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Andrew· C. Hess,' The Forgotten· Frontier: .A. Histor1J of the Si3:teentlı

Oentur1J Ibero-Afrkan Front-ier,. The University of Chicago Press, 1978 + 278 
sayfa, 4 harita,. 5 resim. 

Osmanlı İmparatorluğunun denizcilik tarihi ve yayılması ile ilgili çalışma
larmdaıi tanıdığımız Amerikalı tarihçi Dr. Hess, yukarıda adını verdiğimiz ki
tabıyla Osmanlı tarihi çalışmalarına önemli bir ·katkıda buluıimuştur. Pekçok 
ülkede modellei-i verilen, Türkiye'de ise henüz uygulanmamış bir sınır tarihi ile 
karŞımıza çıkan Andrew Hess, bir zamanlarm ünlü sınır · topraklarının, yani 
Hıristiyan İberik yarımadası ile Müslüman· Ki.ızey Afrika dünyalarının 16. yüz
yıl içindeki şekillenmelerindim sözederken, iki Akdeniz medeniyeti arasındaki 
ilişkil/eri ayrıntılarıyla anlatmıştır: <<Akdeniz dünyasının farklı, kesin belirlenmiş 
kümelere ayrılışını, 16. yüzyıl tarihinin konusu» olduğunu ileri sürerken, tanın
mış Fransız tarihçi F. Braudel'in. teorisinden farklı bir yaklaşımla konusunu 
işlemiştir. Hess, temelde kronolojik· metodla 15. yüzyıldan 17. yüzyıl başlarına 
kadar gelmiş, anciı.k tahlilden hiç ayrılmamıştır ; İspanya Müslümanları, Kuzey 
Afrika Müslümanları, İspanya ve Osman:lı deniz imparatorlukları karşılıklı etki 
ve tepki formülü içinde incelenmişlerdir. 

·Dr. Hess'in İspanyol, Portekiz ve Osmanli kaynaklarına ve konusuyla ilgili 
literatüre hakim olarak: işlediği bu çalışma, Osmanlı Akdeniz 'dünyasının bilin
meyen pekçok tarafını aydmlatmakta, yeni araştırmalar için ıııık tutmaktadır. 
Belki okunınası kolay· olmayan bir üslup, ama lahlll ve bütünleştirmenin güzel 
bir örneğini vermiştir. · 

Salih Özbaran 

Yahya b. ebu es-Safa b.· Ahmed, EZ..Mmu1zilii!l-Melıasini1J1Je fi'l-Rılıleti'l
Trablusi1J1Je (Mehasini'nin Trablus-Şam seyahat-namesi), Giriş ve açıklamalar 
ile yayınlayan: Muhammed Adnan Bakhit, Darü'l-A:faki'l-Cedide yayınevi, 
Beyrut 1981, 158 sahife. ' 

El-Mehasini adı ile meşhur olan Yahya_ b. Ebu es-Safa. XVII. yüzyılda Su
riye'de yaşamış bir yazardır. Şeyh Ahiı:ıed b. Muhammed el-Mukri et-Tilimsani 
(ölm. 1041/1632)'den icazet-nariıe almıŞ, bir süre.Beyrut ve Trablus-Şam'da do
laşmış, nihayet Şam'da Emeviyye Cami,!. yanındaki el-Gazaliyye medresesinde 
müderrislik etmi§, 1643'de öimü§tjir. 

El~Meh:lsiiıi'nin Trablus-Şam'a g'idi§j.ne sebep, Şam'dan oraya tayin olunan 
defterdar Mı,ırad Efendi'dir. Bu zat tarafından davet olunduğundan 26 Kasım 
1638 (19 Receb 1048)'de Şam'dan ayrilıp Barada Ov;:ı.sı, Sergaye, Bilitar, Tiybe 
köyleri ve Baalbek :üzerj.nden. 14.Aralık. 1638. (7. Şaban 1048)de Trablus-Şam'a 
gelmiş, Murad Efendi tiı.rafııidaıi kab~l edil~ı:ek saraym~a misafir edilmiştir. 
Bir süre bu §ehirde kaldİktan· sonra onun Trablu·s-Şam vilayetine bağlı muh
telif şehir ve kasabaları dolaştığı, olay18:r hakkında bili:;i-~topladığı, nihayet 17 
Mart 1639 .(12 Zilkade 1048)'da tekrar Şam'a döndüğü anlaşılmaktadır. 
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