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Eserin sekizinci ve dokuzuncu bölümleri vakıflam ayrılmıştır. (s. l45-218) "Osmanlı İda
resi ' nde Vakır• başlığı alıında Mısır· daki vakıflar hakkında deri i toplu bir bilgi verilmiş, Menı
lilk devrinin sonlarında tvlısır'ın vakıf bakımından doruk noktada olduğu ifade edilmiştir. Os
manlı döneminde kurulan vakıflar bir tasnif çerçevesinde incelenmiş, sırasıyla "paşaların kur
dukları, emirler tar.ıfıııdan kurulanlar ve ağa vakıfları" alı başlıklarıyla konu sınıflandırılmışıır. 
Bu vakıfların kuruluş tarihleri, amaçları ve bulundukları nıuhuller .belirtilmiş; Osmanlı ·valileri
n in (paşaların) kurdukları vakıfların daha çok eğitim amaçlı oldukları vurgulanmışıır. Örnek 
olarak Süleyman Paşa, İskender Pa~a ve Mehmed PUJiıı vakıflan gösterilmiş, toplam 31 pUJia 
vakfı hakkında doyurucu bilgi verilmiştir. 

Daha ilginç amaçlar için kurulan vakıflar da vardır. Mesela Emir Süleyman'ın, Kahi
re'nin kuzey varoşunda kendi yazlık ikametgahı yakınında tesis ettiği vakıf, bir musaila (na
mazgah), bir çeşme ve yaz mevsiminin sıcak günlerinde, halkın seriniemek için soğuk bir ban
yo yapabilecekleri küçük bir hamamdan meydana geliyordu. Diğer ilginç bir vakıf, İbrahim Pa
şa'nın 1525'ıe kurduğu vakıftm Bu vakfıniki amacı vardı: Birincisi Amr İbn-i As Camii'nin ih
tiyac halinde restore edilmesi, ikincisi ise·bir NÜqmetre'nin (Nil nehrinin su seviyesiı;ıi ölçecek 
aletin) bakım ve işletmesi idi. Vakıf konusuna ilave olmak üzere, eserin "ek bilgi" sayfalannda 
(s.275-280) vakıf amacıyla kurulmuş müesseselerin analitik bir listesi mevcuttur. 

On uncu bölümde; ki bu böl~. bir bakıma eserin son bölümüdür, çUnkU onbirinci bölüm 
özeuir, "Osmanlı Fethi'nin Kahire'ye Te'siri" işlenmiş, MemiOk ve Osmanlı mimarisi örnekler
le mukayese edilmiştir. Her iki dönemin mimari özellikleri planlarla somutiUJjtınlmışıır. Mima
ri eserlerden başta ciimiler, medreseler, zaviye ve türbelerden örneklemeler yapılmıştır. Mem
IQk mimari tarzına örnek olarak Hayır Bey medresesi ve türbesi ( türbenin inşa tarihi ı 502, med
resenin 1521), DavudPUJia Ciimir(inşa tarihi 1548), AtıarNebi Ribaıı qnşa tarihi 1662) ve Uk
be ibn-i Amir Türbes i; Osmanlı mimari üslilbuna örnek olarak da, SUieyriıan· Paşa Camii ve 
medresesi, Bulak'ta Sinan Paşa Camii gösterilmiştir. · . · · · · · .· · ' : · 

Kitabın sonuna eklenen zengin bibliyografya, Mısır üzerine çalışma yaplicak arıiŞuncılar 
için bir kılavuz niteliğindedir. Genel indeks, ese.Qp kullanımını 'kolaylaşıırırken 1 'g?rselirıalze: 
me olarak örnek resimler ve planlaresere ayrı bir renk, ayn bir çeşni katmıştır. Keza kitabın so
nundaki dönemin Kaliiresinl yansıtan harita, cami, medrese, zaviye ve bazı mahallelerin ye~le
rini öğrenmemizi kolaylaşurmaktadır. · ~ . · ·· ' · · · · · · . 

Freiburg'daki Albert-Ludwigs Üniversitesi,, Felsefe Fakuıiesi'nin ıavsiyeh~ri · do'ğruıı:u
sunda, Doris Behrens-Abousı:if'in bu doçcıltlik Çalışması, MemiOk ve Osmanlı de~irleri ·Mısır'ı 
ile ilgili arUJitırmalar için bir rı;ıodel, araştırmacılar için örnek bir çalışmadır. 

