
rar yayımlanan bu kitap. her ne kadar 
geleneksel seyahatname tarzında basıl
mışsa da ( Viaggi di Pietro De Ila Va lle il 

Pel/egrino, Roma 1662) eser aslında mek
tup türünün seçkin bir örneğidir. Son
raları yapılan çeşitli neşirlerden en çok 
beğenilenler. daha az eksiklik ihtiva et
meleri sebebiyle G. Gancia'nın (Viaggi di 

Pietro Della Val/e, il Pel/egrino, Brighton 
1843) ve L. Bianconi'nin (Viaggio in Le· 

uan te di Pietro De Ila V al/e, Firenze 1 942) 

çalışmaları olmuştur. 1972 yılında mek
tupların tamamının ayrıntılı ve ilmi açık
lamalı yeni bir neşri yapılmak istenmiş
se de sadece bir tek cilt yayımlanabil
miştir (F. Gaeta - L. Lockhart, 1 Viaggi 

di Pietro De/la Valle: Lettere dalla Persia, 

1, Roma 1972). Bu husustaki son çalış

ma G. Bul! tarafından yapılmış ve mek
tuplar The Travels of Pietro Della Val
le, The Pilgrim adı altında yayımlanmış
tır (London ı 989). 

Della Valle'nin eserleri çeşitli Avrupa 
dillerine tercüme edildi ve Doğu dünya
sının değişik yönlerini incelemek iste
yen araştırmacıların başlıca kaynağı ol
du. Bunlardan coğrafya tarihçisi Rober
to Almagia eserleri coğrafya, ünlü Tür
kolog Ettore Rossi de iran ve Türk kül
türleriyle dilleri açısından değerlendirdi 
(bk. bibl.). Ayrıca iran ile ilgili kısımlar 
iranlılar. Hindistan 'a ait bilgiler ingiliz
ler tarafından tercüme edilerek incelen
di. istanbul ve Osmanlı toplumu hak
kında verdiği bilgiler de XVII. yüzyıl Os
manlı araştırmacılarının vazgeçilmez kay
nakları arasındadır. Della Valle'nin Tür
kiye'de ve iran'da iken iran tebaası Türk
ler arasında öğrendiği Türkçe üzerine 
hazırladığı Türk dili grameri yayımlan
mamış, fakat XIX. Uluslararası Şarkiyat
çılar Kongresi'nde E. Rossi tarafından, 
özellikle taşıdığı öneme yer verilerek ilim 
alemine tanıtılmıştır (Atti del XIX. Congres· 

SO, S. 202-209). 

Della Valle, seyahat dönüşü islam ül
kelerinden getirdiği Arabl h urufat ile ital
ya'da gelişmekte olan Doğu eserlerinin 
basılması hareketini hızlandırmış, top
ladığı değerli yazma eserlerin ölümün
den sonra ailesi tarafından papalık ma
kamına hediye edilmesi suretiyle de ün
lü Vatikan Kütüphanesi'nin kurulmasın
da çok önemli bir rol oynamıştır. Halen 

. yayımlanmamış notları ve çeşitli evrakı 

Vatikan Kütüphanesi ile Modena Bele
diyesi'nin arşivlerinde bulunmaktadır (bk. 
Rossi. RSO, XXII. 92 -98). 
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DELIAL 
( J~)) 

Bir haberi çarşı pazar dolaşıp 
bağırarak halka duyuran 
veya satılacak bir malın 

alım satımında vasıta olup 
pazarlığı sonuçlandıran kimse. _j 

Arapça'da defaJet (yol gösterme) kö
künden gelen dellal sözlükte "alıcı ile sa
tıcı arasında aracılık yapan kimse" anla
mına gelmektedir. Farsça asıllı olan ve 
bazı hadislerde geçen (Buhari, "Büyü'", 
64, 71; Ebu Davüd, "Büyü'", 1) simsar ke
Iimesinin de Hz. Peygamber devrinden 
beri yaygın olarak aynı anlamda kulla
nıldığı anlaşılmaktadır (Kettani, ll. 286) 

islam dünyasında gerek iç ticarette 
gerekse yabancılarla olan ticarı müna
sebetlerde baştan beri delialların varlığı 
bilinmektedir. Erkek dellallar yanında 
özellikle haremiere girip mal satımında 
aracılık yapan kadın dellallar da vardı. 

DELLAL 

Fatımller'de delialların ancak belirli mal
ların satımında aracılık yaptığı. Memlük
ler'de bunların yaptıkları satıştan % 2 
delialiye ücreti aldıkları ve bunun da ya
rısını devlete vergi olarak ödedikleri kay
naklarda geçmektedir. 

