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inıparuınrluğu ıılu~ıuraıı un$urlar ar.ısında din, ırk, cins ve mezhep ayırımı gözetmeksizin bun
ları Osmanlılık ideoloji çevresinde toplamaya-çalışırken, öte yandan da sözkonusu ıopluluklar.ı 
k~ndi içlerinde gelişme olanağı verdi. Türkçe, oıtak bir kullanım dili olmakla birlikte. açılma

sına olanak verilen azınlık okullannda gayrimüslimler kendi dillerini de geliştirdi ler. Bu geliş
mc, basın-yayın ar.ıcılığıyla daha geniş boyutlam ula~ıı. diyebiliriz. Bu dönemdeki Karamanlı

ca yayınları da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Ancak ~u noktay ı da işaret edelim ki din
sel konuları işleyen kitaplar, çok sayıda misyonerörgüıleri tanıfından bıt~ılıyor ve bunların kur
dukları kilise. okul. ha.~tane ve çeşitli hayır kurumlan ar.ıcılığıyla bedava d:ığıtılıyoiTlu.ı~ Öyle 
ki mb)•oncrler tarafından çıkarılan Kar.mıanlıca kitaplar, bu alandaki yayınların% 30'unu oluş
ıumıakıır. Bu yayınlarla Kar.ımanlıca konuşan toplulukların dinsel kimliklerinin korunnıa.~ına 
çalı~ılnıı~tır. Bir diğer nokta da yapılan yayınların, hiç Yunanca bilineyen Karamantıların bu di· 
li öğrc:ıııııeleri için önemli bir araç öde vi görmesidir. Bu süreçte, Anadolu'daki Ortodokslar ar.ı
sında "Yunanhlık ruhunun" uyandırılma~ı için çaba gösterildi. Bu yüzdendir ki Kard!Tianlıların 
etnik kökenieri üzerinde hiç durutmadığı halqe Birinci Dünya Savaşı sonunda büyük bir tarıış
ma başladı_ı6 İzmir Mürlafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyet i 'nin nüfuzlu üyelerinden olan Cami 
(Baykut) bunların Hıristiyanlaşmış Türk olduklan tezini savundu.'7 Bu tanışma bugün de sür
mektedir ki epeyce işlenmiş olan bu konuya yeniden dörimek istemiyoruz. IX 

Sonuç ol anık Türk dili ve kültürü tarihi açısından biiyük önem ta~ıyan Karamanlıca ya
yınların derlenmesi için yapılan çalışmalar içinde Evangelia Balta'nın çabaları oldukça önemli' 
bır yer tutmaktadır. Bu işe büyük emek veren Saliaville ve Dallegio'nun adtiırını da saygıyla 
;ınıyoruı.. Balta'nın bu incelemelerini sürdüreceğine ve ka~ımıza yeni bilgiler, yeni eklerle çı
kucağına da şqphemiz yoktur. 

Zeki ARIKAN 

Fr.ınçois GEORGEON-Paul DUMONT (sous la directian de), Vivre dans 1' Enıpire Otto· 
mcm, Sndahlities et relations.. interconnmnalltaires (XVII/e-XXe siecles), Editions l'Harmaııan, 
Pııris-Montreal, 1997,350 s. 

Fr.ınçois Georgeon ve Paul Dumanı'un yönetiminde yayma hazırlanan bu eser, aslında 
"Osmanlı dönemi ve Osmanlı Sonrası iletişim" çe{Çevesinde yürütülen ve Centre National de 
la Rccherche Scientifique (CNRS=Bilimsel Araşnrma Ulusal Kurumu) tarafından desteklenen 
bir projenin ürünü olarJk görülmektedir. XVII.-XIX. yüzyıllarda Osmanlı İmpar.ıtorluğunda ya
şıımanın, cemaatlar arasındaki ilişkilerin temel öğelerini uraştıran bu eserdeki yazıların çıkış 
ııoktuı;ı, daha doğrusu oıtak paydası "Sociabilite" kavramı üzerinde yoğunlı.ışmaktadır. Robert 
Sözlüğüne göre 1665 tarihinde Fransızcadakullanılmaya başlaya_n bu sözcük; toplum halinde 
yaşama yeteneği; kişiler ya da kümeler ar.ısında k~ılıklı bağımlılık ilkeleri gibi anlamlara gel
mektedir. Yine bu bağlamda sözcük bir kişinin beşeri ilişkilere, düşünsel etkinliklere yatkınlı
ğını da ifade etmektedir. Nitekim Şemseıtin Sami, Fransızca-Türkçe Sözlüğünde sociabilite'yi 
ıanıııılarkeıı (s.201 1) bunu ülfet ve ünsiyete liyakat ve istidat ... , ünsiyetle yaşamak istidadı vb. 
açıklamalam yer vermektedir. Bu bakınıdan kitabın, Osmanlı İmparatorluğunda toplumsal kay
na~ ma kümeler ar:ısındaki ilişkilerle bireylerin bir arada yaşa~a sürecini ele aldığını söylemek 