Mehmet' Ali BEYHAN 

Suraiya Faroqhi, Coping wir/ı rlıe srare: Policiral conflicr and erime in rlıe Otroman Em: 
pire 1550-1720, XXI1I+205 (indeks ile), Arıalecıa Jsisiana XVTI, The !sis Press, Istanbul 
1995.XXni+205 Sahife. 

Osmanlı tanhi ile ilgili periyodik yayınlardaki artış ve çeşitlilik , tarihin diğer sahaların
da olduğu gibi, Osmanlı taiihçilerinin de makalelerini kitaplaştırmaları ihtiyacını doğurmuştur. 

Daha önce, ünlü Yariorum Reprints serisi içinde makalelerinin bir kısmını kitaplUJitıra
r.ık ı bu seriye dahil olan Prof. Faroqhi, bu kez yukarıdaki zikredilen ki tab içinde XVI.-XVII yy. 
Osmanlı tarihi ile ilgili ikisi daha önce yayınlanmamış on bir makalesini bir araya getirmiştir. 

XVI.-XVUI yy. Osmanlı Devleti ve toplumunun çeşitli cephelerini konu edinen ve teori
ampirik. malzeme dengesini kurabilmiş sayısı az Osmanlı tarihçilerinden biri olan Prof. Faroq-

1 Prcsu/11$, Dcnülıe$ und Trude;s in t/1<• Oummm Empire. London 1986. 
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hi, kitabın girişinde (Vfl-X)<lll) Osmanlı tarihçiliğinin dünya tarihçiliğindeki yeri, Osmanlı ile 
diğer sahalar arası mukayese imkanları ve Osmanlı tarihçiliğinin metodik problemlerini tartışı
yor) 

1960'1ardan itibaren tarih literatürüne dahil olan ve Osmanlı örneğinin AÜT ve/veya fe
odalizm gibi üretim tarzlannın hangisi ile örtüştüğü gibi genel teorik tartışmaları tercih eden 
sosyal bilim-ekonomi kökenli tarihçiler ile kendilerini teorik tartı~malardan uzak tutup sadece 
arşiv çalışmalan ile iktifa eden "muhafazakar tarihçiler"in eksikliklerine işaret eden yazar, bu 
iki kopuk ekolün sentezi sayılabilecek bir Oııomanist profiline ihtiyacı belirtiyor. İlk elden kay
naklan kullanma kabiliyetine sahiiı ancak muküyeseli tarihe malzeme sağlayabilecek derecede 
dünya tarihçiliğindeki yeni yaklaşımiara ve tarihin komşu disiplinlerine açık bu tür bir tarihçi
liğin Osmanlı'yı anlama ve aniatma sürecine önemli ölçüde kalkıda bulunacağı Prof. F;ıroq
hi'nin de alıını ısrarla çizdiği açık bir ğerçek. 

Hindistan'dan İtalya'ya geniş bir mu.küyese alanı öneren Faroqhi, Osmanlı köylüsünUn 
neden toplu isyanlam kalkışmadığı, ayanın neden Avrupa burjuvazisi gibi bağımsız hareket ka
biliyeti kazanamadığı ve iltizarnın devletin çevresel kuvvetleri merkeze entegrasyonunda·nasıl 
bir rol oynadığı gibi temel sorulan gündeme getirerek bunların cevaplanmasında Osmanlı kay
naklannın boş bır.ıktığı yerleri sahalar ve disiplinler arası mukayeseli bir okuma ile doldurma
yı öneriyor. Tabii burada, yazann da belirttiği gibi, sadece benzerlikterin değil farklılıkların da 
vurgulanma~ı (Avrupa ve Osmanlı ittizamlan örneğinde olduğu gibi) hayati önem ta~tyor. Çün
kü, su i generis bir Osmanlı modelinden kaçarken, Avrupa-merkezli bir tarih yazıcılığının esiri 
olmak da pek tercihe şayan olmasa gerek.3 

