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Misrepresentation of Islam: A Case study of 
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Ottoman History 

Dmytro Drozdovskyi 

Shevchenko Institute of 
Literature of the National 

Academy of Sciences of 
Ukraine 
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Prof. Mykola Vaskiv 
Dr. Oksana 
Prykhodko 

Borys Hrinchenko Kyiv 
University, Ukraine 

National Aviation University, 
Ukraine 
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CULTURE 
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OSMANLI’DA “FETVÂDA EDEBİYAT / EDEBİYATTA FETVÂ” ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

 

Prof. Dr. Muhittin Eliaçık 

Kırıkkale Üniversitesi 

 

ÖZET 

Osmanlı döneminde fetvâlar edebî formatla da verilmiş ve bu durum “fetvâda edebiyat”, 

edebiyatta fetvâ” şeklindeki bir multidisipliner anlayışı ortaya koymuştur. Bu alan hem 

hukuki, hem de edebî yönden orijinal olup ortaya çok önemli çalışmalar çıkabilecektir. Bu 

alanda yeni bakış açıları gelişip pek çok edebî ve hukuki konu yeni bilgilerle birlikte ele alınıp 

tanıtılacaktır. Hukuki konuların edebî formatta açıklanması örijinal olduğu gibi, edebî 

konuların da hukuki terimlerle verilmesi orijinal bir konudur. Bunların hangisinin aslî, 

hangisinin tâlî olduğu tartışılabilirse de bu pek önemli değildir. Hukuki konuların edebî 

formatla ele alınması iki yönlü olup ya sadece manzum biçim kullanılmakta, ya da şekil ve 

muhteva olarak edebî format kullanılmaktadır. Bu şekilde verilen fetvâlarda direkt edebî 

konular işlenmektedir ve fetvâyı veren şeyhülislam veya müftü de zaten şairdir. Mesela 

Hocazade Muhammed Bahâî Efendi’nin bir fetvâsında vezin ve kafiye üzerine bir soru 

sorulup cevabı da edebî terimlerle verilebilmiştir. Ebussuud Efendi’nin fetvâları arasında da 

böyle çok sayıda fetvâ bulunmaktadır. Bu fetvâlar direkt olarak şiir ve edebiyatın konusu 

olmakla beraber, hukuki yönden kelime veya deyimlerin hükmü açısından önem 

arzetmektedir. Ayrıca, anlamı değiştiren bazı dilbilgisi kuralları, bazı şiirlerin okunmasının 

hükmü, mecazi sözlerin hükmü, şiirde edebî sanatların yeri gibi konular da sorular arasında 

yer almıştır. Bu bildiride bu tür fetvâlar kaynaklarından tespit edilerek edebî ve hukuki 

yönden analitik biçimde incelenip tanıtılacaktır. Bunun için fetva mecmuaları ve Osmanlı 

arşivleri analitik biçimde incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, edebiyat, fetvâ, şeyhülislâm, müftü. 

 

 

A STUDY ON “LITERATURE IN FETVÂ / FETVÂ IN LITERATURE” IN 

OTTOMAN 

 

ABSTRACT 

In the Ottoman period, fatwas were also given in literary format, and this situation revealed a 

multidisciplinary understanding in the form of "literature in fatwa" and "fatwa in literature". 

This area is original in both legal and literary terms, and it is likely that very important works 

will be put forward. In this field, new perspectives will develop and many literary and legal 

issues will be discussed and introduced together with new information. Explanation of legal 

issues in literary format is original, as well as giving literary issues in legal terms is an 

original issue. Although it is debatable which of these is primary and which is secondary, this 

is not very important. Dealing with legal issues in a literary format is twofold, and either only 

the verse form is used, or the literary format is used as form and content. In the fatwas given 

in this way, literary issues are handled directly and the sheikh al-Islam or mufti who gave the 

fatwa is already a poet. For example, in a fatwa of Hocazade Muhammed Bahai Efendi, a 
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question on meter and rhyme was asked and the answer was given in literary terms. There are 

many such fatwas among Ebussuud Efendi's fatwas. Although these fatwas are directly the 

subject of poetry and literature, they are important in terms of the provision of words or 

idioms in terms of law. In addition, some grammatical rules that change the meaning, the 

provision of reading some poems, the provision of metaphorical words, the place of literary 

arts in poetry were among the questions. In this paper, such fatwas will be determined from 

their sources and analyzed and introduced analytically in terms of literary and legal aspects. 

For this purpose, fatwa journals and Ottoman archives will be analyzed analytically. 

 

Keywords: Ottoman, literature, fatwa, seheikhulislam, mufti. 

 

GİRİŞ 

Osmanlı hukuk sisteminde şeyhülislam, kazasker, kadı, müftü gibi ilmiye mensupları 

tarafından verilmiş olan fetvâlar edebî biçimde de verilebilmiş ve bu durum “fetvâda edebiyat 

veya edebiyatta fetvâ” şeklindeki bir multidisipliner anlayışı doğurmuştur. Hukuki olduğu 

kadar edebî yöne de hitap eden bu orijinal anlayışla önemli eserler ortaya konulmuştur. Bu 

anlayış hem hukuki konuların edebî biçimde açıklanmasını hem de edebî konuların hukuki 

terimlerle anlatılmasını sağlamıştır. Elbette bu konuda aslî unsur hukuk ise de şekil ve alet 

daima dil ve edebiyat olmuştur. Aslında, edebiyat/ literatür her bilimin ortak unsuru olup dil 

ve edebiyatla yapılan anlatım şekli ise bilim dallarının en önemli ve hayati konusudur. Bir 

bilim dalının konularının güzel, etkili ve doğru anlatılabilmesi için dil ve edebiyatın çok iyi 

olması gerekmektedir. Onun için bir millet, devlet ve toplumun en önemli konusu daima dil 

ve edebiyat olmaktadır. Bu sebeple fetvâlarda da dil ve edebiyat önemli bir konu olmuş, bir 

meselenin çözümü için en etkili ve güzel yol olan edebî şekil kullanılmış, bu da büyük ölçüde 

manzum, yani şiir yoluyla yapılmıştır. Fetvâlarda konuların edebî formatla anlatılması iki 

yönlü olup ya sadece manzum biçim kullanılmış, ya da şekil ve muhtevaca edebî format 

seçilmiştir. Bazı fetvâlarda direkt edebî konular işlenmiş ve fetvâyı veren şeyhülislam veya 

müftü de zaten şair olduğundan edebiyatta fetvâ tanımı ortaya çıkmıştır Mesela Hocazade 

Muhammed Bahâî Efendi’ye bir beyitte geçen tasavvufî bir mananın belagat yönünden 

garipliği dile getirilerek bir soru sorulmuş, cevabı da aynı üslup üzere edebî biçimde verilmiş, 

âlim-ârif konusu ve hükmü ortaya konulmuştur. Ebussuud Efendi’nin fetvâları arasında da bu 

şekilde çok sayıda fetvâ vardır ve bu tür fetvâlar direkt şiir ve edebiyat konusu olmakla 

beraber, kelime veya deyimlerin hukuki formatı açısından da önemlidir. Ayrıca, anlamı 

değiştiren bazı dilbilgisi kuralları, birtakım aykırı şiir ve mecazi sözleri okuyup söylemenin 

hükmü gibi konular da fetvâlarda yer alabilmiştir. Bu tür fetvâlar örnekleriyle birlikte aşağıda 

sıralanmaktadır: 

 

Şeyhülislam Muhammed Bahâî Efendi’ye belagate aykırı bir mana taşıdığı düşünülen 

tasavvufî bir beyit hakkında şöyle bir fetvâ sorulmuştur: 

Ey edîb-i kâmil-i âlî-tebâr 

Müfti-i müşkil-güşây-ı rûzigâr 

Âlim-i bi’llah olur mı kıl beyân 

Kim bu beyti söylemiş bir nüktedân 

Âşinâ ol âlim-i bi’llah ile 

Ya’nî bir dânâ-dil ü âgâh ile 

Nice bu sözde garâbet yok mıdur 

Mûcib-i nefy-i belâgat yok mıdur 

Biz bu beyti nice tevcîh idevüz 

Ârif-i bi’llahdurur ma’lûmumuz 

El-Cevâb 
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Âlim-i bi’llahı tefsîr eylemek 

Ya’nî bir dânâ-dil ü âgeh dimek 

Hak mıdur bâtıl mıdur ey merd-i dîn 

Vir buna dirsen cevâb-ı müstebîn 

Nesne yokdur bunda ey sâhib-kemâl 

Tâ ola muhtâc-ı bast-ı kîl u kâl 

Ârif-i bi’llah olan dânâ olur 

Rütbesi ser-cümleden a’lâ olur 

Âlim-i bi’llah olmaz ey cüvân 

Lîk her dânâ-dil ü âgâh olan 

Haml u tefsîr ü tasâdukda yeter 

Çün tebâyün irtifâı ey püser 

Beyt-i mezbûrında kalmaz nâzımun 

Cây-ı şübhe kavl budur âlimün 

Ketebehu’l-fakîr Muhammed Bahâî ufiye anh1 

Bu fetvâda, tasavvufî tartışma konularından olan “Allah’ı âlim mi, ârif mi bilir?” sorusuna şu 

cevap verilmiştir: Allah’ı bilmede ârif, en üstün ve bilgili ise de, her ârif, âlim olmayabilir.  

 

Aşağıdaki fetvâlar 2  ise 16.yüzyılda 30 yıl süreyle en uzun süre görev yapmış Osmanlı 

şeyhülislamı olan Ebussuud Efendi’ye ait olup bu fetvâlarda direkt uzmanlık gerektiren dil ve 

gramer konuları işlenmektedir. Bu yönüyle bu fetvâlar dil ve edebiyatta fetvâ tanımına 

girmektedir. Bu fetvâlarda bir dil âlimine sorulabilecek sorular fetvâ konusu yapılarak bir 

müftüye sorulmuş ve cevabı da fetvâ bağlamında istenmiştir. 

Aşağıdaki fetvâ Arapça gramer konularından ism-i fâil ve ism-i mef’ûl üzerine olup iki kişi 

arasında bunların vezninden kaynaklanan mana değişiklikleriyle ortaya çıkan durum 

sorulmuş, cevapta ise habîb kelimesinin nesne hükmünde olduğu belirtilerek bunu 

yalanlamanın bir inatlaşma olduğu belirtilmiştir. Fetvâ şöyledir:  

Zeyd lafz-ı habîb ism-i mef’ûldur mahbūb ma’nâsına zîrâ habîb fâil vezni üzerine 

müşterekdür fâil ile mef’ûl beyninde dise; Amr lafz-ı ism-i fâildür muzâafdan mâzînün ve 

muzâriün aynı mazmûm olan bâbdan cemi ahibbâ gelür ef’ilâ vezni üzerine, mâzînün aynı 

meftûh muzâriün meksûr olan bâbdan mahbûb ism-i mef’ûldur lafz-ı habîbün fâil ile mef’ûl 

mābeyninde iştiraki yokdur, fâile mahsûsdur deyu da’vā eylese kankısınun sözi hakdur? 

El-cevāb: Habîbün mef’ûle ıtlâkına inkâr mükâberedür. Ebussuûd 

Bu fetvâda şöyle denilmektedir: 

Zeyd, habîb kelimesi mahbup manasına nesnedir, çünkü habip, fâil vezni üzerine fâil ile 

mef’ûl arasında ortaktır dese; Amr ise, geçmiş ve geniş zamanı aynı olan bir baptan çift harfli 

kökten öznedir, çoğulu ef’ilâ vezninden ahibbâdır; mahbup ise, geçmiş ve geniş zamanı farklı 

olan bir baptan nesnedir, habip kelimesinin özneyle nesne arasında bir ortaklığı olmayıp 

özneye mahsustur diye dava etse hangisinin sözü doğrudur?  

Cevap: Habîbin nesne olduğunu inkar, kibirli bir inatçılıktır. 

 

Bir başka fetva da Arapça kelime türlerinden bir ism-i tafdîl olan ekrem kelimesinin etken-

edilgenlik bakımından anlamıyla ile ilgili bir tartışma ortaya konulmuş ve bu fetvada fiilin 

                                                             
1 Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi, demirbaş nr. 3968, vrk. 301b. 
2 Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi, demirbaş nr. 1923, 3577, 2118, 2674, 5451. 
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edilgen olmasıyla sıfatın anlamında nasıl bir değişim olacağı ince detaylarıyla  ortaya şöyle 

konulmuştur: 

Zeyd lafz-ı ekrem ism-i tafdîldür ma’nāsı ziyāde keremle mevsūf kimesne dimekdür deyu 

da’vā eylese; Amr lafz-ı ekrem fi’l-i lāzımdan ism-i tafdîldür ism-i fāil ma’nāsınadur ma’nāsı 

ziyāde keremle muttasıf kimesne dimekdür eger ekrem ziyāde kerem ile mevsūf ma’nāsına 

olsa ekrem üzerine ziyāde kerem vāki olan olur, ziyāde fi’l-i kerem sādır olan kimesne olmaz 

deyu da’vā eylese kankısı hakdur. 

El-cevāb: İkisi bile da’vā zikri ile iktifā itmiş olsa Amr ibāreti mücmel-i sahîha cümle kābil ve 

müsāmahadan eslem idi ta’lîl itmekle butlān izhār itmiş. Ebussuūd 

Bu fetvâda şöyle denilmektedir: 

Zeyd, ekrem kelimesi ism-i tafdildir ve manası çok cömertlikle vasıflanmış kimse demektir 

diye görüş ileri sürse; Amr ise, bu kelime edilgen fiilin ism-i tafdili olup ism-i fāil 

manasınadır manası ise çok cömertlikle nitelenmiş kimse demektir; eğer ekremin manası çok 

cömertlikle nitelenmiş olsa, ekrem üzerine daha çok kerem gerekir; çok cömertlik yapan 

kimse manası çıkmaz dese hangisi doğrudur? 

Cevap: İkisi sadece görüş açıklamakla yetinselerdi Amr’ın sözü özlü, mümkün ve 

dikkatsizlikten uzak kalırdı; ama delil getirmeye çalışınca boşluğunu göstermiş.  

Bu fetvada kerem kelimesinin edilgen olup olmaması üzerinde durulup “çok cömetlikle 

nitelenmek mi, yoksa çok cömertlik yapmak mı” manasından hangisinin doğru olduğu 

üzerinde durulmuş ve bunun için mevsuf ve muttasıf kelimeleri kullanılmıştır. Bunlardan 

mevsuf nesne, muttasıf ise edilgen fiilin öznesi olup ikisinde de çok cömertlikle nitelenme söz 

konusudur. Ancak, nesnede çok cömertlik bir sıfat; edilgen fiilin öznesinde ise çok cömertlik 

yaparak öne çıkmış olma manası esastır. 

 

Aşağıdaki fetvâda ise, eski cinas anlayışı çerçevesinde iki kelime ele alınmıştır. Buna göre, 

eski cinas anlayışında kelimelerin harf sayısı, yeri, hareke durumu ve harflerin noktaları 

yönünden çeşitli cinas türleri bulunmaktadır. Aşağıdaki fetva da böyle olup, (تحنیی tahannî,  

 yahyâ)  kelimeleri noktaların bulunduğu yer bakımından farklı hâle getirilmiştir. Bu fetvâ یحیی

şöyledir: 

Buyur devletlü sultānum kıl ihyā 

Tahannî mi ibāret yohsa yahyā  

El-cevāb: Yahyādur. Ebussuūd 

 

Bu fetvada تحنیی ve یحیی kelimelerinde noktalar kalkınca aynı harfli iki anlamsız kelime ortaya 

çıkmaktadır. Tahannî eğilmek, eğrilmek; yahyâ ‘yaşar, canlanır’ demektir. Bu durumda zıt iki 

mana oluşmuş olur ki bunların da hangisinin ibretli ve ders verici olduğu sorulmuştur. 

Cevapta ise yahyâ kelimesinin ibretli olduğu söylenmiştir. 

 

Sonuç 

Osmanlı şeyhülislam, kazasker, kadı ve müftüleri devrin geleneğine uyarak manzum veya 

mensur verdikleri fetvâlarla dil ve edebiyat konularını da sık işlemişlerdir. Bu konular 
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kendilerine mesele olarak sorulmuş, onlar da fetvâ olarak ustaca cevaplar vermişlerdir. 

Fetvâda edebiyat veya edebiyatta fetvâ olarak tanımlanabilecek bu durum, orijinal ve 

multidisipliner bir konu olarak üzerinde ayrıntılı olarak durulmayı gerektiren bir durumdur. 

Bu anlayışla hukuki konular edebî biçimle, edebî konular da hukuki yönle açıklanmış 

olmaktadır. Bir fetvâda bir dil âlimine sorulabilecek kadar ince ve ayrıntılı bir konu ince bir 

üslupla sorulabilmiş, cevapta ise fetvâya sığdırılacak kadar usta bir üslup ve etkili bir dil 

kullanılmıştır. 

 

Kaynakça 

Fetvâ örnekleri Mecmûatü’l-fetâvâ başlığını taşıyan aşağıdaki eserlerden seçilmiştir:  

Mecmûatü’l-fetâvâ, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi, demirbaş nr.: 

3968, 1923, 3577, 2118, 2674, 5451. 
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MUHİBBÎ’NİN BÂKÎ’YE YAZDIĞI NAZİRELERİ İÇEREN ARŞİV BELGELERİ 

 

Prof. Dr. Muhittin Eliaçık 

Kırıkkale Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

Muhibbî, Osmanlı’nın zirve yüzyılının en büyük padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman’ın 

şiirlerinde kullandığı mahlastır. Onun bu mahlasla yazdığı şiirlerinden oluşan divanı 

Osmanlı’da en hacimli dört divan arasında yer almaktadır. Muhibbî kırk yıl tahtta kalarak 

Osmanlı Devleti’ni en uzun süre ile yöneten padişah unvanına da sahip olmuştur. Böylesine 

büyük bir padişah yazdığı şiirlerin sayısı bakımından da Osmanlı’da en önde gelen birkaç 

şairden birisi olmuştur. Onun bizzat kendi el yazısı ile yazdığı şiirlerinin bir kısmı bugün 

Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde bulunan belgelerde kayıtlı bulunmaktadır. Bu belgelerde 

Muhibbî’nin kendi el yazısı ile yazdığı şiirlerinden nazire olarak yazılmış olanlar da 

kaydedilmiş olup bunların da büyük bir kısmı Muhibbî’nin çağdaşı olan şair Bâkî’ye 

yazılmıştır. Belgelerde Bâkî’ye nazire olarak yazılmış on civarında gazel bulunmaktadır. 

Mesela böyle bir gazelin mahlas beyitleri şöyledir: Muhibbî: Ey Muhibbî kanda gitsem iki 

cûdur gözyaşı – Kalmadı şimden girü hâcet türâbun aynına. Bâkî: Nevbahâr eyyâmıdur yaz 

uyhusından Bâkiyâ – Döndi nergis merdüm-i mahmûr-ı hâbun aynına. Nazire olan beyit, 

Bâkî’nin adının geçtiği ikinci beyittir. Görüldüğü gibi Muhibbî’nin beyti Bâkî’ye nazire 

olmakla beraber ondan epey farklı ve orijinal bir tarzda yazılmıştır. Belgelerde yer alan diğer 

gazeller de bundan pek farklı değildir. Bu bildiride arşiv belgelerinde yer alan bu gazeller 

tespit edilerek analitik ve karşılaştırmalı biçimde incelenip tanıtılacaktır. Bunun için fetva 

mecmuaları ve Osmanlı arşivleri analitik biçimde incelenecek, karşılaştırmalı bir metod 

kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı arşivleri, Muhibbî, Bâkî, nazire 

 

 

 

ARCHIVE DOCUMENTS CONTAINING MUHIBBI'S NAZIRES WRITTEN TO 

BAKI 

ABSTRACT 

Muhibbi is the pseudonym used in the poems of Suleiman the Magnificent, the greatest sultan 

of the peak century of the Ottoman Empire. His divan, which consists of his poems with this 

pseudonym, is among the four most voluminous divans in the Ottoman Empire. Muhibbî 

remained on the throne for forty years and had the title of sultan who ruled the Ottoman 

Empire for the longest time. Such a great sultan became one of the few leading poets in the 

Ottoman Empire in terms of the number of poems he wrote. Some of the poems that he wrote 

in his own handwriting are recorded in the documents in the archive of the Topkapı Palace 

Museum today. In these documents, some of Muhibbî's poems written in his own 

handwriting, which were written as nazires, were also recorded, and most of them were 

written to the poet Bâkî, who was a contemporary of Muhibbî. There are about ten ghazals 

written as nazires to Bâkî in the documents.Keywords:Ottoman, literature, fatwa, 

seheikhulislam, mufti. For example, the pseudonymous couplets of such a ghazal are as 

follows: Muhibbî: Ey Muhibbî kanda gitsem iki cûdur gözyaşı – Kalmadı şimden girü hâcet 
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türâbun aynına. Bâkî: Nevbahâr eyyâmıdur yaz uyhusından Bâkiyâ – Döndi nergis merdüm-i 

mahmûr-ı hâbun aynına. The couplet, which is Nazire, is the second couplet in which Bâkî's 

name is mentioned. As can be seen, Muhibbî's couplet is similar to Bâkî, but it was written in 

a quite different and original style. Other ghazals in the documents are not much different 

from this one. In this paper, these ghazals in the archive documents will be identified, 

analyzed and introduced in an analytical and comparative way. For this purpose, fatwa 

journals and Ottoman archives will be analyzed analytically and a comparative method will be 

used. 

 

Keywords: Ottoman archives, Muhibbi, Baki, nazire 
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FATİH DEVRİ OSMANLI ÂLİMİ VE KAZASKERİ MUSLİHUDDİN KESTELÎ’NİN 

HAYATI, ESERLERİ VE TEMEL ÖĞRETİLERİ 

 

Arş. Gör. İsrafil Şen 

Arş. Gör, İstanbul Üniversitesi 

Orcid: orcid.org/0000-0002-8174-4794 

 

Özet 

Tam künyesi Muslihuddin Mustafa b. Muhammed/Mehmed el-Hanefî er-Rûmî el-Kestelî olan 

Molla Kestelî (ö. 901/1496) Fatih Sultan Mehmet (1451–1481) döneminin en önemli ilim ve 

siyaset adamlarından biridir. İlk eğitimini doğduğu belde olan Aydın’da tamamladıktan sonra 

Bursa’ya giderek Çelebi Sultan (Sultâniye) medresesi müderrisi olan Hızır Bey’den (ö. 

863/1459) istifade eder. Hocazâde (ö. 893/1488) ve Hayâlî (ö. 875/1470[?]) ile birlikte Hızır 

Bey’in en önemli talebelerinden addedilen Kestelî bu süreçte kendini oldukça geliştirir. 

Osmanlıca’nın yanında iyi seviyede Arapça ve Farsça öğrenir. Hem aklî hem de naklî 

ilimlerde yetkin olur. İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) eserleri merkezinde pek çok felsefî bilime 

dair ciddi okumalar yapar. Hocazâde başta olmak üzere dönemin pek çok âlim ve devlet 

adamının takdir ve övgüsüne mazhar olur. Eğitimini takiben önce Mudurnu ve Dimetoka’daki 

medreselere, daha sonra da Sahn-ı Semân’a müderris olarak tayin olur. Bursa, Edirne ve 

İstanbul’da kadılık görevlerinde bulunur. Fatih Sultan Mehmet tarafından kazaskerlik 

görevine getirilir. Vefat tarihi olan 901/1496 yılına kadar yoğun bir hayat geçirir. Eser telif 

etmeye çok zaman ayıramaz ancak yine de çoğu küçük hacimli on adet esere imza atar. 

Ansiklopedik bilgi birikimine sahip olmakla beraber genel olarak kelamcı ve fıkıhçı kimliği 

ön plandadır. Kestelî’nin hayatı, eserleri ve temel öğretilerinin ortaya konması hem Osmanlı 

tarihi hem de Osmanlı ilim geleneği açısından oldukça önemli ve gerekli bir çalışmadır. 

Kestelî hakkında yakın zamanda yapılan birkaç çalışma mevcuttur ancak bu çalışmalarda bir 

bütün olarak Kestelî ele alınmamaktadır. Bu makale girişi müteakip üç bölümden 

oluşmaktadır. Bölümler sırasıyla Kestelî’nin hayatı, eserleri ve temel öğretilerine tahsis 

edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kestelî, Hızır Bey, Fatih Sultan Mehmet, Kazasker, Kelâm, Fıkıh 

 

GİRİŞ 

On beşinci yüzyılda yaşamış olan Kestelî, Fatih Sultan Mehmet döneminin (1451–1481) 

ansiklopedik bilgi birikimine sahip olan meşhur âlimlerinden biridir. Semâniye 

medreselerinin müderrislerinden biri olan ve pek çok önemli siyasî görevlerde bulunan 

Kestelî hakkında klasik biyografi kitaplarında, yeterli olmamakla birlikte, birtakım bilgiler 

mevcuttur. Bu bilgiler çok teferruatlı olmasa bile, Kestelî’nin hayatı ve eserleri hakkında 

genel bir tablo sunması açısından kayda değerdir. 

Kestelî’nin temel öğretileri ise kendi eserlerinden hareketle incelenebilmektedir. Ancak şu 

kadarı var ki -aşağıda geleceği üzere- kaynaklarda belirtilen tüm eserlerinin nüsha bilgilerine 

ulaşılamamıştır. Bu sebeple onun öğretilerinin tümüne vakıf olma imkânı henüz yoktur. 

Dolayısıyla sadece nüshaları mevcut olan eserler üzerinden temel öğretileri tespit 

edilebilmektedir. 
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Kestelî’nin hayatı, eserleri ve temel öğretilerine tahsis edilen bu makalede öncelikle klasik ve 

modern biyografi kaynaklarından ve Kestelî hakkında yapılan çağdaş çalışmalardan hareketle 

onun hayatı tüm yönleriyle ele alınmaya ve sistematik bir şekilde sunulmaya gayret edilmiştir. 

Bu bölümde, klasik ve modern pek çok kaynaktan istifade edilmiş ve onlarda yer alan en ufak 

bir bilginin dahi ihmal edilmemesine özen gösterilmiştir. İkinci bölüm ise Kestelî’nin 

eserlerinin tespit edilmesine ve incelenip tanıtılmasına tahsis edilmiştir. Bu minvalde gerek 

klasik gerekse de modern kaynaklar taranmış ve Kestelî’ye nispet edilen eserler belirlenmiştir. 

Ardından Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan ve ona bağlı olan Türkiye 

kütüphanelerine erişim imkânı veren katalog tarama sistemi üzerinden ilgili araştırmalar 

gerçekleştirilmiş ve oradaki eserler de belirlenmiştir. Kütüphanenin sunduğu eserlerin 

tamamının tespit edilip makalede zikredilmesinin yanında, bunlara dair verilen doğru nüsha 

bilgilerinin de tamamı bizzat yazma eserler tek tek incelenerek tespit edilmiştir. Nihayetinde 

ise, Kestelî’ye ait olan eserler tespit edilerek sistematik bir şekilde incelemesi ve tanıtımı 

yapılmıştır.3 Üçüncü ve son bölümde ise gerek Kestelî’nin kendi eserleri gerekse de bu eserler 

üzerinde yapılan modern çalışmalardan istifade edilerek onun temel öğretileri ortaya konmaya 

gayret edilmiştir. 

 

1. MUSLİHUDDİN KESTELÎ’NİN HAYATI 

Osmanlı ilim geleneğinde önemli bir yere sahip olan Kestelî, gerek müderrislik görevi gerekse 

de kadılık ve kazaskerlik görevleri olmak üzere önemli vazifeler deruhte etmiştir. Kestelî’nin 

hayatına dair kaynaklarda yer alan bilgiler mukayeseli bir şekilde tetkik edilmiş ve burada 

Kestelî’nin tam adı, doğumu ve vefatı, eğitim dönemi, vazife hayatı, ilmî yetkinliği, geleneği, 

ailesi ve kişisel özellikleri şeklinde ifade edilebilecek bir sistem içerisinde sunulmuştur. 

1.1. Tam Adı ve Kendisi İçin Kullanılan Nisbeler 

Tam adı Muslihuddin Mustafa b. Muhammed/Mehmed’dir.4 Fıkıhtaki mezhebi itibariyle el-

Hanefî, doğduğu yer itibariyle Kestelî, Kestellî, Kastalânî, Kastallânî ve Kasdellânî, yaşadığı 

coğrafya itibariyle de er-Rûmî nisbelerine sahiptir.5 Klasik kaynaklarda çoğunlukla -ulemâ 

için kullanılan molla/mevlâ/mevlânâ ekiyle birlikte- “Mevlâ Kastallânî” şeklinde, modern 

çalışmalarda ise “Molla Kestelî” şeklinde anılır. 

                                                             
3 Kestelî’nin hayatı ve eserlerine dair bu makalenin yazarı tarafından daha önce de bir çalışma 
gerçekleştirilmiştir. Bk. İsrafil Şen, “Molla Kestelî’nin Hayatı ve Eserleri”, Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir 
Dergisi 2/2 (Aralık 2019), 295-330. Ayrıca Kestelî’nin bir eserinin neşrine dair olan diğer bir makalenin girişinde 
de Kestelî’nin hayatı ve eserlerine dair daha güncel bilgiler paylaşılmıştır. Bk. Şen, “Mollâ Muslihuddin 
Kestelî’nin Seyyid Şerif Cürcânî Eleştirisi: İ‘tirâzâtü’l-Kestelî ´alâ ba‘zi ‘ibârâti’s-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî fî 
Şerhi’l-Mevâkıf (Tahkik ve İnceleme)”, Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi 3/2 (Aralık 2020), 161-
213. 
4 Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifî esmâü’l-müellifîn ve âsârü’l- musannifîn (Lübnan: Müessesetü’t-Târîhi’l-
‘Arabî; 1951), 2/433; Ömer Rıza Kehhâle, Mu’cemü’l-müellifîn, (Dımeşk: Müessesetü’r-Risâle, 1414/1993), 
3/883; Âdil Nüveyhiz, Mu’cemu’l-müfessirîn min sadri’l-İslâm ve hatte’l-‘asri’l-hâzır, (Beyrût: Müessesetü 
Nüveyhiz es-Sekâfiyyeti li’t-Te’lîfi ve’t-Tercemeti ve’n-Neşri, 3. Basım, 1409/1988), 2/668. 
5 Necmeddin Muhammed el-Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâira bia’yâni’l-mieti’l-âşira, nşr. Halîl Mansur (Beyrut: Dâru’l-
Kutubi’l-İlmiyye, 1418/1997), 1/306; İbnü’l-İmâd, Şezerâtü’z-Zeheb min ahbâri men zeheb, nşr. Mahmûd el-
Arnâvût (Beyrut: Dâru İbni Kesîr, 1406/1986), 10/18; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifî, 2/433; Kehhâle, 
Mu’cemü’l-müellifîn, (Dımeşk: Müessesetü’r-Risâle, 1414/1993), 3/883. 
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1.2. Doğumu ve Vefatı 

Kestelî’nin “Kestel” adında bir yerde doğduğu noktasında kaynaklar ittifak halindedir ancak 

Kestel’in nerede bulunduğu yahut hangi ile bağlı bir kaza/ilçe ve köy olduğu hususunda ihtilaf 

vardır. Zira klasik biyografi kaynaklarında buna dair herhangi bir bilgi paylaşılmamaktadır.  

Kestelî’nin hangi beldeden olduğu noktasında üç temel görüş vardır: (i) Osmanlı Müellifleri 

adlı çalışmasıyla ünlü tarihçi Bursalı Mehmet Tâhir’e (ö. 1925) göre Kestelî, Aydın’ın Nazilli 

ilçesinin Kestel köyünde doğmuştur. 6  (ii) Osmanlı tarihine dair çalışmalar yapan Alman 

şarkiyatçı Franz Babinger (ö. 1967) ise onun Bursa’nın Kestel ilçesinde doğduğunu iddia 

etmektedir.7 (iii) Yazma eserlere dair emek mahsulü hacimli bir ansiklopedi hazırlayan Ali 

Rıza Karabulut ve Ahmet Turan Karabulut ise Kestelî için “Kastamonî”, yani Kastamonulu 

şeklinde bir nisbe kullanmıştır.8  

Kestelî’nin hangi beldeden olduğuna dair ileri sürülen her üç iddianın sahibi de -görüleceği 

üzere- nispeten geç dönemlerde yaşamış tarihçilerdir. Dolayısıyla Kestelî’nin zamanına 

yakınlık açısından bir tercihte bulunmak zordur. Ayrıca hangi iddianın doğru olduğunu 

tespitte yeterli karineler henüz mevcut değildir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki genel olarak 

Bursalı’nın iddiası daha fazla tercih edilmektedir. Zira Bursalı Kestelî’nin ilk hocasının 

“Aydın Nâibi” olduğunu da ekleyerek iddiasını güçlendirmiştir.9 Buna mukabil diğer iddiaları 

destekleyen bu gibi bir karine dahi söz konusu değildir.10 

Klasik biyografi kaynaklarında Kestelî’nin doğum tarihine dair de herhangi bir bilgi mevcut 

değildir. Ancak genç yaşta ölmediğinden hareketle ve vefat tarihine bakılarak onun 9/15. 

Yüzyılın ilk yarısında doğduğu söylenebilir. 

Kestelî’nin vefat tarihi ve yeri hususunda ise kaynaklar ittifak halindedir. O 901/1496 

senesinin 9 Cemaziyelâhir Yevm-i Sülesâ’11/24 Şubat Çarşamba gününde İstanbul’da vefat 

eder ve Eyüp’te, Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin (ö. 49/669) kabrine yakın bir yerde bulunan 

“Meyyit Kuyusu” denen bir yere defnolunur.12 

1.3. İlmî Hayatı: Hocaları ve Talebeleri 

Kestelî ilk eğitimini Aydın’da tamamlar. Kaynaklarda “Rûm diyarının âlimlerinden (Ulemâ-

yı Rûm)”13 ve Aydın nâibinden14 dersler aldığı bilgisinin haricinde Aydın’daki hocalarının 

                                                             
6 Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri, haz. A. Fikri Yavuz ve İsmail Özen (İstanbul: Meral Yayınevi, 1971), 
377. 
7 Franz Babinger, “Kastallânî”, The Encyclopedia of Islam, 3. Baskı, (Leiden:, E. J. Brill Yayınevi, 1997), 4/737. 
8 Ali Rıza Karabulut – Ahmet Turan Karabulut, Mu´cemü’t-târîhi’t-türâsi’l -İslâmî fî mektebâti’l-´âlem (Kayseri: 
Dâru’l-´Akabe, ts.), 4/3728. 
9 Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 377. 
10 Kestelî’nin doğum yerine dair benzer mülahazalar için bk. Süheybe Rahme Yıldırım, Kestelî’nin Es-Seb´ul-
Mu´allaka ve Sinan Paşa’nın Ecvibetü Sinan Paşa ´Alâ Kestelî İsimli Risâleleri: Tahkik, Tercüme ve Tahlil 
(İstanbul: 29 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2020), 1-2. 
11 Abdullah b. Sâlih el-Eyyûbî, Risâle fî hakkı Hazret-i Ebî Eyyûb el-Ensârî Radıyallahu Teâlâ Anh (İstanbul: 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Cemal Öğüt Bölümü, 67) 134b’den alıntılayan 

Hatice Arslan Sözüdoğru, “Ebû Eyyûb el-Ensârî Haziresinde Medfun Mevlânâ Muslihuddîn (ö. 894/1489) 

Hakkında Bazı Mülahazalar”, İslamî Araştırmalar Dergisi 31/2 (2020), 320. 
12 Taşköprizâde Ahmed Efendi, eş-Şekâiku’n-nu´mâniyye fî ‘ulemâi’d-devleti’l-‘osmâniyye, nşr. Dârü’l-kitâbi’l-
arabî (Beyrût: Dârü’l-Kitâbi’l-‘Arabî, 1395/1975), 87-89; Kâtib Çelebi, Süllemü’l-vüsûl ilâ tabakâti’l-fühûl, nşr. 
Mahmud Abdulkâhir el-Arnavûtî (İstanbul: IRCICA, 2010), 3/360; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 377. 
13 Muhammed b. ‘Ali eş-Şevkânî, el-Bedru’t-tâli´ bimehâsin min karni’s-sâbi’, (Beyrût: Dârü’l-Ma’rife, 1250), 
2/308; Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâira, 1/174; İbnü’l-İmâd, Şezerâtü’z-Zeheb, 10/18. 
14 Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 377. 
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kimler olduğuna dair bir bilgiye rastlanılamamıştır. Buradaki tahsilinin ardından Bursa’ya 

gider ve Çelebi Sultan (Sultâniye) medresesi müderrisi olan Hızır Bey’in (ö. 863/1459) 

başlangıçta talebesi, ilerleyen zamanlarda mu´îdi (danışmend/asistan), daha sonraları da 

damadı olur.15 Kestelî buradaki tahsili süresince Hızır Bey’in diğer mu´îd ve talebesi olan 

Hocazâde (ö. 893/1488) ve Hayâlî’den (ö. 875/1470[?]) de ilmî olarak oldukça istifade eder.16 

Bununla birlikte Hızır Bey’in tertip ettiği ilmî meclislerinden de nasipdar olur ve çağın ileri 

gelen âlimleri ile tanışma imkânı bulur. 

Kestelî buradaki eğitim sürecinde Osmanlıca’nın yanında iyi seviyede Arapça ve Farsça 

öğrenir. Dil ve alet ilimlerinin yanında hem aklî hem de naklî ilimlerde kendini geliştirir. İleri 

derecede kelâm ve fıkıh donanımına sahip olur. Ayrıca İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) eserleri 

merkezinde pek çok felsefî bilime dair ciddi okumalar yapar. Hızır Bey ve Hocazâde başta 

olmak üzere dönemin pek çok âlim ve devlet adamının takdir ve övgüsüne mazhar olur. 

Muhtelif şehirlerde ve medreselerde müderrislik yapan Kestelî’nin pek çok talebesi olmuştur. 

Cafer b. Tâcî Bey (ö. 921/1515), İzârîzâde Abdülvehhâb (ö. 926/1520), Cemâleddin İshak 

Karamânî (ö. 933/1527), Kemalpaşazâde (ö. 940/1534), Muhyiddin Muhammed b. Bahâuddin 

(ö. 952/1545) ve Molla Siraceddin (ö. 9-10/15-16 YY [?]) bunlardan en meşhurlarıdır.17 

1.4. İlmî ve Siyasî Görevleri: Müderrislik, Kadılık ve Kazaskerlik 

Kestelî Bursa’daki tahsilinin ardından ilmî ve siyasî bazı kademelerde görev alır. Evvela -

günümüzde Bolu’nun bir ilçesi olan- Mudurnu’da Yıldırım Bayezid Külliyesi Medresesi’nde, 

akabinde de -şu an Yunanistan sınırları içerisinde, Batı Trakya bölgesinde bulunan- 

Dimetoka’daki Oruç Paşa Medresesi’nde müderrislik yapar. Daha sonra 875/1470 yılında 

inşası tamamlanan Sahn-ı Semân medreselerinden birine tayin olur.18 Buradaki müderrislik 

faaliyetleri süresince dönemin pek çok meşhur âlimi ile iletişimde bulunur ve büyük bir 

olgunluğa erişir.  Öyle ki, buradaki eğitim faaliyetlerinden sonra muhtelif zamanlarda üçer 

kez –sırasıyla- 19  Bursa, Edirne ve İstanbul’da kadılık görevlerine yükselir. Ardından 

saltanatının son yıllarını idrak etmekte olan Fatih Sultan Mehmet (1451–1481) tarafından 

kazaskerlik görevine getirilir. Kazaskerlik görevinin Anadolu kazaskerliği ve Rumeli 

kazaskerliği şeklinde ikiye ayrılmasından sonra o Rumeli kazaskerliğine tayin olur. II. 

Bayezid’ın (1481-1512) tahta çıkmasına kadar görevini sürdüren Kestelî, onun tahta 

çıkmasıyla birlikte 886/1481 yılında20 (bir rivayete göre de yaklaşık dört sene sonra, yani 

890/1485 yılında 21 ) Rumeli kazaskerliğinden azledilir ve günlük 100 dirhem maaş ile 22  

vefatına kadar bir nevi emekliliğe (tekâ´ud) ayrılmış olur.23 

                                                             
15 Taşköprizâde, Şekâik, 87-89; Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâira, 1/306-307; Âdil Nüveyhiz, Mu’cemu’l-müfessirîn, 
2/668; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 1/377. 
16 Edirneli Mecdî Efendi, Hadâiku’ş-Şekâyık (İstanbul: Dârü’t-Tıbaati’l-Amire, 1269/1853), 161. 
17 Taşköprizâde, Şekâik,258; Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâira, 1/174; İsmail E. Erünsal, “Tâcîzâde Cafer Çelebi”, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2010), 39/353. Talebeleri hakkında daha fazla bilgi için 
ayrıca bk. Bozoğlu, Kestelî ve Hâşiye ´ale’l-mukaddimâti’l-erba´ İsimli Eseri: Tahkik ve Tahlil,14-15. 
18 Taşköprizâde, Şekâik, 87; Kâtib Çelebi, Süllemü’l-vüsûl, 5/477. 
19 Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâira, 1:307. 

20 Mehmet Süreyya, Sicîll-i Osmânî, 4/1125.    
21 Hoca Sadeddin, Tâcü’t-tevârîh, nşr. İsmet Parmaksızoğlu (İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1979), 5/125. 
22 Taşköprizâde, Şekâik, 87-88, 126. Krş: Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 1:377; Kâtib Çelebi, Süllemü’l-vüsûl, 1:360; 
Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâira, 1:307. Salih Sabri Yavuz, Kestelî’nin yüz yirmi dirhem ile emekliliğe ayrıldığını ifade 
etmektedir. Bk. Salih Sabri Yavuz, “Kestelî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 
2002), 25/314. 

23 Kâtib Çelebi, Süllemü’l-vüsûl, 1:360 
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1.5. İlmî Geleneği, Yetkinliği ve Etkinliği 

Kestelî, itikat ve amel hususunda Mâtürîdî-Hanefî geleneğine bağlı olan bir âlimdir. Bununla 

birlikte kelâm ve felsefe gibi aklî ilimler alanındaki faaliyetlerinde, diğer pek çok Osmanlı 

âliminde olduğu gibi (İbn Sînâ ve) Râzî ekolü takipçisidir. Buradan hareketle Kestelî’nın kısa 

tanıtımı için Mâtürîdî kelâmcısı, Hanefî fakihi ve Râzî ekolü takipçisi denebilir. Nitekim -

aşağıda geleceği üzere- bütün ilmî faaliyetlerinde ve öğretilerinde bunların etkisi açıktır. 

Bunu biraz daha detaylandırmak gerekirse Kestelî’nin özellikle şu isimlerden etkilendiği 

söylenebilir: Ebû Hanife (ö. 150/767), Ebû Ali İbn Sînâ (ö. 428/1037), Ebû Mansûr el-

Mâtürîdî (ö. 333/944), Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210), Nâsırüddin el-Beyzâvî (ö. 685/1286), 

Sadruşşerîa es-Sânî (ö. 747/1346), Sa´deddin et-Teftâzânî (ö. 792/1390), Seyyid Şerîf el-

Cürcânî (ö. 816/1413), Mollâ Fenârî (ö. 834/1431), Molla Yegan (ö. 865/1461 civarı) ve Hızır 

Bey (ö. 863/1459). 

İlmî ve siyasî pek çok görev deruhte eden Kestelî’nin Hızır Bey’in mu´id ve damatlığına layık 

görülmesi, Sahn-ı Semân’a müderris seçilmesi24, önemli şehirlerde kadılık görevinin tevdi 

edilmesi, kazaskerlik makamına getirilmesi, Hocazâde gibi yetkin bir âlimin ve Fatih Sultan 

Mehmed gibi ilme önem veren bir padişahın takdirine mazhar olması ve de hacim açısından 

küçük olmakla birlikte içerik açısından oldukça önemli eserlere imza atması ilmî yetkinliğini 

gösteren hususlardandır. Ayrıca kendisinden de bu hususta mütevazı ol(a)mayıp, Sahn-ı 

Semân medreselerinin tamamının ona verilmesi durumunda, her bir medresede günde üç ders 

okutmaya kâdir olduğunu iddia ettiği kaynaklarda mezkûrdur.25 

Kestelî’nin İbn Sinâ’nın eserlerine olan vukufiyeti çağın âlimlerini hayrete düşürür bir 

seviyedeydi. Bu minvalde ilmî bir mecliste İbn Sînâ’nın tüm eserlerini mütalaa ettiğini, 

bahusus eş-Şifâ’yı yedi defa dikkatlice okuduğunu (yedinci defaki okumanın dahi adeta yeni 

bir hocaya başlamış bir talebenin heyecanını hissederek gerçekleştiğini) ifade etmiştir.26 Bu 

gibi sebeplerden dolayı Hocazâde’nin Kestelî için “o, tüm müşkil meseleleri çözmeye ve kısa 

bir zamanda pek çok ilmi ihâta etmeye kâdirdir” (kâdirun ‘alâ halli cemî’i’l-müşkilâti ve 

ihâtati ‘ulûmin kesîratin fî müddetin basîta) dediği ve akranları arasında sadece ona has olarak 

ismini zikrederken “mollâ/mevlâ” lafzını kullandığı aktarılmaktadır. 27 

Kestelî’nin gerek yazdığı eserlerden gerekse de biyografi kaynaklarında kendisine nispet 

edilen söz ve görüşlerinden hareketle onun kelâm, fıkıh, usûl-i fıkıh ve felsefe alanlarında 

temayüz ettiği söylenebilir. Bununla birlikte -aşağıda geleceği üzere- klasik kaynaklarda 

Kestelî’nin Risâle fî tefsîri âyeti “fesuhkan li eshâbi’s-se’îr” adıyla bir tefsir çalışması olduğu 

belirtilir ancak bunun nüshası tespit edilememiş, dolayısıyla içerik ve üslubuna dair bir 

değerlendirme imkânı bulunamamıştır. İkinci olarak klasik kaynaklarda yer almayıp -ilgili 

kütüphanenin kayıt defterinden hareketle- birçok modern çalışmada Kestelî’ye Tefsîr-i Sûre-yi 

Yâsîn adıyla Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınan bir eser nispet edilmektedir (Tire Necip Paşa 

Ktp., Necip Paşa, 74, 80 vr.). Lakin yapılan incelemeler sonucunda bu eserin ona değil, hocası 

                                                             
24 Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan ve hicrî 875 (m. 1470) yılında tamamlanan Sahn-ı Semân 
medreselerinden birinin Kestelî’ye tahsis edilmesi, onun ilmi donanımının ne kadar ileri bir seviyede olduğunu 
gösteren önemli bir kanıtıdır. Zira Sahn-ı Semân medreselerinde, üst düzey kitaplar, ilimde belirli bir seviyeye 
gelmiş talebeye tedrîs edilmekteydi. Diğer bir ifade ile Sahn-ı Semân medreseleri, belli aşamalardan geçen 
talebeye eğitimin verildiği üst düzey medreselerdir. Bk. Fahri Unan, “Sahn-ı Semân”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2008), 35: 532-534.  Bu medreselere müderris olarak tayin olmak da ancak 
belli bir ilmî seviyeye sahip olan âlimlere mümkün olmaktaydı. İşte Kestelî de o âlimlerden biriydi. 
25 Taşköprizâde, Şekâik, 87; Mecdî, Hadâik, 166. 
26 Taşköprizâde, Şekâik, 89. Krş: Kâtib Çelebi, Süllemü’l-vüsûl,3:360, 5/464. 
27 Taşköprizâde, Şekâik, 89. Krş: Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâira, 307. 
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Hızır Bey’e ait olduğu görülmüştür. Metnin kenarında ise anonim bir hâşiye vardır ancak 

bunun da Kestelî’ye ait olduğuna dair herhangi bir karine söz konusu değildir. Netice olarak 

Kestelî’nin -ilgilenmiş olma ihtimali bulunmakla birlikte- tefsirci kimliği ile temayüz 

etmediğini belirtmek gerekir.  

1.6. Ailesi: Babası, Eşi ve Çocukları 

Kaynaklarda Kestelî’nin ailesine dair tafsilatlı bilgi mevcut değildir. Onun künyesinden 

hareketle babasının isminin Muhammed/Mehmed olduğu öğrenilmektedir. Eşi ise Hızır 

Bey’in iki kızından (Hacı Kadın ve Fahrünnisâ Hatun) biridir. Kaynaklarda Kestelî’nin bir 

kızı ve bir oğlundan bahsedilir. Kızını 17 Rebîülevvel 891’de (23 Mart 1486) dönemin önemli 

âlimlerinden ve devlet adamlarından olan Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi (ö. 922/1516) 

ile evlendirdiği bildirilir.28 Oğluna dair ise, Kestelî’nin dönemin vezirine oğlunun ders verme 

kabiliyetinin pek olmadığını söyleyerek müderrislik değil de kadılık görevine getirilmesini 

talep etmesinin29 haricinde herhangi bir bilgiye rastlanılamamaktadır. 

1.7. Şahsî/Kişisel Özellikleri 

Kestelî’nin ilmi çok seven, vaktini en güzel şekilde değerlendirmeye çalışan, her halükârda 

hakkı söyleyen, dürüst ve liyakate önem veren bir şahsiyet olduğu belirtilir. 30  Ayrıca 

hayırsever bir karakterde olduğu ve bu minvalde Sultan Bayezid Camii nahiyelerinden birinin 

ismini (Molla Kestelli Camii Mahallesi)31 teşkil edecek olup günümüzde mevcut olmayan bir 

camii yaptırdığı zikredilir. 32  Bir de bu camiye nispetle -Kestelî’nin yahut başkalarının 

yaptırmış olabileceği- “Molla Kestel Medresesi” adında bir medresenin bulunduğu 

bilinmektedir. 

Kaynaklarda Kestelî’nin fiziksel özelliklerine dair de bazı bilgiler yer almaktadır. Onun uzun 

boylu, zayıf (nahîf), sarışın tenli, sarı sakallı ve mavi gözlü bir yapıda olduğu rivayet 

edilmektedir.33 Bununla birlikte onun bu yapısının pek de hoş bir görüntü teşkil etmediği 

(demîm34 ve hüsnü letafetten bîbehre35 olduğu) da söylenenler arasındadır.  

 

2. MUSLİHUDDİN KESTELÎ’NİN ESERLERİ 

Kestelî hayatının büyük bir kısmını müderrislik, kadılık ve kazaskerlik gibi ilmî ve siyasî 

görevlerle iştigal ederek geçirdiği için eser telif etmeye çok fazla zaman ayıramamıştır. 36 

Bununla birlikte çoğu küçük hacimli olmak üzere on adet eseri bilinmektedir. Bunlardan 

altısının nüshaları tespit edilmiştir ancak dördünün tespit edilememiştir. Nüshaları tespit 

edilen eserlerden dördü tahkik, tahlil ve tercüme gibi çeşitli akademik çalışmalara konu 

olmuş, ikisi ise henüz olmamıştır.  

                                                             
28 Taşköprizâde, Şekâik, 178. 
29 Mecdî, Hadâik, 166; Mehmet Süreyya, Sicîll-i Osmânî, 4/1125. 
30 Taşköprizâde, Şekâik, 87; Kâtib Çelebi, Süllemü’l-vüsûl, 5:478. Krş. Mehmet Süreyya, Sicîll-i Osmânî, 4/1125. 
31 İlber Ortaylı (ed.), Suriçi İstanbul (İstanbul Fatih Belediyesi Yayınları, 2017), 227. 
32 Kâtib Çelebi, Süllemü’l-vüsûl, 5:478. Krş. Mehmet Süreyya, Sicîll-i Osmânî, 4/1125.    

33 Taşköprizâde, Şekâik, 89. 
34 Taşköprizâde, Şekâik, 89. 
35 Mecdî, Hadâik, 166. 
36 Taşköprizâde, Şekâik, 89; krş: Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâira, 307. 
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Burada eser tanıtıldıktan sonra üzerinde yapılan çalışmalara temas edilecektir. Her bir eserin 

nüsha bilgileri verilmek yerine sadece neşre konu olmayanlarınki verilecektir. 37 

2.1. Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Akâid 

Bu eser, Eş´ârî âlimi Sa‘düddîn Mes‘ûd et-Teftâzânî’nin (ö.792/1390), Mâtürîdî âlimi 

Necmeddîn Ömer en-Nesefî’ye (ö. 537/1142) ait olan ´Âkâid metni üzerine yazdığı ünlü 

şerhin meşhur hâşiyesidir. Bu hâşiye, Kestelî’nin en önemli eseri olup kütüphanelerde ve 

tedâvülde pek çok mahtût ve matbu nüshası mevcuttur.38  Fatih Akal bu hâşiyeyi temel alarak 

Kestelî’nin kelâmî görüşlerine dair bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır.39 

2.2. Risâle fî işkâlâti Şerhi’l-Mevâkıf 

Tam adı İ´tirâzâtü’l-Kestelî ´alâ ba´zi ´ibârâti’s-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî fî Şerhi’l-Mevâkıf 

şeklinde ifade edilecek olan ve Risâle fî seb´ati işkâlât şeklinde de anılan bu eser isminden de 

anlaşılacağı üzere, Seyyid Şerif Cürcânî’nin muhtelif konulara dair Şerhu’l-Mevâkıf’ta 

zikrettiği bazı ibarelere Kestelî tarafından yapılan eleştirileri içermektedir.40 İtiraz noktalarını 

teşkil eden meseleler sırasıyla şöyledir: Mutlak ilmin tarifi, yeniden diriltme, varlık-mâhiyet 

ilişkisi, bilkuvve harâret, cüz-i lâ yetecezzâ ve suyun küresel mâhiyeti. Bu eser Süheybe 

Rahme Yıldırım tarafından yüksek lisans tezi olarak tahkik, tahlil ve tercüme edilmiştir.41 

Ayrıca İsrafil Şen tarafından da bir makalede tahkik ve tahlil edilmiştir.42 

2.3. Hâşiyetü’s-suğrâ‘ale’l-mukaddimâti’l-erba´a mine’t-Telvîh 

Hâşiyetü’s-suğrâ ‘alâ mebâhisi’l-hüsn ve’l-kubh fi’t-Telvîh şeklinde de anılan bu eser, 

Sa‘düddîn Mes‘ûd et-Teftâzânî’ye (ö. 792/1390) ait olan et-Telvîh ilâ keşfi hakâʾiki’t-Tenkîh 

adlı eserde yer alan bir bölümünün hâşiyesidir. Teftâzânî’nin bu eseri, Hanefî âlimi 

Sadrüşşerîa’nın (ö. 747/1346) fıkıh usulüne dair yazdığı Tenkîhu’l-usûl adlı eserine yine 

kendisi tarafından yazılan et-Tavzîh fî halli gavâmizi’t-Tenkih adlı şerh üzerine kaleme alınan 

bir hâşiyedir. Kestelî’nin eseri de bu Telvîh adlı hâşiyenin bir hâşiyesi olup, dil, kelâm ve 

fıkıh usûlü alanlarını ilgilendiren “mukaddime-yi erba´a” adlı bir konuya tahsis edilmiştir. 

Şöyle ki Sadrüşşeria (ö. 747/1346) et-Tenkîh ve et-Tavzîh adlı eserlerinde “emrolunan 

şeylerde hüsün gerekir” şeklinde açtığı bir fasılda43 , fiillerdeki hüsün ve kubuh, insanın 

irâdesi, özgürlüğü, fiillerinin kendisine nispet edilmesi ve kaderi gibi konulara dair çetrefilli 

meseleleri “mukaddime-yi erba´a” (dört öncül) adıyla özgün bir sistematik içerisinde inceler. 

                                                             
37 Kestelî’nin eserlerinin nüshalarına dair bazı tafsilatlı hususlar vardır. Bunlar önceki çalışmalarımızda yer aldığı 
için burada paylaşılmayacaktır. İlgili bilgiler için bk. Şen, “Molla Kestelî’nin Hayatı ve Eserleri”, 303-323; krş. Şen, 
“Mollâ Muslihuddin Kestelî’nin Seyyid Şerif Cürcânî Eleştirisi: İ‘tirâzâtü’l-Kestelî ´alâ ba‘zi ‘ibârâti’s-Seyyid eş-
Şerîf el-Cürcânî fî Şerhi’l-Mevâkıf (Tahkik ve İnceleme), 165-171. 
38 Yazmalara örnek için bk. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Laleli, 2175, 74 vr.; Fatih, 2958, 69 vr.; matbu olanlara 
örnek için bk. İstanbul: Dersaâdet,1326. 
39 Fatih Akal, Kestelî Muslihuddin Mustafa b. Muhammed'in İtikâdî Görüşleri (Yüksek Lisans Tezi, Uludağ 
Üniversitesi, 2010), 1-82.  

40 Çelebi’nin belirttiğine göre Kestelî’nin bu risâlesine müellifin kendisi ile Hâtibzâde Muhyiddîn (ö. 901/1496) 
tarafından birer şerh kaleme alınmıştır. Bk. Çelebi, Keşfü’z-zunûn, 1/871.  

41 Süheybe Rahme Yıldırım, Kestelî’nin Es-Seb´ul-Mu´allaka ve Sinan Paşa’nın Ecvibetü Sinan Paşa ´Alâ Kestelî 
İsimli Risâleleri: Tahkik, Tercüme ve Tahlil (İstanbul: 29 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, 2020), 119 s 
42 İsrafil Şen, “Mollâ Muslihuddin Kestelî’nin Seyyid Şerif Cürcânî Eleştirisi: İ‘tirâzâtü’l-Kestelî ´alâ ba‘zi ‘ibârâti’s-
Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî fî Şerhi’l-Mevâkıf (Tahkik ve İnceleme)”, 161-213. 
43 Sadruşşerîa (ve Teftâzânî), et-Tevzîh me’a’-Telvîh limetni’t-Tenkîh fî usûlii’l-fıkh, nşr. Zekeriya ‘Umeyrât 
(Karaçi: Kadîmî Kütübhâne), 1:324. 
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Bu bağlamda İmam Eş´arî başta olmak üzere önceki âlimlere birtakım tenkitlerde bulunur ve 

böylece etkisi uzun sürecek ve giderek derinleşecek bir tartışmanın başlamasına vesile olur. 

Daha sonra Teftâzânî et-Telvîh adlı hâşiyesinde Sadrüşşerîa’ya reddiyelerde bulunur.44 Bu iki 

âlimin görüşleri etrafında mukaddime-yi erba´a adında özgün bir tartışma geleneği oluşur. 45  

İşte Kestelî’nin bu eseri de bahsi geçen geleneğin bir halkasını oluşturmaktadır.46 Bu eser 

Mustafa Bilal Öztürk tarafından bir makalede tahkik ve tahlil edilmiştir.47 

2.4. Hâşiyetü’l-kübrâ‘ale’l-mukaddimâti’l-erba´a mine’t-Telvîh  

Hâşiyetü’l-kübrâ ‘alâ mebâhisi’l-hüsn ve’l-kubh fi’t-Telvîh şeklinde de anılan bu eser, bir 

önceki eser ile aynı mâhiyette olup ilgili meselenin biraz daha tafsilatıyla ele alındığı ikinci 

bir çalışmadır. Oğuz Bozoğlu yüksek lisans tezi olarak eseri tahkik ve tahlil etmiştir.48  

2.5. Risâle fî bahsi’l-cihe 

Risâle fî’l- işkâl veya Cevâb ‘ani’l-işkâl fî bahsi’l-cihe şeklinde de anılan bu eser, Necmeddin 

el-Kâtibî’nin (ö. 675/1277) Hikmetü’l-‘ayn adlı eserine, Muhammed b. Mübârek Şah’ın (ö. 

784/1382’den sonra) kaleme almış olduğu şerh üzerine, Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin (ö. 

816/1413) yazdığı hâşiyedeki bir pasajın açıklanması/cevaplanması gayesiyle kaleme 

alınmıştır. Şöyle ki, Cürcânî o pasajda, Fatih Sultan Mehmet’in dikkatini çekecek ve 

Osmanlı’da bir dönem meşhur olacak bir tartışmayı, âlemin bir merkezinin olup olmadığı 

meselesini incelemekte, daha teknik bir ifade ile hususi bir noktadan ibaret olan âlemin 

merkezini temsil eden cihet-i taht (aşağı yön) hakkında değerlendirmelere yer vermektedir. 49 

Ayrıca o bu meseleyi incelerken “sorun, problem, zorluk” vb. anlamlarına gelen “işkâl” 

lafzını kullandığı için bu meseleyi ifade etmek için kısaca “işkâl” kavramı da kullanılmıştır. 

Zira bu adı taşıyan pek çok risâle vb. çalışma mevcuttur.50 

Henüz neşredilmeyen bu eserin koleksiyon kayıtları şu şekildedir: Süleymaniye Yazma Eser 

Ktp., Ayasofya, 2350, 1b-6a; H. Hüsnü Paşa, 600, 94b-95b; İnebey Yazma Eser Ktp., H. 

Çelebi, 629, 19a-19b. 

2.6. Risâle ‘âlâ evveli Şerhi’l-Vikâye fî kavlihi “sâle ilâ mâ yutahhar” 

Bu eser, Burhânüşşerîa Ubeydullah el-Mahbûbî el-Buhârî’nin (VII-VIII. /XIII-XIV. yüzyıl) 

el-Vikâye adlı eseri üzerine, Sadrüşşerîa’nın yazdığı şerhte geçen, abdesti bozan şeylere dair 

bir bahis üzerine kaleme alınmış küçük hacimli bir hâşiye/ta´lik mâhiyetinde bir çalışmadır. 

Daha ayrıntılı ifade etmek gerekirse bu eser, el-Vikâye’de geçen “abdesti bozan şeyler 

                                                             
44 Bahsi geçen eserlerin ilgili yerleri için üç eseri de içerisinde barındıran bir kitap için bkz. Sadruşşerîa (ve 
Teftâzânî), et-Tevzîh me’a’-Telvîh limetni’t-Tenkîh fî usûlii’l-fıkh, 1:324-367. 
45 Bahsi geçen konuya dair ayrıca bk. Asım Cüneyd Köksal, “İslâm Hukuk Felsefesinde Fiillerin Ahlâkîliği Meselesi 
–Mukaddimât-ı Erbaa’ya Giriş-”, İslâm Araştırmaları Dergisi, 28 (2012): 1-43. 
46 Kestelî’nin bu (veya bir sonraki) eseri muhtemelen Fatih Sultan Mehmet’in huzurunda gerçekleşen ilmî bir 
tartışmanın ardından, padişahın emri üzerine kaleme alınmıştır. Şükrü Özen, “Tenkîhu’l-usûl”, Türkiye Diyanet 
Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2011), 40: 456. 

47 Mustafa Bilal Öztürk, "Muslihuddin Kestelî’nin Ḥâşiyetü’s-suğrâ ʿale’l-muḳaddimâti’l-erbaʿa Adlı Eseri: Tahkik 
ve Tahlil", Kelâm Araştırmaları Dergisi (Kader) 18/2 (Aralık 2020), 666-724. 
48 Bozoğlu, Kestelî ve Hâşiye ´ale’l-mukaddimâti’l-erba´ İsimli Eseri: Tahkik ve Tahlil,69-132. 
49 Seyyid Şerif el-Cürcânî, Hâşiye ´alâ Şerhi Hikmeti’l-´ayn (Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi, 1120), 
108b; (Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Hasan Hüsnü Paşa, 1228), 95b. 
50 Bu tartışma hakkında daha fazla bilgi için bk. İhsân Fazlıoğlu, "Evrenin Bir Merkezi Var Mıdır? Hocazâde’nin 
Onto-Geometrik Bir Araştırması", Uluslararası Hocazâde Sempozyumu (22-24 Ekim 2010 Bursa) –Bildiriler–, ed. 
T. Yücedoğru, O. Ş. Koloğlu, U. M. Kılavuz, K. Gömbeyaz (Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011), 271-275. 
Krş. Arıcı, “Bir ‘Otorite’ Olarak Seyyid Şerîf Cürcânî ve Osmanlı İlim Hayatındaki Yeri”, 80-81. 
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şunlardır: iki sebîlden çıkan şeyler veya başka bir mahalden çıkıp temizlenmesi gerekecek bir 

bölgeye kadar akmış/dağılmış (in kâne sâle ilâ mâ yutahhar) olan necis şeyler…” şeklindeki 

ibareyi şerh sadedinde söylediklerini konu edinmektedir. 51 O pasajda Sadruşşerîa “ilâ mâ 

yutahhar” ibaresinin nasıl anlaşılması gerektiğine dair şahsî bir görüşünü açıklamaktadır. İşte 

Kestelî bu eserinde Sadruşşerîa’nın bahsi geçen görüşünün bir nevi kritiğini yapmaktadır.  

Yazma eserin koleksiyon kayıtları şu şekildedir: Süleymaniye Ktp., Carullah, 847, 141a-141b; 

Nuruosmaniye, 4909, 71a-b. 

2.7. Şerhu’r-Risâle fî işkâlâti Şerhi’l-Mevâkıf 

Bu eser, Kestelî’nin Cürcânî’nin Şerhu’l-Mevâkıf’taki altı ibaresini eleştirmek maksadıyla 

telif etmiş olduğu (ve yukarıda ikinci sırada tanıtılan) risâlesi için kendisi tarafından kaleme 

alınan bir şerhtir.52 

2.8. Hâşiye ‘alâ hâşiyeti’l-‘Akâidi’l-‘Adudiyye 

Bu eser, meşhur Eş´arî kelâmcılarından olan Adudüddin el-Îcî’nin (ö. 756/1355) el-‘Akâidu’l-

´Adudiyye adlı, hacmi küçük ama etkisi büyük olan bir ‘akâid risâlesi53  üzerine, Cürcânî’nin 

yazmış olduğu ve aynı mâhiyetteki yirmi civarındaki şerhlerin en meşhurlarından biri olan 

şerh üzerine kaleme alınan bir hâşiyedir.54 

2.9. Risâle fî tefsîri âyeti “fesuhkan li eshâbi’s-se’îr” 

Bu eser, Mülk Sûresi’nin on birinci ayetinde zikredilen “Rahmetten uzak olsun o 

cehennemlikler!” [Mülk 67/11] kısmının tefsirine dairdir.55 

2.10. Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’s-Seyyid eş-Şerîf ´alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ 

Bu eser, Îcî’nin bir şerhi üzerine Cürcânî’nin yazmış olduğu bir hâşiyenin hâşiyesidir. Şöyle 

ki İbn Hâcib (ö. 646/1249) usûl-i fıkha dair mütekellim metoduyla Müntehe’s-sûl (suʾâl) ve’l-

emel fî ʿilmeyi’l-usûl ve’l-cedel adıyla bir eser telif eder. Daha sonra bu eseri Muhtaṣarü’l-

Müntehâ ismiyle ihtisar eder. İcî de bu muhtasar üzerine Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ isminde 

bir şerh yazar. Cürcânî de Îcî’nin bu şerhi üzerine bir hâşiye kaleme alır.56 İşte Kestelî’nin bu 

eseri, Cürcânî’nin bu hâşiyesinin bir hâşiyesidir.57 

 

3. MUSLİHUDDİN KESTELÎ’NİN TEMEL ÖĞRETİLERİ 

Kestelî’nin öğretilerinin şekillenmesinde üç âmilin etkili olduğu görülmektedir: Birincisi ve 

en geneli doğduğu, yetiştiği ve hizmet ettiği coğrafyanın Hanefî-Mâtürîdî kimliğidir. 

                                                             
51 Sadrüşşerîa, Şerhu’l-Vikâye, nşr. Salâh Muhammed Ebü’l-Hâc (Amman: Müessesetü’l-Verrâk, 2006) 1/26-27. 
52 Biyografik kaynaklarda Kestelî’ye nispet edilen bu eserin nüsha bilgilerine ulaşılamamıştır. Bk. Çelebi, Keşfü’z-
zunûn, 1/871; Bağdatlı İsmail Paşa, He diyyetü’l-ârifîn, 2/433. 
53 Bu eser ve etrafında oluşan literatür için bk. Yusuf Şevki Yavuz, “el-‘Akâidu’l-‘Adudiyye”, Türkiye Diyanet Vakfı 
İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2:216. 
54 Çelebi, Kestelî’nin bu mâhiyette bir eserinin olduğunu ifade etmektedir. Bk. Çelebi, Keşfü’z-zunûn, 2/1144. 
Lakin bu eserin nüsha bilgilerine ulaşılamamıştır. 
55 Biyografik kaynaklarda Kestelî’ye nispet edilen bu eserin nüsha bilgilerine ulaşılamamıştır. Bk. Çelebi, 
Süllemü’l-vüsûl, 3/360.; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, 2/433. 
56 Bu eserler hakkında daha fazla bilgi için bk. Hulusi Kılıç, “İbnü’l-Hâcib”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 21/55-58. 
57 Biyografik kaynaklarda Kestelî’ye nispet edilen bu eserin nüsha bilgilerine ulaşılamamıştır. Bk. Kâtib Çelebi, 
Süllemü’l-vüsûl, 3/360; a.mlf., Keşfü’z-zunûn, 2/1857; Mehmet Süreyya, Sicîll-i Osmânî, 4/1125; Bursalı, Osmanlı 
Müellifleri, 1/377.  
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Kestelî’nin tedris ve telif faaliyetlerinde, özellikle de dinî ilimler bağlamında bu gelenek 

merkezî öneme sahiptir. İkincisi ve nispeten daha hususi olanı hocası Hızır Bey vasıtasıyla 

eklemlendiği ilmî silsilesidir. Şöyle ki Kestelî, hocası Hızır Bey, onun hocası Mollâ Yegân (ö. 

865/1461 civarı) ve onun da hocası Mollâ Fenârî (ö. 834/1431) vasıtasıyla Seyyid Şerif 

Cürcânî (ö. 816/1413) ve hocası Ekmeleddin el-Bâbertî (ö. 786/1384) gibi âlimlerin yer aldığı 

bir silsileye sahiptir. Onun öğretileri ve eserlerinde bunun da büyük tesiri vardır. Üçüncüsü ve 

en hususî olanı ise -ikinci âmilin bir uzantısı olarak- özellikle aklî ilimler bağlamında İbn Sînâ 

ve Râzî Ekolü’nün takipçisi olmasıdır. Nitekim onun İbn Sînâ’nın eserlerine olan vukufiyeti 

dönemin âlimlerini hayrete düşürecek kadardı ve muhtelif eserlerinde bundan çokça istifade 

etti. Ayrıca genel olarak Râzî’nin uyguladığı tahkik metotlu kelâm anlayışını da güzel bir 

şekilde devam ettirdi ve eserlerinde bu metoda sadık kaldı. Netice olarak (i) gerek üzerine 

çalışma yapacağı eser seçimi, (ii) gerek çalışmalarında takip ettiği yöntem ve (iii) gerekse de 

fikirlerinin oluşumunda bu üç âmilin etkisi açık bir şekilde görülmektedir. Bununla birlikte 

yaşadığı dönemin ilmî atmosferinin ve tartışmalarının da bu bağlamda etkili olduğu zaten 

izahtan varestedir.  

3.1. Bilgi, Varlık ve Evren 

Kestelî’nin bu konuya taalluk eden görüşleri genel olarak onun meşhur çalışması Hâşiye ‘alâ 

Şerhi’l-Akâid adlı eserinden takip edilebilir. Kelâm ilminin vesâil bahislerini teşkil eden bu 

konular hakkında Kestelî’nin klasik anlayışa uygun izahlar yaptığı, tartışmalı konularda da 

gelenekte ye alan görüşlerden bir görüşü tercih ettiği söylenebilir. Yer yer -özellikle de 

Eş´ârîlerle Mâtürîdîler arasında ihtilaflı olan bahislerde- şârih Teftâzânî’ye eleştirilerde 

bulunmakla birlikte genel olarak Şerhu’l-´Akâid metninin ibarelerini daha vazıh hale 

getirmeye gayret etmiştir.  

Bilgi, varlık ve evrene dair benimsediği görüşleri muhtasar bir şekilde ifade etmek gerekirse 

şunlar söylenebilir: i) Bilgi: Kestelî’ye göre bilginin en güzel ve en anlaşılır tanımı “İlim, 

bulunduğu kişide mezkûru âşikâr kılan yetidir.” şeklindeki İmâm Mâtürîdî’ye nispet edilen 

tanımdır. Ona göre Eş´ârîlerin bir kısmının benimsediği “Nakîze muhtemel olmayan temyizi 

gerektiren yetidir.” şeklindeki tanım birincisi kadar açık ve anlaşılır değildir.58  Yine ona göre 

eşyanın hakikatleri sabittir. Onları bilmek mümkündür59 ve beş duyu, doğru haber ve akıl 

olmak üzere üç temel kaynağı vardır. 60 Bu kaynaklar hasır ifade etmek için değil, istikra 

metodu uyarınca ve âkâidi ispat bağlamında -ihtiyaç miktarına binaen- bu şekilde vaz´ 

edilmiştir. Yoksa filozofların/bilim adamlarının bilgi kaynağı olarak ifade ettiği şeyler de 

kendi bağlamında değerlendirilebilir.61 Bu minvalde ilham, rüya vb. kaynaklar evrensel ve 

kesin bilgi veremezler. 62   Genel olarak (Sofistler gibi) bunlara muhalif olanlar hakikat 

ehlinden (ehlü’l-hakk) değil, itibara alınmaması gereken bâtıl taraftarlarındandır (mubtil). (ii) 

Varlık ve Evren: Varlık ikiye ayrılır: Kadîm/Vâcib (Allah) ve Hâdis/Mümkün (Mâsivallah). 

Âlem cevher ve araz olmak üzere iki cüzden oluşmakta olup tüm cüzleriyle hadistir ve bir 

muhdisi vardır. O da tüm noksanlıklardan münezzeh ve tüm kemâl sıfatlarıyla muttasıf olan 

Allah Te’âlâ’dır 63  (-ki O insanlara bir lütuf olarak peygamber göndermiştir ve insanları 

cismânî haşir ile haşredip hesaba çekecek, amellerine göre de ceza veya mükâfat verecektir.64)  

                                                             
58 Kestelî, Hâşiye ´alâ Şerhi’l-´Akâid, 109. 
59 Kestelî, Hâşiye ´alâ Şerhi’l-´Akâid, 99. 
60 Kestelî, Hâşiye ´alâ Şerhi’l-´Akâid, 118. 
61 Kestelî, Hâşiye ´alâ Şerhi’l-´Akâid, 120. 
62 Kestelî, Hâşiye ´alâ Şerhi’l-´Akâid, 169. 
63 Kestelî, Hâşiye ´alâ Şerhi’l-´Akâid, 208. 
64 Kestelî, Hâşiye ´alâ Şerhi’l-´Akâid, 443 vd. 
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Kestelî varlık ve evrene dair genel olarak böyle düşünür ve yer yer, özellikle de ihtilaflı 

meselelerde -meselâ cismin kaç cüzden oluştuğu tartışması gibi- Îcî’nin el-Mevâkıf’taki 

görüşlerine atıfta bulunur. Filozoflara nispet edilen görüşlerde ise -meselâ heyûlânın tarifi65 

yahut cevher-i ferde dair kelâmcıların hakikî küre ve hakikî satıh argümanına eleştiri 

bağlamında- İbn Sînâ’dan nakillerde bulunarak açıklamalar yapar. Netice olarak Kestelî bilgi, 

varlık ve evrene (ayrıca ulûhiyet, nübüvvet ve âhirete) taalluk eden hususlarda Hanefî-

Mâtürîdî geleneğe uygun hareket eder, bağlamına göre yer yer de ya Râzî Ekolü temsilcilerine 

yahut da İbn Sînâ gibi filozoflara atıflarda bulunur.66 

3.2. Mukaddimât-ı Erbaa: Husun-Kubuh ve Kader 

Kestelî’nin ilmî hayatı süresince -dönemin ilmî atmosferine de uygun olarak- önem atfettiği 

konulardan biri de mukaddimât-ı erbaa meselesi olmuştur. Bu mesele İslâmî ilim geleneğinde 

tartışma literatürü oluşturmuş özgün ve önemli meselelerden biridir. Tarihsel arka planı şu 

şekildedir. Sadrüşşeria (ö. 747/1346) et-Tenkîh ve et-Tavzîh adlı eserlerinde “emrolunan 

şeylerde hüsün gerekir” şeklinde açtığı bir fasılda, fiillerdeki hüsün ve kubuh, insanın irâdesi, 

özgürlüğü, fiillerinin kendisine nispet edilmesi ve kaderi gibi konulara dair çetrefilli 

meseleleri “mukaddimât-ı erbaa” (dört öncül) adıyla özgün bir sistematik içerisinde inceler. 

Bu bağlamda İmam Eş´arî ve Râzî başta olmak üzere önceki âlimlere birtakım tenkitlerde 

bulunur. Daha sonra Teftâzânî et-Telvîh adlı hâşiyesinde Sadrüşşerîa’ya bu konuda ciddî 

tenkit ve reddiyelerde bulunur ve böylece bu iki âlimin görüşleri etrafında mukaddimât-ı 

erbaa adında özgün bir tartışma geleneği oluşur.67 

Kestelî de bu bağlamda biri küçük, diğeri büyük olmak üzere iki hâşiye kaleme alarak 

literatüre önemli katkılarda bulunur. Kestelî bu eserlerinde -cumhurun benimsemediği- hâl 

teorisine varıncaya kadar Sadrüşşeria’nın tarafında yer alır, onun görüşlerini savunur ve 

Teftâzânî başta olmak üzere Râzî ve Âmidî gibi Eş´ârî ulemânın bu hususlara taalluk eden 

görüşlerini tenkit eder. Netice olarak da insanın iradî fiillerinin ihtiyâr (tercih etme) ve 

îkâ´(vücuda getirme) gibi -var ve yok şeklinde nitelenemeyecek olan- ara bir kategoride 

(vâsıta) yer alan haller sayesinde ortaya çıktığını belirtir. Bu kategorideki hâllerin -teselsüle 

yol açmamak babında- yaratmaya konu olmadığını ifade eder. Nihayette ise bu teori sayesinde 

insanların fiillerinden mesul olduğu ve (mütevassıt veya mutlak) cebrin hiçbir surette lazım 

gelmediği kanaatini benimser.68 

Kestelî bu eserlerinde genel olarak Sadrüşşeria’nın görüşlerinin izah ve müdafaasını yapar 

ancak yer yer yaptığı kelâmî ve felsefî analizler takdire şayandır ve de meseleye önemli 

açılımlar sunmuştur.69 Bir diğer husus da Kestelî’nin bu hâşiyeleri, kendisinden önce aynı 

mâhiyette bir hâşiye yazan Alâeddin Arabî Efendi’nin (ö. 901/1496) görüşlerine de ciddî 

reddiyeler içermesi bakımından da önem arz etmektedir.70 

                                                             
65 Kestelî, Hâşiye ´alâ Şerhi’l-´Akâid, 183. 
66 Kestelî’nin bu gibi görüşlerine dair ayrıntılı bilgi için bk. Akal, Kestelî Muslihuddin Mustafa b. Muhammed'in 
İtikâdî Görüşleri, 1-82. 
67 Bu tartışma geleneğine dair bk. Asım Cüneyd Köksal, “İslâm Hukuk Felsefesinde Fiillerin Ahlâkîliği Meselesi –
Mukaddimât-ı Erbaa’ya Giriş-”, İslâm Araştırmaları Dergisi, 28 (2012): 1-43. 
68 Kestelî’nin bu konuya dair benimsediği görüşlerin ayrıntısı için bk. Bozoğlu, Kestelî ve Hâşiye ´ale’l-
mukaddimâti’l-erba´ İsimli Eseri: Tahkik ve Tahlil,45-68; Öztürk, "Muslihuddin Kestelî’nin Ḥâşiyetü’s-suğrâ ʿale’l-
muḳaddimâti’l-erbaʿa Adlı Eseri: Tahkik ve Tahlil", 666-688. 
69 Benzer tespitler için bk. Bozoğlu, Kestelî ve Hâşiye ´ale’l-mukaddimâti’l-erba´ İsimli Eseri: Tahkik ve Tahlil,134. 
70 Taşköprizâde, Şekâik, 89. 
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3.3. Seyyid Şerif Cürcânî Eleştirisi 

Kestelî’nin oldukça dikkat çekici bir çalışması da Cürcânî’nin Şerhu’l-Mevâkıf’ta zikrettiği 

altı temel meseleye (mutlak ilmin tarifi, yeniden diriltme, varlık-mâhiyet ilişkisi, bilkuvve 

harâret, cüz-i lâ yetecezzâ ve suyun küreselliği) dair bazı ibarelerin eleştirisini içeren bir risâle 

kaleme almasıdır. Bu çalışma dikkat çekicidir çünkü (i) kelâm ve felsefe başta olmak üzere 

çeşitli disiplinlerdeki mahâreti sebebiyle “es-Seyyidü’s-Sened” ve “üstâzü’l-beşer ve’l-aklü’l- 

hâdiye’l- ´aşer” gibi övgü ve taltiflere mazhar olan bir âlime yapılmış bir reddiye 

mahiyetindedir, (ii) özellikle kelâmî konularda Cürcânî’ye itiraz olunamayacağının iddia 

edilip tartışıldığı bir ortamda  yazılmıştır (meselâ Efdalzâde ve Hocazâde arasındaki tartışma 

meşhurdur71) ve (iii) dönemin âlim ve devlet adamlarının nazar-ı dikkatlerini celbetmiş ve 

sonrasında ciddî tartışmalara vesile olmuştur.  

Risalenin içeriğini kelâm ve felsefe ilimlerine dair cüzî meseleler oluşturmaktadır lakin 

içerikten ziyade, Kestelî’nin böyle bir eser kaleme alması şu üç bağlamda 

değerlendirilmelidir. O bu çalışması ile (i) ilmî hayatında tahkik metodunun hakkını verdiğini, 

taklitten ve mezhepçilikten uzak durduğunu kanıtlamış, (ii) mezkûr tartışmalarda her âlimin 

hata edebileceğini teoriden ziyade bizzat pratik örneklerle ispat etmiş ve hepsinden de 

önemlisi (iii) derin bir bilgi, iyi bir dikkat ve keskin bir zekâ sahibi olduğunu dolaylı olarak 

ortaya koymuştur. Bu risale üzerine Vefâî Sinan Paşa başta olmak üzere birkaç âlimin 

reddiye/ecvibe yazmaları onun önemini göstermesi açısından kayda değerdir. Ayrıca bu risale 

ilgili meselelere dair farklı bakış açıları sunarak ilim dünyası için değerli katkılarda 

bulunmuştur. 

 

SONUÇ 

Muslihuddin Kestelî Osmanlı ilim ve siyaset tarihi açısından oldukça önemli bir dönemde 

yaşamıştır. Gerek ilmî gerekse de siyasî vazifelerini en güzel şekilde yerine getirerek 

biyografi kitaplarında hayırla yâd edilegelmiştir. Vaktini boşa geçirmemek ve liyakate önem 

göstermek temel karakterlerinden olunca deruhte ettiği tüm görevlerinde başarılı olmuştur. 

Kestelî’nin hayatı, eserleri ve temel öğretilerine tahsis edilen bu çalışmayı hitama erdirirken 

üç nokta üzerinde durulması uygun görülmüştür. Birincisi Kestelî’nin hayatında 

aydınlatılmayı bekleyen bazı boşlukların olduğudur. Bunların kapatılması için mevcut 

biyografi kaynaklarından ziyade diğer Osmanlı kaynaklarına yahut yazma halinde bekleyen 

diğer eserlere müracaat edilmelidir.  

İkincisi Kestelî’nin nüshaları tespit edilemeyen eserleri söz konusudur. Bunların da tespit 

edilmesi gerekmektedir. Bu minvalde gerek yazma eser kütüphanelerindeki güncellemeler 

gerekse de yanlış kayıtların düzeltilmesi eserlerin bulunmasına imkân sağlayabilir. O yüzden 

araştırmalar devam ettirilmelidir. 

Üçüncüsü ise Kestelî’nin öğretilerinin daha sağlam bir zeminde mütalaa edilebilmesi için 

çağdaşı olan âlimlerin çalışmaları ile mukayeseli bir şekilde daha derinlikli ve hacimli 

araştırmalar yapılmalıdır. Nitekim Kestelî’nin çalışmaları genel olarak medrese müfredatında 

okutulan eserler üzerine kaleme alınmıştır ve kendinden önce de sonra da aynı mâhiyette 

yazılan pek çok eser söz konusudur. Ayrıca cüzî bir konu/mesele/soru üzerine Fatih Sultan 

Mehmet’in emriyle telif edilen birçok risale vardır.  Bunların daha geniş çaplı araştırmalara 

konu olmaları gerekir. 

                                                             
71 Taşköprizâde, Şekâik, 81-82. 
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Netice olarak Kestelî hakkında yapılacak çalışmaların artarak devam etmesi ve güncellenmesi 

gerekmektedir. Ancak bu şekilde daha doğru bir zeminde değerlendirme imkânına erişilir. 
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KLASİK TÜRK MUSIKİSİ GÜFTELERİNDE BAZI İSTANBUL AĞZI 

ÖZELLİKLERİ VE ARKAİK DİL UNSURLARI 

 

Önder SAATÇİ 

Öğr. Gör. Dr. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir MYO 

 

ÖZET 

Türkoloji çalışmalarında bugüne kadar Türkiye’nin pek çok yöresinin ağız özellikleri 

araştırılmasına rağmen İstanbul ağzı veya ağızları bütünüyle bir akademik çalışmaya konu 

edilmemiştir. Ancak bazı çalışmalarla İstanbul ağzının bir kısım özellikleri ortaya çıkarılmaya 

çalışılmıştır. Bunda, İstanbul ilinin ve bilhassa şehrinin 20. yy’da, yurdumuzun her 

bölgesinden göç alması en etkili sebeptir, denebilir. Bu göçler İstanbul’un sosyo-kültürel ve 

demografik yapısını fazlasıyla değiştirmiş ve yerli nüfus günden güne neredeyse parmakla 

sayılır hâle gelmiştir. Bu yüzdendir ki İstanbul ağzından derleme yaparak ağız çalışması 

yapmak bugün için artık imkânsızdır. Bununla birlikte, 19. yy’da hazırlanmış sözlükler ve 

birtakım gramer çalışmaları İstanbul ağzı hakkında bilgi verici niteliktedir. Bunun yanında, 

İstanbul ağzını yansıtan birtakım yazılı belgeler ve sözlü kayıtlar bu bölge ağzının 

araştırılmasında önemli ipuçları sağlayabilir ki bunların başında klasik Türk musıkisi 

bestelerinin güfteleri ve anonim İstanbul türküleri gelir. Bu gibi sözlü musıki eserlerinin kayıt 

altına alınmış sözleri tarafımızdan zaman içinde incelenirken pek çok İstanbul ağzı özelliğini 

barındırdığı gözlenmiş; böylece bu tür güfteler bu çalışmanın konusu yapılmıştır. Bu bildiride 

İstanbul ağzının bazı fonetik, morfoloji ve kelime-anlam özelliklerinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. İstanbul ağzındaki dil unsurlarının araştırılması klasik Türk musıkisi güfteleri 

bağlamında gerçekleştirilmiş; ayrıca bildiride bazı arkaik dil unsurları da gösterilmiş; böylece 

hem İstanbul ağzı hakkında yeni verilere ulaşılmış hem de bu tür dil malzemesinin ağız 

araştırmalarında ne derece kullanılabilir olduğu da ortaya konmaya çalışılmıştır. Bildiride 

ayrıca İstanbul ağzına dayandırılmış olan Türkiye Türkçesi yazı dilinin İstanbul ağzından 

ayrıştığı hususlara dair bazı bulgulara da yer verilmiştir. Bununla birlikte, İstanbul ağzından 

yazı diline aktarılmamış ve ölmüş bazı dil unsurları da bu bildiride örneklendirilmeye 

çalışılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: İstanbul, şarkı, güfte, ağız, musıki 

 

VARIOUS FEATURES OF İSTANBUL DIALECT OF TURKISH IN CLASSICAL 

TURKISH MUSIC LYRICS AND ARCHAIC LANGUAGE COMPONENTS  

 

ABSTRACT 

Istanbul dialect or dialects of Turkish have never been a subject of an academic study in its 

entirety though a great number of dialects of Turkish belonging to other districts of Turkey 

have been investigated in the studies of Turcology. However, in some studies a small portion 

of characteristics of Istanbul dialect have been tried to identify. The reason behind this could 

be that Istanbul has allowed immigrants from almost all districts of Turkey during 20th 

century. These movements of migration have changed the socio-cultural as well as 

demographic structures of the city to a great extent and the number of local people has 

dramatically declined. Thus, it is almost impossible to conduct dialect studies via 

compilations from Istanbul dialect of Turkish today. However, the dictionaries compiled in 
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the 19th century and a certain number of grammar studies give detailed information regarding 

Istanbul dialect. Besides, certain written documents and oral sources and recordings reflecting 

the characteristics of the dialect, like the lyrics of classical Turkish music songs as well as 

anonymous folk songs of Istanbul district, could give crucial hints in the studies. It has been 

found that the lyrics of these songs involve a great number of characteristics of Istanbul 

dialect. Thus, such lyrics of music has been the subject of this study. The objective of this 

study is to identify some phonetical, morphological, and semantical characteristics of Istanbul 

dialect of Turkish. The language forms research has been conducted within the framework of 

classical Turkish music lyrics while some archaic forms of language have also been 

identified. Thus, certain amount of new information regarding the dialect have been obtained 

while to what extent such form of language materials could be used in dialect studies have 

been identified. The study also involves the discrepancies between written language of Turkey 

Turkish grounded on Istanbul dialect of Turkish and Istanbul dialect of Turkish. Some forms 

of language that have not been passed into written language from Istanbul dialect and that 

have died out have been exemplified in this study as well.   

Key Words: İstanbul, song, lyrics, dialect, music  

 

GİRİŞ 
 

Tarihî ve Sosyolojik Açıdan İstanbul’da Klasik Türk Musıkisine Toplu Bakış 

 

Bildirimizde Türk musıkisi güftelerindeki İstanbul ağzı özellikleri ve bu ağızdaki arkaik dil 

unsurları üzerinde durduğumuzdan, ilkin, klasik Türk musıkisi güftelerinin, besteleriyle 

birlikte doğmuş olduğu İstanbul’un 18-20. yüzyıllar arasındaki musıki çevreleri ve bu şehirde 

musıkinin sosyal hayatla bütünleştiği ortamlar hakkında bazı özlü bilgiler vermeyi uygun 

görüyoruz.  

Yukarıda anılan yüzyıllarda ve daha öncesinde, öncelikle resmî ve özel kurumların 

bünyesinde klasik Türk musıkisinin hem eğitimi verilmiş hem de icrası gerçekleştirilmiştir. 

Saraydaki Enderun Mektebi bilhassa ladinî Türk musıkisinin öğretildiği ve icra edildiği bir 

konservatuvar niteliğindeyken mevlevihaneler ve diğer tekkeler dinî Türk musıkisinin 

öğretildiği ve icra edildiği kurumlardır (Akdeniz 2003: 64). Eski İstanbul’da gerek sarayda, 

padişahın huzurunda gerek mevlevihaneler ve diğer tekkelerde düzenli aralıklarla klasik Türk 

musıkisi icra edilmiştir. Padişah 3. Selim’in de bir musıkişinas olduğu, suzidilara ve daha 

başka makamları icat ettiği bilinmektedir. Osmanlı sarayındaki haremde de kadınlara musıki 

öğretildiği tarihî kaynaklarda belirtilmiştir.  

Eski İstanbul’da klasik Türk musıkisi yalnızca resmî ve sosyal kurumlarda değil halkın 

günlük hayatında da çok önemli bir yer tutmuştur. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, 

hatıralarında bu hususu dile getirirken şunları söyler: “Sa’dabad zevkleri, Boğaziçi mehtap 

âlemleri, kış gecelerinin helva sohbetleri eğlencelerinde musıki erbabına meyil gösterirler… 

O zamanlar İstanbul ahalisinin her sınıf halkı arasında yegâne zevk musıki idi.” (BN tarihsiz: 

270). Hatta o devirde “Kıpti”, bugün ise “Roman” diye adlandırılan toplum kesiminin de 

bilhassa çeşitli müzik aletleri72 çalma konusunda fevkalade hünerli olduklarını bu anılardan 

öğrenmekteyiz (BN tarihsiz: 282-283). Kısacası, klasik Türk musıkisi eski İstanbul ahalisinin 

bütün kesimlerinde çokça sevilen ve icra edilen, bununla birlikte, meşk yoluyla nesilden nesle 

aktarılan bir müzik türü idi.  

                                                             
72 Tokel, İstanbul’daki Kıptilerin başta keman, klarnet olmak üzere kanun ve ud gibi, daha çok ince saza dahil 
sazları ustalıkla çaldıklarını belirtir (Tokel 2019: 175). 
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Ali Rıza Bey’in hatıralarından anladığımıza göre, Osmanlı döneminde klasik Türk musıkisi 

yalnızca Müslüman teba arasında değil, gayrimüslim tebaa arasında da çok yaygındı. B. Bilge 

Tokel bu durumu şöyle açıklar: “… Osmanlı’da müzik, biraz da imparatorluk yapısı gereği, 

farklı kültürel ve toplumsal katmanları ortak bir zevk paydasında buluşturmak amacıyla etnik-

kavmî unsurları göz ardı eden ve bu yönüyle gayrımüslimler tarafından da benimsenen 

İstanbul merkezli bir kültür kurumudur. Nitekim bunun bir sonucu olarak imparatorluk musıki 

kültürü içerisinde, üstelik klasik form ve üslupta besteleri olan sazende, hanende ve hoca 

olarak bu musıkiye önemli katkılarda bulunmuş pek çok gayrımüslim Osmanlı vatandaşı 

müzisyenler bulunduğunu biliyoruz.” (Tökel 2019: 185-186).  

Eski İstanbul’un musıkiyle ilişkisini Mesut Cemil Bey de babası ünlü Tanburi Cemil Bey’in 

bir dostu olan Mahmut Demirhan’dan şöyle nakletmektedir: “… bizim musıkimiz… benim 

görüşümle ve ihtisasımla (duyuşumla) ancak İstanbul musıkisidir. Kökleri ve unsurları ile 

melodilerini bu güzel şehrin cennetpare İstanbul’un en emsalsiz şafaklarından, 

mehtaplarından tulû ve guruplarından ve her tarafı saran aşk ve zarafet tecelliyatından alıp 

bizi esirî bir istiğrak içinde bayıltan bir musıkidir.” (Tokel 2019: 131). İstanbul-klasik Türk 

musıkisi ilişkisini genişçe işleyen bir diğer edebî eser olan Abdülhak Şinasi Hisar’ın 

“Boğaziçi Mehtapları”nı da bu cümleden olmak üzere burada anmalıyız.  

20. yüzyılın ilk çeyreğinde, klasik Türk musıkisi İstanbul’daki bazı dernekler vasıtasıyla da 

öğretilmeye ve yaşatılmaya gayret edilmiştir. Bunların en önemlileri Şark Musıki, Daru’t-

Ta’lim-i Musıki ve Üsküdar Musıki cemiyetleridir. Bunun yanında konaklarda da musıki 

icrası bir gelenek hâlindeydi. Bu konakların en meşhuru İbnü’l-Emin Mahmut Kemal’in 

konağıydı ki burada 50 yıl boyunca her türlü kültür sohbetlerinin yanında klasik Türk 

musıkisi de icra edilmiştir (Akün 2000: 262, Akyol 2020: 27-29).73  

Bunun yanı sıra İstanbul’da devlet eliyle 1917’de kurulan Daru’l-Elhan ise klasik Türk 

musıkisinin öğretildiği Türkiye’deki ilk konservatuvar sayılır. TRT’nin kurulmasından önce 

de İstanbul Radyosu âdeta bir konservatuvar gibi çalışarak hem devrin en ünlü 

musıkişinaslarını (Mesut Cemil Bey, Udi Nevres Bey, Refik Fersan, R. Ferit Kam, Vecihe 

Daryal, vb.) bünyesinde toplamış hem de bu müziğin yaşatılmasında öncülük etmiştir.  

Klasik Türk musıkisinin İstanbul’la olan ilgisi bunlarla da sınırlı değildir. Her şeyden önce, bu 

musıki dalında yetişmiş pek çok güfte yazarı ve bestekâr; ya Recaizade Mahmut Ekrem, 

Enderuni Vasıf, Nedim gibi öz be öz İstanbullu veya Vecdi Bingöl74, F. Âli Ozansoy ve daha 

başkaları gibi bu şehrin kültür ortamlarında yetişmiş kişilerdir. Ayrıca güftelerde İstanbul’un 

çeşitli semt adlarının ve mesire yerlerinin isimlerinin (Çamlıca, Kalpakçılarbaşı, Dil, Adalar, 

Beyoğlu, Üsküdar, Göksu, Küçüksu, vb.) geçmesi bu müziğe silinmez bir İstanbul damgası 

vurmuştur (Güntekin 2020: 96-105).  

Bütün bunlar bize, güftelerin satır aralarında İstanbul ağzına ait bir kısım malzemenin tespit 

edilebileceğinin ipuçlarını vermektedir.  

 

İstanbul Ağzı-İstanbul Türkçesi 

Her şeyden önce İstanbul’da 18-19. yüzyıllarda tek bir ağız değil, birden fazla ağız 

bulunduğunu belirtmeliyiz. Ancak her ne kadar aşağıda anılan akademik birtakım çalışmalar 

                                                             
73 Tokel, Batılılaşma hareketlerinin hız kazandığı Tanzimat sonrasında klasik Türk musıkisine resmî ilginin 
azaldığını kaydederken bu ortamlardaki (konaklar ve cemiyetler) musıki icrası için şunları belirtir: “Sarayın ve 
dolayısıyla devletin geleneksel ‘klasik’ müziğe ilgisizliği, bu müziğin konaklara, eğlence mekânlarına, 
meyhanelere, tavernalara ve giderek tümüyle ticari anlayışın hâkim olduğu sokağa taşınması sonucunu 
doğurmuştur. Buna direnen az sayıdaki ‘gelenekçi’ musikişinas da halktan kişilerle oluşturduğu dernekler, 
cemiyetler bünyesinde kurulan musiki topluluklarıyla ayakta kalmaya çalışmıştır.” (Tokel 2019: 377-378).   
74 Bir internet kaynağında Vecdi Bingöl ile ilgili şu ifadeler dikkat çekicidir: “Zarif tavırları, dürüstlüğü ile örnek bir beyefendiymiş. Her 

zaman İstanbul Türkçesi ile konuşur, herkesi saygılı davranışlarla karşılar, konuşmaları zevkle dinlenirmiş.”  

(http://www.bizimsivas.com.tr/mobilYazarlarDetay.aspx?id=2894) Erişim Tarihi: 16.04.2020.    

http://www.bizimsivas.com.tr/mobilYazarlarDetay.aspx?id=2894
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vasıtasıyla bazı özelliklerine ulaşılsa da bugün için İstanbul ağızları bütün ayrıntılarıyla 

bilinmemektedir. İncelediğimiz sınırlı sayıdaki metin de (güfteler) bu ağız bölgesinin ancak 

çok sınırlı sayıdaki malzemesini içerdiğinden, biz bildirimizde şimdilik “İstanbul ağzı” 

terimini kullanmayı tercih etmekteyiz.  

Öte taraftan, bildirimizde “İstanbul Türkçesi”nden çok İstanbul ağzı üzerinde duracağız. Bu 

bağlamda, İstanbul ağzı ile “İstanbul Türkçesi” terimleri arasındaki farkı da kısaca 

belirtmenin yerinde olacağı kanaatindeyiz. “İstanbul Türkçesi” daha ziyade Enderun’da 

yetişmiş bürokratların, Aksaray’da, Fatih’te oturan ulemanın Türkçesi için kullanılabilecek bir 

terimdir (Yalçıner 2002: 712; Zülfikar 2008: 255). Zülfikar bu kesimin dilinin, 20. yüzyılın 

başından itibaren Rumeli Türkçesiyle kaynaşarak konuşma diline yaklaştığını bildirir ve bunu 

“İstanbul Türkçesi” olarak niteler (Zülfikar 2008: 255). İstanbul ağzı terimi ise daha çok M. 

Akif Ersoy ve Ziya Gökalp’in sözünü ettiği İstanbul halkının ve bilhassa hanımlarının 

konuştuğu dildir (Levend 1960: 334; Yalçıner 2002: 712). Ele aldığımız dönem içindeki 

klasik Türk musıkisi güfteleri de daha çok türkü ve şarkı formlarında olduğundan, bunların 

dilinin konuşma diline çok yakın olduğu, hatta uzun süre meşk75 geleneğiyle nesiller arasında 

nakledildiği de göz önünde tutulursa, “İstanbul Türkçesi”nden ziyade İstanbul ağzı ile ilgili 

malzemeyi barındırdığını düşünmekteyiz.  

Türkiye Türkçesi yazı dili İstanbul ağzına dayandırılarak geliştirilmiş olsa da İstanbul ağzını 

fonetik, morfoloji ve kelime-anlam bakımlarından bütün yönleriyle ortaya koyan bir çalışma 

bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. Bunda, İstanbul’un yakın tarihte geçirmiş olduğu sosyal 

kültürel değişmelerin önemli rolü vardır. Bu şehre yönelik göç şehrin nüfus yapısını tamamen 

değiştirmiş ve İstanbul’un yerlisi denebilecek nüfusun iyice azalmasına ve hatta parmakla 

sayılır dereceye inmesine sebep olmuştur. Bu durum aynı zamanda İstanbul’a ait bütün 

kültürel ve sosyal değerlerin de kaybolmasını beraberinde getirmiş; dolayısıyla kültürün en 

önemli unsuru olan dilin de (İstanbul ağzının) kaybolmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte, 

İstanbul ağzının gerek geçmiş yüzyıllarına gerek yakın dönemine ait bazı dilcilik çalışmaları 

da yapılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmı dönemine tanklık eden çalışmalar, bir kısmı ise 

akademik araştırmalardır.   

 İstanbul ağzının kayda geçirilmesine dair ilk teşebbüsler 15. yüzyıla kadar inmektedir. 

Osmanlı Devleti’yle çeşitli siyasi ve ticari ilişkiler kuran Avrupa devletlerinin mensupları 16-

19. yy arasında çeşitli gramer ve sözlükler yazmışlardır. Latin harfleriyle hazırlanmış bu 

eserler o günkü İstanbul ağzının özelliklerini şüphesiz ki Arap harfli metinlere göre daha iyi 

yansıttığından bu belgelere Türkoloji literatüründe “transkripsiyon metinleri” denmiştir. 

Transkripsiyon metinlerinin erken dönemde yazılanları Türkçenin ünlü ayrıntılarını (ı/i, u/ü, 

vb.) yeterince göstermezken geç dönemindekiler bu ayrıntıları daha sağlıklı bir şekilde 

yansıtmıştır (Kartallıoğlu, 2017: 20).  

Transkripsiyon metinlerinin bir kısmı zamanla çeşitli akademisyenler tarafından yayınlanarak 

araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Bunların en önemlileri Mertol Tulum tarafından 

yayınlanan Meninski’nin sözlüğüdür (Thesaurus Linguarum Oriantalium Turcica-Arabica-

Persica). Bu alandaki diğer bir yayın ise Aziz Merhan’ın Milan Adamoviç’ten76 çevirdiği 

Florensalı F. Argenti’nin “Regola Del Parlare Turcho” eseridir. Yavuz Kartallıoğlu da 

“Osmanlı Konuşma Dili” çalışmasında Avrupalı pek çok yazarın transripsiyonlu 

metinlerinden yola çıkarak 18. yüzyıl Türkçesinin ayrıntılarını ortaya koymaya çalışmıştır. Bu 

cümleden olmak üzere, Mehmet Gümüşkılıç’ın konuyla ilgili 1992 tarihli “Viguier’in 

‘Elemens de LA Langue Turque (Türk Dilinin Unsurları) Adlı Eserinin Ses Uyumları 

Bakımından İncelenmesi” yüksek lisans tezini de belirtmeliyiz. Bu arada, TDK ve Fatih 

                                                             
75 Ezbere ve alıştırmaya dayanan sözlü müzik eğitimi. 
76 M. Adamoviç bu eseri Almancaya şu adla çevirmiştir: Das Turkische des 16. Jahrhunderds Nach den 
Aufzeichnungen des Florentiners Filippo Argenti (1533).  
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Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin 2012 yılında ortaklaşa düzenlemiş oldukları “Türkçenin 

Batılı Elçileri Sempozyumu”nda da bu gibi çalışmalar hakkında çeşitli bildiriler sunulmuştur. 

İstanbul ağzının özelliklerinin görülebildiği bir eser de Evliya Çelebi Seyahatnamesi’dir. Her 

ne kadar bu eser Arap harfleriyle yazılı olsa da Evliya Çelebi bazı konuşma özelliklerini 

aktarırken kalıplaşmış imlanın dışına çıkarak dönemin Türkçesinin telaffuzunu yansıtan özel 

bir imla da kullanmıştır. Bu hususta iki önemli çalışmadan biri Musa Duman’ın “Evliya 

Çelebi Seyahatnamesi’ne Göre 17. Yüzyılda Ses Değişmeleri”, diğeri ise Hayati Develi’nin 

“Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ne Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve 

Uyumları” eserleridir.     

Bazı makalelerde de İstanbul ağzı üzerinde durulmuş ve konu çeşitli yönlerden işlenmiştir. 

Bunlardan biri T. Oral-Seyhan’ın “Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi”ndeki “İstanbul 

Türkçesi”, diğeri Necla Yalçıner’in Türk Dili dergisinde yayınlanmış olan “İstanbul Türkçesi 

Konuşma Dili Hakkında Bir Araştırma (1930-1950 Yılları Arası)”. Bu konuyla ilgili diğer bir 

makale de Kaya Bilgegil’in Kubbealtı Akademi Dergisi’ndeki “Kaybolan İstanbul 

Türkçesi”dir. Bu cümleden olma üzere, son dönemlerde yazılmış bir makale de “İstanbul 

Türkçesi” başlığıyla Hayati Develi’ye aittir.   

Fakat bütün bu çalışmalar İstanbul ağzını bütün yönleriyle ortaya koymak için yeterli değildir. 

Bununla birlikte, her biri bu ağzın karanlıkta kalmış unsurlarını ortaya çıkarmaya doğru 

atılmış çok değerli birer adımdır.  

Amaç 

Bu bildirimizde bugüne kadar dilcilik açısından üzerinde fazlaca durulmamış bir konuya, 

klasik Türk musıkisinin söz kısmını oluşturan güftelere yönelerek, bunlardan birer dil 

malzemesi olarak yararlanmaya ve bu yolla İstanbul ağzının bazı özelliklerine ve bu arada 

İstanbul ağzındaki bir kısım arkaik dil malzemesine ulaşmaya; böylece, İstanbul ağzının 

kısmen de olsa, 18, 19. yüzyıldaki ve 20. yüzyıl başındaki fonetik, morfoloji ve kelime-anlam 

özelliklerini bir de 20. yüzyılda iyice şekillenen Türkiye Türkçesi yazı dilinin (gramerinin) 

İstanbul ağzından ayrışma süreçlerini, ayrıca İstanbul ağzındaki bazı arkaik dil unsurlarını 

tespit etmeye çalışacağız.  

 

Malzeme ve Yöntem 

Malzeme: Güfteler 

Öncelikle, bu çalışmada “güfte”77 terimini klasik Türk musıkisinin bütün formlarının (şarkı, 

beste, semai, divan, türkü, vb.)  yazılı metinleri için kullanmaktayız. Çalışmamızda 

kullandığımız güftelerin bir kısmı İstanbul yöresinde eskiden beri söylenegelmiş anonim 

türkülerdir. Bunun yanı sıra klasik Türk musıkisinde zamanla türkü formunda eserler de 

bestelenmiştir ki bunlar da tabiatları gereği İstanbul ağzının bazı özelliklerini ve arkaik dil 

unsurlarını barındırabilmektedir. Mesela, Sadettin Kaynak’ın türkü formundaki eserleri bu 

cümledendir. Bunun yanında, 18-20. yüzyıllar arasında bestelenmiş klasik ve neoklasik 

eserlerin “şarkı” 78  nazım biçimindeki güftelerinde de çalışmamız için bazı malzemelerin 

bulunduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Çalışmamızda ayrıca, çeşitli nazım biçimleriyle 

yazılmış şiirlerden oluşan güftelerden de yararlandık. Dinî içerikli güftelere ise bu çalışmada 

yer vermedik.      

                                                             
77 Eren Özek, “güfte” ile “şiir”i şu şekilde birbirinden ayırmaktadır: “Şiir kendi ritmi, kendi anlatım özellikleri, dili 
ve içeriği ile başlı başına bir sanat eseri iken küfte müzikle beraber anlamını tamamlayan, yazım tekniği 
bakımından müzikal gerekliliklerin varlığından haberdar olarak yazılması gereken ayrı bir sanat eseridir.” (Özek, 
2011: 38). 
78 Şarkı, 17. yüzyılın başlarından itibaren geniş kitlelerin zevk ortalamasına hitap eden, daha sade ve anlaşılır 
sözlerle ve çoğu zaman hece ölçüsüyle yazılan ağır ve mutantan bestelere kıyasla; besteciye daha rahat ve özgür 
bir hareket alanı sunan;  şiirsel form, vezin, usul, makam gibi kural ve disiplinler yönünden katı olmayan bir 
musiki türü (Tokel 2019: 250). 
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Elbette, geçmiş devirlerden kalan yazlı malzeme üzerinde çalışırken bunun bazı sınırlılıkları 

vardır. Bu çalışmada da bunu göğüslemekle karşı karşıya bulunmaktayız. Zira, belli bir 

bölgenin ağız araştırmaları öncelikle derlemelere dayanması gerekli iken İstanbul ağzından / 

ağızlarından bugün için derleme yapma imkânı kalmamıştır. Bu yüzden dünden bugüne gelen 

yazılı malzemeden yararlanma yoluna gitmekten başka bir çare bulunmamaktadır. Ayrıca, 

geçmişte güfte mecmualarının hazırlanışındaki aksaklıklar ve özensizlikler de böyle bir 

çalışmada en önemli sınırlılıklardır79.  Bu yüzden yukarıda sözü edilen sınırlılıkları aşmak için 

bildirimizde; 18-20. yy arasındaki bir zaman diliminde bestelenmiş şarkılara veya o 

yüzyıllardan bugüne gelen anonim türkülere ait güfteleri incelemekle yetindik. Ayrıca 

çalışmamızda dönem sözlükleri ve gramerlerine başvurmadan, birtakım karşılaştırmalar 

yapmadan değerlendirmelerde bulunmamaya gayret ettik. Bu amaçla, Önder Göçgün’ün “Tük 

Edebiyatında Kültür ve Sanatında Açıklamalı Türk Musıkisi Güfteleri” eserindeki güfteleri 

esas aldık. Göçgün bu eserini hazırlarken bir yandan TRT nota arşivindeki kayıtları bir 

yandan da bestekârların imzalarıyla onaylanmış güfte ve notaları esas aldığını bildirmektedir. 

Göçgün, güftelerin tespitinde ayrıca şairlerin el yazısıyla kaydedilmiş orijinal eski yazılı şiir 

metinlerini de gözden geçirdiğini belirtmektedir (Göçgün 2017: 9).   

Çalışmamızda kullanmış olduğumuz klasik Türk musıkisi güftelerinin İstanbul ağzıyla olan 

ilişkisi hakkında da şunları belirtmeyi uygun buluyoruz: Bilindiği üzere, 16. yy’a kadarki 

mecmualarda Arapça ve Farsça güfteler ağırlıktayken bu yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın 

başındaki güftelerin birçoğu (% 95) Türkçedir. Zaten, bu süreçte İstanbul’da Farsça sözlü 

müzik gerileyerek Türkçe güfteli eserler öne çıkmıştır (Behar 2020: 75-76, 118, 215). 

Nitekim, sonraki devirlerde yazılan mecmualarda klasik Türk musıkisinin güfte dili artık 

tamamen Türkçe olmuştur.  Hatta bu mecmualarda yer alan güftelerin birçoğu halkın 

rahatlıkla anlayabileceği sade bir Türkçeyle yazılmıştır. Öyle ki 17. yy’ın ortalarında, Ali Ufki 

Bey tarafından kaleme alınmış olan “Mecmua-i Saz u Söz”de 250 civarında Türkçe murabba, 

şarkı, türkü, varsağı örneklerine rastlanır. Bu yüzyılın son çeyreğinde Hafız Post’un 

düzenlemiş olduğu güfte mecmuası da çok sayıda (3/4 oranında) Türkçe güfte barındırır. 

(Behar 2020: 71, 75, 116-117, 143, 234). Bu durum aslında, musıkide bir yerlileşme 

sürecidir.80 Zaten, aynı yerlileşme akımını o devrin divan şiirinde de gözlemek mümkündür. 

Nitekim, bilhassa Nedim’in şarkı formunda yazmış olduğu eserlerde İstanbul ağzının zarif 

söyleyiş tarzını görebiliriz (Mazıoğlu: 31, 60, 63-64). Bundan dolayı biz, İstanbul ağzının 18. 

yy’dan itibaren daha da belirginleştiğini göz önünde bulundurarak bu asırdan sonraki güfteleri 

inceleme konusu yapmayı tercih ettik.       

 

Transkripsiyon Metinleri 

Yukarıda da belirtildiği gibi, bu metinler Avrupalıların 16-19. yüzyıllarda kaleme almış 

olduğu bazı dil bilgisi kitapları, sözlükler ve derleme metinleridir. Bu gibi belgeler zamanla 

akademik çalışmalara konu olmuş ve devrin İstanbul Türkçesine ışık tutmaktadır. Bunlardan 

                                                             
79 Yasemin Çelik şarkılardan yararlanarak gerçekleştirilecek dil incelemelerinde güfte mecmualarında, icra 
edenin bir zaman sonra unutularak o şarkının anonimleşmesi ihtimalinin bulunduğunu, dolayısıyla bu 
mecmuaların yeterince güvenilir olmadığını, bu yüzden şarkılar üzerinde yapılacak dil incelemelerinde 
divanların tercih edilmesi gerektiğini belirtir (Çelik 2012: 597). Bizce, divan nüshalarının da birçoğunun müellif 
nüshası olmadığı düşünüldüğünde benzer güvenilirlik sorununun divanlar için de geçerli olabileceği söz 
konusudur.    
80 Cem Behar İstanbul’a 16. yy’da İstanbul’a gerçekleşen göçlerin müzik üretimi, öğretimi, zevki ve uygulama 
alanlarını yeniden belirlediğini, bu süreçte sarayın müzik üzerinde fazlaca bir etkisinin gözlenmediğini, buna 
karşılık daha “sivil” nitelikli bir müzik hareketliliğinin bu devre damgasını vurduğunu belirtir (Behar 2020: 58-62, 
195-207, 218). Yazar, bu göçlerle musıki alanında ilk değişeninse güftelerin dili olduğunu belirtir (Behar 2020: 
215).   
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bilhassa Yavuz Kartallıoğlu’nun “Osmanlı Konuşma Dili” çalışmasındaki bir metinde geçen 

bazı kelimeler ve gramer şekilleri çalışmamızda karşılaştırma amacıyla kullanılmıştır.   

Sözlükler 

Çalışmamızda genellikle günümüz Türkiye Türkçesi yazı dilinin sözlükleriyle, Resimli 

Osmanlı Sözlüğü, Tarama ve Derleme Sözlükleri, Lehcetü’l-Lügat, Divanu Lugati’t-Türk ve 

bilhassa bazı maddelerinde 19. yüzyıl İstanbul ağzındaki özellikleri de yansıttığını 

gözleyebildiğimiz Kamûs-ı Türkî’den yararlandık. Nitekim Ş. Sami, sözlüğünde, yer yer 

konuşma ağzındaki şekillere atıflar yapmış veya maddelere tanık gösterirken o günün 

konuşma dilinden kendisi bazı örnekler sunmuştur.    

 

Dil Bilgisi Kaynakları 

Karşılaştırma amacıyla kullandığımız günümüz Türkiye Türkçesi dil bilgisi kaynaklarının 

yanında bu çalışmada, Tanzimat döneminde yazılmış dil bilgisi kaynaklarından da 

yararlandık. Bu gibi gramerler Osmanlı Türkçesi yazı diline girmiş olan bazı Arapça ve 

Farsça dil unsurlarını da barındırmakla beraber, dönemin İstanbul ağzını esas almıştır 

(Ercilasun 2014: 248). Bu kaynaklardaki bilgileri sözlük verileriyle de karşılaştırarak 

kullanma yoluna gittik.       

 

Yöntem 

Biz güftelerde gözlenen, standart Türkçenin (Türkiye Türkçesi yazı dili) dışında kalmış 

fonetik, morfoloji ve kelime-anlam unsurlarının İstanbul ağzına ait olup olmadığını 

araştırmaya çalıştık. Bu amaçla dönemin gramer ve sözlüklerinden ayrıca bazı transkripsiyon 

metinlerindeki dil özelliklerinden yararlanarak İstanbul ağzının bir kısım özelliklerini ortaya 

çıkarmaya gayret ettik. Bu çalışmada ayrıca güfteler yoluyla ve İstanbul ağzı içinde 

günümüze kadar ulaşmış bazı arkaik dil unsurlarını da kaydetmeyi ihmal etmedik. 

Çalışmamızda öncelikle betimleyici yönteme başvurulmuş, bunun yanında eş zamanlı ve art 

zamanlı karşılaştırmalar yapılarak bazı bulguların değerlendirilmesi yoluna gidilmiştir.   

                                                         

Araştırma ve Bulgular 

Fonetik (Ses Bilgisi) 

Klasik Türk musıkisi güftelerinde İstanbul ağzını temsil ettiğini düşündüğümüz bazı fonetik 

unsurlara dair bulgularımızı ve tespitlerimizi aşağıda sunmaktayız. 

Son Seste /K/ ünsüzünün Durumu 

Türkiye Türkçesi yazı dilinde en önemli ses hadiselerinden biri son sesinde tonsuz ünsüz 

bulunan kelimelere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde, iki ünlü arasındaki ünsüzün 

tonlulaşmasıdır. Taradığımız güftelerden aşağıdakilerde ise “âşık” kelimesine ünlüyle 

başlayan bir ek geldiğinde son sesteki /-k/’nin tonlulaşamadığı gözlenmektedir: 

 (…) 

Dünyada senin âşıkın olmak ne saadet 

Bir bitmeyecek aşk u mahabbet ne güzel şey 

Yıldızların altında ibadet ne güzel şey  

(…)  

Güfte: F. Âli Ozansoy  

Beste: Sadi Hoşses (Göçgün 2017: 321).   

 

Âşıka Bağdat sorulmaz, Ufukları aşar gider 

Gönül yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider  

(…) 

Güfte: Vecdi Bingöl 

Beste: M. Nureddin Selçuk 
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Genel sözlüklerimizde, birçok dil bilgisi kaynaklarında ve bugüne kadar yayınlanmış 

imla kılavuzlarında ekleşmeden kaynaklanan tonlulaşmanın belirli kelimelerde (edebiyat, 

hukuk, vb.) gerçekleşmeyeceğine dair bilgiler vardır; ancak birçok güncel sözlükte “âşık” 

kelimesinin son sesinin, ekleşmede tonlulaşacağı gösterilmiştir. Oysa yukarıdaki güftelerde, 

bu kelimede bugünkü gibi bir tonlulaşma gözlenmemektedir 81 . Hatta, bu tonlulaşmama 

hadisesini ses sanatçılarının yorumlarında dahi gözlemlemişizdir. Bunun İstanbul ağzının bir 

özelliği olduğu kanaatindeyiz.  

Son Seste /Y/ Düşmesi 

Taradığımız güftelerden birçoğunda “koy-” fiil kökünün sonundaki /-y/’nin düştüğü 

gözlenmiştir. Aşağıda buna dair örnekler sıralanmıştır: 

Neydin güzelim, sen güzelim, dün gece neydin 

Ateş gibi, afet gibi bir korkulu şeydin 

Takat komadın, sen beni bir yay gibi eğdin  

Neydin güzelim, sen güzelim, dün gece neydin  

Güfte: Dr. Ali Paşa 

Beste: Zeki Arif Ataergin  (Göçgün 2017: 111). 

  

Bir bakışta aklım aldın, aklım başta kor musun?  

Güfte: - 

Beste: Çorlulu Âşık (Göçgün 2017: 200). 

 

İç imdi iç şarabını, ko bir yana hicabını  

 Aç imdi aç nikabını, ayan et āfitabını 

Güfte: Recaizade M. Ekrem 

Beste: Rahmi Bey  

 

Garibim, her taraf bana yabancı 

Dertliyim, çekinme doldur be hancı 

İlk önce kımıldar hafif bir sancı 

Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş  

Güfte: Bekir Sıtkı Erdoğan 

Beste: Selahattin İnal (Göçgün 2017: 551). 

 

Ş. Sami, Kamûs-ı Türkî’de hem “koy-” hem de ko- şekillerini madde başı olarak kaydetmiş; 

ancak sözlüklerde alışık olmadığımız bir uygulamayla, “koy-” maddesini ko- maddesine 

göndererek tanımı bu maddede yapmıştır. Bu tutumun ardında, ko- şeklinin o devirde daha sık 

kullanıldığı yatmaktadır. Nitekim, maddenin tanımına geçmeden önce bu fiilin geniş zaman 

çekiminin hem “kor” hem de “koyar” şeklinde yapılabileceğini göstermiş, maddeler hâlinde 

verdiği anlamları ise o günün konuşma diliyle, kendi kurduğu cümlelerle örneklendirmiştir. 

Bu örnek cümlelerin çok büyük bir bölümünde fiilin, tıpkı yukarıdaki güfte metinlerinde 

olduğu gibi, /-y/’nin düşürülmesiyle kullanıldığını göstermiştir (Sami 2012: 1114, 1119).  

Benzer bir tutumu Resimli Kamûs-ı Osmanî’de de görebilmekteyiz. 19. yüzyılda basılmış bu 

sözlükte de “koy-” maddesi ko- maddesine gönderilerek açıklanmıştır (Seydi 1330: 826, 833). 

Üstelik her iki sözlükte bu fiille kurulan birleşik kelimeler de ko- şekliyle gösterilmiştir. 

                                                             
81 TDK 1977, 1980 İmla Kılavuzu kitapçıklarında “âşık” kelimesinden sonra ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde 
kelimenin son sesinin tonlulaşmadığı görülür. Oysa 2005’ten itibaren yayınlanmış TDK sözlüklerinde söz konusu 
maddenin sonrasında hem “âşık-kı” hem de “âşık-ğı” açıklamaları yapılmıştır. Bu durum sözü edilen kelimede 
tonlulaşmanın daha yakın bir dönemde gerçekleşmiş olduğunu gösterir.  
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Bizce ko- şekli 19. yüzyıl İstanbul ağzındaki yaygın şekildir. Bu şekli Ş. Sami “muhaffef” 

olarak nitelendirmektedir. Bu durum bize dildeki “en az çaba” prensibini hatırlatmaktadır. Bu 

da ağızlarda sık gördüğümüz bir hadisedir.         

 

“Yalınız” Kelimesinde /-I-/ Ünlüsünün Düşmemesi 

Aşağıdaki türkü güftesinde, bugün yazı dilinde “yalnız” şeklinde yazıp telaffuz ettiğimiz 

kelimenin yalınız şeklinde kullanıldığı gözlenmektedir: 

(…) 

Ela göz üstüne kaş ben olaydım 

Yalınız yatana eş ben olaydım  

Güfte-Beste: Anonim (Göçgün 2017: 500).   

 

İlk bakışta bu söyleyiş biçiminin hece vezninin gereği olduğu akla gelirse de Ş. Sami’nin 

sözlüğüne müracaat ettiğimizde, bu kelimenin “yalnız” biçiminde de söylendiği belirtilmekle 

beraber, madde başında “lam” ve “geniz n’si”nin altına birer çentik atılarak /ı/ sesinin 

varlığının vurgulanmış olduğunu görürüz. Ş. Sami, Kamûs-ı Türkî’nin “işarat-ı mahsusa” 

(özel işaretler) bölümünde vermiş olduğu açıklamalarda bu işaretin /ı/ ünlüsünü karşılamak 

üzere kullanıldığını belirtmiş ve “sıra, katı” örneklerini vermiştir. A. Cevdet Paşa da /ı/ 

ünlüsünü karşılamak üzere aynı işaretin kullanılmasının uygun olacağını Medhal-i Kavâ’id 

eserinde belirtmiş ve “bıldır” kelimesini buna örnek göstermiştir (Özkan 2000a: 23). Devrin 

dilcilerinin bu gibi ayrıntıları yazıda karşılamaya yönelik gayretleri İstanbul ağzının yazıya 

aktarılması çabasının göstergeleridir.  

Ş. Sami, sözlüğünde bu maddeyi ikame ederken, ko- / koy- maddelerindeki gibi iki ayrı 

madde başı oluşturup birini diğerine gönderme ihtiyacı duymamıştır. Bu durum bize yalınız 

şeklinin 19. yüzyıl İstanbul ağzında yaygın şekil olduğunu gösterir. Hatta, Ş. Sami, 

sözlüğünde yalınız maddesinden başka yalınızca, yalınızlık, yalınızlı madde başlarında da 

aynı harekeyi kullanarak bunlarda da orta hece ünlüsünün düşmediğini göstermiştir (Sami 

2012: 1536).   

Ş. Sami’nin verileri daha eski devirlere ait sözlük verileriyle karşılaştırıldığında orta hecedeki 

/ı/’nın düşmesinin, çok daha önceki devirlerde başlamış olmakla beraber o devirde (19. yy) 

henüz tamamlanmamış bir gelişme olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim, bu düşme sürecinin ilk 

belirtilerini eski Anadolu Türkçesinde görmek mümkündür. Tarama Sözlüğü’nde orta 

hecedeki ünlünün hem korunduğu (yalaŋuz/yaluŋuz, yaluŋuzsa-, yaluŋuzun) hem 

düşürüldüğü (yalŋız başı ile, yalŋızın) örneklere rastlayabiliriz (TS 1995: 4258-4259). 17. 

yüzyıl İstanbul ağzının söz varlığını yansıtan Meninski’nin sözlüğünde ise yalınız ve 

yalınızlık şekilleri kaydedilmiş, 18. yüzyılda düzenlenmiş Lehcetü’l-Lügat’te ise yalnız ve 

yalnızlık şekilleri madde başı yapılmıştır (Kırkkılıç 1999: 708)82.  

Bütün bunlar 19. yüzyıl İstanbul ağzında yalınız şeklinin hâlâ daha yaygın olduğunu, Türkiye 

Türkçesi yazı dilinin 20. yüzyıldaki gelişimi sırasında bu şeklin benimsenmeyip ünlüsü 

düşmüş şeklin öne çıkarıldığını söyleyebiliriz. Bu gelişmede en az çaba prensibinin ve 

Türkiye Türkçesi yazı dilinde gözlenen orta hecedeki vurgusuz ünlü düşmelerinin (ağzım, 

burnum, omzum, vb.) analoji etkisinin olduğu söylenebilir.      

  

Ünsüz Benzeşmesi 

Türkiye Türkçesi yazı dilinde ünsüz benzeşmesi bugün iyice yerleşmiştir. Bu hususta Latin 

harflerinin kabulünün önemli bir etken olduğunu Jean Deny şu cümlelerle ifade eder: “Kelime 

sonundaki tonlu ünsüzlerin tonsuzlaşması veya başka bir tonsuz ünsüzden sonra yine tonsuz 

                                                             
82 Bu eserde hareke veya başka bir işaret kullanılmadığından, maddenin tam olarak nasıl okunacağını tespit 
etmek mümkün değildir.  
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bir ünsüzün gelmesi olayı da Kemalist reformla alfabenin değiştirilmesinden sonra 

genelleşmiştir.” (Deny 1995: Ön Söz). Oysa, bu ses hadisesi eski Anadolu Türkçesi 

devresinden bu yana Türkiye  Türkçesinde istikrarlı bir durum arz etmez. Nitekim, eski 

Anadolu Türkçesinde, tonlu ve tonsuz bütün kelime tabanlarından sonra, /d/ ünsüzüyle 

başlayan ekler genellikle “د” (dâl)  harfiyle yazılarak bu durum eski yazılı metinlerde 

kalıplaşmış bir imla özelliği arz eder. Fakat bu kalıplaşmış imla söz konusu eklerin konuşma 

dilinde, tonsuz ünsüzlerden sonra tonsuzlaşmaya uğramadığını göstermez. Nitekim, gerek 17-

18. yüzyıllardaki transkripsiyon metinleri gerek Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve o devirde 

yazılmış daha başka bazı eski yazılı metinlerde, konuşma dilinde gittikçe gelişen ünsüz 

benzeşmesi bir şekilde yazıya aktarılmaya çalışılmıştır (Develi 1995: 157-159). Buna rağmen, 

İstanbul ağzında 19-20. yüzyıllarda ünsüz benzeşmesinin tamamıyla oturmuş olduğu 

söylenemez. Jean Deny bu ses hadisesinin İstanbul ağzında standartlaşmayışının ardında 

kalıplaşmış Osmanlı imlasının etkisinin olduğunu da şöyle anlatır: “Bu tonsuzlaşma olayı eski 

Arap yazısının bunu hesaba katmaması sebebiyle uzun zamandır frenlenmekteydi.” (Deny 

1995: Ön Söz)83. İstanbul ağzında ünsüz benzeşmesinin tamamlanmamış bir süreç olduğunu 

Necla Yalçıner de 1930-1950 yıllarına ait çeşitli konuşma kayıtlarına dayanarak yapmış 

olduğu araştırmada şöyle belirtir: “İstanbul ağzında s, f, k, t, p seslerinden sonra gelen -t- sesi 

çoğunlukla -d-’ye dönmüştür. Sayı ile verirsek 186 kelimede -d- olmuş, 108 kelimede -t- 

olarak korunmuştur. 174 kelimede -ş- sesinden sonra gelen -t- sesi -d-’ye dönmüş, 173 

kelimede bir değişiklik olmamıştır.” (Yalçıner 2002: 718). Tanju Oral Seyhan da İstanbul 

ağzında bulunma ve ayrılma hâli eklerinin ve görülen geçmiş zaman ekinin daha çok tonlu 

şekillerinin kullanıldığını belirtir: sırt-da, açık-dan, çek-di, vb. (Seyhan 1994: 245). M. Kaya 

Bilgegil de 20. yy’da, İstanbul ağzında gözlenen ünsüz benzeşmesini Latin harfli Türk yazı 

dili imlasına bağlar ve imladaki ünsüz benzeşmesinin tenafür olduğunu belirtir. Ona göre, 

Gerek İstanbul gerek Anadolu’nun pek çok yerlisi sert ünsüzlerden sonra, “d” ile başlayan 

eklerin ilk sesini tonsuzlaştırmadan telaffuz eder: git-di, çık-dı, geç-diğ-in, iç-diğ-in, çalış-

dır-, vb. (Bilgegil 1993: 70-71).  

İncelediğimiz güftelerde de ünsüz benzeşmesi bakımından, uyumlu örnekler yanında, 

yukarıda sözü edilen istikrarsız durumun örneklerine de rastlamaktayız. Bu arada, bugün dahi 

TRT yayınlarında, ses sanatçılarının bazılarının yorumlarında, bu türlü telaffuzları gözlemek 

mümkündür. Yasemin Çelik günümüzdeki bu farklı yorumların, dönemin “yüksek 

zümre”sinin sınırlı bir alanda kalan telaffuzunu da devrin genel tercihlerini de yansıtıyor 

olabileceğini belirtir (Çelik 2012: 592).     

Aşağıda, /d/ ile başlayan eklerin tonsuz ünsüzlerden sonraki durumunu yansıtan güfte 

örnekleri verilmiştir:  

Sislendi hava, tarf-ı çemenzārı nem aldı  

Bülbül yuvadan uç-du, gülistānı gam aldı  

Güfte: Yusuf Kenan Bey 

Beste: Rifat Bey (Göçgün 2017: 131). 

 

Ellerle o zevk et-di, ben āteşlere yandım 

Çekdim o kadar cevr ü cefasın kim usandım  

Güfte: Nevres-i Cedid 

Beste: Tanburi Ali Efendi (Göçgün 2017:  218). 

 

Bir ses ki ruh-dan, dudak-dan  

                                                             
83 M. Kaya Bilgegil de 20. yy’da, İstanbul ağzında gözlenen ünsüz benzeşmesini Latin harfli Türk yazı dili imlasına 
bağlar ve imladaki ünsüz benzeşmesinin tenafür olduğunu belirtir. Ona göre, Gerek İstanbul gerek Anadolu’nun 
pek çok yerlisi sert ünsüzlerden sonra, “d” ile başlayan eklerin ilk sesini tonsuzlaştırmadan telaffuz eder: git-di, 
çık-dı, geç-diğ-in, iç-diğ-in, çalış-dır-, vb. (Bilgegil 1993: 70-71).  
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O sese yandım ah o sese  

Güfte: Ümit Yaşar Oğuzcan  

Beste: Münir Nureddin Selçuk (Göçgün 2017: 270). 

 

Başka söz söylemem aşk-dan yana ben  

Güfte: Baki Süha Ediboğlu 

Beste: Dr. Alâaddin Yavaşça (Göçgün, 2017: 304).  

 

Güller açılsın diye bülbül bekler baharı  

Sorarım gök-de aya uçup giden o yâri  

Güfte: Muallim Tarık Işıtman 

Beste: Sadettin Kaynak (Göçgün 2017: 340).  

 

Niçin bak-dın bana böyle 

Dargın mısın yoksa söyle  

Güfte: Vecdi Bingöl 

Beste: Sadettin Kaynak (Göçgün 2017: 557). 

 

Morfoloji (Şekil Bilgisi) 

Taradığımız güfte metinlerinde İstanbul ağzını yansıttığını düşündüğümüz Ayrıca arkaik 

olduğu gözlenen bazı şekil unsurları da bulunmaktadır. Aşağıda bu gibi unsurları güfte 

örnekleriyle birlikte incelemeye çalışacağız: 

     

-mAk Mastar Ekinin Yönelme ve Belirtme Hâl Ekleriyle Çekimlenmesi 

Günümüz Türkiye Türkçesi yazı dilinde mastar ekleri her ne kadar -mAk ve -mA olarak 

gösterilirse de yönelme (-A) ve belirtme (-I / -U) hâli ekleri yazıda daima -mA şekli üzerine 

getirilir, araya da kaynaştırma sesi /y/ girer: gelme-y-e, durma-y-ı, vb. Bu şekil o derece 

yaygınlaşmıştır ki bilhassa orta öğretim seviyesindeki öğrenciler veya ortalama kültür sahibi 

insanlar, mesela 30’lu 40’lı yıllara ait bir romanda gördükleri -mağa / -meğe şekillerini 

epeyce yadırgarlar. Aslında, dil bilgisi kaynaklarında bu şekillerin yanlış olduğuna dair 

herhangi bir bilgi de yoktur. Ancak yazı dili, tabiatı gereği bir sınırlandırma faaliyeti 

olduğundan, -mAk mastarı üzerine ünlüye başlayan eklerin getirilmesini geriye itmiştir. 

Bunda en az çaba prensibinin de rolü olduğu muhakkaktır. Nitekim, -mAk mastarı tamlayan, 

çokluk ve iyelik ekleriyle kullanıldığında tenafüre yol açabilmektedir. Bu yüzden, -mAk 

mastarının yazı dilinde kullanımı gün gün gerilemiştir, denebilir. Fakat Millî Edebiyat dönemi 

romanlarında ve hatta 1960’lı yıllara kadar yazılmış edebî eserlerde, 50’li-60’lı yıllarda 

çevrilmiş Türk filmlerinde ve bu arada klasik Türk musıkisi güftelerinde                -mAk 

mastarı üzerine ünlüyle başlayan eklerin getirilmesi âdeta karakteristik bir durumdur.  

    

Süzüp süzüp de ey melek, o çeşm-i nîm-hābını   

Neden ya rağbet etmemek, dağıtmağa sehābını  

Güfte: Recaizade Mahmut Ekrem  

Beste: Rahmi Bey   

 

Bak bahta da ikbāle de nur indi Hatay’da  

Körfezde sabah etdi o ay yüzlü de ay da  

Sen söyle güzel, çalmağa fer kalmadı yayda  

Körfezde sabah etdi o ay yüzlü de ay da 

 

Dünyadaki cennet ne imiş görmeğe gel sen 



INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

OTTOMAN EMPIRE STUDIES IN THREE CONTINENTS 

August 21-22, 2021           Istanbul, Turkey                                                          Proceedings book 

34 
 

Kanmaz gönül al tad çiçeğinden, peteğinden 

Çıkmış kuma öpsem diye umman eteğinden 

Körfezde sabah etdi o ay yüzlü de ay da84   

Güfte: B. Kemal Çağlar 

Beste: Cevdet Çağla     

  

Yukarıdaki güftelerde gözlenen bu şeklin İstanbul ağzına has olduğu açıktır. Zaten, Tanzimat 

sonrasında yazılmış dil bilgisi kitaplarında, mastarların hâl ekleriyle çekimlenmesine dair 

örnekler verilirken her iki şekil de gösterilmiştir (Özkan 2000a: 37; Özkan 2000b: 88). Fakat, 

19. yüzyılda İstanbul ağzında her iki şekil de kullanılmış olmasına rağmen yazı dili bunlardan 

birini tercih ederek diğerini bir ağız özelliği kabul etmiştir. Burada yazı dilinin seçiciliği ve 

ağız sınırını belirleyiciliği öne çıkmaktadır. Bir başka deyişle, yazı dili oluşturulurken ağızlara 

da bir sınır çizilerek ağız kapsamında kabul edilecek dil unsurları yeniden belirlenmiş 

olmaktadır.    

 

“Ne” Soru Zamirine Kaynaştırma Sesi Olmadan İyelik Eklerinin Eklenmesi 

Günümüz Türkiye Türkçesinde (yazı dilinde) ne soru zamirinin üzerine gelen iyelik 

eklerinden önce genellikle /y/ kaynaştırma sesi getirilir. Ancak aşağıdaki güftede bu zamir 

herhangi bir yardımcı ses almadan iyelik eklerini almıştır: 

Ben senin ne-n olayım 

Kulun kölen olayım  

Güfte: Vecdi Bingöl 

Beste: Sadettin Kaynak (Göçgün 2017: 557). 

 

Bu güftedeki kullanım şeklinin, İstanbul ağzının bir özelliği olduğunu söylemek mümkündür. 

Nitekim, Abdullah Ramiz Paşa’nın Emsile-i Türkiyye eserinde bir tablo hâlinde ne zamirinin 

iyelik ve hâl ekleriyle nasıl çekimlendiği gösterilmiştir. Bu tabloda ne soru zamirinin diğer 

çekimleri de şöyledir: ne-m, nesi, nemiz, neniz, neleri (İdben 1999: 31). Aynı örnekleri Ş. 

Sami Kamûs-ı Türkî’de de verir (Sami 2012: 1476). Hatta bu kullanıma şu birkaç konuşma 

cümlesini de tanık olarak gösterir: “Nemiz eksik?”, Nen var?”, “Nenize göz dikmiş?”. 

Üstelik, böylesi kullanımlara eski Türk filmlerindeki repliklerde de rastlamak mümkündür. 

Bu kullanım biçiminin de yanlış olduğuna dair, dil bilgisi kaynaklarında herhangi bir 

açıklama verilmez. Bu da yazı dilinin sınırlandırma özelliğinden dolayı İstanbul ağzına terk 

edilmiş bir şekildir.  

