
OSMANLI #lRAŞTIRMALARI 
XIII 

Neşlr Heye.tl - Edltorlal Board . 

Halil İNALCIK-Nejat GÖYÜNÇ 

Heath W. LOWRY -İsmail ERONSAL 

Klaus KREISER 

THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES 
XIII 

İstanbul - 1993 



KİTABİYAT · 

Avigdor LEVV, rhe Sephardim in the OltofTUlrı Empire, Darwin Press, Princeton, New Jcr
scy, 1992, XV+I96 s., 33 resim. 

İspanya yahudilerinin Osmanlı ülkesine yönelik göçlerinin 500. senc-i devriyesi dolayısıyla 
tertip edilen birçok faaliyetin yanında, bazı kalıcı neşriyat da y:ıpılmı~tır. Bilindiği gibi İspanyol "re
corıquista"sı, bundan yaklaşık 500 yıl önce bu nt kedeki yahudi ve müslümanlar üz.e_rindc aynı ölçüde 
sayılabilecek bir kaderin başlangıcını oluşturmuştu. Avigdor Lcvy'nin kit~bı da bu göç neticesi Os
manlı Rumeli si ve Anadolusu'nun muhtelif şehirlerine yerleşen İspanyol yahudilerini yani Scfaradlan 
koıi"ii.çdinmiş güzel bir derleme niteliği taşımaktadır. 

Bir giriş ve beş bölümden oluşan bu kitapta Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yahudilerin genel 
yerleşme durumianna ve yerlerine temas edildikten sonra XV. ve XVI. yüzyıllarda yahudi ccm:ı:ııi
nin yapısı ve bütünleşmesi, ccmaatin gerilemesi, yeniden toparlanışı, modem dönemlerdeki durumu 
konu edilmektc ve genel hatlanyla 400 yılı aşkın Osmanlı idaresi altında yaşayan bir gayri müslim 
topluluğun tarihi gözler önüne scrilmcktedir. · 

Lcvy eserinin takdim kısmında 1492'dc İspanya'dan, 1497'dc Portekiz'den sürülen yahudilerin 
büyük bölümünün Osmanlı topraklanna gittiğini ve bunlann genellikle şehir merkezlerine ycrlcştik
lerini, aynı zamanda !talya, Fransa, Almanya, Macaristan gibi Avrupa ülkelerinden de göçler olduğu
nu, bütün bu birbirinden ayn topluluklann Osmanlı ülkesinde buluşıuğunu, dolayısıyla kültürel bir 
çeşitlilik ve zenginleşme meydana geldiğini, daha yüksek kültüre sahip Sefaradiann bu bütünleşmede 
ön plana çıktıkl:ınnı, Scfarad liderliği altında cemaatin önde gelen bir yapıya kavuştuğunu Osmanlı 
mali ve idari gelişmesinde rol oynadıklannı, Osmanlı ülkesinde serbesıçe dini iiyinlerini yapabildikJc
rini. başka hiç bir memlekcnc görmedikleri ölçüde şahsi serbestlik elde ettiklerini, emniyet altın
da,maddi refaha kavuştuklannı belirtmektedir. Bunlara rağmen Lcvy'c göre, Osmanlı yahudileri üze
rindeki çalışmalan modem yahudi ta.rihçiliğinde marjinal bir düzeyde algılanmış, onl:ınn hayatlannın 
temel taşlan yeterince incelenmemiş ve karanlık kalmıştır •. Ancak yakın zamanlarda bu konuya ilgi 
giderek artmıştır .. Yazar bunlan ifade etlikten sonra kendisinin de İslam topraklanndaki yahudiler ve 
Sefaradiann tarihine katkıda bulunmak amacıyla böyle bir çalışmaya giriştiğini belirtmekte, fakat bu 
tip çalışmalann Osmanlı arşiv kaynaklannın ve Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi üzerindeki araştır-
malann tamamlayıcı gelişmesi olmaksızın yapılmayacağına dikkat çekmektcdir. · 

Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yahudi yerleşmelerine ·aynlan ilk bölümde, Osmanlı yahudileri
nin kökleri konusunda modem yaklaşımlar, yahudi iskiinıpın gerçekleri üzerinde durulmakta, Osman
lı topraklannda Bizans zamanından kalma yahudilerin bulunduğu, bunlann Benei Romania veya Ro
maniot 'otarak bilindikleri, Alman ve İspanyol yahudilerinin bazılannın genel göçten önce de gelip 
yerleşıiklcri, İspanya yahudilerinin ı 492'dc başlayan göçlerinin 15 1 2'yc kadar büyük dalgalar halinde 
devam ettiği ifade olunmaktadır. Yazara göre, 1492'dcn itibaren yahudiler, Güney Balkanlar, Barı 
Anadolu, Orta Anadolu, Suriye veTuna vadisine ycrlcşmişlcr. Selanik, istanbul, Edirne ve Mora şe
hirleri kalabalık guruplann iskanına sahne olmuştur. Yazar Selanik ve istanbul'daki göçmenlerin du
rumlan ve sayılan hakkında yapılan telkikierden hareketle bilgi verdikten sonra, diğer şehirlerdeki 
durumu özellikle Epstcin'in çalışmasına dayanarak aktanr. Ancak bu konuda bölge araştırmalannın 
ve derinlemesine çalışmalann yapılmasına ihtiyaç olduğu da belirtilmelidir. Aynca burada göçler ne
ticesi XVI. yüzyılda diğer devletlerdekinden daha fazla yahudinin Osmanlı topraklannda yaşadığı da 
tesbit edilmektedir. · 

İkinci bölümde Osmanlı yahudilerinin toplam içindeki o rtak hayatlannın XV. ve XVI. yüzyıl
lardaki durumu ve buna Avrupa'nın yaklaşım ı konu edilmektedir. Bu hususta detaylı araştırmalar ol
duğunu belirtip "barbar" diye nitdenen Osmaiılı İmparatorluğu'nda nasıl olup da yahudilerin yaşa
ma hakkı olduğu konulanndaki tezatlara temas edilmekte, Osmanlı dini anlayışının yanında iktisadi 
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şartiann müessir rolü üzerinde durulmaktadır. Ancak şura.~ı belinilmelidir ki, dini nokta-i nazar, Os
manlı idJrccilerinin gözünde yahudiler için özel bir ayncahk taşımıyordu; "zimmi hukuku", kitap 
ehli olarak kabul ettiği bütün gayri müslim guruplar için aynı temel üzerinden uygulanmakta. ananevi 
olarak, bazı kısıtlamalar (ata binememc, kılık-kıyafet vs. gibi) her iki kesim için (hıristiyan-yahudi) 
aynı unsurlan ihtiva etmekteydi. Yazar, Osmanlılann dini "toleransı" pragmatik şekilde ihtiyaçlara 
göre kullandığım da ilave ettiği bu kısımda, bunun sebepleri üzerinde durar.ı.k devletin gelişip geniş
lcmcsiyle, kalabalık gayri müslim tebaanın onaya çıkışının bu pragmatik yaklaşımın sonucu olduğu
nu ifade eder. Bu yüzyılda yahudilerin iktisadi gelişme üzerindeki rolleri, çeşitli kaynaklardan ve 
araştırmalardan hareketle özeılenir. Yeni göçmenlerin iktisadi faaliyeıleri çeşitli iş kollanndaki usta
hışmalan dikkat çekicidir. ,Bunlar kısa zamanda ıi'cari .hayatta etkili rol oynamaya başlamışlardır. 
Yazar burada özellikle Selanik'teki cemaat üzerinde uzun uzadıya durr. Bu Osmanlı şehrinde sadece 
ince yünlü kumaş imalatı sanayiinde bin yahudi aile çalışmaktadır. Aynca burası etrafınd-aki zengin 
maden yataklan dolayısıyla sarraflık ve kuyumculuk için ideal bir merkczdir. Bur.ı.da zamanla ortaya 
çıkan el it zümrenin fonksiyonu dikkat çekicidir. Bunlann sayılan, hanedan la ilgileri, zenginliklc.ri ve 
nüfuz salıibi olmalan kendi.ccmaatlerinin gelişmesine de zcmin .hazırlamı~tır. Osmanlı cemiycti için, 
de Rum komşulanndan çoK müslüman komşulan arasında yahudilerin kendilerini daha cmniyclli his
settiklerine de dikkati çeken yazar, Osmanlı idaıı:cilerinin genel olarak onlan koruduklannı belirt-
mektedir. · 