tS E1·arıgdia B:ılıa. "Kar:imanlıca (Kamm;ınlidika) Basılı E<erter". Ttırili ,.., Tuplttm. 62 (1980). 58. 
t(> C/lt·l/cuis/1/1' ımAtir Mittr11rr. Lr Hiumi,~uııgr ''"" Allt•nıtm<l ..... Paris. 1919 .. l2. 
1 i Cmııi. 0.\/ttmı/ı Olkr>iudr fltri.fl~rtm Tıirklı:r ,.,. Bi:uus imf>ttrttltJrlu.~llllll Daltil Olm ı Ttırııui Akmm. ls

ı:ınhul. I ~JK 

1~ Kr.i- ~- Betdiccıınıı. Tttrcicu. XX(t9X6l. 2ıın-2RI. 
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herhalde ) an h~ olm:t~a gerektir. Kitabın sunu~uııda. bu kavramı gen i!) i.ilçüdc ya) gıııla~ıır.ııı 
Maurice Agullıun·ıa ünlü sosyolog Max Weher·iıı .. soci:ıbiliıc .. ıanııııbrına yer veren Fraııçtıi~ 
Geurgeun, Osmanlı lmpanııorluğunda d;ı .. ÖI'düıknıııi~ toplumsal gruplar'· bulunduğu gerçeğin
den yola \'ıkm:ıkıadır. Tarikatlar, esnaf lonc;ıhırı, ordu, cemi_yeıler, okullar, .. bunun dikkate tic
ğer önıekleıini olu~turıııakıadır. Osmanlı toplumsal ~apısıııın Balıdakinden farklı bir mmlı:le da
yandığına işaret eden François Georgeon (s.6) inıp:ır.ıtorluğun dinsel cemaat (millet) halinde ör
gütlendiğini \·urgul:ınıakta ve bu toplulukların hemen hemen yarı özerk bir konumda hulunduk
larını belirtmektedir. Kadın ve erkek aymnıı, her iki cinsin ya.~aııı ve etkinlik alanlannın sınır
landırılmış olıııa.~ı. esnaf örgütlerinin katı kur.ılları, impar.ııorlukıa her grubun tamamen kendi 
kabuğuna çekilmiş. neredeyse dur.ığan bir yıt~anıı sürdürdüğü izieniminin doğnıa.~ına neden ol
muştur. Acaba tarihsel gerçek bu mudur'! Bu sorunun yanıtı sözkenusu kitapta yer alan incele
melerde yatmakıa ve son çözümlemede Osmanlı iıııpardtorluğuııda tla toplumsal ka) n aşma ya 
da kayna~nıaların olabileceği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Kitapta yer alan yazılar büyük ölçüde 
Balkanlar, Anadolu, daha doğrusu iıııpar.ııorluğun merkez çevresinde yer alan bölgelerle ve 
özellikle büyük şehirlerle ilgili göriilmekıedir. Bu bağlanıda İswnbul, Selanik ve İzmir araşıır
maların merkezinde yer almaktadır. Çünkü buraları Batılı etkilerin ilk sızdığı yerler olarak dik
kati çekmekte ve böylece toplumsal kaynaşmanın odak nokt alarını olu~turmaktadır. 

Eser, Frunçois Georgeon'un sunuş yazısından sonr.ı üç ana bölüme ayrılmaktadır. Birin
ci bölüm (s.21-162) Gelenek ı·ı: Yeflilik (Entre tr.ıdition et modem i un ar.t.~ındaki ilişkileri ele al
maktadır. İkinci bölümde (s.lo3-23oJ Ailı:ılen Topluluğu (0.! lafanıille aux rcscaux) gc:ıri~ sil
recindeki değişmeler işlennıektedir. Üçüncü bölüm ise (s.3 !9-348) iletişim ı·e Kurşılıklı ilişki
ler (De la commuııication aux eehange) üzerinde yoğunla~nıışıır. 