 

Teklik Birinci Şahıs Ekinin Ünlüsü 

Bilindiği gibi, eski Anadolu Türkçesinde teklik birinci şahıs eki olarak birkaç şekil (-vAn, -

vAnIn, -In) yanında -Am şekli de bulunur (Öztürk 2017: 81). Ancak 17. yüzyılda Osmanlı 

Türkçesi yazı dili metinlerinde -Am ve -Um şekilleri tercih edilir; fakat giderek -Im şekli 

yaygınlık kazanır. Sonraki yüzyıllarda ise -Am şekli de terk edilir ve -Im şekli hem konuşma 

hem yazı dilinde hâkim şekil olur. Ancak -Am şekli 19. yüzyıla kadar arkaik olarak devam 

eder (Ercilasun 2008: 459). Nitekim, gerek kafiye gerek diğer estetik kaygılarla veya 

türkülerle kalıplaşarak 18-19. yüzyıllarda, hatta 20. yüzyıla ait güftelerde dahi bu şekli 

görmek mümkündür. Aşağıda buna, çeşitli şarkıların ve İstanbul’da meşhur olmuş türkülerin 

güftelerinden bazı örnekler sunuyoruz:    

Sen gülersin gül gibi, ben bülbül-i nalānın+am 

Mest-i medhuş-ı temaşa-yı leb-i handānın+am  

Bana kul olsun deyu hacet ne ferman etmeye 

                                                             
84 Bu şiirin ikinci dörtlüğü güfte olarak kullanılmamış ve bestelenmemiştir.   
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Ben senin çoktan efendim, bende-i fermānın+am”  

Güfte: Nedim  

Beste: A. Rıza Avni (Göçgün 2017: 111). 

 

Hasılı bunca dem  

Ben senin benden+em  

Güfte: Enderuni Vasıf  

Beste: H. İ. Dede Efendi (Göçgün 2017: 126). 

 

Sevdalıy+am hâlim yaman  

(…)  

Ne bahtı karalı+y+am   

(…) 

Ezelden yaralı+y+am    

Güfte: Anonim türkü  

Beste: Sadettin Kaynak (Göçgün 2017: 342). 

 

Bir kara gözlüye ay balam tutulup yanmış+am   

(…) 

Bir tutam elinden, gelir sanmış+am  

Güfte: - 

Beste: Arif Sami Toker (Göçgün 2017: 388). 

 

Bala kekliğin+em avla beni  

Bala sahralara salma beni 

Bala geceleri al koynuna  

Bala gündüz bukağla beni  

Güfte-Beste: Anonim (Göçgün 2017: 500).   

 

Kalenin burcu mu+y+am  

(…)  

Dil bilmez Gürcü mü+y+em  

(…)  

Ben bilmem ayrı+y+am 

Güfte-Beste: Anonim (Göçgün 2017: 567). 

 

Yaralı+y+am bana değme 

Baygın+am gel gönlüm eyle  

Güfte-Beste: Anonim (Göçgün 2017: 568-569). 

 

-Am şeklinin bazı güftelerde tercih edilmesinde esere Azerbaycan çeşnisi katma arzusunun da 

etkili olduğu düşünülebilir. Aşağıdaki güfteleri buna örnek olarak göstermek mümkündür:  

Ağlarım çağlar gibi 

Derdim var dağlar gibi  

Yürekten yaralıy+am  

Gülerim sağlar gibi  

Güfte-Beste: Sadettin Kaynak (Göçgün 2017: 220).   

 

Gül ağacı değil+em, her gelene eğil+em  

Çek elini elimden, men sevgilin değil+em   
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Nice bile arz eyleyem kızıl gül+em men 

Kollarını sar boynuma sevgilin+em men   

Güfte-Beste: Necip Mirkelamoğlu (Göçgün 2017: 456). 

 

Küçültme ve Sevgi Eki +cAk 

Günümüz Türkiye Türkçesi yazı dilinde yaygın sevgi ve küçültme eki -cIk / -cUk 

şekillerindedir. Ancak eski Anadolu Türkçesinden bu yana +cAk ekinin Türkiye Türkçesinde 

kullanım sıklığının düştüğü gözlenebilmektedir. Muharrem Ergin bu hususta şunları 

kaydetmiştir: “+cIk / + cUk’ün sahasını gittikçe genişleterek çok işlek küçültme eki hâline 

gelmesine karşılık eski +cAk küçültme eki zamanla işlekliğini kaybetmiş ve ancak sayılı bazı 

misallerde kullanış sahasında kalmıştır: kuzu+cak, yavru+cak, sevdi+ceğ+im, yumur+cak, 

büyü+cek, demin+cek, vb.” (Ergin 1997: 165).   

Küçültme göreviyle kullanılan yukarıdaki şekillerden hangisinin 19. yüzyıl İstanbul ağzında 

yaygın olduğunu tespit etmek güçtür. Dolayısıyla, +cAk şeklinin 19. yüzyıl için arkaikleşmiş 

olduğunu söylemek şimdilik, eldeki kısıtlı malzemeden dolayı mümkün görünmemektedir. 

Ancak        +cAk şeklinin 20. yüzılda arkaikleşmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu 

arada, +cAk şeklinin 19. yy’da İstanbul ağzında belli bir ölçüde de olsa kullanılmış olduğu 

söylenebilir. Belli ki 20. yy’da yazı dili geliştikçe bu şekil geriye itilerek ağızlara hasredilmiş 

olmalıdır. Aşağıda örneklendirdiğimiz güftelerde de bu ekin örnekleri gözlenmektedir:   

 

Âşık oldum yavru+cağ+ım yüzüne  

Hak saklasın, göz değmesin gözüne  

Güfte: - 

Beste: Enderuni Ali Bey      

 

Yetmez mi sana bister ü bālîn kucağım 

Serd oldu hava çıkma koyundan kuzu+cağ+ım  

Güfte: Nedim  

Beste: Şeyh Fahreddin Dede (Göçgün 2017: 212). 

 

Al sazını sen sevdi+ceğ+im, şen hevesinle  

Çal, söyle benim şarkımı sevdalı sesinle  

Güfte-Beste: Bimen Şen (Göçgün 2017: 501).  

 

-IncA Zarf Fiilinin Sınırlandırma İşlevi 

-IncA, eski Türkçeden beri birkaç işlevle kullanılan bir zarf fiil ekidir. Ekin işlevlerinden biri 

de sınırlandırmadır. Eski Türkçe devresinden beri bu işlevi gözlenebilen -IncA zarf fiil ekine 

eski Anadolu Türkçesi metinlerinden şu örnekleri vermek mümkündür:  

Giceler subh ol-ınca ol yanar, bil “Geceler sabah oluncaya kadar o yanar, bunu bil.” 

(Gülsevin 2007: 126).    

Gerek ana öl-ince tapavuz “Ona ölünceye kadar tapmalıyız.” (Gülsevin 2007: 126).   

 

18. yüzyıl İstanbul ağzından alınmış bir metinde de ekin bu işlevle kullanıldığını 

görebilmekteyiz:   

... Ben bu bazırgandan otuz beş kese ahçelik rısk aldım; amma benim ayağım ayağıma 

sekdirmedi, ta parayı almayınca, tamamen eda ettim “Bu bu tüccardan 35 keselik mal aldım. 

Bu bezirgân parasını alıncaya kadar çok acele etti. Ben de parasını kuruşu kuruşuna ödedim.”. 

(Kartallıoğlu 2017: 492). 

Bununla birlikte, bu cümlede ekin sınırlandırma işlevinin yavaş yavaş yıprandığını da 

gözlemek mümkündür. Zira, bu cümlede kullanılan ve “kadar” anlamına gelen “ta” edatı ekin 
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sınırlandırma anlamını pekiştirmek için kullanılmış olmalıdır. Böylece, -IncA ekinin 

sınırlandırma ifadesi günümüze yaklaştıkça unutulmaya yüz tutmuş ve -(y)-e kadar 

unsurlarını almaya başlamıştır.   

19. yüzyılda yazılmış Kava’id-i Osmaniyye’de -IncA zarf fiiliyle ilgili şu bilgiler ekin, 

sınırlandırma işlevini tek başına yerine getirmediğini belgeler niteliktedir: “Nev’-i salis sıyga-

i intihaiyedir ki madde-i asliyeye “-ncA” edatı ilavesiyle olup bu hususun müddet-i intihasını 

beyan eder. Sevince, yazınca gibi ve ekseriya buna edat-ı intiha olan “yA dek” ve “yA kadar” 

lafızları ilave olunur.” (Özkan 2000b: 112).  

Yukarıdaki açıklamada kullanılan “ekseriya” kelimesi 19. yüzyılda -IncA ekinin artık tek 

başına sınırlandırma işlevinin iyice unutulmuş olduğunu; fakat bazı istisnalarının o devirdeki 

İstanbul ağzında yaşamakta olabileceğini anlatmaktadır. Nitekim, bu gibi istisnalı ve 

dolayısıyla arkaik kullanımlara ancak aşağıdaki güftelerde rastlamak mümkün olmaktadır:    

Çubuğum yok aman yol üstüne uzatam 

Takatım yok yâr yolunu gözetem  

Menendin yok aman seni kime benzetem  

 

Ört yârim yazmayı boylu boyunca  

Ben saramadım eller sarsın doy-unca  

Güfte-Beste: Anonim (Göçgün 2017: 367, 368).   

 

Ak sadeler giyer boylu boyunca 

Düğmeler takıyor gerdana var-ınca 

Nasıl sabredeyim ta sabah ol-unca 

 

Güfte-Beste: Anonim  

 

 Ettirgenlik Eki -DAr 

(…) 

Çayıra serdim minder 

Yönünü bana dön-der  

Yönünü dön-der-mezsen  

Ayda bir mektup gönder  

(…) 

Güfte-Beste: Anonim 

 

Yukarıdaki türküde dön- fiil kökü üzerine birçok diğer ağızlarda gözlediğimiz gibi -der eki 

getirilmiştir. Ancak türküdeki bu şekil yazı dilinde benimsenmeyerek “döndür-” şekli tercih 

edilmiştir. Türküdeki şeklin kafiye için kullanılmış olabileceğini düşünmek mümkünse de 

İstanbul ağzına has olduğu da ihtimal dışı değildir. Bizce İstanbul ağzında iki şekil de uzun 

zaman birlikte kullanılmış olmalıdır; ancak yazı dili bunlardan birini tercih edip diğerini ağız 

sahasına itmiştir. Kaldı ki İstanbul ağzında bulunmayan bir şeklin, sırf kafiye oluşturmak için 

geniş ünlülü olarak söylenmiş olması düşünülemez.   

 

-mAz-le-n- Yapısı 

Gelirim der, gelmezlenir 

Bilir hâlim, bilmezlenir  

Aman gel, gülüm gel  

Gel aman aman  

Güfte: - 

Beste: H. İ. Dede Efendi (Göçgün 2017: 158)   



INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

OTTOMAN EMPIRE STUDIES IN THREE CONTINENTS 

August 21-22, 2021           Istanbul, Turkey                                                          Proceedings book 

38 
 

 

Yukarıdaki güftede gözlediğimiz -mAz-le-n- yapısı fiile “bir işi yapmak isteme-” anlamı 

katmıştır. Yazı dilinde “görmezden gel-”, “bilmezden gel-”, vb. birleşik fiillerle ifade edilen 

bu kavram bu güftede bir ek grubu ile anlatılmıştır. Yazı dilinde göremediğimiz bu şeklin 

İstanbul ağzına has bir kullanım biçimi olduğunu düşünmekteyiz:     

 

Kelime ve Anlam Bilgisi 

İstanbul ağzını yansıttığını düşündüğümüz bazı kelime-anlam unsurlarını da yine klasik Türk 

musıkisi güftelerinden örnekler vererek aşağıda sunmuş bulunuyoruz:  

Bile: (eski) Birlikte, bir arada (Ayverdi 2010: 147-148). 

Akarsu dile gelse 

Bülbüller güle gelse 

Hazan bahar olurdu 

Yâr ile bile gelse 

Sen de coşardın pınar 

Güfte: Vecdi Bingöl 

Beste: Sadettin Kaynak (Göçgün 2017: 204). 

 

Bülbülüm gel de dile  

Söyle benimle bile  

Sesini duyur ele  

Çile bülbülüm çile  

Güfte: Vecdi Bingöl 

Beste: Sadettin Kaynak (Göçgün 2017: 338).  

Meninski’nin sözlüğüne baktığımızda bile ve bilesince maddelerinin yanında “bile otur-, bile 

oyna-, bile seğirt-” alt maddelerine de rastlanmaktadır (Tulum, 2011: 426-427) ki 17. yüzyıl 

İstanbul ağzında söz konusu kelimenin ne kadar sık kullanıldığı bu örneklerden 

anlaşılmaktadır. 17. yy şairlerinden Neşati’nin de “bile” redifli şiirinde kelime bu anlamıyla 

kullanılmıştır: 

Sineden derd ile bir ah edeyin kim dönsün 

Aksine çerh-i felek mihr-i dırahşanı bile.     

 

Hâlbuki, Ş. Sami Kâmûs-ı Türkî’de, bile karşılığında şu iki anlamı vermiştir: 1. Beraber 2. 

Hatta, velev. Sami bu anlamlardan ilkinin “metruk” olduğunu da bildirmiştir. (Sami, 2012: 

334). Misalli Büyük Türkçe Sözlük de kelimenin günümüzdeki anlamlarını verirken 

“beraber” anlamını “eski” kaydıyla 7. sırada göstermiş; ancak kelimenin asıl anlamının bu 

olduğunu, diğer anlamların daha sonra kelimeye yüklenmiş olduğunu kaydetmiştir (Ayverdi 

2010: 147-148). Gerçekten de gerek Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü’nde gerek Divanu 

Lugâti’t-Türk’te kelimenin, yalnızca “ile, birlikte” anlamlarıyla kaydedilmiş olduğunu 

görmek mümkündür (Caferoğlu 1993: 28; Ercilasun-Akkoyunlu 2015: 586-587). Diğer genel 

Türkçe sözlüklere de baktığımızda birçoğunda kelimenin bu anlamının; “eski”, “eskimiş” gibi 

kayıtlarla verildiğini görmekteyiz.   

Vecdi Bingöl’e ait yukarıdaki iki güftede ise bile, kendinden önce gelen “ile” edatıyla birlikte 

kullanılarak ikileme oluşturmuş ve anlamı güçlendirmiştir. Kavaid-i Osmaniyye’deki şu bilgi 

de bunu destekler niteliktedir: “… bazen te’kit için bile lafzı getirilir hoca ile bile gibi ki hoca 

ile beraber demek olur.” (Özkan 2000b: 120).   

Bu örneklerdeki edat yığılması kelimenin temel anlamını o devirde artık kaybetmiş olduğunu 

ve bir pekiştirme unsuru olarak kullanıldığını gösterir. Ayrıca Bingöl’ün yukarıda 
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örneklendirilmiş ikinci güftesinde bile, diğer mısralardaki kelimelerle (dile, ele, çile) kafiyeli 

kullanılarak semantik bir unsur olmaktan çok bir estetik unsuru hâline getirilmiştir.   

Bütün bu verilerden anlaşıldığına göre, 20. yüzyılda yazılmış yukarıdaki iki güftede geçen 

bile, 19. yüzyıl İstanbul ağzında çok kısıtlı bir şekilde kullanılmış ve daha o dönemde 

arkaikleşmiştir.  

 

el: Bâzı söyleyişlerde teşmil yoluyla işi yapanın veya o işin yapılmasına tesir eden kimsenin 

yerini tutar (Ayverdi 2010: 332).  

 

İstanbul Türküsü 

Yandım çavuş, yandım senin elinden  

Elinden çavuş, elinden 

Çok sallanma kasatura da fırlar belinden 

Belinden çavuş, belinden 

Güfte-Beste: anonim  (Göçgün 2017: 343). 

 

Fırsat bulsam yâre varsam  

Biraz derdim ona yansam  

Yâr elinden halk dilinden  

Kurtulamam ah ne yapsam  

Güfte-Beste: Tanburi Mustafa Çavuş (Göçgün 2017: 518). 

 

Neler çektim, neler canan elinden 

Tebah oldum, yeter hicran elinden 

Nihayetsiz melal-i hicre düştüm 

Figan eyler gönül her an elinden   

Güfte-Beste: Lemi Atlı (Göçgün 2017:  535). 

 

Taradığımız genel sözlüklerimizden Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te el kelimesinin 

yukarıdaki güftelerde gözlenen anlamına rastlanabilmektedir: “Bâzı söyleyişlerde teşmil 

yoluyle işi yapanın veya o işin yapılmasına tesir eden kimsenin yerini tutar.” (Ayverdi 2010: 

332), Ötüken Türkçe Sözlük’te ise ağızlara mahsus olduğu kaydıyla “sebep olma” anlamları 

verilmiştir (Çağbayır 2007: 1402) ki bu anlamlar güftedeki anlama uygundur. Zaten bu anlamı 

diğer genel sözlüklerde görmemekteyiz.   

Gözlemlerimiz de bu iki sözlükte verilen anlamın bugünkü konuşma dilinde terk edilmiş 

olduğudur. Hâlbuki bu güftelerdeki anlamın 19. yüzyıl İstanbul ağzında çokça kullanıldığı 

gözlenmektedir. Hele, “İstanbul Türküsü” başlığıyla kaydedilmiş olan güftede bu anlamın 

gözlenebiliyor olması, devrin İstanbul ağzını yansıtmaktadır. Söz konusu anlamın İstanbul 

ağzında 19. yüzyılda ne ölçüde yaygın olduğu, Lemi Atlı’nın güftesinde el kelimesinin bu 

anlamı ile “hicran” kavramının bir araya getirilip tamlama kurulmasından da bellidir. Zaten, 

Ş. Sami de sözlüğünde el karşılığında, 9. sırada “müdahele, dahl” karşılığını vermiştir (Sami 

2012: 152). 19. yüzyılda hazırlanmış diğer bir sözlük olan Resimli Kamûs-ı Osmanî’de de bu 

anlama rastlanmaktadır: dahl, muavenet (Seydi 1330: 59).  

Bu veriler ışığında diyebiliriz ki el kelimesinin üzerinde durduğumuz anlamı 19. yüzyıl 

İstanbul ağzında yaygın şekilde kullanılmıştır. Bu anlam yazı diline geçmediğinden, 

günümüzde arkaikleşmenin de ötesinde ölmüştür.    

İmdi:  

İç imdi iç şarabını, ko bir yana hicabını  

 Aç imdi aç nikabını, ayan et āfitabını 

Güfte: Recaizade M. Ekrem 
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Beste: Rahmi Bey  

 

Bu güftede geçen imdi edatı da İstanbul ağzında 19. yy’da bu anlamıyla büyük ölçüde 

kullanımdan düşmüş, daha çok edebî metinlere hasrolunmuş ve arkaikleşmiştir. Yazdığı 

gramer kitabında (Kavâid-i Lisân-ı Türkî) tam da bu güfteyi örnek gösteren Tahir Kenan bu 

edatın söz konusu güftedeki kullanım biçimiyle ilgili olarak şunları kaydetmiştir: “… ta’cil 

için dahi, yukarıdaki misalde görüldüğü üzere, nazımda nadiren kullanılmaktadır.” (Ercilasun 

2014: 268-269).  

Kanda: Nerede, nereye  (Ayverdi 2010: 617). 

Kâr ü cefa uşşāka hep   

Bu cevre ne bilmem sebep   

Kande aceb o gonce leb  

Güfte: - 

Beste: H. İsmail Dede Efendi (Göçgün 2017: 158). 

(…) 

Ayın on dördü gibi, dün gece meclisde idi 

Kande akşamlayacak, ol meh-i tābān bu gece?  

Güfte: Enderuni Vasıf 

Beste: Hacı Sadullah Ağa (Göçgün 2017: 333). 

 

Ş. Sami Kâmûs-ı Türkî’de kanda madde başının izahında, bu kelimenin ḫande olarak da 

telaffuz edildiğini ancak hande şeklinde galat-ı fahiş (pek açık yanlış) olarak kullanıldığını 

bildirmekte, karşılığını da “nerede” olarak vermektedir (Sami 2012: 1040). Ş. Sami, 

sözlüğünde ayrıca “nere, nereden, nereli” gibi madde başlarına da yer vermiştir (Sami, 2012: 

1456). Daha 18. yüzyılda bile ḳanda / ḳande şekillerinin İstanbul ağzında, yerini “nerede” 

şekline bıraktığını o asra ait bazı transkripsiyon metinlerinden anlamak mümkündür. Nitekim, 

Yavuz Kartallıoğlu, “Osmanlı Konuşma Dili” çalışmasında, P. François Viguier’den 

naklettiği, İstanbul konuşma diliyle kaydedilmiş bir hikâyede kande şeklinin hiç geçmemesi, 

buna karşılık üç cümlede “nerede” şeklinin kullanılmış olduğu görülmektedir. Aşağıda bu 

hikâyeden alınmış cümleler verilmiştir:  

 

… nerde soyundunsa orda giyin (Kartallıoğlu 2017: 488). 

Hay hokkabaz hay, nerdeydin? (Kartallıoğlu 2017: 494). 

Nerde ise gelirler… (Kartallıoğlu 2017: 506-507). 

 

Bu veriler bizde, ḳanda / ḳande şeklinin daha çok o zamanki yazı ve edebiyat diline 

hasredilmiş olduğu, nerde şeklinin ise konuşma dilinde daha yaygın olduğu kanaatini 

uyandırmaktadır. Nitekim Kartallıoğlu, 17-18. yy’daki metinlere dayanarak bu şeklin 

konuşmalarda “nerde, nereye” şekillerine göre daha az kullanıldığını belirtmiştir (Kartallıoğlu 

2017: 45). Öte yandan, günümüzde artık tamamen kullanımdan düşmüş olan söz konusu 

kelime 18. yüzyıldan itibaren İstanbul ağzında arkaikleşme sürecine girmiş, 18-19. yüzyıl 

İstanbul ağzında “nerede” zamiri öne çıkmış; fakat ḳanda / ḳande o dönemde İstanbullularca 

yine de bütünüyle unutulmamış, şiir dilinde yaşamaya devam etmiştir.  

 

Kim: (Eski Türkiye Türkçesi) ki (Ayverdi 2010: 680). 

Ellerle o zevk etdi, ben āteşlere yandım 

Çekdim o kadar cevr ü cefāsın kim usandım  

Güfte: Nevres-i Cedid  

Beste: Tanburi Ali Efendi (Göçgün 2017:  218).  
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Günümüz Türkiye Türkçesi söz varlığını bir araya getiren genel sözlüklerin hemen hepsinde, 

tarihî Türk yazı dillerindeki kim bağlacı “eskimiş”, “eski Türkçe” veya “eski Türkiye 

Türkçesi” gibi kayıtlarla madde başı yapılmıştır.  

Ş. Sami, sözlüğünde bu kelimeyi, işlevlerini dikkate alarak iki ayrı madde hâlinde 

kaydetmiştir. Ancak her iki maddede de “kim” şeklinin o devirde artık “ki” biçiminde 

“muhaffef” olarak kullanıldığını, bunun sebebinin de Farsçayı taklit olduğunu bildirmektedir 

(Sami 2012: 1227). Ş. Sami’nin Farsçayı taklit olarak izah ettiği bu durum bizce dilde sıkça 

gözlenen kontaminasyon (bulaşma) hadisesidir. M. Ergin ise kim şeklinin, yerini “ki”ye 

bırakmasını “kim” soru zamiriyle karışmasına bağlar (Ergin, 1997: 364).  

Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki 19. yüzyıla gelindiğinde kim şekli Türkiye Türkçesinde, 

bu arada İstanbul ağzında kullanım sıklığını artık iyice yitirmiş ve arkaikleşmiştir. Yukarıdaki 

örnek güfte metninde de kim vezin kaygısıyla kullanılmıştır.  

 

Nice: 1. Çok, pek çok, birçok  2. (E. T. Türk. ve halk ağzı) Nasıl (Ayverdi 2010: 

947).  

Gurbet elde kaldım, hâlim nicedir  

Derdim şu dağlardan daha yücedir  

Güfte: R. Gökalp Arkın 

Beste: Sadettin Kaynak (Göçgün 2017:  185). 

 

Türkü 

(…) 

Sevip sevip ayrılması aman güç olur 

Sen gidersen benim hâlim nic’olur 

Güfte-Beste: Anonim (Göçgün 2017: 234). 

 

Günümüz Türkiye Türkçesinin söz varlığını bir araya getiren genel Türkçe sözlüklerde bu 

kelime hem “kaç, çok, birçok” hem de “nasıl” anlamlarıyla kaydedilmiştir. Fakat, 

gözlemlerimiz günümüzde “nasıl” anlamının geriye itilmiş, “kaç, çok, birçok” anlamlarınınsa 

öne çıkmış olduğu yönündedir. Zaten, günümüzde nice kelimesi “nasıl” anlamıyla çok kısıtlı 

örneklerde ve ancak bazı kalıplaşmış ifadelerde kullanılmaktadır. Yukarıdaki güftede de 

(hâlim nicedir < hâli nice ol-) birleşik yapısında bu anlam görülebilmektedir.  

Kartallıoğlu’nun vermiş olduğu 18. yüzyıl İstanbul ağzına dair metinde nice kelimesinin 

henüz “nasıl” anlamıyla kullanılmakta olduğu görülebilmektedir: 

Efendim, sabah-i devletiniz hayr olsun. Nice mizaç-ı şerifiniz “nasılsınız”? 

(Kartallıoğlu, 2017: 512).   

Bununla birlikte, Kartallıoğlu, kelimenin konuşma dilinde 19. yy’ın ortalarına kadar 

kullanılmış olduğuna dair örnekler de vermektedir: 

“Biraderiniz nicedir?” (Kartallıoğlu 2017: 46).  

“Şükür efendim, ya sizin mübarek keyfiniz nicedir?” (Kartallıoğlu 2017: 46).  

Ş. Sami ise Kamûs-ı Türkî’deki nice maddesinin izahında kelimenin ikinci anlamını (nasıl, ne 

türlü, ne suretle) verdikten sonra şu açıklamayı yapmaktadır: “Bu ikinci mana ile bizce 

metruk hükmüne geçmektedir.” (Sami 2012: 1478).   

Denebilir ki kelimenin bu anlamının dilden düşmeye yüz tutması 19. yüzyıla denk 

gelmektedir. Bu anlamın arkaikleşmesinde, İstanbul ağzında 17. yüzyılda meydana gelen bir 

fono-semantik ayrılaşmanın da rolü olduğu kanaatindeyiz. Öyle ki Meninski’nin lügatinde 

hem nice hem de “niçe” maddeleri yer almakta ve her biri ayrı ayrı tanımlanmaktadır: 

Nice: ne vech ile, ne yüzden, ne şekil (Tulum 2011: 1385). 

Niçe: çok, bol, hayli, bunca, çokça (Tulum 2011: 1385).   
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Öyle anlaşılıyor ki “niçe”deki anlam yükü 19. yüzyıl İstanbul ağzında nice kelimesine 

yüklenmiş; ancak 17. yüzyılda fono-semantik ayrılaşmayla ayırt edilen bu iki anlam katmanı 

zamanla farklı leksik unsurlarla da (nasıl, çok) ifade edilmeye başlanınca “niçe” 19. yüzyılda 

artık dilden (İstanbul ağzından) düşmüş, nice ise “niçe” şeklinden devralmış olduğu anlamı 

öne çıkararak 17 ve 18. yüzyıllarda barındırmış olduğu “nasıl” anlamını geriye itmeye 

başlamış; böylece 19. yüzyılda kelimenin “nasıl” anlamı arkaikleşmiştir.  

Ol: (Eski Türkçe) Üçüncü tekil şahıs zamiri ve işaret sıfatı, “o”nun eski şekli (Ayverdi, 2010: 

947). 

 

Gözümde işve-nümādır, hayāl-i bî-bedeli 

Hüdā bilir ya, iki defa gördüm ol güzeli  

Güfte: Ahmet Rasim Bey  

Beste: Salih Ağa  (Göçgün 2017: 101).  

 

 (…) 

Ayın on dördü gibi, dün gece meclisde idi 

Kande akşamlayacak, ol meh-i tābān bu gece?  

Güfte: Enderuni Vasıf 

Beste: Hacı Sadullah Ağa (Göçgün 2017: 333). 

 

Ş. Sami, Kamûs-ı Türkî’de şahıs zamiri olan “o” ve işaret sıfatı olan “o” için ayrı ayrı 

izahlarda bulunmakla birlikte, ol şeklinin yalnızca işaret sıfatı olan “o”nun eş anlamlısı 

olduğunu bildirir ve işaret sıfatı olan ol için şunları kaydeder: “Bir isimle kullanılanı ism-i 

işarettir. Lam ile ol isti’mali bizce eskiyip metruk hükmüne geçmiş ve yalnız kitabet-i 

resmiyyenin ‘ol babda’ gibi bazı tabiratına münhasır kalmıştır.” (Sami 2012: 183).  

Bu şeklin 18. yüzyılda kullanımdan düşmüş olduğunu, Kartallıoğlu’nun yukarıda andığımız 

eserindeki hikâye metninden de anlamak mümkündür. Bu metinde işaret sıfatı daima “o” 

şeklinde kaydedilmiştir:  

O vakıt cevaba kadır olamazsın (Kartallıoğlu 2017: 492). 

O kahvenin ahbabı boy boydur (Kartallıoğlu 2017: 495). 

O dediyim kahvenin kahvecisini bakkalın uşağıyla çağırdırız (Kartallıoğlu 2017: 495).  

 

Örnek verdiğimiz güftelerde ise “ol güzeli”, “ol şuh” ifadelerinin kullanılmış olması bu 

şeklin, 18-19. yüzyıllarda İstanbul konuşma dilinden (ağzından) düşmüş olsa da şiir dilinde 

yaşamaya devam ettiğini, bunda vezin zaruretinin rolü olduğunu söyleyebiliriz. Zaten, 

örneklenen her iki güftede de ol şekli kapalı hece gereken yerlere denk getirilmiştir.   

Buna göre diyebiliriz ki örnek güftelerde işaret sıfatı olarak kullanılmış olan ol şekli yalnızca 

bugün için değil, aynı zamanda metnin yazılmış olduğu 18-19. yüzyıllarda dahi arkaik bir 

kelimedir.  

Oymak oymak: top top, küme küme (Çağbayır 2007: 3656).  

 

Türkü 

Karanfil oylum oylum 

Geliyor servi boylum 

Servi boylum gelince  

Şen olur deli gönlüm 

Vay benim efendim, efendim  

Serv-i bülendim 

(…) 

Karanfil oymak oymak  
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Olur mu yâre doymak  

Yâre doydum diyenin  

Caizdir boynun vurmak  

Güfte-Beste: anonim (Göçgün 2017: 192). 

 

Yukarıdaki güftede geçen oymak oymak genel Türkçe sözlüklerden yalnızca Ötüken Türkçe 

Sözlük’te “top top, küme küme” anlamıyla karşılanmıştır (Çağbayır 2007: 3656). İlgili 

kaynakta kelimenin ağızlarla ilgili olup olmadığına dair bir kayıt bulunmamaktadır. Derleme 

Sözlüğü’nde de bu ikileme kaydedilmemiştir. 

Dilimizdeki ikilemeleri içeren Necmi Akyalçın’ın hazırlamış olduğu Türkçe İkilemeler 

Sözlüğü’nde de bu ikilemeye rastlamış değiliz. Bununla birlikte, her ne kadar genel 

sözlüklerde rastlanmasa da güftedekine şekilce çok yakın olan “oyma oyma” ikilemesi, 

“yüzeyi oyularak işlenmiş, oymaları çok olan” anlamıyla Akyalçın’ın sözlüğünde 

kaydedilmiştir (Akyalçın 2007: 479). Fakat bu ikilemenin oymak oymak ile anlam ilişkisi 

bulunmamaktadır. Zira, güftedeki şekil karanfillerin birçoğunun bir arada bulunduğunu 

anlatmaktadır. “Oyma oyma” olsa olsa “oylum oylum” şekliyle anlam yakınlığı arz 

etmektedir. Öte yandan, genel sözlüklerimizde “küme küme” ikilemesini de görmekteyiz ki 

Akyalçın bu ikilemeyi sözlüğünde “kümeler durumunda, bölük bölük” şeklinde karşılamıştır 

(Akyalçın 2007: 438).   

Bütün bu veriler göz önüne alındığında, güftede geçen oymak oymak şeklinin yazı diline 

geçmemiş olduğu, onun yerine “küme küme” şeklinin yaygınlaştığı ve güftedeki şeklin 

İstanbul ağzına mahsus bir ikileme olduğu anlaşılmaktadır.     

 

Başın için: bir yalvarma ünlemi.  

İstanbul Türküsü 

(…) 

Ada sahillerinde bekliyorum 

Her zaman yollarını gözlüyorum 

Seni senden güzelim istiyorum 

Beni şad et Şadiye’m başın için 

Güfte-Beste: anonim (Göçgün 2017: 187). 

 

Türkü 

Menekşesi biçim biçim 

Ölürüm senin için 

Bir buse ver başın için  

Güfte-Beste: anonim (Göçgün 2017:  237). 

 

Genel Türkçe sözlüklerde “baş” maddesinin alt maddelerinde bu kalıp söze rastlanmasa da 

yalnızca Ötüken Türkçe Sözlük’te başım için alt maddesi “kendi varlığını, canını ortaya 

koyarak yalvarma” anlamıyla tespit edilmiştir (Çağbayır 2007: 487). Bu ibare aslında, bir 

yemin sözü olup İstanbul ağzında ünlem olarak yerleşmiştir. Zira Karatllıoğlu’nun 18. yüzyıl 

İstanbul konuşma diliyle aktarmış olduğu metinde bu kalıp sözü (başım için) bir yemin sözü 

olarak görebilmekteyiz: 

 

Başım için, ne seni aldadırım ne onu (Karatllıoğlu 2017: 478). 

Bu kalıp söz Kerkük ağzında da “başıvçı (< başın için)” varyantı ile tarafımızdan bir yemin 

sözü olarak tespit edilmiştir. Kerkük ağzında bu sözü söyleyen kişi “Eğer doğru 

söylemiyorsam senin ölümün benim yüzümden olsun. Ben de bu ağır vebalin altında 

ezileyim.” demek ister (Saatçi 2017: 29).  
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Bununla birlikte, Dede Korkut Kitabı’nda bu kalıp sözü hem yemin hem de yalvarma ünlemi 

olarak görmek mümkündür: 

Yemin olarak: “Eger elüŋde kopuz olmasa-y-idi aġam başı-y-içün seni iki para kılur 

idüm.” (Ergin 1994: 231). 

Yalvarma ünlemi olarak: “Aġ boz ata binen ol yiğit ne yigitdür. Kimüŋ nesidür? 

Yigit, başuŋ içün digil maŋa.” (Ergin 1994: 241). 

Bu verilerden anlaşılmaktadır ki bu kalıp sözün anlamındaki bölünme en azından 15. yüzyıla 

kadar inmektedir. Sonraları bazı ağızlarda yemin, bazılarında ise yalvarma ünlemi olarak 

kullanılmaya başlanmıştır.     

Yukarıdaki güftelerin birer anonim türkü olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu kalıp 

sözün İstanbul ağzında yaygın bir kullanımı olduğu ve İstanbul ağzına has olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu ifade yazı diline alınmayarak ölü duruma geçmiştir.    

 

Deyimler 

Taramış olduğumuz güftelerde günümüz deyim sözlükleriyle uyuşmayan (aklı başından çık-, 

kalbini üz-, zevk çat-, matem bağla-, fikrimi ket-) veya bugünkü sözlüklerde bulunmayan 

(gün in-, gönlüne / kalbine ak-) bazı örneklere de rastlanmıştır. Fakat bunların herhangi bir 

ağız bölgesine veya bizzat İstanbul ağzına ait olup olmadığı hususunda karar verebilmek için 

daha ayrıntılı araştırmalar gereklidir. Biz bu hususta, şimdilik yalnızca bir deyim üzerinde 

durmayı uygun buluyoruz:  

 

dillere destan ol-:  

Al goncayı deremedim  

yâr yüksekte eremedim  

İşlediğim çevreleri  

Bahçesine seremedim   

 

Yârim seni vermem  

Seni vermem, ellere  

Bu aşk beni destan etti dillere  

 

Evlerinde bahar olsam  

Yâr göğsünde açıp solsam  

Kokladıkça kalbe dolsam  

Ben bu aşkta safa bulsam  

Safa bulsam, Vefa bulsam  

 

Yârim seni vermem  

Seni vermem, ellere  

Bu aşk beni destan etti dillere 

Güfte-Beste: Yesari Asım Arsoy  

Bu güftede, “dillere destan et-”, deyimin geçişli şekli olup olumsuz bir anlamla kullanılmıştır. 

Hâlbuki bugünkü sözlüklerimizin pek çoğunda bu deyim, olumluluk-olumsuzluk ayrıntıları 

çoklukla göz ardı edilerek anlamlandırılmış; deyimin tanıklandırılmasında da daha çok 

olumlu anlam veren örneklere yer verilmiştir. Buna dair bazı sözlüklerdeki veriler şöyledir:  

Elektronik TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü: 

Herkes tarafından konuşulur olmak: “Dillere destan İstanbul nezaketini o evde gördüm, ağzım 

açık kaldı.” A. Kutlu.85     

                                                             
85 Türk Dil Kurumu Sözlükleri (sozluk.gov.tr). Erişim Tarihi: 23.11.2020.  

https://sozluk.gov.tr/
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Misalli Büyük Türkçe Sözlük: 

Dillere destan (olmak): Herkes tarafından sözü edilir durumda (olmak), çok meşhur 

(olmak): “Nice fırsat düştü ele kaçırdım / Benim hâlim dillere destan 

olur” (Karacaoğlan). “Haşre dek dillerde destân olsa evsâfın sezâ” (Enderunlu Vâsıf). “Zaman 

o gül gibi gül görmemiş zamân olalı / Gülün güzelliği dillerde dâsıtân olalı” (Yahyâ Kemal) 

(Ayverdi 2010: 284). 

Dil Derneği Türkçe Sözlük:  

Bir olay ya da bir nitelik halk arasında yayılmak: “Tay, üç yaşına değince dillere destan oldu.” 

(A. Sayar) (Kutlu vd. 2005: 494).  

Deyimler Sözlüğü (Ö. Asım Aksoy):  

Aşırı niteliği her yerde anılır olmak (Aksoy 1988: 723). 

Deyimler (İsmail Parlatır):  

Kendisinden övgüyle söz edilmek, her yerde ondan konuşulmak (Parlatır 2007: 300).  

Sınıflandırılmış Deyimler Sözlüğü (Metin Yurtbaşı):  

Her yerde anlatılır olmak. “Derdimi dillere destan eyledim.” (Mesleki) (Yurtbaşı 2013: 412). 

Oysa, TDK Metin Veri Tabanında yaptığımız taramada, bilhassa A. Mithat Efendi’nin farklı 

eserlerinde bu deyimin hem olumlu hem olumsuz örneklerine rastladık. Aşağıda söz konusu 

deyimin olumsuz kullanımına dair iki örnek sunulmuştur: 

“… Ali Paşa’nın bana gönderdiği şu mektup üzerine ben sizin başınıza o kadar belalar 

getirebilirdim ki kıyamete kadar dillere destan olurdunuz.” A. Mithat Efendi, Arnavutlar 

Solyotlar (s. 224).   

 “… Seni gidi hınzır Arap seni! Ben de sana bir iş yapayım ki cihanın dilinde destan 

olsun.” A. Mithat Efendi, Çengi (s. 50).  

Bunun yanında, Şinasi ve Ebbuzziya Tevfik’in ortak eseri Durub-ı Emsal-i Osmaniyye’de de 

bu deyim için tanık olarak verilen “Hep hüsn ü aşka dair imiş güft ü gûy-ı halk / Dillerde 

dâstan imiş esrar sandığım” beytinde de deyimin olumsuz bir anlamla kullanıldığı 

gözlenmektedir (Şinasi-Ebbuzziya 1302: 243).    

Bu veriler ışığında diyebiliriz ki söz konusu deyimin olumsuz anlamı günümüz konuşma ve 

yazı dillerinden artık çok büyük ölçüde düşmüştür86. Hâlbuki, 19. yüzyılın İstanbul’unda 

halka yönelik yüzlerce eser veren A. Mithat Efendi, şüphesiz ki kendi devrinin Türkçesini en 

zengin bir çerçeve içinde eserlerine yansıtmıştı87. Bu da deyimin geçmişte, birçok ağızda 

olduğu gibi, İstanbul ağzında da hem olumlu hem olumsuz anlamda kullanılmış olduğunu, 

olumsuz anlamın yazı diline aktarılmadığını gösterir. Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te 

örneklenen Karac’oğlan’dan ve Sınıflandırılmış Deyimler Sözlüğü’nde örneklenen 

Mesleki’den alınmış mısralar da deyimin geçmişte, tıpkı 19. yy İstanbul ağzında olduğu gibi 

olumsuz anlamla da kullanılmış olduğunun delilidir.  

 

SONUÇ 

Her şeyden önce, klasik Türk musıkisi güfteleri İstanbul ağzının ortaya çıkarılmasında bir 

malzeme olarak kullanılabilir durumdadır.  

                                                             
86 Bu düşüncemizi sınamak için, internetteki Türkçe Ulusal Derlemi’nde yapmış olduğumuz taramada, 1989-
2014 yılları arasında yayınlanmış olan 274 yazılı metinde “dillere / dillerde destan ol-” deyiminin 130 defa 
olumlu, 22 defa olumsuz anlamla kullanıldığını tespit ettik. Aynı derlemdeki konuşma metinlerinde ise bu 
deyime rastlayamadık. Ayrıca, bir ölçüt olmasa da, 10 kişilik ISUBÜ Türk dili öğretim görevlilerine küçük bir 
anket yaptık. Bu ankete katılan bütün öğretim görevlileri “dillere destan ol-” deyiminin olumlu anlam taşıdığını 
belirttiler. Ankete katılanlara sözlüklere bakmamaları uyarısı da yapılarak deyimin günümüzdeki algılanışının 
olumlu mu, olumsuz mu olduğu anlaşılmaya çalışıldı.   
87 Ahmet Mithat Efendi’nin dil görüşleri hakkında M. Argunşah’ın, “Ahmet Mithat Efendi’nin Türkçenin 
Sadeleşmesi ile İlgili Görüşleri” makalesine bakılmalıdır.  
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Taradığımız klasik Türk musıkisi güfteleri İstanbul ağzının 18-20. yüzyıllara ait pek çok dil 

malzemesini (ses, şekil ve kelime-anlam) barındırmaktadır.  

Güftelerde gözlenen ancak yazı diline alınmamış unsurların İstanbul ağzına has olduğu 

anlaşılmıştır. Mesela, ko- şekli İstanbul’da daha sık kullanılmasına rağmen yazı dilinde “koy-

” şekli tercih edilmiştir. Bir şekil unsuru olan -mAk mastar ekinin de yazı dilinde, hâl 

ekleriyle çekimlenmede tercih edilmeyişi aynı gelişmenin ürünüdür. Bunda yazı dilinin 

sınırlandırıcı etkisi rol oynamaktadır. Buradan anlaşılmaktadır ki Türkiye Türkçesi yazı dili 

oluşturulurken İstanbul ağzına da bir sınır çizilmiştir.     

Her ağızda olduğu gibi İstanbul ağzında da bazı arkaik dil unsurları bulunmaktadır. Bu arkaik 

unsurlar bazen -Am teklik birinci kişi ekinde olduğu gibi şiir dilinin etkisiyle bazen de 

“benimle bile” ibaresindeki gibi kalıplaşarak güftelerde yer almıştır.  

Türkiye Türkçesi yazı dilinin oluşturulması sürecinde bazı dil unsurları terk edilerek bunların 

ölmesine yol açılmıştır. -mAzlAn- ek grubu yazı diline alınmadığından bugün artık ölü bir 

şekil unsuru hâlindedir. “El” kelimesinin “işi yapan” anlamı da bugün için ölüdür. Ayrıca, 

oymak oymak ikilemesi, başın için ünlemi de yazı diline alınmayarak dilden düşmüştür. Bu 

gibi unsurlara İstanbul ağzı dışında ya hiç rastlanmadığından veya pek az rastlandığından, bu 

malzemenin yazıya geçirilmeyişi Türkiye Türkçesinin kelime hazinesinin kaybı anlamına da 

gelmektedir.     
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ā: uzun a 

î: uzun i 

ŋ: geniz n’si 

ġ: art damak g’si 
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Özet 

Osmanlı minyatür sanatında hayvan tasvirleri yüzyıllar boyunca çeşitli ilmi, edebi, tarihi ve 

bilimsel yazma eserlerin konusu olmuştur. Minyatür sahnelerinde sıkça rastladığımız hayvan 

figürlerinin arasında at figürünün Türk kültüründe de önemli bir yer aldığı bilinmektedir.  

Çalışma konumuz Walters Sanat Müzesinde bulunan geç Osmanlı dönemi eserlerine örnek, 

1271 H. /1854-1855 M. tarihli bir Baytarname nüshadır. At ve at eğitimi minyatürlerine yer 

verilen eserde savaş atları bakımı ve eğitimi konu alınmıştır. At figürünün Türk kültüründeki 

önemi, minyatürlerde kullanılması, resmedildiği dönem özellikleri, renk ve kompozisyon 

üzerinden değerlendirmek çalışmamızın amacıdır. 

Araştırmanın sonucunda müstensih nüshası olan eserde bir varakta başlık tezhibi, yirmi dokuz 

varakta da At minyatürü tasvirlerine yer verilmiştir. Walters Sanat Müzesinde W.661 envanter 

numara ile kayıtlı el yazması, Ahmed Ata Tayyarzade'nin (MÖ. 1294/MS. 1877) savaş 

atlarının eğitimi ve bakımını konu alan Osmanlı Türkçesi ile yazılmış minyatürlü bir nüshası 

olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmanın sonucunda minyatürlerde sağlıklı bir at, tay eğitimi, bir 

atın başını sarmak, atın ağzından sülük çıkarmak, at eğitimi, kolik ağrısı olan bir atı eski şarap 

ve zeytinyağı ile iyileştirme, kısrak yıkamak, bir atı hızlı adımlarla yönetip sonra 

yavaşlatmak, atla antrenman yapmak gibi tasvirlere yer verilmiştir. Eserde bütün 

minyatürlerde soft renkler kullanıldığı ve süsleme açısından geç dönem Osmanlı eseri 

özellikleri taşıdığı görülmektedir. Baytaraname’nin muhteviyatındaki bilgilerin yanı sıra, 

Atların bakımı ve Atlara dair çeşitli minyatürler resmedilmiştir. Atlar üzerine yazılan 

nüshanın ait oldukları dönemin sosyal ve kültürel durumunu belgeleyen nitelikte önemli bir 

eser olduğunu ve süsleme özelliklerinin dönemin tezyinat anlayışını yansıttığı görülmektedir. 

Minyatür bakımından incelenen resimlerin tasarım özellikleri ve yapıldığı yüzyıla ilişkin 

bilgiler bakımından önemli bir nüsha olduğu anlaşılmaktadır. Eser At sağlığı ve atlarlarla 

ilgili içerdiği bilgilerin değerinin yanı sıra tezyinatı bakımından farklı ve eşsiz bir nüsha 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: El Yazması, Baytarnâme, Minyatür, At Figürü 

 

REVIEW OF HORSE MINIATURES OF AN OTTOMAN MANUSCRIPT AT 

WALTERS ART MUSEUM 

Abstract 

Animal depictions in Ottoman miniature art have been the subject of various scientific, 

literary, historical and scientific writing works for centuries. Among the animal figures that 

we often see in miniature scenes, it is known that horse figure has an important place in 

Turkish culture. 

Our subject is an example of late Ottoman works in the Walters Museum of Art, a copy of the 

Baytarname dated 1271 H. 1854-1855 M. The work, which includes miniatures of horse and 
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horse training, focuses on the maintenance and training of warhorses. The aim of our study is 

to evaluate the importance of the horse figure in Turkish culture, its use in miniatures, the 

characteristics of the period in which it was depicted, color and composition.  

As a result of the research, the manuscript contains depictions of horse miniatures in twenty-

nine foils with a title thesis on a foil. The manuscript, registered with the inventory number 

W.661 at the Walters Museum of Art, is understood to be a miniature copy of Ahmed Ata 

Tayyarzade (1294 BC/1877 BC) written in Ottoman Turkish on the training and maintenance 

of warhorses. As a result of the research, miniatures include depictions such as a healthy 

horse, foal training, wrapping a horse's head, removing leeches from the horse's mouth, horse 

training, healing a horse with colic pain with old wine and olive oil, washing mares, managing 

a horse quickly and then slowing it down, training with a horse. It is seen that soft colors are 

used in all miniatures and have late Ottoman artifact characteristics in terms of decoration. In 

addition to the information on the contents of Baytaraname, various miniatures related to the 

maintenance of horses and horses are depicted. It is seen that the copy written on horses is an 

important work documenting the social and cultural situation of the period to which they 

belong, and the ornamental features reflect the contrasting understanding of the period. It is 

understood that the paintings examined in terms of miniatures are an important copy in terms 

of design characteristics and information about the century in which they were made. The 

work concluded that the information contained in horse health and horses is a different and 

unique copy in terms of values well as the thesis. 

 

Keywords: Manuscript, Baytarnâme, Miniature, Horse Figure 

 

GİRİŞ 

İslamiyet’ten önce, erken çağlardan beri at figürü çeşitli kültürlerde Türk yaşayışını 

belgeleyen bir motif olarak görülmektedir. At figürü tasvirlerini duvar resimlerinde, halı, çini, 

heykel ve taş üzerinde görmek mümkündür. İslamiyet’ten sonra birkaç istisna durum hariç 

yalnızca minyatürlü yazmalarda at figürü görülmeye başlanmıştır. Edebiyatta, tarihte, 

coğrafyada, astronomi ve kozmolojide at bakımı, at ve süvari eğitimi ile ilgili birçok ilmi eser 

olmasının yanı sıra eserlerde yer alan minyatür tasvirlerindeki at figürleri son derece itina ile 

betimlenmiştir (Seyhan, 1995: 167- 176).  

Türk kültüründe at önemli bir varlıktır ve konar-göçer hayatın vazgeçilmezidir. Bu canlı, 

masallarda bazen metaforik özellikler taşımaktadır ve bu kimi zaman konuşabilme, bazen 

uçabilme yetisidir. Eski Türk kültüründe atın rüzgârdan yaratıldığına inanılırdı ve (And, 2014: 

45) Türklere göre atlar, güneşten yeryüzüne inmiş varlıklardır (And, 2014: 46). 

Türk kültüründe at figürü tasvirlerine ait ilk bulgular Rus arkeolog Rudenko'nun 1947-49 

yıllarında Güney Sibirya'da Altay Dağları'nın Doğu bölümünde Pazırık’ta yaptığı kazılar 

sırasında Hunlara ait olduğu anlaşılan ve hırsızların ulaşamadığı beşinci kurgandaki halı 

süslemelerinde görülmektedir. Türklere ait olduğu bilinen M.Ö. III.- IV. yüzyıldan kalma 

kalıntılar arasında mumya, at, dört tekerlekli araba, koşum takımları, kumaşlar, ceşitli ev 

eşyaları ile birlikte bir de halı günümüze kadar gelmiştir. Bugün St.Petersburg'da Hermitage 

Müzesi'nde yer alan cok ince yün ile dokunmuş 1.89x2.00m. boyutlarındaki pazırık halısı 

dokumacılık tarihi açısından son derece önemlidir. Bu halının 24 bölümlü geometrik desenli 

ic kısımı, önce grifonlu sonra geyikli bordürler ile çevrelenmiştir. Bu bordürlerin etrafına da 

süvari figürlerinin yer aldığı geniş bir bordür daha işlenmiştir (Esin, 1965: 171). At figürünü, 

eski Türk resminin ilk temsilcilerinden olan Uygur Türklerinin Eski Uygur şehirlerindeki 



INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

OTTOMAN EMPIRE STUDIES IN THREE CONTINENTS 

August 21-22, 2021           Istanbul, Turkey                                                          Proceedings book 

51 
 

kalıntılarında görmek mümkündür. VIII.-IX. yüzyıllardan kalma Budist ve Maniheist duvar 

resimlerinde at tasvirlerinin kullanıldığı birçok sahne bulunmaktadır (Aslanapa 1984: 14-15). 

Tarih boyunca birçok medeniyette yer alan at figürü Osmanlı Devleti’nde biniciliğin 

yerleşmesi ile en önemli unsur olmuştur. Savaşlarda rakibe üstünlük kurma, sık yer değiştirme 

ve ulaşım kolaylığı sağlaması bakımından Orta Asya Türk kültürünün bir etkisi olduğunu 

söylemek mümkündür. Özellikle Anadolu’da çocuklar küçük yaşta at ile tanışarak ileriki 

yaşantılarında at üstünde yeteneklerini geliştirmişlerdir (Murathan, Koç, Kartal ve Murathan, 

2019: 769-807).  

Osmanlı’da at önemli bir yer teşkil ettiğinden ötürü askerî birliklerinin önemli bir bölümü 

kapıkulu ve tımarlı sipahiler at üzerine dayalı kurulmuştur. Zaferlerde önemli başarılar elde 

eden birlikler Ordu-yı Humâyûnun bel kemiğini oluşturmuşlardır. Bunların yanı sıra ulaşım 

ve haberleşme at ile yapılmış, kurulan menzil sistemi ile işlemler hızlı bir şekilde 

sonuçlanmıştır. Osmanlı’da Saray atlarına bakan kişilerin reisi olarak bilinen “mîr-âhûr” diye 

önemli bir görev bulunmaktaydı (Eliaçık, 2013: 8-20). Bu sebeplerdir ki Osmanlıda at ve at 

bakımına önem verilmiştir. 

Osmanlıda at figürüne, askeri birliklerde, binicilikte, ve at sağlığına, at eğitimine verilen 

önemin yanı sıra atın resmedilmesine ve tasvirlerde geniş ölçüde yer almasına önem 

verilmiştir. Osmanlılar döneminde zirvesini yaşayan minyatür sanatı Fatih döneminde Gentile 

Bellini ve diğer sanatçılar ile büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Batı resim sanatını İstanbul 

atölyelerine tanıtan bu sanatçıların arkalarında bıraktıkları etki, Doğu geleneği ile erken 

Osmanlı dönemi minyatür sanatı üslûbunu oluşturan ilk evre olmuştur. Kanuni Sultan 

Süleyman dönemi ise minyatür sanatında birçok yeniliğin girişildiği bir devir olmuştur. Türk 

minyatürünün en parlak dönemi incelendiğinde Osmanlı dönemi ön plana çıkmaktadır (Esin, 

2017: 1315-1334) Kanuni Sultan Süleyman’ın 1543 Macaristan seferi ile Akdeniz seferleri, 

32 minyatürle “Süleymanname” adlı eserine resmedilerek canlandırılır. Doğudan ve Batıdan 

gelen çeşitli etkiler, 29 gerçekçiliğin hâkim olduğu kuvvetli bir biçem içerisinde ustalıkla 

bütünleştirilir (Aslanapa: 1989: 374). Bu eserde at figürleri anotomik özellikleri belirgin 

şekilde ve ince bir işçilik ile ele alınmıştır. 

Minyatürde at tasvirlerinin yer verildiği başka önemli bir eser de Şehname’dir. Minyatür 

sanatı, klasik çizgisi ile ilerleme kaydederken yine sanata çok ilgili bir padişah olan III. 

Murad zamanında yüksek düzeye ulaşmaktadır. Döneminin ünlü musavvirleri ise Nakkaş 

Osman ile Seyyid Lokman’dır. Nakkaş Osman’ın minyatürlerindeki atlar doğal ve gerçeğe 

yakın resmedilmiştir. Hünername tasvirlerinde ikinci planda kalan fonun aksine at tasvirleri 

ise ön planda yapılmıştır. Eserde kendine özgü renkler ile ele alınan atlar daha sonra 

Levni’nin de ilgisini çekmiş ve eserlerine yansıtmıştır (Başbuğ, 1990: 123-124).  

At minyatürü tasvirlerinin yer aldığı ve muhtaviyat olarak at, atçılık, at eğitimi ve sağlığını 

konu alan baytarnâmeler bulunmaktadır. At hastalık ve tedavilerine dair konuları içeren 

baytarnâme; binicilik, okçuluk, silahşörlük gibi konulara ait eserler ise kitâbul-fürûsiyye, 

hayl-nâme, feres-nâme gibi isimlerle kaleme alınmıştır (Eliaçık, 2013: 8-20). 

Baytarnâmelerde karşımıza en çok çıkan hayvan attır. Bu, atın kültür bütünlüğü içerisinde 

oynadığı rolle ilgilidir (Çınar, 1993: 2). 

Türklerde at ve atçılıkla ilgili eserlere bakıldığında genellikle Arapça eserlerden çevrilmiş ve 

telif eserlerin sayısının az olduğu görülmektedir. Baytarlık, atçılık ve biniciliğe dair belirlenen 

191 yazma eserin 80‘inin Arapça, 103’ünün Türkçe, 8’inin de Farsçadan oluştuğu tespit 

edilmiştir. Türkçe yazma eserlerin büyük kısmı Aristo’ya ait Baytarnâme’nin anonimleşmiş 

nüshalarıdır. Arapçadan çevirilen eserler ise tercüme durumunda kalmaktadır (Şen,1995:180-

190, Eliaçık, 2013:149-156). “Baytarlıkla ilgili en eski telif eser, Ubeyd b. Hammâd el-
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Halebî’nin tertip ettiği şekliyle günümüze kadar gelen ve Hz. Ali’nin seyisi Kamber’e ait 

olduğu iddia edilen Bayṭarnâme’dir (Gotha, nr. 2086, 78 varak; Mısır, Halil Ağa Ktp.)” 

(Kırbıyık, 1992: 278-282). İbni  Ahi  Hizâm’ın okçuluk  ve  binicilik  üzerine yazdığı  eser  

Memluklar  döneminde  Kitâbu  Münyeti'l-guzât adıyla Kıpçak  Türkçesine, 13.yüzyılda  İbni 

el-Ahnef’in  Muhtasaru  Kitâbi'l-baytara adlı eserinin bazı kısımları Mustafa  Kânî Mîr  

tarafından  Türkçeye, 14.  yüzyılın  en  büyük veteriner hekimleri arasında yer alan  İbni  el-

Munzir  el-Baytar’ın Kamilü’s-sınâ’ateyni’l-baytara  adlı  eseri Hacı Mustafa el-Bağdadî 

tarafından Türkçeye ve  aynı  yüzyılda  Tolu Bey  adına  Baytaratu’l-vâzıh  ve  Kitâbu fî-

riyâzati'l-hayl adıyla Memluk Kıpçakçasına çevrilmiş iki baytarnâme mevcuttur (Eliaçık, 

2013:149-156,  Şen, 1995:180-190). 

Muhammed ed-Demûşî’nin istinsah ettiği (893/1488) ʿAvnü ehli’l-cihâd (TSMK, III. Ahmed, 

nr. 1951); Muhammed b. Muhammed es-Süheylî eliyle Özdemir b. İnal için istinsah edilen 

(913/1507) Kitâbü’l-Bayṭara (Köprülü Ktp., nr. 1589/35, varak 213a-242b arası) veya Kitâb fî 

ʿilmi’l-bayṭara ve aḥvâli’l-ḫayl ve muʿâlecetihâ (TSMK, III. Ahmed, nr. 1959); el-Cevâhirü’l-

münteḫabe mine’l-fevâʾidi’l-mücerrebe fîmâ yeteʿallaḳ bi’l-bayṭara (Manisa İl Halk Ktp., nr. 

6461/3, h. 994); Kitâb fî maʿrifeti’l-ḫayl ve’l-cihâd ve fî ʿilmi’ḍ-ḍarb (TSMK, III. Ahmed, nr. 

2066); Mısır Çerkez sultanlarından birine tâbi Tulû Bey adında bir şahsiyet için Arapçadan 

Mısır Kıpçak Türkçesine çevrilen at hastalıkları ve atın tedavilerine ilişkin el-Bayṭaratü’l-

vâzıḥ (TSMK, Revan Köşkü, nr. 1695, 67 varak); iki kısımdan meydana gelen Farsçadan 

Arapçaya çevrilen Kitâbü’l-Bayṭara fî vaṣfi’d-devâb mine’l-ḫayl ve ġayrihâ (Gotha, nr. 2073, 

118 varak) gibi pek çok eserin müellifleri ise tespit edilememiştir. Müellifi bilinmeyen 

veyahut ismi dışında bir bilgi bulunmayan Arapça, Farsça ve bilhassa Türkçe birçok eser 

mevcuttur (Kırbıyık, 1992: 278-282). 

Osmanlı sahasında 1479 yılında müellifi bilinmeyen Arapça bir eser Hibetullah bin Mahmud 

bin Mevdûd el-Hanefî tarafından Kitâbu Baytar-nâme adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Bilinen 

Türkçe telif baytarnâmeler arasında Ali bin Ömer’in 1568’de yazdığı Gazâ-nâme ve Baytar-

nâme adlı eserlerdir. Başka bir telif eser ise Sultan II. Selim’in hekimbaşısı Ankaralı 

Nidâî’nin yazdığı, 60 baptan oluşan Tabâbet-i beşeriyye ve Baytariyye adlı eser olmuştur 

(Eliaçık, 2013:149-156, Şen, 1995:180-190). 

XVII. yüzyılın başlarında I. Ahmed’in (1603-1617) emriyle Emir Hacib Aşık Timur’un 

Umdetü’l-mülûk adlı eseri Tuhfetü’l-mülûk ve’s-selâtîn adıyla Arapçadan Türkçeye çevrilmiş 

164 minyatürlü bir nüshası (TSMK, H.415) bulunmaktadır. Üç ana bölüme ayrılmış eser; 

baytarlık, at bakımı ve eğitimi, av ve avcılıktan oluşmaktadır (Küçüker, Hasret, 2019:405-

418). I. Ahmeďin hattatı Belgradlı Ken’ân Efendi tarafından Aristo’ya ait anonimleşmiş 

baytarnâmeler tarzında bir eser yazılmış, aynı dönemde Şeyh Muhammed Kadızade de Kitab-

ı makbûl der-hâl-i huyûl adlı Türkçe eseri yazmıştır (Eliaçık, 2013:149-156, Şen, 1995:180-

190). 

Osmanlı döneminde baytarlığa verilen önem ilmi konuda çok sayıda yazılmış eserden 

anlaşılmaktadır. Osmanlıda 16. yüzyıldan itibaren baytarnâme şeklinde eserler yazılmış 

olmasına karşın veterinerlik öğretimi Avrupa'dan 80 yıl sonra 1842 yılında başlayabilmiştir 

(Özlü, 2012: 275, 239). Veteriner hekimliği okulunun açılmasından sonra bilimsel veteriner 

hekimlik kitapları halk tarafından çokça satın alınan baytarnâmelerin basıldığı anlaşılmaktadır 

(Dinçer, Özgür, Yaşar ve Özen,1999: 375-399). 

 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
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Walters'ın W.661 nolu el yazması, Ahmed Ata Tayyarzade'nin (ö. 1294/MS 1877), (Tuhfat ül-

farisin fi ahval-i huyul il-mucahidin) savaş atları eğitimini ve bakımını konu alan Osmanlı 

Türkçesi ile yazılmış resimli bir nüshasıdır. Metin, Şakir Muhammed tarafından H. 1271/MS 

1854-1855'te Rika yazısıyla yazılmıştır. Ana metinden önce ayrıntılı bir şekilde varak 1b-

3a’da içindekiler tablosu yer almıştır. Varak 3b’de eserin Sultan Abdülmecid'e (h. 1255/M. 

1839-1277 H./M. 1861) ithaf edildiğini belirtilmektedir. El yazmasının sonunda 29 varakta at 

minyatürü 1 varakta başlık tezyinatı bulunmaktadır. 

At bakımı hastalık ve tedavilerini geniş bir şekilde ele alan, kulak, burun boğaz, ağız ve göz 

hastalıklarına ayrı ayrı yer verilen Tuhfat ül-farisin fi ahval-i huyul il-mucahidin eserinde 

antik çağlardan beri süregelen usuller ve metodlar ele alınmıştır. Atlarda sık görülen 

hastalıklardan delirme, Baytarnemelerde ‘mankafa’ olarak bilenin hastalıklardan sakağı, hect 

gibi hastalıklar konuları arasında yer almaktadır (Açıkel, 2018, 242).  

Walters Sanat Müzesi W.661 Envanter Nolu Eser 

 

Resim 1. W.661 Envanter Numaralı Eserin Cildi 

 

Walters Sanat Müzesinde yer alan eser 1271 h. /1854-1855 m. tarihlidir. Walters Müzesinde 

W.661 envanter numara ile kayıtlı olan yazma nüsha yeşil deri ile kaplı bir cilde sahiptir. 

Eserin ölçüleri Y: 8 7/16 x G: 6 1/8 (21,5 x 15,5 cm)’dir. Eserin cilt tezyinatında, hançer 

yaprakları ile süslenmiş bir vazo içerisinde gül, lale, gonca motifleri ve yapraklar ile yapılmış 

bir tezyinat bulunmaktadır. Vazo ve bitkiler altınla bezenmiştir. Cildin iç ve dış pervazına 

altın ile cetvel çekilmiştir. İç pervazda nokta ve çizgiler ile detaylar yapılmıştır. Cildin alt ve 

üst kabı mevcuttur. Eserin cildi iyi durumdadır.  
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Resim 2. Varak 3b Başlık Süslemesi 

 

Eserin nohudi renkte olan 3b varağında, 11 satırdan oluşan ve rika hattı ile yazılmış metin 

bulunmaktadır. Yazı alanının başına serlevha tezhibi yapılmıştır. Serlavha tezhibinde ½ 

simetrik bir desen uygulanmıştır. 3b varağı başlık tezyinatı kompozisyon düzenlemesinde 

Osmanlı armasını andıran farklı bir başlık süslemesi yapılmıştır. Yazı alanı silme altın ile 

bezenmiş ancak bir yazı yazılmamış ve kırmızı-beyaz renk palmetlerle çevrelenmiştir. ½ 

simetrik bir süsleme yapılan başlık tezyinatında ortada bir davul, iki trompet ve üzerine ay 

yıldız yapılmıştır. Diğer yandan sancak, süngülü mızrak, borazan, kılıç, bayrak (kırlangıç 

formu), yeşil dal ve yaprakları olan beyaz, pembe bir süs bitkisine yer verilmiştir. Altının 

yoğunlukta olduğu başlık tezhibinde eflatun, mor, kırmızı, beyaz ve mavi gibi renkler tercih 

edilmiştir. Yazı alanı ve başlık tezhibinin etrafına altın ile cetvel çekilmiştir. 3b varağında 

herhangi bir yıpranma bulunmamaktadır.  

 

Resim 3. Varak 69a Kısrak Yıkayan Adamların Tasviri 

 

Eserin 69a varağında yer alan nohudi renk kağıt üzerine kısrak yıkayan iki adam tasviri 

yapılmıştır. Su yeşili giysi ve başlarında beyaz sarık ile tasvir edilen iki seyis küllü gri-beyaz 

bir kısrak ata bakım yapmaktadır. Kısrak atın kırmızı renk ile yapılmış oyan ve yuları 

bulunmaktadır. Atın yularından tutan ve atın kuyruk kısmını temizleyen iki figür yapılmıştır. 

Figürlerin duruşu ve hareketleri güçlü iki seyis tasvirini yansıtmaktadır. Kahverengi 

gölgelendirilmiş yeryüzü tasvirinde toprak renkler tercih edilmiştir. Tasvirde yapılan insan ve 
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at figürünün ayak gölgeleri ışık-gölge olgularına yer verildiğini göstermektedir. 69a varağında 

herhangi bir yıpranma bulunmamaktadır. 

 

Resim 4. Varak 70a At Binme Antrenmanı Tasviri 

 

Eserin 70a varağında yer alan nohudi renk kağıt üzerine ata binmiş antrenman yapan adam 

tasviri yapılmıştır. Açık mavi giysi ve başında beyaz sarık ile tasvir edilen seyisin açık 

kahverengi bir at ile antrenman yaptığı görülmektedir. Kahverengi atın üzerinde eyer ve 

kırmızı renk at koşum takımları bulunan ve Türk kültüründe çokça yer alan kuyruğu bağlı at 

tasvirine yer verilmiştir. At üzerinde beyaz eyer üzerine motifler yapılarak eyerin etrafına 

kırmızı bordür yapılmıştır. At koşum takımları kırmızı renktedir. At üstünde atın yularından 

tutan bir figür yapılmıştır. İnsan ve at figürü hareketli tasvir edilmiştir. Kahverengi ve 

gölgelendirilmiş yeryüzü tasvirinde soft renkler tercih edilmiştir. Tasvirde yapılan insan ve at 

figürünün ayak, kuyruk gölgeleri resimde ışık-gölge olgularına yer verildiğini göstermektedir. 

70a varağında herhangi bir yıpranma bulunmamaktadır. 

 

Resim 5. 72a Bir Ata Liderlik Eden Seyisin Bir Atı Hızlandırıp Ardından Yavaşlatması Tasviri 

 

Eserin 72a varağında yer alan nohudi renk kağıt üzerine bir ata liderlik eden bir seyisin atı 

hızlı adımlarla koşturup, yavaşlatması tasvirine yer verilmiştir. Su yeşili giysi ve başında 

beyaz sarık ile tasvir edilen seyisin açık kahverengi bir at ile antrenman yaptığı 

görülmektedir.  Açık kahverengi atın üzerinde beyaz bir eyer bulunmaktadır. Beyaz eyer 

üzerine eflatun rengi tonları ile penç, yaprak ve bitki motiflerinden oluşan bir süsleme 

yapılmıştır. Motifler siyah ile tahrirlendirilmiştir. Atın kırmızı yularından tutan bir figür 

yapılmıştır. İnsan ve at figürü hareketli bir şekilde tasvir edilmiştir. Yeryüzü tasvirinde 

kahverengi ve yeşil renkler kullanılmıştır. Tasvirde yapılan insan ve at figürünün ayak 
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gölgeleri ışık-gölge olgularına yer verildiğini göstermektedir. 72a varağında herhangi 

yıpranma bulunmamaktadır. 

 

Resim 6. 74a Kolik Hastası Bir Atı Eski Şarap ve Zeytinyağı ile İyileştirme Tasviri 

 

Eserin 74a varağında nohudi renk kağıt üzerine kolik hastalığı olan bir atı eski şarap ve 

zeytinyağı ile tedavi etme tasviri yer almıştır. Su yeşili giysi ve başında beyaz sarık ile tasvir 

edilen seyisin, siyah kuyruklu kahverengi bir atı tedavi ettiği görülmektedir. İnsan figürü yarı 

eğilmiş bir şekilde elinde bir şişe ile hazırladığı ilacı atın ağzına boşalttığı görülmektedir. 

Ayakları bağlanmış kahverengi at sırt üstü yere yatırılmış ve ağız yolu ile tedavi edilmektedir. 

Yeryüzü tasvirinde kahverengi ve yeşilin birkaç tonu birlikte kullanılmıştır. 74a varağında 

herhangi yıpranma bulunmamaktadır. 

 

Resim 7. 86a Kramp İçin İlaç Uygulandıktan Sonra Başı Eğik Bir At Tasviri 

 

Eserin 86a varağında yer alan nohudi renk kağıt üzerine kramp geçirmiş ata ilaç 

uygulandıktan sonra başını eğmesi tasviri yapılmıştır. Mavi giysi ve başında beyaz sarık ile 

tasvir edilen seyis, küllü gri-beyaz bir atı geçirdiği kramptan dolayı sakinleştirip ot yemesine 

yardım ediyor. Atın ve seyisin duruşu minyatürde verilmek istenen durumu aktarmaktadır. 

Atın bal renginden yapılmış oyan ve yuları bulunmaktadır. Atın yularından tutan seyis atın 

başında beklemektedir. Yeşil tonları ve toprak rengi ile koyulu açıklı renklendirilen yeryüzü 

tasvirinde küçük çimlerine yer verilmiştir. Tasvirde yapılan insan ve at figürünün ayak 

gölgeleri resimde ışık-gölge olgularına yer verildiğini göstermektedir. 86a varağında herhangi 

bir yıpranma bulunmamaktadır. 
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Resim 8, Varak 93a Histeri Krizi Geçiren Bir Atı Sakinleştirme Tasviri 

 

Eserin 93a varağında yer alan nohudi renk kağıt üzerine histeri krizi geçiren bir at ve atı 

sakinleştiren bir insan tasviri yapılmıştır. Su yeşili giysi ve başında beyaz sarık ile tasvir 

edilen seyis, küllü siyah-beyaz bir atı geçirdiği krizden dolayı sakinleştirmeye çalışmaktadır. 

Seyisin el ve ayak tasvirleri minyatürde verilmek istenen durumu anlaşılır kılmaktadır. Atın 

fuşya renk ile yapılmış oyan ve yuları bulunmaktadır. Atın boynundan tutarak atı 

sakinleştirmeye çalışan bir el tasviri görülmekte. Atın siyah ve uzun kuyruğu atın hareketine 

göre devinim kazanarak resmedilmiştir. Yeşilin tonları ve toprak rengi ile gölgelendirilmiş 

yeryüzü tasvirinde küçük çimlere yer verilmiştir. Tasvirde yapılan insan ve at figürünün ayak 

gölgeleri resimde ışık-gölge olgularına yer verildiğini göstermektedir. 93a varağında herhangi 

bir yıpranma bulunmamaktadır. 

 

Resim 9. 96a At Besleme Tasviri 

 

Eserin 96a varağında nohudi renk kağıt üzerine bir atı besleme tasviri yer almıştır. Su yeşili 

giysi ve başında beyaz sarık ile tasvir edilen seyisin siyah kuyruklu beyaz-gri bir atı beslediği 

görülmektedir. İnsan figürü hafif eğilmiş bir şekilde atın yem torbasından tutarak atı 

beslemektedir. Atın yarıya kadar dolu yem torbasının üstüne büyük bir penç motifi ile 

süsleme yapılmıştır. Yeryüzü tasvirinde koyu yeşil ve toprak renkler kullanılmıştır. Tasvirde 

yapılan insan figürü, atın yem torbası ve at figürünün ayak gölgeleri ışık-gölge olgularına yer 

verildiğini göstermektedir. 74a varağında herhangi yıpranma bulunmamaktadır. 
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SONUÇ 

At, Türk kültüründe son derece önemli bir yer tutmaktadır. Türkler yüzyıllar boyunca at 

üstünde savaşmış, ata binmiş ve at beslemişlerdir. Osmanlı Devleti’nde at önemli bir unsur 

olmuştur. Savaş atları yetiştirmeye, biniciliğe ve at eğitimine her dönem önem verilmiştir. At, 

at eğitimi ve sağlığı üzerine çeşitli baytarnâmeler yazılmıştır. 

Baytarlık ilmi çok eski ilimlerden olup hayvanlara duyulan ihtiyaç, hayvan bakımı, eğitimi ve 

sağlıkları açısından insanların tarih boyunca üzerine yazdığı konularından olmuştur. Türk 

kültüründe, çok fazla yer edinen at figürü üzerine birçok minyatür tasviri yapılmıştır. 

Çalışmamızın konusu olan Tuhfat ül-farisin fi ahval-i huyul il-mucahidin isimli yazma nüsha 

minyatür tasvirlerinin yanı sıra, baytarlık açısından ve muhteviyatında barındırdığı tıbbi ve 

ilmî bilgiler bakımından önem arz etmektedir.  Eserde at hastalıkları, at eğitimi, ata binme, at 

tedavi yöntemleri gibi atlara dair birçok minyatür tasviri yer almıştır.  

Ahmed 'Ata Tayyarzade'nin (ö. 1294/1877), Tuhfat ül-farisin fi ahval-i huyul il-mucahidin 

eserinin müstensih nüshasıdır. 1854-1855m. tarihli eser Şakir Muhammed tarafından XIX. 

yy’ın ikinci yarısında kaleme alınmıştır. Eser tezyinat bakımından yapıldığı yüzyıl 

özelliklerini taşımakla beraber nüshada 29 adet minyatür yer almıştır.  

Minyatürlerde; varak 69a’da kısrak yıkayan adamların tasviri, 70a’da ata binme antrenmanı, 

71a’da ata binme eğitimi, 72a’da bir ata hızlı adımlarla liderlik eden ve ardından yavaşlatan at 

bakıcısının eğitim tasviri,73a’da kısrak yıkamak, 74a’da kolik hastası bir atı eski şarap ve 

zeytinyağı iyileştirme tasviri, 75a ’da atın ağzından sülük çıkarmak, 76a’da at eğitimi, 77a’da 

sağlıklı bir at tasviri, 78a’da bir atın başını sarma tasviri, 79a’da tay eğitimini gösteren bir 

tasvir, 80a’da sağlıklı bir at tasviri, 81a’da damarlarında şişme olan at buzağı tasviri, 83a’da 

hect hastalığından acı çeken bir atın kulakları dönen at tasviri, 84a’da soğuktan dolayı 

kulakları yukarda olan bir at tasviri, 85a’da soğuktan acı çeken bir atın boynunu germe tasviri, 

86a’da kramp için ilaç uygulandıktan sonra başı eğik bir at tasviri,  87a’da midesinde bir 

solucandan mustarip bir atla uğraşma tasviri, 88a’da dik penisiyle idrarını yapan bir at, 89a’da 

bulaşkan ve burun akıntısı için ilaç uygulamasından sonra başını kaldırmış bir at tasviri, 

90a’da şişmiş boğazına ve göğsüne için ilaç uygulaması yapılan bir atın başını dik tutma 

tasviri, 91a’da gripten mustarip bir atı iyileştirme tasviri, 92a’da sakağı adlı bir hastalıktan 

mustarip bir atı iyileştirme tasviri, 93a’da histeri krizi geçiren bir atla uğraşma tasviri, varak 

94a’da ata binme tasviri, 95a’da bir atı sakinleştirmek, 96a’da at besleme ve 97a’da sağlıklı 

bir at tasvirlerine yer verilmiştir. 

1854-1855 tarihli eserin yapıldığı döneme ilişkin olarak minyatürlerde Batılılaşma etkisi 

fazlasıyla hissedilmektedir. Minyatürlerin daha çok resim tekniğinde yapıldığı 

gözlemlenmiştir. Türk minyatür sanatının etkileri altında yapılan batı resminin örneklerini 

oluşturan nitelikte tasvirlerdir. 

Eserdeki minyatürlerde sadece insan ve at figürüne yer verilmiştir. İnsan ve hayvan figürü ön 

planda yapılan minyatürlerde yeryüzü tasviri soft renklerle arka plana işlenmiştir. 

Minyatürlerdeki at ve insan figürlerinin tasvir biçiminden neyi işaret ettiği ya da ifade ettiği 

anlaşılabilmektedir. 28 minyatürde tek at figürüne yer verilirken 1 minyatürde 79a varağında 

tay eğitimi tasvirinde bir at birde tay figürüne yer verilmiştir. İnsan figürlerine 24 varakta yer 

verilmiştir. 69a, 73a ’da kısrak yıkama tasviri ve 95a’da bir atı sakinleştirme tasvirinde iki 

insan figürü tasvir edilirken 77a ve 80a varağı hariç diğer minyatürlerde sadece bir insan 

figürüne yer verilmiştir. 77a ve 80a varağında ise sadece sağlıklı birer at figürüne yer 

verilmiştir. Kompozisyonda işlenen tema (At figürü) odak noktasıdır. Metne dayalı olarak 

yapılan minyatürlerde verilmek istenen hareketler ve figürlerin iletişim etkisi yansıtılmıştır.  
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Konu resimler ile daha belirgin kılınmıştır. Minyatürlerin tümünde ışık-gölge olgularına yer 

verildiği görülmektedir.  

Minyatürlerde yeryüzü; açık renk yeşil ve toprak rengi tonları ile tasvir edilirken, atlar ise 

beyaz-gri, siyah, kahverenginin birkaç tonu ile renklendirilmiştir. İnsan figürleri ise mavi ve 

su yeşili giysiler ile başlarında beyaz renk sarıkla renklendirilmiştir. İnsan figürü tasvirlerinde 

tek renk ve tek tarz giysilere yer verilmiştir. 

Türk minyatür sanatında farklı dönem ve devletlerde at motifinin çeşitli eserlerde işlendiği 

görülmektedir. Bu tasvirlerden de ata verilen önem ve Türk kültüründe at resimlemenin 

önemli olduğu anlaşılmaktadır. Atlar tarih boyunca Türk kültüründe hususi bir yere sahip 

olmuştur.   
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ÖZET 

Bu çalışmada, II. Abdülhamid’in Rumeli ıslahatının vergiler maddesinin bir konusu olan aşar 

vergisinin tahsil usulü incelenmiştir. Islahat kapsamında 1902’de Rumeli Müfettişliğinin 

kurulması, iltizam usulü ve âşar tahsilinde yaşanan sıkıntılar ile devlet idarecilerinin bu 

sorunlara buldukları çözüm yolları değerlendirilmiştir. Bu çözüm yollarından birisi, bir vergi 

tahsil yöntemi olarak âşarın tahmis yöntemiyle tahsili konusudur. Tahmis yöntemi, geçmiş 

beş yılın ziraatından alınan âşar toplamının 1/5’inin alınması ile ortaya çıkan miktardır. 

Âşarın tahsil ve ihale yöntemi 1904’te Manastır’a bağlı otuz köyde tecrübe edilmiştir.   

Araştırma kapsamında âşar vergisinin, tahmis yöntemiyle arazi ve mahsuller üzerine dağıtılıp 

tercihen ahalisine ihale edilerek alınması usulünün R.1320/M.1904-05’de Manastır’ın otuz 

köyünde tecrübe edilmesi incelenmiştir. Tecrübe neticesinde âşarın tahmisle arazi üzerine 

tevzisinin daha faydalı olduğu değerlendirilmiştir. Yeni yöntem hazine ve ahalinin faydasına 

olmuş, uygulamanın vilâyât-ı selâsenin bazı mahallerine yayılması uygun görülmüştür.   

Manastır kazasında belirtilen tarihte, tahmis-i âşar konusu incelenirken, ana kaynak olarak 

öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi 

belgeleri kullanılmıştır. Teftişat-ı Rumeli Evrakı (Rumeli Müfettişliği) Manastır Evrakı başta 

olmak üzere Sadâret Divan‐ı Hümâyûn Kalemi Mukâvelenâmeler, Bâbıâlî Evrak Odası, İrâde 

Maliye, Rumeli Müfettişliği Müteferrik Evrak, Rumeli Müfettişliği Umum, Yıldız Perakende, 

Müfettişlikler ve Komiserlikler Tahrirâtı’nda konu ile ilgili çok kıymetli bilgilere ulaşılmıştır.  

Ayrıca konu ile ilgili yapılan kitap ve makalelerden istifade edilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: II. Abdülhamid, Rumeli Islahatı, Manastır Kazası, Vergiler, Tahmis, 

Âşar 

 

II. ABDÜLHAMİD'S RUMELİ REFORM: EXPERIENCE OF THE TAHMİS-İ AŞAR 

METHOD IN THE MANASTIR DISTRICT (R.1320/M.1904-05) 

 

ABSTRACT 

In this study, the collection method of aşar, which is a subject of the taxes article of 

Abdülhamid's Rumelian reform, has been examined. Within the scope of reform, the 

establishment of the Rumelian Inspectorate in 1902, the problems experienced in tax farming 

and the collection of aşar, and the solutions that the state administrators found to these 

problems were evaluated. One of these solutions is the collection of aşar by tahmis method as 

a tax collection method. The Tahmis method is the amount obtained by taking 1/5 of the total 

aşar from the past five years' agriculture. The collection and tender method of aşar was 

experienced in thirty villages of Manastır in 1904.  

Within the scope of the research, the aşar was distributed on the land and crops by the tahmis 

method. Preferably, it was purchased by tender. The method was experienced in thirty 
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villages of Manastır in R.1320/M.1904-05.  As a result of the experience, it has been 

evaluated that the distribution of aşar on the land with estimation is more beneficial. The new 

method was to the benefit of the treasury and the people, and it was deemed appropriate to 

spread the application to some parts of the province. 

While examining the subject of tahmis-i âşar on the date specified in the Manastır district, the 

documents from the Ottoman Archives of the Presidency of State Archives of the Republic of 

Turkey were used as the main source. Teftişat-ı Rumeli Documents (Rumeli Inspectorate), 

Manastır Documents, Grand Vizier's Office of the Grand Vizier, Contracts, Chamber of 

Subordinates, İrâde Finance, Rumeli Inspectorate Various Documents, Rumeli Inspectorate 

General Affairs, Retailing and Inspector General, very valuable information has been 

obtained. In addition, books and articles on the subject were used. 

Keywords: II. Abdülhamid, Rumeli Reform, Manastır District, Taxes, Tahmis, Aşar 

 

 

GİRİŞ 

1877-1878 harbini kaybeden Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 3 Mart 1878'de Ayastefanos 

Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmadaki maddeler Almanya, Rusya Fransa, İtalya ve 

Avusturya’nın katıldığı Berlin Kongresi’nde yeniden ele alınmış ve değiştirilmiştir. Bu 

kapsamda hazırlanan 13 Temmuz 1878 tarihli Berlin Antlaşması’na göre, Osmanlı 

Devleti’nin Makedonya’da ıslahat yapması şart koşulmuştur.1  

Savaş neticesinde Osmanlı Devleti, Rumeli’de önemli miktarda toprak ve nüfus kaybetmiştir. 

Savaşın hemen ardından özellikle âşar vergisi gelirleri düşmüştür. Gelirin düşüşünde 

Rumeli'deki verimli toprakların kaybı etkili olmuştur.2  

1896 yılında Sultan II.Abdülhamid Rumeli Islahat Layihası’nı hazırlatmıştır. İçerisinde 

ziraatın ıslahı ve vergi reformu gibi bu çalışmanın konusu kapsamına giren konular da yer 

almıştır.3 Sultan II.Abdülhamid, Berlin Antlaşması’ndan sonra beklenen ıslahatları yapması 

için 1 Aralık 19024 tarihinde, Selânik, Manastır ve Kosova vilâyetlerinden ibaret olan 

“Vilâyet-i Selâse” Umumî Müfettişi olarak Hüseyin Hilmi Paşa’yı görevlendirmiştir. Paşa’ya 

yardımcı olması için yanına askerî ve sivil müşavirler vermiştir. Hüseyin Hilmi Paşa 8 Aralık 

1902’de bölgenin idari merkezi Selanik’e gelerek göreve başlamıştır. Sultan Abdülhamid dört 

gün sonra, yani 13 Aralık 1902 tarihinde Rumeli Umûmî Müfettişliği dâhilindeki vilâyetlerde 

yapılması öngörülen ıslahat talimatını göndermiştir.5  

Vilâyât-ı Selâse’de tecrübe maksadıyla tahmis-i âşar6 uygulamasına başlanmadan önce, 28 

Kasım 1902’de Âşar Nizamnamesi düzenlenmiştir. Nizamnamenin kırk ikinci maddesinde, 

hububat âşarı ihale bedelinin, her yerin mahsulünün olgunlaşma mevsimine göre haziran, 

temmuz, ağustos ve eylül aylarından başlayarak altı eşit taksitle alınması kararlaştırılmıştır. 

                                                             
1, İhsan Gencer, “Berlin Antlaşması”, DİA, C.5, TDV, İstanbul 1992, s. 516-517. 
2 Nadir, Özbek, İmparatorluğun Bedeli: Osmanlı’da Vergi, Siyaset ve Toplumsal Adalet (1839-1908), Boğaziçi 
Üniversitesi, İstanbul 2015, s. 43. 
3  Ramazan Balcı, “Kosova Islahatı (1896-1905): Rumeli Vilayet-i Şahanesine Mahsus Mevadd-ı Islahiyye 
Layihası’nın Kosova’da Uygulanması”, Türkiyat Mecmuası, XXII/2, (2012), s. 7. 
4 BOA, BEO, 1957/146718, 29 Şaban 1320 (1 Aralık 1902), s. 1.  
5 Mustafa, Alkan, “Hüseyin Hilmi Paşa’nın Rumeli Umûmî Müfettişliği (1902-1908)”, CBU Sosyal Bilimler Dergisi, 
XIII/1 (2015), s. 248.  
6 Bk. Kemalettin Koç, “Osmanlı Devleti’nde Tahmis-i Âşar Usulünün Tercih Nedenleri,” 2. Uluslararası Sosyal 
Bilimler Ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 9-10 Ekim 2020, Elazığ 2020, s. 302.  

https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuturkiyat


INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

OTTOMAN EMPIRE STUDIES IN THREE CONTINENTS 

August 21-22, 2021           Istanbul, Turkey                                                          Proceedings book 

63 
 

Dolayısıyla en erken olgunlaşan mahsulün âşarı haziranın başından kasım ayına, en geç 

olgunlaşan mahsullerin âşarı eylülün başından şubata kadar altı eşit taksitle alınacaktı. 

Nizamnamede, hububat dışındaki mahsulün âşar tahsilinin nasıl yapılacağı da belirlenmiştir.7 

Bunun yanında 8 Temmuz 1903 tarihinde, Yaveran-ı Hazret-i Şehriyari Yunan Hudud 

Komutanı ve Müfettişi Ferik Seyfullah, âşarın teslis ve tahmis usulüyle tahsil edilmesi 

konusunda Manastır/Nasliç’ten telgraf çekmiştir.8  

Bu dönemde Bulgarlar da rahat durmayarak Makedonya’da krizi derinleştirmek için genel bir 

isyan planlamıştır. Plan kapsamında 2 Ağustos 1903 tarihinde İç Makedonya Devrimci 

Örgütü tarafından düzenlenen İlinden İsyanı’ çıkarılmıştır. İsyan Manastır bölgesinde 

başlamıştır. İsyan sırasında Manastır Sancağı’nda, 3-25 Ağustos arasında bir cami, üç okul, 

yüz elli dört ev, doksan yedi kule, on dört saman deposu, beş buğday ambarı, sekiz han, sekiz 

değirmen, dört yüz yulaf ve saman arabası tahrip edilmiştir.9 Bu devrede, Manastır Vilâyeti de 

idari olarak Manastır, Debre, Görice, İlbasan, Serfice adlarında beş sancağa, 10  Manastır 

Sancağı da Pirlepe, Ohri, Florina, Kırçova kazalarına taksim edilmişti.11  

Manastır’daki isyanın yanında doğal afetler de bölgeyi vurmuş, 4 Nisan 1904’te deprem 

meydana gelmiştir. Deprem aynı gün Manastır Valisi Hâzım tarafından Dahiliye Nezareti’ne 

telgrafla bildirilmiştir. Telgrafa göre, saat beş buçukta birincisi hafif ve ikincisi şiddetli olmak 

üzere iki hareket-i arz/deprem olmuştur. Bu şiddetli depremde birçok ailenin evleri yıkılmış 

ve malları zarar görmüştür. Zarar gören binalar dolayısıyla ahali geceleri yatacak yer 

bulamamış ve açıkta kalmıştır. Osmanlı Devleti, yaşadığı türlü sıkıntılarına rağmen, yaşanan 

bu felakette halkını yalnız bırakmamış ve depremde zarar gören vatandaşlarına şefkat elini 

uzatmıştır. Meskenleri zarar görerek açıkta kalan ahalisi için askeriye tarafından çadır tedarik 

edilmesi, mahalli idare tarafından da barakalar yapılması talimatını vermiştir. Ayrıca 

depremde zarar gören cami ve mektepler gibi sosyal alanların askeriye yardımıyla tamiratının 

yapılması için talimatlar göndermiştir.12  

 

1. ÂŞAR VERGİSİ’NİN DAĞITILMA USULLERİ  

Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren görüldüğü şekilde XIX. Yüzyılda da hüküm sürdüğü 

toprakların birçok bölgesinde olduğu gibi Rumeli coğrafyasında da sıkıntı yaşansın veya 

yaşanmasın, çeşitli zorluklara rağmen halkının türlü sorunlarını çözmek için gayret gösterdiği 

anlaşılmaktadır. Bu düşünceyle II. Abdülhamid de yaşanan türlü sıkıntılara ve zorluklara 

rağmen, ahalinin ekonomik ve sosyal refahı ve daha iyi şartlarda yaşamını devam ettirmesi 

gayesiyle ıslahatları sürekli ve düzenli hale getirmiştir.  

Yapılan ıslahatlardan birisi 1896 tarihli Rumeli Islahatı’dır. Islahatı kapsamında âşar 

vergisinin arazi üzerinden alınması yöntemi bu tarihten itibaren Edime, Kosova ve Manastır 

vilayetlerinin bazı kazalarında tecrübe maksadıyla uygulamaya konmuştur. Bu uygulama ile 

âşar vergisine, arazi üzerine konulmuş bir tür servet ve gelir vergisi niteliği kazandırılması 

                                                             
7 BOA, A.}DVN.MKL., 42/13, 26 Şaban 1320 (28 Kasım 1902), s. 6. 
8 BOA, TFR.I..MN., 197/19648, 12 Rebiyülahir 1321 (8 Temmuz 1903), s. 1-2.   
9, Zeynep İskefiyeli Özgür Tilbe, “Makedonya Meselesinde Osmanlı Devleti’nin Dış Basındaki Sesi: Rumeli 
Umumî Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa”, Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih-Kültür Araştırmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (BAYTAM), Bartın 2017, s. 33-35. 
10 Nurettin Birol, Deniz Akpınar, “XIX. Yüzyıl Sonlarında Manastır Vilâyeti Ve Vali Halil Rıfat Paşa’nın Faaliyetleri 
(1887-1889)”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, III/14, (Haziran 2015), s. 142.  
11 BOA, TFR.I.M., 1/31, s. 3.   Kaya Bayraktar, “Makedonya Sorunu ve Avrupa Müdahalesi (1902-1905)”, Bilig, 69 
(Bahar/2014), 3. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilig/issue/25364/267717 
12  BOA, BEO, 2307/173008, 20 Muharrem 1322 (6 Nisan 1904) s. 1-2, 5; Özer Özbozdağlı, “Osmanlı 
Makedonya’sında 4 Nisan 1904 Depremi Ve Sonuçları,” Tarih Araştırmaları Dergisi, XXXIX/67, (2020), s. 468.  

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilig/issue/25364/267717
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amaçlanmıştır. Rumeli’de milliyetçiliğin köylüler arasında zemin bulması, uygulamanın 

Rumeli'de denenmesinin önemine işaret eder. Gerçekten köylüler, âşar vergisi tahsil 

yöntemindeki aksaklıklardan dolayı sıkıntı çekmekteydi. Bu sıkıntıların sonucunda, özellikle 

gayrimüslim ahalinin devletten uzaklaşarak, milliyetçi hareketlere yönelmesi tehlikesi 

oluşmuştur. Âşarın, arazi vergisi gibi, dönüm üzerinden alınması yöntemi, böylece Rumeli'nin 

üç kazasında uygulamaya konmuştur. Ancak sonraki yıllarda uygulama 

yaygınlaştırılmamıştır. 1904-5'te yine Rumeli'nin bazı köylerinde, âşarın köylüye müzayede 

yapılmadan ihalesi şeklinde bir yöntem de denenmiştir. Burada da âşar, mükellefler arsasında 

temlik olunan arazi miktarı esas alınarak paylaştırılmıştır.  Dolayısıyla bölgedeki vergi 

adaletsizliğine karşı gelişen güçlü toplumsal ve siyasal muhalefet giderilmek istenmiştir. Bu 

amaçla usulün Rumeli’de tecrübe edilmesi gerekli görülmüştür.13  

Rumeli’de, âşar tahsilinin devlet hazinesi ve memleket ahalisinin faydasına layık bir şekle 

sokulması hakkındaki İrade-i Seniye’ye uygun olarak, Maliye komisyonunda mazbata 

hazırlanmıştır. Hazırlanan mazbata ile âşarın müzayede edilmeksizin, uygun bir bedel/tutar ile 

köy ahalisine ihalesinin birkaç köyde denenmesi istenmiştir. 1904-05 yılı için Manastır 

vilayetinin on köyünün beşinde Âşar Layiha-i Nizamiyesi’ne göre âşarın müzayede ile köy 

köy ahaliye ihale edilmesi, geriye kalan beş köyde ise müfettişin bildirdiği şekilde müzayede 

edilmeden uygun bedel ile köy ahalisine kiraya verilmesi için mazbata hazırlanmıştır. 

Mazbata, Rumeli Umumi Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa’ya tebliğ edilmiştir.14  

 

2. TAHMİS YÖNTEMİNİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

Rumeli Vilâyât-ı Şâhâne âşarının ihalesinin nasıl yapılacağı hakkında İrade-i Seniye yani 

kanun çıkarılmış ve Rumeli Müfettişliği’ne gönderilmiştir. Müfettiş tarafından da telgrafa 

cevap yazılmıştır. Hem İrade-i Seniye hem de adı geçen vilayetlerin müfettişliğinden gelen 

telgrafname Meclis-i Vükelâ’da mütalaa edilmiştir. 6 Temmuz 1904 tarihinde yapılan mütalaa 

şu bilgileri içermektedir: Tecrübe Manastır Kazası’nın en fazla ziraatla uğraşan köylerinden 

üçü halkının hepsi Müslim, üçü halkı Müslim ve gayrimüslim ve dördü de halkının hepsi 

Hristiyan ahaliye sahip on köyü seçilerek tatbikata başlanacaktır. Ancak layiha, terbi bedel 

(Geçmiş dört yılın âşar bedelinin toplamının dörde bölünmesiyle ortaya çıkan tutarın esas 

kabul edilmesi) esasına dayanmıştır. Rumeli Müfettişliği, seçilen on köyün terbi bedeli 1797 

lira iken tahmis bedelinin 1841 lira olduğunu bildirmiştir. Bu yüzden terbi suretiyle 

uygulamanın hazineye zarar vereceği beyan edilmiştir. Netice olarak tahmis usulünün tercih 

edilerek, uygulamanın bu esas üzerine yapılması gereği bildirilmiştir. Merkezde, tahmis bedel 

usulünün tatbiki için adı geçen müfettişliğe telgrafname yazılması müzakere edilmiştir.15 

Rumeli’de âşarın tahmis yöntemiyle, biri mahsuller üzerine diğeri arazi üzerine dağıtılması 

esaslarına dayanan iki usul kabul edildiği anlaşılmaktadır. Ahali başlangıçta her iki usulün 

faydasını anlayamamıştır. Ayrıca uygulama tercihlerine bırakıldığı için, kabul etmekte 

tereddüt etmişlerdir. Köylerinin âşarının, önceki âşar gelirleri esas alınarak, müzayede ile 

taliplere ihalesini arzu ve tercih etmişlerdir. Bazı köylerde, yapılacak denemenin ahaliye 

sağlayacağı faydalar anlatılmıştır. Birinci olarak halkının hepsi Müslim, ikinci olarak hepsi 

gayrimüslim, üçüncü olarak Müslim ve gayrimüslim ahaliye sahip köylerden, dördüncü 

olarak yarıcılıkla ziraat yapılan, beşinci olarak köylüler ve çiftçiler ile ileri gelenler/eşraf 

tarafından ortaklaşa tasarruf edilen çiftliklerden on köy ve çiftlik seçilip her iki usulün 

uygulamasına başlanmıştır. Ayrıca toprak mahsulleri esası üzerine uygulanacak köylerde de 

                                                             
13 Özbek, s. 84-86.  
14 BOA, İ.ML..59/36, 18 Cemaziyülevvel 1322, (31 Temmuz 1904), s. 4. 
15 BOA, MV., 109/64, 22 Rebiülahir1322, (6 Temmuz 1904), s. 2. 
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arazinin deftere kaydedilmesi ve tahmis bedelinin arazi üzerine dağıtılması istenirse, bu 

talebin kabul edilmesi istenmiştir.16 Dolayısıyla uygulama esnasında köylülerin istekleri göz 

önüne alınmıştır.   

Bunun yanında Manastır Kazası’nda ziraat fazlaca gelişmiş olup çiftçilerin sayısı fazlaydı. 

Fakat çiftçiye oranla arazi miktarı daha azdı. Bu yüzden bir arazi herhangi bir sebeple sahibi 

tarafından ekilemediği zaman boş bırakılmamıştır. Böyle durumlarda, arazi müteahhit ve 

kiracılar tarafından kiralanarak işlenmiştir. Tahmis bedelinin mahsuller üzerine taksim 

edilerek alınması halinde, her ne kadar ortada mültezim bulunmuyorsa da köyde yine her 

şahsın ekinleri ve mahsullerinin tarlalarda veya harman yerlerinde tahmin edilip ölçülerek 

deftere kaydedilmesi gerekmiştir.17   

30 Haziran 1904’te ise merkezden gönderilen emirde, köylerden yarısının terbi bedele, diğer 

yarısını da tahmise göre tecrübe edilmesi istenmiştir. Bu maksatla, Manastır Kazası’nın en 

fazla ziraatla uğraşan köylerinden üçü Müslim, üçü Müslim ve gayrimüslim ve dördü sırf 

Hristiyan olmak üzere toplam on köy seçilmiştir. Denemeyi kabul eden köylerde perşembe 

günü uygulamaya başlanacağını bildirilmiştir.    

2.1. Tahmis Yönteminin Tercih Edilmesi  

Islahat talimatının sekizinci maddesinde dört yıllık âşar bedelin terbi edilerek ortaya çıkacak 

¼’ünün, dağıtılacak bedele esas kabul edileceği belirtilmişti. Fakat Vilâyât-ı Selâse öşür 

varidatının tahmis bedelinin, terbі bedele göre daha fazla ve hazine yararına daha uygun 

görülmüştür.18 Dolayısıyla on köyde tahmis tutarının esas alınarak tecrübe edilmesi kararı 

alındığı görülmektedir.  

Layiha-i Nizamiye’nin terbi bedel esasına dayanmasına ragmen, Manastır Kazası’nın tahmis 

bedeli 32682, terbi bedeli ise 30980 çıkmıştır. İlk etapta tecrübe için seçilen on köyün tahmis 

bedeli 1841 lira iken, terbi bedeli 1797 lira olup tahmise göre daha düşüktür. Böylece tahsilde, 

bir usulün tahmis ve diğerinin terbi suretiyle iki farklı şekilde uygulanmasının, hazineyi zarara 

uğratacağı anlaşılmıştır.19 Osmanlı devlet adamlarının, uygulanacak tahsil yöntemlerinden 

hazine ve ahalinin en iyi şekilde istifade edebilmesi için çeşitli şıklar arasında mukayese 

yaptıkları anlaşılmaktadır. Yapılan mukayese ve tercihler de titizlikle yürütülmüştür. 

2.2. Âşar Dağıtımının On Köyde Uygulanmaya Başlanması  

Âşarın tahmis yöntemiyle ve adı geçen iki usulle on köyde uygulanmasına başlandıktan sonra, 

faydaları halk tarafından öğrenilmiştir. Bunun yanında, başlangıçta bazı köyler uygulama 

konusunda tereddüt etmiştir. Uygulamadan fayda sağlandıktan sonra, tereddüt eden diğer 

köylüler de20 müracaat ederek, usulün kendi köylerinde de tecrübe maksadıyla uygulanmasını 

talep etmiştir. Rumeli Müfettişi Hüseyin Hilmi, Sadaret’e, uygulamanın on hatta yirmi köye 

daha yayılmasıyla hazineye daha fazla para girişinin sağlanacağını bildirmiştir.21 Müfettişin 

talebi Meclis-i Mahsus-ı Vükela’da yapılan ve Evkaf-ı Hümayun Nazırı Galip Paşa ile Adliye 

Nazırı Abdurrahman Paşa’nın hastalıkları nedeniyle katılamadığı toplantıda, Sadrazam 

Mehmed Ferid, Dahiliye Nazırı Mehmed Memduh Paşa, Hariciye Nazırı Ahmed Tevfik Paşa, 

Şura-yı Devlet Reisi Mehmed Said Paşa, Serasker Rıza Paşa, Şeyhülislam Mehmed 

Cemaleddin, Sadaret Müsteşarı Mehmed Tevfik, Maarif Nazırı Haşim, Ticaret ve Nafia 

Nazırı, Maliye Nazırı Ahmed Reşad, Tophane-i Amire Müşiri Zeki Paşa, Bahriye Nazırı 

                                                             
16 BOA, TFR.I..UM., 30/2912, 21 Şaban 1323 (21 Ekim 1905), s. 27-1.  
17 BOA, TFR.I..UM., 30/2912, 21 Şaban 1323 (21 Ekim 1905), s. 27-2.  
18 BOA, TFR.I..UM., 30/2912, 21 Şaban 1323 (21 Ekim 1905), s. 27-5.  
19 BOA, Y.PRK.MK., 19/41, 21 Rebiyülahir 1322 (5 Temmuz 1904), s. 1; BOA, İ..ML..59/36, 18 Cemaziyülevvel 
1322, (31 Temmuz 1904), s. 2.  
20 BOA, TFR.I..UM., 30/2912, 21 Şaban 1323 (21 Ekim 1905), s. 27-2.  
21 BOA, İ..ML..59/36, 18 Cemaziyülevvel 1322, (31 Temmuz 1904), s. 3.  
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Mehmed Cemaleddin Paşa’nın hazır bulunduğu toplantıda görüşülmüştür. 11 Temmuz 

1904’te yapılan görüşme sonucunda, yapılan tecrübeden ne suretle istifade edileceği 

belirlediğinden dolayı, uygulamanın şimdilik on köye daha yayılması uygun görülmüştür.22 

Meclisin görüşü, Sadrazam Ferid tarafından onaya sunulmuştur. Padişahın kararı, 1 Ağustos 

1904’te sadrazam arzının altına Serkatibi Hazreti Şehriyari Tahsin Paşa imzasıyla, gereği gibi 

hareket edilmesi bildirilmiştir.23   

15 Temmuz 1904’te ise Manastır’a bağlı Murgaş Köyü âşarının arazi üzerinden alınması 

kararlaştırılmıştır. Bu kararın Murgaş Köyü’nde memnuniyetle karşılanması, köye komşu 

olan Ostrogova Köyü ahalisini etkilemiştir. Ostrogova Köyü ahalisinin isteğiyle, âşarın arazi 

üzerine taksimi uygun görülmüştür. Fakat talimata uygun olarak, arazinin derecelere 

ayrılmasına ve tahmis bedelinin ona göre dağıtılmasına dikkat edilmesi talep edilmiştir.24 Bu 

işlemlerin altında âşar tahmis memurlarının imzası bulunmaktadır.   

2.3. İki Usulün Otuz Köye Yayılması   

1 Ağustos 1904’te, âşarın tahmis yöntemiyle iki usul esas alınarak dağıtımına, on köy daha 

eklenmiş ve köy sayısı yirmiye çıkarılmıştır. Bunu öğrenen Poiçova köyü ahalisi de 

köylerinin âşarının tahmis yöntemiyle kendilerine ihale edilmesini talep etmişlerdir. Fakat 

yöntemin şimdilik yirmi köyde denendiğinden dolayı, diğer köylere yayılmasının henüz 

mümkün olmadığı bildirilmiştir. 25  Buna rağmen yöntemin uygulandığı yirmi köye yeni 

köylerin eklenmesi isteği devam etmiştir. Bu maksatla Rumeli Müfettişliği’ne 4 Ağustos 

1904’te Sadrazam Ferid tarafından telgraf çekilmiştir. Telgrafta, eğer zamanı geçmemiş ise, 

yöntemin on köyde daha uygulanmasının uygun olduğu bildirilmiştir. 26  Dolayısıyla bu 

dönemde tahmis yönteminin Manastır’da 30 köye yayıldığı anlaşılmaktadır.  

Tecrübe maksadıyla belirlenen ve ekleme yapılan son on köyün isimleriyle, öşür bedellerinin 

ve dağıtım işlemlerinin bitim tarihi ile Meclis-i İdare tarafından onay tarihlerini gösteren 

pusula, 23 Kasım 1904’te hazırlanmıştır. İşlemleri geç biten Kırkline, Obroşan, İsveta, 

Kukraçan, Gradeşniçe, Mogila, Radobor, Dragarina, Orta Eğri ve Austerliçe köylerinin 

toplam tahmis bedeli 340903 kuruş olarak belirlenmiş ve onaylanmıştır.27 Bu köylerin isimleri 

ve tahmis bedelleri şu şeklide tevzi edilmiştir:  

 

Tablo 1: 23 Kasım 1904’te Tahmis Bedeli ve Tevzisi Biten On Köy 
Köy Adı Tahmis Bedeli/ Kuruş 

Kırkline 25539 

Obroşan 28766 

İsveta 11413 

Kukraçan 73422 

Gradeşniçe 37716 

Mogila 80821 

Radobor 47144 

Dragarina 4831 

Orta Eğri 25398 

Austerliçe 5853 

Toplam 340903 

  

                                                             
22 BOA, İ..ML..59/36, 18 Cemaziyülevvel 1322, (31 Temmuz 1904), s. 4. 
23 BOA, İ..ML..59/36, 18 Cemaziyülevvel 1322, (31 Temmuz 1904), s. 6.  
24 BOA, TFR.I..MN., 43/4206, 2 Cemaziyülevvel 1322 (15 Temmuz 1904), s. 1. 
25 BOA, TFR.I..MN., 44/4359, 19 Cemaziyülevvel 1322, (1 Ağustos 1904).  
26 BOA, TFR.I..MN., 198/19705, 25 Cemaziyülevvel 1322, (7 Ağustos 1904), s. 1.  
27 BOA, TFR.I..MN., 53/5258, 24 Ramazan 1322 (2 Aralık 1904), s. 2.  
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Tecrübe, otuz köyün yirmi altısında arazi ve dördünde hasılat esası üzerine yapılmış ise de bu 

dört köy ahalisi de gelecek yılda dağıtımın arazi üzerine yapılmasını istemişlerdir. Otuz 

köyün tahmis bedeli 730 küsur bin kuruşa, âşar veren kişilerin sayısı da 5160’a ulaşmıştır.28 

Fakat usulün sürekliliği için, bir vilayetin otuz köyünde yapılan tecrübenin yeterli 

olamayacağı görüşü ağırlık kazanmıştır.29    

2.3.1. Âşarı Tahmise Bağlanan Köyler  

Varidat-ı öşriyesi Duyun-ı Umumiye’ye bırakılmış olan Manastır Kazas’ında 30 

R.1320/M.1904-05 yılında âşarı tahmise bağlanan otuz köyün isimleri şu şekildedir. Barişan, 

Porodim, Bituşa, İsfete Petka, Lemçe, Obsirine, Gradeşniçe, Jabyan, Voloşine, Çayırlı, 

Hanalu, Bratindol, Ramne, Radobor, Eğri Paşa, Orta Eğri, Mogila, Çirnebuka, Dragarina, 

Kırkline, Kukraçan, İslimye, Ostrogova, Çernofça, Obroşan, Belçe, Murgaş, Sopotniçe, 

Austerliçe ve İsveta’dır.31  

 

3. TAHMÎS-İ ÂŞARIN TAHSİLATI   

3.1. Tahsilat  

Talimatın on altıncı maddesinde, öşür bedelinin vergi tahsildarları tarafından alınması 

bildirilmiş olmasına rağmen, ilk olarak vergi tahsildarlarının sayısı yetersiz kalmıştır. İkinci 

olarak öşür bedelleri, çiftçilerin elinde mahsulü varken üç ay zarfında tahsil edilmediğinden 

geriye çok bakaya kalmıştır. Âşar taksitleri zamanı geldiğinde, tahsildarların yalnızca öşür 

bedelini tahsil ile meşgul olmaları da vergi tahsilatını aksatacaktır. İltizam usulünün zararları 

bilindiği halde, öşür bedellerinin ahaliden tahsilinde zorluk ve erteleme yaşanılabilmesi 

düşüncesiyle, ortadan kaldırılamamıştır. Aynı düşüncesinin bir sonucu olarak, tahmis usulü 

tercih edilip yaygınlaşmamış, hatta Duyun-ı Umumiye İdaresi tahmise karşı çıkmıştır. 

Manastır’da otuz köyün tahmis bedelini tahsil için beş yüz kuruş maaşla ve dört ay müddetle 

iki tahsildar tayin edildiği halde, 1905 Ocak ayının sonuna kadar bedelin tamamı tahsil 

edilememiştir.32  

Ayrıca tahsildar tayin edilmemiş olsaydı, daha fazla bakaya kalması ihtimali vardı. Ocak ayı 

sonuna kadar tahsilatın tümünün bitirilemeyerek bakaya kalmasının sebepleri şu şekilde 

sıralanmıştır;  

• İlk olarak, tahmisin denemesine çok geç başlanmıştır. Bu gecikme, çiftçilere verilecek 

belgelerin yazılması ve dağıtımının zaruri olarak eylül ayının sonuna kadar uzamasına 

yol açmıştır.  

• İkinci olarak, tahsilata en fazla müsait olan mevsimlerde Ramazan-ı Şerif’in 

başlaması 33  ve arkasından gayrimüslimlerin yortuları, işlerin yavaşlamasına sebep 

olmuştur. 

                                                             
28 BOA, TFR.I..UM., 30/2912, 21 Şaban 1323 (21 Ekim 1905), s. 27-3.  
29 BOA, TFR.I..UM., 30/2912, 21 Şaban 1323 (21 Ekim 1905), s. 27-5.  
30 BOA, İ.ML., 63/36, s. 3.  
31 BOA, TFR.I..MN., 61/6013, 11 Safer 1323 (17 Nisan 1905). Yer adlarını teyit etmek için şu kaynaklara 
başvurulmuştur: Kaynaklarıyla Osmanlı Coğrafyası Yer Adları Sözlüğü, haz. Ali Coşkun [vd.], Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, İstanbul 2020; 370 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-İli Defteri 
(937/1530) I: Dizin ve Tıpkıbasım, yay. haz. Ahmet Özkılınç [vd.], Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara 2001. 
32 BOA, TFR.I..UM., 30/2912, 21 Şaban 1323 (21 Ekim 1905), s. 27-6.  
33 Kaldı ki 1904 yılı Ramazan ayı 9 Kasım’da başlamış, 8 Aralık’ta bitmiştir (https://www.ttk.gov.tr/tarih-cevirme-
kilavuzu/). 
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• Üçüncü ve esas sebep, taksitlerini zamanında ödemeyen kişiler aleyhine, kanuna 

uygun takibat yapılmamış, bu kişilerin mallarına haciz ve satış işlemi 

uygulanmamıştır. Memurların bu konuyu ihmal ettikleri düşünülmüştür. Bununla 

beraber vilayete tebligat yapılarak, adı geçen bakayanın gelecek seneye kadar tahsili 

istenmiştir.34  

Bu dönemde Manastır Valisi Hâzım Paşa konu ile ilgili bilgiler vermiştir.35 Tahmis edilen 

otuz köyün bedeli 730644 kuruş olduğu halde, kasım sonuna doğru 378039 kuruş tahsil 

edilmiştir. Tahsilatı dört kola ayrılan köylerin, yalnız iki koluna ait defter kayıtlarının ayrıntılı 

işlemleri bu sefer bitirilmiştir. Borçlarını vermeyenler hakkında, Tahsil-i Emval 

Nizamnamesi’nin 31. maddesine göre, ihbarnameleri tahsildarlar tarafından yazılarak tebliğ 

edilmesi gerekmiştir. Diğer iki kolun hesabının da bir haftaya kadar bitirileceği gibi tahsilata 

bir kat daha hız verileceği bildirilmiştir.36 Bunun yanında adı geçen 30 köyün tahsilatı için 

yedi-sekiz defa memurlar gönderilmiştir.37  

3.2. Uygulamanın Değerlendirilmesi  

Vilâyât-ı Selâse’de âşarın tahmis yöntemiyle uygulanması tecrübesi, Osmanlı devlet adamları 

tarafından değerlendirilmiştir. Bu kapsamda konu hakkında Sadaret ile Rumeli Müfettişliği 

arasında yazışmalar yapılmıştır. Yazışmalardan birisi, Sadrazam Mehmed Ferid tarafından 

yapılmış ve 18 Aralık 1904 tarihlidir. Buna göre,  

• Manastır Vilayeti merkez kazasına bağlı on köyden beşinin bilinen nizamname 

layihası ve beşinin müfettiş tarafından bildirilen usule uygun olarak tâşiri38 yapılmıştır.  

• Diğer mahallerde bu senelik öşür varidatının kanunlar ve mevcut kararlara göre tahsili 

istenmiştir.  

• Bu tâşir usulünün, on köy daha eklenerek köy sayısının yirmiye çıkarılmasına karar 

verilmiştir.  

• Nihayette yirmi köye on köy daha eklenerek, uygulamanın toplam otuz köyde 

yürütülmesi uygun görülmüştür.   

• Şimdiye kadar âşarın tahmisle arazi ve mahsuller üzerine tevzi edilerek, bu iki şeklin 

tecrübe olarak uygulanmasının sonuçları hakkında müfettişliğin düşünceleri 

istenmiştir.   

• Bilhassa Rumeli vilayetleri tarafından, tâşir usulünün amacı ile usulün değiştirilerek 

uygun bir şekle sokulması yolunda hatırlatma ve uyarılar yapılmıştır.  

• Konu önemli görülmüş ve böylece adı geçen köylerin âşarının alınması işinde 

meydana gelen tecrübelerin bildirilmesi istenmiştir.39  

3.3. Bakaya 

Manastır Kazası’nın otuz köyünde tahmis edilen âşar bedelinin hepsi tahsil edilemeyerek 

bakaya kalmıştır. Bu sebepten yazışmalar yapılmıştır. Aynı maksatla Manastır Vilayeti’ne 21 

Aralık 1904’te yeni bir yazı gönderilmiştir.40 14 Ocak 1905 tarihinde ise, Manastır Duyun-ı 

Umumiye Nezareti’ne yazı yazılmıştır. Yazıda, tahmis usulünün uygulaması neticesinde 

ödemede gecikme yaşandığı ve gecikmenin etraflıca incelenmesi ve görüşülmesi için birkaç 

                                                             
34 BOA, TFR.I..UM., 30/2912, 21 Şaban 1323 (21 Ekim 1905), s. 27-7.  
35 BOA, TFR.I..MN., 53/5258, 24 Ramazan 1322 (2 Aralık 1904), s. 6.  
36 BOA, TFR.I..MN., 53/5258, 24 Ramazan 1322 (2 Aralık 1904), s. 9.  
37 BOA, TFR.I..UM., 8/711, 3 Rebiyülevvel 1323 (8 Mayıs 1905), s. 3.  
38 Ürünün öşrünü almak. 
39 BOA, TFR.I..A., 41/4003, 14 Zilhicce 1322 (19 Şubat 1905), s. 4. 
40 BOA, TFR.I..MN., 54/5348, 13 Şevval, 1322 (21 Aralık 1904), s. 1-2.  
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güne kadar Selanik’e gelmeleri istenmiştir. Ayrıca, bakayanın nerelerde ve kimlerin üzerine 

kaldığının anlaşılması için, müfredat defterlerinin de getirilmesi tavsiye edilmiştir.41  

1904-05’te Manastır Kazası’nda, tecrübe maksadıyla uygulanan otuz köyün tahmis 

bedelinden 19 Aralık 1904 tarihine kadar 519000 kuruş tahsilat gerçekleşmiştir.42 6 Şubat 

1905 akşamına kadar yapılan 660440 kuruş tahsilat yapılmıştır. Bakaya kalan 70204 kuruş ise 

devretmiştir.43 Yapılan tahsilatlar sonucunda yaklaşık %10 oranında bakaya kaldığı 

görülmektedir.  

 

Tablo 2: Manastır Kazası’nda Otuz Köyün Tahmis-i Âşar Tahsilatı ve Bakaya Miktarı 

(R.1320/1904-05) 
ASLI 730644 kuruş 

19 Aralık 1904 tarihine kadar tahsilat 519000 

6 Şubat 1905 akşamına kadar yapılan tahsilat  660440 

7 Şubat 1905 tarihine devredilmiş bakaya 70204 

 

Otuz köyün bedelatından bu seneye devreden bakaya miktarı, mültezimlere ihale edilen 

köylerin taksitlerinden kalan bakayadan daha düşük oranda gerçekleşmiştir.44  

17 Nisan 1905’te, Manastır Kazası’nda R.1320/M.1904-05 yılında âşarı tahmise bağlanan 

otuz köyde görülen bakayanın miktarını gösteren bir tablo daha hazırlanmıştır. Tabloda 

tahsildarların adları, köylerin isimleri ve devreden bakaya miktarı gösterilmiştir. Tabloya göre 

tahsildarlar Ali Efendi, Mennan Efendi, Hacı İbrahim Efendi ve Cemal Efendi’nin 

sorumluğunda olan köylerin isimlerine ulaşılmaktadır. Tahsildar Cemal Efendi’nin tahsilini 

yapmaya görevli olduğu köyler Barişan, Porodim, Bituşa, İsfete Petka, Lemçe, Obsirine, 

Gradeşniçe, Jabyan ve Voloşine’dir. Bu köylerde 7714 kuruş 87 para bakaya kalmıştır. 

Tahsildar Mennan Efendi’nin kolundaki köyler Çayırlı, Hanalu, Bratindol, Ramne, Radobor, 

Eğri Paşa ve Orta Eğri köylerinde 10007 kuruş 12 para bakaya kalmıştır. Tahsildar Hacı 

İbrahim Efendi’nin sorumlu olduğu köyler Mogila, Çirnebuka, Dragarina, Kırkline ve 

Kukraçan köylerinde 1399 kuruş 75 para bakaya kalmıştır. Tahsildar Cemal Efendi’nin 

İslimye, Ostrogova, Çernofça, Obroşan, Belçe, Murgaş, Sopotniçe, Austerliçe ve İsveta 

köylerinde ise 304 kuruş 87 para bakaya kalmıştır.45 17 Nisan 1905 tarihine gelindiğinde, 

tahsildarlar tarafından bu yıla devreden bakayanın tahsiline devam edildiği görülmektedir.  

 

Tablo 3: Manastır Kazası R.1320/M.1904-05 Yılı Âşar Bakayası (17 Nisan 1905)46 
  BEYAN İCMAL 

 Köyler Kuruş Para Kuruş Para  

Tahsildar Ali 

Efendi’nin 

Kolundaki 

Bakayanın 

Miktarı 

Barişan 428 50   

Porodim 735 12   

Bituşa 433    

İsfete Petka 375 35   

Lemçe 661 87   

Obsirine 693    

Gradeşniçe 1619 12   

                                                             
41 BOA, TFR.I.M., 6/594, 8 Zilkade 1322 (14 Ocak 1905).  
42 BOA, TFR.I..MN., 54/5348, 13 Şevval, 1322 (21 Aralık 1904), s. 1-2.  
43 BOA, TFR.I..MN., 57/5627, 14 Zilhicce 1322 (19 Şubat 1905), s. 4.  
44 BOA, İ.ML., 63/36, 12 Safer 1323 (18 Nisan 1905), s. 5; BOA, İ.ML., 63/41, 17 Safer 1323 (23 Nisan 1905), 

s. 2.  
45 BOA, TFR.I..MN., 61/6013, 11 Safer 1323 (17 Nisan 1905).  
46 BOA, TFR.I..MN., 61/6013, 11 Safer 1323 (17 Nisan 1905).  
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Jabyan 813 50   

Voloşine 1955 50   

    Toplam 7714 87 7714 87 

Tahsildar 

Mennan 

Efendi’nin 

Kolundaki 

Bakayanın 

Miktarı 

Çayırlı 2418 0   

Hanalu 477 25   

Bratindol 699 12   

Ramne  422 25   

Radobor 3781 50   

Eğri Paşa 1111 25   

Orta Eğri 1097 75   

    Toplam 10007 12 10007 12 

Tahsildar Hacı 

İbrahim 

Efendi’nin Bu 

Dahî 

Mogila 630 62   

Çirnebuka 21 25   

Dragarina 70 25   

Kırkline 186 62   

Kukraçan 491 0   

    Toplam 1399 75 1399 75 

Tahsildar Cemal 

Efendi’nin Bu 

Dahî 

İslimye  76 87   

Ostrogova 20 12   

Çernofça 181 87   

Obroşan 26    

Belçe     

Murgaş     

Sopotniçe     

Austerliçe     

İsveta     

Toplam 304 87 304 87 

GENEL TOPLAM 19426.62 

 

3.4. Yapılan İtirazlar 

Tecrübenin uygulanması yapılırken, bazı şikâyetler de meydana gelmiştir. Bu kapsamda on 

sekiz köyden tahrir ve tevzi üzerine herhangi bir şikâyet olmamış ve olumsuzluk 

yaşanmamıştır. Geriye kalan on iki köyün üçünde ise düzeltme yapılmıştır. Yapılan itirazların 

on üç tanesi arazinin sınıflarına, iki tanesi arazinin ölçüsüne, on ikisi arazinin hem ölçüsüne 

hem sınıflarına ait olmak üzere toplam otuz tanedir. Ayrıca hiçbir madde belirlemeksizin ve 

seçilmeksizin beş tane daha itiraz yapılmıştır. 47  Böylece yapılan itiraz sayısı otuz beşe 

ulaşmıştır. Bunun yanında, bazı yerlerde nüfuzlu kimselere ait köy ve çiftliklerin âşarı eskiden 

beri düşük bedellerle satılarak hazinenin zarara uğratıldığı rivayet edilmiştir. Ayrıca bazı 

yerlerde nüfuzlu mültezimler tarafından cebir ve şiddetle tahsil edilen bedellerle, güçsüz 

çiftçilerin mağdur edildikleri söylentileri olmuştur. Fakat bu tür söylentilere itimat 

edilmemiştir.48  

 

Tablo 4: Manastır Kazası’nda R.1320/M.1904-05 Yılında Âşarı Tahmise Bağlanan Otuz Köy 
Barişan Çirnebuka İsfete Petka Mogila Austerliçe 

Belçe Dragarina  İsveta Murgaş Porodim 

Bituşa Eğri Paşa Jabyan Obroşan Radobor 

Bratindol Gradeşniçe Kırkline Obsirine Ramne 

Çayırlı Hanalu Kukraçan Orta Eğri Sopotniçe 

Çernofça İslimye Lemçe Ostrogova Voloşine 

 

                                                             
47 BOA, TFR.I..UM., 30/2912, 21 Şaban 1323 (21 Ekim 1905), s. 27-3.  
48 BOA, TFR.I..UM., 30/2912, 21 Şaban 1323 (21 Ekim 1905), s. 27-9-10.  
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SONUÇ 

Berlin antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti tarafından Rumeli’de meydana gelen sıkıntılara 

çözüm bulunmak amacıyla, bir takım ıslahat çalışmaları yapılmıştır. Böylece hem toplumun 

âşar konusundaki sıkıntılarını gidermek hem de milliyetçilik akımlarının etkisinde kalan bölge 

halkını devletine bağlamak için gayret gösterilmiştir. Islahatların vergi reformu ve ziraatın 

ıslahı konuları gündeme gelmiştir.  

Bu amaçla âşarın biri mahsuller üzerine diğeri arazi üzerine dağıtılması esaslarına dayanan 

iki usul kabul edilmiştir. Müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa terbi yöntemi yanında tahmis 

yöntemini teklif etmiştir. Alınan izinle âşarın ahaliye müzayede edilmeden tahmis yöntemi ile 

ihalesi kabul görmüştür. Böylece Manastır Kazası’nın otuz köyünden, dört köyün âşarı 

mahsuller üzerine, yirmialtı köyün âşarı arazi üzerine dağıtılmıştır. Dolayısıyla bölgede 

kurulan umumi müfettişlik idaresinin koordinasyonunda tahmis yöntemi ve adı geçen iki usul 

tecrübe maksadıyla uygulamaya konmuştur.  

Uygulamanın neticesinde, âşarın tahmis yöntemiyle arazi üzerine dağıtımın daha faydalı 

olduğu görülmüştür. Bu durum hem hazine ve hem de ahalinin yararına olduğu tespit 

edilmiştir. Neticede Âşarın bir tahsil yöntemi olan tahmis-i âşar usulünün Manastır Kazası’nın 

otuz köyü özelinde R.1320/1904-05 yılında tecrübe edilmesinden sağlanan başarı, bölgedeki 

ahalinin de yönteme sıcak bakmasına sebep olduğu anlaşılmıştır. Uygulama dışında bırakılan 

köyler de usule kendi köylerinin de dâhil edilmesini talep etmişlerdir. Tecrübenin uygulanma 

süreci ve sonuçları müfettişlikte bütün yönleriyle değerlendirilerek, başka mahallere de 

yayılmasının ahalinin ve hazinenin yararına olacağı kararı verilmiştir. Fakat bir kazanın otuz 

köyünde yapılan uygulamanın, usulün ahali ve devletin yararına olduğunun ispatı için yeterli 

olmayacağı kabul edilmiştir. Dolayısıyla usulün faydasının teyidi için, uygulamanın başka 

mahallerde de tecrübe edilmesi görüşü ağırlık kazanmıştır. Osmanlı Devleti’nin, Rumeli 

ahalisinin refahını yükseltmek için yaptığı tüm bu ıslahat ve yenilikler ile onları devlete bağlı 

kılma çalışmaları, özellikle batının ve Rusya’nın gayrimüslim ahali üzerindeki ayrılıkçı 

fikirleri desteklemek yönündeki gayretleri ile sürekli sekteye uğramıştır. Batının tüm bu 

engellemelerine rağmen Osmanlı Devlet Erkânı’nın, görevleri saydıkları “insanı yaşat ki 

devlet yaşasın” prensibinden asla ödün vermedikleri anlaşılmaktadır.  
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“Mesih” Sultanla Karşılaştığında: 16.yy Osmanlı Sosyo-politiğinde Şah İsmail’in Etkisi 
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Özet 

14.yy’da Osmanlı Devleti İslamın heterodoks yorumlarını benimsemiş dinsel akımlarla 

doluydu. Bu akımların dervişleri ve takipçileri, 13.yy’da Anadolu’da patlak veren Babai 

İsyanı’nın yaymış olduğu mesiyanik bir inanç sisteminin taşıyıcısıydılar. Aynı zamanda, 

gazilerle birlikte, kuruluş dönemi Osmanlı merkez-çevre ilişkilerinin şekillenmesinde önemli 

rol oynamışlardır. Osmanlı sultanları ile yakın ilişkiler kurmuşlar, Anadolu ve Balkanların 

İslamlaşmasına katkıda bulunmuşlardır. Bununla birlikte, 16.yy’a gelindiğinde Osmanlı 

“merkezi”, 14.yy’dan oldukça farklılaşmıştır. Devlete askeri ve manevi destek veren gaziler 

ve dervişler artık geri plana çekilmiş; kurumsallaşmayla birlikte yeni aktörler öne çıkmış ve 

bir devlet geleneği yerleşmiş; heterodoks akımlara karşı ortodoks İslam zafer kazanmış; 

kısacası “merkez” ve “çevre” yeniden şekillenmiştir. Diğer taraftan 16.yy’da Osmanlı’nın 

önemli bir rakibi olarak ortaya çıkan Safevi Devleti, Şah İsmail’in manevi ve askeri şahsiyeti 

etrafında toplanan Türkmen dervişler ve savaşçıların (Kızılbaşlar) heterodoks dinsel inançları 

ve askeri katkılarına dayanan bir siyasi yapıdır. Dolayısıyla, 1514 yılında iki devlet arasında 

Çaldıran’da gerçekleşen çarpışmaya bir askeri mücadelenin yanısıra pek çok anlam 

atfedilebilir. Bunlardan bir tanesi de Osmanlı merkezini, yönetimden çeşitli sebeplerle 

memnuniyetsizlik duyan bazı çevresel unsurlar ile karşı karşıya getirmiş olmasıdır. Bu 

bağlamda, Şah İsmail’in liderliğinin Osmanlı merkez-çevre ilişkileri üzerindeki etkisini 

incelemek, 16.yy Osmanlı sosyo-politiğini anlayabilmek açısından önem kazanmaktadır. 

Böyle bir inceleme ise, üç boyutlu bir analizi gerektirmektedir: 16.yy’a kadar olan dönemde 

Osmanlı’da merkez-çevre ilişkilerine yönelik genel bir değerlendirme, Şah İsmail’in dinsel-

siyasal söylem ve eylemlerinin belirlenmesi, ve son olarak bu söylem ve eylemlerin Osmanlı 

devlet ve toplumuna yansımalarının ortaya konulması. Sonuç olarak denilebilir ki, Şah İsmail, 

özellikle mesiyanik inanç sistemini Kızılbaşlar nezdinde yeniden canlandırmak suretiyle 

Osmanlı’daki heterodoks çevresel yapıları harekete geçirmiş, onların sadece merkezle değil, 

diğer çevresel unsurlarla da arasındaki mesafeyi arttırmış ve bu şekilde Osmanlı çevresinin 

önemli ölçüde ortodoksiye kaymasına neden olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Merkez-çevre, Osmanlı, Safevi, Şah İsmail, Kızılbaş. 

 

When the "Messiah" Meets the Sultan: The Influence of Shah Ismail in 16th Century 

Ottoman Socio-politics 

Abstract 

In the 14th century, the Ottoman Empire was the cradle of religious movements that adopted 

heterodox interpretations of Islam. The dervishes and followers of these movements were the 

bearers of a messianic belief system spread by the Babai Revolt that broke out in the 13th 

century in Anatolia. At the same time, together with the ghazis, they played an important role 

in shaping the Ottoman center-periphery relations during the foundation period. They 

established close relations with the Ottoman sultans and contributed to the Islamization of 

Anatolia and the Balkans. Nevertheless, by the 16th century, the Ottoman "center" was quite 

https://orcid.org/0000-0003-3297-4021
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different from the 14th century. The ghazis and dervishes, who had provided military and 

moral support to the Ottoman state, receded; with institutionalization, new actors came to the 

fore and a state tradition was established; orthodox Islam triumphed against heterodox 

currents; in short, the "center" and "periphery" were reshaped. On the other hand, the Safavid 

State, which emerged as an important rival of the Ottoman Empire in the 16th century, was a 

political structure that was based on the heterodox religious beliefs and military contributions 

of the Turkmen dervishes and warriors (Kizilbash) who gathered around Shah Ismail's 

spiritual and military personality. Therefore, many meanings can be attributed to the battle 

between the two states in Chaldiran in 1514, besides a military struggle. One of them is that it 

confronted the Ottoman “center” with some components of its "periphery" who were 

dissatisfied with the Ottoman administration for various reasons. In this context, examining 

the influence of Shah Ismail's leadership on Ottoman center-periphery relations gains 

importance in terms of understanding 16th century Ottoman socio-politics. This examination 

requires a three-dimensional analysis: a general evaluation of the center-periphery relations in 

the Ottoman Empire until the 16th century, determining the religious-political discourses and 

actions of Shah Ismail, and finally, setting forth the reflections of these discourses and actions 

on the Ottoman state and society. As a result, it can be said that Shah Ismail, especially by 

reviving the messianic belief system on the part of the Kizilbashes, activated the heterodox 

peripheral structures in the Ottoman Empire and further increased the distance not only 

between them and the Ottoman state but also with the other peripheral elements, thus causing 

the Ottoman periphery to shift to orthodoxy to a significant extent. 

Keywords: Center-periphery, Ottoman, Safevid, Shah Ismail, Kizilbash 

 

GİRİŞ 

16. yy’da İran’da kurulan ve Şiiliği resmi din ilan eden Safevi Devleti (1501-1736), Sünni 

Osmanlı Devleti’nin önemli bir rakibi haline gelmiştir. Bu yapılanma kısa sürede bölgedeki 

birçok gücü ortadan kaldırarak İran toprakları üzerinde merkezî bir otorite kurmuştur. Bu 

nedenle Osmanlı Devleti ile Safevîler, XVI. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar, Doğu Anadolu 

Bölgesi başta olmak üzere, Irak ve Kafkasya’da sürekli mücadele içinde olmuşlardır. Bu 

mücadele Sünnîlik ve Şiîlik eksenindeki bir kutuplaşma üzerinden sürdürülmüştür. 

Safevi Devleti Şah İsmail’in (1487-1524) dinsel, siyasal ve askeri şahsiyeti etrafında toplanan 

Türkmen kitleler, dervişler ve savaşçıların (Kızılbaşlar) heterodoks dinsel inançlarına 

dayanarak kurulmuş bir siyasi yapıdır. Söz konusu unsurların önemli bir kesimini, Şerif 

Mardin’in Osmanlı-Türk siyasal ve toplumsal yaşamına uyarladığı terminolojiyi kulllanarak 

Osmanlı “merkezi”ne karşı konumlanmış “çevre” bağlamında değerlendirmek mümkündür. 

Bu çevresel unsurların belirleyici özelliği 13. yüzyılın sonlarında Bizans ile Selçuklular 

arasındaki sınır bölgesinde kurulan Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda aktif rol almış kesimler 

iken, daha sonrasında devletin kurumsallaşması sürecinde ikincil konuma düşmüş olmalarıdır. 

Dolayısıyla içlerinde Osmanlı merkezi ile çeşitli çatışma dinamiklerini barındırmaktadırlar. 

Söz konusu dinamikler bu kesimlerin Şah İsmail’in liderliği etrafında toplanmasına neden 

olmuş ve Osmanlı sosyo-politiğini derinden etkilemiştir. Bu bağlamda Şah İsmail’in 16. yy’da 

oldukça kurumsallaşmış ve merkezileşmiş bir devlet yapısı inşa etmiş olan Osmanlı 

Devleti’nin bu kurucu unsurlarını ne şekilde harekete geçirdiğini ve bunun Osmanlı devlet-

toplum ilişkilerine yansımasını incelemek önem kazanmaktadır. 

Bu çalışmada Şah İsmail’in dinsel-siyasal liderliğinin 16. yy’da Osmanlı merkez-çevre 

ilişkileri üzerindeki etkisi incelenmiştir.  
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16. yy, Osmanlı-Safevi mücadelesinin en yoğun yaşandığı dönem olmuştur. Bu mücadeleyi 

incelemek, 16. yy Osmanlı sosyo-politiğini anlayabilmemize de yardımcı olacaktır.  Ayrıca, 

Osmanlı devletinin temel mekanizmalarının yaratıldığı Klasik Dönemin, 16. yüzyılın 

sonlarına kadar sürdüğü kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu dönemi incelemek, Osmanlı 

devlet geleneğinin izlerini sürebilmek açısından da önemlidir. 

Bu çalışma üç aşamalı bir analize dayanmaktadır. İlk olarak merkez-çevre yaklaşımı 

bağlamında 16. yy’a kadar Osmanlı devlet-toplum ilişkilerine yönelik genel bir değerlendirme 

yapılarak çevresel unsurların merkezden kopuşu incelenecek, ardından Safevi Devleti’nin 

oluşum süreci ve Şah İsmail’in Osmanlı çevresine yönelik dinsel/siyasal propagandası ele 

alınacak ve son olarak bu propagandanın Osmanlı merkez-çevre ilişkisinin en temel 

noktalarını hedef aldığı ortaya konulacaktır. Buna göre, Şah İsmail mesiyanik inanç sistemini 

yeniden canlandırarak, Osmanlı’daki devlet geleneği ile çatışan çevresel unsurları harekete 

geçirmiş ve onların merkez ve diğer çevresel unsurlardan kopmasına neden olmuştur. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: KLASİK DÖNEM OSMANLI MERKEZ-ÇEVRE 

İLİŞKİLERİ  

Şerif Mardin'in Amerikalı sosyolog Edward Shils’ten uyarlayarak ortaya koyduğu "merkez-

çevre" kuramı Osmanlı siyasal ve toplumsal yaşamını, devlet ve toplum ilişkilerini 

açıklamaya yönelik sıkça başvurulan ve tartışılan yaklaşımlardan biri olmuştur.  

