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1993 ylnda baslm olmasna ramen bugün ad nadir eserler arasnda
zikredilen kitap, ranoloji konusunda
uzman Batl akademisyenlerin makalelerinden olumaktadr. Kitaptaki makalelerin büyük bir çounluu Franszca
kaleme alnmtr.
Eser, balca üç bölümden olumaktadr. “Kaynaklar” adl ilk bölümde
Safevî tarihi ile ilgili arivlerin ve ariv
malzemelerinin, seyahatnamelerin ve
tarihî
eserlerin
deerlendirmesi
yaplmaktadr. Söz konusu bölümde be
makale yer almaktadr.
Iraj Afshar tarafndan kaleme alnan
“Le Tazkera-ye Nasrabadi. Ses données
socio-économiques et culturelles” adl

ilk makalede Tezkire-i Nasrâbâdî,
sosyo-ekonomik ve kültürel bir kaynak
olarak
deerlendirilmektedir.
V.
Minorsky’nin yaymlad Tezkiretü’lmulûk ve M. T. Dàneš Pažuh’un hazrlad Düstûru’l-mülûk adl eserlerle
karlatrldnda
Tezkire-i
Nasrâbâdî’de, Safevî dönemine ilikin
orijinal bilgilere ulamak mümkündür.
1679 ylnda Mirza Muhammed b.
Nasrâbâdî tarafndan kaleme alnan
eser, bir tezkire olmasnn yannda
Safevî dönemine ilikin idarî, malî ve
sosyal bilgiler ile terimler de içermektedir. Bunun yannda Nasrâbâdî, meslek
ve meclis isimleri, idarî görevler, snflar ve sosyal kategoriler, müzik ve elence hayat, gündelik hayata ve ehir
yaamna ilikin zengin bilgiler sunmaktadr. Afshar, makalesinde bu bilgilerden ve terimlerden yola çkarak eserin
özgünlüünü deerlendirmektedir.
Birinci bölümün ikinci makalesi, Jean-Louis Bacqué-Grammont’a aittir.
Yazar, Documents safavides et archives
de Turquie balkl yazsnda Safevîlere
ilikin ariv kaytlarn ve ran’da arivcilik çalmalarn ele almaktadr. Osmanl Devleti’nin merkeziyetçi yapsndan kaynaklanan resmî kaytlar tutma
ve saklama gelenei, XIX. yüzylda
arivcilik çalmalarn ve tasnifi nispeten kolaylatrmtr. Ancak ran’da
merkeziyetçilikten yoksunluk ve ariv
belgelerinin dankl nedeniyle çok
sayda belge kaybolmu ya da zamana
yenik dümütür. Erdebil, Kum ve
Mehed gibi dinî merkezlerde de kaytlar tutulmu ancak bunlar merkeziyetten
yoksunluun kurban olmulardr. Dier
slâm ülkeleri ile karlatrldnda,
Macarlarn da katksyla Osmanl Devleti’nde erken balayan tasnif çalmalar, ran’da geç bir tarihte balam ve
bunda Almanlar öncü olmutur. Bunun
yannda Osmanl Arivleri’nde de
Safevî dönemine ilikin kaytlar bulun-

maktadr. Söz konusu belgelerin bir
ksm Lajos Fekete tarafndan yaymlanmtr (L. Fekete, Einfuhrung in die
persische Paläographie: 101 persische
Dokumente,
Akadémiai,
Budapest
1977).
