
OSMANLI ARAŞTIRMALARI 
IX 

Neşir Heyeti - Editori:ıl Board 

HALİL İNALCIK - NEJAT GÖYUNC 

HEATH W. LOWRY 

THE JOURNAL OF OTTOMAN. STUDIES 
IX 

İstanbul - 1989 

l_ __ _ 



405 

«Sonuç» kısmından sonra (s. 263-27:3) eserde, ele alınan· ·bölge ve ·konu
ları ile ilgili, •başta Aırapça ara•ştırma •ve eserler olmak üzere, zengin •bir «ar
şiV», <(•ka.ynak» ve «literatür» dökümü (s. 275-296), bir <~Dizin>> (s. 297-302) ve 
bölgenin çeşitll yönleriyle ilgili (mesela, Filistin'in llınanlarına işleyen gemı 

işletmeciliği -ve hatları, Filistin'in telgraf Ağı .gibi) 5 Harita'nın mesned .teşkil 
ettikleri kayn~arı hıwi llstesi (s. 303) ve arka «kapak cebinde» belirtilen 
«Hal'italar» yer almaktaıdır. Eserin pek çeşitli ayrıntılarını ele alan 51 a:det 
mukayeseli istatist·ik dökiümleri ve leWıaları, ayrıca zikredilmeye ve müstaıki
len ele alınıp l.Ircelenmeye değer kıy:mettedir. Bu levhalarda, genel ve muka
yeseli nufüs dökümleri, tek .tek şehirlerin ele almmalarıyla oluşan istaıt-isti.k 

bilgilerini, çeşitli -dinleri, cemaatlaırı, çeşitli meslek ıgruplarmı, meslek çeşitle
l'inin dağılışmı, bölgenin ithal ve ihraç mallarını, liman şehirleriniien ıyapılan 
ihracat ve ithalatm cinsleri ve değerleri, §ehirlerdeki işçi yevmiyyeleri, çeşitu 
vergi kalemlerinin di.l!kümleri, ·ka.T§ılaştırmalı para ve >b'orsa vel'ileri, şehir

lerarası taşımacılık traftğıi, toplanan asker, gelen hacı kafileleri ve bunların 
milleqere göre tasnifl vs. büy;ük .bir ayrıntılı titizliği i9inde gösterilmekte ol
ması, çalışmanın m evcut değerini ıbir !{at daha arttı..rımaJm:adır. 

Hillasa, her ne yönü ile ulursa olsun, köklü değişiklikler geçirmekte olan 
bu deViir Filistin dünyası ile ilgili çalışma yapmaık isteyenlerin, bu eseri ince
lemeden kaleme sarılınarnalarmı .tavsiye ederiz. Alexander Schölch'ün son eser·i, 
konusunun baş eseri olmuştur! 

Kemal Beydilli 

G. Groc - İ. Çağlar, La Presse Française de Tıırquie de 1795 d nos jours, 
Histoire et Oatalogue (1795'ten ıgıiinümüze Türkiye'.nin Fransız Basını, Ta
rih ve Katalog) !stanıbul 1985, 261. S. Institut ' ıFrançals d'Etudes Ana
toliennes d'Istan'bul ve Association pour le peveloppement .des .Etudes Turques 
(Paı,is) yayınlarmdan Varia Turctea II. 

Eser Gerard -Groc ve İbrahim Çağolar'ın 'Dürkl.ye .ve Avrupa'nın çeşitli 

kütüphane ve a!'§i'Vlerinde yaptl!kları iki yıllık ibir ara;ştınnanm ürunüdür. 
Giriş (IX) halen Institut Français d'Etudes Ana.toliennes d'İstanbul'un Müdürü 
Prof. Jean-Louis oBacque-Grammont tarafından :kaleme alınmıştır. tbra.h:im 
Çağlar da yazdığı önsöz (XI-XVI)'de eserin muhtevasını açıklamakt"a:dır. Türk 
tal'ihirrin diğer !birçok meseleleri gibi '11ürk basın tarihinin engin alanı daha 
yeni yeni incelenmeye başlanmıştır. İki yüzyıla .yakın ·bir zamandan beri ta
mamen veya kısmen fransızca ulan 700'den fazla gazete Osmanlı İmparator
luğunda ve ·Türkiye Cumhuriyetinde yayınlanmıştır. Hem nitelik, hem de ni
eel~ ittbar.tyle önemi dolayısiyle bu .memle'kette gerçek ıbir basın olayından 

söz edilebilir. Konu ile -ilgili araştırmacılara .büy;ük kolayalklar sağlıyacak bu 
eser bugün 131'i sadece .Mısır'da olma:k üzere ll .memlekete dağılmı§ bir alan
da tamamen veya :kısmen fransızca yayınlanan 10ı ·g·azeteyi •başvuru kaynağı 

niteliğ;l.Irde bir katalogdur. Bu k atalog herşeyden önce XIX. yüzyıl baıımdaİı 
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g.ünürnüze kada.r.ki .dönem ile meşgul 'Olan araştırmacılarm kai'§ıl~abilecekleri 
bilgi noksanlığını mümkün olduğu nisbette ıgideruneyi amaçlama'kitadır. 

