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Kadı Sicilleri Projesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı
Yaklaşık iki yıldır devam eden ve İslâm Araştırmaları Merkezi’yle (İSAM) İs-
tanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın müşterek projesi olarak yürü-
tülen İstanbul Kadı Sicilleri Projesi, 20 Aralık 2010’da Dolmabahçe Sarayı’nda 
düzenlenen bir toplantı ile basın ve yayın dünyasına tanıtıldı. İSAM Başkanı 
Prof. Dr. M. Âkif Aydın yaptığı sunumla, devlet kademelerinden birçok temsil-
cinin yanı sıra yayın dünyası ve basın mensuplarından oluşan bir topluluğun da 
bulunduğu toplantıda projeyi tanıttı (devamı s. 2’de).

İSAM’da Fahreddin Râzî Sempozyumu Yapıldı
Vefatının 800. yıl dönümü münasebetiyle İSAM’da düzenlenen Fahreddin Râzî 
Sempozyumu 25-26 Aralık 2010 tarihlerinde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Tahsin 
Görgün (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi), Dr. Ömer Türker (İSAM) ve Dr. Se-
mih Ceyhan (İSAM) tarafından organize edilen ulusal sempozyum altı oturum 
halinde yapıldı. Farklı üniversitelerden öğretim üyeleriyle (İlhan Kutluer, İlyas 
Çelebi, M. Sait Özervarlı, Eşref Altaş, Yaşar Aydınlı, Mustafa Sinanoğlu, Ekrem 
Demirli, Muammer İskenderoğlu, Agil Şirinov, Şaban Haklı, Abdullah Kartal, 
Murteza Bedir, Yunus Apaydın, Burhanettin Tatar, Mehmet Emin Maşalı, Harun 
Öğmüş, Faig Ahmedzade, Sedat Şensoy, Nasrullah Hacımüftüoğlu, Musa Alak) 
İSAM araştırmacılarının (Ömer Türker, Semih Ceyhan, Eyyüp Said Kaya, Ha-
san Tuncay Başoğlu, Şükrü Özen, M. Suat Mertoğlu, Ali Hakan Çavuşoğlu) katıldığı sempozyumda açılış konuşmaları 
dışında on tebliğ sunuldu ve on müzakere yapıldı. İki gün süren sempozyum Dr. Ömer Türker’in kapanış konuşması ile 
sona erdi.

İSAM’da Mushaf-ı Şerîf Serlevhaları Sergisi Açıldı
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, İSAM, 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Baş-
kenti Ajansı ve Klasik Türk Sanatla-
rı Vakfı’nın katkılarıyla 30-31 Aralık 
2010 tarihlerinde İSAM’da düzenle-
nen sergide İstanbul’da yazılan mus-
haf-ı şerîfl erin serlevhaları sergilendi. 
“Klasik Türk Sanatlarında 15 Sergi ve 
15 Seminer” konulu proje kapsamında 

düzenlenen sergi, Klasik Türk Sanatları 
Vakfı’nın hazırladığı projenin on beşinci 
ve son halkası idi. İki gün süreyle açık 
kalan sergide seçkin yazma eserlerin ser-
levha ve hizip gülleri sergilendi. Prof. Dr. 
M. Uğur Derman, serginin ilk gününde 
“İstanbul’da Mushaf-ı Şerîf Yazma Gele-
neği” konulu bir de seminer verdi.
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İnsankitap’ta İSAM Yayın Günleri 
ve Söyleşi

İnsan Yayınları ile İSAM Yayınları’nın ortaklaşa düzenle-
dikleri program çerçevesinde 1-15 Şubat 2011 tarihleri ara-
sında İSAM Yayınları, Beyoğlu’nda bulunan İnsankitap’ta 
tanıtıldı. On ayrı dizideki 100’ü aşkın eserin tanıtıldığı 
programda, İSAM araştırmacılarından Doç. Dr. Sey-
fi  Kenan’la da söyleşi yapıldı. Kenan, 12 Şubat 2011’de 
İnsankitap’ta gerçekleşen etkinlikte, editörlüğünü yaptı-
ğı Erken Klasik Dönemden XVIII. Yüzyıl Sonuna Kadar 
Osmanlılar ve Avrupa: Seyahat, Karşılaşma ve Etkileşim 
(İSAM Yayınları, 2010) adlı kitap çerçevesinde görüşleri-
ni okurlarla paylaştı. Kenan, kitabın araştırma sorusunun 
oluşum hikâyesini kısaca verdikten sonra Osmanlılar ile 
Avrupa arasındaki karşılaşmaları, savaş alanlarından ziya-
de kültür ve sanat bağlamında ele aldı. Bu alandaki karşı-
laşmaları anlatan Kenan, iki kültürün birbirlerini tasavvur 
biçimleri ile sanat, kültür ve eğitim alanındaki iletişim ve 
etkileşim ilişkileri üzerinde durdu. 

İslâm Araştırmaları Dergisi’nin 23 
ve 24. Sayıları Yayımlandı

Altı aylık periyotlarla yılda iki defa yayımlanan İslâm 
Araştırmaları Dergisi’nin 23. sayısında Syed Farid Ala-
tas, Edward Omar Moad, Emir Kuşçu – Mahmut Aydın, 
Mehmet Günenç, Semih Ceyhan ve Osman Demir’e ait 
makalelerin yanı sıra, Atilla Ataman, Semih Ceyhan, Mus-
tafa Çakmaklıoğlu, Kadir Gömbeyaz, Salime Leyla Gür-
kan, Betül Ü. Kanburoğlu, Cüneyt Köksal, Özkan Öztürk, 
Salih Sandal ve Haşim Şahin’in kitap tanıtım yazıları bu-
lunmaktadır.

24. sayıda ise Harun Öğmüş, Fatih M. Şeker, Arslan To-
pakkaya, Hasan Tuncay Başoğlu, Ertuğrul Boynukalın ve 
Hasan Özer’in birer makalesi bulunurken, kitabiyat bölü-
mü Merve Betül Bayrak, Sevinç Bildik, Recep Erkmen, 
Feyza Işık, Haşim Karpuz, Hilal Livaoğlu, Ahmet Sezgin, 
Mehmet Zahit Tiryaki ve Şeyma Turan’ın kitap tanıtımla-
rından oluşmuştur.