Shils (1975)’e göre her toplumun bir merkezi ve çevresi vardır. "Merkez", coğrafi bir 

konumlanmadan ziyade, "kurumsal" ve “kültürel" olmak üzere 2 boyutlu bir yapıyı ifade 

etmektedir. Kültürel olarak merkez bir toplumu şekillendiren değerler, semboller ve inançlar 

anlamına gelirken, kurumsal olarak merkez bu değerler temelinde inşa edilen kurumları ifade 

etmektedir. Bir değer sistemini merkezi hale getiren, toplumun ona yüklediği kutsallık ve bu 

kutsallık temelinde kurduğu bağlılıktır. Ancak bu bağlılığın kurulabilmesi merkezi değerler 

etrafında toplumsal bütünleşmenin gerçekleşmesiyle mümkün olabilmektedir.   

Merkezi değerlerin kutsallığı, toplumu yöneten merkezi seçkinlerin eylemlerini ve kararlarını 

da kutsallaştırarak onların otoritesini meşrulaştırmaktadır. Söz konusu seçkinlerin bu yapıya 

sahip çıkması da merkezin kutsallığını pekiştirmektedir. Önem açısından birbirleriyle eşit 

olmasalar da merkezi seçkinler bu kutsal düzenin devam etmesine yönelik olarak her zaman 

bir uzlaşma içerisindedir. Merkezi seçkinler kendilerine itaat edenleri ödüllendirirken karşı 

gelenleri cezalandırma eğilimine sahiptirler. Devlet merkezi değerlerin topluma 

benimsetilmesi açısından yönetici seçkinlerin kullandığı önemli bir araçtır. (Shils, 1975) 

Diğer taraftan, toplumun bütün kesimlerinin merkezi değerleri her zaman benimsemesi 

mümkün olmamaktadır. Çevreye doğru gidildikçe bu merkezi değerler sistemine bağlılık 

azalmakta ve hatta alternatif yapılar ortaya çıkmaktadır. Bu durum merkez ve çevre arasında 

bütünleşme sorunu yaratmaktadır (Shils, 1975) Çevreyi tanımlayan ve onu merkezden ayıran 

da bu farklılaşma olmaktadır.  

Mardin (1990), Osmanlı sosyo-politik yapısını homojen ve güçlü bir merkezin karşısında yer 

alan, ondan kopuk, heterojen ve ayrışık bir görüntüye sahip bir çevre bağlamında açıklamıştır. 

Buna göre, sınıf ayrımlarının belirleyici olmadığı bu yapıda yöneten ve yönetilen ilişkisi 

belirleyici olmuştur. Merkezinde sultanın olduğu küçük bir grup siyasi eliti ifade eden 

yönetici elitle yönetimde neredeyse hiç söz hakkı olmayan kitleler arasında keskin bir ayrım 

vardır. Özellikle klasik dönemde bu ayrım, askerî zümre adı verilen yönetici sınıf yani 

askerler, ulema ve bürokratlar ile geriye kalan reaya, yani köylüler, zanaatkarlar ve tüccarlar 

şeklindeki bir tabakalaşmayı ifade ediyordu (İnalcık, 2019).   
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Heper (2006), Osmanlı-Türk siyasetinde merkezin sahip olduğu gücü tanımlarken Osmanlı 

devletinin kutsal ve karşı konulmazlığı anlamına gelen “güçlü devlet geleneği”nden 

bahsetmektedir. Buna göre, devletin bekasını her şeyin üstünde tutmak Osmanlı devlet 

adamları için öncelikli ilkeydi. Bunu sağlayabilmek adına, yönetici seçkinlerin eğitim yoluyla 

öğrenip takip edeceği rasyonel idealler ve değerler geliştirilmiştir (Findley, 1982).  İlahi 

kaynaklı bir hâkimiyet anlayışı kuran Sultanlar Allah’ın vekili olduklarını vurgulayarak 

otoritelerini meşrulaştırmışlardır (Köseoğlu, 1997) Bu sistemde temel ilke iktidarın tek elde 

toplanması ve buna yönelik bütün potansiyel tehditlerin yok edilmesidir (Kanadıkırık, 2014). 

Padişaha yakınlık ve mutlak bağlılık devlet ve toplumda bir statü ve imtiyaz kazanmanın tek 

yolu haline gelmiştir (İnalcık, 2004). Adalet kavramı, reayayı zulümden korumayı ifade 

ederek Osmanlı padişahlarına meşruiyet sağlamıştır (Altunoğlu, 2020). Padişahın Allah’ın 

emanetleri olarak kabul edilen reayayı adaletli bir şekilde yönetmesi karşılığında reayadan da 

sorgusuz bir itaat beklenir (İnalcık, 2004). Osmanlı’da İslam’ın devlet karşısında özerk bir 

güç haline gelmemesi de güçlü devlet geleneğinin bir göstergesidir (Shaw, 1976). Dolayısıyla 

inançsal olarak ön planda olan İslam dini kurumsallaşma bağlamında devletin 

hakimiyetindedir (Ocak, 2004).   

Mardin (1990)’e göre, her şeyden önce, bazı simgesel farklılıklar merkezdeki resmî 

görevlileri çevreden ayırmaktadır. Bu farklılıklardan en önemlisi resmi görevlilerin yapısal 

özellikleriyle ilgilidir. “Devşirme” sistemiyle ailelerinden alınan Hristiyan çocukları, Türk-

İslam adetlerine göre yetiştirildikten sonra ya yeniçeri ocağına alınarak merkezi orduda 

kullanılır ya da Enderun’da saray bürokrasisini oluşturmak üzere eğitilirdi. Böylece, kişisel 

hiçbir bağı olmayan ve kendilerini hanedanın isteklerine adamış bir “kul” bürokrasisi 

oluşturmak istenmiştir. Kul nitelikleri sebebiyle, bu bürokrasi Sultan tarafından keyfi olarak 

ölümle cezalandırılabilir veya mallarına el konulabilirdi. 

Resmi görevli seçkinlerle çevre arasındaki ayırımın bir diğer boyutu, ekonomik alanda 

kendini gösteriyordu. Vergi vermekten muaf tutulan resmi görevlilerin servetleri en zengin 

tüccarlarla yarışır durumdaydı (Mardin, 1990). Diğer taraftan özellikle köylüler, ağır bir vergi 

yükü altındaydılar. Bu nedenle halk, resmi görevlilere soyulduğu kanısındaydı (Bayrak, 

1986).  

Resmi görevliler toprak gelirlerinden alınan paya dayanan “tımar sistemi” ile geçiniyorlardı. 

Bunun karşılığında, tımar sahipleri, kontrolleri altındaki toprağın vergisini reayadan 

toplayarak, savaş zamanında hazır asker bulundurmak ve reayanın güvenliğini sağlamak 

zorundaydı. Ancak Avrupa’daki feodal yapının tersine tımar sahibinin köylü üzerinde bir adli 

yetkisi olmadığı yoktur (Akdağ, 1949). Böylece padişah, yerel elitler arasından alternatif bir 

çıkar grubunun oluşmasını engellemiştir.  

Osmanlı Devleti ile Anadolu'daki göçebeler arasında da oldukça sorunlu bir ilişki vardı 

(Mardin, 1990).  Osmanlı hanedanı, zamanla yerleşik hayata geçmeye zorladığı göçebe 

Türkmenlerden topladığı vergileri sürekli arttırmıştır (Lindner, 2000). Balkanlar’a yönelik 

“sürgün” politikaları ile, göçmenler fethedilen bölgelerde köy, kasaba ve yolların inşasında 

kullanmışlardır (Barkan, 1952). Diğer Türk beylikleriyle olan mücadelelerde özellikle 

devşirme yöneticilerin Türkmen kırımı yapması da merkez ve bu çevresel unsurlar arasındaki 

mesafeyi arttırmıştır (Öz, 1992). Sonuç olarak, Osmanlı devleti yerleşik düzene geçip 

kurumsallaştıkça Türk unsuru arka plana itilmeye başlanmıştır (Taflıoğlu, 2012). 

Mardin (1990)’e göre çevrenin farklılaşmış dinsel görüşleri de merkez tarafından dinsel 

sapkınlık olarak görülüyordu. Çoğunluğu okuma yazma bilmeyen göçebe Türkmenler, 

medrese eğitiminden uzak durmuşlar ve İslamı şeklen benimsemelerine rağmen, Tengricilik 

veya Şamanizm gibi eski Türk inançlarına bağlılıklarını da koruyarak Sünni İslam'dan çeşitli 
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noktalarda ayrışmışlardır (Eröz, 1977). Ahmet Yaşar Ocak (2000: 131) bu Türkmen grupların 

inanç sistemini heterodoks İslam olarak tanımlamıştır.   

Bu göçebe toplulukların dervişleri -Horasan Dervişleri- 12. ve 13. yüzyıllarda Moğol 

istilasından kaçarak Selçukluların himayesine sığınan Türkmen topluluklar ile birlikte 

Anadolu'ya göç etmişler (Köprülü, 1996) ve Sünni Anadolu Selçuklu Devletine karşı Anadolu 

tarihinin en büyük ayaklanmalarından biri olan Babai İsyanı’nda (1239) önemli rol 

oynamışlardır (Ocak, 1999). Bu Türkmen isyanının temel motivasyonu Baba İlyas'ın 

"mehdici" (mesiyanik) inanç sistemi etrafında geliştirdiği senkretik bir din anlayışına 

dayanıyordu (Sümer, 1999).  Babai İsyanı zorlukla bastırılmış olsa da 16. yy’a kadar 

Türklerin dinsel inanışlarını şekillendirmeye devam etmiştir. Bunun nedeni Babai İsyanında 

oynadıkları rol nedeniyle Selçuklu otoritesinden kaçan dervişlerin uzak bölgelere, özellikle 

Osmanlı topraklarına sığınmasıdır (İnalcık, 2009).   

Çoğunluğu Babai İsyanı'na dahil olan bu Horasan dervişleri henüz bir beylik aşamasındaki 

Osmanlı topraklarında Selçuklu Devleti'nin merkezi otoritesinin baskısından uzak bir şekilde 

inançlarını yayma imkânı bulmuşlardır. Savaşlara katılıp, yeni fethedilen bölgelerde tekke 

veya zaviye kurarak gelecek fetihleri kolaylaştırmalarından dolayı Ömer Lütfi Barkan (t.y.) 

’ın “Kolonizatör Türk Dervişleri” adını verdiği Osmanlı kroniklerinde ise “Abdâlân-ı 

Rûm/Anadolu abdalleri” olarak anılan bu dervişleri Osmanlı padişahları da bilinçli bir siyasi 

ve ekonomik devlet politikasıyla bazı toprakların mülkiyet veya gelir haklarını vererek 

ödüllendirmişlerdir (Köprülü, 1996).  

Ancak Osmanlı Devleti'nde yavaş yavaş Sünni anlayış ve kurumların hâkim hale gelmesiyle 

bu heterodoks dervişler ve müritleri eski etkilerini kaybetmeye başlamışlardır (Köprülü, 

1996). Bu kesimler, tepkilerini Sünni ulemadan Şeyh Bedreddin (1359-1420)’in başlattığı 

isyana katılarak göstermişlerdir. Şeyh Bedreddin de bir "Mehdi'', bir "ideal düzen" arayışı 

içerisindeki Türkmen halka hitap etmiştir (Werner, 1966). Bu sınıfsal yönüyle Babai İsyanı’na 

benzemektedir. Tabanı; "Adalet" temelinde kurulacak bir "ideal düzen" arayışındaki yoksul 

halk ve köylülerdir (Öz,1992). Buna karşılık, İmparatorluğun kurumsallaşma sürecinde Sultan 

II. Mehmed (1432-1481), dervişleri katı merkezileşme politikaları uygulayarak merkezi 

otoriteye bağlamış ve tekkeleri üzerindeki denetimi yoğunlaştırmıştır (Kayapınar, 2010).  

Mardin (1990) merkez -çevre kopukluğunun bir diğer boyutunun, merkezin, Osmanlı-öncesi 

dönemden kalan soylular zümresine ve Osmanlılarla birlikte yükselen taşralı güçlü ailelere 

karşı koyduğu mesafede gözlemlenebileceğini belirtmiştir. Osmanlı’da Türkmen aşiretlerin 

beylerinin kurduğu akıncı aileleri büyük toprakları kontrol eden bir çeşit "aristokrasi" 

oluşturmuştur.  Bu beyler, askeri kademelerde ve bürokrasi içinde de yer almışlardır (İnalcık, 

2017). Osmanoğulları da soyunu Kayı Boyu üzerinden Oğuz Han’a dayandırarak bu kesimler 

nezdinde siyasal meşruiyet kurmaya çalışmıştır. Ancak özellikle Yıldırım Bayezid ile brlikte 

Osmanlı Sultanı, diğer beylerden farklılaşmaya ve mutlak bir hükümdarlık tesis etmeye 

başlamıştır (Ortaylı, 2010). Bayezid ayrıca Anadolu Türkmen beyliklerini neredeyse tamamen 

ortadan kaldırıp doğrudan Osmanlı idaresine bağlamıştır (İnalcık, 2006).  

Özellikle Fatih’in İstanbul’u fethi (1453) sonrası devşirme kökenliler yönetime yoğun bir 

şekilde dahil edilerek, padişahın gücü ve otoritesi özellikle Türk aristokrasisi başta olmak 

üzere bütün gruplar ve kurumlar üzerinde tesis edilmiştir (Ergenç, 1999). Böylece devşirmeler 

yönetici kesim olurlarken Türkmenler yönetilen kesime dönüşmüştür. Yerleşik-göçebe 

ayrışmasına benzer şekilde yönetim düzleminde kurucu beylerle kapıkulları arasında bir 

çatışma yaşanmıştır (Yetkin, 1974). Mardin (1990)’e göre, bu durum özgür doğmuş 

Müslümanların kendilerini yönetimden dışlanmış hisssetmelerine neden olmuştur. 
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Merkez ile çevre arasındaki mesafenin diğer bir göstergesi kültürel alandaydı. Mardin’in 

"saray kültürü" ve "taşra kültürü" arasında olduğunu belirttiği bu kültürel yabancılaşma veya 

bölünme yönetici sınıfın çevreden kültürel ve simgesel açıdan kendisini ayrıştırmasıyla ortaya 

çıkmıştır. Çeşitli kentli kültürlerin etkisinde olan, Farsça ve Arapça ile karışık bir dil kullanan 

Osmanlı yönetici seçkinleri kendilerini medeniyetin temsilcisi görürken göçebeliği 

küçümseyen bir düşünceye sahipti. ‘Türk’ sözü, aşiret olmak ile eş anlamlı görüldüğü için 

olumsuz anlamda kullanılıyordu. Çevrenin, -dinsel öğretim kurumları dışında-, merkezi 

kültürün diğer simgelerine ulaşması da oldukça zordu. Bu sebeple çevre, kendi heterojen 

karşı-kültürünü geliştirmiştir (Mardin, 1990).  

Mardin (1990), Batı’da modern devleti ortaya çıkaran merkezileşme sürecinde merkez ile 

çevre arasında yaşanan çok boyutlu karşı karşıya gelmelerin, uzlaşma ile sonuçlandığını, ve 

her uzlaşmada çevre güçlerinin bir bölümünün merkeze eklemlenirken özerkliklerinin ve 

haklarının tanınmasını da sağladığını belirtmektedir. Osmanlı’da ise 19. yüzyıldan önce temel 

karşılaşma merkez ile çevre arasında tek boyutlu bir çatışmaydı. Genişleme sürecinde 

Osmanlılar karşılaştıkları yeni kurumlara, yerel adetlere belirli ölçüde yasallık tanıyarak, 

kapsamlı bir bütünleşmeye gerek görmeden, gevşek bağlar temelinde uzlaşmalar 

yapmışlardır.  Örneğin, farklı dinler, ayrı bir “millet” kategorisi altında sınıflandırılmış, her 

milletin, kendi iç hukukunu uygulamasına izin verilmiştir (Kanadıkırık, 2014).  Dolayısıyla, 

Osmanlı’da merkez ve çevre ya da diğer tanımıyla devlet ve toplum arasındaki ilişki karşılıklı 

bir uzlaşmaya değil, devletin topluma baskın gelmesi esasına dayanmıştır. Bu nedenle Batı'da 

merkez, çevre güçleri tarafından sınırlandırılırken; Osmanlı' da merkez çevre üzerinde mutlak 

bir denetim kurmuştur (Mardin, 1990).  

2. SAFEVİ TARİKATI’NIN KURULUŞU 

Safevi sülalesinin kökenleriyle ilgili dinsel ve siyasal sebeplerden kaynaklı çeşitli tarihsel 

iddialar bulunsa da yakın dönemde yapılan çalışmalarda Türk oldukları kesinleşmiş 

görünmektedir. Bu çelişkili iddiaların en önemli nedeni Safevilerle ilgili ilk bilgilerin yer 

aldığı 1370 tarihli Tevekkül ibn İsmail ibn Bezzaz’ın “Safvetü’s-safa” (Saflığın Saflığı) adlı 

eserin süreç içinde çeşitli değişikliklere uğramış olmasıdır (Efendiyev, 2018). Bu 

değişikliklerin en önemli sebebi Safevilerin hakimiyetlerine ilahi meşruiyet kazandırmak için 

kökenlerini Hz. Ali soyuna dayandırarak başından beri Şii mezhebinden olduklarını iddia 

etme çabasıdır (Veliyeva, 2007). 

Safevi Tarikatı, 14. yüzyılın başlarında İshak b. Cebrail Ebu’l-Feth Safiyüddin (1252- 1335) 

tarafından Erdebil’de kurulmuştur (Dedeyev, 2008). Sünni eğilimli bu tarikat (Öngören, 1999) 

Azerbaycan’ın yanısıra Anadolu ve Suriye’de de yayılmıştır (Savory, 1980). Türkmenler 

tarafından hayli saygı gören Şeyh Safi “Türk genci” ve “Türk piri” gıbı sıfatlarla anılmıştır 

(Javanshir, 2007).  Safevi tarikatı, özellikle Moğol istilasının yarattığı karmaşa nedeniyle 

bölgede Mehdi beklentisinin güçlü olduğu bir dönemde, halkın bu duygularına hitap edecek 

şekilde kurulmuş ve yayılmıştır (Petruşevski, 1966; akt. Veliyeva, 2007). Osmanlı Sultanları 

da her yıl “Çerağ akçesi” adıyla tarikata değerli hediyeler göndererek desteklemişlerdir (Hinz, 

1992). 

Şeyh Cüneyd (1447-1460)’in siyasi ve askeri girişimleri ise bölgede hakim olan Karakoyunlu 

hükümdarı Cihan-Şah’ın (1438–1467) tepkisini çekmiş, ve Erdebil’den uzaklaştırılmıştır 

(Hinz, 1992). Petruşevski (aktaran Veliyeva, 2007) Şiiliğin Şeyh Cüneyd döneminde Safevi 

tarikatına hakim olduğunu vurgulamaktadır. Cüneyd Anadolu’ya gelerek aralarında dolaştığı 

konargöçer Türkmen boyları arasında Babailiğin etkilerinin devam ettiğini görmüş ve halkın 

bir kurtarıcı beklentisi içinde olduğunu anlamıştır. Bu nedenle Hz. Ali soyundan geldiğini 

söyleyerek bu kitleler arasında taraftar toplamıştır (Sümer, 1992). Petruşevski (aktaran 



INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

OTTOMAN EMPIRE STUDIES IN THREE CONTINENTS 

August 21-22, 2021           Istanbul, Turkey                                                          Proceedings book 

79 
 

Veliyeva, 2007)’ye göre, tarikatın savaşçı bir yapıya bürünmesi bu Türk boylarının etkisi ile 

olmuştur.  

Cüneyd taraftarlarının arasından oluşturduğu silahlı kuvvet ile Trabzon Rum 

İmparatorluğu’na cihat ilan ederek saldırmış ancak ilerleyişi Osmanlı engeliyle karşılaşmıştır. 

Bunun ardından Türkmen Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın (1452–1478) himayesine 

girerek kız kardeşi Hadice Beygım Ağa ile Diyarbakır’da evlenmiştir. Bu şekilde siyasi olarak 

güçlenen Cüneyd askeri faaliyetlerini sürdürmüş, ancak 1460 yılında Şirvan’daki Tabarsaran 

Çerkesleri ile savaşırken öldürülmüştür (Javanshir, 2007). Diğer taraftan Osmanlı Devleti, 

Cüneyd’in bu faaliyetlerinden rahatsız olarak tarikata göndermekte olduğu “çerağ akçesi”ni 

kesmiştir (Hinz, 1992).   

Cüneyd’in yerine geçen oğlu Haydar (1460-1488), dayısı Uzun Hasan tarafından Erdebil’e 

gönderilerek tarikatın başına geçirilmiştir. Özellikle Karaman, Tekke, Hamid bölgelerinden 

çok sayıda Türkmen murid edinmiştir (Hinz, 1992). Bu dönemde Safevi Tarikatı’nın 

propagandasını, Haydar’ın etrafında toplanan bu Anadolu Türkmenleri yapmaya başlamıştır. 

Halife adı verilen bu müridler Erdebil’de tarikatın işleyiş öğrendikten sonra memleketlerine 

dönerek propaganda yapmışlardır (Dedeyev, 2008). 

Haydar, taraftarlarını diğerlerinden ayırmak amacıyla 12 dilimli kırmızı bir başlık giymelerini 

emretmiştir. “Haydari Taç” olarak da anılan bu başlık nedeniyle Safevi taraftarları için 

“Kızılbaş” tabiri kullanılmaya başlanmıştır (Javanshir, 2007). Sümer (1992), Kızılbaş 

tabirinin kökenini Anadolu’daki Türkmenlerin Selçuklular devrinden beri giydiği kızıl börke 

bağlamaktadır. Bu kızıl börk, Türkmenleri sadece ak börk giyebilen devşirmelerden ayıran bir 

sembol olmuştur. Sümer (1999)’e göre, bu nedenle Türkler Kızılbaş kimliğini gururla 

taşıyorlardı. Şeyh Haydar da dayısı Uzun Hasan’ın kızı Halime Begüm (Marta) ile de 

evlenerek siyasi bağlarını güçlendirmiştir. Tıpkı babası gibi savaşçı bir eğilimle müritlerini 

silahlandırıp onlara askeri eğitim vermiştir. Ancak Şirvan hükümdarı Ferruh Yaser ile yaptığı 

savaşta öldürülmüştür (Hinz, 1992).  

3. “MESİH”İN DOĞUŞU 

Şah İsmail (1487-1524) 17 Temmuz 1487 tarihinde Erdebil’de dünyaya gelmiştir. Babası 

Şeyh Haydar, annesi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın kızı Alemşah Begüm’dür. 

Babasının ölümünün ardından tarikatın başına İsmail’in ağabeyi Ali geçmiş ancak Safevilerin 

gücünden rahatsız olan Akkoyunlu hükümdarı Sultan Yakup tarafından anneleri ile birlikte 

İstahr Kalesi’nde yaklaşık dört yıl boyunca hapsedilmişlerdir (Şimşir, 2019). 

Tebriz’de tahta çıkan Rüstem Mirza ise, rekabet halinde olduğu diğer Akkoyunlu 

şehzadelerine karşı kullanmak amacıyla Şeyh Haydar’ın oğullarını serbest bırakmıştır. 

Rüstem, Ali ve müridlerinin yardımıyla rakiplerini savaş meydanında yenince Ali’nin 

ailesiyle birlikte Erdebil’e yerleşmesine izin vermiştir. Ancak tarikatın burada yeniden 

güçlenmeye başlaması üzerine korkuya kapılan Rüstem Bey 1492–93’te onları yeniden 

Tebrız’e getırmiştir (Javanshir, 2007). Rüstem tarafından öldürüleceğini anlayan Sultan Ali 

İsmail’i en güvendiği yedi sufiye emanet ederek Erdebil’e göndermiş, ancak bunun ardından 

kendisini takip eden Rüstem Bey’in kuvvetleriyle mücadelesi sırasında hayatını kaybetmiştir. 

Bu şekilde Sultan Rüstem’den kaçış süreci başlayan İsmail, Erdebil’in ardından 1493’te Gilan 

bölgesindeki Lahican’a götürülmüştür (Veliyeva, 2007). Bu sırada altı yaşında olan İsmail 

Şamlu Lala Hüseyin Beğ, Dulkadırli Dede Abdal Bey ve Anadolu’dan gelen Gök Ali adlı 

müridler tarafından korunduğu Gilan’da altı yıldan fazla kalmıştır. (Sümer, 1999)  

Rüstem Bey’in 1497’de öldürülmesi üzerine Akkoyunlu hanedanı arasında başlayan iktidar 

mücadeleleri sayesinde İsmail’in müritleri kendisini Lahican’da daha rahat ziyaret etmeye 

başlamıştır (Javanshir, 2007). Özellikle Karacadağ, Turman, Mişkin ve Anadolu’da yaşayan 
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Kızılbaş Türkmenler gruplar halinde İsmail’i ziyaret etmişlerdir (Şimşir, 2019). 1501’de 

sufileriyle birlikte artık harekete geçme vaktinin geldiğine karar vererek Erzincan’a geçen 

İsmail’e burada Orta ve Güney Anadolu’daki Şamlu, Ustaclu, Rumlu, Tekellü, Dulkadir, 

Afşar, Kaçar, Varsak ve Karacadağ boylarından çok sayıda Türkmen savaşçı katılmıştır. 

Topladığı savaşçıların sayısı 7000’e ulaşmıştır (Javanshir, 2007).  

Hemen ardından Şirvan’a doğru hareket eden İsmail’in amacı atalarının öcünü almak, cihat 

vesilesiyle itibarını arttırmak ve müridlerine ganimet kazandırmaktır. Daha önce babasını 

yenmiş olan Şırvan-şah Ferruh Yesar’ın ordusunu savaşçı üstünlüğüne rağmen yenmeyi 

başarmıştır. Babasının intikamını almak için mezarlarından çıkardığı Şırvan şahları ve 

büyüklerinin kemıklerini yaktırmıştır. 1501 yılında ise Akkoyunlu şehzadesi Elvend ile 

yaptığı savaşı kazanarak Tebrız’e girmiştir. Burada Safevi Devleti’nin kuruluşunu ilan ederek 

şahlık tacını giymiş ve Oniki İmam Şiiliğini devletin resmi mezhebi yapmıştır (Javanshir, 

2007). 

Şah İsmail 1500’de müritlerini etrafında toplanmaya davet ettiğinde, zamanında dedesine de 

destek olmuş olan Türkmenler’den cevap gelmişti. 1501 yılında Safevi devletinin kuruluşu 

için savaşanlar da aynı kitlelerdir. Ordusu Rumlu, Ustaçlu, Tekelu, Varsak, Şamlu, Zulkadirli, 

Avşar ve Karacadağlu aşiretlerinden gelen savaşçılardan oluşuyordu. Safeviler’e katılmadan 

önce Karacadağ ve Avşarların bir kısmı Azerbaycan'da, ve Şamlular Suriye'de, geri kalanı ise 

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yaşıyordu (Yıldırım, 2019). 

Osmanlı Devleti’nin Anadolu'daki göçebe aşiretlere yönelik merkezileşme, iskan ve vergi 

politikaları söz konusu kesimlerin Safevilere doğru yönelimini hızlanmıştı (Ocak, 2000). Şah 

İsmail emirlerine oldukça bağlı olan Kızılbaş boylarını asi yapılarına uygun bir şekilde 

örgütlemiştir. Onlara askeri ve siyasi kademelerde önemli makamlar vererek kendine 

bağlamıştır (Veliyeva, 2007). Bu dönemde tam bir dayanışma içerisinde olan Türk boyları 

Şah İsmail’in emirlerine sorgusuz biçimde uymaktaydılar (Javanshir, 2007). Bu şekilde, 

Tekelu, Ustaçlu ve Rumlu gibi Anadolu Türkmen aşiretlerinin liderleri, 16. yüzyılda Safevi 

siyasetinin önde gelen siyasi-askeri aktörleri haline gelmişlerdir (Yıldırım, 2019).  Bu durum 

da Osmanlı devlet yönetiminden dışlanan Türkmen aşiretleri için Safeviler’i oldukça cazip 

hale getirmiştir. 

Şah İsmail’in yaptığı Safevi propagandası Osmanlı çevresinin özellikle heterodoks inançlara 

bağlı Türkmen unsurları üzerinde etkili olmuştur. İnalcık (2003)’a göre Şamanist inanışlara 

dayalı inanç biçimlerini bir şekilde korumuş olan Türkmen göçebeler Osmanlı devletinin 

hakim Sünnî anlayışına direniyorlardı. Bu direniş Safevî propagandasının en temel dayanağını 

oluşturmuştur. Türkmenler İsmail’i kurtarıcı veya Mehdi yerine koymuşlardır (Hinz, 1992). 

Savory (1974)’e göre Safevi tarikatı, müritlerinin tarikat liderine koşulsuz itaatini zorunlu 

kılmıştır. Onlar, liderlerini kutsal kabul etmekle kalmayıp Şeyh Cüneyd zamanından itibaren 

açıkça tanrı ve onun oğlu olarak isimlendirerek radikal bir çizgiye sapmışlardır. Safevî 

Devleti kurulduktan sonra da meşruiyetini pekiştirmek isteyen Şah, On İki İmamı ve 

Mehdinin yer yüzündeki temsilcisi ilan edilmiştir. Bu inanç Şah İsmail’in soyunun 

Peygambere dayandırılmasıyla da pekiştirilmiştir (Ekinci, 2010). Şah İsmail, kendini Hz. Ali 

ile özdeşleştirmiş ve Şiilerin kurtarıcısı olduğu düşüncesini yaymıştır (Birdoğan, 2001). 

Safevilerin inanç anlayışı Şii ve Sünni medrese anlayışından farklı olarak “Türk Halk İslam 

Anlayışı” çerçevesınde ele alınmalıdır. Ali ve on iki ımama duyulan bağlılık Şiilikten ziyade 

Safevi söylemleriyle “Şiileştirilmiş bir Türkmen din” anlayışıdır. Şiirlerinde kendisini 

“Tanrısal (İlahı) Şah” olarak tanımlaması, resmi Şii İslamından ayrışmaktadır. Türk halk 

İslam’ında hep var olan “Tanrı Kut” anlayışı Şii’likteki kurtarıcı Mehdi inancıyla 

örtüşmüştür. Türkmenler için Şah kendilerini Osmanlılardan kurtaran kişidir (Javanshir, 

2007). Şah İsmail’in kurtarıcı “Mehdi” kimliği aynı zaman Osmanlı devlet geleneğinin temel 
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ilkelerinden biri olan “adalet” vurgusunu da hedef almıştır. Osmanlı’nın dağıtmayı vaad ettiği 

adaleti sunmayı temel söylemi haline getirmiştir. 

Şah İsmail propagandasında, Osmanlı merkez-çevre farklılaşmasında aşiretle özdeşleştirilerek 

olumsuz bir anlam kazanan “Türk” kimliğini de öne çıkarmış, bu bağlamda kültürel olarak 

ikincil konuma itilmiş Türkmenleri yanına çekmeyi başarmıştır. Lewis’in belirttiği gibi 

Osmanlılar ile Safeviler arasındaki kültürel rekabette Osmanlı İmparatorluğu şehirli ve 

eğitimli kültürü temsil ederken, Safeviler kabile ve göçebe kültürünü yaşatıyordu (Lewis, 

1991). Şah İsmail’in eserlerinde de Türklüğüne vurgu yaptığı görülmektedir. Hatai mahlasıyla 

yazmış olduğu Divan’da yücelttiği Türk kimliğine karşı “Arap” ve “Acem” kimliğini 

küçümceyici anlamda kullanmıştır (Javanshir, 2007). Safevilerin XV. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren ana dilleri Azeri Türkçe’si olmuş ve Şah İsmail Hatai mahlasıyla Azeri 

Türkçe’sinde şiirler yazmıştır (Petruşevski, 1966; akt. Veliyeva, 2007). Türkçe yaygın hale 

gelmiş, ordu ve saray dili olmuştur. 16. yy’a kadar devletin merkezinin İran yerine 

Azerbaycan’da Tebriz’de olması da burada öne çıkan bir başka noktadır (İvanov, 1952; akt. 

Veliyeva, 2007). Osmanlı’nın aksine, Safevi Devleti ele geçirdiği yerleri Türkleştirmiş, ve 

Türkçe’yi İran’da yaygın bir dil haline getirmiştir (Sümer, 1999) Safevî propagandasının 

temel hedef kitlesi Türkçe konuşan kitleler olduğu gibi propaganda dili de Türkçe olmuştur  

(Çelenk, 2013). 

SONUÇ 

Merkez-çevre yaklaşımı bağlamında incelendiğinde 16. yy’a kadarki dönemde Osmanlı 

sosyo-politik yapısında bazı temel çatışma alanları ortaya çıkmaktadır. Söz konusu çatışma 

alanları, yerleşik-göçebe, devşirme-Müslüman, Ortodoks-Heterodoks İslam ve yüksek kültür-

aşağı kültür olarak tanımlanabilir. Bu durum Osmanlı devlet-toplum ilişkilerinde kopukluklar 

yaratmış ve bazı çevresel unsurların gittikçe merkezden yabancılaşmasına neden olmuştur. Bu 

unsurlar içerisinde Türkmenler ağırlıklı yer kaplamaktadır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda 

rol oynamış bu kesimlerin devletin süreç içinde kurumsallaşmasıyla beraber ikincil bir 

konuma düşmeleri onları yeni arayışlara yöneltmiştir.  

Safeviler 14. yy’ın başında kurulmuş bir tarikat yapılanması etrafında özellikle Anadolu’daki 

Türkmen kesimleri kendine çekmiş, daha sonrasında askeri ve siyasal hedeflerin ön plana 

çıkmasıyla savaşçı bir kimlik kazanarak 16. yy’ın başında Safevi Devleti’ni kurmuşlardır. 

Devleti kuran Şah İsmail’in bu başarısında yine Türkmenler’in desteği önemli rol oynamıştır. 

Şah İsmail’e verilen bu destek, en temelde Osmanlı’da çevreyi merkezden uzaklaştıran temel 

ayrımları hedef almasından kaynaklanmaktadır. Şah İsmail söylem ve eylemleriyle 

heterodoks bir dini inanca sahip, yönetimden dışlanmış, yerleşik hayata geçirilmeye zorlanan, 

ve Türk kimliğiyle kültürel açıdan ikincil konuma itilen kesimleri kendine çekmeyi 

başarmıştır. 
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MEHMET GENÇ’İN OSMANLI İKTİSAT ZİHNİYETİ MODELLEMESİNİN 

ÇÖZÜMLENMESİ: ARKAPLAN ve BAĞLANTILAR 

 

Bahadır Emre Küçükkalay 

Arş. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi 

 

 

Özet 

Bu sempozyum sunumu, Mehmet Genç’in Osmanlı ekonomik sistemi modellemesinin 

aslında son derece uzun ve zaman alıcı çalışmalar sonucunda oluşturulduğunu ve teorik 

modellemenin köklerinin Osmanlı ekonomisi ve iktisadi zihniyeti söz konusu olduğunda 

göründüğünden çok daha derinlere uzandığını göstermek için kaleme alınmıştır. Sunumun 

ikinci ve bir başka önemli amacı, Mehmet Genç’in tesis etmiş olduğu modellemenin 

aslında Osmanlı arşivinde tesadüfen keşfedilmiş bir belge ya da belgeler demetinden değil 

de on binlerce belgenin tek tek elden geçirilmesi ve anlamsız uygulamaların nedenlerinin 

yine arşiv belgelerinden temellendirilmesi ile kurgulanmış olduğunun gösterilmesidir. 

Sunumun temel sorusu, Mehmet Genç’in Osmanlı ekonomik zihniyeti modellemesinin 

temelleri ve Osmanlı ekonomik yapısını tanımlamada derinlere nüfuz eden uzantıları nedir 

şeklinde formüle edilebilir. Söz konusu soruyu çözümlemek için Mehmet Genç’in mo-

dellemesindeki provizyonizm, fiskalizm ve tradisyonalizm şeklinde ifade ettiği temel 

ilkelerin dinamiklerinin neler olduğu ve bu dinamiklere bağlı olarak Osmanlıların hayata 

geçirdikleri, çağlarındaki diğer devletlerin uygulamalarına göre anlamsız gibi duran 

pratikleri incelenerek bunlar Genç’in üç ilkesi ile neden sonuç ilişkisi açısından iliş-

kilendirilecektir. Elde edilmesi umulan muhtemel sonuç, Mehmet Genç’in modellemesinde 

yer alan üç ilkenin aslında bir yandan Osmanlı zihin dünyasının ilkeleri ile çağlarının 

zorunlulukları tarafından belirlendiği, bir yandan da anlamsız gibi duran Osmanlı iktisadi 

uygulamalarının aslında bir tür sebebi olduğudur. Bu anlamda, söz konusu üç ilkeyi 

zorunluluklar ve pratikler arasındaki arabağlılığı tesis eden, Osmanlı iktisadi sistemin bir 

tür zamkı gibi düşünmek mümkündür.  

 

Anahtar Kelimeler: Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu, İktisat Zihniyeti, Modelleme, 

Osmanlı Yönetici Eliti 

 

 

ANALYSIS OF MEHMET GENC’S OTTOMAN ECONOMY 

MINDSET MODELLING: BACKGROUND AND CONNECTIONS 

  

Abstract 

This symposium presentation is penned with the aim of showing that Mehmet Genc’s 

modelling of the Ottoman economic system has actually been formed as a result of long 

and laborious studies and that the roots of theoretical modelling prove to be much deeper 

than they seem to be when it comes to the Ottoman economy and economic mindset. A 

second, important goal of the presentation is to show that the modelling established by 

Mehmet Genc was actually built not out of a document or a bundle of documents randomly 

discovered in the Ottoman archive but through going over tens of thousands of documents 

one by one and grounding the causes of meaningless practices via the archive documents 

again. The main question of the presentation can be formulated as: What are the basics of 

the Ottoman economic mindset modelling of Mehmet Genc and its extensions that were 

pervasive in defining the Ottoman economic structure? In order to analyze said question, 
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main dynamics of the three main principles referred to by Mehmet Genc in his modelling 

as provisionism, fiscalism and traditionalism as well as the practices which were carried 

into effect by the Ottomans in accordance with these dynamics and which appear mea-

ningless when compared to those of other coeval countries will be examined. These 

practices will thereby be associated with the three principles of Genc. The probable and 

anticipated conclusion is that while the three main principles in Mehmet Genc’s modelling 

were actually determined by the principles of the Ottoman scope of mind and the 

obligations of the era on the one hand, Ottoman economic practices that seem meaningless 

had a reason on the other. In this sense, it is possible to think of these three principles as a 

kind of a paste of the Ottoman economic system that established the interfacedness 

between the obligations and practices.  

 

Keywords: Mehmet Genc, Ottoman Empire, Economic Mind, Modelling, Ottoman 

Governor Elite 

 

1. GİRİŞ 

Bir devletin ekonomik uygulamalarının nedenleri, esas itibariyle o devlet yöneticilerinin 

iktisadi düşüncelerinden kaynaklanmaktadır. Osmanlı Devleti’nin ekonomik uygulamaları da 

onu yöneten yönetici elitin iktisadi zihniyetinden bağımsız değildir. Ancak Osmanlılar söz 

konusu olduğunda, yönetici elitin düşünsel dünyası ile ekonomik uygulamaları arasındaki 

ilişkiyi ortaya koyacak, yani Osmanlı yöneticilerinin hangi uygulamayı hangi düşünsel 

gerekçe ile hayata geçirdiklerini somutlaştıracak, açık izah içeren bir belge ya da belgeler 

dizisi bugüne değin arşiv kayıtlarından tespit edilebilmiş değildir. Bundan ötürü  bazı 

araştırmacılar, Osmanlı yöneticilerinin iktisadi düşüncelerini tespit etmek için bazı arşiv 

kaynaklarından, öncelikle yöneticilerin hangi ekonomik uygulamaları hayata geçirme kararı 

aldıklarını tespit etmeyi, sonrasında ise bu uygulamalardan hareketle yöneticilerin ne 

amaçladıklarını tespit etmeye çalışmışlardır. Bu araştırmacıların izledikleri yöntem, Osmanlı 

yöneticilerinin bazı ekonomik uygulamaları hangi düşünsel saikle hayata geçirmiş olduklarını 

tespit etmek olmuştur. 

Osmanlı yöneticilerinin iktisadi dtüşüncelerinin neler olabileceği konusunda çalışmalar 

yürüten araştırmacılar arasında öncü rolü üstlenenler, Halil İnalcık, Ahmet Tabakoğlu, Sabri 

Ülgener, Ahmet G. Sayar ve Mehmet Genç1 olarak tespit edilebilir. Onların bulgularından 

hareketle konunun değişik boyutlarına yönelen bazı türev çalışmalar da bulunmasına rağmen 

bunların tespit ve bulgularını ana rotalarından çıkaracak ve yeni bakış açıları çizecek 

çalışmalar pek yapılmamış gibidir. 

İnalcık’a göre Osmanlı yöneticilerin iktisadi zihniyeti modern çağın kapitalist zihniyetini 

hayal edemezken önceliklerini devletin mali ve siyasi çıkarlarının devamlılığı üzerine 

kurgulayarak, Ortadoğu’daki temel devlet mentalitesine uygun ve devleti önceleyen bir 

zihniyet yapısını ekonomik alana yansıtmaktaydı. 2  Tabakoğlu ise daha çok Osmanlıların 

                                                             
1  Mehmet Genç’in kısa hayat hikayesi için bkz.: A. Mesud Küçükkalay, “Kaotik Bilgiden Senkronik Bilgiye Bir 

İktisat Tarihi Teorisyeni”, Hikmetin Peşinde Üç Portre, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya: 2018, s. 40-46;  Beşir 
Ayvazoğlu, Siretler ve Suretler, Ötüken Yayınları, İstanbul: 1999, s. 111-123. Mehmet Genç’in bilim anlayışı, 
iktisat tarihi anlayışı, yazma süreci, yazarken izlediği yöntem ve bu yöntemin diğer ekollerle karşılaştırmalı 
olarak incelenmesi için bkz.: A. Mesud Küçükkalay, “Anlatı Tarihçiliğinden Analiz Tarihçiliğine Bir İktisat Tarihi 
Yöntembilimcisi: Mehmet Genç”, Hikmetin Peşinde Üç Portre, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya: 2018, s. 103-
177. 

2  Halil İnalcık, “Osmanlı İktisat Zihniyeti ve Osmanlı Ekonomisi”, Tarih Risaleleri, (Der. Mustafa Özel), İz 
Yayıncılık, İstanbul: 1995, s. 52-53. 
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tarihsel temellerinden hareketle bir zihniyet tespiti yapmakta ve Osmanlı yöneticilerinin 

iktisadi düşüncelerinin merkezi üniter devletin korunması ve devamlılığı, gelenekçilik 

(değişmeme iradesi gösterme ve geçmiş tecrübelerin uygulanabilirliği), adalet ile sosyal refah 

ve arz yönlü ekonomi olarak tespit etmektedir.3 Ülgener ve Sayar aynı çizgide olmak üzere 

Osmanlı yöneticilerinin iktisadi zihniyeti biraz da weberyen bir bakış açısıyla yorumlamakta 

ve batıni tasavvufun bir kılıf gibi kullanılarak onun düşünce dünyasında etkin olduğuna, 

Osmanlı insanının maddeye dokunamayarak onun içindeki cevheri keşfedemediğine, düşünce 

dünyasının kanaatkar ve geçimlik bir düzeyde kalarak ekonomik bir gelişmeye zemin 

hazırlamadığına vurgu yapmaktaydılar.4 Bu yazarlar Osmanlıyı suçlamamakta ve ekonomik 

gelişmenin önünde dini yapıyı bir engel olduğuna vurgu yapmamakta; bir tespit ile Osmanlı 

yöneticilerinin içinde bulunduğu iktisadi zihniyetin nedenlerini tahlil etmektedirler. Issawi 

gibi araştırmacılar da buradan hareketle Osmanlıların bir tercih içinde bulunduğunu bu neden-

den dolayı da suçlanmalarının anlamsızlığına vurgu yapmaktadır5  

Mehmet Genç ise Osmanlı yöneticilerinin kendi inanç dünyalarından ve içinde bulundukları 

çağların dikte ettiği zorunluluklardan hareketle onların iktisadi konularda neler düşündüklerini 

ve hem kendi çağlarının hem de bugünün iktisadi mantığına aykırı ve karşıt gibi duran uygu-

lamaları neden hayata geçirmiş olduklarını incelemeye koyuldu. Uzun yıllar boyunca yaptığı 

çalışmalar sonucunda incelenecek olan üçlü teorik modellemeye ulaştı. 

İşte bu sunum, M. Genç’in modellemesine ulaşma sürecini, bu sürecin dinamiklerinin neler 

olduğunu ve düşünsel dinamikler ile iktisadi uygulamalar arasındaki ara bağlılığı tesis eden 

üçlü modellemenin (provizyonizm, fiskalizm ve tradisyonalizm)6 çözümlemesini yapmak için 

kaleme alınmıştır. Sunumun tartışmaya açmak istediği hipotez, M. Genç’in modellemesinin 

göründüğünün çok ötesinde bir derinliğe ve rasyonel tutarlılığa sahip olduğu ve Osmanlıların 

iktisadi uygulamalarının öznelliğidir. 

 

2. MEHMET GENÇ’İN MODELLEMESİ VE MODELİN İLKELERİ 

Genç, Osmanlı iktisadi dünya görüşünü açıkladığı modellemesine bir çalışma süreci 

sonucunda ulaşmıştı. Aslında onun ilk çözmeye çalıştığı problem sanayi devrimi karşısında 

Osmanlı sanayisinin orta ve uzun vadeli değişimlerini izlemekti. Bunun için vergi gelirlerinin 

kullanılabileceğini düşünmüştü. 18. yüzyıl boyunca 150 mukataaya ilişkin vergi gelirlerini 

inceleyerek bu problemi çözceğini düşünmüş ancak vergilerin bir yüzyıl boyunca hiç 

değişmeden kaldığını keşfetmişti. Bu değişmezliği, yazdığı ilk makalesi ile çözüme 

kavuşturmuştur.7 Bunun medeni 1695 yılında uygulamaya geçen, iltizam mukaata işletme 

                                                             
3  Ahmet Tabakoğlu, Türkiye İktisat Tarihi, 15. Baskı, Dergâh Yayınları, İstanbul: 2018, s. 200-204; Ahmet 

Tabakoğlu, “Osmanlı İctimai İktisadi Yapısı ve Zihni Esasları”, Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları, 
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi, Boğaziçi Yayınları, İstanbul: 1985, s. 246-276. 

4  Bkz. Sabri Ülgener, Zihniyet ve Din, İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlâkı, Toplu Eserler 3, Derin 
Yayınları, İstanbul: 2006; Ahmet G. Sayar, Osmanlı İktisadi Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Der Yayınları, 
İstanbul: 1986, s. 57-169; A. Güner Sayar, Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Ekonomik, Kültürel ve Devlet Felsefesine 
Ait Değişmeler, Ötüken Yayınları, İstanbul: 2001, s. 123-13. 

5  C. Issawi bu konuda şöyle demektedir: Ancak burada üç saptama yapmakta daha fayda var. Birincisi, 
Osmanlı yöneticilerini bilime ve ekonomik faaliyetlere kayıtsız kaldıkları için suçlamak yersizdir, çünkü böyle 
bir suçlama yapmak hiç de tarihsel olmayan bir tutumu benimsemek anlamına gelir. Gelmiş geçmiş bütün 
halklar gibi, onların da kendi öncelikleri vardı ve bu öncelikler bizimki ile aynı değildi. Gelgelelim, onların 
önceliklerinin farklı olmasının doğurduğu sonuçları göz ardı etmek de anlamsızdı. Bkz. Charles Issawi, 
“Ekonomik Miras”, İmparatorluk Mirası, Balkanlar ve Ortadoğu’da Osmanlı Damgası, (Ed. L. C. Brown), (Çev. 
G. Ç. Güven), İletişim Yayınları, İstanbul: 2000, s. 338. 

6  Bu ilkeler iaşecilik, maliyecilik ve gelenekçilik olarak da ifade edilebilir. 
7  Bkz. Mehmet Genç, “Osmanlı Maliyesinde Malikâne Sistemi”, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve 

Ekonomi, 9. Baskı, Ötüken Yayınları, İstanbul: 2013, s. 95-114. 
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tipinin malikaneye dönüşmesi olarak tespit edilmiştir. 8  Rotası, temel probleminden biraz 

uzaklaşmış olan Genç, ikincil olarak bu vergi gelirlerinin söz konusu yüzyılda sanayideki 

değişmeleri gösterecek şekilde kullanılabilir hale getirilmesi için çalışmalarına devam etmiştir. 

Muaccele gelirlerinden yola çıkan bu çalışma9 Genç’in devrim niteliğindeki ikinci çalışması 

olmuştu. 

Genç, ikinci çalışmasından elde ettiği bulgulardan, 18. yüzyılın ilk yarısının, Osmanlı 

ekonomisi ve sanayisi için bir canlanma dönemi, ikinci yarısının ise bir daralma dönemi 

olduğunu tespit ederek bunun nedenlerinin neler olduğunu izah ettiği bir üçüncü çalışmayı 

kaleme almış ve bu çalışmasında bunun nedeninin savaşlar olduğunu ortaya koymuştur. 

Ancak bu çalışması, çok geleneksel bir düşünceyi yıkarak 18. yüzyılın bir ekonomik gerileme 

dönemi olmadığını da ispatlamıştır.10 

Yaptıklarını yapacaklarının bir yan ürünü olarak değerlendiren Genç, bu kez daha karmaşık 

bir soru ile karşı karşıya kalmıştı. Bu soru, 18. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı 

ekonomisindeki bozulma karşısında devletin hem bugünün hem de çağlarının bazı 

düşüncesine karşı olan bazı kararlarında ve uygulamalarında devam ediyor olduğuydu. İşte 

Genç bu soruyu çözmek için işe koyulup on yıllık bir çalışma yürüttüğünde, Osmanlı iktisadi 

dünya görüşünün dayandığı üç ana ilkeyi keşfederek bunu on beş sayfalık bir makalede izah 

etmiştir.11 

                                                             
8  Mehmet Genç bu aşamada söz konusu dönüşümün temel unsurlarını oluşturan ve bir tür kamu iktisadi 

işletmeleri olarak tanımlanabilecek olan mukataa, bu işletmelerin işletilme sistemlerinden ikisini oluşturan 
iltizam ve malikâne hakkında da makaleler kaleme alarak adeta araştırma rotasında önüne çıkan engelleri 
teker teker inceleyerek yolundan çekiyor gibidir. Bu kavramlar ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bkz.: Mehmet 
Genç, “Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi”, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, 9. Baskı, 
Ötüken Yayınları, İstanbul: 2013, s. 95-114; Mehmet Genç, “Malikane”, DTV. İslam Ansiklopedisi, C. 27, 
Ankara: 2003, s. 516-518; Mehmet Genç, "Malikâne Divani”, DTV. İslam Ansiklopedisi, C. 27, Ankara: 2003, s. 
518-519; Mehmet Genç, “İltizam”, DTV. İslam Ansiklopedisi, C. 27, Ankara: 2003, s. 154-158; Mehmet Genç, 
“Mukataa”, DTV. İslam Ansiklopedisi, C. 31, İstanbul: 2003, s. 129-132. 

9  Bkz. Mehmet Genç, “18. Yüzyıla Ait Osmanlı Mali Verilerinin İktisadi Faaliyetin Göstergesi Olarak 
Kullanılabilirliği Üzerine Bir Çalışma”, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, 9. Baskı, Ötüken 
Yayınları, İstanbul: 2013, s. 143-184. 

10  Bkz. Mehmet Genç, “18. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve Savaş”, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve 
Ekonomi, 9. Baskı, Ötüken Yayınları, İstanbul: 2013, s. 209-222.  

11  Bkz. Mehmet Genç, “Osmanlı İktisadi Dünya Görüşünün İlkeleri”, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve 
Ekonomi, 9. Baskı, Ötüken Yayınları, İstanbul: 2013, s. 38-49. Mehmet Genç’in modellemeye ulaşırken 
çalışmalarının hangi rotayı izlediği konusunda ayrıca bkz.: Erol Özvar, “Mehmet Genç: Belgeden Modele 
Uzanan Portre”, Türk Tarihçiliğinde Dört Sima, (Yay. Haz. E. Özvar), Timaş Yayınları, İstanbul: 2013, s. 164 ve 
sonrası. Genç, modellemesini keşfetmeden önce karşı karşıya kaldığı problemli durumu şöyle ifade ediyordu: 
Devletin ekonomi ile ilişkisini somut tezahürlerin ötesine geçerek daha somut ve genel bir çerçeveye 
yerleştirmek üzere analizi biraz daha derinleştirdikçe, Osmanlı elitinin iktisadi hayat ile ilgili tavırlarında 
anlaşılması paradoksal derecede zor unsurlarla karşılaştım. Bu tavırların, sadece bizim bugünkü 
kavramlarımıza değil, kendi çağlarının gerçeklerine, rakiplerindeki uygulamaya, görebildiğim ve anladığım 
kadarıyla bizzat Osmanlıların kendi ihtiyaçlarına ve nihayet inandıkları değerlere de aykırı düştüğü, üstelik 
kendi içinde tutarsızlıklarla yüklü olduğu ortaya çıkıyordu. Bu derece garip, anlaşılmaz ve çelişkili bir tavırlar 
mozaiğini bize ulaştıran belgelerde onların bu özellikleriyle ilgili bir tartışmanın hiçbir izine rastlanmaması da, 
ilgi çekici bir bilmece karşısında bulunduğumuzu düşündürüyordu. Aldıkları kararlarla ilgili en küçük ayrıntıları 
bile titizlikle kâğıda geçirmekte kusur etmeyen Osmanlı bürokratlarının bu konudaki suskunluğunu anlamak 
da mümkün görünmüyordu. Osmanlıları mantık dışı davranan insanlar gibi düşünmemize imkân olmadığını 
da şüphe yoktu. Dünyanın bildiği sayılı devletlerden birini inşa etmiş ve tarihin en büyük değişmelere sahnı 
olduğu bir çağda, bütün bu değişmelere de direnerek, yaşatmayı şaşılacak derecede uzun bir süre başarmış 
olan Osmanlı elitinin, benzeri az bulunan bir meritokrasi içinde, çağımızın kıstaslarına göre IQ’su yüz kırktan 
aşağı olanı, kapıcıbaşılıktan yukarı çıkarmayacak derecede zekâya verdiği değeri ile günümüzde sıradan bir 
tarihçinin bile fark edebileceği bu gariplik ve çelişkileri idrak edememiş olmasına ihtimal verilemezdi. Bununla 
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Genç’e göre Osmanlı ekonomik yapısını belirleyen, yönetici elitin iktisadi zihniyeti, 

1400’lerden 1750’li yıllara gelene kadar, provizyonizm (iaşecilik), fiskalizm ve tradisyonalizm 

(gelenekçilik) olarak ifade edilen üç temel ilkeye ve bu temel ilkelerin bazı uygulamalarla 

pratiğe geçirilmesi amacına dayanıyordu. Genç’e göre provizyonizm ilkesi iktisadi faaliyete 

bu iki açıdan (üretici ve tüketici), yanı tüketici açısından bakan görüşün dayandığı ilkeydi. 

Buna göre iktisadi faaliyetin amacı, insanların ihtiyaçlarını karşılamaktı. Binaenaleyh, üretilen 

mal ve hizmetlerin, mümkün olduğu kadar bol, kaliteli ve ucuz olması, yani piyasada mal 

arzının mümkün olan en yüksek düzeyde tutulması esas hedefti.12 Onların zihin dünyasında 

iktisadi faaliyetin özü, bütün katmanlarıyla toplumun ve devletin ihtiyaçlarını gidermekten 

ibaretti. Mal ve hizmet üretenler önce kendi ihtiyaçlarını karşılamalı, daha sonra kademe 

kademe toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeliydiler. Provizyonizmin gereklerine cevap cevap 

verebilmek için üretim ve mübadele üzerinde ziraatten başlayarak esnaflık ve ticareti de içine 

alan kapsamlı bir düzenlemeler dünyası inşa ettiler.13 

İkinci ilke, merkezi yönetimin gelirlerini ençoklamaya ya da azalmasını önlemeye dayanan 

fiskalizm ilkesi idi. Bu ilke üretim kapasitesinin yükseltilmesine ve mübadele hacminin 

genişlemesine bağlıydı. Verimliliğin düşük, taşıma maliyetlerinin yüksek olduğu bir ortamda 

parasal mübadele dar sınırlar içinde kalıyordu. Zaten provizyonizmin de izlenmesi, bu 

koşullar altında toplam azami refahın sağlamanın başka türlü mümkün olmamasında 

yatıyordu. Ancak provizyonizme bağlılık sürdükçe bu şartları değiştirmek maliyetli ve riskli 

idi. Böyle bir paradoksal durumda hazine gelirlerini artırmak son derece güçtü. Zaten hemen 

daima açık veren bütçelerin durgun görüntüsünün arkasında Osmanlı fiskalizminin gelirleri 

artırmaktan çok azalmasını önlemeye ve masrafları kısmaya yönelik çabaları yer almaktadır. 

Hatta bu çabalar o derece yoğunlaşır ki, zaman içinde sadece vergi gelirlerini dikkate alan bir 

tür fiskosantrizme dönüşür.14 

M. Genç’in tespit ettiği üçüncü ilke gelenekçilikti. Gelenekçilik, sosyal ve iktisadi ilişkilerde 

yavaş yavaş oluşan dengeleri, eğilimleri mümkün olduğu ölçüde muhafaza etme ve değişme 

eğilimlerini engelleme ve herhangi bir değişme çıktığı takdirde, tekrar eski dengeye dönmek 

                                                                                                                                                                                              
birlikte böyle bir idrake ait en küçük bir ize de rastlayamadığımıza göre, tam bir bilmece karşısında 
bulunduğumuz anlaşılıyordu. İşte bu bilmeceyi çözmek için on yıl araştırdım ve düşündüm. Neticede, Osmanlı 
elitinin iktisadi hayata karşı çelişkili görünen bu tavırlar mozaiğini anlamlı bir bütün olarak kavramamızı 
mümkün kılacak en genel ve asgari boyutları ile zihni koordinat sistemini sade bir model halinde Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi adı ile on beş sahifelik bir makale ölçeğinde ifade ettim. Osmanlı 
ekonomisi ile ilgili araştırmaları sürdürülebilmek için bunu yapmak zorunda idim. Onun için bir bakıma bunu 
da (modellemeyi) bir yan ürün olarak nitelemek mümkündür. Mehmet Genç, “Yaptıklarım Yapacaklarımın 
Yan Ürünüdür”, Türk Tarihçiliğinde Dört Sima, (Yay. Haz. E. Özvar), Timaş Yayınları, İstanbul: 2013, s. 252-
253. 

12  Mehmet Genç, “Osmanlı İktisadi Dünya Görüşünün İlkeleri”, s. 41-42; Mehmet Genç, “Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi”, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, 9. Baskı, Ötüken 
Yayınları, İstanbul: 2013, s. 55-56. 

13  Mehmet Genç, “Osmanlılar: İktisadi ve Ticari Yapı”, TDV. İslam Ansiklopedisi, C. 33, İstanbul: 2007, s. 525. 
14  Genç, “Osmanlılar: İktisadi ve Ticari Yapı”, s. 526; Genç, “Osmanlı İktisadi Dünya Görüşünün İlkeleri”, s. 46; 

Genç, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi”, s. 60-61. 

Şekil 1: Mehmet Genç’in Üçlü Modellemeye Ulaşma Süreci 
Sanayi Devrimi 

karşısında Osmanlı 

sanayii ve ekonomisi 

nasıl bir tepki ve 

gelişme içinde 

olmuştur. Sanayinin 

uzun ve orta vadeli 

değişimleri nedir? 

 

Vergi gelirlerinden ilk 

sorunun çözümlenme 

çabası, vergi 

gelirlerinin 18. 

yüzyıldan 19. yüzyılın 

başına dek sabit 

Değişmeme nedeni 

malikâne sistemi 

(1695) olarak tespit 

edilmiş ve veriler 18. 

yüzyıl için 

kullanılabilir hale 

getirilmiştir. 

18. yy’ın ilk yarısının 

ekonomik canlanma 

ikincisinin, savaşlar 

nedeniyle daralma 

olduğu tespit edilmiştir. 

Ama devlet neden 

önlem almamış, 

anlamsız uygulamalara 

Neden, objektif şartlar 

ve inançlardan 

kaynaklanan üç ilkenin 

uygulanmak 

istenmesidir. Bunlar: 

a)Provizyonizm 

Kaynak: Özvar, s. 233-248’den derlenerek oluşturulmuştur. 
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üzere değişmeyi ortadan kaldırma iradesinin hakim olması şeklinde tanımlanabilir.15 Bu ilke 

değişme iradesinden kaçınmaya işaret etmiyor, değişmenin gerekli olmadığı durumlarda, hele 

hele ortaçağların yanlışlar okyanusunda denge bir kez tutturuldu mu, bu dengenin devam 

ettirilmesi iradesine dayanıyordu. Genç bir konuşmasında bu ilkeyi, hastalığa yakalanan bir 

insanın eski sağlıklı yani dengeli haline dönmeyi arzulamasına benzetiyordu.16 

Genç’e göre bu üç ilkeden provizyonizm ve fiskalizmin değişmemesi için baskın bulunan 

tradisyonalizm ilkesi de 18. yüzyılda, dünya konjonktüründeki bazı gelişmelerin Osmanlı 

Devleti’ni olumsuz etkilemeye başlamasıyla değişmeye başlayacak ve önce gelenekçilikten ve 

sonrasında sırasıyla provizyonizm ve fiskalizmden vazgeçilecekti.17 

 

3. MEHMET GENÇ’İN MODELİNİN ÇÖZÜMLENMESİ VE YORUMLAR Mehmet 

Genç, ifade edilen süreç sonucunda Osmanlı yöneticilerinin iktisadi olay ve olgular 

karşısındaki tutumlarının garipliğini gördükten sonra bunu çözmek için on yıl çalışarak on beş 

sayfa hacminde bir makaleyi kaleme almıştı. Ancak söz konusu süreç son derece zorlu 

gerçekleşmiş, Genç bu süre zarfında arşivde sürekli çalışarak her bir uygulamayı ve 

Osmanlıların aldıkları, anlamsız gibi duran her bir iktisadi kararı teker teker kontrol ederek bu 

kararların arkasındaki nedenlerin kendi modellemesinde yer alan üç ilkeye uygunluğunu test 

etmişti. Ancak bunun öncesinde Osmanlı yöneticilerinin dünyadaki gelişmelerden haberdar 

olup olmadıklarını da test etmesi gerektiğinin farkındaydı. Osmanlıların dünyadaki 

gelişmelerden bihaber insanlar olduklarını söylemek mümkün olmadığına göre onların bazı 

politika ve uygulamalarda bilinçli bir ısrar içinde olduklarını söylemek mümkün görünüyordu. 

Bu nedenle de Genç, ikincisine, yani onların iktisadi uygulamalarının arkasındaki nedenlere 

yönelecekti. 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Genç, “Osmanlı İktisadi Dünya Görüşünün İlkeleri”, s. 44. Mehmet Genç, “Modern İktisadi Büyüme Karşısında 

Osmanlı Sistemi ve Ekonomisi”, Türkiye Günlüğü, S. 119, 2014, s. 8. 
16  M. Genç, rasyonalitesi yokmuş gibi görünen bu ilkeyi bir konuşmasında veciz bir şekilde şöyle ifade ediyordu: 

Bütün bu karar, ilişki ve kurumlar, teknolojik değişmenin, büyümenin, gelişmenin yahut en genel ifadesiyle 
ilerlemenin, hiçbir şekilde söz konusu olmadığı, düşünülmediği ve tabii beklenmediği bir ortamda söz 
konusuydu. Bu sebepten de değişmeleri için bir neden yoktu. Daha doğrusu, değişmemeleri idealdi. İlerleme, 
kötüden iyiye yahut az iyiden çok iyiye doğru, önü açık, kademeli bir değişme fikrine de hiçbir şekilde 
zihinlerinde yer yoktu. Evren hakkındaki temel doktrinlerinde, yani dinin yapısında buldukları modeli sosyo-
ekonomik dünyaya da uygulamakta, yansıtmakta tereddüt etmiyorlardı. Yani hakikat, tıpkı dinde olduğu gibi, 
sosyo ekonomik dünyada da tekti, buna karşılık yanlışlar sonsuzdu. Yanlışların okyanusunda, tek olan hakikati 
nasıl dinde ve doktrinde Allah vahiy yoluyla vermişse, bir ölçüde o vahye uyarak yerleştirilen gelenek ve 
tecrübelerle oluşan sistemin unsurlarını da tıpkı dindeki tek hakikat gibi, sımsıkı muhafaza etmemiz gerekir 
diye düşünüyorlardı. Buna da kısaca gelenekçilik diye isim verebiliriz. Zafer Toprak (Yön.), Osmanlı’da Zanaat, 
Ahlak, İktisat İlişkisi, Anatomi Dersleri: Osmanlı Kültürü, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, s. 108. 

17  Bkz. Mehmet Genç, “19. Yüzyılda Osmanlı İktisadi Dünya Görüşünün Klasik Prensiplerindeki Değişmeler”, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, 9. Baskı, Ötüken Yayınları, İstanbul: 2013, s. 83-95. 
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Şekil 2’de M. Genç’in üçlü modellemesinin çözümlenmesi gösterilmektedir. Buna göre, 

Osmanlı yöneticileri, daha önceden de söylendiği gibi anlamsız gibi duran ve rasyosu 

bulunmayan bazı uygulamalarda ısrar ediyor görünmektedirler ve bu ısrarlarını neredeyse 19. 

yüzyılın sonlarına kadar sürdürmekte ısrar etmişlerdir. Bu uygulamalar kapitalist ekonomik 

gelişme mantığına muhalif, sermaye birikimini öteleyen, insanların yaşaması ve refahı 

yaygınlaştırmayı öne alan, tüketim mallarının mümkün olduğunca bol ve ucuz tutmayı 

amaçlayan, reayanın üzerinden ve piyasa dalgalanmalarından servet elde etmeyi önleyen ve 

üretim faktörlerini kontrol eden, küçük ama etkin bir devletin varlığına inanan kısacası 

ekonomiyi bir amaç konumundan alarak insanların yaşaması için bir araç konumuna getiren 

bir uygulamalar demetinden oluşuyordu.18 

M. Genç, bu uygulamaların nedenlerini araştırmaya koyulduğunda bunun iki temel zorunluluk 

alanının Osmanlı yöneticilerinin düşünce yapısını etkilemesi nedeniyle olduğu sonucuna 

ulaşmıştı. Bu iki nedenden ilki, şekilde gösterildiği gibi Osmanlı yöneticilerinin inanç 

dünyalarından kaynaklanıyordu. Onlar inanç dünyalarına uygun bir şekilde bir tercihde 

bulunuyor ve inandıkları doğruları pratize etmiş gibi görünüyorlardı. Uygulamalarında, 

devletin ve reayanın faydasının yanında bir de, söz konusu uygulamanın hiç kimseye zararının 

olmadığını gözetiyorlardı. Devletin devamlılığı ve birliği, halkın refahı ve zenginliğin 

yayılarak insanların yaşayabileceği bir sistemin kurulması esastı. Yoksa bazı alternatif 

                                                             
18 Bu konularda ayrıntılı bilgi için bkz.: Mehmet Genç-Erol Özvar, Osmanlı Ekonomisine Dair Konuşmalar I, 
Ötüken Yayınları, İstanbul: 2021. 

Şekil 2: Mehmet Genç’in Klasik Dönem Osmanlı İktisadi Zihniyeti Modellemesinin 

Çözümlemesi OSMANLI DÜNYASININ 

Devletin  

Birliği İlkesi 

Reayanın  

Korunması  

Sermayenin 

Tabana  

Rekabet 

Yerine 

Meritokrasi 
ÇAĞLARININ OBJEKTİF ZORUNLULUKLARI 

Tarım Dışı  

Sektörler 

İklim  

Düzensizlikler

Pazarlar 

Arası 

Bağlantı  
Malların Arz 

Esnekliği  

İNANÇLARLARI KAYNAKLI 

ZORUNLULUKLAR 

Kanunu 

Kadime ve 

Tecrübelere 

Ekonomik ve 

Sosyal 

Adaletin 
İslam’ın  

Egemenliği  

Ekonominin 

Bir Araç 

Olarak Kabul 
Toplumsal  

Sınıflaşmanın 
Merkezkaç  

Baskıların  

Sömürgeci  

Politikanın 

Sıfır Toplam 

Ekonomi 

Toplumsal  

Kargaşanın  

Teknolojik  

Düzey 
Üretim  

Faktörleri 

Ulusal 

Güvenlik 

Maliyetledir Taşıma  

Maliyetleri  
Ticaret  

Bölgelerinin 

Makro 

Büyüme ve 

Artı Ürün 
Paranın Arz  

Esnekliği  

Ürün 

Hastalık ve 

Yangınları 

ZORUNLULUKLAR 

NEDENİYLE  

OSMANLI EKONOMİK UYGULAMALARI 

Kapitülasyon 

Politikası  

Genel 

Politika 

Olarak 

Faizin Üç 

Alan Dışında  

Genel 

Politika 

Olarak 
Arz Yönlü  

Ekonomi  

Üretim  

Faktörlerinin 
İç Gümrük  

Rejimi  
Lonca  

Sisteminin  

Müsadere  

Uygulamasını
Miri Toprak  

Rejiminin  

Asgari-

Azami Fiyat  

Adem-i 

Merkezi 

Ekonomi  

Karaborsanın 

Yasaklanması 

Tarımda 

Tahsis 

Politikası  

Para Arzının  

Artırılması 

Tarımda 

Stok 

Politikası  
Aşırı Kârın  

Yasaklanması 

Mal  

Stokçuluğunu
Küçük ve 

Etkin 

Merkezi  
Para  

Rayiçlerinin  

Yed-i Vahid 

Politikasının  

Vergi  

Toplamada  

Vakıf  

Uygulamasını

Devşirme  

Rejimi  
Kamu  

Personeline  

Yargı  

Sisteminin  

Bürokratik  

Hiyerarşinin 

B
ü
tç

e 
G
el
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le
ri
 

E
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ço
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a
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a
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) 

Kaynak: A. Mesud Küçükkalay, İktisadi Düşünce Tarihi, 5. Baskı, Beta Yay., İstanbul: 2019, s. 193. 
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maliyetlere katlanmak suretiyle kapitalist bir büyümeyi sağlamak onların tercihlerinde 

bulunmuyor gibiydi. 

İkinci zorunluluk alanı, Osmanlıların yaşadıkları çağların pratiğinden kaynaklanan 

zorunluluklardı. Bu zorunlulukların kaynağı verimliğin düşük, ulaşımın maliyetli, üretim 

faktörlerinin inelastik, arz esnekliğinin katı, pazarlar arası bağlantının zayıf, ticaretin bölgesel 

ve modern makro büyümede olduğu gibi fazla ürün bulunmamasından kaynaklanmaktaydı. 

Balık sırtı geçimlik düzeyde duran ekonomik bir dünyada ise halkın refahının sağlanması ve 

devletin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekliydi. İşte bu zorunluluklar nedeniyle 

Osmanlılar bazı iktisadi uygulamaları hayata geçirmekte ısrarcı olmuşlardı. Ancak, 

uygulamalar ve inançlar arasındaki arabağlılığı sağlayan üç genel ilkeyi zihinlerinde tesis 

etmiş oldukları ve bütün uygulamaları bu üç genel ilkeye uygun olarak aldıkları da 

anlaşılmaktadır. 

Mehmet Genç’in Osmanlı iktisadi zihniyeti hakkındaki modellemesi çok kapsamlı alanlara 

nüfuz eder nitelikte olmuştu. Tarihçi ve iktisat tarihçileri bu modelleme sayesinde, batı 

medeniyetinin doğu aleyhine sınırlarını hızla genişletirken Osmanlıarın edilgenlikten uzak ve 

alternatif bir cevap sahibi olarak nasıl direnç gösterebildiğini anladı. Ayrıca tarihsel süreç 

içinde düzenliliklerin kolayca anlaşılabilmesi ve bunlar içindeki istisnaların da açıklanabilme 

imkanına kavuşuldu.19 Genç tarihi içinde tekil olay ve olguları tahlil ederken, onların içinde 

yaşarcasına yakından, aynı zamanda bir dış gözlemci gibi uzaktan bakarak düzenlilikleri 

keşfetmeye gayret etmiştir. Yani ne Avrupa merkezli otokritik, ne de biz merkezli savunmacı 

olmuş, daha ziyade Türkiye tarihinde neler olduğunu anlamaya çalışmıştır.20 

M. Çizakça’ya göre Genç’in ortaya attığı modeli Osmanlı ekonomik sistemini bir bütün 

olarak anlatan tek model olarak takdim etmekte ve sacayağı olarak nitelendirilebilecek bu 

modelin aynı zamanda Osnalı iktisat tarihini anlamada önemli bir rol oynadığına vurgu 

yapmakta ve bu modelin sadece Osmanlıyı değil Roma ve Bizans imparatorluklarının sosyo-

ekonomik sistemlerini de anlamaya imkan tanımaktadır.21 

Edhem Eldem ise modelin açıklayıcı ve kapsamlı yönünü kabul etmekle birlikte modele 

kısmen eleştirel yaklaşılabileceğine vurgu yapmaktadır. Onu göre Genç, hepimizin bildiği 

gibi iaşecilik, vergicilik ve gelenekçilik, yani provizyonizm, fiskalizm ve tradisyonalizm 

sacayakları üzerine oturan Osmanlı ekonomisi modeli ve çözümlemesidir. Bu modelin çok 

önemli olmasını sağlayan şey, Osmanlı iktisadının işleyişindeki bazı olguları gerçekten de çok 

rahatlıkla izah ediyor almasıdır. 22  Eldem bu modellemenin bir retorik olarak kalıp 

kalmadığının, yani teori ile pratik arasında bir uyumsuzluğun olabileceği ve Osmanlıların da 

bunun farkında olabileceklerini ifade ederek bu modelin sorgğulanabileceği düşüncesini 

taşımaktadır. İlk sorun, modelin ne kadarının retorik bir söylemden ne kadarının ise gerçek 

uygulamalardan kaynaklandığının tespit edilmesiydi. İkinci problem, bu modellemenin, gizli 

bir şekilde, Osmanlıların neden Avrupa tarzında bir kapitalizme geçemedikleri sorusuna 

odaklanmasıydı. Zira bu soruyu sormanın arkasında, Osmanlıların neden böyle bir istekte 

bulunmuş olsunlar şeklinde gizli bir söylem bulunuyordu ki, Avrupa’yı bir tür örnek 

konumuna yükselten bu soru da problemli görünüyordu. 23  Eldem’in ileri sürdüğü üçüncü 

sorun bu üç ilkenin prekapitlaist devlet sistemlerinde devlet ve ekonomi ilişkilerini belilediği, 

                                                             
19  Latif Çeviker, “Bir Arşiv Emekçisi Mehmet Genç”, Yaşayan Türk Tarihçileri, (Ed. Ahmet Şimşek), Pegem 

Akademi Yayınları, Ankara: 2017, s. 261. 
20  Çeviker, s. 255. 
21  Murat Çizakça, “Mehmet Genç ile Beraber İktisat Tarihi Araştırmalarında Geçen Bir Otuz Yıl”, Türk 

Tarihçiliğinde Dört Sima, (Yay. Haz. E. Özvar), Timaş Yayınları, İstanbul: 2013, s. 164 ve 172. 
22  Edhem Eldem, “Mehmet Genç’in Osmanlı Klasik Sistemini Algılayışı”, Türk Tarihçiliğinde Dört Sima, (Yay. Haz. 

E. Özvar), Timaş Yayınları, İstanbul: 2013, s. 175-176. 
23  Eldem, s. 178-179. 
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yani yaygın olarak uygulama alanı bulduğuydu. Bu nedenle bu ilkeler Roma imparatorluğu, 

Habsburg İspanyası, erken modern Fransa ile Osmanlı arasında ortak bir payda olarak görmek 

mümkündü. Ancak Osmanlı, imparatorluk olmak vasfıyla Avrupa’daki diğer akranlarından 

farklıydı. Avrupa’daki dar alan onu dış dünyaya açılmaya zorlarken, bir imparatorluk olması 

hasebiyle Osmanlılarda bir tür kendine yeterlilik ve kapanma sözkonusu olmuştu.24 Eldem’e 

göre Genç’in modeli aslında teori ile pratik arasında bir yerde duruyordu. Bazı açılardan çok 

daha evrensel bir modelle büyük ölçüde örtüşmekteydi. Bu birikim yeni açılımlara imkan 

tanımaktaydı. Retorik bir söyleme dayanıyor olsa da bize Osmanlı Devleti’nin nasıl işlediği, 

iktisada nasıl baktığını, Osnmanlı iktisat zihniyet ve politikasının ne olduğunu anlamakta son 

derece başarılıydı.25 

Antony Greenwood’a göre provizyonizm sistemin temel ilkesini oluşturuyordu. Çünkü uzun 

süreli değişmeyen objektif şartlardan ve onlarla yaşamanın tecrübelirenden kaynaklanıyordu. 

Provizyonizmin temelini oluşturan ögeler, yani arzı bol tutmak, kaliteyi yüksek tutma ve 

fiyatı düşük tutmak gibi gayretler için sürekli bir devlet müdahalesi söz konusu oluyordu. 

Devlet, arz, kalite ve fiyat arasındaki dengeler kaybolunca, geleneksel metodlarla müdahale 

edip bu dengeleri yeniden kurmaya çalışıyordu. Örneğin arzı bollaştırmaki çin teşvik edeci 

veya zorlayıcı tedbirler alıyor, üretim, imalat ve dağıtım süreçlerini kontrol ediyor, vergileri 

tarh ediyor veya kaldırıyordu.26 

Ariel Salzman’a göre ise bu üç ilke, Genç’e göre modern dönem öncesi iktisadi uygulamalara 

yaklaşım açısından seküler ve kapsamlı bir kelime kadrosu temin eder. Buna ek olarak bu 

ilkeler sadece Osmanlı Devleti ve toplumuna özgü politikaları tanımlamaz, erken modern 

dönem devletlerini araştırmak ya da mukayeseli araştırmaları kolaylaştırmak için de bu 

ilkelerden aynı oranda faydalanabilir. Her ne kadar Genç bu ilkeleri, tabiatları bakamından 

esasen muhafazakar olarak görse de, yani kurumsal ve siyasi statükoyu muhafaza etmeye 

yaradıklarını düşünse de, ideolojinin her şeyi belirleyici oludğu yanılsamasına kapılmaz.27 

A. Mesud Küçükkalay’a göre M. Genç’in Osmanlı ekonomik sistemini modellemiş olması, 

Osmanlı yönetici elitinin kararlarının arkasında yatan inanca ve pratiğe bağlı dinamiklerin 

neler olduğunu, onların tercih önceliklerinin nasıl sıralandığını ortaya koymuştu. 

Medeniyetler arasındaki farklılıkları netleştirmiş, Osmanlıların anlamsız gibi duran 

                                                             
24  Eldem, s. 181-182. Eldem’in ilk iddiasının, bu sunumun da incelediği gibi, Osmanlıların kapsamlı uygulamaları 

ile modelin ilkeleri arasında birebir ara bağlılık bulunması nedeniyle geçerliliğini yitirmektedir. Yani modelin 
ilkeleri bir söylemsel bir retorik olarak değerlendirilemez. Eldem’in ikinci iddiası, modellemenin sorusuna 
farklı bir yaklaşımdan ileri gelmektedir. Model, Osmanlıların iyi olan (!) batılı kapitalist sisteme neden 
geçemediklerini sorgulamadığı gibi, aksine Osmanlı yönetici elitinin bu modeli tanıdığı, bildiğini, ancak bu 
modele geçmeme tercihi kullandığını bu nedenle de kendi öznelliğinin olduğunu ileri sürmektedir. Yani acaba 
onların önünde böyle bir model varken (bu modelin iyi olduğunu kabul ettiklerini varsaymaksızın) bu modeli 
neden tercih etmediklerinin dinamiklerini sorgulamaktadır. Eldem’in üçüncü iddiası, yani bu modelin 
ilkelerinin pre-kapitalist devletlerde de biliniyor olduğu iddiası en azından ilkelerin biliniyor olması 
bağlamında doğru olmakla birlikte, bu ilkeleri sisteme adapte etme, politik araçlarla pratiğe aktarma, bu 
ilkeleri özellikle reayanın (halkın) refahı bağlamında sürdürülebilir kılma noktasında Osmanlı’dan 
ayrılmaktadırlar. Modelin vurgusu Osmanlıların bu ilkeler ile onların inanç dünyaları ve çağlarının koşulları ile 
bağlantı kurması ve ilkelerin devamlılığı konusunda ısrarlı olunması açısından orijinaldir. Üstelik ilkelerin 
biliniyor olmasının ötesinde bu ilkelerin iktisadi sistem bir iktisadi sistemin kurulumundaki rollerinin ortaya 
konulması ve bu ilkelerin iktisat politikası araçları ile ilişkilendirilmesi orijinalliği de Mehmet Genç’e aittir. 

25  Eldem, s. 183. 
26  Antony Greenwood, “Osmanlıda Provizyonizmin Uygulama Alanlarına Bir Örnek: İstanbul’un Et İaşesi”, Türk 

Tarihçiliğinde Dört Sima, (Yay. Haz. E. Özvar), Timaş Yayınları, İstanbul: 2013, s. 187. 
27  Ariel Salzman, “Mehmet Genç, İktisat Tarihçisi”, Türk Tarihçiliğinde Dört Sima, (Yay. Haz. E. Özvar), Timaş 

Yayınları, İstanbul: 2013, s. 205. 
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uygulamalarının nedenlerini ortaya koymuştur. Bu model, Osmanlı’yı anlamayı 

kolaylaştırdığı gibi kadim bakış açılarına da meydan okumuştur.28 

Erol Özvar’a göre M. Genç, Osmanlı’nın kendine özgü bir iktisadi sisteme sahip olduğunun 

altını çizerek, bu sistem içerisinde iktisadi kararları yönlendiren bir referans çerçevesinin 

temel ilklereni ortaya koyar. Bu ilkeler, Osmanlı iktisadi dünya görüşünü karakterize eden 

temel ikler olduğu kadar, devletin ekonomik hayattaki icraatlarının meşruiyet kıstaslarıdır. 

Söz edilen çalışmalarda provizyonizm, tradisyonilizm ve fiskalizm ile ifade edilen Osmanlı 

iktisadi dünya görüşünün ilkeleri, Osmanlı zihninin, iktisadi fenomenleri idrak edişiin, tabiri 

caizse, Kantçı kategorileri gibidir. Özvar’a göre bu ilkeler, Osmanlıların neden merkantilist 

politikaların aksine bir ticaret politikası izlediğinin, neden 1838 Balta Limanı Antlaşması’nda 

tercihlerini ithalat lehine kullandığının, dengeyi sürdürebilmek için neden bu ilkelerde ve bazı 

uygulamalarda ısrarcı davrandığının ve özellikle Osmanlı’nın son iki yüz yıllık sosyo-

ekonomik dönüşümünü herhangi bir Batı merkezli tarih telakkisine bağlı olmaksızın 

açıklamasına ve bize ait hikayenin tarih çalışmalarında merkeze alınmasında önemli katkıları 

sahipti.29 

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu sunum sonucunda elde edilen sonuçlar, M. Genç’in modellemesinin uzun ve yorucu 

doğrulamalar ve yanlışlamalar sonucunda elde edilmiş olduğu, göründüğünden daha derinlere 

uzandığı, Osmanlıların kendi inanç dünyalarına uygun bir ekonomik sistemi uygulamaya 

aktardıkları, ekonomiyi bir araç olarak gördükleri, ekonominin reayanın refahına hizmet 

etmesi gerektiğine inandıkları, Osmanlı iktisadi uygulamalarının arkaplanlarında yatan 

dinamiklerinin bulunduğu, Osmanlı ekonomik sistemini anlamayı kolaylaştırdığı, 

Osmanlıların dünyadaki kapitalist gelişmelere neden direnç gösterdikleri, sömürgeciliği 

öteleyerek neden meritokrasiyi ve ekonomik müdahaleciliği benimsedikleri şeklinde 

özetlenebilir. 
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Özet 

Osmanlı yönetiminde etkili Karaçelebi ailesine mensup olan Abdülazîz Efendi’nin (d.1592-

ö.1658) dinî, tarihî ve edebî konuda pekçok eseri vardır. Bunlardan Osmanlı tarihine ait 

eserlerinden biri de Süleymân-nâme’dir. Kaynaklarda ve kataloglarda Süleymân-nâme-i 

Abdülaziz Efendi olarak geçen eser, Kanûnî Sultan Süleymân’ın cülusundan başlayıp yaptığı 

fetihleri, seferleri, devrindeki iç karışıklıklarla mücadelesi, şehzadelerin mücadeleleri ve 

Kanûnî’nin ölümünü anlatır. Eserde ayrıca devrin vezirleri ile ulemalarının biyografileri de 

yer alır. Süleymân-nâme Hoca Saadettin Efendi’nin (ö.1599) Tâcü’t-tevârihine yapılan bir 

zeyldir. Katip Çelebi ve Babinger eser ve eserin anlatımı hakkında, “hoş bir kompozisyon, 

süslü, tumturaklı bir anlatım” ifadelerini kullanmıştır. Estetik nesirle yazılan eserde öğe sayısı 

fazla tetabu-i izafatlar yer almış, Arapça, Farsça şiirler, atasözleri ve ayet, hadislerden 

faydalanılmıştır. Konular Farsça uzun tamlamalı başlıklar ile birbirinden ayrılmıştır. Eser 17. 

yy.da yazılan tek Süleymân-nâme’dir. Kanûnî’nin ölümünden sonra yazılan eser, Osmanlı 

kültür ve tarihi araştırmalarınca sıklıkla kullanılmış; fakat üslubunun ağırlığı yüzünden 

şimdiye kadar yayımlanmamıştır. Çalışmamızın konusunu Süleymân-nâme’nin iç ve dış yapı 

özellikleri ile tanıtılması oluşturmaktadır. 

 

The Süleyman-name of Karaçelebi-zâde Abdülaziz Efendi 

Abstract 

Abdülaziz Efendi (b.1592-d.1658), who was a member of the influential Karaçelebi family in 

the Ottoman administration, has many works on religious, historical and literary subjects. One 

of the works of Ottoman history is Süleymân-nâme. The work, which is referred to as 

Süleymân-nâme-i Abdülaziz Efendi in the sources and catalogues, tells about the conquests, 

expeditions, the struggles of the princes and the death of Kanuni, starting with the 

enthronement of Suleiman the Magnificent. The work also includes biographies of the viziers 

and ulemas of the period. Süleymân-nâme is an addendum to Hodja Saadettin Efendi's 

(d.1599) Tâcü't-tawârih. Katip Çelebi and Babinger used the expressions "a nice composition, 

an ornate and pompous expression" about the work and the narration of the work. In the work 

written in aesthetic prose, chain phrases with a large number of elements took place, Arabic 

and Persian poems, proverbs, verses and hadiths were used. Topics are separated from each 

other by Persian long phrase titles. The work is the only Süleyman-nâme written in the 17th 

century. Written after Kanuni's death, the work was frequently used by Ottoman cultural and 

historical studies; but due to the weight of his style, it has not been published until now. The 

subject of our study is the introduction of Süleyman-nâme with its internal and external 

features. 
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OSMANLI TÜRKÇESİNİN DİĞER YABANCI DİLLERLE İLİŞKİSİ 
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Özet 

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan başlayıp günümüze dek süregelen bir 

imparatorluğun dili olan Osmanlı Türkçesi bir yazı dilidir. Osmanlı Türkçesi, 

içerisinde birçok dil bulundurmakla birlikte başka diller ile de etkileşim 

halindedir. Osmanlı Türkçesi içerisinde özellikle manzum ve mensur eserlerde 

çok sayıda Arapça ve Farsça sözcük bulunmaktadır, bunun yanında Osmanlı 

Türkçesi grameri dahilinde Arapça ve Farsça kurallar da yer almaktadır. Osmanlı 

Türkçesi gramerinin omurgasını oluşturan Arapça ve Farsça kurallar, dilin 

öğrenilmesi için önemli etkenlerdir. Osmanlı Türkçesi gramerinde Arapça ve 

Farsça sözcüklerin, Arapça ve Farsça gramer bileşimleri ile de sözcük yapıları ve 

gramer yapıları bir bütünlük oluşturmaktadırlar. Osmanlı Türkçesinde ayrıca 

Türkçe sözcüklerde gramerin temelini oluşturan etmenler arasındadır. Osmanlı 

Türkçesinde özellikle gramer konusu dahilinde zamirlerin çekimlerinde, 

tamlamalarda sadece Osmanlı Türkçesinde yer alan bir harf olan Nazal N (ڭ) 

“Kaf-i Nuni” harfi, o yapının bir Osmanlı Türkçesi sözcük yapısıyla oluşturulmuş 

olduğu göstermektir ve ayrıca Nazal N “Kaf-i Nuni” (ڭ) harfi Arapça ve Farsça 

sözcükler ile birlikte kullanılmamaktadır. 

 Osmanlı Türkçesi, içerisinde Arapça ve Farsça sözcüklerin bulunmasının yanı 

sıra çeşitli diller ile de etkileşim halindedir. Batı Ermenice harfleri ile yazılmış 

olan ve içeriği Osmanlı Türkçesi olan eserler, arşivler içersinde yer almaktadır. 

Özellikle Kevork Pamukciyan bu konuda birçok çalışma yapmıştır. Batı 

Ermenicesi ile yazılmış olan Osmanlı Türkçesi ve Kıpçak Türkçesi eserleri ile 

ilgili çalışmalar Pamukciyan’ın bazı kitaplarda yer almaktadır. Kitapların bir 

kısmı Türkçeye tercüme edilmiştir ve kitapların bazı sayfalarında Batı Ermenice 

ile yazılmış kitap kapakları bulunmaktadır. Bu konu üzerinde Talat Tekin ve 

Turgut Kut çalışmalar yapmışlardır. 

 Osmanlı Türkçesi ve Türkçe üzerine Yunan harfleri ile yazılmış ve Karamanlı 

Türkçesi “Karamanlıca” ismi verilen dilde de çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 

Yunanca harflerle yazılmış Karamanlı Dili üzerine de çeşitli makaleler ve kitaplar 

yazılmıştır.  

Osmanlı Türkçesinin özellikle şiirlerini konu alan çeşitli makaleler de Urdu 

edebiyatı çalışmaları içerisinde yer almaktadır. Osmanlı Türkçesi ile ilgili 

çalışmalar İbrani harfleriyle yazılmış olan Türkçe eserler arasında da 

görülmektedir. Günümüzde de Osmanlı Türkçesi şairleri ve şiirleri ile birlikte 

önemli Türkçe eserler Korece ile yazılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlıca, Türkçe, Dil, Etkileşim  
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RELATIONSHIP OF OTTOMAN TURKISH WITH OTHER FOREIGN 

LANGUAGES 

Abstract 

Ottoman Turkish, which is the language of an empire starting from the foundation 

of the Ottoman Empire and continuing to the present, is a written language. 

Ottoman Turkish has contains many languages and it is also in interaction with 

other languages. There are many Arabic and Persian words in Ottoman Turkish, 

especially in verse and prose works, as well as Arabic and Persian rules within the 

grammar of Ottoman Turkish. Arabic and Persian rules, which form the backbone 

of Ottoman Turkish grammar, are important factors for learning the language. In 

Ottoman Turkish grammar, the grammatical combinations of Arabic and Persian 

words, Arabic and Persian grammatical compositions, and their lexical structures 

and grammatical structures form a unity. It is also among the factors that form the 

basis of grammar in Turkish words in Ottoman Turkish. The letter Nasal N (ڭ) 

“Kaf-i Nuni”, which is a letter in Ottoman Turkish, especially in the conjugation 

of pronouns within the scope of grammar, and in phrases only in Ottoman 

Turkish, shows that that structure was formed with an Ottoman Turkish word 

structure, and also Nasal N “Kaf-i Nuni. This letter ” (ڭ) is not used together with 

Arabic and Persian words. 

Ottoman Turkish, in addition to the presence of Arabic and Persian words, is also 

in interaction with various languages. Works written in Western Armenian letters 

and whose content is in Ottoman Turkish are included in the archives. Especially 

Kevork Pamukciyan has done many studies on this subject. Studies on Ottoman 

Turkish and Kipchak Turkish works written in Western Armenian are included in 

some of Pamukciyan's books. Some of the books have been translated into 

Turkish and some pages of the books have book covers written in Western 

Armenian. Talat Tekin and Turgut Kut have worked on this subject. 

Various studies have been carried out in Ottoman Turkish and Turkish written in 

Greek letters and called Karamanli Turkish "Karamanlica". Various articles and 

books have been written on the Karamanli language written in Greek letters. 

Various articles on Ottoman Turkish, especially poems, are also included in Urdu 

literature studies. Studies on Ottoman Turkish are also seen among Turkish works 

written in Hebrew letters. Today, along with Ottoman Turkish poets and poems, 

important Turkish works are written in Korean. 

Keywords: Ottoman, Turkish, Language, Interaction 
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Giriş 

Zengin bir geçmişe sahip olan Osmanlı İmparatorluğu döneminde çok sayıda 

manzum ve mensur eserler yazılmıştır. Osmanlı Türkçesi ile yazılan eserlerde çok 

sayıda Arapça ve farsça sözcük bulunmaktadır. Osmanlı Türkçesiyle yazılan 

eserler dünyanın pek çok ülkesinde ilgi gömüştür. Pakistan’ın resmi dili olan 

Urduca kaynaklarda Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bazı eserler ele alınmıştır. 

Urduca kaynaklarda Osmanlı İmparatorluğu döneminin çeşitli yüzyıllarda 

gerçekleşen olaylar edebi bakımdan ele alınmış ve şairler ile birlikte onların 

eserleri hakkında bilgi verilmiştir.  

Osmanlı Türkçesi ile yazılan divan şiirlerinde yer alan bazı sözcükler Urduca 

şiirlerde de görülmektedir. Urducanın yanı sıra Ermenice ve İbranice harfleriyle 

yazılmış olan Türkçes eserlerde bulunmaktadır.   

1. OSMANLI TÜRKÇESİ VE URDUCA ŞİİRLERDEKİ EŞ SÖZCÜKLER 

a. Asmani 

Osmanlı Türkçesi ve Urducada 

Kullanılan Ortak Sözcük 

Sözcüğün Osmanlı 

Türkçesindeki  Anlamı 

Sözcüğün Urduca Anlamı 

یآسمان  Göğe mensup, gökle ilgili1 Semavi, semaya dair, göksel, 

gökle ilgili, göğe dair2 

 

 

Klasik Türk Şiiri 

Âsümânî ton giyüb dün gördüm ol gün yüzli yâr 

Sâye veş pâyine düşmek istedim etdi firâr 

“Dün o güneş yüzlü sevgiliyi gök mavisi bir elbiseyle gördüm. Gölge gibi ‘o 

güneş yüzlünün’ ayağına kapanmak istedi, fakat benden uzaklaştı.”3 

(Lami-î) 

 

Urdu Şiiri 

منے  یآسمان ہے  رنگ   وںیسورج    

منے  یکنول  پھول ان  ایکہ  کھل  

 

“Güneş gökte öyle renkler saçmıştır ki, sanki su üzerinde nilüfer açılmıştır.”4 

                                                             
1Ahmet Doğan, Osmanlıca Türkçe Sözlük, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005, s. 42 
2Durmuş, Bulgur, Urdu Turki Dictionary, Oriental College Punjab University Press, Lahore, Pakistan, 2013, 

s. 10 
3Menderes Coşkun, vd. Gazel Şerhleri, Kriter Yayınları, İstanbul, 2009, s. 140 



 

101 
 

 

b. Bağ 

 
Osmanlı Türkçesi ve Urducada 

Kullanılan Ortak Sözcük 

Sözcüğün Osmanlı 

Türkçesindeki  Anlamı 

Sözcüğün Urduca Anlamı 

 Bağ, büyük bahçe,bostan5 Bahçe, park6 باغ

 

 

Klasik Türk Şiiri 

Gülden kohun alup seher âh itse Ahmed derd ile 

Bülbül bulumaz bağda kim bağrı biryân olmamış 

 

“Ahmed seher gülden kokunu alıp derd ile (bir) âh etse, bağda bağrı kebaba 

dönmemiş (bir tek) bülbül kalmaz”7 

(Ahmed Paşa) 

Urdu Şiiri 

 بازھندی  بّچہ  قصد  دلم  دھرتی  ہے

 کوچہ  نہیں  جانو  ازیں  حستہ  کی  کرتی  ہے

جھان  باغچشم  او  طرفہ  غزایست  کہ  در    

 ھمہ  دیحان  و  گل  و  سنبل  تر  چرتی  ہے

 

Hindu çocuğu tekrar kalbime kastetmiştir, beni hasta edince sokakları bilmez hale 

gelirim, gözü öyle bir ceylan gibidir ki, cihan bahçesinde taze bir reyhan, gül ve 

sümbül otlar (avlar)8 

c. Cilve 

 

Osmanlı Türkçesi ve Urducada 

Kullanılan Ortak Sözcük 

Sözcüğün Osmanlı 

Türkçesindeki  Anlamı 

Sözcüğün Urduca Anlamı 

 ,Kırıtma 2. Ecelli etme .1 جلوه

görünme9 

1. Görünme , ortaya çıkma 2. 

Görünüş10 

 

                                                                                                                                                                       
4Türkmen, Urdu Edebiyatında Şiir Evreleri, s. 11 
5Doğan, a. g. e., s. 54 
6Aşraf, vd. a. g. e., s. 49 
7 Coşkun,vd. a. g. e., s.63 
8 Erkan Türkmen, Urdu Edebiyatında Şiir Evreleri, Atlas Basımevi, Konya, 1992, s. 6 
9Doğan, a. g. e., s. 106 
10Bulgur, a. g. e, s. 138 
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Klasik Türk Şiiri 

Ol serv-i gül-fürûş-ı tecelli-i cilveden 

Her nahl-i âb bir şecer-i Tur’dur bana 

“O cilve gösteren gül satıcı selvi boylu güzel için çektiğim her fidana benzeyen ah 

benim için şecer-i Tûr’dur”11 

(Şeyhî) 

Urdu Şiiri 

 ہے  جلوه  گاه  تیرا  کیا  غیب  کیا  شہادت

 یاں  ہے  شہود  تیرا  واں  ہے  حضور  تیرا

“Her yerde senin cilven vardı, ister gaip alem olsun ister zahiri alem olsun, burada 

senin görüntün, orada ise senin huzurun (varlığın) vardır.”12 

d. Çeşm 

Osmanlı Türkçesi ve Urducada 

Kullanılan Ortak Sözcük 

Sözcüğün Osmanlı 

Türkçesindeki  Anlamı 

Sözcüğün Urduca Anlamı 

 Göz13 چشم

 

Göz, bakış, ümit14 

 

 

Klasik Türk Şiiri 

Kanlu yaş ile dolıdur gözlerimün sâgarı 

Çeşm-i ser-mestün diyelden içeyüm kanun senün 

“Sarhoş gözün, “Senin kanını içeyim.” diyeli gözlerimin kadehi kanlı yaş ile 

doludur”15 

(Necâtî) 

Urdu Şiiri 

 قیامت  ہی  یھاں  چشم  دول  سے  رہی

کے  کرئے  قیامچلے  بس  تو  دھاں  جا    

 نہ  دیکھے  جہاں  کوئی  آنکھوں  کی  اور

 نہ  لیوے  کوئی  جس  جگہ  دل کا  نام

 

                                                             
11Haluk İpekten, Şeyh Gâlib, Hayatı-Sanatı-Eserleri Bazı Şiirlerinin Açıklamaları, Akçağ Yayınları, Ankara, 

2015, s. 45 
12Türkmen, Urdu Edebiyatında Şiir Evreleri, s. 21 
13Doğan, a. g. e., s. 115 
14Aşraf, vd. a. g. e. s. 122 
15Coşkun, vd. a. g. e., s. 69 
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“Adamın gözleri ve kalbi adeta bir felakete sürükledi onu. Keşke gidip evim 

diyebilseydi. Kimsenin birbirinin gözünün içine bakmadığı yere, hâlâ “kalp” 

demekle neyin kastedildiği bilinmiyor”16 

 

e. Çerâğ 

Osmanlı Türkçesi ve Urducada 

Kullanılan Ortak Sözcük 

Sözcüğün Osmanlı 

Türkçesindeki  Anlamı 

Sözcüğün Urduca Anlamı 

 Fitil, mum17 Lamba, ışık, çıra18 چراغ

 

Klasik Türk Şiiri 

Ham-ı zülfî ki çerağ-ı suhane ola fetil 

Çeşm-i ejderden olur revgan bâdâm bana 

 

“Benim şiirimin kandilinin badem yağı yılanın gözünden çıkarılmıştır. Saçının 

kıvrımı da bu kandilin fitili olsun”19 

(Şeyh Gâlib) 

 

Urdu Şiiri 

دل  جلتے  کچھ  بن  نہیں  آتی  حال  گبڑتے  جاتے 

ہیں   

نبڑتے  جاتے    آخری  شب  ہم  لوگچراغِ جیسے  

 ہیں

 

“Cılız bir alev yüreğimi yakar kül eder, biçare can çekişerek gittikçe batarız, 

gecenin kandili şafak vaktine kadar, yağının son damlasına kadar içer ve veda 

eder.”20 

 

f. Dil  

 

Osmanlı Türkçesi ve Urducada 

Kullanılan Ortak Sözcük 

Sözcüğün Osmanlı 

Türkçesindeki  Anlamı 

Sözcüğün Urduca Anlamı 

 Gönül, kalp, yürek21 Kalp, yürek, gönül22 دل

 

                                                             
16 Ralph Russell, vd., The Mughal Poets Mir, Sauda, Mir Hasan, Harvard University Press, 1968, s. 100 
17Doğan, a. g. e., s. 115 
18Bulgur, Urdu Turki Dictionary, s. 144 
19İpekten, Şeyh Galib Hayatı-Sanatı-Eserleri Bazı Şiirlerinin Açıklamaları, s. 80 
20 Russell, vd., a. g. e., s. 122 
21Doğan, a. g. e., s. 129 
22Bulgur, a. g. e, s. 168 
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Klasik Türk Şiiri 

Bu dil-i şûrîdenün tahtında sultân olmağa 

Bir senün gibi yüzi gül-berg-i handân isterem 

“Bu perişan gönlün tahtında sultan olmaya, senin gibi yüzü gül yaprağı (gibi) bir 

(güzel) isterim”23 

(Mihrî) 

Urdu Şiiri  

 مصائباورتھےپردلکاجانا

 عجباکسانحہساہوگیاہے

 

“Kaygısızca sabrettim pek çok musibete, ancak birine gönül vermek elem bir 

felaket.”24 

g. Divane 

Osmanlı Türkçesi ve Urducada 

Kullanılan Ortak Sözcük 

Sözcüğün Osmanlı 

Türkçesindeki  Anlamı 

Sözcüğün Urduca Anlamı 

 ,Deli, alık, budala25 Deli, divane, mecnun دیوانه

çılgın26 

 

 

Klasik Türk Şiiri 

Çeşm-i câdûsına dîvâne olam ol şuhun 

Deşt-i endişede âhû-yı füsun oldı bana 

“O şûh güzelin cadı gözüne divane olayım. Bana düşünce çölünde büyülenmiş bir 

ahu oldu”27 

(Şeyh Gâlib) 

 

Urdu Şiiri 

رو  سے  ہوئی  شب  کو  مری  شم    پریکس  

 دوچار

 کہ  میں  دیوانہ اٹھا  خواب  سے  سوتے  سوتے

                                                             
23Coşkun, vd, a. g. e., s. 91 
24 Ali Jawad Zaidi, A History of Urdu Literature, Sahitya Akademi, 1993, New Delhi, s. 107 
25Doğan, a. g. e., s. 131 
26Bulgur, a. g. e., s. 172 
27 İpekten, a. g. e., s. 93 



 

105 
 

 

“Hangi peri yüzlüye gözüm ilişti ki, ben uykudan  divane olup uyandım.”28 

 

h. Gam 

Osmanlı Türkçesi ve Urducada 

Kullanılan Ortak Sözcük 

Sözcüğün Osmanlı 

Türkçesindeki  Anlamı 

Sözcüğün Urduca Anlamı 

  غم

Kader, dert, üzüntü, kaygı29 

 

Gam, acı, üzüntü, keder, 

elem, dert, hüzün30 

 

Klasik Türk Şiiri 

Şerh-i gamın Nesîm’nün şol göz ü kaş u zülfe sor 

Gör nice her biri sana şerh u beyân-ı hâl ider 

“Nesimi’nin üzüntüsünün açıklamasını o göze, kaşa ve zülfe sor Bak her biri 

sana nasıl hâli anlatır.”31 

(Nesîmî) 

Urdu Şiiri 

 چلتا  ہوں  شب  و  روز  ترے  غم  میں  اے  ساجن

کہوں  گایہ  سوز  تیرا  مشعل  سواذان  سوں    

 

“Ey sevgilim senin gamınla gece gündüz yanarım ben, bu yakıcılığın yanan 

meşaleye şikayet edeceğim ben.32 

i. La’l 

Osmanlı Türkçesi ve Urducada 

Kullanılan Ortak Sözcük 

Sözcüğün Osmanlı 

Türkçesindeki  Anlamı 

Sözcüğün Urduca Anlamı 

 Kırmızı, al .1 لعل
2. Kırmızı renkte değerli 

birsüs taşı 3 Dudak33 

Lal, yakut, parlak kırmızı 
renkli, şeffaf kıymetli bir 

taş34 

 

 

Klasik Türk Şiiri 

                                                             
28Türkmen, a. g. e, s. 16 
29 Doğan, a. g. e., s. 180 
30Bulgur, a. g. e, s. 227 
31 Coşkun, vd. a. g. e., s.42 
32 Türkmen, a. g. e., s. 13 
33Doğan, a. g. e., s. 331 
34Bulgur, a. g. e., s. 260 
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Hayât ümmîdin etmem gazme-i cellâddan amân 

Fedâ olmak o lal-i nâba cân ister mi ister yâ 

“Sevgilinin cellada benzeyen yanbakışından kurtulup yaşamak umudum yoktur 

ama, canım o kıpkırmızı dudağa kendini feda etmek istemez mi? Tabii ister.”35 

(Şeyh Gâlib) 

Urdu Şiiri 

وعدہے تھے  سب  دروغ جو اس لب سے ہم  

 ,سنے

 کیا  لعل  قیمتی  دیکھوجھونٹھا  نکل  گیا

 

“Onun dudaklarından çıkan ve duyduğumuz tüm vaatler yalan çıktı, bakın 

kıymetli kırmızı taş dahi sahte çıktı.”36 

j. Mescid 

Osmanlı Türkçesi ve Urducada 

Kullanılan Ortak Sözcük 

Sözcüğün Osmanlı 

Türkçesindeki  Anlamı 

Sözcüğün Urduca Anlamı 

 Secde edilecek yer, namaz مسجد

kılınacak yer, küçük cami37 

Mescit, cami38 

 

 

Klasik Türk Şiiri 

Vardım seheri tâ’at içün mescide nâgâh 

Gördüm oturur halka olub bir nice gümrâh 

 

“Sabah namazını kılmak için, henüz namaz vakti gelmeden şöyle bir mescide 

gittim; mescide yakışmayan bir sürü nursuz çehrenin halka şeklinde oturduklarını 

gördüm.”39 

(Rûhî-i Bağdâdî) 

Urdu Şiiri 

 نہ مسجد  میں  نہ بت حانہ میں دیکھا

 جو  جلطہ  دل کے شما نے میں دیکھا

 

                                                             
35İpekten, a. g. e., s. 75 
36 Türkmen, a. g. e, s. 16-17 
37Doğan, a. g. e., s. 393 
38Bulgur, a. g. e., s. 273 
39Coşkun, vd. a. g. e., s. 121 
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Gönül evinde gördüğüm cilveyi ne camide, ne de puthanede görmedim.40 

k. Peri 

 

Osmanlı Türkçesi ve Urducada 

Kullanılan Ortak Sözcük 

Sözcüğün Osmanlı 

Türkçesindeki  Anlamı 

Sözcüğün Urduca Anlamı 

 Cinlerin çok güzel olarak پرى

farzedilen dişilerine verilen 

ad41 

Melek, pere, sevgili; gönül 

çekici42 

 

 

Klasik Türk Şiiri 

Leblerün mühr-i Süleymân oluğiçün perî 

Her yanadan ejdehâlardur nigeh-bânuın senün 

“Ey Peri (gibi güzel)! Dudakların Hz. Süleyman’ın mührü (gibi)  olduklarından ejderhalar 

dört bir yandan senin bekçilerindir.”43 

(Necâtî) 

Urdu Şiiri 

 نہ  ہوش  کھوتے  اگر  اس  پری  کی  باتوں  پر

 تو  آپ  ہی  آپ  یہ  باتیں  کیا  نہ  کرتے  ہم

 

“Eğer o peri yüzlünün sözlerine bayılmasaydık, kendi kendimizle konuşur olmazdık.”44 

 

l. Sâkî 

Osmanlı Türkçesi ve Urducada 

Kullanılan Ortak Sözcük 

Sözcüğün Osmanlı 

Türkçesindeki  Anlamı 

Sözcüğün Urduca Anlamı 

 Su dağıtan su veren .1 ساقى

2. İçki sunan45 

1. Şarap sunan, sâki46 

 

Klasik Türk Şiiri 

Hemân ey sâkî bir sâgar tutuur dest-i dildâra 

                                                             
40 Türkmen, a. g. e., s. 34 
41Doğan, a. g. e., s. 559 
42Aşraf, vd, a. g. e. s. 76 
43Coşkun, vd, a. g. e., s.68 
44 Türkmen, a. g. e.,s. 48 
45Doğan, a. g. e., s. 589 
46Aşraf, a. g. e. s. 178 
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Gazabla bezme geldi şem’-i meclis-veş yanar âteş 

“Saki, hemen sevgilinin eline bir kadeh tutuştur. Toplantının mumu gibi kor halinde 

yanar ateş olarak öfkeyle toplantıya geldi.”47 

(Şeyh Gâlib) 

 Urdu Şiiri 

 خدا  نے  کس  شہر  اندر  ھمن  کو   الئے  ڈاال  ہے

ہے  نہ  شیشہ  نہ  پیاال  ہے  ساقینہ  دلبر  ہے  نہ    

 

Tanrı bizi ne biçim bir şehre getirip attı ki, ne bir sevgili var, ne bir saki var. ne bir sürahi 

var, ne de bir kadeh48 

m. Sünbül 

Osmanlı Türkçesi ve Urducada 

Kullanılan Ortak Sözcük 

Sözcüğün Osmanlı 

Türkçesindeki  Anlamı 

Sözcüğün Urduca Anlamı 

 Sümbül, güzellerin saçı49 Sümbül50 سنبل

 

 

Klasik Türk Şiiri 

Bâd-ı sabâ er subh-dem bustâna seyr it iste yol 

Ol yanağı gül kandadur ol zülfi sünbül nicedür 

 

“Sabah rüzgarı! Her sabah vakti bahçeye git seyr et. (Bak bakalım) o yanağı gül 

nerede; o zülfü sümbül nasıldır?”51 

(Şeyhî) 

 

Urdu Şiiri 

 باز  ھندو  قصد  دلم  دھرتی  ہے

 کوچہ  نہیں  جانو  ازیں  خستہ  کی  رتی  ہے

در  باغ  جہاں چشم  او  طرفہ  غزالیست  کہ   

 ہمہ  ریحان  و گل  و  سنبل  تر  چرت  ہے

 

                                                             
47İpekten, a. g. e., s. 109 
48Türkmen, a. g. e.,s. 7 
49Doğan, a. g. e., s. 614 
50Aşraf, vd, a. g. e. s. 186 
51Coşkun, vd, a. g. e., s. 49 
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Hindu çocuğu tekrar kalbime kastetmiştir, beni hasta edince sokakları bilmez hale 

gelirim. Gözü öyle bir ceylan gibidir ki, cihan bahçesinde hep taze reyhan, gül ve 

sümbül otlar (avlar)52 

 

n. Zülf 

Osmanlı Türkçesi ve Urducada 

Kullanılan Ortak Sözcük 

Sözcüğün Osmanlı 

Türkçesindeki  Anlamı 

Sözcüğün Urduca Anlamı 

 Yüzün iki tarafından .1 زلف

sarkan saç lülesi 2. 

Sevgilinin saçı53 

Zülüf, büklüm, bukle, lüle, 

kakül54 

 

 

Klasik Türk Şiiri 

Zülfi dilber gibi ey Zâtî perîşânsın yine 

Cevri bî-had yohsa bir yâr-ı perî-şânum mı var 

“Ey Zâtî! Güzelin zülfü gibi yine perişansın. Yoksa eziyeti sınırsız bir peri şanlı 

yârin mi var?”55 (Zâtî) 

Urdu Şiiri 

نے  مارا  اهیجال  زلف  س  

کافر  نگاه  نے  مارا  ریت  

 

“Siyah zülfün ağı beni öldürdü, zalim bakışlarının oku beni öldürdü.”56 

2. İBRANİCE HARFLERİYLE YAZILMIŞ BİR METİN 

Osmanlı dönemi ve diğer dönemlerde yazılan kitapların bir kısmı da İbranice 

olarak yazılmıştır. İbranice olarak yazılan eserler genellikle el yazısı şeklinde 

yazılmaktadır. İbranicede harfler matbu ve el yazısı şeklindedir. Harflerin 

Arapçada olduğu gibi kendine has harekeleri bulunmaktadır. Bunlara “Nikud” 

ismi verilmektedir.  

Tekin’ göre: “Üstteki eser Anonim Osmanlı tarihi Tevarih-i Al-i Osman’ın 16. 

Yüzyılda İbrani harflerine çevrilmiş bir kopyasıdır. Oxford’da Bodleian 

Kitaplığı’ndaki İbrani yazmaları arasında 63 numara ile kayıtlı bulunan el yazması 

Ugo Marazzi tarafından yayınlanmıştır. Marazzi'nin belirttiğine göre bu yazma 

Neubauer tarafından 1896'da Kudüs'te satın alınmıştır. Yazmayı vaktiyle 

                                                             
52Türkmen, a. g. e.,s. 6 
53Doğan, a. g. e., s. 736 
54Bulgur, a. g. e, s. 190 
55Coşkun, a. g. e., s. 105 
56Türkmen, Urdu Edebiyatında Şiir Evreleri, s. 56 
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incelemiş olan Babinger'in de belirtmiş olduğu gibi, bu elyazması anonim 

Tevarih-i Al-i Osman 'in büyük bir kısmının İbrani harflerine çevrilmiş bir 

kopyasıdır. Yazmada kullanılan el yazısı İspanyol hahamlarının yazı özelliklerini 

taşımaktadır. 16. yüzyılda İstanbul ve Selanik'te yazılmış olması kuvvetle 

muhtemel olan bu yazmanın müstensihi Türkiye'ye sığınmış kültürlü ve Türk 

tarihine meraklı bir İspanyol Yahudisi olmalıdır. Müstensih, muhakkak ki 

Türkçeyi ve Arap alfabesini iyi biliyordu. Ancak yazmada sık-sık rastlanan türlü 

istinsah yanlışları ve atlamalar onun pek dikkatli olmadığını göstermektedir.”57 

 

Yukarıda orijinal verilen metnin bir kısmı verilmiştir. 

“Süleyman Şah acem memleketinden 1) kopup Erzincan’dan geldi tüm Rum 

vilayetine girdiler Amasya tarafı kim Rum il(l)eridür ol 2) tarafdan çok gazalar 

erdiler Rum vilayetinden çok gazalar erdiler Rum vilayetinden hayli vilayetler 

aldılar akibet ondan göçüp 3) Halebe çıktılar Caber kalesi derler bir kal’e varidi 

gelüp önine kondılar Fırat ırmağı 4) suyı önlerine geldi ırmağı geçmek dilediler 

yol iz bilmez göçmel uruglaridi gafilin purat 5) ırmağına uğradılar Süleyman Şah 

atın defdi geçmek istedi öni hoz yarmış Süleyman 6) Şah atile Fırat ırmağına 

boğuldı eceli onda idi şehid oldı halk üşdi ırmakdan  7) çıkardılar ol Caber 

kalesinün önünde defn etdiler şimdiki halde oa Mezar-ı Türk 8) derler Süleyman 

Şah’un üç oğlı vardı birinün (adı) Sungur Tekiz (‘) ve birinün (adı) Gündoğdı ve 

birinün 9) adı Ertuğrul idi kim Osman atasıdur bu  üç karındaş dahi göçdiler gine 

10) geldikleri yola gitdiler Fırat başında Yasin ovasına ve Sürmeli güküde 

vardılar…(kısaltılmıştır)58 

3. ERMENİCE HARFLERLE YAZILMIŞ OSMANLI TÜRKÇESİ 

ESERLERİ 

Türkiye’de özellikle 1800’lü yıllarda İstanbul’da çok sayıda matbaa yer 

almaktaydı ve bu matbaalar Ermeni vatandaşları tarafından işletilirdi. Ermeni 

vatandaşların çalıştırdıkları matbaalarda çeşitli Osmanlı Türkçesi eserleri ve 

Osmanlı edebiyatından bazı eserler Türkçe olarak Ermeni harfleri ile 

yazılmaktaydı.  

                                                             
57 Talat Tekin, İbrani Yazısı ile Türkçe, Tarih ve Toplum Dergisi, Ocak 1984, Sayı.1, İletişim Yayınları, İstanbul, s. 21 
58 Talat Tekin, İbrani Yazısı ile Türkçe, Tarih ve Toplum Dergisi, Ocak 1984, Sayı.1, İletişim Yayınları, İstanbul, s. 20 



 

111 
 

Türkçenin yazımında kullanılan alfabelerden biri de Ermeni alfabesidir. Türkçeyi Ermeni 

yazısıyla yazanlar Ukrayna-Polonya Ermenileri ile Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye 
Cumhuriyeti tebası Ermeni asıllı vatandaşlarımızdır. Anadilleri olan Ermeniceyi kendi 

arzuları ile bırakıp Kıpçak Türkçesi (Eski Tatarca) ile konuşup yazan bu Ermenilerden 

Ermeni yazısı ile fakat Türkçe pek çok yazma eser ve belge kalmıştır. Bunlardan bir 

kısmı, Ukrayna Devlet Arşivi'nde bulunan ve 1559-1664 yıllarına ait olan Kamenets-
Podolsk cemaati belgeleri, 1944 yılındaki Alman çekilmesi sırasında yanıp kül olmuşsa 

da bugün Viyana'da Mehitarist Kitaplığında, Viyana Millî Kütüphanesinde, Venedik 

Mehitarist Kitaplığında, Paris'te Millî Kütüphane'de, Breslav, Lvov ve Krakov 

şehirlerinde daha birçok yazma bulunmaktadır.59 

Ermenice harflerle yazılan eserler batı Ermenicesi olarak kabul edilmektedir. Batı 

Ermenicesi tarafından yazılan eserlerden bazıları şunlardır.   

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

Tablo 1. Tuhfe-i Vehbi / Lisanı Türkiden Hürufatı Ermeniyeye Bilİfrağ Tab’ Olunmuş 

Dür / İstambolda / Şarkiye Tab’hanesinde / 1863 (TKK)60 

 

 

 

           

   

 

 

 

 

Tablo 2. Meşhur Meddah Kız Ahmed Efendinin Rivyet İtdiği Lüleci Ahmedin Menkibesi 

/ İstanbol / Vezir hanında No: 90 (?) / 1872 (TK)61 

                                                             
59

Talat Tekin, Ermeni Alfabesi ile Türkçe, Tarih ve Toplum Dergisi, Nisan 1984, Sayı.4, İletişim Yayınları, İstanbul, s. 6 
60  Kevork Pamukciyan, Ermenice Harfli Türkçe Metinler, Yay. Haz. Osmn Köker, 2002, Aras Yayıncılık, İstanbul , s. 

XXXIII 
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Tablo 3. Esrar-ı Aşk / Eserı Kerovpe Limonciyan / Tercamanı Efkâr 

Gazetasından Muhrec / Dersaadet / 1883 (GA)62 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

 

Tablo 4. Tahir ile Zöhrenin Hikâyesi ve Türküleri / Lisanı Türkiden Hurufatı 

Ermeniyane NAkl Olunmuş/ Tercümei Hovsep K. Kafafyan / İstanbol / Yusufyan 

Han N. 12 / Tabhaneyi Bedros Cezveciyan / 1870 / (TK)63 

     

           

           

       

 

                                                                                                                                                                       
61 Kevork Pamukciyan, Ermenice Harfli Türkçe Metinler, Yay. Haz. Osmn Köker, 2002, Aras Yayıncılık, İstanbul , s. 

XXXIII 
62 Kevork Pamukciyan, Ermenice Harfli Türkçe Metinler, Yay. Haz. Osmn Köker, 2002, Aras Yayıncılık, İstanbul , s. 

XXXIII 
63 Kevork Pamukciyan, Ermenice Harfli Türkçe Metinler, Yay. Haz. Osmn Köker, 2002, Aras Yayıncılık, İstanbul , s. 

XXXV 
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Tablo 5. Melik Şah ile Güllü Hanımın Hikâyesi / Türküleri ile Beraber / Asitane / 

1876 (TKK)64     

SONUÇ 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Osmanlı Türkçesi ile yazılmış olan pek çok 

eser dünyanın çeşitli ülkelerinin kendi dillerine tercüme edilmektedir. Pakistan’da 

Urdu edebiyatı kaynaklarında günümüzde Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı 

Edebiyatı hakkında yazılan eserlerin sayısı artmaktadır. Bunun yanında farklı 

alfabeler ile de eserler yazılmaktadır. İbranice ve Ermenice eserlerin yanı sıra 

Korece olarak ta Osmanlı İmparatorluğu dönemi eserleri yazılmaktadır. Farklı 

diller kullanan ülkelerin Osmanlı İmparatorluğu dönemi eserlerine olan ilgisi, 

arşivlerde çok sayıda eserin ortaya çıkarılmasıyla daha da zenginleşebilir.    
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Abstract 

The purpose of this study is to evaluate the establishment and activities of the 

Ottoman Bank, which was established with foreign capital in line with the 

developments in the banking field in the financial system in the post-Tanzimat 

period, and its effects on the economic life of the Ottoman State and the Republic 

of Turkey. In the second half of the 19th century, important changes and 

developments were experienced in the financial field as in many other areas in the 

Ottoman Empire. As a result of the monetary policies implemented after the 

declaration of the Tanzimat and Islahat edicts and the wars, especially the 

Crimean War, it was necessary to establish a bank within the framework of the 

financial needs of the state. However, due to the lack of sufficient capital to 

establish the bank, foreign capital was needed and Ottoman Bank was established 

in 1856 with British capital. Since this bank did not represent the interests of the 

Ottoman Empire, it was liquidated and the Ottoman Bank (Bank-ı Osmanî-i 

Sahane) was established in 1863 with French and British capital. In addition to its 

banking activities, the Ottoman Bank also assumed the function of the central 

bank until 1933, it lent the empire and played an intermediary role in foreign 

borrowing. It is important to reveal the place, importance and effects of the 

Ottoman Bank, which continued its activities and played important roles until 

2001, in the financial life of the Ottoman Empire and Turkish Republic. In this 

direction, the developments up to the establishment of the Ottoman Bank were 

first discussed. Secondly, the figures of the Ottoman Bank were determined by 

evaluating the activities. Finally, the study was concluded by evaluating the 

impact of the Ottoman Bank on the empire and later on the Turkish Republic 

financial system. 

Keywords: Banks with Foreign Capital, Ottoman Bank, Tanzimat Edict, Ottoman 

Empire, Republic of Turkey 

 

1. INTRODUCTION  

In the last period of 18th century, through industrialization process beginning in 

England, expansion in production spread over all Europe. This process accelerated 

integration process of Ottoman State into European economies. In 1838, Balta 

Limanı Treaty was signed with England, and domestic market of country was first 

opened to Englanders and then all foreigners. With this treaty, Ottoman State met 

foreign capital for the first time and lost incomes it acquired from trade. 

Following this treaty, commercial treaties signed with the other countries caused 

foreign trade deficits.  
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In 19th century, the cost of the wars Ottoman State went to, land losses arisen from 

the wars gone to, and necessity to close budgetary deficits wherreted Ottoman 

Treasury. This case caused to be borrowed increasingly. For reorganizing fiscal 

state of government, minting called “kaime” via domestic borrowing led to 

corruptions and borrowing with high interest from Galata bankers, who utilize 

European Banks, to the other great problems. Crimea War beginning in 1854 

more turned upside-down financial structure, and it led the first foreign debt to be 

received from England and France. All these events led to the need to establish a 

bank in the Ottoman Empire. 

The westernization efforts that started in the Ottoman Empire during the reign of 

Selim III, became official with the declaration of the Tanzimat edict in 1839 and 

the Islahat edict in 1856. Especially in the Islahat edict, there are phrases about the 

attempt to establish a bank. In this direction, firstly British-owned Ottoman Bank 

(Bank-ı Osmanî) was established in 1856. This bank was liquidated due to the fact 

that it did not represent the interests of Ottoman State, and in 1863, Ottoman Bank 

(Bank-ı Osmanî-i Sahane) was founded with French and English capital.  

The aim of this study is to evaluate the establishment of the Ottoman Bank (Bank-

ı Osmanî-i Sahane), which was established with foreign capital in line with the 

developments in the field of banking in the financial system in the post-Tanzimat 

period, its activities and its effects on the economic life of the Ottoman Empire 

and the Republic of Turkey. In this direction, in the study, firstly, the 

developments dating to the foundation of Ottoman Bank have been discussed. 

Secondly, evaluating the activities of Ottoman Bank, their numerical magnitudes 

were identified. Finally, the study was concluded by evaluating the effect of the 

Ottoman Bank on the empire and the financial system of the Republic of Turkey. 

2. THE PROBLEMS OF OTTOMAN FINANCE IN 19TH CENTURY AND 

BANKING  

The period of budgetary deficits beginning with Vienna Siege (1648-1687) also 

continued in 19th century. Following The political, military and financial decline 

that started with the 1699 Treaty of Karlowitz onwards 1760s, the cases such as 

frequent wars and increases in expenditures of the growing army, control of non- 

Muslim minorities on trade, mechanization as a result of industrial revolution, and 

not being able to collect tax incomes as desired accelerated worsening of Ottoman 

State in economic meaning (Pamuk, 2007:198). 

In 1838, with Balta Limanı Trade Treaty signed with England, free inflow of 

foreign country goods were allowed to the country, Ottoman markets were full 

with European goods, English machinery industry goods, which inflows duty-free 

to the country, outmaneuvered to handloom industry of Ottomans. Similar treaties 

were also made with the countries such as France, Sweden, Norway, Belgium, 

and Portugal later (Pur, 2008:150). All of those experienced made Ottoman State 

semi-colonized state and extremely weakened it in economic sense. Another 

problem Ottoman Treasure faced was luxurious expenditures and wastages of 

pashas, beys, and their wives who arrived from Egypt to Istanbul beginning from 

early 19th century. While excessive expenditures of wives of grand vizier and top 

level managers, who imitated court, put under excessive amount of debt, this new 

case led to foreign trade deficit (Ahmet Cevdet,1991: 20). 
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Ottoman State, whose difference between expenses and incomes gradually began 

to increase, preferred to borrow for closing budgetary deficits. On the one hand, 

While the state borrowed money with interest from the Galata bankers in order to 

close the budget deficits, on the other hand, it tried to obtain extra income from 

metallic currency via adulteration. In that period, due to frequently referring to 

adulteration, padishah in that period, Mahmud II, is known as padishah of 

Ottoman State, minting the most metallic currency. In 1814, while 23 Ottoman 

Kurus was in the value of one English Sterling, as a result of reducing precious 

metal content of silver currencies, when arrived to 1839, I English Sterling 

became 104 Ottoman Kurus (Pamuk, 2003:278). 

Both the Tanzimat Edict declared in 1839 and the Islahat Edict of 1856, which 

was issued under the pressure of the western states behind the first Ottoman 

foreign borrowing in 1854, could not bring a radical and permanent solution to the 

problems (Yerasimos, 1980:345-346). 

Crimea War that began in 1853 between Ottoman Empire and Russia made 

frequent the diplomatic, political, and cultural contacts between Ottomans and 

France and England and led a close relationship to be made (Somel, 2007:6). 

During Crimea War, borrowing first was made from Galata bankers (Köse, 

2001:239). Following the war that began with Russia, necessity to meet Ottoman 

army and English and French soldiers that began to country in accordance with 

treaty made later put into trouble Ottoman economy, which is not really in good 

conditions.  

While monetary activities were in the hands of Galata bankers until the mid-19th 

century, as a result of that the relationships and trade of Ottoman State with 

foreign countries increase, finding resource through Galata bankers began to 

become insufficient. Later, foreign borrowing and foreign trade relationships 

increased need for a bank. The emerging monetary trouble as a result of the wars 

and internal revolts experienced in the era of Mahmud II (1808-1839) is of the 

other elements increasing banking desires of Ottoman administration. Another 

factor in creating financial market for banking sector is “kaime” (token money)229 

(Eldem, 1999:21). This historical event was a solution emerged due to the need of 

cash, which began tax farming system and continued with malikane system in 

1695 and esham in 1775 in Ottoman economy. Kaime staying 8 years in 

circulation had a return of interest of 12.5% (Akyıldız, 1996: 31-32). In addition 

to inflationist problem metallic currencies of 5 and 6 Kurus, which have been 

used since 1810s and whose market value was under its nominal value due to 

missing weight and fraudulent alloys, created, kaimes, minted for Ottoman 

Treasure to pay for its debts to Galata bankers in the years 1838 to 1839, deeply 

affected Ottoman fiscal system and foreign trade, exchanging with foreign 

currency in very low values in time (Özdemir, 2010:17-18). 

In this context, England began attempts to establish bank in 1836.The proposals 

of England to establish Bank in 1838 on the name of “Reed, Irving and Company” 

and “General bank of Constantinople”, a proposal of France in the same year, and 

proposal of Sweden about “The Bank of Smyrna” in 1842 were not realized 

because permission was not received from the government (Akgüç, 1992: 98).  

                                                             
229 Paper money convertible to gold money.  
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In 1845, government, which wanted to make stable exchange rates and prevent 

from devaluating kaime, for this purpose, made a contract with two Galata 

Bankers, Jacques and Theodore Baltazzi. These bankers undertook the task of 

keeping the 1 sterling rate at 110 kurus in return for a state support of 2 million 

kurus a year. In 1847, this partnership was named as Banque de Constantinople 

(Dersaadet Bank- Istanbul Bank). The depression that devastated Western 

European markets in 1848 dealt a heavy blow to the bank and discredited it. 

Finally, this bank was liquidated in 1852 (Autheman,2002: 19). 

In the face of the new environment created by the liquidation of Dersaadet Bank, 

the Galata Stock Exchange was established on the one hand, and the Ottoman 

banking organization, which was the most important element in the foreign trade 

of England with the Ottomans, became more needed on the other. The first 

foreign borrowing after the Crimean War made it compulsory for a bank 

institution to carry out money and credit and borrowing transactions. Thus, in 

1856, a bank, whose headquarter is in London, was established with English 

capital under the name of The Ottoman Bank (Eldem, 1999:50-55). 

3. FOUNDATION OF OTTOMAN BANK (BANK-I OSMANI-I SAHANE) 

Ottoman State was first borrowed from abroad in 1854 during Crimea War. With 

this borrowing, a state bank was needed to mediate European countries and 

Ottoman State about paying debts. For this aim, Ottoman Bank was founded, 

whose headquarter is in London, in 1856 with English capital of 500,000 Sterling 

(TCMB, 2008:2). At the beginning, while it was founded as a trade bank for 

realizing payment and discount transactions, on the date of February 4, 1963, with 

addition of French capital, being named as Bank-ı Osmanî-i Sahane (Ottoman 

Bank), it transformed into a state bank with the privilege and authority to issue 

banknotes (Eldem, 1999:89). 

When the contract made for Ottoman Bank is examined, it is seen that the 

headquarter of bank will be Istanbul, that bank will have civil servant and branch 

in the number that Ottoman administration permits, and that it will be governed 

by a three-member assembly together with a directorate consisting of two or three 

members in Istanbul. It is also specified that the members of administration and 

assembly will be selected by a committee consisting of founders in Paris and 

London. This committee will be able to control whether or not transactions of 

bank are compatible with legislation. At the end of five years, Ottoman State and 

Bank founders, reviewing conditions, will be able to make modifications (Kazgan, 

1991: 30). 

Ottoman Bank executed three functions in the direction of Ottoman government. 

First is to make the duty of Central Bank to eliminate continuing fiscal disorder. 

Therefore, taking the examples in Europe into consideration, it was to undertake 

the function and supervision of state treasure. The second, as a result of financial 

problems experienced in the country, was to end monetary turmoil that emerged 

especially after Crimea War. The last and perhaps the most important function 

was to put the foreign borrowing process, which started in 1854, into a more solid 

structure (Apostolides and Baruh, 2015:54). Although Ottoman Bank was 

founded with foreign capital, the reason for that it has a feature to be state bank is 

that it can make money export and bring stability in monetary area. Each of 
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foundation stock certificate of Ottoman Bank had a value of 500 French Franc 

(Velay, 1978:116). 

Table 1. Foundation Stock Certificate Distribution of Ottoman State 
Stock Certificate Ownership Distribution of Stock Certificate 

British Capital Group 80.000 units 

French Capital Group 50.000 units 

The Ottaman Empire’s Stock 

Certificate 

5.000 units 

Total 135.000 units 

Source: Velay, A.Du, 1978:116 

As also can be seen from the table, in the foundation of Ottoman Bank, the share 

certificate of Ottoman State is very low. Capital increases would be made with 

allocation in the rate of 8/10 for French group and 2/10 for English Group until 

equality will be provided in capital increase (Autheman, 2002: 39). With the 

authority to issue banknotes to the bank, the government gave up its right to 

pursue an independent monetary policy. Bank, on the one hand, undertook the 

function of short-term loaning to the government, on the other hand, it undertook 

the transactions such as principal and interest payments of the domestic and 

foreign debts of the state and withdrawal of worn money from circulation (Pamuk, 

2007:191-285). 

4. THE PLACE OF OTTOMAN BANK IN FINANCIAL SYSTEM  

Ottoman Bank was found with Privilege Contract (İmtiyaz Mukavelesi) on the 

date of February 4, 1863. Although Bank-ı Osmanî-i Sahane is a state bank, it was 

a bank in the structure of sui generis, managed under supervision of English and 

French committees, which is not in the status of corporation established in 

Istanbul. As a result of that Ottoman Bank, founded in 1856, was liquidated and it 

was replaced with Bank-ı Osmanî-i Sahane, any change did not occur in the 

number of bank in the sector (Al et al., 2014:177-178). 

Since Ottoman Bank, founded with the partnership of English and French 

investors, is a foreign capital bank, government does not receive any share from 

the profits bank made as a result of its activities, and all of profits are distributed 

to shareholders (Bayraktar, 2011:95). 

Ottoman Bank, which has a feature of being state bank, with this aspect of it, 

executes all banking transactions of government and makes treasurership. In other 

words, the relationship of government with bank is in the form of collection of 

government revenues through branches on the name of government and 

transportation to center, credit relationship, realization of domestic and foreign 

debt transactions of government, and giving similar services (Apak and Tay, 

2012:76) The authority to issue the first banknotes was given to the Ottoman 

Bank. It undertook the role of central bank with this privilege, and banknotes of 

this bank were processed in the markets until 1947 (Kuruca, 2011:89). 

In the purpose article of bank code, banknote export, discount of commercial 

papers, collection of empire incomes on the name of government, paying security, 

and precious metal trade took place. The bank would be responsible for all 

treasury transactions in Istanbul. Izmir, Beirut, Salonica, and Trabzon, to which 
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permission to open branch was given, would also collect government incomes, 

which will be reported to them (Autheman, 2002:41). 

Table 2. Ottoman Bank Banknote Issue (1863-1875) 
Year Istanbul Issue Izmir Issue Total Issue 

1863 29.992 - 29.992 

1864 29.992 10.000 39.992 

1865 29.992 26.000 55.992 

1866 29.992 46.000 75.992 

1867 29.992 51.686 81.678 

1868 50.002 57.686 107.688 

1869 239.985 65.686 305.671 

1870 239.907 65.686 305.593 

1871 239.903 65.686 305.589 

1872 239.896 65.686 305.582 

1873 239.890 65.686 305.576 

1874 339.540 65.686 405.226 

1875 438.498 65.686 504.184 

Source: Bayraktar, 2011:94 

After the Ottoman Bank started its operations, 50% of the banknotes to be in 

circulation in the first two years, and 33% in the following years, would keep cash 

in its case (Bayraktar, 2011:93). In this direction, banknotes was exported in the 

value of Ottoman Lira 30,000 in 1863. İzmir Branch began to export banknote in 

1864. In the period of 1866-1868, banknote export was made more than Istanbul. 

Between 1869 and 1875, while banknote export was made in the same sum every 

year in Izmir branch, export amounts of Istanbul largely increased after 1869.  

On the date of February 17, 1875, by increasing capital of Ottoman Bank, in order 

to be able to follow development associated with fiscal state of government and 

identify reform need, bank could control budgetary and government incomes, 

export banknote, make domestic and foreign payments of the government, keep 

prerogative right of coining money in hand for 20 years. With these privileges 

bestowed, Ottoman Bank, founded as a trade bank at the beginning, became a full 

state bank (Çakır, 2012:93). 
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Table 3. Ottoman Bank Total Assets (Ottoman Lira) 
Year Total Assets Year Total Assets 

1865 3.031.086 1891 15.906.230 

1867 5.152.096 1893 18.584.826 

1869 9.275.594 1895 20.653.043 

1871 7.547.257 1897 14.846.556 

1873 8.336.384 1899 17.579.887 

1875 10.614.035 1901 17.474.081 

1877 8.533.712 1903 21.730.002 

1879 11.230.506 1905 21.772.334 

1881 13.845.482 1907 23.126.036 

1883 14.661.527 1909 25.360.115 

1885 16.611.550 1911 28.042.638 

1887 12.836.596 1913 26.558.052 

1889 13.646.888   

Source: Ortabağ, 2018: 324-329 

When the table is examined, in the period of 1865-1913, except some crisis 

periods, size of assets showed increase. 1875 debt crisis became an important 

breakage point in banking sector. Later, although a decrease is experienced in size 

of assets, with addition of stable conditions that formed after Muharrem Decree 

published in the last days of the year 1881, sector reached normal activity course. 

When reached the year 1879, in negotiations made between Ottoman State and 

Creditors about payment way of the existing debts, upon the proposal to establish 

a common commission put forward since the past, decision was made for 

payments to be made by this commission and “Rüsum-u Sitte Administration”, 

the first form of “Duyun-i Umumiye-i Osmaniye”, was founded in the leadership 

of Ottoman Bank (Apak and Tay, 2012:73).  