Yukarda zikredilen yeni. Ottomanist profilini, Osmanlı sosyo-ekonomik yapısı i!e ilgili 
iki çalışmayı4 örnek vererek somutlaştıran yazar, Charles Tılly'nin Fransız köyl!isü ile ilgili ka
leme aldığı tarihi sosyoloji çalışmalannın Barkey'in, Fransız ihtilali öncesi ancie11 regime'i ile 
ilgili literatürün de Salzmann'ın Osmanlı'yı kavrayışında etkili olduğunun alıını çiziyor. Bar
key'in çalışmasını, mukayeseli tarih okuması, ampirik yönünün kuvvetliliği ve beraberinde ta
rih yazıcılığı ile ilgili ieorik bir tartışmayı da beraberinde içermesi açısından başanit bulan Fa
roqhi'ye katılmamak mümkün değil. Özellikle, Tilly'ı:ıin bir hayli dikotomik devlet-toplum an
layışını esas almakla beraber, bu ikisi arasındaki geçişleri (gerek aylin gerek eşkıya bahislerin
de) bir hayli dengeli bir şekilde sunan Barkey'in kitabı, sosyal tarihi "eşkıyaperestlik" sanan bir 
kısım Türlç tarihçilerine örnek olmaJı.S Bununla beraber, Barkey'in öncü sayılabilecek çalışma
sındaki Avrupa-Osmanlı mukayese denemelerinin henüz Faroqhi'nin tarif ettiği ·mukayeseli ta
rih seviyesine ulaşamadığı ve bu yolda Osmanlı tarihçilerinin daha yilrünecek çok yolu olduğu
nu da belirtmemiz gerekiyor. 

Kitapta, girişi izleyen ilk makale olan "Political initiatives 'From the battom up' in the 
sixıeenth- and sevenıeenht-century Otıoman Empire: S ome evidence for !heir existence" ( 1-11 ), 
Prof. Faroqhi'nin bir hayli beceri ile kullandığı Mühimme ve Şik~yet defterlerine dayalı olarak 

2 Yazann Osmanh-Avrupa tarihleri bağlamında kaleme aldı~ı benzer bir denemesi için bk-z., ·:osmanlı Tu· 
rilıini Arurkl!n". Oefter,.20 (Bahar/Yaz 1993), 60-90 (!ngilizce orijinali "'In Searclt a[Ouamon History" ~lığı al
tında yayınlanmışıır, Tlte lo11rnu.l af Peasanı Studies. sptciat issude ed. by H. Beriıtay and S. Faroq~i, 18/3-4 (Ap
rilfluly 199t): New Approaches ıo Sıate and Pea.<anı in Onoman Hisıory, 211-241). 

J Avrupa-merkezli ıarih aniayının bir el~tirisi ve kapitaliun-llncesi toplumlan ele alışta alternatif bir mo
del için bkz .. Samir Amin, Aı-rupamerke:ôlil: Bir idculnjiıriıı Eleştirisi, Fr~nsızcadan çev. Mehmet Sen. lsıenbul 
1993. . . _.. 

4 Ka ren Barkey, Buncliıs and Bıırl!mıcraı.s. Tltc Ouomuır ro mı: ı o sıuıe cenırulizuıioll. Comeli Un i. Pre,;s. lı
haca and London 1994 ve Ari~l Salzmann, "Aır unı:i~11 regimc rcı·isiıccl: "Priı-uıi:aıioıı" uııd poliıiml .. ,·oırtJm_r in 
ı/tc ciglııı:cııılı ı:emury· Ouonwn Empire". Politics and Societ:t, 21,4 {1993). 393-423. 

5 Devlet-merkezli tarihi ~ma yı. de,·leı ka~ısındaki sınırlı \'C merkeze enıegmsyona her un hazır güçleri 
"Robin Hooıl'"laşmak olar.k algılayan böyk bir çalışma için bkz .. Sabri Yetkin. Eııc'cle Eıkıyıılur·. istanbul 1996. 
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XVt.-XVIt.yy. Osmunlı köylüsünUn dinunıikliği (tarih-dışı bir statikliğin aksi olarak) ve direnç 
gücünün mevcudiyetini gösıermeyi amaçlıyor. 

Taşradan merkeze yansıyan şikayet ve arzuhalleri, gerek üsliib ve gerek içerik açısından 
değerlendiren Faroqhi, bazen bir şahıs ya· da kadı bazen_de belirli bir grubun (esnaf, tüccar, u le
ma, derviş) imzası ile istanbul'a ul~an bu belgeleri, çevrenin merkezdeki siyasi rnekanizmaya 
kaıılımının bir kanıtı olarak görüyor. Şahsi ya· da zümre menfaallerini bu şekilde korumaya ça
lışan nıezkiir Osmanlı teb'asının, toplumun siyasi merkez karşısında hiç bir insiyatif sahibi ol
madığı "Orienıal Despotism" modelinin dışında kaldığının alıını çizen Faroqhi, bununla benı
ber merkezle rekabet edecek bir "Osmanlı Sivil Toplumu"ndan da söz etmenin imkansızlığına 
dikkat çekiyor. 

