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Açılış Konuşmaları: 10:00-10:30 

Prof. Dr. Adnan Demircan (İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanı) 

Prof. Dr. Murteza Bedir (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı) 

 

1. Oturum (10:30-11:30)  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN 
Konuşmacılar: 

Abdülbaki Bakır: Şehir Tarihlerine Bir Kaynak Olması İtibariyle Şer'iyye Sicilleri ve 

Önemi 

Osman Güneş: Osmanlı Devletinde Şeyhülislamlık Müessesesi ve II. Abdülhamid 

Dönemi Şeyhülislamlarından Mehmed Cemaleddin Efendi 

Ömer Aras: Halid b. Yezid (ve Ailesi): Siyasi ve Kültürel Etkinliği Üzerine 

Değerlendirmeler  

Şeyma Öztürk: Ümmü’l-Kurâ Adlı Eseri Çerçevesinde Kevâkibî’nin Arap Milliyetçiliği 

Anlayışı 

 (Görevliler: Ahmet Acarlıoğlu) 

2. Oturum (11:40-12:40)  

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Selim ARGUN 
Konuşmacılar: 

Nurdan Mercan: Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayların Önemi ve Özellikleri  

Hatice Nur Ertürk: Tevhitten Şirke Giden Süreç: Amr b.Luhay 

Aybuke Gülbeyaz: İbnü’l-Esîr ve Reşidüddin Hemedânî'nin Gözüyle Gazne Hükümdarı 

Emir Nâsıruddin  Sebük Tegin ve Dönemi 

Fatma Cankurtaran: el-Askalanî ve el-Isfehânî’nin Tabakata Dair Eserleri 

Bağlamında Suffa Ashabı ve İslam Tarihindeki Yeri 

 (Görevliler: Hilal Menküç - Nesibe Kablender) 

 

(Öğle Arası: 12:40-14:30) 
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3. Oturum (14:30-15:45)  

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah SEZİKLİ 
Konuşmacılar: 

Eren Köksal: Amasya'da Temcid Kültürü: Ziyaret Kasabası Örneği  

İrfan Yiğit: Osmanlı Arşiv Vesikalarında Muzır Mûsıkî Kavramı 

Lamia Çanak: Bir Kültür Endüstrisi Ürünü Olarak Türk Din Mûsıkîsi ve Türk Din 

Mûsikîsinde Yozlaşma Sorunu 

Semih Özdemir: Geçmişten Günümüze Türk Mûsıkîsi Ses Sistemlerini Oluşturan Perde 

Aralıkları, Bunların Değişimleri Hakkında Mülâhazalar 

Sümeyye Torun: Türk Mûsıkîsinde Arşiv Çalışmalarının Problematiği 

 

(Görevliler: Talha Günaydın)  

 

4. Oturum (16:00 -17:00) 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Erhan ÖZDEN 
Konuşmacılar: 

Nesibe Kablander: Türk Edebiyatında Tarih Konulu Manzûmeler 

Kübra Ceylan: Türk Edebiyatında Manzum Hadis Tercümeleri 

Milad Salmani: Edebi Metin Şerhlerinde Farsça-Türkçe "Emsal Sözlükleri"nin Önemi  

Yasin Karakuş: Türk Edebiyatında Kutsal Mekânlar 

 (Görevliler: Eren Köksal) 

 

 

 

 

 
 

 

5. Oturum (10:30-11:30)  

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Bünyamin AYÇİÇEĞİ 
Konuşmacılar: 

İbrahim Konak: Fahh Vakası (169/786)  

Fatih Benzer: Vakfiyelerde Yapılan Dualar 

Hande Tabak Kayhan: İslam ve Diplomasi  

Yunus Ballı: Osmanlı Devleti’nin Diplomatik Faaliyetleri Açısından Alemdar Mehmet 

Ağa’nın Buhara Sefirliği ve Sefaretnâmesi 

 (Görevliler: Halil Ortakçı) 
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6. Oturum (11:45-13:00)  

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SARIKAYA 
Konuşmacılar: 

Ayşenur Akten: Sosyal Yardım Politikaları ve Muhtacin Maaşı – 1910 Yılı Muhtacin 

Maaşı İncelemesi 

Azra Levent: Şerif Hüseyin İsyanı ve Hicaz Bölgesinin Osmanlı Hâkimiyetinden Çıkışı  

Eda Tanuğur: Zeki Velidi Togan'ın Hayatı, Eserleri ve Doğu-Batı Arasındaki İlmî 

İşbirliğine Bakışı 

Özgür Karahan: Berlin Bağdat Demiryolu Bağlamında Osmanlı-Alman İlişkileri  

Esra Yıldız: Şeyhulislâmlık'tan Kalan Miras: Meşîhat Arşivi  

 (Görevliler: Ömer Aras) 

 

(Öğle Arası 13:00-13:30) 

 

 

7. Oturum (13:30-14:30) 

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hilal KAZAN 
Konuşmacılar: 

Betül Şahin: Karamanoğulları Devri Türk Cild Sanatı 

İlkay Şamlı: Laleli Camii Hüsnü Hat Yazılarının Hususiyetleri Hakkında Bazı Tespitler 

Cüneyt Taşan: Divan Şiirinde Kullanılan Askeri Terimler 

Mahmut Esmer: Hz. Ömer’in Ümmü Külsüm bint Ali bin Ebu Talib ile Evliliği 

(Görevliler: Ahmet Aydın) 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Sempozyum İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları 

Bölümü Başkanlığı tarafından tertip edilmektedir.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZETLER 

  



 

 

 

 

Şehir Tarihlerine Bir Kaynak Olması İtibariyle 

Şer'iyye Sicilleri ve Önemi 
                                                               

Abdulbaki BAKIR
*
 

Tarihte şehirlerde yaşayan insanların sosyokültürel durumlarını, gelişimlerini 

öğrenmek için bize miras olarak bırakılan eserleri ve kaynakları iyi 

incelemek gerekir. Osmanlı tarihi açısından bu kaynaklar arasında en önemli 

yekunu arşiv belgeleri oluşturmaktadır. Osmanlı devleti bizlere bu anlamda 

miras olarak çok geniş bir  arşiv bırakmıştır. Bu arşivlerden en önemli kalemi 

Şeriyye sicilleri oluşturmaktadır. Osmanlı devletinde kadıların tuttuğu bu 

kayıtlar Osmanlının mirasçısı olan Türkiye'deki birçok şehir halkının 

birbirileriyle olan hukuki, siyasi, iktisadi, ticari, sosyal ve dini 

münasebetlerini ortaya koymaktadır. Vakfiyeler, salnameler ve tahrir 

defterleri de müracaat edilebilecek diğer belgeleri oluşturur. Osmanlı  

devletinde kadı sicilleri olarak da bilinen mahkeme kayıtları şehir tarihçiliği 

açısından büyük bir önem arz etmektedir. Şehir tarihçiliğinde birbiriyle 

bağlantılı şehirleri incelemek gerektiğinde aralarındaki sosyokültürel bağ, 

coğrafi bağla bütünleştirilmelidir. Şehir tarihinde hem şehrin organizmasının 

hem de halkın organizmasının değişim evreleri işlenir. Osmanlı şehir tarihi 

çalışmalarının önemli bir kaynağını teşkil eden Şeriyye sicilleri, yaşadığımız 

toprakların ortak değerlerini ve sosyokültürel öğelerini aktarmada önemli bir 

miras olma özelliğine haizdir. Şer'iyye sicilleri bu yönüyle sosyal tarihçiliğe 

de kaynaklık teşkil etmektedir. Osmanlı devletinde  merkezden yazılan 

ferman, berat, divan tezkeresi, mektup, buyruldu vb. resmi yazıların 

kopyaları şer'iyye sicillerinde mevcuttur. Bu belgelerin çoğunun asıllarının 

kaybolduğu düşünülürse bu sicillerin önemi elbette inkar edilemez. Her 

kazaya ait şer'iyye sicillerinin incelenmesiyle, Osmanlı tarihinde şehirlerin, 

siyasî, idarî, içtimai, malî, iktisadî, ticarî, askerî vb. pek çok açıdan 

bilinmeyen veya eksik kalmış yönleri aydınlanacaktır. 

Anahtar kelimeler: Tarih, Osmanlı Tarihi, Şer'iyye Sicilleri, Şehir tarihçiliği 

  

                                                           
*
 İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü /İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü/İslam Tarihi Ana Bilim Dalı 

Doktora Öğrencisi, e-mail: abdulbakibakir@gmail.com 



 

 

 

 

Osmanlı Devletinde Şeyhülislamlık Müessesesi ve 

II. Abdülhamid Dönemi Şeyhülislamlarından 

Mehmed Cemaleddin Efendi 
 

Osman GÜNEŞ
*
 

İslam  coğrafyasında, özellikle Osmanlı Devletinde en yüksek dini otorite 

olarak kabul edilmiş olan Şeyhülislam, ''Yaşlı kimse, Bilge, Reis'' gibi 

anlamları içeren bir mana ihtiva etmektedir ve IV. yüzyılda sufilere verilen 

bir şeref ünvanı olarak kullanılmaya başlanan bir kavramdır. Şeyhülislamlık 

kurumunun en başta gelen vazifesi dini meselelere fetva vermektir. Bununla 

birlikte, Şeyhülislamlık müessesine bazı İslam ülkelerinde medreseleri teftiş 

etme, icazet verme gibi farklı görevler de verildiği olmuştur.  

Şeyhülislamlığın müessese haline gelmesi Osmanlı Devletinde 

gerçekleşmiştir. Bazı İslam ülkelerinde değişik adlarla anılan Şeyhülislamlık, 

Osmanlı Devletinde Fatih Sultan Mehmed döneminden sonra mütevazi fetva 

makamı olarak ortaya çıkmış ve ilmiye sınıfını temsil etmiştir. Bu tarihten 

itibaren devlet teşkilatı içerisinde büyük rol oynayan ve Meşihat ya da  

Meşihatı İslamiyye olarak da adlandırılan, daha sonraları ise sürekli gelişim 

ve değişim gösteren Şeyhülislamlık zaman zaman siyasi nüfuza sahip olmuş, 

savaş, barış, anlaşmalar vb. konularda bu makamdan fetva alınmış ve  

Şeyhülislam kabine üyesi olmuştur. Osmanlı Devletinde bizzat Padişah 

tarafından atanan ve onun tarafından azledilebilen Şeyhülislamlar, aynı 

zamanda en yüksek hiyeraşi ve protokoldeki konumu itibariyle en itibarlı 

devlet görevlileri arasında yer almışlardır. Şeyhülislamlık kurumu 

Cumhuriyetin ilanıyla önce Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olmuş ve daha sonra 

yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. II: Abdülhamit döneminde;  

Hasan Hayrullah Efendi (1876-1877), Kara Halil Efendi (1877-1878), 

Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi (1878), Uryanizade Ahmed Esad 

Efendi (1878-1889), Bodrumlu Ömer Lütfi Efendi (1889-1891), Mehmed 

Cemaleddin Efendi (1891-1909), Mehmet Ziyaettin Efendi (1909) ve 

Mehmet Sahip Molla Bey Efendi (1909) Şeyhülislam olarak görev yapan 

Şeyhülislamlardır. Bu çalışmamızda Osmanlı Dönemine ait şeyhülislamlık 

kurumunun yapısı, özellikleri incelenerek II. Abdülhamit döneminde görev 

yapan Şeyhülislamlar zikredilecek Şeyhülislam Mehmed Cemaledddin 

Efendi tanıtılacak,  zaman zaman Şeyhülislamların vermiş olduğu fetvalara 

ve uygulamalara da yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Şeyhülislamlık, Şeyhülislam, Osmanlı, Fetva, II. 