“Considérations sur les miniatures
séfévides de la Bibliothèque Nationale”
adl makalesinde Marianne Barrucand,
Safevî döneminde minyatür sanatnn
gelime seyrini izlemektedir. Bilindii
üzere minyatür sanat ran’da oldukça
gelimitir. XVI. yüzylda ran’da minyatür sanatnn, her biri ayr bir okul
olan Herat, iraz, Kazvin, Tebriz ve
sfahan gibi merkezleri vardr. Minyatürcülükte önemli bir isim olan
Behzad’n ölümüne kadar (1522) Tebriz, uzun süre merkez olma özelliini
korumutur. Safevî döneminde mimarideki süreklilie karn, siyasal istikrarszlktan en çok etkilenen minyatür
sanat olmutur. Patronaj, bu sanatn
ekillenmesini belirlemitir. Bu nedenle
minyatür sanatnda zaman zaman farkl
merkezler ön plâna çkmtr. XVI.
yüzylda ran minyatürcülüüne Herat
ekil vermi, buna mukabil Osmanl
minyatürcülüünde Tebriz okulu etkili
olmutur. ran minyatürlerinin önemli
bir ksm I. Stchouk, B. W. Robinson,
N. M. Titley, E.J. Grube, D. Duda tarafndan kataloglanmtr.
Sonraki iki makalede ise Batl seyyahlarn ran’a yaptklar seyahatler
konu edilmektedir. Batllar için Ümid
Burnu ve Hindistan ticaretinin önem
kazanmasyla birlikte, ran corafyas da
sivrilmitir. Söz konusu yerlerde Batl
misyonerlerin faaliyetleri artm; ran,
Uzakdou’ya yaylan misyonerler için
de bir üs olmutur. Bu dönemde Hollandal, Portekizli, ngiliz, Fransz, Alman, talyan, spanyol tüccarlarn ve
seyyahlarn yazlarnda ran ile ilgili
zengin bilgilere tesadüf edilmekte ise
de, söz konusu yazlarn çounluu,
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Douyu yalnzca egzotik bir biçimde
tantan popüler ve yar-popüler eserler
olmutur. John Emerson, Adam
Olearius’un seyahatini konu ettii “Adam Olearius and the literature of the
Schleswig-Holstein missions to Russia
and Iran, 1633-1639” adl çalmasnda,
Alman imparatoru elçisinin Erivan,
Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkistan’a yapt yolculuklar
konu
edinmektedir.
Chardin
ve
Tavernier’in seyahat notlar ile karlatrldnda ikinci derecede bir öneme
sahip olsa da Olearius’un Vermehrte
Newe
Beschreibung
Der
Muscowitischen und Persischen Reyse
(1656) adl eseri, Safevî dönemi ran’na, Kafkaslara ve Anadolu’ya ilikin baz orijinal bilgiler içermektedir.
Derbent yaknlarnda mam Korkut’un
(Dede Korkut) mezarn ziyaret ettiinden ve hikâyelerini dinlediinden,
Nuh’un gemisinin Ar Da’nda bulunduundan
bahseden
Olearius,
Erdebil’de Muharrem törenlerinden
birine de tank olmutur.
Dönemin oryantalist bakn yanstan seyahat notlarnn bir dieri de Hollandal Jan Jansz Struys’a aittir. 1670’li
yllarda ran’da bulunan Struys’un notlar o kadar çok fantezi ve kurgu içermektedir ki, bunlar gerçeklerinden ayrt
etmek adeta imkânszdr. Willem Floor,
“Fact or fiction: The most perilous
Journeys of Jan Jansz Struys” adl makalesinde Struys’un seyahat notlarnn
öneminden bahsetmekte ve bu eserin
ranologlar tarafndan ihmal edilmesinden yaknmaktadr.
Struys, bir gemicidir, seyahatleri esnasnda yüzeysel de olsa baz dilleri
örenmitir. Akdeniz’e yapt ikinci
seyahati esnasnda Dastan’da tutsak
dümü, esareti döneminde Azerbaycan,
Rusya, Astarhan, amah gibi yerleri
gezme frsat bulmutur. Bu srada Azerbaycan Türkçesini de örenmitir.

Eserinde esareti dolaysyla gündelik
hayata ilikin zengin malzemeler sunmaktadr. Gezi notlarnda sk sk Kafkas
halklarndan ve Türklerden bahseden
Struys, Müslümanlarn temizlik alkanlklarna dikkat çekmekte; intihar eden
bir kiinin evinin lanetlendiinden ve bu
nedenle ykldndan bahsetmektedir.
