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Yazar~ n Harvard Üniversitesinde 2000 y~l~nda tamamlad~~~~"The Istanbul Guilds in the Seventeenth Century: Leverage in Changing Times" ba~l~kl~~tezine dayanan bu eser, genelde Osmanl~~esnaf te~kilat~, özelde ise ~stanbul esnaf te~kilat~~hakk~nda yaz~lan en kapsaml~~ve doyurucu eserlerden birisidir. Eserin dikkat çeken en önemli yan~, gelenekçi, statik ve devlet güdümünde hareket etti~i iddia edilen ve ~imdiye kadar bu yönleriyle i~lenen lonca sistemini titiz bir
~ekilde sorgulamas~d~r. Dr. Y~, öncelikle esnaf te~kilat~~ara~t~rmalanmn daha çok dini mistisizm,
fütücvet ve esnaf~n devletle ili~kileri ve tutuculu~u çerçevesinde incelenmesini ele~tirmekte ve
bu k~s~ r bak~~~aç~s~n~ n bu kurumu gelenekçi, tutucu, mistik, devletin güdümünde hareket eden
zay~f sivil örgütler olarak sundu~unu vurgulamaktad~r. Dolay~s~yla bu bak~~~aç~s~, Osmanl~~sosyal
ve ekonomik hayat~nda, ama özellikle de Osmanl~~ ekonomisinin dünya ekonomisi önündeki
konumunu anlamak bak~m~ndan hayati role sahip loncalar~ n yeterince de~erlendirilememesi
sonucunu do~urmu~tur. Yine bu yüzden Osmanl~~ekonomisinin bat~~ekonomileri kar~~s~nda rekabetçi bir yap~dan yoksun ve geli~meye kapal~~yap~da olmas~ndan esnaf te~kilatlar~~sorumlu tu tulmu~tur.
Dr. Y~~eserinde esnaf te~kilatlar~= bu haks~z ~öhretinde, yap~lan ara~t~rmalar~n daha çok
yukar~da sayd~~~m~z özelliklere odaldanmas~n~n pay~~oldu~unu dü~ünmektedir. Bu dü~üncenin
olu~umunda özellikle Sabri Ülgener ba~ta olmak üzere Weber'in etkisinde Osmanl~~esnaflar~n~n
rekabetçi olmayan gelenekçili~ini ele alan ya da Abdulbaki Gökp~narl~~gibi loncalar~~fütüvvet gelene~inin bir sonucu olarak ahilikle e~leyen yazarlar~n pay~~ oldu~unu dü~ünmektedir. Aynca bir
k~s~m çal~~malar da esnaf~ n gelenekçi, tutucu, ehl-i tarikat gibi özelliklerini ahlaki aç~dan bir
mükemmeliyet olarak yorumlayarak övgüye de~er bulmu~lar, ya da de~i~ime kapal~~ve tutucu
özelliklerini kapitalizmin Osmanl~~ekonomisini ele geçirmesine vesile olarak ortaya koymu~lard~r. Bu iki z~tl~k aras~ nda, son zamanlarda Gabriel Baer ve Robert Mantran taraf~ ndan yap~lan
çal~~malar, Osmanl~~esnaf te~kilat~n~n sosyal ve ekonomik yönlerini a~~rl~kl~~olarak i~lemek suretiyle çok önemli katk~lar yapmakla birlikte, devletin te~kilat üzerindeki etkisini çe~itli dini ve
ekonomik nedenlere ba~lamak suretiyle "çok kuvvetli" olarak tan~mlam~~lard~r. Dahas~~ ~slam
dininin ticaret anlay~~~n~n esnaf örgütlerini yeniliklere kapal~~bir konuma soktu~u için, az~nl~klar~n ekonomik bak~mdan yükseli~ine zemin haz~rlad~~~n~~iddia etmi~lerdir.
Bu yerle~ik görü~leri sorgulamay~~esas amaç olarak alan ve 1980 y~l~ndan itibaren yap~lan
çal~~malar~n ortaya koydu~u daha özerk, daha az gelenekçi, daha rekabetçi lonca te~kiladanndan hareket eden yazar, spesifik olarak ~stanbul loncalar~n~~inceleyerek, ilk iki bölümde öncelikle ~stanbul loncalanmn nas~l bir te~kilatlanma yap~s~~sergiledi~ini, hangi ilkeler çerçevesinde
çal~~t~~~n~, devletten ne kadar özerk oldu~unu ve de~i~ime aç~k olup olmad~~~~sorular~na yan~t
aramaktad~r. Devlet-lonca ili~kileri üzerinde yapt~~~~titiz analizler sonucunda: a) özerkli~in zannedildi~inden daha fazla oldu~unu ama özellikle kad~lar~n kanün-~~kadime yapt~ klar~~s~k auflar
yüzünden s~n~rh kald~~~n~, b) Esnaf kethüdas~mn atamas~n~n devlet taraf~ndan yap~lmas~na
ra~men, onun esnaf~n ç~karlar~n~~titizlikle korudu~unu ve i~lerini kad~~siciline kaydettirerek ba~~ ms~z kararlar~n~~devletin atad~~~~bir organa tescil ettirdi~ini, c) Osmanl~~kentlerinin ia~e temininin devlet ve esnaf~ n sorumlulu~unda olmas~~nedeniyle esnaf örgütlerinin siyasi otorite ile
pek çok yerde ve durumda kaderinin çalu~t~~~n~~belirlemektedir.
