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İSMAİL ÖZDOĞAN



Sahafların son temsilcilerinden ve dergimizin ilk yayıncısı Enderun Kitabevi 
sahibi İsmail Özdoğan 4 Eylül 2012 Salı günü vefat etti. Rahmetli İsmail Özdo-
ğan 25 Eylül 1932’de Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğdu. Doğmadan 
önce babasını kaybedince annesi tarafından büyütüldü. Gümüşhacıköy’de orta 
mektep olmamasından dolayı annesinin memleketi olan Merzifon’a yerleştiler. 
Yokluklarla geçen bir çocukluktan sonra sırf yatılı okuma imkanından faydalan-
mak için Sivas Lisesi’ne kaydoldu. Aileye yük olmama arzusu ve bir an önce 
hayata atılıp geçimini temin etme isteği onu İstanbul’a, Halıcıoğlu’nda bulunan 
İstihkam Astsubay Hazırlama Okulu’na sevk etti. Öğrencilik yıllarını müteakip 
orduda başlayan görevi münasebetiyle yurdun muhtelif bölgelerinde vazife yap-
tı. Görevli olarak birçok defa Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Bu dönemde 
öğrendiği İngilizce, sahaflık yıllarında yurt dışındaki araştırmacılarla iletişim kur-
masında ona çok yardımcı oldu. 1969 yılında çoğu Fatih Koleji’nde öğretmenlik 
yapan on arkadaşıyla birlikte Beyazsaray’ın zemin katında Enderun Kitabevi’nin 
kuruluşuna iştirak etti. Dostları hisselerinin bir kısmını askerlik hizmetini ta-
mamlayan İsmail Özdoğan’a devrettiler. 1984 yılında geri kalan hisseleri de dev-
ralan İsmail Bey, Enderun Kitabevi’ni ticari bir müessese haline getirdi.

İsmail Özdoğan yönetimindeki Enderun Kitabevi, Osmanlı Araştırmaları der-
gisinin ilk 34 sayısını (1980-2009) yayımlamış, 2010’dan itibaren de İSAM’a 
devretmiştir. Ayrıca Osmanlıca eserlerin tıpkıbasımını yapmıştır. Tarih-i Osmânî 
Encümeni Mecmuası, Lütfi Tarihi, Peçevi Tarihi, Meskûkât-ı Osmâniye, Kamus-ı 
Türkî onun neşrettiği Osmanlıca eserlerin en önemlileridir. Zeki Velidi Togan’ın 
eserlerini kültür hayatımıza kazandıran da İsmail Bey olmuştur. Türk dili ve ede-
biyatına dair yayınladığı kitaplar üniversite öğrencilerinin kaynak eser ihtiyacını 
karşılamıştır. Memleketi Merzifon’dan İstanbul’a gelen öğrencileri maddi olarak 
da destekleyen rahmetli İsmail Özdoğan’ın 1969 yılında Beyazsaray’da başlayan 
sahaflık serüveni 2012’nin sonbaharında vefatıyla sona erdi. 

Allah mekanını cennet eylesin. 

Yayın Kurulu

İsmail Özdoğan (d.  - v. )
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The theme of this issue as well as the following volume of our journal will be 
a modest attempt to examine the Ottoman intellectual and educational history 
in the largest sense.

In the spring of 2011, I invited several scholars and research fellows (within 
my humble reach, of course) inside and outside Turkey to consider submitting 
articles that would essentially focus on historical aspects of Ottoman thought 
and education from an interdisciplinary perspective; e.g. the perception of know-
ledge and science, the system of education, books, medreses and their curricula, 
teaching methods and circles of learning and the varieties of educational settings, 
including libraries.  I must admit that I was expecting to come up with a thin 
volume, but here you will find several interesting articles; and I felt the need to 
arrange them in two separate issues as they came from different locations and cul-
tures including the USA, Germany, Ukraine and Japan as well as from a variety 
of disciplines -- thus from a rich array of perspectives - written in English or in 
Turkish.   Not only did I look for works by historians per se but also welcomed 
a wide range of contributions from other fields that could consider the role and 
importance of studying the phenomenon of learning in different settings and 
institutions as well as the means of cultural reproduction in the Ottoman world.  
In addition, any conceptual or theoretical attempt aiming to discuss how to exa-
mine Ottoman intellectual history was also welcomed, but for now, I leave this 
question for a future endeavor.

Articles in these special issues are not confined to ideas in one particular discip-
line – in education, philosophy or religious thought – but rather, they cover the 
whole spectrum of the Ottoman Turkish mind in different epochs and times by 
emphasizing the interplay of ideas and events from different fields.  Approaching 

The Guest Editor’s Preface / Misafir Editör’ün Önsözü

Seyfi Kenan*

* Marmara University in İstanbul.



the exploration of intellectual history as an evolutionary enterprise, they broadly 
try to provide the context of events, the socio-cultural milieu within which cer-
tain ideas and attitudes evolved, or that emerged from scratch depending on the 
need or spirit of the time.

I must affirm that the present volume does not gauge Ottoman ideas as dead 
thoughts, while they are no longer contemporary or modern, they remain im-
portant steps in the evolution and formation of modern intellectual life in Tur-
key.  Thus, authors, writing from an interdisciplinary perspective, did not aim 
to present an era’s ideas, in general, as fossils but rather as evolving ideas, nor as 
frozen, unchanging entities stuck in a cage or in a particular context, but rather 
as important dynamic processes of the human mind –albeit they happen to be 
called Ottoman ones–, as being active, mobile, changing and evolving in their 
sui generis world.

Finally, I would like to express my sincere appreciation for all research fellows 
who helped and contributed significantly in making these two issues of the jour-
nal possible.  I also would like to thank B.Harun Küçük for his kind and meticu-
lous assistance when I needed throughout this entire process.



1

An Analysis of the Turning Points in Turkish Educational Thought and Experience
Abstract  This article essentially aims to analyze  the periodization of the Turkish 
educational experience by exploring its turning points.  The classical period begins 
in the 10th century with the Karahanlis and ends in the late 18th century, that is, dur-
ing the Ottoman early modern era. The process leading to the foundation of the 
Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun (Imperial Engineering School) in 1795 marks the 
end of the classical period for reasons discussed in the article. The Mühendishâne 
also marks the beginning of modern education in the Ottoman Empire, since it is 
the first specimen of modern educational institutionalization, especially in compari-
son to the earlier attempts from the same era, and illustrates an understanding of 
education and an educational experience that is occasionally similar to, but some-
times far beyond the deteriorating medrese. The third period begins with the dec-
laration of the Republic in the early 20th century when all educational institutions 
as well as their curricula were integrated with one another to form a harmonious 
whole, thus ending the era of polarization and disintegration that stemmed from 
the mektep-medrese bifurcation and the foreign-minority schooling during the Ot-
toman Empire’s long 19th century.  At the same time, this article will also eschew a 
generalizing analysis of the impairments in medrese education: since, whatever the 
reasons were, internal or external, during its decline in the modern era, the medrese 
did to a certain extent foster and shape the socio-cultural fabric not only of the Ot-
tomans but also of the earlier Seljuks.
Keywords: History of Turkish Educational Thought and Experience, Medrese and Mek-
tep (Ottoman Era), Periodization and Modernization in Education, Educational For-
mation during the Republic.

Türk Eğitim Düşüncesi ve Deneyiminin Dönüm Noktaları 
Üzerine Bir Çözümleme

Seyfi Kenan*

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, XLI ( ), -

* Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi.
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Türk eğitim düşüncesi ve deneyiminin şekillenme evreleri konusunda bir 
çözümleme denemesi yapmayı hedefleyen bu çalışma, hem anlayış ve yöntem, 
hem kurumsallaşma açısından önemli dönüm noktalarından yola çıkarak bir 
yandan dönemlendirme yaparken öte yandan da bu süreçler içerisinde anlayış-
ta yaşanan dönüşümlerin değerlendirmesi üzerinde duracaktır. Özlü bir şekilde 
vermek gerekirse, Karahanlılar’ın 9. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan 
girişimlerinden Osmanlılar’ın 18. yüzyıl sonuna kadar devam eden süreci, özel-
likle Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’un kurulduğu 1795’e kadar geçen uzun 
dönemi eğitimde klasik dönem olarak adlandıracaktır. Türk eğitim tarihinde bir 
dönüm noktasını oluşturan Kara Mühendishânesi’nin kurulması ile birlikte, bir 
yandan “vaktin mizacı”, zamanın ruhu açısından zeminini kaybeden, öte yandan 
silsilesi /düzeni ve geleneği bozulan medrese eğitiminin yanında veya dışında ge-
nel eğitim tasavvurunda Avrupa’daki gelişmelerle de örtüşecek şekilde modern 
dönem başlamış ve bu deneyim, içerik, yöntem ve anlayış açısından daha da ge-
lişerek ve kurumsallaşarak Türk eğitiminde yarattığı çatallaşma da dahil olmak 
üzere çeşitli sorunlarıyla birlikte Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar devam etmiştir. 
19. yüzyılın mektep-medrese ayrışması ve yabancı okullar deneyiminden önemli 
dersler çıkartan Cumhuriyet’in ilk işi, modern Türk eğitim anlayışını ve kurum-
larını birbiriyle uyumlu bir bütün haline getirmek, zamanın ruhuna uygun bir 
şekilde geliştirmek ve eğitimi; bölge, ırk, cinsiyet ve din farkı gözetmeksizin yay-
gınlaştırmak ve daha da işlevsel hale getirmek olmuştur.

Eğitimdeki klasik deneyimden modern çağa geçişi dönemlendirirken ge-
nel hatlarıyla Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti şeklinde başlıklar altında ele 
alan bu çalışma, yöntem açısından şu noktayı da dikkate alacaktır: Türkler’in 
klasik dönemdeki uzun medrese deneyimini, bozulduğu son aşamaya bakarak 
değerlendirmek yanıltıcı sonuçlara vardırabileceğinden dolayı, uzun yıllar hem 
Selçuklular’ı hem Osmanlılar’ı her açıdan besleyen ve taşıyan bu eğitim kurum-
larının geçmişini son yozlaşmış hâlinin etkisinde kalmadan çözümlemeye çalışa-
caktır. Şüphesiz böyle bir tutum olguya daha uygun düşecektir.

I. Klas k Dönem

Eğitim açısından, öncesindeki oluşum ve kurumsallaşma aşaması hakkında 
pek fazla bilgi sahibi olamamamız sebebiyle yaklaşık 10. yüzyıldan başlayıp 18. 
yüzyıl sonuna kadar devam eden bu uzun döneme klasik dönem adını verme-
mizin nedeni, içeriğini ve farklı düşünce okullarını tartışma konusu yapmaksı-
zın, kurum ve yöntemiyle birlikte dinî dünya görüşü çerçevesinde şekillenen bir 
eğitim anlayışının uzun süre varlığını sürdürebilmesinden kaynaklanmaktadır. 



SEYF İ  KENAN

3

Bir diğer nedeni de, İslâm bilim ve düşüncesinin klasik çağı olarak da ifade 
edilen 8.-16. yüzyıllar1 arasında gelişerek ve geleneğini oluşturarak olgun dö-
nemini yaşayan bu eğitim anlayışı ve kurumlarının, zaman zaman tartışmalı 
veya sorunlu süreçler yaşasa da kültürel ve medeneyitsel anlamda etkinliğini, bir 
başka ifadeyle taşıyıcılığını ve öncülüğünü modern dönemin ve aydınlanmanın 
şekillenmeye başladığı aşamaya, 18. yüzyıl sonlarına gelinceye kadar devam et-
tirebilmesidir.

7-9. yüzyıllar arasında çok farklı kültür ve coğrafyaları etkisi altına almaya 
başlayan İslâm medeniyeti, ilme ve öğrenmeye yaptığı açık vurguyla birlikte2 eği-
timi, adil ve evrensel bir toplumsal düzenin gerçekleşmesini sağlayacak en etkin 
hedef olarak belirlemişti. Bu amacı gerçekleştirmek için yapılı veya yapılı olma-
yan hem temel, hem yüksek seviyede eğitim veren kurumlar ve kurumsallaşmalar 
hızlı bir şekilde yaygın hale gelmiştir. İslâm düşünce ve kültürünün biçimlen-
me dönemine çeşitli şekillerde katkıda bulunan ilim insanlarının çoğunluğunun, 
aynı zamanda birer öğretmen olduğunu gözlemlemek şaşırtıcı gelmemelidir. Bu 
öğretmen alimlerin eğitim faaliyetleri, dönemi ve doğası gereği bireysel, ancak 
dışa vurum ve ifade açısından entelektüel nitelikte olmuştur.3 Nihayet bu sürecin 
örgün eğitimsel kurumsallaşmasının ise 9.-10. yüzyıllardan itibaren medreselerin 
oluşumuyla gerçekleştiği bilinmektedir.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ortaya çıkan siyasal ve toplumsal örgüt-
lenme biçimleri, kültürel ve siyasal dinamiklerden kaynaklanan özgün boyutlar 
bazan farklılıklar ortaya çıkarsa da bu klasik dönemin yapılı eğitim kurumu med-
resenin eğitim anlayışında ciddi bir değişiklik modern dönemlere gelinceye kadar 
yaşanmamış; din bilimleri, özellikle fıkıh ve kelâm ağırlıklı olarak eğitim prog-
ramlarının felsefesini ve ufkunu belirlemiştir.

Her kültür ve medeniyet, gerek Avrupalı gerekse Asyalı olsun, kendi sos-
yal ve kültürel tarihlerinde ve eğitim deneyimlerinde nasıl farklı aşamalardan 
geçmiş, evrimler yaşamış, özgün eserler ortaya koymuşsa, Türkler de eğitim 
tecrübelerinde tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren benzer aşamalardan 

1 G. Saliba, Islamic Science and the Making of Renaissance (Cambridge: The MIT Press, 
2007), s.1-72.

2 İslâm kültür ve düşünce tarihi konusunda önemli çalışmaları olan Rosenthal’in de 
ısrarla belirttiği gibi, “ilim” kadar İslâm uygarlığını bütün yönleriyle etkileyen ve uf-
kunu belirleyen başka bir kavram yoktur. Bkz. F. Rosenthal, Knowledge Triumphant: 
The Concept of Knowledge in Medieval Islam (Leiden: Brill, 2007), s.1-4.

3 S. Günther, “Advice for Teachers: The 9th Century Muslim Scholars Ibn Sahnun and 
al-Jahiz on Pedagogy and Didactics,” Ideas, Images, and Methods of Portrayal: Insights 
into Classical Arabic Literature and Islam (ed. S. Günther, Leiden: Brill, 2005), s.89.
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geçmişler, bir yandan başkalarından öğrenmeye kendilerini açık tuttukları gibi 
diğer yandan da eğitim içeriğinden kurumlarına, öğretim yöntemlerine va-
rıncaya kadar kendilerine özgü başarılı deneyim ve örnekleri üretmekten geri 
kalmamışlardır.

Sınıfsal farklılıkların derin olmadığı, hayat boyu elde edilen deneyim ve biri-
kimin öne çıktığı, mücadele ve eşitlik anlayışının özel bir yer tuttuğu Türkler’in 
Orta Asya dönemlerinde, yoksulların da aynı imkanlarda yetişerek erdemli, onur-
lu ve cesur bir şekilde hayata katılabilme fırsatlarının bulunduğu anlatılmaktadır. 
İslâmiyet’i kabul etmelerinden sonra Kaşgarlı Mahmud’un yazdığı ünlü Dîvânu 
lügâti’t-Türk adlı eseri Türkler’in eğitim anlayışından da izler taşırken, hayatta 

“sadelik, tevazu, mertlik, cömertlik ve güzel huyluluk” öne çıkan ilkeler olarak 
göze çarpar. Yusuf Has Hacib ise Kutadgu Bilig’de “Bilgiyi büyük bil ve anlayışı 
ulu; bu iki şey yükseltir seçkin kulu,” veya “Anlayış ve bilgiye tercüman olan dil-
dir; insanı aydınlatan açık dilin kıymetini bil!”4 gibi algı inşa edici sözleriyle klasik 
dönem Türk eğitim anlayışının şekillenmesinde önemli katkılar yapmıştır.

10. yüzyıl ortalarına doğru İslâmiyet’e giren Karahanlılar’ın Bağdat’taki eği-
tim kurumlarından esinlenerek İslâm kültürü ve düşüncesinin bölgeye nüfuzu ve 
yaygın hale gelmesinin yanı sıra eski inançlarla da mücadele etmek için Türkistan 
ve İran bölgesinde eğitim kurumları açtığı bilinmektedir. Tarihte ilk medresenin 
kavramıyla birlikte ne zaman ve nerede ortaya çıktığı tam olarak tespit edile-
mese de asıl gelişimini ve yaygınlaşmasını 11. yüzyılda Büyük Selçuklu veziri 
Nizâmülmülk’ün öncülüğünde başardığını belirtmek gerekir. Eyyûbîler, Anado-
lu Selçukluları, Artuklular ve diğer Türk devletleri ağırlıklı olarak dinî olmakla 
birlikte çok programlı (fıkıh, tıp, astronomi, matematik) medreseler kurma ko-
nusunda önemli teşebbüslerde bulunmuşlardır.5 Günümüze kadar gelmeyi başa-
ran Sivas ve Amasya’daki Gök Medrese,6 Erzurum’daki Çifte Minareli Medrese, 

4 Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig (çev. Reşid Rahmeti Arat, İstanbul: Kabala Yayınevi, 
2006), s.115-121, 75-81).

5 Ayrıca klasik dönem medrese veya medrese öncesi eğitim ve bilim faaliyetlerinden 
farklı coğrafya ve dönemlerden kesitler için bkz. G. Makdisi, The Rise of Colleges: 
Institutions of Learning in Islam and the West (Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 1981), s. 24-35: A. Sayılı, Uluğ Bey ve Semerkand’daki İlim Faaliyeti Hakkında 
Giyasüddin-i Kâşî’nin Mektubu (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1991), s.7-31, 76-92: G. 
Saliba, Islamic Science and the Making of European Renaissance (Londra: The MIT 
Press, 2007), s. 1-129.

6 Sadi Kucur, Sivas, Tokat ve Amasya’daki Selçuklu ve Beylikler Devri Vakıfları - Vakfiye-
lerine Göre - (doktora tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 
1993, s. 34-54; Orhan C. Tuncer, Sivas Gök Medrese (Ankara: Vakıflar Genel Müdür-
lüğü Yayınları, 2008), 192 s. 1280 tarihli Sivas’taki Sahibiyye Medresesi vakfiyesinde 
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Konya’daki İnce Minareli Medrese ve Kayseri’deki Gevher Nesibe Tıp Medre-
sesi Selçuklular’dan Mardin’deki Kasımiye Medresesi, Artuklu devrinden kalma 
bu dönem medreselerinin önemli bir eğitim-kültür miraslarından bazılarıdır.7 
Nizâmülmülk’ün kurduğu Nizâmiye medreselerinin ilki 1067’de Bağdat’ta eği-
time başlamış; hoca ve öğrencilere ait odalar, dershaneler, mescid, kütüphane, 
yatakhane, yemekhane ve hamam gibi bölümlerin birbirine yakın mesafede yer 
aldığı bir külliye şeklinde inşa edilmiş, daha sonra ise diğerleri, Nişabur, İsfahan, 
Belh, Musul, Merv, Herat ve Basra nizamiyeleri takip etmiştir. Din önemli ol-
makla birlikte – medreseler kuruluş felsefeleri gereği sadece Müslüman öğrencile-
ri kabul etmişlerdir – hangi toplumsal sınıf veya etnik gruptan gelirse gelsin ayrım 
yapmaksızın herkese açık, ücretsiz ve örgün olan bu medreselerde öğrenciler, ge-
nellikle burslu ve yatılı olarak eğitim-öğretim görmüşlerdir.

12. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmaya başlayan medreseler ve bunları besleyen 
vakıf düzeni, sadece İslâm dünyasının önde gelen, bir uçtan diğer uca uzanan 
kentlerine yayılmakla kalmamış, komşu kültür ve medeniyetler üzerinde de et-
kili olmuştur. Monica Gaudiosi, 1274’de kurulan ve modern yüksek okul siste-
minin başlangıcı olarak kabul edilen, Merton College’ın (Oxford Üniversitesi) 
oluşumunda ve İngiltere’deki vakıf sistemi ve anlayışının gelişmesinde İslâm dün-
yasında uygulanan vakıf hukuku ve sisteminin etkili olduğunu tespit etmiştir.8 
Doğu ve Batı dünyasında yüksek eğitim kurumlarının doğuşunu mukayeseli bir 
şekilde inceleyen George Makdisi, Müslümanların açmış olduğu eğitim ve bi-
lim kurumlarının, örneğin medrese ve rasathanelerin, Avrupa’daki yüksek okul 
ve üniversite sisteminin gelişmesine, hatta doktora ve kürsü gibi uygulamalara da 
kaynaklık ettiğini ortaya koymuştur. Charles H. Haskins’e göre Batı üniversitesi, 
Atina ve İskenderiye’nin değil Paris ve Bologna’nın mirasçısıdır;9 durum böyle 

öğrencilerin seviyelerinin nasıl düzenlendiğine dair şu önemli bilgilere rastlamak 
mümkündür. En yüksekten başlayarak öğrenciler dört gruba ayrılmaktadır. Seviye 
farketmeksizin her öğrenci günlük 960 gr. ekmek alırken aylık ücretleri derecelerine 
göre yapılmaktadır: 1. Fakihler (ayda 20 gümüş), 2. Müteallimîn (ayda 15 gümüş), 3. 
Muvassıtîn (ayda 10 gümüş), 4. Mübtediîn (ayda 8 gümüş). Bkz. S. Kucur, Beylikler 
Devri Vakıfları, s. 43.

7 Ara Altun, Mardin’de Türk Devri Mimarisi (İstanbul: Gün Matbaası, 1971), s.95-100; 
Berrin Alper, “Mercek Altında bir Yapı: Sultan Kasım Medresesi,” Taşın Belleği Mar-
din (ed. Filiz Özdem, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005), s.241-264.

8 M. Gaudiosi, “The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of 
the Trust in England: The Case of Merton College,” University of Pennsylvania Law 
Review vol.136, no.4, (1988), s.1231-1261.

9 C. H. Haskins, The Rise of Universities (yay. haz. Lionel S. Lewis, Londra: Transaction 
Publishers, 2007), s.3-36.
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olunca Bologna ve Paris’in de Bağdat’ın mirasçısı olduğu söylenebilir.10 Bununla 
birlikte, Antik Çağ’ın klasik dönem Bağdat’ında şekillenen yüksek eğitim, felsefe 
ve kültür hayatının oluşumundaki katkısı inkar edilemeyecek bir olgudur. Fa-
kat İslâm dünyasındaki bu özgün deneyim ve birikim dolayısıyla bilgi ve eğitim 
alanında yaşanan bu önemli sıçrama daha sonra, Olaf Pedersen’in de ifade ettiği 
gibi, Avrupa’da yüksek eğitimin yeniden yapılanmasında rol oynayan en önemli 
etkenlerden birisi olmuştur.11

13. yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu’nun kuzey-batısında küçük bir bey-
likle başlayan ve farklı coğrafya, kültür ve yaşam geleneğine sahip toplulukları 
içine alan ve uzun yıllar yaşatabilen bir devlet ve yönetim anlayışıyla temayüz 
eden Osmanlılar, aynı zamanda bu tecrübeyi inşa eden, bu birikimi mümkün 
kılan üstün bir eğitim anlayışı ve uygulamasının varlığına da işaret ediyordu. Ge-
rek kurumlaşmış, örgütlü sıbyan, medrese ve Enderun12 ile gerekse yaygın ve 
daha esnek olan kütüphane, cami, dârüşşifâ, rasathane, muvakkithâne, dergah, 
tekke gibi yarı dinî yarı eğitimsel ve kültürel kurumların yanında “Ahî teşkilatı” 
ve “Loncalar” şemsiyesi altında teşkilatlanan oldukça geniş meslekî eğitim ku-
rumları, Osmanlı İmparatorluğu’nu yüzyıllarca beslemiş ve modern zamanlara 
kadar taşımıştır. Askerî yapıdan ticarete, hatta vergilendirmeye varıncaya kadar 
devlet düzenini inşa ederken nasıl ki bulunduğu coğrafyadaki eski deneyimle-
ri ister İlhanlı, Abbasi veya Selçuklu olsun, isterse Bizans olsun bu tecrübeleri 
dikkate alarak, seçerek ve özümseyerek ve daha da geliştirerek kendi yapılarını 
inşa eden Osmanlılar, kurulurken dönemlerinde eğitimdeki en üstün kurumları 
ve içeriklerini de kendi dünyalarına uyarlamada gecikmediler ve kısa zamanda 
İznik, Bursa, Edirne, İstanbul medreseleri13 sadece Anadolu ve Rumeli için değil, 

10 G. Makdisi, “Baghdad, Bologna, and Scholasticism.” Centres of Learning: Learning 
and Location in Pre-Modern Europe and the Near East (ed. J. W. Drijvers & A. A. Mac-
Donald, Leiden: E. J. Brill, 1995), s.141-157.

11 O. Pedersen, The First Universities: Studium Generale and the Origins of University 
Education in Europe. (İngilizce’ye çev. Richard North, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1997), s. ix-28. 

12 Osmanlılar’da askerî ve idarî yönetici sınıfının yetiştirilmesi için düzenlenen ve 
bir saray eğitim kurumu olan Enderun hakkında bkz. İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı 
Devleti’nin Saray Teşkilatı (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1945), s. 297-357: B. Miller, 
The Palace School of Muhammad the Conqueror (Cambridge: Harvard University 
Press), s. 94-151.

13 Bu medreselerin başında Fatih’in inşa ettiği Sahn-ı Semân medreseleri gelir. İleri se-
viyede hem aklî hem naklî ilimlerin birbirleriyle uyum içinde öğretildiği bu eğitim 
külliyesi hakkında bkz. F. Unan, Fatih Külliyesi: Kuruluşundan Günümüze (Anka-
ra: Türk Tarih Kurumu, 2003), s. 452; H. Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi: 
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bütün İslâm dünyası için hem dinî ilimlerde hem de felsefe, tıp, astronomi gibi 
bilimlerde câzibe merkezi haline gelmeyi başarmıştır. Osmanlılar, kendilerinden 
önceki gerek Selçuklu olsun gerekse Mâveraunnehir, Bağdad ve Mısır medrese 
teşkilât deneyiminden ve telifât birikiminden istifade etmiş, klasik medrese eğiti-
mini devam ettirmiştir. Hem Selçuklular hem Osmanlılar devri, dinin bütün mü-
esseselere hakim olduğu bir dönem olması, özellikle de ilim ve medrese eğitimi 
söz konusu olduğunda, kuruluşundan itibaren kelâm ve fıkhın eğitimi öncelikle 
akla gelmesi sebebiyle, Nafi Atuf ’un da belirttiği gibi, Osmanlılar’da da eğitim 
ve öğretim anlayışı ve kurumları modern zamanlara kadar dinî temelli olmuştur.14 
Özetle devir, dünya görüşü ve yaşam tarzı dinîydi; böylece eğitim de dinî çerçeve 
ve anlayışta şekillenmişti.

Eğitim anlayışı ve kurumları dinî ağırlıklı olmakla birlikte, bilginin diğer alan-
larında, felsefe, matematik ve astronomi gibi alanlar da zaman zaman medrese 
müfredatında yer bulmuş, bazan da dışlanmıştır. 17. yüzyıl ortalarında felsefî 
ilimlere karşı özellikle merkezdeki önde gelen medreselerin ortaya koyduğu dış-
layıcı tavır ve medrese müfredatındaki yozlaşma, gerek medrese dışından gelen, 
fakat medresede okutulan veya okutulmayan pek çok eseri özel halkalarda çe-
şitli hocalardan okuyan Kâtib Çelebi (ö. 1657), gerekse medrese içinden gelen 
Hafâcî (ö.1659) gibi dönemin entelektüelleri tarafından dile getirilmiştir.15 Man-
tık, medrese eğitiminde modern eğitimde matematiğin gördüğü işleve benzer bir 
işlev gördüğünden dolayı bütün disiplinlerin, özellikle de nazarî hikmetin aracı 
olarak kabul edilmiş, Ali Kuşçu’dan itibaren medrese müfredatının ayrılmaz bir 
dersi haline gelmiş ve bu konumu 20. yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir. 

Medrese Programları, İcazetnameler, Islahat Hareketleri (İstanbul: Dergah Yayınları, 
1983), s. 78-89.

14 N. Atuf, Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme (İstanbul: Muallim Ahmet Halit 
Kütüphanesi, 1930), I, 8. Ayrıca bkz. R.C. Repp, The Müfti of İstanbul: A Study in the 
Development of the Ottoman Learned Hierarchy (Londra: Ithaca Press, 1986), s.27-72; 
M. Zilfi, The Politics of Peity: The Ottoman Ulema in the Postclassical Age (1600-1800) 
(Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1988), s. 43-80. Modern dönemlere gelinceye ka-
dar Osmanlı medreselerinde okutulan dersler ve içerikleri hakkında genel bilgi için 
bkz. M. Kütükoğlu, XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 
2000), s.8-23.

15 K. Çelebi, Mîzânü’l-Hakk fî İhtiyâri’l-Ehakk (Kostantıniye: Matbaa-i Ebu’z-ziyâ, 1306), 
s.11; K. Çelebi, Keşfü’z-zünûn an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn (haz. Şerefettin Yaltkaya, Ki-
lisli Rıfat Bilge), İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1941), I, 680; Şihâbüddin Ahmed 
b. Muhammed b. Ömer El-Hafâcî, Habâyâ’z-zevâyâ fimâ fi’r-ricâli mine’l-bekâyâ (nşr. 
Mehmet M. Ergin, Ankara: Araştırma Yayınları, 2008), s. 535-569; Muallim Cevdet, 
Mektep ve Medrese (haz. Erdoğan Erüz, İstanbul: Çınar Yayınları, 1978), s.80-89.
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Osmanlı entelektüelleri, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa’da üretilen 
çalışmalardan yararlanarak çeşitli çeviri ve telif eserler üretmiş ve Sâlih Zeki ile 
birlikte de modern sembolik mantığa geçmişlerdir. Zaten 18. yüzyılın başların-
dan itibaren modern kozmoloji ve tabiat felsefesine yönelen Osmanlı düşünür-
lerinin bulunduğu bilinmektedir. 15-16. yüzyıldan itibaren Matematik bilimini, 
Ali Kuşçu ve Takıyyüddin er-Râsid’in hem klasik geleneği devam ettiren hem de 
mekanik-otomatik saatleri konu edinen eserlerle ileri bir aşamaya taşıyan Osman-
lı bilim insanları, Başhoca İshak Efendi ile modern matematiği kendi dünyalarına 
aktarmışlar, aynı zamanda Cambridge Üniversitesi üyeliğine kabul edilen Emin 
Paşa (1840-1892) ile Fransızca kaleme aldığı matematik alanındaki dikkat çekici 
eserlerle modern matematik alanında da devirlerini yakalama çabası içinde ol-
duklarını göstermişlerdir.16 Tıp alanında da kendinden önceki medeniyetlerin de-
neyimlerinden istifade eden, Abbasi ve Selçuklular’daki “bîmâristan” kurumlarını 
devralan ve geliştiren Osmanlılar, hem saray ve ordu hem de halk için sağlık hiz-
metlerini yaygınlaştırmışlar, tıp eğitimini ise bazan sağlık kurumları bünyesinde 
bazan da müstakil konumda bulunan tıp medreseleri ile inkişâf ettirmişlerdir.17

Modern anlamda sınıf düzeninin bulunmadığı, daha çok okutulan kitap ve 
hoca merkezli bir eğitim anlayışının uygulandığı ve seviyelerin buna göre belir-
lendiği medreselerdeki derslerde takip edilen öğretim seviyelerine bakılırsa ge-
nellikle üç aşamanın öne çıktığı görülebilir: giriş (iktisâr), orta (iktisâd) ve ile-
ri (istiksâ) seviye.18 Bazan 7, bazan 10, bazan da – Süleymâniye Medresesi’nde 
olduğu gibi – 12 seviyeye çıkan medrese yapılanmasında bu aşamalar, öğretim 
düzeninde belirleyici olmuştur. Seviyeyi ise okutulan kitap ve hoca tayin etmiştir. 
Seviyeyi belirleyen kitap ve hoca olduğundan dolayı talebeler medreseden daha 
çok hocaların peşinde olmuş, uzun yolculuklar yaparak farklı hocalardan çeşitli 
icazetler almaya çalışmışlardır.19 Az önceki aşamalar dikkate alınarak okutulacak 
kitaplar belirlenmiş; ders kitaplarıyla derslerin içeriği ve öğretim yöntemleri doğal 
olarak seviyelere göre farklılaşmıştır. Öğretilen içeriğin doğası, medreselerde öğre-
tim yöntemlerini de genel hatlarıyla belirlemiştir: ezberleme, tekrarlama, anlama, 
müzâkere ve not tutma. Ayrıca medreseden mezuniyet esnasında veya müderris 
olarak atanmadan önce verilen ta’lika adlı çalışmalar ile medreseliler, kendileri-
ne ait anlayışları da yansıtarak bir âlimden, her hangi bir konu veya eserle ilgili 

16 İ. Fazlıoğlu, “Osmanlılar: İlim ve Kültür,” TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 
Yayın Matbaacılık, 2007), XXXIII, 548-556.

17 A. Terzioğlu, “Bîmâristan,” TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Diyanet Vakfı Neşriyat 
ve Matbaacılık, 1992), VI, 163-178.

18 A. Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1970), s.157.
19 A. Sayılı, Higher Education in Medieval Islam: The Madrasa (y.y.:y.y., 2002), s. 16.
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ilmî çabasını değerlendirdiği kısmen de olsa özgünlük taşıyan eserler üretiyorlardı. 
Ta’lika tarzı eserlerde genel geçer bir yöntemin olmadığı, her bölgenin kendine 
has yöntemi inşa ettiği bilinmektedir. 16. yüzyılda İstanbul’un önde gelen medre-
selerine müderris tayini için imtihandan başarıyla geçenlerden bazan bir de ta’lika 
yazmaları istenmiştir. Bu arada Türk eğitim tarihi açısından dikkat çekici bir uy-
gulama olarak, Fatih Sultan Mehmed’in medrese teşkilâtını yapılandırırken açtı-
ğı medreselerde, sıbyan mekteplerinde muallimlik yapmayı düşünenler için ayrı 
dersler koyduğu ve bu dersleri görmeyenlerin sıbyan mekteplerinde muallimlik 
yapmalarını yasakladığı bilgisi aktarılabilir.20

Medrese eğitiminden önce, bugünkü ilköğretim seviyesinde eğitim veren ve 
köylere kadar yayılan, fakat daha çok Kur’an, ilmihâl (temel dinî bilgiler), aritme-
tik, okuma ve yazmanın öğretildiği, kızların da eğitim gördüğü sıbyan mektepleri, 
Osmanlı ülkesinde köylere kadar yayılmıştı. Söz gelimi Evliyâ Çelebi, doğduğu 
ve uzunca bir zaman yaşadığı İstanbul’da, 17. yüzyılın ilk yarısında 1299 sıb-
yan mektebinin bulunduğundan bahsetmektedir. Anlattıkları veya verdiği sayılar 
abartılı bulunan Çelebi’nin verdiği bu rakamların sağlamasını, yaklaşık bir buçuk 
asır sonra Hammer’in İstanbul gözlemlerinde teyid etmek mümkündür. Hammer, 
bu mekteplerin sayısının 19. yüzyılın başlarında 1653 olduğunu söylemektedir.21 
Çelebi’nin verdiği rakamlar bazan abartılı bulunsa da, 16. yüzyıl sonlarında 
İstanbul’da uzunca bir zaman geçiren Protestan vaiz Salomon Schweigger da sa-
dece İstanbul’da değil, başka kentlerde de çocuklara okuma yazma öğreten ilko-
kulların sayısının çok yüksek olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Türklerin çocuk 
eğitimi konusundaki tavırlarını da günlüklerinde anlatan Schweigger, çocukların 
Almanya’da olduğu gibi sertlik ve korku ile eğitilmediğini, Türkler’in de çocukla-
rını cezalandırdıklarını, ancak daha ölçülü ve sabırlı davrandıklarını, hıristiyan-
larda âdet olduğu gibi kızılcık sopası ile onları dövmediklerini aktarmaktadır.22

20 Atuf, Türkiye Maarif Tarihi, I, 9.
21 J. von Hammer, Constantinopolis und der Bosporos (Osnabrück: Biblio Verlag, 1967), 

s. 510.
22 S. Schweigger, Sultanlar Kentine Yolculuk (1577-1581) (çev. Türkis Noyan, İstanbul: 

Kitap Yayınevi, 2004), s.127. Yine Türkis Noyan’ın, bu makale son şeklini alırken 
yayımlanan ve okurken insan zorlasa nadiren küçük kalem oynatmaları hissedebileceği 
birkaç yer olsa bile, karşısında bizi sadece saygıyla eğilmeye mahkum eden emek ve 
düşünce mahsûlü Lubenau çevirisinden birkaç önemli bilgiye de burada yer ver-
meliyim.  1587-1589 yılları arasında Osmanlı dünyasını gezen Reinhold Lubenau, 
İstanbul’daki “olağanüstü güzel binalar”dan bahsettiği bölümde, şehirdeki “okulların” 
sayısını 625, “Medrese denen yüksek okulların” sayısını 515, cami ve mescitlerin 
sayısını 485, hasta ve deliler için hizmet veren bakımevlerinin (tımarhaneler) sayısını 
110, Rum kiliselerinin sayısını 44 ve Yahudi okullarının sayısını 70 olarak vermektedir. 
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Genellikle modern dönemdeki literatürde her açıdan, özellikle de bilim ve 
eğitim kurumları ve anlayışı açısından Osmanlılar’ın inhitât (duraklama veya 
gerileme, çöküş değil) dönemi olarak kabul gören 18. yüzyılda bile devlet dü-
zeni ve bürokrasideki dikkat ve özen, muamelelerdeki titizlik, mâlî hesaplama-
larda gösterdikleri hız ve isabetlilikleri konusunda İstanbul’da bulunan bazı Ba-
tılı elçi ve gözlemciler, hiçbir Avrupalı devletin Babıâli ile yarışamayacağını dile 
getirmişlerdir.23 Nitekim 1781-1786 yılları arasında İstanbul’da bulunan ve bir 
yandan Venedik balyosunun oğluna hocalık yaparken bir yandan da İmparator-
luk başkentinde çok çeşitli ilim çevreleriyle irtibat halinde olan ve yapmış olduğu 
detaylı gözlem ve notlarını üç cilt halinde (Letteratura Turchesca) kitaplaştıran 
Toderini, gelenek halinde usta-çırak ilişkisi içerisinde bürokraside (kalemiyede) 
yetişen Türklerin “ilm-i hesâb” konusundaki becerileriyle alakalı şu notları kayda 
geçirmişti: “…gayet basit ve kısa yöntem kullanarak çok hızlı hesab ediyorlar. 
Çeyrek bir sayfaya birkaç dakikada bizim dört sayfaya iki saatte sığdırabileceği-
mizden daha fazlasını kaydederek hesaplayabiliyorlar; sayılarda iyice ehliyet kesb 
etmiş bazı Avrupalılardan bunu işitiyorum... bu bilimi mükemmel bir şekilde 
ve kısa yoldan işleyen Arapça ve Türkçe kitaplar çevrilse, bizdeki aritmetiğe çok 
yararı olur”.24 Toderini’nin bu tespitleri, bir yandan Osmanlıların maliye hesap-
larındaki yetkinliğinin teyidi açısından önemli olmakla birlikte diğer yandan da 
bu gözlemlerin, Osmanlılar’ın bilim ve teknik eğitimdeki açığını kapatmak, özel-
likle askeri teknoloji ve eğitimdeki ihtiyacını karşılamak için Avrupa’dan getirilen 
uzmanların istihdam edildiği, 1775’de eğitime başlayan ve öğretim kadrosunda 
yabancı uzmanların da istihdam edildiği Bahrî Mühendishâne’nin kuruluş zama-
nına denk düştüğünü belirtmek gerekir.

II. Modern Dönem

Osmanlılar’da erken modern bilim ve teknik eğitimi, Humbaracı Ahmed 
Paşa tarafından 1734’te yeniden düzenlenerek açılan Humbaracı Ocağı (bir tür 
hendesehâne) ile başlatılabilir. 18. yüzyılın yarısı geçildiğinde Osmanlılar’ın kendi 
iç düzen ve dünya görüşü açısından bir dereceye kadar yeterli olarak kabul edilen, 

Bkz. Reinhold Lubenau Seyahatnamesi: Osmanlı Ülkesinde 1587-1589 (çev. Türkis No-
yan, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2012), s.213.

23 G. Larpent, Turkey: Its History and Progress From the Journals and Correspondence of Sir 
James Porter, Fifteen Years Ambassador at Constantinople (1746-1762) (Londra: Hurst & 
Blackett, 1854), s.268.

