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the royalists. In the same way we find the Lebanese movement of 1840 canfron
ting the Egyptian regime of Muhammad All, with all the polltical commitments 
which this implled. Even more significantly, Havemann states that the most 
enduring result of the 1858 rebellion was the increasing 'confesslonallzation' of 
Lebanese politics, the dire consequences of which are very much with us today. 
This is a conclusion of major importance, and one would have liked to see it 
thoroughly documented; unfortunately this aspect of the problem is mentioned 
only in passing. · 

Obviously, these comments from a person who is not a specialist either on 
the Lebanon or on peasant movements, wlll be rea-d with reservatıons com
parable to those which Havemann's study has ralsed in the present reviewer. 
But. ıs it not a major quality in a book that it chaiıenges the reader to for
mulate his own conclusions? 

Suradya Farçqhi 

Robert OLSON (Arapça çeviri : Abdu'r-rahman b. el-hac Emin Beg el
Cemi ı, Hisarıı Mıısil ve'ı-Alakatı,•ı-u smaniyyett,'Z-Farsiyye (1718-17 49), Ri yaz 
1403-1983. 

Amerika'nın Kentucky Üniversitesi Profesörlerinden Robert Olson'un The 
Siege ot MosııJ and Ottoman-Persian Relati01ıs 1718-171,9 adlı eserine, Musul'un 
köklü CelUt ailesinden Dr. Abdu'r-Rahman b. el-Hac Enı.iıı Beg El-Celill'nin 
Hiscıru Musiı ve'ı-Aliikd.t'll/ı-Usmaniyyetıı'l-Farsiyye (1718-171,9) adıyla yap
!Jg-I Arapça tercümesi (Riyaz, 1403/1983) vasıtasıyla muttall olmuş .bulunu
yoruz. Eser, bir mukaddime, yedi bölüm ve bir sonuç (hatime) dan meydana 
gelmiştir. Nadir Şah'ın Kerkük ve Erbil'i zapt ettikten sonra 1743 yılında da 
Musul'u muhasarası· ve burada uğTadıgı. yenilgi eseı::tn esas :konusunu teşkil 

etmektedir. Fakat gerçekten azimli, gayretli bir ar~tırıcı .ve değerli ıbir ta
rihçi olan Robert Olson, Nardir Şah'ın Musul muhaSarasını ·ve 'Musul'u 
savunan kahraman Osmanlı Pa,şa'sı el~ac Hüseyin el-Celill'nin ·üstün gay
ret ve kahramanlıklarını anlatmaya geçmeden önce 18. asırda. Ortadoğunun 
özellikle Osmanlı Devleti'nin ve İran'ın içinde •bulundu:klan, sos-yal, kültürel 
ekonomik, tarihi ve coğrafi şartlar, bu arada Musul'un Osmanlı Devleti ve 
İran açısından taşıdıg-I stratejik önemi, İslam dünyasındaki ilmi ve sınai ge
rileme, killtürel ve sosyal bunalımların doğurduğu çalkanWar, buna karşı 
Avrupa'nın üsttinlüğünü Doğu'ya hissettirmesi gibi konular ele alınm.ı.§tır. 

Yazar bu bölümlerde ilmi ve fikri gücünü, devrin olayİarına derin ·vukufunu, 
azim ve gayretini sergilerni§tlr. Bilhassa Osmanlı Devleti'nin doğudaki olay
larla alakadar olmasını engelleyen Patrona Halil İsyanı'na. geniş (s. 131-.203) 
yer vermekte ve .bu konuda çok ihtisasla§llUŞ olduğu farkedilmekteci.i.i::·· Her 
bölümlin sonunda yer alan dip-notlan, .yazarın .ele aldıg.ı konulara ne kadar 
hakim olduğunu gösterdiği gibi ·bibliyografya bilgisinin de mü:kemmelllğini 
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ortaya koymaktadır. Ara§tırıcı bu dip-notlarda pek çok orjinal tesbitler, de
g-erlendirmeler ve kaynaklarla ara§tıncıların ve okuyucuların ·karşısına. çı;ıt

malttadır. 

