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smail Arslan’ın SELAN K’ N
GÖLGES NDE B R SANCAK: DRAMA
(1864-1913) adlı, 384 sayfadan olu an
kitabı Eylül 2010’da Bilge Kültür Sanat
tarafından basılmı tır. Kitap, giri ve
be bölümden olu maktadır.
Giri kısmında (s.19-46) yazar
öncelikle
Osmanlı
modernle mesi
üzerinde
durarak
bu
konudaki
literatürün
bir
de erlendirmesini
yapmı tır. Bu çerçevede Osmanlı
modernle mesi üzerine yerli ve yabancı
ara tırmacılar
tarafından
yapılan
çalı maların bir kriti i yapıldıktan
sonra eserde Osmanlı modernle mesi
olgusunun bir de i im süreci olarak ele
alındı ı belirtilmi tir. Müteakiben niçin
Drama
Sanca ı’nın
ele
alındı ı
açıklanmı tır. Burada XIX. yüzyılın
ikinci yarısında Rumeli’nin en büyük
ehri
olan
Selanik’in
Osmanlı
mparatorlu u’nda
modernle me
yönünde
yapılan
reformların
laboratuar ehirlerinden biri oldu u vurgulandıktan sonra Selanik’e göre daha farklı
bir yapı arz eden Drama sanca ında sosyo-ekonomik de i imin niteli ini tespit etme
iste inin yazarı bu çalı maya sevk etti i ifade edilmi tir. Nitekim Selanik sınırları
içerisinde bulunan sancak, Kavala gibi küçük bir liman ehrine sahip olmakla birlikte
Selanik’in art bölgesinde ve daha iç kesimlerde yer almaktadır ve Selanik’e göre daha
homojen bir nüfus yapısına sahiptir.
Birinci bölümde (s. 47-111) Balkanların tarihsel co rafyası ve yol a ı hakkında
bilgilerle giri yapıldıktan sonra eserin asıl konusu olan Drama Sanca ı ele alınmı tır.
Burada Drama ve Kavala kazaları a ırlıklı olmak üzere sanca ın co rafî ve idarî yapısı,
ehirlerin genel görünümü ve bu görünümün parçası olan surlar, liman ve çe itli dinî
ve kültürel yapılar anlatılmı tır. Bölümün son kısmında ise cemaatler hakkında bilgi
verilerek sanca ın demografik yapısı de erlendirilmi tir. Yazar bu bölümde öncelikle
1383’te Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra 1864’e kadar kaza statüsünü koruyan
Drama’nın geli iminde Roma dönemi tarihî ticaret yolu Via Egnatia’nın yakınında
bulunmasının etkili oldu una dikkat çekmi tir. Nitekim Rumeli’deki idarî
te kilatlanmada bölgenin askerî ya da ekonomik durumuna göre yollar da etkili
•

Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.

- 655 olmu tur. Bu çerçevede sancak merkezi olması hasebiyle önemi haiz olan Drama
kazasının yanı sıra iç bölgelerdeki kentleri denize ba layan bir liman ehri olan
Kavala’nın tarihî geli imi dikkat çekmektedir. XVI. yüzyıl ortalarından itibaren
Makedonya ve Trakya bölgelerinin tarım ürünlerinin dı arıya gönderildi i bir liman
konumuna gelen Kavala, XIX. yüzyıl sonunda Do u Akdeniz tütün ticaretinin de
önemli bir limanı durumundadır. Selanik vilayetinin nüfus açısından en homojen
sanca ı olan Drama’da cemaatlerin ayrı ayrı ele alındı ı bu bölümde nüfus yapısındaki
de i imin gerekçeleri de açıklanmı tır. Buna göre Yunanistan kurulduktan sonra
Hıristiyanların Yunanistan’a göç etmeleri, 1850’lerden itibaren bölgeye Müslüman
göçlerinin gerçekle mesi ve XIX. yüzyıl sonlarına do ru genellikle ekonomik kaygılarla
Amerika kıtasına yapılan göçler nüfus yapısını etkilemi tir.
Toplumsal ya ama ayrılan kinci bölümde (s. 113-179) Osmanlı ehirlerindeki
toplumsal hayata kısaca de inildikten sonra bir önceki bölümde cemaatler üzerinden
açıklanan demografik yapı geni letilerek ele alınmı tır. Bu çerçevede 1831 yılından
ba layarak 1907-1908 yıllarına kadar çe itli tarihlere ait nüfus rakamları tablolarla
açıklanmı tır. Balkanlardaki ehirle me ve iç göçün odak noktasını Rumeli’nin en
büyük ehri olan Selanik’in olu turdu unu belirten yazar, sancak nüfusundaki
dalgalanmaya dair bir önceki bölümde tespit etti i gerekçelere ek olarak 1870’lerden
itibaren meydana çıkan politik geli meler ve demiryolu a ını gösterir. Nitekim
Selanik-Dedea aç demiryolu hattının Drama’dan geçmesi sanca ı önemli bir istasyon
noktası haline getirmi , bölge seyyahların ve tüccarların u rak yeri olmu tur. Bu
bölümün sancakta gündelik ya amının anlatıldı ı kısmında ise halkın ya amını
güçle tiren salgın hastalıklar, yangınlar, do al afetler ve içme suyu sorunu ele alınmı ,
bu sorunların sebepleri analiz edilerek merkezî hükümet ve mahallî idarelerin bu
sorunlara yakla ımı tespit edilmi tir. Bölümün son kısmında de i imin sembolleri
olarak okullar, bankalar, kahvehaneler, oteller ve iktidarın sembollerinden biri olarak
anlam kazanan saat kulesi ele alınmı tır. Bunlara ehirlerin de i im ve dönü ümüne
katkıda bulunan yapılar olarak dikkat çekilmektedir. Nitekim bu yapılar Tanzimat’la
ba layan Osmanlı ehirlerini modernle tirme çalı malarının somut örnekleridir.
Yazar üçüncü bölümü (s.181-232) yerel yönetim ve modernle me konularına
ayırmı tır. Burada Osmanlı mparatorlu u’nda özellikle Tanzimat’tan sonra yerel
yönetimler ve bu yöndeki de i ime de inildikten sonra Drama sanca ında yerel
yönetim anlayı ındaki farklıla ma anlatılmı tır. Bu çerçevede özellikle liman ehri olan
Kavala ile iç bölgedeki Drama ehrinin geli im trendi ele alınmı ve söz konusu
geli imde rolü olan etkenler tespit edilmi tir. Bu bölümde ayrıca ehircilik, belediye
hizmetleri, hükümet konakları ve hapishaneler ele alınarak yerel yönetimlerdeki
mekansal de i ime de dikkat çekilmi tir ki bu yapılar aynı zamanda padi ahın gücünü
do rudan yansıtan simgelerdir.
Dördüncü bölümde (s.233-296) Ticaret ve De i im konusu yer alır. Yazar
burada öncelikle XIX. yüzyılda Osmanlı mparatorlu u’nda ticareti ele alır ve
demiryolu ve denizyolu ula ımları ile bu konudaki de i imi anlatır. Daha sonra
özellikle Kavala limanından muhtelif tarihlerde yapılan ithalat ve ihracat tablolarla
anlatılarak sanca ın ticarî potansiyeli ortaya konmu tur. Öyle ki Kavala yerli ve
yabancı tüccarların ikamet etti i, ticarî kurulu ların ve temsilcilerinin bulundu u
önemli bir Akdeniz sahil kasabasıdır. Kavala limanı, hinterlandında yeti tirilen tütün,
pamuk ve tahıllar için bir antrepo durumundadır ve iç bölgelerdeki ehirlerin dünya
ticaret a ına ba landı ı çıkı kapısıdır. Özellikle ngiliz konsolos raporlarının