Kitabın üçüncü bölümünde ccmaatin yapısı ve Osmanlı millet sisiemi konu edilir. Osmanlı te
baası diğer gayri müslim unsurhinn dini organizasyonlannın önceleri yahudilerde görlilmediği ve 
bunlann küçük cemaat gruplan halinde bulunduklan belirtildikten sonra, ken~i aralanndaki tcş
kWitlan ve merkezi idarcyc karşı temsil edilme problemi üzerinde durulur. Burada cemaat içi idare 
durumlarının özellikleri hakkında dikkate değer bilgiler verilir. Cemaatlerden vergi rophınması, eski 
yahudi guruplannın (Roman, Aşkcnazi) "rav" dedikleri "rabbi''ler tar.ıfından gerçcklcştiriliyor ve 
bunlar cemaatin temsilcisi durumunda biıluiıuyorlardı. Scfaradlar buna "haham" diyorlardı ve bu 
u lema anlamına geliyordu. Ralibinin · en· önemli vazifesi, musevi kanunlannı (halakhalı) uygulama, 
idarcyi sağlama idi; o aynı .zamanda bir öğrcimen ve hakimdi, <li ni ayinleri de düzcnlerdi. Aync:ı 
"Yeşivot" denilen dini okullar genellikle bir sinagogun yanında yer alır ve eğitimde önemli rol oynar
dı. Burada üzerinde durulan bir husus, XV. ve XVI. yüzyıllarda başhahamhk mcselcsidir. Dini un
vanlar burada asıl konuyu oluşturmaktadır. Osmanlı . yalıudilcrini bir büyük cemaat ~alinde tcş
kilatlandıracak bir lideri n . tayini ııicsclesi · tartışılmakla ve "rav akçe si" konusuna kısaca temas 
edilmektedir. Yükscliş ve öncmleoni zamanla kaybetmeyc başlayan Scfarad'ıann yüksek kültür ve 
eğitime sahip olduklan, rabbilerin .ve ulcmanin önde gelenlerinin XVI. ve XVII. yuzyıllarda bunli!f 
arasınd~n çıktığı, Scfarad~eikisinin Öncı::lt:ri Is!anbul'daki diğer yahudi gruplan ve Aşkcnaziler arasın
da yoğun olduğu belirtilen bu bölümqc lstanbul'd:ı~i ce.m:ıatlerin özellikleri fmp~r.ıtorluğun arapça 
konuşan topraklannda yaşayari ·vc_ ar.ı.pÇa k9nuşanlann Şef:ıradlarla kültürel ıcm~l~na da değinil
mektedir. Aynca yalıudi guruplannın XVll. yüzyılda· lzmir'dc yoğunlaşmasının sebepleri mevcut 
araştınnalarda~ istifade ilc izalı edilmektedir.· vazara ,göre xvırı. yüzyılda fstanul'daki cemaat artık 
homojen bi r hale gelmiş, daha iyi organize olmuş, müesseselerini gcliştirebilmiştir. 

