
   

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSLAM 

TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU  

(I) 

29 Mayıs 2015 / 10.00-18.00 

İlahiyat Fakültesi Yeni Konferans Salonu 

 

(Program ve Tebliğ Özetleri)  
  



PROGRAM 

Açılış Konuşmaları: 10.00- 10.30 

1. Oturum: 10.30- 11.20 

          Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adnan Demircan 

            Deniz Elthalathiny - Geleneksel Kürt Özerk Yönetiminden Tanzimat’ın Merkezileştirme 

Tepkilerine ve Đlk Nasyonalist Kelimelerin Kullanışına Doğru Bir Elit Aile Bedirhanilerin Sürgündeki 

Değişim Süreci (1842-1951)  

            Halil Ortakçı - Yemen’de Đbaziliğin Ortaya Çıkışı 

   Menderes Velioğlu - Süleymaniye Kütüphanesi ve Yazma Eserlerden Đstifade Yolları 

            Hacı Mehmet Altuntaş - Cahiliye Dönemi Tarihi Kaynakları 

         

     Ara: 11.20-11.30 

 

2. Oturum: 11.30- 12.30 

        Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Selim Argun 

        Halime Kevser Bilgili - Harre Savaşı’nda Medine Halkından Öldürülenlerin Sayısı 

Hakkında Bazı Mülahazalar 

        Tuğba Bostancı - Evliya Çelebi'de Ehl-i Beyt Algısı 

               Ümit Eskin - Benî Hanîfe Kabilesi’nin Đrtidat Hareketlerindeki Rolü ve Müseylimetü’l 

Kezzâb 

               Mücella Aydın - Cahiliye Đnanç ve Đbadetleri 

         Mustafa Esin – Mekke’de Müslümanların  Muhacirlerin Kardeşliği 

 

     Ara: 12:30- 14.00 

 

3. Oturum: 14.00- 14.50 

         Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hilal Kazan 

         Ahmed Zahid Çelebi - Đsmail Hakkı Altunbezer (1873 -1946) ve Medresetü'l-Hattatin 

            Ayşe Özlem Şişman - Đstanbul’daki XVII. Yüzyılın Đlk Çeyreğine Ait Osmanlı Çeşme ve 

Sebilleri 

              Meltem Şendağ - Osmanlı Devleti’nde Armağan Pratikleri 

            Tuğba Savran - Mehmet Ali Sarı: Hayatı, Eserleri ve Musikideki Yeri 



Ara: 14.50- 15.00 

4. Oturum: 15.00- 15.50 

         Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fazlı Arslan  

         Hilal Erdoğan - Hz. Peygamber Dönemi Doğum Merasimleri  

            Mustafa Şahin - Evliya Çelebi’nin Dünyası 

            Remziye Çelik - Ebu'l-Fazl Reşidüddin Fazlullah b. Ebi'l-Hayr b. Ali el-Hemedanî ve 

Câmiʻu't-Tevârîh Adlı Eseri Üzerine Bazı Mülahazalar 

            Mine Bilgili – Osmanlı Saray Kütüphaneleri 

      Sedat Aktaş - Đbn Tumert ve Muvahhidûn Hareketinin Teşekkülü  

 

 

     Ara: 15.50- 16.00 

5. Oturum: 16.00- 16.50 

          Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ali Öztürk 

          Zahide Büyükli - XX. Yüzyıl Türkiyesi Siyer Yazıcılığında Hz. Muhammed Algısı: Osman 

Keskioğlu, Ali Himmet Berki Örneği 

            Necla Aydınlı - Dinî Siyonizmin Siyasî Dönüşümü: Thedeor Herzl 

            Mahmut Hakkı Aslantürk - II. Meşrutiyetin Đlanıyla Basın Hayatında Yeni Bir Soluk:  

Mikyâs-ı Şerîʻat Gazetesi  

               Şeyda Đbicioğlu - XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Rodosçuk’un Sosyo-Ekonomik Yapısı 

            Ahmet Güneş – Harre Vakasının Değerlendirilmesi ve Sebepleri 

 

     Ara: 16.50- 17.00 

6. Oturum: 17.00- 18.00 

            Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nurettin Gemici 

            Ulin Nuha Jabir - Jawa War and The Role Ottoman Empire in this War 

   Mehmet Akbaş - Đslam Öncesinden Emevilerin Sonuna Kadar Kudüs’e Genel Bir Bakış 

   Fatih Mehmet Kaya - Şeriyye Sicillerinin Osmanlı Tarihi’ndeki Yeri ve XX. Yüzyıl  

Kütahya Örneği 

   Muhammed Abbas – Bedir Savaşından Hendek Savaşına Kadar Yapılan Savaşlarda 

Hayatını Kaybedenler 

   Ayşe Güdeloğlu – Beytü’l-Hikme: Mit mi gerçek mi? 



 

 

 

 

 

ÖZETLER 
 

  



Geleneksel Kürt Özerk Yönetiminden Tanzimat’ın 
Merkezileştirme Tepkilerine ve Đlk Nasyonalist Kelimelerin 
Kullanışına Doğru Bir Elit Aile Bedirhanilerin Sürgündeki 

Değişim Süreci (1842-1951) 
Deniz Elthalathiny* 

 
Bu çalışma genel olarak Osmanlı Đmparatorluğu’nda bir tanınmış büyük bir 

ailenin başlattıkları ilk Kürt Hareketinin ayrıntılarını içerir. Dönemim ilk ve tek 

büyük, elit ve tahsilli ailesi olan Bedirhaniler yurtdışında doktora yapmış, yabancı dil 

bilen, ilk Türk Dergi, gazete ve kitaplarını çıkarmış ve derneklerini kurmuşlardır. 

Bedirhani ailesinin öncü rolü ğstlenen Bedirhan Bey’in 1847’deki ayaklanması da bu 

çalışmada yer alacaktır fakat bu bölgesel bir devlet kurma çabası olarak yorumlanıp 

nasyonalist bir hareket olarak görülmeyecektir, çünkü 19. Yüzyılda ırk kelimesi 

bütün bir Osmanlı Devleti’nde yabancı bir kelimeydi, bu yüzden daha çok oğullarının 

ve torunlarının çalışmaları bu anlamda önem kazanacaktır. Çünkü bunlar Türk 

nasyonalızmininde o dönemde tohum attığı  Đstanbul’da bu çalışmaları sürdürmüş ve 

daha bilinçlice ortaya çıkmıştır. Bu anlamda bu çalışma hem Bedirhan Bey dönemini 

hem de kendinden sonra gelenlerin aktivitelerini kapsayacaktır, burada dönemin 

tarihçesi unutulmayıp Đttihat ve Terakki dönemi ve zamanın tüm politik ve sosyolojik 

şartları da incelenecektir. Bu konu hakkında baştan sona kapsamlı bir tez sunulmadığı 

için burada bu açık giderilerek konuyu tümüyle değerlendirip 1842’den 1951’e kadar 

son aktiv Bedirhani’nin ölümüne kadarki dönemi kapsayacaktır. Bu çalışmada öne 

çıkan sorular şu şekilde olacaktır. 

• Kürt dilinin kurulması için ilk Kürt eserlerinin Kullanımı 

• 19. Yüzyılın ilk defa Kendini Kürt olarak ifade etmenin başlangıcı 

• O zamanın Kürt nasyonalizm anlayışının tanımı 

• 20 Yüzyıldaki Kürt hareketlerine yabancı desteğinin analizi 

• Hareketin Kürt burjuvazisindeki yankısı 

• Bedirhani hareketine olan zamanın hükümetinin aldığı önlemler ve tepkiler. 

Bu çalışma hem tarihi bir analiz hem de bir aile biyografisini içermektedir. 

Bedirhanilerin aile geçmişi incelenirken hem Osmanlı’nın son dönemi, hem Đttihat 

Terakki Dönemi hemd Cumhuriyet’in ilk dönemi irdelenmiş olacaktır. Bu çalışma 

nasyonalist hareketler üzerinden gideceği için hem Türk hem de Kürt 

Nasyonalizminin oluşum aşamaları üzerinde yoğunlaşacaktır.  Bu açıdan bu çalışma 

Kürdoloji Bölümü için önem taşıyacak bir içerik sunmaktadır.  

 
 

  

                                                        
* Đstanbul Üniversitesi Đslam Tarihi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, e-mail: deniz13caner@yahoo.de   



Yemen’de Đbaziliğin Ortaya Çıkışı 
Halil Ortakçı* 

 
Hariciliğin teorisinin oluşturulmuş olduğu yer Basra’yken pratiğe geçirilme 

yerinin Yemen olmasının birkaç sebebi vardır. Birinci ve en önemli sebep; Yemen’de 

bulunanların Kahtani olması ve Adnaniler ile aralarında temeli Đslam öncesine 

dayanan bir çekişme bulunmasıdır. Đkinci sebep ise Yemen’in Şam’a olan uzaklığıdır. 