Osmanlılar'da bir haberi duyurmak ve
ya ticari sahada satıcı ile alıcı arasında 
uzlaşmayı sağlamakla görevli iki ayrı del
la! vardı . Dellalbaşının emrinde hareket 
eden haberci dellallar kendilerine bildi
rilen haberi halka duyururlar, buna kar
şılık yevmiye hesabıyla belirli bir ücret 
alırlardı. Halka haber veren ve emir teb
liğ eden dellallar padişah ölümlerinde 
veya cülüslarında durumu halka bildir
mekle yükümlü olup devletin resmi me
muru statüsünde idiler. Aynı şekilde is
tanbul ayaklanmalarında padişahın em
rini halka duyurmakla görevlendirildik
leri gibi asiler tarafından da halkın ken
di yanlarında yer alması için dellaf çıka
rıldığı bilinmektedir. Evliya Çelebi'ye gö
re XVII. yüzyılın ortalarında istanbul'da 
ticarı sahada görev yapan deliallardan 
dış bedestende 200, yeni bedestende 
yetmiş (Seyahatname, I, 614, 61 7), 1640 
tarihli Narh Defteri'ne göre de bezza
zistan ve bit pazarında 120'şer dellal 
(Kütükoğlu. s. 287) bulunmaktaydı. XV. 
yüzyılın ikinci yarısında önemli bir tica
ret merkezi olan Tokat'ta yirmi biri müs
lüman, beşi gayri müslim olmak üzere 
yirmi altı delialın mevcut olduğu kaynak
larda belirtilmektedir. 

Ticari alanda görev yapan dellallar em
lak dellalı, bedesten dellalı, balıkhane 

dellalı. araba dellalı, esirci dellalı, ibri
şim dellalı, at pazarı delialı gibi adlarla 
anılmışlardır. Evliya Çelebi XVII. yüzyıl
da bu deliallardan esnaf-ı delialan-ı be
destan-ı enderün, esnaf-ı delialan-ı be
destan-ı blrün ve esnaf-ı delialan-ı be
destan-ı cedld hakkında bilgi vermekte 
ve pirlerinin Ebü' n- Ni da olduğunu be
lirtmektedir (Seyahatname, 1, 614-615, 

6 ı 7). Bu şekilde herhangi bir meslekte 
görev yapan dellal sorumlu olduğu mes
lek dışında başka bir alanda dellallık ya
pamazdı. 

Deliallığın Osmanlı ticarı hayatında 

önemli bir yeri olduğu kaynaklardan an
laşılmaktadır. Mesela 1479'da istanbul 
ve Galata dellallığının üç yıllığının 1 mil
yon akçeye satılması, 1484'te yine üç 
yıllık bir zaman zarfında tüccarların güm
rük resimlerinden 970.000 akçe deliali
ye elde edilmesi bu teşkilatın önemini 
ortaya koymaktadır. 
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DELLAL 

Dellallar sadece iç ticarette değil ya
bancılarla yapılan alışverişte de önemli 
bir yere sahiptiler. Alan ve satan ara
sında kanunlarda gösterilen hükümlere 
göre aracılık yaparlardı. Dolayısıyla ta
raflar arasında sözleşmeyi sağlayan hu
kuki bir sıfatları da vardı. Çok defa alıcı 
arayan tüccarı veya satıcı arayan şahsı 
bulur ve bunlar arasında ya vekaletle 
veya doğrudan muameleyi yerine getirir
lerdi. Bu fonksiyonlarıyla bir bakıma sim
sarların ve bugünkü komisyoncuların ye
rini tutmaktaydılar. Bunun yanı sıra del
lallar ikinci elden malın satışını da ya
parlardı . Bu durum özellikle tereke sa
tışlarında daha çok görülmekte ve hiz
metlerine karşılık kendilerine delialiye 
adıyla bir ücret ödenmekteydi. Bu delial
lardan başka bir de özellikle zengin ko
naklarına ve saraya kumaş veya elbise 
satan kadın dellallar vardı ki bunlara del
Iale denirdi. 

Delialların alım satımdan aldığı ücret 
malın cinsine ve bölgelere göre farklı
lıklar gösterirdi. Fatih devrine ait bir ka
nunnamede delialların ticari malların 

alım satımından alacakları ücret belir
tilmiştir (Kanünname-i Sultani, s. 57-59) 
Bu ücret genel olarak % 1 nisbetinde 
tesbit edilmişti. Mesela Urfa sancağı ka
nununda satılan hayvanların sahiplerin
den her 100 akçede bir Osmanlı akçesi 
delialiye alınması hükmü bulunmakta
dır (Barkan, Kanun/at; s. 157) . Şam'da ise 
mercan ın her sandığı için 1 O eşrefi* del
laliye alınır ve bunun yarısı deliala veri
lirdi (Sa rkan, Kanun/a r, s. 221 ). 