Osmanlı Araştırmaları’nın 35 ve 
36. Sayıları Yayımlandı

Kurucusu ve ilk yazı işleri sorumlusu merhum Prof. Dr. 
Nejat Göyünç tarafından ilk defa 1980’de yayımlanan Os-
manlı Araştırmaları’nın (The Journal of Ottoman Studi-
es) malî sorumluluğu, basımı ve dağıtımı 34. sayıya kadar 
Enderun Kitabevi tarafından üstlenilmişti. Hakemli olan 
ve düzenli olarak yılda iki sayı çıkarılan derginin neşri 35. 
sayıdan itibaren İSAM tarafından yürütülmekte olup 2010 
yılında 35 ve 36. sayılar yayımlanmıştır. Derginin 35. sa-
yısında Heath W. Lowry, Heather Ferguson, Hilal Kazan, 

Murat Dağlı, Necmettin Alkan, Malissa Taylor, Ömer 
Zülfe, Adam Siegel, Recep Çelik, Nuri Kavak ve Nuret-
tin Gemici’nin makaleleriyle, Kemal Beydilli, H. Ahmet 
Arslantürk’ün değerlendirme ve Necmettin Alkan’ın tanı-
tım yazıları yer almaktadır.

Donald Quataert ve Baki Tezcan’ın editörlüğünde yayım-
lanan ve Rifa‘at Abou-El-Haj’a ithaf edilen 36. sayıda ise 
Mahmood Ibrahim, Ali Abdullatif Ahmida, Peter Gran, 
Suraiya Faroqhi, Palmira Brummett, Heath W. Lowry, 
Baki Tezcan, Rula Jurdi Abisaab, Mustafa Aksakal, Ch-
ristine Philliou, Dina Rizk Khoury ve Janet Klein’in ma-
kaleleri bulunmaktadır. 36. sayı aynı zamanda Beyond 
Dominant Paradigms in Ottoman and Middle Eastern/
North African Studies:A Tribute to Rifa‘at Abou-El-Haj 
(Osmanlı ve Orta Doğu-Kuzey Afrika Çalışmaları’nda 
Hakim Paradigmaların Ötesi: Rifa‘at Abou-El-Haj Arma-
ğanı başlığıyla kitap olarak da yayımlandı.

Kadı Sicilleri Projesi Tanıtım 
Toplantısı Yapıldı

(s. 1’den devam) Aydın, konuşmasında bunun dört yıllık 
geçmişe sahip bir proje olduğunu söyleyerek, İstanbul’un 
2010 Avrupa Kültür Başkenti olmasıyla projedeki çalış-
maları hızlandırdıklarını ifade etti. Aydın, 1500-1600 yıl-
ları arasında İstanbul mahkemelerinde tutulmuş kayıtların 
Latin harfl erine çevrilerek yayımlanmasından oluşan kadı 
sicillerinin, birinci el kaynak olarak Osmanlı döneminin 
sosyal tarihinin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarttığını 
söyledi. Projeden önce bu önemli kaynağı kullanabilmek 
için Osmanlıca bilmek ve kaynakların bulunduğu yerlere 
seyahat etmek gibi ön şartların bulunduğunu ifade eden  
Aydın, “Kadı sicillerinin yayımlanmasıyla bu zorunluluk-
ların ortadan kalktığını ve kaynaklara ulaşmanın çok kolay 
hale geldiğini” belirtti.

Aydın konuşmasının devamında Osmanlı mahkeme defter-
lerinin ilk on cildinin Üsküdar’a, geri kalanlarının ise Suri-
çi İstanbulu’na ait olduğunu söyleyerek Suriçi ile buranın 
dışında kalan bölgelerde yaşanan olaylara ait belgelerin 
farklılıklar gösterdiğini ilâve etti. Osmanlı’nın başşehri olan 
Suriçi’nin doğal olarak hem Anadolu’dan gelenlerin hem 
de diğer milletlerin uğrak yeri olduğunu vurgulayan Aydın, 
dinî ve etnik açılardan zengin bir çeşitliliğe sahip olan bu 
bölgeye ait mahkeme defterlerinde diğerlerinden daha çeşit-
li örneklere rastlanıldığına dikkat çekti. Bu defterlerin orta-
lama her on yıldan bir, her beldeden onar defterin seçilerek 
hazırlandığını hatırlatan Aydın, proje sonunda toplam kırk 
defterin neşredilmiş olacağını söyledi.

Toplantıda ayrıca, M. Âkif Aydın’ın proje kapsamında 
şimdiye kadar yayımlanmış olan on beş mahkeme defte-
rinden yaptığı seçkilerden oluşan Kadı Sicillerinde İstan-
bul (İSAM Yayınları, 2010, 203 sayfa) çalışması toplantı-
ya katılanlara hediye edildi.

sayı 34.indd   2sayı 34.indd   2 2011-04-04   16:482011-04-04   16:48



3OCAK
MART
2011

YAYINLAR

Osmanlı Araştırmaları İSAM 
Yayınları Arasında

(s. 1’den devam) Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Heath W. 
Lowry, Prof. Dr. İsmail E. Erünsal, Prof. Dr. Feridun Eme-
cen, Prof. Dr. Klaus Kreiser, Prof. Dr. Kemal Beydilli’den 
oluşan yayın kuruluna, yeni dönemde Doç. Dr. Bilgin 
Aydın ve Doç. Dr. Baki Tezcan da katılmıştır. Index Is-
lamicus ve Turkologische Anzeiger tarafından taranmakta 
olan dergide, Osmanlı düşünce ve kültürüne orijinal katkı 
mahiyetindeki Osmanlı tarihi, iktisadı, hukuku, felsefesi, 
edebiyatı ve kültürü alanlarında kaleme alınan Türkçe, Al-
manca, İngilizce ve Fransızca makalelere yer verilmekte-
dir. Dergide ayrıca kitap tanıtımları, sempozyum, seminer 
ve konferans değerlendirmeleri de yayımlanmaktadır.