Üçüncü sebep ise Emeviler dönemi boyunca Yemen vilayetinin çok geri planda 

kalması ve Yemenlilere karşı uygulanan zulümdür. Dördüncü sebep ise Yemen’de 

Ebû Ubeyde Müslim b. Ebû Kerîme et-Temîmî’nin öğrencilerinin bulunmasıdır. Bu 

kişiler Yemen’de Đbaziliği yaymaya başlamışlardı. Bu dört sebep bir araya gelince 

Yemen muhalefetinin Haricilere kucak açması daha kolay hale gelmiştir. Böylece 

Yemen, Basra ibaziliğinin tatbik edildiği ilk yer olmuştur. Ebu Ubeyde Yemen’de iki 

kişiyi etkin olarak kullandı. Bunlardan biri Ebu Hamza diğeri ise Ebu’l-Hur el-

Husayn’dir. Ebu Hamza’nın kendi saflarına kattığı ve ibaziliğin Yemen cephesinin 

oluşmasında en büyük rolü oynayan kişi ise Talibü’l-Hak’tır. Asıl adı Abdullah b. 

Yahya b. Amr el-Kindi (709-749) olan Talibü’l-Hak, Đbazi bir kadı ve imamdır. 745 

yılında Emevi Devleti’ne isyan etmiştir. Onu Talibü’l-Hak olarak isimlendirenlerse 

Đbazilerdir. Miladi 709 yılında doğan Talibü’l-Hak, Kinde’nin bir batnı olan Beni’ş-

Şeytan içerisinde yetişmiştir. Abdullah, Emevilerin valisi olan Đbrahim b. Cebele el-

Kindi’nin kadısıdır. Ebû Hamza ise haricî imamlardan olup her sene Mekke’ye 

gelerek ahaliyi Emevî halifesi Muhammed b. Mervân’a karşı isyana çağırıyordu. 

Ebu’l-Hur el-Husayn ise Mekke’deki evinde haftanın belli günlerinde insanları 

toplayarak ibazilik propagandasında bulunuyordu. Ebu Ubeyde Basra’da 

bulunmasına rağmen Yemen, Uman ve Fas’ta bulunan haricileri yönetiyordu. Onun 

Yemen’e bu kadar önem vermesinin temelinde Basra ve Uman’dan sonra Yemen’i de 

kendisine bağlayarak bir hat oluşturma isteği yatmaktadır.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
* Araştırma Görevlisi, Đstanbul Üniversitesi Đslam Tarihi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, e-mail: 
halilortakci@hotmail.com  



 
Süleymaniye Kütüphanesi 

ve Yazma Eserlerden Đstifade Yolları 
 
 

Menderes Velioğlu* 
 
 Başta Đslamî ilimler olmak üzere, edebiyat, tarih, felsefe gibi sosyal bilimlerin 

hemen tüm alanları için birinci derece kaynak niteliği taşıyan el yazması eserler, 
ülkemiz araştırmacıları tarafından yeterince müracaat edilmeyen kaynaklardır. Bunun 
sebepleri arasında, eserlerin dil ve alfabelerine yabancılık, sahip oldukları kültür ve 
zihniyet dünyasından kopmuş olmak gibi etkenler öne sürülebilirse de, tüm bu 
engelleri aşmış araştırmacıların da yaşamakta olduğu kronik sorunlar vardır. Bunların 
başında ise eksik/hatalı kataloglar ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olunmayan 
otomasyon programları gelir. 

 Bu tebliğimizde (bünyesinde edindiğimiz yedi yıllık tecrübeye dayanarak) 
Süleymaniye Kütüphanesinde araştırma yapacak olanlara katalogları ve otomasyon 
sistemini nasıl daha verimli kullanabilecekleri hakkında bilgiler sunmaya ve bir yıldır 
devam etmekte olan yeni kataloglama çalışmasının getireceği kolaylıklara değinmeye 
çalışacağız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   
 

 

    

 

                                                        
* Đstanbul Üniversitesi Đslam Tarihi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, e-mail: 
menderesvelioglu@yahoo.com  



Cahiliye Dönemi Tarihi Kaynakları 
 

Hacı Mehmet Altuntaş* 
 

           
           Cahiliye dönemi tarihine ışık tutacak kaynakları inceleyeceğimiz bu seminer 
çalışmamız temel üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar maddi, yazılı ve sözlü olmak 
üzere tasnif edilecek. Maddi kaynaklar kısmında başta arkeolojik kazılar olmak üzere 
dönemden günümüze intikal etmiş olan kalıntılar değerlendirilecektir. Dönemin 
yaşam alışkanlıklarını, inanışını ve benzeri durumları ortaya koyan madeni parlar, 
mutfak eşyaları ve benzeri kalıntılar bu bağlamda değerlendirilecektir. Yazılı 
kaynaklar kısmında daha çok cahiliye dönemine ışık tutabilecek bütün yazılı eserler 
değerlendirme konusudur. Sözlü kültüre ait olduğu düşünülse de bugün için bizim 
ancak yazılı kaynaklardan ulaşabileceğimiz dönemin sözlü anlatımlarını içeren 
kitaplar bu bağlamda tartışılacak. Tarih kitapları, kutsal metinler, hadis külliyatına ait 
eserler yine yazılı kaynaklar arasında değerlendirilecektir. Sözlü kültür kısmında 
dönemin Araplarının daha çok sözlü olarak kültür ürettikleri ve taşıdıkları göz önüne 
alınarak onların şiir, hikaye, efsane, kendi tarihlerini anlatan birikimlerini 
değerlendireceğiz. Çalışma bu üç ana başlıkla bir araştırıcının genel olarak dönemin 
tarihsel bilgisine nasıl ulaşacağını değerlendirir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Đstanbul Üniversitesi Đslam Tarihi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi. 

 



 
Harre Savaşı’nda Medine Halkından Öldürülenlerin Sayısı 

Hakkında Bazı Mülahazalar 
 

Halime Kevser Bilgili* 
 

Harre Savaşı, h.63. yılda, Zilhicce ayının bitmesine 2 gün kala vuku bulmuştur 
(27 Ağustos 683).Bazı siyasi sebeplerden dolayı meydana gelen bu savaş, 
Medineliler’in Yezid’in tayin ettiği vali Osman b. Muhammed b. Ebu Süfyan’ı 
kovmaya, Ümeyyeoğullarını da sürgün etmeye karar vermelerinin ardından vuku 
bulmuştur. Durumu haber alan Yezid Emevilere bağlılığıyla bilinen Müslüm b. Ukbe 
komutanlığında 10.000 kişilik bir orduyu (bazı rivayetlere göre 12.000 ya da 15.000) 
Medine’ye göndermiştir. Şehirde kalarak savunma yapmayı tercih eden Medineliler, 
Hendek Gazvesi’nde açılan hendekleri derinleştirip gereken yerlere yenilerini 
ekleyerek savunma tedbirleri almışlarsa da Şam’dan gelen Emevi ordusu 
Medine’deki birlikleri bozguna uğrattı. 

Kaynaklarda Müslim b. Ukbe’nin savaştan sonra şehri üç gün askerlerine 
mübah kıldığını, insanların öldürüldüğünü, mallarının alındığını ve orada bulunan 
sahabeye daha da kötü şeyler yapıldığını rivayet edilmektedir. Ayrıca bu savaştan 
sonra Bedir ehlinden kimsenin sağ kalmadığı söylenmektedir. Yine bu savaşta 
Medinelilerin kayıpları konusunda oldukça farklı rivayetler mevcuttur. Kureyş’ten 
doksan küsur, ensardan doksan küsur, diğer insanlardan ise sayılamayanlar hariç dört 
bin kişinin öldürüldüğünü rivayet eden Mes’udi’nin yanında, Đbn Kuteybe ensar ve 
muhacirden bin yedi yüz kişinin öldürüldüğünü kaydetmektedir. Yakut el-Hamevi ise 
mevaliden üç bin, Kureyş’ten bin dörtyüz, ensardan bin yediyüz olmak üzere altı bin 
kişilik bir rakam vermektedir. Bu savaşta Hz.Peygamber’in (sav) ashabından seksen 
kişi vefat etmiştir. Medâini, Medineli bir ihtiyarın naklettiği rivayette Muhacir ve 
ensardan önde gelen yedi yüz kişinin, diğerlerinden de on bin kişi kadar da 
öldürüldüğünü kaydetmiştir. Nakledilen diğer bir rivayete göre de bu savaştan sonra 
800 ya da 1000 kadar bakire kız hamile bırakılmış, bu sebeple doğan çocuklara 
“Evladu’l-Harre” denmiştir. 

