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FERIDUN M. EMECEN,

Cumhuriyet devrinde say~lar~~ yüzleri a~an mahalli tarih yay~nlanm~~~ise de, bunlar~n,
pek ço~u amatör kimseler taraf~ndan kaleme al~nd~~~~cihetle, bir iki istisnas~~ d~~~nda ciddi
ve güvenilir bir ara~t~ rma olmaktan çok uzakt~ r. Bununla birlikte bu kabil mahalli tarihlerin, hiç olmazsa bir bölümünden, yay~nlad~ klar~~ belgeler bak~m~ndan faydalan~labilir.
Bundan 21 y~l önce, o zamanlar ~ stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde genç bir
tarih doçenti olan Prof. Dr. Nejat Göyünç, XVI. yüzy~lda Mardin Sancait (~stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi yay~nlar~, ~stanbul 1969) adl~~ monografisini ne~r edince, ~ehir tarihi
veya mahalli tarih diye adland~ rabilece~imiz tarih türüne ba~ ka bir hava ve yeni ilmi esaslar getirmi~ti.
Yirmi y~l önce bu kitap hakk~nda yazd~~~m tan~ tma yaz~s~nda, bu çal~~man~n, bundan
sonra yeni mahalli tarih ara~t~nc~lar~~ için bir örnek te~kil edebilece~ini söylemi~tim (bk. Dr.
Orhan F. Köprülü, XVI. yüzy~lda Mardin Sanca~z, Türk Kültürü; May~ s 1970, say~~ 91, s. 7678).
Aradan geçen y~llar zarf~nda [Prof. Dr.] ~smet Miro~lu, (XVI yüzy~l Baybu~d Senedi:,
~stanbul 1975); M.Ç. Varl~k, (XVI yüzy~lda Kütahya Sanea~~, bas~lmam~~~doçentlik tezi, Erzurum 198o); H. özde~er (XVI. riizy~l Tabir. Defterlerine göre Antep'in Sosyal ve Ekonomik
Durumu, ~stanbul 1982); Zeki Ar~ kan (XV. - XVI yüzy~llarda Hamid Sancait, bas~lmam~~~doçentlik tezi, ~zmir 1982); [Prof.] Dr. Bahaeddin Yediy~ld~z (Ordu Kazas~~Sosyal Tarih: - 1455 1566-, ~stanbul 1985); Mehmet Ali Ünal (XV. yüzy~lda Harput Sanca~~~1518-1566, Ankara

1989, T.T.K. yay~nlar~) gibi ~enç tarihçilerimiz mahalli tarih vadisinde yeni ve güzel örnekler verdiler.

Böylece yirmi y~l önce ileri sürdü~ün tahmin ve temenniler bir ölçüde de olsa gerçekle~ti. Yukar~daki monograf~ lere [Prof. Dr.] Yusuf Halaço~lu'nun Tapu Tahri~~Defterlerine göre
Kozan] Saneg~~~(Tarih Dergisi, ~stanbul 1979, say~~ 32, s. 819XVL yüzy~l~n ilk yar~s~nda Sis
892) ad~m ta~~yan küçük bir kitap büyüklü~ündeki uzun makalesi de dahil edilebilir.
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[Doç.) Dr. Feridun M. Emecen'in Türk Tarih Kurumu yay~nlar~~ aras~nda ç~kan ve

XVI As~rda Manisa Kazas~~ (Ankara 1989) ad~n~~ ta~~yan monograf~ si, çe~itli bak~mlardan üzerinde durulmas~~ gereken bir eserdir.
Yazar, ele ald~~~~konunun icâb~ , her türlü belgeyi gözden geçirme~i ihmal etmemekle
birlikte, Saruhan ~li'nin yap~s~~ hakk~nda en güvenilir bilgi ve ana kayna~~~ Tapu Tahri~~Defteri'nin te~kil etti~ini söyleyerek, hareket noktas~n~~ do~ru ve sa~lam bir ~ekilde tespit etmi~tir (s. 2). Say~n Emecen, bu defterlerin nas~l tanzim edildi~i hususunda gerekli malumât~~
verdikten ve ilk tahrir defterlerinin bugün elde mevcut olmad~~~n~~ belintikten sonra, II. Bayezid devrindeki "Piyadegân Defteri" ile 1531 tarihli "Mufassal Defter" deki kay~ tlardan faydalanarak, XVI. yüzy~ldan önce Saruhan Sanca~~'n~ n 5 defa tahriri yap~ld~~~n~~ ve ilk tahrinn muhtemelen Hac~~ ~vaz Bey taraf~ndan gerçekle~tirildi~ini yazmaktad~r. Müellif, bu zat~n, Çelebi Mehmed ve II. Murad devri ümeras~ndan oldu~unu tahmin etmektedir. ~kinci
tahrir ise, Emecen'in hemen hemen kesin bir ~ekilde tespit etti~ine göre, II. Murad devri
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ümeras~ndan Kassab-o~lu taraf~ ndan gerçekle~tirilmi~ tir. Yazar, sa~lam karinelere dayanarak, elde bulunmayan di~er üç tahririn de y~llar~n~~ a~a~~~yukar~~ tespit etme~e muvaffak olmu~tur (s. 4 v.d.).
Emecen, elde bulunmayan tahrir defterleri hakk~nda verdi~i bilgilerden sonra, Mufas-

sal Defter/en, ~cm~il Defter/en, &kal Defterini, Piyade Defter/en hakk~nda da yeterli malumat~~

bize vermek suretiyle kulland~~~~malzemenin k~ ymet ve mahiyeti hususunda kesin bir de~erlendirme yapmak imkan~ na sahip oldu~unu aç~ kca götermi~tir (s. 5-13).

