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Türk toplumu içinde yer alan Musevi cemaati üzerinde çok say~da yap~lan ara~t~rmalara bir
yenisi daha kat~lm~~~bulunuyor. Haz~rlayan en faal ve çok say~da vesikan~n meydana geldi~i seneleri ara~t~rmas~~için sm~rlanu~, bu sayede en mühim kaynaklara ula~abilme f~rsat~ n~~yakalam~~ur.
Oniki bölüme ayr~lan esere, kullan~lan vesikalar, kaynakça ve dizin eklenmi~tir. Böylece
her bir ara~t~r~c~~ için ilgi duyaca~~~konu ile ilgili bilgilere rahat ula~mas~~ sa~lanm~~t~r. Giri~~
k~sm~, tarihi hâdiselerin birbirini takip etti~i s~ ra ile belirlenmi~tir. Birinci k~s~m "Osmanl~lar~ n
Istanbul'u fethetmesi ve Bizans~ n sonu" ile alâkal~d~r (s. 1-15). Buras~ n~ n bir medeniyetten öteki
bir medeniyetin idaresi alt~ na girmesi. Musevi toplumunu da yak~ndan ilgilendirir. 1451 senesinde ba~layan fetih haz~ rl~ klar~~ 29.V.1453 günü Fatih Sultan Mehmed'in ~ehre giri~i ile sonuç
verdi. Ara~t~r~c~~ bunu ihmal etmiyor ve uzun dipnotlar~~koymu~~bulunuyor ve cemaatin uzun
zaman Kas~ m Pa~a ve Hasköy diye adland~ r~lan mahallerde ne zamandan beri mevcud bulunduklar~ na de~inirken anakaynaklardan istifâde etmi~tir. Ku~atma s~ras~ nda Osmanl~~ taraf~ nda
destekte bulunmama ilkesi ile savunmalara aktif kat~lmama tutumu Musevilerin as~rlarca sürdürdükleri bir gelene~in uzanus~d~ r. Nüffislan az oldu~u için neticeye ula~~lamayacak çarp~~malara kat~lmad~lar ve vard~ klann~~da böyle devam ettirdiler.
Tarihi tek:1,mill esnas~ nda Musevi ile olan ili~kinin hangi a~amada oldu~u da merak edilmi~tir ve ara~t~r~c~~1492 senesinde ~spanya'dan yurdu terk etmekle zorlanan Musevi as~lh topluluklar~n. Osmanl~~ topraklar~nda iskan edilen gruplar~ n yay~l~~~ve etkinli~ini aç~~a kavu~turuyor
(s. 47 ve s. 226'da ba~layan bahisler). Büyük oranda zengin ve faal ticaret merkezlerine yerle~en
Musevi cemaati mensuplar~~ geleneklerine ba~l~~olarak ya~amaya devam ettiler ve 12. bölümde
ele al~nan bu konu (s. 278-303) muhtelif zamanlarda di~er ara~ur~c~lar~n ele ald~ klan hususlard~ r. Zira az~ nl~ k duygusu bir toplumda çe~itli meseleleri beraberinde getirir. Musevi cemaati siyasi huzursuzluk yaratmadan, s. 222'de ba~layan iktisat Hayat~~k~sm~nda maddi geli~meyi kendisi
için hedef seçmi~~ve ~ahsi varl~ klar' yan~ nda bütünlük ruh ve dinini de sürdürmil~lerdi ve ara~t~ r~c~~sonraki bölümde Kültür Çal~~malar~~ (s. 244) konusunu tahlil etmi~tir. Bu a~amada en mühim husus kitap bas~m~~için gösterilen gayretlerdir: s. 264'de ba~lat~lan Kitap Piyasas~~sat~rlar~, siyasi tarih yan~ nda kültür çal~~malar~ n~ n olgunla~mas~ n~ n faydas~na de~inir. Bu arada matbaan~n
ke~finden sonra Türkiye'de uzanus~n~ n Musesiler taraf~ ndan aç~lan matbaa ile ba~ard~ klann~~
görüyoruz. Ne yaz~ k ki devam ettirilemeyen bu çaba, ~brani harfleri ile Türk dil ve tarih çal~~malar~~yarat~lmas~~bu cemaatin ba~ar~lar~~aras~ndad~r (s. 283'de tahlil edilen lus~md~ r). Bu devirleri
ihtiva eden bir çal~~mada Yasef Nasi'nin konu edilmesi kaç~n~lmazd~r, zira giri~imcili~i, becerisi,
ileri görü~lülü~ii, yat~r~ m gücünün becerisi sayesinde sivrilen bu zat~n yaratt~~~~etkinin as~rlarca
haz~rlanmas~~ve eserlere mevzu te~kil etmesi rastlant~~de~ildir (s. 211 n. 47 ve s. 240-241 n. 56).
Sonradan Osmanl~~maliyesi içinde büyük çapl~~mukataalann i~letilmesine giri~en bu toplulu~un,
ödedikleri külliyetli miktarlardaki mebla~lar devirlerinde oldu~u kadar sonraki senelerde de
hem g~ ptay~~ çektiler hem de muhtelif rivâyetlerin yay~lmas~na yol açt~lar. Bu ticaret ba~lant~s~~
Venedik ~ehri ile ~stanbul aras~nda sürdü gitti ve kitab~ n ba~~ ndaki senelerde en parlak olgunlu~una ula~t~~ve müellif taraf~ ndan s. 237'de i~lenen bu konu as~rlarca sürüp gitmi~tir. Elimizdeki
kitap içinde, cemaat duygusunun çok güçlü bulundu~u Museviler aras~nda aile statüsü için özel
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yer ayr~lm~~ur (s. 99-196). Son senelerde epey say~daki kitab~ n ne~rine yol açan aile meselesi
hakk~ nda ara~t~r~c~, ula~rnam~za mümkün olmayan kay~tlar sayesinde sonuçlar~n~~s~ ralarru~ur.
Brill Yay~ nevi'nin üstlendi~i Osmanl~~Devleti ve Miras~~ serisi içinde yer alan bu kitab~ n,
öteki ne~riyat kadar ara~ur~c~ lara faydal~~olaca~~ n~~ümit ediyoruz ve Osmanl~~kaynaklar~ na a~ina
olmakta çok becerikli olan ~srailli ara~ur~c~lar~ n yeni eserler vermelerini bekliyoruz.
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