Aynı tür arşiv malzemesine dayanan ikinci makalede ise ("Political acıivity among Ono
man ıaxpayers and the problem of sultanic legitimation, 1570- 1650", 13-41 ), çevrenin kendisi-· 
ne bırakılan bu "meşrO" siyasi hareket alanını ne ~ekilde kullandığı ele alınıyor. Osmanlı arşi
vinde bulunan belgelerin, arzuhal sahiplerinin kafaşındaki düşünceleri birebir yanstlmamakla 
beraber, Osmanlı Devleti'nin "meşruiyet anlayışını belirlernemizde faydalı olabileceklerine dik
kat çeken Faroqhi, arzuhal jargonu ile ilgi çekici tesbitler yapıyor. 

Bunlardan ilki, Osmanlı belgelerindeki resmi gelenekçiliğin ve kadim olana refer.ınsın, 
çevre tarafından da benimsenmiş olması .6 Arzuhallerde rastlanan bu "kadime referans", toplu
mun hufızası içinde hangi d~receile yaşadığını bilenıediğimiz geçmişe özlemi gösıemıesindeıı 
çok, şikayet sahiplerinin kendilerini ne şekilde meşrOlaştır.ıcaklannı bilmeleri açısından bir 
hayli önemli. Faroqhi'nin bu minviilde bir diğer tesbiti, özellikle XVI. yy. sonlanndan itibaren 
Osmanlı Devleti tarafından ilan edilen adllletniirnelerin.' gerek üsliib ve gerek muhteviyat açı
sından taşr.ının İstanbul'a ulaşan arzuhlll ve şikayetnamelerinde mükerreren yer bulması ki, bu 
Sultan 'ın "adil" sıfatıyla ön plana çıktığı ve resmi bir meşruiyet propagandası olarak da değer
lendirilebilecek adaletnarnelerin çevrede kabiii gördüğü ve ters çevrilerek merkeze yönelik kul
lanıldığı anlamına geliyor. Toplumun de.vlete karşı bu "meşrO direnci", yazann belgelerde rast
ladığı nı zikreıtiği ve bu belgelerde dikkat çeken üçüncü bir unsur olarak belirtilebilecek tehdit
kar ifadelerle somutlaşıyor. Taleb edilenlerin gerçekleşmemesi durull)unda. "kaçgun olabilece
ği"ne dikkat çeken bu tUr ifadeler, birer "köylü isyan ı" olarak tasvir edilememekle beraber köy
lillerin kaçgun ve sistem dışı benzeri hareketlerinin merkeze karşı bir protesto hüviyeti .Laşıdığı 
şeklinde yorumlanabilir. Bununla beraber, yazann da belirttiği üzere, Osmanlı toplumunda 
mevcut bu potansiyel direnci modem anlamda bir siyasi kaıılım olarak algılamak da anakronik 
~ir yaklaşımdan öteye geçemiyor. · 

"Sainthood as a meaııS of self-defence in seventeenth-century Onoman Anaıolia", baş
lıklı üçüncü makale de (43-58), esas olarcık aynı temayı işlemekle ber.ıber, merkezi otorite ile 
re'aya arııSında aracı rolU oynayan tasavvuf erbabına dikkat çekiyor-ve XVII. yüzyılda ~ado
lu'nun çeşitli yerlerinde mahalli halkı temsile!) devletin karşma çıkan şeyhterin takındıklan si
yasi tavırlardan misaller veriyor. Bünyesinde hanndırdığı tilrbe ve iılViye sayesinde, mücavir 
köyleri n aksine köylülerce terkedilmemiş olan Hacıbektaş köyünde derbentcil ik yapan zaviye
darlar, vergi muafiyetini müdafaa için Divan'a başvuran Şebinkarahisarlı bir şeyh, saldıkları 
fazla vergi ile köylüleri kaçıran mülki amirleri merkeze şikayet eden Larende'deki Mevlevi 
vakfı mütevelli heyeti ile Denizli'deki bir halveti şeyhi, Celllliler'le işbirliği yapar.ık mülkünü 
genişletme sevdasındaki Malatya Hacıbektaş tekke~i şeyhi ve göçebelerin hareketlerini meşru-

6 Gelenekçiliğin. Osmanlı'nın il.:risiidihayaıa bakışındaki ilç ıemel öğeden biri olar:ık deıcrlendirilme~i için 
bkz.. ~lehmeı Genç, "Osnıwılt lmpuruıorluğu'ndu ıll'ı ·leı , . ., el:nnnnıi'. V. Millcıleıar.ısı TUrldye So.\y:ıl \'C ikıi~aı 
Tarihi Kongresi Tebliğler içinde. 1TK B.evi Ankard 1990, 21-22 . 

