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sektörü/endüstrileşmeendüstrileşememeaçısındansözkonusuparadigmayabirkarşıçıkıştır.Çalışmanıntemeltezi,OsmanlıimalâtsektörününAvrupamallarıncayıkılmadığıvekendiiçdinamikleriçerçevesindeşehirdışıalanlarda,erkekkadınçocuküretimbirlikteliğiiçerisindeXIX.yüzyılboyuncavarlığınıkoruyabildiğişeklindeifadeedilebilir.EseriniiçvedışpiyasaiçinimalâtşeklindeikianabölümhalindedüzenleyenQuataert’ındikkatçekmekistediğihususOsmanlıiçpiyasasınınüretimiayaktatutmayayeterliolduğudur.3.MinersandtheStateinthe
OttomanEmpire:TheZonguldakCoal
field,18221920 (NewYork2006; trc.
NilayÖzokGündoğan–AzatZanaGün
doğan,Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nda Ma
den ci ler ve Dev let: Zon gul dak Kö mür Hav
za sı, 18221920,İstanbul2009).Quataertbueserindedevletleilişkileribağlamındamadenişçileriniesasalır.Kendiifadesinegörebuçalışmahalksınıflarınaodaklanannâdirörneklerdenbiriolupişçilerinişveevyaşamındakidünyalarınıtasviretmektedir.4.TheOttomanEmpire:17001922
(Cambridge2000;trc.AyşeBerktay,Os
man lı İm pa ra tor lu ğu: 17001922,İstanbul
2002).TürkçedışındaYunanca,Portekizce,Korece,Arapçaveİtalyanca’yaçevrileneserbirderskitabıniteliğitaşır.5. Ma n

ufacturingandTechnologyTransfer
intheOttomanEmpire:18001914(Is
tanbul1992) ve Workers,Peasantsand
EconomicChangeintheOttomanEm
pire:17301914(Istanbul1993).Herikieserdemüellifinişçiler,köylüler,imalâtsektörüvegenelolarakXIX.yüzyılOsmanlıekonomitarihiüzerinekalemealdığımakalelerdenoluşur.6.Anadolu’da
OsmanlıReformuveTarım:18761908
(trc.NilayÖzokGündoğan–AzatZana
Gündoğan,İstanbul2008).Müellifin,II.AbdülhamiddönemiOsmanlıhükümetinintarımpolitikaları,yeniortayaçıkanziraîkurumlarveçeşitlispesifikürünlerüzerindenAnadolu’datarımsaldönüşümünbirportresiniçizdiğibueseri,henüzİngilizceyayımlanmamışolanOttoman
ReformandAgricultureinAnatolia,
18761908başlıklıdoktoratezidir.QuataertbuçalışmalarınınyanındaHalilİnalcıkilebirlikteAnEconomicandSo

Empire:AConferenceinMemoryofDo
naldQuataert[19412011])düzenlenmiştir.Quataert’ıntarihçilikanlayışıdevletmerkezlisöylemin/tarihyazımının,Avrupamerkezciliğinin,modernleşmekuramınınbaskınlığınıkırma,Osmanlıişçisini/köylüsünütarihselhikâyeninmerkezineçekme,OsmanlıDevleti’nintarihinikenditarihselbağlamıiçerisindedeğerlendirmeşeklindeözetlenebilir.

Eser le ri. 1.SocialDisintegrationand
PopularResistance in theOttoman
Empire:18811908(NewYork1983;trc.
SabriTekay,Os man lı Dev le ti’nde Av ru pa 
İk ti sa di Ya yı lı mı ve Di re niş: 18811908, 
Ankara1987).Eserdetütünrejisi,Zonguldakkömürocakları,Anadoludemiryolları,limanişçileri,AvusturyaMacaristan’akarşıOsmanlıboykotumeselelerielealınır.I.DünyaSavaşıöncesindeAvrupa’nınekonomikyayılımıkarşısındaOsmanlıDevleti’nindurumununsaltkorumasızbirtoplumsalçözülmeolarakdeğilbirdirenişhikâyesiolarakelealınıpalınamayacağıtartışılır.Buçalışmabağımlılıkokulu/dünyasistemianalizi(ImmanuelWallerstein)etkisialtındayapılmıştır.2.OttomanManufac
turingintheAgeofIndustrialRevolu
tion(Cambridge1993;trc.TanselGüney,
Sa na yi Dev ri mi Ça ğın da Os man lı İma lat 
Sek tö rü,İstanbul1999).Quataert’ıntemeleseridir.Buradauzunuzadıya“gerilemeparadigması”incelenmişolupeser,imalât
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trc.CahideEkiz,Os man lı’dan Cum hu ri
yet Tür ki yesi’ ne İş çi ler: 18391950,İstan
bul1998);ConsumptionStudiesand
theHistoryoftheOttomanEmpire:
15501922(Albany2000);TurkishStu
diesintheUnitedStates(Bloomington
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