Abdülhamid, Diyanet. 

  

                                                           
*
 Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı. İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, e-mail; 

osmangunes28@hotmail.com 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hasan_Hayrullah_Efendi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kara_Halil_Efendi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Muhtar_Molla_Bey_Efendi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uryanizade_Ahmed_Esad_Efendi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uryanizade_Ahmed_Esad_Efendi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bodrumlu_%C3%96mer_L%C3%BCtfi_Efendi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cemaleddin_Efendi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cemaleddin_Efendi
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mehmet_Ziyaettin_Efendi_(%C5%9Feyh%C3%BClislam)&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Sahip_Molla_Bey_Efendi


 

 

 

 

HALİD BİN YEZİD (VE AİLESİ): SİYASİ VE KÜLTÜREL 

ETKİNLİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 

                                                                                                                     

Ömer ARAS
*
 

                            

Halid b. Yezid İslam tarihinde çok önemli bir dönemin ana kahramanı olan 

Emevi ailesinin yönetimde bir nevi aks değiştirmesinin kahramanlarından 

biridir. Câbiye toplantısında Benî Ümeyye’nin Süfyanî kolunun ve onu 

destekleyen Yemenli kabilelerin adayı olan Halid, yaşının genç olmasından 

dolayı halife seçilmemiş ancak birinci veliaht olarak belirlenmiştir. Halife 

seçilen Mervan b. Hakem onun annesi ile evlenmiştir. İlerleyen yıllarda oğlu 

Abdülmelik’i veliaht tayin eden halife, Halid’in konumunu düşürmüş ve 

ikinci veliaht olan Amr b. Said’i ise öldürmüştür. Halid hilafeti kaybetmiştir 

ancak rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla buna dair “zayıf bir ümidi” sürekli 

içinde taşımıştır. 

Siyasi alanda çok fazla aktif olmayan Halid, İslam dünyasında ilk kez 

Yunanca ve Kıptîce’den tıp, felsefe ve simya/kimya gibi alanlarda eserler 

tercüme eden kişi olarak kabul edilir. Onun bu yönü tartışmalı olmakla 

birlikte kendisine nisbet edilen kimya üzerine birçok risale mevcuttur.  

Halid’in bir başka yönü rivayetlerde onun gizli ilimleri bilen, kadim kitapları 

okuyabilen gizemli bir kişilik olarak sunulmasıdır. Süfyani adı verilen ve 

Emevi taraftarlarınca bir “kurtarıcı”, karşıt gruplar tarafından ise “fitne 

sebebi” olarak algılanmış olan bir şahsın onun soyundan çıkacağı şeklinde bu 

sıradışı kişinin atası olarak görülmüştür. Bu fikri bizzat kendisinin ortaya 

attığı da rivayetlerde sunulan bilgiler arasındadır.  

Bu çalışmamızda biz onun kişiliği, siyasi ve ilmi yönü üzerinde durmaya 

çalışacağız. Klasik kaynaklar ve çağdaş çalışmaları esas alarak onun tarihsel 

gerçek kişiliği üzerindeki çalışmalara katkı yapmayı amaçlamaktayız. 

Anahtar Kelimeler: Halid b. Yezid, Câbiye, Simya, Tercüme. 

  

                                                           
*
 Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, Doktora 

Öğrencisi, e-mail: omeraras8525@gmail.com 



 

 

 

 

Ümmü’l-Kurâ Adlı Eseri Çerçevesinde Kevâkibî’nin 

Arap Milliyetçiliği Anlayışı 
 

Şeyma ÖZTÜRK
*
 

Milliyetçilik, Fransız Devrimi ile ortaya çıkan ve kısa denilebilecek bir 

zaman diliminde büyük imparatorlukların çözülerek dağılmalarına yol açan 

bir siyasi düşüncedir. Halkı dinî bir sınıflandırmaya tabi olan Osmanlı 

Devleti’nde etnik yapıya dayanan devlet talebiyle ayaklanan ilk unsurlar 

Hıristiyan halklar olmuştur. Bu bağlamda Arap milliyetçiliğinin ilk 

temsilcilerinin Necib Azuri, İbrahim el-Yazıcı, Butros el-Bustani, Nasif el- 

Yazıcı gibi Hıristiyan Araplar olması tesadüf değildir. Başlangıçta Arap millî 

kültürünün korunması ve Arapçanın geliştirilmesi ile sınırlı olan talepler 

Arap kimliğine dayalı ve siyaseten Osmanlı Devleti’nden bağımsız bir devlet 

kurulması tartışmalarıyla devam etmiştir. Bununla birlikte Arap milliyetçileri 

çoğunluğu Müslüman olan ve milliyetçiliği ümmet birliğini bölmeye yönelik 

bir tuzak olarak algılayan toplumda istedikleri etkiyi kısa sürede oluşturmayı 

başaramamışlardır. Milliyetçilik düşüncesi Müslüman Araplar arasında 

milliyetçiliği ümmetin problemlerine bir çözüm olarak sunan ve dinî 

terimlerle sarmalayan Müslüman düşünürler vasıtasıyla yayılmıştır. Arap 

milliyetçiliğinin önemli isimlerinden olan Abdurrahman el- Kevâkibî 

Arapları üstün bir ırk olarak nitelemesi ve Osmanlı Devleti’ni oluşturan etnik 

unsurlar için idarî otonomiyi savunmasıyla Müslüman Arap milliyetçileri 

arasında öne çıkmıştır. Ümmü’l-Kurâ adlı eserinde toplumun farklı 

kesimlerinin temsilcilerinin katıldığı hayali bir toplantıyı ele alan Kevâkibî, 

Müslümanların siyasi ve ilmi açıdan gerilemelerinin sebeplerini irdelemiştir. 

Ümmü’l-Kurâ’da görünürde İslam toplumunun problemlerini tespit edilmiş 

ve bunların çözüm yolları ele alınmış olsa da Arapların tüm dünya 

milletlerinin önderi olabilecek üstün bir millet olarak tanımlanması ve 

Mekke’de bir Arap hilafeti oluşturulmasının savunulması Kevâkibî’nin 

milliyetçi ve Osmanlı karşıtı düşüncelerden etkilendiğini ortaya koymaktadır. 

Bu bildiride Müslüman bir Arap milliyetçisi olan Kevâkibî’nin Ümmü’l-Kurâ 

adlı eserinde ele aldığı görüşleri ve bu görüşlerin Arap toplumuna ve 

milliyetçiliğine etkileri ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Arap Milliyetçiliği, Kevâkibî, Ümmü’l-

Kurâ 

  

                                                           
*
 İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi,  

e mail: seymaozturk061@hotmail.com 

 

mailto:seymaozturk061@hotmail.com


 

 

 

 

Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayların Önemi 

ve Özellikleri  
 

Nurdan MERCAN
*
 

Arap ve İran sanatından da faydalanan Selçuklular, Anadolu’da kendilerine 

has öz bir uygarlık geliştirdiler. Kervansaraylar bu uygarlıkta önemli bir yere 

sahiptir. Selçuklular Anadolu’da Romalılardan kalan köprü, yol ve 

konaklama tesislerini daha da geliştirerek ticaret yolları üzerinde olan bu 

ülkeyi güvenli kılacak sistemi  kurmuşlardır. Bu sistemin bir parçası da her 

yöndeki ana yollar üzerinde kervanların güvenle konaklamaları için inşa 

ettikleri kervansaraylardır. Anadolu coğrafyasında çok sayıda “kervansaray” 

inşa edilmesi, Anadolu Selçuklu Sultanlarının takip etmiş oldukları ticari ve 

iktisadi politikalarının ve Anadolu coğrafyasının sahip olduğu jeopolitik 

konumun tabi bir sonucudur. Ve bunun neticesinde Anadolu, yüzyıllardır 

kıtalararası transit ticaret merkezi olmuştur. Anadolu Selçukluları Döneminde 

kervansaraylar, hem iktisadi ve ticari açıdan hem de mimari açıdan en canlı 

ve en parlak dönemini yaşamışlardır. Gerçekten de Anadolu Selçukluları 

döneminde, Anadolu’da ticari ve iktisadi hayatın en önemli unsuru 

“kervansaraylar” idi. Zira Anadolu Selçuklu Sultanları, Anadolu’da iktisadi 

ve ticari hayatta canlılığın sağlanmasında Kervansarayların rolünü çok iyi 

kavramışlardı. Anadolu Selçuklu Döneminde kervansarayların özellikleri 

hakkında detaylı bilgi vermek, kervansarayların öneminin anlaşılmasında 

faydalı olacaktır.Bu çalışmada özellikle kervansarayların ticaretle uğraşan 

insanlara sağladığı olanakların yanında ülke ekonomisine katkıları ve 

kervansarayların özellikleri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kervansaray, ticaret, Anadolu Selçuklu Dönemi, ticari 

yollar. 

