
XVI. Yüzyılda Anadolu Sahasında Farsça Divan Tertip Eden Beş Müellif 

Sümeyra Tuzcu 

 

  Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra tanıştığı İslam medeniyeti Türkleri hemen 

hemen her alanda etkilemiştir. Arapça bilim dili olarak kullanılmaya başlarken Farsça da 

sanat ve kültür dili olarak kullanılmıştır. İslam medeniyetinden etkilenen Türk Edebiyatı 

başlangıçta Fars Edebiyatını örnek almıştır. Fars Edebiyatının Türk Edebiyatı üzerindeki 

etkisi zaman zaman artmış zaman zaman da azalmıştır. Türk yazar ve şairler eserlerinde 

Farsça kelimeler kullanmış, Farsça mazmunlarla eserlerini süslemişlerdir. Hatta zaman zaman 

Farsça şiirler yazmışlardır. XVI. yüzyıl, Farsça’nın Türk Edebiyatındaki etkisinin büyük 

olduğu bir yüzyıldır. Bu etkinin örnekleriyle incelenmesi amacıyla, bu çalışmada XVI. 

yüzyılda Anadolu sahasında Farsça divan tertip eden İbrahim Gülşenî, Fuzuli, Yavuz Sultan 

Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve III. Murad hakkında bilgi verilecek ve divanlarından şiir 

örnekleri incelenecektir. 

 

Âşık Çelebi Tezkiresinde Mutasavvıf Şairler ve İlâhi Aşkın Şiire Yansıması 

                                                                                                   Sait Avcı 

 

Bu çalışmada XVI. yüzyıl şair ve tezkirecilerinden Âşık Çelebi’nin Meşâ’irü’ş-şu’arâ 

adıyla bilinen şair tezkiresi incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde müellifin hayatı, edebi 

kişiliği ve tezkiresi kısaca tanıtılmıştır. İkinci bölümde eserde yer alan mutasavvıf şairlerin 

önce hayatı anlatılmış, sonra şiirlerinden örnekler verilmiştir. Meşâ’irü’ş-şu’arâ’daki 

mutasavvıf şairlerden herhangi bir tarikata veya mürşide bağlandığı müellif tarafından açıkça 

belirtilen şairler bu çalışmaya dâhil edilmiştir. Hayatında ve şiirinde tasavvufi neşvenin izleri 

görülmesine rağmen herhangi bir tarikatla bağlantısı tespit edilemeyen şairler bu çalışmanın 

dışında tutulmuştur. Yaşamının bir döneminde tasavvuf yoluna girip bir şeyhe intisap etmiş 

ama sonradan tasavvufun dışına çıkmış şairlerden örnekler de çalışmaya konu edilmiştir. Âşık 

Çelebi Tezkiresinde Mutasavvıf Şairler ve İlâhi Aşkın Şiire Yansıması ismiyle hazırladığımız 

bu çalışmanın içeriği aşağıda kısaca verilmiştir. 

 

 

Şiir Mecmuaları'nın Önemi ve Nadir Eserler Kütüphanesi'ndeki T 822 No'lu Mecmua 

Yusuf Karaca  

 

“Mecmua” kelimesi sözlükte “dağınık şeyleri bir araya getirmek, toplamak” anlamına gelen -

cem’- masdarından türeyen -mecmu’- kelimesinden gelmektedir. Mecmualar, genelde bir 

veya daha fazla yazar yahut şaire ait çeşitli hacimlerdeki dinî, din dışı nesir ya da şairlerden 

oluşan derleme kitaplardır. Mecmua başlangıçta, birçok bakımdan benzediği cönk gibi 

ayetler, hadisler, fetvalar, dualar, hutbeler, şiirleri, ilahiler, şarkılar, mektuplar, latifeler, lugaz 

ve muammalarla ilaç tariflerinin ve faydalı bilgilerin, notların, tarihî belge ve kayıtların 

derlendiği bir not defteri halinde ortaya çıkmış, zamanla gelişip düzenli bir tertip ve şekle 

kavuşarak türlerine göre bazı farklılıklar gösteren bir kitap veya telif çeşidi özelliği 

kazanmıştır. Osmanlı ilim, kültür ve edebiyatında çok yaygın ve önemli bir telif türü olan 

mecmualar, genelde muhtevaları dikkate alınarak dikkate alınarak “mecmuat’ul-eş’ar, 

mecmuatü’l-münşeat” vb şekillerde adlandırılır. Mecmualar bazen müellifleri ile de 

anılmışlardır. Şiir mecmuaları derlenilen türe göre “ mecmua-i ilahiyat, mecmuatü’l-kasaid, 

mecmuatü’n-nezair, mecmuatü’n-nuût, mecmua-i gazeliyât” gibi isimlerle de adlandırılmıştır. 

Bir mecmua içinde çok farklı türde ve konuda eserlere rastlamak mümkündür. Bu türdeki 

mecmualardan biri de İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’ndeki T822 numaralı 

yazmadır.Bu yazmanın kapağının sol üst köşesinde “Hadis-i Erbain Tercüme-i Manzumesi” 



yazmakta ve kapağının ortasında da “Sahibi ve Maliki Halîb Miralayı Beg Zâde es-Seyyîd 

Mustafa Hayri” ismi geçmektedir. Bu esere göz atıldığında en başta bir “Manzum Kırk Hadis 

Tercümesi” görmekteyiz. Bu tercüme 11 sayfadan oluşmakta. Bu kırk hadis tercümesinin 

başında sebe-i telif sonunda da hatime kısmı bulunmakta. Kırk hadis tercümesinin ardından “ 

Veda-ı Yahya Ravza-i Rasûl” başlıklı “el-veda” redifli bir müseddes bulunmakta. Ardından 

şiir derlemesi geliyor. Bu derlemede daha çok devrin şairlerine yapılmış tahmisler 

bulunmakta. Aynı zamanda nazireler, müsemmenler, müseddesler, müseba’lar da bulunmakta. 

Şiirler bittikten sonra musıkî güftelerine yer verilmiştir. Daha sonra tekrar şiirler ve manzum 

hikayeler gelmekte. Bu hikayelerle mecmua son bulmakta. 16. yy’ın sonlarında olduğu belli 

olan ve 243 varaktan oluşan bu mecmua kendi devrindeki tahmis geleneğini anlamak 

açısından önem arz etmektedir. Ayrıca Manzum Kırk Hadis Tercümesi de kendi türünün az 

sayıdaki örneğindendir. 

 

İlim ve Kültür Adamı Olarak Abdüllatif  Subhi Paşa: Konağı, Eserleri ve Kitap 

Terekesi 

Ümit Eskin 

Moreviler olarak da bilinen aileye mensup olan Abdüllatif Subhi Paşa, Osmanlı Devleti'nin 

ilk Maarif nazırı olan Abdurrahman Sami Paşa'nın oğludur. Birçok devlet kademesinde görev 

alan Subhi Paşa devrinin en önemli devlet adamlarından olmakla birlikte en önemli 

entellektüllerinden de biriydi. Nitekim Fatih/Horhor'daki kendi adıyla isimlendirilen konağı 

yerli ve yabancı birçok ilim adamı, edebiyatıçı ve devlet adamının uğradığı bir mekândı. 