Hazar kysnda ah adna balkçlk
yapan ücretli kimseleri ve bölgedeki
atölyelerde ylda 50.000 balya ipekli
üretildiini anlatr. Derbend’de hiç
Hristiyan olmadn, çok az sayda
Yahudi olduunu, buna mukabil “sharer
Iunan” olarak adlandrd baz Grek
topluluklarn bulunduunu ve bölgede
ticaretin kölelik ve çalnt mallara dayandn yazmaktadr. amah’da da
bir yl geçiren Struys, Olearius gibi
burann mehur panayrndan bahsetmektedir. Her yl 11 Temmuz’da kurulan panayr’da ticarete ve bilhassa köle
ticaretine Lezgiler hâkimdir. Burada
Müslüman efendisi tarafndan Polanyal
bir elçiye satlan Struys, yeni efendisi
ile Rusya içlerine kadar da seyahat etmitir.
Bu bölümün son makalesi, Herat’n
fethini konu alan ve bu münasebetle
Safevîlerle eybanîler arasndaki ilikileri inceleyen R. D. McChesney’in “The
conquest of Herat 995-6/1587-8:
Sources
for
the
study
of
Safavid/Qizilbash
Shibanid/Uzbak
relations” adl çalmasdr. Horasan
bölgesine hâkim olmak amacyla 15001640 yllar arasnda Safevîlerle
eybanîler, pek çok defa kar karya
gelmitir.
Bu
mücadelelerde
eybanîlerin Herat’ kuatmas (1587)
ve on yl süreyle bölgeye hâkim olmas
yeni bir dönemin balangcn tekil
etmitir. McChesnay, söz konusu makalesinde, dönemin kaynaklarna bavurmu ve bu suretle, Özbek ve Safevî
bak açlarn karlatrmtr. Bu eserlerin çounda Özbeklere kar mücadele
eden Kzlba askerî tekilâtn oluturan

aml, Ustal, Kaçar, Afar, Rumlu,
Bayat gibi Türk oymaklardan (ymq;
cem. ymqt) ve bunlar dnda Taciklerden bahsedilmektedir.
Kitabn “Sosyo-Kültürel Tarih” adl
ikinci bölümünde sekiz makale yer
almaktadr. Bir ksm ran’da iilik ve
Kzlbal konu edinen makaleler
yannda misyoner faaliyetlerine ilikin
makaleler de dikkati çekmektedir.
Jean Calmard’a ait “Les rituels
shiites et le pouvoir. L’imposition du
shiisme
safavide.
eulogies
et
malédictions canoniques”, adl ilk makalede Safevî iktidarnn, bir meruiyet
kayna olarak iilikten nasl yararland, iktidar ve mezhep arasndaki iliki
incelenmektedir. 1258 ylnda Abbasî
halifeliinin zayflamasndan sonra
slâm dünyasnda dinsel otoritenin çok
bal bir görünüm arz etmesi, Osmanl
Devleti ile son bulmutur. Buna mukabil
iki Türk devleti olan Osmanllar ve
Safevîlerin Anadolu corafyasndaki
hâkimiyet ve Türkmenler üzerindeki
nüfuz mücadeleleri, çok geçmeden
mezhep farkll temelinde farkl bir
siyasî boyut kazanmtr. 1501 ylnda
iilii resmî bir mezhep hâline getiren
ah smail’den sonra on iki imam ve
imamiyet öretisi ile iiliin simgeleri
ve sembolleri siyasallamtr. mamiyet
ve hilâfet üzerinden yürütülen siyasî
mücadele, ran’da tevellâ ve teberrâ
gibi pratikler nedeniyle ehl-i sünnet ve
ii öretisi arasnda dümanla yol
açan
vak’alara
neden
olmutur.
Calmard, çalmasnda methiye ve
teberrânn siyasal açdan önemini irdelemektedir.