Eğer bu rivayetlerin doğru olduğunu kabul edersek, Medine’de hiç erkek 
kalmadığını da kabul etmemiz gerekir. Bu savaşta en başta Medine üzerine 
yürünmesi ve burada sahabeden ve halktan pek çok kişinin öldürülmesi, büyük 
hatadır. Ancak birçok rivayet, bu hatayı abartarak bize aktarabilmektedir. Birer insan 
olmaları itibariyle tarihçiler de hislerine yenik düşerek geçmişteki olaylar ve 
şahsiyetler hakkında bilgi verirken aşırı davranabilmişlerdir. Bu kimi zaman iktidara, 
kimi zaman muhalefete zıt olmaktan kaynaklanmaktadır. Ayrıca bazı tarihçilerimiz 
(Taberî gibi) rivayetlerin doğruluğuna ya da yanlışlığına bakmadan eserlerine 
almışlardır. Đşte bu gibi hususlar göz önünde bulundurulmalı ve kaynaklarda 
yazanların kesin olarak doğru olduğu konusunda ısrar edilmemelidir. Çalışmamız da 
bu duruma örnek olan Harre Vakası üzerinden bir kaynak değerlendirmesi yaparak bu 
savaşta öldürülenlerin sayısını tartışmayı hedeflemektedir. 

 

 
                                                        
* Đstanbul Üniversitesi Đslam Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, e-mail: 
keves_56@hotmail.com  



 
Hz. Peygamber Dönemi Doğum Merasimleri 

 
Hilal Erdoğan* 

 
Dünya üzerinde birçok büyük medeniyet kurulmuş ve yaşamıştır. Bu 

medeniyetlerin bazısı ismini sadece tarih kitaplarının sayfalarında devam ettirmiş, 
bazısı da bil fiil günümüzde varlığını sürdürmektedir. Medeniyetlerin hiç biri kendi 
başına var  olup, olgunlaşmamıştır. Her medeniyet kurulduğu yerdeki, kendinden 
önceki medeniyetlerden etkilenmiş ve bu etkiyi bazen kendi öz yapısıyla 
harmanlayarak, bazen de birebir alarak benimsemiştir. Mesela Eski Mısır, Hint ve 
Yunan medeniyetlerinin içerisinde mahalli unsurlar olduğu gibi kendilerinden 
öncekilerin geliştirdiği unsurlar da bulunmaktadır. Aynı şekilde Đslam Medeniyetinde 
de inanç esasları dışındaki maddi kültürde, kadim medeniyetlerin izlerine rastlamak 
mümkündür.  

Đslam Medeniyeti "din" temeline dayanan bir medeniyettir. Bu sebeple diğer 
medeniyetlere nazaran, içinde daha çok manevi  ilimlere ait unsurlar bulunmaktadır. 
Temelinde Tek Tanrı inancı bulunan Đslam; kendinden önceki tüm örf ve adetleri 
tamamıyla reddetmediği gibi, körü körüne kabul de etmemiştir. Hicaz yarım adasında 
doğan Đslam medeniyeti Arap kültüründen, Suriye, Mısır, Eski Yunan ve Sasani 
Medeniyeti gibi bir çok medeniyetten etkilenmiş, onların kültür, düşünce ve 
geleneklerini alarak kendi potasında eritmiştir.  

Đslam Medeniyetini sosyo-kültürel anlamda en çok etkileyen medeniyet Arap 
kültürüdür. Çünkü Đslam dini, Arap toplumunda ortaya çıkmış bir dindir dolayısıyla 
en çok iletişimde olduğu gelenek de Arap geleneğidir. Konumuz olan Hz. Peygamber 
dönemi doğum merasimleri de kültürel bir boyut taşıdığı için bu şekilde bir giriş 
yapmayı uygun gördüm. Her ne kadar konumuzun başlığı "Hz. Peygamber dönemi" 
şeklinde bir sınırlandırma içerse de, az evvel bahsettiğim üzere bu kültürel malzeme 
tamamıyla Đslam'ın içinden zuhur etmiş bir oluşumlar bütünü değildir. Đçinde yetiştiği 
Arap toplumundan büyük ölçüde etkileşim içeren Đslam kültüründeki doğum 
merasimlerini araştırmamızın amacı; bu geleneğin nasıl bir oluşum seyrettiğini ortaya 
koymaktır. Elbette Đslam'la ilgili bir konudaki ilk kaynağımız Kur'an-ı Kerim olmakla 
birlikte, konumuzla ilgili malzemeler hakkında Kur'an'da pek fazla bilgi 
bulamamaktayız. Biz de Kur'an'dan sonra ki ilk kaynağımız olan Sünnet yani hadis 
külliyatı ve tabiki Đslam tarihinin ilk kaynaklarından faydalanarak konumuzu yeterli 
düzeyde sizlere aktarmaya çalışacağız.  

Bu anlamda Đslam kültüründe yer edinmiş ve Hz. Peygamber'in de bizzat içinde 
bulunduğu toplumda uygulamış olduğu doğum merasimleri kapsamında; ad koyma, 
akika kurbanı,  tahnik, çocuğun kulağına ezan okuma ve saçını tıraş etme, sünnet-
hıtan uygulamalarını sayabiliriz. Đlmi ahlak prensibi çerçevesinde yapmış olduğum 
araştırmalar neticesinde hepsi hakkında detaylı olarak makalemizde sizlere bilgiler 
sunacağım. 

 
 
 
 

                                                        
* Đstanbul Üniversitesi Đslam Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, e-mail: 
kmaeaihvihl_171@hotmail.com  



 
Benî Hanîfe Kabilesi’nin Đrtidat Hareketlerindeki Rolü ve 

Müseylimetü’l Kezzâb 
   Ümit ESKĐN * 

 

Bu tebliğimizin girişinde Hz. Peygamber döneminde Đslam Devleti’nin ve Đslam 

toplumunun durumunu panoramik bir bakış açısıyla sunacağız. Hz. Peygamber’in 

vefat etmesiyle beraber asabiyet ruhuna sahip olan Arabistan’da siyasi birliği 

sağlayan Đslam Devleti’ne karşı isyanlarını genel manasıyla inceleyeceğiz. Đrtidat 

hareketleri karşısında Halife Hz. Ebu Bekir’in aldığı önlemlerden bahsedeceğiz. 

Đrtidat hareketlerinde Müslümanlara en çok zararı veren Benî Hanîfe kabilesiyle ilgili 

genel bilgiler verdikten sonra bu kabilenin Müslümanlarla yaptığı savaşları ve bu 

kabileden çıkan yalancı peygamber Müseylimetü’l Kezzâb’ın Đrtidat hareketlerindeki 

rolünü inceleyip ulaştığımız sonuçları belirteceğiz. 
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Cahiliye Đnanç ve Đbadetleri 

Mücella Aydın* 

Đslam öncesi Araplar genel olarak Đslam tarihçileri tarafından cahiliye 
olarak adlandırılmaktadır. Đslami dönemde ortaya çıkan cahiliye kavramı 
gerek Kur’an-ı Kerim’de gerekse hadislerde Arapların Đslamiyet’le tanışmadan 
önceki durumlarını, Đslamiyet sonrası dönemle ayırt etmek amacıyla 
kullanılmış bir terimdir. Đslam’dan önceki dönemin cahiliye olarak 
isimlendirilmesi onların bilgisizliğinden değil o dönemde hâkim olan çok 
tanrıcılık ve putlara tapmalarından dolayıdır. Cahiliye devri Arapları Allah’ı 
hakkıyla bilmedikleri, O’na şüphesiz ve hiçbir şeyi ortak koşmadan iman 
etmedikleri için de bu döneme Cahiliye denilmiştir.  

Kur’an-ı Kerime ve hadislere baktığımızda cahiliyenin karşılığını 
kavramsal olarak daha iyi anlamaktayız. Cahiliye dönemi inançlarına 
baktığımız da, karşımıza homojen yapıya sahip bir toplum karşımıza 
çıkmaktadır. Cahiliye Araplarının çok tanrılı oluşları ve bununla birlikte 
putperest bir inanış içerisindeydiler. Bu putperestlikle birlikte Tanrı anlayışları 
çeşitlilik arz etmekteydi. Büyük çoğunluğunu putperest insanların oluşturduğu 
Đslam öncesi Arap toplumundaki insanların inançlarının temellerinde Tanrı 
(Allah) inancının var olduğu anlaşılmaktadır. 