  

                                                           
*
 İstanbul Üniversitesi/İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü/İslam Tarihi Ana Bilim Dalı. İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, e-mail: 

nurdanmercan@yandex.com 

http://www.tarihportali.org/turkiye-tarihi-arastirmalar/8615-anadolu-selcuklulari-doneminde-anadolu8217daki-ticari-yollarin-ve-kervansaraylarin.html
http://www.tarihportali.org/turkiye-tarihi-arastirmalar/8615-anadolu-selcuklulari-doneminde-anadolu8217daki-ticari-yollarin-ve-kervansaraylarin.html
http://www.tarihportali.org/turkiye-tarihi-arastirmalar/8615-anadolu-selcuklulari-doneminde-anadolu8217daki-ticari-yollarin-ve-kervansaraylarin.html
http://www.tarihportali.org/turkiye-tarihi-arastirmalar/8615-anadolu-selcuklulari-doneminde-anadolu8217daki-ticari-yollarin-ve-kervansaraylarin.html
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Tevhitten Şirke Giden Süreç: Amr b.Luhay 
 

Hatice Nur ERTÜRK
*
 

Hz.Adem’le başlayan insanlık tarihi “kul ile Rabbi” arasındaki ilişkinin farklı 

boyutlarına tanık olan uzun bir süreç olarak kabul edilebilir. Allah inancının 

ortaklara müsamaha göstermediği “tevhid” ile kimi zaman somutlaşan, kimi 

zaman soyut, mistik formda zihinlerde karşılık bulan “şirk”, daima karşı 

karşıya gelen iki olgu olmuştur. İslam tarihi kaynaklarında, putperestliğin 

Hicaz Yarımadasında ortaya çıkışı ve yaşanan dönüşüme dair farklı 

anlatımlar söz konusudur. Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail’in önderliğinde 

yürütülen “tek olan Rabbe yöneliş” mücadelesi, zamanla yerini putperestliğin 

hakimiyetine bırakmıştır. Toplumsal değişimlerin çok faktörlü 

etkileşimlerden meydana geldiğini göz ardı etmeden, putperestliğe uzayan 

süreçte önemli bir figür dikkatleri çekmektedir: Amr b. Luhay. Mekke-Kabe 

merkez olmak üzere Hicaz bölgesinde yer alan bir çok yerleşim merkezine 

putları getiren, Arapları paganizme teşvik eden O’dur.  Bu çalışmamızda 

Hicaz Yarımadasında “İbrahimi tevhid” inancının tahrifinde önemli bir halka 

olarak lanse edilen Amr b. Luhay, sadece tarihsel bir figür değil, İslam’ın 

doğduğu coğrafyanın inanç yapısını algılamada da etkili bir unsurdur. 

Çalışmamızın ilk bölümünde “tevhid”, “şirk”, “putperestlik” kavramları 

incelenmiştir. İkinci bölümde Hz. Peygamberden gelen rivayetler, Hadis ve 

İslam Tarihi kaynaklarından elde edilen veriler ışığında, Amr b. Luhay’ın 

Arap toplumunda meydana gelen değişimdeki rolü netleştirilmeye 

çalışılmıştır. Son bölümde, putperestliği ortaya çıkaran psiko-sosyal, 

ekonomik etkenler de dikkate alınarak, böylesine büyük çaplı bir değişimin 

arka planı değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Amr b. Luhay, şirk, tevhid, cahiliyye denemi, hicaz 

yarımadası, Kâbe 
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İbnü’l-Esîr ve Reşidüddin Hamedânî’nin Gözüyle 

Gazne Hükümdarı Emir Nâsıruddin  Sebük Tegin 

ve Dönemi 
 

Aybuke GÜLBEYAZ
*
 

Gazneliler Devleti’nin gerçek kurucusu olan Emir Nâsıruddin Sebük Tegin, 

Gazneliler Devleti’ni doğunun en güçlü İslam devleti haline getirmiş fâtih bir 

hükümdardır. Bu sebeple eserleri ve izleri titizlikle takip edilmek 

durumundadır. Tarih boyunca Arap ve İran asıllı pek çok İslam tarihçisi 

Türk-İslam dünyası için bu denli değerli bir hükümdara kayıtsız kalmayarak 

eserlerinde Sebük Tegin’in kişisel ve siyasi tarihine dair bahisler açmışlardır. 

Bu bildiri ise Emir Nâsıruddin Sebük Tegin hakkında yazılmış olan bu 

bahislerden ikisi üzerinden tarihî verilerin teyidi noktasında sıkça başvurulan 

ve vazgeçilmez nitelikte olan mukayese usûlünü vesile edinerek yapılacak 

olan yeni çalışmaların sağlam bir zemine oturtulmasını gaye edinmektedir. 

Bu bağlamda ilmine başvurduğumuz tarihçiler, alanında rüşdünü ispat etmiş 

olan iki büyük İslam tarihçisi İbnü’l-Esir ve Reşidüddin Fazlullah Hemedânî; 

mukayeseye konu edilecek eserler ise el-Kamil fi’t-Tarih ile Câmiu’t-

Tevarih’tir. Çalışmanın ilk adımında bilirkişi addettiğimiz bu iki önemli 

tarihçinin hayatlarına ve ilmi kişiliklerine değinilecek; bir sonraki adımda ise 

mukayese usûlünün sosyal bilimlerde ve bilhassa tarih ilmindeki öneminden 

bahsedilecektir. Ve nihayet iki metin karşılaştırmalı bir şekilde incelenerek 

Emir Nasıruddin Sebük Tegin dönemi hakkında yazılmış olanların isabetliliği 

ortaya konmaya çalışılacaktır.  

Anahtar kelimeler:  Gazneliler, Sebük Tegin, el-Kâmil, Câmiu’t-Tevarih 
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el-Askalanî ve el-Isfehânî’nin Tabakata Dair 

Eserleri Bağlamında Suffa Ashabı ve İslâm 

Tarihindeki Önemi 

 
Fatma CANKURTARAN

*
  

Arapçada “gölgelik” manasına gelen Suffa, Medine’ye hicretten sonra evi ve 

yanında kalabilecek yakınları bulunmayan muhacirlerin barınabilecekleri yer 

olarak Mescid-i Nebevinin yanında tertip edilmiştir. Hz. Peygamber (sas)’in 

tedrisinde İslâm’ı en iyi bilen bireyler olarak yetişen Suffa Ashabı İslâm’ın 

yayılmasında, dinin öğretiminde, savaşlarda yetişmiş asker, bürokraside 

yetişmiş eleman olarak büyük hizmetler yapmışlardır.  

Bildiride İbn Hacer el-Askalânî’nin “el-İsâbe fi temyîzi’s-sahâbe” adlı 

eserinden ve Ebu Nuaym el-İsfahâni’nin “Hilyetü’l evliyâ ve tabakâtü’l-

asfiyâ” adlı eserleri baz alınarak tespit edilen isimler üzerinden Ashabı 

Suffa’nın tasnifi yapılmıştır. Tabakat kitaplarının genişliği ve vaktimizin az 

olması hasebiyle sadece iki eserle iktifâ edilmiştir. Mezkür iki eserden tespit 

edilen isimler ve Suffa’nın genel özellikleri İslâm Tarihi kaynaklarından ve 

tabakat kitaplarından incelenmiştir.  

Bildirinin kapsamında Suffanın teşekkülü, Kur’an-ı Kerimde “…kendilerini 

Allah yoluna adayan…” (2/273) olarak nitelendirilen Suffa Ashabı ve İslâm 

Tarihinde ki önemi hakkında bilgi verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Suffa, Suffa Ashâbı, Mescid-i Nebevi  
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Amasya’da Temcid Kültürü: Ziyaret Kasabası 

Örneği 
 

Eren KÖKSAL
*
 

Cami mûsikîsi formlarından birisi olan “Temcid” genel itibariyle; üç aylarda, 

Ramazan aylarında ve dinî açıdan önem arz eden gecelerde minareden 

müezzinler veya bu formun icrasındaki mahirliği ile bilinen kişilerce farklı 

şekillerde icra edilmektedir. Minareden Allah’a yapılan münâcât olarak da 

ifade edilen temcid formu, genel dil özelliklerindeki farklılıklar (ağız, şive) 

gibi yöresel unsurlar ve icra şekilleri ihtiva edebilmektedirler. Bu bağlamda 

Amasya ilinde icra edilen temcid ve okunan temcid ilahileri özgünlük arz 

etmektedirler. Bu çalışmada: Amasya’da ki temcid okuma geleneğinin 

tarihsel gelişimi ve yakın zamana kadar olan tekâmülü ile birlikte bu geleneği 

hala yaşatmakta olan Ziyaret Kasabası’nda okunan geleneksel “Temcid” ve 

“Temcid İlahileri” ele alınacaktır. Bu kültür mirasını hafızasında muhafaza 

ederek bize ulaştıran mûsikîşinas ve fahri müezzin Hacı Yunus Atak 

Beyefendi’den derlenen bilgiler ve eserler bu çalışma ile kayıt altına alınarak 

gelecek nesillere aktarılmış olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Temcid, İlahi, Dinî Mûsikî, Cami Mûsikîsi, Amasya, 

Ziyaret Kasabası 
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Osmanlı Arşiv Vesikalarında Muzır Musiki 

Kavramı 
 

İrfan YİĞİT
*
 

Filizoflar, alimler, bilim adamları İnsanlık tarihinin en önemli ve eski 

sanatlarından birisi olan “Musiki” sanatını incelerken çeşitli sınıflandırmalar 

ve ayrımlar yapmışladır. Asırlar öncesinden miras olarak bizlere kalan Musiki 

her unsuru ile özel ve sanatsal bir yere sahiptir. Bu özel yeri ortaya koyarken 

de Musiki ile ilgili ilk eserleri meydana getiren Mısır, Grek/Yunan filozofları, 

Farabi, İbn-i Sina, Safiyyüddin Urmevi, Abdulkadir Meraği, gibi Türk İslam 

Filozofları ve musikicileri bu sanatı çeşitli sınıflandırmalar yaparak bir sistem 

ortaya koymaya çalışmışlardır. Bu sınıflandırmanın ilk şekilleri bu eserlerde 

“sesin oluşumu” ile başlamıştır. İki cismin birbirine çarpması ile meydana 

gelen düzensiz sese gürültü denirken, düzenli seslerin oluşturduğu dizelere de 

Musiki denilerek bir sınıflandırma yapılmıştır. Ya da İslamiyet öncesinde 

Türk Müziği, İslamiyet’ten sonraki dönemde icra edilen musiki Geleneksel 

Türk Musikisi olarak isimlendirilmiştir. Daha sonraki devirlerde sarayda icra 

edilen musiki çeşidi “Sanat Musikisi” olarak isimlendirilirken, saray dışında 

halkın yani tırnak içerisinde “köylülerin” icra ettiği musiki çeşidi de “Halk 

Müziği” olarak ayrıma tabi tutulmuştur. Tekkelerde icra edilen musiki “Dini 

Musiki” tekke dışında icra edilen “Din Dışı Musiki” şeklinde birçok ayrım, 

gruplandırma, sınıflandırma yapılmıştır.  

Bildirinin kapsamında, yapılan bu sınıflandırmaların dışında farklı bir bakış 

açısı ortaya koymaya çalışacağız. Bu sınıflandırmayı yaparken de Osmanlı 

arşiv vesikalarından yararlanarak tebliğimize konu olan “Muzır Musiki” 

kavramını inceleyeceğiz. 

