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Çeviren: NUH ARSLANTA~**
~~~ve i~çi problemleri Ortaça~~~slam dünyas~ nda büyük i~ler için bu günkünden pek de önemsiz de~ildi. Güçlü bir rekabet varken ve becerikli i~çiler
de az say~da olunca, çal~~anlar ücretlerini muntazam olarak almak isteyecekler ve hatta patronlar~ ndan rakiplerine göre daha fazla ücret talep edeceklerdir.
Ortaça~da M~s~ r'da ketenin ekilmesi, i~lenmesi ve ihraç edilmesi öncelikli bir ticaret alamyd~. Daha yak~ n zamanlarda pamukta oldu~u gibi° keten
de M~s~r ekonomisine hükmediyordu. Fatimiler döneminde (969-1171) keten, ~frik~ye (bugünkü Tunus) ve Sicilya'ya ihraç edilmekteydi. O zamanlar
her iki ülke de Fatimilerin hakimiyeti alt~nda olup o devrin önde gelen dokuma üretim merkezleri idiler. T~pk~~XIX. ve X. yüzy~llarda M~s~ r pamu~u~ngiltere'nin büyük dokuma sanayiini beslemek için d~~ar~ ya gönderildi~i gibi'.
Keten Ortaça~lar boyunca bütün Avrupa'da ekiliyordu; fakat klasik Antik devirlerde oldu~u gibi bu iyi keten M~s~ r'dan ithal ediliyordu'.
Kahire Genizas~ *** vesikalar~ ndan elde edilen mebzul bilgiye göre Ortaça~da M~s~ r Yahudileri keten ticaretinde faal rol oynuyorlard~. Ticari metin* "A Case of Labor Problems in Medieval Egypt", adl~~bu makale Internationaljournal of
Middle Eastern Studies 5 (1974), s. 194-201'de yay~nlanm~~t~r.
** M.Ü. ilahiyat Fakültesi ~slam Tarihi Anabilim Dal~~Ara~t~rma Görevlisi.
Uzun elyafl~~pamuk M~s~r'a 1820'de getirilmi~tir.
2 Ortaça~'da M~s~r'daki keten ticareti için bkz. S.D. Goitein, A Mediterranean Society,
Berkeley-Los Angeles 1967, cilt 1.
3 Charles Singer, A History of Technology, c. 2 (London 1956), s. 195. M~s~ r, klasik dönemlerden çok önceleri de büyük bir keten üretim merkeziydi. Bunu Kitab-~~Mukaddes'te, M~ s~rl~lar'~n mumyalamada kulland~ klar~~iyi cins sar~ mmak keten (byssus) veya kaliteli keten için
kullan~lan ve M~s~ r'dan ödünç al~ nm~~~bir kelime olan ü/
sözcil~ünden anlamak mümkündür.
*** Geniza ya da Gniza, sinagoglarda kullan~lamayacak kadar eskimi~~ibrânice dini kitaplar~ n ve kutsal araçlar~ n sakland~~~~ah~ap bir odaya veya bir ba~ka bölüme verilen Add~ r. 1897 y~ l~nda Fustat'ta Karai Yahudilere ait bir sinagogun genizas~ nda islam dünyas~ ndaki yahudilerle
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lerde ba~ka hiçbir mal tek ba~~na bu kadar ayr~nt~ l~~ bir ~ekilde tasvir edilmemi~tir.
Ketenle u~ra~an büyük tüccarlar hasat zaman~ nda Orta ve Yukar~~M~s~r'da ham maddeyi al~r, kendileri veya temsilcilerinin nezaretinde i~lenen keten Fustat'a gönderilmek üzere paketlenir, oradan da ~skenderiye'ye sevkedilirdi. (Bazen do~rudan ~skenderiye'ye gönderildi~i de oluyordu). Keten
bir süre ~slat~ld~ktan sonra lifleri ç~karmak için dövülürdü4. Bu i~lemde çok
insan çal~~~ rd~~ve mevsimin bu en yo~un zaman~nda becerikli i~çi s~k~nt~s~~çekilirdi. A~a~~da tercümesi sunulan iki Geniza mektubu bize ortaya ç~kabilecek i~çi meseleleri hakk~nda bilgi vermektedir.
Bu iki mektup Cambridge Üniversite Kütüphanesi'nin Taylor-Schechter
koleksiyonunda (TS 12.227 ve TS NS 308, f. 119) raf numaras~nda yer almaktad~r *. A mektubunun Judaeo-Arabic metni Goitein taraf~ndan yarmlanm~~ t~r [Tarbiz 37 (Ekim 1967)]. B mektubunun metni ise henüz ne~redilmemi~tir.
