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 ملخص

 

 الحياة في إسطنبول في األيام الخوالي

 

Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı 

  

أي  ١٩٢٩أعد علي شوكرو تشورك هذا الكتاب للنشر باألبجدية الالتينية نظرا ألن مقاالته األصلية كانت قد كتبت قبل عام 

 ٤٧٧باألحرف العربية التي كانت ال تزال قيد االستخدام في تدوين اللغة التركية آنذاك. و يتضمن هذا الكتاب المؤلف من 

، ١٩٩٧نشرت سابقا في مجلة معهد إسطنبول لألبحاث )المجلد األول، ربيع صفحة أيضا مقاالت كتبها علي بيرنجي 

( حيث جمعت كلها تحت عنوان ١٠٨ -١٠١، الصفحات ٢٠٠١« )في ظل التاريخ»( و في كتاب ٩٤ - ٨٧الصفحات

 «. مراسل إسطنبول، علي رضا بك وزير الثروة السمكية»

  

ومية عدة مناصب وزارية كوزير الثروة السمكية ( بعد قيامه بوظائف حك١٩٢٨ -١٨٤٢شغل علي رضا بك )

و أصبح وزير الدَّين  ١٨٨٤و وزير المالحة و الثروة السمكية عام  ١٨٨٣لالمبراطورية العثمانية في تشرين األول عام 

ثم و من  ١٩٠٩. و بعد اإلعالن عن الدستور الثاني تم إيقافه عن العمل عام ١٩٠٧العام في االمبراطورية في آذار عام 

 . ١٩١٠أحيل للتقاعد في كانون الثاني عام 

 

في صحف و مجالت عدة آنذاك. و يلخص  ١٩٢٥و  ١٩١٩يمثل الكتاب تجميعا لمقاالت نشرها علي رضا بك بين عامي  

رغبة منه بتعريف الجيل الجديد بالعادات و التقاليد التي أصبحت طي النسيان مع »تشورك هدفه من نشر هذه المقاالت بأنه 

ور الزمن و بأساليب الحياة في القصور و المنازل الفخمة و عالقات المشاهير العاطفية و مدمني الحشيش و المتسولين مر

و تشكل مجموعة المقاالت هذه و المكتوبة «. و رجال اإلطفاء و سبل الترفيه، و باختصار كل ما يتعلق بإسطنبول القديمة

ات شمولية و أهمية، حيث تتضمن مشاهدات قيّمة و حكايات و تحليالت لجميع بلغة سلسة مفعمة بالحياة إحدى أكثر الدراس

نواحي الحياة االجتماعية و اليومية في إسطنبول القديمة. و قد بذل المؤلف جهدا لتقديم ذكرياته و مشاهداته بالتفصيل و 



ت و هذا يعود لنشر كل منها حرص على دعمها بمصادر أخرى. و ثمة تداخل كبير و تكرار في بعض األماكن في المقاال

 على حدة و في مناسبات مختلفة. 

 

يسد الكتاب ثغرة و يشكل مصدرا أوليا هاما يكشف عن موقف مثير لالهتمام تجاه الكتابات التاريخية. و مع ذلك ال يخلو  

لعثمانية ما يحول دون العمل من بعض أوجه القصور المتمثلة في عدم ضمِّ المقاالت األصلية المكتوبة باللغة التركية ا

التحقق من صحة نقلها، كما ال تكشف المقدمة عن هوية من قام بالنقل أو تفصح عن األساليب المتبعة في ذلك، عالوة على 

 عدم االتساق في اتباع القواعد اإلمالئية في الكتاب.
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