenin nüfusu yeniden ve
teferruath olarak yaz~labilmi~tir. Tarihin bu yeniden yaz~m~~s~ras~nda ilk Osmanh fethi ve
yönetimi boyunca Yunan topraklannda nüfusun azald~~~~ve yerel köylünün bölgeden kaçt~~~~
~eklindeki de~erlendirmenin yanl~~li~~~ortaya ç~km~~, XVII. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan 1715 y~l~na
kadar sava~~görmesine ra~men bu durumun Mora için geçerli olmad~~~~en az~ndan H~ristiyan
nüfusun Venedik dönemindekiyle ayn~~kald~~~~ve daha çok topra~~n ekilebilir hale geldi~i
kan~tlanm~~t~r. Osmanl~~tahrir defterleri ve saha ara~t~rmalar~~ile yap~lan lokalizasyon sayesinde
bölgede gelecekte yap~lacak arkeolojik kaz~lar~n da önü aç~lm~~t~r. Modon ve Anavarin bölgeleri
için tutulan tahrir defterlerinin incelenmesi ~unu göstermi~tir ki Müslümanlar daha çok kasaba
ve büyük köylerde yerle~ik dun~mdayd~ . Tüm Mora için ise Müslümanlar, eyaletin ba~kenti Tripoliçe ve kalesi olan yakla~~k bir düzine kasabada ya~~yorlard~. XVII. yüzy~l~n sonunda Mora'n~n
Venedik'in eline geçmesi üzerine Müslümanlar Sak~z Adas~~ve Anadolu'ya kaçar. 1716 y~l~nda
Mora Osmanl~lar taraf~ndan tekrar fethedilince Mora'n~ n eski mütemekkinleri olan bu Türkler,
Mora'ya geri dönmeye te~vik edilir. Osmanl~ lar, bölgede tekrar hâkimiyet kurabilmek için 1716
y~l~nda timar sistemini Mora'da ihya ederler. Ancak askeri alandaki geli~meler, XVII. yüzy~lda iltizam sisteminin yayg~nla~mas~, timar sistemini i~levsiz lular. 1716 y~l~nda Anavarin bölgesinde
pek çok çifdi~e rastlan~r. Bu çiftliklerin büyük bir k~sm~~Müslüman m~lltezimlerin sorumluluklar~~alt~ndad~r ve içinde Yunanh ortakglar oturmaktad~r. Osmanl~~ekonomisinin dünya ekonomisi ile tedrici biitilnle~mesi köyhiniin temel üretim birimi olan çifthane sisteminin de~i~imini
h~zland~r~r. Art~k ~stanbul, Mora'n~n g~da maddelerini ithal eden tek yer de~ildir. Buna ek olarak Venedik gibi Akdeniz ticaret cumhuriyetleri, Fransa. ~ngiltere gibi Bat~~Avrupa devletleri
Mora'n~n ticaretinin aktif kat~l~mc~land~ r. Mora'daki çiftlilder, Balkanlar'daki pek çok benzerleri gibi sahillere yak~n yerlerde kurulur. Ya~, ~arap, pamuk gibi ticari ürünler oldu~u kadar
bu~day gibi temel tüketim maddeleri de bu çiftliklerde iiretilir. Bununla birlikte bu çifdilderin
ticari ürünlere de~il, temel ürünlere dayal~~tar~ma ba~l~~kald~ldan görülmektedir. Ancak XVIII.
yüzy~l boyunca milltezimlerin vergi yükünü art~r~c~~suistimallerine kar~~~köylülerin artan
~ikayetleri dikkat çelunektedir. Bu ~üphesiz, XVIII. yüzy~l~n sonunda ve XIX. yüzy~l~n ba~~nda
bölgede görülen yerel isyanlar~n ortaya ç~kmas~nda etkili olmu~~olabilir. Bu dönemde gelece~ini
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Istanbul'da de~il, Saint Petersburg, Londra ve Paris gibi ~ehirlerde gören Osmanl~~Yunan tebaas~~da ortaya ç~km~~t~r. TT 880 no'lu defterde görülen bölgedeki bu ekonomik
de~i~ikliklerden XVIII. yüzy~l ve XIX. yüzy~llar boyunca Balkanlar ve Akdeniz bölgesinde ortaya
ç~ kacak olan büyük emperyal ve ticari rekabetin ba~lang~c~n~~gözlemleyebiliyoruz. Bu
mücadelede bölgede iki aktör vard~r. Bunlardan birisi, Akdeniz'de Osmanl~~gücünü
çökmesinden yarar sa~layacak olan Bat~~Avrupal~~güçler, di~eri ise modern Yunan Devletini yaratacak olan Mora'n~n Yunan sakinleridir.