24 G. Toderini, Letteratura Turchesca (Venedik, Giacomo Storti, 1787), I, 101-102. (Bu 
eserin henüz basılmamış Türkçe çevirisini kullanmama âlicenaplık göstererek izin ve-
ren klasik İtalyanca uzmanı Dr. M. Adnan Gökçen Bey’e teşekkür ederim).
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devletin merkezinde usta-çırak ilişkisi çerçevesinde eğitim-öğretimini sürdüren 
taife-i efrenciyân ve ehl-i hiref başta olmak üzere geleneksel eğitim-öğretim anla-
yış ve kurumlarının ürettiği fen ve teknoloji düzeyi ile bilimsel devrimini gerçek-
leştiren ve akabinde sanayi devrimini gerçekleştirmede önemli mesafeler kateden 
Avrupalılar’ın ulaştığı birikim ve seviye arasında kısa zamanda kapatılması güç, 
ciddi bir farklılaşma meydana gelmişti. Bu farkın veya ayrışmanın en somut ve 
ikna edici şekilde hissedildiği anlar ve alanlar, şüphesiz savaşlar olmuştur. Devlet-
ler savaş yapmıştır, ancak savaşlar ve savaşlarda kullanılan donanım ve teknoloji, 
öte yandan devletleri de biçimlendirmiştir. 1768’de başlayan ve 1774’de Küçük 
Kaynarca Antlaşması’yla sonuçlanan Osmanlı-Rus savaşı, Osmanlılar’ın zafiyetini 
bütün açıklığıyla ortaya çıkarmıştı. Bu sırada yaşanan 1770 Çeşme olayının ar-
dından dönemin teknik donanımına sahip eğitimli kadroların yetiştirilmesi ve bir 
deniz mühendishânesinin açılması acil bir ihtiyaç olarak Osmanlı yöneticilerinin 
karşısına çıkmıştı. Bu ihtiyacı karşılamak üzere 1775’te ilerideki ufuk açıcı ismiyle 

“Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun” açılır.25 Bu mühendishânenin çeşitli sebep-
lerle, özellikle de yabancı hocalara çok bağlı olması, onların da siyasî veya başka 
nedenlerle ülkelerine dönmeleri sebebiyle beklenen netice alınamamıştır. Kritik 
bir dönemde, 1789’da tahta geçen ve imparatorluk genelinde yeniden bir yapı-
lanma sürecine giren “aydınlanmış hükümdar”26 III. Selim, Fransa’da Mouradga 
D’Ohsson’un ve özellikle Viyana’da Ebûbekir Râtib Efendi’nin askerlik ve mühen-
dislik akademilerinde yaptığı dikkatli gözlemlerinden de istifade ederek, 1795’de 
Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’u, kendi ifadesiyle, “etraftan mühendis celp 
olunmaktan ise Devlet-i Aliyye’de bir mühendishâne” açmayı kararlaştırır.27 Her 
ne kadar Niyazi Berkes, III. Selim dönemini Türk çağdaşlaşma tarihinin ikinci 
aşaması olarak değerlendirse de bu devir Türk eğitim tarihinde modern anlayışın 
ve kurumlaşmanın ilk ortaya çıktığı aşama olarak dikkat çekmektedir. Eğitimdeki 
bu dönüm noktasını oluşturan yeni özellikler açısından, zamanı ve süreci belli ol-
mayan seviye yerine bu mühendishânede aşamalı ve yapılı bir şekilde ilerleyen sınıf 
sisteminin kurulması, pedagojik ders kitaplarının hazırlanması, dersliklerde yere 

25 M. Kaçar, Osmanlı Devleti’nde Bilim ve Eğitim Anlayışındaki Değişmeler ve Mühen dis-
hânelerin Kuruluşu (doktora tezi, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996), s. 61, 96-97.

26 K. Beydilli, “Aydınlanmış Hükümdar,” Nizâm-ı Kadîm’den Nizâm-ı Cedîd’e III. Selim 
ve Dönemi- Selim III and His Era from Ancien Rėgime to New Order (ed. Seyfi Kenan, 
İstanbul: İSAM Yayınları, 2010), s.27-57.

27 S. Kenan, “III. Selim Dönemi Eğitim Anlayışında Arayışlar,” Nizâm-ı Kadîm’den 
Nizâm-ı Cedîd’e III. Selim ve Dönemi- Selim III and His Era from Ancien Rėgime to 
New Order (ed. Seyfi Kenan, İstanbul: İSAM Yayınları, 2010), s.136; K. Beydilli, Türk 
Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishâne: Mühendishâne Matbaası ve Kütüphânesi 
(1776-1826) (İstanbul: Eren Yayıncılık, 1995), s.36.
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oturma yerine sınıf düzeninin başlaması ve sınıflara sıraların girmesi,28 matbaanın29 
eğitim-öğretim amaçlı kullanılması, hatta yabancı dil öğreniminin müfredata gir-
mesine varıncaya kadar çeşitli yenilikleri verebiliriz. III. Selim, eğitimdeki bu tek-
nik ve yöntemsel yeniliklere kapı açmanın yanı sıra müfredat belirlenirken eğitim 
anlayışının özünde önemli bir dönüşümü başlatmayı hedeflemişti: imparatorluk 
aklının fizik dünyaya ve doğa bilimlerine bakan yönünü geliştirmek. Öte yandan 
geleneksel eğitimin merkezleri olan medreseleri de ihmal etmemiş, liyâkati ölçü 
alan bir düzen getirmiş, eğitim yapılamayan, hatta toplumsal yaşamı rahatsız eder 
durumların yaşandığı bazı medreselere çekidüzen vermiş, nihayet ulemâzâdeye 
sınavsız müderrislik payesi verilmesini durdurarak “beşik ulemâsı” uygulamasını 
sonlandırmıştır.30 III. Selim’in bu eğitim girişimleri, II. Mahmud dönemi ve on-
dan sonraki bütün 19. yüzyıl boyunca ilerleyerek devam edecektir.

Nasıl 19. yüzyıl Avrupa için “Eğitim Çağı” olmuşsa, aynı şekilde Osmanlı-
lar için de kendi dünyası ve dinamikleri çerçevesinde eğitim çağı olmuştur. II. 
Mahmud 1824 tarihli fermanında, para kazanmak için 5-6 yaşındaki çocuklarını 
mektep yerine usta yanına verenlerin vebâlinin büyük olduğunu söylemiş, bu 
tarihten itibaren işyerlerine, temel dini bilgiler başta olmak üzere eğitim görme-
miş çocukların alınmasını yasakladığı gibi o dönemde çırak olup mektep tahsili 
görmeyenlerin de çalıştıkları yerden alınıp okullara devamlarının sağlanmasını 
emretmişti. 1834’te ilk büyük askerî okul olan Mekteb-i Harbiye açılırken öğren-
cileri artık “nefer” değil “talebe” olarak adlandırılmış ve o şekilde yaklaşılmış, en 
başarılı olanlar her yıl üçer beşerli gruplar halinde Avrupa’daki askerî akademilere 
gönderilmeye başlanmıştır. Harbiye, Bahriye, Hendese ve Tıp mekteplerine daha 
donanımlı öğrenci almak için Sıbyan mektebi üstü, 13 yaşına kadar çocukla-
rın eğitimini devam ettirebilecekleri Rüşdiye mektepleri farklı isimlerle 1838’de 
açılmıştır. Bu dönemin dikkat çekici bir başka gelişmesi de, özellikle 1819’dan 
itibaren misyoner okullarının imparatorluğun çeşitli bölgelerinde gözükmeye 
başlamasıdır.

1839’da ilan edilen Gülhane Hatt-ı Hümâyunu’yla birlikte “Tanzimat-ı Hay-
riye” dönemi başlamış; Osmanlı eğitim anlayışında kişinin gerekli ilmihal bilgile-
rini öğrendikten sonra kimseye muhtaç olmayacak seviyede bir tahsil kazanması, 
ilim ve fen öğrenmesi, görgü kuralları ve erdemle donanıp kişiliğini geliştirmesi 
önem kazanmıştır. Okullara lisân-ı Osmanî, tarih ve coğrafya dersleri konmuş, 

28 Faik R. Unat, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi bir Bakış (Ankara: Milli 
Eğitim Bakanlığı, 1964), s.14.

29 Bu mühendishânenin matbaası ve yayınları hakkında ciddi emek mahsulu çalışma 
için bkz. Beydilli, Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishâne.

30 Kenan, “III. Selim Dönemi Eğitim Anlayışında Arayışlar,” s. 129-163.
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bir Batı dilinin müfredatta yer alması kararlaştırılmış, anlaşılır bir dille yazma ve 
halka hitap etme öne çıkmıştır.

Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e kadar geçen uzun dönemde zaman zaman so-
runlar yaşansa da temel eğitim kurumları daha yaygın, düzenli ve sistematik hale 
gelmiş –1847’de ortaokul (rüşdiye), 1850’lilerde modern anlamda ilkokul (sıb-
yan okulları yerine ibtidaî), 1874’te de ilk lise (idadî) açılmış–, okulların ihtiyaç 
duyduğu nitelikli öğretmenler yetiştirecek okullar kurulmuş31 ve kısa ömürlü 
de olsa modern bir üniversite olarak Dârulfünûn bu devirde öğretime başlamış, 
halka da açık olan dersler 1863’de, yapılı yükseköğretim programı ise 1869’da 
başlamıştır.32 Üst seviyedeki bürokrattan çarşı esnafına kadar herkes eğitimle 
ilgilenmiş; muallim, mektep ve kalem, özetle çeşitli kavramları ve rolleriyle bir-
likte eğitim halkın yoğun bir şekilde gündemine girmiştir. Bunun temel sebe-
bi 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren eğitimin artık kurtuluşun en önemli 
çaresi olarak görülmesidir. Bunu en çarpıcı şekilde dile getirenlerden Âli Paşa, 
Osmanlılar’ı oluşturan toplumların her bireyinin eğitim seviyesinin, bilgi ve do-
nanımının en ileri noktaya götürülmesi gerektiğini belirtmiş,33 bu başarılamadı-
ğı takdirde Osmanlı Devleti “Çin seddi gibi hisarlar”la çevrilse bile daha bilgili 
ve eğitimli toplumların devlete üstünlük sağlayacağını, her şeylerini ellerinden 
alabileceklerini söylemiştir.

Gittikçe kurumsallaşan ve çeşitli alanlara yayılan modern eğitimin II. Mah-
mud iktidarının sonlarına doğru, özellikle Tanzimat’la birlikte Türkiye’ye geldi-
ği söylenebilir ancak 1869’da Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi yayınlanıncaya34 
kadar geçen uzun dönemin sistemsiz olduğu itiraf edilmelidir. Çeşitli alanlarda 
ihtiyaç duyulan okullar açılmışsa da bunlar arasında insicâm ve bütünlük kuru-
lamamıştır. Her okulun ayrı bir adacık gibi tek başına durduğu, Cevdet Paşa’nın 
ifadesiyle bazan binaya orta katından başlar gibi ilk önce orta seviyedeki okulların 
açıldığı veya askerî olanla sivil olanın birbirine karıştığı bir ortamda, temel eği-
timden yüksek eğitime varıncaya kadar bütün okulların, özellikle medreselerin, 
meslek okullarının ve giderek artan azınlık okullarının Osmanlı eğitim düzeni 

31 C. Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 
2007), s.4-35.

32 E. İhsanoğlu, Dârülfünûn: Osmanlı’da Kültürel Modernleşmenin Odağı (yay. haz. Hü-
meyra Zerdeci, İstanbul: IRCICA, 2010), I, 113; E. Dölen, Türkiye Üniversite Tarihi 
(İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010), I, 88.

33 E. D. Akarlı, Belgelerle Tanzimat: Osmanlı Sadrazamlarından Ali ve Fuad Paşaların 
Siyasi Vasiyetnameleri (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1978), s.1-8.

34 M. Cevad, Maarif-i Umumiye Nezâreti Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı (İstanbul: Matbaa-i 
Âmire, 1328), s. 110.
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içinde âhenkli bir yere oturtulması ancak 1869’dan sonra yavaş yavaş sağlanmaya 
başlamıştır.35 Bu Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi’nden sonra maarif merkez ör-
gütü şekillenmiş, okullar sistemli bir düzene girmiş, bir üniversite (Dârulfünûn) 
kurulmasına karar verilmiş, ilköğretim kız çocuklarını içine alacak şekilde zorun-
lu hale getirilmiştir.36

Tanzimat döneminde meslekî ve teknik eğitim konusunda da, kız ve erkek öğ-
retmen okulları, kız ve erkek teknik okulları tarzında değişik alanlarda önemli gi-
rişimler yapılmıştır. Bunlardan ilki 1847’de Yeşilköy’de açılan Ziraat Mektebi’dir. 
Meslekî eğitim alandaki bu girişimler imparatorluğun çeşitli bölgelerinde hızlana-
rak devam edecektir. Midhat Paşa, Tuna valiliği esnasında – benzer şekilde Bosna 
valisi Topal Osman Paşa da – bu meslek okullarından başka Balkanlar’da yetim ve 
fakir çocuklar için iş okulu tarzında, öğrencilerine hem meslek edindirme hem de 
iş kurdurmada yardımcı olan Islahhâneler açmıştır. Diğer taraftan da yerel ekono-
miyi ve girişimciliği canlandırmak için bölgede kurduğu memleket sandıklarıyla 
bugünkü Ziraat Bankası’nın öncülüğünü yapmıştır. Ancak bu eğitim girişimleri, 
lise çeşitlerini ve meslekî okulların sayılarını ülke genelinde yeterince artırmamış; 
açılan liseler sadece Dârülfünûn’a öğrenci yetiştirmekle meşgul olmuş, başka bir 
ifadeyle lise tasavvurunda sadece akademik konularda gerçekleştirilen eğitimin 
yeterli olabileceği düşünülmüştür.37

Osman N. Ergin, maarifte “yayılma ve ilerleme seneleri” diye adlandırdığı 
Kanûn-i Esâsî’nin ilanından itibaren 32 yıl süren II. Abdülhamid iktidarında, 
onun zamanına kadar “İstanbul surlarının içine hapsedilmiş olan” okullaşma ve 
eğitim faaliyetlerinin İstanbul sınırlarını aşarak vilâyetlere ve imparatorluğun 
çeşitli bölgelerine yayıldığını ifade etmektedir.38 19. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren dikkat çeken bir başka husus, Avrupa’nın bilim, teknoloji ve ekonomiye 

35 Bu tarihten sonra bile İstanbul’daki okulların taşradan alınan rüşdiye diplomalarını 
geçerli saymadığı durumlar da olmuştur.

36 Osmanlı çağdaşlaşma sürecinde kızların eğitimi için ayrıca bkz. S. A. Somel, “Osmanlı 
Modernleşme Döneminde Kız Eğitimi,” Kebîkeç. sy.10 (2000), s.224-237.

37 H. Ünder (haz.), Skolastik Eğitim ve Türkiye’de Skolastik Tarz: Salih Zeki, Yusuf Akçura, 
Muallim A. Cevdet (Ankara: Epos Yayınları, 2002), s.111.

38 O. N. Ergin, Türkiye Maarif Tarihi (İstanbul: Eser Matbaası, 1977), III, 874; Eği-
timdeki modernleşmenin merkezden taşraya doğru yaygınlaşması için ayrıca bkz. S. 
A. Somel; The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire 1839-1908: 
Islamization, Autocracy and Discipline. Leiden: Brill, 2001), s.83-138; B. Fortna, Im-
perial Classroom: Islam, The State and Education in the Late Ottoman Empire (Ox-
ford: Oxford University Press, 2002), s.130-164; M. Ö. Alkan, (haz.), Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim İstatistikleri 1839-1924 (Ankara: Başbakan-
lık Devlet İstatistik Enstitüsü, 2000), s.1-11.



SEYF İ  KENAN

15

dayalı ilerlemesini idrak eden ve bunun Osmanlı dünyasına kendine özgü yapı ve 
dinamikler içerisinde yansıması için tartışan, uğraş veren Namık Kemal, Ziya Paşa 
gibi düşünürlerin de katkılarıyla Osmanlı bürokrat ve entelektüellerinin “modern 
eğitim” anlayış ve kurumlarının nasıl gerçekleşebileceğini kavramalarıdır.

Buna karşılık, II. Mahmud’dan II. Abdülhamid döneminin sonlarına kadar 
eğitimin pek çok alanında önemli girişimler ve yenilikler yapılmasına rağmen 
medreselerin ihmal edilmesi sebebiyle bu kurumlardaki eğitim daha da kötü-
ye gitmiştir. Eğitimdeki yenileşme hareketleri içerisinde medreselerin gözardı 
edilmesinin önemli sebeplerinden biri, bu dönemde medresenin ve temsil et-
tiği zihniyetin ıslahının imkansız olduğu şeklinde bir düşüncenin oluşumudur. 
Bu algıyla birlikte bu dönemden doğarak gelişen ve hâlen de bazan çeşitli or-
tamlarda dile getirilen çok daha farklı bir telakkiye de yer vermeli: Yer yer bazı 
başarılı örnekler olmakla birlikte geneline bakıldığında hemen hemen herkes-
çe kabul edilen medreselerin bu bozulmuş, yozlaşmış haline bakarak önceki 
asırlardaki parlak eğitim-öğretim örneklerini, öncülük yaptığı noktaları, ye-
tiştirdiği önemli isimleri görmezlikten gelerek yok saymak ve hep bu bozuk 
halinden uzun asırlarca süren ve aslında bulunduğu kültür ve coğrafyaya göre 
farklılıklar, iniş-çıkışlar gösteren medreseleri tekdüze, yeknesak kalıplar içinde 
tasavvur etmek.

Öte yandan, 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde bizzat medreselilerin de 
artık dayanılmaz hale gelen medreselerdeki bozulmadan şikayet eder hale gel-
dikleri, sonuçta İttihatçılar döneminde medreselerin ıslahı arayışları ancak 
gündeme gelebildiği bilinmektedir. 1909’da Medâris-i İlmiye Nizâmnâmesi 
çıkarılacak, 1914’de de Islah-ı Medâris Nizâmnâmesi yayınlanarak medrese 
müfredatına felsefe ve modern bilimlerin yanı sıra yabancı diller de girecek,39 
sadece medrese geleneğinden gelen hocalar değil, medrese dışından gelen Ah-
met Ağaoğlu ve Adnan [Adıvar] gibi hocalar da bu kurumlarda ders vermeye 
başlayacaktır.

Tanzimat’ın eğitim politikası temelde “Osmanlılık” ilkesine dayandırılmış, 
açılan “yeni” okullarda Müslim-gayrimüslim her uyruğun eğitilerek aydınlan-
ması ve “Osmanlılık bilincini” elde etmesi, bir “Osmanlı milleti” yaratılması 
hedeflenmişti.40 Bu politika 1912’deki Balkan bozgununa kadar varlığını devam 
ettirmiş, ancak bu ağır bozgunla birlikte “Osmanlılık” politikası iflas etmiş, yeri-
ni “millîlik” ve “Türklüğün,” eğitim alanına yansımasıyla “millî terbiye” yönelişi 

39 R. Özalp, Millî Eğitimle İlgili Mevzuat (1857-1923) (İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 
1982), s.536-541.

40 Ali Haydar [Taner], Millî Terbiye (İstanbul: Millî Matbaa, 1926), s.15-17.
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almış,41 hatta Arap alfabesi yerine yeni alfabe arayışı bile yaşanmıştır. Dönemin 
ünlü düşünürü Ziya Gökalp, “kozmopolit” eğitim anlayışına sahip olmakla ve 
ülke için “en zararlı adamlar” yetiştirmekle ağır bir şekilde eleştirdiği dönemin 
medrese ve mektep eğitiminde en önemli eksiğin “millî terbiye” olduğunu, bu-
nun yokluğunun ülkeyi tahrip ettiğini belirttikten sonra, millî eğitim anlayışını 
hayata geçirebilmek için dinde, ahlâkta, hukukta, dilde, güzel sanatlarda ve ikti-
satta Türk kişiliğinin keşfedilmesinin zorunluluğunu öne çıkarmıştır.42

II. Meşrutiyet’in ilanıyla (1908) başlayan dönem, önceki devirle mukayese 
edilemeyecek derecede özgür bir ortamın yarattığı fırsatlar içerisinde impara-
torluğun geçmişine, o anki durumuna ve geleceğine yönelik siyasal, kültürel ve 
eğitimsel her sorunun açık yüreklilikle ortaya atıldığı, bir yandan “bu impara-
torluk nasıl kurtulur?” öte yandan da “bu imparatorluktan bir millet nasıl çıkar” 
sorusunun içten bir şekilde tartışıldığı, aynı zamanda verilen cevaplara göre siyasî 
hareketlerin ve eğitim politikalarının şekillendiği bir dönemdir. Türk eğitim tari-
hinde genellikle tartışma ve bocalama dönemi43 olarak geçen bu önemli aşamada44 
eğitimin millileştirilmesi, kızların yükseköğretim kurumlarına alınması ve harf-
lerin değiştirilme düşüncesi de dahil, eğitimde yaşanan önemli gelişmeler olarak 
göze çarpmaktadır.

Eğitimdeki tartışmaların somuta dönüştürülmesi konusunda bir bocalama ya-
şandıysa da teorik çerçevede bu dönemde modern Türk eğitim felsefesinin öncü 
fikirleri ortaya atılmış, önemli tartışmalar yaşanmış ve bu birikim, Cumhuriyet’ten 
sonraki uygulamalarda etkili olmuştur. Selim Sâbit Efendi, Satı Bey, Emrullah 
Efendi, Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin gibi eğitimcilerin katkılarıyla şekillen-
meye başlayan modern eğitim anlayışı çerçevesinde “Fenn-i Terbiye” türü eser-
lerin yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı bir aşamadır. Bu döneme, dilden dile 
dolaşan şiirleri ve pedagojik uygulamalarıyla damga vuran ünlü eğitimci-şair veya 

41 Aslında benzer şekilde 93 harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus harbinden sonra 
Osmanlı sivil-askerî entelektüel ve bürokratlarında millî tarih şuurunun yoğun bir 
şekilde uyandığını gözlemlemek mümkündür. Bu uyanışa çarpıcı bir örnek olarak bkz. 
Mehmed Arif, Başımıza Gelenler, I, 59-68.

42 Z. Gökalp, Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri-I (Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 
1992), s.171-28; Z. Gökalp, Türkçülüğün Esasları (haz. Mehmet Kaplan, Ankara: Kül-
tür Bakanlığı, 1986), s.25-41, 74-132.

43 H. A. Koçer, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923) (İstanbul: 
Milli Eğitim Bakanlığı, 1991), s.170.

44 Bu tartışma ve bocalama döneminin şiir ve edebiyattaki bir örnek yansıması için 
bkz. M. Kaplan, Tevfik Fikret: Devir, Şahsiyet, Eser. İstanbul: Dergah Yayınları, 1987), 
s. 165-192.
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şair-eğitimci Tevfik Fikret, büyük bir beklentiyle tasarladığı “Yeni Mekteb”inde 
bir yandan nazarî eğitimden daha çok, yaparak, tecrübe ederek öğrenmeye dayalı 
eğitim anlayışıyla öğrencilerde merakın tetiklenmesini ve bu sayede inceleme ve 
araştırma ruhunun gelişmesini hedefledi. Diğer yandan da öğrencinin onuruna 
hitap ederek, “izzetinefs”ini kuvvetlendirerek özgür birey olma ve kendi başına 
karar verebilme ve hareket edebilme gücünü inşa edecek yöntemler arayışında 
oldu.45 “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” öğrenciler yetiştirmek için çabalayan 
şair-eğitimci, eğitim anlayışında kızların eğitimine ayrı bir önem vermiş, “kadın-
ların alçaldığı bir toplumda insanlığın yükselemeyeceği”ni anlatmaya çalışmış-
tır. Tutuculuğa kaçmayan bir dindarlığın ancak ahlakî din duygusunun oluşumu 
sayesinde gerçekleşebileceğini öne sürmüş; öte yandan ben-merkezli bir ahlak 
anlayışı yerine, toplumcu ahlak anlayışını inşa etmenin yollarını aramıştır. Ziya 
Gökalp ise kültür ve medeniyet arasında yaptığı ayırımı “terbiye ve talim”e uygu-
layarak Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kültürlenmenin yaşandığı temel ve orta 
öğretim boyunca, lise eğitimi tamamlanıncaya kadar “terbiye”nin millî, “talim”in 
(öğretimin) gerçekleştiği üniversite tahsilinin ise evrensel olması gerektiğini sa-
vunmuştur. Bir milletin “vicdanında yaşayan kıymet hükümlerinin toplamına” o 
milletin kültürü adını vermiş, eğitimi ise bu kültürü, o milletin bireylerinde “ruhî 
melekeler haline getirme” süreci olarak tanımlamıştır.46

II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte temel eğitimde kurumsallaşma çerçevesinde 
çeşitli girişimler yapılmış, okul öncesi eğitimle ilgili ilk yasal düzenleme Tedrisât-ı 
İbtidâiye Kanunu’yla 1913 yılında gerçekleşmiş ve böylece ana okulları açılmış-
tır. İlköğretime bağlı zorunlu eğitim kurumları olan bu okullar, 1915 yılında 
Ana Mektepler Nizamnamesi’nin yayınlanmasıyla kurulmuştur. Bu dönemde 
meslekî ve teknik eğitim kurumları alanında da önemli girişimler yapılmış, Po-
lis Mektebi’nden (1909) Dârülbedâyi’ye (1914) ve Orman Ameliyat Mektebi’ne 
(1915) kadar farklı alanlarda okullar açılmıştır. Ayrıca 1910’da çıkarılan Medâris-i 
İlmiye Nizamnâmesi’yle medrese müfredatına dinî ilimlerin yanı sıra matematik, 
geometri, fizik ve kimya gibi yeni dersler eklenmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte, 
uzun süreli olmasa da, medrese eğitiminin modern pedagoji ile olan deneyimi 
başlamış oldu.

II. Meşrutiyet, Osmanlı İmparatorluğu’nun tamamen tarih sahnesinden çekil-
mesine sebep olan Balkan ve I. Dünya Savaşı gibi iki büyük bozgunun yaşandığı 

45 S. Kenan,“II. Meşrutiyet’le Gelen Yeni Eğitim Arayışları: Tevfik Fikret’in “Yeni 
Mekteb”i ve Eğitim Felsefesi.” 100. Yılında II. Meşrutiyet: Gelenek ve Değişim Eksenin-
de Türk Modernleşmesi.” yay. haz. Zekeriya Kurşun vd., İstanbul: Marmara Üniversi-
tesi Yayınları, 2009), s. 275-287.

46 Gökalp, Terbiye, s.27.
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ve hemen hemen her gün yeni bir facia denebilecek siyasî olayların cereyan ettiği 
bir dönem olmasının yanı sıra Türk düşünce ve eğitim hayatı açısından birçok 
fikirlerin ortaya atıldığı “özlü bir devre” olmuştur.47

III. Cumhuriyet Dönemi

Gösterilen önemli çabalara ve girişimlere rağmen halkın eğitimi konusunda 
nitelikli kadrolara ulaşamamış ve yeterli derecede kurumsallaşamamış, hatta za-
man zaman ayrışmış ve bölünmüş (mektepli ve medreseli gibi) bir Osmanlı eğitim 
deneyimini devralan Cumhuriyet, yeni eğitim anlayış ve politikasını belirlerken, 
Avrupa’daki gelişmelerle ve zamanındaki eğilimlerle de örtüşecek şekilde, millî bir 
tavır sergilemenin yanında laik bir yönelim de göstermiştir. Eğitim giderek bir bü-
tün halinde modern, millî ve laik bir çizgi takip etmiş, kadrolaşmasını ve kurum-
sallaşmasını buna göre düzenlemiştir.48 Milletini, döneminin önde gelen müreffeh 
ve ilerlemiş ülkeleriyle aynı seviyeye getirmek için başta eğitim olmak üzere çeşitli 
alanlarda Batı yöntemlerini ödünç alarak uğraş veren Mustafa Kemal’in asıl hedefi 
taklitçilik değil, ülkesini evrensel uygarlığa katmaktı. “Gerçek bir bağımsızlık mü-
cadelesinin, herkesi kapsayan laik bir ilerleme ilkesi adına, her ulus tarafından ken-
disi için yapılması ve böylece gelişmiş ülkelere karşı düşmanlığa yer bırakılmaması 
gerektiğine inanıyordu”.49 Bundan dolayı, Atatürk’e göre Cumhuriyet’in eğitim fel-
sefesi millî olmalıydı, çünkü diğer eğitim anlayışları, özellikle de “esaret ve zillet zin-
cirleri” altında kalan milletlerin ailede ve okulda aldıkları “mânevi terbiye ve ahlâk 
onlara bu esaret zincirlerini kırabilecek meziyet-i insaniyeyi” vermemişti.50 Buna 
göre yeni devletin eğitimdeki hedefi şu olacaktı: “Mektep genç dimağlara insanlığa 
hürmeti, millet ve memleket muhabbeti, şerefli istiklâli öğretmeli, en mühim vazife 
maarif işleri olmalı, öğretme vazifesi güvenilir ellere teslim edilmeli, muallimlik di-
ğer yüksek meslekler gibi refah teminine müsait bir meslek hâline konmalı.”

Cumhuriyet’in eğitim felsefesinde temelde “fikri hür, vicdanı hür” birey ye-
tiştirme anlayışı yer almıştır; çünkü Atatürk, cumhuriyetin “fikri hür, irfânı hür 

47 T. Z. Tunaya, Hürriyetin İlanı: İkinci Meşrutiyetin Siyasi Hayatına Bakışlar (İstanbul: 
Baha Matbaası, 1959), s.1.

48 Bu arada Cumhuriyet öncesinde 19. yüzyıldan itibaren medrese ve ulemanın dışında 
bürokrasiyi yetiştiren modern ama yetkinleşmemiş, ham bir laik eğitim deneyimi ve 
birikiminden bahsetmek de mümkündür. Bkz. İ. Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun 
Yüzyılı (İstanbul: Hil Yayınları, 1983), s.121-145.

49 A. Mango, Atatürk: Modern Türkiye’nin Kurucusu (çev. Füsun Doruker, İstanbul: 
Remzi Kitabevi, 2004), s.9.

50 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (haz. Nimet Arsan, Nimet Unan, Ankara: Atatürk 
Araştırma Merkezi, 1989), I, 206.
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ve vicdanı hür” nesiller sayesinde ayakta kalabileceğinin farkındaydı. Bunun ba-
şarılı olabilmesi için bireyin etnik geçmişinden veya dinî/mezhebî kökeninden 
bağımsız bir şekilde hareket edebilme ve karar verebilme yetkinliğine ulaşması 
hedeflendi. Bu nedenle özgür bireyin yetiştirilmesinin üzerinde özellikle durul-
masında, böyle bir ferdin insanlara etnik ve dinî kimliğine bakarak yaklaşmasına 
engel olunması ve kendisine sorulmasına izin verilmemesi gibi insanî bir tavrın 
gelişmesi arzulanmıştır.

  Cumhuriyet hükümetinin kurulduğu ilk günlerde Osmanlı döneminden 
miras kalan ünlü mektep-medrese ayrışması daha da derinleşerek devam edi-
yordu. II. Meşrutiyet devrinde medreselere modern pedagojik yöntemlerin ve 
konuların girmesine ve bazı yeniliklerin yapılmasına rağmen bu ayrışma bitme-
mişti. Öte yandan Avrupa’daki modellerden ödünç alınarak geliştirilen okul-
lar arasında,   mekteplerde de bir birlik sağlanamamıştı. Yüksek askerî okullar 
kendi liselerini (askerî idadî) ve ortaokullarını (askerî rüşdiye) kurmuşlar,   her 
bakanlık ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek için kendine bağlı 
okullar açmış ve böylece Osmanlı eğitim kurumları Harbiye Nezâreti,   Maarif-i 
Umûmiye Nezâreti,   Evkaf Nezâreti,   Şer’iyye Nezâreti (Ders Nezâreti),   Ziraat, 
  Ticaret,   Orman ve Maâdin vb. nezâretleri tarafından yönetilir hale gelmişti.51 
Askerî ve sivil eğitimin birbirinden doğal olarak ayrışmasının ötesinde bu du-
rum,   eğitimde sadece mektep-medrese ikilemine yol açmamış,   aynı zamanda 
eğitim kurumlarının uyumlu çalışmasına ve bir düzen kazanmasına engel ol-
muştu.

1921’de yapılan Maarif Kongresi’nden itibaren Türk eğitiminin bu temel so-
runu çeşitli ortamlarda tartışılmaya başlanmış, nihayet 3 Mart 1924’de çıkarılan 
Tevhid-i Tedrisât Kanunu’yla Şer’iye ve Evkaf Vekâletleri lağvedilmiş ve medrese-
ler Maarif Vekâleti’ne devredilerek tedricen kapatılmıştır. Kanun tasarısını hazır-
layanlar gerekçelerini, bu girişimle Tanzimat’tan itibaren devam eden ve birbiriyle 
uyuşmayan ve uzlaşmayan iki farklı eğitimin, dolayısıyla iki farklı düşünce ve 
duyguda birey yetiştirme sorununun çözüleceğine, eğitim sisteminin artık “bir 
millet” yetiştireceği tezine dayandırmışlardır.52 Ayrıca kanunun ilgili maddesinde 

“Maarif Vekâleti yüksek diniyât mütehassısları yetiştirmek üzere Dârülfünûn’da 

51 M. Ergün, Atatürk Devri Türk Eğitimi (Ankara: Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi, 1982), s.46.

52 Bu yasanın öncesinde Hakimiyeti Milliye medreselerinin kurulması tasarlanmış, an-
cak yeni ordunun eski Yeniçeri Ocağı’nın kökünden kaldırıldıktan sonra kurulabil-
diği şeklindeki geçmiş deneyimin, cumhuriyetin arzuladığı yeni eğitim ve irfanın da 
ancak medreselerin tamamen kaldırılarak gerçekleşebileceği düşüncesini doğurduğu 
söylenmektedir (Bkz. [Taner], Millî Terbiye, s. 6-19). 
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bir İlâhiyat Fakültesi tesis ve imâmet ve hitâbet gibi hidemât-ı diniyenin ifâsı 
vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler küşâd” edileceği 
belirtilmiştir.53 Bu yasa çerçevesinde medreselerin yerine imam-hatip okulları ve 
İstanbul Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi açıldı.54 Askerî Îdadiler liseye dönüştü-
rüldü. Bu okullarda öğretmenlik yapan subaylardan bazıları lise öğretmeni olarak 
atandı, askerî okullar 1925’te çıkarılan bir kanunla Millî Savunma Bakanlığı’na 
bağlandı. Bu arada Cumhuriyet döneminde dinin eğitim, hukuk ve devletle iliş-
kileri açısından getirilen önemli yasası Diyanet İşleri Başkanlığı kanununun, yine 
1924’de devreye girdiğini belirtmek gerekir.55

Türk eğitim tarihi açısından önemli dönüşümlerin yaşandığı 1924’te gerçekle-
şen bir başka gelişme, merkezî teşkilattan meslekî eğitime varıncaya kadar çeşitli 
alanlarda rapor sunmak üzere yurtdışından dönemin önde gelen uzman eğitimcile-
rinin davet edilmeleridir. Bunların başında, kaleme aldığı önemli eseriyle dönemin-
de yankı uyandıran ve modern eğitim anlayışının çerçevesini belirleyen Democracy 
and Education’ın yazarı, Amerikalı eğitim filozofu John Dewey gelir. Avrupa’dan da 
çeşitli eğitimcilerin davet edildiği Cumhuriyet’in ilk yıllarında, ülkedeki eğitim sis-
teminin çeşitli açılardan nasıl geliştirilebileceğine yönelik sunulan bu eğitim rapor-
ları, Türk eğitimciler ve bürokratlar tarafından ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik 
yapısına uyarlanarak ve seçilerek zaman zaman uygulamaya konmuştur.

Okul programlarında ve ders kitaplarında yapılan değişikliklerle Osmanlılık 
yerine, Cumhuriyet’i öne çıkaran bir muhteva getirilmiş, 1924 müfredat “tadilâtı” 
ile ilkokullar, birinci devrede üç sınıf ve ikinci devrede son iki sınıf olmak üzere 
beş yıllık olarak düzenlenmiştir. Müfredatta Türkçe, hayat bilgisi, hesap-hendese, 
resim, el işi ve müziğin yanı sıra üçüncü sınıftan itibaren din dersinin programa 
girdiğini, ikinci devrede ayrıca tarih, coğrafya, tabiat ve yurt bilgisi derslerinin yer 
aldığını görmek mümkündür. 1924’te gerçekleşen müfredat düzenlenmesinde 
dikkat çeken nokta, eski programlarda dersler birbirlerinden kopuk ve konular 
tamamen müstakil olarak ele alınmışken yeni müfredatta ders konularının bir-
biriyle bağlantılı ve insicâmlı bir şekilde işlenmesidir.56 Mustafa Kemal, eğitim 
programında başarılı olabilmek için takip edilmesi gereken müfredatın özellik-
lerini şu şekilde belirlemişti: “o program milletimizin bugünkü haliyle içtimaî, 
hayatî ihtiyacı ile, muhitî şartlarıyla ve asrın icaplarıyla tamamen mütenasip ve 
mütevafık olsun. Bunun için muazzam ve fakat hayalî, muğlak mütalaalardan 

53 Ergün, Atatürk Devri, s.49-50.
54 H. Ayhan, Türkiye’de Din Eğitimi (İstanbul: DEM Yayınları, 2004), s.50-77.
55 N. Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma (haz. Ahmet Kuyaş, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 

2002), s.532-534.
56 İlk Mekteblerin Müfredat Programı, (İstanbul: Devlet Basımevi, 1927), s.3-5.
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tecerrüd ederek hakikate nafiz nazarlarla bakmak ve el ile temas etmek lazımdır”.57 
1924, 1926, 1936, 1962 ve 1968’de önemli değişimlerden geçen öğretim prog-
ramları dönemin siyasal, toplumsal ve kültürel tercih, tartışma ve yönelimleriyle 
irtibatlı olarak yine 1973, 1982, 1997 ve 2006’da da çeşitli açılardan gözden 
geçirilmiş, yeniden düzenlenmiştir.

Cumhuriyet döneminde eğitimde yaşanan diğer önemli bir uygulama da kar-
ma eğitimdir. 1924’te ilkokullarda, daha sonra 1928’de ortaokullarda, 1934’te 
liselerde ve 1937 yılında da köy ilkokullarında karma eğitime geçilmiştir. 19. 
yüzyılın ortalarından itibaren başlayan okuryazarlığı kolaylaştırmak ve yaygın-
laştırmak için Latin harflerine geçiş, arayış ve tartışmaları 1928’de noktalanmış 
ve Türkçe, Arap harflerini tarihe bırakarak yeni harfleriyle tanışmıştır. Yine aynı 
yıl ilk Türkçe hutbe okunmuş, bir sonraki yıl Arapça ve Farsça dersleri okul müf-
redatından çıkarılmıştır. 1935’ten itibaren ilkokul müfredatına cumhuriyetçilik, 
milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılâpçılık ilkeleri eklenmiştir.58

Ülkedeki eğitim sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak 1926’da çıkan Ma-
arif Teşkilatı Kanunu’ndan sonra merkezde İlköğretim Genel Müdürlüğü, Halk 
Eğitimi Terbiyesi Şubesi, Dil Heyeti kuruldu, 1921’de kurulan Telif ve Tercü-
me Dairesi, Talim ve Terbiye Dairesi’ne dönüştürüldü, belirli bölgelerde Maarif 
Emirlikleri oluşturuldu. Kısa bir zaman sonra Halk Eğitimi Terbiyesi Şubesi ka-
patılarak görevleri İlköğretim Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Merkezdeki bu 
oluşumların yanı sıra ülkedeki okuryazarlık düzeyinin geliştirilmesi için 1925’te 
yetişkinlere yönelik çeşitli yörelerde Halk Mektepleri açıldı. Latin harflerinin ka-
bul edildiği 1928’den sonra giderek daha da yoğunlaşan bir okuma-yazma kam-
panyası başlatıldı. Yüzbinlerce yurttaşın katıldığı bu yaygın eğitim sürecine yaptı-
ğı katkılardan dolayı Mustafa Kemal’e “Başöğretmen” unvanı verildi.59

Temel eğitim ve halk eğitiminde yapılan önemli girişim ve düzenlemelerden 
sonra yükseköğretim meselesi, her ne kadar 1924’lerden itibaren tartışılmaya 
başlansa da 1930’dan itibaren somut adımlar atılmaya başlandı. Aslında Bi-
rinci Dünya Savaşı yıllarında Dârülfünûn’un yeniden yapılanması gündeme 
gelmiş, bunun için yabancı uzmanlardan yararlanmak için girişimlerde bulu-
nulmuş, Almanya ve Avusturya’dan hocalar getirilmiş, ancak dil sorunundan 
dolayı enstitüler ve laboratuvarlarda yapılan çalışmaların dışında onlardan çok 

57 İlkokul Programı (Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1948), s.iii.
58 N. Sakaoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Eğitim Tarihi (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversi-

tesi Yayınları, 2003), s.211-218.
59 K. Kreiser, Atatürk: Bir Biyografi (çev. Dilek Zaptçıoğlu, İstanbul: İletişim Yayınları, 

2010), s.321-344.
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verim alınamamıştı. Öte yandan, uzayan savaşlar dolayısıyla – Balkan Harbi 
ve Birinci Dünya Savaşı – ordunun ihtiyaç duyduğu asker açığını lise ve dengi 
okullardaki öğrencilerin askere alınması, geride kalanların da geçim derdine 
düşmeleri sebebiyle Dârülfünûn ve yüksek okullar öğrencisiz kalma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalınca bu okullar, öğrenci kabul şartlarını oldukça düşürmüş-
ler, hatta liselerin ilk devresini bitirenleri bile kabul eder hale gelmişlerdir.60 
İstanbul’daki genç erkeklerin hem askerî hem de ekonomik açıdan karşı karşıya 
kaldıkları bu sıkıntılı dönemde, kız sultanîlerini bitirenler, Dârülfünûn’da en 
nitelikli öğrenciler haline gelmişlerdir.