Kitaptaki en dikkate deer makalelerden biri Abdul-Hadi Hairi tarafndan
yazlan “Reflections on the shi'i
responses to missionary thought and
activities in the Safavid period” balkl
makaledir. Bilindii üzere eski ticaret
yollar önemini kaybetmi olmasna
ramen, bilhassa ah Abbas döneminde
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Safevî ticareti canllk kazanm; ran,
Hindistan ve Türkistan için bir üs görevi
görmütür. Sömürgecilik ve misyonerlik
arasndaki yakn iliki üzerinde duran
Hairi, II. Abbas’n Bat politikas nedeniyle misyonerlerin ran’da serbestçe
faaliyet gösterdiklerinden bahsetmektedir. sfahan’da Alexander Rhodes tarafndan kurulan sa cemiyeti, Katolik
mezhebini yaymak için büyük çaba
göstermi; bunun yannda baz misyonerler slâmiyet karsnda Hristiyanln üstünlüünü ortaya koymak için
bata Farsça olmak üzere muhtelif dillerde eserler kaleme almlardr. Farsça
sözlük de hazrlam olan Ayme
Chezaud adl bir misyonerin 1652 ylnda ii din adamlaryla yapt münazaralara deinen Hairi, Jerome Xavier tarafndan yazlan Ayine-i haknâme adl
eserin Safevî ran’nda ve din adamlar
arasnda bulduu yanky çarpc bir
biçimde ortaya koymaktadr. Farsçay
mükemmel ekilde konuan ve bu arada
Babürlüler ile de ilikisi bulunan
Xavier’in 1609 ylnda hazrlad söz
konusu eser, misyonerlik faaliyetlerinde
önemli bir yere sahiptir. Pek çok Müslüman âlim, ona cevap vermek maksadyla eserler kaleme almtr. Bunlardan
Ahmed el-Alevî el-Amili’nin misyoner
propagandasna ve Xavier’e cevap nitelii tayan kitab, kendisinden sonra
pek çok esere ilham kayna olmutur.
Bunun yannda Latince de bilen ve
ncil’in Latince ve Arapça uyarlamalarnn mukayesesini yapan Alikulu’nun
Sayf’ul-mü’minin fi ktalü’l-mürikîn
adl eseri de misyonerlerin amaçlarn
ortaya koymas bakmndan önemlidir.
Sufî geleneinde önemli bir yere sahip olan kekül ve kekül kabnn konu
edildii “Le kashkuI safavide, vaisseau
à vin de l’initiation mystique” adl makalesinde Assadullah Souren MelikianChirvani, eysel adalarndaki Hindistan
cevizinin gövdesinden yaplan kekül
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kabnn, dervilerin dinî ve günlük hayatlarndaki yerini incelemektedir. Hindistan cevizlerinin gövdesine iki delik
açlmas suretiyle boyunda tanan bu
alet, ilk lügatlerde “arap ve kmz içmekte kullanlan bir kap” (bilhassa
Kalenderîlerde) olarak tarif edilmektedir. Söz konusu makalede kekül,
zevrak, arap kavramlar ve bunlarn
mistik yönleri ele alnmaktadr.
Charles Melville, “From Qars to
Qandahar: The itineraries of Shah
Abbas I (995-1038/1587-1629)” balkl
makalesinde, 17. yüzylda yazlm
eserlere dayanarak ah Abbas’n yolculuklarn konu edinmektedir. ah
Abbas’, Avrupa’nn çok seyahat eden
krallaryla karlatran Melville, dönemin kaynaklar nda ah’n gittii
yerlerin yol haritalarn çkarmtr.
Yine bu çalmada seyahat, bir idare
biçimi ve siyasal bir yöntem olarak da
deerlendirilmektedir.
“The chub-i tariq and qizilbash ritual
in Safavid Persia” balkl makalede ise
Alexander M. Morton, ran’da Kzlbalk ve Alevilik ile bunlarn siyasete
etkilerini incelemektedir. 1540-1541
yllarnda Osmanl Devleti’ne kar
ittifak amacyla Venedik elçisi olarak
Tebriz’e gelen Membre, Tahmasp’n
konuu olmu ve onun izni ile Kzlba
ve
Alevî
ayinlerine
katlmtr.