İlk bölümde genellikle aile, mahalle, köy ,.e dinle bağlantılı olar.ık ortak y~amın biçim
lerini ele alan incelemeler yer almaktadır. Thierıy Zarcone'un bir toplumsal "kaynaşma" mode
li olar.ık tarikatlan ele alan makalesini F.Georgeon'un rdmazanı bu bağlamda değerlendiren ol
dukça uzun bir araştırması (s.31-l 13) izlemektedir. Georgeon, daha XVIII. yüzyılın sonlannda 
bile d'Ohsson'un r.ımazanı bir toplumsal kaynaşma öğesi olar.ık nitelerliğine ve bu bağlamda 
saciabi/ili sözcüğünü kullandığına dikkati çekmektedir. Bununla birlil:te rdmazan bu açıdan 
pek az incelenmiş ve daha çok folklor, gelenek, yeme-içme, müzik, şiir ve gösteri yanı üzerin
de durulmu~tur. Oysa r.ımazan, İslam ülkelerinde inanc ın en önemli ortak bir gösterisi olarak 
görülmektedir. Büyük ölçüde İstanbul sözkonusu olduğu_na göre, bu ayda şehrin görünümü ta
mamen değişmektedir. Camilere asılan malıyalar bu değişikliğin en önemli belinilerinden biri
dir. Devlet işleri büyük bir hoşgörüyle yava.~lanıakıadır.' B irçok daireler, okullar ramazan bo
yunca kapalı tutulmakta ve bu durum 1908'de Meşruti)~etin iHinına kadar devam etmektedir. 
Ekonomik yapı ve ilişkiler de r.ımazan boyunca değişmektedir. İstanbul'da eğlence yaşamının 
canlılığı, zenginliği, bolluğu, çeşitliliği r.ımazanın temel özelliklerinden biri olarak görülmekte
dir. Geleneksel gösterilere yüzyılın sonlarına doğru (1897) sinema da eklenmekıe ve böylece 
XIX. yüzyıl boyunca yapılan yenilikler eğlence öğelerinin de zenginleşmesine katkıda bulun
maktadır. Bunun bir sonucu olarak XX. yüzyıl başlarında Müslüman kadıniann da bu eğlence 
yerlerinde görilidüğüne işaret edilmektedir. Bu eğlencelere geniş ölçüde gayrinıüslinıleıin de 
aktör olar.ık katıldıklarını biliyoruz. 1860 yılından beri Direkler.ıra.~ı ya da Şehzadebaşı önenı
li bir eğlence merkezi olar.ık ön plana çıkmaya başlamıştır. 

istanbul'un giderek çağdaş bir görünüm kazanma.~ ı. u laşımın kolaylaşma~ı, basının önem 
kazanması, kahvehane, çayhane ve gazil)olarııı bolla~ma.~ı. kentin sosyal yapısını gc;niş ölçüde 
etkilemiştir. Bütün bu gelişmelerin mnıazanı n:t~ıl cıkilediğini inceleyen Georgeon, ll. l'vlışuıi 

yeı ve Cumhuriyet dönenılerindeki deği~nıelei·i ele bu bağlamda değerlendiımekıedir. 
ServerTuııilli, geçen yüzyılda İstanbul 'un günlük ya~;ıınının renkli simalarından Kfi/lwn

beyi ve kahadayıları tanıınıakla ve bunların özellikle yaşadıkları nıahallelerdeki. rollerini ele al 
maktadır. 
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Osm;ııılı İmparmorluğunun son döneminde eRonon~ik, kültUrel ve siyasal bakımdan en 
önemli kentlerinden biri olan Sefanik, Alexandra Yerolympos ve Meropi Anastassiadou'nun 
imzalannı taşıyan iki arol!jtınnayla bu derlemoıde yer almaktadır. Bunlardan birincisinde özellik
le J860 'dan sonra Selanik'teki yapısal değişmeleri ele almakta, 1873'te Zaman (Türkçe) ve 
1875'te Hennes (Grekçe) gazetelerinin yayma ginnesiyle basının giderek önemli bir ivme ka
zandığı. üzerinde durulmaktadır. Yerolympos, şehirlilik bilincinin oluşmasında basının ·ve özel
likle Hemtes'in yayınianna dikkati çekmektedir. İkinci inceleme ise Selanik'te çağdaş anlamda · 
spor etkinliklerinin başlanıası , örgütlenmesi ve bu alanda bir takım kulüplerin kurulmasını ye
rel basın çerçevesinde ar.ışıımiaktadır. Selanik' te 1908 öncesine giden bir taKım spor kulüpleri 
bulunmakla birlikte bu alandaki çabalann büyük ölçüde 1909'da çıkarılan Cemiyerler Kanımu 
ile yeni bir anlam ve içerik kazandığını unuımamak gerekir. · 