 Đslam öncesi Arap toplumunda putperestliğin yanı sıra az da olsa 
Yahudi, Hıristiyan, Sabii ve bir de Hanifler yer almaktaydı. Putperestlerin en 
önemli ibadetleri, hac ve kurbandır. Hac Đbadeti Hz. Đbrahim döneminden beri 
devam eden bir ibadet olmakla birlikte birçok deformasyona uğramıştır. 
Putları ziyaret etmek ve onlara kurban kesmek en büyük ibadetleriydi.  
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Mekke’de Müslüman Muhacirlerin Kardeşliği 
                                                                                                                   

Mustafa ESĐN* 
 
 

Özet 
Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettikten sonra Mekkeli müslümanlar ile Medineli 
müslümanları birbirine kardeş yapmıştır. Bunu yaparken amaç muhacir – ensar 
arasındaki arasındaki ilişkileri geliştirmek, Mekkeli müslümanların topluma ayak 
uydurmalarını sağlamak ve bir nebze de olsa muhacirlerin ekonomik anlamda zorluk 
çekmesini engellemekti. Kaynaklar bir yandan Medine kardeşliğinden bahsederken 
bir yandan da Mekke’de de Medine’dekine benzer bir kardeşlik yapıldığından 
bahseder. Elimizdeki siyer çalışmalarının birkaçı dışında bu konuya temas eden 
hemen hemen yok gibidir. Đşte bu çalışmada Mekke’de muahat meselesi  üzerine 
kaleme alınmıştır. Makalede, kaynaklarda Mekke’de kardeş ilan edilen sahabelerin 
isimleri verildikten sonra böyle bir kardeşliğin olabilirliği üzerine değerlendirme 
yapan alimlerin görüşlerine başvurulmuştur. 
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Đsmail Hakkı Altunbezer (1873 -1946) ve  

Medresetü'l-Hattatin 
Ahmed Zahid Çelebi* 

 

8 Şubat 1873'te Đstanbul'da Kuruçeşme semtinde doğdu. Baba tarafı beş batna 

kadar hattattır.  Đsmail Hakkı önce, Kazasker Mustafa Đzzet Efendi'nin talebesi olan 

babası Mehmed Đlmî Efendi'den sülüs-nesih öğrendi. Sanâyi-i Nefîse Mektebi'nde 

resim ve hakkâklık tahsil ederken Dîvân-ı Hümâyun Kalemi'ne girdi. Burada Sâmi 

Efendi'den hem tuğra çekmesini öğrendi, hem de divanî, celî-divanî ve celî-sülüs 

yazılarını meşketti. Önce ikinci tuğrakeş sonra da birinci tuğrakeş oldu. Çeşitli 

mekteplerde rik'a, Medresetü'l-Hattâtîn'de ise tuğra ve celî-sülüs hocaIığı yaptı. 

1928 harf inkılâbından sonra Şark Tezyînî San'atlar Mektebi'nde, 1936'dan itibaren 

de Güzel Sanatlar Akademisi'nde tezhip dersleri verdi. 1945'te hastalığı dolayısıyla 

akademideki görevinden ayrıldı, bir müddet sonra da vefat etti (19 Temmuz 1946). 

Mezarı Karacaahmet'in Tunusbağı yolu tarafındaki kabristanda, babasının yanındadır. 

Medresetü'l-Hattâtîn , Hüsn-i hat ile Đslâm kitap sanatlarının öğretim ve eğitimi 

için 1914’te kurulan Osmanlı müessesesidir.Medresetü’l-hattâtîn 6 Receb 1332’de 

(31 Mayıs 1914) açılmıştır. Devrin en önde gelen üstatları arasından Kâmil Efendi 

(Akdik) sülüs, nesih, Tuğrakeş Đsmail Hakkı Bey (Altunbezer) celî sülüs ve tuğra, 

Necmeddin Efendi de (Okyay) ebru ve âhar , Hulûsi Efendi (Yazgan) ta‘lik ve celî 

ta‘lik, Ferid Bey divanî ve celî divanî, Mehmed Said Bey rik‘a, Yeniköylü Nûri Bey 

(Urunay) tezhip, Bahâeddin Efendi (Tokatlıoğlu) cilt hocalığına getirimiştir. 1936 

yılına kadar Şark Tezyinî Sanatları Mektebi adıyla faaliyetini sürdürmüştür. 

Đsmail Hakkı Altunbezer'in ortaya çıkarmış olduğu eserler ve icra ettiği 

sanatların çeşitliliği yönüyle çok yönlü olduğu ortadadır. Babası Mehmed Đlmi 

Efendi'nin ileri ve açık görüşlü bir adam olması ve kendisinin de yalnız geleneksel 

sanatların etkisinde kalmayıp; hat, tuğra ve tezhibin yanında resme de meraklı oluşu 

ve bu konudaki başarısı, ona sanatında yeni ufuklar kazandırmış ve bu denli bir 

sanatkar olmasına vesile olmuştur diyebiliriz. Bu çalışmamızda Đsmail Hakkı Bey'in 

sanatını ve Medresetü'l-Hattâtîn'deki diğer sanatkarlarla olan ilişkisini belgeleriyle 

ortaya koymaya çalışacağız. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
* Đstanbul Üniversitesi Türk-Đslam Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, e-mail: 
zahidcelebi@gmail.com  



 
 

Đstanbul’daki XVII. Yüzyılın Đlk Çeyreğine Ait Osmanlı Çelme 
ve Sebilleri 

 
Ayşe Özlem ŞĐŞMAN* 

 
Çeşme kelimesinin Farsça’da “göz” anlamındaki çeşmden geldiği umumiyetle 

kabul edilir. Su çıkan kaynak, pınar ve gözlere “çeşm” denilmesi, bunların akıtıldığı 
küçük yapılara çeşme verilmesin sebep olmuştur. Ancak, XIII – XIV.yüzyıllarda 
çeşme yerine daha çok, Arapça’ da yine “göz” anlamına gelen “ayn” kelimesi 
kullanılmış ve bu kullanım XVII.yüzyıl içlerine kadar devam etmiştir.  

Đstanbul’un kent estetiğine katkısı olan kent içi su tesislerinin yapımı 
16.yüzyıldan sonra hızlanmıştır.  Şehir halkının su alması maksadıyla vakıf olarak 
kurulan çeşme ve sebiller dışında nadir de olsa süs için yapılanları da vardır.  

Çeşmeler bulundukları yerlere göre farklı isimler alır; çevre zemininden 
aşağıda bulunduğu için çukur çeşmelere “çukur çeşme”, iki veya üç cepheli, her 
cephesinde lüleleri bulunan çeşmelere ise “çoban çeşme” şadırvan çeşmeler, sütun 
çeşmeler, meydan ve iskele çeşmesi, duvar çeşmesi, menzil çeşmeleri ve çoban 
çeşmeleri gibi isimler alırlar.  

Hayrat olarak yapılan çeşme ve sebiller şehir, kasaba ve yerleşme yerlerinde 
olduğu gibi ana yolların kenarlarında, açıklık ve kırlık yerlerde inşa edilmiştir.  

Bazı çeşmeler, başta sebiller olmak üzere başka hayır binaları ile 
birleştirilmiştir. Sebil dışında genellikle çeşmelerin beraberinde bilhassa sıbyan 
mektebi yapıldığı görülmektedir. Ayrıca cami, mescit, hazire, hatta hamam ve han 
bitiğinde çeşmeler yapılmıştır. Bu çeşmelerin namazgah ile birleştirildiği de görülür. 

Bu çalışmada Đstanbul’da 1600-1625 tarihleri arasında yapılan çeşme ve 
sebillerin  mimari ve tipolojik özelliklerinin yanı sıra, tezyinat ve Hüsn-ü Hat 
açısından değerlendirilmesi planlanmaktadır. 
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Osmanlı Devleti’nde Armağan Pratikleri 

 
Meltem Şendağ* 

 

Tüketim kültürünün ve mekanikleşmiş kurumların egemen olduğu çağımızda 

öz çıkarın toplumdaki baskın güdü olduğu anlayışı hakimdir. Günümüzde siyaset, 

ekonomi, hukuk gibi birçok disiplinin böyle bir anlayışın etrafında evrilmiş olduğunu 

görmekteyiz. Bu bakış açısı, tarih disiplinini de vakaların tahlil edilmesi ve çalışılan 

konuların içeriği açısından etkilemiştir. 

Önerilen çalışma, Osmanlı Devleti’ndeki farklı toplumsal tabakaların 

birbirleriyle olan münasebetlerinde ve kendi içlerinde geliştirdikleri pratiklerde 

mevcut olan armağan ilişkilerini tahlil etmeyi amaçlar. Ünlü antropolog Marcel 

Mauss, armağan aracılığı ile hem soyut hem de somut olarak yaratılan verme, kabul 

etme ve mukabele etme yükümlülüklerinin güçlü sosyal bağlar oluşturarak "topyekûn 

bir toplumsal fenomen" işlevi gördüğünü söyler. Aynı anda ekonomik, sosyal, 

hukuki, ahlaki, estetik ve dinsel bir nitelik taşıyan bu mübadele, Mauss’a göre 

topluluk üyeleri arasındaki “toplumsal çimento”yu sağlayan şeydir. 

Şu ana kadar bu alanda yapılan kısıtlı sayıdaki çalışma bu mübadeleyi 

hediyeleşme üzerinden incelemiş ancak somut düzlemde hediyeleşmeyi olanaklı 

kılan toplumsal dinamikleri ve anlayışı göz ardı etmiştir. Bu çalışma, Osmanlı 

Devleti içerisindeki hükümdar-toplum, sanat-saray ilişkilerine, gündelik hayata ve 

devletler arası ilişkilere bu açıdan bakarak toplumda hali hazırda var olan kültürel 

öğelerin ve Đslam inancının ürettiği, şekillendirdiği ve teşvik ettiği armağan 

pratiklerini incelemeyi amaçlamaktadır.  
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Mehmet Ali Sarı: Hayatı, Eserleri ve Musikideki Yeri 
 

Tuğba Savran* 
 
  1933 yılında Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Tepe Köyü'nde doğan Mehmet Ali 

Sarı . Đlkokul 1943'te köyünde tamamladı.. Hafızlığına ilkokul öğretmeni ile başlayıp 
farklı hocalardan okuyarak iki yılda bitirdi. Bolu da iki sene de tashih-i huruf 
okuduktan sonra 1947 sonbaharında Đstanbul'a getirilerek Beyoğlu Ağa Camii 
odalarından birine yerleştirildi. Đşte mûsikî ile de tam da burada tanıştı. Civar camiler 
de ki cami mûsikisi ustâdları ve cami çevresinde lâ dini mûsikî icrâların yapıldığı 
mekanlar ve bu mekanların âşinası üstadlar ondaki mûsikî kabiliyeti ve isteğinin 
canlanmasına vesile oldu . Kemal Batanay'dan tanbur ve musiki dersleri adı.  