. 7 O~manlı :ıdalcınfimeleri ve bunların Yuk ın Doğu devler gelene~ine uzıınan kökenieri için bkz.. Halil !nal· 
cık. "Aılıiletnômcft•r". 1TK Belgel~r. 11/3-4 ( 1965). -19-93. 
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. . 
la.~umıa görevi üstlenen şeyhl~r. siyasi oıoriıe ile tarikat şeyhleri ar.ısındaki ilişkilere da'ir da-
ha çok İstanbul merkezli bilgilerimize, mahalli boyuııa katkı sağlıyor:K · 

Kitapta yer alan dördüncü makalede ise (59-84), ("Town offıcials, ıimar-holders, and ıa
xaıion: The Iate sixıeenth-cenıury erisis as seen from Çorum"), ilk üçünden farklı bir konu in
celeniyor. XVI. yy. 'da Anadolu ' nun sosyo-ekonomik yapısında önceteri gerileme daha sonra ise 
"kriz" ya da "değişim" kıivrarnlan ile açıklanagelen değişiklik.lerin, bir Orta Anadolu kentini ne 
~ekilde etkilediği sorusuna cevab arayan y~ar, 1595- 1597 tarihli bir kadı sicili merkezli olarak 
çoğu zaman b~arıyla yap,tığı gibi tekilden tümel!! ulaştığı bir mikfo-tarih örneği sergiliyor. 

XVI.yy. sonu itibanyla nüfUsu pek değişmeyen ve bölgelerarası tic5retıe pek önemli bir 
rol oynamayan Çorum'da, mezkur kriz süreci kendini, ıimarlılann vergi toplama haklannı d!!v
ri, kadı yerine kethüdanın devlet ile toplum arasında aracı olar.ı.k ön plana çıkışı, ikinci el ilıi- . 

zll.m satışlan ve malikane oluşumu gibi deği~ikliklerle .hisseııirmiş ve ilk Uç makalede işlenen 
mevcud mahalli r.ı.hatsızlıklan istanbul'a şikayet.Çorumlula:r tarafından bizz;ıt ar.ı.lanndan seçi
lip b~ kente gönderdikleri bir temsilci vasıtasıyla gerçekleştiritmiş gözüküyor. 

"Poliıical tensions in the Anatolian countryside araund 1600. An aııempt at interpreıa
ıion", başlıklı beşinci makalesinde {85-98), mezkur krizin tarih yazıcılıgında değerlendirilişi ve 
Anadolu'da yol açtığı toplumsal hareketliliğin ne şekilde yorumlanabileceği üzerinde duran ya
zur, Avrupalı tarihcilerden de örnekler vererek, tarih çalışmalarında sadece devletin değil, artık 
toplumun da tarih ~bjesi olarak görüldüğünün altını çiziyor ve vergi alanın değil, vergi verenin 
tercih edildiği bu anlayışı bir.ız kolay bir genelleme ile ··sosyal-demokr.ı.t tarihçilik" olarak ad
landınyor. XVI.yy. sonu Anadolu'sunda ortaya çıkan değişim sürecini ele alan tarihçilerden 
M.Akdağ'ı, bu tür bir tarihçilik anlayışının ilk temsilcisi olarak kabOI eden yazar, silah· tekno
lojisinde devrim, nüfUs artışı, iklim ve ekonomik değişimler gibi konjektürel değişimler gibi pa
r.ımetreleretrafında Akdağ'ın çalışmalarint yeniden ele alıyor ve yine Osmanlı kırsal kesimin
deki sosyal hareketliliğin birer köylü isyanı değil ancak ad hoc: menfaat peşindeki askeri isyan
lar olduğunu belirtiyor. 

Hemen bu makaleyi ta'kib eden bu yazann kitabının girişinde tarif ettiği salıalararası pa
radigma alışverişini somutlaştırdığı "Seeking wisdom in China: An auen:ıpt to make sense of 
the Celiili Rebellions", başlıklı makalesinde (99-121), CeHili isyanlan ile ilgili yukanda zikre
dilen tesbitler 20 yy. Çin tarihine aid bir okuma ile daha anlamlı bir hale getirilmeye çalışılıyor .. 