Katıaloga n. Albdülhamid zamanmda süt~g.Unde olan muhalifler özelli:kle 
Jön Tilıikler tarafmdan yayınlanan ıbasm da dahil edilmiştir. Ayrıca Tiirıkiye 
ile yakından ilgili .olan ;yabancılar tıa.raıfmdan 'l'iiı'.ki.ye'ıde yayınlanan Anadolu, 
Echos d.'Orient, Etoüe dıı Bosphore, Le Semaphore, Oorrespondance d/Orient 
gibi gazetelerin katalogunun ilave edilmesi ihmal edilmenıi§tir. 

Fransa'nın Doğu Mdenizde:kl menfaati ve yaptığı etikisi uzun süreli bir 
· va:kıa'dır. Osmanlı lmparatorluğwıda ~u ül-kenin siyasi, ekonomik ve kültürel 
varlığı en azından xvn .. şü.zyıla .kadar uzamnalktadır. Bu devirden ve F.ransa'
da ilk •gazetelerin neşrinden itibaren Şaı'kın Fransa'ıda özel bir yer işgal ettiği 
bilinmektedir. Le Mercure de France (1622), sonra 'I1heopraste Renaudot'un 
Gazette (1622)'i Türkiye hakkında 'Oldukça bilgiler ilitiva etmektediİ'. 1633'e 
doğru 'DürlO.ye ile ilgili halher çokluğu aaalmaııua ;beraber 1634'te Venedlk'ten 
gelen hwberlerle beslenen ve «Relation extrBIOrdinaire» b~lığı altmda TUrki
ye'yi ilgilendiren bir sütun düzenli olarak çı.k.:mıştır. 

Fransız dUl Osmanlı devrinde son iki y;üz;yıl boyunca gittikçe artan bir 
önemi haiz olmuştur. İmparatorluğun çöküşünü önlemeye ça.l.ı§ır.ken hükü
metler Avrupa ,tarzm·da metod ve müesseseleri getirerek alaf·ranga çareler 
aramışlaııdır. Bu seyir süresince Fransız dili ·ve 'kültürü ilk planda bir yer 
işgal etmi§tir. Zaten Fransız İhtila.Iinin tesir.i de m. Selim'in reform projeleıi 
arasmda ·kendini hissettirmektedir. Bu aydın pa~ah Osmanlı askert mektep
lerinde hocalık yapma!k üzere Fransız subaylarını .getirmiştir. Fransızca öğ
rencilere zorunlu ders olar.a;k verilmiştir. Aynı zamanda Avrupa'ya ~ğunluğu 
Fransızca olan ve içiııde Grande Encyclopedie bulunan 400 ciltlik kitap siparişi 

.verl1miştir. Bu andan itibaren Osmanlı İmparatorluğunda ister Fransız, ister 
Türk veya Doğulu olsun F-r-ansızca lronuşan bir caımi.adan bah:sedilebilir. Böy
lelikle Ft~ansızca Şar.k ile Garb arasında iletişim dili haline gelmiştir. 

Osmanlı !mparab:ırluğunda ilk ·gazete Bullettn des Noı,velles adı altmda 
1795'-te !stan'bul"daki Fransız Sefaretl .basırnevin:de Fransızca olaralk çıkarıla
rak yayınlanmıştır. 'Dürk:ioye'de Fransız !ııtualinin fikirlerini yaymaık isteyen 
bu gazeteyi 1796'da .Gazette Française de Oonstaııtin.ople isimli ikinci ıbir ga
zete ta'kip etmiştir. F.aikat bu iki gazete tkısa zamanda yayın hayatmdan çekil
miştir. Tür.kiye'ode burrdan sonra düzenli çıkan ilk Fransızca gazeteyi görmek 
için 30 yıl :kadar •beklemek gerekmiştir. 1824'te i1k defa olarSık İzmir'de F:ran
sız Sefaretlıyle anlaşma neticesi Smyrııeen isimli gazete yayınlanmıştır. 

