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matm -gerçekle ilgisi olmadığını Dr. Abdu'r-rahrnan öne sürmekte, sonra da 
Abdü'l•celil'in Diya.ııbakır'lı 'bir müslüman o1dugıutıu, orada .büy.üdüğünü, Mu
sul'a geldikten sonra da Diyarbakır-Musul ve Bağdad arasmda nakllyecUlk ve 
ticaretıe uğr~tığını, mezarmm Musul'da Yeni-'leapı yakınlannda Annar de
nUen yerde olup, herkes tarafından da bilindiğini ıkaydetmektedir. Bir müslü
manın kUisede defn edilmesi olayı ise hem lsHI.m, ··hem de Hristiyan gelenek
lerine göre, mümkün değildir. 

Dr. Robert Olson'a gerçeği bildirmek için, eserini Arapçaya çeviren 
Dr . .A:bdu'l-Celll, kendisine Ali Emiri Efendi'nin Tezkire-i Şua.rii-i Amid (İs

tanbul 1328) adlı eserinin ligili .bölümünü de göndermiş, Celill allesinin aslı 

ha:kkmda Ali Emiri Efendi'nin verdiği ıbilgileri Jtendisiİı.e nakl etmiştir. Ayrıca, 
Dr. Abdur.rahman, ·Muhammed Emin b. Hayrullah· el-Hatib el-Umari'n!n Men
lehı~'ı-EvZiyii (neşr. Said ed-Diveci, Musul 1967)'smda da Tezkire-i Şua.rii-i 

.AmicZ'te Celill ailesinden olan Şair · Halid Ağa el-Celill haıkkmda -verilen :bil
gileri genişçe tahkik etmiştir (s. 318-324). 

Yine Dr. Abdurrahman, yazar Robert Olson'a Dr. İmad Abdu's-selam'm 
Eı-MusiZ !i ahdi'ı-Usmani, Fetretu'l--hukmi'kncı1uıZZi (1726-1884) adlı eserini 
de gönderıniştlr. Burada da yazar birinci bölümde (Necef Matbaası 1395/1975, 
s. 89-45) . Celill allesinin siyaset sahnesine çı:kışını ele almakta ve ailenin miles
sisi Abdu'l-Celil'den de bahs etmektedir. Onun ha.lclo.ndaki yan.Iış rivayetler 
orada da münak~a konusu edilmektedir. 

Sonuç olarak, bu değerli eser, bir hi.:mmet sahibi tarafından daha fazla· ge
cikilmeden Türkçe'ye Q_evrllmeli, Arapçası'ndan da .yararlanılmalıdır. özellikle, 
bu sonucunda yapılan dtizeltmeler dikkate alınmalıdır. 

Bu-gün Irak-İran arasındaki ihtUAfın temelinde yatan olaylara nüfuz ede
bilmek ve hal-i hazırda Orta-Doğu'da cereyan eqen olaylara doğru teşhis 

koyabilmek için bu güzel çalışmayı okumak zaruridir. 

Mikatı Bayram 

Surai:yıa. FAROQHI, Towns and. Townsmen tı~ Ottomcın .Ancıtolicı. TTcıde, 

CTafts and. Food Production in an Urban Setting, 1520-1650. Cambridge Studies 
in Islamic Civilization, Cambridge University Press 1984, ;x:rv-425 sa.hife, 9 
resim, 2 şekU, 21 harita, 50 tablo. 

Uzun yıllardanbed Ankara'da örta-Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim 
faaliyetlerinin yanı-sıra, Ankara ve !stanbul ar.şlv ve ~taıplannda ilm1 çalış
malarını sürdüren, hemen her yıl biribirinden daha ilgi çekici, . ·kıymetli ma
kaleler yaymlayan Prof. Suraiya FAROQm, Der Bektcısc1ıi-,6rd.en in .Ancı
toZien· (Wien 1981, :bak. Osmanlı Araştırmala.rı, IV, 3S9-40)'difı son.ra Anadolu ·· 
ile ligili i:kinci kitarbını da okuyuculanna sundu. 
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1520-1650 arasmda Osmanlı Anadolusu'nda küçük -şehir, yani •kasaba :ve 
hallonın ticari, smaı faaliyetlerin-i, yiyecek istihsalini inceleyen bu araştır