Kitabın esas konusu olan Nadir Şah'ın 1743 yılında Musul'u . muhasara 
eelişi gerçekten XVIII. yüzyılda Ortadoğu'da cereyan eden en önemli olaylar
dan biri ve Osmanlı-İran münasebetlerinin-Osmanlılar açısından-en kritik anı
dır. Osmanlı Devleti, Patrona Halil isyanı gibi iç gailelerden dolayı Nadir Şah'ın 
Irak'da.ki askeri faaliyetleri karşısında ciddi bir tedbir alacak dururnda de
g-ildi. Nadir Şah da bunu bildiği için böyle bir askeıi faaliyete giri.şıniştt Mu
sul, Hindistan, Orta-Asya ve İran .üzerinden gelip Anadolu ve Suriye'den batıya 
uzanan ticaret kervanlarının uğrak .yeri olması bakunından dünya ticareti 
açısından fevkalli.de önemli bir mevkide bulunuyordu. Ayrıca Osmanlı coğraf
yasında Doğu Anadolu ile Mezopotamya (Bağdat) al'a.sında köprü durumunda 
idi. Bu itibarla Nadir Şah, Musul'u 8fdığı takdirde Osmanlı Devleti'nin Irak'la 
1rtibatını keseceği gibi Doğu Anadolu'yu da kontrolu altına alacağını gayet iyi 
biliyordu. 2.00.000 kişilik ordu techiz etmesi ise, Musul'u almaya ne kadar önem 
verdiğımi .göstermektedir. Müellif, Avşarlı Nadir Şah'ın siyasi düşüncesini 

askeri faaliyetlerini gerek savaştan önce (s. 205-238), gerek sırasında (s. 282-
290) gayet iyi takip etmektedir. Fakat Nadir Şah'ın bütün .bu ·gayretleri Os
manlı Devleti'nin Musul'daki mahalli yöneticileri ve bu yönetimin lideri Musul 
valisi el-Hac Hüseyin Paşa'nın dehB.sı, azim ve iradesi ve yöre hallanın gay
ret ve fedakarlığı kar§ısında yenik d~üştür. Bu sava§ gerek strateji, gerek 
neticesi bakımından çok daha sonra vuku bulan-Moskova'nın Napoleon'un or
dusuna karşı direnişine .benzetilebilir. İşte ·bütün bu ·hususları Robert Olson 
gayet vukufla, ilmi dirayeti ile ele almakta ve 27 gün süren savaşın safahat 
ve taktiğini harita ve detaylı planlar üzerinde göstermektedir (s. 277-290) 

Eserin 7. bölümü :bir yönüyle de savaşın Muzaffer kahramanı Musul Valisi 
el-Hac Hüseyin Paşa'nın dehası, g~sterdiği üstün gayretler ve mensubu olduğu 
Celill ailesinin tarihçesi (s. 271-290) niteliğindedir. Miltercim hukuk doktoru 
Abdu'r-Rahman b. el-Hac Emin Beg el.:Celili de bu köklü ailenin son fertle
rinden biridir. Bu bakımdan-haklı olarak-atalarının Musul Muhasarası'ndaki 
hizmetlerine ve mensubu bulunduğu ailenin köklü tarihine duyduğu ilgiden do
layı .bu eseri Arapça'ya tercüme etmekle bir hizmet ifa etmiştir. Mütercim, 
Celili ailesinin kurucusu ve savaşın kahramanı el-Hac Hüseyin Paşa'nın de
desi Abdu'l-Celil'in-Son devir soy bilginlerine dayanılarak (s. 272)-Diyarba
kır'ın Hristiyan bir ailesine nisbet edi.hnesine ·Ve ·bu Abdu'l-Celil'in. de Hristiyan 
olara•k öldüğü (1681) ve :bir kilisenin bahçesine defnedildiğine dair müellifin 
verdiği habere( s. 275-276) itirazda bulunmaktadır. Bu konuda dip-notu olarak 
esere yaptığı eklerle Celilt aliesinin ilk ferdi Abdu'l-Celil hakkında orijinal bil
giler vermiş ve böylece Osmanlı Devleti'nin son zamanına kadar Musul'da 
yöneticilik yapan Celili ailesi daha iyi tanıtılmıştır. · 

Abdü'l-Celil'in aslının hristiyan olduğu ve Musul'da bir kilise ·bahçesinde 
medfun bulundu~ hakkında Robert Olsen'un Step~en LONGRIGG'in Four 
Oentııries oj Mod.ern Iraq (Oxford 1925) adlı eserine dayanarak verdiği malfı-
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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. 