· İkinci bölümün ilk iki yazısı İzmir'le ilgilidir. Henri Nahum, XIX. yüzyılın dönemecin
de İzmirli bir Muse'vi ailesinden yola çıkar.ık bu şehirdeki Yahudi cemaatının modernleşme sü
recini incelemektedir. Marie-Cannen Smymelis ise lzmir·'in fiziksel durumunu, sosyal yapısı
nı, yabunc ılann bu keQtte örgütlenmesini ticari ilişkilerin boyiıtlannı ele alarak, burada birlikte 
yaşanıanın temel öğelerini araşuiniaktadır. Anahide-Ter Minass ian, yeniyetmelik çağında bulu
nari Enneni çocuklan nın, aynadıkları oyunlann Osmanlı İmparatorluğunda toplumsal kaynaş
madanasıl bir rol oynadığını açıklarnaktadır. Ancak bu ilginç araştımıanın "Enneni soykınmı", 
ırkçı bir anlamda "Kemalist Türkiye" gibi anlatimlarla gölgelendiğini belirirneyi gerekli görü
yoruz. Hans Luk_aı; Kieser ur:.ışunnasırıd<ılsviÇreli bir protestan grubunun Urfa'da uçtığı bir mis
yoner hastanesinin çeşitli topluluklar ariıı;'ında' birlikte yaşarnanın odak noktasını oluşturduğu
-na, ancak bunun kısa sUrdüğüne işaret etmektedir. 

Üçüncü bölümde yer alan iiıcelemeler büyük ölçüde iletişim sorunlanna aynlmışıır. Et
nik ve dinsel yapısı epeyce çeşitli olan Osmanlı İmparatorluğunda bireyler ve topluluklar ara

. sında iletişim· nasıl sağlanıyordu? Bemard Lory bu sorunu Balkanlarlu sınırlamakta ve sözko
. nusu yqrenin karmaşık yapısı içinde Türkçenin ortak bir dil, lingua fi·anca işlevi gördüğü sonu

cuna varmaktadır. XIX. yüzyılın ortalanna kadar Balkanlar deyimi henüz.yaygınlaşmamıştı ve 
Avrupalılar bu bölgeleri Avrupa Türk.iyesi olarak adlandınyorlardı. Türk deyimi genellikle 
Müslümanlan kapsıyordu. Yönetim dili Türkçe idi. Köylüler ve şehirliler hangi ırk, din ve mez
hepten olursa olsun çarşıda pazarda Türkçeyle iletişim kurabiliyor! ardı. Türkçenin ortak bir dil 
haline gelmesinin ana nedeni böyle özetlenebilir. Öte yandan Lory, Anadolu'da Türkçe konu
şan, daha doğrusu anadili TürkÇe olan Kararnanlılarla Romanya' daki Gagavuzlar arasında kül
tü~! yönden bir benzerlik de kurmaktadır. Bölümü n o\dukça aynntılı bir araştımıası "Konuş
ma=Le conversation) başlığını. taşımaktadır (s.25!-3!8). Türkiye Türkçesinin bUtUn tarihsel ge
lişme sürecine, bütün aynnıı ve inceliklerine derinlemesine nüfuz etmiş olan Johan n Stnı.uss, bu 
incelemesinde ''konuşma" eyle(llini bütün yönleriyle ele alnıakıadır. KonuŞmanın Türk toplu
mundaki öneminden ve bununla ilgili kavramlardan yola çıkan Sırauss, önceJ.ikle konuyu soh
bet, zarnan, mekan, ihvan (meclis adamı) çerçevesinde ele almaktadır. Adab-rnıuaşererı·e adab
ı sohber kavramlan da bu bağlamda değerlendirilmektedir. Avrupa ile ilişkiler, yapılan yenilik
ler XIX. yüzyılda geleneksel kültürel yapıda önemli değişmelere yol açmıştır. Buna bağlı ola
r.ık Avrupa ya5am biçimi de benimsendi. Sumre, resepsiyon ve sosyere kavramlan Türkçeye 
girdi. Fransızca, neredeyse yan resmi bir nitelik kazandı. Hatta Roderic H. Davison, bir maka
lesinde bir aralık Harici ye Nezareıinde tamamen Fransızcanın günlük konuşma dili haline gel
diği· üzerinde dumıuştur. Bütün bunlar, konuşma biçimin i de önemli ölçüd~.eıkilemekten geri 
kalmadı. Bu etki günlük konuşma dilinde sık sık Türkçelerinin yerine Fi=.ınsızca sözcüklerin 
kullanılmasıyla kendini gösteriyordu. Strauss, özellikle Frdnsızcadan Türkçeye yapılan ilk çe
virilerdeki konuşmalam da dikkaıi çekmektedir. Bu konuşmaların genellikle '·muhavere" sözü 