Delialların tayin ve azilleri de kanun
larla belirlenmişti. Fatih kanunnamesin
de delialların yolsuzluk yapmaları halin
de simsarları tarafından aziedilip ellerin
deki dellallık beratlarının alınması hük
mü yer atmaktaydı. Buna rağmen delial
ların bazı suistimalierde bulundukları, 

özellikle esirci deliallarının satıcıları al
dattıkları sık görülürdü. 

Büyük şehirlerde loncalar halinde teş
kilatianan delialların başlarındaki emin
leri vasıtasıyla işlerini dürüstçe yürüt
meleri sağlanmış, meslekten olmayan
ların dellallık yapmaları ise yasaklanmış
tl. Mesela Mısır'da kale muhafızlarının 
pazarda çalışmalarına, alışverişte bulun
malarına veya dellallık yapmalarına en
gel olunmuş ve bu gibilerin ceza olarak 
uiQfelerinin kesilmesi emredilmişti. 

Haber dellallığı bugün modern haber
leşme vasıtaları ve yayın organlarının ge
lişmesiyle kendiliğinden ortadan kalkmış
tır. Ancak ticari sahadaki dellallık simsar-
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lık adı altında devam etmektedir (dellal 
ile ilgili fı khi hükümler için bk. SİMSAR) 
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DELLALÜLKÜTÜB 
( ..,...::sJIJ~~) 

Ebü'I-Meall Sa'd b. All b. el-Kasım 
Dellalü'l-kütüb el-Haziri 

(ö. 568 / 1172) 

Verrak ve şair. 
_j 

Bağdat'ın kuzeyinde bulunan Düceyl 
bölgesindeki Hazire köyünde doğdu. As
ten Medineli olduğu tahmin edilmekte
dir. Ensari ve Hazreci nisbeterini bu se
beple almış olmalıdır. Devrinin tanınmış 
edebiyatçılarından EbQ MansOr ibnü'l-

Dellalü lkütüb' ün 
LameJ:ıu'l· 

mülaJ:ı ad lı 

eserinin 
ilk iki sayfas ı 

(Köprülü Ktp ., 

nr. 1364) 

Cevaliki, Ebü's-Saadat ibnü'ş-Şeceri ve 
Ebu Muhammed ibnü'I-Haşşab'dan fay
dalandı. Hanefi fakihlerden fıkıh tahsil 
etti. Bağdat'ta kitap istinsah edip sata
rak geçimini temin ettiği için vem'ik* ve 
"dellalü'l-kütüb" lakaplarıyla tanındı. Ba
zı dini görüşleri sebebiyle suçlanıp dev
let adamlarına şikayet edildiğini öğre
nince hayatının tehlikede olduğunu an
ladı ve bir süre Bağdat'tan uzaklaşa
rak Suriye'de dolaştı. Kendisiyle uğra

şanların öldüğünü haber alınca tekrar 
Bağdat'a döndü ve 568 yılı Safer ayın
da (Ekim 1172) burada vefat etti. 

Dellalülkütüb çeşitli ilimiere vakıf bir 
edip, akıcı bir üslupla yazdığı kısa lirik 
şiirleri bulunan bir şairdir. Şiirlerinin ko
nusu kadın, aşk ve mizahtır. Nazımda 

olduğu kadar nesirde de büyük bir sa
natkar olduğu bilinmektedir. 

Eserleri. Başlıca eserleri şunlardır : 1. 
Zfnetü'd-dehr ve 'uşratü ehli'l- 'asr. 
Ebu MansOr es-Sealibi'nin Yetfmetü'd 
dehr adlı eserinin bir devamı olarak 
Baharzi tarafından yazı lan Dümyetü '1-
lwşr'ın zeylidir. Eserde çağdaşlarından 
ve daha önce yaşamış şairlerden bir kıs
mını ele almakta ve şiirlerinden örnek
ler vermektedir. Eser günümüze kadar 
gelmemiştir. 2. Lümehu '1- mülaJ:ı . Bir 
kaside antolojisi olan eser alfabetik olup 
549 (1154) yılında kaleme alınmıştır. 

Köprülü (nr 1364 ), Süleymaniye (Ayasof
ya, nr. 4246) ve Topkapı Sarayı Müzesi 
(lll. Ahmed. nr. 2344) kütüphanelerinde 
yazmaları bulunmaktadır. 3. el-İ'caz 
fi'l - eJ:ıaci ve'l- el gaz. Emir Mücahidüd
din Kaymaz' a ith af edilen eser 1 000 ka
dar bilmeceyi (lugaz) ihtiva etmektedir. 