Ziyaretler
Çin İslâm Cemiyeti Başkanı 

İSAM’da
Çin İslâm Cemiyeti Başkanı Hilaluniddin Chen Guangyan 
başkanlığındaki yedi kişilik heyet, din hizmetleri ve eği-
timi hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve iş birliği 
imkânlarını konuşmak üzere 17 - 21 Şubat 2011 tarihleri 
arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmî davetlisi ola-
rak Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. 19 Şubat 2011 
tarihinde İSAM’ı ziyaret eden heyet, İSAM yöneticileriyle 
kurum faaliyetleri ve yürütülebilecek iş birliği konuların-
da temaslarda bulundu.

Rusya Müftülüğü’nden İSAM Ziyareti
Bütün Rusya Müftülüğü Başkan Yardımcısı ve Mordov-
ya Cumhuriyeti Müftüsü Fagim-Hazret Safi yev ile Müftü 
Yardımcısı Reiz-Hazrel Yangliçev ve beraberindeki heyet, 
çeşitli konularda fi kir alışverişinde bulunmak üzere 26 
Ocak 2011 tarihinde İSAM’a ziyarette bulundu. TDV İs-
lâm Ansiklopedisi projesi ve İSAM’ın faaliyetleriyle ilgili 
olarak bilgi alan heyet, İSAM Kütüphanesi’ni gezdikten 
sonra kurumdan ayrıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan 
İSAM Ziyareti

İngiltere’nin çok kültürlülüğünü, çeşitliliğini yansıtan ve 
içinde çeşitli sivil toplum kuruluşları ile akademisyenlerin 
bulunduğu on bir kişilik bir heyet, İngiltere Dışişleri Ba-
kanlığı organizasyonu ile gerçekleştirdikleri Türkiye ziya-
retleri kapsamında 7 Şubat 2011 tarihinde İSAM’ı ziyaret 
etti. Türkiye Diyanet Vakfı ve İSAM hakkında bilgi almak 
üzere kuruma gelen heyete İngiltere Büyükelçiliği Global 
Konular Bölümü Başkanı Maya Sivagnanam ve İngiltere 

Başkonsolosluğu Siyaset / Basın ve Halkla İlişkiler Kon-
solosu John Riley eşlik etti. Başkanlık makamında yapılan 
görüşmelerden sonra heyet İSAM Kütüphanesi’ni gezerek 
merkezden ayrıldı.

Yeni Yayınlarımız

Araştırma Dizisi

Kadı Sicillerinde İstanbul (XVI. ve XVII. Yüzyıl), 
M. Âkif Aydın, İstanbul: İSAM Yayınları, 200 s., 
ISBN 978-605-5586-34-8.

Osmanlı kadı sicillerin-
den bir numune özeliğini 
taşıyan bu eser, Osmanlı 
mahkeme defterleri ara-
sından hazırlanan on beş 
ciltten yapılmış bir seç-
kidir. Bilindiği gibi kadı 
sicilleri, konu zenginliği, 
hukukî ve sosyal olay-
lara yaklaşım biçimi ve 
mahkemelerin Osmanlı 
devlet yapısı içerisindeki 
yeri ve işlevi yönlerin-
den konunun uzmanları 
yanında, uzman olmayan 
çok sayıda aydının da 
ilgisini çekmektedir. Bu 
eser, söz konusu ilgiye cevap mahiyetinde hazırlanmıştır.

Eserde, seçilen kayıtlar hukuk ve sosyal hayat ağırlıklı 
bir tasnife tâbi tutularak Osmanlı hukukuna ait giriş bölü-
müyle ve her bölümün başına eklenen o bölümdeki kayıt-
ları daha anlaşılır kılan bilgilerle zenginleştirilmiştir. Her 
kayıttan sonra, kayıtların asıl defterdeki yerleri parantez 
içinde gösterilmiş ve her kaydın tarihi belirtilmiştir. Bu 
eserle birlikte Osmanlı’da hayatı ve toplumu ilgilendiren 
pek çok konu gün yüzüne çıkmış olacaktır.

Beyond Dominant Paradigms in Ottoman and 
Middle Eastern/North African Studies:A Tribute 
to Rifa‘at Abou-El-Haj, Edited by Donald Qua-
taert and Baki Tezcan, İstanbul: İSAM Yayınları, 
237 pgs, ISBN 978-605-5586-33-1.

Bu eser, Abou-El-Haj’ın onuruna Donald Quataert ve 
Baki Tezcan tarafından Nisan 2010’da Binghamton’da 
düzenlenmiş, meslektaş ve öğrencilerinin tebliğler sunup 
kendisinin Osmanlı ve Ortadoğu-Kuzey Afrika çalışmala-
rı üzerindeki etkisini değerlendirdikleri bir konferanstan 
doğmuştur. Quataert, Binghamton Üniversitesi’nde tarih 
dalında ordinaryüs profesör olup aralarında Osmanlı İmpa-
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ratorluğu, 1700-1922’nin 
de (İngilizce baskı, 2000; 
Türkçe çeviri: Ayşe Berk-
tay, 2002) bulunduğu bir-
çok kitap ve makalenin 
yazarıdır. Tezcan ise Kali-
forniya Üniversitesi Davis 
Kampüsü’nde tarih ve din 
çalışmaları doçenti ve The 
Second Ottoman Empire: 
Political and Social Trans-
formation in the Early Mo-
dern World’ün (İngilizce 
baskı, 2010; Türkçe çevi-
ri: 2011) yazarıdır. Kitap-
taki makaleler ilk olarak 

2010’dan bu yana İSAM tarafından neşredilen Osmanlı 
Araştırmaları’nın 36. sayısında yayımlanmıştır. 

Doktora Tezleri

Şem‘î Efendi ve Mesnevî Şerhi, Şeyda Öztürk, 
İstanbul: İSAM Yayınları, 510 s., ISBN 978-605-
5586-36-2.

Şem‘î Efendi, XVI. yüzyıl 
ilim ve kültür hayatında ta-
savvufî eserlerden yapmış 
olduğu Türkçe tercüme ve 
şerhlerle ismini duyurmuş 
mutasavvıf bir âlimdir. Bu 
kitap Şem‘î Efendi’nin 
şahsiyetini ve onun 
Mevlânâ’nın Mesnevî’si 
üzerine kaleme aldığı şerhi 
tanıtarak Mesnevî’nin şerh 
geleneğindeki yerini tespit 
etmeyi hedefl emektedir.