Yaptığımız arşiv araştırmalarında vesikalarda farklı dönem ve tarihlerde 

Osmanlı’da yasaklamalara, cezalara, eserlerin yakılıp yok edilmesine, 

sürgünlere, görevden almalara neden olan “Muzır Musiki” ile ilgili kayıtlar 

yer almaktadır. Bu kayıtlar ve belgeler ışığında “Muzır Musiki” kavramından 

bu terimin kullanıldığı dönemde ne kastedilmekte olduğu, Muzır Musiki ve 

Muzır olmayan Musiki gibi bir sınıflandırma Musiki literatüründe yer almış 

mıdır? Muzır Musiki ile ilgilenen Osmanlı tebası belirli bir etnik yapı ya da 

dini gruplardan müteşekkil midir? Yoksa her kesimden insanların yasak 

olmasına rağmen ilgisini çeken bir musiki çeşidi midir? Bu kavramın geçtiği 

dönem ve tarihler ne zamandır? Devlet bu musiki çeşidinden neden rahatsız 

olmuştur? Neden İcra edenleri sürekli kontrol altında tutup, takip etmiştir. 

Bildiride bu gibi soruların cevapları ortaya konularak malumat verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Musiki, Türk Musikisi, Geleneksel Türk Musikisi, 

Dini-Dindışı Musiki, Muzır-Muzır olmayan Musiki, Saray-Sanat Musikisi, 

Köylü-Halk Musikisi, Tekke Musikisi  
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Bir Kültür Endüstrisi Ürünü Olarak Türk Din 

Mûsikîsi ve Türk Din Mûsikîsinde Yozlaşma 

Sorunu 
 

Lamia ÇANAK
*
 

Kültür endüstrisi, kültüre dair nesnelerin kâr elde etme istemiyle donatılarak 

üretilip pazarlandıkları bir mecra olarak sanatın yozlaşmasında ve içinin 

boşalmasında önemli bir rol oynamaktadır. Kültür endüstrisinin temel 

taşlarından biri olan mûsikî de sesin kayıt altına alınmasıyla birlikte 

tüketilmeye hazır bir ürün olarak geniş kitlelere pazarlanmaya başlamıştır. 

Mûsikî ürünleri geniş kitlelere pazarlanırken; kendi benlikleriyle değil; 

kitlelere dayatılan popüler kültür normları çerçevesinde 

biçimlendirilmektedir. Dolayısıyla seri üretim ürünlerini andıran birbirine 

benzer mûsikî eserleri ortaya çıkmakta ve kendini ait olmadığı bir kalıba 

sokmaya çalışan mûsikî yozlaşmaktadır. En basit dinleyici kitlesi üzerinden 

baz alınan seviye bazılarına "ağır" bazılarına "hafif" gelmiştir.  

Bu tebliğde mûsikîdeki bu yozlaşma genel anlamda değil, Türk Din Mûsikîsi 

özelinde irdelenecek ve mûsikîde icra ediliş amacı, felsefesi, icra edilme yeri 

bakımından özel bir yere sahip dini mûsikînin; bu endüstrinin pazarına 

girebilmek adına geçirdiği dönüşüm incelenecektir. Tarihsel geçmişte 

kendine tekkelerde, Mevlevihanelerde, ibadethanelerde yer bulan dini mûsikî 

formları 90’lı yıllarda özel televizyon ve radyoların yayın hayatlarına 

başlamasıyla beraber; İslami radyo ve televizyon kanallarının da faaliyete 

geçmeleriyle daha büyük kitlelere ulaşabilmeye başlamıştır. Özellikle İslâmî 

kanalların tercih ettikleri mûsikî eserleri tebliğde incelenecek yozlaşmada 

önemli etkenlerden biri olmuştur. Bu eserler mevcut pazarda ayakta 

kalabilmek için endüstrinin gerekliliklerini yerine getirirken popüler müzik 

gibi bir standardizasyona uğramış ve “çabuk üret-çabuk tüket” 

mekanizmasının bir parçası haline gelmiştir. Kültür endüstrisi içerisinde 

popüler olanla klasik olanın verdiği savaş ve söz konusu standardizasyonun 

niteliği ve nihayetinde yaşanan yozlaşma, çalışmada Türk din mûsikîsinin 

geçmişteki örnekleri ve günümüzden örnekleri karşılaştırılmak suretiyle 

incelenecektir. Ayrıca yalnızca eserlerin değil yorumcuların üsluplarının ve 

eserlerin icra edildikleri mecraların yozlaşmaları hakkında da bilgi 

verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türk din mûsikîsi, yozlaşma, dini mûsikî, kültür 

endüstrisi, popüler kültür 
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Geçmişten Günümüze Türk Mûsikîsi Ses 

Sistemlerini Oluşturan Perde Aralıkları, Bunların 

Değişimleri Hakkında Mülâhazalar 
 

Semih ÖZDEMİR
*
 

Yüzyıllar boyunca geniş bir alanda kendini göstermiş olan Türk coğrafyası, 

içerisinde barındırdığı çok uluslu toplumsal yapının etkisi ve devlet 

sınırlarının toplumun birçok kültürle etkileşim içerisinde olabilmesine imkân 

sağlaması sebebiyle kültürünü çeşitlendirerek genişletmiştir. Bilhassa mûsikî, 

önemli ölçüde çevredeki mûsikî kültürünü etkilemiş ve devletin sınırlarına 

kattığı bölgelerdeki yerli mûsikî kültürüyle etkileşim içinde olmuştur. Bu 

sebeple, icraya yönelik ses malzemeleri doğmuş ve bir süre sonra 

sistemleşme ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak arzusunun 

yanında, alandaki kudretini ifade etmek amacıyla çeşitli dönemlerde mûsikî 

bilginlerinin yazdığı “edvar”lar, döneme dair bilgiler edinip çıkarımlar 

yapmamız adına büyük önem taşır. Yazılan mûsikî eserlerinin hepsi yeni bir 

sistem iddiasıyla gelmemekle beraber, birçok edvar döneminin coğrafyasının 

mûsikîsini ifade edecek sistem önerisi barındırır.  

Bu hususta sunacağımız tebliğde günümüze ulaşan en eski yazılı kaynaktan 

yola çıkarak, günümüze kadar Türk coğrafyası üzerindeki mûsikî sistemi 

anlaşılmaya çalışılacaktır. Yazılı eserlerde, ameli icranın somut hali olduğu 

iddiasıyla ortaya atılan ses sistemlerini oluşturan aralıklar, iki perde 

arasındaki bölgeyi ifade eder. Geçmişten günümüze kadar, coğrafyamızdaki 

mûsikîyi ifade ettiği iddia edilen sistemlerin ve aralıkların yazılı kaynaklarda 

zamanla değiştiği görülür. Bu çalışmada, öncelikle bu aralıkların nasıl bir 

kabulle tayin edildiğine, böylece ses sistemlerinin nasıl oluşturulduğuna dair 

fikirler ortaya konulacaktır. Bunun yanında belirli perde aralıklarının 

zamanla nasıl değiştiği ve söz konusu değişimlerden etkilenen sistemlerin 

yapıları, günümüzdeki perde aralıkları üzerinden devam eden sistem 

arayışlarına da değinilerek günümüze kadar taşınmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türk mûsikîsi ses sistemleri, perdeler, aralıklar, doğal 

sesin harmonikleri, edvarlar 
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Türk Mûsikîsinde Arşiv Çalışmalarının 

Problematiği 

Sümeyye TORUN
*
 

Geçmiş -gelenek- ile gelecek arasındaki köprü, yazılı kaynaklar sayesinde 

sağlam bir şekilde kurulmaktadır. Bu nedenle yapılan yeni çalışmaların da 

kayıt altına alınması büyük önem taşımaktadır. Yeni çalışmaların 

hazırlanmasında başvurulacak bilgi ve bulgulara ise önceki kaynakları 

bünyesinde muhafaza eden arşivler vasıtasıyla ulaşmak mümkündür. 

Dolayısıyla arşiv kullanımının önemi burada ortaya çıkmaktadır. Yapılacak 

bu yeni çalışmalar, yürütülebilmek için arşive nasıl ulaşılacağı, arşivdeki 

bilgi ve belgelerin nasıl kullanılacağı, bu belgelerin dilinin nasıl olduğu gibi 

konuların bilgisine muhtaçtır. Bu bağlamda değinilmesi gereken en önemli 

problem, arşivdeki mevcut belgelerin kullanımı noktasında, akademik 

çalışma yürütenlerin kullandığı alfabe ile bu belgelerde kullanılan alfabe 

arasında dikkat çeken farklılıktır. Bu da günümüz Türkçesinin sahip olduğu 

Latin harflerinden farklı olarak belgelerin, Arap harflerinden meydana 

gelmesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum, akademik çalışma yapan kişilere 

engel teşkil etmektedir.  Çünkü üniversitelerin belli bölümleri dışında bu 

belgeleri okumaya yönelik bir Osmanlı Türkçesi eğitimi verilmemektedir. Bu 

sebeple akademik sahada, özellikle tarih ve edebiyat dışındaki bölümlerde 

yapılmak istenen arşive dayalı çalışmalar sekteye uğramaktadır. Türk 

mûsikîsi alanında da bu engel karşımıza çıkmaktadır. Çünkü ülkemizde Türk 

mûsikîsi üzerine eğitim veren üniversitelerdeki bölümlerde Osmanlı Türkçesi 

eğitimi bulunmayışı ya da yeterli düzeyde olmayışının da etkisiyle, arşiv 

belgelerinden gerektiği gibi istifade edilememektedir. Bu durum akademik 

çalışmaların yürütülmesi konusunda önemli bir problem teşkil etmektedir. 

Nitekim mûsikî tarihimize dayalı ciddi çalışmaların eksikliği de bu sebepten 

kaynaklanmaktadır. Bu sebeple tebliğimiz birçok alanın ortak problemi olan 

arşiv çalışmalarının, Türk mûsikîsi alanına etkisi ile sınırlandırılıp ele 

alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk mûsikîsi, arşiv çalışmaları, Osmanlı Türkçesi 
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Türk Edebiyatında Manzum Hadis Tercümeleri 

Kübra CEYLAN
*
 

Türklerin İslâm dinini kabulüyle oluşum sürecine giren dinî edebiyatımızın 

ana kaynağını Kur’an ve hadisler teşkil etmektedir. Hem şekil hem muhtevâ 

bakımından klasik edebiyatımızı şekillendiren bu iki kaynak edebî eserlerde 

iktibas veya telmih yoluyla yer aldığı gibi doğrudan eserin ana konusunu da 

oluşturabilmektedir.  Hz. Peygamber’e dair edebî türler açısından Arap ve 

Fars edebiyatlarına nazaran daha zengin bir literatüre sahip olan Türk 

edebiyatında onun hadislerini çeşitli usûllerle derleme konusunda da aynı 

özen gösterilmiş; kırk, yüz, bin veya farklı sayılarda hadisleri bir araya 

getiren, tercüme ve şerh eden çok sayıda eser kaleme alınmıştır. Özellikle 

kırk hadis türünde yoğunlaşan bu eserler manzum, mensur veya manzum-

mensur karışık olarak yazılmıştır. Tebliğimizin konusunu Türk edebiyatında 

yazılan manzum hadis tercümeleri ve bu tercümeler üzerine yapılmış 

çalışmalar oluşturmaktadır. Öncelikle hadislerin edebî eserlere kaynaklık 

etmesine değinilecek ardından Türk edebiyatında manzum olarak kaleme 

alınmış hadis tercümeleri hakkında bilgi verilecek ve bu eserlerin neşrini 

ihtivâ eden çalışmalara dair literatür sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk edebiyatı, manzum hadis, kırk hadis. 
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Edebi Metin Şerhlerinde Farsça-Türkçe  