Bu mektuplar tacir prens Ebül-Ferec Yusuf b. Avkal'a hitaben yaz~lm~~ t~r. ~bn Avkal büyük bir ithalat ve ihracatç~~olmas~n~n yan~nda, Ma~rib Yailgili pekçok bilgi ihtiva eden dökümanlar bulunmu~tur. Bu dökümanlar ile yine M~s~r'~n el-Besâtin beldesinin bir kabristan~n~n genizas~~ Kahire Genizasi olarak me~hur olmu~tur. Goitein, bu
dökümanlar~n özellikle Fâtimiler ve Eyyübiler dönemi için birinci elden kaynak oldu~unu belirtmektedir. Halihaz~rda dökümanlar ba~ta Amerika ve ~ ngiltere olmak üzere dünyan~n dört bir
yan~na da~~lm~~~durumdad~r. Geniza dökümanlar~~hakk~ nda daha geni~~bilgi için bkz. S. D. Goitein, "The Cairo Geniza asa Source for the Muslim Civilisation", Studia Islarnica 3 (1955), s. 7591 (Çeviren).
4 XI. as~r müelliflerinden Ebü'l-Fadl ed-D~ma~ki ~~âre ilâ Mehâsinft-Ticâre (Kahire 1318)
adl~~ticarete dair el kitab~ nda keten imalâun~n ba~lang~çtan sonuna kadar bütün safhalar~ n~~ anlatmaktad~r.
* Kahire Genizas~~koleksiyonlar~mn ilim aleminde yayg~n olan lusaltmalar~~~u ~ekildedir:
Antonin
Antonin Collection (Saltycov-Schhedrin Millet Kütüphanesi, Leningrad
Rusya),
Bodl...........Bodlein Kütüphanesi Koleksiyonu (Oxford ~ ngiltere),
IB
Indian Book, yine Goitein taraf~ ndan haz~rlanan, Hindistan ticaretiyle ilgili
332 adetten olu~an Geniza doküman~,
PER
Papyrus-ammlung Erzherzog Rainer, Österreichische Nationalbibliothek
(Viyana Avusturya),
TS
Taylor-Schechter Collection (Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, Cambridge ~ngiltere),
TS. NS
Taylor Schechter New Series,
ULC
Taylor Schechter koleksiyonu d~~~ ndaki di~er koleksiyonlar (Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, Cambridge ~ngiltere),
MS. Adler
Mr. E.N. Adler Koleksiyonu,
aBritish Museum>delti Oriental MSS, London,
Ox. MS. Heb.Bodleian'daki Hebrew MSS., Oxford. (Çeviren).
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hudi cemaatleri ile Babil Ye~ivalar~~ (akademiler) aras~ nda arac~l~ k yapan bir
Yahudi cemaati lideri idi5. Ta~radaki keten merkezlerine hiç gitmemi~ti. Fakat buralarda onun faaliyetlerini takip eden Yahudilerden ve Müslümanlardan olu~an mümessiller ordusu ile (köleler ve azadl~lardan) yard~mc~lar~~
vard~.
Burada ele al~nan mektuplar, ~bn Avkal'~ n mümessillerinden biri oldu~unu di~er mektuplar~ ndan da bildi~imiz, Müsâ bin Hisdâ taraf~ ndan k~sa
aral~klarla yaz~lm~~t~r6. ~bn Hisdâ bu mektubu merkezi M~s~r'da Busir ve A~mûneyn aras~ nda bir yerden, keten mevsiminin en yo~un zaman~ nda yazm~~ t~r. Mektuplar tarihsizdir. Muhtemelen 1020 veya 1030'larda yaz~lm~~lard~r7.
~bn Hisdâ mektubunda el-~azaliyye ad~nda birisinin sebep oldu~u rekabet yüzünden i~çi ücretlerinde büyük bir art~~~ya~anmakta oldu~undan ve
nakit s~ k~ nt~s~ ndan bahsetmektedir. Mektuplarda karamsar bir hava hâkimdir. Ustaba~~lar, bütün i~çilerin paralar~~ödenmedi~i ve günlük yiyecekleri
verilmedi~i takdirde çal~~mamakla tehdit ettiklerinden söz etmektedir. ~bn
Hisdâ durumu kurtarmak ve i~çilerin taleplerini kar~~lamak için nakit para
talebinde bulunmaktad~ r. ~bn Hisda A mektubunda ayr~ca, -e~er birini bulamazsa ve ~bn Avkal da uygun görürse- ayn~~zamanda ~bn Avkal ailesinin i~~
orta~~~olan en büyük o~lu Ebü'l-Fadl'~~ gönderebilece~ini hat~ rlatmaktad~ r.
~ki mektup da ciddi bir yönetim meselesine i~aret etmektedir. ~bn Avkal'~n önceki mektuplardan birinde ~bn Hisdâ'y~~talimâtlarm~~ yerine getirmedi~i için azarlad~~~~aç~ kça anla~~lmaktad~ r. ~bn Hisdâ ketene ilave olarak
k~ rm~z~~bir boya maddesi olan ve ketenle ayn~~zamanda hasat edilen bir y~~~ n
kökboyas~~ (rubia tinctorum) da sat~n alm~~t~8. ~bn Hisdâ'mn itirazlar~ ndan
~bn Avkal'~n ticari faaliyetleri için bltz. Norman Stillman, "The Eleventh Century Merchant House of Ibn Awkal", JESHO 16 (1973), s. 15-18. ~bn Avkal'~n Yahudi cemaatindelti etkinli~i hakk~nda da haz~rlamakta oldu~um bir makaleyi tamamlamak üzereyiz.