Şem‘î Efendi’nin Mesnevî 
Şerhi, Mesnevî’nin tamamı-
nı kapsayan ilk Türkçe şerh 

olması, dönemin padişahı III. Murad’ın emriyle yazılması, 
Mesnevî’nin anlaşılması için vahdet-i vücûd terminoloji-
sindeki merâtib-i vücûd bilgisini anahtar kavram olarak 
görmesi, temel İslâmî ilimler ve tasavvuf literatürüne ait 
80’i aşkın kaynak ve 300 tasavvufî menkıbeye yer verme-
si gibi özellikleriyle devrinde ve kendinden sonra yazılan 
Mesnevî şerhlerine emsal teşkil etmiştir.

Özellikle Mesnevî’nin irşat rehberi boyutunun öne çıkarıl-
dığı şerhte, Mevlânâ’nın mutasavvıf cephesi görünür hale 
gelmekte, Mesnevî beyitlerinde semboller perdesiyle giz-

lenen tasavvufî ıstılahlara vukufi yet kolaylaşmaktadır. Bu 
yönüyle kitap, tasavvufî yorumların Mesnevî şerhlerine 
girişine dair Ankaravî öncesi ve sonrası şeklindeki tasnifi n 
yanlışlığını da ispat etmektedir. 

Kadı Sicilleri

İstanbul Kadı Sicilleri Bâb Mahkemesi 46 Nu-
maralı Sicil (H. 1096 - 1097 / M. 1685 - 1686), 
Hazırlayanlar: Sabri Atay, Yılmaz Karaca, Rasim 
Erol, Salih Kahriman, Fuat Recep, Hüseyin Kı-
lıç, 790 s. + CD , ISBN 978-605-5586-35-5.

İstanbul Kadı Sicilleri Bâb Mahkemesi 54 Nu-
maralı Sicil (H. 1102 / M. 1691), Hazırlayanlar: 
Hüseyin Kılıç, Yılmaz Karaca, Rasim Erol, Salih 
Kahriman, Fuat Recep, Sabri Atay, 538 s. + CD, 
ISBN 978-605-5586-38-6.

İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb (Havass-ı Refîa) 
Mahkemesi 74 Numaralı Sicil (H. 1072 - 1073 / 
M. 1661 - 1662), Hazırlayanlar: Hüseyin Kılıç, 
Yılmaz Karaca, Rasim Erol, Salih Kahriman, 
Fuat Recep, Sabri Atay, 524 s. + CD, ISBN 978-
605-5586-40-9.

İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb (Havass-ı Refîa) 
Mahkemesi 19 Numaralı Sicil (H. 1028 - 1030/ 
M. 1619 - 1620), Hazırlayanlar: Yılmaz Karaca, 
Rasim Erol, 562 s. + CD, ISBN 978-605-5586-
39-3.
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• Doç. Dr. Seyfi Kenan

(Kitap / editör) Nizâm-ı Kadîm’den Nizâm-ı Cedîd’e III. 
Selim ve Dönemi / Selim III and His Era from Ancien Ré-
gime to New Order, İstanbul: İSAM Yayınları, 2010, 752 
sayfa.
(Makale) “III. Selim Dönemi Eğitim Anlayışında Arayış-
lar”, Nizâm-ı Kadîm’den Nizâm-ı Cedîd’e III. Selim ve 
Dönemi / Selim III and His Era from Ancien Régime to 
New Order, İstanbul: İSAM Yayınları, 2010, s. 129-163.

• Doç. Dr. Şükrü Özen

(Müzakere) “Fıkıh Usulünde Fahreddin Râzî Mektebi ve 
Karâfî”, Bildiri: Hasan Tuncay Başoğlu, Fahreddin Râzî 
Sempozyumu, İSAM, İstanbul 25 - 26 Aralık 2010.

(Seminer) “Mantık ve Âdâb-ı Bahs”, Lisans Akademik 
Destek Programı (LADEP), İSAM, 2010.

• Dr. Semih Ceyhan
(Bildiri) “Fahreddin er-Râzî’nin Müşahede Yöntemi-
ne Yönelttiği Eleştiriler”, Fahreddin Râzî Sempozyumu, 
İSAM, İstanbul 25 – 26 Aralık 2010.
(Makale) “Molla Fenârî ve Bir Usul Metni Olarak Şer-
hu Dîbâceti’l-Mesnevî”, İslâm Araştırmaları Dergisi, 23 
(2010), s. 75-115.

(Makale) “Tâhirü’l-Mevlevî’nin Mahfi l Dergisindeki Hâ-
tırâtı Işığında Mesnevîhan Selânikli Mehmed Esad Dede”, 
Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 26 (2010), 
s. 25-70.

(Makale) “Şeyhü’s-selâtîn fî Ahdi’l-Osmâniyyîn: Azîz 
Mahmûd Hüdâyî”, Savletü’r-rûh, Cezayir: CNRPAH 
2010, s. 183-198.

(Kitap Tanıtımı) Ekrem Demirli, “İslâm Metafi ziğinde 
Tanrı ve İnsan: İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücûd Geleneği” 
(İstanbul 2005), İslâm Araştırmaları Dergisi, 23 (2010), 
s. 147-153.

• Dr. M. Suat Mertoğlu

(Makale) “İslâm’ın Anlaşılmasını Kur’an ile Sınırlandır-
ma Eğilimini Ortaya Çıkaran Temel Dinamikler”, Dinî 
Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması Ko-
nusundaki Çağdaş Yaklaşımlar Çalıştayı, ed. Cengiz Kal-
lek, İstanbul: İSAM Yayınları, 2010, s. 115-149.

• Enis Karakaya

(Konferans) “Ruphinianus’tan (Caddebostan) Günümüze 
Ulaşan Arkeolojik İzler”, Fransız Araştırmaları Enstitüsü, 
İstanbul 15 Mart 2011.

İSAM Mensuplarının İlmî Çalışmaları

Aylık Konferanslar
Prof. Dr. Metin Kunt (Sabancı Üniversitesi), 
“XVI. Yüzyıl Osmanlı Siyasasında Saltanat ve 
Hükümet Ayrışması”, 14 Ocak 2011.