“Emsal Sözlükleri”nin Önemi  

 
Milad SALMANİ

*
 

Metin şerhi klasik Türk edebiyatı çalışmalarının önemli halkalarından birini 

teşkil etmektedir. Türkler İslam’ı kabul etmeleriyle beraber, çok sayıda 

Arapça ve Farsça eseri Türkçeye tercüme edip şerh etmişlerdir. Anadolu’da 

tercüme ve şerh faaliyetleri ilk dönemde sadece kutsal kaynaklara mahsus 

olsa da bu çalışma zamanla diğer ilimler ve özellikle edebi metinleri de ihtiva 

etmeye başlamış ve Türk Edebiyatı’nın özgün mahsulleri ortaya çıktıktan 

sonra, Türkçe eserlere de şerh yapma gereği duyulmuştur. Şârihler ele 

aldıkları metni, öncelikle anlaşılır kılıp içindeki ifadeleri açıklamak için 

çeşitli yöntemlerle, belirli amaçlara yönelik olarak şerh etmişlerdir. Bu 

bağlamda çeşitli şerh usulleri de ortaya çıkmıştır. Üzerine şerh yazılan eserler 

arasında dinî, tasavvufi ve edebi metinler diğer ilimlere ait metinlere nazaran 

ön planda tutulmuştur. Klasik Türk edebiyatının belli başlı kaynakları için 

hazırlanan şerh çalışmaları çağımıza kadar devam etmiştir ve günümüzde 

daha geniş bir yelpaze içerisinde sürdürülmektedir.  

Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınan gerek özgün metinler gerekse diğer 

dillerde kaleme alınan eserler için ortaya çıkan şerhlerde Farsça kelimeler ve 

terkiplerin fazlasıyla yer aldığı bilinmektedir. Bu bağlamda, eserlerin 

yazıldığı döneme ait sözlükler söz konusu eserin içerdiği kelimeler ve 

terkiplerin açıklanmasında yolumuza ışık tutabilir.  Bu çalışmada, 

Anadolu’da eski harflerle yazıldığı tespit edilen 123 Farsça–Türkçe sözlük  

arasından seçilen, Farsça kinayeler ve emsâl içermeleri bakımından öne çıkan 

belli başlı sözlüklerden hareket edilerek edebi metin şerhlerinde söz konusu 

“emsal sözlükleri”nin önemi vurgulanacaktır. Bu “emsal sözlükleri”nden 

seçilen örneklerle, ilgili sözlüklerin metin şerhine olan katkıları göz önüne 

serilecektir.    

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, Şerh, Farsça Emsal Sözlükleri, 

mazmun 
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Türk Edebiyatında Tarih Konulu Manzûmeler 
 

Nesibe KABLANDER
*
 

Türk edebiyatında görülen bazı manzum eserler, sadece edebî bakımdan 

değil, tarih araştırmalarına kaynaklık etme yönleriyle de öneme sahiptir. Türk 

edebiyatında bu vasfa sahip çeşitli eserler mevcuttur. Fakat bu bildirinin 

kapsamını tarihî kaynak olarak kullanılabilecek bütün türler değil, bilhassa 

tarih konusu içerenler ve bunlar arasında da manzum olarak kaleme alınmış 

olanlar oluşturmaktadır. Söz konusu sınırlamayı yapmamızın sebebi Türk 

edebiyatında görülen tarih konulu eserlerin çok çeşitli olmalarıdır. Tarihî 

kaynak olarak değerlendirilebilecek olan edebî türlerden bir kısmının mevlid, 

mîrâc-nâme, maktel-i Hüseyin gibi münferit bir olaya dayanması ve geniş 

anlamda “tarih konusu” diyebileceğimiz bir vasıftan ziyade tarihî bir olaya 

istinat etmeleri buna bir örnektir. Yine tarihî kaynak olarak kullanılabilecek 

olan menakıb-nâme türündeki eserler ise genellikle bir velînin veya büyük bir 

şahsın hayatı etrafında teşekkül etmiş ve olağanüstülüklerin ağırlıkta olduğu 

eserlerdir. Bunlar ancak ciddi bir eleme ve incelemeden sonra tarihî kaynak 

olarak kullanılabilirler; fakat bu eserler de konumuzun dışında kalmaktadır. 

Çünkü bizim odak noktamız daha geniş anlamda tarih mevzusunu içeren 

türlerdir. Tarihin ana malzemelerini destekleme ve bazı eksikleri tamamlama 

noktasında göz ardı edilmemesi gereken bu eserler, manzum tarihler, 

gazavat-nâmeler ve manzum siyerler olmak üzere üç ana başlık altında 

tanıtılacaktır. Bildirinin kapsamı “tarih konulu manzumeler” olarak 

sınırlandığından, bu türlerin mensur veya manzum-mensur karışık olarak 

kaleme alınmış örnekleri konunun dışında tutulacak, bunlara sadece türe dair 

genel bilgi verilme aşamasında değinilecektir. Zîrâ bu üç başlık altına giren 

mensur veya manzum-mensur karışık olarak yazılmış eserler de mevcuttur. 

Fetih-nâme, zafer-nâme, Selim-nâme ve Süleyman-nâme gibi gazavât-

nâmelerin alt kolları sayılabilecek olan türlerin manzum olarak kaleme 

alınmış örneklerine de gazavât-nâmeler başlığı altında değinilecek, bu 

eserlerin hususiyetlerine ve kendi içlerinde çeşitlenmelerine dair malumat 

verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Türk edebiyatı, manzum siyer, manzum tarih, manzum 

gazavât-nâme 
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Türk Edebiyatında Kutsal Mekânlar 
 

Yasin KARAKUŞ
*
 

Türk edebiyatında mekân kavramı, çok geniş bir şekilde ele alınmıştır. Âşık 

sevgilinin bulunduğu, ayak bastığı, dokunduğu her yeri kutsal kabul etmiş 

daima oraya ulaşmak istemiştir. Âdeta onun için sevgilinin olmadığı yerin, 

cennet bile olsa, değeri yoktur. Âşık için sevgilinin bulunduğu yerlerde 

dolaşmak, oralarda bulunmak ayrı bir önem arz etmektedir. Eserlerde geçen 

ve âşık için kutsiyet arz eden mekânları genel hatlarıyla sınıflandırdığımızda,  

özellikle dîni yönden kutsal kabul edilen mekânların da var olduğunu 

görmekteyiz. Bu bildirinin kapsamını özellikle dîni yönden kutsal sayılan 

mekânlar oluşturmaktadır. Söz konusu sınırlamayı yapmamızın sebebi Türk 

edebiyatında görülen mekânların çeşitlilik arz etmesidir. Dîni yönden kutsal 

mekân olarak değerlendirilebilecek yerlerden bazılarını camiler, kiliseler 

(deyr), manastırlar, dergâhlar, tekkeler oluşturmaktadır. Yine  edebiyatımızda 

aşk, sevgi, güzellik, kavuşma sembolü olarak ele alınan Ka’be ve Mescîd-i 

Haram da bahsi geçen önemli kutsal mekânlardandır. Şair hiç hacca gitmese 

bile şiirlerinde Ka’be’den, Makam-ı İbrahim’den, Safa ile Merve’den, 

Arafat’tan bahseder. Ayrıca, Ayasofya, Mescîd-i Nebevî, Mescîd-i Aksâ, 

Ravza-i Mutahhara da şiirlerde geçen kutsal mekânlardandır. Bildirinin 

kapsamı “manzum kutsal mekânlar” olarak sınırlandığından, bu mekânları 

işleyen mensur veya manzum-mensur olarak kaleme alınmış eserler konunun 

dışında tutulacak, sadece manzum eserlerdeki örneklere 

değinilecektir.Bunlarla ilgili yazılan özel türlere de bildiri sınırlarını 

aşmayacak şekilde kısaca temas edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Türk edebiyatı, manzum eser, kutsal mekânlar 
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Fahh Vakası (H. 169 / M. 786) 
 

İbrahim KONAK
*
 

Kerbela Faciası gerek oluş şekli gerekse doğurduğu sonuçlar itibariyle İslam 

Tarihi açısından çok önemli bir olaydır. Bu sebeple hakkında çok şeyler 

söylenmiş ve yazılmıştır. Bu faciayla Ehl-i Beyt mensuplarının iktidarlarla 

olan çatışması bitmemiş, tarih boyunca devam etmiştir. Bu çatışma Emeviler 

Dönemi’nde olduğu gibi Abbasiler döneminde de farklı düzeylerde devam 

edegelmiştir. Abbasiler dönemindeki önemli ayaklanmalardan biri de Hz. 

Hasan’ın oğlunun torunu Hüseyin bin Ali bin Hasan bin Ali’nin 

gerçekleştirdiği ayaklanmadır. Ayaklananların Hz.Ömer’in oğlunun torunu 

olan Ömer bin Abdul-Aziz bin Abdullah tarafından Mekke-Medine arasında 

“Fahh” denen yerde kıyıma uğratılmasından dolayı olay, “Fahh (Fakhkh) 

Vak’ası” diye kayıtlarda yerini almıştır. Olaydan sağ kurtulan üç kişiden biri 

olan İdris bin Abdullah bin Hasan bin Ali, Mağribe kaçarak oradaki 

Berberîlerle birlikte İdrisîler Hanedanlığını kurmuştur. Belki Kerbela 

hadisesinin gölgesinde kaldığından belki de maktulun Peygamber torunu 

olmamasından dolayı yeterince incelenmemiş bir hadisedir. Olayın bu şekilde 

tezahürünün elbetteki bir arka planı da vardır. Bu bildiride ayaklanmanın 

bastırılmasındaki yöntemin bu kadar şiddetli olmasının ve bastırma yöntemi 

olarak Kerbela’ya benzer bir katliam tercih edilmesinin sebeplerini araştırdık. 

Çünkü katledilenlerin kafalarını bedenlerinden ayırıp el-Hadi’ye 

getirdiklerine ait rivayetler vardır. 