Ottoman Bank, due to it was more engaged in transactions connected with 

company stocks and securities after 1890s, got a severe from stock market crisis 

that broke out in 1895. In this process, the total assets of the bank decreased to 

14,846.556 Ottoman liras in 1897. Ottoman Bank was a bank operating in the 

banking sector with its asset size increasing from approximately 3 million 

Ottoman liras to 26 million Ottoman liras, although it was not as big as the 

banking sectors of European countries in the period from 1863, when it started 

operating, to 1913 (Ortabağ, 2018:259). 

After the Ottoman Bank, which operated as the only bank in the Ottoman banking 

sector in 1863, new banks were included in the financial system over the years. 

Among the most important ones of these banks, Sirket-i Umumi-i Ottoman Bank 

(1864), Itibar-i Umumi-i Ottoman Bank (1869), Istanbul Bank (1872), Ottoman 

Kambiyo and Esham Company (1872), Ziraat Bank (1888), Selanik Bank (1888) 

take place (Kazgan, 1997:90-150). 
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Graph 1. Total Assets of Banks 

 
Source: Ortabağ, 2018: 324-329 

In the period of 1865-1913, when regarded to size of assets of banks, which are 

founded in the different years and included in comparison, locomotive and 

dominant bank of the sector is Bank-ı Osmanî-i Sahane having privilege of being 

a state bank. The share of this bank in the sector did not fall below level of 45% 

over review period. In the second rank, Ziraat Bank take place. Together with 

Ziraat Bank, they cover 2/3 of sector size. Until the collapse of the Ottoman 

Empire, the Ottoman Bank was one of the most important actors of the banking 

system and it also continued its activity after foundation of Turkish Republic in 

1923 (Ortabağ, 2018:259-260). 

First World War (1914-1918) negatively affected activities of Ottoman Bank. In 

this period, French and English bank directors left their duties and the bank's 

privilege of issuing banknotes was abolished. Although the Ottoman bank 

transferred the privilege of printing money to the Republic of Turkey with a 

contract signed on March 10, 1924 after the War of Independence Ottoman Bank 

continued treasury transaction and kept status of being state bank. When the 

privilege and authority of printing money passed to the Central Bank of Turkish 

Republic, which was established in 1931, the Ottoman Bank became a 

commercial bank with a contract dated June 1933 and a completely private bank 

with a 1952 contract. When reached 1993, it was reorganized with status of 

corporation and, finally, was included in Garanti Bank (Özdemir, 2010:38-40). 

CONCLUSION  

Banks, as modern financial instruments, first emerged in Europe as a result of 

demand for economic developedness and financial services of countries. In 

Ottoman State, emergence of banking institutes corresponds to Tanzimat Period. 
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After declaration of Tanzimat edict, modernization and centralization activities in 

fiscal area, damage Crimea War created in fiscal area, and borrowing process after 

that contributed to the increase of financing need of government. In obtaining the 

increasing financial need with domestic and foreign borrowing, banking institutes 

were needed.  

Ottoman Bank, founded in 1863, played the role of both official state bank and 

Central Bank for years, loaned to empire, and undertook role of mediation in 

foreign borrowing. In the era of Mahmud II, with edict of padishah, in order to 

examine development associated with fiscal condition of government, it had 

authority to control the incomes and expenses of the government.  

Ottoman Bank became one of the most important actors of the period in the area 

of public finance. With foundation of Ottoman Bank, direct investments of 

European entrepreneurs in empire increased. In addition, integration process of 

Ottoman State into Europe accelerated from financial point of view, and important 

steps was taken in the development of banking activities and capital markets.  

When generally evaluated, in the period passing from 1863 to First World War, in 

Ottoman Banking Sector, Ottoman Bank reached a certain size of assets, and 

became one of the most important actors of the system. After declaration of 

Turkish Republic, until foundation of Central Bank, Ottoman Bank continued 

treasure transactions then turned into a trade bank and private bank in 1952. 

Ottoman Bank, founded in 1863, was active in a way in banking sector until 2001.  
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Ottoman State 
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Abstract 

This study aims to examine the validity and reality of the claims that heavy taxes 

were imposed on the Armenians living in the Ottoman Empire towards the end of 

the 19th century, through Ottoman archives. As it is known, ‘the Armenian 

question’ is among the issues that are discussed fiercely today, by claiming that 

the Ottoman administration used taxation against the Armenians. Moreover, it is 

alleged that the properties of Armenians were extorted and sold at low prices due 

to this heavy tax burden, and thus their tax debts were paid. It is also stated that as 

a result of all the above allegations, Armenians left their places. Based on these 

allegations it is claimed that heavy taxation played a crucial role in the revolts of 

the Armenians against the Ottoman State, and so these revolts are positioned with 

a justification. However, these claims are not supported by archival documents; 

on the contrary, they are shaped around biased thoughts. Because there are many 

regulations in favor of Armenians in the field of taxation in the Ottoman archives. 

For example, archival documents reveal that tax reductions were introduced, or 

taxes were postponed upon the petitions of Armenians. On the other hand, 

especially as a result of the uprisings in the regions where Armenians lived, 

Armenians who lost their ability to pay experienced some problems in paying 

their taxes. The Ottoman administration did not force them to pay their taxes in 

the said regions; on the contrary, it offered them some conveniences such as the 

deferral of taxes. There are also some documents underline that Armenians made 

false claims to benefit from these tax benefits. In conclusion, this study reveals 

that, contrary to the idea that taxation was used as a means of pressure against 

Armenians under the Ottoman administration, taxes were used to facilitate their 

daily lives. It is thought that this inference may allow us to reconsider the 

allegations made against the Ottomans over ‘the Armenian question’. 
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YILDIZ SARAYI ŞEHZADE KÖŞKLERİ BAHÇESİ VE GROTTOLARI 

 

Drahşan UĞURYOL 

Mehmet Fevzi UĞURYOL 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

 

 

Özet 

Yıldız Sarayı son Osmanlı sarayı olduğundan bahçeleri Osmanlı Saray 

bahçeciliğinin son örneği olma özelliğini taşımaktadır. Botanik, zooloji, mimariye 

ilgi duyan ve saltanatı süresince devlet işlerinden artakalan zamanının çoğunu 

bahçelerde geçiren II. Abdülhamid Yıldız Sarayı bahçelerinin düzenlemesini 

yönlendirmiştir. Etrafı yüksek duvarlar ile çevrili olan Yıldız Sarayı, resmi 

daireler ve hizmet binalarının olduğu dış saray, sultana ve harem halkına ait köşk 

ve kasırların olduğu iç bahçe ile büyük gezinti parkı ve dış köşklerin olduğu dış 

bahçe şeklinde üç parçaya bölünmüştür. İç sarayda bulunan Hasbahçe ile sarayın 

dış bahçesi olarak kullanılan bölgede yer alan Şale Kasrı bahçesi ve Yıldız Korusu 

II. Abdülhamid’in tasarımları ve düzenleriyle bizzat ilgilendiği alanlardır. Yıldız 

Sarayı bahçelerinin oluşumunda İngiliz natüralistik bahçesi esas alınmıştır. Yıldız 

Sarayı’nın bulunduğu geniş arazinin Ortaköy’den Beşiktaş’a uzanan bir tepe 

olması sonucu eğimli yapısı; müdahale gerektirmeden doğala benzer, rastlantı 

sonucu oluşmuş hissi veren bir tasarımın yapılabilmesine imkân vererek Osmanlı 

bahçelerinde sevilen bir yaklaşım olan doğal görünümün yakalanmasını 

sağlamıştır. Yıldız Sarayı’ndaki bahçelerden birisi de Yıldız Sarayı’nın kuzeybatı 

bölümünde bulunan ve günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız (Beşiktaş) 

Yerleşkesi sınırları içinde yer alan Şehzade Köşkleri Bahçesidir. Şehzade Köşkleri 

Bahçesi II. Abdülhamid’in oğulları Abdülkadir Efendi, Mehmed Selim Efendi ve 

Ahmed Efendi ile Sultan Abdülmecid’in torunu İbrahim Tevfik Efendi’nin ikamet 

ettikleri dairelerin bahçesi olarak tasarlanmıştır. Yıldız Sarayı’ndaki diğer 

bahçelerin tüm özelliklerini onlara oranla daha küçük ölçekte yansıtan bahçe, 

doğal bahçe düzenleme ilkelerinin kullanıldığı en güzel örneklerden biridir. 

Büyük ölçüde arazinin eğimli yapısına uygun olarak biçimlendirilmiş bu bahçede 

ağaç dalı formu verilmiş korkuluklar, kaskadlı grottolar, farklı tipte bordürlerle 

bezenmiş zemin kaplamaları, çeşme ve havuzlar, merdiven ve kameriyeler, ağaç 

dalı şeklinde tasarlanmış bir demir yaya köprüsü gibi özgün öğeler bulunmaktadır. 

Bahçede bulunan yapay mağaralar, İstanbul’un benzer çağdaş bahçelerini de 

süsleyen ve grotto adı verilen bahçe öğesinin nitelikli örnekleridir. 120M562 

numaralı TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında söz konusu grottoların yapım 

sürecine ilişkin arşiv incelemesi, korunmasına yönelik belgeleme çalışması 

yapılmakta ve malzeme özellikleri araştırılmaktadır. Bu çalışmada ise proje 

kapsamında devlet arşivlerinde yapılan araştırmalar sonucu Şehzade Köşkleri 

Bahçesi hakkında ulaşılan yeni bilgiler ile bahçede bulunan grottoların tasarım 

özellikleri aktarılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tarihi Bahçeler, Şehzade Köşkleri Bahçesi, Yıldız Sarayı, 

Grotto, Yapay Mağara 
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THE GARDEN OF ŞEHZADE RESIDENCES AT YILDIZ PALACE AND 

ITS GROTTOES 

 

Abstract 

Since Yıldız Palace is the last Ottoman palace, its gardens are the last example of 

Ottoman Palace gardening. As Abdülhamid II was interested in botany, zoology, 

architecture and spent most of his time in the gardens during his reign, he directed 

the arrangement of the Yıldız Palace gardens. Surrounded by high walls, Yıldız 

Palace is divided into three parts: the outer palace with official offices and service 

buildings, the inner garden with the mansions and pavilions belonging to the 

sultan and the people of the harem, and the outer garden with the large promenade 

park and outer pavilions. Hasbahçe in the inner palace, the garden of Şale Pavilion 

and Yıldız Grove located in the region used as the outer garden of the palace are 

the areas where Abdülhamid was personally interested in their designs and 

layouts. The English naturalistic garden was taken as a basis in the formation of 

Yıldız Palace gardens. The large and sloping land where Yıldız Palace is located 

is a hill extending from Ortaköy to Beşiktaş. This enabled the creation of a 

natural-like design that gives a feeling as it was formed as a result of coincidence 

without the need for intervention, thus ensuring the capture of the natural 

appearance, which was a popular approach in Ottoman gardens. One of the 

gardens at Yıldız Palace is the Garden of Şehzade Residences, located in the 

northwest part of Yıldız Palace within the borders of Yıldız Technical University 

Yıldız (Beşiktaş) Campus today. This garden was designed as the garden of the 

residences where Abdülkadir Efendi, Mehmed Selim Efendi and Ahmed Efendi 

(sons of Abdülhamid II) and İbrahim Tevfik Efendi (the grandson of Sultan 

Abdülmecid) resided. It reflects all the features of the other gardens at Yıldız 

Palace on a smaller scale compared to them, and is one of the best examples of 

using the principles of natural garden arrangement. The garden is largely shaped 

in accordance with the sloping structure of the land and has unique elements such 

as balustrades in the form of tree branches, grottoes with cascades, floor coverings 

decorated with different types of borders, fountains and pools, stairs and arbors, 

an iron footbridge designed in the form of a tree branch. The artificial caves in the 

garden are qualified examples of the garden element called grotto, which adorns 

similar contemporary gardens in Istanbul. Within the scope of the TÜBİTAK 

1001 Project numbered 120M562, archival examination for the construction 

process of the grottos in question and documentation for their preservation are 

being conducted, and their material properties are being investigated. In this 

study, the new information about the Garden of Şehzade Residences as a result of 

the investigation carried out in the state archives within the scope of the project, 

and design features of the grottoes in the garden will be shared. 

 

Keywords: Historical Gardens, Garden of Şehzade Residences, Yıldız Palace, 

Grotto, Artificial Cave 
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1. YILDIZ SARAYI BAHÇELERİNİN OSMANLI BAHÇE TARİHİ 

BAKIMINDAN ÖNEMİ 

Ortaköy’den Beşiktaş’a uzanan geniş bir tepe olan Yıldız Sarayı’nın bulunduğu 

alan, I. Ahmed döneminde (1603-1617) “Kazancıoğlu Bahçesi” adıyla 

anılmaktadır ve I. Ahmed tarafından Hazine-i Hassa’ya (padişah arazileri) 

katılmıştır. II. Mahmud’un (1808-1839) bu alanda Garabed Balyan’a “Yıldız” 

adındaki köşkü yaptırmasının ardından (1834-1835) bölge “Yıldız” olarak 

anılmaya başlamıştır (Tuğlacı, 1993; Batur, 1994; TBMM Milli Saraylar, 1993). 

Bu alanda ilk kapsamlı bahçe düzenlemelerinin Çırağan Sarayı için yapıldığı 

düşünülmektedir. Günümüzde Yıldız Parkı olarak kullanılan alan tarih boyunca 

sahilde inşa edilen yapıların doğal bahçesi olma niteliğini de taşımıştır. Sultan 

Abdülmecid döneminde (1839-1861) 1841 yılında eski Çırağan Sarayı 

tamamlanmış, Çırağan Sarayı inşa edilirken Beşiktaş-Ortaköy yolu üzerine bir 

ahşap köprü yapılarak saray günümüzde Yıldız Parkı olarak kullanılan alana 

bağlanarak resmen sarayın Mabeyn Bahçesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Sultan Abdülmecid döneminde Mabeyn bahçesinde kapsamlı bahçe düzenlemeleri 

yapılmıştır. Bu dönemde babasının görevinden ötürü sarayda bulunmuş olan 

Leyla Hanım, hatıralarında Eski Çırağan Sarayı bahçelerine dair bilgi 

vermektedir. Leyla Hanım hatıralarında Mecidiye Camisi’nin bitişiğinden 

başlayarak Çırağan Sarayı’nın arkasındaki setten Yıldız’a kadar uzanan tüm 

tepeyi kaplayan geniş Mabeyn Bahçesi’nde büyük yemiş ağaçları, çiçek tarlaları, 

sebze-meyve bahçeleri, turfanda için limonluklar, kuş kafesleri, suni ırmaklar ve 

koruluklar bulunduğunu aktarmaktadır (Saz, 1974, s. 100). 

Sultan Abdülmecid’in Çırağan Sarayı’nı kâgir bir yapı olarak yeniden inşa 

ettirmek istemesi nedeniyle 1859-1860 yılları arasında eski Çırağan Sarayı 

yıkılmış, Sultan Abdülaziz’in (1861-1876) tahta çıkmasının ardından yeni Çırağan 

Sarayı’nın yapımına 1863 yılında başlanmıştır (Ertuğrul, 1991, s. 304). Sultan 

Abdülaziz’in Çırağan Sarayı’nın inşası sırasında yaptırdığı gösterişli bir köprü ile 

Çırağan Sarayı’nın Yıldız Parkı’na bağlantısı sağlanmış, böylece Yıldız Sarayı 

Çırağan Sarayı’nın dış bahçesi olma özelliğini devam ettirmiştir. Sultan 

Abdülaziz (1861-1876) Mabeyn bahçesi ile de ilgilenmiş, buradaki mevcut 

yapıları onartmış, Sarkis Balyan’a Büyük Mabeyn (1866), Malta ve Çadır köşkleri 

ile Çit Kasrı’nı inşa ettirmiştir. Ayrıca 1850’de Alman Stefil’in hazırladığı proje, 

Alman bahçıvanbaşı Sestel tarafından uygulanmış, yurdun çeşitli bölgelerinden 

getirtilen ağaçlar da bu düzenleme sırasında dikilmiştir. 1860’da saray 

bahçıvanbaşısı olan Alman Schlerf’ten sonra 1862’de işe alınan Alman Vienhild 

ise bahçeyi Avrupa’dan getirtilen ağaçlarla donatmıştır (Batur, 1994, s. 520-521; 

Aslanoğlu Evyapan, 1974, s. 49). 

Her ne kadar Yıldız Sarayı bahçelerinin temeli Sultan Abdülmecid ve Sultan 

Abdülaziz döneminde atılmış olsa da Yıldız Sarayı’nın yerleşme ve çevre 

düzenine, bahçelerine ve yapıların mimarisine ilişkin günümüze ulaşan 

karakteristik çizgiler, Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) zamanında olmuştur. 

Çünkü II. Abdülhamid Yıldız Sarayı’nı kendine ikamet olarak seçmiş ve 33 yıllık 

hükümdarlığı boyunca Yıldız Sarayı’nda ikamet etmiştir.  

Saltanatı süresince II. Abdülhamid saray dışına çıkmayı tercih etmemiş ve devlet 

işlerinden arta kalan zamanının çoğunu bahçelerde geçirmiştir. II. Abdülhamid’in 
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botanik, zooloji ve mimariye olan ilgisi Yıldız Sarayı bahçelerinin düzenlemesini 

farklı bir boyuta ulaştırmıştır. Şehzadeliğinde Maslak Kasırları’nda ikamet eden 

ve burada bir çiftlik işleten II. Abdülhamid, saltanatı boyunca Yıldız’da inşa ettiği 

bahçelerde geçmiş tecrübelerini uygulayarak hayvan cinslerinin çokluğu ve 

sayılarının fazlalığı itibarıyla dünyanın ender bahçelerinden biri haline dönüşen 

Yıldız’da etkin bir teşkilat kurmuştur. Ayrıca II. Abdülhamid dünyanın muhtelif 

coğrafyalarından farklı iklimlere has bitkileri İstanbul’a getirtmiş ve büyük 

devletlerin botanik alanındaki çalışmalarının benzerlerinin Osmanlı Devleti 

bünyesinde de yürütülmesi için yoğun çaba sarf ederek Osmanlı bahçe tarihi için 

çok önemli bir bahçe meydana getirmiştir. Yıldız Sarayı taşıdığı tarihsel ve 

kültürel değerinin yanı sıra, Osmanlı Saray bahçeciliğinin son örneği olma 

özelliğini de taşımaktadır (Çakılcı ve Berberoğlu 2017; Çakılcı, 2018). 

2. YILDIZ SARAYI BAHÇELERİNİN TASARIM ÖZELLİKLERİ 

Yıldız Sarayı bahçelerinin oluşumu sırasında model olarak İngiliz natüralisttik 

bahçesi esas alınmıştır.  Yıldız Sarayı’nın bulunduğu alanın Ortaköy’den 

Beşiktaş’a uzanan bir tepe olması, arazinin geniş ve eğimli yapısına müdahale 

etmeden doğala benzer, rastlantı sonucu oluşmuş etkisi veren bir tasarım yapılarak 

Osmanlı bahçelerinde sevilen bir yaklaşım olan doğal görünümün yakalanmasına 

büyük katkı sağlamıştır (Aslanoğlu Evyapan, 1974, s. 49). 

Özellikle yabancı mimarların çalıştığı bahçe tasarımında Osmanlı bahçıvanları da 

görev almıştır. Yurt dışından bahçe mobilyaları sipariş edilmiş, dönemin 

bahçelerinde kullanılan çardak, kameriye, kuşluk gibi bahçe elemanları için yurt 

dışından kataloglar getirtilmiş ve benzer örnekler bahçelerde inşa edilmiştir. 

Etrafı yüksek duvarlar ile çevrili olan Yıldız Sarayı, resmi daireler ve hizmet 

binalarının olduğu dış saray, sultana ve harem halkına ait köşk ve kasırların 

olduğu iç bahçe ile büyük gezinti parkı ve dış köşklerin olduğu dış bahçe şeklinde 

üç parçaya bölünmüştür. İç sarayda bulunan Hasbahçe ile sarayın dış bahçesi 

olarak kullanılan alanda yer alan Şale Kasrı bahçesi ve Yıldız Korusu II. 

Abdülhamid’in tasarımları ve düzenleriyle bizzat ilgilendiği alanlardır. Şehzade 

Köşkleri Bahçesi’nin biçimlenmesinde ise alanın kullanıcısı olan şehzadelerin 

isteklerinin göz önüne alındığı söylenebilir.230 

3. ŞEHZADE KÖŞKLERİ BAHÇESİ 

Günümüzde Şehzade Köşkleri Bahçesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız 

Yerleşkesi’nde Mimarlık Fakültesi’nin doğusunda yer almaktadır. Yıldız 

Sarayı’nda harem bölümü içinde yer alan Şehzade Köşkleri Bahçesi II. 

Abdülhamid’in oğulları Abdülkadir Efendi, Mehmed Selim Efendi ve Ahmed 

Efendi ile Sultan Abdülmecid’in torunu İbrahim Tevfik Efendi’nin ikamet 

ettikleri Efendiler Daireleri olarak adlandırılan yapı ile II. Abdülhamid’in oğlu 

                                                             
230 T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi’nden (BOA) ulaşılan 1905 
tarihli HH.d (Hazine-i Hâssa Defterleri) kodlu, 31002 numaralı, Şehzade Ahmet Efendi Dairesi’nin 
bahçesinde bulunan kuşluğun tamir ve büyütülmesiyle aynı bahçedeki köprü basamaklarının 
örtülmesi masrafını içeren defterden, söz konusu işlerin adı geçen şehzade ve lalasının eşliğinde 
yapılması yönünde karar verildiği bilgisine ulaşılmaktadır. 
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Şehzade Burhaneddin Efendi Köşkü’nün bahçeleri olarak tasarlanmıştır (Acar ve 

Mazlum 2013; Uğuryol ve Uğuryol, 2017). 

Efendiler Daireleri bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan ve 

birbirine bitişik dört konuttan oluşan bir yapıdır. Konutların girişleri doğu 

cephesinde yükseltilmiş olan zemin katındadır. İki koldan çıkılan merdiven ara 

sahanlıkla birleşip tek koldan yapının zemin katına ulaşmaktadır. Giriş kapısı 

rüzgârlıklıdır ve öne çıkarılarak vurgulanmıştır (Niğdeli, 2005, s. 67). Yapı 1937 

yılında mimar Emin Onat’ın hazırladığı proje ile yenilenmiştir ve günümüzde 

Mimarlık Fakültesi olarak kullanılmaktadır. 1937 yılında yapılan müdahale ile 

yapının ahşap olan özgün döşemeleri betonarmeye çevrilmiş, sofaları tüm ara 

duvarlar kaldırılarak koridor haline getirilmiş ve dört daireden oluşan yapı, 

daireleri ayıran duvarlar da kaldırılarak tek bir yapı haline dönüştürülmüştür 

(Niğdeli, 2005, s. 77). 

Kâgir bir bodrum kat üzerine oturan Şehzade Burhaneddin Efendi Köşkü ise iki 

bölümde ele alınabilmektedir. Birinci bölüm, ana bölüm olarak kabul edilen 

kuzey bölümüdür. Bu bölüm bodrum kat üzerine iki katlıdır. Güneyde kalan ikinci 

bölüm ise bodrum üzerine tek katlıdır. Şehzade Burhaneddin Efendi Köşkü 1973 

yılında yanarak yok olmuş ve günümüze ulaşamamıştır (Arapoğlu, 2005 s. 249). 

1894 İstanbul depreminde Efendiler Daireleri olarak bahsedilen yapının zarar 

görmesi üzerine burada ikamet eden dört şehzadenin birkaç aylık geçici barınma 

ihtiyacını karşılamak amacıyla bahçe içerisine, her biri şehzadelerin ikamet ettiği 

dairenin karşısına konumlandırılacak şekilde, dört adet afet konutu inşa edilmiştir 

(Acar ve Mazlum, 2013, s. 86). Depremde Şehzade Burhanettin Efendi’ye ait 

konut da zarar görmüş ancak Şehzadeye ait deprem konutu Şehzade Köşkleri 

Bahçesi dışındaki bir alana yapılmıştır. 

Esasen Şehzade Köşkleri Bahçesi’nin bulunduğu alanda geçmişte Efendiler 

Daireleri olarak kullanılan yapı ile Şehzade Burhaneddin Efendi Köşkü’ne ait yan 

yana beş ayrı bahçe bulunmaktadır. Deprem konutlarının eklenmesi ile bahçelerin 

tasarımı değişikliğe uğramıştır. Bahçelerin deprem konutlarının eklenmesinden 

önceki biçim özelliklerini aktaran bir plana ulaşılamamıştır. Ancak 1887 tarihli 

Yıldız Mütenevvi Maruzat Evrakına (Y.MTV) ait bir belgenin (Dosya: 27, 

Gömlek: 81) ve deprem konutlarının eklenmesi ile oluşan bahçe planının 

değerlendirilmesi, bahçelerin biçimlenişi hakkında ipucu vermektedir. Her bir 

şehzadenin konutunun karşısına gelecek şekilde birbirlerinden duvarlar ile 

ayrılmış bu beş ayrı bahçenin düzenlenmesinde de, Yıldız Sarayı’nın diğer 

bahçelerinde olduğu gibi, İngiliz doğal bahçe tasarımı etkili olmuştur. Her bir 

bahçenin yüz ölçümleri birbirinden farklı olsa da tasarımında kenarları bordürlü 

yürüyüş yolları, ağaç dalı biçimli korkuluklar, kameriyeler, grottolar gibi benzer 

bahçe elemanlarından yararlanılmıştır. İlgili belgeden (BOA, Y.MTV, Dosya: 27, 

Gömlek: 81), Yıldız Sarayı’nda şehzadelere ait binaların (Efendiler Daireleri) 

sağlamlaştırıldığı, bu binaların harem dairesindeki duvarlarının yükseltildiği ve 

bahçelerine dört adet havuz inşasının yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu belgeden 

hareketle çalışma konusunu oluşturulan grottolardan dört tanesinin bu tarihte inşa 

edildiği, deprem öncesinde şehzadelere ait bahçelerin benzer tasarıma sahip 

oldukları, bahçe düzenlemelerinin aynı anda tüm bahçelere uygulandığı 

anlaşılmaktadır. Ayrıca bu belgede söz konusu işlemlerin sarayın seraskeri ve 
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sermimarı olan Aznavuryan Ohannes Efendi tarafından yapıldığı bilgisi 

bulunmaktadır. Literatürde Yıldız Sarayı’nda peyzaj mimarı ve bahçıvan olarak 

çalışan Türk ve yabancıların isimleri bulunmaktadır. Osmanlı tebaasından bir 

Ermeni olan Aznavuryan Ohannes Efendi’nin bu yıllarda sarayın farklı 

kısımlarında hem saray yapıları hem de bahçeleri için çalışmalar yaptığı 

görülmektedir.231 

Bahçelerin tasarımları deprem konutları eklendikten sonra her ne kadar 

değişikliğe uğrasa da benzer tasarımların devam ettiği ve bahçelerdeki 

onarımların eş zamanlı yapıldığı Efendiler Bahçesi’nin Tamiratı başlıklı belgeden 

anlaşılmaktadır (HH.d, Defter: 31358). Ahmed Efendi ve Mehmet Selim Efendi 

bahçesinde bulunan kameriyeler günümüze ulaşmış olsa da arşiv belgelerinden 

İbrahim Tevfik Efendi, Abdulkadir Efendi ve Burhaneddin Efendi bahçelerinde de 

kameriyeler olduğu anlaşılmaktadır232. 

4. ŞEHZADE KÖŞKLERİ BAHÇESİ’NDEKİ GROTTOLAR 

Grotto özel bir bahçede, bir su kaynağı ya da çeşme ile ilişkili, genellikle deniz 

kabukları ve taşlarla bezenmiş görsel zenginlik sağlayan yapay mağaradır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyılda Batılılaşma dönemi ile birlikte Barok, 

Rönesans ve İngiliz bahçe düzenlemeleri Osmanlı bahçelerinde etkisini 

göstermiştir. Bu döneme ait bahçıvan ve mimarlar yaptıkları birçok bahçe 

düzenlemesinde kaskad, labirent, grotto, nimfeum gibi öğeleri kullanmışlardır. 

Şehzade Köşkleri Bahçesi’nde her biri farklı tasarım özelliklerine sahip olan beş 

adet grotto bulunmaktadır. Bu grottolardan dördü 1887 yılında bahçenin 

kuzeyinde bulunan Şale Kasrı ile Harem bölümünü ayıran duvarın cephesine 

konumlandırılmıştır (BOA, Y.MTV, Dosya: 27, Gömlek: 81). Beşinci grotto ise 

Mimarlık Fakültesi’nin kuzeyinde Şehzade Köşkleri Bahçesi’nin üst kotu ile alt 

kotu arasında bulunan bir istinat duvarının cephesinde yer almaktadır. 1899 

yılında inşa edildiği anlaşılan grottonun yapımında kum, Garnup çimento, Arılan 

marka çimento, Schofer marka Fransız kireci, moloz taşı gibi malzemelerin 

kullanıldığı ve lağımcı, marangoz, duvarcı, karkasçı, ırgat gibi meslek 

guruplarından kişilerin çalıştığı, 30 Ekim 1899 tarihli Harem-i Hümayun’da 

Ahmed Efendi’nin dairesinin bitişiğindeki bahçede havuz ve grotto inşası masrafı 

içeren kayıtlardan anlaşılmaktadır (BOA, HH.d, Defter: 31087). 

                                                             
231 Y.PRK.SRN (Yıldız Perakende Evrakı Serkurenâlık) kodlu (Dosya: 2, Gömlek: 63) 1888 tarihli 
belgede, padişahın emirleri gereği; Yıldız Sarayı Şale Kasrı’nın bahçesine inşa olunan havuz ve 
etrafını korunma duvarları ile bahçenin düzenlenmesi ve diğer inşaatlara sarf olunmak üzere 
bağışlanan meblağın ve Şale Kasrı ilavesinin Ohannes Efendi tarafından başlanıp sonradan Serkis 
Bey’e devredildiği bilgisi bulunmaktadır. Aynı kod, dosya ve gömlek numaralı 1889 tarihli bir diğer 
belgede ise Harem Dairesi’nin bazı yerlerinin padişahın emirlerine uygun olarak tamir edilmesi ve 
dönüştürülmesi için Ohannes Efendi aracılığı ile keşif yapıldığı yazmaktadır. 
232 HH.d kodlu 30995 defter numaralı 1900 tarihli belgede Yıldız Sarayı Harem-i Hümayunu’nda 
soylu ve asil İbrahim Tevfik Efendi’nin dairesinin bahçesinde yeniden inşa olunacak kameriyeden 
ve HH.d kodlu 31260 defter numaralı 1900 tarihli belgede Yıldız Sarayı Harem-i Hümayunu’nda 
soylu ve asil Burhaneddin Efendi’nin dairesinin bitişiğindeki bahçesinde kameriye inşasından 
bahsedilmektedir. 
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4.1.Abdülkadir Efendi Köşkü’nün Bahçesinde Bulunan Grotto (Grotto No: 

1) 

Abdülkadir Efendi Köşkü’nün bahçesinde bulunan grotto (Şekil 1), Şehzade 

Köşkleri Bahçesi’nde bulunan grottolar içinde en iyi korunmuş olandır. Grottonun 

sağ tarafından ağaç dalı şeklinde biçimlendirilmiş korkulukları olan sekiz 

basamaklı bir merdiven ile grottonun üst bölümünde yaklaşık 3m2 alana sahip bir 

platforma ulaşılmaktadır. Etrafında ağaç dalı biçiminde korkulukları olan bu 

platform seyir amacıyla kullanılmıştır. Platformun arkasında, iki yanında ağaç 

kütüğü biçimli harç süslemeler bulunan 30 cm derinliğinde bir hazne vardır. 

Kütük biçimli süslemelerden biri kırılmıştır. Grottonun sol tarafından bir su 

borusu grottonun tepesine ulaşmaktadır. Bu borunun yüzeyi, boruyu gizlemek 

amacıyla korkuluklara benzer şekilde ağaç dalı biçiminde harçla kaplanmıştır. 

Grottonun tepesinden akıtılan su, grotto yüzeyinde birbiriyle bağlantılı küçük 

haznelere dolup birinden diğerine taşarak ya da içlerindeki açıklıklardan birbirine 

akarak grotto içindeki yaklaşık 60 cm derinliğindeki havuza ulaşmaktadır. 

Havuzun içinde iki farklı seviyede gider bulunmaktadır. 

Grottonun ön ayaklarında bulunan küçük haznelerin su ile bağlantısı yoktur. Bu 

hazneler içerisine toprak koyularak bitki yetiştirmek amacıyla kullanılmıştır. 

Grottonun iç kısmında ise suyun akıtıldığı hazneler ile sarkıtlar kullanılmıştır. 

Grottonun ana gövdesi, harem duvarına bitişik seyir platformu ve merdivenler, 

demir bir taşıyıcı üzerine grotto formuna uygun yerleştirilen farklı büyüklükte 

taşlar kullanılarak oluşturulmuştur. Taşların yüzeyi harçlı ve sıvalıdır. Sıva 

grottolarda kullanıldığı yere göre farklılık göstermektedir. Merdiven yüzeylerinde 

düzeltilmiş ve birbirine bağlı kaya görünümü oluşturacak şekilde çizerek 

biçimlendirilmiştir. Ağaç kütüğü ve ağaç dalı formları olan yerlerde harca forma 

uygun yüzey işlemi uygulanmıştır. Havuzun iç yüzeyi düzeltilmiş sıvadır. Diğer 

kasımlarda ise pürüzlü bir yüzey dokusu oluşturulmuştur. Üst kısımlarda bu doku 

içine deniz kabukları eklenmiştir. Bahçedeki grottolar içinde deniz kabukları ile 

süslenmiş tek örnek bu grottodur. 
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Şekil 1. Abdülkadir Efendi Köşkü’nün bahçesinde bulunan grotto. 

4.2.İbrahim Tevfik Efendi Köşkü’nün Bahçesinde Bulunan Grotto (Grotto 

No: 2) 

Bu bahçede bulunan grotto kısmen korunmuş bir örnektir (Şekil 2). Grottonun 

sağında ve solunda bulunan sekiz basamaklı, kenarlarında ağaç dalı biçimli 

korkulukları olan merdivenler ile yaklaşık 6 m2’lik bir seyir alanına 

ulaşılmaktadır.  

Grottonun tepesinde uzun yapraklı bir bitki (sabır otu) biçiminde harç ile yapılmış 

bir süsleme bulunmaktadır. Grottonun sol tarafından gizlenerek gelen bir su 

tesisatı, bu bitki biçimli süslemeye ulaşarak grottodan akan suyun başlangıç 

noktasını oluşturmuştur.  

Abdülkadir Efendi Köşkü’nün bahçesinde bulunan grotto (1 numaralı grotto) gibi 

bu grottonun da üst kısmında, iki ağaç kütüğü biçimli süsleme arasında bir hazne 

bulunmaktadır fakat hazne zarar görmüştür. Seyir platformunun etrafındaki 

korkuluklar günümüze ulaşamamıştır ancak bunların izleri takip edilebilmektedir. 

Grottonun tepesinden akıtılan su, 1 numaralı grottoda olduğu gibi, birbirine 

bağlantılı küçük hazneler aracılığıyla grotto içindeki yaklaşık 40 cm 

derinliğindeki havuza ulaşmaktadır. Havuzun içinde iki farklı seviyede gider 

bulunmaktadır.  

Yapım tekniği olarak 1 numaralı grotto ile benzer olan bu grottoda demir taşıyıcı 

bir iskelet ve yüzey formuna uygun yerleştirilen taşlar kullanılmıştır. Yüzeyde 

kullanılan sıvalar da farklı özelliktedir. Merdiven yüzeylerinde düzeltilmiş ve 

birbirine bağlı kaya görünümü oluşturacak şekilde çizerek biçimlendirilmiş 

harçlar kullanılmıştır. Ağaç kütüğü ve ağaç dalı formları olan yerlerde forma 

uygun yüzey işlemi uygulanmıştır. Havuzun içi düzeltilmiş sıvadır. Diğer 

kısımlarda ise pürüzlü bir yüzey dokusu oluşturulmuştur. 
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Şekil 2. İbrahim Tevfik Efendi Köşkü’nün bahçesinde bulunan grotto. 

4.3.Mehmet Selim Efendi Köşkü’nün Bahçesinde Bulunan Grotto (Grotto 

No: 3) 

Mehmet Selim Efendi Köşkü’nün bahçesinde bulunan grotto (Şekil 3) oldukça 

zarar görmüş ve tasarım özelliğini belirli ölçüde kaybetmiş bir örnektir. Bu grotto 

1, 2 ve 4 numaralı grottolar gibi seyir amacıyla kullanılmamıştır. Grottonun ana 

gövdesi harem duvarı yüzeyine, taş ve tuğla gibi parçaların yerleştirilip harç ve 

kalın demir çiviler ile desteklenmesiyle oluşturulmuştur. Grottonun konsola 

benzer çıkıntılı kısmı demir çubuklardan oluşturulan yatay ve dikey taşıyıcılardan 

yararlanarak oluşturulmuştur. Taşıyıcının üzerine grottonun formuna uygun kaba 

moloz, tuğla gibi malzemeler yerleştirilmiş ve bunların üzeri doku ve biçim 

verilmiş harç ile kaplanmıştır. 
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Şekil 3. Mehmet Selim Efendi Köşkü’nün bahçesinde bulunan grotto. 

4.4.Ahmed Efendi Köşkü’nün Bahçesinde Bulunan Grottolar (Grotto No: 4 

ve 5) 

4 numaralı grottonun (Şekil 4) üzerine sol tarafındaki 14 basamaklı merdiven ile 

ulaşılmakta ancak buradaki seyir alanının kenarlarında 1 numaralı grottodaki gibi 

bir korkuluk bulunmamakta ve izine de rastlanmamaktadır. Dolayısıyla bu 

grottonun üst kısmında ahşap bir çardak olduğu düşünülmektedir. Benzer bir 

grotto Maslak Kasırları’ndaki sera yapısının içinde bulunmaktadır. Geçmişte bu 

yapının üstünde bir ahşap çardak olduğu bilinmektedir (Uğuryol ve Can, 2020, s. 

156). Havuzun girişinin iki kenarında ağaç kütüğü şeklinde süslemeler 

bulunmaktadır. Bu süslemeler, içinde bitki yetiştirmek için haznelere sahiptir. 
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Şekil 4. Ahmed Efendi Köşkü’nün bahçesinde bulunan merdivenli grotto. 

Bu bahçede bulunan diğer grotto (5 numaralı grotto) kısmen zarar görmesine 

rağmen tasarım özelliğini büyük ölçüde korumuştur. Bu grotto 3 numaralı grotto 

ile benzer tasarım özelliklerine sahiptir. İstinat duvarına sabitlenen ana gövde 

demir iskelet ile öne doğru taşırılmış, taş ve tuğla gibi yapı malzemeleri istenilen 

forma uygun olarak harç ile sabitlenerek yüzeyleri dokulu harç ile kaplanmıştır. 

Grottonun sağında ve solunda istinat duvarı boyunca uzanan kaskadlar yer 

almaktadır (Şekil 5). 
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Şekil 5. Ahmed Efendi Köşkü’nün bahçesinde bulunan kaskadlı grotto. 

5. SONUÇ VE GELECEĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

Şehzade Köşkleri Bahçesi’nde bulunan grottolar İstanbul’un tarihi bahçeleri 

içerisindeki sayılı korunmuş örneklerdendir. Bu çalışmada devlet arşivlerinde 

yapılan araştırmalar sonucu Şehzade Köşkleri Bahçesi hakkında ulaşılan yeni 

bilgiler ile bahçede bulunan grottoların tasarım özellikleri aktarılmıştır. 

Grottoların yapımında kullanılan harç malzemeleriyle ilgili arşiv belgelerinden 

edinilen ve burada aktarılan bilgiler, TÜBİTAK’ın desteklediği 120M562 

numaralı araştırma projesi kapsamında gerçekleştirilmekte olan malzeme 

analizleriyle de desteklenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca söz konusu proje 

kapsamında üç boyutlu lazer tarama ile belgelenen grottoların rölöve, restitüsyon 

ve restorasyon projeleri hazırlanmaktadır. 
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GELENEKSEL KIRSAL KONUT MİMARİSİNDE KÖY KONAĞI: 

SATILMIŞ YARGIÇ KONAĞI ÖRNEĞİ  

Begüm Demiroğlu İzgi 

Yozgat Bozok Üniversitesi 

Bahtiyar Eroğlu 

Konya Teknik Üniversitesi 

 

ÖZET 

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu tüm bu 

medeniyetlerin sosyo-kültürel, ekonomik, mimari, politik vb. özellikleriyle de 

etkileşim içinde olmuştur. Anadolu’da sivil mimari örneklerinden olan konutlar 

da bu kültürel etkileşimin bir diğer dinamiği olmaktadır. Kentleşme ve sosyal 

değişim sebebiyle yerleşim yeri tipomorfolojisi değişim/dönüşüm geçirse dahi 

özellikle kırsal yerleşim yerlerinin ilk kurulum morfolojilerini konutlar üzerinden 

okumak mümkündür. Korunma değeri olan ve tespit edilen yapıların çoğundan 

haberdar olunmasına karşın; herhangi bir kaynakta geçmeyen, haberdar 

olunmayan sivil mimarlık örnekleri özellikle kırsal yerleşim dokularında 

fazlasıyla bulunmaktadır. Kimi yapılar kırsal yerleşim dokusunun morfolojik 

oluşumunda nirengi noktası dinamiğini üstlenecek kadar önemlidir. Kırsal bir 

yerleşim dokusu köy konağı, cami, köy odası, çeşme gibi yapısal dinamikler 

merkezinde kurulmaktadır. Kent dokusu için nitelenen kamu binaları kırsal 

yerleşim içerisinde çoğunlukla kişilere ait köy konakları olarak görülür. Köy 

odasından farklı olarak bölgede idari görevi olan ya da maddi olarak üstün 

kişilerin konutları bu sıfata sahip olabilir. Osmanlı Dönemi’nde her kırsal bölge 

tayin edilen yöneticiler tarafından lokal idareleri gerçekleşmektedir. Kırsal 

yerleşimlerde bu kişiler; dönemin politik sorunları, bölge halkının sorunları, 

maddi yardım, kırsal bölgeye gelen yabancı konuğu ağırlama, vergi alma, sosyal 

düzeni sağlama ve hatta güvenliği sağlama gibi bölgesel sorunların çözümünü 

sağlanmaktadır. Bu statü hiyerarşisi, yerleşim dokusu bütününde de yapısal 

dinamiklere -konutlara- yansımaktadır. Bu konutlar konumları, yapım tekniği, 

kullanılan malzemeleri ya da plan şemaları gibi özellikleri ile yapıldığı dönemin 

özelliklerini detaylı olarak taşımaktadırlar. Çalışmada örnek olarak incelenen 

yapı; Ankara-Polatlı’da Sarıoba Mahallesi’nde (köyü) bulunan Osmanlı 

Dönemi’nde “Kadı” olan Satılmış Yargıç’a aittir.  Konak tarihi geçmişi ve mimari 

özellikleri sebebiyle içinde bulunduğu kırsal yerleşimin önemli bir dinamiğidir. 

Üç kattan oluşan konak yapıldığı dönemde; ikinci katı ve birinci katı konut, zemin 

katı hapishane olarak kullanılmıştır. Yapı günümüzde sadece konut olarak işlevini 

sürdürmektedir. Çalışmada; yerinde inceleme, rölöve alma, literatür taraması, 

sözlü görüşmeler, görsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Yapı: “yeri ve bugünkü 

durumu”, “inşaat tarihi ve banisi”, kitabesi, “mimarisi ve tezyinatı”, “kullanılan 

yapım malzemeleri” ve “geçirmiş olduğu tadilatlar” başlıkları altında incelenerek, 

yapının ilk kez yapısal tipolojisi detaylı olarak incelenmiş ve tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Geleneksel Konut, Sivil Mimari, Kırsal Yerleşim, Tipoloji, 

Kırsal Morfoloji 
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VILLAGE MANSION IN TRADITIONAL RURAL HOUSING 

ARCHITECTURE: SATILMIŞ YARGIÇ'S HOUSING EXAMPLE 

 

ABSTRACT 

Anatolia, which has hosted many civilizations throughout history, is the socio-

cultural, economic, architectural, political, etc. of all these civilizations. interacted 

with its features. Houses, which are examples of civil architecture in Anatolia, are 

another dynamic of this cultural interaction. Even if the typomorphology of the 

settlements undergoes a change/transformation due to urbanization and social 

change, it is possible to read the first set up morphologies of the rural settlements 

through the houses. Although we are aware of most of the structures that have a 

conservation value and have been identified; Examples of civil architecture that 

are not mentioned in any source and that are not known are especially abundant in 

rural settlement patterns. Some structures are important enough to assume the 

dynamics of the triangulation point in the morphological formation of the rural 

settlement pattern. A rural settlement pattern is established in the center of 

structural dynamics such as village mansions, mosques, village rooms, fountains. 

Public buildings, which are qualified for the urban fabric, are mostly seen as 

village mansions belonging to individuals in rural settlements. Apart from the 

village chamber, the residences of the people who have administrative duties in 

the region or who are financially superior can have this title. In the Ottoman 

Period, local administrations were carried out by the appointed administrators of 

each rural region. In rural settlements, these people; The political problems of the 

period, the problems of the people of the region, financial aid, hosting the foreign 

guest coming to the rural area, collecting taxes, providing social order and even 

providing security are provided for the solution of regional problems. This 

hierarchy of status is reflected in the structural dynamics – residences – 

throughout the settlement texture. These houses carry the characteristics of the 

period in which they were built in detail, with their location, construction 

technique, materials used or plan schemes. The structure examined as an example 

in the study; It belongs to the Satılmış Yargıç, who was a "Muslim judge" in the 

Ottoman Period, located in the Sarıoba Neighborhood (village) of Ankara-Polatlı. 

Due to its historical background and architectural features, the mansion is an 

important dynamic of the rural settlement in which it is located. In the period 

when the mansion, consisting of three floors, was built; The second and first 

floors were used as residences, and the ground floor was used as a prison. Today, 

the building continues to function only as a residence. In the study; On-site 

examination, survey, literature review, oral interviews, visual analysis methods 

were used. The structural typology of the building was examined and determined 

for the first time in detail, by examining the building under the headings of 

"location and present situation", "construction date and builder", inscription, 

"architecture and decoration", "construction materials used" and "repairs".  

Keywords: Traditional Housing, Civil Architecture, Rural Settlement, Typology, 

Rural Morphology 



 

141 
 

1. GİRİŞ 

Barınma bireylerin var olduğundan bugüne kadarki en temel ihtiyaçları arasında 

yer almaktadır. İlk barınma ihtiyacının doğadan karşılanması ve sonrasında insan 

eliyle oluşturulmuş mekanlar gelişerek yerleşim bölgelerini oluşturmuştur. 

Yerleşimin gelişiminde ise yerleşik yaşama geçilmesinin temeli olan tarım yer 

almaktadır. Temel ekonomik geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetleri 

zaman içerisinde nüfusun ekili alanlar etrafında gelişerek kırsal yerleşim 

morfolojisini oluşturmuştur. 

Her kırsal yerleşim bölgesi morfolojik dinamikleri ile kendi kimliğini 

şekillendirmektedir. Kırsal yerleşim yerleri kentsel yerleşimden benzer ve farklı 

morfoloji dinamiklerine sahiptir. Konutlar, sosyal alanlar, nirengi noktaları, dolu-

boş arazileri üst başlıkta benzer dinamikler olsa da kırsal yerleşim bölgelerinde 

öznelleşmektedir. Kırsal yerleşim dokusunda konutlar genellikle bölgenin sahip 

olduğu yapı malzemelerince yerleşim iklimine ve coğrafyasına en uygun ölçekte 

inşa edilmektedir. Yapı malzemeleri, yapım tekniği, kat sayısı yapılardaki dolu-

boş oranı gibi özellikler her yerleşim bölgesi için farklılaşmaktadır (Demı̇roğlu 

2020).  

Kırsal yerleşimde mekan kurgusu kentten daha farklıdır. Doğa şartları ve bir diğer 

yerleşim yerine olan uzaklıktan kaynaklı kolektif biçimli topluluk kırsalda 

önemlidir. Bu biçimleniş lineer, küme biçimli, yol izi biçimli, ızgara, dağınık gibi 

formlardadır (Sharp 1946). Biçimleniş her kırsal yerleşim özelinde değişse dahi 

temel yerleşim kurgusu bir arada olmaktır. Bunu niteleyen yapısal yerleşim ise; 

konutlar, cami, çeşme, köy odası, köy konağıdır.  

Kentlerde park-bahçe gibi sosyalleşmek/bir araya gelmek için olan mekanlar 

kırsal yerleşimde yerini avlu, köy kahvesi ya da köy odası gibi farklı mekanlarla 

nitelenir. Kırsal yerleşimde köy camisi, köy odası, avlular gibi kırsal bölge 

kullanıcılarının bir araya gelerek sosyalleştikleri, haber alışverişinin sağlandığı 

nirengi noktalarıdır.  

Bölgenin sosyo-kültürel yapısı, ekonomisi, politikalar zaman içerisinde kırsal 

alanları bireysel ve yapısal bütünlükte etkilemektedir. Aynı kırsal bölge 

konutlarında da yapısal farklılıklar bulunmaktadır. Genellikle ekonomiye bağlı 

olarak değişen yapısal konut formları konak olarak adlandırılmaktadır. Köy 

konakları bölgede bulunan diğer konutlara göre daha tezyinatlı ve büyük 

yapılardır. Kullanılan yapı malzemesi, süslemesi, yapım tekniği olarak farklılaşan 

yapılar genellikle köyün nirengi noktaları olarak adlandırılır. Köy odaları gibi köy 

köy konakları da köye dışarıdan gelen misafirlerin ağırlanmasında konut 

sahibince imkan taşır. Köy konakları sahibinin ismi ile anılan köy merkezinde ya 

da yakınında konumlanır.  

Kırsal yerleşim dokusunun önemli bir morfolojik kimlik tamamlayıcısı olan köy 

konakları yeni yapılaşmalar ya da kullanılmamaları sebebiyle günümüzde önemini 

yitirmişlerdir. Değişen kırsal tipomorfoloji ile konaklar bölge içerisinde 

adaptasyon süreçlerini tamamlayamadıklarında deformasyona uğramaktadır. 

Sonucunda yok olma sürecine giren köy konakları sadece kendi yapı özelinde 

değil aynı zamanda kırsal kimlik bütünlüğünde de bozulmaya sebep olmaktadır.  

2. GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ ve KÖY KONAKLARI 

Konut mimarisi kent ve kırsal bölge için farklı tipolojik niteliklerden 
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oluşmaktadır. Demografi, kültür, ekonomi, göç, politika vb. birçok dinamik konut 

tipolojisinin oluşunda ve gelişimde etken olmaktadır. Daha kurallı ve politik 

gelişen kentsel konutların aksine kırsal yerleşimlerde konutlar bireysel ve kolektif 

etkileşimden beslenmektedir. Birlikte yaşamanın ve birlikteliğe olan ihtiyacın 

kentlere göre daha fazla olduğu kırsal yerleşimlerde konuların yerleşimi dahi 

birbirine yakın olarak konumlanmaktadır. 

“Yapılan araştırmalar ve tarihi verilere göre insanoğlu tarihin ilk çağlarından bu 

yana sürekli bir mekan oluşturma isteğinde olduğunu göstermektedir. Tarihin ilk 

çağlarında başlayan bu gelişme daha sonra kerpicin kullanılması ile yerleşik 

hayatın başladığı bölgelerin oluşmasını sağlamıştır. Daha sonraki çağlarda 

büyük kentler kurulup, devletler ortaya çıkmıştır. Bu gelişmelerin devamında ev 

mimarisi gelişmiştir.” (Sozen 2001) 

Yıllarca göçebe olarak yaşamlarını sürdüren Türklerin yerleşik hayata 

geçtiklerinde inşa ettikleri evler günümüz kent yapılaşmasının da temelini 

oluşturmaktadır Eldem (1987),Türk Evinin; Konut dokusu ve yapı işlevi olarak 

her bölgede farklılık gösterdiğinden bahsetmektedir(Eldem 1987).. Türk Evini 

bölgelere göre ayrı incelenmesi gerektiğini vurgulayan Eldem; Karadeniz sahili 

evi, Rize evi, Kuzey Anadolu evi, Ankara evi, İstanbul ve Marmara Bölgesi evi, 

Ege ve Batı Anadolu Bölgesi evi, Ege sahili ve Adalar evi, Akdeniz evi, Rodos 

evi, Alanya Evi, İç Anadolu Kerpiç evi, Kayseri evi, Doğu Anadolu evi, 

Güneydoğu Anadolu evi ve Diyarbakır evi olmak üzere başlıklar altında 

tanımlamaktadır (Eldem 1987).  

Kırsal yerleşimde kolektif yaşam gündelik hayat, ekonomi dinamikleri, güvenlik 

vb. toplu işler için önemlidir. Sosyal hayatın morfolojik karşılığı olan kahvehane, 

köy odası ya da camiler dışında köylerde bulunan konaklar da bir toplanma 

noktası görevi görürler. Kırsal toplulukta konaklar sosyal ilişkilerin güçlenmesi, 

devamlılığını sürdürebilmesi ve kimi sorunların tespit ve hallolması için önemli 

bir konumdadır. 

“Zamammızda-eski yıllara göre-sayıları çok az olan konakların geçmiş önemli bir 

yeri vardır. Hali vakti yerinde olan her aile reisinin bir konağı (misafir konağı) 

vardır. Odalar Türk konuk severliğinin en güzel örneklerindendi. Geçmişte en 

büyüğünden en küçüğüne kadar her köyde istisnasız misafir odaları bulunurdu'. 

Bu odalarm-tanıdık tanımadık-herkese kapısı açıktı. Aynı zamanda «konak» adı 

verilen bu misafiri odalarına adeta misafir beklenirdi. Konağa; misafirin çok 

gelmesi konak sahibinin, «ününün- yaygın olması» demekti. Bir bakıma konak 

sahipleri misafir ağırlamada birbirleriyle yarış halinde idiler.” (Sezen 1988)  

Geleneksel Türk Ev’leri sınıflandırmalarında coğrafi konumun etkisi fazla 

olmaktadır. Bölgeye uygun malzeme ve yapım tekniği sonucunda her kırsal 

yerleşim dokusu kendi öznelliğine kavuşmuş ve ayrı morfolojik dile sahip 

olmuştur. Ancak günümüzde gelişen teknoloji, yapım teknikleri ve kimi yanlış 

yerleşim politikaları sonucunda ve çoğu kırsal yerleşim kimliği birbirine 

benzemeye başlamıştır. Kendi öznel morfolojisine sahip olan kırsal yerleşim 

yerlerinde yapısal farklılaşmaları; 

• İklim etkisi: Yağış ve sıcaklık dereceleri, evlerin belirli bir yönde 

gelişmelerinde etkili olmuştur. Anadolu’da bu iklimler esas itibariyle 4 

büyük gruba ayrılabilir. İç Anadolu’nun karasal veya step iklimi, 

Marmara, Karadeniz ve Akdeniz’in ılıman iklimleri. Yağış şartları dam 

şekilleri üzerinde tesirli olmuştur. Fakat malzeme imkansızlığı veya 
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herhangi diğer sebepler çok yağışlı yerlerde bile gereğinde kerpiç örtünün 

uygulanmasına sebep olmuştur. Kışı soğuk olan bölgelerde evlerin daha 

korunaklı, yazı sıcak yerlerde yaşayışın daha ziyade dışarda yani avluda 

olmasını gerektirmiştir (Eldem 1984) 

• Kültürel etki: Eldem; evleri bölgelere göre ayırırken kültürün bu 

sınıflandırma için olan önemini şu şekilde belirtmiştir: “Bölgedeki toplum 

ve üretim durumları da ev tipleri üzerinde etkili olmuştur. Küçük el 

sanatları bazen böceklik ve ambar için yer temini gerektirmiştir.”(Eldem 

1984) 

• Yapım malzemesi: Geleneksel Türk Evlerinde kullanılan yapı 

malzemeleri çoğunlukla bölgede kolaylıkla bulunabilen ve bölgenin iklim 

ve coğrafi koşullarına uygun olarak seçilmektedir. Bununla birlikte kolay 

işlenebilir ve tamir edilebilir olması da seçilen yapı malzemesi için önemli 

bir unsur olmaktadır. Çoğunlukla doğada kolaylıkla bulunabilen yapım 

ahşap, taş, kerpiç gibi malzemeler kullanılmaktadır. 

• Tarihi: Eldem, Geleneksel Türk Ev’i tarihini ‘Birinci Devir Evleri’, 

‘İkinci Devir Evleri’ ve ‘Üçüncü Devir Evleri’ başlıklarında incelenmiştir. 

Yapıların bulundukları yüzyıl içeresinde mimari gelişim, kullanılan 

malzeme, yapım tekniği olarak gittikçe detaylanıp geliştiğini 

vurgulamıştır. Bu gelişmenin sonuncusunun ise 19. yy’ın bütününü 

kapsadığını söylemektedir (Eldem 1984). “Türkler İslam dini ile 

tanıştıktan sonra Anadolu’ya gelmişler ve yerleşme düzenine geçmeye 

başlamışlardır. Bu ortam içinde ‘göçebelik kavramı’; İslam dünya görüşü 

ve Anadolu’nun verileriyle belli bir oran içinde birleşerek, yeni bir 

yaşama kavramı ve biçimini ortaya çıkarmıştır.” (Küçükerman 1973) 

• Plan tipleri: Türk evi planının oluşum ve gelişimini Türk çadırlarından 

almaktadır (Cansever 1994). Türk Evi plan tipinin en eski örneğinin iki 

odanın yan yana getirilmesi olduğunu söylemektedir. Otağı ve Türk Evi 

odasının fonksiyonel benzerliği ve biçimlendirilişi birbirinin gelişimidir.  

Türk evi iklimsel koşullara göre yapı malzemesinde farklılık gösterdiği 

gibi plan şemasında da sofa denilen odaları birbirine bağlayan geçit 

mekanının etrafındaki odaların diziliş şekli ile de farklılaşmaktadır. Sofa 

evlerde odaların birbirine geçişinde bir köprü rolü oynamaktadır. Aynı 

zamanda evin dış mekan ile olan mekansal bağlantısını da sağlar. Plan 

tiplerini; sofasız plan, iç sofalı plan, dış sofalı plan ve orta sofalı plan 

olarak dört ana başlıkta toplanır. Her bir plan tipi ise yine odaların diziliş 

şekli ve coğrafi bölgeye göre farklılaşmaktadır.  

3. POLATLI SARIOBA KÖYÜ, SATILMIŞ YARGIÇ KONAĞI 

Sarıoba köyü Ankara’nın Polatlı ilçesinde Ayaş-Polatlı karayolunda, ilçe 

merkezine 39 km uzaklıkta bulunan kırsal yerleşmedir. Yerleşim yeri ilk 

çağlardan günümüze dek iskan görmüştür. “Davut Paşa Vakfı arazisi olan bu 

bölgeyi Bolu Köroğlu yaylalarında bulunan Yörükler kiralayarak kışlak olarak 

kullanır. “Davut Paşa Derbendi” olarak bilinen geçiti günümüzde terkedilen ve 

Mahmudlar Köyü yakınında bulunan eski “Çenger” (Çenkar) köyü ahalisi korur 

ve her türlü vergiden muaftır. Zaman içerisinde bu vakıf arazilerini işgal ederek 
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yerleşirler. Köyün ileri gelen ailelerinden Hatıbzadeler bölgede “ayan”lık ve 

“voyvoda”lık yaparlar.” (Erdoğan 2013) (Şekil 1) 

 

 
Şekil 1. Ankara-Polatlı Sarıoba Köyü (Google Earth, 2021) 

 

Köyde kırsal yapılaşma hakimdir. Çoğunlukla kerpiç ve ahşap yapım malzemesi 

olmasına karşın taş temelli yapılar da bulunmaktadır. Ekonomisini tarım ve 

hayvancılıktan kazanan yerleşim yerinde bulunan akarsu sayesinde tarım alanları 

gelişmiş ve verimlidir. Köyde yerleşimin ilk kurulumundan günümüze az sayıda 

yapı ulaşmıştır. Yangın ve terk edilme gibi sebeplerden harap olan konutlar 

fazlaca mevcuttur (Şekil 2).  

 
Şekil 2. Satılmış Yargıç Konağı, Vaziyet Planı (Demiroğlu 2016) 
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Satılmış Yargıç Konağı 

3.1. Yeri ve Bugünkü Durumu 

 
Fotoğraf 1. Satılmış Yargıç Konağı, (Demiroğlu 2016) 

 

Polatlı Sarıoba köyünün merkezinde bulunan konak, köy odasının da bulunduğu 

eğimli 733,19 m2 lik bir arazi üzerine inşa edilmiştir. İmar çalışmaları yeni 

başlamış olan köyde konağın bulunduğu arazi Polatlı Belediyesi’nin belediye 

haritasında 337/2 numaralı parsel üzerindedir (Fotoğraf 1). 

Üç kattan oluşan konak zemin katı, depolama ve ambar olarak kullanılıyor ve 

bahçeden harici girişi bulunuyor. Birinci katı ve ikinci katı birbirine bağlı katlar 

olup giriş bahçeden taş merdivenler ile birinci kattandır. Bu iki kat yaşam 

bölümüdür. Konağın doğusunda sonradan bitişik nizam olarak yapılmış köy odası 

bulunmaktadır. Güneyinde bulunan tandır evi halen kullanımdadır. Evin bugünkü 

sahipleri evi yaptıran Satılmış Yargıç’ın torununun çocuklarıdır. Ev sahipleri 

çoğunlukla şehir merkezinde ikamet ettiklerinden dolayı konak mevsimlik olarak 

kullanılmaktadır (Fotoğraf 2). 

 
Fotoğraf 2. Satılmış Yargıç Konağı Garaj, (Demiroğlu 2016) 

3.2. İnşaat Tarihi ve Banisi 

19. yüzyılın sonlarında Geç Osmanlı Dönemi’ne ait bir yapı olan konak giriş 

kemerinin üzerinde bulunan kitabeye göre; H. 1318, M. 1901 yılında inşa 

edilmiştir. Konağın yapımında o dönemde köyde maddi anlamda sözü geçen 

Yargıç ailesinin getirtmiş olduğu Arap asıllı taş işçileri çalışmıştır. Yapımında 

kullanılan taşlar Sarıoba Köyü’nden çıkarılan kireç taşlarıdır. Satılmış Yargıç 

Osmanlı Döneminde kadı (yargıç) olarak görev yapmaktaydı. İnşa ettirmiş olduğu 

bu konak ise ikinci katta yargılamanın ve cezanın verildiği, bodrum katta ise 



 

146 
 

cezası kesilen mahkumların kaldığı bir hapishane-zindan görevi görmekteydi. 

Daha sonraları sadece ailenin barındığı bir yaşam mekanına dönüşüp, bodrum katı 

da ambar ve depolama amacı ile kullanılmaya başlanmıştır. Satılmış Yargıç 

konağın yapımında çalışması için Arap asıllı işçiler getirtmiştir. Konak yapımında 

kullanılan taşlar kireç yoğunluklu yanabilen bir taş olmakla birlikte köydeki 

tepelerden çıkarılmaktadır. Osmanlı Dönemi’nde yaptıkları görevden dolayı 

Yargıçlar olarak tanındıkları için soyadı kanunu ile de bu sıfatları resmi bir soyada 

dönüşmüştür. 

3.3. Kitabesi 

Konağın ana giriş kapısının üzerinde taş kitabesi yer almaktadır. Kitabe eski 

Türkçe yazılmış olup; “Berraklah heze eddar lilega zade mustafa turan Ve 

muhemmed zeki bin satılmış fahri Bilyumni ve elafiye” “Rebbim bu evi mübarek 

etsin Mustafa Agazadeye ve muhemmed zeki satılmış fahrinin oğluna Bereket ve 

afiyet” Kitabede yazan yapım yılı; H. 1318 (M. 1901)’dir (Fotoğraf 3). (Çeviren: 

Erdal Zeki TOMAR) 

 
Fotoğraf 3. Satılmış Yargıç Konağı Kitabesi, (Demiroğlu 2016) 

3.4. Mimarisi ve Tezyinatı 

Konak bahçe sınırları taş bir duvarla çevrili olsa da yapıya sonradan eklenen köy 

odası sebebi ile kesin sınırlar belirli değildir. Toprak zeminli bahçeye güneybatı 

ve güneydoğusundan patika yollar ile girilmektedir. Aynı zamanda yapının kuzey 

doğusunda köy odası ile birleştiği duvar altından da bahçeye ulaşılır. Konağın 

güneydoğusunda halen kullanımda olan kerpiç duvarlı ve kırma çatılı tandır evi, 

kuzeydoğusunda sonradan yapılmış bitişik nizam köy odası ve yapının 

kuzeybatısında garaj olarak kullanılan yarı açık mekan mevcuttur. Konağın zemin 

kat güney cephesinde biri birinci kattaki ana giriş kapısının altında, diğeri bu 

girişin sağında olmak üzere iki ayrı giriş bulunmaktadır. Ana giriş kapısının 

altında bulunan zemin kat girişi balkonun altındadır. Taş kemeri bulunan kapının 

orijinal ve sonradan olan kilit sistemleri üzerindedir (Fotoğraf 4).  
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Fotoğraf 4. Satılmış Yargıç Konağı Zemin Kat Girişleri, (Demiroğlu 2016) 

Konağın güney cephesinin sağ tarafında bulunan ikinci zemin kat giriş kapısı da 

taş kemerli ve bahçe kotunda olup orijinal ve sonradan eklenen kilit sistemleri 

üzerinde mevcuttur. Zemin kat bahçe kotundan yaklaşık 30 cm aşağıdadır (Şekil 

3).  

 
Şekil 3. Satılmış Yargıç Konağı, Zemin Kat Planı (Demiroğlu 2016) 

Zemini toprak olan mekan yapının ilk halinde üç ana mekandan oluşurken birinci 

deponun sonradan bölünmesi ile dört mekandan oluşmaktadır. Sağdaki zemin kat 

kapısı ahşap tek kanatlı doğrama kapıdır.  

Zemin Kat “I. Depo”; 

• Dikdörtgen planlı, zemini toprak, duvarları toprak sıva üzerine kireç 

badanalıdır.  
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• Tavını doğu-batı yönünde ahşap kirişlemelidir.  

• Zeminden 162 cm yükseklikte, dışında düz şekilli demir parmaklıkları 

bulunan tek bir pencere ile aydınlatılmaktadır. 

•  Mekanın sol duvarında ikinci depoya geçilen ahşap kapı mevcuttur.  

• Giriş kapısının karşısında da sonradan bölünmüş (muhtes) ikinci depoya 

geçilir (Fotoğraf 5). 

 
Fotoğraf 5. Satılmış Yargıç Konağı, Zemin Kat I.  Depo Mekanı, 

(Demiroğlu 2016) 

Zemin Kat “II. Depo”; 

• Tek kanatlı ahşap doğrama bir kapıdan girilir.  

• Kare planlı olan oda duvarları toprak sıva üzerine kireç badanalıdır. 

Tavanı doğu batı yönünde ahşap kirişlemelidir.  

• Kuzey duvarında 58×30 cm büyüklüğünde, dışında düz şekillere sahip 

demir parmaklıkları bulunan tek bir pencere ile aydınlatılmaktır.  

• Zemini toprak olan mekanın duvarlarında rutubetten dolayı yıpranmalar 

mevcuttur (Fotoğraf 6).  
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Fotoğraf 6. Satılmış Yargıç Konağı, Zemin Kat II.  Depo Mekanı, (Demiroğlu 

2016) 

 

Zemin Kat “III. Depo”; 

• Tek kanatlı ahşap doğrama bir kapıdan girilir.  

• Duvarları toprak sıva üzerine kireç badanalı, tavanı ise doğu batı yönünde 

ahşap kirişlemelidir. 

• Kuzey duvarında 60×30 cm büyüklüğünde, dışında düz şekillere sahip 

demir parmaklıkları bulunan tek bir pencere ile aydınlatılmaktadır. 

Üçüncü depoya (zemin kat sofa) ana giriş kapısının alt aksında bulunan harici bir 

kapı ile de giriş mevcuttur. Ahşap tek kanatlı olan kapının orijinal ve sonradan 

yapılmış olan her iki kilit sistemi de üzerinde yer almaktadır. Dışında taş kemeri 

bulunan kapının içeride de duvar kalınlığı boyunca kemer şeklinde girişi vardır 

(Fotoğraf 7). 
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Fotoğraf 7. Satılmış Yargıç Konağı, Zemin Kat III.  Depo (Zemin Kat Sofa) 

Mekanı, (Demiroğlu 2016) 

Zemin Kat “IV. Depo”; 

• Zemini toprak, duvarları toprak sıva üzerine kireç badanalıdır.  

• Tavını doğu-batı yönünde ahşap kirişlemelerden oluşan mekanda iki adet 

ahşap kolon bulunmaktadır.   

• Kuzey duvarında 70×30 cm büyüklüğünde, dışında düz şekillere sahip 

demir parmaklıkları bulunan tek bir pencere ile aydınlatılmaktadır 

(Fotoğraf 8). 

 

 

Fotoğraf 8. Satılmış Yargıç Konağı, Zemin Kat IV.  Depo Mekanı, (Demiroğlu 

2016) 

Konağın birinci katına güney cephesinden sağ ve solda 11 er adet taş basamakla 

2.25 m kotlu sahanlıktan ulaşılır. Sahanlık ikinci katın çıkmasının altıdır. Tavanı 

ahşap olup bu çıkma iki adet ahşap kolon ile sahanlığa oturmaktadır. Zemini taş 

olan sahanlık güneyde S ve C kıvrımlı demir korkulukları bulunmaktadır 

(Fotoğraf 9). 
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Fotoğraf 9. Satılmış Yargıç Konağı, Birinci Kat Giriş Kapısı ve merdiveni, 

(Demiroğlu 2016) 

Ahşap çift kanatlı taş eşikli, düz ve geometrik şekilleri olan birinci kat giriş 

kapısının orijinal kilit sistemi üzerinde mevcuttur. Sahanlıkta taş kemerli bir ön 

mekandan sonra üzerinde kitabe olan Bursa Kemer’inin bulunduğu giriş kapısına 

erişilir (Şekil 4). 

 
Şekil 4. Satılmış Yargıç Konağı, Birinci Kat Planı (Demiroğlu 2016) 

 

Birinci Kat “Sofa”; 

• Duvar kalınlığı 65-70 cm’dir  

• Duvarları toprak sıva üzerine kireç badanalı, zemini betondur.  

• Tavanı kuzey-güney yönünde düz motifli ahşaptır.  
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• Sofaya sağda iki, solda beş olmak üzere toplamda yedi adet kapı 

açılmaktadır. 

• Kuzeyde zeminden 80 cm yükseklikte, 70×100 cm büyüklüğünde ahşap 

çift kanatlı, dışında S ve C kıvrımlı demir parmaklıkları bulunan iki adet 

pencere ile aydınlatılmaktadır. 

• Sofanın kuzey duvarında dışarı gideri bulunan ve mekan zemininden 45 

cm yükseklikte taş eşik ile ayrılan açık bir abdestlik bulunmaktadır 

Konağın birinci ve ikinci katını birbirine bağlayan merdiven de odaların sırasında 

olup bir kapı ile sofaya açılmaktadır (Fotoğraf 10). 

 

 

Fotoğraf 10. Satılmış Yargıç Konağı, Birinci Kat Sofa, (Demiroğlu 2016) 

 

Birinci kat “Mufak”;  

• Ahşap tek kanatlı ve ahşap eşikli bir kapı ile girilir. 

• Mekanın duvarları taş sıva üzerine badanalıdır.  

• Zemini beton olan mutfağın tavanı doğu-batı yönünde düz süslemeleri 

olan ahşaptır. 

• Mutfak güneyde 75×100 büyüklüğünde, dışında S ve C kıvrımlı demir 

parmaklığı bulunan tek bir pencere ile aydınlatılmaktır (Fotoğraf 11). 
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Fotoğraf 11. Satılmış Yargıç Konağı, Birinci Kat, Mutfak, (Demiroğlu 2016) 

 

Birinci Kat “Birinci Yatak Odası”;  

• Mekana ahşap kanatlı ve ahşap eşikli, orijinal kilit sistemi üzerinde 

bulunan bir kapıdan girilir.  

• Dikdörtgen planlı odaya mutfaktan da bir geçiş vardır.  

• Oda duvarları toprak sıva üzerine kireç badanalıdır.  

• Zemini beton olan odanın tavanı kuzey güney yönünde düz süslemeleri 

olan ahşaptır.  

• Mekan 75×100 cm büyüklüğünde, dışında S ve C kıvrımlı demir 

parmaklıkları olan, kuzeyde iki, doğuda iki olmak üzere toplam dört adet 

pencere ile aydınlatılmaktadır.  

• Birinci yatak odasının güney duvarında derinliği 90 cm olan ve tüm duvar 

boyunca gömme dolabı ve banyoluk yer almaktadır. 

• Odanın batı duvarında 80×100 cm büyüklüğünde ahşap tek kanatlı, sofaya 

açılan bir penceresi bulunmaktadır.  

• Güney duvarında da boydan boya zeminden 65 cm yükseklikte ahşap sedir 

mevcuttur (Fotoğraf 12). 
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Fotoğraf 12. Satılmış Yargıç Konağı, Birinci Kat, Birinci Yatak Odası, 

(Demiroğlu 2016) 

 

Birinci Kat “İkinci Yatak Odası”;  

• İkinci yatak odasına ahşap tek kanatlı bir kapıdan girilmektedir. 

• Dikdörtgen planlı oda duvarları toprak sıva üzerine kireç badanalıdır. 

• Tavanı doğu-batı yönünde düz süslemeleri olan ahşap, zemini betondur. 

• Zeminden 75×100 cm büyüklüğünde, dışında S ve C kıvrımlı demir 

parmaklıkları olan, kuzeyde bir, batıda bir olmak üzere toplam iki adet 

pencere ile aydınlatılmaktadır. 

 

İkinci yatak odasının yanında sofandan ulaşılan bir tuvalet bulunmaktadır (giriş 

yapılamamıştır). Mekan kapısı diğer oda kapılarına göre daha küçük ölçeklidir. 

Tuvaletin yanında ise; oda kapıları ile aynı olan merdiven holüne açılan kapı 

mevcuttur (Fotoğraf 13). 

 
Fotoğraf 13. Satılmış Yargıç Konağı, Birinci Kat, İkinci Yatak Odası, (Demiroğlu 

2016) 
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Birinci Kat “Üçüncü Yatak Odası”;  

• Üçüncü yatak odasına ahşap kanatlı ve eşikli bir kapıdan girilir.  

• Dikdörtgen planlı oda duvarları toprak sıva üzerine kireç badanalıdır. 

• Zemini beton, tavanı doğu-batı yönünde düz süslemeleri olan ahşaptır. 

• Zeminden 75×100 cm büyüklüğünde, dışında S ve C kıvrımlı demir 

parmaklıkları olan tek bir pencere ile aydınlatılmaktadır.  

• Odada kuzey duvarı boyunca ahşap sergen mevcuttur (Fotoğraf 14). 

 

 

Fotoğraf 14. Satılmış Yargıç Konağı, Birinci Kat, Üçüncü Yatak Odası, 

(Demiroğlu 2016) 

Konağın ikinci katına birinci kat sofasından ahşap bir kapı ile açılan tek kollu ve 

tek sahanlıklı 16 basamaktan oluşan ahşap bir merdivenden çıkılır. Merdiven 

odalar sırası içinde yer almaktadır. Merdiven ikinci katta orta sofaya ulaşır. 

Merdivenin beşinci basamağı ile ulaşılan sahanlığına açılan zemininden 50 cm 

yükseklikte 130×70 cm büyüklüğünde, dışında S ve C kıvrımlı demir 

parmaklıkları bulunan bir pencere mevcuttur. Pencere önünde taş duvar kalınlığı 

boyunca yekpare taştan oyulmuş evye benzeri bir bölüm bulunmaktadır. 

İkinci kat sofaya; köşelerden açılan dört adet yatak odası, merdivenin tam 

karşısında sonradan sofadan bölünmüş olan mekan ve merdivene bitişik olan 

tuvalet açılmaktadır (Fotoğraf 15). 

 

 

Fotoğraf 15. Satılmış Yargıç Konağı, Merdiven, (Demiroğlu 2016) 
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İkinci Kat “Sofa”; 

• Yatak odaları sofaya köşelerden pahlı bir şekilde açılmaktadır.  

• İkinci kattaki tüm yatak odalarının kapı üstlerinde eski Türkçe yazılar 

bulunmaktadır fakat zamanla sadece ikinci ve dördüncü yatak odası kapısı 

üstündekiler kalmıştır.  

• Sofanın güneyde dışarıya bir çıkması bulunmaktadır. Konak sahiplerinin 

verdiği bilgiye göre bu çıkma balkon olarak yapılmış ve sonradan sofaya 

dahil edilmiştir.  

• Sofada çıkma ve kuzey duvarının önünde zeminden 65 cm yüksekliğinde 

duvar boyunca ahşap bir sedir yer almaktadır.  

• Zemini ahşap olan sofanın duvarları 18-20 cm kalınlığında ahşaptır. 

• Duvarlar toprak sıva üzerine kireç badanalıdır.  

• Orta sofası olan ikinci katın temelde ana orta sofa ve iki tarafı seki, 

merdiven karşısı eyvan olarak yapılmıştır. Eyvan kısmı sonradan ahşap 

bölücüler ile oda olarak kullanılmaktadır.  

• Seki, eyvan ve merdivenin bulunduğu tavanlar sofa farklı bir ahşap 

süslemeye sahiptir.  

• Kuzeyde eşit iki, çıkmada doğu ve batıda eşit iki, güneyde bir olmak üzere 

toplamda beş adet pencere ile aydınlatılmaktadır.  

• Sofa tavanı köşe odaların orta merkezinde ahşap süslemeleri olan, 

kademeli olarak derinleşen bir tavan göbeğinden oluşmaktadır. Tavanının 

diğer kısımları ise düz ahşap motifli süslemelerden oluşmaktadır (Şekil 5, 

6) (Fotoğraf 16,17). 

 
Şekil 5. Satılmış Yargıç Konağı, İkinci Kat Planı, (Demiroğlu 2016) 
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Şekil 6. Satılmış Yargıç Konağı, İkinci Kat Tavan Planı Rölövesi (Demiroğlu 

2016) 

 

Fotoğraf 16. Satılmış Yargıç Konağı, İkinci Kat Sofa, (Demiroğlu 2016) 
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Fotoğraf 17. Satılmış Yargıç Konağı, İkinci Kat Sofa Tavan Göbeği, (Demiroğlu 

2016) 

 

İkinci Kat “Birinci Yatak Odası”; 

• Sofaya açılan sağdaki ilk yatak odasına ahşap kanatlı, orijinal kilit sistemi 

üzerinde bulunan, ahşap eşikli bir kapıdan girilir. Verev olarak açılan oda 

kapısı açık ahşap raf ile sınırlanır 

• Kare planlı oda zemini ahşap, duvarları toprak sıva üzerine kireç 

badanalıdır.  

• Tavanı düz ve dikdörtgen ahşap süslemelidir.  

• 95×100 cm büyüklüğünde ahşap çift kanatlı, güneyde iki, batıda bir olmak 

üzere toplam üç adet pencere ile aydınlatılmaktadır.  

• Odanın doğu duvarında 80 cm derinliğinde duvar boyunca sırasıyla; ahşap 

açık raf, yüklük ve banyoluk bulunmaktadır.  

• Banyoluğun önünde güney duvarı boyunca uzanan ahşap sedir yer 

almaktadır (Fotoğraf 18).  

 

 
Fotoğraf 18. Satılmış Yargıç Konağı, İkinci Kat, Birinci Oda, (Demiroğlu 2016) 
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İkinci Kat “İkinci Yatak Odası”; 

• Ahşap kanatlı ve eşikli bir kapıdan girilir, orijinal kilit sistemi üzerindedir. 

• Kapının dışında, üstte ‘Heze min fadlu rabbi’ ‘Bu Rabbimin Lütfuyla’ 

yazısı bulunmaktadır. (Çeviren: Erdal Zeki Tomar) Orijinal kilit sistemi 

üzerinde bulunan kapı odada bulunan açık rafa ahşap bir kapak gibi 

kapanarak sabitlenmektedir. 

• Zemini ahşap olan odanın duvarları toprak sıva üzerine kireç badanalıdır. 

Tavanı kare ve dikdörtgen ahşap süslemelere sahiptir. 

• 95×100 cm büyüklüğünde ahşap çift kanatlı, güneyde iki, doğuda bir 

olmak üzere toplam üç adet pencere ile aydınlatılmaktadır. 

• Batı duvarında 80 cm derinliğinde duvar boyunca sırasıyla; ahşap açık raf, 

çekmeceli açık niş ve banyoluk yer almaktadır (Fotoğraf 19,20,21). 

 

 

Fotoğraf 19. Satılmış Yargıç Konağı, İkinci Kat, İkinci Oda Kapısı, 

(Demiroğlu 2016) 

 
Fotoğraf 20. Satılmış Yargıç Konağı, İkinci Kat, İkinci Oda Kapısı, (Demiroğlu 

2016) 

 
Fotoğraf 21. Satılmış Yargıç Konağı, İkinci Kat, İkinci Oda, (Demiroğlu 2016) 
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İkinci Kat “Üçüncü-muhtes- Yatak Odası”; 

Sofadan sonradan ahşap ile bölünen (muhtes) üçüncü oda da yatak odası olarak 

kullanılmaktadır. 

• Dikdörtgen planlı odaya ahşap kanatlı kapıdan girilir.  

• Zemini ahşap duvarları toprak sıva üzerine kireç badanalıdır.  

• Tavanı doğu-batı yönünde düz ve dikdörtgen süslemeli ahşaptandır. 

• 95×100 cm büyüklüğünde ahşap çift kanatlı, batıda iki pencere ile 

aydınlatılmaktadır.  

• Pencerelerin önünde zeminden 40 cm yükseklikte ahşap sedir yer alır. 

• Odayı sofadan ayıran ahşap bölmenin iç tarafında boydan boya sergen 

mevcuttur (Fotoğraf 22, 23). 

 

 
Fotoğraf 22. Satılmış Yargıç Konağı, İkinci Kat, Üçüncü Oda Giriş Bölmesi ve 

raf detayı, (Demiroğlu 2016) 

 
Fotoğraf 23. Satılmış Yargıç Konağı, İkinci Kat, Üçüncü Oda, (Demiroğlu 2016) 

 

İkinci Kat “Dördüncü Yatak Odası”; 

• Ahşap kanatlı, verev olarak açılan, ahşap bir kapıdan girilir.  

•  Kare planlı oda zemini ahşap, duvarları toprak sıva üzerine kireç 

badanalıdır.  
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• Tavanı doğu-batı yönünde düz süslemeleri olan ahşaptır. 

• 95×100 cm büyüklüğünde batıda iki ahşap çift kanatlı, kuzeyde iki ahşap 

giyotin olmak üzere toplam dört adet pencere ile aydınlatılmaktadır. 

• Odanın doğu duvarında 80 cm derinliğinde duvar boyunca sırasıyla; ahşap 

banyoluk, yüklük ve açık rafın bulunur.  

• Banyonun önünden başlamak suretiyle tüm kuzey duvarı boyunca yerden 

50 cm yükseklikte ahşap sedir yer alır (Fotoğraf 24). 

 
Fotoğraf 24. Satılmış Yargıç Konağı, İkinci Kat, Dördüncü Oda, (Demiroğlu 

2016) 

 

İkinci Kat “Beşinci Yatak Odası”; 

• Odaya ahşap tek kanatlı verev açılan ve ahşap eşikli bir kapıdan girilir. 

• Kapı üstünde Eski Türkçe yazısı bulunmaktadır.  

• Kare planlı oda zemini ahşap, duvarları toprak sıva üzerine kireç 

badanalıdır.  

• Zemini ahşap olan odanın, tavanı doğu-batı yönünde düz süslemeleri olan 

ahşaptır. 

• 95×100 cm büyüklüğünde ahşap giyotin, kuzeyde iki, batıda bir olmak 

üzere toplam üç adet pencere ile aydınlatılmaktadır. 

• Odanın batı duvarında 80 cm derinliğinde duvar boyunca sırasıyla; ahşap 

banyoluk, yüklük ve açık rafın bulunur. 

• Banyonun önünden başlayarak tüm kuzey duvarı boyunca yerden 50 cm 

yüksekliğinde ahşap sedir mevcuttur (Fotoğraf 25, 26). 
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Fotoğraf 25. Satılmış Yargıç Konağı, İkinci Kat, Beşinci Oda Giriş Kapısı, 

(Demiroğlu 2016) 

 

Fotoğraf 26. Satılmış Yargıç Konağı, İkinci Kat, Beşinci Oda, (Demiroğlu 2016) 

 

Sofaya açılan son mekan tuvalettir. Merdiven sahanlığının üstünü de kullanarak 

yapılan bu mekan yapıya sonradan sofadan bölünerek eklenmiştir. Merdivenin 

birinci basamağı ile altıncı basamağı üzerini kullanan ahşap kanatlı bir kapıdan 

girilir. Tuvalet ve lavabo olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 

Taş bir lavabonun bulunduğu ve zeminden 170 cm yükseklikte, 65×100 cm 

büyüklüğünde tek bir ahşap pencere ile aydınlatılan lavabo zemini betondur. 

Tavanda sofada bulunan tavan detayının devamı olduğu görülmektedir (Fotoğraf 

27). 

 
Fotoğraf 27. Satılmış Yargıç Konağı, İkinci Kat, Muhtes Tuvalet, (Demiroğlu 

2016) 
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3.5. Malzeme ve Teknik Özellikleri 

Plan şeması olarak zemin kat ve birinci kat iç sofalı, ikinci kat pahlı orta sofalı 

olarak inşa edilmiştir. Zemin ve birinci kat kesme ve moloz taşların birlikte 

kullanıldığı taş duvarlar ve ahşap hatıllardan oluşmaktadır. Bu katların üzerine 

ikinci kat ahşap ve tuğlanın kullanıldığı kargir olarak yapılmıştır. 

Zemin katta bahçeden iki ayrı girişin olması ve odaların sonradan birbirine 

girişinin sağlanması sebebi ile ilk plan şeklinin değişmesine yol açmıştır. Zemin 

kat odaları yapının ilk halinde cezaevi olarak kullanıldığı için pencere açıklıkları 

yüksek ve küçük ebatta tutulmuştur. Bu açıklıklar taş duvarlar arasına ahşap 

hatıllar yardımı ile açılmıştır. Zemin kat tavanındaki ahşap kirişler ve üzerinde 

bulunan kamışlar görülmektedir. Zeminler toprak olarak bırakılmış ve sıvalar 

fazlaca hasar görmüştür. 

Birinci kata ulaşılan merdivenler kesme taşların kanallar açılarak kenetlenmesi ile 

oluşturulmuştur. 

İkinci katın çıkmasını taşıyan ahşap kolonlar ana giriş taş sahanlığına 

oturmaktadır. Ahşap kolonlar düz ve süslemesizdir. 

Giriş kapısını üzerinde bulunan basık kemer sağda ve solda altı, ortada bir adet 

kilit taştan oluşmaktadır. Taşlar bir ileri bir geri olacak şekilde hareketli olarak 

yerleştirilmiştir. Kilit taşın üzerinde yedi yapraklı bir bitki motifi yer almaktadır. 

Bursa Kemeri’nin taş ayaklarla birleştiği noktadaki taşları kıvrım motifli 

süslemeye sahiptir (Fotoğraf 28). 

 
Fotoğraf 28. Satılmış Yargıç Konağı, Birinci Kat Giriş Kapısı Taş Detay, 

(Demiroğlu 2016) 

Duvar kalınlığı boyunca uzanan kemer ile ahşap kapı arasında taş bir kitabesi 

bulunmaktadır. Kitabenin altında ise kapı taş çerçeve içerisinde bulunmaktadır. 

Kapıyı çevreleyen taş çerçeve dış hatlarından mavi ile boyanarak süslenmiş ve 

orta aksına mavi çivit ile yazılmış “Maşallah” bulunmaktadır. Kapının köşelerinde 

kıvrım motifli süslemelere sahip taş detayları yer almaktadır (Fotoğraf 29). 
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Fotoğraf 29. Satılmış Yargıç Konağı, Birinci Kat Giriş Kapı, Kemer ve 'Maşallah' 

Yazısı, (Demiroğlu 2016) 

 

Ahşap ana giriş kapısı orijinal hali korunmaktadır. Taş eşikli olan kapı taş duvara 

açılan oluklara demir elemanların saplanması ile sabitlenmiş ve bu elemanlar 

menteşe görevi görmektedir (Fotoğraf 30). 

 

 

Fotoğraf 30. Satılmış Yargıç Konağı, Birinci Kat Giriş Kapı, Detayı,(Demiroğlu 

2016) 

Yapının zemin ve birinci kat duvarları 65-70 cm kalınlığa sahip taştır. Konağın 

yapımında kesme taş, ahşap, yığma taş, tuğla, ahşap hatıl ve lento yapı 

malzemeleri kullanılmıştır. Kesme taşların yığma yöntemi ile harçlı inşa edilen 

konak yığma taşların sağlam olması ve yanal yüklere dayanımının artması ve yük 

dağılımı amaçları için boydan boya ve yatay olarak ahşap hatıllar ile 

güçlendirilmiştir. Bu hatıllar bitim noktalarında birbirlerine kenetlenmiştir. 

Mekan içlerinde taş duvar ve ahşap tavanın birleştiği yerde ahşap silme ile 

birleşmiştir. İkinci katın ahşap ve tuğla olması sebebi ile duvar kalınlıkları diğer 

katlardan daha incedir. Dış yüzeyde eşit olan duvar kalınlık farkı kat arasında 

kalmaktadır (Fotoğraf 31) (Şekil 7). 
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Fotoğraf 31. Satılmış Yargıç Konağı, Sırasıyla: Güney ve Batı Cepheleri, 

(Demiroğlu 2016) 

 

Şekil 7. Satılmış Yargıç Konağı, Sırasıyla: Güney ve Batı Cepheleri, (Demiroğlu 

2016) 

İkinci kat odalarında bulunan yüklük ve banyolar duvar içerisine değil harici 

olarak yapılmıştır. Pahlı olan oda kapıları açıldığında oda içerisinde bulunan 

yüklük dolabı ile yekpare olacak şekilde yapılmıştır. 

Konak cephelerinin tamamında kat aralarında ahşap ve taş silme elemanlar 

dolanmaktadır. Birinci katı ikinciden ve ikinci katı çatıdan ayıran ahşap silmeler 

28 cm eninde olup yapının köşelerinde kademeli süslemeye sahiptir (Fotoğraf 32) 

(Şekil 8).  

 

 

Fotoğraf 32. Satılmış Yargıç Konağı, Sırasıyla: Kuzey ve Doğu Cepheleri, 

(Demiroğlu 2016) 

  

   

  



 

166 
 

 

Şekil 8. Satılmış Yargıç Konağı, Sırasıyla: Kuzey ve Doğu Cepheleri, (Demiroğlu 

2016) 

Zemin kat ve birinci kat arasında cepheden gözlenen bir ayırıcı eleman 

bulunmamakta, cephe kesme taş olarak duvar arasında yer alan ahşap hatıllara 

kadar uzanmaktadır. Odalarda bulunan banyoların gideri ahşap silmelerin 

üstünden çıkan gider borusu ile sağlanmaktadır. Kırma çatıya sahip konağın saçak 

çıkmaları 60 cm dir (Şekil 9). 

 

 

Şekil 9. Satılmış Yargıç Konağı, Sırasıyla: A-A ve B-B Kesitleri, (Demiroğlu 

2016) 

3.6. Tamirat ve Tadilatlar 

Konak zaman içerisinde kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda cephe ve planda 

birtakım değişiklikler görmüştür. Plan anlamında çok büyük bozulmalar olmasa 

da bazı duvar eklemeleri (muhtes) ve çıkarmaları olmuştur. Zemin katta birinci 

depo mekanının sonradan konak sahiplerince bölünmüştür. Aynı mekandan 

üçüncü depoya da bir geçiş açılmıştır. 

Zemin kat duvarları ve tavanları fazlası ile yıpranmış zaman zaman tadilat gören 

duvarlar kot farkı sebebi ile topraktan aldığı fazla nemden dökülmeler ve seğimler 

oluşturmuştur. Birinci kata çıkılan merdiven basamakları zaman içerisindeki dış 

etkenlerden kaynaklanan yıpranmalar sebebi ile eşitliğini büyük ölçüde 

kaybetmiştir. 
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Birinci kat odalar ve sofa duvarları nemden kaynaklı sıva dökülmeleri 

gözlenmektedir. Kullanıcıların yapıya sonradan eklediği elektrik vb. hatlar sebebi 

ile duvar ve tavanlarda kanallar açılmıştır. Birinci kat birinci odada kuzey 

duvarından bulunan pencerelerden sol taraftaki pencere sonradan mekan içinden 

kapanarak dolap olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

İkinci kat sofada merdivenin karşısında bulunan eyvan sonradan ev sahiplerince 

ahşap elemanlar ile bölünerek yatak odası olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu 

katta bulunan balkon çıkması da kullanıcıların söylediğine göre sofa içerisine 

dahil edilmiştir. 

Cephelerde fazla değişiklik olmasa da zaman zaman tadilat görmüş ve 

boyanmıştır. Sıva dökülmeleri ve dış kaynaklı yıpranmalar görülmektedir. 

Yapıya eklenen elektrik ve uydu gibi elemanlar sebebi ile cephe görüntüsü 

bozulmuştur. 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Kırsal yerleşim kimliğinin oluşumunda tüm yapısal dinamiklerin rolü büyüktür. 

Geçmişten günümüze ve hatta gelecek dönemlere kadar uzanan kırsal morfolojik 

katmanlaşmada değişim/dönüşüm değerleri en çok yapısal dinamiklerin üzerinden 

okunabilmektedir. Büyük kent yerleşimlerinde meydanları oluşturan morfolojik 

dinamik algısı kırsal yerleşimde köy odaları, konaklar ve avlulardır. Kırsal 

yerleşimde sosyalleşmenin önemli düğümlerini oluşturan köy konakları ve diğer 

yapılar yerleşim dokusunun tarihi hakkında da bilgi sahibi olmamıza yardımcıdır. 

Kırsal kimliğin önemli bir parçası olan konakları tespit etmek ve korumak; tarihi 

okumak ve anlamak adına literatür çalışmaları haricinde yapısal öğeleri yerinde 

görmek ve gelişmiş tarihi gelecek nesillere aktarabilmek adına önem arz 

etmektedir. 

Ulusların tarihi kimliği kitaplarda yazan kadar değil yapısal katmanlaşmanın 

birebir yerinde görülmesi ile de anlaşılır. Bu nedenle günümüz yerleşimini 

oluşturan temel yapıların ve kültürün korunarak yaşatılması gerekmektedir. Ancak 

çalışmamada da incelemiş olduğum gibi benzer yapıların çoğu tespit 

edilememektedir. Sonucunda ise doğal şartlar ya da kullanıcı sebebiyle tahrip olup 

yıkılmaktadır. Bu ise tarihi yapılaşmanın en büyük kayıplarından biri olmaktadır. 
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Abstract 

Bitlis is an important historical city that was settled on trade roads between Asia 

and Mediterranean as a kind of market bridge since the beginning of history. 

Because of having such important position between mountains as a valley of 

Bitlis river makes this city precious on a very high plateau at the end of Eastern 

Taurus. Since the city was founded domestic and foreign travelers visits Bitlis 

and, keep travel diaries which are reference guides to have an idea about the 

situation of city at that time, events, places, people in the light of authors owns 

style and vision. In addition to them Matrakçı Nasuh depicted Bitlis as a miniature 

just identically. In the miniature of Matrakçı Nasuh, castle was depicted which is 

still standing backbone of city. Geographical formations and vegetation of city 

depiction differs from other city miniatures in Beyan-ı Menazil. Some important 

structures within the castle can be detected, respectively; city mosque, baths, hans, 

social complexes (külliye), bridge and also identical houses. Additionally, nature 

of the city including vegetetations, rivers and mountains are also easily 

recognizable. Method of this study as depicted through the city which is the only 

document of the 16th century, structures which are still standing today, overlaid 

with the miniature and current situations of them. The main aim is to build city 

inventory of Bitlis in 16th century view collaborating with miniature of Matrakçı 

Nasuh by analyzing existing and non-existing architectural components in order 

to complete the whole image of the city. Although foundation of research is the 

Matrakçı’s miniature of the city, traveler records and narratives are also vital 

supports to construct study. 

Key Words: Bitlis, City Miniatures Matrakçı Nasuh 

 

INTRODUCTION 

Bitlis is an important historical city that was settled on important trade roads 

between Asia and Mediterranean as a kind of market bridge since the beginning of 

history. Because of having such important position between mountains as a valley 

of Bitlis river makes this city precious on a very high plateau at the end of Eastern 

Taurus. With the victory of Malazgirt in 1071 city is frequented by the Turkish 

army after that point Seljuks became the ruler of Bitlis. Since that time Bitlis 

owned the essence of open-air museum even today because of having so many 

Seljuks monuments. 
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The importance of historical background and vital location of city has not been 

reflected in the historical sources as anticipated, unfortunately has become 

ignored together with the lack of academic researchs. Domestic and foreign 

travelers who visits Bitlis somehow keep travel diaries which are reference guides 

today in order to have an idea about the situation of the city at that time, events, 

places and people in light of the authors owns style and vision. In this context, 

especially Evliya Çelebi who visited Bitlis in 1655 is at the first place, the French 

merchant and traveler Jean-Baptiste, and Italian traveler Pietro Della Valle whose 

road even if does not cross with Bitlis, he heard and noted about Bitlis Bey while 

being in İstanbul, their records have import places in history of Bitlis. Şerefname 

is another important source aspect of urban history of Bitlis. On the other hand, it 

is written by one of the Bitlis rulers who named as Şerefhan Bitlisi. The book 

consists of historical information about Kurds, Seljuks and Ottomans and also 

what they did in Bitlis while taking under control of the city. Starting from 

general layout of city to important architectural remains information makes this 

book a reference-guide book, too. In this context, especially Evliya Çelebi who 

visited Bitlis in 1655 is at the first place. Travelers records have been documented 

as visual map through Matrakçı Nasuh. 

METHODOLOGY 

Travelers records have been documented as visual map through Matrakçı Nasuh. 

Between 1533 and 1536 Kanuni Sultan Süleyman organized a campaign and 

through their journey all ranges were they crossed he noted a book which is called 

as Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn Süleyman Han or Description of the Stages 

of His Imperial Majesty Sultan Süleyman’s Campaign in Two Iraqs (the ‘two 

Iraqs’ of the title refer to areas that are today Western Iran and Iraq) has consisted 

of 90 pages, 107 miniatures and 25 illustrated texts. Matrakçı Nasuh has recorded 

representations of the cities making them almost appropriate exactly to their 

origin.  

In this context, this study would be one the first study of Bitlis which is aimed to 

build city inventory of Bitlis in 16th century view collaborating with miniature of 

Matrakçı Nasuh. Method of the study as depicted through the city which is the 

only document of the 16th century, structures which are still standing today, 

overlaid with the technical drawings of buildings and photographs describing the 

current situations will be discussed with the traveler’s records from past. 

ANALYZING BİTLİS MINIATURE  

Matrakçı Nasuh lived in the period of Bayezid II (1481-1512), Selim I (1512-

1520) and Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) who was historian, 

mathematician, calligrapher, painter, fighter and the inventor of Matrak game 

Nasuh as a sophisticated Ottoman intellectual person. The miniature of Bitlis 

which was depicting by Matrakçı Nasuh in the 16th century is the oldest image of 

the city. Main foundation of this thesis is the miniature of Bitlis. When Matrakçı 

Nasuh’s depictions of cities considered as a way of seeing, miniatures begin to 

constitute a historical document. Indeed, some landmarks and monumental 

buildings which are still surviving today, it is possible to watch over from the 

miniature of the city.  
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Since the early ages it is storied that Bitlis valley where is settled between two 

mountains depicted in miniature just identically. According to narrations, starting 

from the establishment date of the city and its castle was built by one of the 

commander of the Alexander who is called as Bidlis until taken soldiers from 

castle of Bitlis with the edict of Abdülhamit in 1894 castle was full of people and 

living structure as a defense wall. The castle of Bitlis is still standing as a 

backbone of city. In the miniature of Matrakçı Nasuh, castle was depicted as inner 

citadel and outer citadel. Geographical formations and vegetations of city’s 

depiction differs from other city representations of Bitlis miniature in the Beyân-ı 

Menâzil. Index of study shaped according to castle structure in this thesis. There 

are three main subtitles about depiction of Bitlis. For instance, buildings which 

are identified from miniature at inside of the castle and out of the castle, 

unidentified monumental buildings on miniature, and also monumental buildings 

which were belongs to that era but not represented on Nasuh’s miniature.  

Structures within the castle with cases that can be detected, respectively; Ulu 

Cami (mosque), Şerefiye Külliyesi (social-complex), Han Hamamı (bath) and 

some 16th century house samples which are represented  on miniature. Then, Han 

of El-Aman where is at out of citadel as illustrated on representation of city after 

that under the subtitle of unidentified monumental buildings one possible market 

place which is at the inside of citadel and another han place which is thought to be 

Hüsrev Paşa (Bapşin) Han when we compare with Evliya Çelebi scripts with its 

location on miniature. However from illustration it does not have any relation 

with Hüsrev Paşa han because of that reason it can not be identified. Finally, 

although they are not depicted on miniature but included as significant buildings 

of that period such as Kızıl Cami (mosque), İhlasiye Medresesi (madrasah) and 

Hüsrev Paşa Han and more than one bridges of city to be adressed and analyzed in 

order to complete the whole image and inventory of the city. 
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Figure 1: Matrakçı Nasuh, Beyân-ı Menâzil, miniature of Bitlis 

(Varak 100a), 1533-1536. 
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Figure 2: Indicating identified buildings 

1: Floral Details of city 

2: Inner citadel 

3: Outer Citadel 

4: Bitlis Ulu Mosque 

5: Şerefiye Mosque 

6: Şerefiye Shrine  

7: Han Hamam 

8: El-Aman Han 

 

Depicted as a mountainous region, between two rivers, surrounded by steppes, 

Bitlis preserves this settlement in the city center even today. In M. Oluş Arık's 

book titled "Seljuk Renaissance in Bitlis Buildings" dated 1971, he examined the 

historical and monumental structures of the city, and based on these 
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investigations, he made a city inventory by processing the important works in the 

city within the book into the city plan. Based on the castle structure and two rivers 

on this plan, other works were engraved around it (Arık, 1971: 124). In this 

context, reading the miniature on the basis of the rivers and the castle makes it 

easier to determine the structure. (Figure 3) Even though Matrakçı Nasuh's Bitlis 

miniature is generally seen as red-brown tones due to its construction material, the 

colors used in Beyân-ı Menâzil are varied. For example, in the depiction of 

Baghdad, even gold dust was used on balconies, doors and arches to give color 

and shine (Kösebay, 1998: 15). 

The determination of the Great Mosque and the Han bath, located within the outer 

castle walls, was determined by the features of the facade and the unique 

architectural elements depicted, and the way they were positioned relative to the 

inner castle in miniature. The determination of the Şerefiye kulliye was based on 

the map of Arık, and the structures it contained due to its being a social complex 

were determined. Some similes have been used. For example, the domed structure 

behind the mosque, which is seen in miniature (Figure 1), is the tomb of the 

kulliye, and because the Şerefiye kulliye is one of the rare structures with a 

mosque crown door, the crown door of the kulliye crown door depicted in the 

miniature, and the structure that is depicted as arched close to the building group 

is formed by the narthex of the mosque. pairing gave an idea. In addition, the 

possibility that this structure with a courtyard will have such a representation in 

the description of the city with multiple perspectives and multiple perspectives 

has not been overlooked (Özgül, 2012, 183). It has been determined that the 

buildings, which are not in the image of a monumental building, but are expressed 

with a simple entrance door and high window openings on the facade, are also 

depicted as examples of 16th century residences. 
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Figure 3: Juxtaposing Arık’s map with Zülfikar’s miniature abstraction by author 

When we come to the structures that Matrakçi Nasuh described outside the outer 

castle, there are three arched structures, which are likely to be inns, apart from 

simple residences. he mentions that evliya çelebi, on his way from Bitlis to Van, 

passed through the bitlis creek, and after a three-hour drive, he encountered 

Hüsrev Pasha khan in the 'rahova sahara'233. He tells that there are hollow arches 

built by Hüsrev Pasha for 13 hours to the right and left of this khan (karaman-

dağli, 2010: 181). In fact, the khan called Hüsrev Pasha today is not such a 

                                                             
233 Rahova: The altitude of the wide plain, located on the Tatvan - Bitlis highway, to the 
northwest of Tatvan, is 1850 meters. This place, where the winter months are especially difficult, 
can be seen as the intersection of Muş, Bitlis and Van roads and the junction of these provinces 
opening to the West. 
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distance from Bitlis its distance from the center of Bitlis is around 5 

km.Additionally, there is no representation in Nasuh's depictions that resembles 

Hüsrev Pasha in terms of façade. For this reason, there is El-aman Khan between 

the Bitlis-Van road, which does not overlap in name with what Evliya Çelebi tells, 

but overlaps in description. Determining which of the other khans with the same 

representation outside the castle in miniature is; it was thanks to its location 

compared to Bitlis creek and the different types of structures (hammam, prayer 

room, main building and many barns) contained in the khan. 

When we came to floral fauna of Bitlis, it is obvious that city of is located in the 

narrow and deep valley opened by the Bitlis stream between the Southeast Taurus 

Mountains. In the city depiction, the buildings in the center of Bitlis are placed in 

the middle of the depiction, emphasizing the valley feature, mountainous terrain 

on the right and left and steppes on these hills are depicted. As can be read in 

Matrakçı Nasuh's miniature, mountainous terrain is depicted around and outside 

the city wall, and streams flowing through Bitlis are shown. 

 

 

Figure 4: Photograph from citadel through city, Gelişkan, Nil Nadire (2014) 
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Evliya Çelebi, while describing the grain crops of Bitlis, said that since the city 

was built on a narrow and steep place, among high mountains, there were no 

valleys or gardens to be cultivated, and therefore there were vineyards 

everywhere. (Kahraman and Dağlı, 2010: 171) French traveler Tavenier, who 

lived at the same time as Evliya Çelebi, speaks highly of Bitlis's orchards (Köhler, 

2011: 45). In the Şerefname, while the story of the foundation of Bitlis is told, it is 

written that Alexander admired the rivers and fountains he saw, the mountains and 

the hills with trees. ’ (Yegin, 2013: 373). 

The area shown above the inner castle at the top of the miniature is probably the 

Kömüs region of Bitlis, which is famous for its gardens and vineyards. It can be 

said that various fruit trees and plants in the stream bed such as poplar, oak, 

juniper and hornbeam are depicted. In Beyân-ı Menazil, there is Veys el-Karânî, 

painted by Matrakçı Nasuh using similar trees on the banks of the river. (Figure 5) 

In Veys al-Karânî, however, unlike the miniature of Bitlis, we see the less sloping 

topography of that region, the pointed trees possibly engraved as pine trees, and 

the flowers unique to that region. However, it is possible that the trees depicted 

almost in the same way on the river bank represent the same plant species. 

 

Figure 5: The Miniature of Veys-el Karani 
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CONCLUSION 

The depiction of geographical areas in miniature is very important as it directly 

serves the idea of 'owning land', which is considered one of the reasons for the 

existence of states. Matrakçı Nasuh, who produced works during the reign of 

Suleyman the Magnificent, is one of the prominent names in the history of 

Ottoman embroidery with his topographic miniatures. Topographical descriptions 

are frequently included in his works, with the thought of the necessity of 

describing the places where the events took place in his historical manuscripts, 

which he wrote during the expedition. 

With the effect of his development in cartography during the Kanuni period; 

Musketeer, mathematician, historian, writer and muralist Matrakçı Nasuh created 

his own topographic depiction and these city miniatures became important 

sources that shed light on the period. Kathryn A. Ebel, without ignoring the place 

of Ottoman city miniatures in traditional Islamic architecture, mentions that she 

was also influenced by the contemporary European bird's-eye drawings of her 

time. But it is not possible to say that these miniatures are copies of maps. While 

real places are depicted in urban miniatures, historical reality is not avoided. Just 

as Matrakçı Nasuh did in Beyân-ı Menâzil-i Seferi Irâkeyn-i Sultan Süleyman 

Han, this manuscript is a strategic document that plays a major role in mapping 

and documenting its geographical borders while showing the victory of the Sultan 

and the glory of the army. The city depictions of Matrakçı Nasuh are miniatures 

that the muralist painted after seeing it in person, giving information about the 

topography of the city with his realistic style, showing important urban 

monuments and revealing the vegetation that is both local and specific to the 

climate and geography it belongs to.Accordingly, evaluating Nasuh's work, which 

distinguishes itself from the others, Kathryn Ebel stated that the city depictions in 

Mecmû'-ı Menâzil are one of the most extraordinary examples of the Islamic 

manuscript illustration tradition: “…Although it contains elements from 

miniature, nautical cartography and a European bird's-eye view, this pictures 

cannot be fully included in any of the three categories.' (Ebel, 2005: 492).  

On the contrary to this determination of Ebel, Usun Tükel says that Beyân-ı 

Menâzil does not contribute to the historical topography even though it has 

realistic depictions. He states that the main purpose of Nasuh is to give a general 

idea by using tools that can be easily recognized by the society (Tükel, 1990: 23). 

The framing of political life and organizations in the Turkish-Islamic States with 

the principles of Islamic culture, the structures, mosques, tombs, kulliyes and 

castle walls that Matrakçı Nasuh painted with care, especially in his descriptions. 

In other words, what is important in miniature is the monumental structures and 

how these monumental structures are located in the city. However, there is no 

depiction of any church structure, especially in the miniature of Bitlis. 

Considering that a significant part of the city's population was Armenian at the 

time it was depicted, it can be thought that Matrakçı Nasuh ignored the churches. 

In fact, it would not be wrong to reconcile this idea with the above-mentioned 

political life being framed by Islamic culture. In addition, Tükel says that the main 

character that serves the main purpose of Beyân-ı Menâzil is that the book is 

based on the movement theme. Although there is no figure expressing movement 

in the depictions, a story that continues throughout Matrakçı Nasuh's work is told. 
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The main subject of this story is Suleiman the Magnificent's 1st Iraq Campaign. 

The lack of human figures, which is one of the elements that best express the 

movement for a painting, is completed by the use of floral, geographical and 

topographical details that continue throughout the depictions (Tükel, 1990: 24). 

Nasuh's city depictions show how the imperial power, expressing itself at the 

spatial level, is provided with a strong cartographic style, the expansion of the 

lands owned by the political power and the army power, and finally how the 

space, land and power can be expressed in an efficient way. If it is necessary to 

take a holistic approach, this work of Matrakçı Nasuh can also be seen as the Near 

East map of the Ottoman Empire. In the light of all these considerations, it would 

not be wrong to think that Matrakçı Nasuh designed the city descriptions as a city 

guide, regardless of the purpose of the muralist while depicting them. In 

particular, the fact that the depiction of Bitlis remains valid even today makes it 

possible to think that this miniature, which has the quality of a document, also 

carries the feature of a city guide. However, it cannot be overlooked that Matrakçı 

Nasuh, who is very meticulous in trying to reflect the reality of the buildings he 

depicts in the Bitlis miniature, did not include some important architectural works 

and some rivers and bridges, which are important elements that shape the city, in 

his description. 

In conclusion, because of having so many privileged characteristics as a strategist, 

mathematician, geographer, historian, artist, knight and writer among Osmanlı 

elites, he placed himself at the forefront of their history. Matrakçı Nasuh can be 

considered as Renaissence Man like others in Europe who were contemporary 

with him. From that point of view, when all things about Matrakçı considered it is 

not too wrong to call him as person of Renaissence.. 
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ÖZET 

Coğrafi olarak geniş topraklara sahip olan, 700 yıl hükümranlık süren Osmanlı 

Medeniyeti’nde öğrenmek ve öğretmek; kültürel, dini ve stratejik açıdan çok 

önemli bir yere sahipti. Küçük bir derebeylikten büyük bir imparatorluğa dönüşen 

Osmanlı Devleti’nde, toprakların genişlemesi, savaşlar sonucunda gerek devletin 

gerekse toplumun ihtiyaçlarını karşılaması açısından mevcut medrese eğitiminin 

yeterli olmadığı görülmüş, yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu makalede 

özellikle Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar olan tıp eğitimi ele alınmış olup; 

darüşşifalar, Süleymaniye Tıp Mektebi, Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne ana başlığı 

altında tıp eğitiminin tarih boyunca değişimi aktarılmak istenmiştir. 

 

Anahtar Kelime: Medrese, Darüşşifa, Süleymaniye Tıp Mektebi, Mekteb-i 

Tıbbiye-i Şâhâne 

 

 

THE PLACE of MEDICINE from OTTOMAN CIVILIZATION to 

PRESENT- TRANSITION from DARUSSIFA to SULEYMANIYE 

MEDICAL SCHOOL and MEKTEBI TIBBIYE-I SÂHÂNE 

 

ABSTRACT 

To learn and teach in Ottoman Civilization, which had geographically large lands 

and rules for 700 years; it had a very important place in terms of culture, religion 

and strategy. In the Ottoman Empire, which turned from a small feudal lordship to 

a large empire, it was seen that the existing madrasah education was not sufficient 

in terms of the expansion of the lands and meeting the needs of both the state and 

the society as a result of the wars, and new regulations were needed. In this 

article, especially the medical education from the Ottoman Empire to the present 

has been discussed; under the main title of Darüşşifa, Süleymaniye Medical 

School, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, it is aimed to convey the change of medical 

education throught history. 

 

Keywords: Madrasahs, Darussifa, Süleymaniye Medical School, Mekteb-i 

Tıbbiye-i Sâhâne 

 

GİRİŞ 

Osmanlı Dönemi’nde tıp eğitimi ve sağlık hizmeti öncelikle medreselerde, 

ardından ağırlıklı olarak darüşşifa adı verilen hastanelerde karşılanmıştır. Bunun 
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yanında cerrah ve göz doktorlarının yetiştirildiği sarayın “ehl-i hiref” adlı 

teşkilatında, “dükkân” adı verilen özel muayenehanelerde ve ailede babadan 

oğula, anneden kız evlada genel prensip olarak hep usta-çırak usulüyle bilginin 

aktarıldığı görülmektedir (Sarı, 1983). 

 

Medreselerde fen ve dini ilimler öğretilmekte olup, bu eğitim sistemi Gazneli 

Sultan Mahmut zamanına kadar (997–1030) uzanmaktadır. Medreselerin işleyişini 

daha düzenli ve sistematik hale getiren Selçuklu Dönemi’nin ünlü veziri 

Nizam’ül-Mülk’dür (Karakök, 2003). 

Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk medrese Orhan Gazi devrinde, başkent İznik’te 

bulunan Manastır Medresesi’dir. Medresenin ilk profesörü ünlü Türk bilim adamı 

ve mutasavvıflardan Müderis Şerefuddin Davud-i Kayseri’dir. Özellikle 14. 

yüzyılın başında fethedilen yerlerdeki, müslüman olmayan yabancı bilim 

adamlarının medreselerde önemli etkisi görülmüştür (Öztürk ve Şaylıgil, 2015). 

Osmanlı Devleti başlangıçta bir derebeyi iken, fetihlerle imparatorluğa dönüşmüş, 

devletin gerek eğitim gerekse hizmet yönünden mütemadiyen kendisini 

geliştirmesi ve yenilemesi zorunluluk haline gelmiştir. 

Padişah Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında 

medreselerde yeni bir çığır açılmış, yapılan düzenlemelerle medreseler çok daha 

ileri bir seviyeye getirilmiştir. Böylece bir taraftan bilim adamları yetiştirilirken 

diğer taraftan toplumun ihtiyaçları karşılanabilmiştir. Medreselerde 

derecelendirme yapılarak, belirli bir düzen ve hiyerarşi oluşturulmuştur (Karakök, 

2003). Osmanlı Dönemi’nde medreseler amaçlarına yönelik umumi ve ihtisas 

medreseleri olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Umumi medreseler dini konular 

yanında diğer ilimlerin öğretildiği kadı, müderris ve müftü yetiştirmek amacıyla 

kurulan, köyler de dâhil her yerde açılan kurumlardır. 

İhtisas medreseleri ise daha ileri seviyede ihtisas gerektiren Ulum-i İslamiyye’den 

veya Ulum-i Dahile’den birini öğreten medreselerdi. Üç kısımdan oluşan bu 

medreselerin birincisi hadis ilminin öğretildiği darü’l hadis, ikincisi Kur’an-ı 

Kerim’in doğru okunmasının öğretildiği darü’l kurradır. Üçüncüsü ise önceleri 

darüşşifa daha sonra darü’t tıb olarak adlandırılan tıp ilminin pratik ve teori olarak 

öğretildiği tıp medreseleridir (Baltacı, 1976). 

Darüşşifalar Osmanlı döneminde daha çok bir vakıf olup, kimsesiz ve zor 

durumda olan hastalara yardım etmek amacıyla padişah, sultanlar veya nüfuzlu 

diğer devlet erkânları tarafından yaptırılmaktaydı (Turan, 2008). Atamalar, 

değiştirilmeler ve kapatmalar padişah tarafından gerçekleştirilmekteydi. 

Selçuklular döneminde var olan darüşşifa geleneğini Osmanlı Devleti’nin daha da 

geliştirdiği ve darüşşifaların sayılarını artırarak devam ettirdiği görülmektedir. 

Anadolu Selçuklu Devleti’nden kalma Amasya, Sivas İzzeddin Keykavus ve 

Konya Darüşşifası Osmanlı Döneminde de işlevini sürdürmüştür. Ardından 

İstanbul (Fatih-Sahn-i Seman, Haseki, Atik Valide, Süleymaniye,  Sultan Ahmed,  

Bezm-i Âlem Darüşşifaları), Bursa (Yıldırım Darüşşifası), Manisa (Hafsa Sultan 

Darüşşifası) ve Edirne (II. Beyazıt Darüşşifası) gibi başkentlerde, büyük 

merkezlerde darüşşifalar kurulmuştur (Kelebek, 2015).  

Selçuklu Devleti’nde kurulan ilk darüşşifa, Kayseri Gevher Nesibe Hatun 

Darüşşifası (1205-1206) olup; bir dersliğiyle hem eğitim hem de hastane hizmeti 

vermiştir (Özdemir Şimşek, 2020) ( Şekil1) . 
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Şekil 1. Kayseri Gevher Nesibe Hatun Darüşşifası (Özdemir Şimşek, 2020). 

 

Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk darüşşifa olması sebebiyle Bursa Yıldırım 

Darüşşifasının da yeri ve önemi büyüktür (Özdemir Şimşek, 2020) (Şekil2). 

 
Şekil 2. Bursa Yıldırım Darüşşifası  (Fikriyat, 2020) 

 

Günümüze kadar ulaşan Manisa Hafsa Sultan Darüşşifa Vakfiyesi ’ne göre 

şifahane de bir hekimbaşı, bir cerrah, iki göz hekimi, bir akıl hastalıkları uzmanı, 

iki eczacı, iki eczacı yardımcısı, ikisi gece, ikisi gündüz çalışan dört hasta bakıcı, 

bir idareci, bir kâtip, iki aşçı ve bir çamaşırcı hizmet vermekteydi.  (Türkiye 

Diyanet Vakfı, 1992) . 

Edirne II. Beyazıt, Bursa Yıldırım ve İstanbul Fatih Darüşşifası’nda sağlık 

hizmeti yanında eğitim amacıyla “dersiam” yani eğitimci bulunduğu ve İstanbul 

Fatih Darüşşifası’nda “noktacı” adı ile anılan kişiler tarafından eğitimcilerin 

kontrol edildiği kaynaklarda görülmektedir. Dolayısı ile usta çırak eğitim 

anlayışından farklı bir sistematik eğitimin var olduğu anlaşılmaktadır (Sarı, 2018). 

Darüşşifalara hekimlerin kabul edilmesinde çok hassas davranılırdı, bir hekim 

hastasına titizlikle tanısını koyabilmeli, muayene ederken yasalara, tıp yasalarına, 

kurallara riayet etmeliydi. Bir hekimin darüşşifalara kabul edilmesinde tecrübe, 

kabiliyet ve ustalık olmazsa olmaz şartlardandı. Her darüşşifanın hekim kabulü 
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için kendine özgü şartları bulunmaktaydı, örneğin Fatih Darüşşifası muhakkak 

hekimin tecrübeli olmasını şart koşarken, Süleymaniye Darüşşifası daha seçici 

olmakla birlikte, hekimin üstün zekâlı bir tutum sergileyerek mahir olmasını şart 

koşuyordu. (Öztürk ve Şaylıgil, 2015). 

Fetihlerle ülkenin topraklarının genişlemesi, devletin kozmopolit bir yapıya sahip 

olması, yabancı hekimlerin sayılarının sarayda çoğalıp, sahtekâr hekimlerin 

artması sebebiyle devletin ve toplumun refahı için daha ileri derecede ilim 

merkezlerine ve hastanelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple sağlık hizmeti 

yanında tıp eğitiminin de daha sistematik olarak verildiği Fatih Sultan Mehmet 

tarafından yaptırılan Fatih Külliyesi’nde bulunan Sahn-ı Seman Medresesi, Fatih 

Darüşşifası’nın ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında usta mimar Mimar Sinan 

tarafından inşa edilen Süleymaniye Darüşşifası ve Süleymaniye Tıp 

Medresesi’nin önemi büyüktür (Sarı, 2018) (Zorlu, 2002) (Şekil3) . 

 

 
 

Şekil 3.  Süleymaniye Darüşşifası/ Süleymaniye Medresesi  (Özdemir Şimşek, 2020) 

    

Süleymaniye Külliyesi hem akli hem de dini bilimlerin eğitiminin yapıldığı, dört 

ayrı medreseden oluşmuştur. Külliye içindeki Süleymaniye Tıp Medresesi o 

zamanki şartlar dâhilinde mevcut olan akademik kadro ile sunulan teorik eğitim 

ve darüşşifada verilen uygulamalı eğitim ile modern tıp fakültesine geçiş 

aşamasında bir basamak olarak görülebilir.  

Süleymaniye Tıp Medresesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1553-1559 yılları 

arasında yaptırılmıştır.  O zamanlar “Darü’t Tıb” olarak da anılan Süleymaniye 

Tıp Medresesi hakkında vakıfnamede “ilm-i tıbb içün bina olunan medres-i 

tayyibe” şeklinde açıklama yapılmıştır. (Zorlu, 2002). 

 

Süleymaniye Medresesi akademik ve hizmetli olmak üzere iki kısım kadrodan 

oluşmaktadır. Vakfiyeden elde edilen bilgilere göre akademik kadro müderris, 

muid ve danişmend olarak sınıflandırılırken, hizmetli kadrosu noktacı (müfettiş, 

kontrol eden), bevvab (güvenlik görevlisi) ve ferraş (temizlikçi) olarak 

sınıflandırılmıştır. “Müderris” eğitim veren öğretim üyesi, “muid” en başarılı 

öğrenci ve müderris tarafından atanan müzakereci “’danişmend” ise medrese 

eğitimini tamamlamış tıp tahsilini yapan sekiz tıp öğrencisidir. Vakfiyede 

belirtilmese de diğer kaynaklarda danişmend dışında “tabip şakird” (tabip çırağı-

asistanı) de geçmektedir. Şakirdler büyük ihtimalle tabip dükkânlarında veya 
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darüşşifalarda usta-çırak tarzında yetiştirilen kimselerden oluşmaktaydı (Sarı, 

2018). 

Süleymaniye Vakfiyesi ‘ne göre medreseye atanacak bir müderrisde aranan şartlar 

şu şekildedir; “Tıp ilmi için yapılan bu güzel medresede, fazilet, anlayışlılık, sezgi 

ve duyularının kuvveti ile bilinen; sağduyu sahibi, zeki, duyu organları sağlam, 

mantık ilminin inceliklerini bilen ve beden ilminin bütününden en ince noktalarına 

kadar vakıf; devrin Eflatun’u, çağın Aristo'su, İsa nefesli, tabipleri arasında 

seçkin ve Calinos rütbesinde olanların başında gelen kimse”. Hz. İsa’nın nefesi 

ile ölüleri diriltmesine inanılmasından ötürü; bu ibare vakfiyede geçmekteydi. 

Müderrisin görevi; “Tıp ilmi talebesine, geçmiş hekimlerin kanununda derlenmiş, 

onlardan yadigâr kalmış olan kaideleri öğretme hususunda gayretle çalışıp, şifa 

için önemli şeylerden seçilmiş ve doğru olan kuralları tahsile özen gösterip, 

derslerine devam eden ve diğer lüzumlu şeylerde de yardımcı olacak” şeklinde 

belirtilmiştir  (Kürkçüoğlu, 1962). Tıp Medresesi’nin ders müfredatına 

bakıldığında da bunun yansıtıldığını görmek mümkündür. Ders kitapları arasında 

İbn-i Sina’nın “El-Kânûn fi’t- Tıbb” ve çeşitli şerhleri, İbnü’n-Nefs’in “El-

Mucez”, İbnü’l Baytar’ın “Müfredat”, Ebu Bekir er-Razi’nin “Tıbbü’l-Mansuri ve 

Kitabü’l-Havi”, Hipokrat’ın “Kitabu’l-Füsul”, Demiri’nin “Hayatü’l-Hayevanı” 

ve Ruhavi’nin “Adabü’t-Tabib-i” ve üç adet anatomi kitabı, astronomi, beslenme 

dersleri dikkat çekmektedir. Külliyede yatılı olarak kalan tıp öğrencileri sabahtan 

öğleye kadar hocalarının eğitimi doğrultusunda teorik eğitim aldıktan sonra 

öğleden sonra şifahaneye uygulamalı eğitime geçerlerdi (Yılmaz ve Yılmaz, 

2006) .  Öğrencilere tıp medresesinde teorik eğitim, darüşşifada uygulamalı 

eğitim, darülakakirde ilaç hazırlama ve tabhane de rehabilitasyon şeklinde tam 

teşekküllü eğitim imkânı sunulmuştur (Aydüz, 2007).  

 

Süleymaniye Darüşşifası yönetim ve sağlık personeli, hastalar için odalar, akıl 

hastaları için bir servis, fodla (pide) fırınları, kiler, mutfak, daruhaneden (eczane) 

meydana gelmektedir. Hastane kadrosu ise; tabip, kehhal (göz hekimi) ve cerrah, 

hastanede ilaç hazırlamakla görevli personel aşşab (ilaç için malzemeleri tedarik 

eden), edviye-i kub (ilaç hazırlayan) ,tabbah-ı eşribe (şurup hazırlayan) ve diğer 

personellerden tabbah-ı etime (aşçı), kâse-keş (yemek dağıtan), kayyım (hasta 

bakıcı), kilarcı, kâtip (not alan) , vekili harç (ihtiyaçları karşılayan), bevvab ( 

güvenlik görevlisi), ferraş (temizlikçi), abrizi (lavaboları temizleyen), cameşuy 

(kıyafetleri yıkayan), dellak (berber) oluşmaktadır (Yılmaz ve Yılmaz, 2006) . 

Süleymaniye Darüşşifası hizmete seher vakti başlayıp öğlen vaktine kadar, hem 

ayaktan gelen hastalara hem de yataklı servisteki hastalara hizmet vermiştir. Her 

türlü hasta kabul edilmiş olup, akıl hastaları da burada tedavi edilmişlerdir. 

Hekimlerin hazırlatmış oldukları ilaçlar, macunlar, şerbetler verilen yiyecek ve 

içeceklerle hastalar tedavi edilmeye çalışılmıştır (Ünver, 1942).  

Bazı kaynaklarda Sakıp Efendi tarafından 1852-1853 yıllarında Süleymaniye Tıp 

Medresesi’nde eğitim verildiği, dolayısıyla 19.yüzyılda tıp eğitiminin burada 

devam ettiği görülmektedir. (Ünver, 1942). 

Özellikle 16.yy’dan itibaren Avrupa’da başlayan reform hareketleri diğer 

sahaların yanında tıp sahasını da etkilemiş, madeni drogların tedaviye girmesi, 

anatominin tıptaki öneminin kavranması, fizik ve kimyanın tıbba yansıması ile tıp 

çehre değiştirmiş, eğitim bu yeniliklerle farklılaşmıştır (Altıntaş, 2000a). 19.yy’a 

gelindiğinde Osmanlı Devleti’nde klasik tıp eğitimcileri yeni tıbbı öğrenmemiş 
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kişilerden oluşuyordu. İstanbul halkı Avrupa’dan gelen ve yeni tıbbı bildiklerini 

iddia eden tabiplerin elinde perişan oluyorlardı. Feridun Nafiz Uzluk üzülerek 

durumu şu şekilde ifade etmiştir; “ Müslümanlardan hiçbiri bu yüksek fenne hevesli 

olmayıp Süleymaniye Tıphânesi’nde yalnız hocalık vazifesine ve Tımarhane tabipliğine 

kanaat eder bazı çehresiz ve battal adamlardan başka kimse kalmayıp, Osmanlı Devleti 

memleketinde değil yeni hekimliği hatta eski tıpı dahi okuyup öğretecek kimse 

kalmamakta bir zamanlar hekimleri oldukça çok diye anılan ve sayılan şehirlerden 

İstanbul’da şimdiki halde Hırvat gemici vesaire ırgat bozuntusu bir alay cahil tabip 

ellerinde kalıp..”  (Altıntaş, 2000a).  Diğer taraftan Osmanlı Devleti’nin zor 

zamanlarının başlaması, iç ve dış karışıklıkların çoğalması her türlü kurumda olduğu 

gibi sağlıkta da liyakatsizliğin artmasına, ilmi açıdan ve hizmet açısından gerilemeye 

sebebiyet vermiştir. Bu durumu Osman Şevki şöyle dile getirmiştir; “ içerde ilmin 

uğradığı bu keşmekeşe karşılık, Avrupalılar devamlı uğraşıları sayesinde tıp ilmini 

yükseltiyorlardı. Oralarda tababet büsbütün yeni esaslar üzerine bina ediliyor ve bu 

zamana kadar bütün kurallarına uyulan tababete Tabâbet-i Atika (eski tıp) adı 

verilerek bir de Tabâbeti Cedide (yeni tıp) meydana getiriyorlardı. Bizimkiler bu 

yeniliklere ilgisiz kalmışlardı. Avrupa’da çıkan yeni tababet ilmi büsbütün 

değiştiriyordu. Bundan ve ülkenin içindeki karışıklıklardan bazı eli çabuklar 

faydalanmakta gecikmediler”  (Uzel, 1991) . 

Buna istinaden Sultan III. Selim Dönemi’nde 1805 yılında Rum Tıp Mektebi ve 

Tersane Tıbbiyesi (deniz hastanesi) kurulması için girişimlerde bulunulmuş, fakat 

istenilen başarıyı gösterememiştir (Gencer, 1977) .  

Osmanlı Devleti ve yenileşme denilince akıllarda uyanan, 19.yy ve padişahı II. 

Mahmut’tur. Sultan II. Mahmut 1826 yılında artık eski düzenini kaybetmiş, 

sürekli karışıklıklar çıkaran ve kontrol edilemeyen Yeniçeri Ordusu’nu kapatıp 

yerine “ Asâkir-i Mansure-i Muhammediye” adlı modern, yeni bir ordu 

kurmuştur. Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi Sultan II. Mahmut’a ordu için 

lazım olan hekim ve cerrahların yetişmesi için yeni bir okulun gerekliliğini arz 

etmiş ve bu amaçla 14 Mart 1827 tarihinde modern tıp eğitiminin başlangıcı 

olarak kabul edilen “ Tıbhane-i Âmire” açılmıştır (Şirin Öztuna, 1999) (Şekil 4). 

Ardından Mekteb-i Tıbbiye anlayışı sürekli kendini geliştirerek, binalar değişse 

de günümüze değin devam etmiştir. 

 
Şekil 4.  Tıbhane-i Âmire (Özkaya, 2016) 

 

Tıbhane-i Âmire’nin kurulmasındaki amaç; hem medreselerde öğretilen “Eski 

Tıp” olarak adlandırılan kadim bilgilere hem de “Yeni Tıp” olarak adlandırılan 
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Avrupa’da öğretilen tıp bilgilerine vakıf olan hekimler yetiştirmektir ve bunun 

için yabancı dilin gerekli olduğudur. II. Mahmud bu durumu şöyle ifade etmiştir;  

“Âsitâne-i Âliyye’de bu gaye ile bir müstakil Dârü’t Tıbb-ı Âmire inşa edilip 

burada yer alacak usta muallimlq11er vasıtasıyla Eski Tıb ve Yeni Tıb fenleri 

talim olunsa Allah’ın yardımıyla birkaç sene sonra ordu müslüman olmayan 

hekimlerin istihdamından kurtulup İslâm olan âlim ve usta hayli tabib ve cerrah 

husule geleceği…’’ve ‘’…Yeni usul tıb fenninin tahsili ve ustalığının kaynağı ise 

ecnebi lisanının tahsiline bağlı ve muhtaç olduğundan…” (Şirin Öztuna, 1999). 

“Dârü’t Tıbb-ı Âmire” adıyla da bilinen Tıbhane-i Âmire Şehzadebaşı’ndaki 

Acemoğlu Meydanı’nda Tulumbaşı Kışlası yakınlarında Tulumbacı Konağı’nda 

ilk olarak 1.ve 2. Sınıf öğrencilerine ders vermek üzere eğitime başlamıştır. 

Öğretim süresi 4 yıl olup, bir kısım dersler Türkçe olarak eğitim verilirken bir 

kısım dersler de Fransızca ve İtalyanca olarak verilmiştir (Yıldırım, 2019). 

Öğrenciler Âsakiri Mansure acemilerinden ve yetenekli gençlerden seçiliyordu, 

aynı zamanda Süleymaniye Tıp Medresesi’nden de buraya birçok öğrenci 

kaydolmuştu (Türkiye Diyanet Vakfı, 2004).  

 

Yalnızca müslüman öğrencilerin kabul edildiği, ders dilinin Türkçe olduğu 

Tıbhane-i Âmire’de sınıf sıralaması günümüz anlayışından farklı olarak, 4. 

Sınıftan başlayıp 1. Sınıftan mezun olacak şekilde tasarlanmıştı. Öğrenci sayısı 40 

olup, birinci sınıfın ders müfredatını; Kur’an, Birgivi Risâlesi, ilmihal, dilbilgisi, 

imlâ, kompozisyon, Arapça ve Türkçe bitkiler ve ilaçlar, sakatlıklar ve hastalıklar 

ve aynı zamanda Hüsn-i Hat oluşturmaktaydı.  İkinci sınıfta; ilk sınıf eğitimini 

başarıyla tamamlayan 20 kişi seçilir,  Fransızca ve İtalyanca yabancı dillerinin 

ileri derecede öğretilmesi, bu dillerdeki tıp kitaplarının çevrimi yaptırılarak 

öğrencilerin yabancı dillerinin geliştirilmesi amaçlanıyordu. İkinci bir eğitimci 

tarafından da resimli anatomi dersleri verilmekteydi. Üçüncü sınıfta; 1829-1830 

yılında 39 öğrenciyle açılmış olup, ders dilleri Osmanlıca, Fransızca ve 

İtalyanca’ydı. Hastalıkların tanımı, tedavisi ve ilaçların hazırlanması konusunda 

eğitim verilmekteydi. Dördüncü sınıf açılıncaya kadar üç yılını bitiren öğrenciler 

askeri hastanelere tabip muavini olarak gönderilmişlerdir. Dördüncü sınıfta; 1834 

yılında eğitime başlayıp, 40 kişiden oluşan öğrencilere tıbb-i ameli (uygulamalı 

tıp), hikmet-i tabiiyye (fizik), kemik (kimya) ve ilm-i nebatat (botanik ) dersleri 

verilmiştir. Aynı zamanda fizyoloji ve anatomi dersleri verilmekte, kadavra 

üzerinden çalışmak yasak olduğundan resimler üzerinden eğitim verilmekteydi.  

Son sınıfı bitiren hekimler hastanelerde ve tabur hekimlerinin yanında birkaç yıl 

staja tabi tutularak uygulamalı eğitimden sonra, başarılı oldukları takdirde “sened-

i imtihanı” yani diploma alıyorlardı. Günümüzdeki diploma merasimlerinde 

olduğu gibi, II. Mahmud’un huzurunda nişan merasimi düzenlenerek nişanlar hem 

eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere hem de hocalara takdim edilmiştir. 

Hekimbaşı Mustafa Behçet’in öncülük etmesiyle ordulardaki acil cerrah ihtiyacını 

karşılamak amacıyla “Şâkirdan-i Cerrahi” yani cerrahlar sınıfı da açılmış, 20 

öğrenciyle eğitime başlamış olup, kurşun çıkarmak, damar bağlamak, kemik 

kesmek, kırık çıkık tedavisi gibi konularda eğitim verilmiştir.  

 

9 Ocak 1832 tarihinde “Cerrahhane-i Mamûre”  adıyla Topkapı Sarayı 

yakınlarında hastalar odasında ayrı bir okul açılmıştır. Üç yıl teorik eğitim ve bir 

yıl askeri hastanelerde uygulama eğitimi olacak şekilde, toplam dört yıl eğitim 
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süresi olan bu okula daha sonraları Tıphâne-i Âmire’deki cerrahlar sınıfındaki 

öğrenciler de aktarılmıştır (Yıldırım, 2019). 

 

1836'da tarihinde Tulumbacı Konağı’nın satılmasından sonra toplam 139 

öğrencisi olan Tıphâne-i Âmire toplam 107 öğrencisi olan “Cerrahhane-i 

Mamûre” ile birleştirilerek “Mekteb-i Tıbbiye” adıyla Otlukçu Kışlası denilen 

binaya taşındı. Aynı binada yatılı eğitim veren okulda Tıphâne-i Âmire 

öğrencilerinin eğitim dili Fransızca iken Cerrahhane öğrencilerinin eğitim dili ise 

Türkçe idi (Ataç, 1996) 

 

Otlukçu Kışlası’nda eğitim devam ederken bu binanın da öğrencilerin eğitimi için 

yeterli kapasitede olmaması nedeniyle, Hekimbaşı Ahmet Necdet Efendi 1837 

tarihinde padişah II. Mahmut’a tıp eğitimi için başka yeni bir binanın inşasının 

gerekli olduğunu arz etmiştir. Böylelikle 1838 yılında Galatasaray’da ki Enderun 

Mektebi revize edilerek “Mekteb-i Tıbbiye Adli Şahane”  adı verilmiş ve 

öğrenciler buraya aktarılmıştır (Şirin Öztuna, 1999) (Şekil 5) . Adli kelimesi II. 

Mahmud’un mahlasından gelmektedir. (Türkiye Diyanet Vakfı, 2004) 

 
Şekil 5. Mekteb-i Tıbbiye Adli Şahane (Özkaya, 2016) 

 

II. Mahmud’un talebi üzerine Avusturya Hükümeti tarafından iki kıdemli hekim 

Dr. Jakob Anton Neuner ve Karl Ambros ve bir eczacı Hoffman belirlenmiş ve 

İstanbul’a gönderilmiştir. Dr. Neuner Saray hekimliğine alınmış olup, Sultan 

Mahmud’un vefat etmesinden sonra Ağustos 1839 da ülkesine geri dönmüştür 

(Neuburger, 1917).  