Prof. Dr. Metin Kunt, Kanûnî Sultan Süleyman dönemin-
de Osmanlı’nın siyasal değişimini ve sosyal hareketlilikle-
rini ele aldığı konferansına, birçok etnik yapının bir araya 
gelerek oluşturduğu bir hânedan imparatorluğu olan ve tek 
bir coğrafî bölgeden oluşmayan Osmanlı Devleti’ni, diğer 
imparatorluk sistemleriyle (Avusturya-Habsburg hâneda-
nı, Bizans İmparatorluğu, merkez bölge devletleri Fransa, 
İspanya vb.) karşılaştırarak başladı ve ilk olarak Osmanlı 
Devleti’nin özgünlükleri, benzerlikleri ve farklılıkları üze-
rinde durdu.

Kunt, konferansın devamında, Osmanlı Devleti’nin ken-
dine özgü yönetim biçiminde yer alan Osmanlı dirlik-kapı 
sistemini anlattı. Buna göre, dirliğin sultandan sipahiye 
her düzeyde tahsis edildiğini ve sahiplerinden kapı görev-
lileri ile maiyetinin geçimlerini karşılamalarının beklen-
diğini söyledi. Aynı şekilde gelirlerin nakdî olduğu kadar 
aynî de olabildiğine; tarımsal vergilerin tahsilinin ve ce-

zaların malî, askerî ve yönetimsel boyutları bulunduğuna; 
dirlik haklarının rütbe ve kıdem baz alınarak ayarlandığı-
na; dirlik alanların gelirinin ve kapısındakilerin buna göre 
arttığına değindi. Kunt ayrıca, hükümdarın kapısının hem 
nicelik hem de nitelik olarak çok farklı olduğunu, kurduğu 
kapı ile hükümdarlığını sürdürdüğünü, devşirme yoluy-
la saraya getirilenlerin Osmanlı’ya özgü olarak içerideki 
gayrimüslimlerden seçildiğini, siyasa sisteminin doğrudan 
kendisine bağlı kullarla hareket ettiğini belirtti. Sultanın 
imparatorluğunu adlî, malî ve askerî bütün yönetim dalla-
rını temsil eden üyeleri içeren Dîvân-ı Hümâyun aracılı-
ğıyla yönettiğine, ümerâ ve ulemâdan oluşan ikili sistemin 
Osmanlı siyasasındaki rolleri, görevleri ve yükselmeleri 
açısından birbirlerinden ayrıştıklarına, Kanûnî ile birlikte 
ancak ümerâların orada vezirliğe yükselebildiğine dikkat 
çekerken atama ve terfi lerin nasıl işleyeceğine dair düze-
nin de belirlendiğini ifade etti.

Silsile-i merâtib (silsile yürümesi) sayesinde vezîriâzam 
azledildiğinde kimin hangi rütbeye geleceğinin (birinci 
vezirin vezîriâzam, Rumeli beylerbeyinin yedinci vezir 
olacağı gibi) belli olduğunu ve sultanın da genellikle bu 
düzene / kanuna uyduğunu (Kanûnî’nin, aynı zamanda ka-
nuna uyan kişi anlamında olduğunu), bu durumun düzene 

sayı 34.indd   5sayı 34.indd   5 2011-04-04   16:482011-04-04   16:48



6 OCAK
MART
2011

İLMÎ TOPLANTILAR

önem veren Kanûnî döneminde bilinçli bir şekilde oluştu-
ğunu ve belli bir dönem saltanatı da etkileyecek vezîriâ-
zam hükümetinin oluşumunun yaşandığını belirtti.

Kanûnî döneminde başlayan saltanat-hükümet ayrışması-
nı, II. Selim’in sürdürdüğünü belirten Kunt, III. Murad’ın 
bu uygulamayı bilinçli bir şekilde nihayetlendirerek silsile 
-i merâtibe son verdiğini ifade etti. Sultanın bizzat kendisi-
nin vezirleri azlederek, değiştirerek kendi konumunu öne 
çıkarttığını ve bunun da saltanat-hükümet ayrışmasına son 
vermek demek olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Feridun Emecen (İstanbul Üniversite-
si), “Yavuz Sultan Selim ve Arap Dünyası”, 28 
Ocak 2011.

Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi çerçevesinde Arap dün-
yası politikaları ve Arap dünyasının Yavuz Sultan Selim’i 
algılama biçimi, konferansın iki ana konusunu oluşturmuş-
tur. Konferansta öncelikle Yavuz Sultan Selim’in sefere 
çıkma sebepleri ve aynı zamanda bunun meşru zemininin 
ne olduğu konusu işlenmiştir. Bunun yanı sıra Yavuz Sul-
tan Selim’in Mısır ve Memlükler hakkındaki düşünceleri-
ne yer verilmiş, son olarak Mısır fethi sonucunda Yavuz 
Sultan Selim’in Arap dünyasındaki imajına değinilmiştir.

Prof. Dr. Emecen, Yavuz Sultan Selim’in sekiz yıllık sal-
tanat döneminin Osmanlı tarihinde farklı bir yere sahip 
olduğuna ve bunun sebeplerine işaret ederek konferansına 
başladı. Buna göre, Osmanlılar’a karşı dinî ve siyasî bir 
tehdit olan Safevîler’in bertaraf edilmesi, Osmanlılar’ı İs-
lâm dünyasında tek lider konumuna getiren ve onlara fark-
lı bir dinî misyon yükleyen Mısır’ın fethi ve bütün Arap 
dünyasında hâkimiyetin sağlanması, bu saltanat dönemini 
farklı kılan sebeplerdir.

Emecen, Sultan Selim’in Doğu politikaları çerçevesinde, 
Mısır’a yönelik hedefl erinin nasıl teşekkül ettiği konusun-
daki görüşlerini aktardı. İlk başta hedefi n doğrudan doğ-
ruya Güneydoğu Anadolu meselesi ve Şah İsmâil iken, 
sonraları bu hedefi n değişerek Memlükler’le Osmanlı’nın 
sıcak savaş ortamına geldiklerini söyledi ve bu durumun 
siyasî, askerî ve ekonomik zeminine değindi. Emecen, bi-
linen kaynaklar dışındaki en önemli belgeler olarak Kansu 
Gavri ve Yavuz Sultan Selim arasındaki mektuplaşmalar-
dan ve bu seferin meşru zeminini ortaya koyan fetvalardan 
bahsetti.