Elimizdeki eserin birinci bölümünde (s. 15- log), Manisa ~ehrinin tarihi, ~ehrin fiziki
yap~s~ , mahalleleri ve nüffisu üzerinde durulmakta, ~ehirdeki sosyal bünye, zümreler ve
bunlar~n fonksiyonlar~~ belirtilmeye çal~~~lmaktad~r. Yine bu bölümde ~ehrin iktisadi ve ticari

hayat incelenmekte, bu arada Manisa çar~~s~, pazar~~ ve esnafindan söz edilmektedir. Bu
bölümün sonunda ise ~ehirdeki vak~ f müesseseleri ile Manisa'n~n tarihi eserlerine yer verilmi~tir.
Kitab~n ikinci bölümünde önce Manisa kazas~ ndaki idari birimler ve iskan merkezleri
üzerinde durulmakta (s. ~~ lo-157), daha sonra da Manisa merkez nahiyesi, Belen Nahiyesi,
Emlak Nahiyesi, Palamud Nahiyesi, Yengi Nahiyesi, Yundda~~~Nahiyesi ve herbirinin yerle~me merkezleri birer, birer ele al~nmaktad~ r (s. 157-221).
Eserin üçüncü bölümü ise Manisa kazas~ = ziraat hayat~~ (s. 221-270 ile kaza'n~n toprak idaresine (s. 271-297) ayr~lm~~~bulunmaktad~r.
Manisa Kazds: 'n~n Ekler bölümünde (s. 305-340) yer alan 12 listede, de~i~ik tarihli
Tahrir defterleri ele al~narak Manisa ile ilgili çe~itli bilgiler bulunmaktad~ r. Kitap iyi düzenlenmi~~bir indeks (s. 341-362) ile son bulmaktad~r. Bu arada kitab~n arkas~na, Manisa ~ehrinin plan~~ ile Manisa kazils~~ haritas~, Manisa ~ehri ve saray~~ minyatürü ilave edilmi~tir.
Say~n Emecen'in, ana hatlar~n~~ yukar~da çok k~sa olarak belirtme~e çal~~t~~~m~z eserinde ilk dikkati çeken husus yazar~ n takip etti~i ilmi metodun sa~laml~~~d~ r. Müellif, bir eseri
ile önce hangi malzemeyi ve ne ölçüde kullanaca~~n~~ tayin etmi~, tenkid fikrini her zaman
göz önünde tutarak elindeki belgeleri ve bilgileri derinli~ine tahlil etmek kabiliyetini gösterdi~i gibi, kuvvetli bir terkip yapabilece~ini de kolayca ispat etmi~tir.
Kitab~n bibliyografya k~ sm~~ (s. XIII - XXVI) ilmi ve mant~ki bir ~ekilde tasnif edildi~i
için bibliyografyadan yararlan~ lmas~~ da çok kolay bir hale getirilmi~tir.
Yazar, kitab~n~n Netice (s. 208-301) bölümünde de ele ald~~~~konuyu, nereden al~p nereye getirdi~ini berrak ve net bir ~ekilde aç~klayarak modern tarihçilik anlay~~~ na uygun hareket etmi~tir.
Buraya kadar belirtme~e çal~~t~~~m~z hususlar~~ daha k~sa bir ~ekilde özetlemek gerekirse Doç. Dr. Feridun M. Emecen'in bu eseri, yaln~z belirli bir bölgenin siyasi, sosyal ve iktisadi tarihini ayd~nlatmakla kalmay~p, Türkiye'nin ba~ka bölgelerini inceleyecek ara~t~nc~lara
da sa~lam ve güzel bir yol çizmi~ tir. Böylece F. M. Emecen, sadece verdi~i bilgilerle de~il
ortaya koydu~u metodla da, gelece~in mahalli tarih yazarlanna güzel bir örnek ortaya koymu~tur. Onun, ele ald~~~~bölgenin nas~l türkle~ti~i hakk~nda yapt~~~~ aç~klamas~~ da
Atatürk'ün uzun y~llar önce, gelece~in Türk tarihçileri için çizdi~i yola tamamen uymaktad~r.
Bu eserinden dolay~~ Say~ n Emecen'i candan tebrik eder, bu monografinin yay~ nlanmas~n~~ sa~layan Türk Tarih Kurumu'nun ba~ kan ve yöneticilerini de en içten duygularla
kutlar~ z.
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