6 Mesela Bold. MS Heb. C 27, f. 82 (Cat. 2835, no. 44)'de kay~ tl~~ mektubun yazar~~bu kimsedir. Onun ismi ~ bn Avkal'a sunmak üzere haz~rlanan bir hesap raporunda da [Bodl. MS Heb.
D 65 (Cat. 2877), sat~r 23] yer almaktad~r. Bu rapor Goitein taraf~ndan yay~nlanm~~t~r. Bkz. Tarbiz 37 (Ocak 1968), s. 180-181.
7 ~ bn Avkal'~n bundan önce keten ticaretiyle u~ra~mad~~~~anla~~lmaktad~ r. Keten endüstrisi 1030'larda ani bir patlama yapm~~~gözükmektedir. En az~ ndan bu döneme gelindi~inde,
dönemin bir ba~ka büyük tüccar ailesi olan Kayravanl~~ TahertIler'in mektuplar~ nda ketenden
bahsedilmektedir. Bu, ~ talyanlarla olan ticari ili~kiler sebebiyle Do~u ~slâm dünyas~nda tüketim
ve talepte bir yükseli~in yans~mas~~olmal~d~ r.
8 Kökboyas~~ketenle beraber sadece hasat edilip depolanmakla kalm~yor, ayn~~ balyalarda
da paketleniyordu (a~a~~daki iki mektuba balun~z).
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kendisinin bu maddeyi kefaletsiz olarak al~ p kazanç elde etmekle itham edildi~i anla~~lmaktad~r. Bu olay, y~llar önce olan ve ~bn Avkal'~n Ma~ribli tüccar
Semhûn b. Davûd'la aras~nda geçen olaya da benzemektedirg. Goitein'in de
tahminine göre ~bn Avkal boya maddesinden yüklü miktarda alm~~~ve ~bn
Hisdân~ n daha fazla al~ m yaparak ürünün pazar fiyat~n~~ dü~ürmesini istememi~tir 1°. Bununla birlikte bunu farzetmek zordur. Çünkü bu maddenin
ad~~ sadece iki mektupta geçmekte olup ~bn Avkal'~n dört nesillik zaman~~
kapsayan 61 yaz~~mas~ndan ba~ka hiç bir mektubunda geçmemektedir
A ve B mektuplar~~ aras~ nda geçen sürede, ~bn Avkal ve ~bn Hisdâ aras~ndaki ili~kiler daha da kötüye gitmi~tir. Yusuf es-Sâbûni ad~nda birisi ~bn
Avkal'a ~bn Hisdâ hakk~nda kötü bir rapor getirmi~~ve ~bn Avkal da bu durumdan rahats~z olmu~tur. ~bn Hisdâ bu suçlamay~~dönemin çok kibar mektup üslubundan s~yr~larak, farkl~~bir tarzda "iftira" olarak nitelendirmektedir.
~bn Avkal'a, durumun muhterem (zaken=muhterem) Ebü Harun taraf~ndan
ortaya konaca~~na ve kendisinin temize ç~ kaca~~na dair teminat vermektedir.
Mali meselelere tekrar dönerek, A mektubundan sonraki mektupta ~bn Avkal, ~bn Hisdâ'ya daha fazla para istedi~i takdirde, harcamalar~n~n tam bir
dökümünü kendisine göndermesi gerekti~ini bildirmektedir. Bunun üzerine
~bn Hisdâ A mektubunda da ad~~geçen "genç"I2 Yakub adl~~yard~mayla bu
harcamalar~n dökümünü kendisine yollayaca~~ n~~ söylemektedir. Her iki
mektupta da birçok Yahudi ve Müslüman ad~~geçmektedir. Ancak bunlardan sadece Geniza mektuplar~ndan tan~nan Ebü Said Hallüf b. Zekeriya elA~kar13 ile Ebü'l-Hayr Musa b. Barhun et-Taherti '4 adl~~iki tüccar~~biliyoruz.
Muhterem Ebü Harun'un o dönemin tan~nm~~~simalar~ndan oldu~u aç~kt~ r.
9 DK 13 (David Kaufmann Collection, Budape~te), ed. S.D. Goitein, Tar-biz 37 (Ekim
1967), s. 64-70. Tercümesi için bkz. Norman Stillman, East-West Relations in the Islamic Mediterranean in the Early Eleventh Centuly (yarnlanmam~~~doktora tezi, Pennsylvania, Philadelp hia 1970), s. 267-275.