Emecen, bu hâkimiyetin Arap dünyasında nasıl algılan-
dığına değindi; başlangıçta Yavuz Sultan Selim’e karşı 
ciddi bir direniş varken, sonraları durumun değiştiğin-
den bahsetti. Yavuz Sultan Selim’in genel politikasına, 
burada gösterdiği idarenin mahiyetine, köklü bir değişim 
yapmadığına, Mısır’ın kendine has özellikleri olduğu için 
bunları korumayı tercih ettiğine işaret etti. Padişahın hali-
feyi ve onunla birlikte bazı önemli kimseleri Kahire’den 
İstanbul’a gemilerle göndertip İstanbul’a gelindiğinde 

halifeyi kendi yanında tutmuş olması, halkın nazarında 
Yavuz Sultan Selim’in Memlük idaresini devam ettireceği 
anlamı taşıyordu. Yavuz Sultan Selim’in “hâdimü’l-Hare-
meyn” sıfatı ile yetinip hilâfeti devralmadığını vurgulayan 
Emecen, bunun XVII. yüzyıl ve sonrasında Arap dünyası-
nın Yavuz Sultan Selim’e olan bakışını nasıl değiştirdiğine 
değindi.

Arap dünyası hâkimiyetinin Araplar ve Osmanlılar yönün-
den ne anlamlara geldiğini belirten Emecen, hâkimiyetin 
sonuçlarından bahsederek konuşmasını tamamladı. Buna 
göre, Mısır’ın fethiyle gelen hâkimiyet, farklı bir dünya-
ya yeni bir açılım getirmiş, bölgeye yönelik dinî ve siyasî 
tehditleri bertaraf etmiş, hatta uzak denizlere açılma fırsatı 
vererek Doğu Akdeniz’i Hint Okyanusu’na kesintisiz bağ-
lamış ve aynı şekilde Akdeniz’in yeniden canlanmasını 
sağlamış; Akdeniz dünyasında Osmanlılar’ın ticarî ve si-
yasî üstünlüklerinin kapılarını açmış ve onlara eskisinden 
daha farklı bir dinî misyon yükleyerek İslâm dünyasında 
mümtaz bir mevki kazandırmıştır.

Dr. Hakan Erdem (Sabancı Üniversitesi), “Son 
Dönem Osmanlılar’da Kölelik: İlgasız Gelen 
Son”, 25 Şubat 2011.

Dr. Hakan Erdem, konferansında Osmanlı’da kölelik için 
resmî düzeyde bir ilganın söz konusu olmadığını, buna 
karşılık köleliğin yavaş yavaş ve farklı metotlarla ortadan 
kaldırıldığını öne sürerek bunun için izlenen süreci anlattı.

Erdem, bugün elimizde tarihlerini de vererek köleliğin 
kaldırıldığını söyleyen birçok kaynak olmasına rağmen 
Osmanlı’da Cumhuriyet döneminde de köleliğin hukukî 
bir statü olmaktan çıkarılmadığını söyledi. Bu statünün, 
ABD’de Abraham Lincoln’ün 1865’te Amerikan siyahi-
lerini âzat etmek üzere yayımladığı bildirgelere benzer 
herhangi bir kanunî düzenleme ile kaldırılmadığına dikkat 
çekti.

Erdem, konferansın devamında Osmanlı tarihinde kölelik-
le ilgili olarak verilen 1846, 1857, 1877, 1880, 1888 ve 
1909 gibi tarihlerin tamamının kölelikle ilişkili olmakla 
birlikte kölelik kurumunu hukukî olarak kaldıran değil, 
kölelik ticaretinin uygulamalarını sınırlayan ya da kaldıran 
tarihler olduğunu belirtti. Buna göre Erdem, 1846’nın İs-
tanbul esir pazarının kaldırılma tarihi olduğunu; ancak kö-
lelik satışından ve kölelerden alınan verginin yasal olarak 
devam ettiğini söyledi. Aynı şekilde 1856’da Afrika’dan 
köle getirtmenin ve ticaretinin yasaklandığını, 1880 yılın-
da ise İngiltere ile Osmanlı arasında bir anlaşma yapıldı-
ğını ve bu ikili anlaşmayla köle ticaretinin durdurulmasını 
sağlayan tedbirler üzerinde durulduğunu ifade etti. 1888 
yılında Brüksel’de kölelik karşıtı olarak yapılan konferan-
sa Avrupalı devletlerin yanı sıra Osmanlı’nın da katılarak 
çıkan sonuçlara imza attığını ifade eden Erdem, son olarak 
1909’da Çerkez vesair beyaz esirlerin satımının yasaklan-
dığını söyleyerek bu tarihlerin hiçbirinde “köleliğin ilga” 
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edildiğini gösteren bir işaret olmadığına dikkat çekti.

Osmanlı’da köleliğin ortadan kalkışının ilgasız, ancak 
devletin müdahaleleriyle gerçekleştiğini söyleyen Erdem, 
bu konuda devlet politikalarına göz atmak gerektiğini ileri 
sürdü. Osmanlı’daki köle sayısını yüzdelik oranlarla ve-
ren Erdem, ilk nüfus sayımının yapıldığı yıl olan 1888’de 
İstanbul’daki köle sayısının nüfusun % 1’inden daha az 
olduğunu, bu oranın 1907’de % 0.25’e düştüğünü belirtti. 
Buna göre Osmanlılar’ın benimsediği politikanın talep ta-
rafına dokunmaksızın arzı kontrol ederek, meselâ ticareti 
yasaklayarak ve aynı zamanda toplumdaki mevcut âzat 
etme geleneğini teşvik ederek bu ilgayı bir süreç içinde 
tedrîcî olarak gerçekleştirdiğini söyledi.

Dâhilî Seminerler
Prof. Dr. Uğur Derman, “İstanbul’da Mushaf-ı 
Şerîf Yazma Geleneği”, 30 Aralık 2010.