. ile karşılandığı görülmektedir. "Musuhabe" sözünün ise giderek her türlü konuyu işleyen eser-
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!erin ortak adı haline geldi,ıii görülüyor. Nitekim, Abdurnıhman Şererin ''Tarih Musahabeleri'', 
Tanzimat döneminin devlet adamlannın biyogr.ıfilerini, ünlü yazarlannı ve bu dönemde yapı
lan reformlan işleyen bir makaleler bütünü olar.ık karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan Türk ede
biyatında "müHlkat" (anket, röportaj) türü Birinci Dünya Savaşının sonuna doğru ortaya çıkmış
tır. Bunun öncülüğünü de Ruşen Eşref.(Ünaydın) yapmıştır. Ruşen Eşref, Abdülhak Hanıit, Ha
lil Ziya, Rıza Tevfik, Halide Edip vb. yazariurfa yaptığı mülfikatı önce Vakit gazetesinde yayın
lamış, sonra da Diyorlar ki başlığı_altında kitapla.~ıırmışıır. Ruşen Eşref, aynı zamanda Musta
fa Kemal Paşa ile yaptığı uzun bir müHikau Yeni Mecmua'da yayınlanmış ve böylece Atatürk'ün 
geniş kitlelere tanııılmasına önemli bir katkıda bulunmuştur. 

Strauss'un ar.ı.şumiasınıiı sonunda. yer alan konuşma örnekleri XVl. ve XIX. yÜzyılla.rla 
ilgilidir ve bunlardan birincisi bir Türkle bir Hıristiyan ar.ışında geçmektedir. Araba Seı·da
sı'ndan yapılan alını,ı, Fr.ınsızca sözcüklerle konuşmaya olan özenıiyi dile getirmesi açısından 
ilginç bir belgedir. · · 

Işık ı:amdoğan-Abel, .Osmanlı şehirlerindeki hanların fiziksel durumlan, buralardaki 
günlük yaş_ant~yı ele alırken, ·bu mekaniann aynı zamancl.a bir kaynaşma yeri olduğu üzerinde 
de durmaktadır. yunan toplumundaki "ziyaret" kavramı i.se Maria Couroucli tarafından işlen
mektedir. 

Sonuç olarak denebilir ki sözkonusu eser; etnik, dinsel, gelenek, görenek, alışkanlık vb. 
yönlerden çok çeşitli bir toplum yapısına. sahip olan Osmanlı İmparatorluğunda toplumsal kay-
naşma ve uyum sorunsalma önemli çözümler ve yorumlar getinnektedir. · 

Zeki ARIKAN 

Klaus SCHWARZ, Osmanisclıe Sultansurkımden. Umersııclıımgen zur Einştellımg pnd 
Besoldung osm.anisclıer Militiirs in der'Zeit Murads lll: (Yayınlayan: Claudia R<)MER, Franz 
Sıeiner yayınevi, Stuıgarı 1997,483 sahife . 

. . 
·2. Temmuz 1989 sabahının erken saatlerinde Berlin'deki evinde bir yangına kurban gi

den Klaus SCHWARZı 1970'te Freiburg'da doktora tezinde ilim aıemine Sinai-Manastın'nda
ki Türkçe Osmanlı fennanJ;mı:ıı tanıtmıştır.ı Daha sonra Hars KURIO ile bir,J Gerd WINKEL
HANE ile iki4 özgün belge yayınını gerçekleştiren Klaı.ıs SCHWARZ Doçentlik tezi olarak da 
lli. Murad:ın tirnar tevcihlerine ait beratla.r vefemıtmiF üzerinde çalışmıştı. Haziran l986'da 
bir süre Viyana'da kalarak uzun yıllar devam eden a.raştınnalannın sonunda elde ettiği isıan
bul'da Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde Ali Emiri tasnifındeki 202 belge ile ilgili çalışmasının 
taslağını oradaki Orientalisches Institut Müdürü Prof.A.C.SCHAENDLINGER ile gözden ge
çirdi. Ertesi sene SCHAENDLINGER'in bir kısım önerilerini yapmış olarak hazırl!!dtğı tez 
metoini Viyana Üniversitesi'ne sundu. Neticede 10 Ağustos 1988'de Klaus SCHWARZ'a Tür
koloji .ve İslami İlimler bilim dalında Doçentlik unvanı verildi. 

1. Hans Roben ROEMER, "Kiaus Peter SCHWARZ", iDMG. C.l41/l (1991), s.7-15: TUrkçe·çeviri: Sel
çuk Altşin SOMEL. Osnıu11lt Araşllrmaları. Xl (1991). s. 5-18. 
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