Sonuçlar bölümünden sonra dört ek k~sm~~birbirini takip ediyor. Bu eklerden ilki, Evliya
Çelebi'nin Anavarin ile ilgili kay~ tlar~n~n Pierre. A. MacKay taraf~ndan yap~lan ~ngilizce
çevirisinden olu~uyor ve kitab~n 215. ile 221. sayfalar~n~~olu~turuyor. ~kinci ve üçüncü ekler ise
"Eski Anavarin Kalesi" ve "Yeni Anavarin Kalesi" ba~hldarun ta~~yor. Kalelerin stratejik önemi
post-klasik dönem kalelerin tarihi 223. ila 264. sayfalar aras~nda anlauhyor. Her ne kadar bunlar
ekte verilmi~~ise de her ikisi de müstakil orijinal çal~~ma durumundad~r. Bu yönüyle ekler
k~sm~nda de~il, konunun bütünlü~ü içinde de~erlendirilmesi çok daha uygun olabilirdi. ilki
Aaron D. Wolpert ve ikincisi de John Bennet, Jack L. Davis ve Deborah K. Harlan taraf~ndan
yaz~lan bu bölümler, yine Osmanl~~kaynaklar~n~n bauh ar~iv kaynaklar~yla harmanlanmasmdan
ve modern tetkik eserlerle desteldenmesinden olu~uyor. Her iki çal~~ma da kale içinden al~nan
pek çok foto~raflar ve tarihi krokilerle desteklenmi~tir. Dördüncü ek ise Machiel Kiel taraf~ndan
kaleme al~nm~~~ve "Osmanl~~Kalesi Yeni Anavarin'in in~as~" ba~l~~~n! ta~~yor. Çal~~ma kitab~n
265. ve 281. sayfalar~~aras~nda yer al~yor. Machiel Kiel, bu çal~~mas~nda Haziran 1572 ile Kas~m
1577 y~llar~~aras~nda tutulmu~~olan ve Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivinde 19-31 numara ile numaraland~r~lm~~~mühimme defterlerini kullan~yor. Ara~t~rmac~, titiz bir çal~~mayla Anavarin'in in~as~~
ile ilgili divan-~~humayun kararlar~n~~toplayarak 1573 y~l~nda ba~lanan kalenin 1577 y~l~nda tamamland~~~n~~a~amalar~yla anlat~yor. Ayr~ca pek çok mühimme karar~n~~Ingilizceye de çeviren
yazar, orijinal Osmanl~ca metinleri ile birlikte bu metinlerin Türkçe transkripsiyonlarun da veriyor.
Yukar~da daha önce bahsetti~imiz konkurdans bölümlerinden sonra sayfa 303. ile 313.
aras~nda kaynaklar ve bibliyografya verildikten sonra çal~~ma 315. ile 328. sayfalar aras~nda yer
alan dizin ile tamamlamyor. Kitab~n arka kapa~~na ise bir naylon ambalaj içine Tl' 880 no'lu
tahrir defterinin Anavain ile ilgili faksimile kopyas~~ve çal~~mada kullan~lan foto~raf, kroki ve
haritalann renkli görüntülerinin içeren CD ROM yerle~tirilmi~.
Bu kitap, Anavarin bölgesiyle s~n~rh olmas~na ra~men Osmanl~~kaynaklar~n~n bat~l~~ar~iv
malzemeleri, seyyah notlar~~ve modern tetkik eserlerle birle~tirildi~inde bir zamanlar Osmanl~~
co~rafyas~~içinde kalan topraklar~n tarihi için vazgeçilemez kaynaklar oldu~unu ortaya koymaktad~r. Bu kaynaklar interdisipliner anlay~~~ile de~erlendirilebildi~inde çok daha etkili olmakta ve
karanl~kta kalan tarihin pek çok unsuru ayd~nlaulabilmektedir. Bunu ba~arabilen Osmanl~~kaynaklar~~aras~nda en önemli grubu tahrir defterleri olu~turmaktad~r. Bat~da son zamanlarda tahrir defterlerine dayal~~çok ciddi ara~t~rmalar~n yap~ld~~~~gözlemlenmektedir. Tamum~m
yapt~~~m~z bu kitap da bu çal~~malar~n bir ürünüdür. Buna kar~~l~k maalesef ülkemizde di~er
yerli ve yabanc~~kaynak gruplanyla mukayeseli ara~t~rmalar~n yap~lmamas~~ve modern tetkik
eserlerin yeterince kullan~lmamas~ ndan kaynaklanan analize yönelik de~il, saptama a~~rl~ kl~~
tahrir çal~~malar~~yap~lm~~t~r. Bu tür ara~t~rmalar okuyucuyu s~km~~~ve tahrir defterleri üzerinde
bir antipatinin do~mas~na neden olmu~tur. Ancak tan~t~m~n~~yapt~~~m~z bu kitab~n da ortaya
koydu~u gibi bu tahrir defterlerinin yap~s~n~n ve içeri~inin yaratt~~~~bir sorun de~il, onu yeterince i~leyemeyen ve di~er kaynak gruplar~yla de~erlendiremeyen ara~urmac~mn sorunu oldu~u
anla~~lmaktad~r.
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