Prof. Dr. Derman, hat sanatının Kur’ân-ı Kerim’i güzel 
yazma gayretleriyle başladığını, bu teşebbüslerin geçmişi-
nin Asr-ı saâdet dönemine kadar uzandığını ve bu sanatın 
Osmanlı’da ikmal edildiğini söyleyerek seminerine başla-
dı.

Hat sanatı geleneğinin Osmanlı’da ilk çıkış hikâyesini 
anlatan Derman, bunun 1481’de Fatih Sultan Mehmed’in 
vefatı üzerine tahta davet edilen Şehzade Bayezid’in vali 
olduğu Amasya’dan ayrılırken hocası Şeyh Hamdullah’ı 
(ö. 1520) İstanbul’a davetiyle başladığını söyledi. Hattat-
ların pîri sayılan Şeyh Hamdullah, iyi bir ok atıcısı olması 
hasebiyle II. Bayezid tarafından Okçular Tekkesi şeyhli-
ğine getirildiğinde, çalışmalarıyla hat sanatında yeni bir 
Osmanlı tarzı geleneği ortaya koymuştu. Derman, böy-
lece Osmanlı’da o ana kadar devam eden Yâkut tavrının 
mümessili Ahmed Şemseddin Karahisârî’nin geleneğinin 
kapandığını ve Şeyh Hamdullah ile XX. yüzyıla kadar 
devam edecek yeni bir geleneğin başladığını dile getirdi. 
Derman ayrıca, Karahisârî’nin aklâm-ı sittesine karşılık 
Şeyh Hamdullah’ın nesih hattını diğer yazı türlerine tercih 
ederek kendisinin bu yazı şeklinin Osmanlı’daki temsilcisi 
olduğunu vurguladı.

Seminerde ayrıca mushaf yazma safhalarından bahseden 
Derman, mushafın hattatlar tarafından yazılmasından son-
ra yazılan sayfaların müzehhiplere teslim edildiğini ve 
işin bu aşamadan sonra müzehhiplerin tezyinatına bağlı 
kaldığını söyledi. Hattatlar, yazdıklarını müzehhiplere ba-
zan cüz cüz teslim ederek mushaf yazısı bitmeden de tez-
hip işinin başlamasının mümkün olabileceğini ifade etti. 
Derman’ın belirttiğine göre, mushaf tezhibinde XVI. yüz-
yıl, Bayezid devri tezhibinin en iyi örneklerinin verildiği 
dönemdir. Müzehhiplerin tabiatta olan varlık ve nesneleri 
üslûplaştırarak çizmelerinin, yaptıkları sanatın yaratıcıya 
meydan okuma anlamına gelmemesi anlayışına bağlı ol-
duğunu söyledi. Son olarak mushaf yazımının son aşaması 

olarak mushaf kapları ve onlarla ilgili çalışmalar üzerinde 
duran Uğur Derman, Kur’an sayfalarından oluşan bir gör-
sel sunumla seminerini bitirdi.

Dr. Mehmet Ali Doğan (İstanbul Teknik Üniver-
sitesi), “Osmanlı İmparatorluğu’nda Amerikan 
Misyonerlik Faaliyetleri”, 5 Ocak 2011.

Seminerine XIX. yüzyıl Osmanlı coğrafyasında faaliyette 
bulunan Avrupalı ve Amerikalı misyoner teşkilâtlarından 
örneklerle başlayan Dr. Mehmet Ali Doğan, daha sonra 
1820’de ilk Amerikan misyonerlerinin bölgeye ayak bas-
masını sağlayan American Board of Commissioners for 
Foreign Missions (ABCFM) isimli teşkilâtın faaliyetle-
rinden bahsetti. Amerikalı misyonerlerin okul ve hastane 
açma, kilise kurma, tercüme ve yayın gibi çalışmalarına 
ayrı ayrı örnekler veren Doğan, Amerika’dan gelen Pro-
testan misyonerlerin Osmanlı Devleti’nde ağırlıklı olarak 
Hıristiyanlığın diğer mezheplerine mensup gruplar üzerin-
de yoğunlaştığını belirtti. İlk Amerikan misyonerlerinin 
İzmir’e ayak basmasından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
yıllarına kadar bölgede Amerikan misyonerlik faaliyetle-
rinin hangi evrelerden geçtiğini özetleyen Doğan, seminer 
boyunca harita, fotoğraf, gravür ve benzeri görsel mater-
yallerle konuşmasını destekledi.

Dr. Halide Aslan (Ankara Üniversitesi), “Tanzi-
mat Döneminde Din Değiştirme Hareketleri”, 3 
Şubat 2011.

Dr. Halide Aslan, seminerinde Ankara Üniversitesi İlâ-
hiyat Fakültesi’nde hazırladığı doktora tezinden mülhem 
kitabı üzerinden Tanzimat döneminde yaşanan ihtida ve 
irtidat olaylarının geniş bir panoramasını çizdi. Kitabın, 
devletin birebir gözlemlenebildiği yazışmalar bir başka 
deyişle birincil kaynak olan arşiv belgeleri üzerinden ha-
zırlanmış olduğunu hatırlatan Aslan, seminerine kitabının 
bölümlerine paralel bir seyir takip ederek devam etti.

Aslan, öncelikle diğer dinlerden İslâm’a geçiş olarak ta-
nımlanabilen ihtidanın ve onun karşıtı olan İslâm’dan di-
ğer dinlere geçiş anlamındaki irtidadın tarihine değindi. 
Osmanlı Devleti’nin en uzun yüzyılını idrak ettiği Tanzi-
mat döneminde irtidadın yaşadığı seyri anlattı ve Tanzimat 
Fermanı ile başlayan bu sürecin Islahat Fermanı ile son-
landığını ifade etti. Aslan ayrıca, ihtida ve irtidadın sosyal, 
siyasal, psikolojik ve dinî yönleriyle ele alınması gerekti-
ğini vurguladı.