Arapça, Farsça ve Fransızca'nın yanında Yunanca'yı da bilen Subhi Paşa devrine göre çok 

zengin bir kütüphaneye sahipti. Meskûkâtları araştıran ve kendine ait bir koleksiyonuda 

bulunan Subhi Paşa aynı zamanda ilk Türk Nümismatıydı. Nitekim beş tane eseri bulunan 

Subhi Paşa'nın eserlerinden biri de meskûkâtlar üzerineydi. Bu çalışmada Abdullatif Subhi 

Paşa'nın ve konağının devrin sosyal ve kültürel hayatında nasıl bir rol oynadığını ve Subhi 

Paşa gibi bir devlet adamının eserlerini ve kitap terekesini inceleyeceğiz. 

 
Hz. Peygamber Döneminde Zi’l-Kurbâ Sınıfının Devlet Bütçesinden Aldıkları Pay 

Şehba Yazıcı 

      

Bu çalışmada, Kur’an-ı Kerim’de “zi’l-kurba” olarak ifade edilen Hz. Peygamber’in 

yakınlarının, devlet bütçesinden aldıkları pay işlenecektir. Bu payın hangi gelirden ayrıldığı 

araştırılacak, Hz. Peygamber’in yakınlarının geçimlerini sağlamak üzere edindikleri hususi 

kazançlarından ziyade, devletin onlara sağladığı imkân üzerinde durulacaktır. Devlet eliyle 

Hz. Peygamber’in yakınlarına tahsis edilen bu pay, Kur’an-ı Kerim’in emri olması hasebiyle 

önem kazanmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in ganimetten Hz. Peygamber’in yakınlarına 

ayrılmasını öngördüğü payın meblağı, bu meblağın neye göre belirlendiği, Hz. Peygamber’in 

söz konusu payı belirlemede izlediği yöntem araştırılacaktır. Bunun yanı sıra Hz. 

Peygamber’in belirlediği miktarı nasıl sarf ettiği ve akrabalarına ne ölçüde verdiği tarihî 

rivayetler ekseninde sunulmaya çalışılacaktır. Zi’l-kurba denen sınıfa ayrılan gelirin devlet 

bütçesinin hangi gelirlerinden verildiği belirlenecektir. Ayrıca zi’l-kurba sınıfına Hz. 

Peygamber’in akrabalarının hangilerinin dâhil olup olmadığına dair tartışmalar incelenecek ve 

rivayetler dikkate alınarak zi’l-kurba sınıfının kapsamı tespit edilmeye çalışılacaktır. Çalışma 

Hz. Peygamber dönemiyle sınırlandırılacak ve Hz. Peygamber'in uygulamaları esas 

alınacaktır. Kur’an-ı Kerim’in isimlendirmesi ve konuya değinmesi hasebiyle tefsir 

kaynaklarından faydalanılacaktır. Klasik dönem müelliflerinin eserleri, tarihsel boyutun 

ortaya konmasında esas alınacaktır. Hz. Peygamber’in Fey, ganimet, humus gibi gelirleri ve 



bunları sarf etmede izlediği yöntemi tespit edebilmek için emval ve harac kitaplarına 

başvurulacaktır. Hadis kaynaklarında ilgili bölümler taranacaktır.  Zi’l-kurbaya tahsis edilen 

payın ganimetten ayrılması nedeniyle Hz. Peygamber’in savaşlarını konu alan eserlerden 

istifade edilecektir. Hz. Peygamber’in devlet bütçesini konu alan çağdaş makale ve kitaplar da 

incelenecektir. 

 
Mustafa Kemal Paşa’nın Hilafet Hakkındaki Görüşleri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme 

Firdevs Eskin 

 

XVI. yüzyılda Suriye Mısır ve Hicazın Osmanlı idaresine girmesiyle, Osmanlı sultanı 

“Hadimü’l Haremeyn” unvanını kullanmak suretiyle hilafet mirasını devralmıştır.  Sembolik 

olarak kullanılan bu unvan II. Abdülhamid döneminde faydacı bir politika unsuru olarak 

değerlendirilmiş ve siyasi olarak da kullanılmıştır. Dinin toplum üzerindeki etkisinden 

faydalanan Sultan Abdülhamid Osmanlı Müslümanlarını birleştirici bir unsur olarak ve 

Avrupa emperyalizmine karşı mücadele edebilmek amacıyla hilafet makamını yapacağı 

düzenlemeler için meşruiyet zemini olarak kullanmıştır. 93 Harbi sonrası Osmanlı Devleti’nin 

beka sorunu yaşaması Hilafet tartışmalarının da ortaya çıkmasına yol açmıştır. Cumhuriyete 

geçiş sürecinde ise yapılan köklü değişimlerden hilafet kurumu da nasibini almış ve bu 

kurumun ilgasına yönelik alınan karar, meclis içinde ve dışında belli çevrelerde tartışmalara 

yol açmıştır. Konunun entelektüel çevrelerce siyasi, fikri ve fıkhi olarak tartışılması, yeni 

yönetimin dinle olan ilişkisi açısından sorgulanmasına da yol açmıştır. Bu çalışmada Mustafa 

Kemal Paşa’nın meclisin açıldığı tarihten halifeliğin kaldırılışına kadar olana süreçte hilafetle 

ilgili görüşleri karşılaştırılacaktır. 

 

Midrarîler 

Hüseyin Paça 

 

Miladi 772-976 yılları arasında Fas'ın Sicilmâse şehrinde hüküm süren Zenâte kabilesine 

mensup bir hanedanlıktır. Kuzey Afrika'da Emevîler'e karşı başlatılan Haricî isyanlarına 

katılmış, akabinde Fas şehrinin güneyindeki ovalara yerleşmişlerdir. 757 yılında Sicilmâse 

şehri kurulmuş ve merkez edinmişlerdir. İlk dönemlerde, Sufriyye ve İbâzıyye'yi birleştiren 

bir anlayışa sahiptirler.  Sonraları İbâziliği benimsemişlerdir.  Zamanla Fatımî hâkimiyetine 

boyun eğmek zorunda kalmışlardır. Emir İbn Vasûl, Malikî Mezhebini kabul etmiş ve 953 

yılında halifeliğini ilân emiştir. 976 yılında Endülüs Emevilerî tarafından yıkılmıştır. 

Çalışmamamızda, kuruldukları coğrafi bölge, inançları, kuruluşları, önemli emirleri ve 

komşularıyla ilişkilerini genel hatlarıyla inceleyeceğiz.  