Smyrneen'i 1824'ıte Spectateıır Orientaı izlemiş, sonra Alexandre Blacque (Blak 
Bey)in .teşebbüsUyle Oourrier de Sm;yrne 1828'de ve Moniteur O!ficieı de Fran
ce'ı örne'k alan Türkiye'nin resmı gazete'Si Takvim-i Vekayi'nin Fransızca ya
yını Moniteur Otltoman 183·1'ode ç~k:ınıştır. Bu tarihten itibaren sayı lba·lummdan 
fazlaca bir Fransızca ·basının varlığı görüLmekte'dir ki bunlardan StfLinbouı 
('1876..1964) gibi bazılarının da bir yüzyıla varan yayın hayatı vardır. 
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Katalogda yer alan ga2eteler.in döl1tıte üçü Osmanlı -döneminde, diğ'erlerı 

de Cumhuriyet döneminde yayınlanmıştır. Osmanlı döneminde araştırılan ga
zetelerin üçte ikisl tamamen Fransızca, .diğerleri tki veya daha çok dilde çık
mıştır. Birçok dil'de yayınlanan gazeteler-de kullanılan diller önemlerine göre 
Türkçe bir tara bırakılırsa, İngilizce, Ara!bca, IDrunenice, İtalyanca, Bulgarca, 
le ladlno, Almanca, !ıbranice, Rusca ve Süryanicedir. 

Cumhuriyet döneminde T.ürltiye'de Fransızca ıbasın son derece gerilemekle 
.birlikte Türk ve Fransız dillerlırln daıha az önemi haiz diğ'er Almanca, İngil

lizce, :iitalyanca, İspanyolca, Rusca, Macarca dillerine oranla se9kin ıb1r durumu 
olmuştur. Bu dönemde Türkçe, Fransızca dillerinde yayınlanan gazeteler daha 
fazladır. 

Osmanlı döneminde sözü edilen gazetelerin ·büyük .lJJr kısmı günlük veya · 
haftalık olarak ıyaymlanmı.ştır. •Bu durum CU!hmuriyet döneminde az ;bir geli§
me ·göstermiştir. Süreli yayın olaralt sadece az sayıda günlük veya haftalık 
yayın ortaya çtkmıştır. Kalanı 15 gıünlük, aylık, 3 aıylıık veya yıllık olarak ya
yınlanmıştır. 

Diğer yaD"dan tarih .boyunca Türkiye'-deki Fransız dillnde'k:i basın Fransız 
tarafına olmamış, ancak Osmanlı İmparatorluğunda Fransız diliyle bir iletişim 
aracı rolünü yansıtmıştır. Mesela Spectateur Orientaı ib1r Osmanlı .gazetesidlr 
ve Fransız ve İn'giltere'nin siyaset·lne karşıdır. Bununla ·ber.aıber Fransız Alex
and.r.e Blacque tarafından idare edilmiştir. ·Phare d1' Bosphore (J.870-1890) 
Yunan gazetesidir ve Orto<iok's gre'k !kiliseslnin menfaatlerini savunmuştur. 
Hattalık Aurore Ise 1921'de İngiliz göl1i.işlerine destek olmuştur. 

'Eserde «Önsöz»ü tarihi Incelemelere yer verilen I. Bölüm (s. 1-46) izle
mektedir: G. Groc, «Osmanlı döneminde fransızca ıbasın», s. 3-26; F. Georgeon, 
«İki dünya savaşı arasında fransız dilinde :basın, 1919-1939», s. 27-40; G. Groc, 
«1940'dan sonra fransızca ıbasının gerilemesi», s. 41-46,. 

II. Bölüm (s. 47-ı227) Katalog Jusmm~ oluştuıımaktadır: Giriş, s. 49-50; 
Katalogun sunuluşu, s. 51-56; Tütklye'nin fransızca dilinde basın 'katalogu, s. 
57-ı89; Dış illkelerde yayınlanan '.Dür.kçe •ba~ın katalogu, s. 191-199; Katalogda 
yer alan başlıkların :kr.onolojik listesi, s. 201-211; Yaym ye111 listesi, s. 213-220; 
Yayını 'devam eden kolleksiyonların durumu, lkronoloji:k taıblo, s. 221-226; !s
twbul'-da yaıymlanan ga2etelerin listesi (İstatisbikler), s. 227 .. 

m . Bölüm (.229:.232)'de Ekler ve İndeks yer alma·lttadır: Basımevleri in
deksi, s. 231-232; özel isimler inde'ksi, s. 233-244; Mısır'ın fransızca gazetele
rinin listesi ve ibu memlekete ve Tunus'a. ait kaynaklar, s. 245-249; Tütkiye 
ile ya:lundan ilglll .çeşitli yabancı gazetelel'in listesi, s. 251-254. 