10 Goitein, Tarbiz 37 (Ekim 1967), s. 57.
11 1040'11 y~llarda elli kalemden fazla mal.
12 "Delikanl~" ya da "Genç Adam" (Arapça Sahi) ya~~~de~il sosyal bir statüyü belirtmekte ve
bir ba~kas~ n~n emrinde çal~~an kimse anlam~ na gelmektedir. Çal~~anlarla ilgili (i~çi, amele) bu
ve di~er terimler için bkz. Goitein, Mediterranean Society, I, s. 93 vd.
13 ~bn Zekeriya [TS 13J 17, f. 11] tasnifli dökümamn yazar~d~ r. Ad~~[Bold. MS Heb. D 47, f.
62 (Cat. 2699, no. 25)] tasnifli dökümanda da geçmektedir. Goitein'in ne~retti~i bu dökümanlar [Tarbiz 36 (Temmuz 1967)] Stillman taraf~ ndan ~ngilizce'ye tercüme edilmi~tir. Bkz. EastWest Relations in the Islamic Mediterranean in the Early Eleventh Century , s. 316-318; 323-326.
14 ~ ki mektupta da güçlü Taherti ailesinin bu o~lunun (7. dipnota balun~z) ~bn Avkalla
oldukça naho~~bir tart~~maya girdi~i anla~~lmaktad~ r.
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Her iki mektupta da birçok detaya yer verilmektedir. Mesela A mektubunda ~ bn Hisdâ, müselles kuma~dan imal edilmi~~bir giysi (~ikka) 15 ile Abraham adl~~bir i~çiye yün giysi istemektedir. Bu i~çi toplumun alt s~n~f~na
mensup biri olmal~d~ r. Bunu, yünlü elbisenin dü~ ük tabakadaki insanlar taraf~ndan giyilmesinden ve ~bn Hisda'n~ n, mektubunda "bunlar" diye hitab~ndan anla~~lmaktad~ r. ~ki mektupta da ~bn Avkal taraf~ndan yollanan iki
tencereden bahsedilmektedir. Bunlar muhtemelen Yahudi yemek kurallar~yla alakal~~~eylerdir. Ancak bu oldukça gizli bir ayr~nt~d~ r.
B mektubunun sonunda ~ bn Avkal'dan belli miktar ürünün sat~n al~n~p
biraz deri postu sat~lmas~~rica edilmektedir.
Bu iki mektubu tam çevirileri ve k~ sa dipnotlanyla birlikte size sunuyoruz. Dik parantezler eklemeleri, yuvarlak parantezler ise daha iyi anla~~lmas~~
için aç~klama yap~ld~~~n~~belirtmektedir *. Mektuplardan da görülece~i üzere,
tüccarlar~ n ruh halini bu mektuplardan daha iyi ortaya koyacak ba~ka bir
anahtar yoktur16.
A mektubu TS 12.227 (no 13)
"Muhterem Efendim!... Allah size uzun önnürler ve sonsuz mutluluklar
bah~etsin. Sizden raz~~olsun, sizi korusun ve rahmetinden mahrum etmesin.
Size bu mektubu af~yet halinde yaz~ yorum. Allah bugününüzden geri koymas~n. Alemlerin Rabb~~olan Allah'a sonsuz ~ükürler olsun. Dilerim O'nun sonsuz nimetlerinden uzak kalmazs~n~ z. Mektubunuz ula~t~ ... Tencereyi ald~ m.
Allah beni sizin iyiliklerinizden mahrum etmesin ve benim yerime sizi nimetlendirsin. Amin.

15 "Müselles" kelime olarak "üçgen elbise" veya "de~i~ik ~ekillerde üç farkl~~ipli~i olan elbise" anlam~ ndad~ r. Mukaddesi, bu elbisenin M~s~r'~n özel mamullerinden biri oldu~unu belirtir. Bkz. Ahsenü't-Teldsim
ed. De Goeje, Leiden 1906, s. 208, 8. sat~r. Bu
kelime burada oldu~u gibi ~spanyol ~air ~bn Kuz~nân'~ n 103 zecelinde de "don" için kullan~lm~~t~ r. (Bu bilgiyi verme lütfunda bulunan müteveffâ S.M. Stern'e te~ekkürü bir borç bilirim).
* Biz tercüme esnas~nda zorlu~undan dolay~~yazar~n belirtti~i dik ve yuvarlak parantezlere
yer vermedik. Merak eden veya gerek duyan okuyuculara makalenin asl~ na bakmas~n~~tavsiye
ederiz (Çeviren).
16 R.S. Lopez- I.W. Raymond, Medieval Trade in the Mediterranean World, New York is., s.
378. Ayn~~dü~ünceyi Adam Mez'clen naklen Goitein de dile getirmektedir: "Ortaça~~
Ortado~usu'nun geli~mi~~medeniyetinin en iyi temsilcileri tüccarlard~". Bkz. Goitein, "The Cairo Geniza
asa Source for the Muslim Civilisation", Studia Islamica 3 (1955), s. 91 (Çeviren).