 

XVI. ve XVII. yy.daTimbuktu Medreseleri örneğinde Batı Afrika’da Kültürel Hayat 

Mouhamed GUEYE 

 

Bu Çalışmada Batı Afrika’da on altıncı yüzyılda medreselerde sürdürülen eğitim 

faaliyetleri ve kültürel hayatı ele alacağız. Bu medreselerin kurulduğu ortam, eğitim 

hizmetlerini veren zatlar, öğrenim gören talebeler, eğitim aşamaları, Öğretilen müfredatlar, 

öğretim usulleri, icazetler ve Müslüman topluluğuna sağladığı katkılar gibi konulara 

değinilecektir. Dönemi yaşayan, Mahmut Ka’ti’ninTârihü’l-Fettaş, Abdurrahman es-

Sa’di’ninKitabuTârihu’s-Sudan ve Ahmet Baba et-Timbukti’ninTatrîzü’d-Dîbac adlı 

eserlerini esas almakla birlikte sonraki dönemlerde yazılan kaynaklardan da istifade 

edilecektir. Bu bölgeyi temsil eden en belirgin şehir olan Timbuktu camileri ise bu kültürel 

hayatı yansıtması bakımından önemi haiz oluşu nedeniyle örnek olarak alınmıştır.  

 



Cahiliye Döneminde Kâbe Tavafı 

  Aşkın Yükselen 

 

Yeryüzünde Allah için yapılan ilk mabedin nerede inşa edildiği tartışma konusu 

olmakla birlikte Kâbe’nin en azından Hz. İbrahim zamanından beri dini bir merkez olduğunda 

(neredeyse) bir ihtilaf yoktur. Kâbe’yi tavaf etmenin de ne zaman başladığı ihtilaflı olmakla 

birlikte sistemli bir şekilde tavafın Hz. İbrahim tarafından başlatıldığını ifade edebiliriz.  Biz 

bu makalemizde Hz. İbrahim’in başlattığı hac veya umre ibadetinin en önemli unsurlarından 

biri olan Kâbe tavafının, Hz. Peygambere kadar ki zaman içinde nasıl bir değişikliğe 

uğradığının izini sürüp İslam’ın bu ibadet konusunda ne gibi değişiklikler yaptığını tespit 

etmeye çalıştık. Bu konuda kullandığımız kaynak eserler özellikle erken dönem İslam tarihi 

kitaplarıdır. Diğer İslami eserlerden de istifa etmeyi ihmal etmedik. Makalemiz bir giriş, 

Mekke, Kâbe, tavaf adlı başlıklardan ve bir de sonuçtan oluşmaktadır. Bir konuyla alakalı 

yazılı en erken kaynağa gitmeye gayret etme ve ihtilaflı konularda bazı tercihlerde bulunma 

yöntemini benimsedik. Sonuç olarak ulaştığımız bazı sonuçlar ise şunlardır: Hz. İbrahim’le 

başlayan Hac ibadeti zamanla tahrif edilmiştir. Bununla birlikte Hz. Peygamber’in zuhuruna 

kadar Hacc’ın şekilsel özelliklerinin büyük çoğunluğu korunmuştur. İbrahimi din geleneğinde 

yapılan en büyük tahrif şirk konusundadır ve bu tahriften Hac da nasibini almıştır.  Başlangıcı 

tam olarak belirlenememekle birlikte zaman içerisinde Kâbe’nin içine ve etrafına birçok put 

yerleştirilmiştir. Bu putlar için ihramlara girilmiş, kurbanlar kesilmiş ve hem Allah’ı hem de 

onları öven telbiyelerle putlar tavaf edilmiştir. Mekke dışından Kâbe’yi tavaf eden bazı fakir 

kimseler Kâbe tavaflarını çıplak yapmak zorunda bırakılmıştır. İslam ile birlikte Kâbe 

putlardan temizlenmiştir. Tevhidi zedeleyen uygulamalar ilga edilerek tavaf, telbiye ve 

kurban gibi ibadetler sadece Allah’a has kılınmıştır.  

 

 

15.Yüzyıl Avrupasi ve Vlad Tepeş 

Ayşenur Tetikli Farhan 

 

 1431 yılında Rönesans için geçiş dönemi olan 15. Yüzyılda doğdu. Doğduğu dönemde 

Avrupa tam olarak orta çağdan çıkmış değildi. Dogdugu dönemde konstantinapolis henüz feth 

edilmemişti. 15. Yüzyıl Avrupasının en büyük ve kuvvetli düşmanı Osmanlıydı. Bugun batı 

doğu medeniyetleri arasında devam eden medeniyet çatışması o günlerde Hristiyan 

Avrupalılar ve Müslümanlar arasında yaşanıyordu. Osmanlı rumeliye ilerlemiş ve Avrupa ve 

Hristiyanlık için tehtid oluşturuyordu. Hristiyanlar Katolik ve ortadoks olarak bölüneli çok 

olmuştu ve kendi içlerindeki hem dini hem siyasi sorunlar nedeniyle Osmanlı tehtidine karşı 

savaşmaya istekli değillerdi. Fransa ve İngiltere yüzyıl savaşlarından yeni çıkmışlardı. Yüzyıl 

savaşlarının hemen arkasından ingilterede güller savaşı olarak adlandırılacak bir iç savaş 

patlak verdi İspanya ise küçük devetlerden oluşuyordu ve Müslüman Araplar birlikte 

yaşıyorlardı. Daha sonra kendi ülkelerine düzenledikleri haçlı seferleri sonucu Müslümanları 

ülkelerinden çıktılar daha sonra Osmanlı'ya karşı düzenlenen haçlı seferlerine kayıtsız 

kaldılar. Bunun tek istisnası Aragon krallığıydı. 15. yüzyıl Avrupasının en güçlü devleti 

Kutsal Roma Cerman imparatorluğuydu fakat kendi içinde bir birlik sağlayamamıştı. Roma 

Cerman İmparatorluğu ve Osmanlı arasında tanpon bölge oluşturan Maceristan dönemin 

önemli ve güçlü devletlerindendi. Daha önce haçlı seferleri düzenleyen ve Orta Çağ 

Avrupa'sının en güçlü kurumu olan klise ise iki başlı papalık kriziyle meşguldü. Katolik 

klisesi biri Roma'da biri Avigonda olmak üzere iki tane üstünlük ilan eden papalığın yol açtığı 

yaraların tamiriyle meşguldü. Bunun dışında Katolik ve Ortodoks kliseleri tüm çabalara 

rağmen birleşeyi kabul etmiyor kendi içlerindeki ayrılık güçlü bir saldırıyı imkansız kılıyordu. 

  



Emil Michel Cioran Felsefesinde Müzik 

       Ümmügül Koyuncu 

Nihilizmde müziğin her daim özel bir yeri olduğunu birçok filozofta görmekteyiz. Bunun 

teolojik ve psikolojik temellerinin ne olduğuyla ilgili farklı teoriler bulunmaktadır. Cioran, 

Gözyaşları ve Azizler adlı kitabında “Org, Tanrı’nın içindeki ürpertiyi yansıtır. Onun 

titreyişlerini paylaşarak kendimizi tanrısallaştırırız, O’nda kendimizden geçeriz.” demektedir. 