Seminerin devamında ihtidanın sebep ve prosedürleri üze-
rinde duran Aslan, sebeplerin çok yönlülüğünden bahsede-
rek, prosedürlerin uygulama biçimleri ile bunların toplu-
mun üç farklı grubu -erkek, kadın ve çocuklar- üzerindeki 
yansımalarını açıkladı. Daha sonra ihtidanın sonuçlarını 
ele alan Aslan, bunların kişisel, sosyal, ekonomik ve hu-
kukî yönlerdeki izdüşümleri üzerinde durdu.

sayı 34.indd   7sayı 34.indd   7 2011-04-04   16:482011-04-04   16:48



8 OCAK
MART
2011

KÜTÜPHANE

Seminerin sonunda sebepleri, sonuçları ve farklı yorum-
lamalarıyla ihtidanın tersi olan irtidadı inceleyen Aslan, 
bununla ilgili istatistikler sundu ve arşiv belgelerinden ör-
nekler verdi.

Dr. Ömer Faruk Bölükbaşı (Bilecik Üniversitesi), 
“XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Darphâne-i Âmi-
re”, 8 Mart 2011.

Dr. Ömer Faruk Bölükbaşı seminerinde, Osmanlı mali-
yesinin hem “para basan” hem de “hazine vasfı taşıyan” 
bir kurumu olan Darphâne-i Âmire’yi, hazırlamış olduğu 
doktora tezi üzerinden anlattı.

Darphâne teşkilâtının idare ve kontrol heyeti, tüccar sınıfı 
ve amele sınıfı olarak üçe ayrıldığını; idarecilerin müslü-
man Türkler’den, diğer iki sınıfın ise gayrimüslim sarraf 
ve ustalardan oluştuğunu söyleyen Bölükbaşı, o dönemin 
darphânesi hakkında şu bilgileri verdi: “Darphâne-i Âmire 
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında büyük bir dönüşüm ya-
şayarak, para darbının dışında yeni fonksiyonlar edinmiş 
ve birtakım gelir kaynaklarının kendisine bağlanmasıyla 
ihtiyat hazinesi vasfı kazanmıştı. 1766-1794 yılları arasın-
da söz konusu gelir kaynaklarından darphâneye 88 milyon 
kuruşa yakın bir para transfer edildi. Bu paraya darp ge-
lirlerinden bir miktar daha ekleyen darphâne, 96 milyon 
kuruşu aşkın bir masrafı fi nanse etti. Darphânenin karşı-
ladığı masrafl ar daha çok askerî giderler ve savaş harca-
malarıydı. Ayrıca bu dönemde darphâne parayı tağşiş ede-
rek savaşların fi nansmanı için kullanmıştı. Bu dönemde 
darphânenin emisyon hacminde ve para darp gelirlerinde 
de büyük bir artış yaşanmıştı. 1766-1802 yılları arasında 
darphâne 345.957.757 kuruş miktarında para basmıştı. 
Aynı dönemde para basımından elde edilen kâr ise 50 mil-
yon kuruşu aşkındı. Emisyon hacmindeki ve darp gelirin-
deki büyük artışın sebeplerinden biri yapılan tağşişlerdi. 
Bir diğer önemli sebep ise bu dönemde darphânenin son 
derece iyi organize edilmiş bir teşkilâta sahip olmasıydı.”

Prof. Dr. Heath W. Lowry (Bahçeşehir Üniversi-
tesi), “Limni Adası’nda Niyâzî-i Mısrî’nin Bulun-
duğuna İşaret Eden Mimarî Eserler”, 16 Mart 
2011.

Prof. Dr. Heath W. Lowry seminerine, Yunanistan Kültür 
Bakanlığı’nın arkeolog ve mimarlarıyla birlikte bu gün 
tüm ülke genelinde -biraz gecikmeyle de olsa- Osmanlı’nın 
tarihî kalıntılarını kurtarma ve restore etme gibi takdire şa-
yan bir çalışma içine girdiğini söyleyerek başladı. Lowry, 
bu çerçevede Limni adasında, buraya sapkın görüşleri yü-
zünden iki defa sürüldüğü söylenen (1677-1692 ve 1693-
1694) ve burada vefat eden (1694) ünlü mutasavvıf-şair 
Niyâzî-i Mısrî’ye atfedilebilecek tarihî eserlerin izlerini 
sürerek seminere devam etti. Lowry, Limni adasındaki kale 
ve Turko Limanı’ndaki yapılar üzerinden, söz konusu ta-
rihî eserlerin varlığını, günümüze kalan kitâbelerle birlikte 

Osmanlı arşiv belgelerinden, seyahatnamelerden ve XIX. 
yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl başlarında çekilmiş fotoğrafl ar-
dan yararlanarak ortaya koymaya çalıştı. Balkanlar’daki 
Osmanlı geçmişinin tarihine uzun zamandır emek veren 
Lowry, semineri bu çalışmasını yakın bir tarihte kitap ola-
rak okuyucularla paylaşacağını belirterek bitirdi.

Kütüphane
Yeni Gelen Dergiler ve 

İçindekiler’in Yeni Sayısı Çıktı
Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler dergisinin 60. sayısı 
çıktı. Dört ayda bir yayımlanan derginin bu sayısında La-
tin alfabeli elli altı değişik dergiye ait seksen sekiz sayı ile 
Arap alfabeli on yedi farklı dergiye ait yirmi sekiz sayının 
içindekiler sayfaları yer almaktadır. Yeni Gelen Dergiler ve 
İçindekiler’i inceleyen akademisyenler, kendi sahalarıyla 
ilgili ihtiyaç duydukları makaleleri kutuphane@isam.org.
tr adresine istek mesajı göndermek suretiyle temin edebi-
lirler. Dergi sayılarına www.isam.org.tr adresinde bulunan 
“yayınlar” bölümünün “süreli yayınlar” başlığından pdf 
formatında ulaşmak mümkündür.

İSAM’a Bağışlar
Geçtiğimiz dönemde de İSAM Kütüphanesi’ne bağışlar 
devam etti. Bireysel bağışlar dışında toplu olarak yapılan 
bağışlar ve miktarları şöyledir:

Koç Üniversitesi / 571 cilt kitap

Murat Bardakçı / 234 cilt kitap

Betül Argıt / 167 cilt kitap

Harp Akademileri / 13 cilt kitap

Vildan S. Coşkun, Emine Altun, Zeynep Savran
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