        1951 yılında ilk kez açılan Đmam Hatip Okuluna ardından 1959 da yine ilk 
kez açılan Đstanbul Yüksek Đslam Enstitüsüne kaydoldu. Aynı zamanda dönemin 
konservatuarı olan ve yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden Đstanbul Belediye 
Konservatuarına kabul edildi.  

        1963 yılında Đstanbul Yüksek Đslam Enstitüsünden mezun olur olmaz 
Đstanbul Đmam Hatip Okuluna öğretmen olarak atandı. Askerlikten terhisinden hemen 
sonra Đzmir Đmam Hatip Okuluna 1 yıl sonrada Đzmir Yüksek Đslam Enstitüsüne 
Kuran-ı Kerim Öğretmeni olarak atandı. 1972 yılında Đstanbul Yüksek Đslam 
Enstitüsü'ne nakledildi.  

       1980 yılında kendi tercihi ile Đsveç e görevli olarak gitti. Buradaki görevi 
sırasında öğretim üyeliği görevinden emekli oldu. 2006-2013 yılları arasında Diyanet 
Yüksek Đhtisas merkezinde Kuran-ı Kerim ve mûsikî hocalığı yaptı. Halen 29 Mayıs 
Üniversitesi Uluslararası Đslam ve Din Bilimleri Fakültesi'nde Türk Din Mûsikîsi 
dersleri vermektedir. 

        Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları adında bir kitabı, TDV 
Đslam Ansiklopedisi için tefsir dalında yazdığı makale ve maddeleri vardır. Ayrıca 
ilahi formunda notaya alınmış elli kadar bestesi bulunmakta olan Mehmet Ali Sarı iki 
ciddi hususu şahsında bulundurmakta ve gelecek nesillere aktarmak üzere bugün dahi 
çalışmaktadır. Bu iki husus hem müzisyen olması; müziği ve unsurlarını iyi bilmesi 
hem de bilhassa Kuran okumaya ve cami mûsikîsine hâkim olmasıdır. Biz de bu 
çalışmada Mehmet Ali Sarı’yı tanıtıp onun musiki yönünü, Kurân tilavet tavrını 
ortaya koymaya çalışacağız. Çalışmamızın ilahiyat fakültesi ve imam hatip lisesi 
öğrencilerine ve hali hazırda çalışmakta olan cami mûsikîsi icracılarına ve din 
görevlilerine bir kaynak teşkil edeceğine inanıyoruz. 
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Evliya Çelebi'de Ehl-i Beyt Algısı 

 
Tuğba Bostancı* 

 

Evliyâ Çelebi bilindiği gibi Osmanlı Đmparatorluğu’na dair yaşadığı yüzyıla 

olan tanıklığını kaleme almış birisidir. Evliyâ Çelebi, üst düzey devlet ricâlinin 

gözetiminde sık sık, bazen de tek başına Anadolu, Balkanlar ve Arap şehirlerine 

seyahat ederek pek çok şehir ve kasabayı ziyaret edip Đmparatorluğun ötesine 

gitmiştir. Ayrıca Evliyâ Çelebi, Türk kültür ve edebiyatının en önemli seçkin 

simalarından birisidir. Kendisinin en önemli eseri şüphesiz kaleme aldığı 

Seyahatnâme’sidir. Bu çalışma ilk yazıya alınmasından başlayarak 

değerlendirildiğinde Evliyâ Çelebi’nin Ehl-i beyt kapsamında ne söylediğidir. Burada 

dikkati çeken husus Evliyâ Çelebi’nin yaşadığı yıllarda Osmanlı-Safevi çekişmesi 

nedeniyle abartılı bir biçimde Şiîlik karşıtı olarak görülmekle birlikte eş zamanlı 

olarak onda Peygamber ve Ehl-i beyt’e karşı aşırı bir hürmet ve sevgi görülmektedir. 

Tebliğde Evliya Çelebi’nin bu çelişkili gibi gözüken tutumunun nedenleri 

irdelenecektir. 
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Evliya Çelebi’nin Dünyası 
 

Mustafa Şahin* 
 

Evliya Çelebi Seyahatnamesinin 17. yüzyıl’a ait bir eser olmakla birlikte öncesi 

ve sonrasına ışık tutan yönlerini unutmamak gerekir. Özellikle kaleme aldığı 

seyahatnamesinin sahasında eşsiz oluşu bir tarafa başak bu hacimde eser olmayışı 

onun önemini artırmaktadır.      Döneme bütüncül bir bakış açısıyla bakan başka bir 

müellif gösteremeyiz. Onun bu bakışı görmüş olduğu farklı ülkeler, şehirlerin yanı 

sıra gezdiği coğrafyalarda tanıdığı farklı kültür ve dinlere ait insanlarla olan ilişkiler 

ağıyla da ilintilidir. O, şehirleri anlatırken belli bir sistematik takip edilmiştir. Her 

şehrin önce isminden başlayarak tarihçesi, coğrafi konumu, orada bulunan mebâni-yi 

islama ait eserlerin isimleri, mimarî özellikleri, mevcut durumlarını anlatır. Tarihî, 

coğrafî, fizikî, sanatla ilgili hususiyetlerden sonra beşerî demografik, folklorik, malî, 

dinî ve kültürel verileri sıralar. Bunlar arasında o şehirde yaşayan insanların kadın 

olsun erkek olsun güzellikleri, isimleri, giyimleri, yeme ve içmeleri, farklı örf ve 

adetleri, konuşulan dil, lehçe veya şiveyi Türkçe dışında konuşulan bir dil varsa 

örnek kelimeleri sıralar. Bunlara varsa o şehrin oyun ve eğlencelerinden örnekler 

katar.  Bağlar, bahçeler ve piknik mekânları hakkında verdiği bilgilere oranın 

velayetine inandığı bir zatın kabri veya inan(ılan) makamını ziyaret eder. Evliya 

Çelebi’nin eserini tarihçiler açısından önemli kılan çok zengin bilgiler bulunmaktadır. 

Seyahatname’yi sadece Evliya Çelebi’nin gezdiği gördüğü yerlerin anlatıldığı yarı 

hatıra yarı gezi izlenimlerinden bahseden sıradan bir çalışma gibi düşünmek ve 

değerlendirmek doğru değildir.  
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Ebu'l-Fazl Reşidüddin Fazlullah b. Ebi'l-Hayr b. Ali el-
Hemedanî ve Câmiʻu't-Tevârîh Adlı Eseri Üzerine Bazı 

Mülahazalar 
 

Remziye ÇELĐK* 
 
Ebu’l-Fazl Hâtibî H. 648 yılında Hamedan’da doğdu. Ataları attar ve 

doktordular ve kendisi de dolayısı ile ata mesleğini onlardan öğrenmiştir.  
Ebu’l-Fazl Hâtibî bu eseri yazmaya büyük bir kitle grupla başlamıştır. 

Kendisinin hem vezir olması hasebiyle elindeki imkanlar sayesinde pek çok 
araştırmacı, yazar ve bilginleri yanında bulundurarak bu eseri yazdırmıştır. Bundan 
dolayıdır ki aslında eseri bu komisyon yazmış “Hâce” ise kendi adına mal etmiştir1.  

Cami’u't-Tevarih’i meydana getiren Reşidüddin Fazlullah b. Đmadüddevle 
Ebi’l-Hayr el-Hemadânî 2 , en önemli islam tarihçilerinden biridir. Reşudüddin 
Hemedânî Moğol tarihi, Đslam tarihi, çeşitli kavimler ve milletler noktasında ve 
özellikle orta Asya milletleri hakkında ve insanın yaratılışından Đlhanlıları da içine 
alan, kendi dönemine eşsiz bir eser ortaya koymuştur3.  

Cami’u't-Tevarih en önemli ve en eski Moğol tarihini içeren tarihî kitaptır. 
Gazan Han zamanında bundan tam 700 yıl önce yazımına başlanıp sonra Miladi 

1304-1316 yılları arasında Đlhanlı Hanı olan Olcaytu Han’a takdim edilmiş4 olan bu 
kitap kendi tanıklığını yaptığı tarihin yanında en eski Asya kıtası milletlerinin (Asya, 
Avrupa, Çin, Hind, Moğol Yahudi ve Hıristiyan milletlerinin) tarihini ve kültürlerini  
anlatan tarihi bir kitaptır. Farsça bu derece kapsamlı ve bütünlük arz eden pek az 
sayıda eserden birisidir.  Reşüdüddin Fazlullah (ö.718), üç büyük Đlhanlı Padişahı 
devrinde yöneticilikte bulunmuştur. (Gazan Han, Olcaytu Han, Ebu Said 
Bahadırhan). 702 yılında Gazan Han’ın emriyle Cami’u't-Tevarih’i yazmaya başlamış 
ve Olcaytu Han  zamanında H. 710 yılında ise bu büyük eseri tamamlamıştır.  