160

NORMAN STILLMAN -NUH ARSLANTA~~

Sizin de talimat~ n~z oldu~u üzere, Efendim, her biri 3.25 kintârl~k(a)
(qintar) ambalajs~ z ve boya maddesi içermeyen 9 balya paketledim, malumat~n~ z olsun! Züheyr ve karde~i Hibe ~bnül-Hatib ketene k~ ymet biçildi~i esnada haz~ r bulundular. Ayn~~gün keteni tartamad~k. A~~rl~~~n~n yakla~~k 10
balya kadar gelece~ini ve de~erinin 25 dinar olaca~~n~~tahmin ettim ve paketlemesine nezaret ettim. Kaplamak üzere Busir'e çad~r bezi yollad~m ve
üzerini mektuplar~n~ zdaki talimata uygun olarak i~aretledim. Ebü Said Hallûf i~aret ve yaz~ lara nezaret etti. e~-~irâci 8 balya paketledi ve 10 balyay~~da
tartabilece~ini söyledi. Selâme A~ müneyn'e gitti; ancak herhangi bir gemi
bulamad~. Bu mektubu yazd~~~m~ n ertesi günü tekrar Busir'e gidecek. Allah
bizlere i~imizde kolayl~klar ihsan etsin ve kavu~ turmak nasip etsin. Züheyr'in
ve ~bnü'l-Hatib'in mektuplar~~balyalarla beraber elinize ula~acak. ~n~aallah
olanlar hakk~ nda malumat sahibi olacaks~n~z. Bilgilerinize arz ederim. (b)
Mektuplar~n~ zda -Allah size güç ve kudret versin- ...k~ rm~z~~boya maddesinin bitkisinden ve de~i~ik kalitede ketenden bahsetmektesiniz. Mevcut paradan ba~ ka bir miktar para daha gönderirseniz daha fazla boya maddesi
alabilirim. ~u anda 22 dinar~ m var. Bü maddeyi toplad~ ktan sonra üzerini
kaplay~ p örtmem için para gönderiniz. E~er bunu istemiyorsan~z kendi hesab~ ma de~il de ortak olarak bu maddeyi almama müsaade ediniz ve ben de
gerekti~inde bu maddeye olan ihtiyac~n~z~~hemen kar~~layabileyim. ~u anda
elimde 75'~er adetten 5 balya boya bitkisi maddesi var. Mektup geldi~i andan
itibaren sizin arzunuzu yerine getirmek üzere bu maddeden hiç sat~n almad~m. Ben sizin arzunuz d~~~nda bir~ ey yaparak bu olaydan kazanç elde etme
hevesinde de~ilim. Bu konuyu bilgilerinize arz ederim.
Bu hafta sonu itibariyle keteni dövme i~ini bitirmek üzereyim. Benimle
beraber say~lar~~ gün geçtikçe artan i~ çiler var. Günde ortalama yedi ya da
sekiz balya dövmekteyiz. Her gün i~imiz artarak devam etmektedir. Her~eye
gücü yeten Allah i~imizi kolayla~t~rs~n ve bize tamamlamay~~nasip etsin.
Bu hafta ~bnül-~razaliyye (bitkiyi?) dövme (c) i~lemine ba~lad~, ama i~çilerin paras~n~~ödeyemedi. Fakat ben itibar~m~z~~mevcut dinar~~teminat gösteKintâr, baharat ve benzeri mallar için kullan~ lan bir a~~rl~ k ölçüsü birimidir. Daha çok
M~s~ r'da geçerli idi. Herbiri 144 dirhem olan 100 nuldan ibaretti. Bkz. Walther H~nz, ~slâmda
Ölçü Sistemleri, trc. Acar Sevim, ~stanbul 1990, s. 30. Yazar~ n aç~ klamas~~yetersiz görüldü~ü için
bu bilgi verilmi~tir (Çeviren).
Arrraftüke zâlik", baz~~mektuplarda "a'lemtüke zâlik" ~eklinde geçen bu ifade usûlen
bölüm bitimlerine konan bir ifade idi.
(`) "Dövme=Madakk=Pounding". Mektuplarda birkaç kez geçen bu kelime ile "Keten ta rama=Nafd/tozunu silkmek=hatcheling" manas~ na gelen kelime aras~nda herhangi bir anlam
farlun~n olup olmad~~~n~~bilmiyorum.
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rerek kurtard~m... Aynca hükümetin maliye sorumlusu (mil) (d) Ibn el- ?'den
de biraz yard~m ald~.
