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Daha· önceleri de LiindUche Siedlungen inı südlichen InneranatoUen in den 
letzten· vierhundert lahren (Göttingen 1968) adlı eseri ile Türkiye'nin yerleşme 
coğrafyası araştırmalannda Osmanlı Tahrir Defterleri'ni de kullanarak ve elde et
tiği bilgileri şekillerl'e ifade yöntemini bulaı:ıak yeni bir çığır açan Hüt>teroth, Ka
mal· Abdulfattah ile .müşterek bu son eserinde yine söz konusu defteder üzerinde
ki maştırma ve bunlardan elde edilen ürünlerin yayınlanması cereyanına yalnız 
katılmakl'a kalmamıs, bu yönde de yepyeni bir dönemin, bilgileri harita üzerine . ' 

aktararaksunmak devrinin öncüsü olmuştur. Bu bakımdan elimizdeki kitapta ufak 
tefek bazı eksiklikler veya yanlışlıklar bulunabilecek, Hillcin Histarical Geography 
of Palestine, Transjordan and Southern Syria in the Late 16th Century türünün 
ilk eseri. olarak her. zaman bir örnek teşkil' edecektir. 

Nejat Göyünç 

Wolf_-Dieter Hütteroth, Pallistina und Transjordanien im 16. Jiıhriıundert. 
Wirtschaftsstruktur liindlieher Siedlungen naeh osmanisehen Steuerregistern (16. 
yüzyılda Filistin ve Batı-Ürdün. Osmanlı vergi defterlerine göre ilikedeki yerleş
menin ilct:isadi yapısı), Wiesbaden 1978, VI-98. Beihefte zum Tübinger Atlas des 
Vorderen Orients, Reihe B., Nr. 33. 

Eser aslında Tübinger Atlas des vorderen Orients'in ilavesi ve onun kısmen 
açıklanması ve tamamlanması amacına yöneliktir. Haritalar Filistin'de 16. yüz
yıl sonl'arına doğru yerleşmeyi ve onun iktisadi bünyesini göstermektedir. Andreas 
Birken'in, _yine_:aynı ..müessese tarafından yayınlanan Die Provinzen des Osma
nisehen Reiches (Wiesbaden 1976) adlı eserini _ _sınırlı bir alan içinde büyük öl
çüde tamamlamaktadır. Bunun]ia birlilct:e, aynı zamanda W.-D. Hütteroth ve Ka
mal Abdulfattah'ın müşterek eseri Histarical Geography of Palestine, Transjordan 
and Southern Syria in the Late 16th Century'nin Almanca kısaltılmışı ol'makta
dır. 

Kitap, dokuz küçük bölüme ayrılmıştır: ı. Giriş (1-7), 2. Tahrir defterleri..; 
nin tanzimi ve idari teşkilat (8-14), 3. Mali birimler (15-19), 4. Hffikm medeni 
durunıu ve diniere göre dağilımı {20-30), 5. Zirai vergi türleri (31-33), 6. Vergi 
gelirleri sahipleri (35-40), 7. Tarihi iktisat haritasının yapılışı hakkında (41-48), 
8. Kaynaklardan örnekler (49-64), 9. Mali birimler listesi (65-91). En sonda/da 
bibliyogı:ıafya bUlunmaktadır. . . . . , ·. _ . . · 

Aynı eserin, bir sene ara ile yayınlanan İngilizce ve Ahn~ca baskıları.tkar
şılaştırılırsa, ikincisine, birincisine nazaran yapılan mak değişiklikler dışında, 7. 
ve 8. bölümlerin eklendiği, bibliyografyanın da daha zenginleştiril'diği açıkça gö-
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rülür. Kayna1clardan örneklerde bazı ufak okunuş hatalarma rastlanmaktadır : 
«<lin> yerine «der» (s. 53, 59 ve 63'de), «hassuha» yerine «hassha» (s. 61), «mu
tafarriqa-yi dir qapü cali». yerine «mutafarriqa-i dargah-i cali» (s. 57). 

Hütteroth'un her iki eseri de alanlannın -temel kitapYarından olmuşlardır, 

bunları başkalarının da -takip edeceğine şüphe yoktur. 

Nejat Göyünç 
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