Osmanlı yahudilerinin iktisadi ve kültürel çöküşlerinin 1580-1826 tarihleri arasında olduğu 
gibi pek bilinen görüşü tekrar Cdip dÖrdüncü bölümü bu konuya ayıran müellif, bunu Osmanlı impa
ratorluğu'nun gerilemesiyle paralel oliıra!<:cıe alır. XV. ve XVI. yüzyıllarda yahudilerin yükselişi, on
lann Avrupa iktisad, ilim ve dil bilgileri neticesi olmuş, fakat zamanla bu bağ giderek zayıflamış ve 
onlann yerini Avrupalı dcvletlerlc.dah·a yakın münasebetlcr kurmaya başlay~ Rum ve Ermeniler al
mıştı. Bu gerileme devlet görevlerinin diğer hıristiyan guruplann ellerine geçmesiyle sonuçlandığı 
gibi sosyal ve iktisadi sahada da kendisini göstermiştir. Yahudilerin uzmanlaştıklan iş kollan ilc ilgili 
imalai, artık Avrupalı rakibieriyle mücadele edememektedir. Selanik'teki yürilü sanayi 1600 gibi 
erken bir tarihte İng.iliz, Fransız, İtaİyan ve Hollanda mamüllerinin ucuzluk.ve kalitesine dayanama
maya başlamıştır. Yaşaılan kriz, Selanik ve Safed. gibi şehirlerdeki yahudi sanat ehlini ticari önemi 
artmaya başlayan İzmir'c, Rodos'a ve diğer bazı öne!llli merkeziere göç etmeye zorlarnıştır. Öte yan~ 
dan bu yüzyıllarda Ona Avrupa ve Balkanlar'da uğranılan askeri başansızlıklar ve toprak kaybı, bu 
bölgelerde yaşayan yalı u di guruplan üzerinde menfı tesiriere yol açmı.ştır. Bu tesbitlerden sonriı yazar 
bu bölümde Sabetay Sevi (Shabenai Tzcvi) hareketini de incelemektedir. - n-;;/ . -

Beşinci ve son bölümde 1826-1!)23 döneminde yahudi ccmaatiniıi durumu ele alınmakla olup 
Osmanlı reformları ve batılılaşma çabalannın cemaat üzerindeki tesirleri ve aynen bu hareketlerde 
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yahudilerin rolleri incclcnmckıcdir. Burada ccmaatıe meydana gelen sosyal değişmeler, modernleşme 
süreçleri, hahamb:ışının İstanbul'daki mcrkczileşmc çabalan, bütün yahudi guruplannı kendine bağla
ma yolundaki faaliyetleri, eğitim durumlan, nüfuslan üzerinde durulmaktadır. Aynca eğitimin mo
demlcşmesi, AlU'in fonksiyonu, açtığı şube ve okullar da konu edilmektedir. Bu son bölüm Batılılar 
tarafından medeniyet yoksunu olarak küçük görulüp horlanan Osmanlılar'ın J892'dcki 400. yıl kutla
malannın bu çerçeve içindeki anlam ve önemine dikkat çekilerek bitirilmektcdir. 

Yukanda ana hatlanyla tanılılan beş bölüme iUivetcn bir de geniş kroiıoloji (14 sayfa) ve 
seçme bibliyografık künyeterin yer aldığı, genel bir netice kısmının ihmal edildiği kitapta mütcsclsil 
olarak devam eden dip notlan toplucasonda yer almakta ve ilmi iddiasından çok iyi bir derleme özel
liği taşıması ise bu zaafı bir ölçilde örtmcktedir. Ancak kitap r:ıhaı uslubU ilc .Osmanlı Sefaradlannın . 

400 yılı aşkın tarihlerinin güzel bir değerlendirmesi olarak dikkati çckmektcdir. 
Feridun M. Emecen 

St.anford J. SHA W, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Repubüc, Macınillan 
Aeademic and Professional Ltd., London, Hong Kong 1991, XID+380 s., 4 resim. 

' ' 
' 