Bu hafta Yahya ile herhangi bir tats~z olay ya~amad~k. Her hafta oldu~u
gibi o... ve bizim de baz~~umdu~umuz ~eyler. Yan~m~zda az miktarda para var
ve 15 dinardan daha fazla borç almak durumundapm. ~u anda elimde 50
dirhem var. Ustaba~~~ve ücretini ödemedi~im i~çiler günlük yiyeceklerini ve
paralar~n~~ödemedi~im sürece dövme i~ine devam etmeyecekler, bir kök
bitki bile dövülemeyecek. Ke~ke hepsine yetecek kadar dinar~m olsayd~~
(kenar/margin)
da her birine ücretlerini verseydim. Bu paray~~ödemek zorunday~m. Onlar~~ba~kalanna çal~~maya göndermek d~~~nda bir seçenek bulamam. Size
delikanl~~Bâl
~bn'i göndermek istedim. Bulmak zorunda oldu~umuz
gemi ve ?'nin elimize ula~mas~~konusunda zorluklardan bahsedecek.
Verso (sol taraftaki sayfaya ait)
E~er Ebü'l-Hayr bir ~ekilde buraya gelecekse bana para yollay~ n ki, burada be~~kuru~suz kal~p itibar~m zedelenmesin. i~çiler birer birer elimizden
kaç~yor. E~er Eb~ll-Hayr gelmeyecekse ba~ka birisi ile yollay~n. Beni ihmal
etmeyin. Sizden daha fazla istekte bulunmak zorunda kalmak istemiyorum.
Yakub size keteni getirecekti ama Fustat'a gitmekte gecikti. ~kbal'in durumu
~u anda çok iyi. Ancak el-Has~l (veya "genç") uyumsuz ve i~~yapm~yor. Onu,
i~lerini yapabilece~i ba~ka birine gönderdim. Ona bir ~ey yapmas~n~~söyledi~imde bana misliyle cevap veriyor. ~kbal -Allah i~ini rast getirsin- yan~n~za
geldi~inde yapt~klanm size anlatacak. Yan~n~za Selâme ile gelecekler. Ben de
Allah yard~m~n~~esirgemedi~i sürece burada kalaca~~m. Ba~kas~n~~bulamazsa= paray~~Hilal ile gönderin. Bu konu sizin karanmza kalm~~. Bilgilerinize
arz ederim.
Size, efendim Ebü'l-Fadl'a ve di~er efendilerim Ebu Sehl ve Ebu Said'e
en içten selamlar~m~~iletirim. Allah onlar~~esirgesin. Allah tek yard~mc~md~r.

(d) el-Amil: ~slâm tarihinde genel olarak memur, özellikle de vergi memuru anlam~nda
kullamlan bir terimdir. ~lk dönemler ve Müslüman-Türk devletlerindeki kullan~m~~için bkz.
Mehmet Erkal, "A~nil", Türkiye Diyanet Vakf~~Islâm Ansiklopedisi (DIA),111, s. 59-60 (Çeviren).
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Abraham'a gönderdi~iniz elbiseyem gelince; o henüz elbiseyi almad~, elbise hâlâ bende. Bir dinar bile etmez ve çok ince. Bu insanlar yünlüsünden
ho~lan~yorlar. Ona kal~n bir elbise al~ p yollay~n, çünkü kendisi hasta. Muhterem Efendim! Mümkünse bana da Fustat'ta imâl edilen bir buçuk(g) parçal~k
müselles kuma~' yollay~n. Bununla elbise ve don (~alvar) (h) diktirece~im.
Giydi~im cübbew paramparça oldu ve ~imdilik ba~ka bir cübbe ile idare ediyorum. E~er kuma~~alman~ z mümkün de~ilse Süku'l-Hammâm'dan
(Hamam Çar~~s~ ) (1) bana uygun bir elbise ve kullan~lm~~~don al~n. Aman
unutmay~n. Durumu bilgilerinize arz ederim.
iste~iniz üzerine kendimin ~brancesiyle ya da [~bni ül-Hatib'in (Arapça
yaz~s~yla) hesap kay~tlar~= gönderilecektir."
(Hitap)
Muhterem Büyü~üm, Patronum Ebü'l-Ferec Yusuf b. Ya'kub ~bn Avkal'a
(Allah ruhuna sukünet ihsan etsin)... Allah sa~l~ k ve mutluluklar bah~etsin
ve onu muhafaza buyursun.
Dostu ve hayran~~ Musa b. ~shak b. Hisdâ'dan (Allah ruhuna sukünet ihsan etsin)...
B mektubu TS NS 308, f. 119
"Muhterem efendim. Allah size uzun öniürler versin. Sizi koruyup gözetsin ve size muvaffakiyetler ihsan etsin.

"Elbise=Kisâ=Cloak". Gündüzleri s~caktan, geceleri de so~uktan koruyan manto tipinde
çok amaçl~~kullan~m~~olan bir giysi. Bkz. R. Dozy, Dictionnaire cM.tailM• des noms de v'&ements
chez les ara bes, Amsterdam 1845, s. 386.
"~~ kk ve'n-n~sf". ~~ kk, kuma~m elbise yap~lan standart bir parças~~ ve kuma~~topu için
kullan~ lan bir tabir idi. Geniza dökümanlar~ nda ve edebiyat kitaplannda s~k s~k ad~~geçer. Bkz.