Buradan hareketle, müziğe Tanrısal bir özellik atfettiğini görmekteyiz. Friedrich Nietzsche, 

Arthur Schopenhauer gibi birbirinden etkilenen nihilist filozoflarda da müziğin çok önemli bir 

yeri olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Hepsindeki ortak özellik, müziğin Tanrı’nın sesi 

olduğu konusundaki görüşleridir. Emil Michel Cioran, Schopenhauer ve Nietzsche’den felsefi 

görüşler bakımından çokça etkilenmiştir. Müzik ve düşünceler arasında bağlantı kurmuş ve 

“Fikirler sessiz ezgilerdir.” demiştir. Cioran düşüncesinde müzik, hayatta var olmanın yegâne 

amacı olarak karşımıza çıkar. Öyle ki, artık müzikten uzaklaştığımızda, bizi mezar taşlarının 

bile kabul etmeyeceğini ifade etmektedir. Cioran’a göre müzik aynı zamanda insanın bütün 

duygularının ve düşüncelerinin kılık değiştirmiş itirafıdır.  Genel anlamda bütün değerleri 

elinin tersiyle iten Emil Michel Cioran’ın kendi düşünceleri üzerinden müzik konusundaki 

genel görüşlerini ele alacağız. 

 

Osmanlı Devleti’nde Tek Yanlı-Ad Hoc (Geçici Diplomasi) Diplomasi 

Adile Karakaya 

Osmanlı Devleti, kuruluşundan neredeyse 19. Yüzyılın ortalarına kadar dünya politikasında 

etkin bir güç olarak kendisini hissettirmiş ve küresel politikaları etkilemiş bir devlettir. Politik 

alanda bu güç Osmanlı devletine kendi kurallarına göre ilişkiler kurma ve hareket etme 

özgürlüğü sağlamıştır. Bunun yanında İslam hukuku göre müslüman olmayan devletler ile 

aynı seviyede ilişki kurmayı kabul etmemişler ve sürekli bir diplomasi uygulamasına ilgi 

duymamışlardır. 20. Yüzyılın başlarına kadar Avrupa usulü diplomasi uygulamaları yerine 

kendine özgü bir diplomasi geliştirmiş ve bunda uzun süre direnmiştir. Bu uygulamanın 

devam etmesinde sürekli temsilcilik bulundurmanın Osmanlı açısından bir fayda 

sağlamayacağı, bunu gerektiren ticari bir neden olmaması ve muhatap ülkeleri gayr-i müslim 

oldukları için küçük görmeleri olarak açıklayabiliriz. Ayrıca tek yanlı bir diplomasi Osmanlı 

Devleti açısından büyüklüğün göstergesi olarak tanımlanmıştır (Unat, 1992:17). 

Osmanlı’nın kendine has diplomasinin uygulanması ise geçici olarak muhatap ülkelere 

görevli olarak gönderilen elçiler yoluyla olmuştur. Söz konusu bu elçiler genellikle barış 

anlaşmaları, ticari görüşmeler, arabuluculuk, iyi dostluk ilişkileri kurma ve devletin 

alacaklarını tahsil etmek gibi görevleri yerine getirirmişlerdir. 

 

Bedevilerin Müslüman Olma Sürecini Etkileyen Unsurlar 

            Özlem Çetin 

Makaleye konu olan bedeviler, Hz. Peygamber (sav) döneminde, çölde yaşayan göçebe Arap 

kabileleridir. İçinde yaşadıkları şartlar sebebiyle, sert ve kaba bir tabiata sahip olan bedevi 

toplumlar, Kur’an-ı Kerim’de, hem davranış tarzları hem de düşünce yapıları itibariyle bir 

karakter ve zihniyet yapısının temsili olmuşlar ve birçoğunun sahip olduğu menfi özellikler 

nedeniyle uyarılmışlardır. Hz. Peygamber (sav)’le ilişkilerinin daha yoğun yaşandığı Medine 

döneminde bir çok bedevi kabile İslam’a girmişir. Ancak içlerinden samimi olarak dini 

benimseyen bir grup istisna edilirse, müslüman olmalarının nedeni, o dönemde  İslam’ı 

kabulun en uygun politika olmasından kaynaklanmaktaydı. Onlar, İslam adına hiçbir vazife ve 

fedakarlık üstlenmek istemezken, müslüman olmanın gerektirdiği menfaatlere sahip olmak 

istiyorlardı. Bu makalede, Bedevilerin İslam’a girmelerinin nedenleri üzerinde durulacak ve 

onların karşı karşıya kaldıkları bazı durumlarda samimiyetlerini gösteren tutum ve 

davranışları ele alınacaktır.  



A historical look at the development of Islam in China (Yuan-Ming Dynasty) 

 

Cemal Gül (Gulijiamali Wubulikasimu) 

 

Islam’s birth in China is a long progress which is highly boned with ancient trade between 

Arabian Peninsula and China as well as the famous Silk Road. Influences of Islam are across 

all parts of trading, conflicts and political intercourse. Islam in China, from its birth to its 

development, had a unique status in history. Nowadays, China, as a developing country, 

grows very fast in decades. It is known to the world that China is a multinational state. Islam 

is one of the religions that part of Chinese follow. Muslims are also counting for the majority. 

However, few people are familiar with the situation of Islam in China, especially the history, 

and how it came into being, how it affected China and its people in both history and 

nowadays. Few researches have been done in this circle. It is important to acknowledge the 

irreplaceable status of Islam in both ancient and modern China. According to some 

researches, Islam first entered China in 650 AD when an envoy was sent to China during the 

Caliph Uthman’s reign. Tang emperor Kao-tsung opened the door to them and ordered to 

instruct a mosque named Memorial Mosque in the city of Canton. It is until now honored as 

the first mosque in China. This opening helped the development of Islam in China. The 

sequent contact between Arab merchants and Chinese merchants aroused the Muslim 

settlements in China. In Song dynasty, the emperor requested more than five thousand 

Muslims from Bukhara for help; the Muslim community again became greater. Importantly, it 

is when the Chinese Muslims were named HuiHui, and Islam was called Hui jiao. The most 

influential development occurred in Yuan dynasty. Most officials in imperial court are 

Muslims. Yuan dynasty was consisted of twelve provinces, while the governors of eight 

provinces were Muslims, and the vice governor of other four were also Muslims. Later on, the 

Mogol, the minority ethnic group, caused the Muslims in Central Asia entering China. The 

amount of Muslims increased up to four million. Yet Islam never developed without any 

obstacles and hardship. Genghis Khan and some other emperors after him prohibited many 

practices of Islam.  The period of Yuan dynasty witnessed the most flourished moments of 

Islam in China. Apparently, the research in this area is truly important and valuable. After the 

period the Yuan dynasty, Muslims community in China was still in progress. The famous 

Muslim navigator ZhenHe appeared in this time of Ming dynasty. Gradually Muslims started 

to localize in language, clothing and culture. In Qing dynasty, different religious sects came 

into being. Later on, various revolts happened in this period, Islam faced its disturbed destiny. 