Bu büyük eserin Gazneli tarihinin yer aldığı bölümü matbu hale getiren ve 1957 
yılında Ahmet Ateş tarafından Ankara’da basılan kitabı Türkçeye çevrilmiştir.  

Amacımız ise, diğer kısımlarını Türkçeye kazandıracağımız ve Đslam 
dünyasında önemli bir kaynak hükmünde olan bu eserin bir nebze olsun tanıtımını 
yapabilmektir. 
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Osmanlı Saray Kütüphaneleri 
 

Mine Bilgili*  
 
Osmanlı Devleti’nde geniş ve zengin bir kültür birikiminin olduğu 

bilinmektedir. Bu kültürün devamının ise gelecek nesillere aktarılarak mümkün 

olacağı açıktır. Osmanlı döneminde birçok sanat dalı musîkî, minyatür, hat v.b. ele 

alınarak toplumun sosyal ve gündelik yaşamını oluşturan unsurlar gün ışığına 

çıkarılmıştır.  Bunun dışında saray hayatı ile ilgili yapılan çalışmalar da saray 

içerisindeki sosyal hayatı gözler önüne sermiştir. Ancak kültür tarihi içerisinde 

önemli bir rolü olan kütüphanelerin pek fazla ele alınmaması, saray içerisinde yetişen 

ilim ve irfan dünyasının inceliklerinden bizleri mahrum bırakmıştır.  

Bu çalışmada padişahların saray içine topladıkları yerli yabancı eserler, ilim 

adamlarına gösterdikleri alâka ve sevgi, saray kütüphanelerinde görev alacak Hafız-ı 

Kütüpler ile aralarında geçen sohbetler, kâtiplerin, mücellitlerin v.b. görevleri, 

verilecek ücretler gibi saray kütüphaneleri ile ilgili her türlü ayrıntı ele alınacaktır.  

Aynı zamanda bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin fikir, sanat, idare ve 

medeniyet şuurunun dönemlere göre ne düzeyde olduğu incelenecek olmakla birlikte, 

bir bakıma da padişahların edebî ve mânevî şahsiyetleri de incelenmiş olacaktır. Bu 

şekilde farklı bir taraftan ele alınarak Osmanlı Devleti’ni sevk ve idare eyleyen 

ideolojisinin ve prensibinin satha çıkarılması amaçlanmaktadır. 

Bir medeniyetin sanat seviyesini anlayabilmek için kütüphaneleri ve ilim 

adamlarını bir tahlil metaryali olarak kabul edilirse Osmanlı ruhaniyetini ilmin saray 

içerisinde yetişen bir tohumundan beslendiği anlaşılabilir. 
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Đbn Tumert ve Muvahhidûn Hareketinin Teşekkülü 
Sedat Aktaş* 

 

Bu çalışmamızda Đslam aleminin önemli bir parçası olan Kuzey Afrika ve 

Endülüs’te bölgeye belli bir dönemde hakim olan ve hakim olduğu dönemde 

dini,tarihi ve siyasi gelişmelere damga vuran Muvahhidler Devleti’nin kurucusu ve 

oluşumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Bu minvalde daha çok üzerinde 

duracağımız konu Muvahhidler Hareketi ve Devleti’nin kurucusu olan Mehdi 

Muhammed b. Tumert’in hayatı, kişiliği, yapmış olduğu yolculukları ile bu 

yolculuklarda vermiş olduğu vaazları,görüşleri,eleştirileri, mücadelesi, mehdiliği ve 

daha sonra da Muvahhidun Hareketi’nin ortaya çıkışıyla ilgili tarihsel bilgileri ortaya 

koymaya çalışacağız. 

Öncelikle Đbn Tumert’in hayatı ile ilgili; doğumu, ailesi ve soyu ile ilgili farklı 

görüşleri, çocukluk ve gençlik yıllarını, eğitimi hakkında bilgi vereceğiz. Daha sonra 

kendi memleketinde eğitimini tamamladıktan sonra, yine eğitim için memleketinden 

çıkarak doğu taraflarına yapmış olduğu yolculuklarını, yaklaşık olarak on yıl kadar 

süren bu yolculuklarında gittiği yerlerde bulunan dönemin büyük alimlerinden dersler 

aldığını, Gazali ile olan görüşmesini, kendi  görüşlerini, gittiği yerlerde bulunan 

fakihlerle yapmış olduğu ilmi tartışmaları ve Murabıtlara karşı mücadelesini ele 

alacağız. 

Đbn Tumert’in Mehdiliği ile ilgili olarak Tarihçilerin farklı görüşlerine yer 

vereceğiz. Mehdiliğinin, Muvahhidun Hareketi’nin oluşumuna etkisini ortaya 

koyamaya çalışacağız. Son olarak Muvahhidun Hareketi’nin oluşumundan 

bahsederek bu çalışmamızı tamamlamış olacağız. 
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XX. Yüzyıl Türkiyesi Siyer Yazıcılığında Hz. Muhammed 
Algısı: Osman Keskioğlu, Ali Himmet Berki Örneği 

 
Zahide Büyükli* 

 

Yeryüzünde Hz. Muhammed hakkında yazıldığı, konuşulduğu kadar hiçbir 

şahsiyet hakkında ne yazılmış ne de konuşulmuştur. Henüz Hz. Peygamber’in hayatı 

h. 2. Asırdan itibaren yazılmaya başlanmış olup ilk siyer kaynakları olarak kabul 

ettiğimiz bu kitapların pek çoğu günümüze ulaşmıştır. 

Sözlü rivayetlerin yazıya geçtiği ilk yüzyıllarda kaynaklara birbiriyle çelişiyor 

gibi görünen birçok bilgi girmiştir. Bu rivayet çeşitliliği sonraki dönemlerde Hz. 

Peygamber’in algılanış biçiminde farklılıklara sebep olmuştur. 

Biz bu tebliğimizde siyer yazıcılığındaki farklı rivayetlerden mülhem 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’deki Hz. Muhammed algısını ortaya koymaya 

çalışacağız. Bu değerlendirmeyi yaparken Osman Keskioğlu ve Ali Himmet Berki 

tarafından kaleme alınmış olan Hz. Muhammed ve Hayatı adlı kitabından 

yararlanacağız. 

Diyanet Đşleri Başkanlığı tarafından 2014 yılında yirmi sekizinci baskısı 

yapılmış olan bu kitabı ana kaynak olarak tercih edişimizin öncelikli sebebi, kitabın 

uzun yıllar Türkiyeli Müslümanlar tarafından ilgiyle okunmuş olmasıdır. 1950’li 

yılların siyer algısı hakkında önemli ipuçları veren bu kitap günümüzde yeni 

çalışmalara rağmen devletin resmi kurumlarından yoğun ilgi görmektedir. Bu durum, 

kitap hakkındaki merakımızı da arttıran bir husus olmuştur. 
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Dinî Siyonizmin Siyasî Dönüşümü: Thedeor Herzl 
 

Necla Aydınlı* 

 
Ortadoğu’nun uzun yıllardır kanayan yarası olarak bilinen Filistin topraklarının, 

devletinin ve en önemlisi varlığının bir soruna dönüşümünde en büyük etken 
siyonizmdir. On dokuzuncu yüzyılın başlarında ortaya çıkan, çeşitli gruplarca 
benimsenen, Theodor Herzl ile siyasi bir yapıya bürünen, Chaim Weizmann’ın 
çalışmaları neticesinde 14 Mayıs 1948 yılında Đsrail Devleti’nin dünya haritasında yer 
alması ile en büyük zaferini elde eden hareket taraftarları ve karşıtlarıyla çeşitlenerek 
varlığını devam ettirmektedir. 

Bu çalışmada Siyonizm nedir? Ne zaman ortaya çıkmıştır?, Siyonizm 
kavramının kapsamı nedir?,  Siyonizmin siyasi bir harekete dönüşümüne sebep olan 
etkenler nelerdir?,  Theodor Herzl’in siyasi siyonizmdeki rolü nedir? gibi sorulara 
cevap aranmıştır. 

Çalışmamızda Đsrail Devleti ile ilgili olarak sadece siyasi yönüne aşina 
olduğumuz Siyonizm kavramının tarihçesine dair bilgiler verilmektedir. Çalışma iki 
bölümden oluşmaktadır. Đlk bölümde kelimenin tanımı yapılmış, dini ve tarihi 
kullanımına değinilmiş, dini bir inançtan siyasi bir harekete dönüş nedenleri 
açıklanmış, siyonizmin açılımlarından olan dini-mesihi, kültürel ve sosyalist 
siyonizm hakkında bilgiler verilmiştir.  