mada yazar, son otuz yıldır Fransa'da gelişen mahalli tarih yazıcılığı aknnı
nm tesirinde kaldığmı, bununla beraber kendisinin inceleme konusu :bölge
nin bütün :bir tarihini yazmaya · teşebbüs ettiğini (Önsöz xii), Anadolu .deyimi 
ile neyi ifade etmek istediğini açıkla.İnaktaüır (s. 17). 16.-17 .. yüzyıllarda Ana
dolu vilayeti, Sinop'tan Antalya'ya ·ka-dar uzanan, bug.ün Kuzey-·batı ve Bab 
Anadolu dediğimiz ıbir kesimi kaplayan bir idari .birimdir. T-ürJtiye .Cumhuri
yeti'nde ise Anadolu deyimi ile, Doğu Trakya'da dahl, bütün Cumhuriyet sı

nırları -içinde ·bu1unan kis11rn k.asd -edilir. Prof. F AROQHI .her iki t-anıma da 
muhalif bir alanı inceleme kapsamı içine almakta, adı geçen yüzyıllardaki 
Anadolu, Karaman, Rum, Zillkadriye ve Adana vilayetleri ile Kapudan Paşa 
vilaye'ti denilen Kocaeli ve 'Biga, sonradan teşıtiı olıniaı:i · Sığla sancaki-arını 
çall§lllasma dahil etmektedir. Kuzey-Doğu Anadolu'da şehirlerin seyrek ~ulu
nuşu, Safevi harpleri yüzünden .bunlarıİı zıt tesirler altmd3: kalı§ı, Trabzon 
ve Erzurum vilayetlerinin ~alışma dışı bırakıl-roasma sebep olmuştur: Güneyde 
ise, bir çok şehirler Halep'le sıkı ilişkiler içinde olmalarma rağmen, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun en -büyük merkezlerinden .birisi olan bu -şehir müstakil bir 
araştırma konusu olduğundan (Columbiiı. Üniversitesi'nde Margaret Leigh 
Ven2lke'nin doktora tezi), Diyarbakır da aynı nedenle, Bursa ise BARKAN ve 
ERGENÇ'in yaymlanmak üzere -matbaada olan eserler.inden dolayı inceleme 
dışı bırakılmışlardır. 

Bununla .beraber, Suraiya FAROQHI, ·bazan kendi çizdiğ-i smırları aşmak 

zorunluluğunu duymakta, mesela Karadeniz limanlarmı bahis konusu ettiği 

kısımda, bir fikir vel'lnek, ·belki de ·bir kar~aştırma ortamı yaratmak amacı 
ile, Tra;bzon'a ayrı ·bir yer vermektedir (s. 105 -ve s. 363, no 3). 

Aynı şekilde, İran istikametine gidip-gelen ikervanlar-dan söz ederken, 
bunlardan Van-Diyarbakır güzer.gahmı takip edenlerinin yüklerini Van'da ve 
Hakkari'de açmaksızın yola devam ettiklerine işaret etmekte (s. 52), Baş
bakanlık Arşiv-i'ndeki bir Mühimme Defteri :kaydından taydalanmaktadır 

(no. 21, s. 33). Böylelikle yazar, çerçevelediği sahanm dışmdaki yerlere ait 
de -pek zen·gin malzerneye sahip ·bulunduğunu, delaylı olarak, .göstermektedir. 

Lakin, kervanlarm neden Van'a :veya Hakkari civarma kadar geldikten 
sonra, kendilerine tayin edilen yolu değiştirmeye lüzum gördüklerini de düşün
mek lazımdır. Yararlanılan .belge Hakkari Hakimi'ne Diyarbekir. Beylerbeyi
si'nin arzı üzerine yazılmış bir hüküm suretidir. Şikayet konusu durum «dtyar-ı 
'Acemlden ne kadar tüccar geW,rse Va?~'da yiiTc açinamaTc ve ahır yoLlardan 
gitmeyiib doğru Amid'e geliib meta'ları gümrüğe getürme1c» gerekirken, 
«Ha1c1cdri ül1cesi:'ne gelen tii.ccar, yol virüm:eğle, andan Cezire ve 'İmôiliye ve 
Deyr-i Rahbe tarafından geçüb' Haleb'e ve İSta'nbul'a giilüb mu1cdtaay~ TciilZi 
zarar» ver.il:İnesidir. Hükmün 9 Şevval 980, yani ll Şubat 1513 tarihli olduğu 
dikkate alınıisa, hatıra böyle •bir yol değiştirmenin sebepleri arasmda kış 
§artlarmın ağır olması ihtimali de gelir. Belki kervan daha sıcak olan güney 
yolunu .tercih etmiştir. Çünkü. XVI. y.üzyılda Hakkari Beyl-eri'nin ve çevre~eki 

-------
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diğer beylerin merkez! denetimden uzak olduğunu · düşünmek zordur (s. 52). · 
Bunların hepsinin tayinlerinin Diya~bekir Beylerbeyisi .kanalı ile İstan-bul'
dan yapıldığı, aralarındaki her türlü ihtnafların da yine -aynı yoldan çözüm
lendiği Mühimme ve Ruus Defterleri kayıtlarından öğrenilebilmektedir. Bun
lara örnekler pek çoktur. Bu ba:kundan, her hal-de Hakkari Beyleri'nin Os
manlı merkezi yönetimi ile arasını .bozabilecek bir durum yaratmaktan kaçın
maları gerekir. 