1930’lara gelindiğinde Dârülfünûn’un ıslahı yeniden ele alınır, üniversitenin 
mevcut yapısı ve yüksek eğitimde olması gerekenler hususunda rapor vermek üze-
re İsviçreli eğitimci Albert Malche davet edilir. 1932’de İstanbul’a gelen ve çeşitli 
anket ve gözlemler yapan Malche, aynı yıl raporunu hükümete sunduktan sonra 
İstanbul Darülfünûn’u 1933’te kapatılır ve yerine İstanbul Üniversitesi kurularak 
Türkiye’de yükseköğretim konusunda yeni bir sayfa açılır.61 Bu arada bir yandan 
İstanbul’da reform çalışmaları sürerken, diğer yandan Ankara’da farklı tarihlerde 
çeşitli yükseköğretim okulları kurulur: Hukuk Mektebi (1925), Ziraat Enstitüsü 
(1930), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (1935), Fen Fakültesi (1943), Tıp Fakül-
tesi (1945) ve İlâhiyat Fakültesi (1949).62

Üniversitelere özerklik ve tüzel kişiliğin verildiği 1946’daki yeni yapılanma, 
yükseköğretimde uzun süre geçerli kalmış, takip eden yıllarda Anadolu’nun 
çeşitli bölgelerinde yüksek eğitim imkanları yaygınlaşmaya devam etmiş, 
bu çerçevede Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi (1955), İzmir’de 
Ege Üniversitesi (1955), Ankara’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi (1957) ve 
Erzurum’da Atatürk Üniversitesi (1958) kurulmuştur. Üniversite eğitimi ko-
nusunda 1973’te yeni bir düzenleme yapılmış olmakla birlikte 1981’de çıkan 
Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelerin yapısı ve işleyişi kapsamlı şekilde de-
ğiştirilmiş, yükseköğretimi düzenleyecek üst kuruluşlar olarak Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) ve Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) ihdas edilmiştir. 1982’de 
çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle ülkedeki tüm yükseköğ-
retim kurumları üniversitelere bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülere dö-
nüştürülerek yeniden yapılandırıldı. Halen varlığını sürdüren Yükseköğretim 
Kurulu tüm yükseköğretimi düzenlemekte ve yükseköğretim kurumlarının 

60 Ergün, Atatürk Devri, s.81.
61 E. Dölen, Türkiye Üniversite Tarihi (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 

2010), III, 167-186.
62 Y. Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1993’e) (İstanbul: Kültür Koleji Yayınları, 
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faaliyetlerine yön vermektedir. Cumhuriyet’in kuruluşunda bir üniversiteye 
sahip olan Türkiye, 2012 sonu itibariyle üniversite sayısını 103’ü devlet, 65’i 
vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 168’e yükselmiştir. Her ne kadar vakıf 
üniversitelerin sayıları son on yılda önemli oranda arttıysa da, son yıllardaki 
veriler öğrencilerin vakıf üniversitelerini değil, devlet üniversitelerini daha çok 
tercih ettiğini, vakıf üniversitelerine giden öğrencilerin yüzdesinde düşüş ya-
şandığını göstermektedir.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan Halk Dershaneleri’ni de dönüştürerek 
hem ülkedeki düşük seviyedeki okuma-yazma oranını yükseltmek hem de cum-
huriyetin dayandığı ilkeleri, dünya görüşünü ve yaşam tarzını halka öğretmek 
üzere yaygın bir şekilde Millet Mektepleri inşa edildi (1928 ve sonrası). Şehir-
lerdeki modern eğitim imkanlarının Türkiye nüfusunun çoğunluğunun yaşadığı 
taşraya da yansıması açısından gösterilen çabalar arasında, kırsal kesimlerdeki in-
sanlara temel eğitim vermenin yanında, hem kendilerinin hem de ülkenin refah 
seviyesini geliştirmeye yönelik nitelikli üretim becerileri konusunda temel bilgi ve 
donanımlar kazandırmak amacıyla 1940’da özgün bir eğitim kurumu olan Köy 
Enstitüleri açıldı.63

Günümüz Türk millî eğitim sisteminin genel yapısı 1973’te çıkarılan 1739 
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile birlikte örgün ve yaygın eğitim olmak üze-
re iki temel başlık altında yapılanmıştır. Belirli yaşta ve seviyede olan bireylere, 
amaca göre hazırlanmış programlarla okulda düzenli olarak yapılan örgün eğitim 
okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaoğretim ve yükseköğretim kurumlarını kap-
samaktadır. Yaygın eğitim ise örgün eğitim sistemine hiç girmemiş veya her hangi 
bir kademesinde bulunan ya da bu kademelerden ayrılmış olan bireylere ilgi ve 
ihtiyaç duydukları alanda örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim 
faaliyetlerinin tümünü içermektedir.64

1739 sayılı kanunda genel ve özel amaçları tanımlanan Türk millî eğitiminin 
ayrıca bu hedefleri besleyen ve güçlendiren on dört ayrı maddelik temel ilkeleri 
bulunmaktadır. Buna göre Türk eğitiminin genel amacı, halkın bütün fertlerini 
beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş 
bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, insan haklarına 
saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan yapı-
cı, yaratıcı kişiler olarak eğitmenin yanı sıra Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı; 

63 P. Türkoğlu, Tonguç ve Enstitüleri (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997), s.153-158; A. 
Kazamias, Education and the quest for modernity in Turkey (Londra : George Allen & 
Unwin Ltd., 1966), s.124. 

64 E. Türk, Türk Eğitim Sistemi ve Yönetimi (Ankara: Nobel Yayınları, 2002), s. 95.
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Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, 
koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye ça-
lışan, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve 
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak ye-
tiştirmektir. Ayrıca bireylerin ilgi ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, be-
ceri ve davranışları, birlikte iş görme alışkanlığını kazandırmak suretiyle hayata 
hazırlamak ve meslek sahibi olmalarını sağlamak gibi genel hedefleri olan Türk 
eğitim sisteminin özel amaçları, çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarında bu 
genel amaçları ve temel ilkeleri gerçekleştirecek şekilde düzenlenmektedir. Türk 
millî eğitiminin on dört temel ilkesi ise Millî Eğitim Temel Kanunu tarafından 
şu şekilde belirlenmiştir: Genellik ve eşitlik (eğitim kurumlarının dil, ırk, cinsiyet 
ve din ayırımı yapmaksızın herkese açık olması), ferdin ve toplumun ihtiyaçları, 
yöneltme (bireyleri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli program veya okullara 
yönlendirme), eğitim hakkı, fırsat ve imkan eşitliği, süreklilik, Atatürk inkılâp ve 
ilkeleri ve Atatürk milliyetçiliği, demokrasi eğitimi, laiklik, bilimsellik, planlılık, 
karma eğitim, okul ile ailenin iş birliği, her yerde eğitim.65

14. Millî Eğitim Şûrası’nda tanımı ve kapsamı belirlenen okul öncesi eğiti-
mi, 36-72 ay grubundaki çocuklar için ailelerin tercihine bağlı olarak verilen bir 
hizmettir. Bununla birlikte 2009-2010 eğitim döneminde 32 ilde beş yaşındaki 
bütün çocukların katıldığı resmî ve özel okul öncesi eğitim programları anaokul-
ları, uygulamalı ana sınıfları veya ana sınıfları başlıkları altında başlamıştır. Ülke 
genelinde 2010-2011 okul döneminde, okul öncesi kayıt oranı 3-5 yaş grubunda 
% 26.2, 4-5 yaş grubunda % 38.2, 5-6 yaş grubunda % 64.4 olmuştur.66 1997’de 
ilköğretimi bütünlük içinde ele alan yeni bir düzenlemeyle zorunlu eğitim süresi 
8 yıla çıkarılmıştır. 6-14 yaş grubunu içine alan bu örgün eğitim programına ülke 
genelinde 2010’da katılım oranı % 98 olmuştur. 2012 yılına kadar okul öncesin-
den üniversiteye, örgün eğitimden yaygın eğitime kadar bütün eğitim basamak-
ları içerisinde zorunlu olan tek eğitim basamağı 8 yıl süren ilköğretim idi; ancak 
2012-2013 eğitim döneminden itibaren zorunlu eğitim, ilkokul ve ortaokulla 
birlikte liseyi de kapsayacak şekilde 12 yıla çıkarılacaktır.

       2006’da ortaöğretimin yeniden yapılandırılması projesi çerçevesinde,        eği-
tim sistemi içinde var olan 30 farklı lise türü ve çeşitliliği yerine program tür ve 

65 S. Ada - Z. N. Baysal, “Türk Eğitim Sistemi.” Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından 
Çeşitli Ülkelere bir Bakış (ed. Sefer Ada, Z. Nurdan Baysal, Ankara: PegemA, 2009), 
s.39-42.

66 EURYDICE-National Summary Sheets on Education Systems in Europe and Ongoing 
Reforms (2010). European Commission. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydi-
ce/eurybase_en.php#turkey. Son erişim: 26 Şubat 2011.
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çeşitliliğini kapsayacak ve programlar arası geçişleri kolaylaştıracak şekilde geniş 
tabanlı bir ortaöğretim sisteminin kurulması amaçlanmıştır. Bu projeyle orta-
öğretimdeki araç-gereç ve materyallerin niteliğinin yükseltilmesi,        insangücü ve 
kaynak israfının önlenmesi,        ortaöğretimdeki öğrencilerin % 65’inin meslekî ve 
teknik eğitime,        % 35’inin ise akademik eğitime yönlendirilerek insangücü,        eği-
tim düzeni ve istihdam arasındaki dengenin sağlanması hedeflenmiştir.67 Bu ara-
da 2005-2006 öğretim döneminden itibaren üç yıllık meslekî ve teknik liseler 
ile genel liselerin eğitim-öğretim süreleri 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli 
olarak 4 yıla çıkarılmıştır.

    Türkiye’nin gerek Avrupa Birliği ile olan ilişkileri gerekse bulunduğu 
coğrafî konumun,     hepsinden önemlisi,     günümüzde herkesin bir şekilde maruz 
kaldığı küreselleşme olgularının ortaya çıkardığı çok yönlü ihtiyaçlarla bağ-
lantılı olarak okullaşma düzeninin yanı sıra,     öğrenme imkanı sunan bütün 
ortamların devreye sokulmasına yönelik olarak Türk eğitim sisteminde yaygın 
eğitim,     genel ve meslekî teknik alanlar şeklinde ikiye ayrılarak yaşam boyu 
öğrenmenin düzenli bir şekilde sürdürülmesi hedeflenmiştir. Yaygın eğitim 
kurumları arasında yer alan halk eğitimi merkezleri,     çıraklık eğitim merkezleri, 
    olgunlaşma enstitüleri,     eğitim ve uygulama okulları (özel eğitim),     açık öğretim 
lisesi vb. kurumlarda genel hatlarıyla meslek,     okuma-yazma,     sosyal ve kültürel 
kurslar ve uygulamalar her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylere yönelik olarak 
yapılmaktadır.

                Türk eğitim tarihinde ilk bakanlık Osmanlı İmparatorluğu döneminde Maa-
rif-i Umûmiye Nezâreti adıyla 1857’de kurulmuş,                 1923’te İstanbul’daki Maarif 
Nezâreti kapanırken Ankara’daki Maarif Vekâleti örgütü genişleyerek yoluna de-
vam etmiş ve daha sonra on bir birim halinde yeniden düzenlenmiştir. Maarif 
Vekâleti’nin merkez örgütünü düzenleyen ilk kanun 22 Mart 1926’da yürürlüğe 
girmiştir. Bu tarihten itibaren bazan Kültür Bakanlığı (1935-1941) bazan Maa-
rif Vekilliği (1941-1946) ismiyle anılan bakanlık,                 1983’te Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı haline getirilmişse de 1989’da yeniden Millî Eğitim Bakanlığı 
adını almıştır. Bakanlık içindeki en önemli kurum,                 başta eğitim sistemi,                 eğitim 
plan ve programları olmak üzere ders araç ve gereçlerini araştırmak ve geliştir-
mek,                 öğretim programlarını ve ders kitaplarını incelemek ve yenilemek,                 Millî 
Eğitim Şûrası’nın sekreterliğini yapmak gibi görevleri olan Talim ve Terbiye Ku-
rulu Başkanlığı’dır.68

67 EURYDICE-Türk Eğitim Sistemi 2007 (Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliş-
tirme Başkanlığı, 2007), s.29.

68 EURYDICE-Türk Eğitim Sistemi 2007, s.35-36.
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Türk eğitim sisteminin en özgün faaliyetlerinden biri de, öncü oluşumları 
1921’de başlayan ancak 1939’dan itibaren yaklaşık beş yılda bir yapılan ve çalış-
maları kanunla düzenlenen Millî Eğitim Şûrası’dır. Ülkedeki eğitim düzenini ve 
anlayışını demokratikleştiren bu şûralarda öğretmenler, bilim insanları, bakanlık 
mensupları; kamu ve özel kurum, sendika, dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluş-
ları da dahil olmak üzere farklı uzmanlık alanlarından yüzlerce katılımcı, yaklaşık 
bir hafta boyunca eğitim sistemini geliştirmek ve niteliğini yükseltmek, zamanın 
önemli eğitim sorunlarını tartışmak ve çözüm önerileri ve yeni modeller üretmek 
için bir araya gelmektedir. Son olarak onsekizincisi 2010’da yapılan bu şûralar, 
Eğitim Bakanlığı’nın danışma organı niteliğindedir, kararları hukuken bağlayıcı 
olmayıp daha çok Bakanlığa yol gösterici ve fikir verici niteliktedir.69

Dünyadaki yeni gelişmelerle bir taraftan insanın öğrenme imkanları önce-
ki nesillerin hayal bile edemeyeceği ölçüde zenginleşirken diğer taraftan insana 
kendi öğrenmelerini yine kendisinin seçebilmesi ve aktif bir şekilde üstlenmesi, 
aynı zamanda bu seçimlerini sonuna kadar sürdürmesi sorumluluğunu vermeyi 
hedefleyen “öğrenen merkezli eğitim” anlayışının gelişmeye ve daha yaygınlık ka-
zanmaya başladığı 21. yüzyılın ilk yıllarında, Türk eğitim sistemi de bu anlayışın 
daha etkin ve işlevsel bir şekilde kullanımını kolaylaştırmayı sağlayan eğitimde 

“yapılandırmacılık” yöntemini benimsemiş, 2005-2006’dan itibaren ilköğretim ve 
orta öğretim programları “yapılandırmacı” anlayışa göre yeniden tasarlanmıştır.70 
Sadece öğrenciyi değil, okulu da eğitim açısından daha aktif bir sürece zorlayan 
öğretim programındaki bu değişiklik öğretmenleri de hem öğretim yöntemlerin-
de hem içerikte yeni arayışlara yönlendirmiştir.

1923-24 eğitim döneminde 10.238 öğretmen, 4.894 ilkokulda 341.941 öğ-
renciye eğitim verirken, bu rakamlar 2009-2010 döneminde 33.310 ilköğretim 
okulu, 485.677 öğretmen ile 10.916.643 öğrenciye yükselmiştir. Meslekî ve 
teknik liseler dahil 1923’teki lise sayısı 87’den 2010’da 9.813’e, öğrenci sayısı 
da 7.788’den 4.240.139’a çıkmıştır. 1923’te fakülte ve yüksekokul sayısı 9 iken, 
2009’da 1.495’e, öğrenci sayısı 2.915’den 2.757.828’e yükselmiştir.71 Temel eği-
timden yükseköğretime varıncaya kadar bütün eğitim kurum ve anlayışların, hem 

69 M. Hesapçıoğlu, “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’de Eğitim Plânlaması Çalışmaları: 
Bir Değerlendirme,” Türkiye’de Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi (ed. Muhsin 
Hesapçıoğlu-Alpaslan Durmuş, Ankara: Nobel Yayınları, 2006), s.108-124.

70 S. Fer – İ. Cırık, Yapılandırmacı Öğrenme: Kuramdan Uygulamaya (İstanbul: Morpa 
Kültür Yayınları, 2007), s.15-22.

71 Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim/ National Education Statistics Formal Education 
2009-2010 Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatis-
tikleri_orgun_egitim_ 2009_2010.pdf. Son erişim: 30 Ocak 2011.
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nicelik ve hem nitelik açısından toplum yapısındaki değişimlerle orantılı olarak 
gelişim gösterdiği ifade edilebilir. Gerek müspet bilimlerde veya tıp alanında 
uluslararası çapta özgün çalışmalarıyla tanınan Türk bilim insanları gerekse ulus-
lararası ödüller alan kültür ve edebiyat insanları Cumhuriyet döneminde kurulan, 
daima gelişmeye ve yenilenmeye açık tutulan eğitim felsefesinin ve bu alanda 
gerçekleştirilen önemli girişimlerin kazanımlarıdır.

Türk Eğitim Düşüncesi ve Deneyiminin Dönüm Noktaları Üzerine bir Çözümleme
Öz  Bu makale, temelde Türk eğitim düşüncesi ve deneyiminin dönüm nokta-
larından hareketle dönemlendirme konusunda bir çözümleme yapmayı amaçla-
maktadır.  Karahanlılar’ın 10.yüzyıldaki girişimlerinden Osmanlılar’ın 18. yüzyıl 
sonuna kadar devam eden süreci, özellikle Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’un 
kurulduğu 1795’e kadar geçen uzun dönemi, ana metinde verilen gerekçelerle 
eğitimde klasik dönem olarak adlandırmaktadır. Modern dönem ise, Türk eği-
tim tarihinde modern eğitimin başarılı şekilde ilk kurumsallaşma örneğini veren 
bu Mühendishâne’nin kurulması ile birlikte, bozulan medrese eğitiminin bazan 
yanında, bazan ötesinde yer bulan yeni eğitim tasavvuru ve deneyimiyle şekil-
lenmiştir.  Bu deneyim, çeşitli anlayış, kurumsallaşma örnekleri ve sorunlarıyla 
Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar devam etmiştir.  Üçüncü aşama ise, 19. yüzyı-
lın özellikle ikinci yarısından itibaren oluşan mektep-medrese ve yabancı okullar 
ayrışması deneyiminden önemli dersler çıkartarak 20.yüzyılın başında bir bütün 
olarak modern Türk eğitim anlayışını, müfredatını ve kurumlarını birbiriyle 
uyumlu bir bütün haline getirerek genel eğitimi yaygınlaştırmaya ve işlevsel hale 
getirmeye çalışan  Cumhuriyet dönemidir.  Bu arada eğitimdeki klasik deneyim-
den modern döneme geçişi genel hatlarıyla Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti 
şeklinde iki başlık altında ele alan bu çalışma, Türkler’in klasik dönemdeki uzun 
medrese deneyimini bozulduğu aşamadan değerlendirmemeye; bir başka ifadeyle 
hem Selçuklu hem Osmanlı kültür ve düşünce dünyasını modern dönemlere ge-
linceye kadar besleyen ve taşıyan bu eğitim kurumlarının geçmişini son yozlaşmış 
hâlinden çözümlememeye çalışacaktır.
Anahtar Kelimeler:  Türk Eğitim Düşüncesi ve Tarihi, Medrese ve Mektep (Osmanlılar), 
Eğitimde Dönemlendirme ve Çağdaşlaşma, Cumhuriyet Dönemi Eğitimi.
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Osmanlı İmparatorluğu’nda Yunan-İslâm Felsefesi ve Fıkıh İlmi (1300-1600): Usûl-i 
Fıkıh Çalışmalarında Aristo’nun Bilimler Teorisi
Öz  Bu makale Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezi topraklarında 1300-1600 yıl-
ları arasında dini ilimlerdeki gelişmelerin özelliklerinin tespit edilmesi yolunda küçük 
bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu makalede Osmanlı usûl-i fıkh yazarlarının bu 
ilmin tabiatı ve içeriğine dair düşünceleri incelenmektedir. Bu yazarlar Aristo mantı-
ğını benimseyen ve bunu kitaplarında kullanan seleflerinin görüşlerini benimsediler 
ve geliştirdiler. Onlara göre usûl-i fıkh ve füru-ı fıkhı kapsayan fıkıh ilmi Aristo’nun 
bir araştırma dalının bilim olarak adlandırılabilmesi için gerekli gördüğü tüm şartları 
taşıyordu ve bu ispatlanabilirdi. 
Anahtar kelimeler: Fıkıh; usûl-i fıkh; felsefe; Aristo mantığı; bilimler teorisi; Osmanlı 
İmparatorluğu’nda hukuk çalışmaları.

A. Introduction

Until the eleventh century, Islamic religious scholars had a cool attitude to-
ward philosophy and Aristotelian logic. They considered the first as the reflec-
tion on issues related to religion on the basis of pure reason, and the second as 
its method.1 The point of departure for scholars was the scriptural texts, the 
Qur’an and ģadith (reports of the prophetic tradition). Thus, uŝūl al-fiqh (theo-

* Queens College, City University of New York. I am grateful to Cornell H. Fleis-
cher, Baber Johansen and Muzaffar Alam for reading and commenting on an 
earlier version of this study. Two anonymous readers offered helpful criticism and 
saved me from many errors. All remaining ones are mine.

1 Nicholas Rescher, The Development of Arabic Logic (Pittsburgh: University of Pitts-
burgh Press, 1964),40-42; Wael B. Hallaq, “Introduction,” in his Ibn Taymiyya Against 
the Greek Logicians (Oxford: Clarendon Press, 1993), xlii-xliii, and Ignaz Goldziher, 
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retical jurisprudence) and other religious disciplines developed while having only 
a minimal relationship to the philosophical tradition and Aristotelian logic. 2 
However, after the eleventh century when philosophy and religious studies be-
came mature,3 these two strands of knowledge interacted to such a degree that 
the distinction between them was gradually blurred.4 Those with a philosophical 
inclination adopted scholars’ major assumptions and produced works that could 
be considered a contribution to a particular religious discipline. Meanwhile, re-
ligious scholars studied and cited the works of philosophers, especially Ibn Sīnā 
(d. 1037), and also adopted their discursive language, concepts, proofs, themes, 
and methods.5 

“The Attitude of Orthodox Islam toward the Ancient Sciences,” in Studies on Islam, 
trans. Merlin L. Swartz, 185-215 (New York: Oxford University Press, 1981).

2 Ayman Shihadeh, “From al-Ghazali to al-Razi: 6th/12th Century Developments in 
Muslim Philosophical Theology,” Arabic Sciences and Philosophy 15, no.1 (2005): 147. 
See also Tuncay Başoğlu, “Hicri Beşinci Asır Fıkıh Usulü Eserlerinde İllet Tartışmaları” 
(Ph.D. diss., Marmara University, 2001), 21. Certain elements in the inquiry of experts 
of religious disciplines suggested the influences of Stoic logic. For this, see Brunschvig, 
Robert. “Logique et droit dans l’Islam classique,” in his Études d’Islamologie, 2 vols. 
(Paris: G.-P. Maisonneuve et Larose, 1976), 2:347-61. Nabil Shehaby, “The Influence 
of Stoic Logic on al-Jaŝŝāŝ’s Legal Theory,” in The Cultural Context of Medieval Learn-
ing, eds. John Emery Murdoch and Edith Dudley Sylla, 61-75 (Boston: D. Reidel 
Publishing Company, 1973). 

3 Wael B. Hallaq, “Was al-Shafi‘i the Master Architect of Islamic Jurisprudence?” Inter-
national Journal of Middle East Studies 25, no.4 (1993): 587-605.

4 Marshall G. Hodgson, The Venture of Islam, 3 vols. (Chicago and London: The Uni-
versity of Chicago Press, 1974), 2:152-54. 

5 For Avicenna’s influence, see Dimitri Gutas, “The Heritage of Avicenna: The Golden 
Age of Arabic Philosophy, 1000-ca. 1350,” in Avicenna and His Heritage, eds. Jules 
Janssens and Daniel De Semet, 81-97 (Leuven: Leuven University Press, 2002); Robert 
Wisnovsky, “Avicenna and the Avicennian Tradition,” in The Cambridge Companion to 
Arabic Philosophy, eds. Peter Adamson and Richard C. Taylor, esp. 127-33 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2005); idem., “One Aspect of the Avicennian Turn in 
Sunnī Theology,” Arabic Sciences and Philosophy 14, no.1 (2004): 65-100; Toby Mayer, 

“Theology and Sufism,” in Classical Islamic Theology, ed. Tim Winter, 274-80 (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2008); Ahmed H. Al-Rahim, “The welver Šī‘ī 
Reception of Avicenna in the Mongol Period,” in Before and after Avicenna: Proceed-
ings of the First Conference of the Avicenna Study Group, eds. David C. Reisman and 
Ahmed H. Al-Rahim, 219-31 (Leiden and Boston: Brill, 2003); Khaled El-Rouayheb, 
“Opening the Gate of Verification: The Forgotten Arab–Islamic Florescence of the 17th 
Century,” International Journal of Middle East Studies 38, no.2 (2006): 263-81. 
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In this essay, I explore an aspect of this interaction by examining the con-
ceptions of Islamic jurisprudence by scholars who lived in the Ottoman central 
lands from the fourteenth to the sixteenth centuries. I contend that following 
and developing the approach of several Muslim theoreticians, they adopted Ar-
istotle’s theory of sciences and presented Islamic jurisprudence as a science with 
the standards of this theory. In their view, the edifice of Islamic legal knowledge 
was constructed via inferences based upon premises, the validity and certainty of 
which could be corroborated externally. 

According to Aristotle’s theory of sciences, knowledge becomes scientific only 
when substantiated through proofs in the form of demonstration (burhān)—that 
is, a syllogism based on true and certain premises. Scientific knowledge is not an 
undifferentiated whole; rather, it has branches: the particular sciences, each one 
of which has a particular and definite subject matter (mawēū‘ ) that it investi-
gates and about which it establishes conclusions in a systematic way. In addition, 
every science has postulates (mabādi’) that it accepts as true without providing 
proof and on the basis of which it builds arguments about the subject matter.6 
The following examination of the parts of uŝūl al-fiqh works, related to this dis-
cipline’s subject matter, postulates, and definitions, will reveal that theoreticians 
deliberately followed this theory and tried to prove its applicability to their area 
of interest.

Ottoman scholars under study, Alā’ al-Dīn al-Aswad (d. 1397), Shams al-Dīn 
al-Fanārī (d. 1431), Mollā Khusraw (d. 1480), Ģasan al-Fanārī (d. 1486), Mollā 
Kirmastī (d. 1494), Ibn Kamāl (d. 1534), and Aģmad Tashkoprīzāda (d. 1561), 
received and elaborated the ideas, on the scientific nature of Islamic jurispru-
dence, of a group of theoreticians, including Abū al-Ģusayn al-Baŝrī (d. 1044), 
Abū Ģāmid al-Ghazzālī (d. 1111), Fakhr al-Dīn al-Rāzī (d. 1210), Sayf al-Dīn 
al-Āmidī (d. 1233), Ibn al-Ģājib (d. 1249) Ģāfiž al-Dīn al-Nasafī (d. 1311), Ŝadr 
al-Sharī‘a ‘Ubayd Allāh al-Maģbūbī (d. 1346), Sa‘d al-Dīn al-Taftāzānī (d. 1390) 
all of whom took Aristotle’s theory seriously and put it in use in their works on 
uŝūl al-fiqh. 

6 John Herman Randall, Aristotle (New York and London: Columbia University Press, 
1960), 35-41; W. D. Ross, Aristotle: A Complete Exposition of His Works and Thought 
(New York: Meridian Books, 1959), 44-52; Michael Ferejohn, The Origins of Aristo-
telian Science (New Haven and London: Yale University Press, 1991), 15-61; Malcolm 
Wilson, Aristotle’s Theory of the Unity of Science (Toronto: University of Toronto Press, 
2000), 5-9, and Ibn Sīnā, Al-Shifa’ al-Mantiq, eds. Ibrāhīm Madkūr and Abū al-‘Ulā 
al-‘Afīfī, 4 vols. (Cairo: Al-Hay’a al-‘Āmma, 1965), 3:155-61. See also Dimitri Gutas, 
Avicenna and the Aristotelian Tradition (Leiden: Brill, 1988), 177-81 and 219-21.
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It is difficult (and perhaps useless) to distinguish and focus on Ottoman schol-
ars’ original contributions to the relevance of Aristotelian logic in uŝūl al-fiqh. 
They mostly wrote commentaries on the former works. Even when they did com-
pose original works, they were engaged in dialogue with their predecessors. For 
example, in some cases a scholar under study might adopt the idea of an earlier 
author and mention it without any comment or criticism. In another case, he 
might criticize and amend an aspect of his predecessor’s opinion. In other cases, 
he might reject all existing views and suggest an alternative. The authors and 
readers were so familiar with all of the relevant opinions that they often did not 
quote the adopted or rejected opinion completely. For this, I refer to the original 
provenance of the views adopted, amended, criticized, or rejected by Ottoman 
scholars under discussion. 

B. The Conception of Islamic Jurisprudence as a Scientific Endeavor

Here, I will examine the introductory sections of uŝūl al-fiqh works written by 
Ottoman scholars and those on which they wrote commentaries or referred to in 
their original works.

1. The Subject Matter of Uŝūl al-Fiqh

The influence of Aristotle’s theory of sciences on the uŝūl al-fiqh authors is 
the most salient in the discussion of its subject matter. According to Aristotle, 
the scientific process starts with setting down a subject matter; obviously, it is 
necessary to know the subject matter before starting the scientific inquiry.7 This 
subject matter, defined as “a thing whose inseparable accidents are searched,”8 
usually served as the “subject” and the inseparable accidents as the “predicate” in 
a scientific proposition. Thus, the theoreticians were tasked with determining 
the genus or genera under which different subjects in the discipline’s proposi-
tions could be subsumed. The consistency of all issues and their combination in 
a systematic way were recognized as being among the particular science’s essential 
features. Some scholars insisted on marking this consistency by highlighting a 
single concept as the subject matter. For them, each subject matter needed to be 
investigated in a different science; if there were more than one subject matter, the 

7 Ross, Aristotle, 46.
8 For example, see Sa‘d al-Dīn al-Taftāzānī, Al-Talwīģ ‘alā al-Tawēīģ, 2 vols. (Beirut: 

Dār al-Kutub al-‘Ilmiyye, 1996), 1: 37; Shams al-Dīn al-Fanarī, Fuŝūl al-Badā’i‘ fī Uŝūl 
al-Sharā’i‘, 2 vols. (Istanbul: Şeyh Yahya Efendi Matbaası, 1289[1872/73]), 1:11, and 
Mollā Khusraw, Mir’āt al-Uŝūl (Cairo: 1296 [1878/79]), 12.
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number of sciences must multiply accordingly. Others claimed that if there was 
harmony between two or more concepts, they could become the subject matter 
of a single science at the same time.

Discussion of the sources (al-adilla) and assessments (al-aģkām) of law occu-
pied significant portions in uŝūl al-fiqh books. Most theoreticians identified the 
Qur’ān, the prophetic tradition (sunna), consensus (ijmā‘), and analogy (qiyās) 
as the only valid sources of law.9 Other scholars, such as Ģāfiž al-Dīn al-Nasafī 
and Mollā Kirmastī, argued that analogy depended on the other three and thus 
could not be an independent source of law.10 Additional sources, like juristic 
preference (istiģsān), presumption of continuity (istiŝģāb), and public interest 
(istiŝlāh), were discussed and usually subsumed under one of the four sourc-
es. In addition, conventionally, these books included sections on issues related 
to assessments (aģkām) the law attached to specific acts and situations. These 
sections defined the relative categories: obligatory (wājib), forbidden (ģarām), 
recommended (mandūb), disapproved (makrūh), neutral (mubāģ), valid (ŝaģīģ) 
and invalid (bāšil). The one who has the right to impose these assessments 
(ģākim), the categories of acts and situations to which the assessments are as-
signed (maģkūm bi-h), and the individuals on whom they are imposed (maģkūm 

‘alay-h) were also examined.11 

Al-Ghazzālī, Ibn al-Ģājib, al-Āmidī, Shams al-Dīn al-Fanārī, and other schol-
ars declared that only the sources of law (al-adilla al-shar‘iyya) constituted the sub-
ject matter of this particular discipline.12 They opened their books with the issues 
related to the assessments. For the sake of consistency, Ibn al-Ģājib, al-Āmidī, and 
Shams al-Dīn al-Fanārī stated that the assessments were not part of this discipline, 

9 ‘Alā’ al-Dīn al-Aswad, Kunūz al-Anwār (MS. Nurosmaniye Kütüphanesi 1334), 4b; 
Shams al-Dīn al-Fanārī, Fuŝūl al-Badā’i‘, 1:11-12, and Aģmad Tashkoprīzāda, Miftāģ 
al-Sa‘āda wa-Miŝbāģ al-Siyāda fi Mawēuāt al-‘Ulūm, 3 vols. (Beirut: Dār al-Kutub 
al-‘Ilmiyye, 2002), 2:163.

10 For example, see Ģāfiž al-Dīn al-Nasafī, Matn al-Manār (Istanbul: Mašba‘a-i Aģmad 
Kāmil, 1326[1908/09]), 2; Mollā Kirmastī, Al-Wajīz (MS. Süleymaniye Kütüphanesi, 
İzmir 816), 1b; idem., Al-Madārik al-Aŝliyya, (MS. Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli 
784), 2a. 

11 For example, Shams al-Dīn al-Fanārī, Fuŝūl al-Badā’i‘, 1:159-324, and Mollā Khusraw, 
Mir’āt al-Uŝūl, 275-365.

12 Abū Ģāmid al-Ghazzālī, Al-Mustaŝfā, 2 vols.  (Baghdad: Maktaba al-Muthannā, 
1970), 1:5-7; Sayf al-Dīn al-Āmidī, Al-Iģkām fī Uŝūl al-Aģkām, 4 vols. (Riyadh: Dār 
al-Sumay‘ī, 2003), 1:21-22 and 109-215; Ibn al-Hājib, Mukhtaŝar al-Muntahā (Cairo: 
Matba‘a-i Kurdistān al-‘Ilmīyya, 1326 [1908/09]), 3 and 29-45, and Shams al-Dīn al-
Fanārī, Fuŝūl al-Badā’i‘, 1:15-16 and 159-324.
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but rather were among its postulates.13 Mollā Kirmastī, who also singled out the 
sources of law as the subject matter of this science, justified the examination of 
the assessments as part of this discipline by saying “the subject matter of uŝūl al-
fiqh …[are] the Qur’ān, the prophetic tradition and consensus inasmuch as the 
assessments of law depend on them, and a person extracted the assessments from 
them.”14 To paraphrase, the sources of law are investigated to discover their par-
ticular aspects, which have a bearing on the discovery of assessments. 

It seems that the reason for this insistence on distinguishing the sources of law 
as the subject matter of uŝūl al-fiqh was technical and sought to satisfy the desire 
to meet the requirement for being considered a science according to Aristotle’s 
theory. Even the proponents of this view could not deny the crucial importance 
of the assessments of law together with its sources in this discipline.

On the other hand, some theoreticians defended the possibility of having 
multiple subject matters and propounded that both sources and assessments of 
law constituted the subject matters of uŝūl al-fiqh. Ŝadr al-Sharī‘a argued that all 
propositions of uŝūl al-fiqh could be reduced to one of these two: “Every such and 
such assessment that such and such a source indicates becomes established” and 

“Whenever such and such a source indicates that such and such an assessment ex-
ists, this assessment becomes established.” In the first proposition the assessments 
were the subject; in the second one the sources were the subject. Therefore, the 
subject matter of this science included both assessments and sources.15 

Ŝadr al-Sharī‘a and Mollā Khusraw explained that having two concepts as the 
subject matter was possible when the thing under investigation was the relation-
ship of these two concepts. However, if they were not related to each other in their 
essential characteristics, then they must have been subject matters of different 
sciences. In the science of uŝūl al-fiqh, “substantiation of assessment by sources” 

13 Al-Āmidī, Al-Iģkām fī Uŝūl al-Aģkām, 1: 21-22 and 109-215; Ibn al-Hājib, Mukhtaŝar 
al-Muntahā, 3 and 29-45, and Shams al-Dīn al-Fanārī, Fuŝūl al-Badā’i‘, 1:15-16 and 
159-324.

14 Mollā Kirmastī, Al-Wajīz, 1b; idem., Al-Madārik al-Aŝliyya, 2a. For similar statements, 
see Shams al-Dīn al-Fanārī, Fuŝūl al-Badā’i‘, 1:11, and Aģmad Tashkoprīzāda, Miftāģ 
al-Sa‘āda, 2:163.

15 Ŝadr al-Sharī‘a ‘Ubayd Allāh al-Maģbūbī, Al-Tawēīģ li-Matn al-Tanqīģ fī Uŝūl al-Fiqh 
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyye, 1996), 1:41-45. For the views of his Ottoman followers 
in this issue, see Mollā Khusraw, Mir’āt al-Uŝūl, 12-4; idem., Ģāshiya al-Talwīģ, 3 vols. 
(Cairo: al-Mašba‘a al-Khayriyya, 1322 [1904/05]),1:137-41. Ģasan al-Fanārī, Ģāshiya al-
Talwīģ, 3 vols. (Cairo: al-Mašba‘a al-Khayriyya, 1322 [1904/05]),1:142-50, and Ibn Kamāl, 
Taghyīr al-Tanqīģ (Istanbul: Cemal Efendi Matbaası, 1309 [1891/92]), 9.
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(ithbāt al-adilla li-l-ģukm) was investigated; thus, forming propositions for these 
two related concepts did not harm this discipline’s harmony and unity.16 

2. Postulates of Uŝūl al-Fiqh

According to Aristotle’s theory, in a scientific endeavor, all pieces of knowledge 
about a subject matter have to be established by syllogistic proofs based on true 
and certain premises—in other words, through demonstration. Clearly, the es-
sential aspect of scientific knowledge is the certainty of the syllogistic argument’s 
premises. Thus, it is critical that the premises, from which the most rudimentary 
piece of information about the subject matter of a science is derived, be true and 
externally corroborated. A science’s starting premises, its postulates (mabādi’), are 
assumed to be true, vindicated, and in no need of being proven. 

Since the entire edifice of knowledge is constructed on postulates, their epis-
temological value determines the end product’s status. Each science has postu-
lates, some of which are self-evident and general to all sciences (e.g., the laws of 
contradiction and the excluded middle), and others that are specific to just one 
or several sciences. For example, physics takes movement’s existence for granted, 
whereas geometry, arithmetic, and engineering presupposes “things which are 
equal to the same thing are equal to one another.”17 

Theoreticians were aware of the critical importance of postulates and their role 
in classifying Islamic jurisprudence as a science. The inquiry about the sources of 
law (the Qur’an, the prophetic tradition, consensus, and analogy) could not be 
presented as scientific unless the factual nature of their status was justified by an 
external authority. The author of the first substantial Ottoman uŝūl al-fiqh work, 
‘Alā’ al-Dīn al-Aswad, mentioned the necessity to prove the existence of God, Who 
was omnipotent, all-knowing and able to do whatever He willed, and Who sent 
prophets and guided them through revelation. As a consequence, the Qur’an’s 
value as revelation could become established and, in turn, could justify the other 
sources (viz., the prophetic tradition, consensus, and analogy). Theoreticians did 
not have to deal with these issues, because they were established in the discipline of 
theology (kalām). Thus they could take the theologians’ conclusions with proper 
scientific procedure as postulates and construct their arguments upon them.18

16 Ŝadr al-Sharī‘a, Al-Tawēīģ, 1:43, and Mollā Khusraw, Mir’āt al-Uŝūl, 12-13.
17 Ross, Aristotle, 46-47; Randall, Aristotle, 40-45, and Avicenna, al-Shifa’ al-Mantiq, 

3:155-56.
18 ‘Alā’ al-Dīn al-Aswad, Kunūz al-Anwār, 4b-5a. See also Shams al-Dīn al-Fanārī, Fuŝūl 

al-Badā’i‘, 1:15.
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Once the validity of these four sources of law became established, the issue 
of how to understand and interpret them arose. The first three sources were 
preserved in Arabic as written texts, and thus an inquiry about them required 
the knowledge of the interpretive possibilities of these texts. For example, it was 
necessary to know whether the text contained a symbolic meaning; how general 
it was, so that specific, qualified, unqualified, and ambiguous expressions could 
be distinguished from each other; and how the implications of a particular text 
were identified. Did the jurists have to derive all of the principles about the 
interpretation of the texts of sources of law scientifically in order to maintain 
the scientific nature of legal knowledge? Theoreticians did not require this be-
cause the science of the Arabic language (al-lugha al-‘arabiyya) articulated these 
principles as the results of scientific inquiry. Thus uŝūl al-fiqh could take these 
principles as its postulates.19 

3. Definitions of Uŝūl al-Fiqh and Fiqh

Most uŝūl al-fiqh books from the period under study included definitions of 
uŝūl al-fiqh and fiqh that presented Islamic jurisprudence as a science par excel-
lence that met the standards of Aristotle’s theory. Theoreticians revealed that the 
inquiry about the sources and assessments of law could erect a system of knowl-
edge through demonstrative arguments without bringing any external elements 
other than those identified as postulates. Every piece of knowledge needed be 
substantiated by a syllogism, the premises of which ultimately depended on self-
evident axioms or the discipline’s postulates. Thus, no part of the legal knowledge 
could be arbitrary and without a vindicating demonstrative proof.