Đkinci bölümün konusu ise siyonist düşüncenin siyasi evriminde dönüm noktası 
olarak kabul edilen Theodor Hrezl’dir. Bu bölümde onun yaşamına dair kısa bilgiler 
verilmiş, düşüncelerinden ve Yahudi Devlet’inin taslağını oluşturduğu eserlerinden, 
içeriklerinden ve yaptığı faaliyetlerden bahsedilmiştir. Çalışmanın sonuna faydalı 
olacağı düşüncesi ile siyasi siyonizmin gelişimini ve etkilerini gösterebilmek 
maksadıyla bir kronoloji eklenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. Meşrutiyetin Đlanıyla Basın Hayatında Yeni Bir Soluk:  
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Mikyâs-ı Şerîʻat Gazetesi  
 

Mahmut Hakkı Arslantürk* 
 

1908 yılında meşrutiyetin yeniden ilan edilmesiyle; Osmanlı Đmparatorluğu, 
sansürsüz, serbest bir havanın estiği basın hayatıyla tanıştı. Basın alemindeki bu 
yumuşama süreli yayınlarda eskiyle kıyaslanamayacak bir artışa sebep oldu. Bu 
dönemde yayın hayatına merhaba diyen Beyanü’l-Hak (1324-1328), Đttihad-ı Đslam 
(1324-1325), Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad (1324-1330), Volkan (1324-1325) ve 
Mikyas-ı Şeriat (1324-1325) gibi dergi ve gazeteler Đslami muhtevalarıyla, dönemin 
tartışma mevzularına getirdikleri “şer’i” yaklaşımlarıyla kendilerinden bahsettirdiler. 
Bu makalenin meydana gelmesine sebep de bu gazetelerden biri olan Mikyas-ı 

Şeriat’ı tanıtmak ve bazı kavram, kurum ve olaylardan yola çıkarak gazetenin 
çizgisini tespit etmektir. 

Üç bölümden oluşan makalenin I. bölümünde gazete ile alakalı genel bilgiler 
verilecektir. II. bölümde gazetenin sürekli olarak gündeminde tuttuğu şeriat, ittihat, 

hürriyet, adalet, istibdat, Kanun-ı Esasi ve Meclis-i Mebusan gibi konular, metinler 
üzerinden analiz edilecektir. Son bölümde ise gazetenin son yazısı olan ve konusunu 
31 Mart hadisesinden alan makalenin değerlendirilmesi yer alacaktır. 
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XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Rodosçuk’un Sosyo-Ekonomik 
Yapısı 

Şeyda ĐBĐCĐOĞLU* 
  

MÖ:5 yy larda Traklara ait olan ve adı Bisanthe olarak anılan Tekirdağ yöresi, 

MÖ:334 lerden sonra Rhaedeustus adını almıştır.843 lerden sonra bir Bizans şehri 

olarak Rodosto olarak anılmış,1358 ‘de Osmanlıların bu bölgeyi zapt altına 

almalarıyla bu bölge RODOSÇUK olarak anılmıştır. Şehrin merkezi Rodosçuk olup, 

Đnecik ve Banados adıyla iki yerleşim birimi daha oluşturularak Anadolu nun değişik 

yerlerinden Türkmen grupları göç ettirilmiştir. Yeni oluşan mahalleleriyle ve Türk 

Đslam mimarisine ait örnekleriyle büyümeye başlayan şehir XVI. yy ın sonlarında 

5000 kişilik nüfusa sahipken XVII. yy da bu sayı 11000 civarına ulaşmıştır. XVII. yy 

ın ikinci yarısından itibaren nüfus azalarak 8500lere kadar düşmüştür. Şehir 

Müslüman, Ermeni, Rum ve Yahudi tebaadan oluşmuş olup halk iç içe yaşamaktaydı. 

Rodosçuk ticari açıdan önemli bir liman şehri olup Đstanbul um tahıl deposu 

durumundaydı. Makalemizde Rodosçuk şehrinin sosyal ve ekonomik yapısının XVII 

ve XVIII. yy lardaki kadı sicillerine dayalı olarak tahlili amaçlanmıştır. Rodosçuk a 

ait olan bu belgeler kaza, köy ve mahallelerin dağılımı, Müslüman gayri Müslim 

halkın demografik dağılımı ve ticari hayata ışık tutmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Rodosçuk, kadı sicilleri, sosyo-ekonomik yapı 
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Harre Vakası’nın Sebepleri ve Değerlendirilmesi 
Ahmet Güneş* 

 
 
 Harre vak’ası  hicri 63 yılında ikinci emevi halifesi Yezid  bin Muaviye bin  

ebî sufyan’ın, Medine’ki Abdullah bin Hanzala liderliğindeki isyanı şiddetle 

bastırması hadisesidir. hadisenin Medine’de meydana gelmesi, bir çok sahabi ve 

sahabe evlâdının katledilmesi Harre vak’asını Đslâm tarihinin Kerbela hadisesinden 

sonra belki de en üzücü sahnelerinden biri kılmaktadır.Özellikle henüz iki yıl önce 

hicri 61 de meydana gelen kerbela hadisesi zihinlerdeki  canlılığını muhafaza ederken 

Hz.peygamber’e (s) yakınlığıyla bilinen önde gelen pek çok ashabın haksız bir 

şekilde katledilmesi Yezid bin Muaviye ve onun temsil ettiği Emevi hanedanına olan 

halkın nefretini had safhaya çıkarmıştır. 

 Çalışmamızda bu olay ile alakalı klasik kaynaklardaki dağınık rivayetleri bir 

araya getirmek suretiyle Harre Vakasının sebeplerini ,gelişimini ve sonuçlarını 

irdelemeye gayret edeceğiz. Nitekim sonucu savaş ile neticelenen sosyal bir olayın 

bir anda vuku bulması da mümkün değildir.Bu açıdan harre vakasını tek bir sebebe 

bağlamak ta çok isabetli bir tavır değildir. Nitekim bu vakıanın da dini, siyasi ve 

sosyo-ekonomik bir çok  sebebi bulunmaktadır.Biz bu sebepleri kaynaklardaki 

anlatımların yanında detaya dair  bazı rivayetlerden, halife ile vali ve komutanların 

yazışmlarından ve tarafların karşılıklı tartışmalarından yola çıkarak tespit etmeye 

çalışacağız.Ayrıca gerek sebepleri gerek sonuçları itibariyle bu olayla ilgili farklı 

mütaleaları bulunan  Çağdaş Đslam Tarihçileri’nin görüşlerini de çalışmamızın ilgili 

bölümlerinde aktarmaya çalışacağız. 
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Jawa War and The Role Ottoman Empire in this War 
 

Ulin Nuha Jabir* 
 

Java War was a large and comprehensive war that was fought in Java, Dutch 

East Indies (now Indonesia) for five years between 1825 and 1830. It was the biggest 

war during the Dutch colonization in Indonesia. It started as a rebellion led by Prince 

Diponegoro: a leading member of the Javanese aristocracy. Based on the documents 

cited by the Dutch historian, during Java war, the Dutch government suffered a loss 

of no less than 20 million guilders gold and lost no less than 15,000 soldiers. At that 

time, it was incredible amount of the loss that was suffered by the Dutch government. 

According to some literature, in Java war, in addition compiled based on old 

Javanese military, structure of Javanese military also compiled based on the structure 

of Ottoman Empire military. Name of various unity in structure of Javanese military 

was an adaptation from name of the military unit of the Ottoman Empire. For 

example: the highest commander in structure of Javanese military was Ali Basha, an 

adaptation of the title of "Ali Pasha" in structure of Ottoman empire military. While 

in other units, we can find Turkiyo, an adaptation of "Türkiye"; Bulkiyo, an 

adaptation of "Bölük" and Bulkiyo was an adaptation of Bölükbaşı. 

Even, some historians said that in Java war, Javanese people received 

assistance from Ottoman Empire through south coast of Java. 

As a student of history who came from Java, and studying in Turkey, I am very 

interested to investigate the role of the Ottoman Empire in the Java war. 

Therefore, in my thesis, I will examine the role of the Ottoman Empire in Java 

war with focusing on the formulation of the question as follows: 

� Is it true that there was the role of the Ottoman Empire in Java war? 

� If it is true, how the form of the role of Ottoman Empire in Java war? 