 

Osmanlı Devleti’nde Eğitimde Modernleşme 

Emine ALP  

Türkler İslamiyet‟e girdikten kısa bir zaman sonra siyasî alanda olduğu gibi ilmî alanda da 

öncü olmuŞlardır. Bu anlamda oluŞturulan eğitim kurumları yüzyıllarca hizmet vermiŞtir. 

Ancak XVII. yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı Devleti‟nin askerî alanda yenilgiler 

almasıyla birlikte bunların sebebi olarak eğitim kurumları da sorgulanmıŞtır. Bunun sonucu 

olarak da askerî ve sivil anlamda birçok yeni okul açılmıŞtır. Bu okullar çoğunlukla 

Avrupa‟daki benzerlerinin taklidi olmuŞtur. Bu süreç, Islahat, Tanzimat, MeŞrutiyet ve 

Cumhuriyet dönemlerinde çeŞitli değiŞikliklerle devam edip günümüze kadar ulaŞmıŞtır. 

Devlet kurumlarının değiŞik alanlarında yapılan yenilikler çoğunlukla aceleci ve plansız bir 

Şekilde ortaya konulmuŞ, yapılan değiŞikliklerin yürütülmesinde de istikrar sağlanamamıŞtır. 

Yine değiŞiklikler yapılırken muhtevadan çok Şekil ön plana çıkarılmıŞtır. Bu sebeple diğer 

alanlarda olduğu gibi eğitimde de hedeflenen noktaya bir türlü ulaŞılamamıŞtır. Bugün de 

eğitimle ilgili yeni bir sistem ve anlayıŞa ihtiyaç vardır. 

 



İslam Öncesi Arap Yarımadasında Hastalıklardan Korunma Yöntemleri 

 

Rihan KIVLIĞ 

 

Tıp, sözlükte yumuşaklık (rıfk) ve bir işte maharet sahibi olmak gibi anlamlara gelmektedir. 

Araplar, önceleri maharetli ve konusunun uzmanı (hâzık) kişilere “tabîb” demişlerse de;  daha 

sonraki devirlerde bu kelime, tedavi usullerini iyi bilenler için kullanılmıştır. Tıp ilmi, “beden 

ve nefsin tedavi edilmesi” veya “sıhhatin korunmasının ve hastalığın giderilmesinin kendisi 

vasıtasıyla bilindiği ilim” şeklinde tanımlanmıştır. Tanımlarda da görüldüğü gibi tıp, yalnızca 

maddî hastalıkları kapsamamaktadır; bunun yanında sihir, psikolojik hastalıklar ve bu 

hastalıkların tedavisi de tıbbının ilgi alanıdır. Modern tıp öncesinde tedavi araçlarının ve 

uygulanış biçiminin inançla iç içe olduğu, çoğunlukla birbirinden ayırt edilemediği bilinen bir 

gerçektir. Korunmak veya şifa bulmak amacıyla uygulanan geleneğin çeşitleri, dua etme veya 

bunu yazılı olarak taşıma tecrübesinin mahiyeti, boyutları ve yaygınlığı meselesi öteden beri 

insanlar tarafından merak edilen hususlardandır. Hz. Peygamber ve ashâbının bizzat 

uyguladığı şifa amaçlı dualar (rukye) ile câhiliyye uygulamaları arasında belirgin bir şekilde 

fark var mı yoksa aynı geleneğin devamı mı olduğuna dair ikna edici cevap bulma lüzumu 

ortadadır. İslam öncesi Arap yarımadasında görülen tedavi yöntemlerinin inanç ve hayat 

şartları bağlamında ne maksatla ve hangi dini kaygılarla hazırlandığına cevap teşkil etmek 

üzere bu çalışmamızda, İslâm öncesi Arap kültüründeki tedavi yöntemlerine değinmeye 

çalışacağız. 

 

 

 

 

Cahiliye Toplumuna İçerden Bir Bakış; Cafer B. Ebi Talib’in Necaşi’ye Hitabı 

                                                             

                                                                                       Eyyüp ELKOCA 

 

Habeşistan’a hicret eden sahabelerden Hz. Cafer’in, Habeşistan necaşisi Ashame’yle 

konuşurken kurduğu cümleler, cahiliye dönemine içerden ve doğrudan bir bakış olması 

hasebiyle satır aralarında önemli detaylar barındırır. Nübüvvetin beşinci yılı gibi çok erken 

sayılabilecek bir dönemde yapılan bu konuşma, inanç, ahlak ve adalet sistemi açısından 

cahiliye toplumuna güçlü eleştiriler yöneltir. Aynı zamanda bu konuşma İslamla gelen 

değişim ve dönüşümü ortaya koymaktadır. Hz. Cafer’in bu tarihi hitabı, cahiliye devri olarak 

tanımlanan İslam öncesi dönemde, dini kavramların nasıl bozulduğunu ve inançtaki bu 

sapmanın ibadet, ahlak ve adalet esaslarını nasıl olumsuz etkilediğini gösterir. Aynı şekilde bu 

konuşmanın metin analizi yapıldığında, Hz. İbrahim’den miras kalan dini gelenek ile Hz. 

Peygamber’in yaptığı görevinin benzerlikleri daha açık hale gelmektedir. Ayrıca cahiliyenin 

bozulmuşluğuna karşı, son din olan İslam’ın onarıcı ve tamamlayıcı rolü daha net 

gözükmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İki Çağdaş Seyyah: Evliya Çelebi ve Nablusî’nin Xvıı Yy.’Da Kudüs’e Dair 

Anlatımlarının Karşılaştırılması 

 

Şeyda Nur Ersöz 

Tarihi milattan önce IV. binyıla kadar uzanan Kudüs, üç semavî dinin kutsal olarak kabul 

ettiği bir mekân olmasıyla da zamanla dinî bir merkez haline gelmiş ve önemi gün geçtikçe 

artmıştır. Hz. Ömer’in şehri teslim almasıyla birlikte İslamlaşma sürecine dâhil olan şehir, 

1516 yılında Yavuz Sultan Selim’in Memlükler’e kazandığı zaferle, bir Osmanlı şehrine 

dönüşmüş ve bu önemini günümüze kadar da muhafaza etmiştir. Osmanlı’nın, özellikle de 

Kanuni’nin şehre yaptığı yatırımlarla gelişen Kudüs her daim seyyahların da ilgi odağı 

olmuştur. XVII. yüzyılın dikkat çeken Müslüman seyyahlarından Evliya Çelebi ve Nablusî de 