Olaydan sonra EhliBeyt - Abbasi ilişkilerinin seyri de bu bildirinin 

konusudur. Doğru bilgiye ulaşılması amacıyla konuyla ilgili hem şii hem de 

sunni kaynaynaklar taranmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ehl-i Beyt, tarih, abbasiler, ayaklanma, Fah, Hüseyin 

bin Ali 
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Vakfiyelerde Yapılan Dualar 

Fatih BENZER
*
 

İslam dünyasında vakıf müessesesinin ortaya çıkış kaynağı islamın teşvik 

ettiği sadaka ve hayır anlayışıdır. İnfak, hayır yapma ve sadaka verme 

konusundaki dini emir ve tavsiyeler ile Müslümanların sahip oldukları ahiret 

inancı vakıf müessesesinin gelişmesini sağlayan en önemli saiklerdir. Bu 

inancın tezahürü olarak insanlar dünyada sahip oldukları mallarını hayır 

yollarına sarf etmek sureti ile sevap kazanma yani ahiret için azık tedarik 

etme yollarına gitmişlerdir.İslam tarihinin ilk yıllarından itibaren günümüze 

kadar önemini ve işlevini sürdüren bir müessese olarak karşımıza çıkan 

vakıflar, sosyal hayatın hemen her alanında faaliyet gösteren, birçok 

toplumsal ihtiyacın karşılanmasında rol oynayan bir kurum olmuştur. Başta 

ibadet mekânları ve eğitim müessesesi olmak üzere birçok hizmet biriminin, 

faaliyetlerini tesis edilen vakıfların desteğiyle sürdürdükleri görülmektedir. 

Vakfın temelinde Allah rızası, hayır duygusu ve insanlık sevgisi yatmaktadır. 

Yapılan hizmetin dünyada şükran ve hayır duâ ile anılmaya vesile olması 

tabii olduğu gibi, kişinin yaptığı hayırlı bir işin, bağışlanmasına ve Allah 

rızasına ermesine vesile olmasını umarak, dünya ve ahiret hayatı ile ilgili 

isteklerini de Cenâb-ı Allah’tan isteyip duâ etmesi de tabiidir. Bu itibarla her 

vakfiyenin giriş kısmında, dünya hayatının fani, ahiretin baki ve dünya 

nimetlerinin geçici olduğu belirtilerek, ahiretin dünyada iken kazanılması, 

öldükten sonra amel defterinin kapanacağı ve kişinin hayır duâ ile anılması 

için vâkıf yapmanın son derece önemli ve basiretli bir davranış olduğuna 

işaret edilmektedir.Vakıf kurucuları yürütülmesini istedikleri bazı hayrî 

hizmetlerin hitâmında hayır duâ ile anılmalarını şart kılmışlardır.Bu arada 

vakıf hizmetlerinin yürütülmesinde doğru ve dürüst çalışan, hizmetin 

geliştirilmesinde verimli olan yönetici ile görevlilere, dünya ve ahiret 

mutluluğunu içeren iyi dilek ve dualarda bulundukları gibi, ön görülen 

hizmetleri yerine getirmeyen, vakfın zarar ve ziyanına çalışan ve vâkıfın 

iradesi dışında değişiklik yaparak vakıf gelirini kötüye kullanan idareci ve 

görevlilere çok ağır beddualarda bulunmuşlardır.Vâkıfların vakfiyelere 

koydukları dua ve beddualarla, vakfın amaçlarına göre faaliyet göstermesini, 

inancı ve aklı olan her bir kişinin, vakfa her hangi bir şekilde kötülük 

yapmamasını, bilakis vakfın ve vakıf hizmetlerinin gelişmesi için olanca 

gücüyle çalışılmasını ve bu faaliyetlerin kıyamete kadar devam etmesini 

hedeflemişlerdir. Bunun teminat altına alınması için vakfiyelerde yer alan 

duaları, hem teşvik edici bir unsur hem de caydırıcı bir silah ve kalkan olarak 

kullanmışlardır. Biz bu yazımızda vakfın amaçları açısından vakfiyelerdeki 

dua ve bedduaları incelemeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Vakıf,vakfiye,dua,beddua,sadaka,hayır 
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İSLAM VE DİPLOMASİ 

Hande Tabak KAYHAN
*
 

Diplomasi modern siyasi dünyanın aktörleri ulus devletler üzerinden ele 

alınmakta ve modern siyasal sistem dinin toplumsal yaşam üzerindeki 

etkisini göz ardı etmektedir. Uluslararası ilişkiler de, bu bakış açısına paralel 

olarak, ulusların çıkarlarının akla göre düzenleneceği, seküler bir alan olarak 

işletilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda cevap aranan soru, uluslararası 

ilişkiler kuramlarının kavramlarını da göz önünde bulundurarak, İslam’da 

öteki ile iletişimi öngören temel gerekçelerin ne olduğudur. Ötekinin kim 

olduğuna verilen cevap ve ilişkilerdeki gerekçe, İslam düşüncesinde ve 

günümüz uygulamalarına paralel olarak modern devlet düşüncesine dayanan 

hakim uluslararası ilişkilerde, birbirinden farklıdır. Diplomasi ve din 

arasındaki bağ, İslam dini üzerinden, konu ile ilgili yapılan araştırmalar 

değerlendirilerek irdelenmiştir. 

Birinci bölümde: diplomasinin tanımı ve uluslararası ilişkilerdeki yeri tespit 

edilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde: teori ve tarihsel olaylar dikkate 

alınarak, uluslararası ilişkiler ve İslam diplomasisinde, diplomatik ilişkilerin 

kurulma gerekçesi araştırılıp sorgulanmaktadır. Uluslararası ilişkiler 

teorisinin ve İslam dininin, öteki ile iletişimini öngören temel gerekçeleri 

nelerdir? Çıkar, barış, düşman, savaş gibi olgular nasıl tanımlanmıştır? Son 

olarak Kur’an temelinde İslami diplomasinin sınır aşan ilişkilerde 

kullanabileceği yöntemler hakkında çalışan araştırmalara değerlendirilerek 

bir yöntem araştırması yapılmıştır. Bu çalışmada İslam’ın diplomatik 

ilişkilere yaklaşımı incelenmiş, uluslararası ilişkiler kuramları ile bire bir 

kıyaslama yapma ve uluslararası ilişkilere konu olan güncel hadiseleri 

inceleme amacı güdülmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Din, Diplomasi, İslam, Uluslararası İlişkiler, İletişim 
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Osmanlı Devleti’nin Diplomatik Faaliyetleri Açısından 

Alemdar Mehmet Ağa’nın Buhara Sefirliği ve 

Sefaretnâmesi 

 

Yunus BALLI
*
 

Osmanlı Devleti’nde elçilik heyetini ifade etmek için sefaret tabiri kullanılır. 

Elçilerin bulundukları ülkeler hakkında yazdıkları yazılara ise sefaretnâme 

adı verilir. Son yapılan tespitlere göre 49 tane sefaretnâme vardır. Bunlardan 

bir tanesi de 1. Abdulhamit döneminde vuku bulan Osmanlı-Rus ve Osmanlı-

Avusturya Savaşları’nın (1787-1792) hemen öncesinde Buhara’ya gönderilen 

Alemdar Mehmet Ağa’nın yazdığı sefaretnâmedir. 1768-74 yılları arasında 

gerçekleşen Osmanlı-Rus Savaşı ve sonunda akdedilen Küçük Kaynarca 

Antlaşması, devletin kendisine dair siyasi ve askeri güç algısında büyük bir 

dönüşüm meydana getirmiştir. Nitekim artık Ruslara karşı Buhara 

Hanlığı’ndan askeri destek isteyecek duruma gelinmiştir. 17. yüzyıl ile 18. 

yüzyılın ilk yarısında Osmanlılar için Habsburglar esas tehdit iken bu 

dönemde Rusya onların yerini almaya başlamıştır. Bu da Osmanlı Devleti’ni 

esas tehdidine karşı bir politika geliştirmesini gerektirmiştir. Bunun için bir 

taraftan onlarla Balkanlarda sıcak savaş verirken diğer tataftan da Kafkasya 

ve Dağıstan’da onları sıkıştırmaya çalışıyordu. Ancak yine de netice 

alınamıyordu. Her desteğe muhtaç halde olan devlet, Buhara Hanlığı ile 

anlaşarak onları da Ruslara karşı harbe sokmak istedi. Bunun için Buhara’ya 

gönderilen Alemdar Mehmet Ağa Türkistan'da daha karmaşık bir siyasi 

vaziyet ile karşı karşıya kalıyor ve kendisini siyas/askeri hadiselerin 

içerisinde buluyordu. Maveraünnehir de denilen bu bölgeye Timurlular 

sonrasında Şeybâniler (1500-1599), Canoğulları (1599-1785) hakim 

olmuştur. Mehmet Ağa Buhara’ya vardığında ise yönetimi Mangıtlar eline 

almıştı. Bu dönemde Mangıtlar haricinde Türkistan’da Hive, Hokand ve 

Kaşgar Hanlıkları ile Milli Afgan Devleti hüküm sürmekteydi. Bunlar bir 

taraftan Rus tehdidiyle karşı karşıyayken diğer taraftan kendi aralarında güç 

mücadelesi veriyorlardı. Alemdar Mehmet Ağa’nın sefaret yılları (1787-

1791) ve yazdığı sefaretnâme, Osmanlı diplomasisi ile Türkistan’daki 

devletler arası diplomasinin değerlendirilmesine imkan tanımaktadır. 

Dolayısıyla yazımızda, Buhara hakimi Ebulgazi Han’a gönderilen Alemdar 

Mehmet Ağa’nın sefareti esnasında yaşadıkları ve sefaretnâmesi, diplomasi 

tarihi çerçevesinde tahlil edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Alemdar Mehmet Ağa, Buhara Sefaretnâmesi, 

Diplomasi, 18. Yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin Diplomatik Faaliyetleri 
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Sosyal Yardım Politikaları ve Muhtacin Maaşı – 

1910 Yılı Muhtacin Maaşı İncelemesi 
 

Ayşenur AKTEN
*
 

Sosyal bir varlık olan insanın varlığını idame ettirebilmesi için bu yönüyle 

uyumlu bir çevreye ihtiyacı vardır. İslam dini bu sosyal çevrenin 

teşekkülünde birçok düstur belirlemiş, Osmanlı devleti ise –her dönemde 

aynı durumu haiz olmasa da-  bu düsturların en güzel uygulayıcısı olmuştur. 

Çalışmamızda öncelikle İslam dininin sosyal dayanışmaya verdiği önemle 

ilgili genel bir girişten sonra ikinci bölümde Osmanlı için bunun bir alt 

başlığı sayılabilecek, muhtacin maaşına değinilecektir. Önceleri vakıflar 

tarafından verilen ve Tanzimat sonrası merkezi bir anlayışla yürütülmeye 

başlanan muhtaç aylığı ile yoksul ve güçsüzü korumak hedeflenmiştir. Son 

bölümde ise 1910 yılında hazırlanan muhtacin maaşı raporu incelemesi 

üzerinden bu sistemin uygulanışına açıklık getirilecektir. Raporun 

incelenmesinde dönemin vilayet ve kazalarına ne kadar bütçe ayrıldığına dair 

genel bir bilgilendirmeden sonra Dersaadet’te kadın-erkek, dul-yetim, 

Müslüman-gayrimüslim gibi tasniflere gidilerek, kimlere, ne kadar maaş 

verildiği bilgileri aktarılıp değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ele aldığımız 

muhtacin maaşı uygulamasının yanında Osmanlı devletinin gerçekleştirdiği 

daha birçok politika bulunmaktadır. Köklü bir yapıya ve çok çeşitli 

uygulamalara sahip olan vakıflar başta olmak üzere muhtacin maaşı ile 

çağdaş olduğunu söyleyebileceğimiz, aceze, mazûlîn, musâbîn, tekaüd, eytam 

ve erâmile yönelik daha birçok yardım uygulaması olduğunu bilmekteyiz. 