Heterodoks zümrelerde ayinlerin genellikle o zümreye mensup olmayanlara
kapal
olduu
dikkate
alnrsa,
Membre’in yazdklar oldukça önemli
bilgiler ihtiva etmektedir. S. Amoretti
ve I. Melikoff, Membre’in anlatmndan
yola çkarak Anadolu Bektailii ve
ran’daki Alevî zümrelerini karlatrr
ve aralarndaki benzerliklere dikkat
çekerler.
Michele Membre bu yllarda iki önemli kiinin daha misafiri olmutur.
Bunlar Çepni kabilesinin lideri ah Ali

Sultan ve ahkulu halifesi, mühürdar
Kavurgal Dulkadir’dir. Bu srada Anadolu’dan ah yanllarnn geli gidilerine ve faaliyetlerine de ahit olmutur.
Bu nedenle Membre’in eseri, Anadolu
ve ran Türklerinin tarihi açsndan
büyük önem arz etmektedir.
Catherine Poujol tarafndan kaleme
alnan “L'ambassade à Boxara de Florio
Beneveni, ou comment contourner en
vain la Mer Caspienne: Chronique” adl
makalede de talyan bir diplomatn
seyahat anlar konu edilmektedir. Rus
Çar I. Petro, sveç ve Osmanl Devleti’ne kar destek salama arzusundadr.
Farsça ve Türkçe bilmesinden dolay
Florio Beneveni’yi, Buhara Han
Ebulfeyz Han’a elçi olarak göndermitir. Hive güzergâhn tehlikeli bulan
Beneveni, yolculuunu uzatarak ran’dan geçmeyi uygun bulmutur.
O dönemde Hankulu’nun tahrikleri
nedeniyle Buhara Hanl ile Safevîlerin
aras açktr. Bu nedenle Beneveni,
amah’da alkonulur ve Rusya ile ran
arasndaki uzun diplomatik münasebetlerden sonra serbest kalr. 1719 ylnda
balayan seyahatin üzerinden iki yl
geçtikten sonra ancak 3 Ocak 1721’de
Buhara’ya varabilir.
Buhara’daki siyasal durumdan haberdar olan Beneveni, Han’dan önce
Özbek efleriyle görüür. Yaklak dört
yl Buhara’da kalan Beneveni, burada
birçok tarihsel, corafî ve etnografik
malzeme toplamtr. Bu maksatla yardmcs Nicolo Minier’i Herat, Belh ve
Bedahan’a gönderir.
Özbek tarihinde casus olarak nitelendirilen (bkz. Q. Usmonov, M.
Sodqov, S. Burxonova, Ozbekiston
Tarixi: Darslik, Toshkent 2005, s. 173)
Florio Beneveni’in seyahat notlar ve
mektuplarndan bir ksm, V. G.
Volovnikova tarafndan Rusça olarak
yaymlanmtr (Poslannik Petra I na
Vostoke. Posol'stvo Florio Beneveni v

Persiyu i Bukharu v 1718-1725, ed. by
V. G. Volovnikova - N. A. Chalfin,
Moscow, 1986).
Avrupallarn Hindistan ticaret yollarn ele geçirmesinden sonra ran ile
Batl ülkelerin ticarî ve diplomatik
ilikileri artmtr. I. ah Abbas (15711629) döneminde ran’da misyonerlik
faaliyetleri de gelimi ve ülkenin pek
çok yerinde manastrlar açlmtr.
Francis Richard, ran’da misyonerlerin
faaliyetlerini anlatt “L'apport des
missionnaires
européens
à
la
connaissance de l'Iran en Europe et de
l'Europe en Iran” adl makalesinde,
sömürgecilik ve misyonerlik arasndaki
ilikiye de deinmektedir.
ah Abbas dönemine kadar ran’n
içlerinde Katolik keiler yoktur. Ülkedeki tek Katolik varlk, Nahçvan piskoposluu bölgesindeki Ermenilerdir.