Mekteb-i Tıbbiye Adli Şahane 17 Şubat 1839 tarihinde açılmış, 14 Mayıs 1839 

tarihinde II. Mahmud tarafından ziyaret edilmiştir (Terzioğlu, 2000). Sultan II. 

Mahmud bir konuşma yapmış ve konuşmasından bir kısım şu şekildedir: “.. 

Burada Tıp bilimini Fransızca olarak okuyacaksınız. Şimdilik birçok eksikleriniz 

ve zorluklarınız varsa da onların da kısa zamanda giderileceğini umar ve dilerim. 

Bizler bir taraftan bilgili hekimler yetiştirip orduda ve ülke içinde gerekli 

görevlerde kullanırken bir taraftan da Tıp dilini Türkçeleştirmede ve gerekli 

kitapları kendi dilimizde yazmağa gayret etmeliyiz. Hekim olarak yabancı 

ülkelerden ne idüğü belirsiz bir takım kişilerin yurda gelmesinden ve buraya 

sokulmasından hoşnut ve razı değiliz ‘’ (Erdemir, 2014). 
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Okul nazırı olarak Hekimbaşı Abdülhak Molla görev alırken, Doktor Karl 

Ambros Bernard hem hastane yönetiminden hem de hoca olarak sorumluydu 

(Şirin Öztuna, 1999). Dr. Bernard Avusturya’da orduya askeri hekim ve cerrah 

yetiştirmek amacıyla II. Joseph tarafından kurdurulan, Avrupa’da ki en ünlü 

askeri tıp akademisi Josephinum’dan mezun olmuştur. Mektebi Tıbbi Şahane’ye 

de Josephinum benzeri eğitim sunmayı amaçlamış ve bu şekilde ders müfredatını 

da düzenlemişti. Okulun ilk mezunlarını verdiği 1842-1843 tarihlerinde eğitim iki 

bölümden meydana gelmiş olup; birinci bölüm üç yıl olacak şekilde “ hazırlık ve 

bilimlere başlangıç”  ve ikinci bölüm ise toplam 4 yıl olacak şekilde “tıp ve 

cerrahi” olmak üzere; 7 yıl sürmekteydi ve eğitim dili Fransızcaydı (Yıldırım, 

2019). Dersler karma bir hoca grubu tarafından verilmekteydi. (Ülman, 1964). 

Okulda tıp eğitimi haricinde eczacı yetiştirmek amacıyla 3 yıl eğitim süresi olan 

eczacılık sınıfı ve orduya cerrah yardımcısı yetiştirmek amacıyla 3 yıl eğitim 

süresi olan cerrahi sınıf da açılmıştır. Daha sonra ebe sınıfı ve 1846 tarihinden 

itibaren sağlık memurları sınıfı da eklenmiştir (Yıldırım, 2019) 

 

Mektebi Tıbbiye-i Şahane 1841 yılının ilk haftasında aynı zamanda poliklinik 

hizmeti de vermeye başlamıştır. Kıdemli öğrencilere asistanlık yaptırılarak, 

okulun hocaları tarafından pazar ve cuma günleri dışında polikliniklerde hiçbir 

ırk, dil, din ayrımı yapılmaksızın ücretsiz bir şekilde hastalara bakılıyor ve okulun 

bünyesinde bulunan eczaneden gerekli ilaçlar hastalara sunuluyordu (Devlet 

Sâlnâmesi, 1270). 

Okula önceden yalnızca müslüman öğrenciler kabul edilirken 1841 yılından 

itibaren üçte bir oranında diğer dinlerden de öğrenciler alınmaya başlanmıştır 

(Yıldırım, 2019). 

 

Ders müfredatına bakıldığında Tıbhane-i Âmire ile benzerlik gösterdiği, fakat 

daha sistematik ve daha donanımlı olduğu görülmektedir. İlk yıl; uygulamalı ve 

mikroskobik anatomi, genel kimya, tıbbi fizik, botanik, ikinci yıl; tıbbi ve 

farmasötik kimya, fizyoloji ve genel patololoji, Materia Medica ve farmakoloji, 

üçüncü yıl; ekstren ve intern patoloji ve dördüncü yıl; dahiliye, cerrahi, 

oftalmoloji, oskültasyon ve perküsyon gibi uygulamalı derslerin yanında cildiye, 

cerrahi ve sargı aletler dersi gibi teorik derslerin olduğu, aynı zamanda adli tıp ve 

hijyen eğitiminin de verildiği görülmektedir. 1842 tarihinden itibaren dâhiliye, 

göz ve cerrahi alanlarda 50 şer yataktan oluşan yataklı sağlık hizmeti de 

verilmiştir (Terzioğlu, 2000) . 

 

Her eğitim yılı sonu sınav yapılmakla beraber, son sınıf öğrencileri kış aylarında 

anatomi, fizyoloji, genel patoloji derslerinden, yaz aylarında Materia Medica, 

farmakoloji, kimya ve botanik derslerinden ve yıl sonunda da iç hastalıkları, 

cerrahi hijyen ve cerrahi klinik derslerinden sınava tabi tutulurlardı. Bu sınavı 

başaranlar ardından tez çalışması yaparak, tez savunma sınavlarını Padişah, devlet 

erkânı, hocaları ve halkın önünde sunarak bir törenle mezuniyetlerini alıyorlardı 

(Ülman, 1964). 

 

Mektebi Tıbbiye Şâhâne ’nin eğitim seviyesinden memnun kalan Sultan 

Abdülmecid buradan yetişen hekimlerden birkaç tanesini Viyana Tıp Fakültesi’ne 

gönderip Avrupa’da ki tıp okulları ile karşılaştırmak istemiştir.  Bunun üzerine 
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okul mezunu Musa Arif Efendi, Gregoria Yanovitch, İstepan Aslanyan ve 

Nikolaus Nikifor toplam 4 hekim Avusturya’ya gönderilmiş ve 4 Ocak 1848 

tarihinde Viyana Tıp Fakültesi öğretim üyeleri önünde sınava tabi tutulup, başarılı 

olmaları sebebiyle üniversite tarafından tıp doktoru unvanı verilmiştir. Böylelikle 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Avrupa’daki tıp fakülteleriyle denk olduğunu 

kanıtlamış ve bu tarih itibariyle artık fakülte olarak anılmaya başlamıştır 

(Yıldırım, 2019). 

 

Mekteb-i Tıbbiye Adliye-i Şahane tüm donanımıyla gerek botanik bahçesi, 

kütüphane, fizik ve kimya laboratuvarları, mineraloji koleksiyonları gerekse 

hastane, merkez eczanesi ile döneminin bütün eğitim olanaklarına sahip çağdaş 

bir kurum idi. 1842 yılında Fransızca 1300 cilt tıbbî kitaptan oluşan zengin bir 

kütüphanesi mevcuttu (Terzioğlu, 2018). 

 

Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’nin yönetimi, hocalığı ve aktif olarak 

hastanelerin hekimliği gibi ağır görevleri yürüten Dr. Bernard 2 Kasım 1844 de 

boynundaki bir phlegmone neticesi Pyämie’den 36 yaşında İstanbul’da vefat 

etmiştir. Dr. Bernard 1838-1844 yılları arasında Osmanlı Devleti’nde kalmış 

olduğu kısa dönem içinde çok büyük katkılarda bulunduğundan dolayı tıp eğitim 

sistemimizde önemli bir şahsiyettir. Öğrencilerde görmüş olduğu eksiklik üzere 

botanik, oskültasyon ve perküsyon üzerine kitaplar yazmış. Gözlerindeki 

rahatsızlıklar nedeniyle Bursa kaplıcalarını ziyaret ettikten sonra kaplıcalarla 

alakalı eser yazmış, Türkiye de balneolojik tedavinin kurucusu olmuştur. 

Türkiye’nin ilk farmokope kitabını yazmıştır (Terzioğlu, 2018) . Özellikle 

anatomi dersine ağırlık verip, anatomi dersinin kadavra üzerinden 

gerçekleştirilmesinde etkin rol oynamıştır  (Şirin Öztuna, 1999) . 

 

Osmanlı Dönemi’nin tıp eğitiminde çok önemli bir yere sahip olan;  öğretim 

kadrosu, öğrenci seviyesi, ders müfredatı, doğa müzesi, teorik ve pratik eğitimi 

açısından fakülte derecesindeki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane maalesef 11 Ekim 

1848 günü çıkan bir yangın sonucu yok olmuştur (Ülman, 2006). Bunun üzerine 

okul Halıcıoğlu’na eski Humbarhane’ye yani Birinci Topluca Kışlası’na, 1865 

tarihinde kolera salgını nedeniyle buradan Hasköy’deki Gergeroğlu Konağı’na, 

ardından 1866 da Sirkeci Demirkapı bulunan askeri kışlaya nakledilmiştir 

(Erdemir, 2014). 

 

Demirkapı’ya taşınmak zorunda kalan Mektebi Tıbbiye-i Şahane mekân olarak 

hem eğitim hem de hizmet için yetersiz kalıyordu. Hocaların sık sık dile getirmesi 

sebebiyle II. Abdülhamid bu nedenle bir inceleme yaptırdı ve gerekliliğine karar 

verildikten sonra devletin maddi gücü kısıtlı olmasına rağmen büyük masraflar 

yapılarak Harbiye‘de II. Abdülhamid, devlet erkânı ve hocalar tarafından 11 Şubat 

1895 tarihinde temel atma töreni yapıldı. Almanya’dan Prof. Dr. Robert Rieder 

davet edilerek eğitime 7 Kasım 1903 tarihinde, ders dili Türkçe olarak 

başlanmıştır. 1912 ile başlayan Trablusgarp, Balkanlar, Cihan ve Kurtuluş 

Savaşları sebebiyle planlanan bazı klinikleri yapılamasa da muhteşem mimarisiyle 

ve modern donanımıyla günümüze kadar ulaşmıştır (Yıldırım, 2019). 

Günümüzde ise 2015 tarihinden itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak 

kullanılmaktadır. (Şekil 6) 
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Şekil 6 –Mektebi Tıbbi Şahane (Özdemir Şimşek, 2020)
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SONUÇ 

Bu makalede; Osmanlı Devleti’nden günümüz Türkiye’sine kadar uzanan tıp eğitim sisteminde 

önemli bir yere sahip olan öncül okulların farklı yönlerden; gerek eğitimci kadrosu ve öğrenci 

yapıları gerekse ders müfredatı hakkındaki bilgiler sunularak değişimler gösterilmeye çalışılmıştır. 

Bu değişimlerle tıp bilimindeki ilerlemelerden kesinlikle mahrum kalınmamaya çalışılmış ve tıp 

eğitimine ne kadar önem verildiği gösterilmiştir. Zorluklar altında ciddi adımlar atılmış ve başarılar 

elde edilmiş, fakülte derecesine gelinmiştir. Bu başarıyı ilk kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 

anlayışıyla hem eski tıbba hem de yeni tıbba tam anlamıyla vakıf olduğumuz vakit, arzu edilen en 

üst seviyelere getireceğimiz muhakkaktır. 
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III. SELİM’İN HZ. MEVLÂNA’NIN SANDUKASI İÇİN YAPTIRMIŞ OLDUĞU PUŞİDE 

ÜZERİNE BİR İNCELEME234 

 

Emine KOÇAK 

Öğr. Üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi 

 

ÖZET 

Türk işleme sanatında işlemeli puşîdelerin zengin örnekleri görülmektedir. Kadın, erkek hatta 

çocuklara ait olan lahitlerin üzerindeki sandukalara örtülen bu puşideler genellikle İstanbul’da bazı 

Osmanlı hanedanlarının türbelerinde, Konya Mevlâna Müzesi’nde ve Afyon Mevlevi Cami gibi 

ibadet yerlerinde karşımıza çıkmaktadır. Geç dönem Osmanlı nakış sanatı konusunda malzeme, 

işleme tekniği, motif ve kompozisyon çeşitlemeleriyle bilgi veren bu parçalar işleme sanatı 

tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Bildiriye konu olan 633 envanter no’lu Puşide, Osmanlı Hanedanlarından III. Selim’in Mevlana’nın 

sandukası üzerine örtülmek üzere yaptırılmış bilinen ilk puşidedir. Müzede yapılan incelemeler 

esnasında 634 ve 635 envanter numaralı puşide parçalarının, aslında 633 envanter numaralı 

puşideden kopmuş parçalar olduğu dikkat çekmektedir. 

Konya Etnoğrafya Müzesi’nde bulunan bu puşide ve puşide parçaları gözlem fişleri aracılığıyla 

incelenmiştir. Puşidenin ve puşide parçalarının rölövesi çıkartılarak, kitabeleri okutulmuş, boyutları, 

malzemesi, teknik ve renk özellikleri, bezeme konuları ve kompozisyon özellikleri incelenmiştir. 

Bilgi, kültür ve zerafet özelliği gösteren puşîdelerin, bilimsel yöntemlerle incelenmesiyle sanat 

tarihi içerisindeki önemi artacaktır. İşlemeli ürünler arasında en göz alıcı örneklere sahip olan 

puşîdeler, malzeme, teknik, kompozisyonları ile büyük bir ustalık sergilemekte ve üzerlerinde yer 

alan kitabeleriyle de ayrıca önem taşımaktadırlar.  

Birçok işleme türlerini halkın içinde görmek mümkündür. Fakat puşîde ve puşîde levhalarına 

yalnızca müze ve türbelerde rastlayabilmekteyiz. Söz konusu III. Selim’in yaptırdığı 633 envanter 

numaralı bu puşîdenin kültürel bellekte yerini alması ve öneminin vurgulanması akademik tüm 

çalışmalara yön verecektir. 

Anahtar kelimeler: Puşide, sanduka örtsü, Mevlâna, III.Selim. 

 

III. SELİM'S HZ. MEVLÂNA HAS BUILT FOR HIS CARD  

A REVIEW ON PUŞİDE 

ABSTRACT 

There are rich examples of embroidered puşides in Turkish embroidery art. These puşides, which 

are covered on sarcophagi of women, men and even children, are generally seen in the tombs of 

some Ottoman dynasties in Istanbul, in the Konya Mevlana Museum and in places of worship such 

as Afyon Mevlevi Mosque. These pieces, which provide information on the late period Ottoman 

                                                             
234 “Konya-Mevlâna Müzesi’nde Bulunan Puşideler Üzerine Bir Araştırma ve Yeni Tasarımlar” konulu Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezinden bir bölüm 
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embroidery art with material, embroidery technique, motif and composition variations, have an 

important place in the history of embroidery art. 

In the Puşide with inventory number 633, which is the subject of the paper, It is the first known 

puşide built by III.Selim to be covered over the sarcophagus of Mevlâna. During the examinations 

carried out in the museum, it is noteworthy that the pieces of pushide with inventory number 634 

and 635 are actually pieces broken off from the bag with inventory number 633. 

These puşide and puşide pieces in the Konya Ethnography Museum were examined through 

observation slips. The survey of the puşide and the puşide pieces were taken, their inscriptions were 

read, and their dimensions, material, technical and color features, decoration subjects and 

compositional features were examined. 

The importance of puşides, which show knowledge, culture and elegance, in the history of art will 

increase by examining them with scientific methods. Possides, which have the most striking 

examples among embroidered products, show great mastery with their materials, techniques and 

compositions and are also important with the inscriptions on them. 

It is possible to see many types of processing in public. However, we can only find the puşide and 

puşide pieces  in museums and tombs. The aforementioned The fact that this pushide, with 

inventory number 633, built by III.Selim, takes its place in cultural memory and emphasizes its 

importance will guide all academic studies. 

Key words:  Puşide,covered over the sarcophagus, Mevlâna. III.Selim 

 

1. GİRİŞ 

Geleneksel Türk sanatları, geniş halk topluluklarının ürettiği maddi kültür eserlerdir. Bu eserlerin 

çoğu yüzyıllar boyunca hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşmışlardır. Türk el 

sanatları geniş tarihsel zamana, bir o kadarda geniş coğrafi alana yayılmış durumdadırlar. Türk 

kültür birikimini, uygarlığını gösteren geleneksel sanatlarda tarihin bütün görkemini bulmak 

mümkündür. 

Osmanlı Kültürü’nün bir parçası olan el sanatları, sultanlarca sosyal, ticari ve ekonomik ilişkilerle 

geliştirilmiş, Sultanlar her çıktıkları sefere bilim ve sanat adamlarını yanlarında götürmüşler; 

gittikleri ülkelerden de birçok bilim adamı ve sanatçıyı da İstanbul’a getirmişlerdir. Bu durum 

imparatorluğun el sanatları açısından da çok zengin bir merkez olmasına sebep olmuştur. (Barışta, 

1998: 50). 

Dünü bugüne taşıyan Türk el sanatlarındaki çeşitliliği, halkın giysisinden yattığı yere kadar yaşadığı 

her mekânda görmek mümkündür. Küçümsenmeyecek boyuttaki bu mekân süslemeleri, Türk İslam 

geleneklerine daha çok göre kişinin doğum ve ölüm olaylarında ön plana çıkmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nin işlemeleri farklı malzeme kullanılarak, farklı türler üzerine 

farklı iğnelerle yapılmış çeşitli konuların çeşitli biçimlendirmeler ve kompozisyonlarla süslenmiş, 

kitabeli örnekleriyle Türk sanatında ayrı bir yer tutmaktadır. Plastik sanatlar kapsamında estetik 

değerleri ile dikkat çeken bu parçalar aynı zamanda üzerlerindeki yazılı bezemeleriyle fonetik 
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sanatlar alanında da ilgi çekmektedir. Hatta bazı kitabelerdeki açıklamalar tarihi belge 

niteliğindedir. Bunlar arasında genel anlamda “puşide” olarak literatüre geçmiş sanduka örtüleri, 

puşide levhaları kendine özgü bir yer tutmaktadır. 

Osmanlı hanedanlarının işleme sanatına ne denli önem verdiği ve Türk işleme sanatında bu önemin 

özellikle işlemeli puşîdelere yansıdığı zengin örnekleri bulunmaktadır. Geç dönem Osmanlı nakış 

sanatı konusunda kitabeleri, malzeme, işleme tekniği, motif ve kompozisyon çeşitlemeleriyle bilgi 

veren puşideler işleme sanatı tarihinde önemli bir yer tutmaktadır (Koçak, 2016a: 5- Ketencioğlu, 

2000: 251). Kadın, erkek hatta çocuklara ait olan lahitlerin üzerindeki sandukalara örtülen bu 

puşideler, genellikle İstanbul’da bazı Osmanlı hanedanlarının türbelerinde, Konya Mevlâna 

Müzesi’nde ve Afyon Mevlevi Cami gibi ibadet yerlerinde yer almaktadır.  

 “Bilindiği gibi puşîde, örtü (sanduka örtüsü), puşîde levhası ise sandukanın baş ucuna iliştirilen 

levha için kullanılan terimlerdir. Puşîde ve puşîde levhaları serildiği ya da iliştirildiği sandukaya 

bağlı olarak farklı boyutlarda yapılmıştır” (Barışta, 1997: 93). 

Bilindiği gibi genellikle dikdörtgen prizma gibi gövde üzerine oturtulmuş bir üçgen prizma 

biçiminde kapaktan oluşan sandukaların örtüleri ya bir ya da birden fazla parçadan meydana 

gelmektedir. Bir parçadan oluşan örtüler (puşideler) dikdörtgen biçimindedir. Birden fazla parçadan 

oluşan örtüler ise ya kapak ve gövdeyi örten bir puşide ile baş ve ayak ucunu kaplayan puşide 

levhaları ya da kapağı örten örtüler (puşideler) gövdeyi saran örtüler ile baş ve ayak ucunu kaplayan 

puşide levhalarından meydana gelmektedir. Çoğunlukla puşideler dikdörtgen, puşide levhaları ise 

üçgenle taçlanmış dikdörtgen biçimindedir. Bu arada sandukayı kaplayan diğer bir ifadeyle 

sandukaya fiks edilmiş örnekler vardır. Sanduka kılıfı olarak adlandırılabilecek sandukaya 

tutturulmuş (fiks edilmiş) bu örnekler tek parçadan oluşan iki boyutlu puşidelerden farklı olarak 

dikdörtgen prizma gövdeli ve bir yönde diğerinden daha alçak tutulmuş üçgen prizma biçimli 

kapakla örtülü sandukaların biçimine göre üç boyutlu tasarlanmıştır. Bunlar sandukanın üstündeki 

üçgen prizma biçimli kapağı örten iki parçalı tepelik, sandukanın ön cephesini örten baş levhası, 

arka cephesini örten ayak levhası, sağ yan parçası, sol yan parçası ve bazen iki parçalı bordür biçimi 

etekten oluşmaktadır (Barışta 2007: 583). Eyüpsultan’daki Mihrişah Sultan Türbesi (Yılmazkurt, 

2000: 304), Adile Sultan Türbesi (Ketencioğlu, 2000: 250) gibi türbelerde bulunan kalıpları 

çıkarılmış ve çizimleri yapılmış başka deyişle bir tür röleveleri çıkartılmış puşideler bu türde 

yapılmış çeşitlemeleri gözler önüne sermektedir. 

Puşîdelerde görülen işlemeler; daha çok dokumanın üzeri kapatılarak yapılan iğne teknikleri 

grubundan dival işidir. Puşîdelerde, daha çok kadife, atlas cinsi kumaşlar ve deri kullanılmıştır. 

Çoğu kez mukavva, yumuşak meşin ile yer yer pamukla da dolgu yapılarak dival işi iğneleri ile 

metal bükümlü ipliklerle işlendiği ve değişik harçlarla süslendiği görülmektedir (Koçak 2016b: 

439).  

Bilgi, kültür ve zerafet özelliği gösteren puşîdelerin, bilimsel yöntemlerle incelenmesiyle sanat 

tarihi içerisindeki önemi artacaktır. İşlemeli ürünler arasında en göz alıcı örneklere sahip olan 

puşîdeler, malzeme, teknik, kompozisyonları ile büyük bir ustalık sergilemekte ve üzerlerinde yer 

alan kitabeleriyle de ayrıca önem taşımaktadırlar.  
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bildiriye konu olan 633 envanter no’lu Puşide, Osmanlı Hanedanlarından III. Selim’in Mevlana’nın 

sandukası üzerine örtülmek üzere yaptırılmış bilinen ilk puşidedir. Konya Etnoğrafya Müzesi’nde 

yapılan incelemeler esnasında 634 ve 635 envanter numaralı puşide parçalarının, esasen 633 

envanter numaralı puşideden kopmuş parçalar olduğu dikkat çekmektedir. 

Konya Etnoğrafya Müzesi’nde bulunan 633 envanter numaralı puşide ve 634 ve 635 envanter 

numaralı puşide parçalarının incelenmesiyle; işleme tarihi bakımından önemli özelliğe sahip olan 

söz konusu eserlerin belgelenerek literatüre kazandırılması, konu ile ilgili kaynak sayısının 

arttırılması ve gelecekte yapılacak bilimsel çalışmalara kaynak oluşturabilmesi amaçlanmıştır. 

Konya Etnoğrafya Müzesi’nde bulunan söz kunusu puşide ve puşide parçaları gözlem fişleri 

aracılığıyla incelenmiştir. Puşidenin ve puşide parçalarının rölöveleri çıkartılarak, kitabeleri 

okutulmuş, boyutları, malzemesi, teknik ve renk özellikleri, bezeme konuları ve kompozisyon 

özellikleri incelenmiştir. 

3. BULGULAR 

3.1.633 ENVANTER NO’LU PUŞİDE HAKKINDA BİLGİLER  

 

Görsel 1. 633 envanter numaralı puşide 1. 

Envanter kayıtlarında, Mevlâna ve oğlu Sultan Veled’in mezarlarının üzerine örtülmek üzere iki 

adet puşide yer almaktadır. Bunlardan ilki Osmanlı hanedanlarından Sultan III. Selim tarafından, 

ikincisi ve halihazırda mezar üzerinde örtülü bulunan Sultan II.Abdülhamit tarafından yaptırılan 

puşidelerdir. 

Etnoğrafya Müzesi’nin deposunda yer alan, Sultan III. Selim tarafından yaptırılan ve 633 envanter 

numarasıyla kayıtlı bulunan söz konusu puşîdenin yapılış tarihi H.1205 – M.1790 ölçüleri ise; 

297cmx423cm.’dir (Görsel 1). 
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Görsel 2. 633 envanter numaralı puşide 2. 

Örtüde yazıların yer aldığı kısa kenarlardan biri kopmuştur (Görsel 2). Fetih Suresi’nin yazılı 

olduğu ayetin eksikliği ve puşidenin alt bölümlerinde yer yer yanık izlerinin olduğu dikkat 

çekmektedir. Eksik olan bu bölümlerin, muhtemelen muhafaza edilmek üzere onarım gördüğü iki 

ayrı parça halinde yeniden oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Bu parçalardan140cmx94cm 

ölçülerindeki parça 634 envanter numarası ile 103cmx86cm ölçülerindeki diğer parça ise 635 

envanter numaraları ile müze kayıtlarında yer almaktadır. Yapılan tespitte puşidede eksik olan 

ayetlerden Fetih Suresi’nin Besmele ile başlayan 1. ayeti ile 2.ayetinin bir bölümü 634 envanter 

no’lu puşide parçası üzerinde (Görsel 3-4) ve Fetih Suresi’nin 5. ayetinin bir bölümü ise 635 

envanter no’lu puşide parçası üzerinde olduğu anlaşılmaktadır235 (Görsel 5-6). 

  

Görsel 3-4. 634 envanter numaralı puşide ve rölövesi. 

                                                             
235 ÇAKIR, Ali, Vakıflar Genel Müdürlüğü Araştırmacı 1998. 



 

200 
 

  

Görsel 5-6. 635 envanter numaralı puşide ve rölövesi. 

Puşidede ve diğer iki parçada yıpranan dokuma ve işlemeli bölümler dikilmeye çalışılmıştır (Görsel 

7-8). Puşide astarlanmış ve kenarlarına yeşil ipekli bir dokuma dikilmiştir. Diğer puşide parçaları 

ise seyrek dokunmuş pamuklu dokuma (amerikan bezi) ile astarlanmıştır. 

 

Görsel 7-8. 634 envanter numaralı puşideden detay. 

3.2. İşleme Tekniği 

Puşîdede uygulanan işleme tekniği dokumanın üzeri kapatılarak yapılan iğne teknikleri grubundan 

dival işidir. Dival işi; “Doldurulmuş sarma iğnesine benzemesine rağmen düz bir arka yüzey elde 

etmek ve metal ipliği az kullanmak amacıyla uygulanan bir yüzeysel sarma türüdür” (Barışta, 1997: 

54). “Bir cins yüzeysel sarma olan bu işin atma ve tutturma iğnelerinin bileşiminden oluşan zengin 

bir repertuarı vardır. Bazı kaynaklarda dival işi, Bursa işi, zerduz işi olarak geçen dival işinin 

(Barışta, 1999: 204), düz sarma, görünümü veren türünün yanı sıra verev sarma, yarmalı sarma, 

kabartmalı sarma, balık sırtı, civankaşı, pesent ve hasır iğne gibi çeşitlemeleri uygulanmıştır (Görsel 

9). 



 

201 
 

 

Görsel 9- İşleme tekniği 

Doldurulmuş sarma iğnesine ya da atma iğnelerine benzeyen bu teknikte; kumaşın ön ve arka 

yüzünden yürütülen iki tür iplik kullanılmaktadır. 

3.3. Kullanılan Malzeme  

Zeminde; yeşil deri üzerine atlas dokuma, işlemede; ağaç (yumuşak cins) ve gümüş iplik, astarında 

kalınca dokunmuş kaba kumaş (çuval), pamuklu dokuma ve ipek iplik kullanılmıştır. Dival işi 

iğnelerinden; düz sarma, yarmalı sarma, verev sarma iğnelerinin uygulandığı puşîdenin 

süslemesinde tırtıl (süsleme gereci) kullanılmıştır. 

3.4. Desen ve Kompozisyon Özellikleri  

Antinatüralist bir üslup ve geometrik düzenlemeler içinde sure, ayet ve kitabeler; istifli, terkipli cel-

i sülüs hattı ile yazılmıştır. 

Örtü üzerinde üç dilimli kemer görünümündeki dikdörtgen formlar ve yuvarlak çelenkler içerisinde 

yazılar bulunmaktadır. Yüzeyde oluşan boşluklarda saksıda stilize palmetler, çiçek demetleri ve 

kandil motifleri ve bunun her iki yanında “S” ve “C” kıvrımlı dallar ile gül ve yapraklardan oluşan 

çiçek demeti gözlenmektedir. Kitabeler, karanfil ve yapraklardan oluşan motifler kullanılarak 

dikdörtgen çerçeveler içine yerleştirilmiştir (Görsel 10-11). Ayetel Kürsi ile Tekasür suresinin 

bulunduğu bölüm örtünün, üç kenarında kalın bordür içerisindedir. III. Selim’in Tuğrasının 

puşidenin alt bölümde yer aldığı dikkat çekicidir (Görsel 12). Besmele-i Şerife’nin, İhlas ve Fatiha 

surelerinin bulunduğu bölümler yıldız çiçekleri ve yapraklardan oluşan dikdörtgen çerçeve içine 

alınmıştır, Bir kısım değer atfedilen bazı isimlerin yer aldığı yazılar da yine karanfil ve 

yapraklardan oluşan çelenklerin içine yerleştirilmiştir. 
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Görsel 10. 633 envanter numaralı puşideden detay 1. 

 

Görsel 11. 633 envanter numaralı puşideden detay 2. 
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Görsel 12. 633 envanter numaralı puşideden detay 3 (III.Selimin Tuğrası). 

3.5. Kitabesi 

Kitabe çizim no:1’de numaralandırıldığı şekliyle açıklanmıştır. Puşide de Besmele ile başlayan 

Fetih Suresi’nin 2.ayetin yarısından başlayıp, 8. ayetle sonlanan ve arada 5. ayetin kopuk olduğu 

bölümleri ile İhlas ve Fatiha sureleri, Kelime-i Tevhid ‘in yanı sıra Allah’ın sıfatlarından ve 

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in isimlerinden; 

 

“1-VAHİD  :Tek. 

 2-ECRET  :Daha faydalı. 

 3-MÂHİN  :Bağışlayıcı (günahları). 

 4-TÂHİR  :Temizleyici. 

 5-MUTAHHAR :Temizleyen. 

 6-TAYYİP  :Güzel. 

 7-KAYYUM  :Kendi zatıyla kayim 

olan. 

 8-ERRAHME :Rahmet. 

9-ÂKIB  :Son. Son peygamber. 

10-HÂ’ŞİR  :Mahşerde insanları 

yanında toplayan. 

11-NEBİYYÜ RAHME: Rahmet 

Peygamberi. 

12-HAMİD  :Öven. 

13-AHMED  :Övülen. 

14-MUHAMMED :Çok övülen. 

15-CÂMİU  :Toplayıcı. 

16-GASSEME :Taksim eden. 

17-MUKTEFİN :Soyu bilen. 

18-MUKAFFİ  :İzinden giden. 

19-NEBİYYÜ  :Haber veren. 

20-RESUL  :Elçi. 

21-SEYYİD  :Efendi. 

22-İKLİL  :Taç. 

23-KAMİL  :Tamamlayıcı, olgun. 

24-RESULÜ MÜLAHİM:  Destanlar 

Peygamberi. 

25-TÂ’ HÂ, YÂSİN :Kur’an-ı Kerim’de iki 

surenin adları, yazılıdır. 
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Kitabesinde; 

25-CEDDEDE HEZİHİL KİSVE E ŞERİFE ES SULTAN İBN-İ SULTAN. 

Açıklaması: Bu mübarek örtü, Sultan oğlu  

26-ES SULTAN SELİM HAN SÂLİS BİN ES SULTAN MUSTAFA HAN SALİS 

Açıklaması: Sultan Selim Bin Mustafa Han tarafından yenilendi. 

27-SELİM HAN’A BU DA İLHÂMI TE’BİD EYLEDİ. 

Açıklaması: Bu da Selim Han’a ilhamı te’bid eyledi. 

28-KİSVE-İ KÂBRİ CELÂLEDDİN TECDİD EYLEDİ. 

Açıklaması: Celaleddin’in kabrinin örtüsünü yeniledi, yazılıdır. 

29-SENE 1205. 

Köşelerde yer alan küçük kitabeli kısımlarda ise; 

30-ÂMİLE EL HAC EL SEYYİD AHMET 

Açıklaması: Sayın Ahmet Bey tarafından yapıldı. 

31-KETEBEHÛ EBUBEKİR DERVİŞ ALİ 1205 (Görsel 13). 

Açıklaması: Ebubekir Derviş Ali tarafından yazıldı. H.1205”1 yazılıdır (Çizim no 2). 

  

 
Görsel 13. 633 envanter numaralı puşideden detay 4. 

 

                                                             
1 ÇAKIR, Ali, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Araştırmacı, 1998. 
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Çizim no.1-633 envanter numaralı puşidenin kitabelerini gösteren çizim. 
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Çizim no.2-633 envanter numaralı puşidenin rölövesi. 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Sonuç olarak denilebilir ki, Konya Etnoğrafya Müzesi’nde bulunan 633 envanter numaralı 

puşide ve 634 ve 635 envanter numaralı puşide parçalarının; işleme tarihi bakımından önemli 
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özelliğe sahip oldukları, tarih ve kitabeleriyle de önemli örnekler oluşturdukları ve Türk 

sanatının XVIII ve XIX. yüzyıllarına ışık tuttukları açıktır. Bu eserlerin belgelenerek literatüre 

kazandırılması, konu ile ilgili kaynak sayısının arttırılması ve gelecekte yapılacak bilimsel 

çalışmalara kaynak oluşturabilmesi elbette önemlidir. Bu puşide örnekleri; hem estetik 

değerleri, hem plastik özellikleriyle bazı üslupların, bazı işçiliklerin değerini ortaya koymakta, 

hem de fonetik değerleri olan yazılı bezemeleriyle türbelere sonradan yapılan definler ve bazı 

onarımlar söz konusu olduğunda bizlere değerli bilgiler sunmaktadır.  

Plastik sanatlar dalında biçimleri ve süslemeleri ile engin bir galeri oluşturan puşideler,  dinî 

nitelikli ve usluplu yazı biçimleri dışında, hanedan mensuplarının kimlikleri ile sultanların 

otobiyografileri konusunda da bilgiler veren görsel tarihî bir belgelik (arşiv) 

oluşturmaktadırlar. 

Bazıları endüstriyel sanatlar düzeyindeki çalışmalara işaret edilerek puşideler üzerinde daha 

detaylı çalışmalar yapılmalıdır. Bu değerli taşınabilir nitelikteki kültür varlıklarının belli bir 

sistematik ile dokümantasyonu yapılmalı ve sanat, bilim dünyasına tanıtılmalıdır. Başka 

kültürlerde benzeri bulunmayan, bu hazineler bazı projeler çerçevesinde sergilenmelidir. 
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Özet 

Geçmişten günümüze külliye kelimesinin ifade ettiği anlamı karşılar nitelikte birçok kelime 

kullanılmıştır ve aynı zamanda külliye kavramı hakkında da birçok araştırmacı tarafından 

farklı tanımlar yapılmıştır. Bu tanımlamalar incelendiğinde kavramın yapısal özelliklerinden 

bahsedildiği, açık mekân öğelerinden bahsedilmediği dikkati çekmektedir. Bütünsel bir 

örgütlenme olan külliyelerin yapısal öğeleri ve mekânlar arası boşlukları ile bütün olarak 

planlamış olması gerçeğinden yola çıkarak külliye kavramını tanımlarken boşluklarda geçen 

hayatı da tanımlar nitelikte kültürel özelliklerinden bahsetme gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Tarihi Kentsel peyzajların önemli bir kısmını oluşturan, Türk–İslam şehrinin kuruluşunda 

temel görevi olan ve  vakıf eseri olarak inşa edilen külliyeler toplumsal hayatın gelişmesinde 

başlıca kurumlar olarak görev yapmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı külliye kavramının kökenini araştırmak, tarihsel süreçte külliye 

kavramında meydana gelen değişimleri belirlemek, tarihte inşa edilmiş ilk külliyeyi tespit 

etmektir.  

Bu çalışmada külliye kavramının kökenini belirleyebilmek ve tarihi süreçte kavram 

üzerindeki değişimleri inceleyebilmek için nitel analiz yöntemlerinden MAXQDA Analytics 

Pro 2000 programı kullanılmıştır. Bu program ile tek vaka analizi yapılmıştır. Analiz 

sonucunda külliye kavramının kökeni ve tarihi süreci ile ilgili sistemli bir bilgiye ulaşılmıştır. 

Tek vaka analizi yapılmasının amaçlarından biri külliye kavramı, diğeri külliyelerin kökeni ile 

ilgili net bilgilere ulaşmaktır. Analiz sonucunda elde edilen veriler birleştirilip 

değerlendirilmiş ve yapısal anlamda değerlendirilen külliyelerin açık alanları ile de önemli 

olduğu tespit edildiğinden yeni bir külliye tanımı yapılmıştır.  

Ayrıca külliye ve cami kavramının günümüzde nasıl algılandığını belirlemek için anket 

yapılmıştır. Anket sonuçları MAXQDA Analitik Pro 2020 kullanılarak iki vaka analizi 

yapılarak değerlendirilmiş ve sonuçlar elde edilmiştir.  

Sonuç olarak külliyelerin kökeni insanlar için yapılan ilk mabede kadar dayandırılmaktadır. 

İlk külliyenin Mescidi Haram olduğu ve merkez yapının da Kabe olduğu tespit edilmiştir. 

Külliyenin sosyo-kültürel özellikleri bünyesinde barındıran bir alan olduğu, sosyal ve 

toplumsal kimliği ile kültürel peyzaj öğesi olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda kültürel 

peyzajlar açısından önemli bir yapı bütün olan bu alanların değerlendirilmesi ve günümüz 

sorunlarına yanıt niteliğinde olan kamusal alan örgütlenmesi değerlendirilerek tartışılmalıdır. 

Geçmişte açık kamusal alan olarak işlev gören bu alanların günümüzde yeniden işlevlendirme 

çalışmalarının yapılması önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler:  Cami Kavramı, İçerik Analizi, MAXQDA, Külliye Kavramı, Kültürel 

Peyzaj, Osmanlı Külliyeleri 
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OTTOMAN COMPLEXES IN THE HISTORICAL PROCESS: CONTENT 

ANALYSIS ON THE CONCEPT OF COMPLEX AND CULTURAL LANDSCAPE 

FEATURES 

 

From past to present, many words have been used that correspond to the meaning of the word 

complex, and at the same time, different definitions have been made about the concept of 

complex by many researchers. When these definitions are examined, it is noteworthy that the 

structural features of the concept are mentioned, and the elements of open space are not 

mentioned. Based on the fact that the complex which are a holistic organization, were planned 

as a whole with their structural elements and spaces between spaces, it became necessary to 

mention the cultural features that define the life spent in the spaces while defining the concept 

of the complex. The complexes, which constitute an important part of the historical urban 

landscapes, have the main task in the establishment of the Turkish-Islamic city and were built 

as foundation works, serve as the main institutions in the development of social life. 

The aim of this study is to investigate the origin of the concept of complex, to determine the 

changes that occurred in the concept of complex in the historical process, to identify the first 

complex built in history. 

In this study, MAXQDA Analytics Pro 2000 program, which is one of the qualitative analysis 

methods, was used to determine the origin of the concept of complex and to examine the 

changes on the concept in the historical process. A single case analysis was conducted with 

this program. As a result of the analysis, a systematic information was obtained about the 

origin and historical process of the concept of complex. One of the purposes of conducting a 

single case analysis is to reach clear information about the concept of the complex and the 

other about the origin of the complexes. The data obtained as a result of the analysis were 

combined and evaluated, and since it was determined that the open areas of the complex, 

which were evaluated structurally, were also important, a new social complex was defined. 

In addition, a survey was conducted to determine how the concept of complex and mosque is 

perceived today. The survey results were evaluated using MAXQDA Analytics Pro 2020 by 

making two case analyzes and the results were obtained. 

As a result, the origin of the complexes can be traced back to the first temple built for people. 

It was determined that the first complex was Masjid Haram and the central structure was the 

Kaaba. It has been determined that the complex is an area that contains socio-cultural 

features, and it is a cultural landscape element with its social and social identity. In this 

context, the evaluation of these areas, which are an important structure in terms of cultural 

landscapes, and the organization of public space, which is a response to today's problems, 

should be evaluated and discussed. It is suggested that these areas, which functioned as open 

public spaces in the past, should be re-functionalized today. 

 

Key words: Concept of Mosque, Content Analysis, MAXQDA, Concept of Complex, 

Cultural Landscape, Ottoman Complexes 
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ÖZET 

1908 Jön Türk Devrimi, Türkiye’deki tarihyazımında çoğunlukla, Osmanlı Devleti’nin son 

dönemindeki reform/ıslahat çabalarından biri, bir restorasyon girişimi ve/ya bürokrasi içi bir 

mücadele olarak yorumlanmış ve gerek üniversite düzeyinde gerekse de üniversite 

öncesindeki eğitim-öğretim süreçlerinde yeni nesillere bu şekilde aktarılmıştır. Ne var ki 

ulusal ve uluslararası literatürde son 20-30 yıldır yaşanan güncel gelişmeler, Jön Türk 

Devrimi’ne dair bu geleneksel kabullerin kökten bir biçimde sorgulanmasını artık zorunlu 

kılmaktadır. Zira genelde devrimlere ve özelde de burjuva devrimlerine dair Türkiye’deki 

tarihyazımında kabul gören kıstaslar, uluslararası literatürde çoktan aşılmış durumdadır ve 

dahası, Jön Türk Devrimi’ne dair Türkiye’de yapılan son çalışmalar, Türkiye’nin yakın 

tarihine ilişkin on yıllardır süregelen genel kabulleri ciddi ölçüde sarsmıştır. Asıl olarak 

ikincil kaynaklardan beslenerek ulusal ve uluslararası literatürdeki güncel gelişmelere işaret 

edilecek ve büyük oranda yöntemsel ve teorik bir tartışma olarak kurgulanacak olan bu 

tebliğde, şu iki argüman öne sürülecektir: (I) Jön Türk Devrimi’nin tarihsel anlamını 

çözümleme konusunda Türkiye’deki tarihyazımında hem burjuva devrimlerine dair hem de 

Türkiye’de XX. yüzyıl başında yaşanan siyasal ve sosyal gelişmelere dair kabul gören 

argümanlar, ampirik düzeyde oldukça hatalı ve eksikli; ayrıca yöntemsel düzeyde fazlasıyla 

isabetsizdir. (II) Literatürdeki güncel gelişmeler eşliğinde Jön Türk Devrimi’ne dair revize 

edilecek bir tarihyazımı, tarihsel sürekliliklerin yanında, -hatta belki de bundan daha fazla- 

tarihsel kopuşlara vurgu yapmak durumundadır. Bu gerçekleştiğinde, Jön Türk Devrimi artık, 

en az III. Selim’den beri devam eden reform/ıslahat sürecinin halkalarından biri olmaktan 

çıkacak ve modernleşme paradigmasından kurtarılarak sosyal, iktisadi ve siyasi sonuçlarıyla 

bir ‘devrim’ ya da nihai sıçramasını 1923 yılında gerçekleştirecek ‘bileşik bir devrim 

sürecinin ilk halkası’ olarak okunmaya başlayacaktır. 

 

RECONSIDERING THE YOUNG TURK REVOLUTION WITH RECENT 

DEVELOPMENTS IN LITERATURE 

 

ABSTRACT 

In historiography in Turkey, 1908 Young Turk Revolution has been mostly interpreted as one 

of the reform efforts in the last period of the Ottoman Empire, a restoration attempt and a 

struggle within the bureaucracy. And both in the universities and in the pre-university 

education processes in Turkey, it has been handed down to new generations with this 

perception. However, the recent developments in the national and international literature in 

the last few decades forces us to question these traditional assumptions about the Young Turk 

Revolution. Because the criteria accepted in Turkish historiography regarding (bourgeois) 

revolutions have long been surpassed in the international literature, and moreover, new 

studies about the Young Turk Revolution in Turkey have seriously shaken the general 

acceptances which lasts for decades about Turkey’s recent history. In this paper, which 

pointing the recent developments in the national and international literature via secondary 
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sources mainly and largely structured as a methodological and theoretical discussion, these 

two arguments will be put forward: (I) In terms of analyzing the historical meaning of the 

Young Turk Revolution, arguments about the political and social developments at the 

beginning of the 20th century in Turkey and the arguments about the bourgeois revolutions in 

the Turkish historiography are quite flawed and deficient at the empirical level; and it is 

extremely inaccurate on a methodological level. (II) A historiography of the Young Turk 

Revolution to be revised in the lights of recent developments in the literature has to emphasize 

historical breaks as well as (perhaps even more than) historical continuities. When this 

happens, the Young Turk Revolution will no longer be one of the rings of the reform process 

that has been going on since Selim III at least, and will be released from the modernization 

paradigm; and with its social, economic and political consequences, it will begin to be read as 

a ‘revolution’ or as ‘the first ring of a combined revolutionary process’ that will take its final 

leap in 1923. 
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KLASİK DÖNEM OSMANLI ÖRFİ HUKUK DÜZENLEMELERİNDE 

“NİŞANCI”NIN ROLÜ 

 

Arş. Gör. Betül Kayar 

Ondokuz Mayıs University  

 

ÖZET 

“Nişancı”, Osmanlı Devleti’nde görev almış yüksek memurlardan biridir. Tarih sahnesinde 

ortaya çıkışı İslamiyet öncesi Türk devletlerine  kadar gitmektedir. Türk hakanlarını temsil 

eden ve “tuğra” denilen yazılı işaretleri yapan bu görevliler “tuğrai” olarak anılmıştır. İslam 

devletlerinde hükümdarın emirlerine işaret koymakla görevli memurlara ise “tevkii” 

denilmiştir. Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletleri’nde hükümdarın emirlerinin 

kaleme alındığı ve tuğrasının çekildiği “Tuğra Divanı” ve bu divanların başında tuğrai 

bulunmuştur. Osmanlı Devleti’nde ise başlarda daha çok tuğrai ifadesi kullanılmış iken 

ilerleyen tarihlerde tevkii ifadesi yaygınlaşmış, nişancı ifadesi ile birlikte her üç terim de bu 

memuriyeti ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. Belgelerde geçen ifadeler dikkate alındığında 

bu kurumun 15. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti’nde mevcut olduğu kabul 

edilmektedir. Fatih Sultan Mehmet’in Teşkilat Kanunnamesi’nde ve bir başka önemli belge 

olan Abdurrahman Abdi Paşa Kanunnamesi’nde nişancının teşrifattaki yeri, mertebesi ve 

alması gereken eğitim gibi hususlara yer verilmiştir. Nişancılık kurumu, Osmanlı Devleti’nde 

farklı görev ve yetkiler verilmek suretiyle geliştirilmiş olmasına rağmen daha çok tuğra 

çekme görevi ile anılmaktadır. Halbuki nişancı, esas görevi olan resmi belgelere padişahın 

tuğrasını işlemenin yanısıra Osmanlı topraklarını tahrir etmiş, devlet bürokrasisini yönetmiş, 

Osmanlı’nın diğer devletlerle diplomatik ilişkilerini yürütmüş ve çalışmamızda da işaret 

edileceği üzere örfi hukuk düzenlemelerinin oluşturulmasında önemli rol oynamıştır. Örfi 

hukuk, İslam hukukunun ulul-emre tanımış olduğu sınırlı yasama yetkisi çerçevesinde ve şeri 

hukuka aykırı olmamak şartıyla konulan kurallardır. Dolayısıyla örfi hukuk kurallarının 

yazımında rol alması ile nişancı, oldukça önemli bir görev icra etmiştir. Nişancılar, bu derece 

önemli bir görevi icra edecekleri göz önüne alınarak belli bir medrese eğitiminden geçmiş 

kimseler arasından seçilmişlerdir. Bu şekilde örfi hukuk hükümlerinin şeri hukuka aykırılık 

teşkil etmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Osmanlı kanunnameleri, yasaknameler, berat 

ve fermanlar nişancılar tarafından hazırlanmış, Divan-ı Hümayun’da müzakere ve mütalaa 

edildikten sonra sadrazam tarafından padişaha sunulmuştur. Nişancı, Divan-ı Hümayun üyesi 

olması bakımından bu noktada da etkili olmuş; yeni getirilecek olan hukuk kurallarını mevcut 

hukuk kuralları ile karşılaştırmak suretiyle uygun olup olmadığını takdir edebilmiş, uygun 

bulmadığı hallerde ise kanunnamelerin kenarına bu hususu not düşebilmiştir. Sonuç olarak 

Osmanlı Devleti’nde nişancının, örfi hukuk kuralı koyulması esnasında herhangi bir devlet 

memuru olmaktan ziyade padişahın sınırlı yasama yetkisinin temsilcisi olduğu söylenebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, nişancı, tuğrai, tevkii, örfi hukuk 

 

1. GİRİŞ 

Osmanlı Devleti, diğer pek çok kurumu gibi nişancılık kurumunu da kendinden önceki Türk 

İslam devletlerinden almıştır. Bununla birlikte nişancılık kurumu, Osmanlı döneminin şartları 

çerçevesinde gelişmiş ve çeşitli görevler üstlenmiştir. Her bir görevi ayrı öneme sahip olan 
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nişancı, aynı zamanda Divan-ı Hümayun’un da asli üyesidir. Osmanlı devlet teşkilatını 

düzenleyen Fatih Sultan Mehmet’in Teşkilat Kanunnamesi ve 17. yüzyıl düzenlemelerinden 

olan Tevkii Abdurrahman Abdi Paşa Kanunnamesi’ni kaleme alan da nişancılardır. 

Nişancının görevleri; hükümdarın tuğrasını işlemek, toprak tahriri işlemlerini yürütmek, 

devlet bürokrasisini yönetmek, diplomatik ilişkileri yürütmek ve örfi hukuk kurallarının 

oluşturulmasında görev almaktır. Kurumun var oluş sebebi olması bakımından padişahın 

tuğrasını işleme görevi, literatürde nişancının görevleri arasında en çok ön plana çıkan işlevi 

olmuştur. Bununla birlikte nişancı, devletin hukuk sisteminin önemli bir kısmını oluşturan 

örfi hukuk kurallarının meydana getirilmesinde oldukça etkin bir rol oynamıştır. Literatüre 

bakıldığında nişancı hakkında yazılmış kıymetli çalışmalar görmek mümkündür. Bunlardan 

en kapsamlı olanı Aybars Pamir’in “Nişancı ve Hukuki Statüsü” isimli çalışmasıdır. Yazar bu 

çalışmasında nişancının tarihçesinden bahsetmiş, Osmanlı Devleti merkez teşkilatındaki 

konumu, görev ve gelirlerini ayrıntılı şekilde ele almıştır. Yazar, nişancının en önemli görevi 

olarak ise tuğra işleme görevini ifade etmiştir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın “Osmanlı 

Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı” isimli eserinde nişancı, Divan-ı Hümayun’un üyeleri 

arasında olması bakımından ele alınmıştır. Ahmet Mumcu’nun “Divan-ı Hümayun” adlı 

eserinde de divan üyeleri arasındaki nişancıya yer verilmiş, nişancıdan bahsedilirken ise 

“padişahın örfi hukuk yapma yetkisini temsil ettiği” ifade edilmiştir. Biz de bu çalışmamızda 

nişancının Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkışı, farklı dönemlerde sahip olduğu konumu ve icra 

etmiş olduğu görevlerinden kısaca bahsettikten sonra esas olarak nişancının örfi hukuk 

kurallarının oluşturulmasında ne gibi bir rol oynadığına işaret etmeye çalışacağız. 

2. NİŞANCILIK KURUMU VE TARİHSEL GELİŞİMİ  

Nişan, Farsça bir kelime olup sözlük anlamı “iz, işaret”tir. “Nişancı” bu kelimeden türetilmiş 

ve Osmanlı Devleti’nde yüksek bir memuriyete ismini vermiştir. Divan-ı Hümayun’un da 

üyesi olan bu memur Osmanlı Devleti’nde farklı görevler üstlenmiştir. Bununla birlikte 

nişancılık ilk kez Osmanlı’da ortaya çıkmış bir kurum değildir1. Başka bir deyişle Osmanlı 

Devleti’nden önce de bu memuriyet çeşitli isimler altında çeşitli devletlerde mevcut olmuştur. 

İslamiyet öncesi dönemde Türk devletlerinde, Osmanlı’daki şekliyle nişancılık müessesesi 

bulunmamakla birlikte “tuğrai” denilen kişiler mevcut olup “tuğra” denilen ve Türk 

hakanlarını temsil eden yazılı alamet ve işaretleri yapmakla görevli olmuşlardır. Türkçe bir 

kelime olan tuğra aynı zamanda hükümdar damgası anlamına da gelmektedir2. 

Yine Arapça’da “tevkii” kelimesi ile ifade edilen memur, İslam devletlerinde hükümdarın 

emirlerine işaret koymakla görevli olmuştur. Tevkii ifadesi, İslam devletlerinde hükümdarın 

kararı, mührü ve hükümdarın verdiği kararların yazılması gibi anlamlara da gelmektedir. 

Abbasi Devleti’nde bu görev Divan-ı İnşa bünyesinde yürütülmüş olup Abbasi halifesine 

takdim edilen dilekçelere halife adına derkenar yazmakla tevkiiler görevli olmuştur3. 

Büyük Selçuklu Devleti’nde Tuğra ve İnşa Divanı’nın başında bulunan ve hükümdarın çeşitli 

adlar altında çıkardığı emirnamelerine hükümdarın işaretini yani tuğrasını çekmekle görevli 

                                                             
1 Özön, Mustafa Nihat (2012) Osmanlıca Türkçe Sözlük, 11. Baskı, İstanbul, İnkılap Kitabevi, s. 

673; Afyoncu, Erhan (2007) İslam Ansiklopedisi, “Nişancı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, cilt: 33, s. 156. 
2  Derman,  M.  Uğur  (2012)  İslam Ansiklopedisi, “Tuğra”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, cilt: 41, s. 336; Özön, s. 868; Akgündüz, Murat (1994) ‘Osmanlı 

Devleti’nde Nişancılık’, (Yüksek Lisan Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 

1. 
3  Uzunçarşılı,  İsmail  Hakkı  (1988a)  Osmanlı  Devleti Teşkilatına Medhal, 4. Baskı, Ankara, 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 9; Özön, s. 862; 

Merçil, Erdoğan (2012) İslam Ansiklopedisi, “Tuğra”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları 

Merkezi, cilt: 41, s. 35. 
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olan kişiler bulunmuştur. “Sahib-i Divan-ı Tuğra ve İnşa” denilen bu kişi icra etmiş olduğu 

görevden dolayı hükümdar ile sık sık temas halinde olmuştur. Bu bakımdan gerektiği vakit 

vezaret görevini icra edebilmiş hatta boşalan vezirlik makamına tuğrailer atanabilmiştir. 

Anadolu Selçuklu Devleti’nde de bu müessese hemen hemen aynı şekilde yer almış, 

hükümdar emirlerinin kaleme alındığı ve tuğrasının çekildiği Tuğra Divanı’nın başında 

“tuğrai” adı verilen memur bulunmuştur4. 

Görüldüğü üzere farklı devletlerde farklı isimlerle anılsa da nişancılık, İslamiyet öncesi Türk 

devletlerinden beri mevcut olup Osmanlı Devleti’ne kadar hemen hemen tüm devletlerde, 

hükümdarın emirlerine hükümdarın alametini işlemekle görevli olmuştur. 

3. OSMANLI DEVLETİ’NDE NİŞANCI 

Osmanlı Devleti’nde resmi belgelere padişahın tuğrasını çekmenin yanında birçok göreve 

sahip olan nişancı için tevkii ve tuğrai ifadeleri de kullanılmıştır. 16. yüzyılın ilk yarısından 

sonra tuğrai kullanımdan kalkmış ve nişancı ifadesi kullanılmıştır. 18. yüzyıldan itibaren 

tevkii ifadesi yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sonuç olarak Osmanlı Devleti’nde 

nişancı için her üç terim kullanılmış olup bu konuda herhangi bir kural söz konusu 

olmamıştır5. 

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinden itibaren ferman, berat gibi kayıtlarda tuğra ve nişan 

ifadelerinin bulunması, yine II. Murat döneminde tercüme edilen İbn-i Kesir Tarihi’nin 

Arapça metninde geçen “muvakki” ifadesinin “nişancı” olarak tercüme edilmesi, Osmanlı 

Devleti’nde 15. yüzyılın başından itibaren nişancı ifadesinin kullanılmış olduğunu 

göstermektedir. Orhan Bey, I. Murat ve Emir Süleyman Çelebi’nin tuğralarının olması, bu 

müessesenin Orhan Bey döneminden itibaren mevcut olduğuna işaret etmektedir6. 

Fatih Sultan Mehmet’in Teşkilat Kanunnamesi’nde nişancının teşrifattaki yeri, mertebesi ve 

alması gereken eğitim gibi hususlara yer verilmiştir. Buna göre nişancının Divan-ı 

Hümayun’daki mevkii, sahip olduğu payeye göre değişmekte olup vezirlik veya beylerbeyliği 

rütbesinde ise defterdardan yukarıda yer almıştır. Yine bir başka önemli düzenleme olan 17. 

yüzyıl düzenlemelerinden Tevkii Abdurrahman Abdi Paşa Kanunnamesi’ne göre nişancının, 

vezir ise veya Rumeli ve Anadolu payesi var ise Divan-ı Hümayun’da vüzera ile duracağı, 

Rumeli Beylerbeyi rütbesinde ise kendisinden kıdemli beylerbeyleri haricinde tüm 

beylerbeylerine ve kazaskerlere göre kıdemli olacağı şeklinde düzenlenmiştir7. 

Fatih’in Teşkilat Kanunnamesi nişancıların eğitim derecesi hakkında da düzenlemeler 

getirmiştir. Buna göre nişancılar Dahil ve Sahn müderrisleri arasından seçilecektir. 

Müderrislik ise Haşiye-i Tecrid medreselerinden itibaren çeşitli hocalardan ders alarak Hariç 

ve Dahil medreselerinden mezun olup daha sonra isteğe göre Sahn-ı Seman8 veya Sahn-ı 

                                                             
4  Pamir, Aybars (2010) ‘Nişancı ve Hukuki Statüsü’, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, cilt: 59, Sayı: 4, ss. 693-694. 
5  Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1941) ‘Tuğra ve Pençeler’, Belleten, Cilt: 5, Sayı: 17-20, ss, 109-

110. 
6  Uzunçarşılı,   İsmail   Hakkı   (1988b)   Osmanlı   Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, 3. 

Baskı, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 

214. 
7   Özcan, Abdülkadir (2017) Fatih Sultan Mehmet Atam Dedem Kanunu Kanunname-i Al-i 

Osman, 1. Baskı, İstanbul, Kronik Kitap, s. 6; Arslantürk, H. Ahmet (2012) Abdurrahman Abdi 

Paşa Kanunnamesi, 1. Baskı, İstanbul, Okurkitaplığı, ss. 30, 38. 
8  Sahn Arapça’da bir evin tam ortası anlamına gelmektedir. Seman ise sekiz demektir. Fatih 

Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra buradaki kiliselerden sekizini medreseye çevirmiştir. 

Söz konusu medreseler İstanbul’un tam ortasında bulunduğundan ve sekiz tane olduğundan Sahn-ı 

Seman ifadesiyle anılmışlardır. Bu medreselerde tefsir, fıkıh, usul-i fıkıh, kelam, Arapça dersleri 
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Süleymaniye9 medreselerinde de eğitim görmek suretiyle icazet alarak erişilebilen bir derece 

olmuştur10. 

16. yüzyılın başlarına kadar nişancıların ilmiye sınıfının kalemi kuvvetli kişileri arasından 

seçilmesi, bürokrasinin başına ulema sınıfından bir üyenin getirilmesinden ziyade gerçekten 

bilgili ve kabiliyetli bir kişinin bürokrasinin başında yer alması amacından kaynaklanmıştır11. 

16. yüzyıldan itibaren Osmanlı bürokrasisinin gelişmesi ve memurların uzmanlaşması ile 

nişancılar, örneğin reisülküttab gibi bürokratlar arasından atanmıştır. Ayrıca vezaret 

rütbesinde olduğu gibi beylerbeyi rütbesinde de çeşitli devlet adamları bu mevkiiye 

getirilmiştir. Nişancılık görevini icra eden kişiler vezir olarak atanabilmiştir. Sonuç olarak 

nişancılık, 18. yüzyılın ortalarına kadar devlet teşkilatında nüfuzlu bir konuma sahip 

olmuştur12. 

Osmanlı nişancıları atama usulünde farklılığa gitmiş, onlara memuriyetlerine ait berat 

verilmemiştir. Nişancılar, padişahın sözlü iradesiyle atanmıştır. Zira söz konusu memurların 

padişahın özel itimadına layık olmaları gerektiği kabul edilmiştir13. Buradan da nişancılığın 

merkez teşkilatta ne derece önemsenen bir memuriyet olduğu görülmektedir. 

Nişancılık kurumu 1836 yılında kaldırılmış, önemli fermanlar söz konusu olduğunda Bab-ı 

Ali, diğer belgelerde ile defter emini tarafından atanan tuğranüvisler tuğra işlemekle görevli 

olmuştur. 1838 yılında defter eminliği bünyesindeki tuğranüvislik kaldırılarak tüm tuğra 

işlemleri Bab-ı Ali’de yürütülmüştür. 1908 yılına kadar tahrir defterlerindeki tashihlerin tevki 

imzası ile nişancılar tarafından yapılmış olması ise bu kurumun Osmanlı Devleti’nin son 

zamanlarına kadar mevcut olduğunu göstermektedir14. 

4. NİŞANCININ GÖREVLERİ 

Osmanlı Devleti’nde nişancı, yalnızca padişah tuğrasını belgelere işlemekle görevli olmamış; 

Osmanlı topraklarını tahrir etmek, devlet bürokrasisini yönetmek, Osmanlı’nın diğer 

devletlerle diplomatik ilişkilerini yürütmek ve son olarak çalışmamızın da konusu olan örfi 

hukuk düzenlemelerinin oluşturulmasıyla görevli olmuştur. Bu başlık altında nişancının diğer 

görevlerinden kısaca bahsedildikten sonra örfi hukukun meydana gelmesi aşamasındaki rolü 

üzerinde durulacaktır. 

4.1. Padişahın Tuğrasını İşlemek 

Nişancının icra etmiş olduğu görevlerden başlıcası padişahın resmi evrakları üzerine tuğrasını 

işlemek olmuştur. Her bir padişahın tuğrası genellikle tahta çıktığı gün kendisine gösterilen 

                                                                                                                                                                                              
verilmiştir. Uzunçarşılı,  İsmail  Hakkı  (2014)  Osmanlı  Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, 4. Baskı, 

Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, ss. 9-10, 39. 
9  Süleymaniye Medreseleri, müsbet ilimlerde eğitim verecek medreselerin eksikliği sebebiyle tıp 

ve matematik alanlarında eğitim vermek üzere Kanuni Sultan Süleyman döneminde kurulan 

medreselerdir. Darü’l Hadis isimli medrese de bunlara dahildir. Uzunçarşılı (2014) s. 39. 
10  Uzunçarşılı (2014) s. 55. 
11 Mısır’dan Osmanlı Devleti’nde hizmet vermek amacıyla gelen Arap ulemasından Cezeri’nin 

küçük oğlu Mehmed-i Asgar, güçlü kalemi dolayısıyla nişancılığa atanmıştır. Uzunçarşılı (1988b) 

s. 215. 
12 Fatih’in Kanunnamesi’nde defterdar nişancıdan üstün konumlandırılmışsa da Kanuni döneminde 

nişancı Celalzade emrinde çalışan Nevbaharzade’nin defterdarlığa atanması ve eski şefi olan 

Celalzade’den üst konumda olmayı kabul etmemesi üzerine yaşça büyük olan nişancının 

defterdardan üst konumda olacağı kabul edilmiştir. Pamir, s. 699; Uzunçarşılı (1988b) ss. 215-

216; Mumcu, Ahmet (2017) Divan-ı Hümayun, 4. Baskı, Ankara, Phoenix Yayınevi, s. 28. 
13 Berat ile atanmayıp padişahın sözlü iradesi ile atanan bir diğer memur defterdardır. Uzunçarşılı 

(1988b) s. 221. 
14 Pamir, s. 704; Afyoncu, s. 158. 
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örneklerden belirlenmiş ve bazı istisnalar dışında hükümdarlıkları boyunca aynı kalmıştır. 

Padişah tuğraları, metin ve istifi aynı kalmakla birlikte birbirinden oldukça farklı 

görünüşlerde çekilebilmiştir15. 

Osmanlı Devleti’nde ilk tuğranın Orhan Bey tarafından kullanıldığı kabul edilmektedir. 

Padişah ve babasının ismi yazılarak oluşturulan tuğra zamanla gelişmiş ve “Han”, “El 

Muzaffer Daima”, “El Gazi” gibi ifadeler de eklendiği görülmüştür16. 

Nişancının işleri yoğun olduğunda tuğra çekme işine kubbealtı vezirleri de yardımcı olmuştur. 

Buna göre daha çok en kıdemsiz vezir olmak üzere kubbealtı vezirleri nişancıya tuğra çekme 

işinde yardımcı olmuşlardır. Bu husus Fatih’in Teşkilat Kanunnamesi’nde de yer almıştır17. 

Nişancılar tuğra çekme işlemini Divan-ı Hümayun’da icra ettikleri gibi kendi dairelerinde de 

bu görevi yerine getirebilmişlerdir18. 

4.2. Toprak Tahriri 

Osmanlı Devleti’nin temelini oluşturan ve büyük öneme sahip olan toprak sistemi ile ilgili 

olarak da nişancının görevleri mevcut olmuştur. Buna göre nişancılar yeni fethedilen 

toprakları tahrir etmiş, ele geçirilen toprakları kayıt altına almıştır. Nişancı; tımar, zeamet ve 

haslardan oluşan dirliklerin düzenlenmesini de kanunnameler çerçevesinde yürütmüştür19. 

Osmanlı Devleti, klasik dönemden itibaren reayanın durumunu tespit edebilmek, devletin 

askeri ve mali ihtiyaçlarını karşılayabilmek, reayanın ekonomik düzeyini belirleyebilmek için 

çeşitli dönemlerde toprak tahriri ve nüfus sayımı gerçekleştirmiştir. İlk başlarda yalnızca 

tahrir şeklinde yürütülen bu çalışmalar zamanla vergi ve askerlik için uygun nüfusun 

sayılması şeklini almıştır. Bu anlamda Osmanlı Devleti, nüfus sayım işlemlerini de toprak 

tahrirleri ile gerçekleştirmiştir. Toprak tahrirlerinin otuz senede bir yapılması kanun ile 

düzenlenmişse de çeşitli sebeplerle bu sürenin uzaması veya kısalması söz konusu 

olabilmiştir. İlk toprak yazımı Orhan Bey döneminde gerçekleştirilmiştir20. 

Osmanlı Devleti’nin arazi kayıtlarının tutulmuş olduğu tahrir defterlerindeki her türlü 

değişiklik ve düzeltmeleri de nişancılar yapmıştır. Değişiklik veya düzeltmeler Divan-ı 

Hümayun’un huzurunda gerçekleştirilmiş olup orada bulunan vezirin adı da defterin kenarına 

yazılmıştır 21 . Nişancıların kendi kalemleri ile tutmuş oldukları tahsis kayıtlarına “tevkii 

kalemiyle tashih” denilmiştir22. 

4.3. Devlet Bürokrasisinin Yönetimi 

                                                             
15 III. Mustafa hükümdarlığının beşinci yılında tuğrasının istif ve metnini değiştirmiştir. Polat, 

İsmail (1999) ‘Osmanlı Devleti’nde Nişancılık Kurumu’, (Yüksek Lisans Tezi), Anadolu 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 27, 30. 
16  Uzunçarşılı, (1941) s. 108. 
17  “Ve tuğra-yı şerifümü her vezir çeküp nişancıya yardım itmek kanunumdur.” Özcan, s. 9; 

Uzunçarşılı (1941) s. 110. 
18  Uzunçarşılı (1988b) s. 221. 
19  Polat, s. 33. 
20 Güneş, Mehmet (2014) ‘Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımları ve Bu Sayımları İçeren Kayıtların 

Tahlili’, Gazi Akademik Bakış, Cilt:8, Sayı: 15, s. 222; Çetin, Necat (2014/II) ‘Bayındır İlçesi 

Kızılcaova (Kızılcaabad) Köyünde Rumi 1320 (Miladi 1904) Tarihli Son Osmanlı Nüfus Tahriri 

ve Nüfus Defterinin İncelenmesi’, Belgi, Sayı:8, s. 1124; Doğru, Halime (1997) ‘XV. ve XVI. 

Yüzyıllarda Sivrihisar Nahiyesi’, 1. Baskı, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 2. 
21 Halaçoğlu, Yusuf (2014) XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, 

7. Baskı, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 

20. 
22  Uzunçarşılı (1988b) s. 223. 
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Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinden itibaren nişancı, devletin bütün bürokratik işlemlerine 

nezaret etmiştir. Önceleri yönetiminde bulunan az sayıda katiple bu işlemleri yürütmüştür.  

İdari ve mali işlere ait olanların yanı sıra tımar sisteminin bürokratik işlemlerinin de bu 

katiplerle yürütüldüğü tahmin edilmektedir. I. Bayezid döneminden itibaren nişancının sahip 

olduğu yetkilerin bir kısmı Divan-ı Hümayun bünyesinde faaliyet gösteren katiplere 

devredilmiştir. Yine Osmanlı Devleti’nin genişlemesi sonucu işlerin artması ve çeşitlenmesi 

sebebiyle 15. yüzyılın başlarında mali işlemleri yürütmek amacıyla ayrı bir kurum olarak 

defterdarlık; tımar sisteminin gelişmesi ve merkeziyetçiliğin artması sebebiyle de Fatih Sultan 

Mehmet döneminde bürokrasinin üçüncü ayağı olan Defterhane-i Amire kurulmuştur23. 

Osmanlı devlet bürokrasisinin başında konumlanmış olan nişancı bu yetkisini reisülküttab 

aracılığıyla kullanmıştır. Başta nişancı ve onun altındaki reisülküttab, Osmanlı bürokrasisinde 

Beylik, Tahvil, Rüus, Mektubi-i Sadr-ı Ali ve Amedi Kalemlerini yönetmişlerdir24. Bunlardan 

en önemlisi, Beylikçi Kalemi de denilen Divan Kalemi, Osmanlı’nın bütün resmi 

yazışmalarının yürütüldüğü kalemdir. Mali konular haricindeki tüm kanun, ferman, hatt-ı 

hümayunlar bu kalemde hazırlanmış, kaydedilmiş ve ilgili yerlere gönderilmiştir. Ayrıca tüm 

uluslararası antlaşmalar, kapitülasyon ve imtiyazlar da burada hazırlanarak birer örneği 

muhafaza edilmiştir. Tahvil Kalemi, yüksek görevlerde bulunan devlet memurlarının; Ruus 

Kalemi, bunlar dışında kalan devlet memurlarının sicillerinin tutulduğu ve özlük işlemlerinin 

yürütüldüğü kalemlerdir. Ruus Kalemi ayrıca Divan toplantılarında görüşülen hususlara 

ilişkin verilen cevapların da kayıtlarını tutmuştur. Mektubi-i Sadr-ı Ali Kalemi sadrazam 

tarafından çeşitli devlet görevlilerine gönderilen emirleri ve yabancı devletlere gönderilen 

mektupları kaleme almıştır. Son olarak Amedi Kalemi ise reisülküttabın özel kalemi olup 

sadaretten padişaha gönderilen telhis ve takrirleri hazırlamak, sadarete gönderilen irade-i 

seniyyelerin kayıtlarını tutmakla görevlidir. Yabancı devlet adamlarına, elçi ve konsoloslara 

gönderilen antlaşmalar, mektuplar ve diğer evraklar yine bu kalemde hazırlanmıştır25. 

Diğer yandan çok önemli hususlar söz konusu olduğunda nişancının bizzat kalemi eline alarak 

katiplik yaptığı da görülmüştür. Kanuni Sultan Süleyman devrinde İbrahim Paşa’ya 

seraskerlik görevi, nişancı Celalzade tarafından bizzat kaleme alınan bir beratla verilmiştir26. 

Bu da nişancının merkezi teşkilatta önemli bir memuriyet olduğuna işaret etmektedir.  

4.4. Diplomasi Görevleri 

Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren yabancı devletler ile “ilişki halinde” olmuş olsa da 

İslam hukukunu esas alması sebebiyle karşılıklı “diplomatik ilişki” kurma çabasına 

girmemiştir. İslam hukuku çerçevesinde devletler Darül İslam ve Darül Harb olarak ikiye 

ayrılmış, söz konusu devletler birbirleri ile eşit kabul edilmemiştir. Savaşlardan uzun süre 

yenilgi almadan çıkmasıyla da Osmanlı Devleti, diplomasi kurumuna gereken önemi 

vermemiş, karşılıklı diplomasi benimsenerek Batı’ya ilk daimi elçinin gönderilmesi 1793 

yılını bulmuştur27. 

İşte bu süreçte Osmanlı padişahının yabancı devlet hükümdarlarına göndereceği mektupların 

müsveddelerini nişancılar hazırlamıştır. Aynı şekilde Müslüman hükümdarlar tarafından 

                                                             
23  Afyoncu, s. 156. 
24 Ekinci, Ekrem Buğra (2008) Osmanlı Hukuku, 1. Basım, İstanbul, Arı Sanat Yayınevi, s. 255; 

Mumcu, s. 29. 
25 Cin,  Halil/Akyılmaz,  Gül  (2014)  Türk  Hukuk  Tarihi, 5. (İlave) Basım, Konya, Sayram 

Yayınları, ss. 144-146. 
26 Polat, s. 54. 
27  Bilim, Cahit (1990) ‘Tercüme Odası’, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve 

Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı:1, ss. 29-30; Akyılmaz, Gül (2000) Osmanlı Diplomasi Tarihi 

ve Teşkilatı, 1. Baskı, Konya, s. 123. 
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gönderilen Arapça ve Farsça mektupları yine nişancılar tercüme ederek padişaha sunmuştur. 

Ayrıca Rumca, Slavca fermanlar, buyruldular, berat ve nameler, nişancıların emri altında 

bulunan ve bu dilleri bilen katipler tarafından yazılmıştır. Bu anlamda Osmanlı’da diplomatik 

haberleşme nişancılar tarafından yürütülmüştür. Fakat nişancıların dış politikada karar alma 

veya devletin siyasetini belirleme gibi bir fonksiyonunun olmadığı belirtilmelidir28.  

17. yüzyılın ortalarından itibaren ise nişancının diplomatik görevleri reisülküttaba geçmiştir. 

Tevkii Abdurrahman Abdi Paşa Kanunnamesi söz konusu hususu, “Kanun-ı Reisülküttab 

Efendi” adlı bölümünde “.. ve nameleri tercüme etdirmek ve nameleri tesviye etmek cümle 

reisülküttab efendiye mahsusdur.” şeklinde düzenlemiştir29. 

4.5. Örfi Hukuk Kurallarının Hazırlanmasındaki Görevi 

Osmanlı Devleti’nde nişancıların üstlenmiş olduğu en önemli görev, örfi hukuk kurallarının 

hazırlanmasında söz konusu olmuştur. Burada Osmanlı hukuk sistemini oluşturan şeri ve örfi 

hukuktan kısaca bahsetmemiz, nişancının yerine getirmiş olduğu bu görevin öneminin 

anlaşılması açısından yerinde olacaktır. 

Osmanlı hukuk sisteminde şeri hukuk, İslam hukukunun da kaynakları olan Kuran, sünnet, 

icma ve kıyastan oluşmuş olup İslam müçtehitlerinin bu kaynaklara dayanarak fıkıh 

kitaplarında yer verdikleri içtihatlar da şeri hukuka dahildir. Özel hukukun tamamına 

yakınında ve kamu hukukunun belli bir kısmında şeri hukuk hükümleri esas olarak kabul 

edilmiştir. Şeri hukukun kanunkoyucusu Allah ve peygamber olmakla birlikte İslam hukuku 

ululemre sınırlı bir yasama yetkisi tanımıştır. İşte ululemir tarafından bu yetkiye dayanılarak 

koyulan hukuk kurallarına örfi hukuk denilmektedir 30 . Osmanlı Devleti’nde örfi hukuk 

teriminin ilk kez Fatih Sultan Mehmet döneminin tarihçisi olan Tursun Bey tarafından 

kullanıldığı kabul edilmektedir31. 

Osmanlı padişahları İslam hukukundan almış oldukları sınırlı yasama yetkisi ile çeşitli 

alanlarda örfi hukuk düzenlemeleri yapmıştır. Bu sebeple Osmanlı hukuk sisteminde örfi 

hukuk kuralları geniş yer kaplamaktadır. Özellikle otoritesini oldukça genişletmiş olan Fatih 

Sultan Mehmet, yerleşik adet ve müesseselerin yanı sıra şeri hükümler karşısında da bağımsız 

hareket edebilmiş ve örfi hukuk alanını genişleterek kuvvetlendirmiştir. Fatih, kendinden 

sonra gelen padişahlara örnek teşkil etmiş ve Osmanlı padişahları örfi hukuk sahasında, bu 

alanda uzmanlaşmış devlet adamlarının tecrübeleri çerçevesinde kurallar koymuşlardır32. 

Osmanlı Devleti’nde şeri hukuk kuralları ile örfi hukuk kuralları arasında uyum sağlanması 

amacıyla çeşitli önlemler alınmıştır. Öncelikle ululemir yani padişah tarafından koyulan örfi 

hukuk kuralları, şeyhülislam tarafından veya müftilerden herhangi biri tarafından 

onaylanmadıkça uyulması zorunlu bir kural olarak kabul edilmemiştir. Yalnızca padişahın 

                                                             
28 Uzunçarşılı (1988b) s. 221; Akyılmaz, ss. 34-35; Bilim, s. 29; Akgündüz (1994) s. 25. 
29 Arslantürk, s. 40; Akgündüz (1994) s. 26. 
30 Akgündüz,  Ahmed  (2006)  Osmanlı  Kanunnameleri  ve  Hukuki  Tahlilleri  1.  Kitap,  2.  
Baskı,  İstanbul, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, ss. 49-51. Şeri hukukun yanında örfi hukuk 

kurallarının oluşturulması ilk kez Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkmış bir husus olmayıp daha 

önceki Müslüman Türk devletlerinde de bu hukuk sistemi mevcut olmuştur. İnalcık,  Halil  (1958)  

‘Osmanlı  Hukukuna  Giriş  :  Örfi-Sultani  Hukuk  ve  Fatih’in  Kanunları’,  Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, ss. 102-103. 
31  Tursun Bey (1977) Tarih-i Ebu’l-Feth, (Hazırlayan: Tulum, Mertol), 1. Baskı, İstanbul,  

İstanbul  Fetih Cemiyeti Yayınları, s. 12. Aydın, Mehmet Akif ‘Osmanlıda Hukuk’ : İhsanoğlu, 

Ekmeleddin (Editör) (1994) Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, 1. Bası, İstanbul, Yıldız 

Matbaacılık, s. 376. 
32 İnalcık, Halil (1959) ‘Osmanlılar’da Raiyyet Rüsumu’, Belleten, Cilt: XXIII, Sayı: 92, s. 575; 

Barkan, Ömer Lütfi (1945), ‘Osmanlı İmparatorluğu Teşkilat ve Müesseselerinin Şer’iliği 

Meselesi’, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 11, Sayı: 3-4, s. 211. 
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müftülük icazeti almış bir alim olması halinde tanzim etmiş olduğu düzenlemeler fetva 

alınmadan yürürlüğe girmiştir 33 . Padişahlar şeri hukukun ayrıntılı bir şekilde düzenleme 

yapmış olduğu alanlarda örfi hukuk kuralı getirmemeye, diğer alanlarda örfi hukuk kuralı 

koyarken de şeri hukukun genel prensiplerine aykırılık oluşturmamaya özen göstermiştir. 

Yine örfi hukuk kurallarının şekillendiği Divan-ı Hümayun’da şeri hukukun temsilcileri olan 

Rumeli ve Anadolu Kazaskerlerinin asli üye olarak bulunması ve şeri ve örfi hukuk 

kurallarının aynı yargı merciilerince uygulanması alınan tedbirlere örnek olarak 

gösterilebilir34. 

Osmanlı Devleti’nde şeri hukuk ile örfi hukuk arasında uyum sağlanması amacıyla alınan 

önemli tedbirlerden biri de örfi hukuk kurallarının hazırlanmasında rol oynayan nişancılarla 

gerçekleştirilmiştir. Buna göre nişancıların almış olduğu eğitime büyük önem verilmiş ve 

yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi belli bir medrese eğitiminden geçmiş kişiler nişancı 

olarak seçilmiştir 35 . Başka bir deyişle nişancının şeri hukuku iyi derecede bilmesi şartı 

aranmıştır. Zira örfi hukuk kurallarının şeri kuralların çizdiği sınırlar içerisinde oluşturulması 

esastır. Bu husus nişancıların örfi hukuk kurallarının oluşturulmasında başlı başına bir öneme 

sahip olduklarını göstermektedir. 

Nişancının örfi hukuk kurallarının koyulmasındaki rolü; hangi örfi hukuk kurallarının 

koyulacağının veya değiştirileceğinin tespiti, örfi hukuk kuralının hazırlanması, görüşülmesi 

ve son olarak tuğra işlemek suretiyle onaylanması olmak üzere dört aşamada gerçekleşmiştir.  

Nişancılar, devlet kanunlarını iyi bilen ve gerektiğinde yeni kanunlar teklif edebilen görevliler 

olmuşlardır36. Yeni bir örfi hukuk kuralının koyulması veya değiştirilecek bir örfi hukuk 

kuralının belirlenmesi nişancının görevidir 37 . Dolayısıyla nişancının kanun koymadaki 

fonksiyonu, örfi hukuk kuralı henüz meydana gelmeden önce başlamıştır.  

Osmanlı Devleti’nde kanunnamelerin müsveddeleri padişahın fermanı üzerine dönemin 

nişancısı tarafından kaleme alınmıştır. Örneğin Fatih Sultan Mehmet’in Teşkilat 

Kanunnamesi’nin girişinde, kanunnamenin taslağını kaleme alan nişancı Leyszade tarafından 

şu sözlere yer verilmiştir: 

“Bu evrak-ı Kavaid-i Sultani ve sahife-i kavanin-i Hakani’nin camii olan... Leyszade et-

Tevkii...Muhammed Han İbn’üs-Sultan Murad Han’ın... zaman-ı şeriflerinde... sabıkan ecdad-

ı izamları zamanında olan kavanin-i mazbuta defter olunmayub, eksik olan yerlerin dahi 

kendileri re’y-i munir-i velayet-te’sirleri ile tekmil buyurub, Divan-ı Hümayun’da ebed’ül-

abad ma’mulünbih olmak içün bir Kanunname tahrir olunmak lazım gelmeğin, bu abd-i hakir 

ferman-ı celilleri üzere nazm u inşa edüb, herkes müstefid olmak içün ıstılah u ibaretten 

feragat olunub, lisan-ı Padişah-ı gerdun-vakar’dan naklile yazılub ve üç bab üzere kılındı.”38 

Burada Fatih Sultan Mehmet’in henüz bir defter halinde düzenlenmemiş olan teşkilat ve 

teşrifat kanunlarını, eksik kısımların kendisi tarafından tamamlandığı bir düzenlemede toplu 

hale getirilmesi ve bu amaçla Fatih’in dile getirdiği bu kanunnamenin nişancı Leyszade 

tarafından kaleme alındığı belirtilmektedir 39 . Dolayısıyla Fatih, örfi hukuka hakim olan 

                                                             
33  Akgündüz (2006) s. 48. 
34  Tüm bu tedbirlere rağmen Osmanlı Devleti hukuk sisteminde yer alan bütün  örfi  hukuk 

kurallarının şeri hükümlere uygun olduğu söylenemez. Cin/Akyılmaz, ss. 86-87. 
35  Cin/Akyılmaz, s. 87. 
36 Afyoncu, s. 157. 
37 Mumcu, s. 28. 
38 Akgündüz (2006) s. 83. 
39 Özcan, s. XXIX. 
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nişancıyı bu kanunu toplama ve düzenleme ile görevlendirmiştir 40 . Devlet teşkilatını 

düzenleyen ve kendisinden sonra gelecek padişahları da bağlayacağı hususuna yer veren bu 

düzenlemenin nişancı tarafından kaleme alınması, örfi hukukun oluşmasında nişancının rolü 

bakımından oldukça önemlidir. 

Nişancının tuğra işlemek ve kanun tasarılarını hazırlamakla görevli olması, Tevkii 

Abdurrahman Abdi Paşa Kanunnamesi’nde de şu şekilde düzenlenmiştir: 

“Kanun-ı Nişancı: Tuğra-yı şerif hidmetiyle memurdur ve kendi hanelerinde kanuna 

müteallik ahkam yazılır. Mümeyyizi tashih eyledikden sonra kendisi tuğraların çeker ve defter 

tashih olunmak lazım gelse kendüye hitaben varid olan ferman mucibince defterhaneden 

getirdip kendi kalemiyle tashih eder. 

Tashih fermanı varid oldukda kanun budur ki; evvela ol ferman-ı şerifin tuğrasını bizzat 

vezir-i azam hazretleri çeker. Ba’dehu ferman kendüye geldikde zahrının bir küşesine “defteri 

gele” deyü kalemiyle işaret edip defter eminine gönderir. Ol sa’at defterhane kisedarı, defteri 

ve ol ferman-ı şerifi bile getirir. 

Pes ber muceb-i ferman-ı hümayun mahallini bulup tahrir ve tashih eyledikden sonra ferman-

ı şerifi kendi hıfz eder.”41 

Ayrıca kanunnamede yer alan “Ve kavanin-i Osmaniyye ve merasim-i sultaniyye 

nişancılardan sual oluna gelmişdir. Sabıkda bunlara müfti-i kanun ıtlak olunmuşdur.” 

ifadesi, örfi hukuk kurallarının nişancıya sorulduğunu açıkça göstermektedir42. Nişancı için 

kullanılan“müfti-i kanun” sıfatı da örfi hukuk alanında son sözü söyleyen kimse olmasından 

kaynaklanmıştır 43 . Bu sıfat ilk kez Kanuni Sultan Süleyman döneminde kanunlaştırma 

çalışmalarını başarıyla yürüterek tamamlayan Nişancı Celalzade Mustafa Efendi için 

kullanılmış olup daha sonra gelen nişancılar için de sıklıkla kullanılmıştır44. Ayrıca devlet 

teşkilatına dair uygulanagelen kuralların toplandığı bu kanunnamenin, yazarı olan nişancının 

ismiyle anılması, bu memuriyetin örfi hukuk kuralının yazımı bakımından neredeyse kanun 

ile bütünleştiğini göstermektedir. 

Nişancı tarafından taslak metni hazırlanmış olan kanunnameler, bir sonraki aşamada Divan-ı 

Hümayun’da görüşülmüştür. Başka bir deyişle kanunnameler, son halini alarak sadrazam 

tarafından padişaha sunulmadan önce Divan-ı Hümayun’da mütalaa edilmiştir. Umumi 

kanunnamelerde olduğu gibi ferman, berat ya da yasakname gibi kanunlar da aynı şekilde 

nişancılar tarafından hazırlanmış olup Divan-ı Hümayun’da müzakere ve mütalaa edildikten 

sonra sadrazam tarafından padişaha sunulmuştur45. 

Örfi hukuk düzenlemelerinin Divan-ı Hümayun’da görüşülmesi aşamasında da nişancının 

önemli sorumlulukları olmuştur. Buna göre nişancı, örfi hukuk kurallarını iyi bilmek, eski ve 

yeni hukuk kuralları arasında olduğu gibi şeri ve örfi hukuk kuralları arasında da uyum 

sağlama kudretine sahip olmak ve Divan-ı Hümayun’da bu hususlar hakkında fikir beyan 

                                                             
40 İnalcık, Halil (2017) Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I Klasik 

Dönem (1302-1606), 59. Basım, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s. 231. 
41 Arslantürk, s. 38. 
42 Arslantürk, s. 38. 
43 Arslantürk, s. 38; Afyoncu, s. 157. 
44 Akyılmaz, s. 34. Koca Nişancı olarak da anılan Celalzade Mustafa Çelebi, reisülküttablıktan 

nişancılığa yükselmiştir. 23 sene nişancılık görevini yürüten Celalzade devlet kanunlarında 

uzmanlaşmıştır. Döneminin devlet idaresine yönelik çıkarılan kanunları Celalzade’nin elinden 

geçmiştir. Polat, s. 93. 
45 Akgündüz (2006) ss. 83-85. 
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edebilmekle yükümlü olmuştur46. Nişancı, yeni getirilecek olan hukuk kurallarını mevcut 

hukuk kuralları ile karşılaştırmak suretiyle uygun olup olmadığını takdir edebilmiş, uygun 

bulmadığı hallerde ise kanunnamelerin kenarına bu hususu not düşebilmiştir47. Bu noktadan 

anlaşıldığı üzere örfi hukukun şeri hukukla uyumlu olmasını sağlayan nişancı olmuştur. Örfi 

hukukun şeri hukuka uygun olup olmadığı ve mevcut kanun düzenlemelerine herhangi bir 

aykırılık oluşturup oluşturmadığı hususlarında fikir beyanında bulunabilmesi nişancının örfi 

hukuk kuralının içeriğinin şekillenmesinde son derece etkili olduğunu göstermektedir. 

Nişancı Divan-ı Hümayun’daki bu rolü ile padişahın örfi hukuk yapma yetkisinin temsilcisi 

konumunda olmuş, şeriat için müfti ne anlama gelmekte ise örfi hukuk için de nişancı aynı 

anlama gelmiştir48. 

Nişancının örfi hukuk kuralları arasındaki uyumu sağlama fonksiyonu, yalnızca kanunların 

oluşturulması aşamasında değil sonrasında da mevcut olmuştur. Örneğin Anadolu Beylerbeyi 

elindeki kanunnameyi İstanbul’da bulunan nişancıya göndermiş, nişancı divandaki yeni 

kanunname ile karşılaştırarak farkları kenarına yazmış ve beylerbeyine geri göndermiştir49.  

Padişahın koymuş olduğu örfi hukuk kuralları, padişahın tuğrasının çekilmesi ile 

onaylanmıştır. Bu şekilde örfi hukuk düzenlemeleri, padişahın imzası olan tuğrayı çekmekle 

görevli olan nişancının da bir anlamda onayından geçmiştir50. Dolayısıyla nişancı, örfi hukuk 

kurallarının oluşması aşamasında padişahın yasama yetkisini etkin bir şekilde kullanmış ve 

temsil etmiştir.  

5. SONUÇ 

Nişancılık kurumu Osmanlı Devleti’nden önceki Türk İslam devletlerinde de bulunmakla 

birlikte Osmanlı Devleti’nde daha gelişmiş ve farklı görevler üstlenmiştir. Osmanlı 

Devleti’nin ilk dönemlerine ait kayıtlarda geçen tuğra, nişan gibi ifadeler bu müessesenin 15. 

yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devleti’nde mevcut olduğuna işaret etmektedir. Nişancılık 

görevini yürüten memurlar hakkında Osmanlı’nın çeşitli dönemlerine ait kayıtlarda “tuğrai” 

ve “tevkii” gibi terimler geçmiş olsa da bu üç terimin kullanılması açısından belirlenmiş bir 

kural söz konusu olmamıştır. 

18. yüzyılın ortalarına kadar devlet teşkilatında nüfuzlu bir konuma sahip olan nişancılar, 16. 

yüzyılın başlarına dek ilmiye sınıfının kalemi kuvvetli kişileri arasından seçilmiştir. Osmanlı 

bürokrasisinin gelişmesi ile bu dönemden itibaren nişancılar, reisülküttab gibi bürokratlar 

arasından atanmıştır. 

Nişancılık müessesesinin ortaya çıkış amacı olarak da nitelendirilebilecek esas görevi 

padişahın tuğrasını resmi belgelere işlemek olmuştur. Osmanlı devlet idaresinin temelini 

oluşturan toprak sistemi ile ilgili olarak nişancı yeni fethedilen toprakları kayıt altına almış 

olup tımar, zeamet ve haslardan oluşan dirliklerin düzenlenmesini de kanunnameler 

çerçevesinde yürütmüştür. Devlet bürokrasisinin başında bulunan nişancı aynı zamanda 

Osmanlı’nın diğer devletlerle diplomatik ilişkilerini yürütmesinde de görev almıştır. Son 

olarak örfi hukuk kurallarının oluşturulmasında etkili olan nişancılık kurumunun görevleri tek 

seferde belirlenmemiş, bu görevler farklı tarihlerde çıkarılmış olan kanunnamelerle 

düzenlenmiştir. 

                                                             
46 Uzunçarşılı (1988b) s. 214. 
47 Heyd, Uriel (1973) Studies in Old Ottoman Criminal Law, London, Oxford University Press, s. 

172. 
48 Mumcu, s. 29; İnalcık (2017) s. 231. 
49 İnalcık (1958) s. 111. 
50 İnalcık (2017) s. 231. 
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Osmanlı padişahları İslam hukukundan almış oldukları sınırlı yasama yetkisi ile çeşitli 

alanlarda örfi hukuk düzenlemeleri yapmış olup bu yetkilerini kullanırken çoğunlukla 

nişancılardan faydalanmışlardır. Nişancı, bir örfi hukuk kuralı oluşturulurken tek bir aşamada 

değil farklı aşamalarda etkin rol oynamıştır. Yeni getirilecek veya değiştirilecek örfi hukuk 

kuralının belirlenmesinde, örfi hukuk kuralının taslak metninin hazırlanmasında, kuralın 

Divan-ı Hümayun’da görüşülmesinde ve son olarak padişahın onayı anlamına gelen 

tuğrasının işlenmesinde nişancı görev almıştır. 

Nişancı gerekli gördüğü yeni örfi kanunların koyulması için teklifte bulunabilmiştir. 

Değiştirilmesi gereken örfi hukuk kurallarının tespitinde de nişancı görevli olmuştur. Bu 

bakımdan nişancının kanun koymadaki fonksiyonu, örfi hukuk kuralı henüz meydana 

gelmeden önce başlamıştır. Kanunname taslaklarını hazırlamakla da nişancı görevli olmuştur. 

Fatih Sultan Mehmet’in Teşkilat Kanunnamesi ile 17. yüzyılın önemli düzenlemelerinden 

olan Tevkii Abdurrahman Abdi Paşa Kanunnamesi, devlet idaresi hakkında hükümler 

içerirken nişancının merkezi teşkilattaki yeri ve görevlerine de yer vermiştir. Söz konusu 

düzenlemeler de önemleri itibariyle nişancılar tarafından kaleme alınmıştır. Tevkii 

Abdurrahman Abdi Paşa Kanunnamesi, kanunu kaleme alan nişancının ismi ile anılması 

bakımından da dikkat çekicidir. Dolayısıyla nişancı, kanunnamelerin taslaklarının yazılması 

görevini yürüterek örfi hukuk kuralının oluşması aşamasında da kalemi ile etkili olmuştur. 

Padişahın onayına sunulmadan önce Divan-ı Hümayun’da görüşülen kanunnameler hakkında 

yine Divan üyesi olan nişancının görüşlerine başvurulmuştur. Dolayısıyla nişancıların 

medrese eğitimi almış ulema sınıfından seçilmesi tesadüf değildir. Eski ve yeni hukuk 

kuralları arasında karşılaştırma yapabilmek, şeri ve örfi hukuk kuralları arasında uyum 

sağlayabilmek, Divan-ı Hümayun’da bu hususlar hakkında fikir beyan edebilmekle yükümlü 

olan nişancı, bu fonksiyonları yerine getirdiğinde örfi hukuk kuralının mütalaa edilerek 

şekillenmesi ve padişahın önüne gitmeden önce son halini alması aşamasında da etkili 

olmuştur. Yeni örfi kuralın mevcut kanun hükümlerine uygun olmadığını düşünen nişancı, bu 

noktalarda kanunnamenin kenarına not düşebilmiştir. Nişancının kanunlar arasındaki uyumu 

denetlemesi, yalnızca yeni kanunun oluşturulması aşamasında değil, sonrasında da devam 

etmiştir. Padişahın önüne gelen kanun metnini onaylaması ile nişancının kaleme almış olduğu 

taslak kanunlaşmıştır. Padişahın onayı anlamına gelen tuğrayı nişancının işlemesi ile örfi 

hukuk kuralı bir anlamda nişancının da onayından geçmiştir. Sonuç olarak nişancı örfi hukuk 

kuralının koyulması esnasında herhangi bir devlet memurundan ziyade padişahın sınırlı 

yasama yetkisinin temsilcisi olmuştur. 
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ROLE OF THE “NISANCI” IN THE CUSTOMARY LAW REGULATIONS OF THE 

CLASSICAL ERA OTTOMAN EMPIRE 

 

ABSTRACT 

“Nisanci” is a high bureaucrat took office in the state of the Ottoman Empire. Its emergence 

in the stage of history goes back to the Turkish states before the acceptance of Islam. These 

officers were referred as “tugrai” as they had the authority to represent the Turkish rulers 

(khan) and were responsible for making the official seal of them called “tugra”. The officers 

who were charged to seal the orders of the emperor was called “tevkii” in the Islamic states. 

In the political systems of the states of Great Seljuk and Anatolian Seljuk, there was a council 

called “Tuğra Divani” that was governed by the tugrai and which the orders of the emperors 

was written and signed.  In the Ottoman State, the term tugrai was commonly used in the 

empire’s first years until its replacement by the term tevkii in the coming years. Both terms 

with the term nisanci had been used for this officer in the Ottoman State. Documents indicate 

that this establishment had been in existence since the beginning of 15th century. In the code 

of organisation (Teşkilat Kanunnamesi) of Fatih Sultan Mehmet and the code prepared by 

Abdurrahman Abdi Paşa which is another document that has utmost importance, there were 

provisions stipulated about nisanci like its place in the protocol or range in the system and the 

training he had to go through. This establishment is mostly known and associated for its duty 

of making the tugra whereas it was also developed by other tasks and authorities. For example 

nisanci also registered the Ottoman lands officially, governed the state bureaucracy and 

diplomacy and had a great role in making the customary law regulations as pointed out in this 

study. Ottoman customary law consists of regulations and rules decided by the Sultan (ulul-

emir) in the context of his limited legislative authority which the Islamic law grants to him 

provided that it does not cantradict Sharia law. Hence, nisanci served an important duty also 

by taking a role in the preparation of customary law regulations. Taking that into account, 

nisanci officials were chosen among candidates who had received education to a certain 

degree in specific Islamic schools (medrese). That way, the harmonisation of the customary 

law with Sharis law was meant to be guaranteed. The drafts of the Ottoman codes, ban 

regulations and orders were prepared by nisanci and presented to Sultan by Grand Vizier after 

a debate in the Imperial Council (Divan-ı Hümayun). Nisanci’s duty is also considered to be 

effective as he was a member of the Dıvan-ı Humayun and he had the authority to examine 

and determine the conflict between old and new legal rules by taking notes in the legal drafts 

on this issue. Accordingly, it can be said that nisanci was more of an agent of the Sultan’s 

restricted legislative authority rather than being an ordinary civil servant charged within the 

process of legislation.  

 

Key words: Ottoman State, nisanci, tugrai, tevkii, customary law 
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Abstract 

The Wilayat of Tripoli formed one of the main centers in the Levant countries due to its 

strategic geographical location on the eastern coast of the Mediterranean, so the state retained 

this prominent role that surpassed it over the rest of the Ottoman states to become a place of 

differentiation during the time of the Sultanate, which prompted the Ottomans to call it 

“protected Tripoli.”The state of Tripoli was not outside the framework of the administrative 

organization that the Ottomans followed in managing the affairs of the Sultanate, which is the 

traditional administrative division that was divided between the people of the sword and the 

people of the pen. The Sultanate did not use the policy of force in the state, but achieved its 

goals and imposed its prestige by using more effective means. It is true that the Wali, who 

was distinguished by high experience and efficiency, stood at the head of the hierarchy in 

managing the affairs of his state, but the Sultanate established other positions alongside him, 

which divided him the quorum of authority in supervision. On the conduct of state affairs and 

in resolving conflicts, namely the religious and military bodies, all of them were directly 

linked to the central authority in Istanbul.With the collapse of the Timar military regime, the 

Janissaries, which were formed from various groups, and which were linked in the castles and 

towers of the state of Tripoli, began to be closed to the civil society, but this picture changed 

and developed towards openness. The privileges that these military forces enjoyed led to their 

involvement in craft and professional work. These two changes allowed them to form a 

network of relationships with the local community, and their economic and social interests 

were linked to the life of the state. As for the religious apparatus, which consisted of multiple 

categories, each of which had its own functions, but the main role in it belongs to the 

legitimate ruler, as the threads of society are tied to his hands, he must rearrange them at 

every defect according to the rules followed, the religious positions remained the most 

prominent local forces, the authority needed them They possessed a deeper knowledge of the 

gaps of society and its mentality, in addition to possessing the language of local discourse 

reinforced by religious and legal status, which facilitated the process of continuous 

polarization of the approval of the authority of the ruled by the ruler The administrative 

apparatus constituted the necessary and complementary category in the management of 

internal affairs, as all parties came together for one goal, which is to stabilize the security of 

the state. 
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ني و مفاعیلها على البنیتین اإلقتصادیة و اإلجتماعیة من ألشام في العهد العثما-هیكلیة ألجهاز اإلداري في والیة طرابلس

ت محكمتها ألشرعیاة )  (1800 – 1666/  1215 – 1077خالل سجالا

 

 ملخصال

 

شكلت والیة طرابلس أحد المراكز الرئیسة في البالد الشامیة بحكم موقعھا الجغرافي االستراتیجي على الساحل الشرقي 

الوالیة بھذا الدور البارز الذي فّوقھا على سائر الوالیات العثمانیة لتصبح موضع تمایز  للبحر االبیض المتوسط، فاحتفظت

 زمن السلطنة ما دفع العثمانیون بمناداتھا " طرابلس المحمیة".

لم تكن والیة طرابلس خارجة عن إطار التنظیم االداري  الذي اتّبعه العثمانیون في ادارة شؤون السلطنة أال و ھو التقسیم 

اإلداري التقلیدي الذي توّزع بین أھل السیف و أھل القلم، فالسلطنة لم تستخدم سیاسة القّوة في الوالیة ،إنّما حققت أھدافھا و 

فرضت ھیبتھا باستخدام وسائل أجدى، صحیح أّن الوالي الذي تمیّز بخبرة و كفاءة عالیة وقف على رأس الھرم في إدارة 

أقامت إلى جانبه أصحاب مناصب أخرى قاسمته نِصاب السلطة في اإلشراف على سیر أمور  شؤون والیته، إاّل أّن السلطنة

الوالیة و في حّل النزاعات ،أال وھما الجھازین الدیني و العسكري ، فجمیعھم ارتبطوا  بشكل مباشر بالسلطة المركزیة في 

 اسطنبول .

ت من فرق متنوعة و  التي رابطت في قالع و أبراج والیة مع انھیار نظام التیمار العسكري إّن االنكشاریة التي تشّكل

طرابلس بدأت مغلقة على المجتمع االھلي إاّل أّن ھذه الصورة تغیّرت و تطّورت باتجاه االنفتاح ، فالمرابطة الطویلة 

الِقوى العسكریة أدّت والسماح بالزواج و تكوین األُسر و السكن خارج القشالق ، إضافة الى االمتیازات التي تمتّعت بھا تلك 

إلى إنخراطھا باالعمال الحرفیة و المھنیة ، فھذین المتغیّرین سمحا لھا بتكوین شبكة من العالقات مع المجتمع المحلّي و 

 ارتبطت مصالحھا االقتصادیة و االجتماعیة بحیاة الوالیة.

الخاصة ، ااّل أّن  الدور االساس فیه  یعود للحاكم  أّما الجھاز الدیني الذي تكّون من  فئات متعدّدة كان لكّل منھا وظائفھا

الشرعي فخیوط المجتمع مرتبطة بیدیه ،علیه أن یعید ترتیبھا عند كل خلل وفقا للقواعد المتّبعة ، لقد بقیت المناصب الدینیة 

و بذھنیته إضافة إلى أبرز الِقوى المحلیّة ،كانت حاجة السلطة الیھم ملّحة بحیث امتلكوا معرفة أعمق بفجوات المجتمع 

امتالكھم لغة الخطاب المحلّي المعّزز بالمكانة الدینیة والشرعیة ما سّھل عملیة االستقطاب المستمر لرضى سلطة 

 المحكومین بالحاكم.

و لقد شّكل الجھاز االداري  الفئة الالزمة و المكّملة في إدارة الشؤون الداخلیة  فجمیع االطراف اجتمعت لھدف واحد اال وھ

 استقرار أمن الوالیة.

 

 

ة:  المقدامة العاما

كان التاریخ والیزال بما یختزنه من معلومات، الحاضنة األساسیّة لثقافة أّي أمةة مةن األمةم، بمةا تمثّلةه ھةذه الثقافةة مةن أھمیّةة 

تطاعة اسةب حضةاریّة، وتفاعةل بشةرّي بةین مختلةف الشةعوب والحضةارات، فةي أرة  معیّنةة عبةر العصةور واألزمنةة. فلةیس

 اإلنسان أن یعیش حاضره وأن یسایر الزمن ویرافقه، إال من خالل تضامنه الوثیق مع الماضي.

انطالقًةا مةن الحاضةر، وفھةم الحاضةر فةي ضةوء الماضةي، ذلةك أّن التةاریخ علةم  یكشةف ھةذا  ،من ھنةا البةدّ مةن فھةم الماضةي

 الماضي ویساعد الباحث على فھم ماآلت إلیه األحداث والوقائع.

م(، وقةد تمیّةزت ھةذه الحقبةة 1918-1516ت البالد الشاّمیة تحت حكةم سةالطین بنةي عثمةان ألكثةر مةن أربعمائةة سةنة  رزخ

 .المعاصر في تاریخناحاضرة  ھاباتّباع أسالیب حكم خاصة بالسلطنة العثمانیة، مازالت أثار

ّسةمة إلةى ثةالث والیةات ھةي، حلةب، دمشةق و م، أبقى العثمانیّون بةالد الشةام مق1516ممالیك سنة العلى اثر انتصارھم على 

طرابلس، وقد عُرفت الوالیة األخیرة في السجالّت الرسّمیة العثمانّیة باسم "طرابلس الشام المحّمیة"، وتبعتھةا نةواح  وأقضةیة 

دن التةي عدیدة، إمتدادًا من صةافیتا فةي أقصةى الّشةمال، حتةى جبیةل ضةمنًا فةي الجنةوب. فطةرابلس المدینةة تعتبةر مةن أھةّم المة

ھةا الحیّةوي ئخضعت للحكم العثمانّي، وقد عرفت فترة من اإلزدھار اإلقتصةادّي نظةًرا ألھمیّةة موقعھةا الجغرافةّي ونشةاط مرف

على الساحل الشرقي للبحر األبیض المتوسةط، فةاعتبرت مةن أھةّم المراكةز التجاّریةة علةى السةاحل الشةامّي بفضةل مقاطعاتھةا 

 د الزراعیّة والصناعیّة.التي كانت تمدّھا بأفضل الموار

ترك ھذا النشاط اإلقتصادّي بصماته على الحیاة اإلجتماعیّة، حیث تّشكلت فئة ثریّة في المجتمع ذات اعتبار إجتمةاعّي كبیةر، 

امتلكت ثروات كبیرة إستطاعت ھذه العائالت أن تشّكل قاعدة مادیّة وإقتصادیّة متمیّزة نجحت في الحصةول علةى النفةوذ مةن 

قاتھا الجیّدة مع السلطة الحاكمة. فساھمت ھذه العائالت في تحقیق النظام واإلستقرار، حیةث امتلكةت معرفةة أعمةق خالل عال

 بعقلّیة وذھنّیة المجتمع، فشّكلت الفئة المّكملة والالزمة لضبط وإدارة نظام الحیاة اإلجتماّعیة.

، إالّ خیةر دلیةل علةى ذلةك، فھةي تعتبةر فةي طةرابلس لشةرّعیةوما الوثائق العدیةدة والمتنّوعةة التةي تّضةمھا سةجالّت المحكمةة ا

بمثابة المخزون الموثّق التي تُقةدّم للباحةث المصةدر األسةاس للتعّةرف إلةى مظةاھر الحیةاة اإلجتماعیّةة، اإلقتصةادیّة، اإلداریّةة، 

 ن.والقضائیّة،وكّل ما یتعلّق بھذه المدینة ومحیطھا الریفّي على مّرنیّف وثالثة قرون من الزم
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مینھا مةةن حجةةب البیةةع والشةةراء، التولیةةة، الةةذلك تعتبةةر وثةةائق سةةجالّت المحكمةةة الشةةرعیّة فةةي طةةرابلس، ونظةةًرا لتعةةدّد مضةة

حكةار، االلتةزام، التعینیةات، البیورلةدات، إقةرار األصةناف، تنصةیب مشةایخ الحةرف، العةزل وغیرھةا، التركات، الوصایة، اال

یخ طرابلس كمدینة ووالیة، لما فیھا مةن تفاصةیل دقیقةة لمختلةف القضةایا والمسةائل ركیزة اساسیّة لكتابة التاریخ وبخاصة تار

التي تتعلّق بالشةؤون الحیاتّیةة واإلداریّةة للسةلطنة العثمانیةة، المتمثلةة بةالوالي وبمسةؤولي الوالیةة والنةواحي التابعةة لھةا، علةى 

 إلیھم. تنّوع مراكزھم ومناصبھم، وكیفّیة تطبیق األعمال والمھام الموكلة 

 

لم تستخدم الدولة  العثمانیة نمطاً إداریّاً واحداً في إدارة المناطق التي دخلةت تحةت نفوذھةا بةل اتّبعةت أسةالیب متنّوعةة تنسةجم 

 مع خصوصیات ھذه المناطق وسكانھا.

 

 *اسةم "التحریةر"لقد كان العثمانیون یقدمون بعد إدخالھم المناطق تحت حكمھم بإجراء إحصاء شامل أطلق على ھةذه العملیةة 

وكانةت ھةذه العملیةة ضةروریة لمعرفةة الطاقةات البشةریة، المادیةةة والمالیةة للمنطقةة، فالفوائةد التةي كانةت تؤمنھةا ھةذه العملیةةة 

 للدولة العثمانیة تتلّخص بما یلي،

 التحّكم بأمور التیمار وتنظیمھا. -

بخاصةة لكةل منطقةة، ینسةجم مةع  *یم قانوننامةهتشغیل اإلیالة بشكل منتظم ومراقبتھا، وقد تّم لعملیات التحریر تنظ -

 وضعھا العام.

 استفادة الخزینة المركزیة في اسطنبول من موارد المنطقة. -

إقامة قّوات خاصة مجّھزة تجھیزاً كامالً في مختلف مناطق الدولة وسوقھا للحمالت العسةكریة كلّمةا دعةت الحاجةة إلةى ذلةك، 

 51من دون أن تتحّمل الدولة نفقاتھا.

 كانت الدولة العثمانیة بعد إخضاعھا أي منطقة تحت نفوذھا تحدّد األسلوب الذي تتبعه في إدارتھا. إذاً 

 

 كیفیة تكوین الجهاز اإلداري في والیة طرابلس الشام من خالل سجالت محكمتها الشرعیة.-1- 

 

ل قمةة الجھةاز اإلداري، ویتةوزع علةى اتبع العثمةانیون فةي إدارة شةؤون السةلطنة تنظیمةاً ھرمیةاً، یبةدأ مةن السةلطان الةذي یمثة

 أصحاب المھام القیادیة واإلداریة بالتراتبیة في كل الوالیات.

ولم تكةن مدینةة طةرابلس خارجةة عةن إطةار ھةذا التنظةیم اإلداري الةدقیق. لقةد كةان الةوالي علةى رأس الھةرم فةي إدارة شةؤون 

رى منھةا، الةوزیر، القائمقةام، المیرمیةران، المحةافر وغیةر والیته، وكان یحمل عند تعیینه لقب باشا، إضافة على تسةمیات أخة

 ذلك.

كةةان یسةةاعده فةةي عملةةه جھةةازین رئیسةةیین یتمتعةةان بنةةوع مةةن االسةةتقالل النسةةبي، ھمةةا الجھةةاز العسةةكري الممثةةل بقةةوات 

ة إلةةى االنكشةةاریة، والجھةةاز القضةةائي الةةذي یشةةرف علیةةه الحةةاكم الشةةرعي. وكةةان الةةوالي وكبةةار الضةةباط العسةةكریین، إضةةاف

الحاكم الشرعي، یعینون مباشرة من اإلدارة المركزیة في إسطنبول، والتي احتفظت بحقھا في التدخل في جمیةع األمةور التةي 

تھم السلطنة، ما یعني أن السلطات الفاعلة في المدینة كانت بأیاد  عثمانیة. أما المناصب اإلداریة الصةغیرة، فقةد عھةد بھةا إلةى 

 ین.أشخاص من السكان المحلی

إذاً كانةةت الوظةةائف اإلداریةةة الكبةةرى الممثلةةة بةةالوالي وكبةةار العسةةكریین والقضةةاة فةةي أعلةةى السةةلم االجتمةةاعي والةةوظیفي، 

یتمتعون بالنفوذ األكبر نسبة إلى سائر الفئات من الموظفین الصغار، وكان تعیینھم في وظائفھم یزیدھم قوة ونفوذاً، ما یسمح 

 السیاسیة واالقتصادیة والمالیة. لھم بالسیطرة والتحكم باألمور

 أقّر العثمانیون التقسیم التقلیدي للطوائف االجتماعیة بتوزیعھا بین "أھل السیف" و"أھل القلم". 

  

                                                             
* - التحرير:كان يُسّمى من يقوم بأعمال التحرير "أمين التحرير" )تحرير أميني( وكان يرافقه قاضي المنطقة ليساعده في مهّمته، هذا العمل يتطلب 

معرفة وخبرة كبيرتين لهذا السبب حرصت السلطات على تعيين أشخاص ذو أمانة ونزاهة، كان المحّرر يقوم بدعوة أصحاب األمالك الكبيرة 
تماعاً إلجراء عملية اإلحصاء ويتطلب ذلك، األخذ بعين االعتبار عدد وأصحاب رؤوس األموال ومتولي األوقاف في المنطقة ويجري معهم اج

نات الذكور اليافعين وأسماء آبائهم، كذلك يتم إحصاء األراضي واألمالك ومساحتها، واألصناف التي كانت تزرع في هذه األراضي وأنواع الحيوا
 التي كانت تربَّى.
Nicora Beldiceanu: Osmanli Devleti Timar ,(Translation:M.Ali Kiliçbay), Ankara, 1985, p.63. 
* - قانوننامه:كتاب القوانين، هو مؤلف يجمع قوانين السالطين العثمانيين وهي قوانين عاّمة لكل الواليات والسناجق، تحّدد واجبات وحقوق كل 

 فئات السكان.
.239مرجع سابق، ص،  لطفي المعوش: موسوعة المصطلحات التاريخية العثمانية،  

51 -  Halil SAHILI OGLU: Turkiye Iktisat Tarihi, Istanbul, 1989, p.27. 
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 رسم بیاني للجهاز اإلداري في السلطنة العثمانیة

 استناداً إلى سجالت المحكمة الشرعیة في طرابلس        

 

 
 

 

 الوالي: -أ  -

لي قّمة الھرم السیاسي واإلدارّي في الوالیة، كغیره من المةوظفین المةدنیین، العسةكریین وأصةحاب المناصةب، كةان یمثّل الوا

الوالي یعیّن مباشرة من اسطنبول، فكلما كانت تدخالت اسطنبول تطال الشؤون الخاصةة والجزئیةة كلّمةا كةان ارتبةاط الوالیةة 

زیةة، فةالوالي یمثّةل السةلطة التنفیذیةة للسةلطان فةي الوالیةة، ھةو الةرئیس اإلدارّي وجھازھا اإلدارّي قویّاً بعاصمة الدولة المرك

 52والعسكرّي فیھا.

، رجةةاالت الدولةةة، أمةةراء اإلسةةطبل، أغةةاوات *علةةى اختیةةار الةةوالي مةةن القةةابي قةةول *درج السةةالطین مةةع نظةةام الدفشةةرمة

 .ة وكفاءة وإدارة عسكریّة أو المستخدمین في السراي، لما كانوا یتمیّزون  بخبر *اإلنكشاریّة

 أحاطت سجالّت المحكمة الشرعیّة "الوالي" بسلسلة من األلقاب،

 " الدستور المعّظم"، "أمیر األمراء الكرام"، "كبیر الكبراء الفخام"، 

 53" صاحب الدولة واإلقبال والسعادة واإلجالل"، الوزیر، القایمقام، میرمیران...

یحةق لھةم رفةع "طةوغ" واحةد، فةي  *التي یحّق لھم رفعھا،كان حّكةام السةناجق "البكةوات" *طواغكان یتّم تمییز الوالة بعدد األ

 *، ویحةّق للةوزراء ثالثةة "أطةواغ"، والصةدر األعظةم*یحق لھم رفع "طوغین" ویتمتّعون بلقب باشةا *حین أّن "البكلربكویة"

 .54تسعة "أطواغ" خمسة "أطواغ"، أّما السلطان فكان موكبه عند القتال تتقدّمه ساریة من

                                                             
 - خالد زيادة: الصورة التقليدية للمجتمع المدينّي، قراءة منهجية في سجالّت المحكمة الشرعية في القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن 52

  .57، ص، 1983فرع الثالث، طرابلس، لبنان، معهد العلوم االجتماعيّة، ال الجامعة اللبنانية،عشر. 
* - الدفشرمة: مصطلح أطلق في العهد العثماني للداللة على نظام يقضي بجمع األوالد من النصارى لتجنيدهم في الجيش االنكشاري، وكانوا 

 يجمعون كل خمس سنوات مّرة واحدة، ويتّم ذلك عقب إصدار السلطان فرمانه.
.94مرجع سابق، ص،  المعجم الجامع في المصطلحات،حسان حالق وعباس صباغ:   

* - القابي قول:قابي: بمعنى باب، وقول بمعنى العبد أو المملوك وقابي قول يعني عبيد الباب، فلم يكونوا عبيداً بالمعنى الحقيقي ولكنهم كانوا 

 يعتبرون ُملكاً للسلطان وتحت تصّرفه.
.94مرجع سابق، ص،  لمصطلحات،حسان حالق وعباس صباغ: المعجم الجامع في ا  

 * - أغاوات اإلنكشاريّة: أغاوات جمع آغا ومعناه السيّد أو الرئيس واإلنكشارية هي فرقة المشاة في الجيش العثماني.
 -1670ي، القسم األّول األوضاع االجتماعية والنشاط االقتصادي والثقاف منير وعادل إسماعيل: تاريخ لبنان الحديث، الوثائق الدبلوماسيّة،

.213، ص، 1، ج1945  
  - سجالّت المحكمة الشرعيّة في طرابلس: سجل رقم 13 ص 147، وسجل 23، ص، 53.11
 * - األطواغ: جمع طوغ، وهو علم أو لواء عليه جزء من شعر ذيل الحصان، عالمة التكريم .

.57، ص، 1993بيروت،  ،1دار النفائس، ط عبد الغني عماد: السلطة في بالد الشام في القرن الثامن عشر،  
 * - البكوات: جمع بك، لقب يعود إلى منصب رفيع كحاكم لواء، حاكم عسكري أو أبناء موظفين رفيعي المستوى.

، 1دار النهار للنشر، بيروت، لبنان، كم، 1711 -1546عبد الرحيم أبو حسين: لبنان واإلمارة الدرزية في العهد العثماني ، وثائق دفتر المهّمة 
.269ص،  ،2005  

 * - البكلربكوية: معناه بك البكوات، لقب أطلق في العهد العثماني على حكّام الواليات.
.42مرجع سابق، ص،  حسان حالق وعباس صباغ: المعجم الجامع،  
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إّن السلطة المركزیة في اسطنبول ھي التي كانت تمنح الوالة شرعیة أعمالھم وصالحیاتھم وقةراراتھم وبالتةالي لقةد احتفظةت 

 بحّق التدّخل في جمیع األمور. 

متطلبةات البةاب فالوالي إذاً ھو موظف كبیر في اإلدارة العثمانیةة، ھةو حةاكم السیاسةة فةي والیتةه والمنفّةذ والراضةخ ألوامةر و

 العالي، فالمھام التي كان یقوم بھا في والیته یمكن حصرھا فیما یلي،

 النظر األمور اإلداریّة بشكل عام. -

 تطبیق العدالة في الوالیة وعدم التمییز بین الرعایا. -

 إعمار البالد وتأمین األمن والنظام. -

 المحافظة على البالد وحمایة األھالي من اللصوص وقطاع الطرق. -

 المشاركة مع جنود الوالیة في الحمالت العسكریّة. -

 إرسال المستحقات المالیّة إلى الخزینة من دون تأخیر. -

 55تنفیذ ما یرده من أحكام سلطانیة وأوامر صادرة من مركز الدولة، دون تلكؤ أو إھمال. -

، إضةافة إلةى عةدد مةن المةوظفین اعتمد الوالي في عملةه الیةومّي علةى حاشةیته والتةي كانةت تنتقةل معةه مةن والیةة إلةى أخةرى

الذي كان یقوم مقام الوالي عند غیابه، فكان غیاب ھذا األخیر إّما بسةبب  *المرتبطین به شخصیّاً وأبرزھم القائمقام أو المتسلم

كمةا أّن تعیینه وبُعده عةن مركةز الوالیةة، وإّمةا بسةبب قیامةه بمھةام الةدورات العسةكریّة، وأحیانةاً بةأمور قافلةة الحةاج الشةامّي، 

الوالي كان ینتدبه إلدارة المدن المھّمة أو والیات في حةال إسةنادھا إلیةه باإلضةافة إلةى والیتةه، وھةذا مةا یفّسةر أّن القائمقةام أو 

بـ  ققـدوا ارقـرال الكـرام عمـدا ، وقةد نةودي المتسةلّم فةي سةجالّت المحكمةة الشةرعیة، 56المتسلّم ھو شریك الوالي في الحكةم

 57الكبراء الفخامق.

كان یتّم اختیار المتسلّم بشكل خاص من أعیان الوالیة المتنفذین، ألن المھام الملقةاة علةى عاتقةه تسةییر دفّةة اإلدارة تتطلّةب أن 

یكون شخصاً مرغوباً به من قِبَل األھالي، وأن یكون ذو شخصیّة قویّةة قةادراً علةى جمةع العائةدات المالیةة فةي وقتھةا المحةدّد، 

 صوص وقّطاع الطُرق. وحمایة األھالي من الل

 58كان یتّم تعیین المتسلّم في منصبه بناًء لرغبة الوالي، إالّ أّن تثبیته كان یتّم في العاصمة المركزیة في اسطنبول.

 

بالرغم من أّن الوالة یمثّلون السلطان في والیاتھم، إالّ أّن سلطتھم لم تكن مطلقة من الناحیة النظریة، لقد مارس البةاب العةالي 

 *بته من خالل نظام مؤلف من أربعة عناصر،" الباشا"، "القاضي"، "العسكر"، "الدفتردار"رقا

فتنفیذ أحكام الشریعة وحةّل النزاعةات المدنیةة واإلشةراف علةى شةؤون الحیةاة الیومیّةة كانةت بأیةدي القضةاة الةذین یعیّنةون مةن 

الي، الذي لم یكن یملك أیة سلطة تخّوله تجةاوز أحكةام اسطنبول، لقد كان ھؤالء یمارسون صالحیاتھم باستقاللیة تامة عن الو

 الشریعة.

، 59عندما كان یتّم نقل الوالة أو عزلھم كةان الةدفتردار یجةري الحسةابات الالزمةة لتبرئةة الذمةة أو للمصةادرة إذا مةا أبلة  بةذلك

ھم، لھذا السبب ظّل سیف العزل فإّن بعض الوالة كانوا یلجأون إلى إجراءات متطرفة یتخطون فیھا حدود السلطة الممنوحة ل

تحّسةباً لخطةورة تنةامي سةلطة مةا ومةا یمكةن أن تشةّكله  *والمصادرة مسلّطاً على الوالة، والسبب یعود إلى وعي الباب العةالي

 من مقدمات لتنامي عصبیة یمكن توظیفھا في عملیات تمّرد وعصیان.

 الصوباشي والعسس باشي.المدینة ھما، كان الوالي یعیّن شخصین لتولّي مھام األمن واالستقرار في 

                                                                                                                                                                                              
* - باشا: لقب عثماني رفيع، بمعنى نائب السلطان كان يعطى أصالً للوزراء، ففي سجالّت المحكمة الشرعية إّن استخدام كلمة باشا تشير عادة 

 على الوالي..
.55، ص، 1986منشورات الجامعة اللبنانية، الفرع الثالث، معهد العلوم االجتماعية، طرابلس،  خالد زيادة: أركيولوجيا المصطلح الوثائقي،  

 * - الصدر األعظم: مصطلح أطلق في العهد العثماني للداللة على كبير الوزراء في الدولة العثمانية.
.136مرجع سابق، ص،  حالق وعباس صباغ: المعجم الجامع في المصطلحات، حسان  

  - خالد زيادة: الصورة التقليدية للمجتمع المدينّي،  مرجع سابق، ص، 54.63
  - أحمد فريدون بك: منشآت السالطين، استانبول ]د.ن[، 1274هـ، ص، 55.201
* - المتسلّم: مصطلح أطلق في العهد العثماني للداللة على من يعهد إليه الوزير بتسلّم الوالية ريثما يصل هو إلى واليته، كما تطلق على من يعهد 

 إليه الوالي أو الحاكم بتسلّم الحكم إذا خرج هو إلى الحرب، وكان من مهام المتسلّم جمع عوائد الوالية وإرسالها إلى الحاكم األصلي.
.199ص، مرجع سابق،  حسان حالق وعباس صباغ: المعجم الجامع،  

  - حسن يحي: المؤتمر األول لتاريخ والية طرابلس إبّان الحقبة العثمانية، مرجع سابق، ص، 56.53
  - سجالّت المحكمة الشرعية في طرابلس:  سجل رقم 4، ص، 57.110
 - أحمد الحالّق البديري: حوادث دمشق اليوميّة 1741- 1762م، نقّحها الشيخ محمد سعيد القاسمي، تحقيق ونشر د. أحمد عزت عبد الكريم، 58

.194، ص، 1959مطبوعات الجمعية المصريّة للدراسات التاريخية، القاهرة،   
 * - الدفتردار: هو الشخص الذي يتولى أعلى منصب مالي على مستوى الوالية، فهو الذي يشرف على حسابات الوالية.

، ص، 1986لبنانية، الفرع الثالث، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، طرابلس، منشورات الجامعة ال خالد زيادة: أركيولوجيا المصطلح الوثائقي، 

46.  
  - محمد خليل المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثامن عشر،  دار البشائر اإلسالمية ودار ابن حزم ، ط3، 1988، ج3، ص، 59.211
* - الباب العالي: مبنى كبير فخم، أنشئ إلقامة الصدر األعظم مع أسرته وحرسه، وخصصت بقيّة أجنحته الجتماع كبار موظفي الدولة الذين 

 يقومون بتصريف شؤون البالد، ثّم غدا يطلق هذا المكان بالتدريج للداللة على الصدر األعظم بالذات.
.31مرجع سابق، ص،  حسان حالق وعباس صباغ: المعجم الجامع في ا لمصطلحات،  
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ھو مصطلح عثماني مكّون من لفظین ویعني قائةد الجةیش، أي أنّةه بمثابةة رئةیس الشةرطة، ولھةذا  فالصوباشي أو السوباشي

كان یتمتّع بموقع خاص في اإلدارة، فانحصرت مھامه في فرة األمن واالستقرار والنظةام فةي منطقةة نفةوذ الةوالي، صةیانة 

 60اس، الحراسة في اللیل والتحّري عن كّل من یخّل باألمن.أعراة الن

 وكان یتّم تعیین الصوباشي من قبل الوالي،

ن  ققدوا العلما ارعالم مختار الموالي العظام النایب الشرعي حاالً بطرابلس الشام محمد أفندي زیـد فلـلن نخبـركم هـو أنـا

هنا سوباشیاة نفس طرابلس الشام على فخـر أقرانـن في هذه السنة المباركة سنة إحدى وأربعین ومایة والف ا لمارتیة وجا

ا بعایـد السوباشـیة علـى موجـب السـنین السـابقة بشـرط الحفـ   ن یتصـرا مصطفى آغـا زیـد قـدره بطریـل االلتـلام علـى انـا

رنا لكم هذا البیورلدي حـال وصـو لن الـیكم والحراسة وصیانت أعراض العباد على موجب المعتاد القدیم بناًء على ذلك حرا

فـوا بجمیــئ الرسـومات العانـدا علــى موجـب الســنین  ووقـوفكم علـى عینــاه تعرفـوا المـومى الیــن سوباشـي فــي البلـدا وتعرا

ا السوباشي المومى الین بأناك تكول مقیاد بالقیام بشروط الخدمة المرقومة من حراسة لیـ   السابقة من غیر خالا وتعرا

ر وصیانة أعراض كما جرت بن العادا وإل صد ر منك قصور تندم حیث ال ینفعك الندم تعلم ذلك وتعتمده غایة اإلعتماد حرا

ل مارت سنة إحدى وأربعین ومایة وألف.ق في أوا
61 

ھذه الوثیقة ھي عبارة عن بیورلدي موّجه إلى الحةاكم الشةرعي محمةد أفنةدي، إلعالمةه بتعیةین سوباشةي فةي مدینةة طةرابلس 

 وھو مصطفى آغا.

على أتّم وجه من حراسة في اللیل وصیانة أعراة، وإن صدر منه أي قصةور فةي الخدمةة فسیحاسةب على أن یقوم بالخدمة 

 على فعلته.

كانت تحت إمرة الصوباشي قّوة أمنیة وھو العسس باشي  الحةارس( والتةي كانةت مھامةه منحصةرة فةي تنظةیم الةدوریات فةي 

 اللیل والنھار في أحیاء المدینة العتقال اللصوص والمشبوھین.

ان العسس باشي یتحّمل مسؤولیة السرقات التي كانت تحصل عند عدم تمّكنه من القاء القبض علةى اللصةوص، فكةان یغةّرم ك

 62بدفع أثمان المسروقات.

 الوثیقة التالیة تطلعنا على عزل العسس باشي في المدینة وتعیین مكانه عسس باشي آخر،

طرابلس الشام محمد أفندي زید فللن وقدوا الثقـاا المسـتحفظین  ق فخر النواب المشترعین النایب الشرعي حاالً بقلاء

العسس صار طاوي حرام  *دزدار قلعة طرابلس الشام الحاج حسن آغا زید حفظن نخبركم هو أنان بسبب تراخي أوده باشي

رال بـاكیر أزعج الناس وهذا شيء مما یجب إزالتن للم رفعن ونصـب أوده باشـي مكانـن فرفعنـاه ونصـبنا رافعـن فخـر ارقـ

ل وأمرناه أل یقوم في الخدمة المرقومة بشرط االستقامة من غیر تواني وأذنااه أل  باشي اروده باشي السابل كما كال أوا

 أيا من وقئ في یده لیالً یرمي علین القبض ویأتي بن موثوقاً لطرفنا وإل تصداى.

واه كذلك تنبهـوا علـى اروده باشـي المنصـوب علـى أصدرنا هذا البیورلدي وأرسلناه إلیكم حال وصولن ووقوفكم على فح

ا اروده باشـي المـومى إلیـن بأنـك  الوجن المشروح وال تدعو أحد یعارضن بالخصوص المذكور بوجـن مـن الوجـوه ونعـرا

تقوم في خدمة أوده باشیة العسس والدورال في شوارع البلدا في اللی  والنهار محافظـاً علـى التجسـس والـتفحاص علـى 

وأه  الفجور وأي من وجدتن من ارشقیا ترمي علین القبض كمـا ذكرنـا وتبـذل المجهـود ویصـرا المبـدور بهـذه  ارشقیا

ـا یبلـب م مـن طاعـة هـواك مالزمـاً لداء الخدمـة المـذكورا  الخدمة وكمال الصداقة سالكاً بذلك تقوى موالك متجنبا عما

 رجا ثواب رباك یوم القیامة بكمال العفة واالستقامة منهمكاً على ما یریح المسلمین

ر في السابئ من شهر رجب سنة ستین ومایة والفق. والعم  بموجب البیورلدي واعتمدوه غایة االعتماد حرا
63 

نستخلص من ھذه الوثیقة على أنّھا بیورلدي موّجه إلى الحاكم الشةرعي محمةد أفنةدي وإلةى دزدار قلعةة طةرابلس حسةن آغةا، 

 بَل أوده باشي العسس في أداء خدمته، أدّى إلى أعمال محّرمة ما أزعب الناس.مفاده أنَّه حصل تراخي من قِ 

فعُِزل العسس من منصبه وعُیّن مكانه األوده باشي العسس السابق في الخدمة، على أن یقوم بمھامه وواجباتةه علةى أتةّم وجةه 

ض علةى األشةقیاء والمخةالفین وصةیانة أعةراة من قیام بدوران في شوارع البلدة لةیالً ونھةاراً ومحارسةة المدینةة وإلقةاء القةب

 الناس والسھر على راحتھم باذالً كل جھوده في ھذه الخدمة.

 

كمةا كةان یعةاون الةوالي عةدداً مةن المةوظفین الةذین كةانوا ینتقلةون معةه  مةن والیةة إلةى أخةرى، وقةد عُةرف ھةؤالء تحةت اسةةم 

 ، منھم،*"ارغاوات أصحاب الكاركات،"
 مهامن صاحب الكاركات

 ھو السیّد والمسؤول عن المقّر اإلداري الذي یرأسه الوالي. 64دیوان أفندسي

                                                             
  - فاضل بيات: الدولة العثمانية في المجال العربي، مرجع سابق، ص، 60.65
  - سجالت المحكمة الشرعيّة في طرابلس:  سجل رقم 5، ص، 61.15
  - حسان حالّق وعبّاس صباغ: المعجم الجامع في المصطلحات، مرجع سابق، ص، 62.154
 * - أوده باشي: أوده يعني غرفة، وباشي يعني رئيس، يعني رئيس غرفة العسس.

.48مرجع سابق، ص،  سوعة المصطلحات العثمانية،لطفي المعوش: مو  
  - سجالت المحكمة الشرعيّة في طرابلس:  سجل رقم 9، ص، 63.120

 * - األغاوات أصحاب الكاركات:  كار معناها مهنة وكاة بمعنى المكان، ويراد بها من يقومون بخدمة الوالي في السراي.
.60بق، ص، مرجع سا عبد الغني عماد: السلطة في بالد الشام،  

  - حسان حالق وعباس صباغ: المعجم الجامع في المصطلحات، مرجع سابق، ص، 64.97
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 ھو موظف عالي الشأن والمسؤول عن سیف السلطان وأسلحته األخرى. 65السلحدار

 جوقدار تعني مفّوة، وباش یعني رئیس، أي رئیس المفوضین لدى الوالي. 66الباشجو قدار

 الوالي ، وكان یحمل أعالم الوالي ویسیر خلفه أثناء تنقله.رئیس فرقة البرید لدى  67التتار أغاسي

بیرق بمعنى الرایة ودار بمعنى الحامل فالبیرقدار ھو حامل رایة الرماة وكان یةتّم اختیةاره مةن المحةاربین  68البیرقدار

 القدامى وكان مكلّفاً بحمل البیارق أمام الوالي في المواكب الرسمیّة.

 یر أمام موكب الوالي إلفساح الطریق له.اآلغا الذي یس 69دربندار

 قائد كتیبة عسكریّة تابعة للوالي،وھو من أرفع المناصب. 70اآلي باش جاویش

ھو الرامي بالقوس والنشاب، فھو رئیس صنف من الجنود مھمتھم مرافقة الوالي لحمایته وإخالء الطریق له  71قواس باشي

 رتفع العدد إلى أكثر من ذلكقّواسین وقد ی 6أو  5وكان لكل وال  ما بین 

 

:  الوالي وقافلة الحاج الشاميا

كانت قافلة الحاج الشامّي الشةغل الشةاغل بالنسةبة للدولةة العثمانیةة، وسةالمة الحجةاج تعتبةر مةن أولویاتھةا، لقةد أناطةت الدولةة 

الشةةام منةةذ الربةةع األخیةةر للقةةرن  بةةاألمراء المحلیةةین لةةبالد *العثمانیةةة، فةةي بةةاد، األمةةر، إمةةارة قافلةةة الحجةةاج ورئاسةةة الجةةردة

السادس عشر وحتى بدایة القرن الثةامن عشةر، لكةن الصةراع علةى النفةوذ والسةلطة بةین ھةؤالء األمةراء، أثّةر سةلباً علةى ھةذه 

المھّمةةة وعلةةى عالقةةة الحكةةام المحلیةةین بالدولةةة العثمانیةةة، حیةةث انتقلةةت إمةةارة الحةةاج أّوالً إلةةى أغةةوات اإلنكشةةاریة ومةةوظفین 

 72یین، ومن ثّم إلى والة بالد الشام.عثمان

كان یترتّب على الوالي ترؤس القافلة بنفسه وإعداد العدّة من المؤن والعساكر والتضحیة بكل شيء حتى ولو كلّفه ذلك حیاتةه 

 في سبیل حمایة الحجاج من اللصوص 

، بـ"القدم الشةریف" ھةذه الطریةق كان الحجاج یجتمعون في الشام ویأتون من كل حدب وصوب، كانت نقطة االنطالق تسّمى

وتعةود فةي النصةف الثةاني  *التي تمتدّ من الشام حتى الحرمین الشریفین، وكان توقیت االنطالق من النصف األول مةن شةّوال

 73، ھذا یعني أّن القافلة كانت تستغرق على األقل أربعة أشھر.*من شھر صفر

لبدویة، بخاصة عند توجه القافلة إلى الحب وعند العودة منه، لقةد كانةت تتّخةذ لم تخُل قافلة الحاج الشامّي من تعدّیات العشائر ا

ھةذه العشةةائر مةن طریةةق قافلةة الحةةاج الشةامّي ھةةدفاً مربحةاً لھةةا، وقةد نشةةطت ھةذه العشةةائر فةي المنةةاطق البعیةدة عةةن المراكةةز 

انیةة إلةى اتّخةاذ إجةراءات مختلفةة بغیةة اإلداریة التي اتّسمت بضةعف الوجةود العسةكري فیھةا، لھةذا السةبب لجةأت الدولةة العثم

 حمایة الحجاج من تعدّیات العشائر ومن ھذه اإلجراءات نذكر ما یلي،

 جمع الحّجاج في نقطة تجّمع وانطالقھم في وقت واحد ضمن قافلة واحدة. -

دمشةق حتةى مرافقة قّوة عسكریّة تكون تحت إمرة قائد الجردة، والتي كانت تعتبر قّوات خاصة ترافق القافلة مةن  -

 الحرمین الشریفین.

تقةدّم إلیھةا فةي موسةم  *كسب العشائر البدویة، بتوزیع مبال  من المال على كّل منھا سةمیّت " بالصةّرة السةلطانیّة" -

 الحب.