Birkaç arzuhalden yola çıkarak bu uygulamalar hakkında da örneklendirme 

yapılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Muhtacin maaşı, sosyal yardım, Dersaadet, aceze, 

mazûlîn, yekûn 
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Şerif Hüseyin İsyanı ve Hicaz Bölgesinin Osmanlı 

Hâkimiyetinden Çıkışı 
 

Azra LEVENT
*
 

Hicaz,  Müslümanlar için kutsal kabul edilen Mekke ve Medine’yi içerisinde 

barındıran, Kızıldeniz’in doğusunda yer alan ve bugün Suudi Arabistan 

Devleti sınırları içerisinde bulunan bölgenin adıdır. Bildirinin kapsamı 

dâhilinde öncelikle Hicaz’a Osmanlı Devletinin hâkim oluşu, hâkimiyeti 

sürecinde bölgede emirlik görevini icra eden Şerif Hüseyin ile ilişkileri ve bu 

coğrafyanın Osmanlı hâkimiyetinden çıkışı, en nihayetinde de bölgeye İbn 

Suud ailesinin hâkim olmasıyla neticelenen tarihi süreç aydınlatılacaktır. 

Yavuz Sultan Selim tarafından 1517 senesinde Mısır’ın fethedilmesi 

akabinde, Mısır’a hâkim olan Memlükler kontrolündeki Mekke ve Medine de 

sulhen Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Böylece Osmanlı Devleti’nin Hicaz 

bölgesindeki hâkimiyeti başlamıştır. Hicaz bölgesi, Osmanlı yönetimi 

altındaki özel durumunu daima korumuştur. Osmanlı hâkimiyetinden önce 

olduğu gibi bölgeyi, Hz. Peygamberin soyundan gelen emirler yönetmiş ve 

bölge halkına her türlü kolaylık sağlanmıştır. Bölgeyi yöneten emirler 

Osmanlı vezirlerine denk tutulmakla beraber tamamen kontrolsüz de 

bırakılmamış, emirlere ek olarak valiler de görevlendirilmiştir. Şerif Hüseyin 

de bölgede emirlik yapmış önemli şahsiyetlerden biridir. Önemi, bölgede 

Osmanlı hâkimiyetinin son bulmasına varan birtakım siyasi olaylara liderlik 

etmesi münasebetiyledir. Döneminde yaşanan bu olaylar Arap Milliyetçilik 

fikrinin gelişmesinde de etkili olmuştur. Tarihte, Şerif Hüseyin’in liderlik 

etmiş olduğu bu olay ‘Arap İsyanı’ şeklinde yer almaktadır. Şerif Hüseyin bu 

isyan sonucunda Osmanlı hâkimiyetini tanımadığını bildirip, kendisi tüm 

Arapların kralı ilan etmiştir. Fakat bu durum bölgedeki İngiliz çıkarlarıyla 

çatıştığı için İngilizler ona sadece Hicaz kralı olarak tanımıştır. Tüm bu 

gelişmeler neticesinde Hicaz Bölgesi Osmanlı hâkimiyetinden çıkmıştır. Şerif 

Hüseyin’in kendini kral ilan ettiği bu dönemde bölgede sükûnetin ve huzurun 

sağlandığını söylemek oldukça güçtür. Nitekim Abdülaziz İbn Suud ve Şerif 

Hüseyin aralarında eskiden beri var olan tartışmalar Şerif Hüseyin’in kendini 

tüm Arapların lideri ilan etmesiyle iyice tırmanmıştır. Haşimi ve Suud aileleri 

ile ayrı ayrı ittifakı olan İngiltere, bu çatışmalar esnasında tarafsız kalmayı 

tercih etmiş ve çatışma Hicaz bölgesinin Suud ailesi tarafından ele 

geçirilmesi ile son bulmuştur. Bu zaferin ardından Abdülaziz İbn Suud 

bölgeye hâkim olmuş ve kendini 1926 senesinde Hicaz kralı ve Necid sultanı 

ilan etmiştir. 1932 yılında da bölgede Suudi Arabistan Krallığını kurmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Araplar, Hicaz, Şerif Hüseyin, 

Abdülaziz İbn Suud 
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Zeki Velidi Togan'ın Hayatı, Eserleri ve Doğu-Batı 

Arasındaki İlmî İşbirliğine Bakışı 
                                                                                                                         

Eda TANUĞUR
*
 

Bu çalışmamızda değerli Türk Tarihçisi Zeki Velidi Togan’ın hayatı, eserleri 

ve doğu- batı arasındaki ilmi işbirliğine dair görüşleri ifade edilecektir.  1890 

Rusya Federasyonuna bağlı Başkurt topraklarında doğan Zeki Velidi Togan, 

ilk eğitimini ailesinden almıştır. Eğitimine Kazan’da Şehabettin Mercani ve 

Kasımiye Medresesinde devam eder. Bu dönemde Rus Oryantalistlerle 

tanışma fırsatı bulur.1910 yılından itibaren Kasımiye Medresesinde Türk 

Tarihi ve Arap Edebiyatı dersini vermeye başlar. 1911 yılında ‘’Türk ve 

Tatar Tarihi’’ adlı eserini yayınlayınca Kazan Üniversitesi’nin Tarih ve 

Arkeoloji Cemiyeti’ne aza seçilir. 1915’te Rus Millet Meclisi Duma’da Ufa 

Müslümanları’nı temsil etmek için seçilir. Böylece 1923 yılına kadar devam 

eden siyasi hayatı başlar. Başkurdistan muhtariyeti hareketine önderlik 

ederek hükümet reisliği ve ordu komutanlığı görevlerini yapar. Rus ihtilaline 

kadar hem ilmi hayatına, hem de siyasi hayatına devam eder. 1925 yılında 

İstanbul’a gelir, 1927’de İstanbul Darülfünunu Türk Tarihi Müderris 

Muavinliği’ ne tayin edilir. 1932 yılında Birinci Türk Tarihi Kongresi’nde 

Türk Tahir Tezi’ne dair aykırı görüşleri nedeniyle şiddetli eleştirilere maruz 

kalınca Darülfünundaki kürsüsünden istifa ederek Viyana’ya gider. Burada 

yarım kalmış akademik kariyerini tamamlar. 1939’da tekrar Türkiye’ye geri 

döner. 1944 yılında, kendi ifadesiyle; Turancılık namına Türkiye’de 

Sovyetler aleyhinde harekette bulunmakla itham edilerek tevkif edilir. 15 

aylık mahkûmiyetten sonra serbest kalır. İstanbul Darülfünundaki görevine 

ancak 1948'te geri dönebilir. 1951’de İstanbul’da 22. Müsteşrikler 

Kongresi’nin Başkanı olarak bu uluslararası toplantıyı örgütlemiştir. Togan, 

1970 senesinde vefat etmiştir. ‘’Umumi Türk Tarihi’’ ve ‘’Tarihte Usul’’ adlı 

önemli eserleri yazmıştır. Bu bildiride, 400’e yakın eseri bulunan Zeki Velidi 

Togan’ın, bazı eserlerinin ve öğrencilerinin isimleri zikredilecektir.  Bir 

tarihçi olarak, Türk Tarihi ve tarihte usule dair çalışmalarından 

bahsedilmeyecektir. Zeki Velidi Togan’ın , ‘’Kuran ve Türkler’’ adlı 

makalesindeki görüşlerine yer verilecektir. Togan’ın, 1950 yılında İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki konferansta ifade ettiği, İslam Şarkı ile 

Garp arasında ilmi işbirliği görüşleri dile getirilecektir.    

Anahtar Kelimeler: Zeki Velidi Togan, ‘’Kuran ve Türkler’’, Doğu- Batı 

ilmi işbirliği 
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93 Harbi (1877-78) ve 1. Dünya Savaşı Arası  

Osmanlı-Alman İlişkileri 
  

Özgür KARAHAN
*
 

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde, ülkenin yeniden ihyası ve eski 

gücüne kavuşması adına yapılan hamlelerden biri de, Alman İmparatorluğu 

ile başlayan yakınlaşma sürecidir. 19. Yüzyılın son dönemiyle birlikte 

Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya arasında çok ileri düzeyde bir işbirliği 

söz konusuydu. Sömürge trenini kaçırıp İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin 

gerisinde kalan ve bu açığını ileri teknoloji ve ağır sanayi ile büyük ölçüde 

kapatan Almanya, ortak rakiplerine karşı Osmanlı Devletine gerek lojistik, 

gerekse yetişmiş insangücü bakımından destek vermekteydi. Bilhassa 93 

Harbi sonrası, 2.Abdülhamit dönemiyle başlayan ilişkiler, ülkeyi İngiliz-

Fransız ekseninden koparmış ve bambaşka bir eksene kaydırmıştır. 

Askeriyeden imar faaliyetlerine, tarımdan eğitime kadar her sahada Alman 

uzmanlar ülkeye getirilmiş, dönemin parlak Alman tecrübesi taklit edilmek 

istenmiştir. Bismarck’ın istifası ile ılımlı yürütülen, siyasi dengeleri gözeten 

Alman denge politikası; kamuoyu, gazeteler, ekonomi çevreleri ve devleti 

yönetenler nezdinde terk edilmeye başlanmıştı. Orta Avrupa ve Balkanlar’da 

gelişen olaylar neticesinde kendisini sıkıştırılmış, çembere alınmış hisseden 

ve Anadolu’nun verimli ovalarını kendisi için kurtuluş yolu gören Almanya, 

2.Wilhelm’in agresif savaş politikasını özellikle İttihat ve Terakki iktidarı 

döneminde Osmanlı politikası haline getirtmişti.  