- 656 kullanıldı ı bu bölümde yazar gittikçe geli en ticaret ve ihracatın Drama’da tüketim
alı kanlıkları ve gündelik ya amın de i imine etkisini tespit etmi ve de i imde
konsoloslukların rolüne dikkat çekmi tir. De i im Selanik’e göre Drama sanca ında
daha mütevazı oldu u gibi Drama sanca ı içinde de iç bölgelerdeki ehirlerde kıyıdaki
ehirlere göre daha yava olmu tur.
Tarımsal Üretim ve Köylüler ana ba lı ı altındaki be inci ve son bölüme ise
XIX. yüzyılda Balkanlarda tarımsal üretim ve köylüler anlatılarak giri yapılır.
Ardından sanca ın en önemli ihraç ürünleri olan tütün ve pamuk ekseninde
Drama’nın tarımsal üretim potansiyeli ve tarımsal üretimi artırmak için alınan
önlemler de erlendirilir. XIX. yüzyılın son çeyre inde Drama’da geçim kayna ı hala
tarımsal üretimdir. Bölgedeki ürün çe itlili i, elveri li iklim artları ve sanca ın
Avrupa pazarlarına yakınlı ı bunda etkili olmu tur. Burada yazar özellikle tütünün
bölgenin refah seviyesinin artmasına ve modernle meye katkı sa ladı ını
vurgulamı tır. Ayrıca pazar yerleri ve panayırlara yer vererek yerel ticaretin geli mesi
ve ehirle medeki rollerine de vurgu yapmı tır. Bu bölümde son olarak Osmanlı
mparatorlu u’nda çiftlikler ve büyük çiftliklerle ilgili yorumlar hatırlatılarak
Drama’daki çiftlikler, topra ın i leni tarzı ve tarımsal üretimin problemleri
de erlendirilmi tir.
Sonuç olarak bakıldı ında yazar XIX. yüzyılın ikinci yarısında Drama sanca ını
konu etti i bu eserde Osmanlı mparatorlu u’nda XIX. yüzyılda idarî, sosyal, hukukî
ve ekonomik alanlarda gerçekle en de i imin Drama sanca ındaki yansımalarını
özgün bir ekilde ve zengin bir bibliyografya ile geni bir perspektiften
de erlendirerek yerel tarih çalı malarına büyük bir katkı sa lamı tır. Balkan Tarihi
çalı maları içinde önemli bir yer edinecek olan eserde konu ile ilgili olarak Ba bakanlık
Osmanlı Ar ivi’nin yanı sıra ngiltere Milli Ar ivi, Makedonya Tarih Ar ivi ve Kavala
Genel Ar ivi’ndeki kayıtlardan istifade edilmesi ve seyyahların gözlemlerine yer
verilmesi konuyu farklı boyutlarıyla de erlendirme imkânı sa lamı tır. Çalı manın
sosyal tarih ara tırmaları açısından büyük önem arz eden saha ara tırmasıyla
desteklenmesinin yöreyi anlama ve eseri kurgulama noktasında faydalı oldu u
gözlemlenmi tir. Eserin özellikle sosyal ve ekonomik konular ile ehir tarihi çalı acak
olan ara tırmalar için yol gösterici olaca ı dü ünülmektedir.