Kudüs’e bigâne kalmamış ve bu kutsal şehre eserlerinde uzunca yer vermişlerdir. 1672 yılında 

Kudüs’ü ziyaret eden Evliya Çelebi, dönemin özellikleriyle birlikte şehri tasvir etmiş, ziyaret 

yerleri hakkında bilgi vermiş, hatta Seyahatname ’sinin genelinde farklı beldelerdeki mimari 

eserleri zaman zaman Kudüs’le kıyaslamıştır. Ondan on sekiz yıl sonra (1690) şehri ziyaret 

eden Nablusî ise mutasavvıf, kelâmcı ve edîb yönünü de kullanarak bir anlatım 

gerçekleştirmiştir. Eserinde Seyahatname ile benzer bir sırayı takip eden Nablûsî üslup 

bakımından Evliya Çelebi’den ayrılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; iki çağdaş seyyahın 

Kudüs’e dair metinlerinin karşılaştırılması, aralarındaki ortak noktaların ve farklılıkların 

ortaya konularak, metinlerin değerlendirmesini yapmak ve dönemin Kudüs şehri hakkında bir 

çerçeve çizmektir.  

 

Medine Vesikasında Vatandaşlık 

Furkan Çelebi 

Dünyadaki bütün bilimsel gelişmelere, teknolojik ilerlemelere ve maddi refaha rağmen 

insanoğlu, “öteki”yle bir arada yaşama problemini çözebilmiş değildir. Bu problem, bugün 

hissedildiğinden belki daha fazla Hz. Peygamber döneminde de hissedilmekteydi. Hz. 

Peygamber tarafından Medine’ye hicretten sonra oluşturulan Medine Vesikası, bu problemi 

çözmeye matuf bir girişimdir. Ulus devletlerin daha ilkel hali olduğunu düşündüğümüz kabile 

yapılanmaları arasında vuku bulan çatışmalar, bu anlaşmayla en asgari seviyeye indirilmiştir. 

Biz bu makalemizde, Medine Vesikasının mevsûkiyeti üzerinde duracağımız gibi, vesika 

maddelerinin o gün için vatandaşlık bağlamında nelere tekabül ettiğini irdelemeye çalışacağız. 

Ayrıca zaman olarak yaklaşık 1400 sene önce vuku bulan ve mekan olarak da Medine 

şehrinin kendine has bir yapısı olması sebebiyle, bu anlaşmanın günümüzde 

uygulanabilirliğinin imkanı üzerinde durmaya çalışacağız. 

 

 

 

 

İbn Kesir’in Tarihçiliği’nin Hususiyetleri 

Feyzanur Hacifettahoğlu 

 

Tarih sahnesinde çok yönlü kimliği ile ön plana çıkan İbn Kesir’in tarihçiliği her zaman 

araştırmacıların merak konusu olmuştur. Çünkü İbn Kesir’in tarihçilikteki metodu ve üslubu 

kendi çağından günümüze kadarki tarihçiler arasında farklılık göstermiştir. Diğer tarihçilerin 

çoğundan farklı olarak İbn Kesir, kronolojik sırayla yazdığı el-Bidaye ve’n-Nihaye adlı 

eserine hadisçi ve tefsirci kimliklerini de yansıtmıştır. Hz. Peygamber ve dört halife dönemini 

detaylıca anlatmış olduğu el-Bidaye ve’n-Nihaye’sini tam olarak idrak edebilmemiz için 

öncelikle İbn Kesir’in üslubunu ve metodunu bilmek gereklidir. Bu temelden hareketle İbn 

Kesir’in tarihçiliğine bu makale sayesinde geniş bir perspektifle bakmaya karar verdik.  



Xvıı. Yüzyıl Osmanlısında Bir Tasfiye Çalışması Olarak: Kadızadeliler Hareketi 

 

                                                                                                          Rumeysa PİR 

 

                     

Türkler; İslamiyet’e girmeye başladıkları tarihten itibaren İslamiyet’i Hanefilik ve Maturidilik 

ile eşleştirmiş ve adeta kendi dini geleneklerini oluşturmuşlardır. Oluşturdukları bu dini 

gelenek, kurdukları devletler ve bu devletlerin önemli ilim merkezleri ile gelişerek devam 

etmiş ve Türk İslam tarihinin en parlak dönemi olan Osmanlı Devleti döneminde zirveye 

ulaşmıştır. Konumuz, bu kadim Türk İslam tarihi göz önüne alındığında günümüzden çok da 

uzak olmayan 17. yy.da, Osmanlı Devleti’nde siyasi ve toplumsal hayatın çok karmaşık 

olduğu bir dönemde meydana gelen bir hadisedir. Tarihi kaynaklarda Kadızadeliler Hareketi 

olarak adlandırılan bu hadise; dini, siyasi, içtimai hayatta kalıcı izler bırakan mühim bir olay 

olmuş ve bu dini gelenek içerisinde bir parantez olarak yer almıştır. Özellikle son yıllarda sık 

sık gündem malzemesi haline getirilmiş olan bu hadise, pek çok popüler tarih yazıcıları 

tarafından hatta köşe yazarları tarafından birçok amaç uğruna yazılıp çizilmektedir. Bunun 

aksine akademik alanda incelenmesi günlük hayattaki popülerliği kadar fazla değildir. Bazı 

tasavvuf tarihçileri tarafından “mihnet dönemi” olarak da adlandırılan bu hareketin, sadece 

Osmanlı Tarihi alanındaki önemi değil, genel anlamda İslam Tarihi alanındaki önemi de göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bu makalede hareket içinde yer alan karakterler tanıtılacak ve bu 

karakterlerin ilmi çalışmaları zikredilecektir. Ayrıca hareketin kendisi; tarihi açıdan ele 

alınarak sebepleri ve sonuçları aydınlatılmaya çalışılacaktır. Konuyu müşaheden ele alan 

yazarlar ve onların konuyla ilgili eserleri zikredilecek, kaynakların içeriklerine ve konuyu 

hangi perspektiften ele aldıklarına değinilecektir. Bunun yanı sıra; hareketi isimlendirme 

sorunu da işlenecektir. 

 

İslâm’ı Şiirleriyle Savunan Sahabîler: Hassân b. Sabit, Kâ’b b. Mâlik, Abdullah b. 