As a corollary of this concern with the scientific nature of legal knowledge, 
theoreticians did not consider fiqh to be an independent discipline. By the begin-
ning of the period under study, the four Sunni schools of law (viz., the Ģanafī, 
Shāfi‘ī, Mālikī, and Ģanbalī) had long enjoyed a high degree of prestige and 
authority. The majority of Muslims followed one of these schools, and the domi-
nant form of legal scholarship was the collection and study of the opinions for-
mulated by the schools’ authorities. Legal opinions on religious and legal matters 
were justified by referring to the schools’ established views or to the opinions of a 
prestigious scholar. This practice of following one school or a certain scholar was 

19 See, for example, al-Āmidī, Al-Iģkām fī Uŝūl al-Aģkām, 1:29-107, and Bernard G. 
Weiss, The Search for God’s Law: Islamic Jurisprudence in the Writings of Sayf al-Dīn 
al-Āmidī  (Salt Lake City: University of Utah Press, 1992), 117-50. See also ‘Alā’ al-Dīn 
al-Aswad, Kunūz al-Anwār, 5a, and Shams al-Dīn al-Fanārī, 1:15.
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called taqlīd (imitation), and the person who undertakes this practice was called 
a muqallid (imitator).20 

For theoreticians, this type of legal knowledge—the knowledge of the muqal-
lid—was not “scientific” because it was accepted on the authority of another scholar 
as opposed to being substantiated with demonstration. For them, only legal knowl-
edge that resulted from ijtihād (the independent study of the sources of law) and 
was substantiated by a proof in the form of scientific syllogism could be considered 
scientific. In accordance with this, they defined fiqh not as a science with a body 
of issues that accumulated through the contributions of its various practitioners, 
but as the ability to derive assessments from the sources of law. As will be discussed 
below, in their view, this ability and the results of its application complemented the 
discipline of uŝūl al-fiqh to generate scientific legal knowledge. 

I will examine two definitions for uŝūl al-fiqh and three definitions for fiqh, 
all of which appeared in the works of the Ottoman scholars under study. These 
definitions and/or the comments on them revealed the concern with the scien-
tific nature of Islamic legal knowledge.

a. Uŝūl al-Fiqh 

The theoreticians under study conceived of uŝūl al-fiqh as the collection of 
universal propositions or pieces of information that could be turned into uni-
versal propositions. They unambiguously declared that the inquiry about the 
sources and assessments of law resulted in general principles and statements that 
could constitute major premises in the syllogistic arguments that substantiate 
scientific legal knowledge. 

The first definition to be discussed seems to have been introduced by thir-
teenth-century theoretician Ibn al-Ģājib, who defined uŝūl al-fiqh as “the knowl-
edge of principles which help one to derive assessments of law from their particu-
lar sources.”21 This definition was widely accepted from the thirteenth century 

20 See Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: Clarendon Press, 1964), 
69-72; N. J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh: University Press, 1964), 
80; Wael B. Hallaq, “Was the Gate of Ijtihad Closed?” International Journal of Middle 
East Studies 16, no.1 (1984), 10-11; Sherman A. Jackson, Islamic Law and the State: The 
Constitutional Jurisprudence of Shihāb al-Dīn al-Qarāfī (Leiden: E.J. Brill, 1996), xxviii 
and 73-77, and Mohammad Fadel, “The Social Logic of Taqlīd and the Rise of the 
Mukhtaŝar,” Islamic Law and Society 3, no. 2 (1996): 193-233.

21 “Al-‘ilm bi-l-qawā’id allatī yutawaŝŝal bi-hā ilā istinbāš al-aģkām al-shar‘iyya al-far‘iyya 
‘an adillati-hā al-tafŝiliyya.” Ibn al-Ģājib, Mukhtaŝar al-Muntahā, 2.
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onwards. Ottoman scholars Alā’ al-Dīn al-Aswad, Shams al-Dīn al-Fanārī, Mollā 
Khusraw, Ģasan al-Fanārī, Mollā Kirmastī, and Ibn Kamāl included and com-
mented on this definition in their books. It seems that Ŝadr al-Sharī‘a’s adoption 
of this definition (with certain additions) and his interpretation of it were critical 
for its later reception by Ottoman scholars. According to him, the principles (al-
qawā‘id) were universal propositions (al-qaēāyā al-kulliyya) that could become 
major premises in a syllogism.22 In his opinion, minor premises were the results 
of fiqh, which, as will be discussed, was conceived as the ability to derive legal 
knowledge from the sources of law. They together constituted a proof that could 
be constructed, as follows:

All assessments indicated by analogy become established [a conclusion of (a) 
uŝūl al-fiqh]

This assessment is indicated by analogy [a conclusion derived as a result of (b) 
applying fiqh]

Therefore, this assessment becomes established [the substantiated legal (c) 
knowledge].23

In his view, these major premises could also be in the form of universal con-
comitance (mulāzama). Then, the construction of proof was as follows: 

Whenever analogy indicates this assessment, it becomes established [a con-(a) 
clusion of uŝūl al-fiqh]

Analogy indicates this assessment [a conclusion derived as a result of ap-(b) 
plying fiqh]

Therefore, it becomes established [substantiated legal knowledge]. (c) 

Ŝadr al-Sharī‘a was aware that uŝūl al-fiqh works did not contain these major 
premises per se. However, he thought that they were embedded in, and could be 
extracted from, the treatment of issues.24 On the other hand, he considered Ibn 
al-Ģājib’s definition deficient, because it comprised, in addition to uŝūl al-fiqh, 
knowledge of the disciplines of Arabic language, theology, and dialectics (‘ilm al-
khilāf). In order to exclude language and theology, he suggested adding the phrase 

22 Ŝadr al-Sharī‘a, Al-Tawēīģ, 1:34-35.
23 Ibid., 35.
24 Ibid., 35-37.
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“in a short way” (tawaŝŝulan qarīban). After all, knowledge of these disciplines 
might enable a person to discover assessments, but the process of reasoning would 
include more stages. Ŝadr al-Sharī‘a considered it necessary to include the phrase 

“for the purpose of intellectual inquiry” (‘alā wajh al-taģqīq) to exclude dialectics. 
In his view, this discipline included the principles leading to the same result but 
was designed to convince the opponent, not to engage in intellectual inquiry.25 

According to Ibn Kamāl, some elements of Ibn al-Ģājib’s definition and Ŝadr 
al-Sharī‘a’s additions were redundant. In his opinion, the phrase “principles that 
help one derive assessments of law” (al-qawā‘id allatī yutawaŝŝal bi-hā ilayh) ex-
cludes dialectics because this discipline was concerned with the principles used to 
defend or refute articulated assessments, as opposed to those used to discover as-
sessments. Therefore, he maintained that “for the purpose of intellectual inquiry” 
should be abandoned. Ibn Kamāl also wrote that there was no need for “in a short 
way,” because unless there was an obvious mention to the contrary, this meaning 
transpired in the mind and thus excluded Arabic language and theology from the 
definition.26 

Mollā Khusraw put forward a different definition for uŝūl al-fiqh. Contrary 
to the claims of those who accepted Ibn al-Ģājib’s definition, he asserted that 
this discipline’s principles were not presented in the form of universal proposi-
tions. While he agreed with Ibn al-Ģājib that legal knowledge was substanti-
ated through syllogisms and that uŝūl al-fiqh contributed to constructing major 
premises, he disagreed with Ibn al-Ģājib in lumping together the issues of uŝūl al-
fiqh as universal propositions. As a result, he defined uŝūl al-fiqh as “a knowledge 
by means of which one knows aspects of sources and assessments of law—aspects 
that have an import in substantiating the latter with the former.”27 

He analyzed and explained elements of his own definition. According to him, 
knowledge (‘ilm) meant the ability that enabled one to persistently infer the par-
ticular from the universal. This term was the genus in this definition and exclud-
ed God, the Prophet and Gabriel’s (the angel of revelation) knowledge, because 
such knowledge was not the result of inference.28 The sources of law (al-adilla 

25 Ibid., 35.
26 Ibn Kamāl, Taghyīr al-Tanqīģ, 7-8. Shams al-Dīn al-Fanārī included the phrase “in a 

short way” but left out “with the purpose of intellectual inquiry.” Shams al-Dīn al-
Fanārī, Fuŝūl al-Badā’i‘, 1:10. 

27 “‘Ilm yu‘raf bi-h aģwāl al-adilla wa-l-aģkām al-shar‘iyyatayn min ģayth anna la-hā 
dakhl fī ithbāt al-thāniya bi-l-’ūlā.” Mollā Khusraw, Mirqāt al-Wuŝūl (Istanbul: Şirket-i 
Sahafiye-i Osmaniye, 1320 [1902/03]), 2.

28 Mollā Khusraw, Mir’āt al-Uŝūl, 7.
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al-shar‘iyya) were the Qur’an, the Prophetic tradition, consensus, and analogy; 
the assessments of law (al-aģkām al-shar‘iyya) were the results of God’s revelation 
with regard to human actions. The aspects (aģwāl), investigated in uŝūl al-fiqh 
were the inseparable accidents of assessments and sources that enabled the former 
to be extracted from the latter. They could become predicates, parts, attributes, 
and conditions for sources and assessments. The conclusions of uŝūl al-fiqh, while 
not necessarily in the form of universal propositions, could be designed to form 
them.29

In fact, there was not a significant difference between Ibn al-Ģājib and Mollā 
Khusraw’s conceptions. While the former conceived of this discipline as a collec-
tion of major premises, the latter emphasized its elaborate analyses of sources and 
assessments and accepted the possibility and necessity of deriving major premises 
from them.

b. Fiqh

It is obvious that major premises, which include principles about the sources 
of law, alone cannot help derive new conclusions. In a valid syllogistic argument, 
major premises need to be put together with relevant minor premises. Thus, by 
accepting the idea that uŝūl al-fiqh included only major premises in syllogisms, 
theoreticians admitted that its conclusions did not articulate scientific legal 
knowledge. They contended that fiqh provided minor premises and thus com-
plemented the conclusions of uŝūl al-fiqh in a syllogistic argument. However, as 
mentioned, theoreticians regarded fiqh not as an independent discipline, but as 
an ability acquired by excelling in uŝūl al-fiqh.

The first definition of fiqh to be analyzed here is that attributed, rather dubi-
ously, to Abū Ģanīfa (d. 767). I include it in this essay because many Ģanafī 
scholars under study changed and explained it in a way that accorded with the un-
derstanding of Islamic jurisprudence as a science. This definition is “fiqh is the hu-
man soul’s cognizance of things to its advantage and those to its disadvantage.”30 

In Ŝadr al-Sharī‘a’s view, “cognizance” (ma‘rifa) was the “inference of particulars 
from a source” (idrāk al-juz’iyyāt min dalīl) and thus excluded imitation (taqlīd). 

29 Ibid., 8-9.
30 “Ma‘rifa al-nafs mā la-hā wa-mā ‘alay-hā.” For this definition and its interpretation, 

see Ŝadr al-Shari‘a, Al-Tawēīģ, 1:16-17; Al-Taftāzānī, Al-Talwīģ, 1:20-21; Shams al-Dīn 
al-Fanārī, Fuŝūl al-Badā’i‘, 1:5, Mollā Khusraw, Mirqāt al-Wuŝūl, 2; idem., Mir’at al-
Uŝūl, 10; Ģasan al-Fanārī, Ģashiya al-Talwīģ, 1: 69-75, and Ibn Kamāl, Taghyīr al-
Tanqīh, 3-4.
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The phrases “things to its advantage” (mā la-hā) and “those to its disadvantage” 
(mā ‘alay-hā) meant “what benefits and harms human souls in the afterworld,” 
which signified different types of religio-legal-moral assessments. The definition, 
with Ŝadr al-Sharī‘a’s interpretation, comprised the knowledge related to belief, 
conscience, and practice and thus included theology, ethics, mysticism, and legal 
knowledge. In order to have it comprise only legal knowledge and accord with his 
understanding of fiqh, Ŝadr al-Sharī‘a suggested adding the expression “related to 
the practice” (‘amalan).31 But according to Sa‘d al-Dīn al-Taftāzānī, this defini-
tion, attributed to Abū Ģanīfa, was not a proper definition of fiqh, for it could 
be interpreted in many different ways. For example, the explication of ma‘rifa 
as “inference of particulars from a source” was linguistically and terminologically 
unwarranted.32 

Mollā Khusraw, who did not agree with Al-Taftāzānī, responded that ma‘rifa 
is “the ability acquired as a result of studying the principles.” Thus, the knowl-
edge of a muqallid and of a person who somehow understood assessments from 
the sources but did not have the ability of legal reasoning was excluded. The 
expression “human soul” excluded God and Gabriel’s knowledge from the defi-
nition, and thus Al-Taftāzānī’s claim of indeterminacy in Abū Ģanīfa’s defi-
nition was unjustified. As regards Al-Taftāzānī’s specific challenge about the 
interpretation of ma‘rifa, he wrote that it was unlikely for a person to know 
everything, which was to one’s advantage as well as disadvantage, without hav-
ing a source and the ability to reason. Ŝadr al-Sharī‘a and Mollā Khusraw stated 
that propositions acquired as a result of fiqh could be combined with the major 
premises of uŝūl al-fiqh in order to form a proof, thereby substantiating legal 
knowledge.33 

It would be unjustifiable to claim that Abū Ģanīfa had in mind the meanings 
that later commentators extracted from this definition. He did not have the con-
cerns, such as substantiating legal knowledge through demonstrative arguments, 
with which later authors had to contend. However, presumably in order for the 
Ģanafī scholars to claim that their school’s founder had put forward the earliest 
definition of fiqh, they interpreted this definition liberally and updated it so that 
it would conform to the understanding of their time.

Another definition of fiqh became famous as the Shāfi‘ī definition. Although 
there is no evidence that al-Shāfi‘ī (d. 820) introduced it, this definition was 

31 Ŝadr al-Sharī‘a, Al-Tawēīģ, 1:16-17.
32 Al-Taftāzānī, Al-Talwīģ, 1: 20-21.
33 Mollā Khusraw, Mir’āt al-Uŝūl, 10. For similar views, see idem., Ģāshiya al-Talwīģ, 

1:69-76, and Ibn Kamāl, Taghyīr al-Tanqīģ, 3.
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commonly adopted by the Shāfi‘ī scholars of the period under study: “Knowl-
edge of the assessments of law from their particular sources.”34 In this definition, 
fiqh was considered to be the ability to extract legal knowledge from the sources. 
All of the authors who included it in their books emphasized that the knowledge 
of a muqallid could not be considered either a part or result of fiqh. 

Ibn al-Ģājib suggested adding “with reasoning” (bi-l-istidlāl) to this defini-
tion.35 According to Ŝadr al-Sharī‘a and Ibn Kamāl, adding this phrase to ex-
clude the knowledge of muqallids was redundant, because the phrase “from their 
sources” (‘an adillat-hā) already excluded that.36 On the other hand, Al-Taftāzānī 
held that Ŝadr al-Sharī‘a did not understand Ibn al-Ģājib’s intention, which was 
to exclude God and Gabriel’s knowledge from the definition.37 

The Shāfi‘ī definition was the most successful one in conveying the idea that 
uŝūl al-fiqh and fiqh complemented each other. However, it was the subject of 
some technical criticism. For example, its co-extensiveness and co-exclusiveness 
with fiqh was questioned. It was grammatically possible to signify “all” and “some” 
by a plural and definite noun. The word “assessment” (ģukm) was plural and 
definite in the Shāfi‘ī definition. If all assessments were meant, then it was not co-
extensive with the definiendum (fiqh), for great independent jurists (mujtahids) 
like Mālik ibn Anas (d. 795), who indisputably had fiqh, confessed their lack 
of knowledge on some questions. If some assessments were meant, then it did 
not co-exclude with the definiendum, because the muqallid could know some 
assessments.38 Ibn al-Ģājib responded that if all assessments were meant, then 
the meaning was “preparedness (tahayyu’) to know all”; if only some assessments 
were meant, then the muqallid was not included because he did not acquire his 
knowledge from the sources.39 

34 “Al-‘ilm bi-l-aģkām al-shar‘iyya al-‘amaliyya ‘an adillati-hā al-tafŝīliyya.” For the dif-
ferent versions and interpretations of this definition, see Ibn al-Hājib, Mukhtaŝar 
al-Muntahā, 3; Ŝadr al-Sharī‘a, al-Tawēīģ, 1:18-19 and 22-31; Al-Taftāzānī, al-Talwīģ, 
1:21-30; ‘Alā’ al-Dīn al-Aswad, Kunūz al-’Anwār, 4a; Shams al-Dīn al-Fanārī, Fuŝūl 
al-Badā’i‘, 1:5-9, Mollā Khusraw, Mir’āt al-Uŝūl, 10-11; Ģasan al-Fanārī, Ģāshiya 
al-Talwīģ, 1:76-97; Mollā Kirmastī, al-Wajīz, 1b; idem., al-Madārik al-’Aŝliyya ilā 
Maqāŝid al-Far‘iyya, 2a; Ibn Kamāl, Taghyīr al-Tanqīģ, 4-5, and Tashkoprīzāda, Miftāģ 
al-Sa‘āda, 2:173.

35 Ibn al-Hājib, Mukhtaŝar al-Muntahā, 3.
36 Ŝadr al-Sharī‘a, Al-Tawēīģ, 1:19. See also Ibn Kamāl, Taghyīr al-Tanqīģ, 4.
37 Al-Taftāzānī, Al-Talwīģ, 1:23.
38 Ŝadr al-Sharī‘a, al-Tawēīģ, 1:29-31.
39 Ibn al-Hājib, Mukhtaŝar al-Muntahā, 3. See also ‘Alā’ al-Dīn al-Aswad, Kunūz al-

Anwār, 4a-4b.
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This explanation did not satisfy Ŝadr al-Sharī‘a, who insisted on a lack of pre-
cision in the Shāfi‘ī definition. According to him, “all assessments” could not be 
meant because the events were infinite and nobody could cover all of them. Thus, 
since the limits of “all assessments” were not known, one could only speak of 
an unknown number when speaking of “some” or “half ” or “most.” In addition, 
the interpretation of “preparedness to know all” did not make sense because one 
could assume the existence of “preparedness” for non-jurists. Therefore, it was 
not clear what could be counted as “preparedness.” Moreover, it was not proper 
to use “knowledge” (‘ilm) to mean “preparedness” in definitions.40

Ŝadr al-Sharī‘a put forward a new definition for fiqh: “The knowledge, from 
the sources, of all legal assessments about which the arrival of revelation became 
known, and of all those on which the consensus took place, while having the 
capacity of sound reasoning on them.”41 He asserted that this was an exact defini-
tion, one that was applicable to its understanding in different periods. He also 
explained that a person with the ability of fiqh had to know all of the revelations 
that had been announced by that time. The Companions of the Prophet [dur-
ing his lifetime] did not know all of the revelations, but only those of which 
the Prophet informed them. Some of them were recognized as having fiqh, be-
cause they could apply their reason to the sources. The Arab Companions and 
others—who understood the assessments from the sources because they knew the 
language—could not claim to have fiqh unless they could reason. The knowledge 
of issues that had been solved via analogy was not part of fiqh and therefore in-
cluding it in the definition would cause an infinite regress, because the exercise of 
analogy was the result of excelling in fiqh.42 

In his criticism of this definition, Al-Taftāzānī brought out the difference 
between these two understandings, namely, the ability to produce legal assess-
ments from the scriptures and the discipline containing the results of this abil-
ity. He claimed that Ŝadr al-Sharī‘a talked about an abstract concept, the extent 
of which expands and wanes over time. As the new revelations and new con-
sensuses appeared, the extent of this discipline increased; as some revelations 
were abrogated, its scope decreased. In addition, he questioned the concurrence 

40 Ŝadr al-Sharī‘a, Al-Tawēīģ, 1:29-31. For the objections against the Shāfi‘ī definition, 
see also Shams al-Dīn al-Fanārī, Fuŝūl al-Badā’i‘, 1:7-8, and Ibn Kamāl, Taghyīr al-
Tanqīģ, 5-6.

41 “Al-‘ilm bi-kull al-aģkām al-shar‘iyya al-‘amaliyya allatī qad žahara nuzūl al-waģy bi-
hā wa-allatī in‘aqada al-ijmā‘ ‘alay-hā min adillati-hā ma‘a malaka al-isšinbāt al-ŝahīh 
min-hā.” For this, see Ŝadr al-Sharī‘a, Al-Tawēīģ, 1:31.

42 Ibid., 1:31-32.
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between this definition and the definiendum (fiqh). The Companions’ legal 
knowledge was not included in this definition, because while the Prophet was 
alive consensus did not exist as a source of law. Moreover, Al-Taftāzānī criti-
cized the exclusion of assessments reached through analogy, because they con-
stituted most of the fiqh-related issues. Finally, he raised a question about those 
Companions who did not know all of the announced revelations but continued 
to claim mastery in fiqh.43 

Al-Taftāzānī dismissed Ŝadr al-Sharī‘a’s definition as untenable both as re-
gards its being an ability and a separate discipline. In response, several Ottoman 
scholars answered his criticism. Mollā Khusraw insisted that Ŝadr al-Sharī‘a’s in-
tention was to define fiqh as the ability to extract assessments from the sources.44 
The exercise of analogy was the result of the ability to reason and should not 
be included in the definition, for an infinite regress had to be avoided.45 The 
increase and decrease in the content of fiqh was acceptable. Since no consensus 
(in the technical sense) took place while the Prophet was alive, the Compan-
ions did not have to know about this source to have the ability of fiqh.46 Shams 
al-Dīn al-Fanārī, Mollā Khusraw, and Ģasan al-Fanārī rebutted Al-Taftāzānī’s 
criticism related to the legal mastery of those Companions who did not know 
all of the announced revelations by pointing out that Ŝadr al-Sharī‘a’s inten-
tion for using the expression “about which the arrival of revelation became 
known” (allatī žahara nuzūl al-waģy bi-hā) was its becoming known to the 
jurist himself.47 Thus if an individual jurist did not know the revelation related 
to a certain assessment, this did not prevent him from claiming to have the 
ability of fiqh. 

Ŝadr al-Sharī‘a does not seem to have provided a completely different concep-
tion of fiqh, for his objections and innovations mostly concerned terminology 
and expression. He and other theoreticians under discussion considered fiqh to 
be the ability that helped one draw conclusions about the legal sources. These 
conclusions could then be used as the minor premises of a syllogistic argument in 
which the conclusions of uŝūl al-fiqh constituted the major premises. 

43 Al-Taftāzānī, Al-Talwīģ, 1:31-32.
44 Mollā Khusraw, Ģāshiya al-Talwīģ, 1:104.
45 Ibid., 1:104. See also Shams al-Dīn al-Fanārī, Fuŝūl al-Badā’i‘, 1:10; Ģasan al-Fanārī, 

Ģāshiya al-Talwīģ, 1:106, and Ibn Kamāl, Taghyīr al-Tanqīģ, 6. 
46 Shams al-Dīn al-Fanārī, Fuŝūl al-Badā’i‘, 1:9; Mollā Khusraw, Ģāshiya al-Talwīģ, 1:104, 

and Ibn Kamāl, Taghyīr al-Tanqīģ, 6. 
47 Shams al-Dīn al-Fanārī, Fuŝūl al-Badā’i‘, 1:10; Mollā Khusraw, Ģāshiya al-Talwīģ, 

1:104-5, and Ģasan al-Fanārī, Ģāshiya al-Talwīģ, 1:106. 
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4. The Suitability of Calling Islamic Jurisprudence a Science 

Thus far, I have discussed how Ottoman scholars and their predecessors, 
who believed in the utility of and used Aristotelian logic, tried to show that 
Islamic legal knowledge fulfilled the requirements of Aristotle’s theory of sci-
ences. As mentioned, the most significant quality of scientific knowledge is 
certainty—the extraction of epistemologically certain conclusions from true 
and undisputable premises. However, according to the theoreticians’ own 
statements, most legal knowledge expressed probability. It was almost univer-
sally accepted that legal knowledge derived through analogy did not express 
certainty.48 Having different perspectives and constructing divergent analogies 
on the basis of varying features were legitimate. These analogies could result 
in conflicting opinions on the same issue. It was impossible to consider all 
interpretations to be certain and indisputable at the same time. The other 
three sources of law (viz., the Qur’ān, the prophetic tradition, and consensus) 
were recognized as having the potential to produce certainty; however, this did 
not always materialize since, for example, the authenticity of some prophetic 
reports was disputed. If there was any doubt about the authenticity of the 
sources, the claim of epistemological certainty for derived knowledge/opinion 
from it was unwarranted. 

Therefore, theoreticians asked whether it was legitimate to call probable 
knowledge (žannī) science (‘ilm). They tried to justify this in two ways. Ŝadr 
al-Sharī‘a, al-Taftāzānī, and Aģmad Tashkoprīzāda claimed that doing so was 
possible on the grounds that medical knowledge, which was not certain, was 
called a science.49 In addition, Shams al-Dīn al-Fanārī and Al-Taftāzānī turned 
their attention to the final stage of the process of extracting legal knowledge 
from the sources of law. Considering the jurists’ opinions as particles of le-
gal knowledge, they emphasized these opinions’ finality for the jurist himself 
and his followers and considered this as fulfilling the requirement of certainty. 
Whenever a jurist arrived at a probable assessment of a question, it became 

48 Those schools rejecting probability and requiring certainty in legal knowledge had to 
leave out analogy as a proper legal method. For this, see Aron Zysow, “The Economy 
of Certainty: An Introduction to the Typology of Islamic Legal Theory” (PhD diss., 
Harvard University, 1984). 

49 Ŝadr al-Sharī‘a, Al-Tawēīģ, 1: 32; Al-Taftāzānī, Al-Talwīģ, 1: 33. According to Aģmad 
Tashkoprīzāda, “in the practical sciences, the purpose is to acquire probability not 
certainty. For although the authenticity of two strongest legal sources, the Qur’an 
and the prophetic tradition, is certain, their indication [of the intended meaning] is 
mostly probable.” For this, see his Miftāģ al-Sa‘āda, 2:173.
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“settled” (maqšū‘ or majzūm) and binding.50 The reconciliation of probability 
in legal knowledge and the requirement of certainty in sciences can be ex-
pressed as follows: 

It is obligatory for a jurist to act according to a probable assessment he (a) 
derived…

It is known that every assessment, with which action is obligatory, is God’s (b) 
command. 

[Knowing] God’s command is knowledge.(c) 

Therefore, [knowing] the probable assessment is knowledge.(d) 51 

Accordingly, the end product was considered certain, even though it was built 
upon probable premises. Here, the point of attention changed; the epistemologi-
cal value of assessment was disregarded, and its binding status in practice was em-
phasized and made the basis for claims of certainty.52 ‘Alā’ al-Dīn al-Aswad dealt 
with this issue from a different perspective and distinguished uŝūl al-fiqh from 
fiqh. He accepted the probable status of the assessments based on analogy and 
on prophetic traditions whose authenticity was in doubt. However, the universal 
propositions in uŝūl al-fiqh were about the essences of analogy and traditions as 
opposed to what they expressed. In other words, the proposition of uŝūl al-fiqh 
as “analogy resulted in probability” expressed certainty and fulfilled the certainty 
requirement of science; the probability of assessments based on analogy did not 
affect the scientific status of uŝūl al-fiqh.53 

In fact, this discussion about the validity of calling Islamic jurisprudence a sci-
ence illustrates the theoreticians’ resolve to respond to all possible criticisms and 
to vindicate the scientific status of legal knowledge. 

50 Shams al-Dīn al-Fanārī, Fuŝūl al-Badā’i‘, 1:8. 
51 Al-Taftāzānī, Al-Talwīģ, 1: 32-33. Ģasan al-Fanārī agreed with Al-Taftāzānī on this 

issue, even though he brought minor criticisms on Al-Taftāzānī’s expression. See his 
Ģāshiya al-Talwīģ, 1:107-108;

52 Ibn Kamāl opposed this solution and accepted the possibility of attaining certainty 
only in the assessments based on unambiguous statements of authentic revelation. See 
his Taghyīr al-Tanqīģ, 6,

53 ‘Alā’ al-Dīn al-Aswad, Kunūz al-Anwār, 4a.
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C. Conclusion

The foregoing analysis of the conception of Islamic jurisprudence showed that 
Ottoman uŝūl al-fiqh authors adopted the approach of their predecessors who 
took the Greco-Islamic philosophical tradition seriously and used Aristotelian 
logic in their works. Suggesting that Islamic legal knowledge could be substan-
tiated scientifically, that is, through a syllogism based on externally validated 
premises, they declared Islamic jurisprudence a science that lived up to Aristote-
lian standards. 

It seems that Ottoman scholars did not make a transformative contribution 
to the conception of Islamic jurisprudence as a science. However, it cannot 
be said that they repeated this idea as a convention of the discipline and just 
recorded their predecessors’ views. They intensely debated the principles of 
Aristotle’s theory of sciences and their applicability to the subject matter of 
their discipline. In fact, their contribution can be summed up as a continua-
tion, expansion, explanation, and refinement of the existing discourse on the 
subject.

It should be underlined that this conception of Islamic jurisprudence as a 
science was not dominant everywhere during this particular period. For example, 
such prestigious scholars as Ibn al-Ŝalāģ al-Shahrazūrī (d. 1245), Abū Shāma (d. 
1267), Ibn Taymiyya (d. 1328) and Jalāl al-Dīn al-Suyūšī (d. 1505) resisted the 
use of “foreign” elements (e.g., Aristotelian logic) in religious disciplines.54 Thus, 
Ottoman scholars preferred this approach over other alternatives. This preference 
may include clues about what features, in their view, an acceptable inquiry into a 
subject matter should have to claim that its results are scientific. Research about 
other scholarly disciplines can shed further light on the significance of Aristotle’s 
theory of sciences for the Ottoman understanding of knowledge/science and its 
classification during the period under study.

54 For the reaction of these scholars to the use of logic in religious disciplines, see Gold-
ziher, “The Attitude of Orthodox Islam,” 205-206; George Makdisi, “The Juridi-
cal Theology of Shāfi’ī: Origins and Significance of Uŝūl al-Fiqh,” Studia Islamic 59 
(1984): 97-98; Hallaq, “Introduction,” xii-xxxix, and E. M. Sartain, Jalāl al-Dīn al-
Suyūšī: Biography and Background, 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 
1975), 1:32-3.
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Greco-Islamic Philosophy and Islamic Jurisprudence in the Ottoman Empire (1300-
1600): Aristotle’s eory of Sciences in Works on Uŝūl al-Fiqh

Abstract  is essay is a preliminary attempt to reveal features of religious scho-
larship in the Ottoman central lands during 1300-1600. I analyze the Ottoman 
uŝūl al-fiqh (theoretical jurisprudence) writers’ discourse on their discipline’s nature 
and content. I show that the Ottoman scholars heartily adopted and developed the 
approach and views of the theoreticians, who used Aristotelian logic in their works. 
Hence, they conceived Islamic jurisprudence as a science and aspired to prove that it 
fulfilled all the requirements of Aristotle’s theory of sciences. 

Keywords: Islamic jurisprudence; uŝūl al-fiqh; Greco-Islamic Philosophy; Aristoteli-
an logic; theory of sciences; legal scholarship in the Ottoman Empire.
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- What is your impression about Khwājazāde? 
- He has no equivalents among 
 the Persians or the people of Rūm. 

- Nor among the Arabs

Alimler ve Hareketlilik: eş-Şakāyıku’n-Nu‘māniyye Perspektifinden Bir Ön Değerlendirme
Öz  Osmanlı ilmiye dünyasının oluşumunda Osmanlı topraklarının dışından ge-
len veya Osmanlı ülkesini terk edip geri dönen alimler önemli bir rol oynamışlar-
dır. Geri dönmeyip gittikleri yerlerde kaldıkları zaman bile İslâm dünyasının başka 
yerlerindeki ilmi düzenlere katkıda bulundukları için (coğrafi) hareketlilikleri kayda 
değerdir. Alimlerin coğrafi hareketlilikleri İslâm dünyasının çeşitli bölgelerindeki 
ilmi düzenlerin oluşumlarıyla doğrudan ilgili olduğu halde bu konuya şu ana ka-
dar layık olduğu dikkat verilmemiştir. Bu makale Taşköprülüzāde’nin (v. 968/1561) 
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eş-Şakāyıku’n-Nu‘māniyye’sini inceleyerek ilk on Osmanlı hükümdarının saltanatları 
boyunca ulema hareketliliğinin bir resmini çizmeye çalışmaktadır. İki yüzyıldan bi-
raz daha uzun bir zaman diliminde alimlerin hareketliliğindeki öne çıkan özellikler 
ve bunların nedenleri üzerine kısa bir tartışma sunmaktadır.
Anahtar kelimeler: ‘Ālim, ‘ulamā’, (bölgelerarası) hareketlilik, Bilādü’l-‘Acem, Bilā-
dü’l-‘Arab, Biladü’l-Rūm, Osmanlı toprakları, Anatolia, Taşköprülüzāde, eş-Şakā-
yıku’n-Nu‘māniyye

The above conversation between ‘Alī Qushji and Mehmed II reflects the per-
ception of major territorial/intellectual units in the fifteenth century, shared both 
by a scholar and ruler.1 Mobility of scholars between regions, as well-illustrated 
by the case of ‘Alī Qushji himself, was by no means an exception. An analysis 
of the movement of the ‘ulamā’ into/out of  the Ottoman domains promises to 
shed light on the emergence and development of the Ottoman learned establish-
ment, a comprehensive analysis of which is still due. The present study examines 
the mobility of the ‘ulamā’ coming into and departing from the Ottoman lands, 
i.e. Bilād al-Rūm, as depicted in Taşköprülüzāde’s (d. 968/1561) al-Shaqāyiq al-
Nu‘mānīyya.2 Thus, it covers the reigns of the first Ottoman ten rulers, ‘Uthmān 
to Suleymān I.3 The world of values and ideas the ‘ulamā’ were situated in and 
individuals with double identities of Sufi and scholar with predominantly Sufi 
leanings do not constitute the main focus of the current study.4 In terms of geo-
graphical units I adopt Taşköprülüzāde’s units such as Bilād al-Rūm, or Bilād 
al-‘Ajam although the boundaries of these units could be quite fluid. This also 
means accepting Rūm, or Bilād al-Rūm, as the core Ottoman lands.5 This con-
ception of externality defines the basic criterion of inward and outward mobility, 

1 In this conversation between Mehmed II and ‘Alī Qushji the former asked the latter about 
his opinion on Khwājazāde. A. Süheyl Ünver: Istanbul Üniversitesi Tarihine Başlangıç: Fatih 
Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı. Istanbul: Istanbul Üniversitesi Yayınları 1946, p. 188.

2 The question of mobility has to be studied from the angle of the internal mobility, too. 
Mobility between centers of scholarship such Bursa, Qonya, Qaysari, Tire, etc. is no 
less relevant, and it is likely to lead to a different set of problems and approaches.

3 Taşköprülüzāde was himself a member of the ‘ulamā’ class and for the most of his carrier 
he worked as a mudarris. He began writing al-Shaqāyiq al-Nu‘māniyya in 965/1558 
and it was completed soon thereafter. Al-Shaqāyiq, introduction, IV. He classified the 
entries according to the reigns of the first ten Ottoman sultans ending with the scholars 
of the reign of Suleymān I. It conveys biographical information about more than five 
hundred scholars and Sufi shaykhs.

4 Needless to say Sufi scholars also exhibited a high degree of geographical mobility.
5 A later Ottoman intellectual, Mustafa ‘Ālī, also perceived Bilād al-Rūm as the core 

lands of the empire: for him the other regions, Bilād al-‘Arab, and Bilād al-‘Ajam, were 
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that is the mobility of the ‘ulamā’ from outside the Bilād al-Rūm into the Bilād 
al-Rūm, or vice versa.

The present discussion of trans-regional mobility brings into question what 
I call ‘the institutional approach’ in the studies of the Ottoman ‘ulamā’. By in-
stitutional approach I mean studying the ‘ulamā’ as a well-defined institution 
well-integrated with the Ottoman state. This approach does not necessarily pay 
attention to the question of how the Ottoman scholarly world came into be-
ing and how it interacted with the larger scholarly and political world outside 
the Ottoman territories. Examining the mobility of Ottoman scholars can be a 
first step in that direction.6 Before proceeding to the discussion of mobility it is 

external to the Ottoman Empire. Cornell Fleischer: Tarihçi Mustafa Ali Bir Osmanlı 
Aydın ve Bürokratı. (Istanbul: Tarih Vakfı,  1996, pp. 263-4.

6 A classical text, Uzunçarşılı’s Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, devotes most space 
to the description of the constituents of the institution such as madrasas, religious 
officials, and the working principles of this institution as well as the changes it went 
through. İsmail H. Uzunçarşılı: Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı. Ankara: Türk 
Tarih Kurumu Yayınları 1965. Hans G. Majer reduces the state and the scholars to 
monolithic individual agents and interprets their relationship as a set of relations be-
tween the agents in a self-contained system. H.G. Majer: “Sozialgeschichtliche Prob-
leme um ‘ulamā und Derwische im Osmanischen Reich”, I. Milletler Arası Türkoloji 
Kongresi (Istanbul 15-20.X.1973) Tebliğler. Istanbul: Istanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Enstitüsü 1979, pp. 218-233. Repp sees “superbly trained scholars of nearly 
uniform education and experience” as the main product of the scholarly establishment 
especially in the sixteenth century. Richard Repp: The Mufti of Istanbul. London: Ith-
aca Press 1986, p. 29. Sohrweide’s “Dichter and Gelehrt” is different from these works 
in the sense that it discusses the influx of cultural elite, scholars and artists into the 
Ottoman Empire from the East (Persia) within the context of the cultural rivalry be-
tween the Ottomans and the Safavids. Hanna Sohrweide: “Dichter und Gelehrte aus 
dem Osten im Osmanischen Reich (1453-1600) Ein Beitrag zur türkisch-persischen 
Kulturgeschichte”, Der Islam 46, (1970), pp. 263-302. In contrast to the institu-
tional approach, proposographical studies such as Majer’s Vorstudien zur Geschichte 
der İlmiye focus on the experiences of individuals and the social networks they were 
situated in. Hans G. Majer: Vorstudien zur Geschichte der İlmiye im Osmanischen Reich: 
Zu Uşakīzade, seiner Familie, und seinem Zeyl-i Şakayik. München: Rudolf Trufenik 
1978. Among recent works Abdurrahman Atçıl’s study is noteworthy for examining 
the history of both the development of the scholarly establishment and Ottoman legal 
thought presenting the conquest of Constantinople as an event that shaped the (self-)
perception of scholars. Abdurrahman Atçıl, “The Formation of the Ottoman Learned 
Class and Legal Scholarship (1300-1600)”. Ph.D. diss., University of Chicago, 2010. 
As for works directly on Taşköprülüzāde/al-Shaqāyiq al-Nu‘mānīya, Furat’s brief in-
troduction in Turkish is significant for drawing attention to the place of the work in 
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necessary to define what is intended by ‘Ottoman ‘ulam’ here. In his inspiring 
study on the development of the scholarly establishment and legal thought in 
the Ottoman realm, A. Atçıl defines ‘Ottoman religious scholar’ as those “who 
were affiliated with the Ottoman enterprise, and identified themselves with it, as 
opposed any scholar who lived and died in the Ottoman dominion.”7 Thus, an 
individual like Jamāl al-Din Aqsarayī (d. 791/1388-9) who taught in Aqsaray / 
Qaraman (annexed almost a century later in 871/1475) throughout his entire ca-
reer without ever visiting the Ottoman realm, nor had any aspirations there is not 
an ‘Ottoman’. This is a well-defined consistent approach yet, one cannot help but 
question whether Taşköprülüzāde’s inclusion of Aqsarayī (and others) who did 
not fulfill the above criteria was a matter of convention only. It seems that living 
in the to-be-Ottoman  (or Ottoman) territories coupled with training students 
and writing works that later exerted a certain degree of influence in the Ottoman 
intellectual life served as the test for inclusion among the ‘Ottoman scholars’ for 
Taşköprülüzāde.8 Who was identified as an ‘Ottoman scholar’ is therefore an 
interesting question in itself. 

Furthermore, there is the issue of changing boundaries, either physically or 
in perception, of geographical units.9 Particularly, it is necessary to be careful 
about how to define the ‘Ottoman’ lands up until the consolidation of Ottoman 

the larger Ottoman and Islamic cultural context without going into specific issues 
including mobility. Al-Shaqāyiq, pp. III-IX.

