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ÖZET 

 

Kadim Tahran 

 

مدیق رانهت  

 

Bu kitap Etelaat-e Haftegi dergisinde, 1984 Acem Yeni Yılı baskısından 1985 yılındaki 

mütekabil baskıya kadarki süreçte, aynı başlık altında yayımlanmış olan makalelerin 

özetlenmiş halidir. Eser “Tahran” kelimesinin etimolojisiyle başlamakta ve farklı bir şekilde 

yazılan Arapçasının tahrif edilmiş olduğunu ve hiçbir tarihî dayanağı bulunmadığını 

açıklamaktadır. Gezginlerin anlatılarını kaynak olarak kullanarak kitap Tahran’ın nasıl başkent 

olduğunu anlatarak devam etmekte ve şehrin kapılarının, mahallelerinin, geleneklerinin ve 

halkının hoş ve keyifli bir tasvirini sunmaktadır. 

 

Kitap, özünde Tihran-i Qadim’ın genel bir monografisi ile birlikte bir tamamlayıcı anlatılar 

derlemesidir. Haber kaynakları hariç olmak üzere, bunlara dair atıflara metin içerisinde yer 

verilmemiştir. Bunun yerine kaynaklar, çalışmada başvurulan kitaplar, bir kaynakça dizini 

içerisine dâhil edilmiştir. Elbette, kitapta yazarın kendisinin gördüklerine ya da duyduklarına 

dayanan bölümler bulunmaktadır. Bu itibarla, Jafar Shahri’nin kitabındaki gibi, bu bölümlerin 

kaynaklara atıfta bulunması gerekmemektedir. Örneğin, Morvari Topu’nu tasvir ederken, Şah 

Yönetimini ve İranlı top ustasının topun namlusuna attığı imzasını gördüğü zamana dair kendi 



anılarını anlatmaktadır. Bu durum, topun Portekizliler tarafından mı yoksa Feth-Ali Şah’ın 

emri ile mi yapıldığına dair tarihî kuşkuları ortadan kaldırmaktadır.  

 

Yazar bunların yanında okuyucuların dergi editörüne gönderdikleri okuyucu mektuplarını da 

çalışmasını düzeltmek ve tamamlamak için kullanmıştır. Bu durum yazarın yaklaşımını, bir 

ölçüye kadar, Encevi Şiraz’ın geç dönemlerindeki antropolojik yöntemine benzer kılmaktadır. 

Diğer bir ifadeyle, belirli bilgiler yerel bilgi kaynaklarından edinilmiş ve daha sonra araştırmacı 

tarafından düzenlenmekte veya özetlenmektedir.  

 

Tihran-i Qadim kitabına yönelik en iyi değerlendirme, bu kitabı İran’ın şehir toplumunun 

moderniteye ve modernizasyon sürecine nasıl girdiğine; bunlarla karşılaştığında nasıl bir 

kültürel direnç veya kabul gösterdiğine dair bir anlatı olarak ele almak olacaktır. Tahran’a ilk 

otomobilin gelişi, ilk hastane ve elektrik santralinin kurulması, Tahran’daki posta hizmetinin, 

sinemanın ve bankacılığın tarihi, Tihran-i Qadim kitabının en iyi akademik yöntemlerle 

derlenemeseler de antropolojik açıdan ilgi çekici içeriğe sahip olan bütün bölümlerini 

oluşturmaktadır.  
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