Revâha 

 

Büşra Yıldırım 

Cahiliye döneminde bir kişiyi ve kabilesini ayrıcalıklı kılan özelliklerden biri, kişinin şair 

olmasıydı. Şiir, Arap toplumunun iletişim araçlarından birisi ve atalar kültünün var olduğu bu 

toplumda onları geçmişlerine bağlayan sözlü kültür unsuruydu. Bir kimse muhatabını yermek 

veya övmek istediğinde, kişinin şair olması onu avantajlı kılmaktaydı. Ayrıca şairler bu 

yetenekleriyle maddi kazançta elde etmekteydiler. İslâm yayılmaya başladıktan sonra da 

içinde bulunulan toplumun edebî ve sosyal geleneklerinin bir devamı olarak şiirler varlığını 

devam ettirmiş, dolayısıyla şairler İslâm toplumunun bir parçası haline gelmiştir. İslâm’dan 

sonra değişen pek çok şeyle birlikte şairlik ve şiir, amaç olmaktan çıkıp araç haline 

dönüşmüştür. Sahabî şairler, şiirleriyle hem İslâm’ı hem de Peygamber Efendimizi (s.a.v) 

müşriklere karşı savunmuşlardır. Ensardan Hassân b. Sabit, Kâ’b b. Mâlik, Abdullah b. 

Revâha şairlikleriyle ön planda yer alan ve bunu İslâm adına kullanan sahabîlerdendi. Biz bu 

çalışmamızda ilk olarak cahiliye dönemindeki Arap toplumunda şiire ve buna bağlı olarak 

şairliğe atfedilen öneme değineceğiz. Daha sonra İslâm’la birlikte şairlerin toplumda ne 

şekilde yer aldığını görmek için Hassân b. Sabit, Kâ’b b. Mâlik, Abdullah b. Revâha’nın 

örnekliğine başvuracağız. Bu sahabîlerin hayatlarını ve kişiliklerini inceleyerek onların 

Müslüman olduktan sonra şairliklerini nasıl ve ne için devam ettirdiklerini ele alacağız. Aynı 

zamanda Müslüman toplumda şairlerin konumuna da bu sahabîler müvâcehesinden 

bakacağız.  

 

 



Busra: Kurulduğu Coğrafya ve Arap Tarihindeki Yeri 

Sümeyya İslam Çelik  

Şehirler medeniyetin somut çehresini yansıtan unsurlardan biridir. Yerleşik hayata geçmenin 

ilk kuralı olarak şehirler kuran toplumlar orada kendi kültür ve geleneğinin gerektirdiği 

şekilde yaşamıştır. Bu nedenle birçok şehir onu kuran toplumla özdeşleşmiştir. Tarihi süreç 

içerisinde birbirinden farklı toplumlara ev sahipliği yapan şehirler bu toplumların her birinden 

izler taşırlar. Bu toplumlardan biri olan Araplarda da, göçebe olarak yaşadıkları, kafileleri 

yağmaladıkları, kaba, cahil ve anlayışsız oldukları şeklinde oluşturulmuş genel yargının 

aksine medenileşmenin önemli unsurlarında olan şehirleşme vardı. Şehirleşme Hicaz 

bölgesinde yaygın olmasa da Kuzey ve Güney Arabistan’daki Araplar arasında çok yaygındı. 

Araplar da her toplum gibi şehirlerini kendi kültür ve gelenekleriyle özdeşleştirmişlerdi. Bu 

anlamda Cahiliye Araplarının yaşayış biçimlerini, kültür ve geleneklerini doğru anlayabilmek 

ve İslam’ın ilk muhataplarını doğru tanıyabilmek adına onların şehir tarihlerini de bilmemiz 

gerekmektedir. Bu amaçla biz hem yerleşik hayatın vazgeçilmez olduğu Kuzey Arabistan’da 

bulunan hem de Peygamberin bisetten önce ticari seyahatte bulunduğu Busra’yı anlatacağız.  

Biz bu çalışmamızda, ilk dönem İslam tarihini ihtiva eden siyer, meğazi, genel tarih, coğrafya, 

tabakat, hadis, seyahatname (rıhle) türü eserleri kullanarak Busra şehrinin tarihi sürecini ele 

alacağız. İlk olarak Busra şehrinin coğrafi özelliklerini ele alarak bu başlık altında bulunduğu 

konumu, bu konumun kendisine sağladığı avantajları ve dezavantajları, etkileşim içinde 

olduğu şehir ve toplumları açıklamaya çalışacağız. Daha sonra bu bölgede ve şehirde hüküm 

sürmüş kabile ve devletlerden ve bu kabile ve devletlerin idari yapısından bahsedeceğiz. Bir 

diğer başlıkta bu şehri ele almamızın asıl nedeni olan şehrin ekonomik yapısını anlatarak bu 

bölgede kurulan panayırları ve bu panayırlarla bağlantılı olan kervan yolu güzergahını ve bu 

güzergahı kullanan kabile ve toplumları zikretmeye çalışacağız. Son olarak şehrin kültürel ve 

sosyal yapısından bahsederek çalışmamızı nihayete erdireceğiz. 

 

İlk Müslümanların Hidayet Öyküleri ve Tebliğ Yöntemi Açısından Tahlili Meryem 

 

Beyza Aykaçı  

İslamiyet, ayrılık içerisinde yaşamaya çalışan grupları ve bunların her türlü ilgi ve isteklerini 

meşru ölçülerde sabitlemek; toplumun zengin-fakir, beyaz-siyah, hür-köle, çocuk-yaşlı ve en 

önemlisi kadın-erkek her kesiminden insanı Hakka itaat ve ibadetleriyle eşit kılmak; 

seviyelerine göre birer yöntemle dünya ve ahirette huzura erdirmek; ve birliklerinden tüm 

cihanda dirlik doğuracağı vaadinin gerçekleşeceğini göstermek için gelmiştir. İslam Tarihi 

Literatürü tarandığında, kütüphaneler dolusu Hayatü’s Sahabe, Tarihu’s Sahabe, Tabâkât, 

Terâcim, Ricâl ve Ensâb kitaplarına ve Sahabelerin biyografilerini ve İslam’a katkılarını 

içeren müstakil tez çalışmalarına rastlanmakla birlikte; Ashabın (r.a) yalnızca Müslüman olma 

hikâyelerinin tebliğe bir katkı mesabesinde incelenip değerlendirilmediği görülmektedir. Bu 

çalışmamızda, kaynaklarda “Asr-ı Saadet” olarak yer bulan, Rasulullah’ın (s.a.v) birebir hâl 

ve kâli ile eğitilen ve bizler için de her yönüyle önümüzü aydınlatacak birer örnek olan sahabe 

neslinin hidayete ermelerine vesile olan noktalara temas ederek günümüz dünyasında takip 

edebileceğimiz tebliğ metotlarını belirlemeye çalıştık. Bu çerçevede, çalışmamızda 

Rasulullah’ın Mekke dönemindeki tebliğine ilk icabet edenlerden olma şerefine nail olan 

“Sabikîn-i İslam”ın (İslam’ın Öncüleri) isimleri ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Bu 

başlıklar altında her birinin toplumdaki genel konumu ve özellikleri verildikten sonra 

yukarıda bahsi geçen kaynaklarda yer alan, kendi dillerinden rivayet olunan “nasıl Müslüman 

olduklarına dair hikâyeleri” aktarılacaktır. Çalışmamızın konu alanı içerisinde hakkında 

herhangi bir bilgi ve rivayete ulaşılamayan sahabelere yer verilmeyecek, benzer hikâyeye 

sahip olan sahabelerden biri tercih edilerek diğerleri sadece ismen zikredilecektir. 