Ziriii temele dayanan, çağdaş! arına oranla gelişmiş bir merkezi btirokrasi tarafından ida
re edilen, taşra toprak idaresinin tirnar sistemine dayandığı, zamanla .ı:lirinde mültezimlerin di
ğerinde aristokrasinin önplana çıktığı her iki imparatorluğu yekdiğerini anlamak için elverişli 
addeden Faroqhi, Çin'de oısker-eşkıya (soldier-bandit) olarak adlandırdığı genç köylü eşkıya 
gruplannın ·yağmalannı meşrulaşurmak için devlet ordusuna girmeleri ve köylülerin bunlara 
karşı gösterdikleri tepkilerden balısederek bu modelin Celaıilsyanlan için de kullanılabileceği
ni vurguluyor. Bir önceki makalede de savunduğu üzere, Faroqhi'y~ göre Cellili isyiinlannın 
esas sebebi, nüfus artışının köylüyü bulunduğu yerden sürükleyecek oranda olması değildir. Çin 
örneğinde de görüldüğü gibi, vergi yükü ağırlaşan genç köylüler, çiftçiliği terkedip merkezin ve 
taşra ticiilinin kapılan nı açtığı paralı ve ateşli silahlı bir\ ikiere katılmak suretiyle ekonomik açı
dan ralıatlarnakta. ancak bu da gelirinin büyük kısmı ziriii vergilere dayanan merkezin gücünü 
ve eliri olan tirnar sistemini büyük or.ında zedelemekteydi. . 

Faroqhi'nin, Osmanlı tarih araştırmalan için faydalarına alışılmadık şekilde djkkat çek
liği Çin tarihi, kanaatimizce de Osmanlı ile .önemli ölçüde paralellikler taşıyor. Gerek bu şekil
de hususi bir vak' a için model idhali, gerekse Osmanlı a~ıırmalanndan ~alia uzu~ bir geçmi-

g Yakın iamanda neşredil~n benzer bir çalışma için bkz .. Christoph K. Neumnnn, '•J9'11nCII yıizyılu girer
ken K nuya Mı:ı·lcı·F Asiıuncsi ilc Dcı·lct arusmdaki ilitkiler·. Selçuk Üiıi. TUridyaı Amşıımıaları Dergisi. s.2 (Ma-
)'1$ ı 996). ı 67- 179 . . .. • 
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~c sahip bazı sahalardan tarih yazıcılığı ilc ilgili bir kısım temel yaklaşınıhtrın transferinin ge
lecekte sağlayacağı muhtemel faydahır. Prof. Faroqhi'nin bu ufuk a~·ıcı öncü denemelerini bir 
hayli anlamlı kılıyor. 

Kitapta yedinci makale olar.ık yer alan ( 123-132), "Black Slaves and Freedmen celebra
ting (Aydın, 1576) "başlı ldı inceleme, Osm;mlı ar.ı~tmnalarında gün geçtikçe önem kazanan kö· 
le ve kadıniann tarihinden bir sayfayı, 1576 senesinde Aydın'da zenci kölelerin düzenlemiş ol
dugu şenlik ve devletin buna karşı tutumunu, Mühimme defterleri ve ikinci elden kaynaklar yar
dımıyla gün ışığına çıkarıyor. 

Bunu ıa'kib eden iki çalışma ise ("Counterfeiting in Ankara", 133-143 ve "The Life and 
Death ofOutlaws in Çorum", 145-161), Ankara ve Çorum kadı sicillerine dayalı olar.ık Ona 
Anadolu'nun XYI.yy. sonuna aid suçlu profılinden somut örnekler veriyor. Ankara'da, kalpa
zanlık yaptığı komşuları tarafından yetkililere bildirilen Abdi b. Murad, devaiUasyonlarla sarsı
lan ve gittikçe daha fazla parasallaşan dönemin Osmanlı ekonomisinin suçu ve kolay para ka
zanmaya i ttiklerinden sadece biri. Çorum, Sorgun ve Osmancık ah5.1isine yollarda saldırıp eşkı· 
yalık yapan ve Sorgun'un zengin ve nüfüzlu kadısı ile girdikleri mücadele sonrastnda 
1595/96 'da idam edilen eski sipahi Canfedaoğlu ve arkadaşlan ise, ~ıevend eşkıyası" ya da "Ce
Hl.li" lakablanyla genelleştirdiğimiz kalabalıktan, kadı sicillerine 16 belge ile yansıyan mahke-
meleri silyesinde ismi ve cisml ile karşımıza çıkan bir kısmı. · 

Modemlik·öncesi birçok coğrafyada olduğu gibi Osmanlı topraklannda da, en sık rasıla
nan organize suç olan e~kıyalık ve devletin bununla nıücıidele yolları, kitapta yer alan son iki 
makalenin de konusunu teşkil ediyor. "Rauber. Rebellen und Obrigkeiı im osmanisehen Anato
Jien" adlı ilk incelemesinde (163-178), eşkıyalık olgusuna açıklık getirmeye çalışan Faroqhi, 
Osmanlı belgelerinden anlaşıldığı kadarıyla devlet için her şakinin asi ıinıamına geldiğini ancak 
isyan ile yağmanın da tefrik edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. 