Biz bu çalışmamızda bu birlikteliği doğuran dahili ve harici olayları, 

hükümetleri bu birlikteliğe götüren bazı önemli sebepleri ve bu sebeplerden 

ne kadarının karşılıklı isteklerden ve görüşmelerden ne kadarının ise dönemin 

şartlarının ve gelişen olaylar zincirinin zorlamasından meydana geldiğine, 

tarafların ulaşmak istedikleri amaçlara ve bu amaçların ulaşılabilirliliğine 

genel hatlarla değineceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Almanya, Askeriye, İttihat ve Terakki, II. Abdülhamid, 

Islahat 
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Şeyhulislâmlık'tan Kalan Miras: Meşîhat Arşivi  
 

Esra YILDIZ
*
 

Her milletin ve devletin tarihi bir mirası vardır. Arşivler ve kütüphaneler, bir 

milletin siyasî, ictimai, iktisadî ve sosyo-kültürel hayat düzenini açıkça 

ortaya en önemli hazineler olmasının yanı sıra maddi manevi kültür 

varlıklarını ihtiva eden birinci el kaynaklardır. Osmanlı Devleti, bu sebeple 

tesis ettiği arşivcilik sistemine “Hazîne-i Evrak” yani “Belge Hazinesi”, 

“Evrak Hazinesi” ismini vermiştir. Osmanlı Devleti’nde kurulmuş en önemli 

arşivlerden bir tanesi de İstanbul’un Süleymaniye semtinde şu an İstanbul 

Müftülüğü bünyesinde bulunan Şeriyye Sicilleri ve Meşihat Arşivleri’dir. 

Molla Fenari’nin Bursa müftüsü tayin edilmesi, Osmanlı Devleti’nde 

müftülük ve şeyhülislamlığın başlangıcı kabul edilmektedir. İslam 

dünyasındaki geleneği devam ettiren Osmanlılar’da şeyhülislam ve müftüler, 

evlerinin selamlık dairesinde resmi işlemleri yürütmüşlerdir. 1826’da 

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Meşihat Makamı, Şeyhülislam, fetva 

emini, katipleri başta olmak üzere kazaskerlik ve İstanbul kadılığı 

Ağakapısı’na taşınmış ve bu mekana “Bâb-ı Meşîhat” ismi verilmiştir. Fatih, 

Süleymaniye ve Beyazıt semti ulema semti olarak anılmaya başlamış ve 

zamanla bu kurum gelişerek İlmiye Teşkilatının merkezi haline gelmiştir. 

Meşihat makamı, fetva verme yetkisiyle dini bir otorite olmuş ve halkı ıslah 

etme noktasında önemli adımlar atmıştır. Makalemiz sadece Meşihat Arşivi 

ile sınırlandırılmak kaydıyla “Meşihat Arşivi’nin Tarihçesi”, “Meşihat 

Arşivi’nin İçeriği” ve “Meşihat Arşivi’nin Birimleri” olmak üzere üç başlık 

altında ele alınacaktır. Osmanlı Devleti’ndeki orijinal adıyla “Meşîhat-i 

İslâmiyye” olan bu müessesenin mekan olarak Süleymaniye semtinin seçilme 

sebepleri, Şeyhülislamlık Müessesesinin birimleri ve faaliyet alanları, 

müessesenin kuruluşundan ilgâsına kadar olan süreçteki tarihî serüveni ele 

alınacaktır. Meşihat Arşivi’ni diğer arşivlerden ayıran özellikler arşiv 

belgeleriyle izah edilecek; Arşivdeki defter ve belge serilerinin defter sayısı, 

defterlerin tarihi ve içeriği noktasında bilgileri verilecektir. Son bölümde ise 

arşivin birimleri, arşiv katalog ve dijital programları izah edilmek kaydıyla 

bu alanda araştırma yapmak isteyenlere yol gösterici açıklamalarda 

bulunulacaktır.  

Anahtar kelimeler: İstanbul Müftülüğü, Meşihat Arşivi, Şeyhülislamlık, 

İlmiye Teşkilatı. 
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Karamanoğulları Devri Türk Cild Sanatı 
 

Betül ŞAHİN
*
 

Cild Sanatı kitap sanatlarımız içinde önemli bir yere sahiptir. Estetik 

görünüşün yanı sıra kitabın sayfalarını dağılmaktan koruması işlevselliği bu 

önemini daha da arttırmaktadır. Ayrıca eski devirlerden günümüze kadar 

ulaşmış köklü bir sanattır. Diğer Beylikler ile ilgili elimizdeki verilerin 

yetersiz olması nedeniyle kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti’nin varisi 

olarak gören Karamanoğulları’nın, Beylikler Devri Türk Cild Sanatı’nı temsil 

ettiğini söyleyebiliriz. Diğer birçok sanat dalında olduğu gibi burada da 

Karamanoğulları Anadolu Selçuklu Devleti ile Osmanlı İmparatorluğu 

arasında köprü görevini görmüş, Selçuklu’dan aldığı birikimi kendi üslûbunu 

da ortaya koyarak Osmanlı’ya aktarmıştır. Dolayısıyla çalışmamız 

Karamanoğulları Devri Türk Cild Sanatı’dır. Karaman Müzesi, Konya 

Mevlana Müzesi ve Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bulunan 

örnekler üzerinden Karamanoğulları cildlerinde kullanılan motifler, 

malzemeler ve üslûp özellikleri diğer devirlerle karşılaştırılmalı olarak 

anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cild, Motif, Karaman Müzesi, Konya Mevlana Müzesi, 

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Üslûp Özellikleri. 
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Laleli Camii Hüsnü Hat Yazılarının Hususiyetleri 

Hakkında Bazı Tespitler 
 

İlkay Şamlı
*
 

İslam Mimarisinin bünyesinde diğer İslâmi sanatlar da doğal bir ahenk içinde 

bütünleşerek bir araya gelmektedir. Bu sanat dallarının içinde Hat sanatının 

ayrıcalıklı bir yeri olduğu ise tartışılmazdır. Hat yazıları sadece kendi 

hattatının ve bulunduğu yapının değil, ait olduğu zamanın sosyal, kültürel, 

düşünsel kodlarını işaret eden tarihi bir belge niteliğindedir. Osmanlı Cami 

Mimarisinde, Klasik Dönem, Lale Devri üsluplarının ardından gelen Barok 

Dönemi üslubunda, Batı görüş ve tekniklerinin etkilerini görmek 

mümkündür. Bildirimizin konusu, Sultan III. Mustafa döneminin 

yapıtlarından biri olan, 1760-1764 yılları arasında inşa edilen, Laleli Camii 

Hüsnü Hat Yazılarıdır. Bilindiği üzere bu tür büyük hacimli camilerin 

yazıları tek bir hattatın elinden çıkmamıştır. Bu düşünceden yola çıkarak bu 

hüsnü hat yazılarının üslupları, bulundukları yerle ilişkileri, hat sanatındaki 

önemleri ve hattatları üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hüsnü Hat Yazıları, Barok Dönemi Üslubu, III. 

Mustafa, Laleli Camii. 
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Divan Şiirinde Kullanılan Askerî Terimler  
        

Cüneyt TAŞAN
*
 

Gazâlar ve cenkler Osmanlı toplumunun kültür yapısını ve medeniyet 

olgusunu yüzyıllar içerisinde şekillendiren unsurların başını çekmektedir. 

Yapılan harpler Osmanlı toplumunun tüm katmanlarını etkilediği gibi şuarâ 

zümresini de etkilemiş, bu etkilenme sonucunda da şairler, ya bizzat iştirak 

ettikleri savaşları ya da savaş meydanlarından gelen haberleri canlı sahneler 

halinde eserlerine yansıtmışlardır. Osmanlı şairlerinin büyük kısmı, 

yaşadıkları dönemlerle çeşitlilik kazanan harp aletlerini ve askeri terimleri, 

şiirlerinde hem gerçek anlamlarında hem de birer benzetme unsuru olarak 

kullanmışlar, duygu ve düşüncelerini hayal ve tasavvurlarını bu terimlerle 

zenginleştirerek ifade etmişlerdir. Bu çalışmada divan şiirinde kullanılan 

askeri terimler, özellikle harp aletleri incelenerek şiirin muhtevasına kattığı 

anlamlar örnek beyitlerle açıklanacaktır. Şeyh Galip Dede, Nefî, Nedim, 

Bâki, Nesîmî Şeyhî gibi divan şiirinin önemli isimleriyle birlikte Âşık Paşa, 

Ahmed Paşa, Râgıp Paşa gibi devletin çeşitli kademelerinde görev yapmış 

olan şairlerinin divanları çalışmamızın muhteviyatını oluşturacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Divân Şiiri, Askeri Terimler, Harp Aletleri. 
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Hz. Ömer’in Ümmü Külsüm bt. Ali b. Ebî Talib İle 

Evliliği 
 

Mahmut Esmer
*
 

      Hz. Ömer hicretin 17. Yılında Zilkade ayında Ümmü Külsüm bint Ali b. 

Ebu Talib İle olan evliliği, Hz. Ömer’in Hz. Alinin kızıyla nikahlanması 

kendi inançları bakımından ters düştüğü için mezhepsel tarafgirlikle  Şii 

Alimler inkar edilmektedir. Oysa ilk dönem kaynaklarında bu mevzu 

ayrıntılarıyla mevcuttur, Zehebi,  A’lamü’n-nübela C. III. S. 501’de geçen bu 

rivatyete bakarsak; Ali b. Ebu Talibin yanına gidip kızı Ümmü Külsüm’ü 

ondan istedi. Hz. Ali kızlarımı kardeşi Caferin oğullarına ayırdığını ve ümmü 

Külsüm’ün evlilik küçük olduğunu söyledi. Hz. Ömer de  ey Ali onu benimle 

evlendir yeryüzünde benim gibi ona iyi davranacak özen gösterecek kimse 

yoktur dedi. Ve Hz. Ali  ben sana onu göndereceğim eğer onu ikna edersen 

seninle evlendireceğim. Hz Ali  Ümmü Külsüm’ü bir aba  ile   Hz. Ömer’e 

gönderdi, ve ona deki bu aba  babamın kastettiği şeydir demsini söyledi. Ve 

Ona Ömer dedi ki babana deki ben razı oldum Allah’ta ondan  razı olsun, 

sonra Hz Ömer elini ayağını bileğine  koydu ve ona baktı Ümmü Külsüm 

Yaptığın bu mu? Eğer sen emir’ül mü’minin olmasaydın burnunu kırardım. 

Sonra babasını yanına gitti beni kötü yaşlı adam gönderdin dedi. Hz Ali ey 

kızım o Senin eşin dedi. Evliliğin olduğunu görürüz. Ayrıca İbn Sa’d 

Tabakat’ında Hz. Ömer’in ümmü Külsüm evliliğinden bahsetmiştir İbn 

Hacer, el-İsabe C. VIII. S.465 evlilikleri süresince Zeyd ve Rukiye Adlı iki 

çocucukları olduğunu kaydetmektedir. 

Çalışmamda ilk dönem kaynaklarını baz alarak  Hz. Ömer’in Ümmü Külsüm 

bint Ali b. Ebu Talib İle olan evliliğini incelenecek kaynaklarda geçen 

rivayetler yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler; İslam Tarihi, Ümmü Külsüm, Hz Ömer’in evliliği,  
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