 



Cahiliyede Zaman ve Takvim 

İzzet Ülker 

 

İnsanoğlu yeryüzünde her zaman bir serüven içerisinde bulunmuş ve bu hayatını o zamanın 

ve bölgenin gerektirdiği gibi yaşamaya çalışmıştır. Cahiliye Arapları da içerisinde 

bulunduğu bölgenin ve toplumun gerektirdiği gibi bir hayat yaşamışlardır. Bununla birlikte 

bazı ihtiyaçlar hasıl olmuş ve bu ihtiyaçlarda giderilmeye çalışılmıştır. İşte bu ihtiyaçlarla 

birlikte  bazı zamanları  ve bazı önemli gördükleri, unutmamak istedikleri olayları belli bir 

şeye bağlama isteği hasıl olmuştur. Günlerini, aylarını bu belirledikleri zamana göre ikame 

etmiş ve böylece yaşam sürmüşlerdir. Kendi belirledikleri isimlerle aydan güneşten 

faydalanarak bazı çıkarımlarda bulunmuşlardır. Böylece yaşamlarını sürdürmüşlerdir. 

 

 

 

 

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi ve Konuların Ele Alınış Biçimi 

 

Enes Dağlı 

 

17. yüzyıl Osmanlı coğrafyası, bu dönem konuşulan Türkçe ve ağız özellikleri, gittiği bütün 

yerlerin genel durumu, coğrafi konumu, tarihi, halkının özellikleri, dili, dini, kıyafetleri, 

sanatları, gündelik yaşamları, tarih, karşılaştırmalı coğrafya, sanat tarihi ve etnografya 

açısından eşsiz bilgiler, dinler tarihi açısından önemli mesajlar, Osmanlı toplumundaki 

müslim-gayrimüslim ilişkileri, gayrimüslim halkların gündelik hayatları, ekonomik ve 

kültürel durumları, nüfusları, ibadet yerleri, inanç ve itikatları, farklı topluluklara ait öyküler, 

türküler, halk şiirleri, söylenceler, masal, mani, ağız ayrılıkları, halk oyunları, giyim-kuşam, 

düğün, eğlence, inançlar, komşuluk bağlantıları, toplumsal davranışlar, sanat ve zanaat 

varlıkları, gezilen yörelerin evlerinden, cami, mescid, çeşme, han, saray, konak, hamam, 

kilise, manastır, kule, kale, sur, yol, havra gibi değişik yapıların bütün özellikleri; bunların 

yapılış yılları, onarımları, yapan, yaptıran veya onaranlar, bulunduğu bölgelerin mutfak 

kültürü ile ilgili zengin bilgiler, gezilen bölgenin yönetiminden, eski ailelerinden, ileri gelen 

kişilerinden, şairlerinden, oyuncularından, çeşitli kademelerdeki görevlilerine kadar ayrıntılı 

bilgiler yer almaktadır. Evliya Çelebi’nin kendi el yazısı  olarak kabul edilen ilk 8 ciltten 

sonra telif  kabul  edilen IX. ve X. ciltler bulunamamıştır. Seyâhatnâme ilk olarak 1848’de 

Kâhire Bulak Matbaasında Müntehâbât-ı Evliya Çelebi adıyla yayımlanmıştır. İkdam 

Gazetesi sâhibi Ahmed Cevdet Bey ile Necib Âsım Bey, Pertev Paşa Kütüphânesindeki 

nüshayı esas alarak 1896 senesinde İstanbul’da basmaya başlamışlardır. 1902 senesine kadar 

ancak ilk altı cildi yayımlanabilmiştir. Seyahatnâme’nin bu matbu nüshası Türkiye’de olduğu 

kadar bütün dünyada da kullanılmıştır. Yedinci ve sekizinci ciltleri 1928’de Türk Târih 

Encümeni, dokuz ve onuncu ciltleri ise 1935- 1938’de yeni harflerle Türkiye Cumhuriyeti 

Maarif Vekâleti tarafından yayımlanmıştır. Bu neşrin ilk cildinin yayınından 100 yıl sonra 

1996 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafından birinci cildin tam metni yeniden yayımlanmıştır. 

Evliya Çelebi’nin 50 yıllık gezilerinde gördüğü yerleri ve şahit olduğu olayları ele alan 10 

ciltlik Seyahatnamesinde her ciltte farklı şehirlerden bahsedilmiştir.  

 

 

 

 

 

 



Gazneli Sultan Mahmud İle Karahanlı İlig Han’ın Horasan Mücadelesi 

 

Güngör AKSU 

 

 

Mâverâünnehr ve Horasan bölgeleri, Türk-İslam Tarihi açısından en önemli bölgelerdendir. 

Abbasi hilafetinin zayıflaması ile birlikte bu bölgelerde bağımsız hanedan devletleri ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Uzun bir süre bu bölgeleri egemenliği altında tutan Samânîlerin 

yıkılmasıyla birlikte bu iki bölge, ilk Türk-İslam devletlerinden olan Karahanlılar ve 

Gazneliler arasında paylaşılmıştır. Mâverâünnehr Karahanlılar’da, Horasan ise Gazneliler’de 

kalmıştır. Bu iki hanedan arasındaki ilişkiler kimi zaman dostluk, kimi zaman ise düşmanlık 

içerisinde seyretmiştir. Gazneliler ile Karahanlılar arasındaki en yoğun ilişkiler Gazneli Sultan 

Mahmud ve Karahanlı İlig (İlek) Han dönemlerinde meydana gelmiştir. Karahanlıların 

Horasan bölgesine yönelik saldırıları, iki devlet arasındaki ilişkilerin düşmanlığa dönüşmesine 

ve Gazneli Sultan Mahmud’un Karahanlılar üzerine seferler yapmasına neden olmuştur. 

 

 
 

Anadolu Topraklarında Farsça Edebiyatın Kökleri 

Remziye Çelik 

 

İran, tarih boyunca büyük bir medeniyet olarak özellikle de edebiyat alanında birçok 

topraklarda etkili olmuş ve söz konusu ülkelerin edebiyatında etkin ve derin izler bırakmıştır. 

İran edebiyatının özellikle Anadolu topraklarında etkin olmasında ise en büyük pay şüphesiz 

İranlı şairler, yazarlar ve ariflere aittir. İşbu etkinlik özellikle Selçukluların egemenliği ile 

zirveye ulaşmış ve daha sonra da Osmanlı döneminde gittikçe derinlik kazanmıştır. Bu 

makalede Anadolu topraklarında Farsça edebiyatının etkin olmasını sağlayan İranlı şair, yazar 

ve arifleri, ayrıca Tarihi seyir içerisinde Türk devlet yöneticilerinin şiirlerini kısaca bir 

incelemeye çalışacağız. 

 