Urfa-Mardin arasında gidip-gelen ker.vanlara ya;pılan baskın ve yağma 
hareketlerine katılanların (s. 66-67) da ıbazan Cizre'ye gelip mallarını sat
maya çalıştıkları, Cizre hakimlerinin hırsızların tarafını tuttukları anla.şı.lınca 
Diyarbekir Beylerbeyiliğ.i vasıtası ile İstanbul'un meseleye el koyduğu, suçlu
ların · yakalanarak- cezalandırılmalarına teşebbüs olunduğu (BA, MD 40, 
s. 219'ten naklen Nejat GÖYÜNÇ, XVI. yii.ey·ııda Mardtıı sancağı, İstanbul 
1969, ·s: 126) g-özönünde ıbulundurıılursa, Hakkii.ri ve .Cizre Hakimlerinin ne 
derecede merkez! denetimde oldukları kolaylıkla a.nl.a§ıl.ır. Yağma edilen mal
lar da Halep'ten getirilmekte olan kurilaş ile Musul darphanesi için alınan 
4.000 . altınlık gümü.ştür. 

A.'VI. yüzyılın ikinci yarısında Halep'ten .gelen kervanların bir kısım yol
cularının Bireerk'ten sonra Fırat nehir yolunu tercih etmeleri, muhtemelen hem 
sürat ve mesafe kısalması, hem de muhataralı. Cizre yöresinden geçmemek 
olsa ·gerektir. Cesare Frederici (15631de), Leonhard Rouwolff (1575'de) Bi
recik-Felluca (Bağdad yakınlarında) yolculuklarını a.nlatırlar. Rauwolff dö
nüşünde kervanla Mustı;.-Diyarbekir yolundan gelmi§tir (Aigentliche Be
schreibung der Raiss in;ı die Morgenüinder, Gir.i.§: Dietmar HENZE, Graz 
1971). Aynı yolu tasvir eden başkaları da vardır ,(·bak. Nejat GÖYÜNÇ 
<<XVI. yüzyılda Güney-Doğu Anadolu'nun ekonomik durumu, Kanuni Süleyman 
ve II. Selim devirleri», Türkiye iktisat Tarihi Semmer·i, Metinler!Tart1şmalar, 
Ankara 1975, s. 71-98). 

Sur?-i)"a FAROQHI, «·ka;sa:ba, pazar •ve 'ul3.§1m», «Çarşdaki faaLiyetler», 
«kasaba ve gerislııdeki ona bağlı zirai kesim (hinterland)» olaraık üç ana bö
lüme ayındığı eserinin on :tir alt kısmında da çok zengin aırşiv malzemesine, 
birinci ve ikinci elden kaynaklara, araştwmalara dayanarak kasabalarda i§ 
muh1tl~r!nJn geli.ştminden, ·kara ve den-iz na;lcltıyatma, başlıca sına.t f.aaliyetlere, 
ktiçük şehir-köy ilişkilerine, hatta göçlere, şehirlerin değişen nüfus terkibine 
kadar pek çok ·konuyu gündeme getirmekte, fill;ir ve buluşlarını haritalarla, 
resimlerle, ta'b.lo ve .şekill-erle ?aha iyi .ve kolay anlatmaya çalışmaktadır. 

Bu kadar zengin malzemeye, geniş gövü.şe, .gayrete sahip olan Prof. Suraiya 
FAROQHI'nin, bir kısım monogramere dayanarak (bunlardan bir kısmını da 
bibliyografyasmda zikr etmi§, .kullanmıştır), hazır 'Osmanlı Anadolusu' de
yımını Osmanlı-Türkiye Anadolusu arasmda bir '§ekilde benimsemişken, 

onu .taımamen bugünkü sınırları içinde ele almamış olmasma ~zillmekten -başka , 
elden .ne gelir? üstelik de, yukarıda da belirtildiği gibi elinqe malzeme varken ' 
ve yer yer kendi çerçevesini ·de aşmışken ... Suraiya ıHanım"sanırım 'bu eseri il~ 
Anadolu Tarihçileri arasmda gerçek bir «Süreyya» olacaktır. · · 

Nejat Çöy.ünç 

_____ ,_[ 