7 Atçıl, p. 5. Atçıl also gives one of the rare discussions of the issue of mobility of 
scholars, pp. 51-58, 109-118, 189-193. In his discussion of several scholars who came to 
or left Ottoman lands he also mentions the posts and patronage they received in the 
Ottoman lands. My discussion here starts from a similar point but I attempt to see 
whether there is a basic pattern in mobility without going into a discussion of career 
paths and patronage.

8 Thus, Jamāl al-Dīn al-Aqsarayī, or Qāēī Burhān al-Dīn Aģmad (d.800/1398), each get 
an entry in al-Shaqāyiq whereas scholars of even greater influence such as Taftāzānī or 
Jurjānī, despite the abundance of references to them, do not. These examples can be 
increased. It seems that it is the memory or perception of “Ottomanness” that is in 
operation here.

9 As an example, for the fluidity of the term “‘Ajam” see Ali Arslan: “Osmanlılar’da Coğ-
rafi Terim Olarak “Acem” Kelimesinin Manası ve Osmanlı-Türkistan Bağlantısındaki 
Önemi (XV-XVIII. Yüzyıllar)”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Der-
gisi 8, (1999), pp. 83-87. Arslan, quoting Taşköprülüzāde, states that the term “Bilād-i 
‘Ajam” or “Wilāyat-i ‘Ajam” comprised Iran, Khurasan and Turkistan (Transoxiana) 
for the period between the fifteenth century and the first half of the eighteenth cen-
tury. Diyār-i Rūm (Bilād al-Rūm) came to be used for the Ottoman lands especially 
in the fifteenth century, pp. 84, 86.
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rule in Anatolia in the latter half of the fifteenth century. In the early years of 
the Ottoman state (e.g. the reign of Orkhān), when a scholar from Qaraman, 
Tire or Qastamonu, came to Iznik or Bursa this was coming ‘into the Ottoman 
lands’. Almost two and a half centuries later Taşköprülüzāde’s memory of the 
past conglomerated all these different geographical units as somehow parts of the 
‘Ottoman domains’.

Below are tables of the scholars who came into the Ottoman realm and 
departed from it. Although the following discussion interprets quantitative 
data, it is necessary to state that this is by no means a statistical research; the 
sole reason for presenting data in this manner is to attain clarity. Also, mobil-
ity is a complex phenomenon: Particularly attractive centers, itineraries, time 
spent in each location, and motives are only some of the factors that should 
be taken into consideration. An analysis of these factors, and possibly others, 
is due, though not all of these can be examined within the scope of this paper. 
Instead, the tables below are merely rudimentary sketches. In the first table 
on the scholars coming to the Ottoman lands, the ‘origin’ column denotes the 
last locality where the individual in question received a significant scholarly 
training/influence before moving to/returning back to the Ottoman domains. 
It does not necessarily denote an ethnic affiliation, although with quite a few 
of the scholars this was the case. Also, a trip as student for (further) study is 
counted as mobility of scholars. The next table focuses on the scholars depart-
ing from the Ottoman lands. When a scholar visited more than one region I 
counted only the region which seemed to be most determining for one’s career. 
If no distinction could be made between the regions visited then I took the first 
destination and ignored the consecutive ones. Also, I did not take into account 
appointment based mobility when it was clear that one had to move because of 
his appointment to a post. On the other hand, when Taşköprülüzāde’s narrative 
showed that one arrived in a new region and consequently found employment 
I counted it as a case of mobility.
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Table 1. ‘U
lam

â’ C
om

ing to the O
ttom

an Lands 10

O
rigin

‘U
thm

ān I
(d. 

726/1326)

O
rkhān
(d. 

763/1362)

M
urād I
(d. 

791/1389)

B
āyazīd I

(d. 805/1403)
M

ehm
ed I

(d.824/1421)

M
urād II

(d. 
855/1451)

M
ehm

ed II
(d. 886/1481)

B
āyazīd II

(d. 918/1512)
Selīm

 I
(d. 926/1520)

Suleym
ān I

(d. 974/1566)

B
ilād al-‘A

jam
(including K

hurasan, 
Transoxiana)

19

6
29, 36, 43, 44, 

48, 51

2
59, 60

4
83, 97, 99, 
101, 105

5
159, 163, 219, 

221-1

4
304, 314, 329, 

330

10
449, 455-6-7-
9-9, 469, 488, 

523, 524
(5 from

 Tabriz)

B
ilād al-‘A

rab
(including Egypt, 
H
ijaz)

17

7
22, 23, 36, 40, 

46,48, 49-
51, 52

(6 from
 Egypt)

164
2

84, 95
2

42, 225
2

411, 414

A
l-B

ilād 
al-Shām

iyya
2 

4, 5
111

120
3

150, 168, 226
1414

1499
A

l-M
aghrib

(including Tunis)
1352 

1451

Q
irīm

2
81, 82

A
natolia 

(pre-conquest / 
recently conquered)

15
3

29, 31, 45
2

61, 63
179

U
nknow

n (to Bilād 
al-Rūm

)
181

7
292, 304, 305, 
314, 329, 340, 

330

5
381, 402, 411, 

414, 420

Total # of ‘ulam
ā’

3
5

4
25

6
31

63
68

51
113

# of m
obile ‘ulam

ā’ 
(%

)
3 

100%
3  

60%
1

%
25

16 
64%

5 
83%

10 
32%

10 
16%

12 
18%

8 
16%

12 
11%

10 N
um

bers in sm
aller fonts refer to death dates of the rulers and page num

bers in al-Shaqāyiq.



ERTUĞRUL ÖKTEN

61

Table 2. ‘U
lam

ā’ Leaving the O
ttom

an Lands

D
estination

‘U
thm

ān I
O

rkhān
M

urād I
B
āyazīd I

M
ehm

ed I
M

urād II
M

ehm
ed II

B
āyazīd II

Selīm
 I

Suleym
ān I

B
ilād al-‘A

jam
 

(including K
hurasan, 

Transoxiana)

115
2

37, 47

5
99, 104, 

105, 107, 
107

3
181, 216, 

217

1292

4
392, 402, 
414, 420

2
472, 491

B
ilād al-‘A

rab
(including Egypt, H

ijaz)
27, 9

5
22, 43, 48, 

50, 52

2
64, 73

3
79, 84, 95

1334

3
380, 413, 

425

4
453, 476, 
487, 499

A
l-B

ilād al-Shām
iyya

24, 5
111

120
163

A
natolia (pre-conquest / 

recently conquered)
132

U
nknow

n
130

Total # of ‘ulam
ā’ 

3
5

4
25

6
31

63
68

51
113

# of m
obile

‘ulam
ā’ (%

)
2

67%
3

%
60

2
50%

9
36%

3
50%

8
26%

3 
5%

26%
7 

14%
6 

8%
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Evaluation of mobility

First, I will focus on the scholars who came into the Ottoman lands (table 1). 
Then I will discuss the scholars who left the Ottoman realm (table 2). There are 
a number of conclusions that can be derived from table 1: 

1. The proportion of the ‘ulamā’ coming to the core Ottoman lands in the 
reigns of the first six rulers (‘Uthmān to Murād II) seems to be significantly 
higher than those who came during the reigns of the latter four rulers (Mehmed 
II to Suleymān I). For convenience I will refer to the reigns of the first six rulers 
as the ‘early period’ and the reigns of the last four as the ‘later period.’ Data size is 
of course an issue to consider, and Taşköprülüzāde probably had more informa-
tion on the scholars of the later period, but still, it seems feasible to acknowledge 
a significant difference between the two periods. 

This picture conforms to the conventional account of the history of the Otto-
man scholarly establishment according to which the Ottoman scholarly establish-
ment kept receiving scholars from outside in its formative stage. As a result of the 
increase in the sheer quantity of madrasas, gradual institutionalization of their 
administration and curriculum, and emergence of well-defined career paths for 
scholars the establishment was eventually able to produce a sufficient supply of 
scholars but at the same time it turned into a relatively closed/exclusive institution. 
In this form the conventional account is an account of institutionalization and bu-
reaucratization. To reinforce this picture a political factor is added, that is, the rise 
of the Safavids as the cause of the rupture between the western and eastern parts of 
the Islamic world. Even if there are no compelling reasons to revise this account at 
the moment it is still necessary to ask why and how it happened.

2. Among the recent studies Atçıl’s work suggests an answer to this question by 
proposing the conquest of Constantinople as a decisive event that brought about 
a perception of change in the Ottoman scholarly world (and its extension in the 
political system).11 The results of the above table may also suggest an insight in 
answering this question. Could the reign of Murād II be a significant period of 
transformation that separated the early and the later period? With a rate of 32% it 
stands between the periods; for the earlier period the rate fluctuated between ap-
proximately 60% and 80% (100% being somehow an exception), and for the later 
period between 11% and 18%. It seems that the reign of Murād II was a signifi-
cant period of development for the Ottoman scholarly establishment. Ottoman 
intellectual life showed great progress during his reign especially due the coming 
of the students of Taftāzānī and Jurjānī to the Ottoman lands giving a boost to 

11 Atçıl, pp. 3, 4, 67-70.
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scholarly discussions.12 More significantly perhaps the distribution of the number 
of madrasas according to the reigns of rulers shows that whereas the total number 
of madrasas prior to Murād II’s reign amounted to forty-seven, Murād II’s reign 
just by itself almost matched that amount with thirty-eight madrasas.13 

A thorough analysis of the intellectual and political roots of these develop-
ments definitely deserve exploration. At this stage what I would like to draw at-
tention to is the following question: the transformationary character of Murād II’s 
reign not contested, was a scholarly establishment rich in intellectual debate and 
employment opportunities conducive to inward mobility or not? If yes, how can 
one explain the decline in mobility, especially after the reign of Murād II? This 
does not lend itself to interpretation very easily, nevertheless, even if in a somehow 
speculative fashion, one can speculate that the ‘uniformization’ of knowledge that 
was witnessed in Iran and Central Asia in the first half of the fifteenth century, 
especially in the period after 1420’s, was in fact a wider phenomenon operating in 
the Ottoman realm too, making travel for knowledge less attractive.14 

3. The overall picture that emerges is that the mobility of the scholars de-
creased constantly from the beginning until the reign of Suleymān I. This makes 
one question the argument that the rise of the Safavids caused a rupture between 
the eastern and western halves of the Islamic world disturbing the traffic of schol-
ars in between. A more longue durée factor may have been in play rather than 
momentary political developments. If proven to be right this can support the 
above suggestion: Perhaps it was not the political developments that brought 
a halt to the traffic of scholars but a development in the intellectual world, a 

12 Halil İnalcık: “Murad II”, İslâm Ansiklopedisi. Milli Eğitim Bakanlığı.
13 Ahmed Ulusoy: “Kuruluşundan 17. Yüzyıla Kadar Osmanlı Medreselerinde Eğitim-

Öğretim Faaliyetleri”. M.A. thesis, Selçuk University, 2007. I thank Dr. A. Atçıl for 
alerting me to this fact. 

14 As stated above, ‘uniformization’ of knowledge is a speculative notion at the moment 
that needs to be substantiated. I have two processes in mind that might have sub-
currents among others that could bring about the result of uniformization. One is 
the emergence of a certain type of dominant Sunni intellectualism in the Timurid 
realm, primarily in Herat. See Ertuğrul Ökten: “Jāmī (817-898/1414-1492): His 
Biography and Intellectual Influence in Herat”. Ph.D. diss., University of Chicago, 
2007, pp. 390, 391 for a preliminary attempt to arrive at this notion. Karabela’s 
analysis of the development of the method of discussion (adāb al-baģth) also sug-
gests that a widely shared agreement on what scholarly discourse was and how it 
was to be dealt with was in the process of emerging. Mehmet Kadri Karabela: “The 
Development of Dialectic and Argumentation Theory in Post-classical Islamic Intel-
lectual History”. Ph.D. diss., McGill University, 2010.
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growing uniformity and diminishing divergence of knowledge offered in differ-
ent regions making travel obsolete.15

4. For the later period, should one see a decrease in mobility, that is, from 16% 
during Mehmed II’s reign to 11% during the reign of Suleymān I, or is a different 
kind of interpretation is possible? Although the decrease in Suleymān I's reign 
does not look striking at first, one has to consider if it were not for the Safavid 
policy of persecution against the Sunni ‘ulamā’ the actual number of scholars 
coming to the Ottoman lands could be much lower. If one takes the scholars 
from Tabriz out of the picture, the ratio of the mobile the scholar’s coming into 
the Ottoman lands in the reign of the Suleymān I would be 7% (8/113) which 
may be seen as a significant decrease. Was there a serious drop in mobility by the 
time of Suleymān I which was compensated by the repercussions of the Safavid 
enterprise?16 Ultimately, this line of argument deemphasizes the role of the rise of 
the Safavids as a factor negatively affecting the traffic of scholars, and it has to be 
tested for the rest of the sixteenth and later centuries which is beyond the focus 
of al-Shaqāyiq al-Nu‘mānīyya. Nevertheless, it is in parallel with the conventional 
institutional history of the Ottoman ‘ulamā’ that states that it came to be a self-
sufficient, self-reproducing, and closed social class with less reluctance in admit-
ting scholars from outside combined with a declining interest in going abroad for 
education related purposes.17

5. By the reign of Suleymān I, Bilād al-‘Arab (including Aleppo, Damascus, 
and Cairo) had become a part of the Ottoman domains, and the incorporation 
of these regions should not necessarily influence negatively the mobility of the 
‘ulam’. Yet, one may still recognize a downward trend in the mobility of the ‘ulam’ 
coming from those regions. Either uniformization of knowledge or the institu-
tionalization of the scholarly establishment may explain this situation without 
necessarily seeing a political factor leading to that result. 

6. As for the scholars who left the Ottoman domains (table 2) the above-de-
fined categories of ‘earlier’ and ‘later’ periods seem to hold. While the proportion 
of the departing scholars to the entire scholar population generally fluctuated 
between 50% and 67% for the earlier period (the reign of Bāyazīd I turns out to 

15 Why does not one see scholarly figures like al-Aqsarayī, Taftāzānī, or Jurjānī in the second 
half of the fifteenth century whose scholarly fame would attract student from hundreds 
or thousands of miles away? To my knowledge, this question has not been answered until 
now and uniformization of (the establishment?/) knowledge may explain it.

16 Madeline Zilfi: The Politics of Piety: The Ottoman ‘Ulamā in the Post Classical Age 
(1600-1800).  Minneapolis: Bibliotheca Islamica 1988, pp. 318-323. Atçıl, p. 190.

17 Atçıl, p. 190.
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be somehow out of range but perhaps not too far off ), in the later period it was 
less than 10% most of the time. Significantly, it is again the reign of Murād II 
that separates these two periods. 

7. There seems to be an increase in the proportion of the departing scholars 
during the reign of Selīm I, and it is tempting to explain it through his conquest 
of Syria and Egypt: One may argue that a larger territory became relatively more 
accessible, or even that Taşköprülüzāde looked at the Arab lands more attentively 
because of Selīm I’s conquests. Yet, it turns out that quite a significant amount of 
the scholars went to Bilād al-‘Ajam. This is a curious development that deserves 
further research. 

8. In general one can say that the proportion of incoming scholars was higher 
than the scholars departing the Ottoman lands. This indicates that the Ottoman 
lands attracted scholars rather than repelling them, again a phenomenon that 
can be explained by increasing institutionalization, but it is necessary to recog-
nize that this may also be the bias of Taşköprülüzāde who wrote from the center. 
Nevertheless, the proportion of incoming and departing scholars converge sig-
nificantly during the reigns of Selīm I and Suleymān I, the last two reigns in 
al-Shaqāyiq. Whether this meant reaching an equilibrium between the incoming 
and the departing scholars is an interesting question whose answer has to be 
found in sources later than al-Shaqāyiq.

Apart from the interpretation of the above tables, there are also issues pertain-
ing to mobility that need to be addressed. One of these is the issue of the degree 
of mobility. If Mufrad Shujā‘, a scholar from the reign of Murād II who taught 
in Isģāqiyya Madrasa in Uskub for forty years sets an example for extreme im-
mobility, the case of Shaykh Badr al-Dīn is an example of extreme mobility.18 
Coming from Simavna, which was only annexed in 1361 by the Ottomans from 
Byzantium, Badr al-Dīn travelled to Egypt and then to Qonya pursuing knowl-
edge. In Tabriz he met Tīmūr from whom he fled away. He visited Bitlis, Cairo, 
Aleppo, Qonya, Tire, Saqiz Island, and finally Edirne just before he was confined 
to Iznik by Mehmed I, the beginning of the path leading to his execution.19 The 
ease with which he moved is an indication of multiple realities at play at the same 
time. The volatility of political situation, ample opportunities for scholars prob-

18 Al-Shaqāyiq, p. 108.
19 Al-Shaqāyiq, pp. 50, 51. Hans J. Kissling: “Badr al-Dīn b. Kādī Samāwnā”, Encyclopae-

dia of Islam, second edition. Brill Online, 2012. Oxford University libraries. 16 Oc-
tober 2012. <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/
badr-al-din-b-kadi-samawna-SIM_1017>
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ably somehow enhanced by that volatility, and a high degree of permeability of 
borders (or their inexistence?) are only some of them. 

Is it far-fetched to assume that several other scholars had comparable expe-
riences but one does not get to hear about them because historical records do 
not do justice to their adventures? According to Faroqhi, the mobility among 
the lower Ottoman ‘ulamā’ was higher than the mobility of the higher ‘ulamā’.20 
Since the ‘ulamā’ whose biographies are given by Taşköprülüzāde belong to the 
higher echelons of their class, one may think that the actual rate of mobility was 
in fact higher. In that regard, after conceding that the above tables are at best 
preliminary sketches the need for examining individual cases more closely and 
systematically becomes even more apparent.

It is also plausible to recognize different levels of integration rather than a 
black and white decision about a particular scholar’s membership in the scholarly 
establishment. One can examine the example of Fatģ Allāh al-Shirwānī: he stud-
ied in the Madrasa of Ulugh Beg in Samarqand, then travelled to Transoxiana 
possibly with the intention of continuing his career in the Ottoman domains. 
He did find himself a niche in the Ottoman scholarly environment, yet soon he 
lost his patron which brought about another period of travel for several years. 
Following his pilgrimage in 871/1467 he was able to return to the Ottoman 
lands, but it seems that the Ottoman scholarly environment did not  appropriate 
him fully, and he passed away in Shirvan. His influence in Ottoman scholar-
ship continued through his students: the uncle of Taşköprülüzāde’s father, Mu-
hammad al-Niksārī, studied the Ashkāl al-Ta’sis and Sharģ al-Chaghmīnī, both 
works of Qāēīzāde-yi Rūmī, with al-Shirwānī, and then he taught these texts to 
Taşköprülüzāde’s father who later taught them to Taşköprülüzāde. These texts are 
particularly significant as Fatģ Allāh Shirwānī is known as the former of the two 
scholars who were instrumental in transmitting the intellectual accumulation of 
Ulugh Beg’s Samarqand school, well-known for its prominence in speculative 
theology / ‘rational’ sciences, to the Ottoman world. The latter was ‘Alī Qushji 
who came to the Ottoman domains in early 1470s.21

20 Suraiya Faroqhi: “Social Mobility in the Late Sixteenth Century”, International Jour-
nal of Middle Eastern Studies 4, (1973), pp. 204-218, p. 205.

21 Al-Niksārī’s transmission chain also included al-Talwīģ and Sharģ al-Mawāqif by 
Jurjānī under Fatģ Allāh al-Shirwānī, and it is feasible to think that he was instru-
mental in conveying these texts to the Ottoman world. Al-Shaqāyiq, p. 107. Cemil 
Akpınar: “Fethullah eş-Şirvani”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. This article 
implies that al-Niksārī studied with al-Shirwānī in Anatolia, yet, Taşköprülüzāde ex-
plicitly states al-Niksārī studied with him in Samarqand. Another example of non-
integrated yet ‘Ottoman’ scholar is Qāēī Burhān al-Dīn Ahmad, the governor of 
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An issue closely related to the issue of the level of integration is career paths 
scholars followed. Al-Shaqāyiq al-Nu‘mānīyya supplies one with sufficient infor-
mation to undertake research on this issue but there is at least one prerequisite 
before this task: Writing a chronologically sound, comprehensive history of ma-
drasas (pre-Ottoman and Ottoman) in the Ottoman domains and bringing this 
history together with an account of the foundation/development of other ‘ulamā’ 
employing administrative and social mechanisms. The current state of literature 
does permit one to undertake this line of research.

Taşköprülüzāde is relatively less consistent in giving the reasons of mobility, 
again a topic that should be treated rigorously in an analysis of mobility. At this 
stage the most one can say about the itinerary of scholars is that it was determined 
by a combination of an urge to follow opportunities provided by patrons and their 
institutions, and the desire of scholars to access knowledge, in addition to the po-
litical developments in one’s locality that made relocation a necessity. 

Research topics pertaining to the issue of mobility are by no means restricted 
to the above and a series of further questions await the researcher: How did mo-
bility affect access to knowledge? What was the relationship between scholarly 
networks and travel? What effect did mobility have on student circles around 
scholars?22 Was there a correlation between mobility and production of works? 
What was the role of patronage in mobility of scholars?23 Was there a relationship 
between mobility of scholars and policies of their patrons? 

As one of the most engaging and informative texts on the Ottoman ‘ulamā’ 
al-Shaqāyiq al-Nu‘mānīyya offers answers to these question and similar ones. As 
research based on al-Shaqāyiq al-Nu‘mānīyya continues an attempt to put the 
work itself into perspective may not be without benefit. Every šabaqāt work 
is a selection, and also a classification. When read closely it is easy to see that 
Taşköprülüzāde wrote with a certain agenda.24 In the confrontation between 

Erzinjan. Al-Shaqāyiq, pp. 19, 20. As an interesting case of non-integration see the 
case of Taşköprülüzāde’s grand father Khayr al-Dīn Khalīl despite Mehmed II’s efforts 
to the contrary. Atçıl, pp. 75-76.

22 One way is to look at individuals as nodes who attracted students. Jamāl al-Dīn 
Aqsarāyī’s organization of his ‘classes’ is illustrative: three tier teaching system proves 
the existence of not only a hierarchy of students but also possibly a high demand. 
The fact that Sayyid Sharīf Jurjānī came to Anatolia to learn from him indicates that 
this demand was not only local but interregional. Al-Shaqāyiq, p. 18. ‘Alī al-Šūsī also 
seems to be relevant in that respect. 

23 See ‘Alī al-Šūsī, Al-Shaqāyiq, pp. 97-99.
24 The question of how to read al-Shaqāyiq al-Nu‘mānīya is recently asked by Ali 

Anooshahr in his “ Writing, Speech and history for an Ottoman Biographer”, Journal 
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a certain scholar with expertise in secret sciences and Ģiēir Beg the name of 
the scholar was not even mentioned by Taşköprülüzāde.25 When he wanted to 
praise Shaykh Badr al-Dīn, one of the ways he resorted to was stating his virtue 
through the mouth of Jurjānī.26 An examination of the intellectual and political 
framework(s) that determined Taşköprülüzāde’s choices could be a fascinating 
task with a great potential to shed light on the dynamics of Ottoman intellectual 
life and its development until the mid-sixteenth century. 

Finally, one can ask how important mobility was for spreading of ideas. 
Taftāzānī’s violation of  an administrative order of Tīmūr is suggestive of the prob-
lem: Tīmūr declared that while he would not have hesitated to kill his own son 
Shāhrukh for disobeying this order, he could not punish Taftāzānī, for the scholar's 
works had conquered regions to which his sword had never reached.27 One may 
assume a direct relationship between the spread of ideas and mobility, yet, was it 
scholars or works in circulation that was more influential in spreading ideas?28 

Scholars and Mobility: A preliminary assessment from the perspective of al-Shaqāyiq 
al-Nu‘māniyya
Abstract  In the formation of the Ottoman learned establishment scholars who came 
from outside of Ottoman territories played an important role. Scholars who left the 
Ottoman territories also had a share in this if they came back, and even when they 
did not their mobility was significant since they contributed to the learned cultures 
in other parts of the Islamic world. Although mobility of scholars is directly related 
with formation of learned cultures in various parts of the Islamic world this subject 
has not been given due attention until now. is paper attempts to draw a sketch 
of the scholarly mobility issue in the reigns of first ten Ottoman rulers through an 
analysis of Tashköprülüzāde’s (d. 968/1561) al-Shaqāyiq al-Nu‘māniyya. It points at 
the main trends in the mobility of scholars over a period of more than two hundred 
years and gives brief a discussion of the possible reasons explaining these trends.
Key words: Scholar, alim, ulema, (interregional) mobility, Bilād al-‘Ajam, Bilād al-
‘Arab, Bilād al-Rūm, Ottoman domains, Anadolu, Tashköprülüzāde, al-Shaqāyıq 
al-Nu‘māniyya

of Near Eastern Studies 69/1, (2010), pp. 43-62. Underlining Taşköprülüzāde’s engage-
ment in the fifteenth century controversies about the nature of the Ottoman state, 
Anooshahr argues that al-Shaqāyiq al-Nu‘māniyya is an alternative, ‘ulamā’ version of 
Ottoman history, pp. 44.

25 Al-Shaqāyiq, pp. 91, 92. 
26 Al-Shaqāyiq, p. 52.
27 Al-Shaqāyiq, pp. 88, 89.
28 Scholars could sometimes send their own works to far away locations as in the case of 

Molla Gūrānī who sent his work(s) to Mecca. Al-Shaqāyiq, p. 89. 
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e Dispute About the Right of Patronage (walā) Over an Inheritance: Müzellef  Ahmed 
Efendi’s Estate and Ganîzâde Mehmed Nâdirî’s Letter to the Sheikh al-Islām
Abstract  is article is about the right of patronage (walā) over a manumitted person, 
which is one of the most controversial issues among the Ottoman scholars from second 
half of the 9th/15th century to the midst of 11th/17th century. Although this right that 
gives to ex-master and his/her relatives a right of inheritance from the manumitted per-
son is generally accepted by Muslim legal scholars, if both of parents of the manumitted 
are originally slaves, but the patronage of whom their mother is originally freeborn, was 
a topic of debate among the scholars. Muzallef Ahmed Efendi, the mudarris of Taşlık 
Medresesi in Edirne died leaving a great amount of estate behind him. Since he had no 
heir, the officer of the bureau of inheritance seized all the estate for the public treasury. 
But Ganizāde Mehmed Nādirî, the ex-chief judge (qādī al-askar) of Rumeli, demanded 
the estate, relying on his patronage rights over him. However, embracing the opposite 
opinion, the Sheikh al-Islām Yahyā Efendi issued a fatwā refusing this right of patronage. 
en, Ganizāde wrote a letter to him to criticize his fatwā severely.
Here, I have prepared critical editions of the letter and court register of the estate. 
ese documents shed light on the structure and nature of Ottoman legal theory 
and practice. I also explain the background of the debate on the issue correlating 
between these two separate texts and accommodating the data given in some histori-
cal sources.
Keywords: Walā, estate, mudarris, criticism, Müzellef Ahmed Efendi, Ganizāde 
Mehmed Nâdirî. 

Osmanlı döneminde ulema arasında geniş yankı bulan fıkhî konularda-
ki tartışmalarla ilgili çalışmalarımız sırasında Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480) 
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risâlesi ile başlayan ve o dönemden itibaren de bir dizi risâleye konu olan bir 
velâ tartışmasının varlığını tespit etmiş ve bu alanda yazılan birçok risâle yanı 
sıra Ganîzâde Nâdirî Mehmed Efendi’nin (ö. 1036/1627) Şeyhülislâm Yahyâ 
Efendi’ye (ö. 1053/1644) hitaben bir mektup kaleme aldığını öğrenmiştik. İçeri-
ği dolayısıyla bu mektubun söz konusu tartışmanın bir devamı olduğunu düşü-
nerek çalışmalarımızı sürdürürken Nev’îzâde Atâî’den (ö. 1045/1635) mektubun 
aslında Ganîzâde’nin şahsî bir miras davasıyla irtibatlı olarak yazıldığı bilgisine 
ulaştık. Bu mektubun Edirne’deki Ali Bey Medresesi olarak da bilinen1 Taşlık 
Medresesi’nde müderris iken 1035 (1626) yılında oldukça yüklü miktarda bir 
miras bırakarak vefat eden Müzellef Ahmed Efendi’nin mirasına ilişkin olduğunu 
anlamamızın ardından böyle yüksek bir meblağın söz konusu olduğu bir mirasın 
sicillerde kayıtlı olması ihtimalini düşünerek Edirne Şer’iye Sicilleri’nde Ahmed 
Efendi’nin vefat yılına denk gelen 25 numaralı defteri inceledik. Kısa bir araştır-
madan sonra defterde hacmiyle de dikkati çeken müderris Ahmed Efendi’ye ait 
muhallefât kaydına ulaştık. Böylece araştırmamızda bir kısım spekülatif değerlen-
dirmelerin kapısını kapayacak somut delile ulaşmış olduk.

Müzellef Ahmed Efendi’nin vefatı Osmanlı ilim çevrelerinde yaklaşık bir bu-
çuk asırdır süregelen bir tartışmayı yeniden alevlendirmişti. Atâî ile muhtemelen 
ona istinaden Kâtib Çelebi’den (ö. 1067/1657) öğrendiğimize göre Ahmed Efen-
di eli sıkılığı sayesinde pek çok mal biriktirmişti. Nitekim Edirne askerî kassamı-
na ait defterdeki ona ait tereke dökümü de servetin büyüklüğünü açık biçimde 
ortaya koymaktadır. Yine aynı tereke kaydından anlaşıldığı üzere bu miras mü-
derrisin mirasçısı bulunmadığı için hazineye devredilmişti. Oysa Ahmed Efen-
di ile Rumeli kadıaskerliğinden emekli Ganîzâde arasında, şartları oluştuğunda 
mirasa hak kazandıran ve İslâm hukuk literatüründe asabe-i sebebiyye diye de 
anılan velâ (velâ-i atâka) adı verilen âzatlı köle ile eski efendisi ve onun yakınları 
arasında kurulan hükmî bir akrabalık bağı bulunmaktaydı. İşte bu bağa istinaden 
Ganîzâde, Ahmed Efendi’nin mirasında hak iddiasında bulunmuştu. Ancak bu-
rada davanın sonucunu etkileyecek ince bir nokta bulunmaktaydı. Babası âzatlı 
köle olan Ahmed Efendi’nin annesi hür kökenli (hürretü’l-asl, hürre-i asliyye) 
idi ve Molla Hüsrev’den (ö. 885/1480) beri bu durumda olan kişiler üzerinde 
eski efendileri ve onların yakınlarının velâ hakkı bulunup bulunmadığı Osmanlı 
uleması arasında çetin tartışmalara yol açmıştı.2

1 Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-hakâik fî tekmileti’ş-Şekâik (nşr. Abdülkadir Özcan), İs-
tanbul: Çağrı Yayınları, 1989, s. 416; Abdurrahman Hibrî (ö. 1069/1659), Enîsü’l-
Müsâmirîn: Edirne Tarihi 1360-1650 (çev. Ratip Kazancıgil), Edirne : Türk Kütüphane-
ciler Derneği Edirne Şubesi, 1996, s. 34.

2 Bu tartışmaların mahiyeti, verilen fetvaların metinleri ve ortaya konan literatür 
hakkında geniş bilgi için bk. Şükrü Özen, “Molla Hüsrev’in Velâ Meselesi ile İlgili 
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Bu makalede velâ ile ilgili eski tartışmanın yeniden alevlenmesine yol açan Ah-
med Efendi’nin mirasına ait tereke kayıtları verilerek ve Ganîzâde’nin bu mirasta 
hak sahibi olduğunu ortaya koymak üzere dönemin şeyhülislâmı Yahyâ Efendi’ye 
hitaben kaleme aldığı anlaşılan mektubun edisyon kritiği yapılarak görünürde 
birbiriyle bağlantısız bu iki belgenin nasıl ve ne şekilde irtibatlı olduğu izah edil-
mek suretiyle tarihî arka planlarının anlaşılmasına katkıda bulunulmuş olacaktır.

Mirasın Sahibi: Müzellef Ahmed Efendi

Atâî, Müzellef Ahmed Efendi’nin Edirne’de dünyaya geldiğini belirtmektedir. 
Ahmed Efendi’nin ailesi hakkında bilgi bulunmamakla birlikte aşağıda genişçe 
ele alınacağı üzere mirasıyla ilgili velâ tartışmalarından gayri müslim kökenli ol-
duğu anlaşılmaktadır. Bibliyografik kaynaklarda zikredilmese de Edirne Şer’iyye 
Sicilleri’nde yer alan mirasına ilişkin iki hüccetten baba adının Kasım olduğu öğ-
renilmektedir. Köle ya da gayri müslim kökenli olanların baba isimlerinin belge-
lerde genellikle Abdullah şeklinde verildiği göz önüne alınırsa Ahmed Efendi’nin 
âzat olan babasının Müslüman olduktan sonra Kasım ismini almış olduğu tah-
min edilebilir.

Ahmed Efendi öğrenimini tamamladıktan sonra Şeyhülislâm Zekeriyyâ Efen-
di’den (ö. 1001/1593) mülâzim oldu. Kırk akçe medresedeki müderrislik göre-
vinden ayrılmasını müteakip sırasıyla Edirne’de Sarrâciye Hâric (1020/1611),3 
Taşlık (1022/1613), Câmi Ardı [Atîk] (1026/1617), Halebiye (1029/1620), 
Üç Şerefeli (1029/1620), İstanbul’da Siyavuş Paşa Sultâniye [Fatma Sul-
tan] (1032/1623) ve Sahn-ı Semân (1032/1623), yine Edirne’de Dârülhadîs 
(1033/1623), Sultân Bâyezid [Bâyezidiyye] (1035/1626) ve son olarak Taş-
lık medreselerinde (1035/1626) müderris olarak görev yaptı.4 Kısa süre önce 

Görüşünün Osmanlı İlim Muhitindeki Yansımaları”, Uluslararası Molla Hüsrev Sem-
pozyumu (18-20 Kasım 2011 Bursa): Bildiriler (ed. Tevfik Yücedoğru, Orhan Şener Ko-
loğlu, U. Murat Kılavuz ve Kadir Gömbeyaz), Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 
Bursa 2013, s. 321-394.

3 Atâî, Hadâiku’l-hakâik, s. 701. Edirne Sarrâciyye Medresesi’ne atanma tarihini Atâî 
Cemâziyelâhir 1020 (Ağustos 1611) olarak verirken Târîh-i Silsile-i Ulemâ’da (Süley-
maniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2142, vr. 149b-150a) 15 Rebiülevvel 1021 (16 Mayıs 1612) 
olarak verilmektedir. Hibrî ise medresenin İsmail Ağa Medresesi olarak da anıldığını 
belirtmektedir. Bk. Enîsü’l-Müsâmirîn, s. 35.

4 Târîh-i Silsile-i Ulemâ, vr. 153b, 162b-163a, 187b; Atâî, Hadâiku’l-hakâik, s. 701; Şeyhî 
Mehmed Efendi, Vekayiü’l-fudalâ (nşr. Abdülkadir Özcan), İstanbul 1989, I, 11, 136, 
184, 204, 230, 297. Târîh-i Silsile-i Ulemâ’da (bk. vr. 188a) tarih evâil-i Cumâdelûlâ 
1035 (Şubat başları 1626) olarak yazılmışsa da daha önce evâhir-i Cumâdelûlâ 1035’te 
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1035 yılı Cemâziyelevvel sonlarında (1626 Şubat sonları) atandığı Bâyezidiyye 
Medresesi’nden son görev yeri olan Taşlık Medresesi’ne 1035 yılı Cemâziyelâhir 
ayı başlarında (1626 Mart başları) atanmış ve bu görevi sırasında vefat etmiş ol-
duğu bilinmekle birlikte vefat tarihi konusunda bazı tereddütler bulunmaktadır. 
Atâî, onun aynı yılın sonlarında vefat ettiğini belirtmektedir ki bu durumda aşa-
ğıda ele alacağımız 15 Cemâziyelâhir 1035 (14 Mart 1626) tarihli tereke kaydı ile 
Atâî’nin söylediği zaman arasında altı aya yakın bir süre farkı ortaya çıkmaktadır. 
Ancak Atâî’nin pek çok âlimin vefatını ay ve gün ile zikretmesine karşın burada 
ay ve gün ismi vermemesi onun bu konuda tahminî bir ifadede bulunduğunu 
göstermektedir. Nitekim Şeyhî, Halebî Yahyâ Efendi’nin (ö. 1065/1655) biyog-
rafisinde “Otuz beş Cemâziyelâhiresi’nde Müzellef Ahmed Efendi mahlûlünden 
(yani vefatı sebebiyle kadronun boşalması dolayısıyla) Taşlık Medresesi’ne tahrîk 
olunmuşlar idi” demek sûretiyle Ahmed Efendi’nin bu tarihte vefat ettiğini açık 
biçimde belirtmektedir.5 Bu bakımdan Ahmed Efendi’nin aşağıda verilen tere-
ke kayıtları bu konuda daha somut bilgiler sunmakta olduğu için vefatının 15 
Cemâziyelâhir 1035 (14 Mart 1626) veya hemen öncesinde gerçekleşmiş olduğu 
söylenebilir. Şeyhülislâm Zekeriyyâ Efendi’ye mülâzim, yani medreseden mezu-
niyet sonrası bir tür stajyer olarak çalışmış olduğu göz önüne alındığında Ahmed 
Efendi vefat ettiği sırada ellili yaşlarda olmalıdır.

Mirasın Tâlibi: Ganîzâde Mehmed Nâdirî

980 (1572) yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ganîzâde Mehmed Nâdirî Efen-
di Anadolu kadıaskerlerinden Abdülganî Çelebi’nin (ö. 995/1587) oğlu ve ileri 
gelen kadılardan Bolulu Emîrşâh [Mîrşâh] Efendi’nin torunudur.6 Ayrıca ünlü 
şeyhülislâmlardan Sunullah Efendi7 ve Hocazâde Esad Efendi’ye damat olmuştur.8 
Hoca Sâdeddin Efendi’ye öğrencilik eden ve ilmî kişiliği ile olduğu kadar edebî 
kişiliği ile de Osmanlı ilmiye sınıfının önde gelen şahsiyetlerinden biri olan 
Ganîzâde çeşitli medreselerde müderrislik yaptıktan sonra kadılık mesleğine geçti. 

(Şubat sonları 1626) Müzellef Ahmed’in Bâyezid Medresesi’ne atandığı ifade edilmiş 
olduğundan buradaki ay isminin yanlış yazılmış olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 
Şeyhî ayı Cumâdelâhire olarak doğru şekilde yazmıştır.

5 Şeyhî, Vekayiü’l-fudalâ, I, 230; ayrıca bk. a.e., I, 297.
6 Abdülganî Efendi’nin biyografisi için bk. Atâî, Hadâiku’l-hakâik, s. 294-295.
7 Atâî, Hadâiku’l-hakâik, s. 480; Kâtib Çelebi, Fezleke, İstanbul 1286-1287, I, 348.
8 Mehmed er-Rûmî el-Edirnevî, Târîh-i Âl-i Osmân, Süleymaniye Ktp., Lala İsmail, nr. 

300, vr. 92b. Edirnevî 1033 (1624) yılında Ganîzâde’nin Şeyhülislâm Hocazâde Esad 
Efendi’nin (ö. 1034/1625) kızı ve Sultan II. Osman’ın (ö. 1031/1622) dul eşi ile evlendi-
ğini belirtmektedir.
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Sırasıyla iki kez Selanik (1011/1602, 1012/1604), Kahire (1013/1604’te atandı, 
ancak göreve başlamadı), Edirne (1013/1605), İstanbul (1015/1607) ve Gala-
ta (1018/1610) kadılıklarında bulunduktan sonra iki kez Anadolu (1021/1612, 
1027/1618) ve iki kez de Rumeli kadıaskeri (1028/1619, 1033/1624) oldu. 
Şevvâl 1034’te (Temmuz 1625) emekli olan Ganîzâde ömrünün son altı ayını 
felçli olarak geçirdi9 ve Cemâziyelâhir 1036’da (Şubat 1627) İstanbul’da vefat etti. 
Fatih’te evinin yakınında bulunan Âbid Çelebi Mescidi [Muallimhâne-i Sıbyân] 
hazîresine defnedildi. Şiirlerinde Nâdirî mahlasını kullanan Ganîzâde’nin çeşitli 
ilmî ve edebî eserleri bulunmaktadır.10

Ganîzâde ile Ahmed Efendi Arasındaki Velâ Bağı

Ganîzâde’nin mektubunda Müzellef Ahmed’in mirasına herhangi bir atıf bu-
lunmamakta ise de mektup ile tereke arasında ilişkinin varlığını Atâî Müzellef 
Ahmed’in, Kâtib Çelebi ise Ganîzâde’nin biyografisinde açık biçimde ifade etmiş-
lerdir. Konuya ilişkin olarak Atâî’nin ifadeleri şöyledir:

“[Müzellef Ahmed Efendi] destyârî-i imsâkla mal-ı vâfir terk edüp vârisi kalma-
dıkda Ganîzâde Efendi velâ-i atâka cihetinden da‘vâ-yı istihkâk eyleyüp mes’ele-i 
meşhûre velâ bahsine müeddî olmuş idi. Şeyhülislâm [Yahya Efendi]11 – مّد ظله 
 (Gölgesi günler boyu halkın başından eksik olmasın) – على مفارق األنام مدى األيام
hazretleri vâlid-i mâcidlerine12 iktidâ eyleyüp ekser ulemâ-yı Rûm ihtiyâr etdik-
leri Molla Hüsrev meslekine sâlik olmağla Ganîzâde Efendi’nin muhâlif dilhâhı 

9 Atâî Ganîzâde’nin Şevvâl 1034’te (Temmuz 1625) Rumeli kadıaskerliğinden ayrılışın-
dan bir seneden fazla bir süre geçtikten sonra felce yakalandığını ve altı ay miktarı 
hayattan ümitsiz, tövbe ve istiğfârla günlerini geçirdiğini belirtmektedir (Bk. Atâî, 
Hadâiku’l-hakâik, s. 703). Bu durumda hastalığa yakalanması Ahmed Efendi’nin vefa-
tından yaklaşık altı ay sonrasına rastlamaktadır.