Piskoposluk, Vatikan’a bal olmasna
ramen kendi içinde bamsz uniat
kiliselerden biridir. badetler ve ayinler
Ermeni lisanyla yaplmaktadr. Osmanllar ve Safevîler arasnda tartmal
bölgelerden biri olan Nahçvan’da,
piskoposluun tevikiyle Dominik keiler de faaliyet göstermeye balam
ve bu, ran içlerine kadar yaylmtr.
Papalk da Osmanl Devleti’ne kar bir
ittifak aray içinde Safevîlerle dostâne
ilikiler kurmutur. Bütün bu gelimeler,
çok geçmeden sfahan’da bir Katolik
manastrnn inâsyla sonuçlanmtr.
Yine söz konusu dönemde Portekizliler
araclyla ran’a matbaa girmi; Fars,
Arap ve Ermeni dillerinde Katoliklie
ilikin baz eserler yaymlanmtr.
Maria Szuppe, “Les résidences
princières de Hérat. Problèmes de continuité fonctionnelle entre les époques
timouride et safavide (lère moitié du
XVIe siècle)” adl makalesinde,
Timurlular dönemi bakentlerinden ve
en önemli ehirlerinden biri olan
Herat’n Safevîler dönemindeki konumunu ele almaktadr. Hüseyin Baykara
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(1469-1506) döneminde devrinin en
önemli kültür merkezlerinden biri olan
Herat, büyük bir mimarî gelime de
göstermitir. Timur’un torunlar ve
devletin ileri gelenleri tarafndan ehrin
çehresi deitirilerek saraylar, balar ve
bahçeler yaplmtr. Herat çevresinde
kurulan bu yerlerde sava ve olaanüstü
durumlar dnda daimî ikamet edilmitir (Herat ehrinin önemi için bk. Terry
Allen, Timurid Herat, Beihefte zum
Tübinger Atlas des Vorderen Orients,
Reichert, Wiesbaden 1983). Ba- sahr,
ba- sefîd, ba- cihanârâ, ba- zegân
gibi yerlerin bir ksm, Safevîler
döneminde de varln sürdürmü ve
Safevî mimarisini etkilemitir. Kendisi
de Herat doumlu olan Emir Mahmud
b. Hondmir, Tarih-i ah smail-i evvel
ve ah Tahmasp adl eserinde ehrin
Safevî devletindeki yeri hakknda
önemli bilgiler vermektedir.
Eserin sosyo-ekonomik tarih adl
üçüncü bölümünde ise Safevî dönemi
iktisadî yapsn ve ticarî faaliyetleri
anlatan dört makale yer almaktadr.
Sömürgecilik öncesi dünya ticaretinde etkin konuma sahip olan Ermeniler, geni bir sahada özel ve tüzel irketler kurmulardr. Bu irketlerin çounluunu aile irketleri oluturmaktadr.
Edmund M. Herzig, “The family firm in
the commercial organisation of the Julfa
Armenians” adl makalesinde, 17. ve 18.
yüzylda bölgede önem kazanan Culfa
Ermeni aile irketlerinin yapsn ve
uluslar aras ticaretteki yerini incelemektedir. Söz konusu irketler, Ermeni
aile yapsn da aksettirmektedir. Geni
ataerkil aile yaps, sosyal hayatn temel
birimidir. Ermenilerde kardeler bir
arada otururlar. Birbirlerine ve bilhassa
büyük erkek kardee saygldrlar. Miras
hukuku da bu yapy aksettirecek biçimdedir. Varisler, üç temel kategoriye
bölünmütür: 1. oullar, kzlar ve onlarn torunlar; 2. erkek kardeler, kz
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kardeler ve onlarn torunlar; 3. büyük
ebeveynler. Eer ilk kategorinin varisleri varsa, ikinci kategoriden olanlarn ve
dierlerinin, mirasta hiçbir hakk yoktur.