Yeniçağ Avrupa'sı'nda eşkıyalık hareketleri ile Karlofça sonrası zuhOr eden Osmanlı eş

kıyaları arasında genel anlamda bir paralellik yakalayan ya2.ar, ticareti ve Hacc yolculuğunu 
fehd.it eden Anadolu eşkıyalanna karşı, devletin aldığı önlemleri çar ın köyleri ölçeğinde ince
liyor ve BOA'a bulunan MM 4017 no'lu bir defterde rastladığı "nezir", yani söz konusu köyle
ri n c ivannda belirtilen suçun ortaya çıkması hiilinde devletce köylülere· ortak bir para cezası 
yüklenmesi üzerinde duruyor. Modemlik öncesi Avrupa'da da zaman zıiman rastlanan böyle·bir 
toplu mUkellefiyet ile devlet, köylülerin eşkıyaya yataklık• etmesinin önüne geçmeye çalışıyor-
du.9 · 

· Tabü Osmanlı Devleti'nin eşkıyalarla müdidelesinde tek yol bu değildi. Çal köylülerini 
para cezası ile tehdit eden devlet, kendi meşruiyeti için de bir hayli önemli olan hacc yollannın 
emniyetini sağlamak için çöl bedevlierine para gönderiyordu.ıo Kitapta son sırada yer alan 
(179-196) ve daha önce yayınlanmamış olan makalesinde ("Robbery on the Hajj road and po
litical alleglance in ~e Ottoman Empire; 156P.-1680") Faroqhi, merkezin ve Suriye'den Hicliz'a 
Osmanlı taşra idiirecileririin ·tıedevilerle kurdu.klan ilişkileri inceliyor. Temel geçim kaynakları 
yağm\} olan bedevileri, verilen rütbe, para ve hediyelerle hacc kervanlanna saldırmaktan alı koy

. maya çalıŞan devletin netice itibaoyla amacına ulaştığı söylenebilir. Coğrafi sebeplerden dola
yı, yerleşik hayata geçiş yolu ile Osmanlı sistemine tam bi; entegrasyonu mümkün gözükme-

9 Osmanlı cezii.sisıeminde nezrin kullanı ldığı birçok alan mevcutıu. Bunlardan biri olarak, kenditerine bag. 
lı aşiretlerin yayluk ve kış!aklar ar.ısındaki seyahatleri .esnü.,ında çevreye zıırar vermemeleri hususunda kethüdaların 
ketaleti zikredilebilir. Bu keffiler: zar.ırııı vukubulması halinde yük.~ek miktarda iu::r ödeıunesinin kethüdaya yük· 
lenmesi ' şeklinde gerçekl~iyordu. Tufan Gündüz, Anadolu'da Tıirknıtti Aşiff!tlcri ··so:11l11S Türbnrnlen J5-10· 
/MO" Ankar~ t997. 115 ve 165. Uygulanışı ve uygulanma alanı tam olarak ortaya korunam ış unezr•· ile ilgili bildi· 
ğimiz kadaoyla henüz bajımsız bir çalışma yapılmamıştır. · , 

. tO Klasik dönemde Osmanlı Devleti'nin hacc organizasyonu ve bunun devlet için taşıdığı önem hakkında 
ayrı nıılı bilgi için. S. "Faroqhi. Hucılur re Sllltunlur. Istanbul 1995 (orijinnli, Herrselıer üher Mekku. Münih 1990). . . 
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yen çöl bedevileri ıı için bulunan bu ud /wc çözüm, esiisen Osmanlı idare anlayışının prdtikliği 
ve esnekliğini gösteren müşahha~ misallerden biri olarak değerlendirilebilir. Buna ilaveten, Fa
roqhi'nin dikkat çektiği bir diğer husus daha varki, bu da Hucc yolculuğu sır.ısında verdikleri 
v.e bazen de vem1edikleri çeşitli hizmetlere mukabil hacılurdan pam ulardk geçinen resmi gö
revlilerdir. 