� If indeed there, why Ottoman Empire willed to help Javanese people in Java 

war? 
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Đslam Öncesinden Emevilerin Sonuna Kadar 
Kudüs’e Genel Bir Bakış 

 
*Mehmet AKBAŞ 

 
Bilindiği gibi asıl sakinlerini Kenanî Araplarının oluşturduğu Filistin, binlerce 

yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahiptir. Rivayetlere göre Hz. Musa, milattan önce 
13. yüzyılda, Đsrailoğullarını Mısır’dan çıkararak bu bölgeye getirmiştir. Kenaniler ile 
aralarında meydana gelen savaşları kazanan Đsrailoğulları, Filistin bölgesine 
yerleşmiş ve burayı yurt edinmiştir.  Milattan önce 586 tarihinde Babillilerin; 538 
tarihinde Đranlıların; daha sonraki dönemlerde Roma imparatorluğunun hakimiyetine 
girmiş olan bölge, sürekli kan ve göz yaşına şahit olmuştur. Nitekim miladi 70 yılı 
dolaylarında Doğu Roma Đmparatoru Titus tarafından gerçekleştirilen katliam 
sonucunda da birçok Yahudi öldürülmüş, kalanların önemli bir kısmı ise bölgeden 
uzaklaştırılmıştır. Medine Yahudilerinin bu katliamdan kurtulanlar oldukları 
sanılmaktadır. Filistin bölgesi, Hz. Ömer döneminde Đslam topraklarına katılmıştır. 
         Yeryüzünde maddi ve manevi olarak insanların, ulusların, devletlerin dikkatini 
celp eden birçok şehir bulunmaktadır. Bu şehirler bölge olarak ya da şehir olarak ayrı 
bir değer kazanmaktadır. Kudüs asırlar boyu hem bölge hem de şehir olarak kendine 
has mistik ve gizemli haliyle, kutsiyetiyle, zenginliğiyle devletlerin hayallerini 
süslemiş ele geçirilmek istenmiş ve bu uğurda savaşlar yapılıp kan dökülmüştür. Kan 
ve göz yaşı, yapılan zulümler bölge halkının makûs kaderi olmuş ancak islam 
fetihleri başlayınca yerini huzur ve refaha bırakmıştır, Đslam peygamberi döneminde 
başlayan ve Filistin’e ulaşan fetihler, Hz. Ömer döneminde kan dökülmeden 
fethedilmiş bölge halkına hiçbir zulüm ve baskı yapılmamış bizzat Hz Ömer 
tarafından yazılan emanla bölge halkının hakları teminat altına alınmıştır. Kudüs 
fethedildiği dört halife devrinden sonra Abbasi ve Emevi saltanatları zamanında 
gereken ilgiyi görmüş ve birçok yenilik yapılmıştır, bu durum haçlı seferlerinin 
başlamasına kadar devam etmiştir, haçlılar kudüs’ü işgal edip eşi benzeri görülmemiş 
bir katliama imza atmışlardır, batılı tarihçilerden bazıları bu katliamı övünerek 
anlatırken bazıları ise bir vahşet olduğunu söyler, cami ve mabedlere sığınan 
Müslüman ve Yahudi halkı kılıçtan geçirilmiş yetmişbin kişi burada kudüs içinde 
katledilmiştir, bu zulüm 1187 yılında selehaddin eyyubi tarafından kudüs’ün 
fethedilmesiyle son bulmuş , Osmanlı döneminin sonuna kadar istikrarı korunan 
Kudüs Osmanlının yıkılma dönemiyle birlikte günümüze kadar siyasi arenada her 
zaman problem haline getirilmiş siyasi masa savaşları halen devam etmektedir. 
         Kudüs Müslümanlar için Mescidi Aksa’yı içinde barındırması hasebiyle ilk 
kıblemiz, Hıristiyanlar için Hz Đsa’nın doğduğu yer ve Yahudiler için Süleyman 
mabedinin bulunduğu kutsal şehirdir.  Bu makalede ulaşılmak istenen gaye, ilk 
kıblemizin olduğu Kudüs beldesini, dinsel yönünü tarih süreci içinde varoluşundan 
bu yana geçirdiği evreleri ve islam orduları tarafından fethedilip orada yapılan 
yenilikleri anlatıp genel bir çerçeveyle Kudüs’ü tanıtmaktır. 
 
 
 
 
*Đstanbul Üniversitesi Türk-Đslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi. 



Şeriyye Sicillerinin Osmanlı Tarihi’ndeki Yeri ve XX. 
Yüzyıl Kütahya Örneği 

 
Fatih Mehmet Kaya* 

 

 Şer‘iyye Sicilleri; mahkeme kayıtlarını ihtivâ eden Osmanlı Tarihi açısından 

günümüze kadar ulaşmış elimizde bulunan önemli kaynaklardır. Bunlar dönemin 

dilini, yaşam tarzını, örf ve âdetlerini, yargı sistemini, hukuk anlayışını, kadıların 

içtihadlarını, ekonomik, sosyal ve siyasî yaşamı irdelemek ve sorgulamak açısından 

elimizde bulunan çok önemli birinci el tarihi kaynak niteliğindedir. 

Şer’iyye Sicillerinin önemli olan diğer bir özelliği de yerel nitelik taşımalarıdır. 

Nitekim herhangi bir bölgeye ait siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik araştırma 

yapanlar için ilk başvurulacak kayıtlar arasında Şer‘iyye Sicilleri yer almaktadır. 

Osmanlı Devlet teşkilatı içinde önemli bir yer tutan kadı ve mahkemeler 

tarafından tutulan bu Siciller XV. asrın yarısından baslayarak, XX. asrın ilk çeyregine 

kadar uzun bir zaman dilimi içinde en azından 472 yıllık Osmanlı Devleti’nin 

tarihini, iktisadî, siyasî, sosyal ve hukukî hayatını yakından ilgilendirmekte ve kısaca 

Türk kültür ve tarihinin temel kaynaklarının basında gelmektedir.   

Çalışma konusu olarak seçtiğimiz  Şeriyye Sicilleri 20. Yüzyıl Kütahya ve 

çevresinde hukuki davaları, mahkeme kayıtlarını ihtiva eder. Bizim bu çalışmamızda, 

hüccet, ilam, , murasele, miras-tereke, resmi yazışmalar, vakıflar, vasi tayini vekil 

tayini gibi mahkeme kayıtlarının değerlendirilmesi ve tasnif edilmesi yer almaktadır.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
* Đstanbul Üniversitesi Đslam Tarihi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, e-mail: fatihkaya19@gmail.com  



Bedir Savaşından Hendek Savaşına Kadar Yapılan Savaşlarda 
Hayatlarını Kaybedenler 

 
*Muhammed Abbas 

 
 Ben bu konuda Bedir savaşını kisacasa anlatıp Bedir’de şehit olan sahabeleri 
ve hangi kabilelerine mensub olduklarını anlatıp müşrikler tarafında hayatlarını 
kaybedenler ve mensub olduğu kabilelerinin isimlerini vereceğim. Bedir savaşından 
sonra Sevîk gazvesini ve hayatlarını kaybedenlerini anlatıp K’ab b. el Eşref’in 
öldürmesini anlatacağım. Uhud gazvesi ve Uhud’de şehit olan sahabeleri, mensub 
olduğu kabilerleri, hayatlarını kaybeden müşrikleri ve kendilerin kabilelerinin 
isimleri vereceğim. Recî hadisesini ve şehit edilen sahablerini anlatıp Ma’una 
hadisesi ve Şehit edilen sahabeleri hakkında kisacasa bilgi vereceğim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

* Đstanbul Üniversitesi Đslam Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi. E-mail: 
bassamiiui@gmail.com 
 



Beytü’l-Hikme: Mit mi gerçek mi? 

Ayşe Güdeloğlu* 

 

Beytü’l-Hikme, Đslam bilim/düşünce tarihinden bahsedilirken mutlaka 

kendisine atıf yapılan bir kurumdur. Zihinlerimiz onu Đskenderiye kütüphanesinin 

Bağdat’taki muadili olarak kodlamıştır. Mustafa Demirci’nin Beytü’l-Hikme isimli 

kitabında olduğu gibi birçok çalışmanın ana konusu olmuştur. Ben, Đslam tarihinin 

ilgilisine dahi malum olan bu kurumu yukarıda adı geçen kitapta akademik 

çalışmanın konusu olarak tekrar tanıma fırsatı buldum. Karşıma, çok sayıda değerli 

kitapları ihtiva eden, döneminin en meşhur mütercim ve bilim adamlarını istihdam 

etmiş, özellikle Memun zamanında zenginleşerek büyümüş müştemilatına bir de 

rasathane eklenmiş efsane bir müessese çıktı.  

Fakat Dimitri Gutas’ın Yunanca Düşünce Arapça Kültür isimli kitabını 

okuduğumda Beytü’l-Hikme’ye dair bir hayal kırıklığı yaşadım. Çok istifade ettiğim 

ve son derece kıymetli bulduğum bu çalışmada Gutas, Beytü’l-Hikme’nin söylendiği 

gibi meşhur ve önemli bir kütüphane olmadığını ifade eder. Bu tespitin kesinlikle 

yanlı bir düşünce olduğunu düşünmedim. Çünkü kitap son derece tutarlı istikrâî bir 

okumanın ürünüdür. Ben, Beytü’l-Hikme hakkında karşımda iki ucu temsil eden bu 

görüşleri tahkik etmek istedim. Çalışmam bu çabanın mütevazı ürünüdür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đstanbul Üniversitesi Đslam Tarihi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi. E-mail: 
ayse.samsun@gmail.com  