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Özellikle eserin ikinci bölümünde yazar, esnaf te~kilat~n~n anla~~lmas~~için elzem olan; insanlann loncalara nas~l kat~ld~~~, kethilda ile esnaf~n ili~kisinin boyutu, kaul~mlann rekabetçi
bir ortama katk~s~n~n olup olmad~~~~ve loncalar~n ne kadar homojen bir yap~~sergiledi~i gibi
önemli sorulara yan~t aramaktad~r. Yazar bu sorgulamalann~n sonucunda çok de~erli baz~~saptamalar yapmaktad~r. Bunlardan baz~lann~~ ~u ~ekilde özetleyebiliriz: Devlet loncalara kat~l~m~~
denetleme konusunda esnek, fakat kethüdalar bu konuda çok kaud~r. Loncaya giri~~kefil sistemi
ile desteklenmekten ba~ka, çok kat~~kurallara tabidir. (s.45) Bu kurallar~~te~et geçenler ise askeri s~n~fa mensup olan ve esnafl~~a giren ki~iler olmaktad~r.(s.63) ~stanbul esnaf te~kilatlann~n
etnik-dini bak~mdan incelenmesi son yap~lan ara~t~rmalar~~teyit etmekte ve bir çok loncan~n dini
bak~mdan kar~~~k oldu~unu göstermektedir. 17. Yüzy~lda ~stanbul'da yazar~n tespit etti~i toplam
50 loncadan 34'f~nde sadece Müslüman, 5'inde sadece z~mmi, 3'ilnde sadece Yahudi ve 2'sinde
de sadece Ermeni üyelere rastlanmaktad~r. Ancak daha ilginci 3 gayrimüslim loncas~n~n kethüdas~n~ n Müslüman olmas~d~ r. Yazar bu sonuçlardan yola ç~karak örneklenen loncalar~n %65
kadar~ n~ n Müslümanlarclan olu~tu~unu tespit etmektedir. (s.68) Elbette bu sa~l~kl~~ bir oran olarak kabul edilemez; çünkü yazar~n esas ald~~~~veriler ~uhüd'ul-hal kay~tlar~~aras~nda yer alan
kimselerdir ve bu listeler ne bütün üyeleri ne de mahkemede haz~r bulunanlar~n tamam~n~~göstermektedir. Nitekim kasap, f~nnc~, manav gibi Müslüman loncalar aras~nda çok say~da gayrimüslim üye oldu~u yazar~n inceledi~i sicillere yans~yan dava örneklerinde görülmektedir.
(Ayr~ca listeye bakma Ek-F) Bu bölümde loncalar~ n günlük faaliyetleri de ele al~nmakta ve s~ radan fakat önemli i~levler aras~nda ham maddelerin temini, üyeler aras~nda da~~t~m ve sat~~~say~lmaktad~ r. Burada yazar~n dikkat çekti~i birinci husus bu gibi faaliyetler s~ras~nda do~abilecek
sorunlar için üyelerin genelde ittifak yapt~~~, kurallara uymayanlara loncan~ n kendi iç sorunu
çerçevesinde de~erlendirilerek d~~lama vb. yapt~r~mlar uyguland~~~d~r. Bu durum loncalar~n
rekabeti s~n~rland~rmas~ n~n kan~t~~gibi görillebilirse de, Dr. Y~~yapt~~~~detayl~~sicil taramalar~~sonunda, üyelerin serbestçe ~irket kurabildi~ini ve daha fazla sermaye elde etme pe~inde ko~maktan geri kalmad~ klar~n~~ortaya koymu~tur. (s.95) Dikkat çeken bir husus ise, ~irket kurarken
dinda~li~~ n zannedildi~inden daha az göz önüne al~nd~~~d~r. (s.98)
Eserin en can al~ c~~k~sm~, ku~kusuz kanaatimize göre üçüncü bölf~mdür. Burada loncalar~n
ne kadar gelenekçi oldu~u, yeniliklere kar~~~nas~l bir tepki gösterdi~i, yeni üyelerin i~~kurmas~na
nas~l bakt~~~~ve zamanla de~i~en ekonomik ko~ullara uyum kapasitesi irdelenmektedir. Özellikle
yerle~ik literati~•rde yer bulan loncalar~n de~i~ime ayak uyduramad~~~~~eklindeki tezi, yazar taraf~ndan ciddi bir sorulamaya tabi tutulmaktad~r. Dr. Y~ , analizleri sonunda loncalar~n tamamen
statik olmad~~~n~, de~i~en ko~ullara göre yeni uygulamalar getirmekte zannedildi~inden ba~ar~l~~
oldu~unu iddia etmektedir. Hatta loncalar bu de~i~imi genelde "geleneklere uygun olma" sav~yla daha kolay benin~setmeyi ba~armaktad~r. (s.122 vd.) Ku~kusuz, gelenek loncalann düzen
ve yasalara uygun bir ~ekilde yfiriimesinde ve devlet ile ili~kilerde haklar~n elde edilmesinde dayanak olu~turmaktad~r. Ancak de~i~en ~artlara göre yeni düzenlemeler yap~lmas~n~n da önünü
kapayacak bir kat~~gelenekçilik de hüküm sürmemektedir. Bu de~i~im elbette her zaman ayn~~
lonca sistemi içerisinde olmayabilmektedir. Bu yüzden yeni loncalar kurulmas~~gerekmektedir.