Prof. Faroqhi'nin, devlet ile çoğu zaman onun çizd.iği kur.ıllar çerçevesinde "boy ölçüş

meye" kalkışan Osmanlı toplumundan kesitler sunduğu ve genel olurcık tanıtmaya çalıştığımız 
bu kitabı, gerek tarih yuzıcılığı gerekse ele aiınan temeltema itibarıyla Osmanlı tarihi ile direkı 
ve indirekt ilgilenenler için son derece ilgi çekici. Osmanlı tarihi ile ilgili akademik araştırma
ların, sadece bir devlet ve diplomasi tarihi olmaktan çıkarak iktisadi ve içtimal hayat ile ilgili 
yayıniann da liıeratürde gitlikçe daha geniş hisse sahibi olmasında önemli bir payı olduğuna 
inandığmız Faroqhi'nin bu çalışmalannda, bizce (!zellikle dikkate değer iki önemli nokta var. 
Bunlardan ilki, oryantalist geleneğin tesiriyle uzun bir süre özellikle Türldye dışı Osmanlı araş-. 
tırmalanna hakim olmuş, "tarih-dışı ve statik Osmanlı" anlayışının, "değişebilen ve tarihi olan 
Osmanlı" ile yer değiştirmesi. Bir diğeri ise, "Osmanlı toplumu" olarak adlandırdığımız ve te
melde tarihçiterin retrospektifbir anlamiandırması olan yıgının tarihinin, devletin tarihinden ba
ğımsız ya da sürekli onun antitezi olarak değil, ancak ve ancak "birlikte ve birinin taraftan ol
madan" yazılabileceği hususudur. 
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Taef Karnal EI-Azhari, Tlıe Suljuqs of Syria, During the Crusades 463-549 A:H./1070-
1154 A.D. (Haçlı Seferleri Sırasında Suriye Selçuklu/arı, H. 463-549/M.l070-1154), Berlin 
1997, 389 s. Klaus Sc h w arz Verlag. 

Eser Emeritüs Prof. Dr. C.E.Bosworth'un bir önsözü (Foreword, s. 1-2) ile başlıyor. Prof. 
Bosworth'a göre Selçuk Türkleri'nin h.5/m. 1 I. yüzyılın başlangıç yıllannda Orta Doğu'ya ulaş
malun Islam dünyası için büyük önemi haiz bir o.Jaydır. Selçuk ailesinin önderleri önce İrdn ve 
sonra Irak'da hakimiyetlerini kuvvetlendirmişler, Şii Büveyhiler'in yerini almışlar ve daha ba
tıda Selçuklu hanedanının öteki şubelerini kurmuşlardı. Niteki in Selçuklular'ın Rum veya Ana
dolu'da bir sultanlık kurmalan, iki-üç yüzyıt sonra Osmanlı hanedanının zaferine yol açmıştı. 

Sultan Alp Arslan'ın oğlu Tutuş'un kurduğu Selçuklu kolu h. 471/1078'den 51 l/11 17'ye 
kadar Suriye'de iktidan elinde tutmuştur. Dr. Taif ei-Ezheri'nin bu çalışması Suriye Tarihi'nin 
bir meselesini aydınlatrnaktadır. Selçuklular hüküm sürdükleri dönemin büyük bir kısmında 
Doğuda Haçlılar ile karşılaştılar. Ancak bu konu tarihçiterin yeteri derecede dikkatini çekme
miştir. Dr. Taef ar.ıştırmasını geniş ölçüde devrin Amp ve Batılı kaynaklann telkiki ne dayandır
mış, böylece Suriye'qe kısa sürede yaşamış Selçuklu hanedanının tatmin edici bir tasvirini ve 
oradaki tarihi önemini ortaya koymuştur. 

İçindekiler (Table of conıents, s.3) ve Özet (Abstracı. s.4-6) başlıklanndan sonra eserde, 
doktora tezinde münakaşa edilen meseleler sımlanmıştır (s.7). Bu sayfada Dr. Taef yedi konu 
üzerinde durmaktadır. Eserde; Teşekkür (Acknowledgement, s.8), kullanılan trdnskrisiyon 
(System of TrdJlsliter.ıtion, s.9), Kısalımalar listesi (List of Abreviations, s.l O-ll )'nden son.ra 
Giriş (lntroduclion, s.l2-13) kısmı gelmektedir. Dr. Taef bu ~I ümde tarihi ~taylarla ilgili bir gi-

ll 20.yüzyılın başında dahi. bedeviterin hacılara yönelik saldırgan ıuıumunda birdeğişiklik olmamıııı. An
cak hedefleri bu kez de•e kervanla.rı değil. Sullan ll. Abdülhamid"in hacc yolculuğunu h"ızlı ve emniyeıli bir hale 
gc:ıinnek ve Osmanlı Ona Ooğu"sunu birleşıimıek için in~a eııirdiği Hicaz Demiryolu idi. Ufuk Gülsoy. Hiı:ıı; De
miryo/u.lsıanbull994. 134-137. 