 74تغطیة نفقات نقل الحجاج، واستئجار الجمال من العشائر وتقدیم المؤن لھم. -

                                                             
  - عبد الرحيم أبو حسين: لبنان واإلمارة الدرزية، مرجع سابق، ص، 65.280
  - عبد الغني عماد: السلطة في بالد الشام، مرجع سابق، ص، 60. 66
  - لطفي المعوش: موسوعة المصطلحات التاريخية، مرجع سابق، ص، 67.82
 - خالد زيادة: أركيولوجيا المصطلح الوثائقي، منشورات الجامعة اللبنانية، الفرع الثالث، معهد العلوم االجتماعية، طرابلس، لبنان، 1986، 68

.56ص،   
  - عبد الغني عماد: السلطة في بالد الشام، مرجع سابق، ص، 69.60
  - عبد الرحيم أبو حسين: لبنان واإلمارة الدرزية، مرجع سابق، ص، 70.269
  - حسان حالق وعباس صباغ: المعجم الجامع في ا لمصطلحات، مرجع سابق، ص، 71.178
* - الجردة: تعرف بالجردة العسكرية والتي تعني جمع المؤن واالحتياجات الضرورية ومالقاة الحجاج عند عودتهم من السعودية حيث تكون نقطة 

داخل الحرمين الشريفين فالجردة كانت تنطلق بعد شهر من انطالق القافلة.االلتقاء عادة في "هديّة"   
منشورات الجامعة اللبنانية، كلية اآلداب والعلوم ، 1918 -1516حسن يحي: المؤتمر األول لتاريخ والية طرابلس إبّان  الحقبة العثمانية، 

.44، ص، 1995اإلنسانية، الفرع الثالث، أيار،   
  - رافق عبد الكريم: العرب والعثمانيون 1516- 1918، دمشق ، ط1، 1974، ص، 169 و72.195

 

 

 

 
  - حسن يحي: المؤتمر األول لتاريخ والية طرابلس،  مرجع سابق، ص، 73.43
* -  الصّرة السلطانية: مبلغ من المال يدفع لشيوخ القبائل البدوية على الطريق إلى الحجاز تأميناً لسالمة قافلة الحج، وتعني أيضاً األموال والهدايا 

 التي يرسلها السلطان سنوياً إلى مكة المشّرفة والمدينة المنّورة لتوزع على األشراف واألعيان خالل الحج.
.281مرجع سابق، ص، عبد الرحيم أبو حسين: لبنان واإلمارة الدرزية،   
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لةة العثمانیةة، نجةد أّن بعةض العشةائر كانةت تسةتھین بةالمنح السةلطانیة على الرغم من كل ھذه اإلجراءات التي قامةت بھةا الدو

وترى في نھةب وسةلب الحجةاج مكسةباً، لھةذا نجةدھم یغیةرون علةى القوافةل بخاصةة عنةدما تكةون القةّوة المحافظةة غیةر كافیةة 

 لحمایتھا.

تلةف الطةرق فانتھجةت سیاسةة وفةاق معھةا لقد حاولت الدولة العثمانیة قدر المستطاع إستمالة ھذه العشائر البدویة وكسبھا بمخ

ألجل استتباب األمن وحمایة مصالحھا، فنجاح الوالي بتأمین سالمة قافلة الحاج الشامّي ھو االمتحان الحقیقةي الةذي یةؤمن لةه 

 75تجدید والیته.

 بعیةد بمةا یمثّلةةه لةم تكةن سةلطة الةوالي مطلقةةة فةي جمیةع األحةوال، ففةي المدینةةة منّظمةات أھلیةة محلّیةة كانةت مرتبطةةة إلةى حةدّ 

 القاضي من سلطة قانونیة وشرعیّة.

 الحاكم الشرعي أو القاضي: -ب  -

 

كان القاضي یمثّل سلطة على جانب كبیر من األھمیّة في الوالیة، وقد عرف أیضاً باسم الحاكم الشرعي، نائب الحاكم، عمةدة 

 الموالي وعمدة النواب.

 عاریف التالیة،كما أّن سجالت المحكمة الشرعیّة أحاطته بالت

ل الحـالل مـن الحـرام ميیـد شـریعة سـیاد ارنـام علیـن أفلـ   قموالنا وسیدنا أعلم العلماء ارعالم تاج المـوالي العظـام ممیـا

 76الصالا وأتما السالم الحاكم الشرعيق.

ین، فالقضةةاة كةةانوا ھةةذا التعریةةف ال یعبّةةر إالّ عةةن تقةةدیر عمیةةق لمةةا یمثّلةةه الحةةاكم الشةةرعي عبةةر تنفیةةذه ألوامةةر الشةةرع والةةد

 یصبغون الدولة العثمانیة بالصبغة اإلسالمیة على اعتبار انھم یستندون في أحكامھم إلى حكم الشریعة اإلسالمیة.

كانةةت المھّمةةات الملقةةاة علةةى عةةاتق الحةةاكم الشةةرعي واسةةعة ومتعةةددة، لقةةد قةةام بمھةةام قاضةةي األحةةوال الشخصةةیة، القضةةایا 

 أي انّھةا كانةت  79، إضافة إلى أّن محكمته كانت دیواناً للمظالم78محكمة التجارة 77الجنایات،المستعجلة، االستئناف، الجزاء، 

 تنظر في قضایا الدعاوي على الحكام(.

ویثبّت مشایخ الحرف  80في واقع األمر ان وظیفة الحاكم الشرعي كانت أوسع من ذلك، فھو الذي كان یوّجه الوظائف الدینیّة

 83ویشرف على األوقاف ویعیّن المتولین علیھا. 82ھمویفّض منازعات 81في مشیختھم

 ھذه المھّمات المختلفة التي كان یقوم بھا الحاكم الشرعي تحمل داللة على أھمیّة مكانته وأھمیّة المنصب الذي یشغله.

لتةي كان القاضي یعیّن من اسطنبول، ویتولى المنصب في والیة طةرابلس قةاة  غیةر محلّةي علةى األغلب،وبسةبب الطریقةة ا

كان یعیّن بھا القاضي، لم یكن للوالي أي سلطة تمّكنه من عزل الحاكم الشرعي أو تضةییق نطةاق عملةه، فالةدعاوى والقضةایا 

 التي كانت تقام ضد الوالة، تُرفع أمام الحاكم الشرعي من دون حرج.

ن االتّسةةاع بحیةةث ضةةّم أعةةوان أو المحكمةةة، وكةةان ھةةذا الةةدیوان مةة *شةةغل الحةةاكم الشةةرعي مجلسةةاً خاصةةاً بةةه وھةةو "الةةدیوان"

القاضي أو جھازه التابع له، كما الحق بالمحكمة سجن، غالباً ما كانت الجلسات تعقد في المحكمةة، إالّ أّن المحكمةة یمكنھةا أن 

 وھو الذي ینوب عنه في الحضور، *تعقد خارج مدینة طرابلس وفي حال انعقادھا خارج المدینة فإّن نائب الحاكم الشرعي

س الشرع الشریف المعقود في دیوال بیروت... لدى كاتبن المعین في ذلك من قب  الحاكم الشـرعي حلـر الوكیـ  ق بمجل

 84الشرعي عن ارمیر ملحم الشهابي... وذلك بجمئ مال میري ناحیة البترول من أعمال طرابلس الشام..ق

 ة الشرعیّة، ویتعدّى كان یعاون القاضي في عمله عدد  من الموظفین الذین یشّكلون جھاز المحكم

، *ومةن بیةنھم،" البةاش كاتةب 85مجموعھم العشرة أفراد، فھؤالء المعاونین یزید أو ینقص عددھم تِبَعاً للمدینة أو تبعةاً للحاجةة

 .*والمحضر باشي *، المقابلجي*الترجمان

                                                                                                                                                                                              
  - فاضل البيات: الدولة العثمانية في المجال العربي، مرجع سابق، ص، 74.149
  - عبد الكريم رافق: بحوث في التاريخ االقتصادي واالجتماعي لبالد الشام في العصر الحديث،  دمشق، 1985، ص، 75.194
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 2، ص، 1 وسجل رقم 7، ص، 76.60
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 2، ص، 96 وسجل رقم 6، ص، 77.109
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 4، ص، 78.16
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 2، ص، 79.5
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 9، ص، 116 وسجل رقم 10، ص، 80.157
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 2، ص، 103 وص، 81.345
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 3، ص، 82.111
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 1، ص، 3 وص، 83.49
 * - الديوان: يشار إلى هذا المصطلح في سجالت المحكمة الشرعية إلى هيئة المحكمة عند اجتماعها وإلى مجلس الوالي .

.65، ص،1986منشورات الجامعة اللبنانية، الفرع الثالث، معهد العلوم االجتماعية، طرابلس، لبنان،  خالد زيادة: أركيولوجيا المصطلح الوثائقي،  
 * - نائب الحاكم الشرعي: هو الذي ينوب عن الحاكم الشرعي في حال غيابه، وكان هؤالء النّواب يعيّنون في أغلب األحيان من العلماء المحليين.

.152مرجع سابق، ص،  الشام،عبد الغني عماد: السلطة في بالد   
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 13، ص، 147 وسجل رقم 15، ص، 84.100
  - خالد زيادة: الصورة التقليدية للمجتمع ا لمدينّي، مرجع سابق، ص، 85.87
 * - الباش كاتب: لقب لرئيس الكتّاب الذين يعملون في ديوان الدولة العثمانية.

.34مرجع سابق، ص،  وعباس صباغ: المعجم الجامع في المصطلحات، حسان حالق  
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، وكةان القاضةي یعةیّن 86ة النةاس، رجال الدین أو عاّمة*كان معاونو القاضي یتّم اختیارھم في أغلب األحیان من بین األشراف

 ھؤالء بموجب مراسالت شریفة للشخص الذي یختاره، إذ تعتبر ھذه المراسالت بمثابة قرار التعیین، من األمثلة على ذلك، 

ا نصـبناك محلـراً فـي  ق من مجلس الشرع الشـریف إلـى الرجـ  المـدعو السـیاد مصـطفى ابـن السـید علـي ننهـي إلیـك بأنـا

م لتكن متقیاداً بالخدمة المرقومة مراقباً موالك مجتنباً عن هواك وإیااك عن المی  عن جادا الصـواب محكمة طرابلس الشا

 87تشاهد ألیم العقاب تعلم ذلك والسالمق.

فیما یتعلّق بطریقة المحاكمة، فقد كان "المحضر باشي" یُدخل المتداعین إلى المحكمة حیث یمثلون أمةام أحةد الشةھود العةدل، 

ً فیستمع إلى  عن ھذا األمر، ثّم یصةدر الشةاھد المةذكور الحكةم، وإذا كانةت الةدعوى بسةیطة  *أقوالھم ویسّجل ذلك ویأخذ رسما

وأقّر المدّعى علیه حّق المدّعي، تنتھةي المسةألة عنةد ھةذا الحةدّ، وإالّ فتعةرة القضةیة مةن جدیةد علةى نائةب القاضةي أو علةى 

، فةإذا مةا أُشةكلت القضةیة فقھیّةاً، كةان علةى القاضةي أن یطلةب "فتةوى" قاضي القضاة الجالس على سجادته في قاعة المحكمةة

بذلك مةن المفتةي، علةى أن توّجةه إلیةه المسةألة بشةكل سةؤال خّطةي ویضةع المفتةي جوابةه علیةه، حیةث یصةدر القاضةي حكمةه 

 استناداً إلى ھذه الفتوى. 

 ،*حالّتھم وحاراتھم من الزرب واألشقیاءإذ نجد أّن القاضي یستدعي سّكان كل حّي ویأخذ علیھم تعھداً بتطھیر م

ق... وإل أمسكوا أحداً من اللرب والخوارج أو خرج منهم أو من محلاتهم رج  زرب أو خارج عن طاعة أولي ارمر ولـم 

 .88*یمسكوه ویقتلوه ولم یسلموه على حاكم البلدا فیكول علیهم خمسة أكیاس ك  كیس خمسمانة غرش

 الحاكم الشرعي ال ینحصر دوره فةي البةّت بالقضةایا بةل یعطینةا فكةرة واضةحة عةن دوره فةي فمن خالل ھذه القضیة نرى انّ 

الرقابة الیومیّة للحیاة المدینیة وإشرافه المباشر علیھا، والواقع إن منع إسكان األغراب یستند إلى قاعدة ما، ومةن المةرجح أن 

ا یدفعون أنواعاً مختلفة مةن الضةرائب ولعةّل إیةواء الغریةب یكون المنع على عالقة بمسألة الضرائب، ألن جمیع السكان كانو

 دون علم الحاكم الشرعي یعني تھّربه من دفع ھذه الضرائب.

، فالمحكمةةة الشةةرعیة كانةةت الجھةةة 89فةةي بعةةض الشةةؤون العائةةدة ألبنةةاء طةةوائفھم *كةةان القاضةةي یستشةةیر المطةةران والحاخةةام

لجةأون إلیھةا فةي أمةور كثیةرة، كةذلك لحةل المشةاكل بةین جماعةات الیھةود الصالحة لحل خالفةات غیةر المسةلمین الةذین كةانوا ی

 والنصارى إذا حصلت،

 دعوى أقامھا الیھود على النصارى،

ق... حلر بمجلس الشرع الشریف... ك  من الحاخـام ارسـالل ولـد موصـى الیهـودي صـلمول ولـد مردخـال وناصـر ولـد 

 90ور وجرجس ولد سلیمال...قسلیمال ولد عبد الن *ابراهام... وادعوا على الذمي

 

                                                                                                                                                                                              
* - الترجمان: هو المترجم الذي يعمل في ديوان المحكمة وهو ملحق بالقاضي الذي ينقل له النصوص من العربية إلى العثمانية والعكس صحيح، 

 وكانت العادة عند موت أحد المترجمين أن يحّل ابنه مكانه.
.57مرجع سابق، ص،  سوعة المصطلحات التاريخيّة،لطفي المعوش: مو  

 * - المقابلجي: مصطلح أطلق في العهد العثماني للداللة على مدقق المعامالت في الدوائر الرسميّة.
.208مرجع سابق، ص، حسان حالق وعباس صباغ: المعجم الجامع في المصطلحات،  

 * - المحضر باشي: هو الموظف ا لمسؤول عن ا ستدعاء األشخاص إلى المحكمة والتأّكد من حضورهم.
.87مرجع سابق، ص،  عبد الرحيم أبو حسين: لبنان واإلمارة الدرزية،  

* - األشراف: يعتبرون ذوي قرابة متحّدرة عن انتسابهم إلى آل البيت، وقد ميّز هؤالء أنفسهم بالحق في وضع العمامة الخضراء على الرأس، 

تيازات والمنافع، ويوصفون دائماً بـ"السادة".وكانوا يحصلون على عدد من االم  
.55 -54مرجع سابق، ص،  حسن يحي: المؤتمر األول لتاريخ والية طرابلس،  

  - خالد زيادة: الصورة التقليدية للمجتمع المديني، مرجع سابق، ص، 86.88
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 10، ص، 87.157
 * - رسماً: من رسم أي ضرائب/عائدات، وهي تنقسم على:

الرسوم العرفية وهي الضرائب غير المنصوص عليها في الشريعة. -  
الرسوم الشرعية وهي تلك المنصوص عليها في الشريعة. -  

.279مرجع سابق، صعبد الرحيم أبو حسين: لبنان واإلمارة الدرزية في العهد العثماني ،   
 * - الزرب واألشقياء: هم المخلّين باألمن والنظام.

.66مرجع سابق، ص،  فاضل البيات: الدولة العثمانية في المجال العربي،  
* - غرش: أو قرش،وحدة نقدية عثمانية ظهرت خالل القرن الثامن عشر كوحدة حسابية عثمانية، وبقي القرش أكبر النقود الفضية حتى عهد 

(.1789 -1807السلطان سليم الثالث )  

.242مرجع سابق، ص، لمصطلحات، لطفي المعوش: موسوعة ا  
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 7، ص، 88.179

 * -الحاخام: هو رجل الدين للطائفة اليهودية.
.298مرجع سابق، ص،  لطفي المعوش: موسوعة المصطلحات،  

  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم2، ص، 89.34
 * - الذّمي: أحد الرعايا من غير المسلمين.

.283مرجع سابق، ص،  عبد الرحيم أبو حسين: لبنان واإلمارة الدرزية في العهد العثماني،  
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم2، ص، 90.260
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إّن الدور األساس في تنظیم شؤون الحیاة الیومیة بأوجھھا المختلفة یعود إلى الحاكم الشرعي الةذي یصةدر األحكةام فةي جمیةع 

الشةؤون التةةي كانةةت تعةرة علیةةه، والواقةةع إن سةلطة القاضةةي تمثّةةل سةةلطة الرقابةة فةةي المدینةةة فھةو المسةةؤول عةةن اسةةتقرار 

ن سیر مؤسساته ومنظماته، فخیوط المجتمع المدني مرتبطة بیدیه، فعلیه أن یعید ترتیبھا عند كل خلل وفقاً المجتمع وعن حس

للقواعد المتّبعة والسھر على حسن انتظامھا وسیرھا العةادّي، مةن ھنةا كةان الحةاكم الشةرعي ملجةأ للفةراد الةذین یسةعون إلةى 

 استرداد حقوقھم ورفع كل أذى وظلم لحق بھم.

% مةةن مجمةةوع الضةةرائب المقةةررة علةةى الحةةرف والمحةةالت فةةي مدینةةة 2،20لقاضةةي یحصةةل بشةةكل مباشةةر علةةى وكةةان ا

 91طرابلس.

 

فالقضاء كان یدّر مداخیل مھّمة تقدّمھا الدولة للقاضي، لكن نسب المداخیل تختلةف بةاختالف رتةب القضةاة أي موقةع القاضةي 

 في السلّم الوظیفّي.

  

                                                             
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 14، ص، 91.399

.400، ص ،  8وراجع : ملحق الوثائق، وثيقة رقم   

.245و 241، ص، 1مرجع سابق، ج المجتمع اإلسالمي والغرب،:جب وبوونوأيضاً:   
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  من بيان يظهر الحاكم الشرعي و الجهاز التابع له

 خالل سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس 
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 رجال الدین: -ج  -

إذا كان الحّكام والعسكریّون ھم من غیر الّسكان المحلیّین ، فإّن رجال الدین ھم من العائالت المحلیّة والمعروفة، كان ھةؤالء 

 یشّكلون ثقالً معنویّاً أكثر من تملّكھم لنفوذ في السلطة، وقد كان كبارھم یفیدون من إعفاءات ویملكون میّزات تسّھل وضةعھم

 ال یحصل علیھا عاّمة الناس. 

كان لرجال الدین الدور األكبر في حفر ا الستمراریة الثقافیةة فكةانوا یمارسةون وظةائف التةدریس، الةوعر، القةراءة وغیرھةا، 

 92فالعلوم التي كانوا یھتمون بھا ھي، تفسیر القرآن الكریم، السیرة النبویة الشریفة، الحدیث الشریف والفقه.

رعي مرجعھم الوحید وخضوعھم لسلطته أمراً ال مفّر له، فھو الذي كةان یعیّةنھم فةي الوظةائف الدینیّةة كقةراءة كان الحاكم الش

 وكان یعھد إلیھم بعدد من الوظائف منھا، 93القرآن الكریم والحدیث الشریف وما إلى ذلك،

 94وظیفة التدریس التي كانت تتّم في مسجد أو مدرسة. -

 95وظیفة الخطابة. -

 96ة.وظیفة اإلمام -

 كما كان للحاكم الشرعي الحّق في عزل رجال الدین من وظائفھم في حال،

عدم االستقامة، إذا ثبت للحاكم الشرعي اّن المنوط إلیه بالوظیفة غیر مستقیم وشةھد بةذلك عةدد مةن الشةھود، كةان  -

 97للحاكم الشرعي الصالحیة بعزله.

 98ھل للقیام بھا، یُعزل من الوظیفة.عدم األھلیة، إذا ورث شخص ما، وظیفة عن والده وھو غیر مؤ -

 99الخیانة، إذا تبیّن للحاكم الشرعي خیانة في حفر حقوق المستحقین، حق له عزل الموظف. -

 

الغیاب من دون عذر، كان لغیاب الموظف عن عمله ومھّمته یتطلّب إذناً مةن الحةاكم الشةرعي،وإذا لةم یفعةل ذلةك  -

 100فھو معّرة لفقدان وظیفته.

 عي یجعل لبعض ھؤالء من رجال الدین مكافآت أو زیادات في معاشاتھم،كان الحاكم الشر

ق... قرر موالنا وسـیدنا الحـاكم الشـرعي إضـافة إلـى مرتـب الشـیب محمـد بـن أحمـد الخطیـب الـواع  عثمـانیتین كـ  یـوم 

 101ملافین إلى معلوم الوظیفة الملبورا...ق

الجھةةاز عةةدّة مئةةات، لقةةد كةةان حجةةم الوظةةائف مةةرتبط بةةدور ا لجةةامع كةةان عةةدد رجةةال الةةدین واسةةعاً نسةةبیّاً وقةةد بلةة  أفةةراد ھةةذا 

الذي یغطي النفقةات، فةإذا كةان اسةتعمال الجةامع للعبةادة والدراسةة فةال بةدّ  *والمھّمات التي یقوم بھا، وبالتالي إمكانیات الوقف

 دات الوقف.من وظائف تنسجم مع المھّمة، وكان باإلمكان أیضاً استحداث وظائف أخرى إذا ازدادت إیرا

 ال بدّ من اإلشارة انّه كان في المسجد وظائف ثابتة نذكر منھا ما یلي،

 102.اإلمامة

 103.الذال

 104.القراءا

 105.الخطابة

 

وبسبب االرتباط الوثیق بین الحاكم الشرعي والجھاز الدینّي، أوجدت وظیفة خاصةة توّجةه إلةى أحةد العلمةاء أنفسةھم، فمھمتةه 

 الذي یختار من بینھم، *حاكم الشرعي والجھاز الدینّي وھي وظیفة جاویش العلماءأن یكون ضابط اتّصال  بین ال

                                                             
  - نهدي الحمصي: تاريخ طرابلس من خالل وثائق المحكمة الشرعية، مرجع سابق، ص، 92.177
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 4، ص، 29. وسجل رقم 5، ص، 93.176
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 1، ص، 138. وسجل رقم 3، ص، 94.36
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 4، ص، 93. وسجل رقم 10، ص، 95.177
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 8، ص، 299. وسجل رقم 9، ص، 96.43
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 4، ص، 97.240
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 4، ص، 98.27
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 7، ص، 99.38
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 7، ص، 100.94
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 2، ص، 101.46
* - الوقف: انتشر كثيراًزمن العثمانيين وجوهره وقف األمالك الخاصة وإنفاق ريعها على إنشاء المدارس والمساجد وإجراء األرزاق على طلبة 

للذين  العلم وسائر أعمال البّر والتقوى، وقد ارتزق الجهاز الديني بشكل أساسي من األوقاف الخيّرة حيث شّكلت هذه الوقاف مصدر الكسب الرئيس
 يعتاشون في ممارستهم الوظائف الدينيّة.

.107مرجع سابق، ص،  خالد زيادة: الصورة التقليدية،  
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 1، ص، 139 وسجل رقم 10، ص، 102.177
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 5، ص،100 وسجل رقم 6، ص، 103.37
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 4، ص، 129 وسجل رقم 7، ص، 104.33
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 4، ص، 131 وسجل رقم 5، ص، 105.19
 * - جاويش العلماء: مصطلح يدّل على عالم في الشريعة اإلسالميّة، وهو صلة الوصل بين القاضي وعلماء الدين في الدولة العثمانية.

.61مرجع سابق، ص،  لحات،حسان حالق وعباس صباغ: المعجم الجامع في المصط  
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ـا كـال العلـم أشـرا المناصـب... حلـر قـدوا العلمـاء الشـیب علـي افنـدي مفتـي الـدیار الطرابلسـیة والشـیب  ق... وبعد فلما

صـب علـیهم جاویشـاً یكـول مصطفى الخطیـب وبـاقي زمـرا العلمـاء والخطبـاء وسـألوا مـن المـولى الحـاكم الشـرعي أل ین

رسوال الیهم الحلارهم إذا اقتلى ارمر الحلارهم لمجلس الشرع الشریف أو الى الدیوال المنیف او ري محفـ  كـال... 

واختاروا خواصهم لهذه الوظیفة الشیب رجب ابن الشیب یوسف جاویشاً على جمیئ العلماء والخطباء... واذل لن الحـاكم 

 106دمة مراعیاً شروط آدابها مئ ك  انسال بما یلیل بن...قالشرعي بمباشرا هذه الخ

نرى أّن الجھاز الدینّي لعب دوراً مھّمةاً واحتةّل موقعةاً ممیّةزاً فةي الحیةاة العاّمةة، فالدولةة العثمانیّةة سةاعدت علةى تقویةة الحیةاة 

اة، فةاحتكر رجةال الةدین شةؤون التعلةیم الدینیّة من خالل التمّسك بأحكام ومباد، الشریعة اإلسالمیّة كأساس للحكم ونظام الحیة

في المساجد والمدارس، وكانوا بذلك حّراساً للعقیدة والشةریعة اإلسةالمیَّة التةي طبّقوھةا وأقةاموا بأحكامھةا، إضةافة إلةى العدیةد 

ع الوحیةد لحةّل من المھام التي قاموا بھا كتدخلھم لفّض النزاعات التي كانت تقوم بین األھةالي، فكةانوا بالنسةبة لھةؤالء، المرجة

 خالفاتھم والتي كان العلماء یجدون حالّ لھا قبل أن تصل إلى الحاكم الشرعي.

 

 107إّن الدور الذي قام به الجھاز الدینّي، ألقى علیه ظالً من المكانة االجتماعیة واالحترام الشعبّي.

یّةةة مةةن األھةةالي یعیّنةةه شةةیخ اإلسةةالم فةةي احتةةلَّ منصةةب اإلفتةةاء المركةةز األول فةةي سةةلّم الجھةةاز الةةدینّي، والمفتةةي شخصةةیة محل

 منصبه من اسطنبول، مھّمة المفتي لیست بالقلیلة الشأن، إذ یمكن لفتواه أن تقّرر أموراً خطیرة.

كان الحاكم الشرعي یستعین به فةي  *والمفتي في مدینة طرابلس كان في العادة الخطیب األّول في الجامع المنصوري الكبیر،

یل االستشةةارة والتةةي كانةةت تتعلّةةق بالمسةةائل الفقھیةةة والشةةرعیّة، كقضةةایا اإلرث، النفقةةة، الوصةةایة، بعةةض القضةةایا علةةى سةةب

 108الطالق، وقضایا بحكم قتل األشقیاء..

 

ات العسكریة العثمانیة: -د  -  القوا

تنوعةة، مةا یمكةن أن یطلةق أدّت القّوات العسكریة العثمانیة دوراً مھّماً في البالد الشامیّة، وقد تشّكلت ھذه القةوات مةن فةرق م

 علیھا "القّوات النظامیة".

الةذین منحةوا  *أدّى العسكر العثماني دوراً مھّماً سواء في تدعیم قّوة السلطنة أو في تقویض أركانھا وقد اشتھر منھم السةباھیّة

عرفتھةا الةبالد الشةامیّة،  ، واالنكشاریّة، وھم من أصحاب  المرتبات، وھي تعتبر من أشھر الفةرق العثمانیةة التةي*اإلقطاعات

 وانقسمت اإلنكشاریة إلى،

  محلیة(  *إنكشاریة الیرلیة -

 إنكشاریة قابي قول  عبید الباب، أي باب السلطان(. -

 

إّن انفتاح اإلنكشاریّة على المجتمع، واإلنخراط فیه من خالل االستقرار الطویةل لھةذه القةوى والةزواج وتكةوین األسةر، سةمح 

بكة من العالقات والمصالح مع المجتمع المحلي حیث ارتبط مصیرھم ونفوذھم فیھا، وأصبحت القوات لإلنكشاریة بتكوین ش

اإلنكشةةاریة أشةةبه بالمؤسسةةة العسةةكریة األھلیةةة، فأضةةحت نتیجةةة التفاعةةل والتبةةادل بینھةةا وبةةین المجتمةةع األھلةةي، فریقةةاً فةةاعالً 

 زءاً من فعالیاته االقتصادیة واالجتماعیة.ومنّظماً في المجتمع المدیني، وأصبح بالتالي كبار الجند ج

 

جنةةدي إنكشةةاري  500م مةةن خةةالل سةةجالّت المحكمةةة الشةةرعیّة حةةوالي 1730بلةة  عةةدد جنةةود اإلنكشةةاریة فةةي طةةرابلس عةةام 

 ،109موزعین على

 جندیاً. 50 قلعة طرابلس( حیث بل  عدد الجنود فیھا  *القلعة -

                                                             
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 2، ص، 106.162
  - عبد الغني عماد: مجتمع طرابلس في زمن التحوالت العثمانية، مرجع سابق، ص، 73- 107.74
* - الجامع المنصوري الكبير: هو من أقدم وأضخم جوامع مدينة طرابلس شيّد زمن العهد المملوكي وأهّم مميزات هذا الجامع هي مئذنته المربّعة 

 وبوابته الرئيسة المزخرفة وبركته الكبيرة التي تتوسطه للوضوء وهي مصنوعة من الرخام. 
.29، 28، ص، 1996، 1، ت1طرابلس، لبنان، ط شذا جميل عدرة: دليل طرابلس الحضاري،  

  - سجالّت المحكمة الشرعية في طرابلس:  سجل رقم1، ص، 7 وسجل رقم 2، ص، 27 وسجل رقم 3، ص، 108.13
* -  السباهيّة: مصطلح أطلق في العهد العثماني للداللة على فرسان الجيش وخيّالته، وكانوا من أصحاب كفاءات عالية في ركوب الخيل وفي 

حاربين زمن الحرب.استخدام السيف ورمي السهام والرماح وكان هؤالء يمنحون اإلقطاعات من قبل الدولة، كما كان عليهم تأمين الم  
.111مرجع سابق، ص،  حسان حالق وعباس صباغ: المعجم الجامع في المصطلحات،  

* - اإلقطاعات: جمع إقطاع وهو أن يقطع أو يمنح شخص ما أرضاً، كان السباهي يمنح األرض ويكون بالتالي هو صاحب األرض أو التيمار، 

تفرضها الدولة على الرعايا،  فيخصص جزءاً من الموارد التي يجمعها لنفسه ويغطي في  فيستغّل األرض التابعة للدولة ويجمع الضرائب التي
 الجزء المتبقي نفقات المقاتلين الذي يقوم بإعدادهم داخل تيماره ويشترك معهم في الحمالت العسكرية متى يُستدعى إليها.

في األراضي التي تقع تحت مسؤوليته، ولم تكن اإلقطاعات متساوية في  فالسباهي ليس إالّ موظف يقوم باستغالل األرض، فهو يمثّل سلطة الحاكم
 الحجم والمردود بل كانت مختلفة تبعاً لمكانة صاحبها والمهام الموكلة إليه.
Orhan KILIC:KLASIK DONEM OSMANLI Tasra Teskilati, Turkler , vol.1, p.239. 
 * - اليرلية: هي القوات المحلية المكّونة بغالبيتها من العناصر العسكرية التي استقرت لفترات طويلة في المدن وارتبطت مصالحها فيها.

.106ص، عبد الغني عماد: السلطة في بالد الشام،   
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس:  سجل رقم 6، ص،103. وراجع ملحق الوثائق: وثيقة رقم 26، ص، 418. 109
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 جنود. 10بل  عددھم  *جنود األسكلة -

 جندي. 272على األسبوع بل  عددھم نوبات موزعة  -

 جنود. 6جلبان  -

 الستة حیث توزع فیھا الجنود على الشكل التالي، *األبراج -
 عدد جنود اإلنكشاریة اسم البرج

ً  25 برج البلدي  جندیا

ً  33 برج ایتمش  جندیا

ً  24 برج جلب  جندیا

ً  29 برج بارسباع  جندیا

ً  25 برج طرابلس  جندیا

ً جن 25 برج المغاربة  دیا

 -یمةق -یبدو من خالل أسماء ھؤالء  الجنود أنّھم من اإلنكشاریة ألیرلیة حیث نجد مجموعة منّوعة من العائالت منھةا، قطةان

إضافة إلى عدد من األسماء التي تحمل كنیة  -شغري -نشار -بارودي -بركة -مقصود -شھال -منقارة -نعوشي -زیادة -عذرا

 .*، سروجي*حرفیة، قّواف

، فةةي حةةین حمةةل الةةبعض كنیةةة تةةدّل علةةى انتمةةاء جغرافةةي كیوسةةف *بیةةنھم بعةةض التجةةار كحسةةین بازركةةان باشةةيوكةةان مةةن 

 الحجازي، والباقون حملوا ألقاباً عسكریة وإداریة أو مجّرد حملوا اسم األب فقط كحسن بن عبد هللا القبوقولي الرومّي.

 یة في مدینة طرابلس،من خالل أسماء ھؤالء الجنود نستخلص كیفیّة التركیبة العسكر

 % ینتسبول إلى عانالت محلیاة ال یلال قسماً كبیراً منها معروفاً حتى الیوم.35جندیاً أي ما نسبتن  175 -

 % ینتسبول إلى عانالت تحم  كنیة ِحَرفیة.21،8جنود أي ما نسبتن  109 -

 % یحملول اسم ارب. 13،6جندیاً أي ما نسبتن  68 -

.% 2،8جندیاً أي ما نسبتن  14 -  یحملول كنیة تدل على انتماء جبرافيا

 % یحملول كنیة عسكریة أو إداریاة.26،8جندیاً أي ما نسبتن  134 -

 لقد تمتّع جنود اإلنكشاریة ببعض االمتیازات إلى جانب رواتبھم فعلى سبیل المثال،

 نشب نزاع في طرابلس بین آغا "برج ایتمش" ودزدار "القلعة" في المدینة،

 

لشریف المشار إلین بعد أل حلر فخر ارقرال مصطفى آغا بن میر حاج الغا ببرج إیتمش من أبراج قبمجلس الشرع ا 

طرابلس الشام والمتكلام على أنفار البرج المرقوم واللابط لهم وأبرز من یده أمراً شریفاً سلطانیاً ناطقاً خطاباً لبكلربكـي 

م الحرام إفتتاح سنة سـبئ وتسـعین وألـف، طرابلس الشام وللحاكم الشرعي ميرخاً في الیوم الثالث  عشر من شهر المحرا

من مات منهم أو فرغ  *الدزدار بقلعة طرابلس الشام ال یعارض مصطفى آغا المذكور في ضبط أنفار برجن وال في عرض

 110هو الذي یعطي العرض لمن أراد من ارنفار ببرجن ویتولى ضبطهم وربطهمق. *ب  مصطفى آغا الملبور *عن كادك

                                                                                                                                                                                              
* - قلعة طرابلس: تعرف باسم قلعة صنجيل وقد بناها ريموند وتولوز عام 1105م. وأعيد تجديد هذه القلعة زمن السلطان سليمان القانوني عام 

م. كانت مركزاً للعسكر يُشرف عليها ضابط إنكشاري كبير يعرف "بدزدار القلعة".1521  

.334، ص، 1981والنشر، بيروت،  المؤسسة العربية للدراساتعمر تدمري: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري، المجلد الثاني،   
 * - األسكلة: مصطلح عثماني استعمل للداللة على المرفأ، جسر متحرك يصل بين الرصيف والمركب .

.19مرجع سابق، ص، لطفي المعوش: موسوعة المصطلحات،  
 * - األبراج:هذه األبراج شُيّدت زمن المماليك، وعُرف منها ستة أبراج في القرن السابع عشر وكان كل برج منها يضّم حامية عسكرية.

.31، ص، 1981، دار اآلفاق ا لجديدة، بيروت، نوفان رجا حمود: العسكر في بالد الشام  
 * - قّواف: بائع أصناف النعال.

.200مرجع سابق، ص،  عبد الغني عماد: مجتمع طرابلس في زمن التحّوالت العثمانية،  
 * - سروجي: تطلق على صانع السروج التي توضع على الخيل للركوب فوقها.

.197مرجع سابق، ص،  عبد الغني عماد: مجتمع طرابلس،  
* - بازركان باشي:"بازركان" بمعنى التاجر أو الوكيل التجاري و"باشي" أي الرئيس أطلقت اصطالحاً في العهد العثماني على أحد ضباط الخدمة 

 الخارجية لدى السالطين العثمانيين.
.33مرجع سابق، ص،  باغ: المعجم الجامع في المصطلحات، حسان حالق وعباس ص  

* - عرض: ورد هذا المصطلح عند الشيخ أحمد الحالق البديري، فالمعنى األول جاء بمعنى المظالم والضرائب التي فرضت على أصحاب 

 الحرف،والمعنى الثاني جاءت بصيغة "أصحاب العرض" ومعناها أصحاب الحرف.
.213مصدر سابق، ص،  حوادث دمشق اليومية، أحمد الحالق البديري:  

* - كادك: يعني امتياز أو إعفاء، واستخدم هذا المصطلح في مجاالت متعددة وتعني التمكين والترخيص بمزاولة صناعة أو عمل ما، كما تعني 

 أيضاً الخلو والفراغ.
.136مرجع سابق، ص،  عبد الغني عماد: السلطة في بالد الشام،  

 * -  المزبور: أي المذكور.
أطروحة دكتوراه جزءان، الجامعة نافذ األحمر: االلتزام في عكار في عهد السلطنة العثمانية من خالل سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس .

.3، ص، 1، ج1991اللبنانية، بيروت،   
  - سجالت المحكمة الشرعية  في طرابلس: سجل رقم 3، ص، 110.53
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ھذا ما یؤكد أّن الجنود، الذین عملةوا بةالحرف أو تشةاركوا مةع بعةض الحةرفیین، كةانوا یمارسةون حقّةاً أقرتةه الدولةة العثمانیةة 

لتعزیةز أوضةاعھم، فھةذا اإلجةراء وفّةر علةةى الحةرفیین امتیةازات أیضةاً تصةل إلةى حةةدّ االسةتقالل النسةبي عةن سةلطة المحةةاكم 

 111تسبون وھذا أدّى إلى ازدیاد أعداد اإلنكشاریة المحلیّة.الشرعیة والتحقیقات التي یجریھا المح

لقد نجح بعض قادة اإلنكشاریة في توظیف نفوذھم وعالقاتھم حیث حققوا نجاحاً بارزاً وتدرجوا فةي سةلّم الترقةي إلةى مراتةب 

 112كبار الموظفین وتزاوجوا مع السكان وأقاموا في المدن وأصبح بعض أبنائھم من علمائھا المشھورین.

 .الجدكأو  الكدیكومن االمتیازات التي تمتّعت بھا اإلنكشاریّة، ھي حصولھا على امتیاز 

كان نوعةاً مةن االمتیةاز واالنحصةار فةي  فالكدیكھم من الجنود اإلنكشاریة الذین كانوا من أرباب الحرف والمھن،  الكدكلیةو

والةدكاكین، فةال یبیةع أحةد مةا یبیعةه اآلخةر، أو یصةنع شةیئاً مةا الوقت نفسه، لقد كان لكل طائفة منھم عدداً معیّناً من الحوانیت 

 یصنعه اآلخر.

وعندما كان یحصل أحدھم على مكان بالكدیك، كان علیه أن یؤدي مبلغاً معیّناً مةن المةال لیحصةل علةى الفرمةان الةذي یخّولةه 

 ھذا الحق.

ان بعینةه، أّمةا الھةوائي فیعةود بةذلك إلةى صةاحب ، فالمسةتقّر یمةارس مھنةة بعینھةا فةي مكةمستقر وهوانيكان الكدیك نوعین، 

الحرفة أو المھنة نفسه، بأن یمارس ویزاول مھنته أو حرفته في المكان الذي یریةده، ولةم یكةن لصةاحب الملةك إالّ أن یقاضةیه 

 113إذا تأّخر في السداد، ما یعني المشاركة في الملكیّة.

 ن اآلغا ببرج ایتمش ودزدار قلعة طرابلس،تطلعنا سجالت المحكمة الشرعیة على أنّه نشب نزاع بی

ق... بمجلس الشرع الشریف المشار إلین بعد أل حلر فخر ارقرال مصطفى آغا الغا ببرج ایتمش من أبراج طرابلس 

م الشام والمتكلام على أنفار البرج المرقوم واللابط لهم، وأبرز من یده أمراً شریفاً سلطانیاً خطاباً لبكلربكي طرابلس الشا

 *وللحاكم الشرعي... إل الدزدار بقلعة طرابلس الشام ال یعارض مصطفى آغا المذكور في ضبط أنفار برجن وال في عرض

من مات منهم أو فرغ عن كادكن ب  مصطفى آغا الملبور هو الذي یعطي العرض لمن أراد من ارنفار ببرجن ویتولى 

  114المومى إلین أمر بتسجیلن، وأمر على الدزدار العم  بما فین...قضبطهم وربطهم فلما اطالئ الحاكم الشرعي على ارمر 

بشكل عام، عرف ھؤالء الجنود كیفیّة االسةتفادة مةن نفةوذھم، حیةث حقةق بعضةھم نجاحةاً بةارزاً وتةدّرج فةي سةلّم الترقةي إلةى 

 مراتب كبار الموظفین، وشكلوا فئة ثریة في المجتمع.

 ل  التي كان یتحّكم بھا العسكریون،والقضیة التالیة تظھر لنا مقدار المبا

ن  ق... الا مصطفى جاویش ابن الحاج خلر آغا ضابط طایفة الینكرجیة المحافظین بقلعة طرابلس الشام المحمیاة، أقرا أنـا

دفــئ بطریــل ارصــالة والوكالــة مــا هــو مــن مخلفــات ابیــن الحــاج خلــر آغــا إلبــراهیم جــاویش بــن أحمــد ضــابط الــراجلین 

ة الحاج خلر آغـا مـن بقیـة مبلـا مواجـب الینكارجیـة المحـافظین بقلعـة والمحافظین ساب قاً بالقلعة، ما كال لألخیر في ذما

ألفي غرش أسدي، قُدار ذلك بـأربئ غـدارات مفلفلـة محـالاا بالـذهب  طرابلس سابقاً حین كال ضابطاً علیهم مبلا وقدره

 115"الجواهر، وخاتم من الذهب... وسیفال فلیال مفلفلال محالال بالذهب وخنجر مرصائ بأحجار من

 

 الخاتمة العامة واالستنتاجات:

ساھم موقع طرابلس المدینة والوالیة على الساحل الشرقي للبحر األبةیض المتوسةط، ومةا احتةوت مةن خیةرات ومةواد أّولیةة، 

ع منتوجاتھا ذات الجةودة العالیةة، تمیّزاً كبیراً على سائر الوالیات والمدن العثمانیة. فنشطت فیھا الحیاة االقتصادیّة بفضل تنوّ 

 فأصبحت طرابلس وبفضل مرفئھا تصدّر ھذه المنتوجات إلى الوالیات العثمانیة ، كما إلى الدول األوروبیة.

في الواقع إّن الدولة لم تستخدم سیاسة القّوة فةي الوالیةة، وإنّمةا حقّقةت نفوذھةا باسةتخدام وسةائل أجةدى، فھةي أقامةت نسةقاً مةن 

ترّكز على أالّ یجتمع السلطان كله لفرد واحد ولةو كةان الةوالي، فبةالرغم مةن أنّةه رأس الھةرم إالّ اّن الدولةة أقامةت اإلجراءات 

إلى جانبه أصحاب مناصب أخرى قاسمته نصاب السلطة في الوالیة، فآغاوات اإلنكشاریة كانوا یشةّكلون القةّوة المسةلّحة مةن 

تنظیماتھم مع المجتمع المحلّي، فمةع مةرور الةزمن تجةذّر ھةؤالء وتطبّةع غةالبیتھم، جھة، ویملكون شیئاً من االستقالل لتشابك 

فأصبحت تنظیمات اإلنكشاریة أكثر من مجّرد قوى عسكریّة في خدمة الوالي، لقد أضحت تعمل كتنظیمات محلیّة فاعلةة، لةه 

 ظورة.مصالح تتحرك للدفاع عنھا والحفاظ علیھا، وأصبح قادتھا نخبة محلیّة معتبرة ومن

أّما الحاكم الشرعي فكان منصبه ضروریاً للحكومة العثمانیة ألنه كان قادراً علةى إضةفاء، الشةرعیة علةى أفعالھةا، وكةان مةن 

الصعب جةدّاً تجةاوز سةلطة الحةاكم الشةرعي الةذي كةان یطبّةق أحكةام الشةریعة اإلسةالمیة بةین النةاس، فجمیةع خیةوط المجتمةع 

 سؤول عن رقابة واستقرار المجتمع وحسن سیر مؤسساته ومنظماته.المدني كانت مرتبطة بیدیه فھو الم

                                                             
  - إيرينا سيميليا نسكايا: البنى االقتصادية واالجتماعية، مرجع سابق، ص، 251- 111.252
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس:  سجل رقم 3، ص، 157. وسجل رقم 6، ص، 13 و112.38
  - جب وبوون: المجتمع اإلسالمّي والغرب، مرجع سابق، ص، 121- 113.122
 * - عرض: جاء بمعنى حرفة أو مهنة.

.213مصدر سابق، ص،  ي: حوادث دمشق اليوميّة،الشيخ أحمد الحالق البدير  
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس:  سجل رقم 3، ص، 114.53
  - سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل رقم 3، ص، 115.28
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إذاً ثّمة مراقبة مشدّدة مارستھا الدولة في الوالیةات مةن خةالل نظةام إداري مرّكةب شةدید المركزیةة قةام علةى توزیةع السةلطة، 

والیة عالقة تنسیق فةي إطةار وربط ھذه األقسام بشكل مباشر بالمركزیة، في حین بقیت عالقة ھذه األقسام فیما بینھا ضمن ال

 االختصاص والصالحیات المحدّدة لكل منھا.
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ملحل الوثانل
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 بين املسلمين وغير املسلمين في القرن  الثامن عشر -نموذج طرابلس الشامالعالقات 

 

 غنى مرادد.

الجامعة اللبنانیة –دكتوراه في التاریخ الحدیث   

 

 

 الملخص

قدّم بعض المؤرخين والمفكرين انطباعات مختلفة عن العالقات بين المسلمين وغير المسلمين في عهد الدولة العثمانية،      

وبأنّ  عهد الدولة العثمانية كان حافال   باألحداث الطائفية والمذهبية. كما أشار البعض أنّ  غير المسلمين كانوا مجبورين قسرا   

للعيش إلى جانب المسلمين والتعايش معهم نظرا   للضرورات التي فرضتها ظروف الدورة اإلقتصادية. إال أنّ  وثائق 

سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس تناقض هذه اإلنطباعات تماما ، وتمحض صورة أنّ  الجماعات الدينية كانت تعيش 

منعزلة عن األخرى، بل تظهر حسن التعايش والجوار بين المسلمين وغير المسلمين، وحسن العالقات اإلجتماعية 

واإلقتصادية واإلنسانية بين الطرفين. فإشكالية هذا البحث تكمن في التمييز بين سياسة الدولة العثمانية تجاه غير المسلمين، 

 .وموقف المسلمين المحليين منهم

 

أما الهدف من هذا البحث هو الكشف عن واقع العالقات بين العامة من رعايا الدولة العثمانية في مدينة طرابلس الشام      

في القرن الثامن عشر لنقض اإلدّعاءات واإلفتراءات، والصورة المشّوهة التي رسمها البعض في مخيلتهم بأنّ  المجتمع 

الطرابلسي في العهد العثماني كان مقسما   إلى طوائف دينية وملل منعزلة وبأنّهم عاشوا طيلة عقود من الزمن جنبا   إلى جنب 

في حالة تباعد وتناحر. ونظرا   لحساسية هذا الموضوع، ولنقض هذه الصورة، ال بدّ  من الرجوع إلى وثائق تكون أكثر 

وضوح وجالء فيما يتعلق بهذا الموضوع، فسجالت المحكمة الشرعية غنية بمثل هذه المواقف، وتعتبر المادة الوحيدة التي 

تعكس صورة الماضي بكل ما فيه مما يجعلها المصدر األساس للبحث العلمي، وأنّ  ما تتضمنه حقيقة ال يرقى إلى الشك. 

 .فقمت بدراسة هذا الوثائق وتحليلها ونقلها بأمانة علمية وموضوعية باعتماد المنهج التاريخي التحليلي

 

خلص البحث إلى أنّ  المسلمين وغير المسلمين في عهد الدولة العثمانية كانوا يعيشن جنبا   إلى جنب في وئام وتعاون،      

وهذا دليل على التسامح الذي أبداه العثمانيون تجاه المجتمعات التي كانت تحت حكمهم. ومن الواضح من خالل المعطيات 

التاريخية أنّ  مدينة طرابلس الشام حافظة على االختالط داخل األحياء، وبأنّ  األحياء لم تكن منفصلة عن بعضها البعض ولم 

تكن حكرا   على طائفة معينة. كما يظهر البحث أنّ  المسلمين وغير المسلمين كانوا على اتصال مع بعضهم البعض في العديد 

من المجاالت المختلفة، وخاصة في التجارة والحرف. كما كانت العائالت تدعم بعضها البعض، وتتشارك في األفراح 

واألتراح بغض النظر عن الدين. أضف إلى ذلك، توّجه غير المسلمين إلى المحكمة الشرعية لعرض قضاياهم، مع العلم 

انّهم كانوا غير ملزمين بذلك، لكنهم وثقوا بالقضاء في الحصول على حقهم الذي لم يفرق بين الطوائف في أحكامه.  كما 

اظهر هذا البحث حقيقة أنّ  كل جزء وقع تحت إدارة الدولة العثمانية عاش أفراده كمواطنين لهم نفس الحقوق والواجبات 

   .بغض النظر عن الدين والطائفة والعرق

 

 اإلجتماعیة.طرابلس الشام، غیر المسلمین، التجارة، الحرف، الحیاة الكلمات المفتاحیة: 

 

 

Relations between Muslims and Non-Musims in the Eighteenth Cenury (The Tripoli-

sham Model) 

 

ABSTRACT 

Some historians and thinkers have presented different impressions of the relations between 

Muslims and non-Muslims during the era of the Ottoman Empire, and that the era of the 

Ottoman Empire was full of sectarian events. Some also pointed out that non-Muslim were 

forcibly forced to live alongside Muslims and coexist with them due to the necessities 

imposed by the conditions of the economic cycle. However, the record of the Sharia court 

records in Tripoli contradict these impressions completely, and purify the image that religious 

groups were living in isolation, but rather show good coexistence and neighborhood between 

Muslims and non-Muslims, and good social, economic and human relations between the two 

parties. The problem of this research lies in the distinction between the policy of the Ottoman 

state towards non-Muslims, and the attitude of local Muslims towards them. 
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The aim of this research is to reveal the reality of public relations among the subjects of the 

Ottoman Empire in the city of Tripoli in the eighteenth century to refute the allegations and 

slanders, and the distorted picture that some drew in their imaginations that the Tripolitan 

society in the Ottoman era was divided into religious sects and isolated sects and that they 

lived for decades, side by side in a state of divergence. In view of the sensitivity of this topic, 

and to contradict this picture, it’s necessary to refer to documents that are more clear in 

relation to this topic, the records of the Sharia court are rich in such positions, and it’s 

considered the only material that reflects the image of the past with all it contains, which 

makes it the main source for scientific research, and that what it actually contains is beyond 

doubt. So I studied these documents, analyzed them and transmitted them with scientific and 

objective honesty, by adopting the historical-analytical method. 

 

The research concluded that Muslims and non-Muslims in the era of the Ottoman Empire 

were living side by side in harmony and cooperation, and this is evidence of the tolerance 

shown by the Ottomans towards the societies that were under their rule. It’s clear from the 

historical data that the city of Tripoli, the Levant, preserved mixing within the neighborhoods, 

and that the neighborhoods weren’t the preserve of a particular sect. The research also shows 

that Muslims and non-Muslims were in contact with each other in many different fields, 

especially in trade and crafts. Families supported each other and shared joys and sorrows, 

regardless of religion. In addition, non-Muslims went to the Sharia court to present their 

cases, knowing that they weren’t obligated to do so, but they trusted the judiciary to obtain 

their right, which didn’t differentiate between sects in its rulings. This research also showed 

the fact that every part that fell under the administration of the Ottoman Empire lived as 

citizens with the same rights and duties regardless of religion, sect and race.  
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 المرأا ودورها في المجتمئ الطرابلسي من خالل وثانل سجالت المحكمة الشرعیة

 

 جمانة دیب بغداديالدكتورا 

 

یرّوج البعض في كتاباتھم وأبحاثھم ومن خالل العدید من األفالم والمسلسالت التلفزیونیة بأن دور المرأة في الحقبات 

السابقة اقتصر على تدبیر شؤون المنزل، ولم تكن تخرج من منزلھا إال عند وفاتھا، ولكن من خالل وثائق سجالت المحكمة 

ینة طرابلس الشام یتبین بأن للمرأة دور في الحیاة لیس فقط زوجة وربة منزل ال بل الشرعیة العائدة للحقبة العثمانیة في مد

 تشاركت مع الرجل في النواحي االجتماعیة واالقتصادیة.  

 

 إشكالیة البحث: •

 ھل كان دور المرأة مقتصراً على شؤون المنزل وداخل جدرانه؟ أم كان لھا مشاركة في الحیاة العامة؟ -

 شاركت فیھا المرأة؟ ما ھي النواحي التي -

 وھل كان ھناك اختالف في األدوار التي قامت بھا المرأة المسلمة عن غیر المسلمة؟ -

 وھل ساھمت المرأة في تنمیة المجتمع؟ وفي التنمیة االقتصادیة؟ -

 

 ارهداا: •

الشرعیة ضمن معرفة أوضاع المرأة والدور الذي قامت به في ظل السلطنة العثمانیة من خالل وثائق سجالت المحكمة 

 مدینة طرابلس الشام. 

 منهج البحث: •

لتوضیح إشكالیة البحث والكشف عن أوضاع المرأة ودورھا ال بد مةن اعتمةاد مةنھب البحةث العلمةي الموضةوعي المحایةد،    

مةة وھةو مةنھب التةاریخ االجتمةاعي القةائم علةى التحلیةل واالسةتنتاج والمقارنةة، ینطلةق مةن دراسةة الوثةائق فةي سةجالت المحك

سةتخراج مةا یكمةن فةي الةنَّّصِ مةن خبایةا، ابطریقة االستِْنطاق المنھجةي الشرعیة في طرابلس العائدة للحقبة العثمانیة، محاولةً 

 واستقراء ھذه الوثائق واستخالص المعطیات التاریخیة منھا. 

 النتانج: •

لمحكمة الشرعیة واألمر لیس ھیناً للوصول إلى معرفة أوضاع المرأة ودورھا ال بد من البحث عن وثائق في سجالت ا

أمام الكم الھائل من الوثائق المتنوعة التي تضمنتھا تلك السجالت، وبعد البحث نجد العدید من الوثائق التي تساھم في 

الوصول إلى ذلك الھدف، وبالتالي نستطیع معرفة الدور الذي قامت فیه المرأة في مدینة طرابلس الشام في تلك الحقبة 

 یة.التاریخ

 االستنتاجات: •

لم یقتصر دور المرأة الطرابلسیة على العمل داخل منزلھا وقیامھا بواجباتھا الزوجیة ال بل استطاعت أن تشارك 

 الرجل في الحیاة العامة، وكان لھا دور في تنمیة المجتمع والمشاركة في الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة.

 من المصادر والمراجئ:  •

ت المحكمة الشرعیة العائدة للحقبة العثمانیة الموجودة في مدینة طرابلس والممتدة من سنة وثائق من سجال – 1

 ھـ.1317م/1900ھـ إلى سنة 1077م/1666

التاریب االجتماعي واالقتصادي والسیاسي في بیروت والوالیات العثمانیة في حالق، حسان  تقدیم ودراسة وتحقیق(،  – 2

 م.1987-ھـ1407مة الشرعیة في بیروت، الدار الجامعیة، ، سجالت المحكالقرل التاسئ عشر

تاریب طرابلس، من خالل وثانل المحكمة الشرعیة في النصف الثاني من القرل السابئ الحمصي، نھدي صبحي،  - 3

 م.1986-ھـ1406، 1لبنان، ط –طرابلس  –بیروت، دار اإلیمان  -، مؤسسة الرسالة عشر المیالدي

 م.2006ھـ/1427، 1، األمانة العامة للوقاف، الكویت، طالمرأا والوقفحمد، الحمیدان، إیمان م - 4

المهن والحرا الطرابلسیة، بُنیتها وتنظیماتها وأسواقها ودورها في الحیاا االقتصادیة، في بغدادي، جمانة دیب،  -5

ق، دار اإلیمان للطباعة والنشر تقدیم، العمید الدكتور عبد الغني عماد واألستاذ الدكتور حسان حالالقرل التاسئ عشر، 

 م.2016لبنان،  –والتوزیع، طرابلس 
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(Sana'a in the Ottoman era, a study in its administrative map and urban landmarks) 

 

Dr. Hind Fakhri Saeed 

Mosul University, Iraq / Mosul 

 

Abstract 

Sana’a is an important historical Yemeni city and one of the ancient Arab cities and 

metropolises. It entered Sana’a under the Ottoman rule in 1517 AD and remained a brigade 

affiliated with the state of Yemen and a center for its administration until the Ottomans left it 

in 1918 AD. their religious and tribal heritage. However, this did not prevent the Ottomans 

from leaving their clear imprint on Sanaa, which remained imprinted even after their 

departure from it. Since the first Ottoman era (16th century AD) a new neighborhood was 

created on the western side (Bir al-Azab) and built in the east of it the Bukayriyah Mosque 

and Al-Midan styled At the end of the seventeenth century, another neighborhood known as 

“Qa` al-Yahud” was created. At the end of the eighteenth century, Imam al-Mutawakkil al-

Qasim (1716-1727) established a number of palaces, a mosque, baths, and a garden (Bustan 

al-Mutawakil). During the last Ottoman era, buildings were built opposite the south of the city 

wall. A different character from the city model and used as military barracks, which is known 

as (Al-Adari). 

The Sana’a district was divided into three divisions (Sana’a, Medina, Al-Mutawakkil, Bir Al-

Azab and Qa’ Al-Yahud) and a number of districts were attached to the district (Sana’a, 

Haraz, Kawkaban, Anas, Hajjah, Dhamar, Yarim, Rada’, Amran, Souda) and each district has 

annexes of districts, villages, and farms. And we will address this through a group of Ottoman 

Salamat. 

Throughout this period and beyond, Sanaa withstood wars, periods of siege and disasters, and 

remained a living landmark and a witness to the authentic Islamic civilization with a high 

artistic level, which combined the beauty of Yemeni architecture that responds to the material 

and spiritual needs of its residents, and the Ottoman character that merged and overlapped and 

added a lot to the landmarks of Sana’a. 

We aim behind this study to shed light on the Sana’a Brigade in the Ottoman era to show 

those clear influences and fingerprints that the Ottomans left on the areas that were under their 

flag without affecting that after the distances or problems and difficulties they faced, as they 

tried to apply systems and administration in all their states Equally, taking into account the 

differences that may be imposed by one state from another in order to achieve stability in it.  

Therefore, in this study, we will address Sanaa as a designation, location, urban development, 

cultural and archaeological features left by the Ottoman era, and a map of its administrative 

divisions. 

They rely on a number of sources, the most important of which are the Ottoman and Arabic 

books, the Yemeni yearbooks, the traveler’s books, the memoirs, and the Ottoman public and 

private salaams in the Wilayat of Yemen. Attached to the study are pictures, maps and 

administrative tables. 

Keywords: Sana’a District, Yemen Province, Bir al-Azab, Bukayriyah Mosque, Ottoman 

states, Ottoman administration, Ottoman antiquities 



 

255 
 

 

 )صنعاء في العهد العثماني دراسة في خارطتها االدارية ومعالمها العمرانية(

 

 الملخص:

صنعاء مدينة يمنية تأريخية مهمة واحدة من المدن والحواضر العربية العتيقة، دخلت صنعاء تحت الحكم العثماني عام 
م، وكان لها طابعها الخاص 1918خروج العثمانيين منها عام م وبقيت لواًء تابعًا لوالية اليمن ومركزًا الدارتها حتى 1517

دون الواليات العربية بحكم وجود األئمة الزيدية فيها وسلطتهم الروحية على اهلها بحكم ميراثهم المذهبي والقبلي. لكن ذلك 
منها، فمنذ العهد  لم يمنع من ان يترك العثمانيون بصماتهم الواضحة على صنعاء والتي بقيت شاخصة حتى بعد خروجهم

العثماني األول )القرن السادس عشر الميالدي( استحدث حي جديد في الجانب الغربي هو )بئر العزب( وبنى في شرقيها 
جامع البكيرية وحمام الميدان على الطراز العثماني وفي أواخر القرن السابع عشر استحدث حي آخر عرف بـ)قاع اليهود( 

(عددًا من القصور ومسجد وحمامات وحديقة 1727-1716ر أنشأ اإلمام المتوكل القاسم )وفي أواخر القرن الثامن عش
)بستان المتوكل( وفي العهد العثماني األخير بنيت مقابل جنوب سور المدينة عمائر ذات طابع مختلف عن طراز المدينة 

 واستخدمت ثكنات عسكرية وهي المعروفة بـ)العرضي(.

أقسام )صنعاء المدينة، المتوكل، بئر العزب وقاع اليهود( وألحق باللواء عدد من األقضية  وقسم لواء صنعاء إلى ثالثة
)صنعاء، حراز، كوكبان، أنس، حجة، ذمار، يريم، رداع، عمران، سودة( ولكل قضاء ملحقات من نواحي وقرى وعزب، 

 وسنتناول هذا من خالل مجموعة من السالنامات العثمانية.

بعدها صمدت صنعاء بوجه الحروب وفترات الحصار والكوارث وبقيت معلمًا حيًا وشاهدًا على  طوال هذه الفترة وما
الحضارة اإلسالمية األصيلة ذات المستوى الفني الرفيع الذي مزج بين جمال العمارة اليمنية المستجيبة لحاجات سكانها 

 على معالم صنعاء. المادية والروحية والطابع العثماني الذي اندمج وتداخل وأضاف الكثير

نهدف من وراء هذه الدراسة أن نسلط الضوء على لواء صنعاء في العهد العثماني ألظهار تلك التأثيرات والبصمات 
الواضحة التي تركها العثمانيين على المناطق التي كانت تحت لوائهم دون أن يؤثر في ذلك بعد المسافات أو المشاكل 

ولوا أن يطبقوا النظم واالدارة في جميع والياتهم بالتساوي مع مراعاة االختالفات التي قد والصعوبات التي تواجههم، حيث حا
 تفرضها والية عن أخرى بما يحقق االستقرار فيها.

لذا سنتناول في هذه الدراسة صنعاء كتسمية وموقع وتطور عمراني وشواخص حضارية وأثرية تركه العهد العثماني، 
 ية .وخارطة لتقسيماتها االدار 

معتمدين على جملة مصادر أهمها الكتب العثمانية والعربية والحوليات اليمنية وكتب الرحالة والمذكرات والسالنامات 
 العثمانية العمومية والخاصة بوالية اليمن. وملحق بالدراسة صور وخرائط وجداول إدارية.

 

لبكيرية، الواليات العثمانية، االدارة العثمانية ،االثار صنعاء، والية اليمن، بئر العزب، جامع االكلمات المفتاحية: لواء 
  العثمانية 
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The private Islamic, Christian, and Jewish schools and missionary schools that were 

established during the era of the Ottoman educational reforms within the Wilayat of 

Baghdad 

 

 

Talal Al Dahabi 

Istanbul University, Turkey 

 

Abstract 

Education before entering the nineteenth century was very backward in three states of Iraq 

(Basra - Baghdad - Mosul). Moreover, the three states were complaining of the lack of interest 

of the Ottoman authorities in advancing the wheel of education, with the lack of organization 

of its affairs, especially in terms of primary schools. However, the reformist will of the state 

led to significant improvements at the educational levels, which were clearly manifested at the 

end of the Ottoman era. These improvements included an increase in the number of schools 

including all educational levels, such as primary, elementary, middle, and high schools. 

 

It is interesting to say that these schools, some of which were established by the state, were 

open to all parishes of different religions, ethnicities and sects. However, at its beginnings 

these schools did not witness the combination of Muslims and non-Muslim. Meanwhile, it 

was allowed in the system of universities to bring all religions together. 

 

It is noteworthy that the Law of Public Knowledge has stipulated in its Sixth Article that the 

religious education curriculum for non-Muslim schools should be in the hands of the clergy 

and should be in their local language. (B.O.A:Y.EE: 112/6, S 2) 

 

As for the Jews, they refused to enter the public schools for religious considerations, and the 

basis of these considerations is that learning a foreign language is a betrayal of the traditions 

of the Jewish religion and apostasy from it. So they went to establish their own schools, which 

are different from the schools of the Alliance, a Paris-based Jewish association that set its 

sights on activating the educational life of the Jews on a modern curriculum, through the 

establishment of schools for them. 

 

Not all schools in the state of Baghdad were of public establishment, but there were many 

schools that were established by non-Muslim parties and managed by them. These schools are 

divided into two parts: 

 

Schools established by local sects such as Chaldeans, Syriacs and Armenians who are Iraqi 

Christians or from sects that did not have a significant presence in Iraq, and were sponsored 

by delegations of monks known by foreign missionaries such as Protestant and Latin schools. 

Spending on these schools has been done by religious institutions that have allocated special 

endowments for these schools. 

 

Private schools established by benefactors who were responsible for managing and spending 

from their money. 

 

Moreover, the state of Baghdad witnessed establishments of private schools by Muslims. 

 

عهد اإلصالحات التعلیمیة  المدارس ارهلیة اإلسالمیة و المسیحیة و الیهودیة و مدارس اإلرسالیات التي تم إنشاؤها في

 العثمانیة ضمن والیة ببداد.
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المسؤولة عن تردي كثیرون یتھجمون على الدولة العثمانیة و یصفونھا بدولة التخلف و الجھل، وكونھا ھي اإلشكالیة: 

األوضاع الثقافیة في الدول العربیة عشیة القرن العشرین، كما و یقول البعض أن الدولة العثمانیة قامت بقمع األقلیات و 

منعتھم من استحداث مدارس خاصة بھم. فما ھي المدارس األھلیة التي قام بإنشائھا أھل الكتاب؟ كما و ما ھي مدارس 

 ضمن والیة بغداد؟ وما ھي المدارس اإلھلیة اإلسالمیة التي تقع ضمن والیة بغداد؟ اإلرسالیات التي افتتحت

 التلخیص:

الموصل(،وكانت -بغداد-كان التعلیم قبل الولوج في القرن التاسع عشر بال  التخلف في والیات العراق الثالثة  البصرة

عجلة التعلیم ، مع عدم تنظیم أموره ال سیما من ناحیة  الوالیات الثالث تشكو من عدم اھتمام سلطات الدولة العثمانیة بدفع

ت بشكل بال  في آخر ت لتحسینات كبیرة على الصعد التعلیمیة تجلّ المدارس االبتدائیة. غیر أن إرادة الدولة اإلصالحیة أدّ 

 دیة و العالیة.العھد العثماني ، من ناحیة ازدیاد عدد المدارس من مختلف المراحل االبتدائیة ، الرشدیة ، االعدا

ومن الالفت القول أن ھذه المدارس التي تم تأسیس جزء منھا على ید الدولة ، كانت مفتوحة لجمیع الرعایا بمختلف األدیان 

و اإلثنیات و الفرق ،  إال أن البدایات لم تشھد الجمع بین االتالمیذ من الرعایا المسلمین و التالمیذ من الرعایا الغیر مسلمین 

إلى جنب مع المدارس ً عدادیة فقد تم السماح في أنظمتھا بالجمع بین جمیع األدیان جنبامشتركة .أما المدارس اإل في مدارس

 العالیة.

في المادة السادسة على جعل منھب التعلیم الدیني للمدارس الغیر مسلمة  والالفت أن قانون نظارة المعارف العمومیة قد نصّ 

 (B.O.A:Y.EE: 112/6, S 2) ة.بید رجال الدین وبلغتھم المحلی

م لغة أجنبیة ھو أما الیھود فقد رفضوا الدخول إلى مدارس الدولة وذلك العتبارات دینیة ، وأساس ھذه االعتبارات أن تعلّ 

بمثابة خیانة لتقالید الدین الیھودي و االرتداد عنه. فذھبوا لتأسیس مدارس خاصة بھم ، وھي غیر مدارس جمعیة "األلیانس" 

ھي جمعیة یھودیة مقرھا باریس وضعت نصب عینیھا تفعیل الحیاة التعلیمیة للیھود على منھب حدیث ، عبر إقامة ، و

 مدارس لھم.

تأسیسھا  على ید جھات  لم تكن جمیع المدارس في والیة بغداد ذات نشأة حكومیة، بل كان ھناك العدید من المدارس التي تمّ 

 سمت ھذه المدارس إلى قسمین،غیر مسلمة وتدار من قبلھم. وقد انق

مدارس مقامة من قبل الطوائف المحلیة كالكلدان و السریان و األرمن وھم من المسیحیین العراقیین أو من طوائف  •

لم یكن لھا وجود یذكر في العراق ، ورعتھا وفود رھبان عرفت باإلرسالیات األجنبیة  كمدارس البروتستانت و 

 خاصة لھذه المدارس.ً ھذه المدارس من قبل المؤسسات الدینیة التي رصدت أوقافا اإلنفاق على الالتین. وقد تمّ 

 ون ھم إدارتھا و اإلنفاق علیھا من أموالھامدارس خاصة أقامھا أشخاص محسنون ویتولّ  •

 كما وشھدت والیة بغداد إقامة مدارس خاصة من قبل المسلمین .

س فراقبت طریقة التدریس و اختیار المعلمین . ویعود السبب ربما لتوجّ وقد أدخلت الدولة ھذه المدارس في نطاق تفتیشھا ، 

ت الدولة على الدوام بتنفیذھا لمآرب الدول ة من اإلرسالیات األجنبیة التي شكّ الدولة الخوف من ھذه المدارس ، خاصّ 

ة و اقتطاع أراضیھا من قبل دول على اقتسام الدولة العثمانیً أوروبیاً األجنبیة ، فھذا الوقت من عمر الدولة شھد تزاحما

 كروسیا و بریطانیا العظمى.

فة من وقد تناولت سالنامة والیة بغداد و سالنامة نظارة المعارف المدارس الغیر إسالمیة ، إن من حیث الھیئة التعلیمیة المؤلّ 

ت. كذلك أوردت السالنامات والتي س إضافة لعدد التالمیذ و غیرھا من المعلومامدیر و أساتذة و إن من ناحیة المنھب المدرّ 

 البحثم في ھذا ة منشآت تعلیمیة كالمطابع و المكتبات. وسنتكلّ یلقي الضوء على المعارف وقتھا ، عدّ ً أساسیاً مصدرا تعدّ 

، إضافة لمدارس اإلرسالیات  والیھودي عن التعلیم الغیر رسمي في والیة بغداد بشكله األھلي ، المسیحي و اإلسالمي

 یة.األجنب

وغیر خاضع لمنھب واضح ، ویكون على ید شیخ أو أي شخص یجید ً اوبالعودة لعصر ما قبل التنظیمات ، كان التعلیم حرّ 

، وبعض مزامیر الكتاب المقدس إذا ً م أجزاء من القرآن إذا كان مسلماالقراءة و الكتابة . ویقوم الطالب خالل ھذه الفترة بتعلّ 

الحد األقصى في تعلیم الفتیان إلى جانب بعض قواعد الحساب البسیطة.أما في المدن فقد قام  كان من المسیحیین ، ویعد ھذا

والتي وإن لم تحظى العملیة التعلیمیة فیھا بتطور منھجي إال أنھا ال تقارن   المحسنون باإلنفاق على التعلیم من أموالھم ،

اضحة و تطویریة لقطاع التعلیم ، والذي لم تذھب الدولة بتعلیم القرى. ومع سطوع عصر التنظیمات ، صار للدولة رؤیة و

الحتكاره بل وسمحت لكل من یرید الخوة فیه بالعمل ، شرط احترام القوانین و األنظمة المرعیة. فشھدت والیة بغداد 

لیة اإلسالمیة و في عدد المدارس إن من ناحیة المدارس النظامیة والتي تعھدتھا الدولة ، أو من ناحیة المدارس األھً انموّ 

، والتي من الالفت أنھا لم تكن على درجة من الحداثة التي حظیت بھا مدارس الدولة ، وأبقت على  و الیھودیة المسیحیة
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للتعلیم الدیني على حساب المنھب الحدیث.  طاغیة م ، مع وجود صبغة صبغة دینیة خالصة ، فالكاھن أو الشیخ ھو المعلّ 

 تبني منھب المدارس األھلیة . إلىالیات األجنبیة والتي كانت أقرب إضافة لوجود مدارس اإلرس

 

سالنامة نظارة المعارف ببعض أعدادھا و سالنامة والیة بغداد ببعض أعدادھا و كتاب معارف نظارت عمومیة  المصادر:

اجع المھمة التي إحصائیات قلمي ناھیك عن بعض وثائق اإلرشیف العثماني الخاصة بنظارة المعارف إضافة لبعض المر

 تحدث عن التعلیم في الوالیات العثمانیة ككتاب المؤسسات التعلیمیة في المشرق العربي العثماني للدكتور فاضل بیات.

 

 

 المدارس ارهلیة اإلسالمیة في والیة ببداد -1

ولة و كبارھا یصرفون من لم تعتبر عملیة إنشاء المدارس مھمة ملقاة على عاتق الدولة في بدایة عمرھا ، بل كان أعیان الد

ثرواتھم على رعایة العلم و تعمیر المدارس ، عبر أوقاف مرصودة لھذه الغایة و یتم الصرف على احتیاجات التالمیذ و 

رواتب األساتذة من خاللھا . ومن ثم تتّم اإلدارة من قبل الدولة ، وتحظى بصبغة دینیة في منھجھا وتكون اللغة العربیة لغة 

 ساسیة فیھا.الدراسة األ

وإذا أردنا الولوج للحدیث عن المدارس اإلسالمیة في والیة بغداد و غیرھا علینا العودة للوثائق بالطبع ، فدون ھذه المصادر 

األساسیة یضیع التاریخ . ولعّل سالنامة والیة بغداد و سالنامة نظارة المعارف العمومیة ھي المصدر األساسي في دراسة 

، لم تذكر السالنامات سوى معلومات بسیطة عن العدد دون 1884والیة بغداد. و للسف فیما سبق العام التاریخ التعلیمي ل

من سالنامة والیة بغداد ، فقد  1884الدخول في ذكر أسماء ھذه المدارس ، ولكن ھذه المشكلة تّم حلّھا مع صدور عدد العام 

 (113ھجري ، ص  1302مدرسة ضمنھا . سالنامة والیة بغداد لعام  21تم ذكر 

.و أما في األقضیة الواقعة ضمن والیة 1911مدرسة في العام  32مدرسة ، ولیرتفع إلى  31وقد عاود الرقم االرتفاع لیبل  

مدارس تم إنشاؤھا من قبل أھالي المدینة.  8، لتنضّم إلى  1896بغداد ، فقد جرى بناء مدرسة في مدینة كربالء في العام 

من المدارس، فقد  كانت و ما زالت قبلة تعلیمیة لطالب العلم على المذھب الجعفري ً كبیراً لنجف عدداوقد  ضّمت مدینة ا

، یقصدونھا لتلقي العلم من مدرسیھا. إلى جانب عدة مدارس في قضاء سامراء ومدرسة واحدة في كل من الدلیم و الحمیدیة 

 (.378،ص2003التابعتین لقضاء الجزیرة. بیات،

إلحصاءات الصادرة في السالنامات ، أن المدارس تشكو من قلّة التحاق التالمیذ في صفوفھا ، وقد كان عدد وقد أوردت ا

طالب ، مدرسة  31بحد أقصى . ومن أكثر المدارس التي شھدت التحاق الطالب ، مدرسة القادریة بعدد  31و  4الطلبة بین 

طاب . وتجدر اإلشارة إلى أن  17طالب و مدرسة الفضل بعدد  25طالب ، مدرسة اآلصفیة بعدد  30اإلمام األعظم بعدد 

 لھا ، وتعمل داخل أروقته.ً ھذه المدارس كانت تتخذ من المساجد مركزا

مدرسة كانت قائمة في بغداد ، وواحدة لكل من ناحیة  26أسماء  1902وقد عددت إحصائیات سالنامة نظارة المعارف لعام 

 ء . وھم في نطاق والیة بغداد. وأسماء ھؤالء المدارس ،ھیت ، قضاء سامراء و مدینة كربال

ویقوم على التدریس فیھا كل من الشیخ  30مدرسة اإلمام األعظم بجامع اإلمام األعظم في بغداد، بل  عدد طالبھا  .1

 إلى مدرسة عالیة. 1911سعید و حسین أفندي. وقد تحّولت في العام 

ویقوم على التدریس فیھا شكري أفندي ، وقد سّمیت  10دد طالبھا مدرسة الحیدر خانة بجامع الحیدر خانة ، ع .2

 على مؤسسھا فھو داود باشا والي بغداد.

ویقوم على التدریس فیھا عبدهللا أفندي و یوسف أفندي ، وكذلك  25مدرسة اآلصفیة بجامع اآلصفیة، عدد طالبھا  .3

 أّسسھا داود باشا والي بغداد.

ویقوم على التدریس فیھا مصطفى أفندي ، وقد سّمیت على اسم  5، عدد طالبھا مدرسة الخالدیة بجامع الخالدیة  .4

 مؤسّسھا الشیخ خالد .

 

ویقوم على التدریس فیھا محمد سعید أفندي ، وكذلك قام  10مدرسة خضر إلیاس بجامع إلیاس ، عدد طالبھا  .5

 بتأسیسھا داود باشا والي بغداد.

وقد قام على التدریس فیھا أحمد عزت أفندي ، وكذلك أّسسھا داود  8مدرسة السیف بجامع السیف ، عدد طالبھا  .6

 باشا والي بغداد.

 و قد قام على التدریس فیھا الشیخ سعید أفندي. 17مدرسة الفضل بجامع الفضل ، عدد طالبھا  .7

د وقد قام على التدریس فیھا محمد ناجي ، وق 5مدرسة جدید حسن باشا بجامع جدید حسن باشا ، عدد طالبھا  .8

 سّمیت على إسم مؤّسسھا الوزیر حسن باشا.

 وقد قام على التدریس فیھا حامد أفندي. 5مدرسة نجیب الدین بجامع نجیب الدین السھروردي ، عدد طالبھا  .9
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وقد قام على  4مدرسة الشیخ شھاب الدین بخان الواقعة في خان الشیخ شھاب الدین السھروردي ، عدد طالبھا  .10

 ي.التدریس فیھا محسن أفند

وقد قام على التدریس فیھا عبد الوھاب أفندي ،  11مدرسة عتیق حسن باشا بجامع عتیق حسن باشا ، عدد طالبھا  .11

 وقد اّسسھا كذلك الوزیر حسن باشا.

 وقد قام على التدریس فیھا غبد هللا أفندي. 15مدرسة الخلفاء بجامع الخلفاء، عدد طالبھا  .12

وقد قام على التدریس فیھا علي أفندي، وقد سّمیت  12، عدد طالبھا مدرسة عثمان أفندي بجامع عثمان أفندي  .13

 على إسم مؤسّسھا عثمان أفندي.

وقد قام على التدریس فیھا محمد سعید أفندي ، وقد سمیّت على  11مدرسة السلیمانیة بجامع المیدان، عدد طالبھا  .14

 إسم مؤّسسھا سلیمان باشا والي بغداد.

وقد قام على التدریس فیھا محمد سعید أفندي ، وقد  10حیدر خانة ، عدد طالبھا مدرسة نائلة خاتون بمحلة ال .15

 سّمیت على إسم مؤّسستھا نائلة خاتون.

وقد قام على التدریس فیھا الحاج علي أفندي ، وقد سّمیت  10مدرسة المرجانیة بجامع المرجان ، عدد طالبھا   .16

 على إسم مؤسّسھا مرجان.

وقد قام على التدریس فیھا كل من شاكر و شكري أفندي ،   8علي ، عدد طالبھا مدرسة سید علي بجامع سید  .17

 أّسسھا إبراھیم باشا.

وقد قام على التدریس فیھا مجید أفندي ، وقد سّمیت على  6مدرسة الحاج أمین بجامع الحاج أمین ، عدد طالبھا  .18

 إسم مؤّسسھا الحاج أمین جلبي.

وقد قام على التدریس فیھا سید یحیى أفندي ، وقد سّمیت  10عدد طالبھا  المدرسة األحمدیة بجامع أحمد كھیا ، .19

 على إسم مؤسّسھا أحمد باشا.

وقد قام على التدریس فیھا الشیخ قاسم أفندي ، وقد سّمیت  12المدرسة النعمانیة بجامع النعمانیة ، عدد طالبھا  .20

 على إسم مؤسّسھا نعمان آغا.

 

وقد قام على التدریس فیھا محمد  5مجیلر الكائن في محلة الصاغة ، عدد طالبھا المدرسة اإلسماعیلیة بجامع قویو .21

 رؤوف أفندي ، وقد سّمیت على إسم مؤسّسھا إسماعیل باشا.

وقد قام على التدریس فیھا علي أفندي ، وقد سّمیت على  11المدرسة الحسینیة بجامع حسن باشا ، عدد طالبھا  .22

 إسم مؤّسسھا حسین باشا.

وقد قام على التدریس فیھا فیھا سید جعفر أفندي ، وقد  5ازنده خاتون بجامع نازنده خاتون ، عدد طالبھا مدرسة ن  .23

 سّمیت على إسم مؤّسستھا نازنده خاتون.

وقد قام على التدریس فیھا عبد الوھاب أفندي وقد  8مدرسة منورة خاتون بجامع منورة خاتون ، عدد طالبھا  .24

 ورة خاتون.سّمیت على إسم مؤّسستھا من

ویقوم على التدریس فیھا كل من  31المدرسة القادریة في تكیة الباز عبد القادر الجیالني الشریفة ، عدد طالبھا  .25

 یوسف أفندي و عبدي أفندي ، وقد سّمیت على إسم قطب التصوف الشھیر عبد القادر الجیالني.

م على التدریس فیھا الحاج علي أفندي ، وقد وقد قا 5مدرسة الشیخ صندل في جامع الشیخ صندل ، عدد طالبھا   .26

 سّمیت على إسم مؤّسسھا الشیخ صندل.

وقد قام على التدریس فیھا سید  11مدرسة ھیت بناحیة ھیت الواقعة في لواء الدیلم التابع لوالیة بغداد، عدد طالبھا  .27

 محمود أفندي.

وقد قام على التدریس فیھا كل من عباس  100مدرسة سامراء بقضاء سامراء التابعة لوالیة بغداد، عدد طالبھا  .28

 أفندي و قاسم أفندي.

وقد قام على التدریس فیھا  50المدرسة العباسیة بمحلة العباسیة في مدینة كربالء التابعة لوالیة بغداد، عدد طالبھا  .29

 الشیخ طه أفندي.

 (412ھجري ، ص  1321سالنامة نظارة المعارف العمومیة    

س التي اعتمدت على التعلیم الدیني وفق المذاھب السنیة ، أما المدارس الشیعیة التي تدّرس وفق ھذا على صعید المدار

لھا فنلحر  أن السالنامات لم تتطرق إلیھا . على الرغم ً أساسیاً المذھب الجعفري ، والتي اتخذت من مدینة النجف مركزا

ي. ونجد أن الدولة لم تكن تولیھا االعتبار و لم تكن تتدخل في من قدم عھدھا في العراق ، وبعضھا یسبق فترة الوجود العثمان

 شؤونھا أو طریقة إدارتھا.

 ولعل أھم المدارس التي اتخذت من مدینة النجف التابعة لوالیة بغداد ھي،

المدرسة الغرویة ، یعود تأسیسھا لبدایات القرن الحادي عشر المیالدي ، وقد تابعت نشاطھا بكثافة في العھد  .1

ماني خاصة مع صدور القوانین الالزمة بالتجنید اإلجباري في الجیش العثماني. فقد أعفي طلبة العلم في نطاق العث

المدرسة من االلتحاق بالجیش ، ولذلك كثر عددھم . وقد تحولت بھذا الشكل لرقابة الدولة مما أدى العتبارھا 

 مدرسة رسمیة.
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س الشیعیة ، وذلك كونھا األقدم بینھم وتسبق العھد العثماني ، كما مدرسة الصدر ، تعد ھذه المدرسة من أھم المدار .2

أنھا تابعت عملھا مع دخول العراق ھذا العھد. وقد كان حجمھا األكبر بین جمیع المدارس ، إذ ضمت ما یزید عن 

 غرفة لتأمین سكن العلماء و طلبة العلم. 30

 شیخ علي آل كاشف الغطاء.العالم ال 1867مدرسة الشیخ مھدي، وقد أسسھا في العام  .3

غرفة ، أو لكثرة األوقاف المرصودة  26مدرسة القوام، كانت من المدارس المھمة إن لحجمھا الكبیر الذي ضم  .4

لمؤّسسھا فتح علي خان ً بالمدرسة الفتحیة ، نسبةً وسمیت أیضا 1883لتغطیة مصاریفھا. وقد تم بناؤھا في العام 

 الشیرازي.

د سّمیت على إسم مؤسّسھا سلیم خان ، وھو من أھل مدینة شیراز اإلیرانیة ، وقد بناھا في وق  المدرسة السلیمیة، .5

 . ضمت المدرسة الصغیرة بعض الغرف لسكن روادھا. 1834العام 

مدرسة األیرواني، وھي مدرسة شھیرة في النجف ، وربما لتخّصصھا في تقدیم العلم لطلبتھا من األتراك بشكل  .6

 على ید الحاج مھدي األیرواني. 1888تأسیسھا للعام محصور، ویعود تاریخ 

مدرسة القزویني، كانت تعمل قبل تحویلھا لمدرسة كخان للمسافرین ، وقد أسّسھا الحاج محمد آغا األمین القزویني  .7

 وھو من الوجھاء األغنیاء ، وقد رصد لمصاریفھا األوقاف من ماله.

، مع مقدم الحاج علي نقي الباد كوبئي ، وخالل مدّة إقامته  1907مدرسة الباد كوبئي، جاء تأسیسھا في العام  .8

 البالغة سنة في النجف ، عمل على مدرسته والتي تحولت لمدرسة عامرة .

مدرسة الھندي ، وقد قام بتأسیسھا رجل من أھل مدینة الھور في الباكستان ، وعلى ما یبدو كانت تابعة للھند وقتھا  .9

 ً.سكنیاً وقد كانت قبل تأسیسھا دارا ، وقد كنیت المدرسة بكنیته ،

، وعلى ید الشیخ مال محمد الشربیاني ، وقد القت المدرسة  1902مدرسة الشربیاني، یعود تاریخ تأسیسھا للعام  .10

 شھرة في أوساط العلم.

،  ، على ید المیرزا محمد علي خان كركاني 1904مدرسة الحاج میرزا حسین الخلیلي، یعود تاریخ تأسیسھا للعام  .11

 والذي قام بتغطیة مصاریفھا من ماله.

بمدرسة القطب . ویعود السبب في ثنائیة األسامي إلى أن ً مدرسة الحاج میرزا حسن الكبیرة ، والتي تعرف أیضا  .12

من قبل السید علي قطب ، فاشتراه الحاج میرزا حسین من مالكه و حوله إلى مدرسة ً مملوكاً المدرسة كانت خانا

 غرفة مرصودة لخدمة طلبة العلم. 50تضم  واسعة األرجاء ،

مدرسة اآلخوند الكبرى، تبرع بمصاریفھا أحد أھالي بخارى وھو الوزیر جان میرزا ، وقد جاء الفراغ من بنائھا  .13

 . وقد كانت مدرسة واسعة األرجاء ولھا ساحة كبیرة. 1903في العام 

لي بك ، وھو من أھل بخارى. وقد فرغ من مدرسة اآلخوند الوسطى، جاء تأسیسھا على ید الوزیر آستان ق .14

 .1908عمارتھا في العام 

مدرسة اآلخوند الصغیرة ، جاء تأسیسھا على ید الحاج فیض هللا وھو من أھل بخارى ، ویشغل منصب خازندار  .15

 وكان أغلب روادھا من األفغان. 1910الوزیر جان میرزا ، ویعود تاریخ التأسیس للعام 

، وكانت مدرسة  1911ء تأسیسھا على ید محمد یوسف وھو من أھل بخارى في العام مدرسة البخاري، وقد جا .16

 عامرة بطالب العلم.

مدرسة السید محمد كاظم ، لعلّھا من أكبر و أفخم مدارس النجف ، ولم تقدر أي مدرسة على مقارعتھا، فقد ضمت  .17

امة . جاء تأسیسھا على ید نفس مؤسّس غرفة في الدور األول منھا. كما أن عمارتھا متمیزة عن غیرھا بالفخ 80

 .1909مدرسة اآلخوند الصغرى وھو الوزیر آستان قلي بك وذلك في العام 

وعن مناھب ھذه المدارس النجفیة ، فقد بنیت على تدریس علوم الدین من فقه و و تفسیر و حدیث و أصول ، إضافة لعلوم 

ف بھذه المقررات ، بل تعدتھم لتدریس الریاضیات و األدب و اللغة العربیة من بدیع و بیان و صرف و نحو. ولم تكت

غیرھا. وقد كان الطالب غیر ملتزم بأي من المواد ، بل یقوم بقراءة الكتب مع العلماء ، أیھا شاء ووقت شاء. وقد صارت 

،  139-127ص  ،1986النجف وقتھا وحتى وقتنا الحالي ، قبلة أساسیة لطلب العلم على المذھب الجعفري . آل محبوبة،

143) 

یستدل من جمیع ما ذكرناه من مدارس ، على عمق انخراط السكان المحلیین في عمارة المدارس الدینیة ، والذي لم یتركوه 

على عاتق الدولة ، بل ورصدوا األموال بغیة الصرف على طلبة العلم. لذلك نجد الوالة و الوزراء و المشایخ و بعض 

 أقبلوا على تأسیس المدارس ، لیحضنوا طلبة العلم فیھا، ولیقدموا خدمة جلیلة لمجتمع والیة بغداد . محبّي العلم من النساء قد

 

 المدارس ارهلیة البیر المسلمة   -2

، وقد جاء التأسیس ألّول مدرسة  1870لم یبدأ تأسیس المدارس الخاصة للقلیات في أرجاء والیة بغداد إال في العام 

شاركوا ببعض التبرعات ً ت من قبل األھالي المسیحیین ومن الالفت أن األھالي المسلمین أیضامسیحیة بعد جمع التبرعا

وقتھا بین األدیان في والیة بغداد. ومن ً على الرغم من أن المدرسة غیر مسلمة ، مما یعكس مدى التعایش الذي كان سائدا

الفرنسي في بغداد ، مترجم القنصلیة الفرنسیة ، القنصل األشخاص النافذین األجانب الذین تبرعوا للمدرسة ، وكیل القنصل 
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اإلنكلیزي و وطبیب القنصلیة اإلنكلیزیة. وعلى الرغم من ذلك لم یتم اكتشاف الطائفة المسیحیة التي تولت اإلدارة . وقد 

 (657،ص2013من الكلدان و األرمن و السریان . بیات،ً ضمت بغداد في ذلك الوقت أعدادا

افتتاح المدارس المسیحیة في مدینة بغداد بعد المدرسة األولى ، فقد أّسس الكلدان مدرسة رشدیة لھم ، وذلك ومن ثم ازداد 

. وقد جارى السریان الكلدان في 1898طالب في العام  140. وقد ضّمت ھذه المدرسة في أرجائھا زھاء  1876في العام 

مدرسة رشدیة في بغداد ً وقد أّسس األرمن أیضاً . طالبا 54 ، لتضم في ھذه السنة 1895تأسیس مدرسة رشدیة في العام 

تلمیذ. لم یكتف األرمن بھذه المدرسة ، فأّسسوا مدرسة ابتدائیة لإلناث في العام  75ولكن تاریخ إنشائھا مجھول ، وضمت 

-970جري ، ص ھ 1316. سالنامة نظارة المعارف العمومیة لعام 1898في العام  42، وقد بل  عدد تلمیذاتھا  1894

 (1071-1070ھجري،ص  1317( سالنامة نظارة المعارف العمومیة لعام 971

أما على صعید أتباع الدیانة الیھودیة ، وألسباب دینیة غرضھا الحفاظ على وجود ھذه الدیانة ، فقد أحجم الیھود عن إرسال 

.وقد عمل الیھود بشدّة على نوعیة 1865ي العام أبنائھم إلى مدارس الدولة ، ولذلك قاموا بتأسیس أّول مدرسة خاصة لھم ف

مدرستھم ، وجعلوھا متكاملة. فاستقدموا المعلّمین لھا من ألمانیا ، وتم تدریس اللغات التركیة و العربیة و الفرنسیة و 

وقد .  بیت 800أو  700العبریة. وكل ھذا تّم على الرغم من قلّة عدد أبناء الدیانة الیھودیة و الذین كانوا في قلة و یشغلون 

، وقد ضمت المدرسة التي كانت  1894جعل على إدارتھا مدیر ھو المسیو دانو وھو من صدر الترخیص باسمه في العام 

 (658،ص2013. بیات،1897في العام ً طالبا 250رشدیة 

لھا صفحات مستقلة وجمعت  وقد أعطت سالنامات والیة بغداد أھمیّة للمدارس الخاصة التابعة للقلیات الدینیة ، فقد فنّدت

عنھا المعلومات التالیة، أسماء المدراء و المعلمین ، عدد الطالب في كل مدرسة ، المواد التي یتم تدریسھا . وسنقوم بتعداد 

المدارس التي سبق وتكلّمنا عنھا مع  ما ذكرته سالنامة والیة بغداد عنھا ، مع عدد الطالب في كل مدرسة على الشكل 

 التالي،

 .238درسة االتحاد اإلسرائیلي للیھود ، بل  عدد الطالب م •

 .120مدرسة الیھود للبنات ، بل  عدد الطالبات  •

 من اإلناث. 300من الذكور و  100،  400مدرسة الالتین المختلطة، بل  عدد التالمیذ فیھا  •

 طالبة . 53به  طالبة ، وكان بھا سكن للطالبات أقامت 59مدرسة الالتین األولى للبنات، كانت تضم  •

 330مدرسة الالتین الثانیة للبنات، بل  عدد طالباتھا  •

 طالبة. 25لھؤالء الطالبات وقد بل  عددھن ً مدرسة الالتین الخاصة بأیتام الطائفة ، كانت تضم سكنا •

 .150مدرسة الكلدان ، بل  عدد طالبھا  •

 .60مدرسة السریان ، بل  عدد طالبھا  •

 .75، عدد الطالب  مدرسة األرمن القدیم للذكور •

 .50مدرسة االرمن القدیم للبنات ، عدد الطالب  •

 .45مدرسة البروتستانت للذكور، بل  عدد طالبھا  •

 .31مدرسة البروتستانت للبنات، بل  عدد طالباتھا  •

 (173-170ھجري ،ص  1317 سالنامة والیة بغداد لعام 

ارة المعارف إحصاء المدارس بمعلّمیھا و مدیریھا و مناھجھا ھجري وسالنامات نظ 1325وقد تابعت أعداد السالنامات لعام 

 و طاّلبھا و أسمائھا ، وقد ورد العدید من المدارس على الشكل التالي،

 المدرسة اإلسرائیلیة للذكور بمدینة بغداد ، جاء تأسیسھا على ید الیھودي عبد هللا بن داود في العام  .1

 1906ومن ثم تغیّر في العام  1902واسم مدیرھا موسیو سماح وذلك في العام  ، وقد أقامھا في حي الیھود ببغداد. 1865

.كانت المدرسة في البدایة 1894والذي جاء الترخیص باسمه في  -وھو من الجنسیة الفرنسیة -لیصیر موسیو نسیم البال

عن المدیر ، وقد كان معلّم ً فضال 14ابتدائیة ومن ثم تحولت إلى رشدیة ، أما على صعید الھیئة التعلیمیة فقد كان عددھم 

اللغة اإلنكلیزیة من الجنسیة اإلنكلیزیة و ینتمي للدیانة الیھودیة أسوة بجمیع أساتذة المدرسة عدا أستاذ واحد. أما الطالب 

ن وكلھم م 600من اإلناث ، ومن ثم ارتفع عدد الطالب لیبل    67من الذكور و  307،  1902في العام ً طالبا 437فبلغوا 

 .1909في العام  469الیھود ، لیعود ویتدنى العدد لیبل  

على ید الجالیة الیھودیة في محلة الشورجة البغدادیة .  1864المدرسة اإلسرائیلیة للبنات، جاء تأسیسھا في العام  .2

 . وقد أقیمت1894المسیو نسیم البال والذي صدر الترخیص باسمه في العام  1906وقد كان مدیرھا في العام 

، وقد ً صفا 12صفوف وما لبث أن تضاعف العدد لیصل إلى  6كمدرسة رشدیة منذ بدایتھا. وقد ضمت المدرسة 

وكلھم ینتمون للدیانة الیھودیة ، ومن ثم  1906في العام  -كلھن من الجنسیة العثمانیة- 500كان عدد الطالبات 

معلّمات  10ھیئة التعلیمیة فقد ضمت المدرسة . اما على صعید ال1909طالبة في العام  357تراجع العدد لیبل  

 أحداھن من الجنسیة الفرنسیة.
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من قبل أحد ً موقوفاً المدرسة الیھودیة للذكور، جاء تأسیسھا على ید موسى إلیاس ناحوم في عقار یضم بیتا .3

ً مدیرھا أیضا، وذلك في محلة التورات البغدادیة. وكان 1887المحسنات الیھودیات و اسمھا رفقة خان في العام 

 7موسیو نسیم البال ، وأقیمت كمدرسة ابتدائیة ولھا صلة بالمدرسة اإلسرائیلیة الكبیرة. وقد دّرس في المدرسة 

 ، وكلھم یھود من الجنسیة العثمانیة. 1906في العام  300أساتذة . أما عدد التالمیذ فقد بل  

من ً موقوفاً الیھودي موسى حسقیل في عقار یضم بیتاالمدرسة الیھودیة للذكور ، جاء تأسیسھا على ید الحاخام  .4

، وذلك في محلة التورات البغدادیة. وقد بل  عدد  1887قبل أحد المحسنین الیھود واسمه ھارون صالح في العام 

أساتذة ، أما الطالب فقد بلغوا  5. وقد دّرس في المدرسة  1906صفوف في العام  5لیرتفع إلى  4الصفوف فیھا 

 ھم من الیھود.وكل 180

. وقد كان مقّرھا في 1853مدرسة األرمن للذكور،جاء تأسیسھا على ید أبناء الطائفة األرمنیة وذلك في العام  .5

و بإسم مدیرھا مھران  1894الكنیسة األرمنیة الواقعة في محلة النصارى البغدادیة. وقد صدر ترخیصھا في العام 

ً معلمین فضال 5ومن ثم تحولت لمدرسة رشدیة .وقد ضمت المدرسة أفندي ، والذي كان یترأّسھا وھي ابتدائیة 

والمدیر مع الثالثة اآلخرین من األرمن، وجمیع ً ، وأحدھم كاثولیكیاً عن المدیر ، وقد كان أحد المعلّمین مسلما

وا من الذكور و كان 81، 1903-1902في العام  118الھیئة التعلیمیة من أھل البالد العثمانیین.أما الطلبة فقد بلغوا 

 .1906في العام  72من اإلناث، ولكن عدد الطالب ما لبث أن تراجع لیناھز  37

ً تابعاً . وقد كان بناؤھا وقفا1853مدرسة األرمن للبنات،جاء تأسیسھا على ید الطائفة األرمنیة وذلك في العام  .6

،وقد  1906ة بثماني صفوف في العام لكنیسة األرمن ومقّرھا في محلة النصارى البغدادیة.كانت مدرسة ابتدائی

 عانت من نقص حاد في الھیئة التعلیمیة ولذلك استعان المدیر مھران أفندي بتالمیذ الصفوف االخیرة للتدریس.

ً . وقد كان بناء المدرسة جزءا1871مدرسة الكلدان للذكور، جاء تأسیسھا على ید الطائفة الكلدانیة وذلك في العام  .7

نیة الواقعة في محلة النصارى البغدادیة. تولّى إدارتھا الخوري میخائیل أفندي والذي صدر من الكنیسة الكلدا

معلّمین من  8. كانت مدرسة ابتدائیة و رشدیة في الوقت عینه ،وقد ضمت 1894ترخیصھا باسمه في العام 

أما عدد ً. والذي كان مسلما ضمنھم المدیر ، وكان جمیع المعلّمین من أبناء الطائفة الكلدانیة عدتى مدرس التركیة

 .1906في العام  200لیرتفع إلى  1902في العام  131التالمیذ فقد بل  

. وقد كان بناء المدرسة 1895مدرسة السریان للذكور،جاء تأسیسھا على ید الطائفة السریانیة وذلك في العام  .8

ى إدارتھا القس عبد األحد أفندي والذي من الكنیسة السریانیة الواقعة في محلة النصارى البغدادیة. تولّ ً جزءا

من مدرسة ً صدر الترخیص للمدرسة باسمه.وقد كانت ھذه المدرسة قبل انتقالھا لتشغل الكنیسة السریانیة جزءا

مشتركة مع الطائفة الكلدانیة تحت إسم "االتحاد الكاثولیكي"،ومع عدم اتساع المدرسة للطائفتین انتقل التالمیذ 

 5ت المدرسة باد، أمرھا مدرسة ابتدائیة ومن ثم تحولت لرشدیة ، كما وبل  عدد الھیئة التعلیمیة السریان.وقد كان

تلمیذ ،كلھم  61إلى  1906تلمیذ لینخفض في العام  70من ضمنھم المدیر.أما التالمیذ فقد بل  عددھم في بدایاتھا 

-134،ص21ھجري  1325بغداد لعام  من الطائفة السریانیة كما ومن التابعیة العثمانیة. سالنامة والیة

 (413، ص  1321( سالنامة نظارة المعارف العمومیة لعام 135

وتجدر اإلشارة إلى أن مدارس الالتین في بغداد كانت خاضعة للحمایة الفرنسیة ، وقد كانت على الرغم من ذلك تخضع 

 (                                         B.O.A:DH.MKT:886/28لتفتیش من قبل مفتشي نظارة المعارف أسوة بغیرھا من المدارس.  

ھجري .  1329وقد عاودت السالنامات ذكر المدارس و المعطیات المحصاة عنھا في آخر السالنامات التي نشرت في العام 

وعدد التالمیذ  ھجري من ناحیة المواد و أسماء المدرسین 1329وسنقوم باستعراة ما تناولته سالنامة والیة بغداد للعام 

 على الشكل التالي،

مدرسة السریان ، القس أوغسطین مرمرجي أفندي ھو المدیر و مدّرس الفرنسیة فیھا ، عبد الرزاق أفندي  .1

معلّم التركیة ، الشماس فرانسیس أفندي معلّم الریاضیات و اللغة العربیة ، نعوم أفندي معلّم اللغة اإلنكلیزیة. 

 ً.لباطا 70وقد بل  عدد الطالب 

مدرسة األرمن ، سیساق قویمجیان أفندي ھو المدیر و مدّرس اللغة األرمنیة ، ھوارد أفندي معلّم علم  .2

المذاھب ، أوخانس زارباریان أفندي معلّم العلوم و الترجمة ، إسماعیل حقي أفندي معلّم التركیة ، كما و أنه 

، أوخانس یرامیان المفتي الروحي . وقد بل  عدد یوجد معاون لمدّرس اإلنكلیزیة وھو دانیل قالوسلتان أفندي 

 ً.طالبا 80الطالب 

مدرسة الكلدان، القس حنا أفندي ھو من تولّى اإلدارة ، القس منصور معاون المدیر و مدّرس اللغة الفرنسیة  .3

عد ، نعمان أفندي و محمد أفندي معلّما اللغة التركیة، الشماس فرنسیس أفندي معلّم اللغة العربیة و قوا

الصرف، داود صلیوه أفندي معلّم اللغة العربیة و قواعد النحو ، ستراك أفندي معلّم الفرنسیة ، میخائیل افندي 

و منصور أفندي معلّما اللغة اإلنكلیزیة ، القس میخائیل و القس روفائیل معلّما اللغة الكلدانیة . وقد بل  عدد 

 (329،ص22ھجري  1329طالب. سالنامة والیة بغداد لعام  240الطالب 

مدرسة الالتین ، دكتور جونس أفندي ھو مدیر المدرسة ، ھارون یون وادیان ھو المعلّم األول ، رزوقي  .4

عیسى ھو المعلّم الثاني ، جرجیس سارة ھو المعلّم الثالث ، ناصر سمعان افندي ھو المعلّم الرابع ، حسن 

 .98لّم العربیة . وقد بل  عدد الطالب في المدرسة أفندي ھو معلم التركیة ، الشماس فرانسیس جیران ھو مع
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. وقد 1865مدرسة األلیانس اإلسرائیلیة اإلعدادیة ، جاء تأسیسھا على ید جمعیة اإللیانس و ذلك في العام  .5

ھما اإلعدادیة و الرشدیة. تولّى الموسیو معال إدارة القسم  1911ضمت المدرسة مرحلتین تعلیمیتین في العام 

الذي ضم المواد التالیة ، التركیة ، العبریة ، العربیة ، اإلنكلیزیة ، الفرنسیة ، الریاضیات ،  اإلعدادي و

التاریخ ، الجغرافیا و العلوم العامة. أما المرحلة الرشدیة فقد ضمتت المواد التالیة ، التركیة ، العربیة ، 

من الطالب في القسمین. ولكن الوضع  450الفرنسیة و العبریة. وقد ضّمت المدرسة في ھذه السنة ما ناھز 

، فقد شھد ھذا العام إلغاء المدارس الرشدیة التي تلي  1914-1913ما لبث أن تغیر في العام الدراسي 

، ً طالبا 389سنوات بمجموع عدد طالب بل   6اإلبتدائیة ، لتضّم المدرسة القسم االبتدائي ومدة دراسته 

وفي ً. طالبا 340سنوات بمجموع عدد طالب بل   4ومدة دراسته  والقسم المتقدم وھو القسم اإلعدادي

من أبناء رجال الدین الیھود ،  3منھم أبناء رجال الدین اإلسالمي ،  12استعراة لمھن آباء الطلبة ، نجد أن 

من أبناء من لدیھم مھن  333من أبناء الحرفیین و  230من أبناء التجار ،  140من أبناء الموظفین ،  11

 (70-61، ص 1330-1329ى. معارف نظارت عمومیة إحصائیات قلمي أخر

مدرسة أزیل الیھودیة ، وھي مدرسة للطالبات الیھودیات ، تولّت تعلیم العبریة و اإلدارة فیھا مدام وازه  .6

 طالبة. 300لكومیل ، ولم یرد تدریس اي من المواد عدا عن العربیة و العبریة . وقد ضّمت المدرسة 

انس اإلسرائیلیة االبتدائیة األولى، الموسیو بنیامین ھو المدیر ومعلّم الفرنسیة ، أما باقي المواد مدرسة اإللی .7

 ً.طالبا 300فھي ، الجغرافیا،التاریخ،العربیة،الفرنسیة و العبریة.وقد بل  مجموع الطالب في المدرسة 

ھو المدیر و معلّم العبریة، والمواد  مدرسة اإللیانس اإلسرائیلیة االبتدائیة الثانیة، الموسیو ھارون ساسون .8

 ً.طالبا 200الدراسیة ھي الحساب و العربیة . وقد بل  عدد طالبھا 

مدرسة األلیانس اإلسرائیلیة للبنات، مدیرتھا و معلّمة الفرنسیة فیھا مادام البال ، أما باقي المواد فھي ،الحساب  .9

 طالبة. 400الفرنسیة. وقد بل  عدد الطالبات ، الجغرافیا ، العلوم العامة ، العربیة ، العبریة و 

، وقد كانت  1909إعدادیة التعاون الیھودیة في بغداد، جاء تأسیسھا على ید مجموعة من الیھود في العام  .10

. وقد تم تدریس 1911للطالب الیھود بإدارة سلیم أفندي والذي استلم منصبه في العام ً مخّصصة حصرا

في العام  180لتركیة ، الجغرافیا ، الحساب ، العربیة و الفرنسیة بعد تالمیذ ناھز المواد التالیة في صفوفھا، ا

، وتتولّى  1913. وقد شھدت ھذه المدرسة تحّولھا من مدرسة رشدیة إلى مدرسة إعدادیة في العام 1911

،  1913سنین متواصلة. وقد حصلت المدرسة على ترخیصھا في العام  6تدریس  الطالب في ھذه المرحلة 

وكان باسم سلیم إسحق وھو من الیھود العثمانیین ، ولم یكن في المدرسة أي غرف لسكن الطالب. وفي 

منھم في  199،  275نستنتب أن عدد مجموع الطالب  1914-1913دراسة لعدد الطالب في العام الدراسي 

 7شھدت ھذه المدرسة تسجیل  في القسم المتقدم أي في صفي السابع و الثامن . وقد 76المرحلة االبتدائیة و 

آباؤھم من ً طالبا 50من الیھود. وفي استعراة لمھن ذوي الطالب ، نجد أن  268طالب مسلمین مقابل 

لم یتم تحدید مھنة آبائھم. كما ومن ً طالبا 35آباؤھم حرفیین ، و 60آباؤھم تجار ،  130رجال الدین الیھود ، 

 معلّمین من المسلمین. 7والتي ضمت  ًالالفت أن نصف الھیئة التعلیمیة تقریبا

مدرسة مدراش، وھي مدرسة خصصت للیھود، وقد تولّى إدارتھا حسقیل حاخام ھارون أفندي. وقد كان عدد  .11

طالب، ومع ذلك  2700بالمقارنة مع باقي المدارس ، وقد ناھز العدد ً الطالب في ھذه المدرسة ضخما

 للغات العربیة و العبریة و التركیة.ً مدّرسا 60تضّخمت الھیئة التعلیمیة لتبل  

مدرسة ھارون صالح ، وھي مخّصصة ألبناء الطائفة الھودیة بالحصر، تولى إدارتھا موسیو البال، ولم ترد  .12

السالنامة أي ذكر عن مواد المنھب الدراسي ، وال أسماء المعلمین . بل تم ترتیب المعلمین من المعلم األول 

 (331-327، ص  22ھجري  1329. سالنامة والیة بغداد لعام 236الب بل  إلى المعلم الخامس مع عدد ط

 

وقد أشار الدلیل اإلحصائي الخاص بالمدارس االبتدائیة ، والتي تم تأسیسھا على ید رجال الطوائف الغیر إسالمیة ، 

لسریان ، و خمس لوجود مدرسة واحدة للرمن من الذكور، ومدرسة واحدة ل 1914-1913والصادر في العام الدراسي 

مدارس للیھود إحداھا مختلطة و إحداھا مخصصة لإلناث و ثالثة مدارس للذكور. وقد كان عدد الطالب بالمقارنة مع 

 طوائفھم على الشكل التالي ،

 من الذكور. 50الطالب األرمن،  •

 من اإلناث. 863من الذكور و  2372الطالب و الطالبات الیھود ،  •

 الذكور. من 295الطالب السریان ،  •

 (5، ص 1330-1329طالبة.  معارف نظارت عمومیة إحصائیات قلمي  836و ً طالبا 2799لیكون المجموع 

إنشاء ً وھذه لیست المدارس الوحیدة التي تم تأسیسھا من قبل الطوائف الغیر إسالمیة ، فقد شھدت والیة بغداد  أیضا

مدارس من قبل القناصل األجانب.وسنعمل على عرة مدارس من قبل جماعات دینیة خارجیة و تمت رعایة ھذه ال

 مدارس اإلرسالیات في الفصل التالي.
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 مدارس اإلرسالیات ارجنبیة في والیة ببداد   -3

إرتبط تأسیس المدارس األجنبیة في الدولة العثمانیة بحركة تبشریة واسعة ، وبموجب ھذه الحركة وفد إلى جمیع أصقاع 

مذاھب و كنائس ، كرھبان الدومینیكان و الرھبان الیسوعیون و الرھبان البروتستانت. وقد الدولة بعثات رھبان من عدّة 

رّكزت ھذه البعثات جھودھا على إقامة العدید من المؤّسسات الخدماتیة في ظل تراجع تقدمات الدولة من حیث القطاعین 

بشكل ودّي أكسبھم تعاطف السكان  الصحي و التربوي. فشرعت اإلرسالیات في بناء المستشفیات و المدارس وذلك

 المحلیین.

وقد شعرت الدولة بخطر تنامي انتشار ھذه المدارس في أرجائھا ، خاصة في القرن التاسع عشر والذي شھد مؤامرات 

أجنبیة تستھدف وحدة الدولة من قبل الدول األجنبیة كبریطانیا و روسیا. فذھبت الدولة لمحاولة تقیید نشاط ھذه البعثات ، 

وذلك عبر محاولة إلزامھا بقوانین صارمة منھا ضرورة إّطالع نظارة المعارف على محتوى المنھب الدراسي الخاص 

 بالمدارس.

. وكان 1622ولعل أول وصول لإلرسالیات األجنبیة كان في القرن السابع عشر ، وذلك على ید اآلباء الكرملیین في العام 

حیة بین أعضاء الدیانة الصابئیة . ومن ثم توسع النشاط في القرون الالحقة ببعثات المقصد األساسي لھم نشر الدیانة المسی

نحو بغداد ً لنشاطھا وانطلقت شماالً من مذاھب مسیحیة أخرى ، وعلى ما یبدو أن ھذه البعثات اتخذت من البصرة مركزا

 (5، العدد األول، ص 2005زیران نحو الجزیرة العربیة. األمیر، مجلة دراسات تاریخیة بجامعة البصرة،حً وجنوبا

أّسست نظارة المعارف في إسطنبول مفتّشیة المدارس غیر اإلسالمیة و األجنبیة، وأخذت ھذه الھیئة على  1886وفي سنة 

عاتقھا مراقبة المدارس في جمیع والیات الدولة بغیة التأكد من عدم إحداثھا لضرر بسیاسة الدولة ، والتأكد من حصول 

س على ترخیص. وقد نّصت المادة التاسعة والعشرون بعد المئة من قانون نظارة المعارف العمومیة على حریة جمیع المدار

تأسیس المدارس الخاصة من قبل الدول األجنبیة ، وعلى حریة إدارتھا من قبل المؤّسسین ولكن بشروط . فیجب على المدیر 

أو من قبل مكتب المعارف بالوالیة ، إضافة لضرورة خضوع  على شھادة نامة من قبل نظارة المعارفً أن یكون حاصال

 B.O.A:Y.EE, 112/6, S)المنھب لرقابة نظارة المعارف، كما ویجب على المدرسة الحصول على ترخیص رسمي .

36) 

ولكن من المالحر أنه تّم افتتاح العدید من المدارس دون الحصول على ترخیص رسمي. فلجأت الدولة لبعض اإلجراءات 

العقابیة ، كعدم السماح لھا بأي عملیة ترمیم و إصالح للمبنى ، كما وبحرمانھا من إجراء أي مھرجانات أو حفالت تستھدف 

على مدراء المعارف في الوالیات القیام بأّي إجراءات عقابیة ً جمع التبرعات لصندوق المدرسة. وقد كان من الممنوع أیضا

برفع تقاریر إلى إلى نظارة المعارف وینتظرون الجواب على بحق ھذه المدارس ، بل كانوا یقومون 

 (417،ص2003التقریر. بیات،

وفي إضاءة على مدى نشاط المؤّسسات التبشیریة في إرجاء الدولة العثمانیة ، فقد ذكر زھدي باشا في تقریره الصادر في 

انت في الدولة العثمانیة، والالفت في التقریر مدرسة للبروتست 392لجناب السلطان عبد الحمید الثاني ، وجود  1893العام 

سنة من تاریخ تدوین التقریر ، اي أن سبعة مدارس بروتستانتیة  17مدرسة من العدد اإلجمالي افتتحت خالل  108أن 

كانت تفتتح في السنة الواحدة ومن قبل جھة تبشریة واحدة ، فكیف إذا ذكرت جمیع الجھات ؟ وعلى صعید الترخیص لھذه 

مدرسة من أصل المجموع لم تحصل على ترخیص رسمي ، ال من السلطان وال من  341مدارس ، یذكر التقریر أن ال

 (Vahapoğlu, 1992, S128)للقانون.ً عظیماً نظارة المعارف ، مما یشّكل انتھاكا

لى ، فأصدرت التعلیمات وقد تغیر ھذا الوضع مع دخول الدولة العثمانیة الحرب ضد دول الحلفاء في الحرب العالمیة األو

الخاصة بالمدارس األھلیة ، وألزمتھم بتدریس مواد متعلّقة بالثقافة التركیة من ضمنھا اللغة التركیة، التاریخ التركي 

والجغرافیا التركیة ومن قبل معلّمین أتراك ، مما یضمن الرقابة الرسمیة على ھذه المدارس 

 (419،ص2003الخاصة. بیات،

كما في والیات وسناجق ً ارس اإلرسالیات في والیة بغداد ، فقد كان لھا وجود بالطبع إال أنه لم یكن واسعاوبالعودة إلى مد

كما ومن المحزن أن سالنامات نظارة المعارف و ً . أخر ، كسنجق جبل لبنان أو ما عرف بمتصّرفیة جبل لبنان مثال

سالیات األجنبیة في والیة بغداد ، ولعّل بدایة ھذه المدارس كانت سالنامات والیة بغداد لم تشر إلى بدایة تأسیس مدارس اإلر

 1830على ید رجل إنكلیزي یدعى أنطوني كروفس ، وقد أّسس مدرسة بمساعدة زوجته بغیة تعلیم اإلنكلیزیة فقط في العام 

 (211،ص1959، ولذلك یمكن اعتبار اإلنكلیز أول من أّسسوا مدارس أجنبیة في والیات العراق. الھاللي،

مدارس في والیة بغداد ، وتضم ھذه المدارس جمیع المراحل التعلیمیة ، إبتدائیة و رشدیة و  5كان لفرنسا  1895وفي سنة 

من اإلناث. إال أنه من غیر المعلوم  709من الذكور و  440،  1149إعدادیة . وقد بل  عدد الطالب في المدارس الفرنسیة 

ر اإلشارة إلى أن جمیع المدارس الفرنسیة لم تكن تحوذ رخصة رسمیة . و تراجع عدد عدد الطالب في كل مدرسة . وتجد

مدارس ، ویعود السبب في التراجع إما لإلغالق أو الدمب .  بیات،  4المدارس األجنبیة مع مرور الوقت ولم یذكر منھا إال 

 (718، ص 2013
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 وھذه المدارس ھي، 

س ھذه المدرسة لراھب بروتستانتي من الجنسیة اإلنكلیزیة و اسمه یعود تأسی مدرسة البروتستانت في بغداد، .1

للجھات الرسمیة یعرب فیه ً ، وقد قدّم ھذا الراھب في ھذه السنة طلبا 1895موسیو بارفیت وذلك في العام 

عن رغبته بافتتاح مدرسة إال أن طلبه رفض بفعل التوجز خیفة من طلبه ، خاّصة و أن الرعایا البروتستانت 

بیت ضمن مدینة بغداد.  13فرد و یسكنون  35ویقدر عددھم في ھذه السنة بقرابة ً بغداد قلیلون جدا في

وحین علمت القنصلیة اإلنكلیزیة بأمر الرفض ذھبت لاللتفاف علیه ، وذلك بتقدیم ذریعة بأن المدرسة ستطبق 

مّما دفع الجھات الرسمیة العثمانیة  -الذي سبق و تحدثنا عنه–من قانون نظارة المعارف العمومیة  129المادة 

. وقد اتخذت 1896نیسان  9لقبول مشروع افتتاح المدرسة ، فصدرت إرادة سنیة بموجب ھذا األمر في 

المدرسة من منزل مخّصص للسكن من قبل أحد الرعایا البروتستانت كبناء للمدرسة ویقع في محلة 

ت إدارتھا مع صدور الترخیص باسمه. ومن ثم حّل النصارى. كما وتولى مؤسّسھا الراھب الموسیو بارفی

محله في منصبه الموسیو لیووب وھو كسابقه من اإلنكلیز. كانت ھذه المدرسة ابتدائیة و رشدیة في الوقت 

 .1902من اإلناث وھذا في العام  15من الذكور و  15،  30عینه وقد بل  عدد الطالب فیھا 

غداد العدید من الشروط لقاء السماح بافتتاح المدرسة ، بدایة بالتزام أحكام المادة وقد اشترطت إدارة المعارف في والیة ب

من قانون نظارة المعارف العمومیة ، إضافة إلى شرط عدم نقل المدرسة إلى أي مكان آخر دون اإلشعار و الموافقة  129

متحانات و توزیع الجوائز على الطالب ، من قبل إدارة المعارف ، كما وشرط حضور أحد ممثلي اإلدارة المذكورة عند اال

 حصر قبول الطالب البوتستانت من األھالي و من األجانب.ً مع تسھیل مھّمة الھیئات التفتیشیة عند زیارة المدرسة و أخیرا

ولكن وعلى الرغم من زیارة مفتشي إدارة المعارف ، فإن إدارة المدرسة رفضت استقبالھم واشترطت على المفتّشین 

ول على إذن من قبل القنصلیة اإلنكلیزیة في بغداد ، وقد خالفت المدرسة القانون من عدة أوجه. فمع رفض زیارة الحص

المفتّشین ، تم تغییر المدیر في المدرسة وھو الموسیو بارفیت دون إخطار إدارة المعارف ، كما وقامت بتبدیل العدید من 

 (BOA: İ.MF:3/47 ً .  المعلّمین دون إخطارھا أیضا

كل ھذا یشكل عدم احترام سافر للنظمة المعمول بھا ، كما وعدم اكتراث لھیبة الدولة العثمانیة. كما ویعكس ضعف الدولة 

نجد أن عدد  1906العثمانیة أمام انتھاكات الدول األجنبیة. وقد تابعت المدرسة نشاطھا ، وفي دراسة لوضعھا في العام 

طالب كانوا من اإلنكلیز المسلمین . كما وبل  عدد أفراد الھیئة  4جنسیة العثمانیة ، باستثناء من الً طالبا 70الطالب فیھا بل  

 (720-719، ص2013إلى جانب المدیر.  بیات،  5التعلیمیة 

مدرسة الالتین الكاثولیك ،جاء تأسیسھا على ید بعثة رھبنة فرنسیة قدیمة ، ولم یعرف ال تاریخ اإلنشاء وال  .2

من كنیسة الالتین الواقعة في محلة النصارى البغدادیة. كانت ھذه ً قد كان بناؤھا جزءااسم المؤّسس . و

من اإلناث ،  461من الذكور و  586طالب ،  1047ما یقارب  1902المدرسة مختلطة وقد ضّمت في العام 

الطالب ما  عن أنھا نالت ترخیصھا في السنة نفسھا ، إال أن عددً مما جعلھا من أكبر مدارس بغداد فضال

من الجنسیة  7، ً أستاذا 13. وقد ضمت المدرسة في ھذا الوقت 191لبث أن تراجع بشكل كبیر لیناھز 

، فإلى جانب أبناء النصارى ً من الجنسیة العثمانیة . كما وتعدّدت جنسیات الطلبة أیضا 6الفرنسیة و 

 إلى جانب إیطالي واحد.ً واحداً مانیانمساویین ، وثالثة من اإلنكلیز ، و أل 4المحلیین ، ضمت المدرسة 

مدرسة الراھبات للبنات في بغداد ، جاء تأسیسھا على ید بعثة رھبنة فرنسیة قدیمة في منزل واقع في محلة  .3

، وكان جلّھم من النصارى المحلیین  1906في العام  651النصارى البغدادیة. وقد بل  عدد الطالبات فیھا 

معلمة  13، اثنتین من اإلنكلیز و اثنتین من الفرنسیین.أما عدد المعلمات فقد بل   باستثناء اثنتین من المسلمین

 عثمانیات. 6معلمات فرنسیات و  7، وانقسم العدد بین 

المدرسة األلمانیة ، ھویة المؤسّس و تاریخ التأسیس مجھولین ، وقد بدأ عملھا بالقرب من مدرسة الكرملیین  .4

ً انتقلت المدرسة إلى بناء أوسع یقع في محلة النصارى البغدادیة ، وتحدیدا وفي دار آل كربلكیان ،. ومن ثم

في زقاق التكیة الخالدیة . ومع االنتقال تبدّل المنھب نحو تطور ملحوظ ، فقد صارت اللّغة األلمانیة لغة 

بیة. وقد نّظمت التدریس األساسیة ، إلى جانب تدریس اللغة التركیة و اللغة الفرنسیة و بالتأكید اللغة العر

، وفي وقت خارج دوام المدرسة . من الملحوظ ً المدرسة دروس دعم في اللغة األلمانیة لمن ال یتقنوھا جیدا

 6 1902أن روادھا من الطلبة كانوا قلیلین للغایة ، إذ كان عددھم في زمن إدارة الموسیو شلیم في العام 

طالبا ، والسبب  93، إذ وصل لنحو  1914-1913راسي في العام الدً طالب فقط ، ولكن العدد ارتفع جیدا

األساسي المعروف ھو إغالق جمیع المدارس األجنبیة في والیة بغداد ، باستثناء مدارس ألمانیا وھي حلیفة 

 الدولة العثمانیة.

، وصدرت الموافقة على  1915وقد تقدم مدیرھا فراوتس كراوسة وھو ألماني بطلب الترخیص في العام 

، مع توصیة السلطات العثمانیة للمدرسة باتباع األنظمة المرعیة  موجب إرادة سنیة في العام نفسهذلك ب

 الخاصة بالمدارس األجنبیة العاملة في نطاق الدولة العثمانیة.

(  معارف 413،ص6( سالنامة نظارة المعارف العمومیة 332ھجري،ص 1329 سالنامة والیة بغداد لعام 

 ( 16، ص  1330-1329ات قلمى نظارت عمومیة إحصائی
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مدرسة جمعیة اإلخوة اإلیرانیین، جاء تأسیس المدرسة على ید جمعیة اإلخوة اإلیرانیین و بتشجیع من راعیھا  .5

األكبر الحاج علي أكبر األھرابي و من لفیف التجار اإلیرانیین في محلّة الكاظمیة البغدادیة ، وقد كان ذلك في 

راسلت اإلدارة السلطات  1913سة عملھا كمدرسة ابتدائیة ، ومن ثم في العام . وقد شرعت المدر1909العام 

العثمانیة بغیة إجراء توسعة و استحداث قسم رشدي ، وقد ردّت السلطات بأن ال مانع لدیھا بمنح ترخیص 

لإلدارة مع التوصیة بضرورة دفع المستحقات الالزمة من رسوم و ضرائب على المبنى. وبموجب ھذا 

ل صدرت إرادة سنیة بمنح الترخیص في العام نفسه ، لتبقى ھذه المدرسة على عملھا حتى نھایة العھد القبو

وفق منھب حدیث ، ً جیداً العثماني في والیة بغداد. وقد كانت غایة المؤسسین منح الطالب المسلمین تعلیما

، نھب البالغة ، علم الكالم ، الریاضیات لذلك تم تدریس المواد التالیة للطالب،اللغة العربیة بفروعھا المختلفة 

، الفیزیاء، الكیمیاء ، الھندسة و الجبر ، التاریخ ،الجغرافیا ، اللغات الفرنسیة و التركیة و الفارسیة و األشغال 

 (B.O.A:İ.MF:21/33الیدویة. 

ھم من اإلیرانیین المدرسة الحسینیة في كربالء ، جاء تأسیسھا على ید جمعیة مجلس المساواة اإلیرانیة ، و .6

المقیمین في مدینة كربالء التابعة لوالیة بغداد ، وقد كانت مدرسة إعدادیة مع توفر القسم الرشدي و االبتدائي 

. وتجدر اإلشارة إلى أن لغة 1912من ضمنھا ، وقد حازت على ترخیصھا بموجب إرادة سلطانیة في العام 

 كما وكانت المدرسة تتلقّى مساعدات من الدولة العثمانیة. الدراسة األساسیة في المدرسة كانت الفارسیة ،

مدرسة الھنود في كربالء ، جاء تأسیس ھذه المدرسة على ید الجالیة الھندیة المقیمة في مدینة كربالء ، وذلك  .7

من الھنود ، على الرغم من رغبة المدرسة ً طالبا 130، وقد بل  عدد الطالب في المدرسة  1912في العام 

بال أي تلمیذ دون تمییز بین الجنسیات. وقد كان جمیع األساتذة من الھند التي كانت تابعة آنذاك لسلطة باستق

التاج البریطاني . مما أدّى إلغالق المدرسة بعد فترة قصیرة بفعل اندالع الحرب العالمیة األولى ووقوف 

 بریطانیا ضد الدولة العثمانیة.

جاء تأسیسھا على ید أحد الرعایا الروس القفقاسیین في مدینة النجف   ،المدرسة المرتضویة في مدینة النجف  .8

، واسمه المیرزا عبد الكریم البادكوبي ، وكون الرجل من الجنسیة الروسیة فقد حظیت  1909وذلك في العام 

الع المدرسة برعایة من قبل القنصل الروسي المقیم في النجف . وما لبث أن أوقفت المدرسة نشاطھا إثر اند

 الحرب العالمیة األولى ، ووقوف روسیا ضد الدولة العثمانیة.

. وقد  1908المدرسة العلویة في النجف ، جاء تأسیسھا على ید الجالیة اإلیرانیة في النجف ، وذلك في العام  .9

أساتذة من الطاّلب العراقیین و الفرس و الھنود و األفغان ، وكانت الھیئة التعلیمیة من ً كان طاّلبھا خلیطا

في ً تلقّوا التعلیم الدیني في مدینة النجف . بدأت عملھا كمدرسة إبتدائیة ومن ثم ضّمت المرحلة الرشدیة أیضا

لمنھب المدارس الحكومیة ، وقد قامت بإدخال المواد ً . وعلى صعید المنھب ، فقد كان مشابھا1911العام 

، علوم إجتماعیة ، اللغات العربیة و الفارسیة و التالیة إلى منھجھا وھي ، ریاضیات ، فیزیاء ، كیمیاء 

التركیة و الفرنسیة و اإلنكلیزیة إضافة لمادة الریاضة. وقد شملت الدولة ھذه المدرسة برعایتھا عبر والي 

و اّطلع على أحوالھا ، وقدم المساعدات المالیة للطالب  1914بغداد جاوید باشا ، الذي زارھا في العام 

عرة المساعدة في نقل الخّریجین إلى المدارس اإلعدادیة في مدینة بغداد . ولكن الحرب الفقراء ، كما و

العالمیة األولى اندلعت بعد وقت قصیر ، فغادر الكثیر من أساتذة المدرسة مدینة النجف ، واقتصر التدریس 

 (213-211،ص 1959( الھاللي،723-722،ص2013فیھا على صفین إبتدائیین فقط. بیات،

 

 نتاجات الفص  الثاني:إست  -4

على تلقّیه في ً یلحر في جمیع مراحل الدولة منذ النشوء و حتى السقوط ، بأنھا لم تحتكر التعلیم ولم تجبر أحدا •

مدارسھا ، بل و شجعت على تأسیس مدارس خاصة لكل الجماعات الدینیة ومن سائر الملل و سائر المراحل 

 التعلیمیة .

الدولة العثمانیة ، بدأت الدولة بالشّك في نوایا مدارس الرعایا الغیر مسلمین و مع تبلور الخطر األجنبي على  •

األجانب بشبھة العمالة لدول أجنبیة ، لذلك ومع سماحھا لھذه الجماعات بإقامة المدارس إال أنھا قیّدتھا بالقوانین 

 بغیة مراقبة عمل المدارس على كافة الصعد التعلیمیة و التربویة و اللوجستیة.

لم تعتمد جمیع المدارس النمط التعلیمي الحدیث المستمد من منھب أوروبي ، بل بقیت بعض المدارس المحّلیة و  •

على االلتزام ً األجنبیة الخاصة على المنھب التعلیمي الدیني القدیم ، ولم تجبر الدولة عبر نظارة المعارف أحدا

 من قبل نظارة المعارف.بمنھجھا ، شرط عدم تھدیده للنظم العثمانیة الموضوعة 

في بعض األحیان منح الترخیص للمدارس األجنبیة و األھلیة المسیحیة عبر إرادة سنیة ، ً تولّى السلطان شخصیا •

 مما یعكس مدى الخطر الذي استشعرته الدولة .

، كما تعدّدت الجھات الخاصة التي رعت المدارس الخاصة و األجنبیة ، فقد قام بعض األھالي بتأسیس مدارس  •

وقامت الجھات الدینیة بھذا األمر و رصدت األوقاف لذلك ، إضافة لدور السفارات األجنبیة والجمعیات الدولیة 

 كجمعیة اإللیانس الیھودیة في بناء المدارس.
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رغم عدم مشروعیة إقامة مدارس بدون توفر الشروط التي ذكرھا نظام المعارف ، إال أن بعض المدارس األجنبیة  •

ضربت عرة الحائط بقوانین الدولة ، وتابعت نشاطھا . ویذكر أن الدولة لم تتمكّن من إیقاف ھذه  و الخاصة

 المدارس ویعود السبب ربما الرتباطھا برعایة أجنبیة مباشرة مما منحھا حصانة في وجه الرقابة العثمانیة.

ذلك عبر سالنامات وزارة المعارف و لم تذكر المصادر العثمانیة الكثیر من المعلومات عن المدارس األجنبیة ، و •

سالنامات والیة بغداد ، بل اكتفت باألرقام التي تحصي عدد التالمیذ و األساتذة مع اختصاص كل أستاذ ، إضافة 

لسنة النشأة و اسم المدیر. مع عدم وجود أي معلومات أخرى من شأنھا تقییم وضع المدارس من وجھة نظر 

 الدولة.

بالمقارنة مع حجمھم في مدینة بغداد ، فقد كان لھم خمس مدارس بعضھا یضّم ً ثیراتنامت مدارس الیھود ك •

بین عدم انخراط الیھود في تعلیم منھب حدیث ً اإلعدادیة ، مما یعكس نقلة كبیرة جدا -الرشدیة-المراحل االبتدائیة

 و لغة أوروبیة العتبارات دینیة ، وبین انفتاحھم على التعلیم و االنخراط فیه.

مسلمین وتلقى ً إلى جنب مع الیھود ، فقد ضّمت المدارس الیھودیة طالباً لحر اشتراك المسلمین في التعلیم جنبان •

 الجمیع المنھب ذاته .

باالستناد إلى وثیقة رسمیة ، نجد أن الدولة توّجست الخیفة من تنامي التعلیم الدیني المدعوم من قبل جھات تنتمي  •

حت الدولة عبر مراسلة الجھات المختّصة في الوالیات بضرورة تأمین مدارس في للمذھب الجعفري ، ولذلك صرّ 

 المناطق التي تشكو من نقص ، بغیة قطع الطریق على أتباع المذھب الجعفري.

 B.O.A:BEO:15/1119) 

  



 

268 
 

 

Bibliometric Perspective of Women’s Study in Turkish World: Focus Towards 21st 

Century 

 

Dr. Anandhavalli Muniasamy 

Associate Professor/CS-College/KKU/KSA 

 

 

Abstract 

Problem: Women’s Study (WS) has always been a topic of heated discussions throughout the 

world in general and in the Turkish world in particular. It has high impact on Turkish’s higher 

education also. According to United Nations, Women’s Study is necessary to achieve gender 

equality, thereby avoiding discrimination against and violence toward women [1] for 

sustainable development. It is difficult to achieve full coverage of scientific output in the 

Women’s study, and also the number of bibliometric studies on Women’s Studies is limited.  

 

Objectives: This paper aims to investigate the scientific outputs made by scholars residing in 

Turkey in the field of Women’s Studies as represented in the Web of Knowledge from 2001 

to 2021. Studying the journals in Women’s Studies is important [2] as it is clearly addressing 

the practices of academic publishing and contributing to the advancement of WS researchers. 

 

Research methods: This study analyze the scientific works in WS in the Turkish world as 

represented in the Web of Knowledge from a bibliometric perspective. This work followed 

the research methods in general bibliometric studies [3,4]. For the database selection, Web of 

Science databases such as Social Sciences Citation Index (SSCI) and Arts & Humanities 

Citation Index (A&HCI) had been covered as these databases are generally used in 

bibliometric studies.  

 

Results: This study observed various features of publications in Women’s Studies based on 

publication types such as abstracts, articles, proceedings papers, letters, reviews, and research 

area.  Study analysis showed that the number of studies in WS in the Turkish world has 

increased very recently.  

 

Conclusions: As women’s rights and freedoms become subject to political and public 

discussions, women will be more likely to become subjects of scientific investigation, which 

will lead to an increase in the number of scientific publications on women in Turkey.  
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 الدولة العثمانیة وطریل الحریر

 (2018، 1)من كتاب الشرق على طریل الحریر، بیروت: دارالفارابي، ط

 

 

 طارق أحمد شمسد. 

 الجامعة اللبنانیة
 

 

 ریر:أوالً: التعریف بطریل الح

تعود تسمیة الطریق التجاري الذي ربط الصین بالعالم بإسم " طریق الحریر"، إلى العالم الجیولوجي والرحالة اإللماني، 

م، حیث ادرك أھمیة  1872إلى  1860(، الذي سار على ھذه الطریق بین األعوام 1905 -1823فردیناند فون ریتشھوفن  

 .1ة على ھذه الطریق، إلى جانب العدید من السلع األخرىتجارة الحریر التي كانت السلعة الرئیسی

 وقد تبنى المؤرخون والباحثون ھذه التسمیة، فتحول ھذا الطریق إلى موضوع للبحث والدراسة في كافة أنحاء العالم.

