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 ملخص

 

 جزر إسطنبول ) جزر األمراء(

 

Tarih Boyunca İstanbul Adaları 

 

باستخدام العبّارات. و في بحر مرمرة و التي يمكن الوصول إليها من إسطنبول  يتحدث هذان المجلدان عن الجزر التسع

و هي جزر كينالي )بروتي( و بورغاز )أنتيغون( و هيبلي )هالكيس( و بويوكادا  -فيما تحاذي ست منها الساحل األناضولي

تبتعد الثالث األخرى سيديفاداسي )تيريفينتوس( و ياسيادا  -)برينكيبو( و تافشنداسي ) نياندروس( و كاشيكاداسي )بيتا(

 دا )أوكاسيا( قليال في البحر.)بالتي( و سيفريا

 

و بعد أن يقدم الكاتب معلومات عامة عن السمات الجغرافية للجزر و أسمائها القديمة، يستعرض تاريخها اإلداري و 

االجتماعي و الثقافي و المعماري و االقتصادي. كما يتناول بشكل مقتضب النقل و مرافق االتصاالت و الخدمات الصحية 

السياحة و األنشطة الرياضية في هذه الجزر. و يستخدم الكاتب وسائل إيضاحية غنية من بينها مخططات و االجتماعية و 

للجزر و خرائط و سكتشات و لوحات لفنانين عدة و صور من مهرجانات و معارض، فضال عن صور لسياسيين 

 مشهورين و فنانين مع أفراد عائالتهم. 

 

ع موسعة تشتمل على مخطوطات عثمانية و كتب باللغة األرمينية و اإلنجليزية و إضافة إلى ذلك يعرض العمل قائمة مراج

في النص أحيانا بطبعتها األصلية مرفقة بترجمة لها،  العثمانية الفرنسية و اإليطالية و األلمانية. و قد وردت المخطوطات

 كما ورد البعض اآلخر منها في آخر الكتاب.

 



ألصلية في بحثه من أجل التعرف على نشأة المجالس المحلية و هيكليتها اإلدارية و كذلك يعود الكتاب إلى المصادر ا

 إلنشاء المصانع، و كذلك يقدم معلومات عن األنشطة الصناعية و التعدين في الجزر.شروط منح التراخيص 

 

ة و اإلنتاج الصناعي في كما أنه يقدم معلومات مستقاة شخصيا من أناس لعبوا دورا رياديا في تطوير العالقات التجاري

الجزر. ففي العهد العثماني رخصت الدولة لسكان الجزر المسيحيين بتعاطي التجارة و إنشاء المصانع، و قد تضمن الكتاب 

، و وردت تلك الوثائق مع ترجماتها. فضال عن ذلك نجد ذات الصلةالوثائق الخاصة بتلك التراخيص و المراسالت 

 دسين معماريين و مسافرين آخرين. اقتباسات من فنانين و مهن

 

و بتصفحنا للكتاب يمكننا أن نالحظ أنه انطالقا من التجارة و وصوال إلى األنشطة الرياضية؛ فقد اضطلع السكان 

اليونانيون و األرمين و اليهود بدور هام جدا في الحياة االجتماعية و الثقافية و االقتصادية جنبا إلى جنب مع المسلمين. و 

ي الكتاب أيضا على معلومات مفصلة عن البحوث األثرية و التاريخ المعماري للجزر، كما نجد بعض الشواهد على يحتو

 تأثير حركات اإلصالح العثماني في العمارة و في نمط حياة هذه الجزر. 

 

لعمارة الدينية بدورها إلى و قد كّرس الكاتب الجزء األكبر من عمله للعمارة التي صنفها في قسمين: دينية و مدنية؛ تنقسم ا

صنفين: إسالمية و غير إسالمية. و يعطي الكاتب معلومات مفصلة عن كل المنازل الموجودة في هذه الجزر مرتبا إياها 

كرات بعض ذأبجديا، كما يشير إلى الحياة االجتماعية و الثقافية لتلك الفترة من خالل الرجوع إلى مقتطفات من م

ا جزءا من األوساط االجتماعية للحكم العثماني خالل القرن التاسع عشر. كما يشير الكاتب إلى األوروبيين الذين كانو

 بويوكادا من قبل الكتّاب األتراك الذين ولدوا خالل الجزء األول من القرن العشرين.التي كتبت عن األعمال 

  

وم دائما بتحليلها بطريقة أكاديمية. فيشتمل أحيانا ب باالستناد على مصادر أصلية إال أنه ال يقو مع أن الكتاب كان قد ُكت  

على بعض النقاط غير المالئمة كالصفحات التي تلي مقدمة المجلد الثاني و تحتوي على إشعارات للحملة االنتخابية و التي 

تي تتحدث البلدية، كما تتضمن بعض المقاالت الصحفية ال١٩٨٩تظهر ترشح الكاتب لمنصب رئيس بلدية في انتخابات سنة 

عن الكاتب. و مع ذلك يبقى الكتاب مرجعا جيدا ألولئك الذين يودون الحصول على معلومات شاملة عن الجزر، خاصة 

 فيما يتصل بتاريخها المعماري.
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