Bütün oullar ve kzlar mirastan eit pay
alr; ama daha önce ölmü bir kzn
çocuklarnn mirasta hiçbir hakk yoktur. Ayrca torunlar, eer büyük ebeveynleri hayatta ise mirastan pay alamamaktadr.
Culfa Ermenileri, bu aile irketleri
ile Anadolu, ran, Msr, Hindistan,
Rusya ve Polonya’ya kadar uzanan
büyük bir ticaret a kurmay baarmlardr.
Makalede dikkati çeken, ancak yazarn pek deinmedii hususlardan biri de
örnek verilen ecerelerde Ermeniler
arasnda tesadüf edilen isimlerdir. Yazarn bir onomastik uzman olmad dikkate alnrsa bu, makul karlanabilir.
Ancak söz konusu adlar, toplumsal
hayat için önemli ipuçlar vermektedir.
Örnein Hoca Minasean (Khoja
Minasean) aile aacnda tesadüf edilen
isimler bu açdan dikkat çekmektedir.
zmir, Erzurum, Badat, Venedik, Moskova, Amsterdam gibi ülkelerde ticaret
a kuran bu ailenin eceresi incelendiinde Türkçe, Arapça ve Farsça adlara
tesadüf edilmektedir. Kültürel etkileim
tabii olmakla birlikte, böyle bir vaka,
uluslar aras ticarette etkin bir rol oynayan Ermenilerin pragmatik kayglarna
da bal olmaldr.
“Caravan trade in Safavid Iran (first
half of the 17th century” adl makalesinde Rüdiger Klein, kervan ticaretinin
Safevî ekonomisindeki önemine deinmektedir. Tpk Osmanl Devleti’nde
olduu gibi, ran da Avrupa’nn rekabetçi ticarî politikalarna kar koyamamtr. Tarihsel ticaret yollarnn önemini kaybetmesi ve ticaretin liman kentlerinde younlamas ile kervan ticareti
önemini yava yava kaybetmeye ba-

lam, daha çok iç ticarette kullanlr
olmutur. Buna mukabil Safevîler, kervan ticaretini gelitirmek için youn
çaba sarf etmilerdir. Hint ticaret yollar
ile önemi artan limanlar, iç ticarete
balamak için uramlardr.
Basra Körfezi’ne en yakn bölgedeki
Bandar Abbas liman kenti de bu dönemde önem kazanmtr. “Tanrlarn
terk ettii” bu ehir, ah Abbas döneminde imar edilmitir (1622). Anne
Kroell, “Bandar 'Abbas à la fin du règne
des Safavides” adl makalesinde, ehrin
Safevî iktisadî hayatndaki ve uluslar
aras ticaretteki yerini incelemektedir.
Hürmüz ile birlikte Hindistan deniz
ticaretinde önemli bir konuma sahip
olan Bandar Abbas, Batl güçler için de
bir cazibe merkezi hâline gelmitir.
Rudi Matthee de, “The East India
Company trade in Kerman wool, 16581730” adl makalesinde, ayn dönemde
Dou
Hindistan
Kumpanyasnda
Kerman pamuklu ürünlerinin öneminden bahsetmektedir. Hollandallarn ve
ngilizlerin hâkim olduu bu sahada,
tiftik ve ipekli mamuller Osmanl ticaretini sekteye uratm; buna mukabil söz
konusu ülkelerin ticarî ve siyasî hayatn
da etkilemitir. Yaklak bir asr boyunca youn ticarî ilikilerin yaand
Kerman bölgesi ve bölgenin mamulleri,
kârl bir emtia olmu ise de, Nadir ah
döneminin fahi fiyatlar ile istikrarsz
ve güvensiz siyasî ortamndan etkilenerek gerilemitir.
ranoloji konusunda yetkin isimlerden biri olan Jean Calmard’n editörlüünde hazrlanan bu kitap, Safevî dönemi sosyal ve ekonomik hayatna ilikin önemli çalmalardan biridir ve
konuyla ilgilenenler için zengin bir
kaynak nitelii sunmaktadr.
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