Osmanlı tarihi üzerinde yaptığı incclcmclcri ilc ı:ınınan ·sJ. Shaw'un bu son çalışması, ispan-
ya yahudilerinin Omanlı ülkesine gclişlerinin 500. yılı faaliyetleri çerçevesinde haı;ırlanmış olup Os
manlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tebaası yahudi cemaatleri hakkında genel bir derleme 
niteliği t:ışımaktadır. Eser, 500 yıl dostluk ve kardeşlik içinde yaşamış bulunan Türkiye Cumhuriyeti 
yahudi ve müslüman Türklerine adanmış bulunmaktadır. Beş bölümden oluşan kitabını, Osmanlı tari
hi üzerinde Türkiye, Ingiltere, ABD ve Frruisa arşivlerinde ve kütüphanelerinde yaptığı 35 yıllık ça
lışmalannın bir ürünü olarak takdim eden Shaw'un uzun bir teŞekkür lisıesinden sonra, Osmanlı ya
hudilerinin niçin ilgi çektiği ve çalışmaya değer bulunduğu sorulannı sorar.ık başladığı bu eserinin ilk 
bölümünün baş tarafında, Osmanlı idaresi altındaki yahudi cemaatleri (Roman, Aşkcn:ızi, Sefarad) 
üzerindeki incclcmclerin, o.nlann nasıl organize olduktan, değişik kültürlerini nasıl birbirleriyle bağ
d:ışıırabildikleri, gelenekleri, yeni göçmenlerin topluma nasıl ayak uydurabildikleri ve adapte olabil
diklcri, yeni hayat tarzlannın eski yaşayışlan hakkında neler vcrcbilcccği gibi konulan araştırmaya 
yönelik olduğu belinilmektedir. Aynca Avrupa'dan kovulan yahudilerin niçin başka yere giımcyip de 
Osmanlı ülkesine geldiklerini soran mücllif, bunun cevaplannın Osmanlı idarecilerinin tavn, idare 
anlayışı, Osmanlı yahudilerinin tcşkiHitl:ın, refah durumlan, idarecileric olan münasebetleri ü1.crinde 
yapılacak araştırmalarda yattığını yazdıktan sonra, Osmanlı İmparatorluğu'nun durumu ilc yahudile
rin 'kaderinin birbirine paralel bir gelişme gösterdiğini, fakat ziımanla XVII. ve XVIrı. yüzyıllarda 
Avrupalı iktisadi ve siyasi güç odaklannın devreye girmesiyle, Osm:ınlı· tcb:ıiısı hırisıiyanl:ınn nüfuz 
kazandığnı ve bir "anti-semiJivn" başladığını, giderek yahudilerin iktisadi ve siyasi nüfuzlannı kay
benilderini belinir. Bununla birlikte Osmanlı topraklannın XIX. asırda bile yahudiler için emin bir 
mclcc olarak görüldüğünü, Avrupa'da dini ve siyasi baskıya uğrayan yahudi guruplannın göçlerinin 
J930'1u yıllara kadar uzun bir süreç içinde zaman zaman sqrdüğünü; modem Türkiye'nin tcşkilindeki 
rollerinin, yüzyıllar boyu Osmanlı idaresi altında edinmiş olduklan tecrübelerin kıymetini kcşfctmcyi 
sağlayacak bir anahtar vazifesi gördüğünü beyan eder. Bütün bu ifadelerle de kitabın y:ızılış gayesini 
onaya koyar. · 

Yahudilerin Avrupa'daki durumlan ilc islam devletleri idaresi altındaki yaşayışlannı özetle
yen yaı:ar, bu giriş mahiyctindcki kısımda, Osmanlı Devleti'nin doğuşunda yahudilerin tavnnı iıaha 
çalışır, onlann mcsclii Bursa'nın fethinde yardımcı olduklannı, Osmanlı padişahlannın onlan Bursa 
Edirne gibi merkezleri kalkındırmada kullandıklannı, yeni fcthedilen Sırhistan ve Bosna topraklarına 
Avrupa'dan kaçan yahudileri (Aşkenaı:i) yerleştirdiklerini ifade eder. tstanbul'un iskanındaki ve 
imarıodaki rollerine de temas ederek o dönemde yaşamış yahiıdi tarihçi ve din adamlannın yaı:dıkla-
rından örnekler verir. • · 

Osmanlılar'ın alun çağırun Osmanlı yahudilerinin de altın çağı olduğu belinilcn ikinci bölüm
de, genel olai:ık yahudi nUfusu üzerinde durulur. XVI. yüzyılda Osmanlı şehir merkezlerinde bulunan 
yahudi nüfusuna dair verilen bilgiler Epsicin'in kitabına dayanmaktadır. Ancak Show yahudiler için 
hane birimini "yedi" gibi yüksek bir sayı ilc hcsaplamıştır. Bu yüzyıldaki yahudi nüfusunu ise 
150.000 olarak tahmin eder. tspanya'dan sürülcnlerin kesin sayısının bilinmcdiği, aynca Ona Avru
pa'dan kalabalık yahudi guruplarının geldiği dikkate alırursa, bunlar hakkında Tahrir defterleri üzeri n-