10 Biyografisi için bk. Atâî, Hadâiku’l-hakâik, s. 702-704; Mehmed el-Edirnevî, Târîh-i 
Âl-i Osmân, vr. 91b-92b; Kâtib Çelebi, Fezleke, II, 99; Mustafa Uzun, “Ganîzâde Meh-
med Nâdirî”, DİA, XIII, 355-356.

11 Atâî şeyhülislâmın ismini yazmamış ise de Kâtib Çelebi açık olarak kaydetmiştir. 
Ayrıca Ahmed Efendi’nin vefat ettiği dönemde şeyhülislâmlık makamında Yahya 
Efendi’nin bulunduğu bilinmektedir. Zira Yahyâ Efendi 1031-1032, 1034-1041 ve 1043-
1053 (1622-1623, 1625-1632 ve 1634-1644) yılları arasında üç kez bu makamda bulun-
muştur (bkz. Şeyhî, Vekayiü’l-fudalâ, I, 111-112).

12 Yahyâ Efendi’nin babası 27 Receb 1000 – 12 Şevvâl 1001 (9 Mayıs 1592 – 12 Temmuz 
1593) tarihleri arasında şeyhülislâmlık yapmış olan Bayramzâde Zekeriyyâ Efendi’dir. 
Biyografisi için bk. Mehmed el-Edirnevî, Târîh-i Âl-i Osmân, vr. 75a-b; Atâî, Hadâiku’l-
hakâik, s. 322-324, 386.
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vâki‘ olmuş idi. Beyhûde cünbüşler izhâr edüb fetvâ-yı şerîfe mukâbilinde tarh 
ettiği makâleleri garîb-i vâdî ve nakl-i meclis-i her nâdî oldu. Mısrâ:

Bu kadar fitne vü âşûbe ol oldı bâdî.”13

Bu bilgilerden Ahmed Efendi ile Ganîzâde arasında âzatlıktan kaynaklanan bir 
velâ bağı (velâ-i atâka) bulunduğu bilgisine ulaşılıyorsa da kaynaklar aralarındaki 
velâ bağının teşekkül tarzına ilişkin açık bir bilgi vermemektedir. Ancak yukarı-
daki bilgiler dikkate alındığında Ganîzâde’nin Yahyâ Efendi’ye yazdığı mektu-
bunun başında ondan naklettiği fetvanın tartışılan mirasla ilgili ve fetvada tasvir 
edilen meselenin de Ahmed Efendi’nin miras meselesi olduğu anlaşılmaktadır. 
Ayrıca ilâve etmek gerekir ki Ganîzâde şeyhülislâmın fetvasını zikredip bu fetvada 
kabul edilen Molla Hüsrev’in görüşünü eleştirmek üzere ulemanın risâleler yazdı-
ğını belirttikten sonra şeyhülislâma hitaben “Ne aceb ga et buyurılup kavl-i bâtıl 
ile fetvâ verilmiş!” şeklinde ağır bir ifade kullanmış olması dikkat çekmektedir. 
Eldeki malzeme bir bütün olarak değerlendirildiğinde bunların hakkını alamadı-
ğını ve mağdur edildiğini düşünen bir şahsın kızgınlıkla söylediği ifadeler olduğu 
tahmin edilebilir ve bu da mektupla miras arasındaki bağın varlığını güçlendiren 
bir karine olarak not edilebilir.

Fetvada tasvir edilen mesele Ahmed Efendi’nin miras meselesi olduğu kabul 
edildiğinde Ganîzâde ile Ahmed Efendi arasındaki velâ bağının nasıl teşekkül 
ettiği bilgisine ulaşabiliriz. Öncelikle belirtmek gerekir ki Ganîzâde söz konu-
su fetvâyı naklederken orijinal mes’ele – el-cevâb formunda değişiklik yaparak 

“Zeyd-i müteveffânın babası Amr mu‘tak olduğu takdîrce eğer vâlidesi hürre-i 
asliyye ise ya‘ni şol hürre ki aslında bile rık olmaya bu sûretde Zeyd’den velâ 
sakıt olur, babasını i‘tâk eden Bekir’e ve anun evlâdına mîrâs değmez.” şeklinde 
tek cümleye indirgeyerek kaydetmiştir. Buradan onun fetvanın ifadelerinde esa-
sı ilgilendirmeyen bazı tasarru arda bulunduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Yahyâ 
Efendi’nin Fetâvâ’sı üzerinde yaptığımız araştırma sonucunda tam bu şekilde bir 
metne rastlanılmamışsa da hemen hemen aynı anlama gelen şöyle bir fetvanın 
varlığını tespit ettik:

“Mes’ele: Vâlidesi hürretü’l-asl olan Zeyd fevt olup babasını i‘tâk iden Amr’ın 
oğlunun oğlu Bekir’i terk eylese Bekir velâ cihetinden Zeyd’e vâris olur mu?

el-Cevâb: Aslında aslâ rık olmamak ma‘nâsına hürretü’l-asl ise olmaz.”14

Mektupta babası âzatlı köle ve annesi aslen hür olan kişinin mirasının “babası-
nı âzat eden kişiye ve evladına”, fetvada ise daha açık biçimde “babasını âzat eden 

13 Atâî, Hadâiku’l-hakâik, s. 701; krş. Kâtib Çelebi, Fezleke, II, 99.
14 Fetâvâ-yı Yahyâ Efendi, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2056, vr. 67b-68a; anonim mecmûa, 

Esad Efendi-914, vr. 72a. 
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kişinin oğlunun oğluna” miras düşmeyeceği belirtilmiştir. Fetva akrabalık bağını 
mektuba göre biraz daha somut bir şekilde ifade ederken Ganîzâde her ne kadar 
her iki durum arasında hukuken bir ayrım söz konusu değilse de ilmî üslubun ge-
reği olarak meseleyi daha soyut bir hukuk kuralı şeklinde dile getirmiş ve böylece 
meseleyi bir nebze şahsîlikten uzaklaştırma çabası içinde olmuştur.

Şimdi bu fetvada soyut şahıslar olarak kaydedilen kişileri Ganîzâde ailesi ve 
Ahmed Efendi ile ilgili tarihî kaynaklardaki bilgilere dayanarak somutlaştıra-
cak olursak şöyle bir tabloyla karşılaşırız. Annesi hür ve babası âzatlı bir köle 
olup vefat eden Ahmed Efendi’nin [yani Zeyd’in] babası, Ganîzâde’nin dedesi 
Emîrşâh [yani Amr] tarafından âzat edilen Kasım’dır. Emîrşâh’ın oğlu Abdülganî 
Efendi’nin [yani Amr’ın oğlunun] oğlu ise miras talebinde bulunan Ganîzâde’dir. 
Diğer bir anlatımla Ganîzâde’nin dedesi ileri gelen kadılardan Bolulu Emîrşâh 
Efendi Kasım adındaki kölesini âzat etmiş ve bu âzatlı eski köle Kasım hür bir 
hanımla evlenmiş, bu evlilikten Ahmed Efendi dünyaya gelmiştir. İslâm hukuk 
kuralına göre âzat edenle âzat edilen arasında devredilemez bir hak olan velâ hak-
kı doğar ve bu hak tara arın mirasçılarına da aynı şekilde intikal ederek sonraki 
nesillerde de devam eder. İşte Ahmed Efendi ile Ganîzâde ailesi arasında böyle 
bir bağ mevcut olduğu için Ganîzâde bu hukukî bağa istinaden miras davasında 
bulunmaktadır. Ancak Molla Hüsrev ve onun gibi düşünen Osmanlı âlimlerine 
göre âzatlı kişi hür asıllı biriyle evlenmiş ise velâ bağı kendisiyle son bulur, ço-
cukları üzerinde böyle bir hak devam etmez. Fakat diğer yandan Molla Gürânî 
(ö. 893/1488) ve onun gibi düşünen Osmanlı ulemasına göre ise annenin aslen 
hür olması babası âzatlı köle olan çocuk üzerinde velâ bağının oluşmasına engel 
teşkil etmeyeceği için velâ mirasçılara da intikal eder. Aralarında Yahyâ Efendi’nin 
de yer aldığı Molla Hüsrev taraftarlarına göre annesi hür asıllı olduğundan Ah-
med Efendi’nin üzerinde velâ bağı bulunmadığı ve başka bir mirasçı da bırakma-
dan vefat etmiş olduğu için, mirasçısı olmayanın mirası beytülmâle kalır kaidesi 
gereği, mirası devlet hazinesine kalacaktır. Oysa Molla Gürânî ve onun gibi düşü-
nen âlimlerin görüşleri esas alınacak olsa bunun ısrarlı savunucusu olan Ganîzâde 
mirasçı olabilecektir. İşte çatışmanın kaynak noktası tam da burasıdır.

Mektubun Analizi

Ahmed Efendi’nin vefatı sırasında emekli bir Rumeli kadısakeri olarak 
İstanbul’da ikamet eden Ganîzâde muhtemelen vefat haberini alınca velâ bağı-
na istinaden mirası almak için harekete geçmiş, ancak mirasa beytülmâl emini 
tarafından hazine adına el konulmuş olması sebebiyle kendisine olumsuz cevap 
verilmesi üzerine miras davası açmış ve bu dava esnasında kendisi veya mahkeme 
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kadısı ya da beytülmâl emini tarafından bu tür tartışmalı konularda yargının han-
gi görüş doğrultusunda karar vereceğini belirleme makamında olan şeyhülislâma 
fetva sorulmuş olmalıdır. Ancak şeyhülislâmın verdiği fetvanın aleyhte olduğunu 
gören Ganîzâde bu sefer belki de arkasına ulema desteğini alma ümidiyle tartış-
mayı ilmî alana taşıyarak konunun takipçisi olmuş ve mektubun başında açıkça 
ifade ettiği üzere şeyhülislâmın verdiği fetvayı eleştirmek üzere ona hitaben bu 
mektubu kaleme almıştır. Terekeye beytülmâl emini tarafından el konulduğu 15 
Cemâziyelâhir 1035 (14 Mart 1626) tarihinden bir müddet sonra kaleme alındığı 
anlaşılan bu mektubun gönderilme tarihi Yahya Efendi’nin ikinci şeyhülislâmlığı15 
zamanına denk düşmektedir.

Elimizdeki mektup nüshaları iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Mol-
la Hüsrev’in savunduğu görüşün üç açıdan hatalı olduğunun özetlendiği kısımla 
sona ermektedir. İkinci bölüm ise ilk bölüme nispetle daha kısa olup “Tahrîr-i 
mahalden sonra” diye başlayan ve mektubun sonuna kadar devam eden kısım-
dır. Bu durumda Yahyâ Efendi’ye gönderilen metnin sadece ilk kısım mı oldu-
ğu yoksa iki kısmın birlikte mi gönderildiği yahut önce birinci kısmın, sonra 
Ebüssuûd Efendi’nin (ö. 982/1574) fetvalarının araştırılmasının ardından ikinci 
kısım eklenerek yeniden bir bütün olarak mı gönderildiği konusunda bir netlik 
bulunmasa da son ihtimal daha güçlü gözükmektedir. Zira gerek Atâî’nin gerekse 
Kâtib Çelebi’nin Ganîzâde’nin konu ile ilgili olarak “beyhûde cünbüşler izhâr 
idüb fetvâ-yı şerîfe mukâbilinde tarh itdüği makâleleri”nden söz etmeleri onun 
bu konuda birden fazla yazı kaleme aldığını göstermektedir.

Ganîzâde mektubuna şeyhülislâmın konu hakkında verdiği fetvayı naklede-
rek giriş yapmaktadır. Bu fetvada Molla Hüsrev’in Dürer ve Gurer adlı eserinde 
savunduğu görüşün esas alındığını ileri süren Ganîzâde Molla Hüsrev’in görü-
şünün kendi zamanından başlayarak Molla Gürânî, Hızır Şâh Çelebi gibi bir 
çok âlim tarafından kaleme alınan risâlelerde eleştirildiğini belirtmektedir. Ayrıca 
Zenbilli Ali Cemâlî Efendi’den (ö. 932/1525) Ebülmeyâmin Mustafa Efendi’ye 
(ö. 1015/1606) kadar XVI ve XVII. yüzyıl şeyhülislâmlarından bu görüş aleyhine 
fetva verenlerin isimlerini sıralamış ve muhtemelen kendi bakış açısını en güzel 
şekilde özetlediğini düşündüğü için Şeyhülislâm Sâdî Çelebi’nin (ö. 945/1539) 
fetvasının metnini aynen nakletmiştir. Ardından Yahyâ Efendi’nin de taraf ol-
duğu Molla Hüsrev’in görüşünün yanlışlığı konusunda daha önce yazılanları 
ve ortaya konan delilleri özetleyen Ganîzâde Hanefî mezhebinin muteber fıkıh 
kaynaklarından ilgili metinleri kaydetmiş, Molla Hüsrev’in görüşünü dayandır-
dığı Alâeddin Ebû Bekir el-Kâsânî’nin (ö. 587/1191) Bedâ’i‘u’s-sanâ’i’ fî tertîbi’ş-

15 Yahyâ Efendi ikinci kez 14 Şaban 1034 (22 Mayıs 1625) – 20 Receb 1041 (11 Şubat 1632) 
tarihleri arasında şeyhülislâmlık yapmıştır. Bk. Atâî, Hadâiku’l-hakâik, s. 769.
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şerâ’i‘ adlı eserinin güvenilemez ve müellifinin de ilmî yönden zayıf olduğunu 
ileri sürmüştür. Bu sebeple Kâsânî ile aynı görüşü paylaşan âlimlerin de onun 
gibi zayıf olduklarını savunarak onların sözlerinin delil olamayacağını, kendisini 
ancak müctehid sözünün bağlayıcı olacağını ifade etmiş, bu anlayışa istinaden 
ünlü şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi’nin de fetvasında müctehid görüşünü değil, 
Kâsânî’nin görüşünü referans alması dolayısıyla onun görüşünün de bağlayıcılı-
ğından söz edilemeyeceğini savunmuştur.

Ganîzâde Molla Hüsrev’in görüşündeki hataları şu üç noktada özetler:

1. Genel anlam ifade eden (âmm) nassı (hadîsi), fıkıh usûlü kaidesine aykırı 
olarak tahsis edip fakihlerin mutlak ifadelerini bir gerekçeye dayanmaksızın ka-
yıtlamak. Yani velânın nesep gibi bir tür akrabalık bağı olup âzat edene ait bir hak 
olduğunu ifade eden, bir diğer deyişle ister âzat edilenin kendisinin isterse ço-
cuklarının, annelerinin âzat edilmiş ya da aslen hür olması açısından genel anlam 
taşıyan hadisleri, fakihlerin “çocuk anneye tâbidir” şeklinde ifade ettikleri fıkıh 
kuralı ile tahsis etmek “iki farklı hususa ilişkin olan biri genel (âmm), diğeri özel 
(hâss) iki hüküm cümlesinde özel olan genel olanı tahsis etmez” şeklindeki usul 
kaidesine aykırıdır. Zira çocuk anneye tabidir kuralı çocuğun kendisinin hürriyet 
ve köleliği ile ilgilidir, velâ konusuyla alâkalı değildir.

2. Molla Hüsrev’in ileri sürdüğü şekilde Osmanlı ülkesinde aslen hür kadın 
bulunmamaktadır. Zira Sâdî Efendi’nin fetvasında işaret ettiği üzere Osmanlı ül-
kesinde yaşayanların çoğunluğunun ya kendileri ya da üst soylarından biri köle 
kökenlidir.

3. Bu ülkede hür asıllı kadın nadiren bulunsa bile bu durum “nadir olan şer‘î 
hükme dayanak oluşturmaz” kuralı gereği şer‘î hükme dayanak teşkil etmez.

Ganîzâde’ye göre Molla Hüsrev’in görüşü bu üç noktada bâtıl olduğu için 
âlim olan böyle bir durumda aksini yapmalıdır.

Mektubun ikinci kısmında ise Ganîzâde, Ebüssuûd Efendi’nin nihâî görü-
şünün ne olduğunu tespit için yaptığı mesaiden söz etmekte, onun önce Molla 
Hüsrev görüşünü desteklediğini, sonra bundan vazgeçtiğini ve daha sonra tek-
rar ilk görüşüne döndüğünü ve gerekçe olarak da Kâsânî’nin Bedâ’i‘u’s-sanâ’i‘deki 
ifadelerini gösterdiğini belirterek Kâsânî’nin müctehid olmadığını vurgulayarak 
onun görüşünün yanlışlığının daha önce ortaya konduğunu hatırlatmıştır.

Müzellef Ahmed’in Terekesi

Edirne Şer‘iye Sicilleri’nde bulunan tereke defterleri üzerine oldukça kıy-
metli bir çalışma yapan Ömer Lütfi Barkan bu çalışmada muhtelif yıllara ait 
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birçok tereke kaydını ayrıntılı biçimde yayımlamış olmakla birlikte Ahmed 
Efendi’nin muhallefât listesi içinde sadece dikkati çeken belli başlı maddeler 
olarak gördüğü on altı maddeyi sıralamıştır.16 Bütün tereke kayıtlarının fark-
lı alanlarda araştırma yapan araştırmacılar için birçok yönden kaynak değeri 
taşıdığının bilinen bir gerçek olması bir tarafa istisnâî de olsa bir müderrisin 
sahip olduğu eşya çeşitliliğini göstermesi ve sahibi hakkında bazı kesin bilgiler 
sunması bakımından haiz olduğu önemi yanı sıra Rumeli kadıaskerliği yapmış 
büyük bir bürokratın bir yoruma dayanarak elde etmek istediği ve sonuçta bir 
hukuk tartışmasının başlamasına yol açmış olan böyle bir terekenin muhteva-
sının tanınmasının ilme bir katkı sağlayacağını düşündüğümüzden bu terekeyi 
olduğu gibi vermeye gayret ettik.

Terekenin kayıtlı olduğu defter oldukça büyük hacimli olup tereke bu defte-
rin 131b-133a sayfaları arasında yer almaktadır. Muhallefât kaydının başındaki 
Arapça giriş paragrafında belirtildiği üzere Edirne’de Mahmûd Ağa Mahallesi’nde 
ikamet eden müderris Ahmed Efendi mirasçı bırakmadan vefat ettiği için tere-
kesine beytülmâl emini İsa Çavuş tarafından 15 Cemâziyelâhir 1035 (14 Mart 
1626) tarihinde hazine adına el konulmuştur. Terekede kitaplardan başlanılarak 
Ahmed Efendi’nin sahip olduğu mal ve eşya, kıymetleri ile birlikte tek tek sıra-
lanmış, alacakları belirtilmiş ve bunların toplamı 586.397 akçe olarak hesaplan-
mıştır. Daha sonra bu toplamdan İstanbul’a gönderilen nakit irsaliye, masra ar 
ve borçlar çıkarılmış; kalan mirasın 211.794 akçe olduğu ve bu meblağın kimler 
elinde bulunduğu icmâlen zikredilmiştir.

Terekede listelenen mal ve eşya dökümünden gerçekten de Ahmed 
Efendi’nin oldukça zengin bir mal varlığına sahip olduğu görülmektedir. Son 
görev yeri olan Taşlık Medresesi altmışlı dâhil medrese grubuna giren17 Ah-
med Efendi’nin günlük altmış akçe maaş aldığı ve bunun da aldığı en yüksek 
maaş olduğu göz önünde tutulduğunda kendisinin oldukça tutumlu oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Nitekim Atâî ve Kâtib Çelebi tarafından onun bu serve-
ti “destyârî-i imsâkla” yani eli sıkılığı sayesinde biriktirdiği ifade edilmiştir. 

16 Barkan, Ömer Lütfi, “Edirne Askerî Kassamı’na Âit Tereke Defterleri (1545-1659)”, 
Belgeler: Türk Tarih Belgeleri Dergisi, III/5-6 [1966], s. 62. Barkan burada müderrisin 
ismini ve tereke yekûnunu doğru şekilde kaydetmişse de çalışmasının sonuna eklediği 
ve terekelerdeki servet dağılımının icmâlî olarak gösterildiği cetvelde bu terekeyle ilgili 
bilgilerin verildiği kısımda müderrisin adı Mehmed ve miras yekûnu 596.897 olarak 
kaydedilmiştir. Bk. a.g.m., s. 464, nr. 76. Belgenin varlığını sicillerden tespit ettikten 
sonra Barkan’ın çalışmasında verilen bu bilgilere ulaştığımızı ve söz konusu terekenin 
bir hukuk davasına yol açmış olduğunun daha önce bilinmediğini burada belirtmek 
isterim.

17 Hibrî, Enîsü’l-müsâmirîn, s. 33-34.
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Kuşkusuz maaşı yanında sultanların çeşitli vesilelerle verdikleri atiyyeler ve 
hediyeler, belki babasından kalan miras bu servet birikiminde önemli rol oy-
namış olmalıdır.

Musha a birlikte terekede yer alan 8318 ciltlik kitap koleksiyonu dönemin 
şartları dikkate alındığında bir müderris için hiç de azımsanamayacak ölçü-
dedir. Kitaplar arasında sarf, nahiv, belâgat, mantık, heyet (astronomi), tefsir, 
hadis, kelâm, fıkıh usûlü ve fıkıh alanlarında bir müderrisin meslekî ihtiyaçla-
rını karşılayacak eserler çoğunlukta olmakla birlikte Mesnevî, Bostan, Gülistan, 
Makâmât, Mantıku’t-tayr, Lemeât, Yûsuf u Züleyhâ, Kelile ve Dimne, Câmî Di-
vanı, Gazeliyyât gibi tasavvufî ve edebî eserler de önemli bir yer tutmaktadır. 
Öte yandan tereke sahip olunan nakit ve mücevheratla dikkat çektiği gibi şahsî 
giyim (16 kaftan, 5 kürk, 4 samur postu, 8 gömlek, 9 don, 7 zıbın), ev (24 
makrame, 6 kaliçe=halı, 5 seccade, 9 döşek, 8 yorgan, 12 yastık) ve mutfak 
eşyalarının zenginliği ile de dikkat çekmektedir. Ayrıca köle kökenli olan bir 
şahsın bir erkek ve bir kadın kölesinin bulunması kayda değer bir ayrıntıdır. 
Terekede bazı kadın eşyalarının bulunması ve özellikle örgü ev eşyalarının çok-
luğu ise Ahmed Efendi’nin evlenmiş olduğu ve hanımının kendisinden önce 
vefat ettiğinin bir delili olarak görülebilir.

Değerlendirme

Bir mektubun izini sürerek kaynakların ve arşivlerin bize sunduğu imkânları 
gücümüz dahilinde gözden geçirmek suretiyle bir tartışma üzerinden Osmanlı 
hayat tarzının ve hukuk yapısının bir resmini yakalamaya çalıştık. Bu resmin bir 
tarafında Osmanlı toplumunun saygın bir ailesi ile bu aileye kölelik yoluyla ilişen 
ve daha sonra hürriyetine kavuşup kölelik geçmişi sebebiyle dışlanmaksızın hür 
kökenli biriyle evlilik kuran bir ferdin ailesi arasında velâ denilen hukukî bir bağ-
la varlığını sürdüren ilişkinin ortaya çıkardığı, Osmanlı ilmiye sınıfı arasında da 
uzun bir geçmişe sahip bulunan bir tartışmanın tara arı yer alırken diğer tarafın-
da köle kökenli aileden gelen ancak toplumun hiyerarşik düzeni içinde önemli bir 
mevkii ve dönemine göre büyük bir servet olarak görülen mal varlığı elde eden bir 
şahsın mirasçı bırakmadan vefat etmesi üzerine bu mirasa devlet adına el konması 
ve buna karşı yukarıda izah edilen velâ bağına dayalı olarak bu mirası elde etmeye 
çalışan, kendisi de hiyerarşinin en üst basamaklarında bulunmuş saygın ailenin 
bir ferdi yer almaktadır.

18 Kitaplar listenin başında peş peşe zikredilmiş olmakla birlikte birisi (Eşbâh ve Nezâir) 
444. sırada sonlarda kaydedilmiştir.
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Müderris Müzellef Ahmed Efendi’nin geride bıraktığı miras Osmanlı hu-
kuk, kültür, ekonomi ve sosyal hayatı bakımından önemli veriler sunmaktadır. 
Ganîzâde Mehmed Nâdirî’nin Şeyhülislâm Yahyâ Efendi’ye yazdığı mektup ise 
dönemin gerek hukuk düşüncesi ve gerekse hukuk pratiği açısından değerli bilgi-
ler vermesi yanında Osmanlı düşünce hayatının donuk bir yapı arz ettiği yönün-
deki iddialara karşın belli bir meselenin tarih içindeki serüvenini takip ettiğimiz-
de değişik saiklerle de olsa canlı bir tartışma ortamının sürekliliğini gözlemleme 
fırsatını yakalamamıza imkân vermektedir. Tabii olarak bu davanın, tara ardan 
en azından biri açısından bazı olumsuz sonuçlar doğurduğu muhakkaktır. Nite-
kim eldeki verilerden, Ahmed Efendi’nin hukuki mirasçısı olduğunu ileri süren 
Ganîzâde’nin vefatının tam bir yıl öncesine rastlayan söz konusu davanın sey-
rinin onun son altı ayını felçli geçirmesinde bir etkisinin bulunduğunu söyle-
me imkânına sahip değil isek de şairin hassas mizacındaki kırgınlığın mektupta 
şeyhülislâma karşı kullandığı oldukça öfkeli üsluba yansıdığı dikkatlerden kaçma-
yacak derecede âşikârdır.

Osmanlı dönemi üzerine araştırma yapmanın belki en büyük şansı ve bu 
şans nispetinde de güçlüğü araştırma konusunun pek çok yönünü aydınlata-
cak malzeme bolluğudur. Ele alınan konu ile ilgili birbirinden bağımsız kom-
partımanlar şeklinde tarih hazinesinde saklı duran bu malzemenin bir araya 
getirilmesi resmin muhtelif açılardan daha iyi görülmesine imkan sunarak 
meselenin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı gibi farklı disiplinleri ilgi-
lendiren muhtelif yönlerine ışık tutmak suretiyle de bu disiplinlerin gelişimine 
yön verecektir. Biz bu mütevazı çalışmamızda gerek yazma gerek arşiv ve ge-
rekse tarih kaynaklarını kullanarak tarihin derinliklerinde kalmış bir vakanın 
muhtelif yönlerini bir nebze aydınlatmaya çalıştık. Bununla birlikte mahkeme 
kayıtları ve tartışmaya katılan ilim adamlarının ortaya koydukları görüşleri 
içeren muhtelif tarzdaki dokümanlar gibi arşivlerde ve çeşitli kaynaklarda bu 
konuyla ilgili gün yüzüne çıkmayı bekleyen daha bir çok bilgi ve belge bulun-
duğu tahmin edilebilir.

Ganîzâde’nin Yahyâ Efendi’ye Mektubu

Mektubun Nüshaları

Ganîzâde Mehmed Nâdirî Efendi’nin Şeyhülislâm Yahyâ Efendi’ye gönderdiği 
mektubun orijinaline ulaşmak mümkün olmamışsa da kopyaları muhtelif yazma 
eser mecmuaları içinde günümüze intikal etmiştir. Bu mektubun özeti Kayse-
ri müftüsü Ali en-Nisârî’nin (ö. 1110/1698) el-Fevâidü’l-aliyye mine’l-mesâili’ş-
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şer‘iyye adlı eserinde özetlenerek kaydedilmiş19 ve özet, eser kaynak gösterilerek 
fetva emîni Gedizli [Gedûsî] Mehmed Efendi (ö. 1253/1837) tarafından Feyzü’l-
kerîm fî nukûli Fetâvâ Abdirrahîm adlı eserde nakledilmiştir.20 Mektubun ulaşa-
bildiğimiz beş nüshasından üçünde yazarı ve muhatabı belirtildiği halde ikisin-
de böyle bir kayda rastlanılmamaktadır. Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 
bölümü 682 numarada kayıtlı nüsha diğerlerine göre daha sağlıklı olduğu için 
buradaki tahkik çalışmamızda asıl nüsha olarak belirlenmiş ve diğer nüshaların 
farkları gösterilmiştir. “İtmek”, “dimek”, “virmek”, “içün” gibi bazı kelimeler gü-
nümüz imlası ile yazılmıştır. Tahkikte kullanılan nüshalar ve taşıdıkları başlıklar 
şu şekildedir:

1. N1 (Asıl nüsha): Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 682, vr. 387b-
388b [Ganîzâde Efendi’nin Yahyâ Efendi’ye velâ husûsi için irsâl eylediği 
mektûbtur].

2. N2: Süleymaniye Ktp., H. Hüsnü Paşa, nr. 654, vr. 167a-171a, istinsa-
hı: 6 RII başları 1086 [A‘lemü’l-ulemâi’l-mütebahhirîn efdalü’l-fudalâi’l-
müteverriîn izzetli Ganîzâde Efendi’nin izzetli Yahyâ Efendi’ye yazdığıdır].

3. N3: Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3713, vr.63b-65a [Sûretü Fetvâ 
Ketebehâ ilâ Şeyhilislâm; Ganîzâde merhûmun Yahyâ Efendi merhûma 
tahrîr eyledüği sûret-i fetvâdır].

4. N4: Süleymaniye Ktp., Esad Efendi nr. 3610 vr. 129a-130b.

5. N5: Beyazıt Devlet Ktp., Veliyüddin Efendi Bölümü, nr. 1347, vr. 216a-
218a.

19 Ali en-Nisârî, el-Fevâidü’l-aliyye mine’l-mesâili’ş-şer‘iyye (Fetâvâ-yı Ali Nisârî), Süley-
maniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 278, vr. 129b-130a.

20 Gedizli [Gedûsî] Mehmed b. Ahmed b. Mustafa, Feyzü’l-kerîm fî nukûli Fetâvâ 
Abdirrahîm, İstanbul Müftülüğü Ktp., nr. 142, vr. 238b.
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Mektubun Tenkitli Neşri

Devletlü şeyhülislâm hazretlerine ma‘rûz-ı fakîr budur ki:

Velâ mes’elesinde Dürer ve21 Gurer’de olan22 kelâm-ı vâhiye23 i‘timâd edip: 
“Zeyd-i müteveffânın24 babası Amr mu‘tak olduğu takdîrce eğer vâlidesi hürre-i 
asliyye25 ise ya‘ni şol hürre ki aslında bile26 rık27 olmaya bu sûretde Zeyd’den velâ 
sakıt olur,28 babasını i‘tâk eden Bekir’e ve anun evlâdına mîrâs değmez” deyü 
iftâ buyurmuşsuz. Sâhib-i Dürer’in29 bu kelâmı30 dahi kendi31 zamanında ibtâl 
olunup32 hatta Mollâ Gürânî33 ve Hızır34 Şâh Efendi35 ve gayrı ulemâ36 risâleler37 
yazıp bu kelâmını38 ve39 bu bâbda olan risâlesini40 tezyîf etmişlerdir. Ne aceb 
ga et buyurulup kavl-i bâtıl ile fetvâ verilmiş!

21 N5: + ve.
22 N5: - olan.
23 Molla Hüsrev, Dürerü’l-hükkâm fî şerhi Gureri’l-ahkâm, İstanbul 1310, II, 35-36.
24 N5: müteveffâ.
25 N4: hürretü’l-asl.
26 N2, N4 ve N5: -bile.
27 N2, N4 ve N5: rakîk.
28 N5: olup. 
29 N1: Sâhib-i Dürer ki; N3: Sâhibü’d-Dürer’in. Düzeltme N2, N4 ve N5’ten.
30 N4: kelâm.
31 N2: - kendi. N4: kendi. Bu kelimenin N4’teki farklı imlâsı diğer yerlerde gösterilme-

miştir.
32 N4: olunup.
33 Bkz. Molla Gürânî, er-Risâle fî reddi Risâleti Molla Hüsrev (tahkik: Ahmet Ali Kork-

maz, Molla Hüsrev’in “Velâ” Hakkındaki Görüşleri ve Bu Konuda Osmanlı Âlimleri Ara-
sında Yapılan Tartışmalar: Velâ Risâleleri Çerçevesinde adlı yayımlanmamış yüksek li-
sans tezi içinde), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2009, s. 150-156; 
(nşr. Hasan Özer, “Molla Hüsrev’in er-Risâle fi’l-velâ’sı, Molla Gürânî’nin Reddiyesi 
ve Molla Hüsrev’in Cevabı: Tahkikli Neşir” adlı çalışması içinde), İslâm Araştırmaları 
Dergisi, XXIV (2010), s. 191-200.

34 N2: Hazret.
35 Bkz. Hızır Şâh, er-Risâle fî reddi Risâleti Molla Hüsrev (tahkik: Ahmet Ali Korkmaz), 

s. 164-175.
36 N2: asrı ulemâsı.
37 N1: risâle.
38 N4: kelâmı.
39 N2: -ve.
40 Bkz. Molla Hüsrev, er-Risâle fi’l-velâ (nşr. Hasan Özer), s. 178-190; (tahkik: Ahmet Ali 

Korkmaz), s. 141-149.
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Ve41 bu diyârda olan şüyûh-i İslâm’dan42 Ali Cemâlî ve Kemâlpaşazâde43 
(ö. 940/1534) ve Sa‘dî Efendi ve Kâdirî Efendi (ö. 955/1548) ve Çivizâde Şeyh44 
Mehmed Efendi (ö. 954/1547) ve45 oğlu Çivizâde Mehmed Efendi46 (ö. 995/1587) 
ve Hâmid Efendi (ö. 985/1577) ve Sun‘ullah Efendi (ö. 1021/1612) ve Mustafa 
Efendi47 hilâfına hak üzere48 fetvâ vermişlerdir. Hatta Sa‘dî Efendi merhûmdan 
istiftâ olundukta butlânına tasrîh etmişdir.49 Sûreti budur ki:50

“Bu mes’ele beyânında eimme-i Hanefiyye’den cevâb ne vechiledir ki51 Zeyd 
fevt olup kızı Hind’i52 ve babası Amr’ı i‘tâk eden53 Bekir’i terk eyledikde54 
Zeyd-i mezbûrun anası hürretü’l-asl olduğu takdîrce Mevlânâ Hüsrev’in Dürer 
ve55 Gurer’inde Bekr-i metrûkun velâ tarîki ile verâseti münkatıa olur dediği 
ma‘mûlün-bihâ mes’ele midir?

41 N5: + ve.
42 N3: İslâmiyyeden.
43 Ganîzâde gibi Ebülmeyâmin Mustafa Efendi de Kemâlpaşazâde’yi Molla Hüsrev’in 

muhalifleri arasında zikretmekte (bk. Hoca Sâdeddin Efendi, Fetâvâ, vr. 112 [sayfa 
kenarında nakledilen Arapça metin]), ancak kendisinin ulaşabildiğimiz iki fetvasında 
Kemâlpaşazâde’nin Molla Hüsrev’i desteklediği görülmektedir (fetvaların metinleri 
için bk. Özen, “Molla Hüsrev’in Velâ Meselesi İle İlgili Görüşünün Osmanlı İlim 
Muhitindeki Yansımaları”, s. 361-362). Ayrıca Azmîzâde Mustafa Hâletî (ö. 1040/1631) 
ve Alâeddin el-Haskefî (ö. 1088/1677) de onu Molla Hüsrev’i destekleyenler arasında 
saymaktadırlar. Bk. Azmîzâde, Hâşiye ale’d-Dürer, Süleymaniye Ktp., Hamidiye-465, 
vr. 124a; Haskefî, Dürrü’l-müntekâ fî şerhi’l-Mültekâ, İstanbul 1328/1910, II, 426. Sâdık 
Mehmed b. Ali es-Sakızî (ö. 1099/1688) de Ebüssuûd Efendi’nin Molla Hüsrev’in gö-
rüşüne uygun fetvasını zikrettikten sonra “İbn Kemâl Paşa ve merhûm Mevlâ Yahyâ 
Efendi de bu şekilde fetva verdiler; bu ikisinin kendi mübârek hatlarıyla olan cevabla-
rını gördüm” demektedir. Bk. Surretü’l-fetâvâ, İstanbul Müftülüğü Ktp.-314, vr. 339a.

44 N2: -Şeyh.
45 N4: kelimâtını.
46 N2: - ve oğlu Çivizâde Mehmed Efendi.
47 Ebülmeyâmin Mustafa Efendi’dir.
48 N1 ve N4: - üzere; N5: üzerine.
49 N4: etmişlerdir.
50 N2: -ki.
51 N4: - “Bu mes’ele beyanında eimme-i Hanefiyye’den cevâb ne vechiledir ki”. Bu ibare 

yerinde bu nüshada sadece “Mes’ele” kelimesi yer almaktadır.
52 N2: - kızı Hind’i.
53 N1: - eden.
54 N3: etdikde.
55 N3: + ve.
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el-Cevâb: Allâhu a‘lem,56 değildir. Zîrâ57 kendi zamanında muârızlar cevâb 
verip58 yazdığı kelimâtı59 ibtâl etmişlerdir60 ve hem bu diyârda dediği hürretü’l-asl 
mevcûde61 olmaz, olur ise62 nâdirdir. Bu makûle emr medâr-ı hükm-i şer‘î olmaz. 
Ketebehû: el-Fakîr Sa‘dî63 -Ufiye anh-.”

“Muârızlar kelimâtını64 ibtâl65 etmişlerdir” dediğini66 Türkîce tafsil edelim ki 
zuafâya fehmi yesîr67 ola. Sâhib-i Dürer68 der ki:69 Velâ zevâl-i mülke mebnîdir. 
Zevâl-i mülk70 ise sübût-i mülke müteferri‘dir. Sübûtü’l-mülk ale’l-veled ise ümm 
tarafından olur. “واحلرية الرّق71  األّم يف   çocuk kölelik ve hürriyette anneye] ”الولد يتبع 
tabidir] muktezâsınca72 eb’in73 memlûkiyyeti ise74 velede sirâyet etmez. Pes cânib-i75 
ümmde rık olmayacak76 veled üzerine velâ olmaz.77

Müzeyyi er derler ki: Velâ emrinde iki hadis-i şerîf vardır78 ki fukahâ anlar 
ile79 temessük etmişler.80 Biri: “أعتق ملن   :dır81 [Velâ âzat edene aittir], biri’”الوالء 

56 N2: + Allâhu a’lem.
57 N1: - Zîrâ.
58 N3: + verip.
59 N1: kelimâtın.
60 N2: etmişdir.
61 N2: mevcûd.
62 N5: olursa dahi.
63 N3: Sa‘dî el-fakîr; - Ufiye anh. Bu fetvanın bir başka nüshası için bk. Hoca Sâdeddin 

Efendi, Fetâvâ, Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 2728, vr. 112 (sayfa kenarında).
64 N1 ve N2: kelimâtı. Düzeltme N3, N4 ve N5’ten.
65 N2: ibtâl ve fesh.
66 N1: dediğin.
67 N1: teyessür.
68 N3, N4 ve N5: Sâhibü’d-Dürer.
69 N2: - der ki.
70 N5: - mülk. 
71 N4: الرقية.
72 N1, N4 ve N5: muktezâsı üzere.
73 N5: - eb’in.
74 N2 ve N5: - ise.
75 N5: - Pes cânib-i.
76 N2: olmayınca.
77 Molla Hüsrev, Dürerü’l-hükkâm, II, 35.
78 N4 ve N5: + vardır.
79 N2 ve N5: anları; N3 ve N4: anlara.
80 N4 ve N5: etmişlerdir.
81 N4: + dır. Hadis için bk. Buhârî, “Zekât”, 61; “Büyû’”, 67; Müslim, “Itk”, 10-11.
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 dir82 [Velâ nesep gibi bir tür akrabalık bağıdır]. Ve83 ikisi’”الوالء حلمة كلحمة النسب“
dahi84 âmmdır, eğer nefs-i mu‘takda, eğer veled-i mu‘takda;85 yani gerek ümmü 
mu‘taka olsun gerek hürre-i asliye-i ma‘hûde olsun.86 Ve87 bunları “األّم يتبع   ”الولد 
[çocuk anneye tâbidir] ile88 tahsîs câiz değildir.89 Zîrâ “الولد يتبع األّم” demek veledin 
nefsinde rık ve hürriyeti mâddesin beyân içindir, mes’ele-i velâ mâdde-i uhrâdır; 
mevrid-i âmm ve hâss mâdde-i vâhide olmayacak hâss âmmı muhassıs90 olmak 
sahîh olmaz.91 “Sübûtü’l-mülk ale’l-veled ise kıbel-i ümmdendir; cânib-i ümm-
de rık olmayacak veled üzerine velâ lâzım92 olmaz” dediği93 müsellem değildir. 
Zîrâ “ثبوت امللك94 على الولد من قبل األم“[çocuk üzerinde mülkiyetin sübutu anne ta-
rafından] olmakdan veled üzerine95 velâ olmamak lâzım gelmez. Bu bâbda medâr 
kıbel-i eb’de96 olan mülkdür. Gerçi97 nefs-i mülk98 velede sârî değildir; ammâ ana99 
(ona) müteferri olan zevâl-i mülkün hükmü olan velâ sârîdir. Velâ min kıbeli’l-eb100 
olduğu hadîs-i sânî ile sâbitdir. Zîrâ velâ101 neseb gibi olıcak neseb ise102 âbâya 

82 N2: -dir. Hadis için bk. Ebü’l-Hasan Alâeddin Ali b. Balâbân, el-İhsân bi-tertîbi 
Sahîhi İbn Hibbân (nşr. Kemâl Yûsuf el-Hût), Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
1987/1407, II, 326; Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn, Haydarabad 
1915, IV, 379.