IV. Bölümde iSe Genel Kaıynaklar ·(>255-263) okuyucuya sunulmuştur. 

İçindeMler tablosu eserin sonuna dere edilmiştir. 

Gerar.d Groc ve :tbı·ahim Çağlar bu eserleriyle Osmanlı İmparaıtorlujtu ve 
'Dürlkiye · cumhul'iıyetinin kamuoyu çalışmalarını ele almaık isteyenlere yepyeni 
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rbir kaynak sıimnakla bwlilıite, basında fraırsızcanm kullanım tarzları, sebep
leri, llelıişim ve başvuru a·racı olarak yptıkları tahlilleri lle de dikkat çelanek
tedirler. 

Adnan Şişman 

Ta!hsin G.IDMiiL : Reıatiil.e TliriZor Rom..dne cu Poarta Otoman.li in Docwmente 
Ttırceşt-i. (1601-1'712). ıBukarest 1984. 531 .S. 

(Diretia Generala a Arhivelor a Arıhivelor Statului din Republica Socialista 
Romania) 

(Die Beziehungen der ıum5.nis~lıen Lander zur osmanisohen Pforte nach 
türkisehen UrJrunden.) 

Die ..Stellung der :beiden Fürstentümer Walachei (Efliit<, rom5.nisch «Tara 
R-omaneasca» ) und der M-oldau (Bogdan), der 41beiden Lander (meleket&yn)», 
wle sie besonders in spaterer Zeit ·immer genannt werden, innerhalb des osma
nisehen Machtgebildes war eine ~esondere. Das ıgleiche gllt für das etwas spater 
in den·Machtbereich der Osmanen geratene Siebell'b~en (Erdel, Transilvania), 
dem Restiand des ellemaligen östHchen ungarischen Königreiches, das Sultan 
Süleyman der Prachtige im Jahre 1.541 dem ·Sohne Johann Zapolyas .belassen 
hatte. Alle drei F.ürstentümer, welche im wesentlichen '<ien heutigen Staat 
Rom5.nien ıbilden waren nicht unter direkte osmanisc1ıe Verwaltung geıkommen, 
d. h. ihr Gebiet war nicht in Prov.inzen un ter jewells einem Beglerlıeg aufgeteilt 
worden, der dann iliber eine Armee :von Timar- Inha.bern gebot. Vielmehr waren 

.diese Lander 'UDter ·:der Herrscha.ft jeweils :von ·den Türken eingesetzter Fürsten 
je naoh Laıge 'der Dinge mit innerer Autonoınie mehr 'Oder weniger in ihrem al ten 
Zustand ·belassen wor·den. Bekann.tlich eııhielten dlese Herrscher vom Sultan 
ei n «'ahdname (V~rtragsschrei'ben), in dem ihre Pflichten und Rechte .gegenüber 
threr rnuslimisctıen Obriıgkeit dem Sultan. geregeıt waren. ·Feridun ıBeg hat u . a, 
ein ·solches Do.'kument für Katha-rina von Brandenbung (1602-1649 (1644), einer 
Schwester des 'Kurfürsten Geong Wilhelm (1619-40) ıvon Brandenburg veröfent
licht .(Mü.n§eat, II, '450), die 1629-30 RegeDJtin .in Siebenbürgen war. Gleichwohl 
waren die genannten Fürstentümer nach '<lsmanischer .Auffassung, Wie es z. B. 
in der Urkunde Nr. 44 des hier vor.gestellten Werkes hei.Bt «mema.Irk-i mal).rü
semdür/sind meine w.ohlbehüteten Lander». Thre .Bewohner waren keine «J.ıar

bl's~. also .Bewohner 'des <Wa.r el-l)anb», sondern «harac-güzar:ı>, das ıbedeutete, 
die eingesetzten Herrscher (Woiwoden, ~Begs:ı; ) .za'hlten die Ci.zye un-d zwar 
einen festıgesetzten Betrag als Pauschale und wurden je nach Laıge der Dinge 
auch zur Heeresfoige herangezogen. Dies konnte '<iann schon einmal dazu führen, 
da.B walachische und moldauische ·Einheiten der Osmanen, die gegen die Kfiser
llchen kampf.ten nach .der Gefangennahme Wie im Kriege 1663/1664 -ob.solchen 
«Verrates» von ihren erzürnten christlichen kaiserliohen Glaubensbrüdern an den 
Galgen getıractıt wurden « .. in ·der Meinung, da.B ·sie dabei auch· einen Teli der 