Dr. Y~, eserinde özellikle inceledi~i dönem olan 17. Yüzy~lda, ~stanbul'da lonca say~s~~sürekli
arun~~ur. (kr~. Ek A-D)
Eserin son bölümü Devlet ile loncalar aras~ndaki ili~kilerin boyutunu ve hakim literatüre
göre olu~an esnaf te~kilatlanmn devlet organlanndan ba~~ms~z olmad~~~~tezini sorgulamaktad~r.
Bilinenler ~~~~~ nda elbette loncalar~n toplumunun gereksinimlerini sa~l~ kl~~ kar~~lamas~n~, vergilerini düzenli ödemesini, muhtelif devlet ~ubelerine gerekti~i kadar üretim yapmas~ n~, fiyat istikrar~~içerisinde halk~ n temel ihtiyaçlar~ n~ n kar~~lanmas~n~~temin etmek devletin as~l sorumluklan aras~ndad~r. Dolay~s~yla devletin loncalan gözetlemesi ve onlar~n i~leyi~ini kontrol alt~nda
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tutmas~~yads~ namaz. Ancak, yazar kesin olarak tespit etmektedir ki, loncalar~ n iç sorunlar~na ve
de~i~en ko~ullara göre yapaca~~~düzenlemelere devlet müdahale etmemektedir (s.176). Devletin müdahalesi daha çok alt yap~ya yönelik olmakta ve asla loncalar~n i~leyi~i üzerinde mutlak bir
otorite anlam~na gelmemektedir. Bu, yazar~n tespit etti~i gibi, üyelerin devletten beklentileriyle
de uyu~maktad~r. ~öyle ki, bir lonca mensubunun devletten bekledi~i, sistem içerisinde hak ve
hukuku, sa~lamas~, loncalar aras~nda ve devlet ile anla~mazliklarda adil bir çözüm sunmas~d~r.
Loncalar devletin belirledi~i parametreler içerisinde i~levlerini sürdürdükleri ve vergilerini
ödedikleri müddetçe özerkli~i koruma firsadar~~elde etmektedir.
Dr. Y~, sonuç k~sm~nda pek çok streotype görü~leri ve en önemlisi Loncalar~n geli~me
önünde bir tür t~kaç görevi yapt~klar~~görü~ünü sorgulamaktad~r. Onun tespitlerine göre bu,
abart~l~~bir görü~tür çünkü 17. Yüzy~lda Istanbul'da loncalar esnek ve de~i~ime aç~ k bir tutum
sergileyebilmi.~lerdir. Devlet ile ili~kilerinde lonca ç~ karlar~n~~korumada k~smen ba~ar~l~~say~labilirler. Gelenek, loncalar~n düzenli i~lev görmesinde önemli olmakla birlikte de~i~en ko~ullara
ayak uydurmas~~esnas~nda ~l~ml~~bir ~ekle dönü~ebilmi~tir. Devlet loncalar~n yasal haklar~n~~genelde kar~~lamak zorunda kalm~~, 1651 y~l~nda oldu~u gibi bazen loncalar taleplerini zorla kabul ettirmi~lerdir. 18. Yüzy~lda devletin loncalar üzerindeki bask~s~~artm~~; ancak bu durum onlar~n ba~ka ayncaliklar elde etmesini engellememi~tir.
Görüldü~ü gibi eser, sade bir ar~iv ara~t~rmas~~de~il, lonca sistemini iç ve d~~~dinamikleri
ve devlet ve toplum aras~ndaki konumu bak~m~ndan inceleyen de~erli bir çali~mad~r. Ancak bir
çok soru da bu çal~~mada yan~t bulamam~~t~r. Örne~in, loncalar~n dini faaliyetleri ve tarikatlarla
ba~lanus~na de~inilmemi~tir. Loncalann siyasi a~~rl~klar~~ve isyanlardaki rolü de gerekti~i kadar
özenle ele alinamanu~ur. Loncalann kad~~mahkemesi ile ili~kileri, üyeler, farkl~~loncalar ve devlet organlanyla aras~ndaki ihtilaflar bak~m~ndan de~erlendirilmekk beraber, iç disiplin sa~lanmas~~s~ras~ndaki boyutun kad~~ile ili~kilerde ne gibi sorunlar do~urdu~u yeterince vurgulanmam~~ ur. Kaynak göstermede standartlardan bazen taviz verilmi~tir. Ayr~ca Türkçe yaz~lm~~~çok say~da bu konudaki ciddi çali~ma da, eserde de~erlendirilmemi~tir.
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