83 N2: + ve.
84 N1: - dahi.
85 N2: - eğer veled-i mu‘takda.
86 N1: olan. Düzeltme N4 ve N5’ten. N2: hürre-i ma’hûde-i asliyye değildir.
87 N3, N4 ve N5: + ve.
88 N5: - ile. 
89 N2: - Ve bunları “األم يتبع الولد ّ” ile tahsîs câiz değildir.
90 N2: tahsîs. Düzeltme N4 ve N5’ten.
91 N2: sahîh değildir olmaz.
92 N5: + lâzım. 
93 N1: - dediği.
94 N1, N3 ve N4: ثبوت ملك. Düzeltme N2 ve N5’ten.
95 N2, N3, N4 ve N5: + veled üzerine. N1: olur ise.
96 N2: kıbel-i üm’de.
97 N2 ve N3: Eğerçi.
98 N5: - mülk. 
99 N4: - ana.
100 N3: min kıbeli’l-ümm.
101 N1: evlâd. Düzeltme N2, N3, N4 ve N5’den.
102 N5: - ise.
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müsteniddir;103 eb’in104 ıtkı ile mâni-i ehliyet-i velâ olan rıkkı105 zâil olduğı gibi 
üzerine106 mu‘tık için velâ sâbit olup ba‘dehu neseb gibi veledine dahi107 sirâyet 
eder deyü Hidâye108 ve gayride tasrîh olunmuşdur. Hatta Mevlânâ109 Hüsrev dahi110 
kubeyl-i mâ-nahnü-fîhde buna111 [388a] mu‘terif olmuştur.112

Velhâsıl ümmi hürre-i113 asliyye olan veledde iki cihet vardır: Biri cihet-i114 
hürriyet. Bu cihet ile115 ümme tâbi‘dir. Biri dahi116 nesebe117 müşâbih olan118 
cihet-i velâdır,119 bu cihet ile120 eb’e tâbi‘dir. Hatta bazı fukahâ “Velâ121 neseb 
ile tev’emândır” deyu ta‘bîr122 etmişlerdir. Bu iki cihet beyninde mümâne‘at 
yokdur ki hatta123 mahall-i vâhidde cihet-i ûlânın sübûtı cihet-i sâniyenin nef-
yini124 muktezî ola. Ve dahi125 ma‘lûm ola ki bu tarîk ile tahsîs-i âmm sahîh126 
olduğu takdîrce müctehidînden sâdır olmak gerek idi; ki127 anınla128 iftâ sahîh 

103 N1: + müstenid.
104 N1: anın.
105 N5: râkî. 
106 N2, N3 ve N5: - üzerine.
107 N4: - dahi.
108 N3 ve N5: Hidâye’de.
109 N2, N3 ve N5: Molla.
110 N1 ve N4: - dahi.
111 N5: budur ki. 
112 Bu cümle sonunda “nüsha” kelimesi kaydıyla N4’de hâmişde verilmektedir.
113 N5: hürriyet-i.
114 N2 ve N5: - cihet-i.
115 N5: cihetle. 
116 N2, N3 ve N5: + dahi.
117 N5: - nesebe. 
118 N5: olanı. 
119 N2: vardır.
120 N5: cihetle. 
121 N5: - velâ. 
122 N2: ta’yîn.
123 N2: - ki hatta.
124 N2: sübûtunı.
125 N5: “ve dahi” mükerrer. 
126 N3 ve N5: + sahîh.
127 N1 ve N2: - ki.
128 N2: anunla.
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ola. Asr-ı ictihâdın129 inkıtâından sonra gelenler,130 gerek131 sâhib-i el-Bedâ’i‘dir132 
gerek133 ana134 tâbi‘ olanlardır, bu makûlelerin kelâmı135 ile iftâ olunmak sahîh 
değildir.136 Ve bilcümle bu tahsîs fukahânın kavl-i mercûhı makûlesi değildir ki137 
hatta anınla138 iftâ filcümle139 mümkin ola. Belki kavl-i140 bâtıldır, bâtıl ile iftâ 
ve hüküm141 dahi142 bâtıldır. Bu dahi ma‘lûm ola143 ki meşâyih-i kibârdan bu-
nun hilâfına rivâyât-ı mutlaka144 ile kütüb-i mütedâvile-i fıkhiyye meşhûnedir.145 
Fetâvâ-yı Kâ‘idiyye’de der ki:

مردى146 وفات يافت مادرش ماند وپسر آزاد كونندهء147 پدرش. فالثلث148 لألّم والباقي للعصبة؛ 
ألّن معِتق أبيه كمعِتقه.

[Tercümesi: Bir kimse vefat ettiğinde annesi kalsa ve babasını âzat edenin oğlu 
kalsa anneye üçte bir, geri kalan asabeye verilir. Çünkü babasını âzat eden kendi-
sini âzat eden gibidir].

129 N2: cihâdın.
130 N2: gelenlerin.
131 N1 ve N5: ki. Düzeltme N2, N3 ve N4’den.
132 Kısaca el-Bedâ’i‘ diye bilinen bu Hanefî fıkıh kitabının tam adı Bedâ’i‘u’s-sanâ’i‘ fî 

tertîbi’ş-şerâ’i‘ olup Alâeddin Ebû Bekir b. Mes’ûd el-Kâsânî’ye (ö. 587/1191) aittir.
133 N5: ger. 
134 N2: anlara.
135 N4: kelâmları.
136 N5: sahîh ola. 
137 N5: - ki. 
138 N2: anunla.
139 N5: “iftâ filcümle” mükerrerdir. 
140 N4: - kavl-i.
141 N1: - ve hüküm.
142 N2: - dahi.
143 N4: - ola.
144 N4: - mutlaka.
145 N1 ve N4: meşhûndur.
146 N5: مرد. 
147 N3, N4 ve N5: كنندهء
148 N2: الثلث.
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Ve sâhib-i el-Muhît149 Vecîz’inde der ki:

وإن150 مات املعَتق عن صاحب فرض ومعِتق151 فلصاحب الفرض فرضه152 والباقي للمعِتق.
[Tercümesi: Âzatlı bir kimse geride ashâb-ı ferâizden birini ve (kendisini) âzat 

edeni bırakarak ölse ashâb-ı ferâizden olan kişiye farz hissesi verildikten sonra geri 
kalan âzat edene verilir].

Bundan zâhir oldu153 ki sâhib-i ed-Dürer’in154 kendinin da‘vâsını te’yîdde: 
املحيط“ خمتصر  يف  املحيط  صاحب   el-Muhît müellifinin Muhtasaru’l-Muhît’teki) ”وكالم 
sözü) dediği155 firye bilâ-miryedir. Zîrâ mahall-i âharda buna münâfî kelâmı156 
olmak baîddir.157

Hulâsa sâhibi158 der ki:

”كل مملوك عتق على ملك مالكه فوالؤه له“

(Sahibinin mülkünde iken âzat olan her kölenin velâsı ona aittir).

Mecma‘u’l-fetâvâ159 sâhibi der ki:

”الولد يتبع األب يف الوالء كما يف النسب“.
(Çocuk nesepte olduğu gibi velâda da babaya tâbidir).

Ve şürûh-i Hidâye’de demişlerdir160 ki:

”و161 إن كان األب معَتقا واألّم موىل املواالة كان الولد تبًعا162 لألب“
(Baba âzatlı, anne müvâlât sözleşmesi yapmış biriyse çocuk babaya tâbi olur).

149 el-Muhît müellifi Radıyyüddin es-Serahsî (ö. 571/1176) ve eserleri hakkında bilgi için 
bk. Şükrü Özen, “Serahsî, Radıyyüddin”, DİA, İstanbul 2009, XXXVI, 542-544.

150 N2: وإذا.
151 N4: - ومعتق.
152 N2: فلصاحبه فرض الثلث.
153 N2: olur; N5: ma’lûm ola.
154 N2: sâhib-i Dürer; N3 ve N5: sâhibü’d-Dürer.
155 Molla Hüsrev, Dürerü’l-hükkâm, II, 35.
156 N1 ve N5: kelâm.
157 N2: değildir baîddir; N5: olmayup baîddir.
158 Hulâsatü’l-fetâvâ İftihârüddîn Tâhir b. Ahmed b. Abdürreşîd el-Buhârî’nin (ö. 542/1147) 

eseridir.
159 N5: fetvâ. Mecma‘u’l-fetâvâ Ahmed b. Muhammed b. Ebû Bekr el-Hanefî’nin eseri-

dir.
160 N4: demişlerdir; N2, N3 ve N5: demişler.
161 N1: + و.
162 N2: ًاتابع; N5: األب يتبع.
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Ve Attâbî Şerh-i Câmi‘i’s-sagîr’de163 der ki:

”وإن164 كانت األّم عربية واألب معَتقا فالوالء165 ملوايل األب. ألن الولد يتبع األب يف الوالء كما 
يف النسب“.

(Tercümesi: Anne Arap ve baba âzatlı ise velâ babanın efendilerine ait olur. 
Çünkü çocuk nesepte olduğu gibi velâda da babaya tâbidir).

Ve166 Fetâvâ-yı Tâtârhâniyye’de167 Tahâvî’den168 naklen der ki:

ابنه  وترك  املعتق  مات  مث  ميلكه170  وهو  هذا  امليت  أب  أعتق  هذا  املدعي169  أب  أّن  شهدا  ”ولو 
هذا وهو املدعي مث مات املعَتق وترك ابنه هذا171 وهو امليت وهو ولد172 من امرأة حرة قضى باملرياث 

للمدعي“.
[Tercümesi: İki şahit, davacının babasının şu ölen kişinin babasını kendi mül-

kiyetinde iken âzat edip sonra âzat edenin ölüp davacı olan şu oğlunu bıraktığına 
ve sonra âzatlının ölüp hür bir kadından doğmuş olan şu ölünün oğlunu terk 
ettiğine şahitlik etseler davacının mirası almasına hükmedilir.]

Bu mes’ele bu vecih üzere173 Zahîre’de174 dahi vardır. Eğer “İmrae-i hürreden 
murâd nefsine yâhûd175 aslına mukaddemen176 rık târî olandır” denilirse177 cevâb 

163 N2: sagîr’inde. Attâbî (ö. 586/1190) hakkında bk. Halit Ünal, “Attâbî, Ahmed b. Mu-
hammed”, DİA, IV, 93.

164 N3: وإذا.
165 N1, N4 ve N5: فالولد. Düzeltme N2 ve N3’ten.
166 N1: ve fî.
167 N2: Ve Fetâvâ-yı Kâdîhân’da. el-Fetâva’t-Tâtârhâniyye (thk. Seccâd Hüseyin, Karaçi: 

İdâretü’l-Kur’ân ve’l-Ulûmi’l-İslâmiyye, 1996/1416) Âlim b. el-Alâ el-Ensârî ed-Dihlevî 
el-Hindî’nin eseridir. Mesele için bk. İbn Mâze, Burhânüddin (Burhânü’ş-şerîa) 
Mahmûd b. Ahmed el-Buhârî el-Mergînânî (ö. 616/1219), el-Muhîtü’l-Burhânî fî’l-
fıkhi’n-Nu‘mânî (nşr. Ahmed İzzu İnâye ed-Dımaşkî), Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-
Arabî, 1424/2003, IV, 439; el-Fetâva’l-Hindiyye, Bulak 1310, V, 30.

168 Hanefî âlimi Ebû Ca‘fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme el-Ezdî et-Tahâvî (ö. 321/933) 
kastedilmektedir.

169 N4:المعتق -.
170 N2: .ملكه
171 N2: - هذا; N4: - وهو المدعي ثم مات المعتق وترك ابنه هذا.
172 N5: الولد. 
173 N2: Bu vecihle bu mesele.
174 Hanefî fakîhi Burhânüddin (Burhânü’ş-şerîa) İbn Mâze Mahmûd b. Ahmed el-Buhârî 

el-Mergînânî’nin (ö. 616/1219) büyük hacimli fıkıh eseridir. Bk. Keşfü’z-zunûn, I, 823.
175 N4: veyâhûd.
176 N1: - mukaddemen.
177 N5: denilir ise. 
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budur ki: Muhassıs nedir?178 Zâhir oldu ki “الولد يتبع األّم” [çocuk anneye tâbidir] 
ile179 tahsîs olunmaz,180 hususan Attâbî’nin “وإن كانت األّم عربية” (eğer anne Arap 
ise] dediğinden zâhirdir ki hürrenin iki kısmına dahi181 ibâret şâmiledir.

Ve182 bununla ma‘lûm olur183 ki ibâret-i Münye184 dahi mutlaka iken Dürer’de 
takyîd185 ettiğinin vechi yokdur. Ve bilcümle mevrid-i kelâmeyn madde-i vâhide186 
olmayacak hamlü’l-mutlak187 ale’l-mukayyed sahîh olmaz.

Pes zâhir oldı ki bu kadar sikâttan nukûl-i sahîha var iken sâhib-i el-Bedâ’i‘in 
kelâmına iltifât olunmaz. Merhûm Sun‘ullah Efendi Bedâ’i‘ hakkında Fudayl188 
Efendi merhûmdan189 (ö. 991/1583) naklederdi190 ki merhûm vâlidi olan Ali 
Cemâlî hacc-ı şerîfe gittikde191 Mısır’a uğrayup anda Bedâ’i‘den bir nüshaya 
mâlik192 olup İstanbul’a geldikde anınla iftâ eder iken yolı üstünde193 bazı194 eim-
me ve hutebâ durup: “Sultanım195 şu fetvânuz kütüb-i fıkhiyye-yi mütedâvileye 
muhâlifdir” deyü kendiye verip filhakîka dedikleri vâki‘ olmağla196 min ba‘d 
anınla amelden fâriğ olmuşdur.197

178 N5: ne. 
179 N1: - ile.
180 N1: bulunmaz .
181 N2: - dahi.
182 N1: - ve.
183 N1 ve N5: ola.
184 Münyetü’l-müftî Ebû Saîd Yûsuf b. Ebû Saîd Ahmed es-Sicistanî’nin (ö. 638/1240) ese-

ridir. Bk. Keşfü’z-zunûn, II, 1887.
185 N2 ve N5: tahsîs.
186 N2: vâhid.
187 N2: haml-i mutlak.
188 N2: Fazlı.
189 N5: -merhûm. 
190 N1: ider.
191 N4: vardıkda; N5: gitdüğünden sonra.
192 N5: bir nice mülk. 
193 N4: üzerinde .
194 N2: dahi.
195 N2: - Sultanım.
196 N5: olmakla. 
197 N2, N3, N4 ve N5: olmuş.
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Ve198 sâhib-i el-Bedâ’i‘e muvâfakat edenler199 dahi anın gibi200 zuafâdır, 
kelâmlarına i‘tibâr olunmaz. Bu husûsda Ebüssuûd Efendi dahi ibtidâen [388b] 
gerçi201 kelâm-ı Bedâ’i‘e i‘timâden fetvâ202 vermiş; lâkin sonra hatasına203 mu‘terif 
olup rücû‘ edip204 hak üzere iftâ etmişlerdir.205 Bu ma‘nâyı Fudayl Efendi Şerh-i 
Ferâiz’de206 zikr etmişdir.207

قال: وأما208 شيخنا وأستادنا أبو السعود العمادي فهو يف هذه املسئلة موافق لصاحب الدرر209 
والغرر يف فتواه210 مث مسعت أنه حتّول211 رأيه فيها212 فأفىت بثبوت الوالء عليه ووافق فيه213 األقدمني.

[Tercümesi: (Fudayl Efendi) dedi ki: Şeyhimiz ve üstadımız Ebüssuûd el-
İmâdî ise bu meselede fetvasında ed-Dürer ve’l-Gurer müellifine uymuştur. Sonra 
bu konuda görüşü değişti ve onun (annesi aslen hür ve babası âzatlı köle olan kişi) 
üzerinde velânın sübutuna fetva vererek geçmiş ulemâya uydu.]214

198 N1: - ve.
199 N2 ve N4: edenleri.
200 N1 ve N4: - gibi.
201 N4: gerçi ibtidâen; N3: eğerçi; N2: - gerçi.
202 N4: hatasına.
203 N1: hatasını; N4: + fetvâ.
204 N4: etmiş.
205 N1, N3 ve N5: eylemişdir.
206 N3 ve N5: şerh-i ferâizinde; N4: şurûh-i ferâizinde.
207 N2 ve N4: etmişlerdir .
208 N2: - .وأما
209 N5: - .الدرر و
210 N2: .فتاواه
211 N2: .يحول
212 N1: - فيها.
213 N5: + فيه.
214 Fudayl Efendi el-Cemâlî, Savnu’r-fâriz fi’l-vusûl ilâ medâriki Avni’r-râiz, Râgıb Paşa 

Ktp., nr. 643, vr. 32b. Ebüssuûd Efendi’nin öğrencisi ve damadı olan Fudayl Efendi ka-
yınpederi daha henüz hayatta iken 13 Receb 974 (24 Ocak 1567) tarihinde İstanbul’da 
tamamladığı eserinde bu duyumunu bu satırları yazdığı vakte kadar doğrulatamadı-
ğını kaydetmektedir. Ancak fetvalarından ve daha sonraki kaynakların verdiği bilgi-
lerden anlaşıldığı üzere bu görüş değiştirme doğru olmakla birlikte Ebüssuûd Efendi 
ileriki dönemlerde tekrar Molla Hüsrev’in görüşünü benimsemiştir. Bu konuda bk. 
Özen, “Molla Hüsrev’in Velâ Meselesi İle İlgili Görüşünün Osmanlı İlim Muhitinde-
ki Yansımaları”, s. 351-352.
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Tutalım ki215 Ebüssuûd Efendi re’y-i evvelinden216 tahavvül etmemiş ola; 
ol dahi sâhib-i el-Bedâ’i‘e217 tâbi‘ olmuş olur,218 bizi ilzâma kelâm-ı müctehid 
lâzımdır. Bu makûlenin fetvâsı bizim üzerimize hüccet olmaz.

Ve ba‘de hâzâ ma‘lûm ola ki Sa‘dî Efendi’nin “Ve hem219 bu diyârda dedi-
ği220 hürretü’l-asl mevcûde221 olmaz” dediğinin vechi budur ki Arab’dan gayrının222 
nesebi mazbût değildir; ve223 bu diyârda224 olanlarun ekserinin kendiye yâhûd 
usûlünden225 birine226 rık târî olmuşdur. Garâbet bundadır227 ki Mevlânâ228 Hüs-
rev risâlesi dîbâcesinde bu ma‘nâya mu‘terif olmuşdur.

قال فيها229 : فاق هذه اململكة على سائرها بكوا موضع اجلهاد مع الكفار230 الفجار ذوي231 
الشقاق والعناد232 ولذلك كثرت فيها السبايا واألرقاء فكثرت بالضرورة املحررون والعتقاء.

[Tercümesi: Orada (risâlede) demiştir ki: Bu memleket bozguncu ve ayrılıkçı 
fâcir kâfirlerle cihâd alanı olmakla diğer İslâm ülkelerine fark atmış ve bu sebeple 
burada esirler ve köleler çoğalmıştır. Neticede kaçınılmaz olarak hürriyetlerine 
kavuşturulanlar ve âzatlıların sayısı artmıştır].

215 N5: - ki.
216 N5: evvelden.
217 N3: sâbih-i Bedâ’i‘e.
218 N4 ve N5: + olur.
219 N2: - Ve hem.
220 N2: - dediği.
221 N4: mevcûd.
222 N1: gayrısının.
223 N3: + ve.
224 N5: - dediği hürretü’l-asl mevcûde olmaz” dediğinin vechi budur ki Arab’dan gayrının 

nesebi mazbût değildir; ve bu diyârda.
225 N4: aslından.
226 N5: - birine.
227 N2: Garîb budur.
228 N2 ve N4: Monlâ; N3 ve N5: Molla.
229 N1: منها.
230 N2: - .الكفار
231 N5: يرزق.
232 N1:العباد.
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Pes bu kelâmdan zâhir oldı ki bu diyârda olanların ekserinin233 kendi nefsinde 
yâhûd aslında memlûkiyyet mütehakkıka ola. Bu hod234 bu diyârda olan halka 
göre da‘vâ-yı bâtılasına mâni‘dir.235

Ve236 ammâ nedret üzere dediği hürretü’l-asl bulunur ise bu237 makûle238 nâdir 
olan medâr-ı hükm-i şer‘î olmaz dediği kelâm teslîmdir;239 yani eğer i‘tibâr ümme240 
olduğı teslîm olunur ise bu makûle nâdire hükm verilmez demektir.

Fezleke-i kelâm budur ki: sâhib-i ed-Dürer’in241 üç vecihle hatâsı vardır:

Evvelâ; nass-ı şerîf-i âmmı242 hilâf-ı kâide-i usûliyye243 tahsîs ve ıtlâkât-ı 
fukahâyı bî-vecih takyîd etmesi.244

Sâniyen; dediği gibi hürretü’l-aslın245 bu diyârda bulunmaması.246

Sâlisen; nâdiren247 bulunduğı takdîrce medâr-ı hükm-i şer‘î olması.248 Bu-
nun249 cümlesi bâtıldır ve âlim olan hilâfı ile âmildir.

اتبع  من  على  والسالم  مبراحل.  بعيد  الصواب  مقصد  وعن  عاطل250  التحقيق  حلية  عن  فموالنا 
اهلدى.251 للموىل املرحوم غين زاده معارضا ليحىي أفندي املرحوم.252

233 N2, N3 ve N5: + ekserinin.
234 N4: - olanların kendi nefsinde yahud aslında memlûkiyyet mütehakkıka ola. Bu hod.
235 N4: nâfi‘dir.
236 N2: - Ve.
237 N2, N3 ve N5: bulunursa ol.
238 N4: - bu makûle, + olmağla.
239 N3: teslîmîdir; N2: teslîmî değildir.
240 N5: ümme i’tibâr.
241 N2: sâhib-i Dürer’in.
242 N2: âlî.
243 N1 ve N4: usûlde.
244 N4: etmesidir.
245 N5: hürretü’l-asl.
246 N1 ve N2: bulunması. Düzeltme N3 ve N4’den.
247 N3: nâdir.
248 N4: olmaz.
249 N2 ve N5: Bu.
250 N5: âtıldır.
251 N2 ve N3: + .والسالم على من اتبع الهدى
252 N3: + للمولى المرحوم غني زاده معارضا ليحيى أفندي المرحوم. 
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[Tercümesi: Mevlânâ işi esasını inceleme süsünden yoksun, doğru hedef-
ten merhale merhale uzak. Doğru yola uyanlara selâm olsun!. Merhûm Molla 
Ganîzâde’nin merhûm Yahyâ Efendi’ye muârız olarak (yazdığı mektuptur)].

Tahrîr-i mahalden sonra Ebüssuûd Efendi’nin Mecmûa-ı Fetâvâ’sına zafer bu-
lunup253 görüldi ki evvelâ kelâm-ı Bedâ’i‘e muvâfık fetvâ verip sâniyen andan 
rücû edip hak üzere fetvâ verip sâlisen kankısı sahîhdir deyü istiftâ254 olundukda 
kuvve-i255 vehmiyyesi idlâliyle256 kavl-i evveli257 tercîh edip der ki:

“Cevâb-ı258 sahîh evvelkidir; ki259 velâ âsâr-ı rıkdandır, evlâda260 hürriyet ve 
rık261 ümmehâtdan sirâyet eder, âbâdan eylemez; anasına kimesnenin velâsı ol-
mayacak evlâdına velâ sabit olmak mümkin olmaz. Bedâ’i‘u’s-sanâ’i‘ de262 tasrîh 
olunmuşdur”.263 İntehâ.

Bundan ma‘lûm oldı ki iftâsının mebnâsı264 kelâm-ı Bedâ’i‘ imiş, akvâl-i 
müctehidînden bir kavil265 değil imiş.266 Kelâm-ı Bedâ’i‘ in ise267 fesâdı tahkîk 
olunmuş idi.268  واملبّين على الفاسد فاسد [Fâsid üzerine bina edilen de fâsiddir.] Bu 
fetvâsında269 “velâ âsâr-ı rıkdandır270” dediği müsellem; lâkin rıkk ümmün271 ese-

253 N1: bulup.
254 N4: iftâ.
255 N5: kuvvet.
256 N1: ihtilâl.
257 N5: evvelini.
258 N1: kavl-i.
259 N5: + ki.
260 N1 ve N5: velâda; N4: - velâda. N4’de rık kelimesinden sonra: + evlâda. Düzeltme N2 

ve N3’ten.
261 N5: rıkkıyyet.
262 N5: Bedâ’i‘ de.
263 N1: tasrîhdir. Burada sözü edilen üç fetvanın metni ve bulunduğu yerler için bk. Özen, 

“Molla Hüsrev’in Velâ Meselesi ile İlgili Görüşünün Osmanlı İlim Muhitindeki Yansı-
maları”, s. 362-363 (3, 4 ve 5 numaralı fetvalar).

264 N5: binâsı.
265 N3: - bir kavil.
266 N5: etmiş.
267 N2: - ise.
268 N1: olundı; olunmuşdı.
269 N4: fetvâsıyla.
270 N1 ve N2: rıkdır.
271 N2: anın.
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ri olmak lâzım değildir,272 rık eb’in273 eseridir274 neseb gibi cânib-i eb’den sirâyet 
etmek hasebiyle275 hadîs-i sânî ile sabit olmuşdur.276

متت بعون اهللا امللك الوهاب يف أوائل ربيع اآلخر سنة.١٠٨٦277 وله رمحة اهللا عليه.278
[Tercümesi: (Nüshanın yazımı) hükümran ve büyük ihsan sahibi Allah’ın yar-

dımıyla 1086 yılı Rebîülâhir ayı başlarında (1675 Haziran sonları) tamamlandı. 
Allah’ın rahmeti üzerine olsun].

Müzellef Ahmed Efendi’nin Terekesinin Transkripsiyonu279

خملفات املرحوم أمحد أفندي املدرس املتوىف ساكًنا مبحلة حممود أغا من حمالت أدرنة املحمية ومل 
يترك280 وارثا معروًفا281 يف الظاهر. وقع التحرير مبباشرة فخر اجليوش عيسى چاوش األمني على بيت 
املال، الكائن يف املحمية املزبورة، الواضع يده على خملفاته يف اليوم اخلامس عشر من مجادى اآلخرة282 

لسنة مخس وثالثني وألف.
[Tercümesi: Edirne şehri mahallelerinden Mahmud Ağa Mahallesi’nde ikâmet 

ederken görünürde bilinen bir vâris terk etmeden vefat eden merhum müderris 
Ahmed Efendi’nin terekesi. Onun terekesine el koyan adı geçen şehirde bulunan 
beytülmâl emini orduların övüncü İsa Çavuş mübaşeretiyle bin otuz beş senesi 
Cemâziyelâhir’inin on beşinci günü (14 Mart 1626) kayda geçirildi].

272 N3: değil.
273 N2: anın.
274 N1: “değil iken eseridir”.
275 N3, N4 ve N5: hasebi ile ki.
276 N1 ve N4: + والسالم على من اتبع الهدى.
277 Bu Arapça istinsâh kaydı N2’de bulunmakta, buna karşın bir önceki Arapça bitiriş 

cümlesi bu nüshada daha önce geçtiği için burada yer almamaktadır.
278 N3: + وله رحمة اهللا عليه. N5’in ferağ kaydı ise şu şekildedir: والسالم على من ابتع الهدى. قد 

 ختم بالخير والسعادة
279 Bu tereke Edirne askerî kassamına ait 25 numaralı tereke defterinin 131b-133a varak-

ları arasında yer almaktadır. Devamında verilen alacak davasına ilişkin iki hüccet de 
aynı defterin 133b sayfasında bulunmaktadır. Orijinaliyle karşılaştırma yapacaklar için 
kolaylaştırmak amacıyla eşya isimlerini sıralarken tarafımızdan eşyaların fiyatlarından 
sonra virgül, orijinalindeki satır sonlarını göstermek için ise nokta kullanılmıştır. Bu-
rada terekede yer alan bazı kelimelerin okunmasında yardımlarını gördüğüm Mustafa 
Oğuz ve Bilgin Aydın beylere şükranlarımı arz etmeyi bir borç bilirim.

280 Asılda: ولم ترك
281 Asılda: معرًفا
282 Asılda harf-i tarifsiz olarak: آخرة
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Mushaf1. -ı Şerîf: 260,

Kâdîhân:2. 283 1421,

Kitâb3. -ı Radî:284 305,

Kitâb4. -ı Buhârî:285 280,

Kitâb5. -ı Zeylaî:286 1010.

Tefsîr6. -i Vecîz:287 630,

Şerh7. -i Menâr:288 260,

Mesnevî8. -yi Şerîf:289 3600,

Şer9. [h]-i Mevâkıf:290 171,

Tefsîr10. -i Kâdî:291 1350,

Kitâb11. -ı Vikâye:292 40.

Hümâyûnnâme:12. 293 550,

283 Fahreddin Kâdîhân Hasan b. Mansûr el-Özcendî’nin (ö. 592/1196) Fetâvâ-yı Kâdîhân 
[el-Fetâva’l-Hâniyye] diye bilinen meşhur eseri.

284 İbnü’l-Hâcib’in (ö. 646/1249) el-Kâfiye adlı nahiv eserine Radî el-Esterâbâdî 
(ö. 688/1289’dan sonra) tarafından yapılan şerhtir.

285 İmam Muhammed b. İsmâîl el-Buhârî’nin (ö. 256/870) el-Câmiu’s-sahîh adlı meşhur 
hadis eseri.

286 Zeylaî nisbesini taşıyan iki meşhur Hanefî âlimi bulunmaktadır. Tebyînü’l-hakâik şer-
hu Kenzi’d-dekâik adlı eseriyle ünlü Fahreddin Osman b. Ali ez-Zeylaî (ö. 743/1342) ve 
Nasbü’r-râye li-ehâdîsi’l-Hidâye adlı eseriyle ünlü Ebû Muhammed Cemâleddin Abdul-
lah b. Yûsuf ez-Zeylaî (ö. 762/1360). Burada muhtemelen Ebü’l-Berekât Hâfızuddîn 
en-Nesefî’nin (ö. 710/1310) Kenzü’d-dekâik adlı fıkıh metninin şerhi olan birinci eser 
kastedilmektedir.

287 Ebü’l-Hasan Ali b. Ahmed en-Nîsâbûrî el-Vâhidî’nin (ö. 468/1075) el-Vecîz fî tefsîri’l-
kitâbi’l-azîz adlı eseri olmalıdır.

288 Ebü’l-Berekât Hâfızuddîn en-Nesefî’nin Menâru’l-envâr adlı fıkıh usûlü eserinin şer-
hidir. Eser üzerine pek çok şerh yazılmıştır. Bk. Keşfü’z-zunûn, II, 1823-1827.

289 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) ünlü eseridir.
290 Adudüddîn el-Îcî’nin (ö. 756/1355) el-Mevâkıf adlı kelâm eserine Seyyid Şerîf el-

Cürcânî (ö. 816/1413) tarafından yazılan şerhtir. 
291 Kâdî Beyzâvî’nin (ö. 685/1286) Envârü’t-tenzîl ve esrârü’t-te’vîl adlı tefsiri.
292 Burhânüşşerîa Mahmûd b. Ahmed el-Mahbûbî el-Buhârî’nin (ö. 730/1329-1330) 

Vikâyetü’r-rivâye fî mesâili’l-Hidâye adlı fıkıh eseridir.
293 Hint filozofu Beydebâ’nın Kelile ve Dimne adlı meşhur eserinin Vâiz-i Kâşifî Kemâ-

leddin Hüseyin b. Ali el-Herevî tarafından Envâr-ı Süheylî adıyla yapılan Farsça ter-
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Şerh13. -i Akâid-i Bihiştî:294 21,

Şerh14. -i Lübâb:295 170,

Kâdî15.  Emîrî:296 303,

Risâle16. -i Mahmûd Efendi: 205.

Bostân:17. 297 180,

Şerhu18.  Mecma‘i’l-bahreyn:298 192,

Kitâb19. -i Eşbâh:299 285,

Kitâb20. -ı Kara Kemâl: 320,

Hoca21.  Hâfız: 70.

Risâle22. : 30,

Mutavvel23. -i Hasan Çelebi:300 400,

Kavâid24. -i İ’râb:301 176,

Makâmât:25. 302 50,

cümesinin Abdülvâsi‘ Alisi diye tanınan Alâeddin Ali b. Sâlih (ö. 950/1543) tarafından 
Hümayunname adıyla yapılan Türkçe çevirisi. Bk. Keşfü’z-zunûn, II, 1508.

294 Sâdeddîn et-Teftâzânî (ö. 792/1390) tarafından Ömer en-Nesefî’nin (ö. 537/1142) el-
Akâid’i üzerine yazılan şerhe Ahmed b. Mustafa el-Hayâlî’nin (ö. 875/1470) yazdığı 
hâşiyeye Bihiştî Ramazan Efendi (ö. 979/1571) tarafından yazılan hâşiyedir. 

295 Tâceddin Muhammed b. Ahmed el-İsferâyînî’nin (ö. 684/1285) el-Lübâb fî ilmi’l-i‘râb 
(nşr. Şevki Maarrî, Beyrut 1996) adlı nahiv eserinin şerhi olmalıdır. Eserin bir çok 
şerhi bulunmaktadır. bk. Keşfü’z-zunûn, II, 1543.

296 Esîrüddin el-Ebherî’nin (ö. 663/1265) Hidâyetü’l-hikme adlı felsefeye dair eserine Kâdî 
Mîr diye meşhur Hüseyin b. Muînüddin el-Meybüdî el-Hüseynî (ö. 909/1503-1504) 
tarafından yazılan şerhtir.

297 İranlı şair Şeyh Sa‘dî-i Şirâzî’nin (ö. 691/1292) Farsça mesnevisidir.
298 İbnü’s-Sâatî Muzafferuddîn Ahmed b. Ali el-Bağdâdî’nin (ö. 694/1295) Mecma‘u’l-

bahreyn ve mülteka’n-neyyireyn adlı fıkıh metni üzerine İzzeddîn İbn Melek Abdüllatîf 
b. Abdülazîz’in (ö. 801/1398) kaleme aldığı şerhtir.

299 Mısırlı Hanefî fakîhi Zeynüddîn İbn Nüceym’in (ö. 970/1563) el-Eşbâh ve’n-nezâir 
adlı kavâid ilmine dair eseridir.

300 Celâleddin Muhammed el-Hatîb el-Kazvînî’nin (ö. 739/1338) Telhîsu’l-Miftâh adlı ese-
rine Sâdeddîn et-Teftâzânî tarafından yazılan iki şerhin ilki ve büyük hacimli olanına 
Fenârî Hasan Çelebi’nin (ö. 891/1486) yazdığı hâşiyedir. 

301 İbn Hişâm en-Nahvî’nin (ö. 761/1360) nahiv ilmine dair el-İ‘râb an kavâidi’l-i‘râb adlı 
eseri olmalıdır. 

302 Harîrî’nin (ö. 516/1122) Arap edebiyatına dair makame türü eseri olmalıdır.
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Mantıku26. ’t-tayr :303 100,
Gülistân:27. 304 156.
Hâşiye28. -i Kara Kemâl: 46,
Kemâl29.  Hocendî :305 25,
Ta30. ‘rîfât :306 25,
Kitâb31. -ı Tecrîd :307 35,
Sukûk32. : 51,
Metn33. -i Telhîs :308 40.
Dîvân34. -ı Câmî :309 60,
Miftâh :35. 310 50,
Şerh36. -i Tavâli’ :311 50,
Metn37. -i Menâr :312 140,
Def38. ’a Şerh-i Tavâli‘: 45,
Şerh39. -i Ünmûzec :313 30.
Risâle40. : 28,
Metn41. -i Fahhâr (Menâr?): 10,
Şerh42. -i İftitâh :314 64,

303 Ferîdüddîn Attâr’ın (ö. 618/1221) Farsça tasavvufî mesnevisi.
304 İranlı şair Şeyh Sa‘dî-i Şirâzî’nin makâme türünde Farsça eseridir. 
305 Kemâleddin Mes‘ûd b. Abdullah el-Hocendî’nin (ö. 792/1389) Farsça divanı olmalıdır.
306 Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin ilmî terimler sözlüğü. 
307 Nasîrüddîn et-Tûsî’nin (ö. 672/1274) Tecrîdü’l-akâid adlı kelâm eseri.
308 Celâleddin Muhammed el-Hatîb el-Kazvînî’nin Telhîsu’l-Miftâh adlı belâgat eseri.
309 Molla Câmî diye bilinen Nûreddin Abdurrahman Câmî’nin (ö. 898/1492) Farsça di-

vanıdır.
310 Sirâceddin Yûsuf es-Sekkâkî’nin (ö. 626/1229) Miftâhu’l-ulûm adlı Arapça dil ilimleri-

ne dair eseri. 
311 Kâdî Beyzâvî’nin Tavâli‘u’l-envâr adlı kelâm kitabının Şemseddin Mahmûd b. Abdur-

rahman el-Isfahânî (ö. 749/1349) tarafından yapılan Metâli‘u’l-enzâr adlı şerhi.
312 7 numaralı esere bkz.
313 Cârullah ez-Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) nahve dair el-Ünmûzec fi’n-nahv adlı eseri 

üzerine Cemâleddin Muhammed b. Abdülganî el-Erdebilî’nin (ö. 647/1249) yazdığı 
şerh olmalıdır. Bk. Keşfü’z-zunûn, I, 185.

314 Nâsıruddin el-Mutarrizî’nin (ö. 610/1213) el-Misbâh adlı nahiv eserine Hasan Paşa b. 
Kara Alâeddin (ö. 827/1423) tarafından yazılan el-İftitâh fi şerhi’l-Misbâh adlı eserdir.
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Muammeyât:43. 315 28,

Mantık44.  ma’a Şebistân:316 27,

Yûsuf45.  ü Züleyhâ: 30,

Muammâ46. -yı Mîr Hüseyin:317 45.

Envâr47. -i Süheylî:318 340,

Şerh48. -i Tecrîd:319 30,

Şerh49. -i Çağmînî:320 40,

Hâşiye50. -i Kara Kemâl 321 ma’a Hâşiye-i Kûçek:322 90,

Menâsik51. -i Hac: 30,

Hâşiye52. -i Ramazân:323 180.

Şerh53. -i Akâid 324 2 [adet]: 40,

Metn54. -i Menâr: 35,

Kitâb55. -ı Fıkh: 25,

315 Abdurrahman Câmî’nin Farsça eseri olmalıdır. Bk. Keşfü’z-zunûn, II, 1742.
316 Muhammed b. Yahya Sîbek Fettâhî’nin (ö. (ö. 852/1448) Şebistân-ı Hayâl adlı man-

zum eseri olmalıdır (bk. Tahsin Yazıcı, “Fettâhî”, DİA, XII, 485).
317 Mîr Hüseyin b. Muhammed eş-Şîrâzî en-Nîsâbûrî’nin (ö. 904/1498) Muammeyât adlı 

Farsça eseridir. Bk. Keşfü’z-zunûn, II, 1742.
318 Hind filozofu Beydebâ’nın Kelile ve Dimne adlı eserinin Vâiz-i Kâşif Hüseyin b. Ali 

tarafından yapılan Farsça tercümesi. Bk. Keşfü’z-zunûn, II, 1508.
319 Nasîrüddîn et-Tûsî’nin Tecrîdü’l-akâid adlı kelâm metnine Şemseddîn el-İsfahânî’nin 

(ö. 749/1349) Teşyîdi’l-kavâid fî şerhi Tecrîdi’l-akâid adıyla yazdığı şerhtir. 
320 Çağmînî’nin (ö. 618/1221) el-Mülahhas fi’l-hey’e adlı astronomi eserine Kadızâde-i 

Rûmî (ö. 844/1440’tan sonra) tarafından yazılan şerh olmalıdır. bk. Sadettin Ökten, 
“Çağmînî”, DİA, VIII, 182; İhsan Fazlıoğlu, “Kadızâde-i Rûmî”, DİA, XXIV, 99.