ّخت وتعود بدایات الحریر إلى الصین ، حیث وردت عدد من القصص حول والدة الحریر، وھي كلھا عبارة عن أساطیر أر

 .2لبدایة الحریر، وأقدم ھذه النصوص یعود إلى القرن الثاني عشر قبل المیالد

 البحریة: –معابر طریل الحریر البریة  -

كانت الطریق التي عرفت بإسم " طریق الحریر" ، تنطلق من خاللھا القوافل إبتداًء من شمال غرب الصین، بالقرب من 

 راً بفارس والعراق وبالد الشام وصوالً إلى البحر المتوسط .صحراء " غوبي "* بإتجاه وسط آسیا ، مرو

 .3وعند الحاجة، كانت ھنالك طریق أخرى مختلفة یسلكھا التجار ، إما بسبب المناخ ، أو لسرعة الوصول، اولعوامل أخرى

من وھي " اإلبل " ذات یذكر شیفر وسیلة النقل التي كانت تستخدم في نقل أنواع التجارة المختلفة من النفائس الغالیة الث

السنامین " حیث یقول في ذلك ، " ویرجع الفضل في ارتیاد القوافل لتلك الطرق إلى الخصائص الطیبة التي تمیزت بھا 

ً قدرتھا على  االبل ذات السنامین ، ومنھا قدرتھا على إشتمام عیون المیاه الجوفیة التي كانت تطفئ ظمأ التجار، وأیضا

رملیة الممیتة ، فعندما تقترب مثل تلك الریاح العاصفة، ال تحس بھا إال اإلبل المتقدمة في العمر، فتقف التنبوء بالعواصف ال

متشابكة  وتدفن أفواھھا في الرمال، فینتبه الناس لتلك اإلشارة ، ومن ثم یُغطون أفواھھم وأنوفھم باللبادات ، وعلى الرغم 

ً فإن الناس  یتعرضون لخطر الموت المفاجئ إن لم یغطوا أفواھھم وأنوفھم على ھذا من ان مثل تلك العواصف تمر سریعا

 .4النحو"

أما الطریق البحري ، فكان یمر عبر المحیط الھندي، مروراً بسواحل شبه الجزیرة العربیة، وبموانئ، سیراف، وساحل 

ومطرة وجاوة،فالھند الصینیة ، عمان، وصحار في مسقط ، بإتجاه جزر الملبار، وشبه جزیرة المالیو، وبعضھا یتجه نحو س

 .5وصوالً إلى میناء كانتون في الصین ، وھنالك مسار آخر مباشر بین عُمان والھند*

 

 الدولة العثمانیة والصراع مئ البرتبالیین:ثانیاً: 

 مع وصول العثمانیین إلى بالد الشام ومصر على أثر معركتي مرج دابق

م( كان االقتصاد العربي في وضع حرج، إال أن ھذا الوضع لم یقلق 1517ھـ/922م( والریدانیة    1516ھـ/921  

العثمانیین ، الذین حكموا دولة واسعة امتدت من المجر حتى العراق، وصوالً إلى الیمن، وشمال افریقیا ، بقدر ما اقلقھم 

 .6استیعاب وقمع الثورات والتحدیات التي واجھتھم داخل ممتلكاتھم الواسعة

نیین في مصر، وبعد أن حل بھم المقام، سعوا إلى إستعادة أمجاد الماضي على طریق التجارة ، فعمد الوالي إال أن العثما

 ، وھي بدایة تبعتھا سلسلة إجراءات أبرزھا،  7م 1520ھـ/ 926العثماني خایر بك إلى تشیید السفن في بوالق 

 بسط النفوذ العثماني على الشواطئ الغربیة للبحر األحمر. -1

                                                             
1 - Pierre Biarnes, le route de la soie une histoire geopolitiques paris: Ellipses, 2014,P.13                      
  - موريس شهاب، دور لبنان في تاريخ الحرير، بيروت: الجامعة اللبنانية ، 1968، ص 29
  - إدوارد شيفر، دراق سمرقند الذهبي ، أبو ظبي : المجمع الثقافي، ط1، 2005، ص 44- 345
  - شيفر ، دراق سمرقند الذهبي، المرجع السابق، ص 445
  - شوقي عثمان، تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة االسالمية، مجلة عالم المعرفة، العدد 151، 1990 ، ص 91- 592
 * مالحظة: بالنسبة إلى طرق الحرير البرية والبحرية ، راجع الفصل الثاني
  - غسان الرمال ، المرجع السابق ،ص 6226
 - األميراالي إسماعيل سرهنك ، حقائق األخبار عن دول البحار ، مصر  المطبعة األميرية ببوالق، ط1، 1314 هـ ، 7

37، ص 2ج  
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إنشاء قاعدة بحریة عثمانیة في عدن لدعم قواعدھم على البحر األحمر، والسیطرة على بعض الموانئ لدعم نفوذھم  -2

 البحري.

 وصول النفوذ العثماني إلى الیمن،  -3

 .8تحویل جدة إلى قاعدة عثمانیة، ینطلق منھا العثمانیین بإتجاه الیمن -4

اني في مواجھة المطامع البرتغالیة في البحر األحمر والمحیط الھندي، جعل السویس قاعدة إلنطالقة االسطول العثم -5

حیث تلقى والي مصر حینھا، سلیمان باشا، األوامر  من السلطان سلیمان القانوني* بالعمل على إعداد األسطول والتوجه 

 . وقد ورد في نص الفرمان،9نحو البحر األحمر

یمان باشا، أن تقوم فور تسلمك أوامرنا ھذه، بتجھیز حقیبتك وحاجاتك وإعداد " علیك یا بیك البكوات   بكلر بك ( بمصر سل

العدة بالسویس للجھاد في سبیل هللا، حتى إذا تھیأ لك إعداد أسطول وتزویده بالعتاد والمیرة والذخیرة وجمع جیش كاف، 

یق وحاصرت السبل المؤدیة إلى مكة فعلیك أن تخرج إلى الھند وتستولي وتحافر على تلك األجزاء ، فإنك إذا قطعت الطر

 .10والمدینة تجنبت سوء ما فعل البرتغالیون وأزلت رایتھم من البحر"

إال أن ھذه الحملة لم یكتب لھا الحیاة ، حیةث انشةغلت السةلطنة العثمانیةة بحروبھةا مةع الصةفویین التةي انتھةت بالسةیطرة علةى 

 .11م1534تبریز، عاصمة الصفویین، سنة 

مانیین العراق، ووصولھم إلى سواحل الخلیب العربي، مباشةرة فةي مواجھةة البرتغةالیین، إال انھةم فضةلوا أن ورغم دخول العث

 .12تكون المواجھات انطالقاً من السویس، بإعتبار أھمیة البحر األحمر في منع أي حملة صلیبیة على العالم االسالمي

، الذي خشةیت 13البرتغالي -ومن أسباب ھذه الحملة، التقارب الصفويوكانت حملة الھند البحریة أمراً واقعاً على العثمانیین، 

منه الدولة العثمانیة، فسارعت إلى تحریك أسطولھا من مصر، وأیضا لحمایةة مةدخل البحةر األحمةر ومناطقھةا الحیویةة علةى 

  من السیطرة على عدن.الطائف، وموقع مصر الحیوي، لھذا كان ال بُدّ  –المدینة  –سواحل ھذا البحر والمدن المقدسة، مكة 

الصفویة إلى مستوى أن وصلت رسالة من نائب ملك الھند البرتغالي إلى الشةاه، یعةرة  –لقد وصلت اإلتصاالت البرتغالیة 

فیھا مشروعاً أن یحصل الصفویون على مصر، مقابةل حصةول البرتغةالیین علةى فلسةطین والمنةاطق المقدسةة، ومةا جةاء فةي 

احترامك للمسیحیین في بالدك ، وأعرة علیةك األسةطول والجنةد واألسةلحة إلسةتخدامھا ضةد قةالع  الرسالة، " إني أُقدّر لك

الترك في الھند، وإذا أردت أن تنقض على بالد العرب أو ان تھاجم مكة فستجدني بجانبك في البحر األحمر أمةام جةدة أو فةي 

 .14لى امتداد الساحل الفارسي وسأنفذ له كل ما یرید"عدن أو في البحرین أو القطیف أو البصرة، وسیجدني الشاه بجانبه ع

وارتبطت الدولتان بمعاھدة تتحدان من خاللھا فةي مواجھةة السةلطنة العثمانیةة، ممةا سةّرع الحملةة العثمانیةة التةي انطلقةت مةن 

ا علةى عةدن م ، بقیادة سةلیمان باشةا ، وبسةط العثمةانیون نفةوذھم علةى السةواحل الیمنیةة وسةیطرو1538ه/ 945السویس سنة 

 ومنھا انطلقوا نحو الھند. 1538ومینائھا في آب سنة 

 إال ال هذه الحملة فشلت فشالً ذریعاً لألسباب التیة:

 عدم ثقة أھالي الھند بالعثمانیین حیث عرف عن سلیمان باشا غدره . -1

 إنتشار الفوضى والحروب داخل الھند. -2

 .15ن في دیو_ فشل سلیمان باشا في القضاء على البرتغالیی3

 .16_ شخصیة سلیمان باشا المتكبرة وأحتقاره للھنود.4

ویمكننا بالتالي أن نرجح سبب فشل الحملة العثمانیة إلى شخصیة سلیمان باشا ، قائدھا، الذي لةم یكةن علةى درایةة بةبالد الھنةد 

 وشعبھا، وعنجھیته ، وغدره و عدم التزامه بالعھود والمواثیق.

نیة بالوصول إلى الھند، أن دفع بالبرتغالیین إلى اعداد الحمالت العسكریة بھدف اسةتھداف األسةطول وقد كان للمحاولة العثما

. ارفقوا تقدمھم ھذا بدعم األحباش المةوالین لھةم فةي مواجھةة الصةومالیین المةدعومین مةن العثمةانیین، 17العثماني في السویس

                                                             
 - خليل إينالجيك ، تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى االنحدار، بيروت: دار المدار االسالمي، ط1، 2002، ص 8

196 – 197  
ولة العلية م (_ محمد فريد بك ، تاريخ الد1566 – 1455* سليمان القانوني: سلطان عثماني، عاشر ملوك آل عثمان ) 

198، ص 1981، 1العثمانية ، تحقيق إحسان حقي، بيروت: دار النفائس، ط  
  - إسماعيل سرهنك ، حقائق األخبار عن دول البحار ، المرجع السابق، ص 38- 939
  - غسان الرمال ، صراع المسلمين والبرتغاليين ، المرجع السابق، ص 10238
  - محمد سهيل طقوش، تاريخ الدولة الصفوية ، بيروت: دار النفائس، ط1، 2009، ص 1194
  - غسان الرمال، صراع المسلمين والبرتغاليين،المرجع السابق، ص 12239
  - محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص 1384
  - غسان الرمال، المرجع السابق، ص 241- 14242
  - اسماعيل سرهنك، المرجع السابق، ص 1539
  - غسان الرمال، صراع المسلمين والبرتغاليين ، المرجع السابق، ص 16253
  - غسان الرمال، المرجع نفسه، ص 17282
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 18عثمانیون ینتظرونھم ، لذا تراجعوا مسرعین نحو الحبشة ومع وصول األسطول البرتغالي إلى القرب من السویس، كان ال

 . بعد أن أنزلوا الخراب والقتل في عدد من الموانئ على البحر األحمر، وقصفوا عدن بالمدفعیة.

لقد تكاتفت كافة العناصر المسلمة المتواجدة على سواحل البحر األحمر مةع العثمةانیین، أمةام مةا أطلةق علیةه بةالغزو الصةلیبي 

مةدعوم مةةن الحبشةة، لةةذلك عرفةةت ھةذه المنطقةةة صةةراعاً بحریةاً بةةین األسةطولین البرتغةةالي و العثمةةاني، وصةراعاً بریةةاً بةةین ال

 الصومالیین المسلمین واألحباش المسیحیین، بدعم من البرتغال والدولة العثمانیة.

البحةر الحمةر إلةى ھةدف للغةزو  مما یظھر مدى حجةم الصةراع الةذي وضةعت كةل االمكانیةات العسةكریة فیةه فتحولةت مةوانئ

 .19والتدمیر والقرصنة البرتغالیة

 20كما تحولت الحبشة إلى موقع متقدم للبرتغالیین الذین نزلوا فیھا، وأقام بعضھم وتزوج واستقر فیھا 

رة علةةى اعتبةةر البرتغةةالیون األحبةةاش حلفةةاء متقةةدمین لھةةم امةةام العثمةةانیین، داخةةل البحةةر األحمةةر، الةةذي حةةاولوا مةةراراً السةةیط

موانئه دون نتیجة، لذلك تكاثرت وصول البعثةات الكاثولیكیةة إلةى الحبشةة ، وإرسةال الةدعم العسةكري للسةلطة الحبشةیة، ممةا 

، فشةھدت 21أثار حفیظة العثمانیین الذین ھاجموا المةوانئ الحبشةیة، وحرضةوا الصةومالیین المسةلمین علةى جیةرانھم االحبةاش

 الصومال واألحباش، وبین العثمانیین واألحباش، لینتھي بتوقیع السالم بین الطرفین. الحبشة صراعاً عسكریاً دمویاً، بین

 الدولة العثمانیة وطریل الحریر:ثالثاً :  

بسط نفوذھا على طریق الحریر البحري، من مةدخل البحةر األحمةر، وصةوالً من الحظنا كیف أن الدولة العثمانیة لم تستطع  

ال ضد األحباش الذین تحالفوا مع البرتغالیین، إال أن ذلك لم یكن یعني بأن ھذه الطریق قد أقفلةت إلى بالد الھند وانشغلت بالقت

ة العثمانیة حینھا، تلك السلطنة التي اعتمدت علةى حةدودھا الواسةعة ، نكلّیاً أمام العالم العربي، الذي كانت تسیطر علیه السلط

روبةي وصةوالً إلةى الخلةیب العربةي، حتةى المحةیط الھنةدي جنوبةاً علةى بما تضمنته من دول وبلةدان ، امتةدت مةن الةداخل األو

السواحل الیمنیة، وسواحل أفریقیا الشمالیة . ھذه المنةاطق الشاسةعة والبلةدان المختلفةة قومیةا وعرقیةا ودینیةا  وطائفیةاً ، أمنّةت 

 للسلطنة مدخوالً مالیاً، ومخزونا غذائیاً ال یستھان به.

لى طریةق الحریةر البحةري، اسةتمر تةدفق السةلع المختلفةة عبةر الطریةق البةري، مةروراً بآسةیا ، ممةا ورغم النفوذ البرتغالي ع

یظھر أن الطریق البري، ورغم الصعوبات والمشاكل التي كانت تقع علةى بعةض معةابره، اسةتمر فةي إیصةال تجةارة الشةرق 

لعوائةةق والحةةدود التةةي وضةةعھا األقصةةى، كمةةا أن بعةةض طةةرق تجةةارة طریةةق الحریةةر البحةةري اسةةتمرت بالوصةةول رغةةم ا

 البرتغالیون، الذین سمحوا فقط بعبور بعض السفن غیر البرتغالیة ولكن بعد إذن مسبق منھم.

م، أصةةبحت  1258ه/  656فمةةع ظھةةور االمبراطوریةةة المغولیةةة، بعةةد ھجمةةة ھوالكةةو والقضةةاء علةةى الخالفةةة العباسةةیة سةةنة

غةرب، حیةث ظھةرت طریةق بةین تبریةز* وطرابةزون* عبةر أرضةروم * طریةق األناضةول ممةراً إلزامیةاً لتجةارة الشةرق وال

 .22وأرزنجان* وسیواس* ، كما كان ھذا الطریق ، صلة الوصل ، بین تجارة الشمال والجنوب حیث العالم العربي

اري ومع الدخول في القرن الرابع عشر للمیالد، ونھایة الدولة اإلیلخانیة * المغولیةة، أصةبحت مدینةة بورصةة أھةم سةوق تجة

في األناضول، وإزدادت أھمیة منطقة األناضول مع االنتصارات العثمانیة المتالحقة وتوسع النفوذ العثمةاني السیاسةي بإتجةاه 

البوسفور والةدردنیل، وتراجةع النفةوذ البیزنطةي ، واسةتمرت مدینةة بورصةة تلعةب دورھةا الرئیسةي فةي التجةارة الدولیةة بةین 

تحولت ھذه المدینة إلى "سوق عالمي للحریةر الخةام"، حیةث ینقةل المةؤرخ التركةي د. الشرق والغرب و الشمال والجنوب، و

كلة  كانةت  150خلیل إینالجیك حول تجارة الحریر حینھا قائالً، " في الواقع كانت ھذه التجةارة مجزیةة ألن كةل فةردة حةوالي 

ناك حةوالي ألةف نةول تنةتب یومیةاً حةوالي من الذھب. وفي بورصة كان ھ 23دوقیة 80 – 70تدر من الربح في إیطالیا ما بین 

                                                             
18 - Serjeant R.B : the portugues off the south Arabian coast : Hadrami chronicles Oxford : 
clarendon press, 1963,p 98 
  - غسان الرمال، صراع المسلمين والبرتغاليين، المرجع السابق، ص 19295
  - المرجع نفسه، 20
  - غسان الرمال، المرجع نفسه، ص 21327
 

13، ص 2ياقوت ، معجم البلدان ، المصدر السابق، ج –* تبريز أشهر مدن أذربيجان   
، 4ابززن األثيززر، الكامززل فززي التززاريخ، بيززروت: دار احيززاء التززراث العربززي، ط –* طرابزززون: مدينززة علززى سززاحل بحززر القززرم 

573، ص 4، ج1994  

150، ص 1ياقوت ، معجم البلدان ، المصدر السابق، ج -رضروم: أرزن روم: كانت من أعمر نواحي أرمينية* أ  

150، ص 1ياقوت، المصدر نفسه، ج –أرزبخان: من بالد أرمينية *   

ويكيبديا -* سيواس: تقع وسط تركيا   
  - خليل إينالجيك ، تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى االنحدار ، المرجع السابق، ص 191- 22192

هـ، تحولت السيطرة إلى هوالكو المغولي، وأوالده من بعده، الذين 656م/ 1258* الدولة اإليلخانية : بعد سقوط بغداد سنة 

المغزول ، المرجزع  -فزؤاد الصزياد –ورم عاصمة المغزول، وأسسزوا دولزة عرفزت بالدولزة اإليلخانيزة استقلوا تدريجياً عن قراق

802السابق ،ص   
 - النقد الذهبي المضروب في البندقية قديما، وهي محرفة لكلمة دوكاتو االيطالية، وكان يزن بين عشرة الى اثني عشرة فرنكا.- سهيل صهبان، 23

.115هـ، مكتبة الملك فهد الوطنية، ص 1421المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية، الرياض،   
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م، إلةى سةبعین 1467للفةردة فةي سةنة  24خمس فردات من الحریر، وقةد ارتفعةت أسةعار الحریةر بإسةتمرار مةن خمسةین أقجةة

م، وكانةت القافلةة الواحةدة تحمةل إلةى بورصةة فةي المتوسةط 1494م ، وإلى أثنین وثمانین أقجة فةي سةنة 1488أقجة في سنة 

 .25الحریر"مائتي فردة من 

كما عرفت تجارة بورصةة، المسةك والروانةد والخةزف الصةیني، مقابةل األجةواخ األوروبیةة والمخمةل والعمةالت مةن الةذھب 

 .26والفضة، التي كان یحملھا التجار معھم إلى بالدھم في إیران

م، فوجةد فیھةا 1432نة ونقالً عن مشاھدات الرحالة برتراندون دوال بروكییر، الذي وصةل الةى بورصةة مةع قافلةة تجاریةة سة

 .27تجاراً من فلورنسا وجنوى وبیرا، وكانت أبرز السلع التي تنقلھا القوافل من التوابل واألصباغ واألدویة واألقمشة

م في بورصة وكةان تجةار 1487أما واردات الجمارك فقد وصلت إلى الفي دوقیة ذھبیة على الزعفران واللبان والتوابل سنة 

 .28ظم ھذه التجارةحلب ودمشق یحتكرون مع

مع القرن السادس عشر، فشلت جھود البرتغةالیین فةي قطةع الطریةق التجةاري البحةري بالكامةل بةین الھنةد وشةرقي المتوسةط، 

واستمر تدفق التوابل من بالد الھند وأندونیسیا إلى اراضي السلطنة العثمانیة ، وتبودلت البضائع الھندیة واألوروبیةة فةي كةل 

سةطنبول وبورصةة، وإن كانةةت ھةذه التجةارة قةد تراجعةت أحیانةةاً ، إال أنھةا اسةتمرت، ممةا أثةار حفیظةةة مةن حلةب والقةاھرة وا

، حیث ورد عن احةد ھةوالء الجواسةیس  29البرتغالیین الذین أرسلوا الجواسیس لإلطالع على حركة أسواق السلطنة العثمانیة

ونة ، عاصمة البرتغال، یذكر فیھا وصول ثالثین ألف م، من خالل رسالة بعثھا إلى لشب1564البرتغال الذي زار مصر سنة 

 .30قنطار من التوابل إلى سوق االسكندریة

كما اعتمدت السلطنة العثمانیة على التجارة عبر البحر األسود، حیث وصلت السلع إلى العاصمة اسةطنبول مةن شةمال البحةر 

ارة من خالل ھذا البحر، ومنعت التجار األوروبیین من األسود، كالقمح والسمك والزیوت واستفردت السلطنة العثمانیة بالتج

 .31الوصول إلیه عدا السفن التابعة للبندقیة، بإعتبار تجارھا محسوبون على الرعایا العثمانیین

 واردات الجمارك من الحریر في بورصة

 الواردات بالورقة الذهبیة

 السنة              
1487 40000 

1508 33000 

1512 43000 

1521 13000 

1523 17000 

1557 24000 

 

العثمانیةة، ثةم یرتفةع مةن جدیةد بعةد عقةد  -یعود إلى الحةرب اإلیرانیةة 1512، التراجع في واردات الجمارك بعد سنة مالحظة

 .32، إال أن التراجع بقي على نفس الوتیرة1555الصلح بین الدولتین سنة 

 

التجارة ومن كان یدیرھا في العصر العثماني، نعود إلى مجموعة من  ولإلطالع أكثر على حقیقة الحالة االقتصادیة ووضع

الوثائق العثمانیة التي استطعنا الحصول علیھا من مركز الوثائق التاریخیة في دمشق، وتحدیداً مجموعة وثائق مستقاة من 

لدى السلطان العثماني، سجالت المحاكم الشرعیة في مدینة حلب التي كانت من أبرز مدن طریق الحریر وأكثرھا أھمیة 

 حتى أن والي حلب كان برتبة وزیر عثماني،

 

 م: 1627ه /1037رملال من العام  24تعود إلى  1247وثیقة رقم  -1

                                                             
 - آقجة: واصلها مغولية ومعناها نقد أبيض وهي قطعة صغيرة من الفضة، ضربت ألول مرة عام 729هـ في عهد السلطان أورخان وكانت 24

سهيل صابان، المعجم الموسوعي  -هـ 1234تستخدم في االوساط الشعبية للداللة على الدراهم او النقود بشكل عام، ولم يضرب شئ منها بعد سنة 

.18للمصطلحات العثمانية التاريخية، المرجع نفسه، ص   
  - خليل إينالجيك ، تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى االنحدار، المرجع السابق، ص 25193
 
  - المرجع نفسه، ص 26194
  - مجلة التاريخ اإلقتصادي واالجتماعي من الشرق، المجلد 3، العدد 2، آب 1960 ، ص 27137
  - خليل إينالجي ، المرجع السابق، ص 28195
  - كان معظم هؤالء الجواسيس من اليهود  السفارديم كي اليثيروا الشك كون اليهود متواجدون اساسا في مصر وبالد الشام.29
30 - Fernand Braudel (1902-1985) la mediterranee et le monde mediterraneen a l'epoque de 
philippeII, paris: Armand colin, 1949, p. 425- 433 
 
  - خليل إينالجيك ، المرجع السابق، ص 200- 31201

  * Encycla pedia of Islam (2 nd ed harir ) 
  -  خليل إينالجيك، المرجع السابق، ص 32194
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" أقرَّ المدعو میناز بن مختار النصراني الواني الوكیل عن الخواجة ریبال بن بغیا النصراني بشھادة صار خان بن مراد و 

 304تسلم من سفر بن یغوز النصراني الجلفلي كمیة من قماش األطلس والدیما الملون قدرھا كوكار بن عوة أنه قبض و

ذراع ، وھو ما كان بذمة سفر المذكور في مدینة دیار بكر، ولم یعد بذمته شيء من األطلس أو الدیما وھو كل من توجه معه 

تكون على الخوجة ریبال المذكور وال عالقة للدافع  في القافلة إلى حلب، وكل الرسوم والتكالیف المترتبة على ذلك البیع

 .33ورفقائه بذلك إطالقاً، وسجل ذلك في المحكمة ] ھذه األقمشة یدخل فیھا الحریر[

 

 م: 1627ه  / 1037رملال  16، 1244وثیقة رقم  -2

ین وذلك ، جمیع " استأجر یاغوب بن حنا النصراني، من محلة خارج باب النصر في حلب من الحاج طه بن الحاج یاس

ھـ، أجرة  1039مصبغة الحریر الكائنة بالمحلة المذكورة المشھورة في مكانھا مدة العقد سنة واحدة أولھا، غرة شعبان 

 ً  10غروش أسدیة والباقي یدفع في آخر الشھر، وكان المستأجر قد صرف  6الشھر الواحد غروش واحد دفع منھا سلفا

 34تفاق على أن یأخذھا عندما ینتھي عقد استئجاره للمصبغة"غروش على ترمیم المصبغة وتّم اال

 م:1628ه /  1038محرم  15،  1391وثیقة رقم  -3

"اتفق ماردوس بن سلتان، النصراني الجلفلي كاروان باشي وأخوه مكر دیب بن سلتان ویاغوب بن مارینوس ومیرو بن 

المعدّة  16لى أن ینقل ماردوس ورفاقه على جمالھم أل وانیس مع الشیخ، علي بن بدر بن جمال بك وأخیه الشیخ محمد ع

غرشاً، وعلى أن یحملوا  18.وأجرة الحمل الواحد 35رطالً حلبیاً  117للسیر إلى حلب ، على ان یحملوا لھم على كل جمل 

 .36رطالً" 117لھم خیمة وعدة الطبخ والماء والفرش على اربعة جمال اخرى وإذا زاد الوزن عن 

 

 م:1628ه /1038محرم  5، 1392وثیقة رقم  -4

"تعاقد ماردوس بن سلتان الجلفلي ویاغوب بن مارینوس ومیرو بن أونیس النصراني مع الشیخ علي بن بدر، جمال باشةي  -

جمالً معدة للتحمیل من مدینة حلب إلى مدینة بغداد صحبة القافلة المتوجھة إلةى  16ورفاقه على إستئجار جمالھم التي عددھا 

غرشةاً عةن كةل جمةل ومةا زاد عةن ذلةك  18رطةالً حلبیةاً بةأجرة قةدرھا  117باً على أن یحملوا معھم على كل جمل بغداد ذھا

 .37فبحسابه وعلى أن یحملوا لھم على كل أربعة جمال خیمة وعدة للطبخ والفرش والماء على قدر كفایتھم"

 

 م:1629ه /  1039ربیئ ارول   21،  2013وثیقة رقم  -5

ن جوالن الذمي األكتلو وسركیس بن سفر الةذمي التةاجر مةن خواجةة بكةر دلةیس بةن وانةیس وذلةك ثالثةة بغةال استأجر مراد ب

غرشةاً ریالیةاً ویةدفعان نصةف غةرش علةى كةل  25رطةل  100أجرة كةل  38معدّه لشیل األحمال من حلب إلى مدینة أرضروم

جمادي  9والماء وغیر ذلك ویوم السفر ھو األثنین  جمل بطریق الھبة إلى الخواجة مقابل أن یحمل لھما الفرش وآالت الطبخ

 .40. للدواب یكون على حساب الخواجة المذكور"39ھـ، وإذا حصل التأخیر في السفر، فإن ثمن العلیق 1039األولى 

 

 م:1631ه /  1041ذي الحجة  15، 3088الوثیقة رقم  -6

الحریر بمدینة حلةب وذلةك بطلةب  41تكلماً على طائفة فتالي" نصب الحاكم الشرعي بحلب الحاج إبراھیم بن فتح هللا شیخاً وم

عدد من فتةالي الحریةر بحلةب مةن المسةلمین ومةن النصةارى، وھةم عبةد العزیةز بةن حبیةب وإبراھةام بةن حبیةب وكیسةوس بةن 

 .42وانیس وذلك نظراً لوفاة والده فتح هللا ورضي به جمیع فتالي الحریر"

 م: 1634 /ه 1044شعبال  13،  4029الوثیقة رقم  -7

وزنةة مةن الحریةر المصةبّ   141" أدعى محمد بن محمد التاجر على یاغوب بن نعمه سار بأنه اشترى من یاغوب المةذكور 

غةروش، وھةو یعتقةد أنةه  3،5ذراعةاً( كةل ذراع بةـ  248كل وزنة بأربعة غروش ودفع مقابل الةثمن جوخةاً أخضةر ذرعةه   

غةروش ، ولةدى سةؤال یةاغوب قةال، إنةه باعةه الحریةر كمةا ذكةر  1،5ریةر مغبون في ھذه الصةفقة حیةث أنةه سةعر وزنةة الح

غةروش وھةذا ھةو السةعر الةرائب ولةیس فةي ذلةك غةبن ، فاسةتدعى  3،5غروش واشترى منه الجوخ كل ذراع بـ  4الوزنة بـ 

                                                             
 - السجل 15، صورة 161، وثيقة 1247، 24 رمضان 1037هـ 33
 - السجل ، صورة 15 ، صورة 161 ، رقم الوثيقة 1244، 16 رمضان 1037 هـ/ 1627 م 34
ً ، فالرطل الحلبي يساوي ألف درهم أو رطالً ونصف بالنسبة  35 - الرطل الحلبي: 12 أوقية لكل منها 3،83 درهما
للدمشقي ، ظل الناس مدة طويلة يتداولون الشراء بالرطل والقنطار أو يستخدمونها في التقدير عند الحديث عن األوزان ، 
 وكان عند الناس االعتقاد ببركة الرطل والقنطار
 - السجل 15، صورة 179 ، رقم الوثيقة 1391 ، 15 محرم 1038 هـ/ 1628م 36

  - السجل 15، صورة 179، رقم الوثيقة 1392، 5 محرم 1038 هـ/ 1628 م37
  مدينة تركية تقع شرقي االناضول –المنجد في اللغة واالعالم، المرجع السابق، ص3838 - أرضروم ،

  - العليق: ما يقدم للداب من الطعام – شعير / حشيش39
  - السجل 15، صورة 232، رقم الوثيقة 2013 ، 21 ربيع األول1093 هـ/1629م40
  - فتالي: فتلة : قطعة من خيط القطن أو الحرير.41
  - السجل 15، صورة 318، رقم الوثيقة 3088، 15 ذي الحجة 1041 هـ/1631م42
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حریةر تسةاوي القاضي شیخ طائفة الحریریة الشیخ محمد بن نصر والسید ناصر الدین الحریري ، فةأخبر القاضةي أن وزنةة ال

 . 43غروش وأن ذراع الجوخ یساوي غرشین وبالتالي .. ولذلك حكم القاضي برفض الدعوى" 3

 

 م: 1733ه  /  1146ربیئ ارول  24،  4670وثیقة رقم  -8

في حلب، وھم الذین ینسجون الشدود الحریر والمخةتم المصةبوغه بةالقرمز ، وقةرروا بحضةور  44"حضر عدد من الشدودیة 

 انةةه ، قةةد جةرت العةةادة مةةن قةةدیم الزمةان أن یكةةون صةةب  الشةدود المةةذكور بةةالقرمز ، وال یكةةون  45البازرسةتان عةدد مةةن تجةةار

ألن ذلةك یضةةر بالشةدود وأن ال یبیعةةوا الشةدود المةذكورة إال فةةي سةوق الةةذراع بالبازرسةتان ومةن خةةالف مةنھم ذلةةك  46بةالفّوة 

 .47یعاقب شرعاً واتفقوا على ذلك"

 

 م:1636ه /  1046رجب  32،  4292وثیقة رقم  -9

غرشةاً أسةدیاً مةن  33،5" ادعى عون بن موسى النصراني على میخائیل بن یاسف النصراني بأن في ذمة میخائیل المذكورة 

. وطالبه بةه. فلمةا سةئل قةال، إنةه دفةع المبلة  المةذكور، ولكنةه عجةز عةن إثبةات ذلةك 48وزنة من الحریر العنداري 1150ثمن 

 .49بانه لم یأخذ منه المبل  فألزمه القاضي بالدفع"شرعاً كما حلف المدعي 

 

 م: 1640ه / 1050رجب  23، 230وثیقة رقم  -10

"حضةةر إلةةى مجلةةس الشةةرع الشةةریف السةةید، إیطةةوار بزنةةار قنصةةل طائفةةة اإلنجلیةةز المسةةتأمنین بحلةةب، وجماعةةة مةةن التجةةار 

درونة ، ومقاطعة الكمةرك وتوابعھةا بحلةب وقةالوا، إسكن 50وموسى بن إیساق الشھیر بالحاخام الیھودي، امین مقاطعة أسكالة

. ولةم 51شھراً قد جاءتنا خمس سفن من بالدنا إلى أسكلة إسكندرونة وھةي فارغةة ، بھةدف شةراء " العفةص " 16إنه في مدة 

 تةةةةةةةةةةةةةةةأِت محملةةةةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةةةةالجوخ كالعةةةةةةةةةةةةةةةادة وذلةةةةةةةةةةةةةةةك بسةةةةةةةةةةةةةةةبب الكسةةةةةةةةةةةةةةةاد ، وعةةةةةةةةةةةةةةةدم مجةةةةةةةةةةةةةةةيء قوافةةةةةةةةةةةةةةةل 

یقاً في البحر من بالدھم إلى بالد العجم ، فیذھبون من بالدھم إلةى بةالد العجةم ، وإن طائفة اإلنجلیز قد فتحوا لھم طر 52العجم

ویشترون الحریر من بالد العجم، وإنه من اجل ذلك لم یصل لنا في الكمرك إال عشر زمر، وإنه أمین الكمةرك لةم یتعةدَ علینةا 

 .53ونحن راضون منه شاكرون له"

 

 :م 1640ه /1050رجب   10،  235وثیقة رقم  -11

بحلةب، ومصةطفى بةن عیسةى بلةو كباشةي ، الترجمةان 54" اخبر حسین أفندي كاتةب الجنةد وعبةدي أفنةدي خلیفةة الروزنةامجي

، حلةب ، والحةاج عبةد السةالم بةن الشةیخ فةتح هللا ، الةوزان 55بدیوان حلب، وفخر التجار عمر جلبي بةن مصةطفى ، شةاه بنةدر

هللا المحتسب بمواجھة أحمد آغا بن رمضان، المتولي على أسةكلة ، بدیوان حلب، وفخر التجار مصطفى بشه بن عبد 56باشي

بایاس، وحضور موسى بن إیساق الحاخام الیھودي متولي أسكلة إسةكندرونة ، ان العةاد القدیمةة مةن جھةة األمتعةة اإلفرنجیةة 

 57أنھا ال تنزل إال في أسكلة إسكندرونة ولیس في بایاس"

 

 م: 1640/  ه  1050رملال  15،  430وثیقة رقم  -12

المقیمین بجلب وطائفة من التجار، وأخبروا أن سفن بالد الوندیك لةم تةأِت إلةى ھةذه البلةدة منةذ  58حضر قنصل طائفة الوندیك 

 . كان قد أمر بأن ال تأتي تجارنا وسفننا إلى البالد االسالمیة.59نحو ستة شھور بسبب أن المرحوم السلطان مرادخان 

                                                             
  - السجل 15 ، صورة 374 ، رقم الوثيقة 4029، 13 شعبان 1044 هـ/ 1634 م43
  - الشدود : هو القماش الذي يشد على أغطية الرأس، وال سيما لرجال الدين واألشراف44
  - البازرستان : سوق القماش45
  - يصبغ الحرير بمادة القرمز، أما مادة الغوة فهي نباتية تجمع من األرض وتباع وتصّدر إلى أوروبا46
  - السجل 15، صورة 415 ، الوثيقة 4670 ، 24 ربيع االول 1146 هـ/1733 م.47
  - الحرير العنداري: نسبة إلى عين دارة في لبنان48
 
  - السجل 15، صورة 430، الوثيقة 4292 – 23 رجب 1046 هـ / 1636 م49
  - أسكالة : الميناء50
  - العفص : البلوط51
  - العجم: تطلق على الفرس52
  - حلب، سجل 22، رقم الوثيقة، 230، 23 رجب ، 1050 هـ/1640م53
  - الروزنامجي: المحاسب54
  - شاه بندر : شيخ التجار- رئيس تجار الميناء55
  - الوزان  باشي:المسؤول عن االوزان.56
  - حلب، سجل 22، وثيقة 235 ، 10 رجب 1050 هـ/ 1640 م57
  - الونديك : البنادقة58
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من عدم مجيء القوافل من بغداد وبالد العجم إلى ھذه البلدة، فقد ورد األمةر السةلطاني بةاإلذن  وبسبب الكساد الواقع في حلب

لتجارنا بالمجيء إلى البالد اإلسالمیة، وإننا لةم نغةرم أیةة رسةوم فةي أسةكلة اسةكندرونة وإن أمینھةا الحاخةام الیھةودي لةم یتعةدَ 

راضةون عنةه وشةاكرون لةه، وسةجل ذلةك فةي المحكمةة بطلةب علینا ولم یأخذ أیة رسوم لجھةة األسةكلة وكمةرك حلةب ونحةن 

 .60الحاخام المذكور"

 

 م: 1640ه / 1050رملال  15،  557الوثیقة  -13

حضر إلى مجلس الشرع الشریف فخر أمثاله ، إدوارد دیزنرو ، قنصل طائفة اإلنكلیز في حلب، وطائفة التجار اإلنكلیز في 

 تعة التي یؤتى بھا من بالدنا إلى ھذه البلدة كما یلي،حلب، وأخبرو إن العادة بخصوص رسوم األم

قطعة  76قطعة لكمرك حلب بحساب كل  80قطعة فضیة ألسكلة أسكندرونة و 40كل بسطة من الجوخ اإلنكلیزي اللندني ، 

 غرش ریالي . 1،5تساوي 

غرش ریالي،  1،5، 61قزریةقطع لكمرك حلب، وكل فردة من الجوخ ال 8قطع للسكلة و  6وكل بسطة من الجوخ العادي، 

 بسطة من الجوخ. 13والفردة القزویة تحوي 

قطعة  57قطعة للكسلة والكمرك ، ونعطي عن كل قنطار شاي من القصدیر  14ونعطي عن كل دست من فرو األرنب 

فضة، ونعطي عن كل رطل حلبي من القصدیر قطعة واحدة لكمرك حلب، وعن كل صندوق من القصدیر نصف غرش 

 لرسم كمرك حلب، وإن العادة المتعلقة برسوم األمتعة التي تجلب إلى بالدنا، والتي تدفع عادة في االسكلة ھي كاآلتي،ریالي 

عثمانیات فضة لكمرك حلب ، ورسم األفتیة من  3غرش ریالي في االسكلة و¾  – 62كل فردة من الحریر والتفتیك 

غرش ریالي، وعن كل فردة من  1،25عثمانیات  3القطن  غرش ریالي،  وعن كل فردة من غزل 2،5الخام  63الكرباس

 العفص نصف غرش ریالي.

 % لكمرك حلب.2،5وغیره یؤخذ منا بعد تقویم األمتعة بواقع  65والتفاریق 64وما عدا ذلك من الرواند

 وإن رسم الحریر كان یؤخذ منا مثل طائفة الفرنساویة ، وإن الحریر والتفتیك 

 

 سنة عن كل فردة خمسة غروش وھذا یخالف العادة القدیمة. 16نذ م 66یؤخذ منه رسم التمغة 

عثمانیات وذلك بعد أن أخبر  8وقد ورد األمر الشریف السلطاني بأن یؤخذ منا رسم التمغة على العادة القدیمة عن كل فردة 

 .67حاخام الیھوديالفرنسیون أنھم یدفعون الرسوم المذكورة أعاله على بضائعھم، مثل االنكلیز وتم ذلك بحضور ال

ھذه الوثیقة تظھر لنا أنواع البضائع التي كان یتم تصدیرھا من دمشق ومكة نحو مصر في اواسط القرن السابع عشر وھي 

 تظھر أیضاً األسعار واالوزان.

 

 نالح  مما ورد خالل هذه الوثانل التي:

ل عاصمة االمبراطوریة ومدینة القاھرة في مصر، وذلك أوالً، اعتبرت حلب المدینة الثالثة في السلطنة العثمانیة بعد اسطنبو

 تبعاً لعدد السكان وللھمیة اإلقتصادیة حیث تضاعفت  التبادالت التجاریة في المدینة خالل القرن السادس عشر.

وفي الوقت نفسةه كانةت مدینةة حلةب مةن اكثةر المنةاطق داخةل االمبراطوریةة التةي شةھدت حركةة مةرور غربیةة كثیفةة بإتجةاه 

 لشرق، نظراً لموقعھا القریب من مرفأ اإلسكندرونة وكمعبر ارتبط بطریق الحریر.ا

البحةةر األسةةود  -فمةةع اوائةةل القةةرن الخةةامس عشةةر، تحولةةت طریةةق التجةةارة الةةدولي الةةذي كةةان یةةربط فةةارس بةةالبحر المتوسةةط

ار البندقیةة، حیةث رسةت وأرمینیا الصغرى ، الخاضعة لسیطرة تجار جنوى، إلى طریق آخر یمر بحلب خاضةع لسةیطرة تجة

سفن البنادقة على السواحل السةوریة ، فأصةبحت حلةب، نتیجةة لھةذا التغییةر، مركةزاً لتجةارة الحریةر، فكةان یةتم إعةادة توزیةع 

السةةلع الغربیةةة " الشراشةةف الفلمندیةةة ، األجةةواخ اإلیطالیةةة وإرسةةال بةةاالت القطةةن والحریةةر الخةةام وبعةةض األنسةةجة الشةةرقیة 

 ا عبر طرابلس".الثمینة إلى أوروب

ھةةذه األھمیةةة اإلقتصةةادیة لحلةةب اسةةتمرت مةةع العصةةر العثمةةاني ، حیةةث زاد االھتمةةام باألنشةةطة اإلقتصةةادیة، فظھةةرت مئةةات 

 .68الصفوي -المباني التجاریة داخل حلب، كما انطلقت منھا الجیوش العثمانیة نحو إیران أثناء الصراع العثماي 

                                                                                                                                                                                              
 - مراد خان:السلطان العثماني مراد الرابع )1609_1640( احتل بغداد وطزرد الصزفويين منهزا سزنة 1638-المنجزد فزي 59

527اللغة واالعالم، المرجع السابق، ص  
  - حلب ، سجل 22، رقم الوثيقة 430 ، 15 رمضان ، 1050 ه، / 1640 م60
 - القزرية : نوع من القماش 61
 -  التفتيك : الحرير 62
 -  الكرياس: قماش 63
 - الرواند: راجع الفصل الثالث 64
 - التفاريق: األجزاء المتفرقة 65
 - التمغة: رسم تتقاضاه الدولة 66
 - حلب: سجل 22 ، وثيقة 557- 15 رمضان 1050 هـ/ 1640 م 67
  - جان كلود دايفيد ، حلب من العاصمة العثمانية إلى المدينة السورية، مجلة المستقبل العربي، العدد 88، ص 87- 6890
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ینة حلةب، انعكسةت أیضةاً علةى سةكانھا، حیةث الحظنةا مةن خةالل الوثةائق التةي وردت بةأن ھذه األھمیة االقتصادیة لمد ثانیاً:

معظم التجار كانوا من المسیحیین ، كما ان المسؤول المولب بةإدارة مرفةأ إسةكندرونة كةان حاخامةاً یھودیةاً، وھةذا یعةود أیضةاً 

وذوكس وأقبةاط وأرمةن فةي النشةاط التجةاري إلى العصر المملةوكي السةابق علةى العثمةانیین، حیةث سةاھم المسةیحیین مةن ارثة

فكانوا " مھرة الصةنّاع ، وقةوافلھم تةأتي بالسةلع مةن أرمینیةا وبةالد فةارس، وتجةوب الةبالد التابعةة للممالیةك ، وسةاھموا أیضةاً 

 .69بنصیب في تجارة الشرق األقصى"

 .70اً تلك الخاصة بالشؤون المالیةكما نِعم الیھود في العصر المملوكي أیضاً بالمناصب السیاسیة العالیة ، وتحدید

وھذا لم یتغیةر مةع دخةول العثمةانیین إلةى بالدنةا ، حیةث تمیةز ھةؤالء بالتسةامح الةدیني، فةوفروا للمسةیحیین والیھةود الحریةات 

الدینیة، حتى ان بعض الیونانیین من المسیحیین فضلوا النزوح الى داخل السلطنة حیث " وجدوا في الحكومةة العثمانیةة سةیداً 

أكثةةر رأفةةة وسةةماحة"، طبقةةت نظةةام اإلعفةةاء مةةن الخدمةةة العسةةكریة والنظةةام الضةةریبي الخةةاص الةةذي كةةان یطبةةق علةةى غیةةر 

 .71المسلمین ممن خضعوا لضریبة األعناق وللجبایة الطائفیة فقط

لعثمانیةة وقةد ورد ھذا الواقع المریح دفع بالیھود داخل السلطنة إلى دعوة أخةوانھم فةي العةالم األوروبةي للمجةيء إلةى الدولةة ا

 ذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي رسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالة بعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث بھةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الیھةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةود ویةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدعى 

" إسحق زرفاتي " إلى یھود ألمانیا والمجر وأبرز ما ورد فیھا، " إن بالد األتراك أرة ال یعوزكم فیھا إلى شيء .. أولةیس 

أفخةةر األقمشةةة ... األفضةل أن تسةةكنوا فةةي حكةةم المسةةلمین مةةن أن تسةةكنوا فةةي حكةةم النصةةارى؟ فةةإنكم تتمكنةةون ھنةةا مةةن لةةبس 

 .72وتمكین كل واحد ھنا من الجلوس تحت كرمته وشجرة تینه"

وتمیزت مدینة حلب بالتنوع وحالة التسامح والتمازج الثقافي بین كافة أبنائھا، وساھم إنفتاحھا التجاري وكونھةا ممةراً إلزامیةاً 

الكبیةر للحیةاء المسةیحیة التةي كانةت تضةم طوائةف .وقد ظھر ذلك من خةالل النمةو 73للقوافل التجاریة المختلفة في ھذا الواقع

 من األرمن والموارنة والملكیین خصوصاً في القرن السادس عشر.

وكان لقوة سكان حلب من المسیحیین اإلقتصادیة، وللعالقات التي أقاموھا مع السلطة أن مكةّن نفةوذ ھةذه الفئةات ، حیةث كةان 

كاً، وظھرت حالة الرخاء التي عاشھا مسیحیو حلةب مةن خةالل حركةة العمةران المجتمع المسیحي مجتمعاً شاباً منتجاً ومستھل

 .74التي أنتجت مئات المنازل خالل القرنین السابع عشر والثامن عشر وتمیزت بانھا كانت أكثر رفاھیة من منازل المسلمین

 

قةة وجنةویین داخةل حلةب كمةا فةي كافةة الحظنا من خالل ھذه الوثائق وجود جالیات أوروبیة من إنكلیز وفرنسیین وبناد ثالثاً:

المةةدن الكبةةرى فةةي بةةالد الشةةام ومصةةر ، فمةةع بسةةط العثمةةانیین لسةةیادتھم علةةى العةةالم العربةةي ومعظةةم شةةمالي أفریقیةةا ، ادرك 

األوروبیون بانھم لن یستطیعوا الوصةول إلةى البحةر األسةود عبةر البوسةفور إال عبةر تركیةا، كمةا ان كبةرى مةدن غةرب آسةیا 

ألتةراك ، وكةان اإلقلةیم التركةي كبیةراً جةداً ، امتةةد مةن المحةیط الھنةدي مةروراً بةالخلیب العربةي والبحةر األحمةةر أصةبحت بیةد ا

والبحر المتوسةط واقتةرب مةن المحةیط األطلسةي، فھةذه القةارة" التركیةة فرضةت نفسةھا علةى طریةق الحریةر مةع الشةرق، بةل 

 لتجاریة األوروبیة أینما اتجھت ال بُدّ أن ترسو في میناء تركي.وربطت بین قارتي أوروبا وأفریقیا وآسیا ، فكانت السفن ا

كانت العالقة في البدایة سیئة بین البندقیة والسلطنة العثمانیة حول السیادة على بحةر الیونةان والسةیطرة علةى بعةض المنةاطق 

، وھةو مةا الحظنةاه مةن 75ین الطةرفینالتي اعتبرتھا البندقیة مراكز حیویة لتجارتھا، مما ساھم في قطةع العالقةات التجاریةة  بة

 م. 1640ھـ/  1050رمضان  15بتاریخ  430خالل الوثیقة رقم 

.والتركمةةان ، وتةةوتر 76إال ان إنقطةاع الصةةالت التجاریةةة مةةع الشةةرق، نتیجةةة للحةةروب المتتالیةةة بةةین السةةلطنة وأمةةراء قرامةةان

، ممةا دفعھةا إلةى  77سلطنة تجاریاً عن سلع الشةرقالعالقات والحروب مع الدولة الصفویة في بالد فارس ساھمت في عزل ال

توسةةیع العالقةةة مةةع أوروبةةا، حیةةث ان السةةلع الغربیةةة مةةن المنسةةوجات الصةةوفیة والحریریةةة، وغیرھةةا ، وصةةلت إلةةى العةةالم 

 .78العثماني، لذلك أعادت السلطنة توطید عالقتھا مع البندقیة

                                                             
  - عوني فرسخ، األقليات في التاريخ العربي، بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، ط1، 1994، ص 69156
  - عوني فرسخ، المرجع نفسه، ص 70156
  - جورج قرم، تعدد األديان وأنظمة الحكم ، بيروت: دار النهار ، ط2، 1992 ، ص 274 - 71275
  - يوسف غنيمة، نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق، لندن، دار الوراق، 1997، ص 7282
  - جان كلود دايفيد، حلب من العاصمة العثمانية إلى المدينة السورية، المرجع السابق، ص 7388
  - المرجع نفسه، ص 7493
 - ح ، هايد، تاريخ التجارة في الشرق األدنى في العصور الوسطى ، ترجمة أحمد رضا ن مصر: الهيئة المصرية 75

199، ص 3، ج1994العامة للكتاب ،   
  - قرمان:امارة تقع جنوب االناضول حكامها من اصول ارمنية اعتنقوا االسالم_76
  - ح، هايد ، تاريخ التجارة ، المرجع السابق، ص 77214
  - ح . هايد، تاريخ التجارة في الشرق األدنى ، المرجع السابق، ج 3، ص 78216
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ا مةن بیةروت إلةى حلةب ودمشةق. كمةا وصةلت سةلع الشةرق عبةر ولحق بالبنداقة غیرھم مةن التجةار االوروبیةین الةذین وصةلو

الخلیب العربي إلى سوریا ، من خالل البصرة وھرمز قبل سقوطھا بید البرتغالیین، فمن البصرة كانةت تنقةل السةلع عبةر نھةر 

 .79دجلة حتى بغداد، لتحمل عبر الجمال نحو عدد من أسواق بالد ما بین النھرین وسوریا

لغربیةةون فةةي كافةةة المةةدن الكبةةرى فةةي بةةالد سةةوریا ، دمشةةق وبیةةروت وطةةرابلس والالذقیةةة باالضةةافة إلةةى لقةةد انتشةةر التجةةار ا

 .80حلب... الخ، وأعجب الغربیون بماء الورد الدمشقي وبالمصنوعات الزجاجیة والمعدنیة والمطرزات...

ا الخةاص وكةان لكةل جالیةة قنصةلھا وظھرت الفنادق التي توزعةت علةى الجالیةات األوروبیةة فكةان لكةل جالیةة أوروبیةة فنةدقھ

وھذا القنصل كان یعین من قبل دولته بموافقة السلطان أو نائبه لیشرف علةى رعایةا دولتةه  وشةؤونھم وكةل مةا یتعلةق بتسةدید 

رسوم التجار للمرور عبر الجمةارك ، والشةحن والتفریة  فةي المةوانئ ، ویشةرف علةى الفنةدق وكةل مةا یتعلةق بشةؤونه ، كمةا 

 .81النزاعات التي قد تقوم بین أبناء الجالیة أنفسھم، وصلة الوصل بینھم وبین الحكام المحلیین یعمل على حل

وكان للقنصل معاونین وھم عبارة عن مجموعة تألفت من ، موثق العقود، وترجمان الذي قد یكون من السكان المحلیین ممن 

 .82الً للقنصل ، باالضافة إلى عدد آخر من المساعدین یتقنون اللغة األجنبیة ، او أوروبیاً یتقن اللغة المحلیة ووكی

وكان یتم اختیار القنصل، بشكل عام، من األسر العریقة في دولته ، حیةث یةولى مةا بةین عةام إلةى ثالثةة أعةوام، خصوصةاً إذا 

 . 83كانت الجالیة راضیة عنه

 خترنا منها التي:كما وجدنا في مركل الوثانل التاریخیة في دمشل ، عدداً آخر من الوثانل ، ا

 

 م:1698ه /  1110جمادي ارولى  12،  1004وثیقة  -1

" لدى القاضي حسن أفندي حضر طائفة من القطانین بسوق القطن بدمشق وأحضةروا معھةم سةلمان آغةا بةن عبةدهللا ، وقةالوا 

ي المیةدان ، وإن كةل مةن في دعواھم علیه، إنھم متصرفون في وزانة القطن المغزول بسوق القطن ، وسوق العصر الكائن فة

جاء بالقطن المغزول ، فإنه یوزنه في دكانه ، من قدیم الزمان وإلى اآلن بمقتضى عادتھم القدیمةة بموجةب حجةة صةادرة فةي 

ھـ، والمدعى علیه یعارضھم في ذلك ولدى سؤال المدعي علیه قال إن الوزانةة وجھةت لةه بموجةب بةراءة  1097شعبان  12

ھـ، فأبرز المدعون صورة فتوى شةرعیة مةن المفتةي إسةماعیل أفنةدي عةن سةؤال وجةه  1110نة سلطانیة في اواخر صفر س

ه ، " إذا ادعى عمرو، وھو من طائفةة القطةانین ، بةان وزنةة القطةن المغةزول وجھةت لةه، وعارضةه القطةانون  إلیه وھذا نصُّ

بدكانةه ، وإنةه لةم تجةَر عةادة تعیةین مسةؤول وقال المدعى وھم طائفة القطانیین بدمشق، إن كل من جاء قطن یزنه في میزانةه 

 عن الوزانة ، فھل یعمل ببراءة عمرو أم یترك القطانون یزنون القطن كل بدكانه؟.

 فجاء الجواب، یعمل بما علیه العادة من القدیم، ویمنع المدعي من معارضة القطانین

 .84في ذلك، وبذلك حكم القاضي" 

وجب على تجار القطن أن یزنوا فیھا بضائعھم وذلك بامر من السلطة، وھةي بالتةالي تظھر ھذه الوثیقة وجود أماكن محددة یت

 تظھر أھمیة تجارة القطن كسلعة أساسیة في ذلك الزمان أھتمت بھا الدولة .

 م: 1726ه /  1139صفر  24، 79وثیقة رقم  -2

بدمشةةق مةةع جماعةة مةةن الةةداللین  " لةدى القاضةةي إسةماعیل أفنةةدي ، توافةةق جماعةة مةةن التجةةار بسةوق جقمةةق وسةةوق السةالح

بالسوق المذكور، توافقاً طوعیاً على انه من اآلن وصاعداً ، ال یُباع شيء من الثوب العاتكي الشامي والذي یجلب من البلدان 

األخرى إلةى دمشةق فةي السةوقین المةذكورین إال علةى یةد دالل مةن الةداللین المةذكورین أو مةن رفةاقھم ، لمةا فةي ذلةك مةن ... 

لحة لعباد هللا تعالى لضبط ذرع الثوب، تمامھا وناقصھا ، سالمھا وسةقطھا، ألنھةم كةانوا یشةترون ھةذه األثةواب ، سةابقاً المص

 من عامة الناس، ومن أصحابھا بدون وساطة الداللین ، ثم یظھر العیب فیھا. أو السقوط أو النقص فال یُعلم بائعه.

، یاخةذھمأ الةدالل عةن كةل 85علیه بالنقص والعیب، وذلك كله مقابل مصةریتین وبعد ھذا التوافق یمكن معرفة البائع والرجوع

، والمصةةریة األخةرى تجمةةع عنةد الةداللین بمعرفةةة كةل مةةنھم 86ثةوب، واحةدة نظیةةر أتعابةه ومقابةل مةةا یأخةذ علیةةه مةن المیةري

 87وتصرف لما یأتي على اھالي السوقین من المغارم والتكالیف العرفیة توافقاً مقبوالً للجمیع"

 

 م:1729ه /1141جمادي الثاني  8، 302وثیقة  -3

                                                             
  -  المرجع نفسه، ص 331- 79332
  - المرجع نفسه، ص 334- 80335
  - نعيم زكي فهمي، طرق التجارة الدولية ومحطاتها ، المرجع السابق، ص 325- 81326
  - المرجع نفسه، ص 82324
 - سماح سالوي ، الفنادق وخانات المسافرين في العصور الوسطى في مصر والشام، مجلة المقتطف ، العدد 4، آذار 83

48، ص  2010  
  - دمشق، 12 جمادي األولى سنة 1110 هـ/1698 م، سجل 20 ، صفحة 311، وثيقة 841004
  - مصريتين: عملة معتمدة حينها85
  - الميري: الرسمي86
  - دمشق، 28، صفر 1138 هـ/1725 م، سجل 68 صفحة 201 وثيقة 87202
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" لدى القاضي محمد أفندي حضر الشیخ محمد بن أحمد القادري وصادق بك الشیخ أحمد وھو شیخ العطةارین بدمشةق سةابقاً 

 وأحضرا معھما الحاج درویش بن خلیل، شیخ العطارین بدمشق حاالً وقاال،

لزعفةران بموجةب تقریةر القاضةي إبةراھیم أفنةدي، المبنةي علةى البةراءة السةلطانیة إنھما مقةرران فةي حرفةة الداللةة والوزانةة ل

ھةـ، وإن شةیخ العطةارین المةذكور 1121ھـ، والبراءة الصادرة في ربیع اآلخر سنة 1112الصادرة بتاریخ أواخر رجب سنة 

 الحاج درویش یعارضھما في الداللة والوزانة.

ى طائفةة العطةارین ، وإنةه متصةرف بالداللةة والوزانةة ألنھمةا تابعتةان لمشةیخة ولدى سؤال شیخ العطارین قال، إنةه شةیخ علة

ھةةـ، فةةرد صةةادق بیةةك بةةأن تجةةار الزعفةةران  1135العطةةارین ، وابةةرز مةةن یةةده أمةةراً سةةلطانیاً شةةریفاً مؤرخةةاً فةةي رجةةب سةةنة 

دراھةم،  110لزعفةران زنتھةا أختاروه لبیع جمیع ما یحملونه من الزعفران على ان یدفعوا لةه علةى بیةع كةل علبةة مةن علةب ا

وزنة زعفران واحدة وأبرز من یده الحجة الصادرة بھذا الخصوص عن القاضةي مصةطفى افنةدي فةي غةرة ربیةع الثةاني سةة 

ھـ، ولم یبرز درویش بك سنداً  یدلُّ على أن الوزنة والداللة ھي من حقوق شیخ العطارین، لذلك قرر القاضي باحقیةة  1130

، صةةادق بیةةك بداللةةة الزعفةةران ووزنةةه بموجةةب البةةراءتین السةةلطانیتین ، ومنةةع الحةةاج درویةةش مةةن شةةیخ العطةةارین السةةابق

 .88التعرة له"

 

 م:1729ه / 1141، غرا ذي العقدا سنة  170وثیقة  -4

وھةو مةن مدینةة مصةر  -ھةـ 1139" أشھد على نفسه السید یوسف بن الحاج صالح الطرابلسي في شھر جمادي األولةى سةنة 

حجةر  لاير 1698أن علیه وفي ذمته لفخر األشراف السید أحمد بن حمةدان العةاتكي، مةن تجةار دمشةق مبلغةاً قةدره  –القاھرة 

وذلك  ثمناً عن البضاعة التي أرسةلھا الشةریف أحمةد مةن دمشةق ، وباعھةا لةه فةي القةاھرة، الدفعةة األولةى المرسةلة فةي شةھر 

ثةوب  29، 90أثةوب عنایةات كةوزي 14،  89أالجةة ملونةة 60ھـ بواسطة إبةراھیم الةریس وتشةتمل علةى  1138رمضان سنة 

ھـ، وتشتمل على ،  1138، والدفعة الثانیة وقد أرسلت في شوال 91ثوب عاتكي أبیض، ثوبان  بیز أحمر 19عنایات ملونة ، 

ي قنطار بالدمشقي مةن زر الةورد ، وھة 1605شوال ضمنھا  13أثواب بیز أحمر،  9ثوب عنایات ،  11أالجة ملونة،  160

تعةدل  93، وعلبة اخرى داخلھةا الزورد و عشةرة ذھةب زنجرلةي92قنطار ، علبة داخلھا " سیرفون " 5605تعادل بالمصري 

 فضة دیواني. 7لاير حجر إال  17

فضة دیواني ، وذلك بعدما تةم صةرفه مةن  4ریاالً من الحجر تعجز  1698فبل  جمیع ما عین أعاله مع المبل  المحرر أخیراً 

 عاش ووزن وحمولة وغیر ذلك.كمارك وأجور م

 5شةواالت قرفةة ، و 3أما ما أرسله له السید أحمد جلبي المذكور عن طریق وكیله في مكة المكرمة السید أحمةد طیلةة وھةو، 

، فھذه ال عالقة لھا بالحساب المذكور أعاله ، وھو لم یحاسب علیھةا بعةد ولھةا حسةاب خةاص، وشةھد شةھود  94شواالت بان 

 .95على ذلك

  

                                                             
  - دمشق، 8 جمادي الثاني، 1141هـ/1729 م، سجل 56، صفحة 84، وثيقة 88302
  - أالجة:89
  - عنايات كوزي90
  - بيز احمر : نوع من األحجار91
  -سيرافون92
  -زنجرلي93
  - بان94
  - سجل 63 ، صفحة 65، وثيقة 170، ذي القعدة سنة 1141هـ/ 1729م95
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Abstract 

With the advent of the Safavid dynasty in Iran and the Ottoman Empire in Turkey, a new 

pattern of civilization and progress began in the cities of Iran and Turkey. Economic and 

political stability, along with the balance between social, religious and governmental forces, 

paved the way for a fundamental change in urban structure and urban relations. Hence, the 

city took on a new shape and the necessary platform for a lively life was created in the form 

of collective events with diverse attitudes, which led to the formation of a significant range of 

collective spaces in different types, including public spaces and urban services. Thus, public 

spaces, with functional and physical changes, became a place of gathering, recreation and 

urban interaction and played an important role in the vitality of the city.  The purpose of this 

study is to investigate the role of urban public service spaces such as mosques and bridges in 

the cities of Safavid and Ottoman governments, especially in the cities of Isfahan and 

Istanbul. Based on this, the focal position of these spaces in the relations and development and 

the Safavid and Ottoman urban power in relation to other components of development in the 

cities of Isfahan and Istanbul can be explained. This research is of qualitative type and 

analyzes the concepts and indicators related to the research objectives by interpretive-

historical method, and by studying documentary and library sources. The results of the studies 

indicate the special role of Safavid and Ottoman rule in the power structure, the strength of 

the religious and popular base in the process of prosperity of social relations and the 

formation of collective spaces, especially in mosques and bridges. The interaction and 

tolerance of the governing system, as the main base of power, in the relations between 

religion, society and urban civilization, led to the formation of a kind of atmosphere of 

interaction between the state and the nation, collective spaces and the establishment of 

interaction and balance between them. Accordingly, mosques and bridges, as a collective 

space, in terms of position and role in the urban structure of Isfahan and Istanbul in the 

Safavid and Ottoman eras, have been the center of power tolerance and social balance. 

Keywords: Safavid era, Ottoman era, Tolerance and tolerance of power, Isfahan city, Istanbul 

city, collective space. 

  



 

281 
 

THE IDEA OF THE RENAISSANCE IN TURKISH ARTS: CULTURAL REVISION 

 

Yevhen Nyschuk 

Kyiv, Ukraine 

 

 

Abstract 

Overcoming religious dogmatism, a new secular literature is being created in Turkey, which 

focuses on the humanity and fights for human emancipation from the shackles of social and 

corporate consciousness and the medieval worldview. Affirming the beauty of earthly life and 

the enjoyment of the joys of life, the representatives of the Renaissance culture boldly 

challenge the medieval ideology, religious prohibitions and norms of feudal morality. 

In the third, “Renaissance”, volume of “History of World Literature,” I. Borolina is the author 

of the chapter “Turkish Literature”. Describing the development of Turkish culture of the XV-

XVI centuries, the researcher briefly repeats the information about the blossom of economic 

and cultural life of the country, but she does not provide any connect with the Renaissance. 

Only in the next paragraph, she briefly notes, “If the literature of the second half of the XV – 

middle of the XVI centuries is characterized by intense blossom, the establishment of 

humanistic ideas, largely related to the Renaissance, then from the second half of the XVI 

century along with the further development of these ideas, there are some signs of their 

rebirth”. Moreover, that is all.  

Therefore, there was something similar to the Renaissance, but it is not exactly the 

Renaissance, but a phenomenon of distant analogies. 

 

Key words: Renaissance, Turkish art and history, Turkish culture, cultural studies, history of 

ideas, N. Konrad.  

 

Introduction 

In 2001, the situation with the attack on the World Trade buildings made people remember 

the fear of war and the sense of human lives. That year was a drastic moment in world history 

as the situation demonstrated the crisis in the postmodern society that was not ready to 

prevent this terrorist attack but in fact was aware of its coming and used this event to change 

laws (Patriot Act) and add many additional controls to all of those citizens out of pure fear. 

However, the mission there was to control the people with the excuse of safety. 

I think that the second moment which finalized the postmodern era was in 2010 when the pop 

star king of the postmodern art Michael Jackson died in the US. Jackson was the symbol of 

the postmodernity (let us remember his ‘Black or White’ video which was an absolutely new 

way of reality representation and understanding based on the new emotionality and 

spirituality.) Jackson’s art represented the postmodern philosophy which was especially 

vitalized in the 1980-s and 1990-s in the United States.  

The global British and American culture (especially pop as the main body in the 

contemporary mass culture realm) demonstrated the philosophy of the end of the XX Century 

which absorbed the postmodern features, but also some new points which were closer to the 

modern understanding of life. For example, one of the keys to understanding the Madonna 

image and her pop-media culture is the new philosophy of life represented in her art. That was 

the philosophy of the strong woman mind, eccentric and egocentric.  

Such cultural and cognitive paradigm was the opposition to what we had in the XX Century 

— the reflective mind that could not find the answers on the basic ontological questions of the 

human life. That reflective kind of world mind had a strong desire to escape from those 

difficult existential questions, and the postmodern art (cinema, literature, street arts) was a 
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revelation of this escape to the philosophy of potentially unanswered systems which had 

multifaceted nature.  

World mind was afraid of direct answers and also direct questions.  

Turkic Renaissance: Cultural-Historical Revision 

Nowadays the world is based on the principles of ‘multi-‘ (multiculturalism, multilinguism, 

multiaestheticism, etc.) Madonna was an opposition to that, her performances are eccentric 

and aggressive; however, we can discuss what kind of philosophy was behind that. Or 

whether we had the philosophy of the emptiness also just with the aggressive and sexually 

noted?  

Many world thinkers and experts in arts say, the postmodern era was the period of the total 

philosophy of emptiness when people wanted to escape from fears and stresses; they wanted 

to find strong ground and reliable values. That was a time after ‘bloody wars’ of the XX 

Century and hard attacks on human lives in Europe, Asia, Americas, and worldwide. In 2001, 

the postmodern era collapsed, and the post-postmodern period opened new frontiers. In 2010, 

when the first ten years of the postmillennial era ended, we had the death of the symbol of 

postmodernity. Of course, these two points are just limited, but they limit the borders of the 

new cultural and political time with new philosophy which needs analytical approach to 

understand its basic points. What is more, the postmodern crisis demonstrated the necessity of 

new values after the many terrorist attacks. Traditional values became the source for the new 

global politics and political building in the world.  

Postmodernism was the opposition to the modernism, and modernism was the opposition to 

the traditional modernity of the XIX Century. But in the XXI Century, more and more world 

thinkers and politicians who deal with humanities, started discussions about the contamination 

of traditionalism, modernism, and postmodernism in the one global model for human 

civilization and the idea of cultural Renaissance. 

In the second part of the two-volume “Literature of the East in the Middle Ages,” Irina 

Borolina was the author of a profound section “Turkish Literature” [2, p. 314–439], in which, 

in particular, she mentions the political, economic and cultural features of the Renaissance in 

Turkey in the XV-XVI centuries, spotlighting a significant increase in the role of cities and, 

consequently, the intelligentsia. “The development of the economy, maritime and caravan 

trade, international relations causes a high rise of culture and achievements of scientific ideas 

<…>” [2, p. 372].  

I. Borolina lists the considerable achievements of Turkish science of that time, e.g., medicine, 

architecture, painting, book printing. “Thus, new tendencies are established in the cultural life 

of the society, in their content typologically similar to the phenomena of the European 

Renaissance. Overcoming religious dogmatism, a new secular literature is being created in 

Turkey, which focuses on the humanity and fights for human emancipation from the shackles 

of social and corporate consciousness and the medieval worldview. Affirming the beauty of 

earthly life and the enjoyment of the joys of life, the representatives of the Renaissance 

culture boldly challenge the medieval ideology, religious prohibitions and norms of feudal 

morality. Renaissance cultural movement in Turkey is just one of the waves of revival, self-

determination of the Turkic peoples, which began in Central Asia, giving the world such 

titans as the Uzbek Alisher Navoi and thr Azerbaijani Mohammed Fuzuli <…> The role 

Fuzuli played in the history of Turkish literature in Turkish history is a real symbol of the 

closest cultural contacts of the Turkic peoples, which was especially strengthened in the era of 

the Renaissance blossom” [2, p. 376].  

And although the word “Renaissance” is printed in uppercase or lowercase, although the 

researcher notes that “the manifestation of Renaissance tendencies in Turkish literature was 
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largely flawed” [9, p. 376], it is a question of renaissance tendencies, instead of simply some 

updates of cultural or economic maintenance. 

In the third, “Renaissance”, volume of “History of World Literature,” I. Borolina is the author 

of the chapter “Turkish Literature” [1, p. 567–574]. Describing the development of Turkish 

culture of the XV-XVI centuries, the researcher briefly repeats the information about the 

blossom of economic and cultural life of the country, but she does not provide any connect 

with the Renaissance. Only in the next paragraph, she briefly notes, “If the literature of the 

second half of the XV – middle of the XVI centuries is characterized by intense blossom, the 

establishment of humanistic ideas, largely related to the Renaissance, then from the second 

half of the XVI century along with the further development of these ideas, there are some 

signs of their rebirth” [1, p. 573]. Moreover, that is all.  

Around the same time as N. Konrad was working on his theory, Richard Fry presented ideas 

about the Renaissance in the East, or more precisely, in Persian-Tajik literatures (his 

monograph in English was published in 1962). In the third volume of “History of World 

Literature”, which covered the Renaissance, N. Konrad and his “cycle of works” [1, p. 21] is 

mentioned. M. Balashov noted in the preface that in the East “a large gap, temporal and 

qualitative, between the emergence of pre-Renaissance trends in the Middle Ages and the 

Renaissance itself, which in its entirety never happened”, was a manifestation of Eastern 

“antiquity” in the “old peoples”. “Similar to the Renaissance, the trends fade in the East just 

when the Renaissance in Italy reaches its apogee…” [1, p. 21].  

Final remarks 

Education is an important point in world stability and development. These days in the world, 

we can say about the different interrelations between two fundamental processes: 

differentiation (fragmentation) and homogeneous tendencies. Our world is like a bid network 

with powerful cooperation between different zones. But this tendency is oriented not only to 

integrate but also to save the cultural heritages of the different zones around the idea of new 

Renaissance that the Turkish culture of the XV-XVI centuries had. In the US, in 1980-s and 

later we can say about the politics named as ‘unity in diversity’ aimed to create the cultural 

‘multiversum.’ This concept is close to the idea of the cultural renaissance. To some extent, 

this strategy can be absorbed in the post-Soviet situation and in some other parts of the globe. 

I mean that the total digitization orientation has an ambitious plan to unite the world as a 

network (so that we can name it digimodernity.) This is also a new step for providing the idea 

of cultural Renaissance, and the Turkish experience or Turkish case can be very important on 

this road. 

This process can be easily completed on the technological level; however, it is not easy to 

finalize when we deal with human resources. People of different cultures and different 

countries want to save their cultural mentality which can be naturally explained. Human 

identity was built in the result of social, economical, cultural ‘evolutions’ connected with the 

desire to make life easier and more comfortable. The technological revolution of the 1960-s 

changed people’s lives and demonstrated absolutely new strategy to give the technologies 

rights in operating human lives. In this way, the technological aspects of human development 

can be homogenized with the technological development.  

However, what about cultural diversity and new cultural renaissance?  

Can the ‘cultural mind’ be globalized? On the other hand, can we say that the cultural 

background will be saved?  
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The post-postmodern politics tends to complete this task. The conception of ‘unity in 

diversity’ should be implemented in the academic sphere and especially in the educational 

programs. As I have already mentioned, the post-postmodernism deals with traditional, 

modernistic, and postmodern values. Postmodern era had a globalized intention but we cannot 

say that postmodern face in Turkey, the US, the UK, Eastern Europe, Post-Soviet era, Japan is 

the same. In some world zones, the traditional values were preserved more effectively, some 

zones still had modern monopoly, some became totally postmodern.  

As we know, Jean-Paul Sartre described anguish as the recognition of responsibility and the 

ensuing need to act without guarantee, without hope. Having just passed through the sea of 

hope and run aground on shores that look much like those we set sail from, we are straining to 

figure out where we stand, let alone where we are going. Perhaps we are in a position to 

reconsider modernity. 
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Abstract 

The revolution of 1821 in Wallachia, nowadays Romania, organized by Tudor Vladimirescu, 

found echoes in different social strata, the idea of freedom, independence, liberation from the 

Phanariot yoke, winging various social categories. A special social category is represented by 

outlaws. The outlaw (forest thief, highway thief, haramin, robber with weapons) is the name 

given to people from the seventeenth and nineteenth centuries in the Balkans (especially in 

Romania, Bulgaria and Serbia) who dealt with robberies, thefts, kidnappings, murders and on 

which folklore has often put legends.  

In the invariable thread of these legends, the outlaw robs the rich, especially the boyars and 

the Turks, Hungarians, Russians, and helps the peasants with some of the spoils (especially to 

have their support) and at the same time defends the civilian population from invasions by the 

Cossacks, Poles or Tartars.  Outlaws are characters who have gathered a lot of romance 

around them, being equivalent to Robin Hood characters from the West. 

In Romania, the historiography of the outlaw did not benefit from an in-depth research, 

especially in the communist regime where the outlaw was synonymous with the class fighter 

and for social justice, the most important sources for this phenomenon being ballads, doina, 

songs, stories and popular legends.  The number of outlaws increased greatly during periods 

of political and social instability, when many peasants retreated to forests where they 

organized in groups. 

Pandurii, in Romania, in most cases, are still outlaws enlisted in a paramilitary army (that of 

the pandurs) that sparked the 1821 revolution. In Oltenia, the term panduri was introduced by 

the Austrians. When they realized that their troops failed to impose themselves in a foreign 

region, full of outlaws who attacked them when they were not ready, at resting places, inns, 

taverns, tight places decided to hire mercenaries from the population from the area, to catch 

the outlaws. But in Oltenia everything took an unexpected turn, many outlaws found the good 

idea that instead of robbing the boyars or the imperialists, they took the money as a symbol 

without doing anything; For almost two years, the Austrians paid a fee for some outlaws to 

catch other outlaws, no outlaws were caught. It was the final limit for the Austrians, who 

decided to leave Oltenia for many years before it was returned on the basis of international 

treaties. After the departure of the Austrians, the title of Panduri changed, for a time, 

somewhat, its meaning, becoming a kind of gang meant to defend the boyars from outlaws (a 

kind of personal police), the name was taken from the Austrians and came to signifies a larger 

and well-armed body of „arnăuţi”. 

When the Russo-Turkish war broke out, the word pandur changed its meaning again. The tsar 

initially wanted to hire some boyar people who knew the places and thus, it would have made 

their task easier. The boyars refused to part with their guards, who now return to the old name 

of „arnăuţi”, because, in the meantime, the tsar is making a fuss in the country that he is 

recruiting volunteers, panduri, for a very attractive balance. Volunteers from all over the 

country immediately appear, eager to fight the Turks. 

Most of those enlisted are, this time, outlaws, but other categories of people also appear 

among them. In a single week, the number of enlisted pandas reaches the figure of 50,000, 



 

286 
 

which were divided into groups of 1000-1500 people, under the leadership of leaders chosen 

by them, are generally the leaders of outlaws. 

After the Russians left, the Pandurs had become a military caste, with uniforms, training 

camps, tents and all related military equipment, munitions and weapons, but which, no longer 

paid by the tsar, were a force difficult to control, especially since they were human 

accustomed to fighting. When the pandurs left led by Tudor Vladimirescu, the term pandur 

changed its meaning for the last time, as a member of a paramilitary army of revolutionaries, 

or an army of outlaws and rebels drawn up according to all modern laws of war. 

Here is a first list of famous pandurs and outlaws from Oltenia in that period of time: Tudor 

Vladimirescu (Mr. Tudor) from Vladimiri, Gorj; Iancu Jianu from Caracal, Olt; Gheorghe 

Magheru Bârzeiu de Gilort, Gorj County; Petrache Poenaru from Bănești, Vâlcea; Ioniță 

Tunsu (the parish priest or the priest) from Optași, Olt; Preda Drugănescu (Drugă) from 

Drăgășani, Vâlcea; Pavel Lotru from Bălcești, Vâlcea; Anghel Panait (Anghel Șaptecai) from 

Vâlcele, Olt; Amza Scorțan from Amărăști, Dolj; Toma Alimanu from Ostrovu, Mehedinți; 

Ionică Lambru from Ostrovu, Mehedinți; Mihail Călimanu from Călimani, Vâlcea; Radu 

Ursan from Jupânești, Gorj; Neagu Papură from Daneți, Dolj; Ene Hățu from Celaru, Dolj; 

Popa Șapcă from Celei, Olt. 

 

Keywords: revolution, Ottoman Empire, pandurs, folklore, freedom, Oltenia 
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Abstract 

Ahmad Agaoglu was one of the prominent intellectuals who made great contributions to the 

development of the national press in Azerbaijan. He was a global thinker with deep thinking 

and activity, able to gather different political views in one direction, standing above his time. 

It is enough to read the articles published by Ahmad Agaoglu in the national press to imagine 

his literary-theoretical, socio-cultural, socio-political views. 

Keywords: National press of Azerbaijan, socio-political activity of Ahmad Agaoglu, 

problems of national press, Hayat and Irshad newspapers 

 

Резюме 

Ахмад бек Агаоглу был одним из выдающихся интеллектуалов, внесших большой 

вклад в развитие национальной прессы в Азербайджане. Он был глобальным 

мыслителем с глубоким мышлением и активностью, способным объединить различные 

политические взгляды в одном направлении, стоя выше своего времени. Достаточно 

прочитать статьи, опубликованные Ахмад беком Агаоглу в национальной прессе, 

чтобы представить себе его литературно-теоретические, социокультурные, социально-

политические взгляды. 

Ключевые слова: азербайджанская национальная пресса, общественно-политическая 

деятельность Ахмед Агаоглу, Проблемы национальной прессы, газеты Хаят и Иршад 

 

 

Azerbaycan'ın sosyo-politik düşüncesinin önde gelen temsilcilerinden olan Ahmet Ağaoğlu, 

19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarında ulusal basının gelişimi alanında büyük hizmetler 

sunmuştur. ” Kaspi“,” Hayat“,” İrşad“,” Terakki" gazetelerinde yayınlanan bilimsel ve 

gazetecilik, edebi ve eleştirel makalelerinde sosyo-politik ve gazetecilik görüşleri yer almıştır. 

Fransızca, Rusça, İngilizce, Türkçe mükemmel dilbilgisi olan Ahmed Ağaoğlu, Azerbaycan, 

Fransa, Türkiye, Rusya, İngiltere ve Gürcistan'da yayınlanan makalelerinde kendi 

düşüncelerini, toplumun demokratik gelişimine yönelik önerilerini okuyuculara iletti. Bu 

makalelerde, sadece Kafkas Müslümanlarının değil, aynı zamanda daha geniş coğrafyada 

yaşayan Türk- Müslümanların da savunucusu oldu. Ahmet Ağaoğlu, 1900'lü yılların 

başlarında Bakü Şehir Duması'nın bir üyesi olarak, milli meselelerle ilgili bir dizi taleplerde 

bulundu. Hatta bu hakkı ulusal gazete de konuyu tartışmaya açtı. (F. Ahmedova, 3, s. 395) 

Ahmet Ağaoğlu, 1898-1905 yıllarında sadece Kaspi gazetesinde yaklaşık 1000 makale ve 

feleton yazdı. Rusça'da yayınlanan bu gazete, “Müslüman Kaspi”ye dönüştü. Bu gazetede 

edebi-eleştirel Bölüm Başkanı olarak çalışmış olmasına rağmen, uluslararası, sosyo-politik 
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konulara odaklanan makalelerin çoğunun yazarıydı. (A.Mirahmadov,2,s.24) 

Ahmet Ağaoğlu'nun tüm sosyo-politik faaliyetlerinde, ana fikirlerinde önemli bir düşünce 

görüyoruz: "özgürlük!”. Ahmet Ağaoğlu'nun bir gazeteci olarak yazdığı makalelerde, aynı 

zamanda editörü olduğu gazetelerde, yayınladığı kitaplarda, katıldığı devlet ve kamu 

kurumlarında, temel yaşam uygulamalarında esas gaye özgürlük oldu. (N. Yagublu, 4, s. 157) 

Ahmet Ağaoğlu'nun sosyo-politik faaliyeti 1903 yılında Bakü Şehir Duması'na milletvekili 

seçilmesi ile başladı. Azerbaycan'da ilk gazete yayımcısı Hasan Zardabi ile birlikte Bakü 

Şehir Duması'nın en aktif milletvekillerinden oldu. Kentsel ve şehir çapında birsıra sorunların 

tartışılmasında değerli fikirler ileri sürdü. Ahmed Ağaoğlu'nun konuşmalarının çoğu, 

Müslüman ve Hıristiyan temsilcilerinin Duma'ya orantılı bir şekilde, yani nüfusun 

büyüklüğüne göre seçilmesine adanmıştır. Fakat o dönemki mevcut yasaya göre, Duma'daki 

Müslüman sayısı yüzde 50'yi geçemezdi. İlk kez bu mevzuatın değiştirilmesi konusu 1904 yılı 

sonunda Ahmed Ağaoğlu tarafından gündeme getirildi ve Ocak 1905'te Bakü Belediye Duma 

yönetimine dilekçe gönderildi. (Kaspi, 1904, 25 Kasım, n 264,1905, 25 Ocak, N 19) 

"Hayat" gazetesinin düzenlenmesi, Ulusal Kurtuluş harekatı ve Doğu halklarının kültürel 

yükselişinde etkili olan Ahmet Ağaoğlu Ali Huseynzade ile birlikte “Hayat” ve “Fuyuzat” 

aracılığıyla Azerbaycan'da Türkçülük teorisini formüle etti. "Hayat" ın ilk sayısında 

yayınlanan"Gazetemizin mesleği" makalesinde, basının halkın hayatında, toplumun 

gelişiminde önemli rol oynadığı vurgulandı. Aynı makalede, batı ülkelerinde, 4-5 milyon 

nüfuslu ülkelerde 300-400 gazetenin yayınlandığını öne çekti.. Gelişmiş milletler gazeteyi 

"insanlığın en önemli ihtiyaçlarından biriolarak görüyor" diye bahsetti.. Çeşitli konularda 

makaleler yayımlayan Ağaoğlu milletin gelişimi, anadil, aydınlanma için çok iş görülmesi 

gerektiğini bu gazetelerde belirtti. (Hayat, 1905, 7 Haziran, N 1) 

Gazetenin program makalesinde Ahmed Ağaoğlu şunları yazdı: "İleriye doğru ilerlemek ve 

çağdaş bir ulus olmak istiyorsak, her şeyden önce Türk- Müslüman kalmalıyız. İleriye doğru 

hareket etme arzumuz, yaşam koşullarını iyileştirme çabalarımız Türk töresi ve İslami 

yasalara veba olarak elde edilebilir." (Hayat, 1905, 20 Temmuz, N 12). Sansür Komitesi bu 

gazeteyi ve editörü Ahmed Ağaoğlu'yu, "tüm Müslümanların halifesi olarak kabul edilen Türk 

sultanının otoritesini ve gücünü arttırmanın destekçileri" olan "panislamist fikirlerin ateşli 

hayranı"olarak nitelendirdi. Azerbaycan'ın düşmanlarının çabası ve "Hayat”ın faaliyetlerini 

sona erdirmek için yürüttükleri mücadele maalesef Ahmed Ağaoğlu'ya karşı durumu değişti 

ve artık “Hayat”ın 102. sayısında Ahmet Ağaoğlu bu gazeteden ayrıldığını duyurdu. Fakat az 

yaşasa da, kısa bir süre içinde, bu gazete milli kültür ve gazetecilik tarihimizde büyük bir iz 

bırakabildi. Sadece Kafkasya'da değil, Volga bölgesi, Orta Asya, İran ve Türkiye'de de 

Hayat'ın yayılması, geniş bir alanda ulusal uyanışta önemli bir rol oynadı. 

Yirminci Yüzyılın Avrupası'nı ve Doğu ile ilgili tarih ve kültürünü kendine özgü bir tarzda 

değerlendiren Ahmed Ağaoğlu'nun "İrşad"ı, 1905 senesinde  tesadüften değil, gereklilik ve 

zamanın talebi üzerine ortaya çıktı. "İrshad" kelimesinin anlamı "işaret eden yol", yani 

aydınlatıcı yol anlamına gelmekteydi. 17 Aralık 1905'te Bakü'de yayımlanan İrshad'ın 

Müslüman ve Türk dünyasına hitap eden "Birlik, eşitlik ve kardeşlik" fikri etrafında 

zamanının tanınmış aydınları toplandı. Ahmet Ağaoğlu, 1905-1906 yıllarında “İrşad” 

gazetesinin 116 sayısının editor oldu. “İrşad” günlük gazete olmakla beraber hem de politik, 

bilimsel, ekonomik ve kamusal bir gazeteydi. Bu gazette aynı zamanda, yeni kurulacak 

devlet, özgürlüğüne kavuşacak Azerbaycan adına, günlük iş formülünü, sanki yol haritasını 

belirledi. Bu formül, "Tercüman"ın editörü ve yayıncısı İsmail Gasprali'nin "Dilde, düşüncede 

ve işde birlik" fikriydi.  Bir süre sonra, bu fikir temelinde oluşturulan Ali Bey 

Hüseyinzade'nin "Türkçülük, İslamçılık ve Çağdaşlık" fikri ideoloji olarak "İrşad"tarafından 

oluşturulan sivil yol ve formül oldu. (A. Aşırlı, 1. s. 47) 
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Gazetede yayımlanan makalelerde Ahmet Ağaoğlu, Rusya'da faaliyet gösteren kurum ve 

firmaların faaliyyeti, gördükleri işlerden bahsetti. "İrshad"da, ulusal öz-farkındalığı ve halkın 

uyanışını teşvik eden makaleler yayınladı. (İrshad, 1906, 27 Temmuz, s. 115) Ahmet Ağaoğlu  

"İrshad"ı Azerbaycan gazeteciliğinin en ciddi sorunlarının çözümüne yönlendirdi ve basını 

toplumun etkin bir boyutu haline getirdi. Gazete 25 Haziran 1908 yılına kadar faaliyetine 

devam etti. Çağdaşlık ilkelerine, Avrupa demokrasi değerlerine odaklanmanın yanı sıra, 

Ahmet Ağaoğlu, Ulusal Tarih ve kültürün savunuculuğuna özellikle önem vermekteydi. Bu 

makaleler onu gerçekçi bir sosyo-politik yazar, girişimci bir entelektüel, aktif bir vatandaş 

olarak tanımladı. “Türklük bölünme kabul etmeyen bir tamdır. Ona hizmet mukaddesdir, 

mübarektir!” diyen Ahmed Ağaoğlu'nun diğer ilerici fikirleri, özgür ve demokratik düşünce 

basınında kendi etkisini sağladı ve doğudaki ilk demokratik cumhuriyet 1918 senesinde 

Azerbaycan'da kuruldu. 
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Abstract 

The Ottoman Empire is one of the empires with many great achievements in world history. 

Therefore, research and teaching on the Ottoman Empire received attention from all over the 

world and increasingly attracted the attention of scholars from many countries including 

Vietnam. Vietnam is currently promoting research on world history, geography, culture in 

many parts of the world... including research on the Ottoman Empire. However, because of 

the geographical distance and differences in culture, politics and history, research and 

teaching about the Ottoman Empire in Vietnam is still limited. Currently, in universities, there 

have been changes in research, gradually interested in research and teaching about the 

Ottoman Empire. 

The article mainly uses the research method to survey the training program and practice of 

training majors in the social sciences and humanities in Vietnam and interview experts from 

major universities in Vietnam about teaching and research on the Ottoman Empire in 

Vietnam. 

The article aims to clarify the interest in the Ottoman Empire in research and teaching in 

Vietnam. Since then, there are proposals to further improve understanding of the Ottoman 

Empire in Vietnam and contribute to strengthening the friendly diplomatic relations between 

Vietnam and Turkey. 

Keywords: The Ottoman Empire, research and teaching, Vietnam, Turkey 

 

INTRODUCTION 

Ottoman Studies(Turkish: Osmanlı Araştırmaları) is an interdisciplinary research direction in 

the humanities that explores the history, culture, language, and other traditional aspects of the 

Ottoman Empire (1299 - 1923), one of the most powerful empires in human history, having 

widespread influence in all three continents of Asia (Western Asia - Middle East Asia), Africa 

(North Africa) and Europe (Southeast Europe). In addition, Ottoman studies is a sub-

discipline of Orientalism and Middle Eastern studies, which has a fundamental connection 

with Turkish studies [2], [6]. However, the Ottoman Studies and Turkology remain rather  

unfamiliar  among  Vietnamese  scholars. In Vietnam, research on the Ottoman Empire is 

mainly done in universities with training groups in the social sciences and humanities. 

Universities such as Vietnam National University-Hanoi, Vietnam National University-Ho 

Chi Minh city, CanTho University, Da Nang University have a major in World History, which 

focuses on the content of the history of the Ottoman Empire associated with Islamic 

civilization. Syllabus and dissertations on the Ottoman Empire are increasingly implemented 

and contribute to the understanding of the ottoman empire in Vietnam. As  the  cooperation  

between  Turkey  and Vietnam is being enhanced, studying Turkish history, culture and 

language has gradually become an inevitable trend. 
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DISCUSSION 

Situation of Research about Ottoman Empire in East Asian countries 

In Japan: Ottoman research in Japan has a long history of development over a century, with 

leading names and a remarkable number of research works of international influence. The 

content of research on Ottoman by Japanese scholars covers most periods and different issues 

of Ottoman history from politics, state institutions, to economy - society, ideology, culture 

and art. Regarding the approach in research, from the point of view of Japanese scholars, 

Ottoman history has always been considered a part of Orientalism and Turkish studies. As for 

the research team, after more than a century of formation and development, there are now 

more than 15 universities in Japan with experts in Ottoman studies (the public system 

includes the University of Tokyo, Kansai, Kyoto, Kyushu, Momoya-gakuin, Nagoya-gakuin, 

Osaka, Tohoku, Tokyo Foreign Language; private system including Aichi-gakuin University, 

Doshisha, Keio, Meiji, Seikei, Tsudajuku and Waseda) with top names such as Nagata Yuzo 

(1939) and Suzuki Tadashi (1947) [9[, [10]. There are many Ottoman researchers in Japan 

today who are students of Suzuki Tadashi such as Matsui Masako, Akiba Jun, Horii Yutaka, 

Sawai Kazuaki, Ogasawara Hiroyuki, Ueno Masayuki, Sasaki Shin, Mayuzumi Akitsu, 

Takamatsu Yoichi, etc. 

In Korea: Teaching about the history of the Ottoman Empire is also a basic content in the 

world history curriculum, belonging to the group of elective subjects for students in the 

second and third years of high school in Korea. Therefore, the Syllabus of Korean high school 

world history also devoted a considerable amount of content to writing about Ottoman 

history. Accordingly, Korean students when studying will be able to approach and grasp very 

basic issues of the history of the Ottoman Empire such as the origin of the Ottoman Turks, 

political institutions and state apparatus organization. The flourishing of the Ottoman Empire, 

the role of the Ottoman Turks and Muslim merchants in connecting Eurasia through the 

“baharat yolu” (fragrant/spice trade) at sea in the 15th century- XVI. Besides, the syllabus 

also mentions the cultural and artistic achievements of Ottoman as a world civilization. Next 

is the content of the reform and renewal efforts of the Ottoman Empire in the 19th century, 

the process of political mobilization in Turkey during the Balkan Wars and the First World 

War, and finally is the fall of this empire before moving on to the history of the Republic of 

Turkey [7]. 

In China: From the late 1990s to the past few years, Ottoman studies in China have only 

begun to receive more widespread attention, with many in-depth and systematic studies 

published. First of all, it is possible to mention translated works (compiles of Ottoman studies 

by European-American scholars). The content of these works mainly deals with the political 

or military history of the Ottoman Empire from the perspective and approach of foreign 

scholars. It is considered as a reference and supplementary source for Ottoman studies in 

China. Besides the translated works, there are also a considerable number of research books 

and journal articles on Ottoman compiled by Chinese scholars themselves. The content of the 

research books mainly focuses on Ottoman politics, such as the works of Liu Ming, Huang 

Weimin and Wang Sanyi. Besides, there is also Tian Jin's study of Ottoman culture and Wang 

Yongbao's study of Ottoman rule. Of note is Chen Heng's comparative study of the Qing 

Dynasty with the Ottoman Empire. In general, the main research interest of Chinese scholars 

on the Ottomans still focuses mainly on the political aspects and foreign relations of the 

Ottoman Empire. Although there are also economic - social or cultural - educational studies, 

but not many [6]. It is worth noting that because of the peculiarities of the relationship 

between the Turks and China in history, studies on relations between China and the Ottomans 

as well as comparative studies on the history of the two countries are of interest. 
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In general, it can be seen that although not forming large centers like European-American 

countries, Ottoman-Turkish studies are still very interested in East Asian countries. It is an 

inevitable need formed and promoted on the basis of cooperation between Turkey and 

countries in this region. 

Situation of Research and teaching about Ottoman Empire in Vietnam 

Research:  

Knowledge of the Ottoman Empire in Vietnam and Vietnam in the Ottoman Empire has been 

recorded since the nineteenth century. Accordingly, for various reasons, information about 

Ottoman and Vietnamese was introduced in both countries, specifically: In 1890, the ship 

Ertuğrul of the Ottoman Navy en route to Japan on a diplomatic mission stopped at the port of 

Saigon (Vietnam) for about 24 days. In 1893, an Ottoman official, Mustafa bin Mustafa, on a 

trip to the east, visited the Indochina peninsula, including Saigon. This journey of Mustafa is 

recorded in the work “A Journey in the East” (Aksâ-yıŞark'ta Bir Cevelân) written in 1894 

(Mustafa, 2010: 93-94). In 1864, Pham Phu Thu, during his trip to France, had notes about the 

Ottomans in his Diary [3], [4]. 

In the second half of the twentieth century, especially during the Vietnam War, information 

about Vietnam appeared in the Ottomans through the transmission of news from Turkish 

reporters in Vietnam. When the Vietnam War ended, young Vietnamese researchers had more 

and more researches about Turkey or the Ottoman Empire such as Lu Vi An (Istanbul 

University) have some in-depth research on the Ottoman Empire and Turkey [5]. 

Through google trend (fig.1), it can be seen that Vietnam is a place where there is less 

research on the Ottoman Empire compared to many other places in the world. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 1: The level of inerest in the Ottoman Empire in the world from 2004 – 2021 (via google trends) 

Source: google trends 

Fig.2 shows the proportion of studies on the Ottoman Empire in Vietnam. The most popular 

studies on the Ottoman Empire in Vietnam are scientific articles, then Syllabus used in 

teaching and research, then theses and finally interdisciplinary research.  
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Figures 2: Statistics of studies on the Ottoman Empire in Vietnam 

Source: google scholar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In pictures 1 and 2 you can see a syllabus and a monograph on Ottoman coffee published in 

Vietnam. Studies on the Ottoman Empire are few in Vietnam. In Syllabus's History of the 

Middle and Near East (pic.1), Syllabus writes about the only regional history in Vietnam that 

Pic.2. Reference book “coffee 

ottoman” 

Pic.1. Syllabus "History of the Middle and Near 

East Asia" used in universities in Vietnam 
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deals with the history of the Ottoman Empire quite fundamentally. However, in this syllabus 

there are still some unfortunate errors in terms of historical terminology. For example, the 

name of the Ottoman Empire is written as the Osman Empire. Similarly, the head of the 

administrative-military governorate (eyalet) (beylerbeyi) is written beilerbei, and the military 

guard (Yeniçeri - Janissary) is written as Ianycha. This Syllabus also confused the 

administrative unit of the doge (eyalet) with the province (vilayet), the difference between 

these two units was explained above. Although there are a few minor errors in terms of 

terminology, the syllabus of the History of the Middle East is still an important document for 

a systematic overview of the history of the Ottoman Empire, when in Vietnam it was still 

There has not been any monograph or separate study on the history of this empire. 

In table 1 shows the typical number of publications about the Ottoman Empire in the last 5 

years, this table shows the lack of research on Ottoman in Vietnam. Researcher Lu Vi An has 

the largest number of research papers, which reflects the small number of Ottoman 

researchers in Vietnam, leading to limited research quality. 

Table 1: Some typical studies on the Ottoman Empire in the last 5 years 

  N0 Tittle 

1 Lu, A. V. (2017). Vietnam Savaşı ve ABD hay chiến tranh Việt Nam dưới góc nhìn của người 
Thổ Nhĩ Kỳ, Science & Technology Development Journal-Social Sciences & Humanities,75-82 
pp 

2 Lu, A. V. (2018). The Arabic and Persian historical documents wrote on Vietnam (the 10th-14th 

centuries). Science & Technology Development Journal-Social Sciences & Humanities, 2(4), 
42-50. 

3 Lu, V. A. (2018). XIV. VE XVII. YÜZYILLARDA İKLİMSEL VE DOĞAL ŞARTLARIN 
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NA ETKİSİ. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar 
Dergisi, 4(2), 216-240. 

4 Doãn, T. A. (2019). Đặc điểm mô hình đế chế Ottoman (1453-1703)  (Features of the 
organizational form of the Ottoman Empire (1453-1703) (Doctoral dissertation). 

5 Lu, V. A. (2019). History of the relations between Vietnam and Turkey (from the late 19th 
century to present). Science & Technology Development Journal-Social Sciences & 
Humanities, 3(3), 142-151. 

6 Lu, V. A (2019). Türkiye-Vietnam İlişkileri Tarihi ve Vietnam’da Türkiye Algısı Üzerine Bir 
İnceleme. 

7 Lu, V. A. (2019). History of the relations between Vietnam and Turkey (from the late 19th 

century to present). Science & Technology Development Journal-Social Sciences & 
Humanities, 3(3), 142-151. 

8 An, L. V. (2020). RETRACTED: Ottoman historical sources regarding China and the diplomatic 
Relations between the Ming Dynasty and the Ottoman Empire in the records of 
Mingshi. Science & Technology Development Journal-Social Sciences & Humanities, 4(2), 
346-356. 

9 Hanh, N. T. H. (2020). ISLAMIC POLITICAL THOUGHT. VNU Journal of Foreign 

Studies, 36(2). 

10 Lu, V.A (2020). Situation of Research about Ottoman Empire in East Asian countries (Tình hình 
nghiên cứu về Ottoman ở các nước Đông Á). Journal of African and Arab Studies, 10(182), 36-
44. 

Source: google scholar 
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Teaching:  

In the world history curriculum at universities in Vietnam, there is always content about the 

Ottoman Empire.  

The teaching is at 3 levels: 

 - Bachelor of History 

 - Master of World History 

-   Doctor of World History 

Pham Tung Duong conducted his university graduation thesis with the topic “Climate change 

and the socio-economic crisis in the Ottoman Empire in the 17th century”. After that, Dang 

Xuan Khang and Doan Tung Anh had the article "Some remarks on the Tanzimat reform of 

the Ottoman Empire from 1839 to 1876” to overview and give an assessment of Tanzimat - 

the reform period in the Ottoman Empire. Ottoman Empire. Most recently (June 2019), Doan 

Tung Anh completed his master's thesis with the topic “Characteristics of the organizational 

model of the Ottoman Empire (1453-1703)”. This can be considered as the first master's 

thesis on Ottoman-Turkish history to be defended in Vietnam. 

Table 2 shows that the schools that teach Ottoman subjects in Vietnam are concentrated in 

large universities. The curriculum is integrated in the Syllabus of World History and the 

Syllabus  of Civilization History. This reflects the problem that although the number of 

schools teaching about the Ottoman Empire in Vietnam is more than 14, but specializing in 

the Ottoman Empire into a specialized module, it is still rare for any university to do so. This 

requires future improvement. 

Table 2: Statistics of universities that teach about the Ottoman Empire 

N0 University 

1 Vietnam National University, Hanoi 

2 Vietnam National University, Ho Chi Minh city 

3 Hue University 

4 Da Nang University 

5 Ho Chi Minh City University of Education 

6 Hanoi National University of Education 

7 Thai Nguyen University 

8 Da Lat University 

9 Vinh University 

10 CanTho University 

11 Dong Thap University 

12 Hong Duc University 

13 Quy Nhon University 



 

296 
 

14 An Giang University 

Source: www.moet.gov.vn 

Potential of research and teaching on Ottoman Empire in Vietnam 

The Vietnam-Turkey cooperation relationship has recently made important strides. Notably, 

the visit to Vietnam by Turkish Prime Minister Binali Yıldırım on August 23-24, 2017 and 

the visit to Turkey by Vietnamese National Assembly Chairman Nguyen T Kim Ngan from 

October 7-12/ 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On the occasion of the visit, Vietnam and Turkey have agreed on the following policy: “The 

governments of the two countries promote cooperation in the fields of transportation, 

especially maritime cooperation, shipbuilding, and exchange of maritime technology and 

techniques. ; promote aviation cooperation between Turkish Airlines and Vietnam Airlines; 

further strengthen cooperation in security - defense, science - technology, culture, education 

and training, encourage students to both countries to study, learn about each other's culture 

and language, and consider granting scholarships to students between the two countries” [8]. 

In June 2018, on the occasion of the 40th anniversary of the establishment of diplomatic 

relations between the two countries, the Turkish Academy of Sciences (TÜBA) and the 

Vietnam Academy of Social Sciences signed a bilateral cooperation agreement. paved the 

way for research cooperation between the two countries.  

The progress in cooperation between Vietnam and Turkey in many fields is the main factor 

promoting the understanding of the Ottoman Empire and Turkish studies in Vietnam. On 

October 29, 2019, the Turkish Embassy in Vietnam celebrated the 96th Anniversary of 

Turkey's National Day. Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam Nguyen Quoc Dung 

said that the Government and people of Vietnam wish to further strengthen and expand 

cooperation with the Government and people of Turkey, especially in the areas where there is 

a lot of foreign exchange. potential. Turkish Ambassador to Vietnam Akif Ayhan said that 

“Turkey and Vietnam deserve a good future. The friendship and cooperation between the two 

countries has grown stronger over time” [11]. 

Pic.3. President of the National Assembly of 

Vietnam Nguyen T Kim Ngan meets with      

Turkish President  Recep Tayyip Erdogan 

Source: www.quochoi.vn 
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Research on the Ottoman Empire in Vietnam also has important contributions to economic 

development besides effective contributions to diplomacy. Turkey is a country in the G20, has 

a strong economy, has an important strategic position in the world and increasingly showing 

“soft power”96 in international relations today. Turkey has many unique cultural values that 

                                                             
96 “Soft power”remains a highly debated term in scholarship, and its definition has proved elusive. Political scientist Joseph 
Nye coined the term to describe a state’s use of co-optation over brute force. Joseph S. Nye, “Soft Power”, Foreign Policy, 
lxxx (1990), 153–71. Earlier the term served, with Cold War undertones, to describe a variety of tools of “cultural diplomacy” 
deployed by the US and western Europe in their global struggle against the Soviet Union. More recently, scholars of critical 

Pic.4. Performance of "ao dai" (traditional dress of Vietnamese 

women) to celebrate the 96th anniversary of Turkey's National Day. 

Source: www.baoquocte.vn 

 

Pic.5. image of “coffee ottoman” used in the promotion of coffee by Trung 

Nguyen Group (the largest coffee company in Vietnam) 

“Văn minh cà phê Ottoman là văn minh của thế giới Hồi Giáo” mean                                 

“Ottoman coffee civilization is Islam's coffee civilization” 

Source: www.trungnguyen.vn 
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Vietnam needs to pay attention to, thereby understanding more about Turkey, understand 

more about Islamic civilization. 

Recommendations for research and teaching 

Support in research projects on the Ottoman Empire in Vietnam of the two countries: 

Supporting Ottoman studies in Vietnam is of great significance in Ottoman research in 

Vietnam. Turkey is an increasingly important country in the world, inheriting the great 

cultural values of the Ottoman Empire, so Turkey's support will bring positive results. in 

Ottoman studies in Vietnam, promoting further mutual understanding between the two 

countries. 

Training experts who study the Ottoman Empire in Vietnam through support from Turkey, 

especially in the fields of language, culture and history: It is essential to train experts in 

language, culture and history because these are the people. responsible for the study of the 

Ottoman regime in Vietnam. In Vietnam today, the Turkish language is very limited, so 

understanding the language is the most important measure to promote Ottoman studies in 

Vietnam. In addition, experts in history and culture play a key role in understanding the 

Ottoman Empire, clarifying the issues of the Ottoman Empire that are of interest to both 

countries, thereby promoting the development of the Ottoman Empire and development of the 

social sciences and humanities in Vietnam, including the study of the Ottoman Empire. 

Lu.V.A (2019) said that regarding the research team, besides the lecturers and researchers 

who are interested in learning about Turkey, Vietnamese international students studying and 

researching in Turkey will be able to become the core. in building a team of highly qualified 

Turkish researchers in the future (shown by fluent use of the Turkish language in research, 

having an objective scientific approach from the perspective of of foreigners, along with the 

experience of living in Turkey for a long time) [6]. 

It is recommended that universities in Vietnam increase teaching on the history of the 

Ottoman Empire, and in Turkey also increase teaching on the history of the Dai Viet 

kingdom, in order to promote more understanding in both countries: In cooperation forums 

between the two countries The country should promote interest in teaching about the Ottoman 

Empire in Vietnam, and also encourage universities in Turkey to do research on the Dai Viet 

kingdom, a state that existed at the same time as the Ottoman Empire. In the Ottoman Empire, 

mutual understanding between the two countries is the driving force and foundation to 

promote more studies on the culture, language, and history of the two countries. 

CONCLUSIONS 

The study of the Ottoman Empire in Vietnam is still a potential research area. Due to the 

geographical distance and cultural factors with little similarity, the Ottoman research in 

Vietnam for many years is still small and there have not been any really excellent studies. 

Along with the development in all aspects, especially in economics and education, the 

research and teaching of the Ottoman Empire also made progress. Besides, with very good 

developments in the diplomatic relationship between the two countries, it is believed that 

Ottoman studies will continue to flourish in Vietnam, making an increasingly important 

contribution in connecting understanding in both countries. 

                                                                                                                                                                                              
theory, linguistics, and anthropology have expanded the term to describe a variety of practices by state and non-state actors 
of diverse ideological persuasions. For debates on the application and theory of soft power by scholars of the MENA region, 
see Anna Baldinetti and Charis Boutierri (eds), “Soft Power in the Maghrib after the Arab Uprisings”, Journal of North African 
Studies, xxiii (2018), 373–481. This article builds upon the aforesaid literature by applying soft power analysis to the 
Ottoman Empire’s struggles with its rival imperial powers long before the US-Soviet Cold War. It defines soft power as the 
promotion of a state’s influence through diplomacy, financial incentives, discourses of religious or cultural  solidarity, and 
other political strategies short of the exercise of military power or the threat thereof [1] 
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Abstract 

The most prominent things coming from history and still have extreme worth in present era is 

power and ruling the world. Going back in history we have seen many emperors’ dynasties 

and kings ruling the world, among them is one of the longest and the mightiest dynasties in 

world history known as Ottoman Empire. The peakest time of Ottoman Empire under the 

reign of Suleiman was between 1520 to 1566 and was considered as the era of wealth, stabilty 

and strong power in the world. Many Muslims and Islamic countries around the globe 

considered their roots connected to Ottoman Empire because Ottoman Empire was not only 

the most powerful dynasty, but also the largest Islamic- run superpower in the world. 

Pakistan has an indirect connection with Ottoman Empire, they were never part of this 

empire, but Ottoman Empire have a very prominent role in the making of Pakistan. Due to 

this Pakistan and Turkey have a deep-rooted positive connection between eachother. The 

main bridge between Pakistan’s independence and Ottoman Empire was the historical 

Khilafat movement led by Muslims of India in solidarity with Ottoman Empire and later those 

Muslims became the prominent citizens of Pakistan. The purpose of this study was to explore 

and throw some light on that historical khilafat movement and find out the reasons of that 

important relation between Ottoman Empire and making of Pakistan. 

This study used secondary data collection method. The researcher did an indepth review 

analysis of 20 previous literature articles. 

Findings revealed that despite being under the slavery of britishers and in extreme vunerable 

situation still Muslims of Indo-Pak led a huge mass movement against British to restore 

Ottoman Empire and to protect holy places of Turkey due to their devotion towards Ottoman 

Caliphates. 

 

Keywords: Ottoman Empire, Khilafat Movement, Muslims 
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Introduction 

The development of humanism and educational thought in the region's extensive medieval 

East, which included the Turkic states, was associated with features of the Renaissance, who 

have experienced these countries during the period from IX-XIII centuries. As a part of our 

message about the nature of education and teaching school in Central Asia and, in general, in 

the East deepened by the fact that humanitarian principles are particularly relevant to them, 

starting with ancient times. Fundamental sources indicate that East Renaissance is 

characterized by active development of the processes of education and training, deep study of 

ancient heritage is exposed. The philosophical and pedagogical system of this period sought 

to rely on idealistic concepts, and capture the breadth of practical knowledge.  

 

Results and Discussion 

As known, the value of the Renaissance and consisted of repairing the old, destroyed religious 

dogma values. Advanced thinkers of that time put forward the idea of a humane, harmonious 

development of personality, they tried to penetrate into the essence of human nature, sought to 

take into account the social and biological determinants of upbringing. Particularly 

emphasized the social nature of a person. The function of education was seen primarily in the 

fact that man finds happiness in the form of high spiritual and moral ideals. Education 

developed in primary schools-Kitab, educational circles, fix and Kalam, where most studied 

Islamic law and theology. A notable event should be called the Renaissance House of 

Wisdom, which was about the scientific world and has been a rich library of manuscripts. 

Educated higher level, after primary school, received a degree-iyaz. Certain reforms brought 

in education medrese. The first such school was established in 1055 In Baghdad. Here studied 

almost all the principles of science, philosophy, grammar, law, commented on the works of 

the ancients. Along with the religious  was given secular education. These historical facts 

about the tremendous achievements in the field of education and, of course, are indicative of 

the Era of Turkish Renaissance.  

The period of the Humanist Yusuf Balasaguni   -it great historical achievements. This is a 

flourishings cities and science, development of education.  This is a contact of several great 

civilizations of the East. The ancient land has absorbed the best achievements of the 

Byzantine, Ottoman, Arab, Persian, Indian, Chinese culture.  

  

Conclusions 

The era of the Turkic thinker Yusuf Balasaguni concentrates many achievements of the Turks 

that need to be deeply studied. Modern education and science of Kazakhstan sets itself this 

task .The education system of Kazakhstan is focused on international and multilingual 

collaboration conforming to the international standards.  
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Abstract 

This study aims to explore the political agenda of American intelligentsia which is proving 

Muslims as terrorists, in the novel Terrorist by John Updike. This study examines how 

Updike has used misrepresentation of Islam as a tool to target Jihadis against approbation of 

the West. The research draws on Woolfgang Iser’s Reader Response Theory to foreground the 

gaps about the propaganda of upholding American Zionism in Terrorist. Reader Response 

Theory claims that a text keeps some gaps or indeterminate meanings in it which according to 

Iser is a reader’s job to explore depending on the direction of text. Hence, the discussion 

about misrepresentation of Islam concludes that West is dealing with it as a tool to target 

every rising force which keeps the passion of fighting against the western oppression against 

Muslims. The reason is that only Islam teaches its followers not to surrender passively in front 

of oppression and gives the notion to challenge the wrong authority over Muslims on the 

name of Jihad. This spirit given by the Islam as Jihad seems a constant threat to western world 

because in this way they cannot be successful in achieving the desired goal of overpowering 

Muslim community. This research contributes in the field of Terrorism literature. The 

research extends domain to explore more about the way West uses its literature against 

Muslims in Terrorist. Hence, this research provides springhead for further studies which are 

concerned about terrorism to eliminate misconception of Islam presented by western 

intelligentsia. Consequently, the key focus of this research on the exploration of gaps in the 

text brings into stardom the immense fear of Jihad in the West. 

Keywords: Gaps, Political Agenda, Zionism, Misrepresentation 
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ÖZET 

2020 yılının ikinci yarısından itibaren bazı Avrupa Birliği devletleri ile Türkiye arasında orta 

doğudaki kaotik durum ve Doğu Akdeniz’deki çıkar çatışmalarının sonucu olarak giderek 

artan bir gerginlik söz konusudur. Türkiye’nin ulusal savunma endüstrisi alanında Batı’ya 

olan bağımlılığının azalması ve uluslararası hukuk çerçevesinde haklarını talep ederek 

bölgede aktif rol alma arzusu Batı’yı endişelendirmiş görünmektedir.  Bu sebeple Avrupa 

Birliği Parlamentosu Eylül 2020’den itibaren Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki rolü başlıklı bir 

dizi tartışma oturumu düzenlemiştir. Eski Türk (Osmanlı) İmparatorluğunun geri gelmekte 

olduğu korkusunu dile getiren konuşmalar, Avrupa’nın birleşmesi ve Avrupa Parlamentosu 

üyelerinin Türkiye’ye karşı harekete geçme çağrıları üzerine yoğunlaşmaktadır. Batıda bu 

türden Türkiye’ye karşı birleşme ve harekete geçme çağrıları yeni bir durum değildir. 

Rönesans döneminde de Osmanlı Devleti’ne karşı toplu savaş ilan ederek onları yenip 

Anadolu’dan çıkarmak ve orada bir Hristiyan Cumhuriyeti devleti kurmak için Batı’da birçok 

plan yapılmıştır. Bu planlara, Büyük Planlar (Grand Designs) adı verilmiştir. 21. yy’da 

Avrupa parlamentosunda yapılan Türkiye’ye karşı birleşme ve harekete geçme çağrıları 

Rönesans dönemindeki Büyük Planlar ile göz ardı edilemeyecek kadar benzerlikler 

göstermektedir. Bu sebeple, bu makalenin amacı tarihte Türklere karşı hazırlanan Büyük 

Planlar’ı inceleyerek Batı ile Türkiye arasındaki güncel gerginliğin tarihsel arkaplanını ortaya 

koymaktır. Bahsi geçen güncel gerginliğin bu tür analizlerle daha kapsamlı anlaşılabileceği de 

öne sürülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Avrupa Birliği, Türkiye, Büyük Planlar, Hristiyan Cumhuriyeti, Osmanlı 

Devleti, Ottavio Pallavicino 

 

OTTAVIO PALLAVICINO’S GRAND DESIGN OF “REPUBBLICA CRISTIANA” IN 

THE 17TH CENTURY, EUROPEAN UNION AND TURKS 

 

ABSTRACT 

Since the second half of the year 2020, there has been a growing tension between some of the 

countries in the European Union and Turkey as a result of the chaotic situation in the middle 

east and the conflict of interest in the Eastern Mediterranean Sea. The decrease in Turkey’s 

dependence on the western countries for its national defence industry and its wish to play an 

active role in the region claiming its rights within the scope of international law seems to have 

upset the West. Accordingly, the European Union Parliament started to hold talks on the role 

of Turkey in the Eastern Mediterranean beginning in September 2020. Fearing that the old 

Turkish (Ottoman) Empire is coming back, the talks centre around the need for a united 

Europe and the members of the European Parliament call for action against Turkey. These 

calls for unification and action against Turkey in the West is not a new situation. There were 

many plans in the West to declare full scale war on the Ottoman State, defeat the Turks and 

build a Christian Republic in Anatolia during the Renaissance period. These plans existed 

under the title Grand Designs. There are significant similarities between the current calls for 

unification and action against Turkey in the European Parliament and the Grand Designs of 
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the Renaissance period. Hence, this article aims to shed light on the underlying reason of the 

current tension between the West and Turkey by analysing the past historical grand designs 

against the Turks. It is further claimed that, only through such analyses can the current 

situation be apprehended properly. 

Keywords: European Union, Turkey, Grand Designs, Christian Republic, Ottoman State, 

Ottavio Pallavicino 
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Abstract 

Ottoman Empire serves as a model in history for creating Muslims and Christian relationship 

through religious and the unity that it brought about among its highly varied population; the 

ottoman’s high degree of tolerance is one of its greatest strengths in integrating the region. It 

constitutes the history of the major religious groups among the subjects the majority Muslims, 

the Jews, and the Christian. The Turkey’s non-Muslims minorities are small comprising less 

than 1 percent of the country’s current population, but they are diverse and are historically 

and culturally significant, they were accorded with freedom of belief, worship and private 

dissemination of religious ideas, this have facilitate smooth interfaith relation. Yet the 

Christian criticize and protested that the future of Christian presence in Turkey is under threat. 

The objective of this paper to examine the Muslim-Christian relation in the historiography of 

ottoman and present an analysis while of tracing its bases from Ottoman Empire and provided 

the answer why non-Muslim need to become involves with Muslim to promote peace and 

stability and the need to curtail the growing tension and publicity of Misconception about the 

violation of their religious rights. The research used qualitative method with secondary data 

obtained from related literature. The paper concludes that turkey has provided and another’s 

belief and culture, also portrays the importance of mutual understanding, cooperation and 

harmonious living and co-existence among interfaith adherents. The study, recommends for 

continuous interfaith dialogue, sensitization and peace making. 

Key Words: Ottoman Empire, Muslim, Non-Muslim, Relations 

 

Introduction 

Undoubtedly Prophet Muhammad (Peace be upon him) brought revolutionary ideas whom 

within a short span of around twenty years he brought about far reaching changes in the 

religious, social and political life of the world.  The founder of a nation and state of Madinah, 

who initiated a polices of splendid religious toleration to Jews and Christians. These Islamic 

principles regarding relations with non-Muslims actions and also with non-Muslim residents 

in the Islamic state and the implementation of these principles were important sources and 

guides for the following Muslim state: under Umayyad and Abbasid dynasties.1 

Relations among Muslim, Jews, and Christian have been shaped not only by the theologies of 

three religions, but historical circumstances in which they are found. As a result, history has 

becomes a foundation for religious understanding.2 

The interpretation of history, as well as sacred text and tradition doctoring’s, thus far have 

become the determining factors for how badly or well Muslim, Jews, and Christians 

interrelation. 

The Ottoman Empire, as the only Muslim Empire that had penetrated well into Europe, had to 

develop intense relations with non-Muslim. It seems that in interreligious relations even in the 

                                                             
1 Celik, N. (2011): Muslim, non-Muslims and foreign Relations: Ottoman Diplomacy, IRTS, fall 2011, V,1, 

issue:3. P.3. Retrieved from www.researchgate.net/publication/263369634, on 25th July, 2021. 
2 Newby, G. (2006): Muslim, Jews and Christians, The Muslim Almanac, institute of Ismaili Studies, P. 1.  

http://www.researchgate.net/publication/263369634
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Middle Ages, realpolitik concerns material benefit and interests brought peaceful relations, 

and trade necessitated some form of accommodation and cooperation. 

Thus, it is necessary to focus on the Islamic principles that shape Muslim-non-Muslim 

relation. These principles would gain more meaning if their historical context id given. The 

Ottoman Empire, which was ruled by a Sunni Muslim dynasty and had a diverse population in 

terms of religion, developed both hostile and cordial relation with non-Muslim actors. The 

Ottoman conquests of the former Byzantine territories and Ottoman penetration into central 

Europe in the following centuries made the empire an important actor in European affairs.3 

For a long time, and still today, Islam had been seen from a negative perspective. By 

misinterpreting the concept of terrorism, into tolerance, instability, war and destruction, to 

their point of view Muslims are set on demolishing the believers of other faiths. That kind of 

demonization has a lot in common with the propaganda that was used in the period of 

crusades.4 

The paper would look into the historical overview of the Ottoman Empire, the foundation of 

Muslim non-Muslim relations in Ottoman Empire, and reflection to the medieval period to 

contemporary role of Turkey in Muslim- non-Muslim relations. 

 

HISTORICAL OVERVIEW OF OTTOMAN EMPIRE 

The Ottoman descended from the mass of nomads who roamed in the area of the Altai 

Mountains, east of the Eurasian steppes and south of the Yenisei River and Lake Baikat in 

lands that today are part of Outer Mongolia. These Altaic-nomads had a primitive, mobile 

civilization based on tribal organisation, customs and social sanctions without the formal 

organs of government and laws characteristic of more advances societies. Their livelihood 

came mainly from raising flocks and taking what they could from their weaker neighbors. 

Their shamanistic beliefs involved worship of the elements of nature through series of totems 

and spirits considered to have special powers.5 

The Seljuk’s were Turkmens, and later the Ottoman Came in great waves from central Arabia, 

where they had lived since earliest pre-Islamic times to the Eastern Mediterranean soon after 

the establishment of the Abbasid Empire. In the tenth century the Turks as a people became 

Muslims, and by 1040 the Seljuk Empire had commenced. In 1055 Tughril Bey took Baghdad 

and Eastern Islamic World fell under Turkish rule.6 

The Ottoman Empire was, in many respects, an Islamic successor to the Eastern Roman 

(Byzantine) Empire. With the demise of the Seljuk Sultanate, Turkish Anatolia was divided 

into a patchwork of independent states, the so called Ghazi Emirates. By 1300, a weakened 

Byzantine Empire had seen most of its Anatolian Provinces lost to then Ghazi leaders. One of 

the Ghazi Emirates was led by Uthman1 (from which the name Ottoman is derived) son of 

Ertugrul.7 

The Ertugrul migrated across Asia Minor leading approximately four hundred horsemen, he 

chanced upon a battle between two armies.  Having decided to intervene, he chose the side of 

losing army and twined the battle in their favour to secure victory. The troops he supported 

were those of Seljuk Sultan who rewarded him with territory in Eskisetur. However, 

following Ertugrul’s death in 1281, Uthman 1 became chief, or Bey, and by 1299 declared 

himself a sovereign ruler from the Seljuk state.8 The Ottoman Empire was therefore, Turkish 

Empire that lasted from 27th July, 1299 to 29th October, 1923. The Empire was one of the 

                                                             
3 Ibid, P. 11. 
4 Ibid. P.10. 
5 Shaw, S. (1997): History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol. 1, New York, Cambridge University 

Press. Pp. 17-18.  
6 Abbas, U. (2008): Course guide on History of Islam: Ottoman Empire, Department of Islamic Studies, Bayero 

University, Kano, Kano State, Nigeria, P.1. 
7 Ibid. P.2. 
8 Ibid, P.2. 
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largest and longest lasting empires in history; such that the Ottoman state, its politics, 

conflicts, and cultural heritage in a vast geography provide one of the longest continuous 

narratives. During the 16th and 17th centuries, in particular at the height of its power under the 

reign of Suleiman the magnificent, the empire became the most powerful state in the World.9 

The empire was a multinational, multilingual empire that stretches from the southern borders 

of the Roman Empire to the Outskirts of Vienna, Hungary and Polish Lithuaman common 

wealth in the north to Yemen and Erotica in the South; from Algeria in the West to Azerbaijan 

in the east controlling much of southeast Europe, western Asia and North Africa. The Empire 

contained 29 provinces and numerous vassal states, some of which were later absorbed into 

empire, while others were granted various type of autonomy during the course of centuries, 

during the 19th century; the Ottoman Empire was the largest Muslim state in the World, 

followed by the Sokoto caliphate. The capital of the empire was Constantinople (present day 

Istanbul).10   

The Ottoman Empire encourages and Migration of Jews from different part of Europe, who 

were suffering persecution at the hand of their Christian counter parts. The tolerance 

displayed by the Ottoman was welcome by the immigrants.11 The Ottoman high degree of 

tolerance for ethnic differences proves to be one of its greatest strength in integrating the new 

regions through organization of millets.12 

Historical analysis shows that Ottoman Empire portrays the importance of mutual 

understanding, co-operation and harmonious leaving among humanity irrespective of 

religious, cultural, tribal, geographical and other differences making a solid foundation of 

peaceful co-existence and harmonious relationship among adherents of different faith in the 

Empire. 

THE FOUNDATION OF MUSLIM-NON-MUSLIM RELATION IN OTTOMAN EMPIRE 

The fact that the Ottoman Empire successfully managed to rule many religiously and 

ethnically different societies for six centuries and the peaceful co-existence between a 

Muslim-non-Muslim adherents that was successfully accomplished under the Ottoman rule 

have attracted many schools to investigate the mystery of this administration. 

The Ottoman Empire was a classic example of the plural society. Despite their differences in 

ethnicity and religion the Muslim and non-Muslim lived together peacefully for centuries 

under Ottoman rule, especially in the classical period, when we look at population 

transforming them into one homogenous Muslim or Turkish group.13 

The Ottoman Empire consisted more than twenty ethnically and religious different group. It is 

not surprise that today that are more than thirty nations in the former territories of the 

Ottoman Empire.14 As in other Islamic state, Ottoman society was mainly into two group in 

terms of their beliefs: Muslim and non-Muslims.15 

There was a significant non-Muslim population living in the Ottoman Empire. There were 

3151 Greek families, 1647 Jews, 3095 Armenians and 8951 Muslim Families living in the 

                                                             
9 National Open University of Nigeria (2013): Course guide Islamic Political Institute, Noun, Abuja, Nigeria, Pp. 

66-67. 
10 Ibid, P.67 
11 Ibid, P.4. 
12 Ibid, P. 17. 
13 Ceylan, E. (2002): The mulet system in the ottoman Empire: New Millennium perspective in the Humanities, 

ed. By Judi upton ward. Institute for the study and preservation of Ancient Religious Text. USA, Beigham 

Young University Provo, Utah, P. 18. 
14 Ibid, P.245. 
15 Ibid, P.245. 
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empires center, Istanbul, in 1477.16 In the 19th century, one third of Population was non-

Muslim..17  

One major actor of inter-Religious relations was Sultan Mohammad II, who after conquering 

Constantinople.18Sultan Mohammad renamed the city. Islam-Bot ‘Islam in abundance’ which 

was later called ‘Istanbul’.19 

It is important to note that from the advent of Islam, the freedom of religion and toleration has 

remained corner stone of Muslim –non-Muslim relations throughout history.20 The Prophet 

Muhammad (peace be upon him) initiated a policy of splendid religious toleration to Jews and 

Christians by initiating a charter that gave them right and instructed his followers to help the 

Christian even in the repairs of churches.21 The Prophet Muhammad (peace be upon him) had 

frequent contact with Christians and Jews over matters of religious belief and Practice. Also 

in the tradition of surrounding the sending of Muslims to the Negus of Ethiopia is a reflection 

of cordial Muslim-Christian relationship22.  

However, when the Prophet Muhammad (Peace be upon him) has his first revelation in 610 

CE, his wife Khadija sought the advice of her cousin Waraqa Ibn Nawfal, a Hanif, learned in 

Jewish and Christian scriptures, he declared that he was a continuation of the Prophetic 

tradition of Judaism and Christianity claiming that he had been foretold in Jewish scripture. 

Denial of this central idea by Jews and Christian is said to be a result of the corruption of the 

sacred texts, either in advertently or on purpose23. Furthermore, in the early centuries of 

Muslim history Christians acted as physicians, architects, clerks and advisors, Jews and 

Christians contributed along with Muslims to the intellectual and cultural life of Islamic 

communities.24 During Abbasid era, Jews, Christians and Muslims combined in a society 

called “Golden period” for advancement in literature, arts, architecture, theology, exegesis, 

law, philosophy, medicine, etc. also in the area of commerce world trade was dominated by 

Muslims, Jews and Christians.25 

These had been the legacy uphold by the Ottoman Empire. The Empire which in the sixteenth 

century, was superior to Europe in military power, equal in architecture and public works, 

hardly second as regards the amenities of life.26 

 

THE REFLECTION OF MUSLIM-NON-MUSLIM RELATION IN OTTOMAN 

EMPIRE 

The Ottoman Empire during the reign of Sulaiman was unique not only for its administration 

but it’s also for its unequal degree of religious tolerance. In a period when Catholics and 

Protestants were massacring one another and when Jews were being hounded from one 

Christian state to another, the subjects of Sultan were free to worship as they wished. Because 

of the religious tolerance of the Turks, the Balkan Christians were able to preserve their 

national identity through five centuries of Turkish rule. The contemporary travellers, who 

visited Cyprus, create and other lands found that: 

                                                             
16 Albayrak, S.H. (2019): Religious Pluralism and Religion- state Relation in Turkey. Department of Sociology 

of Religion, faculty of Theology, Marnara University, Istanbul, Turkey of Theology, marmara University, 

Istanbul, Istanbul turkey, Turkey, Retrieved from Religion, P.3. 
17 Ibid, P. 3. 
18 It was named after Constantine, the Roman Empire, who shifted his Capital from Rome. 
19 Zeine, N.2. (1958) :Rue Bliss, Beirut p. 15. 
20 Yakub, M.M., (2008): the ottoman policy toward non-Muslim communities and their status in the Ottoman 

empire during state in the 15th and 16th centuries: interaction of civilization, P.2139. 
21 Rahim, A. (2001): Islamic History, Lagos, Islamic Publication Bureau, P.48. 
22 Ibid, P.19. 
23Newby, G. (2006): Muslim, Jews and Christians: The Muslim Almanac, Institute of Isma’il, P.2, retrieved from 

www.//muslimjewsandChristians.com on 15th July, 2021.  
24 Ibid, P.4-5 
25 Ibid, P.5. 
26 Stravrian. S. (1964): The ottoman Empire, Holt Rinehart and Winston, New York, Pp. 17-19, 22-24. 

http://www./muslimjewsandChristians.com
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 ….the Greeks who were under venetian rule preferred the rule 

of Turks, who allowed them communal autonomy and religious 

freedom, to centralized control and Catholic priests.27 

The Ottoman administration encourage migration and Christian migrants were well received, 

rehabilitated, and ethnic mixture took place as a result of inter marriage. Thus, contrary to the 

European policy of intolerance and persecution in the name of Christianity the Ottoman 

adopted a liberal and showed extreme tolerance towards non-Muslim Christian, Jews and 

other religious communities.28  

Jews expelled from Spain, Greek traders and sailors, Arabs, Sudanese and even Catholics 

eager for adventure or compelled to leave their countries got shelters in Istanbul. Everyone 

lived their without fear and got Freedom of conscience and worship complete protection 

under the Ottoman Law. The constant influx of Men and Women of Christian, Jews and under 

non-Muslim communities gave the Ottoman capital Istanbul the cosmopolitan flavor it always 

retained. Istanbul was also the only Capital at that time which was truly open to all that 

oppressed people of the World. The most diverse populations of the Europe and other parts of 

the Ottoman dominions came to take refuge there to live and work and earn their live hood 

honorably. 

Consequently, the non-Muslims formed their groups according to their ethnic or religious 

faith and belief.29 The Catholics were settled at Pera and Galata, the Greek Christians at Fener 

and Galata. On the Bosporus, the Armenians near Marmara and at Sulu Monastir and Samatya 

and Jews lived along the Golden Horn. The Jews dominated trade in the Eastern 

Mediterranean. There existed no hostility among the Ottoman Turks and the non-Muslim 

communities. The Muslims Christian and Jews share the same modest life style and 

confronted the same difficulties and were free to pray in the Mosques, churches, or 

Synagogues according to their faith and creed30.  

The root foundation of Muslim-non-Muslim relation in the Ottoman Empire was the evolution 

of the ‘Millet institution’ which welded the cordial relation among the interfaith groups of 

Muslims, Jews, Christian, Greeks, and Armenian etc. The millet system regulated the right 

and duties of religious communities.31 

 Literally, the word ‘Millet’ corresponds to the term English word ‘nation’. However, the 

Ottoman used the term to mean ‘Religion’ as it refers in the Qur’an: 

it is never the wish of those without Faith among the people of 

the Book, nor of the Pagans, that anything good should come 

down to you from your Lord. but Allah will choose for His 

special Mercy whom He will - for Allah is Lord of Grace 

abounding. (Q:2:105). 

The term in the Ottoman Empire referred mainly to communities that shared the same belief, 

religion or sect. in other words, it was a framework within which the Ottoman state ruled its 

Muslims subjects.32 

The millet system of the Ottomans may be defined as a political organization which granted to 

the non-Muslim the right to organize into communities possessing certain delegated powers, 

under their own ecclesiastical heads. In time such ‘communities’ or millets developed their 

own peculiar characteristics and traditions, in this way becoming identified with the various 

                                                             
27 Asal, K.I. (1989): Jerusalem in History, Essex, Esopion Publishing Ltd, P. 207. 
28 Ibid, Yakubu, M.M (2008): Pp. 2151. 
29 Ibid, Pp. 2151-2152. 
30 Ibid, Pp. 2151-2152 
31 Bostemur, R. (2005): Historical Foundations of Multiculturalism in the Ottoman Empire, the challenges of 

multiculturalism in Central and Eastern Europe, ed. By Sandu F., Nicu, G. Michael, S., Jones, C.N. Editura 

provo press, P. 146.  
32 Op-cit, Ceylan, E. (2002), P. 149. 
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nationalities33. The history of the millet system can be traced back to the life of the Prophet 

Muhammad (Peace be upon him), as Arshi Khan pointed out, the 7th century treaty between 

Jews and Muslims, ensured the contracting communities freedom of religion, culture and 

personal law. 34  And there are many verses which advocate multiculturalism; the most 

popularly known is that: “there is no compulsion in the religion”. (Q:2:256). The charter that 

Prophet Muhammad (Peace be upon him) is monument of right and enlighten toleration which 

instructed his followers to help Christian even in the repairs of Churches.35 

The multi-ethnic and multi-religious Ottoman worked remarkably well in ensuring the 

Muslim-non-Muslim relation with organization of millet by taken into consideration the 

culture of various religion-ethnic groups it ruled.36 As Cubb and Bowen put it: 

Ottoman Sultans did not introduce the millet system into their 

empire only on the capture of Constantinople, but were already 

applying its principles to the non-Muslim community under 

rule.37 

However, the Ottomans chose heterogeneity and peacefully co-existence. As Kermal Karpat 

pointed out: 

Had the Ottoman state accepted the idea of minority-Majority or 

developed a political sense of nationality it could easily have 

liquidated the patchwork of race and religious under its rule 

transforming them into one homogeneous Muslim or Turkish 

group.38 

The millet organization has no doubt organized adherents of the faith religions in Ottoman 

Empire. In other words, it is a system that establishes the co-existence of religions.39 

Thus, the nature of Muslim-non-Muslim relation can be assessed based on influx of toleration 

of religions from Ottoman leadership which guaranteed cultural exchange, interfaith 

marriages, respect for religions, joint participation in civil and military services and in 

business transaction. Under Ottoman Empire, jobs in public service sector were equal for 

Muslim and non-Muslims. Many Christians and Jews had the position of Sadrazam, or Prime 

Minister of the Ottoman State. It is believed that the norms like “your brother in religion” or 

“your equals in creation” as a principle for civil society.40 Sharing highest political position 

with non-Muslim citizens was great discovery at that time. 

However, many nationalist authors claim that the collapse of the Ottoman Empire was due to 

Christian and Jews involvement in politics within the Ottoman states. Objectively Prince 

Sa’id Halim Pasa disagreed with this critism, he believed that the Ottoman Justice and 

administration system broke down because of the lack of progression with the times and that 

                                                             
33 Werner, J. Cahnman,( 1944): Religion and Nationality, The American Journal of Sociology, Vol., xlix, No.6, 

May, P. 525. 
34 Khan, A. The Ottoman Empire: An Oriental Architect of multiculturalism, in the Great Ottoman Turkish 

civilization, 2, P.400. 
35 Op-cit, Rahim, A. (2008), P. 48. 
36 Karpat, K.H. (1982): Millets and Nationality: The Roots of the incongruity of Nation and state in the post 
Ottoman Era, in Braude and lewis, eds., NY, London, Holmes & Meier, Pp. 141-142.  
37 Gibb, H.A.R, and Bowen, H. (1963): Islamic Society and West, Vol., 2, Oxford, P.214. 
38 Karpat, K. (1973): An inquiry into the Social foundations of Nationalism in the Ottoman state: From Millets to 
Nations, Research monograph 39, center of International Studies of the Woodrow, Wilson School of Public and 
International Affairs of Princeton University, Princeton University Press, P. 39. 
39 Poultan, H,. et al. (nd): I Turkish Nationalism and the Turkish Republic, London, Hurst and company, P.49. 
40 Akgunduz, A. and Ozturk, S, (n.d): Yilinda Bilinmeyen Osmanli, (Unknown Ottoman on the 700th Anniversary, 
Istanbul, P. 434. 
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this was the reason the state lost its power41. These clearly show the extent of political relation 

between Muslim and non-Muslim in Ottoman state. 

After the conquest of Istanbul, minorities such as Greeks, Armenians and Jews were allowed 

to establish a community whose master was called “Patriarch”42 with this community they 

were absolutely allowed to live freely their own religion, Language, tradition and customs. 

The government completely gave the management of the authority and responsibilities for all 

education and cultural institutes, Churches and hospitals of minorities. After the capture of 

Istanbul, Sultan Fatih declared that none of the state official was going to involve the affairs 

of non-Muslim schools in their programs. 43 principally; these institutes and schools were 

opened and supported by rich and charitable people, not by the government. In the early days 

of the Ottomans, non-Muslim provided religious education to their own children in the 

Churches or synagogues. 44 this patronage accorded to Ottoman on religious, cultural and 

educational rights have created an enabling environment for peaceful co-existence between 

adherents of faith without detriment. 

In regard of court proceedings Jews and Christians were also exempted from Jurisdiction of 

the imperial courts when the issue at hand came down to religion and personal issues, such as 

family Law, legitimacy, and inheritance etc.45 Non- Muslim courts verdicts were enforced by 

the state authorities in the same way as Shari’ah Court decision.46 Here the non-Muslim had 

an optional right to either apply their own religious community Court or Shari’ah Court and 

when they went to Shari’ah Court, the Muslim Judges verdicts were based on Islamic Law.47 

Still non-Muslims individual were looking for Justice before Shari’ah Courts.48 In the case of 

divorce, non-Muslim women went to the Shari’ah Courts, in order to get financial benefits 

according to Islamic Law that their own religious rules did not provide.49 

However, the participation of non-Muslim in military service of the Ottoman has facilitated 

cordial relations with Muslim. Though, during Ottoman era, non-Muslims could be exempted 

from military service, while others had the option of paying an exemption tax (Jizya). 

Interestingly, non-Muslims of the Ottomans became highest military and state administrative 

services; many non-Muslims became more educated and specialized in Medicine, Literature, 

translation, or any social Science subjects thus reaching the highest administrative jobs in 

Islamic state.50 

The Ottoman multicultural perspective is reflected in their policies. Ottoman state pursued 

multicultural and multi-religious policies. Many different cultures lived under the umbrella of 

the Ottoman Empire, and as a result the Ottoman can be difficult to define. To some extent 

there was existed Turkish Ottoman culture, Greek Ottoman culture, and Armenian Ottoman 

culture etc. there was also, cultures that can be said to have reached its highest level among 

the Ottoman elite, who were composed of a myriad of different ethnic and religious group. 