R.B. Serjeant, "Material for a History of Islamic Textiles", Ars Islamica, 15-16, index 3, s. 301,
'~~kk' maddesi.
"Sevb ve serâvil". Sevb, uzun, elbiselerin üstüne giyilen vücudu omuzdan diz veya inciklere kadar örten bir elbise idi. Hem kad~ n hem de erkekler taraf~ ndan giyilebilirdi. Bkz. Dozy,
V&ements, s. 105-106. Ayr~ca bkz. Yedida K. Stillman, Female Attire of Medieval Egypt; According to the Trousseau List and Cognate Material from the Carlo Geniza (yay~nlanmarm~~doktora tezi, Pennsylvania, Philadelphia 1972), s. 104-105 ve de~i~ik yerler.
(.» "Cübbe". Uzun, geni~~ve uzun kollu önü aç~ k bir d~~~giysisi. Bkz. Dozy, Wtements, s.
107-117.
( j) "Süku'l-Hammâm". Buras~ , Sök Havhati'l-Kattânin'de bir cadde olan Sûk Hammam Kira ile ayn~~yer olmal~d~r. Bkz. Paul Casanova, "Essai de reconstruction topographique de la ville
d'al-Foustât ou Misr", Memoires de l'Istitut Français d'Archeologie Orientale du Caire, 35
(Cairo 1913-19), s. 123 vd. (Harita için bkz. s. 124).
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Bu mektubu af~yet halinde yazmakla birlikte kalbim sizden alm~~~oldu~um mektuptan dolay~~ hüzünle dolu. Mektubunuzdaki hitaba de~il de daha
sayg~~ dolu sözlere muhatap olaca~~ m! zannederdim. Yusuf ve onun gibi
adamlar~ n haks~z sözlerine itibar edip bundan dolay~~sinirlenece~iniz hiç akl~ ma gelmezdi bile! Nas~l bir insan oldu~umu pekalâ bildi~iniz halde bu sözlere itibar edebilece~inizi de dü~ünemezdim. Dahas~ , nas~l bir aileden geldi~imi de biliyorsunuz. Mektubunuzda belirtti~iniz hususlar~~ yapacak türden
bir insan de~ilim ben.
Boya maddesinin al~ m i~ine gelince; al~ m döneminin ba~~ nda 30 kadar
bitki sat~n ald~ m. Sizin keten al~ m~n~zla k~yasland~~~ nda bu miktar çok az kalacakt~ r. Size boya maddesi zaten balyalar halinde ula~t~ . Bu konuda kalbinize bir ~üphe gelece~ini bilseydim ne al~ rd~ m ne de bundan bir kuru~~kazanç elde etmeyi dü~ünürdüm. Size boya maddesini alaca~~m~~ve kalitesinin
en yüksek oldu~u zaman~ n~ n da sadece ald~~~ m dönem oldu~unu bildirmi~tim. Bildi~iniz üzere bunun aksini arzu etseydiniz bu al~m~~ tamamen durdururdum.
Benim hesap kay~ tlar~~ ile ilgili beyan~ma gelince; paray~~ nas~l harcad~ ~~m~~siz çok iyi bilirsiniz. Mektubunuzu okuduktan sonra do~ru oldu~unu
-in~allah- elinize ula~t~~~ nda görece~iniz hesap kay~ tlarma ait bir nüsha haz~ rlad~ m ve gönderdim. Bu nüsha "genç" Yakub'a verdi~im mektupla birtikte
elinize ula~acakt~ r. Mektubunuzda bu kay~ tlar gelmedi~i takdirde hiç para
göndermeyece~inizi bildirmektesiniz. Ancak ~U anda çeyreklikler halinde 7
dinar~m var ve bunlar~ n ço~u a~~rl~ k olarak tam gelmiyor. Kendime ait 8 alt~ n dinar~~ ücretleri kar~~lamak üzere ortaya koydum. Durumu bilgilerinize
arz ederim.
Mektubu, ihtiyac~m olan gönderece~iniz paran~ n gecikmesi ihtimaline
kar~~~elçisiz göndermeyi göze alamazd~m. Mektubu, yapt~~~m bütün i~lerin
bo~a gitmemesi ve sizden bilançonun gönderilmesi için gerekenin yap~ lmas~ n~~ talep etmesi için "genç" Yakub'la göndermeyi uygun gördüm. Aksi takdirde bir i~çi benden gelir de paras~ n~~ister ve alamazsa ba~kas~~ ad~ na çal~~maya gider ve böylece yapt~~~ m bütün i~ler bo~a gitmi~~olur. Bu y~l önceki y~llara benzemiyor. i~çiler zor bulunuyor. Bize bildirildi~ine göre Busir'de her
yüz bitki için dövme paras~~ iki dinarm~~. Paran~z olsa bile bazen i~~yapt~rmak
mümkün olmuyor, çünkü herkes i~inin bir ba~kas~~ taraf~ ndan bozulmayaca~~ndan emin de~il. Durumu bilgilerinize arz ederim.