More broadly European culture began to be integrated into Ottoman culture as the empire 

expanded in subsequent years. Intercultural marriages also played their part in creating 

                                                             
41 Pasa, H.S., (1991): Buhranlarimiz ve son Eserleri (our crisis and HIS LAST WRITTEN WORKS), ed., M. Ertugrul 
Duzdag, Istanbul, Iz, 
42 Ercan, Y., (2001): Osmanli Yonetimide Gayrimuslimler (Non-Muslim under the Ottoman Administration) 
Ankara, Turhan Pubblshing House, P.228. 
43 Sekerci, O. (1996); Basic Human Right documents and Islam, Istanbul, Num, P.65. 
44 Ibid, P. 65. 
45 Aydin, M.A., (1996): Researches on the Islam and Ottoman Law, Istanbul, Iz,  
46 Bostanci, A. (2005): Religious Judiciary system for Muslims and non-Muslims in Jordan, 3 Usul-Dergisi P. 113. 
47 Kenanoglu, M.M., (2004): The Ottoman millet system: mythology and Reality, Klasik, Istanbul, P.209. 
48 Gradeva, R. G. (1997): Orthodox Christians in the Kadi Courts: The practice of Sofila Sheri’at Court. 17th 
century, Vol. 4, Islamic Law and Soc’y, Pp. 37-69. 
49Op-cit,  Gradeva, R.G.(1997):  
50 Kunt, M., (1982): Transformation of Zimmi into Askeri, in Braude, B. and lewis, B,ed, Holmes and meir, 
London, P.55. 
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characteristic Ottoman elite culture.51 Therefore, culture had played a role towards cementing 

the social relationship between various interfaith adherents. E.g. Ottoman Architecture was 

influenced by Seljuk, Persian, Byzantine, Greek and Islamic architecture, but came to develop 

a style all of its own.52 These can be seen in Mosque, soup kitchens, theological schools, 

hospital, Turkish baths and tombs.53 However, closing worn by Armenians in the Ottoman 

Empire was also influenced by official regulations and by fashion, Embroider silk scarves, 

typically made with a Turkish technique known as Mushabak, were popular as a headscarf 

and around the waist through the Empire.54 The town of kutahya had large population of 

Armenians artisan and in late 14th century it became an important manufacturer of pottery for 

Ottoman Empire, potters incorporated the Ottoman designs with increased their popularity 

with Turkish patrons in Istanbul. The potters in Kutahya catered to both Armenian and 

Muslim patrons.55 

 

FINDINGS 

The research reveals the fame of the Ottoman rule of justice and tolerance spread throughout 

Europe and the nations who suffered under the despotism of their own country’s rule found 

shelter under Ottoman rule with existing cordial relationship between Muslim-non-Muslims 

relations. 

The Ottoman Empire was a multilingual state. There were Turks, Kurds, Greeks and many 

other ethnic groups and Muslims, Christians and Jews as far as religious diversity living under 

mutual tolerance irrespective of religion, atmosphere of peaceful co-existence was maintained 

for centuries. In a nutshell, the basic notion of the millet system that establishes the co-

existence of religions and allows different communities to live side by side in harmony 

atmosphere of peaceful co-existence was maintained for centuries.  

That in ottoman both interfaith adherents engaged in directs economic, social, administrative 

and cultural relations with each other in businessmen, tourists, and mixed couples. 

The research also arguably reveals that the Ottoman state-led policy towards religion has its 

most negative effort on the non-Muslim minorities of Turkey as the nationalist elites, the 

orientalist and western world. 

The multi-religious structure of the Ottomans has been subjected to significant change in the 

years following the establishment of the Republic, and there has been a considerable decrease 

in the non-Muslim population, the multi-religious structure of the Ottoman has been subjected 

to significant change in the years following the establishment of the Republic, the kinds of 

discriminatory policies of the new Republic of led many Jews migrating to Israel and cause 

the disintegration of interfaith relations. 

Democratic Developments and tolerant religious pluralism and revival of Ottoman’s legacy of 

Muslim-non-Muslim relations were vividly revived by the new Turkish President Erdogan 

and this has created a peaceful society in Turkey. 

 

  

                                                             
51 Ottoman Empire: Download from www.adu.org>Acurmo 045498. Pp. 18-19. Retrieved on 16th July, 2021. 
52 Ibid, P. 20 
53 Ibid, P. 20. 
5454 Khatcherian, N.E., (2015): Armenian Craft in the Ottoman Empire; cultural Exchange and Armenian identity, 
A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of the University Honors program, University of 
South Florida, St. Petersburg, P. 31. 
55 Ibid, P.32 
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Conclusion 

Conceptions about the position of the non-Muslims and the nature and forms of interreligious 

relations in the Ottoman Empire have changed perceptively over the last century, the mosaic 

world of subjugated nations and self-governed millets that lived parallel and distinct lives 

gave its place in the two decades of the twentieth century, to the plural society of extensive 

interreligious interaction at individual or communal level. In tandem came the oppression of 

the non- Muslim to that on toleration. We are in a new phase of revision which focuses on the 

forms, extent and limits of toleration and intercommoned interaction, and pays close attention 

to change over time. 

It is an undeniable fact that while their co-religionist were encountering persecution in other 

countries, the religious communities under the Ottoman millet system were free than most 

non-Muslim as the most outstanding non-Muslim Ottoman subjects were the Greeks 

Armenians, Jews, Bulgarians, and Serbians. Here we will dwell mainly upon the Greeks, 

Armenians and Jews. The multi-religious structure of the Ottomans has been subjected to 

significant change in the years following the establishment of Republic, and there has been a 

considerable decrease in the non-Muslim population for Turkey’s non-Muslim communities, 

the new era of the Republic was a period of rapid and severe deterioration of their human 

rights. It was the same for the Muslim Turks themselves.   

 

Recommendation 

The contemporary should revive the toleration and multi-religious society through the old 

institution of millet system which is the basic ground for Muslim-non-Muslim relations. 

Religious adherents should avoid provoked utterances and actions capable of causing 

religious crisis and upheaval. 

Religious adherents should be very sincere in to the teachings of their religious; in essence no 

divine religion can support intolerance, confusions, and violence. 

Conferences, workshops and seminars on Muslim-non Muslims relations with reference to 

former Ottoman Empire should be organized from time to time by Turkish institutions for 

interfaith relation awareness. 

Comparative study should be made compulsory in tertiary institutions and Turkish 

Universities. 
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Abstract 

The island of Ada-Kaleh was located between Drobeta Turnu-Severin, 15 km downstream 

and Orșova, 9 km upstream, a few km from the great gorge - Iron Gates - unique in Europe 

(Figures 1-3); with a length of 1.7 km, 500 m wide and 610 Turks [1]. 

Mentioned since Antiquity, under various names, it was successively occupied by the 

Habsburg and Ottoman Empires. A representative personality of the island was Miskin Baba, 

a representative of the ancient Uzbek dynasty. On July 24, 1923, Turkey recognized 

Romania's rights over the island. 

Ada-Kaleh had in the 1930s: power plant, mosque, hotel, public library, bakery, football field, 

restaurant, a popular bank, a shops, bazaar, and pier; in 1934 it was declared a climatic resort. 

The island was sunk in 1970, for the construction of the Porțile de Fier I dam. 

Before the creation of the accumulation lake, an attempt was made to reconstruct the main 

historical objectives on the island of Șiman (10 km from Drobeta-Turnu Severin). 

The attempt to rebuild them downstream was not completed, only the walls of the fortress and 

part of the cemetery were moved. Some of the objects of worship and folk costumes were 

moved to the Porțile de Fier Museum. Most of the inhabitants moved to Dobrogea, or 

emigrated, only a small Turkish community (60) remained in Mehedinți County. 

 

Keywords: Ada Kaleh, heritage, fortress, monuments, traditions, Turkish community 

 

 

INTRODUCTION 

Herodotus mentioned Cyraunis, about which he writes that the length of the island is 20 

stages, narrow, full of olive trees and wild vines. Pindar, Pliny the Elder, Cornelius Nepos and 

numerous medieval chroniclers mention in their writings: Saan, Rușava, Demir Kapu, 

Carolina, Iron Gate, Orșova Island, Fortress, Ada-I Kebir, Ada Kale [2]. 

The first documentary attestation is a report of the Teutonic Knights from February 22, 1430, 

about the Banat fortifications, which talks about the island of Saan with 216 people. King 

Sigismund of Hungary brought the Teutonic Knights to the Land of Severin in order to 

strengthen the fortresses in the area, especially since the Ottoman Empire had already made 

its presence felt [3].  

Due to its strategic position, Ada Kaleh Island had a special importance in the conflicts of the 

two Empire: Habsburg and the Ottoman. The island was a good supervisor of the navigation 

of the Viennese, Budapest and Bohemian ships, the oasis of the Orient reaching sometimes 

Austrian land, sometimes Ottoman and finally, Romanian. 

In 1330 the island of Saan was entrusted to Count Benedict Heem, and in 1390 it was 

occupied by Firuz-bei.  

In 1402 it was under the tutelage of Lazarevic of Serbia. Iancu de Hunedoara, in his capacity 

as Ban of Severin and commander of the defensive system Severin-Orșova-Mehadia, 

organized on the island, in 1438, an observation and control point.  
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The Treaty of Adrianople (1452) brought Radu Gavruț to the area, who in 1455 occupied the 

island of Saan and Orșova with the help of the Turks. From 1430 she became known as Ada 

Kaleh.  

In the 16th century, after the conquest of Buda by Soliman the Magnificent, the island of Saan 

played a role of observing, stopping and directing traffic on the Danube, and during the 

Ottoman expansion to central Europe, a military one.  

In 1524, after the Turks occupied the Severin Fortress, the island of Saan became the first 

redoubt on the Danube, in the area of the Iron Gates. 

In 1689 the Austrian army built a fortress here. The island of Ada Kaleh was successively 

occupied several times by Austria and the Ottoman Empire. Following the Belgrade Peace 

Treaty of 1739, the island returned to the Ottoman Empire, with brief temporary interruptions 

in favor of the Austrians between 1789 and 1791.  

The Spanish general Federigo Veterani, aware of the strategic importance of the area, built 

several fortifications-bastion. In 1689, the Austrian general Donat Hessler made the first 

palisade. 

 The star-shaped, Vauban-type imperial fortress encompassed the entire surface of the island, 

being built according to a unitary and symmetrical plan. Octagonal and equipped with a 

strong artillery, the fortress fulfilled several roles: observation and direction of navigation, 

port, chapel and garrison. 

The four bastion towers and the four gates of the fortress were extremely important and had 

important names: Emperor Charles VI, Prince Eugene of Savoy, the Governor of Banat 

Mercy, General Wallis; Banat Gate, Serbia Gate, Belgrade Gate and Vidin Gate (Figure 2). 

Through the Peace of Karlowitz (1699) the island returned to the Ottoman Empire; under the 

leadership of Ibrahim Pasha, the commander of the Iron Gates fleet, they built redoubts, 

houses, barracks, and a mosque. 

After 1739, the Turks rearranged the island, strengthening it so much that it became almost 

invincible from a military point of view. During this period, the name of the island will be 

Cetății Island, simultaneously with Orșova Nouă, Orșovei Island or Ada Kaleh[4]. 

After the peace of Șiștov (August 1791), the island became Turkish again. The Austrian 

fortress on Ada-Kaleh was already leading a Turkish lifestyle.  

Between 1806 and 1829, the drunks from Ada-Kaleh confronted Tudor Vladimirescu. Regep 

Aga, commander of the fortress, had friendly relations with the slugger from Cerneți [5]. 

On July 24, 1923, the Peace Treaty with Turkey was signed, by which Ankara recognized 

Romania's rights over the island of Ada-Kaleh. 

In the interwar period, Ada-Kaleh was visited by great personalities: King Ferdinand and 

Queen Maria, King Carol II, King Mihai, Nicolae Titulescu, Gheorghe Brătianu. After the 

visit of King Carol II and the Prime Minister, the island's economy reached a new stage. Ali 

Kadri, the chairman of the church committee, set up the Muslim Joint-Stock Company, so that 

business grew and the island began to receive more and more visitors. Thanks to the 

initiatives of this company, Ada -Kaleh will have a power plant, new houses, a hotel, a public 

library, a bakery, a football field, a restaurant, a popular bank, a mixed shop, a bazaar with 

many shops on the main alley (Ezarzia) and a pier. 

In 1934, Ada-Kaleh Island was declared a climatic resort, which facilitated new privileges for 

the inhabitants. Ada Kaleh Island was a popular tourist spot in the region due to its lower 

prices (tax-free) for buying Turkish delicacies, jewelry and tobacco; she has trade links with 

important cities on the Serbian shore of the Danube, especially with Kladova [6]. 

The island was also famous for growing roses from which the locals obtained rose oil and 

perfume.  World War II finds the Ada-Kaleh living in a real town, thanks to economic 

development benefiting from an Eastern-Western flavor. 

 A representative personality of the island was Miskin Baba (the second half of the 18th 

century - 1851), a representative of the ancient Uzbek dynasty. Miskin Baba led an extremely 
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simple life in Ada-Kaleh, teaching the children of the island to read the Qur'an and to live in a 

virtuous way. He was buried on the island, and Miskin Baba's tomb became a sacred one, 

being considered the spiritual protector of Ada-Kaleh [7]. 

RESEARCH AND FINDINGS [8] 

The island was sunk in 1970, for the construction of the Porțile de Fier I dam.  

Before the creation of the accumulation lake, an attempt was made to reconstruct the main 

historical bjectives on the island of Șiman (10 km from Drobeta-Turnu Severin) (Figure 3). 

Șimian Island, is located at the limit of the navigable signal, in the Romanian sector. Simian 

Island can only be reached by water, water transport is required.  

Regarding the project to relocate the Ada Kaleh fortress (Figure 4), it was planned to 

dismantle and move the most valuable components of the monument: stone gates, galleries, 

casemates, brick bastions, houses, the Muslim cemetery (Figures 5, 6). The aim was to 

restore the island of Șimian as a document of military architecture specific to the era. In 

parallel, a series of civil constructions will be relocated: buildings and funerary monuments 

that illustrate the historical phase corresponding to the population of the island with 

inhabitants of Turkish origin. 

The ensemble created on Șimian Island was to be completed with an open-air ethnographic 

museum reserved for the popular architecture of the area. 

The years 1967-1970, prior to the construction of the Iron Gates energy complex, were 

dedicated to the sale, relocation, respectively reconstruction and development of the island of 

Ada Kaleh on Șimian. A project was even carried out to take over the tourist functions of Ada 

Kaleh Island by Șimian Island - by building accommodation and agreement units for tourists 

but also housing and trade constructions for the permanent inhabitants of the island [9]. 

In 1967, according to the existing documents in the Archive of the Romanian Academy 

Institute and in the archive of the Directorate of Historical Monuments of the National 

Institute of Heritage (NIH Bucharest) (Figure 7), through the Complex Research Group, the 

Iron Gates decided to relocate several monuments from Ada Kaleh Island to Șimian Island 

[10]:  

- Ada Kaleh Fortress (parts) (Figure 8),  

- Mosque (Figure 9), 

- Mischin Baba's grave, 

- House Reception Aga, 

- Funerary monuments, commemorative plaque, 

- Bazaar (specific constructions), 

- Turks house etc.  

Unfortunately, in Simian Island, only part of the actual fortress was rebuilt, some funerary 

monuments were moved from the old cemetery of Ada-Kaleh and the tomb of Mischin Baba 

(Figure 10).  

In the NIH archive I even found a relocation request of the island of Ada Kaleh for Șimian, 

signed by an inhabitant, Osman Ahmet [11]. 

The building that housed the Mosque was built in 1720 and was the headquarters of the 

military command of the city. After the Peace of Belgrade (1739) and the demilitarization of 

the island, the building was transformed into a Franciscan monastery. 

In 1799 it was transferred to the mosque, making the necessary changes to the service of the 

Muslim cult. In the same place, the hoga house, the school buildings were arranged and a 

minaret was built on the north side. 

Next to the mosque was added the Passover House - a real administrative and military 

leadership center. 
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Following the two world wars, the mosque building was damaged, so in 1957 radical repairs 

were made, including the construction of a new minaret on the site of the old one. Under these 

conditions, the mosque lost its historical architectural value, so that the only argument for the 

reconstruction on the island of Șimian would be the silhouette together with a massive 

plantation like the ones on Ada Kaleh. Another argument would be the carpet with an area of 

344sqm, which was donated by Sultan Abdul Hamid in 1900 to the Turkish community on the 

island [12]. 

The attempt to rebuild them downstream was not completed, only the walls of the fortress and 

part of the cemetery were moved. Some of the objects of worship and folk costumes were 

moved to the Porțile de Fier Museum. Most of the inhabitants moved to Dobrogea, or 

emigrated, only a small Turkish community (60) remained in Mehedinți County.  

The reconstruction of Ada Kaleh Island has not yet been abandoned, the idea of this article 

focusing on the possibility of research for inventory, recovery, restoration, transfer, 

processing, elaboration of various information (historical, architectural, geographical, 

gastronomic, ethnic, ethnographic, cultural, heritage, traditions).  

Between 2009-2011, the Commercial Company for Research, Design and Production of 

Automation Equipment and Installations of the Technical University of Constructions 

Bucharest in collaboration with the Universities of Bucharest and Craiova and the Institute of 

Cultural Memory carried out a project RECONEX [13], whose secondary objectives were: 

research for the recovery, restoration, and elaboration of various types of information - 

historical, geographical, geological, archaeological, economic, ethnic, ethnographic, cultural, 

including heritage, group and community traditions, environmental, sociological and others 

for extinct areas, among which and Ada Kaleh. 

The plan to rebuild the monuments on the island of Șimian was one of great importance for 

group and family community continuity for the generations after 1970, but especially for the 

current generations.  

Following the documentation of important buildings, island personalities, gastronomy and 

ethnic cultural traditions, the establishment of partnerships with local and central authorities, 

the Ministry of Culture, the Ministry of Tourism and their counterparts in Turkey, as well as 

Turkish ethnic associations in Romania is an important element in reconstitution of the island. 

At the same time, the involvement of specialists (historians, architects, art historians, 

engineers, ethnographers, ethnologists, museographers etc.) is essential. A first step would be 

to create a website, a 3D model of the island, inventory and document historical buildings, 

gastronomic product presentation, personalities, cultural-historical routes, an annual festival, 

as well as a multicultural route and its introduction on the European cultural route. And last 

but not least, depending on the financial possibilities, the continuation of the reconstruction 

process of the bazaar [14], on the former island. All this could be found a financial solution by 

achieving the international level of a project of access to European funds through the 

combined efforts of Romania, Turkey and Serbia. 

 

CONCLUSION 

 

The construction of the Iron Gates I Hydropower and Navigation System, the raising of the 

dam and the water level in the accumulation lake, forced, starting with 1969, the ada-kalez`s 

to leave the island; also, certain historical vestiges (parts of the fortress, mosque and 

cemetery) had to be relocated on the Șimian island, located 10 km downstream of Drobeta 

Turnu-Severin. 

Some of the cult objects, folk costumes and other household objects were brought to the 

Museum of the Iron Gates Region in Drobeta Turnu - Severin. Unfortunately, the project is 

not being carried out even today. The Muslim community in Mehedinți County hopes that it 

will seize the moment when “their oriental paradise” will be reborn on Șimian Island.  
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The realization of a project for accessing European funds through the combined efforts of 

Romania, Turkey and Serbia may be the only solution for the reconstruction of the daily life 

of Ada-Kaleh Island. 
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Abstract 

Caliphate and the Ottomans, both, have been indisputable and inseparable correlatives since 

1517 even after its abolition in 1924 until now. The status of the Caliphate remained in force 

after the Holy Prophet PBUH till 1924 while it went through numerous rises and falls of the 

empires but it was maintained. After Rashidun, in earlier dynasties, both Umayyad and 

Abbasid, there were other claimants as the Caliphate but during the third dynasty, Ottomans, 

it found rarely any claimant. After the fall of the Ottoman Empire in 1918 and the abolition of 

the Caliphate in 1924, many attempts to establish the Caliphate occurred but neither 

succeeded nor were supported by the Muslim Ummah collectively.  The study argues that the 

Caliphate can be restored in the Ottoman family which will be the least disputable and the 

most acceptable as compared to any other option. Further, its possibility is analyzed 

historically and contemporarily not only with referene to the Muslim Ummah but the 

remaining Western world also. The purpose of the study is to highlight the significance of the 

Ottomans in religious services and their contributions to world peace. The study concludes on 

the possibility of the Caliphate Restoration indicating that Ottomans are not yet concluded 

historically and practically. The nessesity of Caliphate is more essential as compare to any 

period of past to represent the true Islam and the unity of Muslims in the waves of religious 

terrorism and Islamophobia when whole Ummah is divided into nation states.  

Keywords: Turkey, Khalifat Movement, Sultan Abdul Hamid II, Pan-Islamism 
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Abstract 

Orhan Pamuk in his book “İstanbul: Hatıralar ve Şehir” (Ukrainian translation by Yu. 

Hryhorenko, Kharkiv, 2012) portrays İstanbul as a cultural and metaphysical phenomenon. 

Moreover, the writer analyses the city as a discursive phenomenon that can be understood and 

interpreted at several levels. Traditionally the descriptions of cities in fiction can be divided 

into two categories: those made by foreigners and those made by “natives”. Foreigners often 

are amazed by the city. The “citizens” resort to memories, describing various forms of 

connections with the city. 

“İstanbul: Hatıralar ve Şehir” (“Istanbul: Memories and the City”) is a story about Istanbul — 

the city that the writer loves. Pamuk’s Hometown is represented as a twin-bodied 

phenomenon — a metaphysical phantom (spectre), bifurcated between different time 

dimensions that never converge at one point and resulted in the duality of İstanbul citizens’ 

identity. Sometimes, on the one hand, we have a constructed phantom of the former imperial 

İstanbul, which affected on world politics. On the other hand, modern “republican” İstanbul, 

grounded on the ruins of the Empire, in Pamuk's interpretations is a city without a face. 

İstanbul lost its specific colour (for example, the metalinguistic “face”, typical for this city in 

the early twentieth century, when in İstanbul you could hear Armenian, Greek, French, 

English, Ladino — a medieval version of Spanish spoken by Jews —, Italian and other 

languages). Pamuk notes that Flaubert wrote that he liked to go to the İstanbul bazaar to have 

his name written in Arabic. However, modern Istanbul, as Pamuk writes, is a city of 

melancholy, a city of chaos that turned Istanbul into a huge province. Only wealthy people 

can feel freedom in this city. These days there is no need for artists and writers here (Orhan’s 

mother does not support her son's efforts to become a writer, because she believes that all 

artists and writers end their lives in begging, drunkenness, and madness).  

According to Pamuk, İstanbul identity is based on hüzün, so everything in this city is 

perishable, like a phantom. Finally, the author states that İstanbul is important as a space of 

memory, which must be preserved in verbal or other sorts of images. The author concludes 

that he must preserve the memory of his eternal city.  

 

Key words: contemporary Turkish literature, Orhan Pamuk, “İstanbul: Hatıralar ve Şehir”, 

imagological studies, hüzün, discourse of melancholy.  

 

 

Introduction 

For the 21st century, the classic literature tends to be ‘old-fashioned’ that has been researched 

for many times in different historical periods. In this way, new literary frontiers and forms 

seem fragmented and dotted. Sometimes, the contemporary literary process has no 

systematical basement that enables classifications. In fact, the postmodern era has created the 

possibility to invent new aesthetic forms without looking into the past. However, sometimes 

we forget that, as Foucault wrote, we interpret the world in the forms we were learnt to 

interpret it (through the mental matrix—cognitive paradigm).  
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We exist in the world that is a system that provides complex semiotic levels we have to deal 

with. The postmodern literature was a cultural project that neglected the heritage of the past, 

or, to be more correct, used the heritage without taking into account that that was a heritage. 

These days we are in the beginning of a new era and new paradigm oriented to return to the 

culture matrix. This paper is an attempt to highlight the new theories and practices of making 

comparative literature global, as it is concentrated on the problem of comparative strategies of 

how to ‘communicate’ to the classic texts (Shakespeare, Cervantes, etc) to integrate them into 

the post-postmodern mind. This article is based on the experiments of interpretation of the 

classic texts in comparison with the contemporary writings. We accept the idea that it is 

impossible to read and interpret classic texts in the adequate manner from the position of the 

21st century. Reading Homer, Shakespeare, or Chaucer, we perceive their culture minds 

thought the contemporary cognitive matrix. Taking into account counterarguments connected 

with the fact that comparing modern and old texts we neglect the chronological adequateness, 

we still consider the new forms of comparative analysis possible. 

Orhan Pamuk in his book “İstanbul: Hatıralar ve Şehir” (Ukrainian translation by Yu. 

Hryhorenko, Kharkiv, 2012) portrays İstanbul as a cultural and metaphysical phenomenon. 

Moreover, the writer analyses the city as a discursive phenomenon that can be understood and 

interpreted at several levels. Traditionally the descriptions of cities in fiction can be divided 

into two categories: those made by foreigners and those made by “natives”. Foreigners often 

are amazed by the city. The “citizens” resort to memories, describing various forms of 

connections with the city. 

 

Pamuk’s Melancholy of İstanbul: Metamodern Outlines 

“İstanbul: Hatıralar ve Şehir” (“Istanbul: Memories and the City”) is a story about Istanbul — 

the city that the writer loves. According to Pamuk, the lack for love to this city means to 

condemn oneself to death/self-destruction. Besides, the writer tends to criticize his city and 

the remarks of foreigners seem more important to him than their odes. However, even when 

Pamuk criticizes İstanbul for dirt, stench, laziness of Istanbul residents, broken roads, etc. — 

this criticism (close to E. Said’s views) captures barely noticeable feelings of true love, like 

some kind of patriotic feelings. 

Pamuk’s Hometown is represented as a twin-bodied phenomenon — a metaphysical phantom 

(spectre), bifurcated between different time dimensions that never converge at one point and 

resulted in the duality of İstanbul citizens’ identity. Sometimes, on the one hand, we have a 

constructed phantom of the former imperial İstanbul, which affected on world politics. On the 

other hand, modern “republican” İstanbul, grounded on the ruins of the Empire, in Pamuk's 

interpretations is a city without a face. İstanbul lost its specific colour (for example, the 

metalinguistic “face”, typical for this city in the early twentieth century, when in İstanbul you 

could hear Armenian, Greek, French, English, Ladino — a medieval version of Spanish 

spoken by Jews —, Italian and other languages). Pamuk notes that Flaubert wrote that he 

liked to go to the İstanbul bazaar to have his name written in Arabic. However, modern 

Istanbul, as Pamuk writes, is a city of melancholy, a city of chaos that turned Istanbul into a 

huge province. Only wealthy people can feel freedom in this city. These days there is no need 

for artists and writers here (Orhan’s mother does not support her son's efforts to become a 

writer, because she believes that all artists and writers end their lives in begging, drunkenness, 

and madness).  

Melancholy, or Turkish hüzün, is a key concept for understanding the worldview of this book. 

According to Pamuk’s interpretation, hüzün is what we experience when we “put too much 

energy and time into earthly pleasures and material goods” (“İstanbul: Hatıralar ve Şehir”, 

p. 124). For Sufis, hüzün is a “mental anguish because we cannot be closer to Allah, because 

in this world we are unable to do for him as much as we need to” (“İstanbul: Hatıralar ve 

Şehir”, p. 125). Finally for Al Kindi, «hüzün is not only the pain of the loss or death of a 
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loved one, but other emotion, such as anger, love, anger and fear is unfounded” (“İstanbul: 

Hatıralar ve Şehir”, p 126).  

The postmodern literary situation provides a new understanding of memory—that cannot 

remember history as it was, but that can transform into irony the impossibility to memorize. 

Memory could return to the past and find in the gaps the key to the greatest disaster in human 

civilization. So, the key to that disaster should be hidden, postmodernism does not draw on 

that tragic period of history. Even when it creates a similar world, there is always an escape 

mechanism to close the door, and to forget what we have seen, as though we have seen 

nothing.  But who knows what the better way is: to see the Real or to escape from the Real 

that tends to be non-existing…   

These were the connotations of postmodernism which wanted to create a symbol with no 

second reality, with no second language because that second language was a chance to 

confront the Real, to confront history and great myths and narratives. Postmodernism was 

orientated to neglect great projects as all great works could be great only if they have a 

mythological ground at their heart.  

We consider one of the possible endings of the postmodern situation to be 9/11. After the 

catastrophe that happened in the US that day the world could not exist in its previous forms.  

The consumer’s society cannot consume any more with no thought about its safety. Terrorism 

has become the analogue of WW2, and the results of this process can be bigger with even 

more damage. Memory has been activated to concentrate on the past in order to operate the 

future. 9/11 was a crucial point in the history of civilization. Of course, changes have 

influenced literature. The influence took place in two sectors. One sector is on the level of 

poetics based on the philosophy. The concepts of memory, past, human beings, morality, 

ethics have been reactivated. The second sector deals with new forms provoked by 9/11. Of 

course, the new era cannot start the day after the catastrophe. What is more, the connotations 

of the tragedy were connected with new forms of terrorism—cyberterrorim, cyberworld, 

netwatrs, etc. Technology has become a source for the possible WW3 and the implications of 

these are unthinkable.  

However, each period comes to an end one day. Of course, this pause could be a pseudo 

pause, and one day we can return to the past reinventing it up to the norms of the present day. 

But postmodernism had to accept its ‘death.’ This is a natural process. The novels of AS Byatt 

and Alessandro Baricco proved to the readers that history can be not just a game, but history; 

that our world is not a reality but a Real that expresses itself in some form of reality (music, 

art, somnambulistic situations, subconscious motivations, etc). On the other hand, the novel 

Saturday by Ian McEwen was one of the first examples of the literature of 9/11 that could 

never be produced in the postmodern situation.   

As Ruth Scarr says, “The contingent, delicate, transient nature of happiness is best 

appreciated not by novelists but by members of the medical profession. Novelists might sit 

about thinking, obsessing and making things up — but doctors see real lives fall to pieces in 

their consulting rooms or on their operating tables, day in, day out. Often they mend what is 

broken, and open the door to happiness again. Many doctors have neither the time nor the 

inclination to read fiction — lots of them say they don’t need it.” (The Times, January 29, 

2005). What is more, MaEwan for a whole year has been working with a surgeon to 

understand the essence of the mind of his hero. So, we suggest, it is high time to acknowledge 

the new aesthetics and the new literature that comes after postmodernism. 

Each novel is a combination of two paradigms; text could exist only as a two-faced system. In 

this way, the first point is connected with the function that text has to preserve knowledge for 

further generations. The second point is connected with the fact that texts cannot be 

interpreted in toto. Each text is multi-interpretative. This can be realized only if the key to the 

text is not in the text but in the readers’ perception. Each reader will see various aspects of the 

textual world coherently adequate to her or his personal experience. Text is a continual matrix 
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that preserves knowledge and is omnipotent in interpretations. Text never exists in the text—it 

is made of the words that create language. Our culture could be also regarded as a text. In this 

way, what we had before the postmodern situation was not deleted and neglected totally. 

However, what we had in the postmodern situation also exists in this-moment situation. This 

fact can be proved by the examples of the writers who belong to different culture and 

philosophical systems; however, these authors exist in one temporal situation. Even in the 

postmodern situation we still have those who follow the modernistic trends and who create 

texts in the post-postmodern technique. This is normal for our world. And we often call those 

who create something that is behind our paradigm and our understanding geniuses. But in 

fact, this phenomenon is possible because there is a Supreme Culture, Supreme Text (Textual 

Etalon, as Yu. Lotman wrote) that exists in the matrixes of world culture memory. Behind all 

the texts there was always one Great Text.  

In this way, we can predict that after the postmodern situation we are going to have what we 

have already had previously, adapted to the new forms of mentality. As we can agree, the 

catachresis of the Antique and avant-garde periods are different in their formal modifications, 

but they still have the same essence. Professor Harold Bloom predicts that now we live in the 

era of chaos after the postmodern, and after this the Second Theocratic Era comes. 

Nevertheless, the literature after the postmodern situation should be returned to the second 

face of the language, to the poetics of dhvana. And the multiculturalism we face with in the 

present world is also a key to the new forms of aesthetics that deal with depth of the human 

subconscious systems, archetypes, and mythological structures oriented to recapture the topics 

of memory, history, harmony in the combination with cyber-culture and net-society.  

Literature of the XXI century is connected with a new form of mind and cultural mentality. 

We consider that the future frontiers will be connected with the cyber-mind we would like to 

define as a system that a priori is oriented to the two-faced background. If we take into 

consideration the Bibler’s theory of cultural minds or the conception of Foucault, we will 

notice that each mind of the previous eras was a one-faced mind. However, now we are very 

close to what cannot be described as one system. The role of the postmodern situation was 

that it realized the impossibility of a one-faced mentality and language. Of course, this 

paradigm was hidden in the language in the previous eras. But now we are going to make a 

jump into the past converting it into the present. We would like to concentrate on the fact that 

after the Postmodern situation we are going to return to the II Theocratic Era, but only in case 

if it should be adapted to the new mind that comes after the dialogical/humanitarian mind we 

had in the XX century and that is being transformed at this moment.  

Maybe we can predict that we could have a kind of cyber-mind in contamination with the 

Theocratic mind. In this way, the mind of the future is a combination of  a* + b, where a* is a 

mind of the precursory period, the mind of the past transformed up to the standards of the 

present. And b is a mind of the post-humanitarian era that exists in the multicultural epoch 

when West and East could exist only on the cross-roads providing a non-conflicted reality. 

More and more thinkers in the world come to the conclusion that the situation of the present 

days can be features as a return to metamodernism. As we know from the Ancient times, 

meta- is used to mark something which goes further and after something. For example, we can 

name Aristotle’s ‘Metaphysics.’ The original meaning of this title underlines that this sections 

goes just after the previous part ‘Physics’ and is not a special spiritual section as we 

sometimes understand this term now. Metamodernism underlines that is goes after 

modernism. And this is the most important point.  

Today, metamodernism is explained as a new philosophy which is based on new sensuality 

and emotionality. It reinforces sincerity and psychological adequacy. This means that the 

reality is not perceived as a set of virtual transformations of various simulacra (Baudrillard). 

Postmodern identity is the identity of tranquility and sometimes obsessive virtuality (as in 

‘Matrix’.) The hero of the postmodern novel cannot make any right logical decision; he or she 
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represents the reflective mind that lives in the set of permanents transformations. So, the 

mentality of the hero is dotted and smashed, we have a representation of fragmented mind or a 

person after defragmentation. The postmodern hero has a special kind of emotionality which 

is not of the Shakespearean. Hurricane of emotions is left behind in the past. The hero lives in 

a virtual world, and the narrative peculiarity of the postmodern text is a text written from the 

‘ego’ position which underlines the transgressive subjectivity of the textuality. For 

poststructuralists, textuality is a special kind of identity; it has its own subjectivity, so that text 

is a meta-human sphere.  

Fukuyama’s thesis about the end of history was recited by postmodernists. However, now this 

idea does not work. Historical narrative again becomes the main subject for world cinema and 

arts. Helen Stuhr-Rommereim56 emphasizes this new type of oscillation between irony and 

sincerity in metamodernism57 . The reality in metamodernism provokes natural emotional 

response, as in Shakespearean or classic (traditional) texts that have a composition and a 

catharsis. Even in the postmodernism, the art mainstream was not homogeneous. Harold 

Bloom predicts that after the postmodernism we are going to have the Second Theocratic Era. 

Professor Ruth Weisberg, who teaches drawing and printmaking at the USC Roski School of 

Fine Arts, mentioned in one article that  

 Many of us remember our intense disappointment when we discovered that 

while Postmodernism encouraged us to again engage in art with recognizable 

subject matter and narrative content it would have to be done in a distanced, 

second hand manner. I and others moved on long ago to making work that 

corresponds to Jed Perl’s call for an art which is “metaphysical as well as 

empirical, as much a yearning for the ideal as a celebration of the real.”  We 

have found a way to use the visual to explore the complex nature of human 

experience and a genuine connection to history. We are not afraid of seeking 

mastery in our craft rather then the more fashionable ‘de-skilling’ of the avant-

garde. <…> I posit that Post-postmodernism is going to be more like the great 

periods of classical and Renaissance art, and therefore much more about the 

direct expression of a sensuous experience of the world with a deep and 

abiding connection to human aspirations58. 

Conclusions 

According to Pamuk, İstanbul identity is based on hüzün, so everything in this city is 

perishable, like a phantom. Finally, the author states that İstanbul is important as a space of 

memory, which must be preserved in verbal or other sorts of images. The author concludes 

that he must preserve the memory of his eternal city.  In Pamuk’s novel, the concept of 

masterpiece was not totally annihilated or rejected in the postmodern and post-post times (and 

                                                             
56  Stuhr-Rommereim H. Post-postmodernism-modernism // www.full-

stop.net/2012/05/14/blog/helen-stuhr-rommereim/post-postmodernism-modernism/ — 14 

May 2012. 
57 See: Drozdovskyi D. Disordered identity in Marina Lewycka’s novel A Short History of 

Tractors in Ukrainian: imagological explications and metamodernistic outlines // Miscellanea 

Posttotalitariana Wratislaviensia. 2017, No 6: TRAUMA KULTUROWA JAKO 

PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, 

totalitaryzmów i (post)kolonializmów, pp.  393-305. 
58 Weisberg R. The Possibilities of Post-postmodernism // www.trac2012.org/2012/08/ruth-

weisberg-the-possibilities-of-post-postmodernism/ — August 8, 2012. 
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this also proves that modernism existed in the postmodernism but was forced out); even it did 

not belong to the mainstream.  

The postmodern situation destroyed the balance between ‘masters and losers’, those who 

pretend to be first and shoes who do not understand this struggle for the best award. The 

postmodern hero escapes from the real life into the virtual world. The metamodern hero is 

also sometimes a kind of sociopath who escapes from the reality into subconscious depths or 

from the communicative field as for the post-postmodernism the communication still cannot 

reveal human inner world (searching for new way of understanding and communicating is a 

problem for metamodernism; in this way, sciences based on humanity can bring the answer in 

the post-postmodern world). 
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Abstract 

Two years ago, in 2019, according to UNESCO, the entire world celebrated the 650th 

anniversary of the birth of the prominent Azerbaijani poet Seyid Imadeddin Nasimi. In 

Azerbaijan, 2019 was declared as the “Year of Nasimi.”. Translations of works by the 

Azerbaijani classic and collections of studies of his works have been published in different 

countries. Moreover, it is important to mention the comprehension of Nasimi’s work by 

Orhan Pamuk in The Black Book. The Turkish writer is well acquainted with the theory of 

Hurufism, and connection with the work of Nasimi. However, it seems more important to go 

beyond hurufism, to extend its principles of symbolism to different areas. The desire and 

opportunity of knowing the world, to discover secrets, truths through objects, phenomena of 

material existence, especially through speech and writing, through reading the hidden 

semantics of tokens - this is what attracts Pamuk in the works of the Azerbaijani poet, without 

any close attachment to religion – mystical isolation, or orthodoxy. 

Pamuk borrows some ideas from Nasimi (as well as Naimi) and unfolds in The Black Book. It 

is clear that Pamuk’s postmodern (or even post-postmodern) vision does not mean that such a 

symbolist interpretation of these theses (in The Black Book they are linked into the system, 

asserted as a methodology of knowing oneself and the world) is the only correct one. 

However, the writer, albeit ironic, gives these ideas a system of universal historiosophical 

character.  

 

Key words: contemporary Turkish literature, Orhan Pamuk, “The Black Book”, comparative 

studies, reception, intertextuality. 

 

 

INTRODUCTION 

 

These days, it is too narrow to consider Nasimi’s work through the prism of only the 

philosophical intricacies of Sufism and, in particular, Hurufism.  

The poetry of the writer convinces that the symbolism of the Qur'anic text, letters and sounds, 

their reading in facial features, occupies an important place in it, but much more often it is 

love that balances on the border of a specific love story and Sufi allegorical desire of the 

ecstatic believer to merge with Allah.  

Besides, it is the above-mentioned motif of the godlikeness of the human being, but Nasimi 

focuses precisely on the infinity of the spiritual world of humans, its diversity, and human 

self-sufficiency. This makes it necessary to consider the work of the classic of Azerbaijani 

poetry in a much broader context than Hurufism and Sufism — we mean Eastern literature in 

general and even world literature. 

In 2019, according to UNESCO, the entire world celebrated the 650th anniversary of the birth 

of the prominent Azerbaijani poet Seyid Imadeddin Nasimi. In Azerbaijan, 2019 was declared 
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as the “Year of Nasimi.”. Translations of works by the Azerbaijani classic and collections of 

studies of his works have been published in different countries. Anniversary events did not 

miss Ukraine either.  

There was an unveiling of a monument to the poet in Kyiv, and ceremonial presentations 

dedicated to the anniversary of his birth. First, it is worth mentioning the publication of a 

collection of works by Nasimi [1], which included works previously translated by Pavlo 

Movchan, Stanislav Telniuk, and Mykola Miroshnychenko. Nevertheless, most of the poet’s 

texts are the translations of Dr. Dmytro Chystyak [3], made intentionally for this collection. 

 

Nasimi within the Scope of Eastern Renaissance: Turkish Outlines 

 

In this regard, it is quite appropriate to consider the lyrical works of Imadeddin Nasimi 

through the prism of the concept of the Russian literary critic-orientalist Nikolai Konrad 

(1891-1970). N. Konrad was primarily a researcher of Japanese language and literature, a 

good connoisseur of Chinese literature, as well as an excellent connoisseur of Western 

European literatures. The researcher was inclined to theoretical generalizations of the results 

obtained, which could be explained by direct communication with Russian literary critics — 

former formalists, as well as interest in the methodology of the formal school in general.  

The consequence of this was M. Konrad’s theory that the Renaissance in literature covered 

not only Western European countries but also Eastern countries. Moreover, the Renaissance 

appeared in the Eastern literatures earlier than in Europe. “Based on the newly realized 

individual facts of the cultural history of China in the VIII-XII centuries, the author (N. 

Konrad. – authors) proposes to see in certain facts the signs of the era in the history of XIV- 

XVI centuries Europe called Renaissance <…> Then paying attention to certain phenomena 

of cultural history of Central Asia and Iran in IX-XIII centuries, the author expresses the idea 

of the possibility of establishing the concept of “Renaissance” as a global phenomenon, not 

local; phenomenon for the history of great cultural peoples” [4, p. 5]. In addition, let the 

expressions “certain facts”, “certain phenomena” not be misleading, because the concept of N. 

Konrad was the result of thorough and long-term research. 

The researcher was forced to have strong, indisputable arguments in favour of his theory, 

because its publication was risky for him. This was explained by the fact that N. Konrad’s 

views were at odds with the statements of the classics of the Marxism, first of all with the 

provisions “concerning the geography of the Renaissance” expressed by F. Engels. <…> To 

the new cultural community, which developed in XV-XVI centuries, he is awkward only the 

countries of Western and Central Europe; here, as a result of the “greatest progressive coup”, 

a new European literature emerges, which extends to that part of the Slavic countries that 

belonged to “Latin Europe” - Dalmatia and Croatia, the Czech Republic and Poland” [7, p. 

65]. Therefore, M. Konrad had to argue his theory properly, so as not to be accused of 

revisionism of Marxist theory, which was considered in the USSR almost a political crime 

and threatened at least excommunication from public research. 

This helped the researcher as, in fact, he was not the first one to express the ideas about the 

Eastern “Renaissance”. Thus, Konrad’s investigation [4, p. 241–242] had predecessors: Sh. 

Nutsubidze with the monograph “Rustaveli and the Eastern Renaissance” (1947), 

J. Javakhishvili’s “History of Georgia” (1948), V. Chanturiy’s “Pedagogy of Georgian 

Humanism of the XI-XII Centuries” (1961), V. Chaloyan’s “Armenian Renaissance” (1963).  

V. Zhirmunsky spotlighted the idea of the Caucasus Renaissance in the article “Alisher Navoi 

and the Problem of the Renaissance in Oriental Literatures” (1961), I. Braginsky presents this 

thesis in “12 Miniatures” (1965) (N. Konrad mistakenly calls the book “Iranian” miniatures”). 

I. Borolina and others discussed Turkish literature of the XIV-XVI centuries through the 

prism of Renaissance tendencies Taking into account Georgian researchers from the mid-

1950s, M. Konrad formulates the first provisions of his theory, bringing them together in the 
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final collection of articles “West and East” (1970). N. Konrad may have known the work of 

the Swiss scholar Adam Metz (died in 1917, the study was published only after his death) 

“Muslim Renaissance”. Nevertheless, it is significant that A. Metz’s book was published in 

the USSR in 1973. 

Nikolay Konrad, as already noted, was an excellent connoisseur of Japanese and Chinese 

literatures. Influenced by the works of his predecessors and his own study of Eastern 

literature, he concluded that the Renaissance (as a cultural and historical epoch, not just a 

rapid tendency) originated in the VIII century in China. From there it “moved” to Japan, later 

it covered the Persian lands and the Turkic literatures, the literatures of Transcarpathia, and 

only then it covered the countries of Europe.  

Influenced, in particular, by M. Konrad’s theory, Ukrainian scholar D. Nalyvaiko [5; 6; 7] 

(along with other researchers) transfers Renaissance tendencies to Ukrainian literature (also 

contrary to the assertions of the classics of Marxism), limiting himself to the assertion of the 

late pre-Renaissance, which turned into the Baroque. 

Regarding Eastern literatures and the Renaissance, the apotheosis of Konrad’s theory was the 

second edition of the two-volume work “Literature of the East in the Middle Ages”, which 

was published under the editorship of N. Konrad. However, the researcher did not submit any 

section to it, probably because of his health problems, because in 1970 – the year of 

publication of the two-volume book – the scholar died. 

Very quickly, Soviet literary criticism (apparently under pressure from above) began to harass 

Konrad’s theory, accusing the author and his followers of shifting, attributing almost 

accidental coincidences to the literary process and the search for communities where they did 

not exist. It is from such positions that both the expert in European literatures R. Samarin and 

the orientalist B. Riftin criticized the theorists of the East Renaissance. Very quickly, 

Konrad’s concept of the Renaissance was “evicted” to distant academic margins, as not being 

worth mentioning. 

 

Metaphysical Symbolism of Nasimi’s Works in Pamuk’s “The Black Book” 

 

In Nasimi’s work, the image of blood often appears as a synecdoche, a symbol of human 

flesh. “Let the devil settle in the blood of the human being, But the name is secret - in the 

essence of human beings” [1, p. 138]. Blood, the body is the bearer of sinfulness, the 

manifestation of the essence of “Diablo”, so the poet-mystic is constantly disturbed, 

oppressed by such imperfections of the human being. That is why Nasimi constantly 

emphasizes the need to get rid of the burden of the flesh in order for the divine spiritual 

essence of human beings to be revealed.  

P. Akhundova notes that the classic of Azerbaijani literature, as well as hurufism in general, 

was an apologist of asceticism. “Hurufism was unique among other Sufi tariqats - this 

doctrine did not support asceticism and rejection of earthly pleasures <…>” [1, p. 18]. 

Although, if we do not take into account the glorification of women’s perfect beauty, which 

symbolized the beauty and perfection of Allah, it is difficult to find Epicurean motifs in 

Nasimi’s poetry. 

Interestingly, the poet connects his own doubts about the correctness of the chosen way not 

only because of the attraction of his own flesh over the spirit. Imadeddin Nasimi clearly 

identifies himself as an Azerbaijani. This is a definition of ethnicity, as well as - more broadly 

- to the Turkic community, its worldview and religious beliefs, which from the point of view 

of Islam is a sort of paganism.  

However, this paganism (obviously Tengriism or Zoroastrianism) is both a source of doubt 

for the poet and another way for the Truth, which leads to the same result as the movement to 

the Truth through deep knowledge of the essence of Islam: “I am a pagan and a Muslim same 

Azeri. / I am a shepherd and I am lost in the variety of roads” [1, p. 117]; “Although I will 
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beat idols, Azer - I am too” [1, p. 159]. If a human being, in particular, the poet, is a container 

of dichotomy, of eternal doubt, then he is also a way, a form, a way of overcoming these 

doubts, a renunciation of carnal sinfulness. 

Knowledge of human beings, of human essence, according to Nasimi, lies primarily in self-

knowledge, in the ability to find and preserve the divine. “He who knew the Lord knew 

himself” [1, p. 91]. “You must know yourself - then know the Lord, / so in prayer Mustafa 

knew himself from the beginning” [1, p. 96]. “Without knowing yourself, you are a stranger 

to yourself, / and the epoch is a mystery to you, a dungeon” [1, p. 120]. Nasimi creates his 

own Hurufite hermeneutic circle: through the knowledge of Allah you know yourself better 

and better; having known yourself more deeply - the essence of the world is fuller, and “You 

know the Lord”, because “Everything is obvious - God's reflection is supernatural” [1, p. 

147]. 

Knowledge of human beings, of human essence, according to Nasimi, lies primarily in self-

knowledge, in the ability to find and preserve the divine. “He who knew the Lord knew 

himself” [1, p. 91]. “You must know yourself - then know the Lord, / so in prayer Mustafa 

knew himself from the beginning” [1, p. 96]. “Without knowing yourself, you are a stranger 

to yourself, / and the epoch is a mystery to you, a dungeon” [1, p. 120].  

Nasimi creates his own Hurufite hermeneutic circle: through the knowledge of Allah you 

know yourself better and better; having known yourself more deeply - the essence of the 

world is fuller, and “You know the Lord”, because “Everything is obvious - God's reflection 

is supernatural” [1, p. 147]. 

Nasimi’s work and Hurufism are inextricably linked. Yet we return to the problem of the 

greatness of Nasimi as a poet. We predict that the poetic reproduction of Hurufite ideas is 

much easier to perceive and remember in general than the philosophical and religious 

considerations of Naimi. Nevertheless, perhaps researchers of Nasimi’s work are too focused 

on the Hurufite basis of the poet’s work, reducing him to an illustrator, a poet-popularizer of 

the ideas of Hurufism.  

It is very interesting to mention the comprehension of Nasimi’s work by Orhan Pamuk in The 

Black Book. The Turkish writer is well acquainted with the theory of Hurufism, and 

connection with the work of Nasimi.  

However, it seems more important to go beyond hurufism, to extend its principles of 

symbolism to different areas. For example, what Nasimi discovered for himself and his 

listeners and readers: “<…> not only the Qur'an, but also the world is full of mysteries <…>” 

[2, p. 437].  

The desire and opportunity of knowing the world, to discover secrets, truths through objects, 

phenomena of material existence, especially through speech and writing, through reading the 

hidden semantics of tokens - this is what attracts Pamuk in the works of the Azerbaijani poet, 

without any close attachment to religion – mystical isolation, or orthodoxy. 

Pamuk borrows some ideas from Nasimi (as well as Naimi) and unfolds in The Black Book: 

"The world is a book" [2, p. 244]; “<…> Behind the visible world around lies a simple 

mystery, whose shackles are able to be cast off as soon as it reveals its secret <…>” [2, p. 

287].  

And in order to “reveal the secret”, “the way to get rid of”, the author of the novel resorts to 

another conceptual thesis of Nasimi - you need to know yourself (“<…> for the human being 

there is no recipe for how to become yourself” [2, p. 302]).  

It is clear that Pamuk’s postmodern vision does not mean that such a symbolist interpretation 

of these theses (in The Black Book they are linked into the system, asserted as a methodology 

of knowing oneself and the world) is the only correct one. However, the writer, albeit ironic, 

gives these ideas a system of universal historiosophical character.  
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Moreover, “he looks at the universe as a mysterious place full of mysteries and subtexts. 

Those who perceive the world as routine, unambiguous and completely predictable, are 

doomed to defeat, and hence to slavery…” [2, p. 446]. 

Fazlullah Naimi, the founder of Hurufism, is also mentioned in The Black Book. However, 

Pamuk is not limited to the Hurufite religious-mystical essence, but rather he ignores it, going 

far beyond it. The novel is about the teaching of Fazlullah as principles and ways to know 

transcendent truths, irrational world, secret knowledge through sounds and letters.  

“According to Fazlallah, sound serves as the boundary between being and non-being. After 

all, everything materialized from the invisible has its own sound… As for the most developed 

form of sound, it is obviously a word <…> word is magic and consists of letters. As for the 

letters that denote the quintessence of being, its meaning and the presence of Allah on earth, 

they can be clearly seen in human images” [3, p. 434].  

 

CONCLUSIONS  

 

Nasimi’s work and Hurufism are inextricably linked. Yet we return to the problem of the 

greatness of Nasimi as a poet. Why is his name much better known and more popular in 

Azerbaijan, in the East, in the entire civilized world than the ancestor of Hurufism Fazlullah 

Naimi? We predict that the poetic reproduction of Hurufite ideas is much easier to perceive 

and remember in general than the philosophical and religious considerations of Naimi. 

Nevertheless, perhaps researchers of Nasimi’s work are too focused on the Hurufite basis of 

the poet’s work, reducing him to an illustrator, a poet-popularizer of the ideas of Hurufism. 

Orhan Pamuk resorts to such a valuable perception of Nasimi’s work and hurufism in the 

novel. As we discussed, the contemporary Turkish writer is not limited to the Hurufite 

religious and metaphysical essence, however, rather he ignores it, going far beyond it. 

Pamuk’s “The Black Book” is about the teaching of Fazlullah as principles and ways to know 

transcendent truths, human knowledge through sounds and letters.  
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to present the situation of the haiku poem in Turkish culture. It 

will begin with an analysis of the situation of haiku poems translations, which took place via 

Western languages. The influence of Japanese culture is seen in Turkey after World War I, 

and he haiku poems are present due to European and American translations. Turkish poet 

Orhan Veli’s translations of haiku poems are also well-known (during the period of 1937-

1941). The paper will also look at examples of haiku poems written in contemporary online 

kukai contests, as well as published in magazines, in order to see their general topics, 

compared to those of poets belonging to other cultures. The attitude to haiku poems and to 

Japanese culture will also be analysed thanks to the entrance of this type of poem in Turkish 

literature. The main question is how Turkish culture adapts its concerns and poetry style to the 

form offered by the Japanese poem. The work of Turkish poets that have read haiku will also 

be taken into account, in order to see the influences of the Japanese poems on some of their 

work. One such poet is Ahmet Hâşim (1884-1933), whose poems from Piyâle, where the 

technique used is influenced by both haiku poetry and Symbolist poetry. The influence is 

visible in selecting the images in order to express emotions.  

 

Keywords: online kukai; sympathy; translation; Budhism 

 

INTRODUCTION 

The haiku poem has had a long history and still continues to be practice by Western cultures. 

In Turkish culture, contact with haiku poems was achieved through translations from Western 

languages, according to Mignon’s project, from Georg-August-Universität Göttingen. Mignon 

states that after World War I, there was a great interest for Japanese literature on the part of 

intellectuals in Europe. From this interest, translations were done, as well as writing in the 

same style of Japanese poetry. Creative and academic literature in Turkey becomes influenced 

by the short Japanese poem.  Albachten (in Miyashita and Essen, eds. 2019: 36) mentions the 

translations by Turkish poet Orhan Veli (1914-1950) of haikais and haikus during 1937-1941. 

The first anthology of haiku in Turkey was published in 1962. Until then, the Turkish readers 

could become familiar with the haiku poems through Veli’s translations, but also through the 

haiku poems he wrote himself. Albachten (in Miyashita and Essen, eds. 2019: 36) offers the 

following example and also a translation of one of Veli’s haiku poems: 

Yosun kokusu    Smell of the seaweed 

Ve bir tabak karides   And a plate of prawns 

Sandıkburnu’nda.     In Sandıkburnu. 

Albachten notes that there is no cutting work (kireji), but prawns can be regarded as a kigo, or 

word designating the season. After 1990, according to Albachten, many poets wrote haiku 

poems, such as Oruç Aruoba (born in 1948). Aruoba also translated Basho’s haiku poems into 

Turkish.  
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Ahmed Hâşim (1884? -1933), a Turkish poet in the beginning of the XXth century. His poems 

from the book Piyâle are based on visual images in order to express emotions, in the manner 

common to Symbolism and to haiku poems. An example is the fragment from the poem 

Merdiven (Stairway)  

Slowly you will ascend these stairs, 

A bundle of sun-colored leaves on your skirts 

Then a moment you will look, weeping, at the skies 

The waters yellow... as your face pales bit by bit, 

Watch the reddened air for the evening sets in 

The visual images are taken directly from nature, but are carefully selected for the poem, for 

the message to be expressed. The visual images and the way they are selected and combined 

form a version of figures of speech that are common to Western poetry. However, in this 

fragment, the comparison is done explicitly: “The waters yellow… as your face pales bit by 

bit”.  

The present paper will look at online kukai contests, as well as online magazines, where 

writers of haiku poems from Turkey participate in order to understand how Turkish culture 

has influenced their way of writing haiku poems. 

MATERIALS AND METHODS 

In this section, the features of Turkish culture that could have something in common with 

Japanese culture, as well as habits, values and mentalities that could favour haiku poems 

writing and reception will be analysed. 

First of all, Turkish culture has been, historically, influenced by Eastern Mediterranean 

culture, Western and Central Asian cultures, as well as the Middle East. All the influences 

were at first felt during the Ottoman Empire, under which several ethnicities were living 

together, with several religions. Thus, the influence of Asian cultures had been felt early in 

history. 

 Second, there is the issue of high power distance in family life, as well as at school and at 

work, which is common to both Japanese culture, where haiku poems originate, and Turkish 

culture. While tending to become changed through modernization, “Turkish culture can still 

be described as rather traditional, authoritarian, and patriarchal (Duben, 1982; Fisek, 1982)” 

(Poyrazli 2003: 109). Such aspect can be relevant since it is easy for the poets learning to 

write haiku to accept the existence of a master, or professor, sensei in Japanese terms. The 

teacher is an authority figure, just like parents and elders in a family, in both Turkish and 

Japanese cultures, and should be treated with respect. Respect for rules follows from the 

respect for authority, so it comes natural for both Turkish and Japanese poets to write 

according to the rules of the haiku poem. Traditionally, haiku poems have three lines, with the 

pattern 5-7-5 syllables and a kigo. However, contemporary haiku has broken free from such 

constraints worldwide, and what still matters is the very brief form. 

Third, due to the differences with Western culture, regarding their inclination to use non-

verbal cues for communication, we expect it to be easier for Turkish poets to write haiku, 

where the message is alluded to and implies through symbols: 

Turkish culture is predominantly Islamic. The people of an Islamic background are 

often unfamiliar with behavioral patterns that seem to be obvious and normal in 

Western culture (Deen, 1985). In addition, unlike Western culture, Turkish people are 

apt to communicate through nonverbal communication such as gestures and symbols 

(McWhirter, 1983). (Poyrazli 2003: 107) 
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Poyrazli (2003: 111) details what is meant by non-verbal communication in Turkish culture, 

giving examples of symbolic gestures showing the rules in society: “Certain gestures 

symbolize respect and regard for elders. For example, a person takes the elder's hand, kisses 

it, and then touches the back of the hand to his or her forehead, or a person does not cross his 

or her legs, smoke, or make eye contact in the presence of an elder. (McWhirter, 1983)”. 

Otherwise, poetry is a predominating genre in the literature of Turkish culture, ever since 

Ottoman literature, when poetry and prose were the main genres. Ottoman divan poetry was 

ritualized, symbolic, and lyric. Turkish authors may, thus, have a long attested affinity 

towards poetry, which makes them write haiku poems successfully. 

Common symbols make a cultural empathy possible with ease between Japanese and Turkish. 

There are symbols that Turkish and Japanese cultures share, such as the crane. According to 

Kara and Teres (2012: 200), “crane motifs have been used in various sections of Turkish and 

Japanese cultures since ancient times”, and they symbolize, among others, fidelity, devotion, 

and freedom.  

The structure of the Turkish and Japanese languages are similar, in that they are both SOV 

(subject-object-verb) languages.  

When it comes to online haiku contests organized by Western cultures, Turkish poets are 

rarely present. For instance, in the European kukai, during the time period 2013-2021, only 

two haiku poems by participants from Turkey have been recorded: 

its leash off 

the infinite 

field 

 

 Joseph Salvatore Aversano, Ankara, Turkey 

(2-2-0) = 10 pts 

(Results of the EUROPEAN QUARTERLY KUKAI #20 - Winter 2017) 

 

surprise party 

no one hears 

my tired sigh 

 

#211 Debbi Antebi, Istanbul, Turkey 

(1-3-2) = 11 pts 

(Results of the EUROPEAN QUARTERLY KUKAI #15 - Autumn 2016 Edition (topic: 

sounds)) 

The first haiku poem suggests, by the combination of images, freedom. The second poem is 

built around the contrast between expectations of happiness regarding the surprise party, and 

the reality of the supposed person whose birthday is celebrated, whose reaction is not a happy 

one, but a tired one, implying thus a sad mood. Both haiku poems rely on indirect messages 

through the use of images, reminding of the non-verbal communication used in Turkish 

culture. Haiku poems may remind Turkish poets of Ottoman divan poetry, which was inspired 

by symbols, and relationships of similitude and oppositions from Persian poetry.  

From the Haiku European Top (best 100 haiku authors) created by Krzysztof Kokot during 

2015-2020, regarding the most creative haiku authors based on their publishing haiku poems 

in online magazines and participating in online contests, we distinguish the following authors 

from Turkey: 

The European Top 100 Haiku Authors in 2020 

• Güliz Mutlu, Turkey 
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The European Top 100 Haiku Authors in 2019 

• Güliz Mutlu, Turkey 

The European Top 100 Haiku Authors in 2018 

• Fatma Gültepe, Turkey 

• Güliz Mutlu, Turkey 

The European Top 100 Haiku Authors in 2017 

• Debbi Antebi, Turkey/U.S.A. 

• Ece Çehreli, Turkey—(Honorable Mention (age 10) 

• Güliz Mutlu, Turkey 

The European Top 100 Haiku Authors in 2016 

• Debbi Antebi, Turkey/U.S.A. 

• Engin Gülez, Turkey 

• Fatma Gültepe, Turkey 

• Güliz Mutlu, Turkey 

• Semih Özmeriç, Turkey/The Netherlands 

• Güliz Vural, Turkey 

The European Top 100 Haiku Authors in 2015 

• Joseph Salvatore Aversano, Turkey 

 

The first author mentioned in the top, Güliz Mutlu, who is present from 2016-2020, has 

published in the Asahi Haiku Journal and is also present in The Mainichi, as well as in Under 

the Bashō and Poetrypea.com. The selected poems for analysis in this paper for this author are 

listed below: 

 

ASAHI HAIKUIST NETWORK/ DAVID MCMURRAY  

February 5, 2021  

 

“Guliz Mutlu couldn’t resist Turkish delights. 

gathering ghosts 

anise seeds marshmallow 

candied almonds” 

 

ASAHI HAIKUIST NETWORK/ DAVID MCMURRAY  

November 6, 2020 

 

“Guliz Mutlu’s friends looked their best until the party ended at dawn in Ankara, Turkey.  

Colette’s haircut 

truffles wine cheese music 

daybreak” 

 

HAIKU IN ENGLISH: JULY 8, 2021 

July 8, 2021 (Mainichi Japan) 

rainbow  

I spend the pennies  

in wish fountains  

--  

Guliz Mutlu (Ankara, Turkey)  

Selected by Dhugal J. Lindsay  

 

 

https://haikupedia.org/article-haikupedia/debbi-antebi/
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HAIKU IN ENGLISH: AUG. 3, 2021 

August 3, 2021 (Mainichi Japan) 

cicada shell  

crusty wound  

on my hand  

--  

Guliz Mutlu (Ankara, Turkey)  

Selected by Dhugal J. Lindsay 

 

Under the Bashō 

Mutlu, Guliz  

Category: UtB 2018 - Modern Haiku 

Published: 04 November 2018  

grandma's window 

all the storms 

and rainbows 

  

breast feeding 

under the tree 

white magnolias 

 

Guliz Mutlu 

inner child 

a hint of sun 

in the snow 

 

double rainbow 

childhood fairyland 

under construction 

(https://poetrypea.com/series-2-episode-2-a-podcast-special-on-the-theme-of-childhood/) 

 

“Guliz Mutlu’s Artist Statement: Poetess, artist, living in Turkey. As a francophone, she is 

the author of Les Paroles Saphiques (Les Éditions Apopsix, France, 2011) and four other 

published books. Her haiku in English are published by The Mainichi, Modern Haiku, 

Frogpond Journal, The Heron’s Nest, and Presence.” 

(http://aroomofherownfoundation.org/women-writers-by-guliz-mutlu/) 

 

In the first two examples of poems, published in the Asahi Haiku journal, we find examples of 

specific elements of Turkish culture, through the presence of Turkish delights and a specific 

Turkish party in Ankara. The first poem, about the “gathering ghosts”, could be about 

remembering a specific family event, from which only the significant details are still present. 

The party in the second poem is made up of enumerating the significant elements. “Collette’s 

haircut” seems, however, to occupy the center stage, as she probably is the one that is 

celebrated by her friends. The third poem is about hope, as suggested by the image of the 

rainbow and the wish to see it in wish fountains. The rainbow becomes the concrete image of 

the wish, which is, however, hard to grasp, and visible only for a moment. The low likelihood 

of having the wish fulfilled is present in this poem. In the fourth poem, we can see a 

comparison, between the cicada’s shell and the crust of the wound. What is unpleasant (the 

wound) is given a new perspective. Thus, the wound becomes something solid, like the 

cicada’s shell, and also something natural. The fifth poem shows the child’s perspective on 

grandmother’s window. This window appears to shelter the child from danger (suggested by 

http://aroomofherownfoundation.org/women-writers-by-guliz-mutlu/
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the storm). At the same time, the child has all sorts of experiences, pleasant and unpleasant, 

suggested by the storm and the rainbow. The storm can be regarded as an element 

representing anxiety, and the rainbow as the state after being soothed by the grandmother. The 

sixth poem suggests a feeling of elegance and beauty of being a caring mother. The seventh 

poem attempts at showing visually, as a definition, the idea of an inner child. The inner child, 

an abstract concept, finds its correspondent in the “hint of sun/ in the snow”, suggesting a 

discreet touch to it, and also a sense of fragility. What is more, a sense of vitality is suggested, 

which moves the others, as the sun could melt a bit the snow. The eighth poem suggests the 

feeling of fantasy and magic that is suggested by a double rainbow: “childhood fairyland/ 

under construction” shows how the viewers are using their imagination to express their 

feelings of wonder in front of this work of nature. The artist’s statement shows us some data 

on the poet, helping us understand her international achievements, through her presence in 

English and Anglophone haiku publications.  

Another contemporary haiku author present in Haiku EuroTop is Fatma Gültepe, and a 

selection of her haiku in English is presented below: 

 

HAIKU: OCT. 8, 2018 

October 8, 2018 (Mainichi Japan) 

 

summer moon  

seeds for the next season  

remaining melons  

--  

Fatma Gultepe (Ankara, Turkey)  

Selected by Dhugal J. Lindsay  

 

HAIKU DIALOGUE – POET’S CHOICE – ARTIST STUDIO 

September 18, 2019 

 

april sky 

grandchildren coloring 

rainbow 

Fatma Gultepe 

 

Fatma Gultepe 

“A haiku previously published in whispers in the wind. 

 

happiness 

childhood snow sled 

waiting for winter” 

(https://poetrypea.com/series-2-episode-2-a-podcast-special-on-the-theme-of-childhood/) 

 

ASAHI HAIKUIST NETWORK/ DAVID MCMURRAY  

August 21, 2020  

 

blue iris 

white violet 

cloudier 

--Fatma Gultepe (Ankara, Turkey) 
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In the first haiku poem, Fatma Gültepe presents an apparent definition of the summer moon, 

through the presentation of the specific details associated with it. With the presence of 

summer, we think about the following season, as we know that time passes and summer will 

be over. The “seeds for the next season” show the hope of continuing life and also the 

acceptance of the passage of time. In her second haiku, the poet once again presents a general 

term, “april sky”, with its definition made up of significant details. A certain time and feature 

of nature is associated with specific human activities. The rainbow signifies hope for the 

arrival of spring. In her third haiku, happiness is defined through associated significant 

details, thus following the same structure as her previous poems. Winter is awaited with joy 

by the children, as they dream of snow and the games associated with it. The fourth haiku also 

has the same structure, as the blue iris is defined as a “cloudier” “white violet”. The 

association of images is surprising and shows fantasy on the part of the poet, and it also opens 

a new perspective on the blue iris, as any haiku poet is expected to do.  

Debbi Antebi is another author studied in this paper. The following poem has been visible 

searching for the name of this poet online:  

 

31 January 2018 - North Richland Hills, TX, United States 

Modern haiku from Debbi Antebi (@debbisland): 

waiting for results 

the rain tap tap taps 

on the window 

 

Debbi Antebi thus wrote a modern haiku: the moment of waiting for the results of something 

that is not specified (it could either be an exam or a medical examination, or anything else the 

reader can imagine and identify with) is related to the image of the rain tapping “on the 

window”, as marking the seconds of a clock, or as tapping with the finger in eagerness. The 

tapping sound also echoes the sound of an anxious, beating heart.  

Ece Cehreli’s poems are presented below: 

 

HAIKU: OCT. 24, 2019 

October 24, 2019 (Mainichi Japan) 

autumn leaves  

taking advice  

from grandma  

--  

Ece Cehreli (Ankara, Turkey)  

Selected by Dhugal J. Lindsay  

 

From Brass Bell (2017): 

 

eating kebab 

the smell of smoke 

surrounding the garden 

    - Ece Cehreli 

 

a happy day 

I eat baklava 

with sherbet 

    - Ece Cehreli 

(http://brassbellhaiku.blogspot.com/2017/04/edible-haiku.html) 
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In the first poem, the “autumn leaves” have, as an equivalent, a human being’s advancing in 

age and finally accepting the advice from grandmother, who is a traditional and experienced 

person. The second haiku shows a traditional Turkish dish being associated with the 

experience of smoke that surrounds the garden. The third haiku is also about Turkish 

traditional dishes, which are associated with “a happy day” and which can be regarded as 

defining it.  

Engin Gülez writes about culture specific elements that belong to the Japanese culture, to 

which the haiku poem belongs. This haiku poet thus adapts to another culture’s reality, as can 

be seen in the poem below: 

 

          the mountains 

          Santōka never saw again — 

          closed saké shop 

               — Engin Gülez (IRIS Little Haiku Contest 2017 (published, February 1, 2018)) 

(https://thehaikufoundation.org/today-is-international-haiku-poetry-day-2019/) 

 

Semih Ozmeric defines the “summer night” by association with a mixture of elements, 

ranging from the ones associated with dreaming, such as the stars, with sadness and nostalgia, 

such as the raindrops, to those associated with a feeling of annoyance and unpleasantness, 

such as the mosquitoes: 

 

HAIKU: OCT. 8, 2020 

October 8, 2020 (Mainichi Japan) 

on a summer night  

mosquitoes, stars and raindrops  

mixing with each other  

--  

Semih Ozmeric (Istanbul, Turkey)  

Selected by Dhugal J. Lindsay  

 

At the same time, the mosquitoes can be regarded as allusions to the haiku poems of one of 

the old masters, such as Kobayashi Issa: 

 

All the time I pray to Buddha  

I keep on  

killing mosquitoes.  

 

The mosquitoes are seasonal words for summer, and they can be associated with annoyance, 

but also with funny happenings, such as the one described in Issa’s poem above. The 

associations of mosquitoes with Issa’s poem appear in the minds of knowledgeable haiku 

readers. The mosquitoes thus become a common reference for readers and writers of haiku 

that share the same background and are part of the same international haiku community.  

Guliz Vural focuses in the haiku poems shown below on the schema general concept, 

followed by details that are associated with it, in a way that is similar to Mutlu, Cehreli, 

Antebi and Gultepe. In all these poets’ haiku poems presented in this paper, we can find this 

structure, with various shades of meanings, from associations to fantasy-like definitions. The 

following poems were visible on an internet search:  

 

https://thehaikufoundation.org/today-is-international-haiku-poetry-day-2019/
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HAIKU: JUNE 10, 2016 

June 10, 2016 (Mainichi Japan) 

crocus or not  

my young boyhood  

stands in the melting snow  

--  

Guliz Vural (Ankara, Turkey)  

Selected by Isamu Hashimoto  

 

HAIKU: FEB. 18, 2017 

February 18, 2017 (Mainichi Japan) 

the road to Santiago  

a pilgrim drinking  

rainwater from a leaf  

--  

Guliz Vural (Ankara, Turkey)  

Selected by Isamu Hashimoto  

 

Ginyu, no, 70, 20.04.2016 

“în spatele/ privighetorilor/ contemplu luna” (Guliz Vural, in Romanian) 

“behind/ the nightinghales/ I contemplate the moon” (my translation) 

These poems define, firstly, the idea of “crocus or not”, suggesting hesitation, and the 

insecurities of a young boy, and second, “the road to Santiago”, which is associated with a 

pilgrim drinking water directly from nature. The pilgrim’s experience is one of better getting 

in touch with nature, as it is associated with the experience of a travelling haiku poet, in the 

manner of the old haiku masters. The third poem was published in Romanian, on a Romanian 

blog (http://uniuneascriitorilorfilialaiasi.ro/poezia/2016/07/08/biblioteca-haiku-marius-

chelaru-7) belonging to the Romanian Haiku community in Iasi. Thus, this author’s poem has 

had an impact at the level of the Romanian community, and also internationally. The poem 

sounds like a traditional haiku poem, since its setting and elements are taken from nature. The 

element of contemplation is also present, since Zen Buddhism in haiku poetry is associated 

with meditation. Several senses are epresent in this poem, sight (contemplating the moon) and 

hearing (the nightinghales’ song). What is more, we have the contrast between ephemeral (the 

limited lifespan of nightinghales and of the human being) and eternal (the moon), as well as 

between earth (nightinghales, human beings) and the sky (the moon). The human observing 

the moon makes the connection between earth and sky, together with the nightinghales, as 

they can also fly.  

Joseph Salvatore Aversano writes a one-line haiku related to the infinite blue “after Christ”, 

suggesting the power of prayer and the infinite blue of contemplation and meditation: 

 

Joseph Salvatore Aversano 

after christ the trackless blue 

Bones 4 

(https://livinghaikuanthology.com/index-of-poets/alphabetic-index/243-a-poets/joseph-

salvatore-aversano/2577-2014-08-14-07-52-39.html) 

 

His other poem is related to the same images of blue associated with the sky, this time related 

to birds: 

 

http://uniuneascriitorilorfilialaiasi.ro/poezia/2016/07/08/biblioteca-haiku-marius-chelaru-7
http://uniuneascriitorilorfilialaiasi.ro/poezia/2016/07/08/biblioteca-haiku-marius-chelaru-7
https://livinghaikuanthology.com/index-of-poets/alphabetic-index/243-a-poets/joseph-salvatore-aversano/2577-2014-08-14-07-52-39.html
https://livinghaikuanthology.com/index-of-poets/alphabetic-index/243-a-poets/joseph-salvatore-aversano/2577-2014-08-14-07-52-39.html
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Aversano, Joseph Salvatore  

Category: UtB 2018 - Poet's Personal Best  

blue throated 

bird's sky 

voice 

Acorn 35, Fall 2015 

(with help from Freddy Ben-Arroyo) 

(https://www.underthebasho.com/archives/utb-2018/poet-s-personal-best/2282-aversano,-

joseph-salvatore.html) 

 

This haiku poem suggests images associated with the “blue throated”: the “bird’s sky/ voice”, 

suggesting a mixture of visual and auditory images, which are commonly found in nature. 

Aversano’s haiku poems are also built on the same schema, that of a general term and its 

specific associations, like the previous poets’. This structure appears to be common to all the 

analysed haiku poems in this paper, and it is a common structure to contemporary haiku poets.  

The examples chosen for analysis in this paper are modern, and some of them break the rules, 

such as the rule not allowing abstract ideas to be included. Happiness is an abstract notion, 

and normally should not be included in haiku. However, with modern and contemporary 

times, rules are made to be broken, if the haiku spirit is preserved. The notion of haiku is 

extended to today’s world, and the previous Buddhist mindset is replaced by the 

contemporary one.  

RESULTS AND DISCUSSION 

Turkish haiku authors generally aim for a universal dimension when writing haiku in the 

English language. However, there are also occasions when they promote their culture’s 

elements. This has been the case especially with elements related to food in their culture. The 

indirect means of communication in haiku is achieved mainly through association of a general 

statement with very specific elements in the second part, after the kireji. This modern style of 

writing haiku is the result of the influence of the whole international community of haiku 

poets over Turkish poets writing in the English language. In any haiku community there is the 

phenomenon of contagion, or of influence of the entire group over each and every individual. 

The haiku poem has become influenced by the cultures of those that practice it, with their 

culture-specific elements, values and mindset. From the Buddhist influence, the haiku poem 

moves on to the influence of the surrounding environment of the contemporary haiku poet. By 

joining the international online haiku community, there are several ways of composing haiku 

and focusing on contemporary life here and now that gain central focus, and which are then 

practiced by every member. The Turkish members have adapted to writing haiku about the 

here and now of everyday life in our days, focusing on everyday life experiences that are 

common to everyone, regardless of culture, but also on preserving elements from their own 

culture, which they share with the international haiku community. In order to appeal to the 

audience, which is composed of international members, the experiences should be common 

ones. Thus, the haiku poets appeal to what is universal in any culture during our times, such 

as experiences with various associations with seasons and advancing in age.  

The background of the haiku poems is, traditionally, Buddhist. According to Blyth (1951: 

311), “It is a common idea, both among scholars and ordinary people, that the Japanese were 

originally a light-hearted, pleasure-loving people, who were changed by the advent of 

Buddhism into a melancholy, fatalistic, pessimistic and indeed morbid nation”. Aitken and 

Merwin (2003: 192) notice that Zen Buddhism is specific to haiku poems: “Zen Buddhism 

distinguishes itself by brilliant flashes of insight and its terseness of expression. The haiku 

verse form is a superb means of studying Zen modes of thought and expression, for its 

https://www.underthebasho.com/archives/utb-2018/poet-s-personal-best.html
https://www.underthebasho.com/archives/utb-2018/poet-s-personal-best/2282-aversano,-joseph-salvatore.html
https://www.underthebasho.com/archives/utb-2018/poet-s-personal-best/2282-aversano,-joseph-salvatore.html
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seventeen syllables impose a rigorous limitation that confines the poet to vital experience.” 

The new perspective brought on the general concept in most haiku poems analysed in this 

paper from contemporary Turkish authors writing in English for online magazines and 

contests could be regarded as moments of insights, of changing perspectives on the world. 

Buddhist influences, judging from the point of view of fatalistic and pessimistic ways 

previously described as associated with Buddhism, can be seen, for instance, in the suggested 

premonition of waiting for some results in Debbi Antebi’s poem: 

waiting for results 

the rain tap tap taps 

on the window 

Otherwise, we notice a defiance of such pessimistic mindset on the part of some authors in 

some of their poems, for example: 

a happy day 

I eat baklava 

with sherbet 

    - Ece Cehreli 

 

Here, we notice that art is “what Freud rightly said it was, an illusory satisfying of desires we 

cannot satisfy in reality” (Perkins 1995: 69). In the poem above, the happy day is associated 

with eating Turkish sweets, and the latter part could be a memory of happiness that the author 

re-experiences. The Turkish sweets could be associated with one moment of happiness which 

is later recalled with the occasion of eating the same sweets such as, for example, in 

childhood. This poem brings to the Western reader the association of Proust’s madeleine, in 

La Recherche du Temps Perdu, when the taste of the cookie is associated with memories of a 

happy childhood. In this poem, the taste of the Turkish sweets compensates for the happiness 

that the author is searching for while grown up.  

On some other occasion, a nostalgic, melancholy mood is suggested, such as in the poem 

about autumn leaves and the advice that is accepted from someone’s grandmother: 

autumn leaves  

taking advice  

from grandma  

--  

Ece Cehreli (Ankara, Turkey)  

Most likely the grandmother is just a memory, no longer alive, yet the grandchild, now grown 

up, recalls her advice and realizes that she was right.  

The imagery for all these poems is taken from the immediate, everyday life realities, and is 

not part of removing oneself from the everyday life and retreating into nature for meditation. 

This is why these haiku poems are classified as modern, and closer to senryu, as they have 

human presence, not just nature settings.  

However, on various occasions, nature is present even in our contemporary world, such as in 

the following poem about the summer night: 

HAIKU: OCT. 8, 2020 

October 8, 2020 (Mainichi Japan) 

on a summer night  

mosquitoes, stars and raindrops  

mixing with each other  

--  

Semih Ozmeric (Istanbul, Turkey)  

Selected by Dhugal J. Lindsay  
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Here, the summer night is presented in both pessimistic and optimistic light, through the 

presence of beautiful elements (stars and raindrops) and annoying elements (mosquitoes).  

Hayati (2012) notices similarities between haiku and ghazal, the latter being a traditional 

poem in Islamic culture. Briefly, “The love in each of these poems is metaphysical one and 

the same images of seasons and nature as well as dealing with political issues could be 

frequently traced in both. Moreover, each is influenced by a religious worldview—Haiku by 

Buddhism and Ghazal by Islam—which shapes even its descriptions of ordinary life. Each 

makes use of a highly traditional body of imagery. The Ghazal includes wine, the road, the 

mirror, and the nightingale, while the Haiku includes standard images of the seasons, such as 

spring plum blossoms, summer spiders, the autumn moon, and the winter bush warbler. 

Moreover, each is shaped by a set of rules about form that place limits on the scope of the 

poem and therefore the poet's way of shaping his or her response to the forces around him.” 

(Hayati 2012: 689). Thus, the Turkish authors have in their cultural background a similar type 

of poem to haiku, which makes them to accept easily the rules and perspective imposed by 

haiku poems. Both are short poems, which focus on a “moment of enlightenment” (Hayaty 

2012: 689). However, sometimes ghazal poems refer to past moments, with touches of 

melancholy and nostalgia, unlike traditional haiku poems. Yet, in this respect, Turkish authors 

are no different from other authors from the international haiku community. Modern haiku 

goes beyond certain rules, and what matters is that the haiku spirit is preserved, meaning that 

the contrast between the two parts leads to a renewed shade of meaning and perspective over 

life incidents. Ghazal is “rooted in Sufism”, whereas haiku is rooted in Buddhism (Hayati 

2012: 690), yet they still can have a common point: haiku “often captures fleeting, momentary 

sensations on the edge of perception, with an 

acceptance that the world is passing and changing that is to an extent the same as the elegiac 

mourning for loss of time in of much of Persian Ghazals”.  

The Turkish haiku poets go beyond the limited, traditional universe of the haiku poem, 

meaning beyond its being restricted only to nature, and to the rebirth of nature through the 

passage of seasons, although this theme is also present, e.g.: 

HAIKU: OCT. 8, 2018 

October 8, 2018 (Mainichi Japan) 

 

summer moon  

seeds for the next season  

remaining melons  

--  

Fatma Gultepe (Ankara, Turkey)  

Selected by Dhugal J. Lindsay  

Universal experiences in human life are portrayed by Turkish authors, such as happiness, 

feeling one’s inner child, gaining life experience and believing one’s grandparents were right 

in their advice, the experience of a summer night with poetic elements such as stargazing but 

also with less pleasant ones (mosquitoes), a day of happiness eating Turkish food, feeling 

hope with the arrival of spring and being surrounded by young family members. While 

sometimes Turkish poets gain the readers’ curiosity through presenting traditional elements 

from Turkish culture, they also have universal appeal, and gain the readers’ feelings of 

sympathy, as throughout their lifetime, regardless of culture, they go through the same life 

stages. Just as seasons are the same, and are perceived in a similar, universal way across 

cultures, so do stages of life go on regardless of one’s cultural background. The universal 

element help Turkish poets gain international recognition, while also becoming, at times, 

distinctive. This strategy is in line with the philosophy of haiku poems, traditionally, which 
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are supposed to capture universal truths and experiences of enlightenment with which anyone 

can identify.  

The haiku poems are powerful, as they concentrate feelings and life experiences. It is a 

common trait of poetry to present in a universal and striking way experiences of mankind that 

are common to all cultures.  

CONCLUSIONS 

The present paper has analysed the haiku poems written by contemporary haiku authors 

known internationally within the online haiku community writing haiku in the English 

language. Within today’s world, where multiculturalism is common practice, and we are 

taught to accept, as well as to sympathize with different cultures, it is to be expected that 

haiku poems written by poets with various cultural backgrounds to have international appeal. 

The English language, which has become a lingua franca, helps Turkish haiku authors to 

make their work known at an international level, and to be part of the international haiku 

online community. The paper has analysed the ways in which Turkish authors maintain some 

particular features of their own culture while, at the same time, using universal experiences 

and emotions, which are not culturally-bound. The ease with which Turkish poets can write 

haiku poems could be explained by the specificities of their own culture, which is in fact a 

mixture of European and Asian cultures, generally speaking. There are also similarities 

between haiku and ghazal, which leads them to pay attention to concentrating on an 

experience which is meaningful and insightful for anyone. Turkish authors are influenced by 

the haiku poems as practiced by a multicultural community, not just by the Japanese 

community. The haiku poem itself has been influenced by various cultures and continues to 

be, given its international appeal. Turkish authors have also arrived at the understanding of 

haiku poems through Western translations, which has brought them closer to the haiku poems 

as practiced by Westerners (meaning that some rules are disregarded, such as the inclusion of 

abstract, not just concrete and visual details). What is more, the inclusion of elements from 

everyday, human life is clearly the influence of a mixture of haiku and senryu, coming from 

the contemporary American tradition.  

 

Biography: I work as a Lecturer at the Technical University of Civil Engineering Bucharest, 

Faculty of Engineering in Foreign Languages, Department of Foreign Languages and 

Communication. I teach English language seminars for Engineering students, as well as a 

course in Culture and Civilization. This academic year (2020-2021) I have also taught a 

course in Academic Ethics and Integrity and a seminar teaching French language as a second 

foreign language for Engineering students, beginner level. My PhD thesis (defended in 2014) 

is titled Virginia Woolf and Graham Swift: The Lyrical Novel (supervisor Prof. Lidia Vianu, 
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MÜZİK FOLKLORUNDA TARİHİ FAKTÖR 
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ÖZET 

Folklor, tarihi boyunca insanlara eşlik etmiştir. Azerbaycan folklor örneğinde görülen tarihi 

gerçekliği doğrudan veya dolaylı olarak yansıtır. Halk şiiri imgelerinin doğası farklıdır ve bu 

fark, insan toplumunun hangi gelişme aşamasında belirli bir halk şiiri eserinin yaratıldığına 

bağlıdır. Ancak folklor sadece halk bilgeliği değildir. Aynı zamanda insanların ruhunun bir 

tezahürüdür.Azerbaycan müzik folklorunun araştırılmasındaki ana yön, öncelikle bu mirasın 

toplanması ve sınıflandırılması ile ilgilidir. Bilindiği gibi XX yüzyılın başlarında bu işe 

girişen Ü.Hacıbeyli, M.Magomayev ile birlikte Azerbaycan halk müziği koleksiyonculuğu ile 

uğraşmış ve aynı zamanda meslektaşlarını da bu işe dahil etmiştir. Böylece, yirminci yüzyılın 

ilk yarısında Azerbaycan halk müziği ile ilgili çok sayıda malzeme toplanmış ve çok sayıda 

koleksiyon yayınlanmıştır.  

1938 yılında Bülbül öncülüğünde faaliyete geçen Halk Müziği Kabinesinde toplanan 

malzemeler de ciddi araştırmalara konu olmuştur. Bu çalışmalarda müzik folklorunun tür 

sınıflandırması yapılmış, çeşitli açılardan analizler yapılmıştır. Bu araştırma Kabinesinde halk 

müziği ve muğamların kayıt altına alınmasında önemli rol oynamıştır.  

Azerbaycan müzik folklorunun sınıflandırmaları türküler, danslar, ninniler ve bayatılar (edebi 

tür) gibi türleri tanımlar. Her türün tarihsel bağlamda incelenmesi çeşitli çalışmalarda yer 

almış ve sonuç olarak bu etken türün içeriği ve türü açısından iki şekilde kendini göstermiştir. 

Dolayısıyla türkülerin adı ve içeriği, adandıkları tarihî kahramanlar veya olaylar bu türün 

tarihî tipini belirlemektedir. Öte yandan, şarkının içeriği, oluşturulma tarihini belirlemeye izin 

veriyor. Örneğin Kaçak Nebi hakkında bir türkü buna örnektir. Halk oyunlarında bu nokta 

dansın ismine ve olay örgüsüne yansır. Örneğin, Yallı dansının antikliği arkeolojik gerçeklere 

dayanarak biliniyorsa, konusu ve adı ile Zorhana dansı, dansın XIX yüzyılda var olan Zorhana 

oyunuyla bağlantılı olarak yaratıldığını gösterir. Aynı noktalar, çeşitli bayram ve törenlerle 

ilişkilendirilen türküler ve danslarda da görülmektedir. Tarihsel faktör, şarkıların ve dansların 

görüntü-duygusal içeriğine ve arsalarına da yansır. Halk sanatının profesyonel alanlarını 

içeren âşık ve muğam sanatında tarihî unsurun daha belirgin olduğunu belirtmek gerekir. 

Sonuç. Böylece halk müziğinin incileri aracılığıyla halkın yaşamı, yaşam tarzı, dünya görüşü, 

örf ve adetleri hakkında bilgi edinmek, bu türü tarihsel bağlamdan incelemeye olanak 

sağlamaktadır. Çünkü bizim asli görevimiz, Türk dünyasının ve öncelikle Azerbaycan'ın 

tarihini yansıtan milli manevi değerleri korumak, tarihi dönüştürmek ve gelecek nesillere 

aktarmaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: müzik folkloru, türküler, halk oyunları, tarih, koleksiyonlar 
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HISTORICAL FACTOR IN MUSIC FOLKLORE 

 

 

ABSTRACT 

The main direction in the study of Azerbaijani musical folklore was primarily related to 

collecting and classifying this heritage. As it is known, U.Hajibeyli, together with 

M.Magomayev, were involved in  collecting Azerbaijani folk music at the beginning of the 

XX century work. Moreover, at the same time, they engaged their colleagues in this work. As 

a result, many materials on Azerbaijani folk music were collected and published in the first 

half of the twentieth century. The materials collected in the Folk Music Cabinet, which 

commenced operating in 1938 under the leadership of Bulbul, also became the object of 

serious research. These studies classified musical folklore based on its genres, and they 

examined it from various aspects. The identified genres are folk songs, dances, and lullabies, 

and bayats. The study of each genre in the historical context mentioned in various studies 

shows that this factor manifested itself in two aspects in terms of the content and type of the 

genre. Thus, these, additionally, the historical heroes or events to which they are dedicated 

determine the historical type of this genre. On the other hand, the content of the song allows 

determining the date of its production. In this regard, the “Qaçaq Nəbi” song can be an 

example. In folk dances, this point is reflected in the name and theme of the dance. For 

example, suppose the antiquity of the Yalli dance is known based on archeological facts. In 

this case, the Zorkhana dance with its scenario and name implies that the dance was 

performed in connection with the Zorkhana play, created originally in the XIX century. The 

highlights of the songs and dances associated with the numerous holidays and ceremonies can 

also be seen. A historical element is also reflected in the image and emotional content of 

songs and dances. Therefore, it is achievable to gain information about the people's lifestyle, 

outlook, habits, and traditions through these details of folk music, studying this genre from the 

historical context. It should be noted that the historical influence is more apparent in the art of 

ashug and mugham. 

Keywords: music folklore, folk songs, folk dances, history, collections 
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Abstract 

Турецкая армия представляет очень большое значение для ЕС. Военная мощь 

Евросоюза с полностью интегрированными в европейские миротворческие операции 

турецкими вооруженными силами представляют собой грозную силу, так как Турция 

имеет вторую по величине армию в НАТО, и она способна в определяющей мере 

изменить возможности проектирования миротворческих операций ЕС в Африке, на 

Ближнем Востоке или же в каком-либо другом регионе. 
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The Turkish army is of great importance to the EU. The military power of the European 
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defining the possibility of designing EU peacekeeping operations in Africa, the Middle East 

or in any other region. 
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Взгляды ЕС на стратегическое значение Турции противоречивы. Важность Турции 

признается, как правило, в кризисных ситуациях. При формировании Общей 

европейской политики безопасности и обороны (ОЕПБО) на основе 

Западноевропейского союза (ЗЕС) Турция не была наделена равными правами со 

странами-членами ЕС. Оставив Турцию вне ОЕПБО, Европейский Союз в 1999 году 

одновременно объявил ее страной-кандидатом на полноправное членство в ЕС. 

Большинство турецких ученых считают, что такой шаг был сделан для того, чтобы 

«успокоить» Турцию. 

Условия эпохи однополярного мира снизили международную политическую и 

стратегическую конкуренцию на Ближнем Востоке. Этот регион был основным 

источником энергетических ресурсов для ЕС и, следовательно, сохранил свое жизненно 

важное значение для государств-членов Европейского Союза. Условия той эпохи стали 

причиной некоторых изменений традиционной стратегии Европы на Ближнем Востоке. 

Новая европейская стратегия была направлена на снижение зависимости от 

Соединенных Штатов и опиралась на усиление их политического и экономического 

влияния в регионе. Известно, что во время холодной войны экономическая, 
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политическая и стратегическая политика Европы на Ближнем Востоке во многом 

определялась под влиянием США [5, с. 253]. 

С 1992 года Европейский Союз регулярно предпринимал шаги по усилению своего 

экономического и торгового влияния в регионе Ближнего Востока. Однако каждый 

такой шаг сталкивался с ограничительными препятствиями со стороны США, что не 

позволяло действовать в ущерб их стратегическим интересам в регионе. Такое 

поведение Соединенных Штатов в конечном итоге привело к возникновению 

экономической конкуренции на Ближнем Востоке. Однако Европейский Союз, не 

располагающий достаточными политическими и военными ресурсами, оказался 

проигравшим в этой конкуренции. Несмотря на свою экономическую мощь, ЕС не имел 

политической и стратегической власти на международной арене. Эта ситуация не 

позволяла Европейскому Союзу выйти за пределы своего региона и выступить в 

качестве глобального центра силы [13, с. 25–27]. 

Неспособность оказывать достаточное влияние на международную и региональную 

политику стран Ближнего Востока, а также политические и стратегические потрясения 

на Балканах побудили Европу искать безопасность для своего региона. Считалось, что 

создание мощной организации безопасности приведет к безопасности в Европе и 

возвращению к престижу и силе на международной арене. Однако возможности ЕС не 

позволили этого достичь. 

Во время холодной войны безопасность Европы в основном обеспечивали США и 

Турция. И европейские власти отдавали предпочтение в первую очередь 

экономическому развитию. Военные расходы и количество солдат в европейских 

армиях были минимизированы. Это обстоятельство не осталось незамеченным 

Еврокомиссией, которая в своих отчетах отметила, что Турция занимает второе место 

среди стран-членов НАТО после США по численности вооруженных сил и военных 

расходов [19]. 

Европейский парламент подчеркнул особенности Турции следующим образом: 

«Европа рассматривает Турцию как страну критического геополитического значения в 

треугольнике между Европой, Балканами и Ближним Востоком, имеющую особое 

стратегическое значение. В этих регионах, где существует множество политических и 

этнических проблем, Турция играет роль крепости мира и безопасности» [1, с. 97]. 

Во время кризиса в Персидском заливе 1990-1991-х годов, когда стратегическое 

значение Турции как крепости возросло из-за угроз, создаваемых нестабильной 

ситуацией в регионе Ближнего Востока, военно-стратегическому потенциалу Турецкой 

Республики было уделено повышенное внимание европейскими странами. Особая роль 

Турции во время кризиса была обусловлена тремя основными факторами. Во-первых, 

граница с Ираком протяженностью 240 км, через которую проложен экспортный 

нефтепровод и всегда осуществлялся интенсивный грузооборот. Во-вторых, базы 

НАТО и другие военные объекты, расположенные на территории Турции, которые 

могут быть использованы при проведении военных операций. В-третьих, крупная и 

относительно хорошо вооруженная турецкая армия, значительная часть которой с 

началом кризиса была сосредоточена на границе с южным соседом [18]. 

После Копенгагенского саммита в 2002 году отношения между Турцией и ЕС стали 

сосредоточиваться в основном на политических и экономических вопросах [10, с. 118]. 

Однако война в Ираке, начавшаяся в марте 2003 года, снова напомнила Евросоюзу о 

стратегических особенностях Турции. Известно, что накануне и во время иракской 

операции из-за значительных разногласий между членами ЕС и НАТО не было 

выработано единой политики по операции в Ираке. Большинство стран-членов ЕС во 

главе с Германией и Францией были категорически против вторжения в Ирак под 

руководством США [5, с. 255]. Причина несогласия ЕС с политикой Вашингтона 
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заключалась в том, что США в нарушение международного права единолично приняли 

решение об операции в Ираке [4, с. 230]. 

После окончания войны в Ираке европейское влияние на Ближнем Востоке было 

ограниченным. Осознавая ситуацию в регионе, ЕС выдвинул на первый план 

стратегические вопросы, связанные с безопасностью и обороной. Стало очевидно, что в 

случае кризиса Евросоюзу больше не придется полагаться на НАТО или США. В 

результате ЕС стал уделять больше внимания формированию европейских сил 

безопасности [6]. Эта ситуация еще раз подчеркнула стратегическое значение Турции, 

расположенной на межконтинентальном энергетическом коридоре [5]. Европейский 

союз стал реально осознавать масштаб возможного вклада Турции в формирование 

европейской армии, им была отмечена позитивная роль этой страны в реализации 

политических и стратегических проектов объединенной Европы на Ближнем Востоке. 

В послевоенный период высокопоставленные официальные лица ЕС регулярно 

подчеркивали стратегическое значение Турции, говоря, что членство Турции в ЕС 

имеет стратегическое значение: ведь Турция – это оплот безопасности и обороны в 

точке, где соединяются энергетические коридоры Ближнего Востока, Кавказа и Каспия. 

Турция с ее исторической, культурной и военной мощью способна внести большой 

вклад в обеспечение спокойствия, мира и стабильности в Средиземноморском регионе, 

Северной Африке и на Ближнем Востоке. После 11 сентября и кровавых 

террористических атак в Стамбуле отношения между Турцией и ЕС значительно 

сблизились. Расширены рамки сотрудничества по пограничному контролю и 

выявлению террористов. Турция играет позитивную роль в обеспечении стабильности 

на Балканах. Говоря о вступлении Турции в ЕС, следует отметить, что Турция внесет 

новый «колорит» в формирование ЕС, объединяющего разные культуры с каждым 

расширением. Турция как демократическая страна с либеральной экономикой успешно 

соединила европейские ценности с исламской культурой [8, с. 2]. 

Следует отметить, что Турция очень важна для ЕС в обеспечении региональной 

стабильности. Турция, используя свое геополитическое положение и военную мощь, 

способна играть большую роль в международных отношениях. Если ЕС намеревается 

стать глобальной державой, ему необходимо контролировать стратегические регионы 

мира. Турция может внести в это дело наиболее весомый вклад» [7]. 

После войны в Ираке европейские лидеры положительно оценили стратегическое 

значение Турции. В заявлениях государственных деятелей ЕС предлагались 

рекомендации властям Турции проводить активную политику в регионе Ближнего 

Востока. Помимо развития межкультурного диалога, от Турции требовалось активное 

участие в проекте для обеспечения мира в регионе. Практически все лидеры стран-

членов ЕС признали, что Турция может внести решающий вклад в обеспечение 

региональной стабильности [2]. 

После войны в Ираке европейские лидеры положительно оценили стратегическое 

значение Турции. В заявлениях государственных деятелей ЕС предлагались 

рекомендации властям Турции проводить активную политику в регионе Ближнего 

Востока. Помимо развития межкультурного диалога, от Турции требовалось активное 

участие в проекте для обеспечения мира в регионе. Практически все лидеры стран-

членов ЕС признали, что Турция может внести решающий вклад в обеспечение 

региональной стабильности [20]. По мнению большинства турецких политологов, 

стратегическое значение Турции следует использовать как главный политический и 

дипломатический козырь в переговорном процессе с Евросоюзом [14]. Кроме того, есть 

успешные примеры, когда Турция, ориентируясь на свои геополитические 

особенности, добилась полноправного членства в НАТО и ассоциировалась в 

Западноевропейском союзе. 
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Военный потенциал Вооруженных сил Турции (ТВС) оказывает значительное влияние 

на процесс вступления Турции в ЕС. Положительная (с точки зрения вступления 

Турции в ЕС) сторона этого влияния особенно очевидна в то время, когда странам 

Запада требуются дополнительные силы для разрешения определенного конфликта. 

Кризис в Ливане, возникший в августе 2006 года, еще раз подтвердил это. В очередной 

раз встал вопрос о важности турецких вооруженных сил, а вместе с ними и самой 

Турции. Правительство правящей Партии справедливости и развития (ПСР) умело 

использовало этот фактор для укрепления своих позиций на международном уровне, 

несмотря на заявления лидеров оппозиционных партий (Народно-республиканская 

партия и Партия националистического движения). ПНД: «Отправляя своих солдат, мы 

становимся соучастниками страшного насилия». НРП: «Нас зовут туда (в Ливан) для 

того, чтобы мы обезоружили воинов Хизбуллах. Учитываете ли вы жертвы, которые 

мы понесем в ходе операции?» [21]. 

В информации, предоставленной Генеральным штабом Турции странам ЕС в августе 

2006 года, были отмечены важные особенности турецких вооруженных сил. Во-первых, 

напомнили, что среди армий стран-членов НАТО ТВС занимают второе место (после 

США) по численности. Акцент был сделан на обширный опыт вооруженных сил 

Турции, который они приобрели в ходе длительной борьбы с курдскими боевиками. В 

информации также отмечается, что в короткие сроки 90-тысячная группировка 

способна развернуться в любой точке мира для проведения совместных операций. Речь 

шла о возможности переброски шести рот с воздуха в район боевых действий в рамках 

наступательной операции. Было отмечено, что ТВС еще не принимали участия в 

миротворческих операциях, но накопили достаточный опыт, участвуя в 

миротворческих операциях в регионе Ближнего Востока [9]. 

Особое внимание было уделено работе ТВС по оказанию помощи населению в случае 

стихийных бедствий. К таким операциям готовятся спецподразделения. В Турции 

именно они играют основную роль при возникновении стихийных бедствий [16]. 

В рамках отношений между Турцией и Европейским союзом турецкие вооруженные 

силы рассматриваются странами-членами ЕС, в том числе как «рычаг давления» на 

политическую власть внутри страны. ЕС регулярно сравнивает уровень значимости 

турецкой армии внутри страны с положением национальных армий в других 

европейских государствах [15]. «Особенности функционирования ТВС в Турецкой 

республике никак не будут доведены до Евросоюза. Поскольку большинство ученых, 

которые умеют это делать, в основном настроены против армии», - считают некоторые 

обозреватели турецкой газеты «Радикал» [12]. 

ЕС обращает внимание не только на особенности турецкой армии, но и на 

характеристики других силовых структур, в том числе турецкой жандармерии. Так, 

например, 13 мая 2009 года в Париже состоялось собрание командования Европейских 

сил жандармерии (ЕСЖ), штаб-квартира которого находится в итальянском городе 

Виченца. В ходе этой встречи было решено предоставить турецкой жандармерии 

возможность участвовать в деятельности ЕСЖ. Известно, что заявку на участие в 

качестве наблюдателя в учениях европейской жандармерии Турция подала в 2005 году. 

МИД Турции в своем официальном заявлении по поводу решения высшего 

руководства ЕСЖ выразил удовлетворение и подчеркнул, что Турция продолжает 

внести значительный вклад в укрепление международной безопасности [17]. 

Кроме того, Турция активно участвует в расследованиях особо опасных преступлений 

европейского масштаба в рамках Объединенных полицейских подразделений ЕС 

(Integrated Police Union, IPU). Согласно официальным заявлениям представителей 

Турции и ЕС, взаимодействие между турецкой и европейской полицией способствует 

повышению эффективности сотрудничества между компетентными органами в 

предупреждении, анализе причин и противодействии тяжким международным 
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преступлениям. В вопросах международных расследований компетентными органами с 

турецкой стороны были признаны Главное управление безопасности, Главное 

командование жандармерии, Командование береговой охраны и Таможенная служба 

Турции [11]. 

ЕС негативно относится к возможному вмешательству силовых структур в 

политическую жизнь Турции. Согласно ежегодным отчетам Европейской Комиссии, в 

Турецкой Республике необходимо расширить полномочия гражданских властей в 

области надзора за деятельностью спецслужб, а также увеличить участие гражданских 

властей в разработка стратегии национальной безопасности. Европейский Союз 

выступает за прозрачность и парламентский контроль над расходами на безопасность и 

оборону. По мнению ЕС, это приведет к повышению эффективности ТВС, спецслужб, 

жандармерии и полиции [3]. 

 

Выводы. Сегодня отношения между Турцией и ЕС в области безопасности и обороны 

развиваются в рамках Маастрихтского договора 1992 года о правовых нормах, 

направленных на установление и развитие европейской политики безопасности и 

обороны. Европейский Союз, осознавая свои ограниченные возможности, далеко не 

против участия Турции в решении проблем, связанных с вопросами безопасности и 

обороны. Тем не менее, в последние годы ведущие государства-члены ЕС, такие как 

Франция и Германия, начали проявлять повышенный интерес к укреплению своей 

собственной стратегической безопасности и созданию европейских сил, способных 

самостоятельно проводить международные операции, ограничивающие влияние НАТО, 

США и Турции. Однако дороговизна инициативы по созданию «европейской армии» и 

стратегическое с точки зрения геополитики расположение Турции подталкивают ЕС к 

сотрудничеству с этой страной. Обе стороны в равной степени заинтересованы в 

создании механизмов обмена стратегической и технической информацией в сфере 

обороны и по вопросам международной безопасности. 
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Abstract 

In the 1820s, the idea of national-wide schooling was first introduced as an aspiration of 

Sultan Mahmud, who progenies a decree to introduce a set of educational reforms. This 

remarkable declaration of educational advancement was launched for the boys in Istanbul 

only. In the following decades, educational modernization had been spread state-wise through 

which the recognition of women in educational advancement had been accepted as well. 

Resulting the feminist movement of that time was blunt in front of this progression activities 

by the monarch. The modern school system under the rule of 1869 defined school system into 

three levels which was primary, secondary, and high school level. In the 1850s the first school 

was opened for girls reproduced by number, grade, and system in the last quarter of the 

nineteenth century. It was a renaissance for women's education in that time when demand for 

girl's education was high and the ban on co-education under the regulation of 1869 was 

ignored. Because of the increasing promotion of girl's education and schooling system, boy's 

school was utilized at different times during the day for both girls and boy's utilization. The 

objective of the paper is to discuss women's education during the Ottoman Doctrine. The 

outcome of the paper is to clear about the promotion of gender and education as one of the 

priorities of Ottoman Dynasties. The methodology of the paperwork is through documentary 

analysis. The feature question is how did gender education spark during the Ottoman Empire? 

What is the ambition behind the change?  

Keywords:  Women Education, Gender Interpretation, Ottoman Empire, Deterioration, 

Tanzimat Declaration, Housewifery, Motherhood, Natalism, Amalgam of Classical and 

Modern Ways of Instructions, Textbooks, Ideal Women 

 

Introduction 

Education in Turkey has been divided into two phases. 1Ottoman Empire education of women 

was not advanced and education of women in modern Turkey (Gelişli, 2004) was improving. 

The reform movement was started during the 2Tanzimat period in 1839 (Gelişli, 2004) over 

education, judiciary, and military system. A debate was started positively on women's education 

and their development socially, culturally. Therefore, a general agreement had been established 

that women will be educated beyond the primary level of education. 3Modernity began through 

Sultan Selim 3rd and Mahmud 2nd, and it was continuing through the successors. The famous 

Tanzimat declaration (Gelişli, 2004) was a new era of reformation in Turkish social and 

educational areas that covered the middle decades of the 19th century until approximately 1876 

when 1st constitution was announced. Modification of education was started by the creativities of 

intellectuals of the Ottoman periods who were collaborating and communicating with Muslim 

scholars (Ulema) for the further steps of the modern educational system under a continuing 

reformation policy. However, there was still debate between liberal intellectuals and Muslim 
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scholars about women's education. 4The speed of educational progress began in the 19th century 

when intellectuals received power for societal change through reformation (Guvenc, 1998). 5The 

education of women began through the Tanzimat declaration which had been influenced by 

westernization. 6The Ministry of National Education was established in the year 1857 for more 

effectiveness and establishment of public schools and their secularization (Somel, 2001). The 

General Education system was established (Gelişli, 2004) in the year of 1869 for various reforms, 

such as free the system from Madrasa influence and joined with the Ministry of Education. 

Education was then considered as the work of the Government. 7Both the classical and new 

systems of education were continuing until the start of the Republican era. The system of education 

had been divided into primary, secondary, and high school educational systems where 8Article 27 

declared about women middle school (Gelişli, 2004) and Article 9 made Ottoman Empire 

education mandatory. 9Female slaves were trained in manners, rules of respect to the elderly, 

reading, writing etc. The servants of the Harem (women department of the were trained according 

to the theological knowledge and the reading of holy Qur'an while daughters of the sultans were 

trained reading and writing in the palace (Dogramaci, 1997). The primary school system of the 

Ottoman Empire trained the basic principles of the Islam10.  11In 1858, The Ministry of Education 

proposed a women’s middle school or upper elementary school. 12Therefore, a women’s middle 

school, named Cevri Kalfa Inas Rushdie, was opened in Istanbul. 13The first women’s high school 

(Idadis) was opened in March 1880, in Istanbul during the dictatorship in the Ottoman Empire 

(Gelişli, 2004). However, due to low students' enrollment due to parents' conservatism, the school 

was closed after two years of beginning. 14There was no women’s high school until the period of 

Mesrutiyet 2nd (Gelişli, 2004) of the Ottoman Empire. Women’s high school again was opened in 

1911 (Akyuz, 1999b; Unat, 1964) following the European education system. Before the Tanzimat 

period, minorities and foreign women’s schools opened in the Ottoman Empire. 15France opened 

nineteen French women’s schools; American college was opened in the year of 1871 by the United 

States of America (Gelişli, 2004). Foreign women's schools were included in both secondary and 

high school where rich Muslim families sent their young women to these schools for further 

education and development. 16Inas Dar’ul Funun which is a women's university was found in 

Istanbul in the years of 1914 for the aim of education qualified people who were already an 

intellectual and understood the glimpses of science and technology. 17 University started its 

activities by the professor of physics, Dervis Pasa (Gelişli, 2004). There were other courses such as 

mathematics, philosophy, literature, law, and natural sciences were offered for university 

education. The government allowed women for the education of medical, pharmaceutical and 

chemistry for further scientific development. Classes were separate for men and women. The 

education of women was deserted in the Ottoman Empire due to various conflicts between 

Progressivist, Republicans, Islamists about a gender education system over a Patriarchal system. 

Beginning of the reformation it had been decided that girls will be allowed for further studies after 
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primary school. 18Therefore, the Tanzimat revolution was a milestone for women's education in the 

Ottoman Empire, which had made the foundation of the recreated western education system for 

women. Teachers training college was opened in 1870 following the approval of article 68 of 

General Education19 with two teachers to train women for the fulfilling of teaching positions in 

both primary and middle school for young women (Gelişli, 2004). 20A boarding school was made 

by The Istanbul Women’s Teachers Training College in the academic year of 1910-11. 21In the 

year of 1914, a Teachers Practice School opened for the development of teachers in the context of 

their school’s training.  22In the year of 1915 Teachers, Training College and the Women's Training 

College were rearranged and retitles as 23“Comprehensive Women’s Teacher’s College” (Gelişli, 

2004). Therefore, reformation from the Ottoman Empire started for a developmental education for 

all, especially for women to rebuild the Turkish nation which had been continued after the end of 

the Ottoman's and in Modern Turkey.  

Literature Review 

Gender education in Ottoman Empire had gone through various debates whether women's 

education should be a proper system or not? The images of conservativeness and Islamic culture 

were few social obligations for women's education where patriarchy was the main societal bond. 

Women had rights in society in the context of divorce, but it was not widely spread in other areas 

of social forms such as education, economic areas of the Empire. It was one of the long-standing 

powerful Empires along with the existence of the powerful religious education; but the role of 

gender especially women was deprived, especially ordinary women. It had been realized by the 

intellectuals and the dynasties for the development of women for the Empire's contribution and 

development. It was influenced by the European educational model. Women's education opened 

further from primary education to middle school education to university education in the areas of 

science, house economics for a building of women-oriented households. It was an optimism 

through girls' education where a link had been connected by the intellectuals between the progress 

of the nation and the progress of the women. But degeneration challenged the educational 

reformation through a concept that women's education will affect the traditional gender roles. The 

article has been designed through the discussion of the history of the Empire, the traditional role of 

ordinary women and the royal women, educational reformation for the development of women, 

and on various debates and quotes by the scholars and intellectuals for its in-depth realization. The 

ambition of this article is to realize its gender clarification through a various perspective that has 

been illustrated.  
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Methodology 

The paper has been assumed through subordinate sources of data. Subordinate sources of data 

include academic articles, websites etc. The methodology to write the paper has been taken by 

the description of sources, by reading, gathering in-depth insights on topics, focuses on 

exploring ideas, summarising, and interpreting and mainly expressed in words (documentary 

analysis through qualitative approach).  

Objective 

The objective of the paper is to focus on educational reformation throughout women's 

education in the Ottoman Empire.  

 

Result and Discussion 

In the 1850s elementary education in Turkey was provided by the 24rushdiye schools for girls 

(Açıkgöz, 2018). For a proper girl's education, it has been decided to separate them from the 

older boys within the boundaries of Muslim societies. Higher secondary education was yet 

declining than primary education. Female teachers were recruiting for the encouragement of 

parents to admit their daughters to school. 25In the year 1870(Açıkgöz, 2018) women teachers 

training college was established. Women were encouraged for teaching the profession for 

girls caring and to pursue their role as social motherhood. This is how an initiative was taken 

for women's education from home to school. It was a popular transition at that time. 

Education for women was not in full swing due to many reasons such as political and 

economic crisis etc. Therefore, enough high, and secondary schools for girls were not 

available in the 26Hamidian period (1876-1909) or 2nd Constitutional year (1908-1918). The 

main aspiration of the girl’s education was to create in them a value of housewifery, nursing, 

and the craftswomen’s nature for their livelihood. 27Women's entrance into education opened 

the door for them for admission to Istanbul University in the 1910s (Açıkgöz, 2018). 28In 

1914 an all-girls university (Açıkgöz, 2018) under Istanbul University was open especially for 

women education along with various courses offer the Graduates female of all-girls 

universities would go for the teachers training high school and rushdiye school for girls’ 

education. 29During the great war and because of infrastructural capabilities, the ministry was 

compelled for women access to Istanbul university at different hours of the day. Yet a 

conservative dictation in the country, women would dare to attend classes with men and thus 

cemented the way for co-ed. The all-women university was recognized for its co-education 

development and had been separated from Istanbul university in 1921(Açıkgöz, 2018). 30In 

the late Ottoman Empire, literature, art, drama (Açıkgöz, 2018) were new educational 

materials in the society due to the renaissance of women's education and its fruitfulness. 

Academic interest was pursuing novels and plays. Many theses and dissertations have been 

written in the context of women's educational development, debate on feminism and 

incremental development of educational modification. The modernization in education was 

started from the 31the era of the 2nd Constitutional Period to the Republican years. Current 

scholarship undertakes the issues of gender interpretation during the late Ottoman Empire 

                                                             
24The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Paragraph 3rd.   
25 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Paragraph 3rd.   
26 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Paragraph 4th.  
27 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Paragraph 5th.  
28 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Paragraph 5th.  
29 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Paragraph 5th 
30 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Paragraph 6th.  
31 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Paragraph 6th. 



 

369 
 

through textbooks, and novels. Female scholars wrote Plays, the gender in humour in 

literature etc. and late Ottoman epic's role of female characters have been explained. 

Historiography of Ottoman women have been explained by many initiatives such as (Açıkgöz, 

2018) 32A Social History of Late Ottoman Women by Duygu Köksal, 33women’s history by 

Anastasia Falierou etc.  The explanation of women's history has opened a new literary 

education in Turkish society for the study of women in the Ottoman Empire. It has sheltered 

new studies on women's activity as well. The status of women has been explained as 34“the 

angel of the house” (Açıkgöz, 2018) during their image in romantic portrait. The term angel 

of the house has been criticized by renowned feminist Maria Deraismes (Açıkgöz, 2018). 
35She was mentioning this term as housewives which is the status of women, and the status is 

the worst enemy for every woman. They do not want to be an angel for the self-sacrifice. It is 

according to her as 36“melancholy images of empty cradles and silent nurseries” (Açıkgöz, 

2018). Basically, in the male-dominated society, those terms have been used for the 

deterioration of women sophisticatedly. 37The term degeneration (Açıkgöz, 2018) has come 

from the social evolution theory of the last quarter of the 19th century, which has appealed to 

the society about the truth between the status of men and women in Europe in the past. The 

concept of degeneration was a form to strengthen male-dominated views and restricted 

women's status into motherhood. Women in the upper class were not suitable for breeding for 

motherhood, while peasants' women were the focus for the suitable reproduction or 

procreation for the increase of birth in the country. 38The word degeneration (Açıkgöz, 2018) 

was based on high infant mortality and increase practice of depopulation. According to 

Sylvana Tomaselli 39"Modern women were loath to forsake the pleasures of society for the 

duties of motherhood. When they gave birth at all, they were unwilling to breastfeed their 

children; when they did breastfeed them, they were intended to wean them as soon as 

possible” (Açıkgöz, 2018).  40The theory of Natalism was planned (Açıkgöz, 2018) for the 

control of degeneration ideas and restrict women from power. Such theory reproduced the 

abstract of the religious canon. 41The Ottoman educational policy (Açıkgöz, 2018) was met 

with those feminist outbreaks and reinforced the male-controlled codes by valuing nineteenth 

centuries European scientific theories. 42 Natalism has been adapted in the local society 

through ideologies of Islamism, Nationalism and Kemalist ideas (Açıkgöz, 2018). On the 

other side, it has been mentioned that education is a must for the progression of women, their 

social and educational development. It has raised two sides of the scenario; one is the concept 

of Natalism, ideologies of traditionalism such as in the context of nationalism, modernity, and 

religion; and the other is women's progression through education and the expansion of their 

rights in the society. Women 43wardrove was another issue that created a battlefield for both 

Progressivists and Islamists. Both strictly (Açıkgöz, 2018) formed the connection 

(Progressivists and Islamists) through the dress code of Ottoman Women and the 

underdevelopment of the state in the 10910’s. 44Progressivists blamed women for netting and 

made them accused of the military and political failure; while they also blamed women for the 

unveiling that caused the deceased of the Empire (Açıkgöz, 2018). Women were blamed for 
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the degeneration and societal declination in such as way. 45 However, both parties 

(Progressivists and Islamists) were agreed on women's roles (Açıkgöz, 2018) through 

education. Education was a way for the women to know properly the structure of the 

patriarchy and their role in the structure as motherhood. 46The early book "Feminism" was an 

article that was read and translated by progressivist scholars Baha Tevfil (Açıkgöz, 2018) that 

have been categorized as an Islamists because of the book, he chooses. The book explained 

feminism through the ideologies of Islamization that has set up the religion over the feminist 

ideals. 47Western ideologies and the camp of the Islamists are two prime ideologies that have 

been influenced by degeneration and the role of women in the social and economic life in 

society.  Scholars like 48Abdullah Cevdet (Açıkgöz, 2018) as the thinker of westernization, 

and Musa Kazim (Açıkgöz, 2018) as the head thinker of the religion had explained women as 

the source of degeneration (Açıkgöz, 2018).  Abdullah was expressing that the sluggishness of 

the women who were exploited from the education for a long time was the key for 
49degeneration (Açıkgöz, 2018); while 50Musa Kazim was blamed on women's engagement in 

work-life for the extermination of manhood. Musa Kazim and Abdullah Cevdet both were 

agreed on women's entrance to education, and both tried to cultivate the theory of 

degeneration, and not surprisingly it led to the underpinning of the male-controlled system. 

The equalization between men and women was campaigning in education and the legal 

system but on the other side even most westernized thinkers were emphasizing women's 

natural weaknesses. The male views of women's education concentrating on its consolidation 

over women's role as a mother and a housewife. Many scholars discussed the system of girl's 

education, whether it is the right direction or not. Though many scholars also criticized the 

educational system by expressing that families do not like girl's schooling and their education 

due to the belief that the 51ethics of feminism is declining through girl's education. 52Scholars 

like Necmeddin Sadak (1890-1953) also expressed that the equalization of the male and 

female in the social and legal system helps for the cultivation of societal degeneration 

(Açıkgöz, 2018). He was then theorized that the curriculum of the girl's education should be 

primarily focused on girl's education that has an interpretation of women as motherships and 

housewifery 53 . Equal access to education and legal rights encouraged the ideologies of 

feminism and graduated women against the natural habits of women. They were more 

interested in science and math through their education instead of housewifery. 54It was finally 

a loss of femininity (Açıkgöz, 2018). 55A scholar like Ethem Nejat (Açıkgöz, 2018) who was 

affected by Russian literacy and thoughts and became one of the founders of the Communist 

Party of Turkey, expressed his thinking about women’s education. 56He expressed that a girl's 

education is a way to maintain a good family life, a way for the progress of the nation. He was 

told that education is the way to teach girls that how to take care of children, how to make her 

husband happy etc. instead of learning about geography and mathematics or linguistics. He 

was telling that women's education in western countries is nothing but an injudicious program 

through which no benefit comes out in the context of the upbringing cohort. He was argued 
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that girl's education in Turkey should not follow the style of European education for women, 

which is a bad model of transformation. Turkish women's education should focus on how to 

build a family and a house by a woman, instead of employment training. He was disapproving 

by writing that 57“if we go on like that, we will turn peasant girls into embellished, dolly-bird, 

fussy ladies of cities, and thus, we will be doing an evil as big as killing our country.” The 

Republican scholars were not expressing directly about the late Ottoman hypothesis of 

degeneration and gender interpretation, but (Açıkgöz, 2018) they were mentioning a 

patriarchal society in Turkey instead of a traditional religious rule. 58“They were expected to 

contribute to the process of modernization not by becoming elite women professionals but by 

being housewives a la the West: bringing ‘order’, ‘discipline’ and ‘rationality’ to homemaking 

in the private realm” (Açıkgöz, 2018). The patriarchal order was continued by the agreements 

of the teachers in the early Republican period. 59Fuat Gunduzalp, a scholar of the Republican 

period was writing to challenge the rising of modern education in 1924, his manifestation was 
60“Nature designed the roles of women in life. A woman was created to be a good housewife, 

mother, and partner before anything else” (Açıkgöz, 2018). He then claimed that (Açıkgöz, 

2018) 61“A woman who doesn’t take pleasure from taking care of and raising her child, one 

who doesn’t cook and do the laundry and who doesn’t know how to sew, and tailor is a 

harmful creature for society.”  62Fuat Gunduzalp was talking about the rights of women in 

some ways, but his main display was on a patriarchal thought. Townswomen were relishing 

the rights and liberties offered in the city and had been mentioned to them that 63“Their most 

important aim at life is to get more beautified. To show their accessories, they need rolling 

with and they never sit at home. For them all these chores are vulgar. Taking care of children 

is a great calamity for them” (Açıkgöz, 2018). In the context of Europe, it has been observed 

that in Britain and Germany women were both educated and good housewifery. Therefore, 

being an academician European women maintained their traditionalism of family culture. 

According (Açıkgöz, 2018) Fuat Gunduzalp 64“We see women who are both educated and do 

good housewifery in the most progressed nations such as England and Germany.” Scholar 

Halil Fikret expressed his thinking about women's education. He was telling that without a 

housewifery concept, educated women can defeat in their lifetime. He was telling through his 

article that 65"Their fingers are always polished; they don't know how to spend the time in a 

day; thus, they are bored. They don't even stoop to washing their silk dresses. They regard the 

iron as a machine from hell and a child as a weak creature that disrupts their comfort. They 

consider cooking and the smell of oil, salt and cheese to be the greatest enslavement of 

womanhood." Scholars of the late Ottoman Empire and the early Republican period did not 

understand the discriminable pattern of the gender roles which has been realized through their 

various ideologies. 66 After the demise of the Ottoman Empire, the Republican period 

continued the system which was based on the development of women's education and the 

growth of degeneration. Housewifery has been selected as a tool of women's education 

through a re-evaluation of the education structure for women for the protection of the 
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patriarchal system and the concept of motherhood for women. 67The classical role of women 

at home (Açıkgöz, 2018) was professionalized for their educational practice to learn about 

daily life in the family. Home economics was given priority and was added to the modern 

educational curriculum for women's studies for the understanding of housewifery. 68Home 

economics courses were offered both in secondary education and in primary education. 69It 

was offered in the elementary prospectus in 1913(Açıkgöz, 2018) and was offered to all-girls 

middle school’s 3rd, 4th, and the 5th grade for an hour a week. 70Then home economics courses 

were offered to all-girls (Açıkgöz, 2018) high schools 7th, 8th, 9th, and 10th grade for an hour a 

week. 71In 1892 it was offered to rushdiye schools 4th, 5th, and 6th grade for 2 hours a week. 
72The courses of home economics were offered to all-girls numune schools 2nd to 6th grade for 

an hour a week. It was a curriculum in teachers training schools as well. Many authors wrote 

textbooks on home economics such as; 73“Guide of Home Management” by (Açıkgöz, 2018) 

Rehber -1 Umur u Beytiyye; 74“Home Management for Girls” by Kizlara Mahsus Idare-I 

Beytiyye Idare-I Beytiyye etc. Textbook of home economics was written by new authors for 

younger learners. The name of the textbook was home management from home economics 

(Açıkgöz, 2018). Elementary textbooks were more competitive due to their reduction from 

higher grade schools due to the conservative mentality of parents. 75The printed textbooks 

were distributed around and in Istanbul, and the provinces of Anatolian. 76Nazim İçsel was the 

foremost and most renowned author who wrote books from the 1st to 9th grade for all-girls 

high schools at the time Republican in Turkey. 77The textbooks were approximated 500 pages 

in late 1890; but were losing illustration, pages duo to modification of curriculum 

development and education program by the Ministry of Public Education. 78Authors of the 

Hamidian time and Second Constitutional time, who were survived were the teachers at 

schools in Istanbul, or they were administrative staff of schools. 79Mithat Sadullash (Açıkgöz, 

2018) always wrote his background as a graduate of the law school and a teacher at 

Galatasaray high school on his cover pages of ever textbooks. He had books on grammar, 

civics, history, and religious textbooks. Other authors wrote on textbooks through civics, 

geography, math, chemistry, geography etc. such as 80Nazim Icsel; Huseyin Hifzi; Mehmet 

Izzet, Ahmet Edip etc. who wrote textbooks on the theme of literature, reading, chemistry, 

etc. and finally author Behram Munir (Açıkgöz, 2018) wrote a textbook on geography as well 

as girls home economics. Therefore, the main theme of the home economics textbooks was to 

promote housewifery methodologically for the six-year elementary education. 81The content 

of the textbooks was to synthesized many sorts of home routines and tasks with full 

procedures. 82In Europe, affordability and easier relocations made its middle-class workers 

enter the industrial age through which they started to make industrial products. Consumable 

goods were one of the models of industrial production which was offered to women. Modern 

                                                             
67 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. More schooled, more degenerated. Paragraph 

12th 
68 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Methodology. Paragraph 1st.  
69 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Methodology. Paragraph 1st. 
70 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Methodology. Paragraph 1st. 
71 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Methodology. Paragraph 1st. 
72 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Methodology. Paragraph 1st. 
73 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Methodology. Paragraph 1st. 
74 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Methodology. Paragraph 1st. 
75 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Methodology. Paragraph 1st. 
76 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Methodology. Paragraph 1st. 
77 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Methodology. Paragraph 1st. 
78 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Methodology. Paragraph 2nd.  
79 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Methodology. Paragraph 2nd.  
80 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Methodology. Paragraph 2nd.  
81 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Methodology. Paragraph 3rd.   
82 The advent of scientific housewifery in the Ottoman Empire. Geography does not feed. Paragraph 1st.  



 

373 
 

kitchen, utensils, furniture was attracted to the upper class of Ottoman towns. Household 

goods were advertised by women-based periodicals (Açıkgöz, 2018) in the 1890s. Textbooks 

showed an urban system of housewifery because of the restriction over the purchase of 

resources culture and manufacturing products in the rural areas. As new prospectus women 

were learning over household management. 83They were learning how to manage the house 

through their new textbook's curriculum. Historically women enjoyed managing houses in 

their household, but a time also came when women took advice from their male partner about 

house management. Textbooks realms the authority of women over their house management 

along with several restrictions in the name of guidance through textbook learning. 84Learning 

housewifery was no more a family-oriented skill transferred from mother but was a 

knowledge and experience through school education. Teachers, therefore, were the agent of 

the authority on housewifery. Another authority was textbooks. A father would buy a 

textbook titled the Science of Cooking through which his daughter can learn the management 

and information about food, food types and finally how to cook (Açıkgöz, 2018). In other 

forms, textbooks shaped a middle-class setting for a little girl to train her how to become a 

lady from a girl?  85The story was made in the textbooks about a rich girl who was adopted by 

a rich family and the girl would learn how to manage the house and cook properly. 86The 

textbooks were important for the learning of classical tasks such as cooking, cleaning, which 

helped girls to become housewifery along with a science-oriented mentality through the 

adoption of many scientific topics such as pharmacy, biology, (Açıkgöz, 2018), chemistry, 

hygiene, morals etc. It was finally turned into formal education. The training of cooking such 

as curry making was training to make a healthy life in a cosmopolitan society. Author Ayşe 

Sıdıka in the 1890s, wrote that 87“Extremely white bread does not contain any variety of 

nutriments” and 88"The protein in three fresh eggs is equivalent to a hundred-gram piece of 

meat." (Açıkgöz, 2018). These textbooks did not encourage any toughened food which can be 

annoying in the market as industrial crops. Teaching on food preparation was complicated 

such as mingling with butter with margarine, chocolate with soil etc. 89Textbooks of home 

economics sketched in the areas of engineering, architecture, and various sciences about the 

building of homes, and the preservation of health and hygiene etc. 90It was an instruction 

through those textbooks that for sustainable housing and good hygiene, it is important to 

measure on height and proportion of the substructure, the way of sunlight and the other 

settings (Açıkgöz, 2018). They discovered the practice of proper usages of chemicals for 

house cleaning, sustainability and properly sanitized. 91This is how those textbooks were 

preferred chlorine and nitric acid as the most effective chemicals for sanitized houses. 92The 

textbooks also mentioned extensively that how to be mixing and utilizing chemicals to avert 

hazards use. Maintenance of the houses by cleaning, removing chemical hazards such as 

removing stain (Açıkgöz, 2018) were important skills of housewifery93. Those textbooks had 

discussed and delivered various examples of materials in fabrics, their chemical works, and 

many examples of stains that were classified as oil, ink, coffee, chocolate, tea etc. (Açıkgöz, 

2018). 94Textbooks had various discussions over mixing fabrics in-between. Modern fabrics 
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were an annoyance for women while marketing because of their composition of two or more 

fabrics for making. Therefore, several approaches were delivered through the instruction for 

the dissolving of the amalgam of a modern fabric through an introductory science experiment. 
95These were some examples of textbooks studies through which practical application of 

science and development was delivered in the classroom, at home with knowledge and 

resources to combat a few troubleshooting scenarios to women. Education shaped the image 

of modern image. 96Classical ways of Ottoman education had no illustration of materials, nor 

any visual input that supports theoretical knowledge, but because of the growth of the 

industrial market and image all over Europe, it had influenced Turkey as well. New furniture 

(Açıkgöz, 2018), utensils were exemplified for the endorsement of new and innovative 

techniques. House management such as the inside of a house was staged as a place that 

entailed rooms, furniture, other households types of equipment etc. The design of the houses 

was differing from the family background. 97Furniture such as armchairs, tables, mirrors, 

stoves, kitchen, other utensils, and other factory-made households would design for a 

financially stable middle-class family. 98A role and ideal of housewives were to learn how to 

maintain a house properly through kitchen equipment and setting the table. Ottoman 

(Açıkgöz, 2018) books were taught through classical and modern ways of putting dinner 

table. 99The textbook “Ev Kadini” (Açıkgöz, 2018) discussed table set-up through both 

traditional and modern ways. 100Ironing and sewing were other courses of home economics. 

This is how textbooks were designed on those subjects' curriculum for women studies. 101The 

textbooks on home economics focused a gender identity (Açıkgöz, 2018) for girls and women 

in both public and private areas for their single identification. 102Girls started their studies in 

school and continue at home after their formal school periods. The role of a girl as a mother, 

sister, daughter, wife, was considered important as her academic gain. 103 It had been 

expressed that learning how to write and read has an equal value to learn how to make a bed, 

setting a table and clean glasses (Açıkgöz, 2018). It was also important equally how to read 

and then understand a story or essay, as well as to maintain a family. Therefore, home tasks 

were a part of the school education curriculum for women. The textbooks had said that 
104“Geography is a science of paramount necessity and use; however, it is not knowledge of 

the railroads of a country or continents of the Earth that feeds one’s household.” 105Women 

were suggested to maintain their network within their background instead of outside affairs 

due to keeping continued family happiness. 106House was an important and natural sphere for 

women, while school was a formal place for her training. Therefore, it was an expectation 

from the woman to become house & family-oriented for her continuous development and 

growth as a rational and educated housewife. 107Scholar Mithat Sadullah’s textbook “Little 

Girl” (Açıkgöz, 2018) was a reflection of gender identity where simple language and 

narratives were the focus for girl's education and about women's image. 108"I will narrate the 

life of a sister you never met" was an example of his textbook charms. His book focused on 

simple learning over home management through fun and stories to which children could 
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easily connect. 109An example is (Açıkgöz, 2018) “My little doll, I see you sitting over there 

without doing anything. You are laughing shamelessly without raising your head. Whenever 

you are asked to do something, you push it off for later on. You never help with the sewing, 

but you love dressing up luxuriously. Having so many toilets is not a feat. Take this book and 

read it a little. Look! There are so many lovely things in it. Take this broom and do some 

cleaning. Wash the dishes, cook the meat, and please get off the couch. Look at how nice and 

clean our neighbour's home and, especially, the kitchen is! Look how diligently the daughter – 

who is almost the same age as you – helps her mother! If you had not been a doll, I think, I 

would have beaten you for not helping!"  110Assiduities was an important part to become an 

ideal girl and laziness was condemned by saying 111"creeping thistle."  Therefore, diligence 

was a must for the ideal of women while there was no place for laziness. In the Textbook 

(Little Girl), characters were various to identifies women's roles. 112Mediha was a female 

character who had been featured as an ideal woman for her family. She maintained her family 

by taking care and responsibilities after her mother passes away. She was careful to identify 

the likes and dislikes of her family members and thus maintaining the continuity of her family 

happiness. Her bothers were naughty, but she maintained everything silently without 

complaint. The male had been characterized as naughty while the female was diligent and 

well behaved (Açıkgöz, 2018). The focuses of the 113"Little Girl" was about the self-sacrifice 

of mother, the happiness of family maintaining, and the importance of character education. 
114Women had been categorized as hardworking, polite, caring, responsible and eager to learn 

new and latest house tools such as cooking, cleaning, stitching etc. 115 The political and 

economic situation of the last era of the Ottoman Empire was not good. It was a disaster 

situation everywhere. In this scenario, women had been taught to serve the duty (Açıkgöz, 

2018) of self-survival and helping others. Young women were expected to fight against 

poverty, incidents, accidents, sorrows, family losses such as parental death etc. both for their 

survival and helping hand for others. 116 According to scholar Elizabeth Frierson “The 

activities encouraged included bearing healthy children, shopping locally, refusing to become 

fashion victims of the latest Western trends, and surrendering one’s sons and husbands to 

lifetime terms of conscription on the shrinking frontiers of empire” (Açıkgöz, 2018). 

Therefore, there was an expected part of the essence and existence merits of an ideal woman.  

Conclusion 

Ottoman Empire was a Muslim state where laws of Islam were the laws of the country 

(Women in the Ottoman Empire Essay, 2020). Decisions were made by the father of the 

family who was all in all under a patriarchal society. Women did not have any property and 

hardly could choose their husbands as their weddings were planned by the family. 117The 

concept of marriage in the Ottoman Empire was important in the context of social 

responsibility and to become an angel of the family. Women's rights were protected by the 

law, and it was important when any divorce issues would arise. Women could divorce her 

husband if they ignored their wives financially. It was a women's right to divorce once she 

could not receive "adequate financial support" (Öztürk, 2014). This is how they were 

protected by the law. Ordinary women could not participate in any part of social life because 

of their assigned roles. On the other side, Sultans wives and the queen mother played 
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important role in the political agenda and thus influenced Sultan. They had also an important 

role in the development of society through donations and charitable works. It had been said 

that the wife of the Sultan was concerned as one of the most significant female rulers in the 

world. Therefore, women in the Ottoman Empire had some specific roles in the development 

of the Empire. 118Academicians from around the world started to research Ottoman women 

through their documents from Ottoman courts of law 119  on women's role in the social, 

economic, and cultural of their communities. Though it had been observed that Ottoman 

women were powerless (Zecevic, 2019) but the academicians were trying to focus on 

women's strategic investments to involve in the political and economic sector of the Empire. 

It was an argument by the scholars in favour of women's contribution. 120It was one of the 

feminist myths by the scholars by their investigation of the female perspective on male-

dominated society, privacy, and women's sexuality (Zecevic, 2019). 121The reformers of the 

late Ottoman Empire had an agenda on the "women question" (Zecevic, 2019) to focus on 

women's insights in the context of their perspective in society. The question is how did gender 

education spark during the Ottoman Empire? What is the ambition behind the change? The 

late Ottoman Empire realized the importance of gender education that had been circled by 

Ottoman women. The Tazimat period of 1839 was the glimpses for the reformation of the 

Ottoman Empire through which the society understood a positive role of women through 

extensive education. It was a complex scenario between many political ideologies on women's 

education, but they were all agreed about women's legal rights. European education and the 

social system were other sources of influence through which Tazimat reformation occurred 

for the development of Ottoman women throughout education. The ambition for the 

reformation was to educate women for housewifery and to build their families more 

prosperous. It was a way to open the door for women of the Empire to make them educated in 

home economics through scientific practice. Therefore, women are allowed to go to middle 

school, university after their primary school education. It was an evolution for such a change 

due to those walls of societal images such as the view of conservatism, Islamic rule of law. 

Therefore, women were not allowed to study further, and with their male counterparts. 
122Scholar Lord Paul Ricaut said; “education and discipline system of the Turks is one of the 

main strengths of the politics and the most important elements that sustain the empire. In this 

system, neither wealth nor bribery nor being inherently in a superior class nor flattery is not 

valid; however, it applies virtue, prudence, diligence, and discipline. The sultan himself rises 

a man by calling these characteristics” (Oruç, 1999). 123Ottoman Empire lasted for 600 years, 

where many ethnic communities, foreigners, religious minorities lived in Empire. Since the 

18th century to the collapse of the Empire reformation in education continued for a developed 

an innovative society and solidarity. 124Many scholars said that the education system of the 

Ottomans was a continuation and improved form of the Seljuk state. 125It was one of the most 

powerful and long-term standing Empires in the world including its powerful education based 

on religious ethics and values. 126Though the system of education had fallen due to the lack of 

innovation compared to the European model of education. However, development continues 

after the end of the Ottoman period and in modern Turkey. 127 In modern Turkey, new 

institutions for women have been established for women's studies graduate programs and 
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women's research programs in all universities. Those institutions are the keys of modern 

Turkey’s women to innovate a new form and structures for their social, educational, and 

cultural entity. The guidance of women issued in modern Turkey is accepted globally which 

has been set up according to the standard of women’s human rights. The legal rights 

guaranteed by the secular Turkish Republic are one of the landmarks of women's 

development in modern days. Therefore, a quote is relevant in the context of modern Turkey, 

“Everything we see in the world is the creative work of women” (Mustafa Kemal Atatürk 

Quotes (Author of Nutuk), n.d.)  
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