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Allah sizi inand~ rs~ n, Efendim, mektubu yazd~~~m ~u s~ rada bile kafam
karmakar~~~k. Haks~z mektubunuz beni çok ama çok sinirlendirdi. Ancak Allah benim iyi niyetimi, size ve paran~za kar~~~olan hassasiyetimi ve ihtiyath tutumumu biliyor. Bu benim minnet bekledi~im bir konu da de~il. Bu bana
dinimin emridir. Bir adam i~lerini bir arkada~~n~n eline teslim etti~i takdirde, teslim edilenin o adam ad~na hareket etmesi dinin emridir. Sizin nam~mza ne yapt~~~m~~Allah biliyor ve görüyor. Bu yüzden bu konuda çok fazla
~ey söylemeyece~im.
~ki adet kilit ve ikinci tencere elime ula~t~. Sizden ricam Efendim, bir nulu') tamarind (tropikal bir meyve) ve iki mil jujube (bir tad~~ çe~iti) göndermenizdir. Gönderdi~iniz bir kadeh (1) sibistan(m)

(kenar/margin)
Yusuf taraf~ndan ziyan edilmi~~ve çok az~~kalm~~t~. E~er Efendim, Hayyim'den 30 dinar~~ald~ysa, bu paray~~lütfen kalan bakiyyeme eklesin.
(Verso-sol taraftaki sayfa)
Dokuma malzemesinin fiyat~~1.5 dinar ya da daha azd~ r. Deri kuma~~n~n
ücretini ald~~~ n~zda size hala borçlu kal~rsam lütfen hesab~ma yaz~n. Bu konuyu bilgilerinize arz ederim.
Sizin asil ~ahs~n~za ve efendim Ebtrl-Fadl'a en içten selamlar~m~~iletirim.
Muhterem Ebü Harun, Yusuf es-Sab<ini'nin çevirdi~i i~renç dolaplar hakk~nda gerekli bilgiyi size ula~uracakur. Haberlerin size ula~t~~~~hakk~nda
herhangi bir tereddüdüm yoktur.
(k) Fat~miler devrinde, yani XI. ve XII. Yüzy~lda M~s~r rith 437.5 gramd~. Bkz. W. Hinz, 19lamische Masse und Gewichte, Leiden 1955, s. 28-32 (Türkçe trc., s. 36 vd.-Çeviren).
(I) ~ki ayr~~de~ere sahip bir M~s~r hacim ölçüsüdür. Bir küçük kadeh 0.94 litre, büyük kadeh ise 1.88 litre idi. BItz. W. Hinz, Islamische Masse und Gewichte, s. 42 (Türkçe trc., s. 59-Çeviren).
( in) Sibistân. Cordia myxa. Bu kelime Farsça sag-pistân (köpek memesi) kelimesinin Arapça'ya geçmi~~halidir. ~bn Baytâr'a göre, "yakla~~ k bir adam boyu yüksekli~inde, geni~~yuvarlak
yapraklar~~ve f~nd~ k büyüklü~ünde tatl~~ meyvesi olan bir a~aç türüdür. Hararet ve kurakl~ ktan
mütevellit öksürü~ün tedavisi için de kullan~lmaktad~ r." BItz. ~bn Baytar, Trait: des simples
(Kitâbül-câmi' li-müfridâd'Ied~dye ve'l-e~ziye), trc. N.L. Leclerc. Notices et Extraits des Manuscrits de la Biblioth&lue Nationale XXV, Paris 1877-83, s. 236, no 1157. Geniza'cla sibistândan bir
tür hayvan yemi olarak bahsedilmektedir. Ayr~ca bkz. E. Löw, Die Flora derJuden, Hildesheim
1967, I, s. 267-270.

~~, ~~Ç~~VE I~VEREN MESELELER~~

165

Yahya'ya bir elçi gönderdim. Ancak elçi henüz dönmedi. ~n~aallah Allah
i~ini rast getirir ve sa~~salim var~ r. Muhterem Ebû Harun'a selamlar~m~~iletiniz ve Ebû'l-Fadl Hakim'in durumunun çok iyi oldu~unu ve onu dü~ünmemesini bildiriniz. Yasmin ile reddedilen paray~~dirhem olarak yollad~m. Toplam 8 dirhem tutuyor. Bu paray~~ondan al~rs~n~z."
(Hitap)
Muhterem Büyü~üm ve Patron= EbtV1-Ferec Yusuf b. Ya'kub ~bn Avkal'a (Allah ruhuna sukûnet ihsan etsin)...Allah ona sa~l~ k ve sonsuz mutluluklar versin.
Dostu ve hayran~~ Musa b. ~shak b. Hisdâ'dan (Allah ruhuna sukünet ihsan etsin)...
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