321 Kara Kemâl diye bilinen Kemâleddin İsmail b. Bâli el-Karamanî’nin (ö. 920/1514) 
Hâşiye alâ Hâşiyeti’l-Hayâlî alâ Şerhi’l-Akâid, Hâşiye alâ Şerhi’l-Vikâye, Hâşiye alâ 
Şerhi’l-Mevâkıf li’s-Seyyid, Hâşiye alâ Hâşiyeti’s-Seyyid ale’l-Keşşâf adlı eserleri bulun-
maktadır.

322 Hâşiye-i Kûçek: Necmüddin Ömer b. Ali el-Kazvînî el-Kâtibî’nin (ö. 675/1277) eş-
Şemsiyye adlı mantık eserine Kutbüddin er-Râzî’nin (ö. 766/1364) Tahrîrü’l-kavâ‘idi’l-
mantkıyye fî şerhi’r-Risâleti’ş-Şemsiyye adıyla yazdığı şerhe Seyyid Şerîf el-Cürcânî tara-
fından yazılan hâşiyedir.

323 Yukarıda geçen 13 numaralı eserle aynı olmalıdır.
324 Ömer en-Nesefî’nin el-Akâid adlı metnine Sâdeddin et-Teftâzânî’nin yazdığı meşhur 

şerh. 
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Münşeât56. : 36,
Mukaddime57.  fi’l-arûz: 140,
Lemeât:58. 325 50.
Metn59. -i Muğnî, Gülşen-i Râz:326 63,
Risâle60. -i dîniyye: 24,
Şâfiye61. 327 ve Mes‘ûd-i Rûmî:328 30,
Def62. ’a Mantıku’t-tayr: 25,
Fârisî63.  İnşâ: 8,
Mev64. ’ize: 7.
Ferâyiz65. -i Muhsin-i Kayserî:329 45,
Müntehab:66. 330 130,
Ta67. ’lîm-i müteallim:331 20,
Şerhu68. ’l-Îcî:332 17,
Kudûrî:69. 333 30,
Hâşiye70. -i Tecrîd:334 21,

325 Fahreddin-i Irâkî’nin (ö. 688/1289) tasavvufî eseri.
326 Gülşen-i Râz: Şebüsterî’nin (ö. 720/1320) Farsça tasavvufî mesnevisi. Metn-i Mugnî 

(asılda Metn-i Müftî şeklinde yazılmıştır) Cemâleddin İbn Hişâm en-Nahvî’nin 
Mugni’l-lebîb an kütübi’l-e’ârib adlı nahiv eseri olmalıdır.

327 İbnü’l-Hâcib’in sarf ilmine dair eseri.
328 Şemseddin Muhammed b. Eşref el-Hüseynî es-Semerkandî’nin (ö. 702/1302) müna-

zara âdâbına dair er-Risâle fî âdâbi’l-bahs adlı risâlesine Kemâleddin Mes`ûd b. Hüse-
yin eş-Şirvânî er-Rûmî (ö. 905/1499) tarafından yazılan şerh olmalıdır.

329 Muhsin-i Kayserî’nin (ö. 761/1360) Muhammed b. Muhammed es-Secâvendî’nin el-
Ferâ’izü’s-Sirâciyye’sini manzum hale getirdiği Câmi‘u’d-dürer adlı miras hukukuna 
dair eseri. bk. Recep Cici, “Muhsin-i Kayserî”, DİA, XXXI, 48.

330 Hanefî âlimi Hüsâmüddîn Muhammed b. Muhammed b. Ömer el-Ahsîkesî’nin 
(ö. 644/1246-47) el-Müntehab fî usûli’l-mezheb adlı fıkıh usûlüne dair eseri olmalıdır.

331 Burhâneddin ez-Zernûcî’nin (ö. 593/1196) eğitim-öğretimle ilgili eseri. 
332 Adudüddin el-Îcî (ö. 756/1355) bir çok ilme dair metin kaleme almıştır ve bunlar bir-

çok âlim tarafından şerh edilmiştir. Bk. Tahsin Görgün, “Îcî, Adudüddin”, DİA, XXI, 
412-414.

333 Ebü’l-Hüseyin el-Kudûrî’nin (ö. 428/1037) Hanefî fıkhına dair el-Kitâb ve el-Muhtasar 
diye de bilinen eseridir.

334 Şemseddîn el-İsfahânî’nin Teşyîdi’l-kavâid fî şerhi Tecrîdi’l-akâid adlı eserine Seyyid 
Şerîf el-Cürcânî’nin yazdığı hâşiyedir.
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Mukaddime71. -i Ebü’l-Leys:335 40.

Tîmûrnâme72. -i Hâtifî :336 23,

Hâşiye73. -i Berdaî :337 15,

Hâşiye74. -i Efdalzâde:338 30,

Münşeât75. : 75,

Ferâyiz76.  Monlâsı (?): 25,

Gazeliyyât77. -ı Sabrî: 20.

Hâşiye78. -i Hıtâî :339 80,

Şerh79. -i Tavâlî (?): 20,

Şerh80. -i Şâfiye:340 20,

Kutbeddîn81. : 15,

Pendnâme:82. 341 40.

Gümüşlü83.  kılıç: 1890,

La84. ‘l küpe ma‘a altun küpe: 680.

Fağfûrî85.  kâse 2: 800,

335 Ebü’l-Leys es-Semerkandî’nin (ö. 373/983) Mukaddimetü’s-Salât isimli ilmihâl kitabı.
336 İranlı şair Mevlânâ Abdullah el-Herevî el-Hâtifî’nin (ö. 927/1521) Timur’un seferlerini 

anlatan 4500 beyitlik mesnevisi. Bk. Mürsel Öztürk, “Hâtifî”, DİA, XVI, 468.
337 Muhyiddin Muhammed b. Muhammed el-Berdaî’nin (ö. 927/1521) Hüsâmeddin Ha-

san [Hüsâm] el-Kâtî’nin (ö. 760/1359) mantığa dair İsagoci şerhi, Adududdîn el-Îcî’nin 
Âdâb risâlesinin şerhi, Sâdeddin et-Teftâzânî’nin sarfa dair Şerhu’l-İzzî ve fıkıh usûlüne 
dair et-Telvîh’i, Beyzâvî’nin Envâru’t-tenzîl adlı tefsiri ve Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin 
Hâşiyetü Şerhi’t-Tecrîd’i üzerine hâşiyeleri vardır. Bu eserler arasında birincisi daha 
yaygındır. 

338 Efdalzâde Hamîdüddin Efendi’nin (ö. 908/1503) Şemseddin el-Isfahânî’nin Metâli‘u’l-
enzâr adıyla Beyzâvî’nin Tavâli‘u’l-envâr adlı kelâm kitabına yazdığı şerhin hâşiyesi 
olmalıdır.

339 Mollazâde Nizâmeddin Osman b. Abdullah el-Hıtâî’nin (ö. 901/1495) Sâdeddîn et-
Teftâzânî’nin el-Mutavvel veya Muhtasaru’l-meânî adlı eserlerinden birine yazdığı 
hâşiye olmalıdır.

340 İbnü’l-Hâcib’in sarf ilmine dair medreselerin temel metinlerinden biri olan eş-Şâfiye 
adlı eserine başta müellif olmak üzere bir çok âlim tarafından şerh yazılmıştır. Bk. 
Hulusi Kılıç, “eş-Şâfiye”, DİA, XXXVIII, 247-248.

341 Feridüddîn Attâr’a (ö. 618/1221) nispet edilen eser olmalıdır. Bilgi için bk. M. Nazif 
Şahinoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DİA, IV, 98.
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Nısıf86.  zülü ük 12 miskâl fî 201: 2412,

Fağfûrî87.  tabak 2: 150,

Cevherî88.  çaprâst:342 1950,

Mertabânî89. 343 tabak: 280,

Mertabânî90.  kebîr tabak: 500,

İncü91. , 1 miskâl: 192.

Nısıf92.  altun arakıyye,344 21 miskâl fî 140: 2985,

Altun93.  düğme, 82 miskâl fî 100: 850,

Sim94.  maşraba, 90 dirhem fî 8: 720,

Altun95.  ceyyid bilezik 35 miskâl fî 116: 4140,

Sîm96.  buhurdan: 900,

Gümüşlü97.  mirvaha (yelpaze) ağacı: 52.

Dücâvî98.  yasdık: 400,

Alaca99.  pişkir: 481,

Berber100.  makramesi: 53,

Uçkur101.  2: 60,

Gömlek102. : 80,

Yorgan103. -ı müsta‘mel: 320,

Mâî104.  çuka ferâce: 1780.

Nısıf105.  çılkafa345 kürkü: 390,

Tavşânî106.  kaplu yeşil atlâs sammur-ı Lâs:346 2230,

342 Çeprâst: Kemer, toka. Not: Bu terekedeki kelimelerin anlamları için şu üç kaynak 
kullanılmıştır: Sir James W. Redhouse, A Turkish and English Lexicon, İstanbul 1890; 
Barkan, “Edirne Askerî Kassamı’na Ait Tereke Defterleri” (Sözlük, s. 473-479); Müba-
hat S. Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri, İstanbul: 
Enderun Yayınları, 1983 (Sözlük, s. 343-367).

343 Mertabânî: Burma’nın Martaban limanından gemilere yüklendiği için bu adla anılan 
yeşil renkli seladon da denilen Çin porseleni. 

344 Arakıyye: Tiftikten yapılmış, daha çok dervişlerin giydiği, üzerine renkli şal sarılan 
hafif bir külâh.

345 Çılkafa (cilgavâ/çılkavâ/çilkafa): Cild-i kafa tamlamasının bozulmuş hali olup kurdun 
veya tilkinin ense postundan yapılan kürk.

346 Lâs (Lâdislas). Laz.
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Hamam107.  kaliçesi: 112,

Makrame108.  2: 30,

Bir109.  donluk mâî çuka: 1725,

Nakışlı110.  makrame: 50,

Altunî111. -köft üzengi: 1600.

Neftî112.  ferace bâ-post-ı sammur: 5200,

Siyah113.  ferâce bâ-post-ı sammur: 6350,

Dülbend114.  örtüsü köhne: 63,

Sürmâî115.  [kışlık] akâyık kaftân: 816,

Tor116.  kuşak: 460.

[117. 132a] Beyaz çarşab: 130,

Yeşil118.  çuka kürdiye:347 1000,

Mum119.  yağı kıyye fî 18x22: 398,

Şerbet120.  makramesi 2: 165,

Köhne121.  yapık: 100.

Kadı122.  rahtı: 270,

Nakışlı123.  boğça [bohça]: 155,

Sarı124.  zıbun [zıbın]: 160,

Fârnûs125.  ulusu:348 50,

Alaca126.  Mısır kaftanı: 700.

İskemli127. : 200,

Siyah128.  kiçe [keçe]: 100,

Sarı129.  atlas kaftan: 370,

347 Kürdiye: Yenleri kısa bir tür redingot.
348 Sözlüklerde “fârnûs” şeklinde bir yazıma rastlamadık. Bu kelimeye en yakın olarak 

Türk Dil Kurumu Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nde “fernus” veya “fernuz” keli-
mesinin lamba şişesi anlamına geldiği belirtilmektedir. Dolayısıyla tamlama büyük 
boy lamba şişesi anlamına gelmektedir. Zira “ulu” kelimesi “rüzgâr ulusu”, “ayak ulu-
su” gibi isim tamlamalarında “büyük boy” anlamında kullanılmaktadır (krş. Barkan, 
a.g.m., s. 64; Kütükoğlu, a.g.e., 68, 187-194). “Ulu” kelimesini “avlu” (havlu) şeklinde 
okumak da mümkündür. Bu durumda tamlama fanus örtüsü anlamına gelir. 
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Köhne130.  mifreş:349 50,

Güğüm131. : 300.

Mor132.  sof: 1100,

Neftî133.  sof: 1500,

Saçaklı134.  makrame 2: 120,

Def 135. ‘a siyah ferâce bâ-post-ı sammur: 4600,

Neftî136.  çuka: 2100.

Uzun137.  yenli sof: 1510,

Altun138.  kuşak 24 miskâl fî 205: 4920,

Sürme139.  sanduk: 85,

Çatma140.  yasdık: 701,

Bez141.  pâresi: 80.

Çatma142.  yorgan: 475,

Sarı143.  benek:350 50,

Perde144. : 40,

Makrame145.  2: 120,

Gömlek146. : 60,

Nakışlı147.  sofra: 200.

Tencere148. : 70,

Köhne149.  don: 20,

Yeşil150.  hâre kaftan: 600,

Çatma151.  yorgan: 3110,

Minder152.  çarşabı: 60.

Çatma153.  yasdık: 601,

Bakraç154. : 50,

Kırmızı155.  ihrâm: 105,

Gömlek156. : 115,

Sof157.  ma‘a post-ı vaşak: 2700.

349 Mifreş: Denk yapmaya yarayan yaygı, meşin.
350 Benek: Üzerinde muhtelif büyüklüklerde yuvarlak şekiller işlenmiş ipekli bir kumaş.
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Köhne158.  yasdık: 171,

Yüz159.  yasduğı: 20,

Gömlek160. : 30,

Seccâde161. : 320,

Ayaklı162.  sanduk: 800.

Köhne163.  sepet: 20,

Çatma164.  yasdık: 500,

Baklava165.  tepsisi: 200,

Atlas166.  zirâ‘ 2: 240,

Köhne167.  don: 30,

Çatma168.  döşek: 1300,

Muhayyer169. 351 zıbun: 250.

Alaca170.  pişkir: 100,

Kupür171. : 25,

Alaca172.  kaftan: 220,

Beyâz173.  sâde: 60,

Sürmâî174.  kaftan: 300,

Pirûze175.  hâtem: 311,

Alaca176.  Macar perdesi: 200.

Alaca177.  nakışlu çarşab: 405,

Sahan178. : 80,

Arakıyye179. : 25,

Yeşil180.  zıbun: 150,

Altun181.  bukağı bilâzik 10:352 2730,

Kırmızı182.  köhne yelek: 166,

Zerdevâ183.  [ağaç sansarı] kürk: 2200.

Yeşil184.  yorgan: 200.

Mâî185.  atlas kaftan: 610,

351 Muhayyer: Tiftikten yapılmış bir cins kumaş.
352 10 rakamı üst üste iki kez yazılmış.
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Kırmızı186.  velençe:353 120,

Köhne187.  minder: 40,

Mor188.  çuka ferâce: 1150,

Kürsüf:189. 354 18,

Alaca190.  pişkir: 120.

Mâî191.  üzengili ferâce: 900,

Sırmalu192.  çenper: 40,

Zeberced193.  40 kıta: 225,

Minder194.  çarşabı: 100,

Cevzî195.  sof: 720,

Köhne196.  don: 40.

İncu197.  2,5 miskâl: 480,

Köhne198.  don: 25,

Kebîr199.  kazgan: 1000,

Müsta200. ‘mel yorgan: 500,

Kupür201.  2: 50,

Köhne202.  sof kürdiye: 40.

Şamdan203. : 40,

Orta204.  kiçesi: 900,

Beyâz205.  kaliçe: 1030,

Köhne206.  zerdevâ kürk: 915,

Zenne207.  [kadın] mor ferâce: 1500,

Bez208.  pâreleri: 120.

Altun209.  5 miskâl fî 116: 660,

Sîm210.  buhurdan: 280,

Kebîr211.  kaliçe: 3100,

Def  212. ‘a kebîr kaliçe: 1900,

353 Velençe (velense): İspanya’nın Valensiya (Valencia) şehrine nispet edilen bir yüzü tüy-
lü kumaş, battaniye.

354 Redhause’un “kirsef ” şeklinde yazdığı Arapça kökenli bu kelime pamuk demektir.
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Tas213. : 31,

Dülbend214. : 305.

Gömlek215. : 92,

Uçkur216. : 60,

Havlu217.  gömlek: 128,

Çatma218.  döşek: 930,

Gümüşlü219.  tarak: 45,

Acem220.  kebîr kiçesi: 380,

Dikme221.  kise: 254.

Def222.   ‘a dülbend: 325,

Çatma223.  köhne döşek: 150,

Kahve224.  ibriği: 60,

Çatma225.  yorgan: 3300,

Sâde226.  kaftan: 150,

Diğer227.  sâde: 214,

Sahan228. -ı atîk fî 5: 655.

Hoşâb229.  tası: 101,

Maşraba230.  ve bakraç: 80,

Dülbend231.  kuşak: 165,

Sepet232.  sanduk: 125,

La233. ‘l pare 4 aded: 455,

Bakır234.  ibrik: 48,

Sırmalu235.  makrame: 300.

Şerbetî236.  kâse: 280,

Sîm237.  kılıç: 3000,

Kebab238.  tâbesi: 50,

Kumkuma239.  [küçük testi, çömlek]: 32,

Seferî240.  tas: 70,

Sırmalu241.  makrame: 132,

Dücâvî242.  müsta‘mel yasduk: 320.
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Bakır243.  ördek: 32,

Beyaz244.  velençe: 120,

Köhne245.  kaliçe: 360,

Yasdık246.  gılâfı [kılıfı]: 50,

Köhne247.  yan kiçesi: 120,

Dücâvî248.  köhne yasdık: 110.

Şamdân249. -ı kebîr: 140,

Sanduk250. : 43,

Çuka251.  yelek: 520,

Sanduk252. : 350,

Havlu253.  makrame: 60,

Sarı254.  köhne atlas kaftan: 270,

Alaca255.  perde: 400.

[256. 132b] Beyaz mak‘ad: 80,

Def257.   ‘a sarı atlas kaftan: 800,

Gümüşlü258.  takım: 120,

Def259.   ‘a sarı kaftan: 410,

Sade260.  kaftan: 120,

Köhne261.  dülbend: 120,

Sahan262.  6 fî 130: 780.

Kebîr263.  tencere: 200,

Köhne264.  dülbend: 120,

Peştamal265. : 30,

Dülbend266.  örtüsü: 340,

Şâmî267.  köhne boğça: 60,

Sırmalu268.  kuşak: 200,

Bez269.  pâresi: 40.

Havlu270.  makrame: 85,

Sepet271. : 135,

Mâî272.  kapama: 420,
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Şâmî273.  yorgan: 290,

Sahan274.  5: 251,

Güğüm275. : 181,

Mum276.  sofrası (?): 10,

Fincan277.  3: 90.

Fağfûrî278.  tas: 300,

Bez279.  3 zirâ‘: 28,

Döşek280.  çarşebi: 110,

Sırmalu281.  makrame: 120,

Dülbend282. : 300,

Al283.  pişkir: 60,

Şâmî284.  perde: 240,

Seccâde285. : 200.

Def286.   ‘a makrame: 45,

Fânûs287. : 45,

Küçük288.  al pişkir: 42,

Makrame289. : 10,

Köhne290.  alaca boğça: 48,

Beyaz291.  seccâde: 43,

Küçük292.  leğen: 38.

Meşbere293. : 50,

Köhne294.  ocak yancıklı: 55,

Kefkir295.  (kevgir): 21,

Köhne296.  kürk: 160,

Bakır297.  sini: 87,

Dülbend298.  kuşak: 42,

Post299. : 20.

Akâyık300.  müsta‘mel kaftan: 500,

Alaca301.  yen: 20,

Tencere302. : 80,
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Çenberler303.  2: 25,

Bez304.  pişkir: 63,

Fağfûrî305.  fincan: 50,

Don306. : 30.

Teğelti307. : 25,

Makrame308. : 28,

Kırmızı309.  ihrâm: 720,

Eğer310. -i müsta‘mel: 130,

Minder311. : 40,

Sarı312.  kebe: 90,

Döşek313. : 120.

Alaca314.  kilim: 91,

Hamam315.  leğeni: 160,

Havan316. : 125,

Kapu317.  perdesi: 80,

Heğbe318. : 15,

Boğça319. : 31,

Köhne320.  futa: 120.

Dimi321.  döşek: 66,

Minder322. : 38,

Beyaz323.  kebe: 103,

Bogası324.  kürdiye: 120,

Köhne325.  dülbend örmesi: 20,

Yan326.  kebesi: 93.

Alaca327.  kaftan: 125,

Siyah328.  eğin kürkü: 265,

Makrame329.  3: 28,

Nakışlı330.  makrame 2: 184,

Ayaklu331.  küçük sanduk: 50,

Yan332.  kiçesi: 90,
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Köhne333.  kırmızı ihram: 110.355

Bakır334.  ibrik: 138,

Cedîd335.  başmak: 30,

Sofra336. : 120,

Sâde337.  kara kılıç: 300,

Şâmî338.  boğça: 15,

Köhne339.  boğça: 5,

Döşek340. -i köhne: 120.

Sâde341.  zıbun: 69,

Sâde342.  yasduk: 90,

Nısıf343.  en sof: 330,

Pekmez344.  tâbesi (tava): 220,

Örf:345. 356 50,

Kavuk346. : 25.

Bez347.  pâreleri: 69,

Makrame348. : 40,

Minder349. : 68,

Çuka350.  mak‘ad: 160,

Bogası351.  kapama: 250,

Küçük352.  güğüm: 80,

Beyaz353.  zıbun: 18.

Beyaz354.  ihram: 935,

Güğüm355. : 120,

Leğen356. : 176,

Seferî357.  sahan ve tas: 36,

Sofra358. : 25,

Kahve359.  ibriği: 38,

Yan360.  kebesi: 90.

355 İlk rakam karalandığı için yan tarafına yazıyla “yüz ondur” kaydı düşülmüş.
356 Örf: Eskiden ulema sınıfı tarafından giyilen bir çeşit kavuk.
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Saçaklı361.  abâyî: 610,

Çanak362. : 80,

Hurde363. : 37,

Bakır364.  hurdavat: 30,

Beyaz365. 357 zıbun: 66,

Köhne366.  yapık: 72,

Pirinç367.  buhurdan: 13.

Dimi368.  döşek: 40,

Sarı369.  sâde: 150,

Yan370.  kebesi: 100,

Mor371.  çadır: 250,

Döşek372.  çarşabı: 90,

Tas373. : 36,

Bogası374.  zıbun: 50.

Nezkeb:375. 358 104,

Nısıf376.  peçe (?): 10,

Bez377.  pâreleri: 50,

Sarı378.  yan kebesi: 103,

Def379.   ‘a yan kebesi: 55,

Dücâvî380.  yasdık: 400,

Tas381. : 22.

Fânûs382.  devri (deri?):359 50,

Don383.  ma‘a gömlek: 100,

Arakıyye384. : 30,

Şayak:385. 360 55,

Şâmî386.  yasdık gılâfı: 30,

357 “Beyaz” kelimesi diğer yerlerde بياض şeklinde dâd harfi ile yazılmışken gerek burada 
gerekse 394 ile 403 numaralı tereke kaydında” zâ “harfi ile بياز şeklinde yazılmıştır.

358 Nezkeb: Kadınların başlarına taktıkları üstü işlemeli ve altınlı başlık.
359 Krş. Kütükoğlu, a.g.e., s. 197, 213.
360 Şayak: Kaba dokunmuş yünlü ya da pamuklu kumaş.
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Baş387.  makramesi: 30,

Mâî388.  yan kebesi: 139.

Nakışlı389.  makrame 2: 75,

Yanbolı390.  kebesi: 160,

Tesbih391. : 31,

Cam392.  tas: 21,

Uzun393.  sandık: 200,

Beyaz394.  yan kebesi: 120,

Şâmî395.  makrame: 8.

Siyah396.  kilim: 210,

Şâmî397.  yasdık: 40,

Gömlek398. : 34,

Sâde399.  yasdık: 50,

Alaca400.  kilim: 150,

Şâmî401.  yorgan: 240,

Köhne402.  hamam kaliçesi: 31.

Beyaz403.  çârşeb: 100,

Hamam404.  gömleği: 160,

Dimi405.  döşek: 120,

Sahan406.  kapağı: 240,

Köhne407.  sâde raht: 12,

İç408. -edik:361 60,

Maşraba409. : 35.

Köhne410.  alaca seccâde: 88,

Saçaklı411.  makrame: 125,

Yan412.  kebesi: 130,

Def413.   ‘a yan kebesi: 150,

Kırmızı414.  teğelti; 50,

Tas415.  ma‘a tepsi: 102,

361 İç-edik (çedik): Kısa konçlu ayakkabı, mest.
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Köhne416.  gılâf: 25.

[417. 133a] Yan kebesi: 120,

Mâî418.  döşek: 216,

Yağmurluk419.  ma‘a kebe: 1000,

Köhne420.  raht: 61,

Elmasî421.  köhne kaftan: 213,

Don422. : 24,

Hamam423.  döşemesi: 205.

Dizlik424. : 10,

Dürrî425.  yan kebesi: 22,

Yasdık426.  gılâfı: 30,

Kavuk427. : 15,

Beyaz428.  sâde: 170,

Yan429.  kebesi: 101,

Tâbe430. : 40,

Börek431.  tepsisi: 75.

Köhne432.  abâyî: 120,

Yan433.  kebesi: 170,

Erguvânî434.  akâyık kaftan: 375,

Sepet435.  sanduk: 62,

Makrame436. : 34,

Kîrbâsî437.  ketan zirâ‘ (arşın) fî 21x30: 630,

Kirbâs438.  ketan zirâ‘ fî 22 x 25: 550.

Kirbâsî439.  ketan zirâ‘ fî 33 x 25: 594,362

Kirbâsî440.  ketan zirâ‘ fî 27 x 25:363 675,

Kiçe441. -i perde-i köhne 7: 700,

362 İşlemin sonucu 825’dir. Ancak çarpanlardan 25 rakamı galiba yanlışlıkla yazılmış olup 
doğrusu 18 olmalıdır. 

363 Bu rakam asılda 252 şeklinde yazılmış. Ancak işlem sonucunun 675 olması için 25 
olması gerektiğinden yukarıya doğrusu yazılmıştır.
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Seccâde442. -i köhne: 220,

Mertabânî443.  sagîr kâse: 200,

Eşbâh444.  ve Nezâir:364 230.

Mâî445.  makrame: 14,

Havlu446.  makrame: 30,

Beyaz447.  çakşır: 32,

Don448. : 20,

Muhattem449. 365 kuşak: 110,

Kırmızı450.  köhne dülbend: 40.

Sikke451. -i hasene 695 aded fî 120: 83400,

Kebîr452.  gurûş 965 aded fî 80: 77200,

Zolata453.  guruş 30 aded fî 50: 1500,

Hurda454.  akçe meblağ: 89040,366

Osmânî455.  sahîhu’l-ayâr 8560 aded fî 10: 85600.

Gulâm456.  ma‘a câriye: 12000,

Menzil457.  der mahalle-i mezbûr: 54000,

Yağız458.  at: 4600,

Kerâste459.  ma‘a seng: 1600,

Der460.  zimmet-i Aişe Hatun: 20000.367

Der461.  zimmet-i Meryem Hatun: 1000,

Der462.  zimmet-i Sâliha Hatun: 1000,

Der463.  zimmet-i Gevher Hatun: 1000.

Yekûn: 586397

364 Bk. 19 numaralı tereke.
365 Muhattem: Mozaik olarak haneli işlenmiş kumaş.
366 Barkan rakamı 89540 olarak kaydetmiştir. bk. a.g.m., s. 62. Ancak 5 rakamı olarak 

okunan rakam Arapça sıfır karşılığı olan noktadan daha büyük ve yine Arapça 5 raka-
mından daha küçük olup rakamın içi karalanmıştır.

367 Barkan rakamı 30000 olarak kaydetmiştir. bk. a.g.m., s. 62.
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Minhâ
İrsâliye şod be-Âsitâne-i Saâdet: Nakdiye: 271280
Be-cihet-i harcırâh-dâde berây-ı ücret-i emvâl-i mezkûre be-Âsitâne-i Saâdet: 

6440
Yekûn: 277720

el-Bâkî: 308677

Minhâ:
Resm-i kısmet: 48374: Ani’n-nukûd: 42080, An bahâ-i esbâb-ı harîde: 6294

Techîz ve tekfîn: 20000,
Ücret-i kadem: 5000,
Müjdegâne: 3000,
Huddâmiyye li-emîn-i beytülmâl: 3000.
Vazîfe-i dânişmendân: 5600,
Dellâliye: 3000,
Deyn-i müsbet li-Abdüllatîf Çelebi: 3000,
Deyn-i müsbet li-Ramazan Çelebi: 4600,368

Deyn-i müsbet li-İbrahim Kethuda: 600,
Deyn-i müsbet Hüseyin: 240,
Deyn-i müsbet li-vasî-i Câmi-i Atîk: 480
Yekûn: 96894

el-Bâkî: 211794
An bahâ-i hâne be-mahalle-i m[ezkûre]: 53000
Der zimem-i nâs an bahâ-i esbâb: 83232
Der zimem-i nâs ani’n-nukûd: 23500
Der zimmet-i İsa Çavuş emîn-i beytülmâl: 51551.

368 Ahmed Efendi’nin Abdüllatîf Çelebi ve Ramazan Çelebi’ye ait borçlarına dair iki ayrı 
hüccetin az aşağıda Arapça metinleri ve tercümeleri verilmiştir. Bu kayıtlar sayesinde 
tereke ile hüccetler arasında irtibat kurulabilmekte ve bu yolla Ahmed Efendi’nin 
baba ismi öğrenilmektedir.
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Terekeden Alacak Davalarına Ait İki Hüccet

شهد يف جملس الشرع الشريف وحمفل الدين املنيف الرجالن العدالن املزكيان املدعوان باقي آغا 
ابن ... مبحضر من خصم شرعي جاحد باخلصوص اآليت بيانه وهو أن الرجل املدعو عيسى چاوش، 
األمني على بيت املال الواقع بأدرنة املحمية، الواضع يده على خملفات املرحوم أمحد أفندي ابن قاسم 
املتوىف ساكنا مبحلة حممود آغا من حمالت املحمية املزبورة لعدم وارثه يف الظاهر غب االستشهاد املسبوق 
بالدعوى الصحيحة الشرعية الصادرة عن باعث هذا الكتاب عبد اللطيف چليب بأن على املتوىف املرحوم 
وحقا  إليه  القضاء  الزم  دينا  الشرعي  القرض  من  الوقت  يف  رائج  فض  درهم  آالف  ثالثة  قدره  مبلغا 
واجب األداء من خملفاته شهادة صحيحة شرعية مقبولة بعد رعاية شرائط قبوهلا مرعية فحينما حلف 
املدعي املرقوم باهللا تعاىل على أنه ما أخذ املبلغ املرقوم من املتوىف املرسوم ال كال وال بعضا وما استوفاه 
منه بوجه من وجوه االستيفاء حتليفا شرعيا حكم احلاكم العسكري املوقع أعاله رفع اهللا قدره وعاله 
مبوجب تلك الشهادة حكما صحيحا شرعيا. جرى ذلك وحرر يف اليوم اخلامس والعشرين من مجادى 

األوىل [كذا] لسنة مخس وثالثني وألف.

شهود احلال: عبد الكرمي چليب اخلطيب، خليل بيك ابن إبراهيم، يوسف بيك ابن عبد اهللا، عثمان 
بن خضر املحضر.

[Tercümesi: Bu vesikanın hazırlanmasının sebebi Abdüllatîf Çelebi tara-
fından daha önce açılan şer‘î usullere uygun [sahih] davada şahitlik etmeleri 
talebi ardından … oğlu Bâkî Ağa369 adında tezkiye edilen (şahitlik etmeye sa-
lahiyetli bulunan) iki güvenilir adam, şer‘î mahkemede yapılan duruşmada aşa-
ğıda açıklaması gelecek olan hususu inkâr eden şer‘î hasım (davalı) yani Edirne 
mahallelerinden Mahmûd Ağa Mahallesi’nde ikâmet ederken vefat eden Kâsım 
oğlu merhum Ahmed Efendi’nin terekesine görünürde vâris bırakmadığı için 
el koyan Edirne beytülmâl emini İsa Çavuş adındaki adam huzurunda, vefat 
eden merhum şahsın üzerinde şer‘î karz yoluyla borç aldığı ve terekesinden ona 
[Abdüllatîf Çelebi’ye] ödenmesi gereken şimdi rayiç olan üç bin gümüş dirhem 
[akçe] tutarında bir meblağ borcu bulunduğuna kabul şartlarına riayet edildik-
ten sonra makbul olan şer‘î usullere uygun bir şâhitlik yoluyla tanıklık ettiler. 
Bunun üzerine adı geçen davacı söz konusu meblağı adı geçen vefat eden şahıs-
tan ne tamamen ne de kısmen almadığına ve borcu tahsil yollarından herhangi 
biriyle ondan borcunu tahsil etmediğine Allah adına şer‘an geçerli yemin edince 
bu belgenin üzerinde imzası bulunan askerî hâkim – Allah onun kadrini yük-
seltip yüceltsin – bu şahitliğin gereği olarak şer‘an sahih bir hüküm verdi. Bu 

369 Metnin aslında baba isminin yazılacağı kısım boş bırakılmış ve yine ikinci şahidin 
ismi de verilmemiştir.
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duruşma ve vesikanın yazımı 1035 senesi Cemâziyelevvel370 ayının yirmi beşinci 
[22 Şubat 1626] günü gerçekleşti.

Şühûdü’l-hâl: Hatib Abdülkerîm Çelebi, İbrahim oğlu Halil Bey, Abdullah 
oğlu Yûsuf Bey, Muhzır Hızır oğlu Osman].

    

قد شهد يف جملس الشرع الشريف وحمفل الدين الرجالن العدالن املزكيان املدعوان أمحد بن حممود 
ومصطفى بن عبد اهللا مبحضر من خصم شرعي جاحد باخلصوص املاّر ذكره وهو أن الرجل عيسى 
چاوش األمني على بيت املال الواقع بأدرنة املحمية الواضع يده على خملفات املرحوم أمحد أفندي ابن 
قاسم املتوىف ساكنا مبحلة حممود آغا من حمالت املحمية املزبورة لعدم وارثه يف الظاهر غب االستشهاد 
املسبوق بالدعوى الصحيحة الشرعية الصادرة عن حامل هذا الكتاب رمضان چليب ابن حممد بأن على 
املتوىف املذکور مبلغا قدره ست مائة وأربعة آالف درهم فض رائج يف الوقت من القرض الشرعي دينا 
الزم القضاء إليه وحقا واجب األداء من خملفاته شهادة صحيحة شرعية مقبولة بعد رعاية شرائط قبوهلا 
مرعية فحينما حلف املدعي املذكور باهللا تعاىل على أنه ما أخذ املبلغ املرقوم من املتوىف املرسوم ال كال 
وال بعضا وما استوفاه منه بوجه من وجوه االستيفاء حتليفا شرعيا حكم احلاكم العسكري املوقع أعاله 
الرابع  اليوم  يف  وحرر  ذلك  جرى  شرعيا.  صحيحا  حكما  الشهادة  تلك  مبوجب  مواله  رضاء  املتوقع 

والعشرين من مجادى اآلخرة لسنة مخس وثالثني وألف.

شهود احلال: عثمان بن خضر، علي املحضر، ممي بيك ابن عبد اهللا، خليل بيك ابن إبراهيم.

[Tercümesi: Bu vesikanın hamili Mehmed oğlu Ramazan Çelebi tarafından 
daha önce açılan şer‘î usullere uygun davada şahitlik etmeleri talebi ardından 
Mahmûd oğlu Ahmed ve Abdullah oğlu Mustafa adında tezkiye edilen (şahitlik 
yapmaya salahiyetli bulunan) iki güvenilir adam, şer‘î mahkemede yapılan du-
ruşmada yukarıda anlatılan hususu inkâr eden şer‘î hasım (davalı) yani Edirne 
mahallelerinden Mahmûd Ağa Mahallesi’nde ikâmet ederken vefat eden Kâsım 
oğlu merhum Ahmed Efendi’nin terekesine görünürde vâris bırakmadığı için 
el koyan Edirne beytülmâl emini İsa Çavuş adındaki adam huzurunda, vefat 
eden merhum şahsın üzerinde şer‘î karz yoluyla borç aldığı ve terekesinden ona 
[Ramazan Çelebi’ye] ödenmesi gereken halen rayiç olan dört bin altı yüz gümüş 

370 Sicilde ay bu şekilde Cemâziyelevvel olarak kaydedilmişse de bunun bir hata olduğu 
açıktır. Zira gerek terekeden, gerek aşağıda gelecek olan belgeden ve gerekse tarihî 
kaynaklarda verilen bilgilerden anlaşılacağı üzere doğrusu Cemâziyelâhir ayı olmalıdır. 
Dolayısıyla bu vesikanın tarihi 24 Mart 1626 olmalıdır.
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dirhem [akçe] tutarında bir meblağ borcu bulunduğuna kabul şartlarına riayet 
edildikten sonra makbul olan şer‘î usullere uygun şâhitlik yoluyla tanıklık ettiler. 
Bunun üzerine adı geçen davacı söz konusu meblağı adı geçen vefat eden şahıs-
tan ne tamamen ne de kısmen almadığına ve borcu tahsil yollarından herhangi 
biriyle ondan borcunu tahsil etmediğine Allah adına şer‘an geçerli yemin edince 
Mevlâ’sının rızasını uman bu belgenin üzerinde imzası bulunan askerî hâkim bu 
şahitliğin gereği olarak şer‘an sahih bir hüküm verdi. Bu duruşma ve vesikanın 
yazımı 1035 senesi Cemâziyelâhir ayının yirmi dördüncü [23 Mart 1626] günü 
gerçekleşti.

Şühûdü’l-hâl: Hızır oğlu Osman, Muhzır Ali, Abdullah oğlu Memi Bey, İbra-
him oğlu Halil Bey].

Bir Mirasın Gölgesinde Velâ Tartışması: Müzellef Ahmed Efendi’nin Terekesi ve Ganîzâde 
Mehmed Nâdirî’nin Şeyhülislâma Mektubu
Öz  Bu makale 9./15. yüzyılın ikinci yarısından 11./17. yüzyılın ortalarına kadar 
Osmanlı âlimleri arasında en çok tartışılan konulardan biri olan âzatlı köle üzerin-
deki velâ hakkı ile ilgilidir. Anne ve babasının her ikisinin de köle olmaları halinde 
âzatlı kölenin eski efendisi ve yakınlarına ona mirasçı olma hakkı veren bu hak İslâm 
âlimleri tarafından ittifakla kabul edilmiş olmasına rağmen annesi aslen hür olan 
âzatlı köle üzerindeki velâ hakkı âlimler arasında tartışmalıdır. 
Edirne Taşlık Medresesi müderrisi Müzellef Ahmed Efendi vefat ettiğinde ardında 
büyük bir miras bırakmıştı. Hiç mirasçısı bulunmadığı için beytülmâl emini bütün 
mirasa hazine adına el koymuştu. Ancak sabık Rumeli kadıaskeri Ganîzâde Meh-
med Nâdirî Efendi, Ahmed Efendi ile aralarındaki velâ bağına istinâden mirası talep 
etti. Fakat bu konuda muhalif görüşü benimseyen şeyhülislâm Yahyâ Efendi ise velâ 
hakkını kabul etmeyen bir fetva verdi. Bunun üzerine Ganîzâde, fetvayı sert şekilde 
eleştiren bir mektup yazdı.
Burada mektubun ve sicillerdeki tereke kaydının tenkitli neşrini hazırladık. Bu bel-
geler Osmanlı hukuk teorisi ve uygulamasının yapısı ve tabiatını aydınlatıcı bir ma-
hiyettedir. Ayrıca birbirinden bağımsız bu iki metin arasında ilişki kurarak ve bazı 
tarihî kaynaklarda aktarılan bilgileri bir araya getirerek yukarıda zikredilen tartışma-
nın arka planını ortaya koymaya çalıştık.
Anahtar kelimeler: Velâ, tereke, müderris, eleştiri, Müzellef Ahmed Efendi, Ganîzâde 
Mehmed Nâdirî.
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XVIII. Yüzyılda Fizik ve Politika: Yanyalı Esad Efendi ve Rum Aristoculuğunun Osmanlı 
Sarayındaki Yeri
Öz  Yanyalı Esad Efendi’nin El-Tā‘līmü’s-Sālis isimli ve Johannes Cottunius’un Com-
mentarii...de physico auditu’nun Arapça çevirisi olan risalesi, III. Ahmet devrinin en 
önemli çalışmalarından biridir. Çeviri, Padova Aristoculuğunu dönemin Müslüman 
yazınına sokmuştur. İbn Sinacılık, işrâkilik ve kelam gibi Osmanlı İstanbul’unda 
popüler olan fikir akımlarının aksine, Aristocu düşünceyi materyalist açıdan irde-
leyen bu eser, felsefenin ana hatlarını yeniden çizerek fiziği ön plana çıkarmakta ve 
de felsefeyi dünyevi bir teselli kaynağı olarak takdim etmektedir. Çeviriye arka plan 
oluşturan ana dinamikler ise Yunan kimliğinin Rum Ortodoks kimliğinden ayrıl-
maya başlaması, felsefenin bir uğraşı olarak Osmanlı yönetici eliti arasında yaygınlık 
kazanması, ve de Müslüman ve Rum Ortodoks patronaj ağlarının girişik hale gel-
mesidir. İslâm felsefesi dinamikleri içinde okunagelmiş olan bu eser, daha önce Rum 
Aydınlanması olarak bilinen hareketin Osmanlı’nın geneline mahsus daha geniş bir 
akımın bir parçası olduğuna işaret etmektedir.
Anahtar kelimeler: Yanyalı Esad, III. Ahmet, Aristoculuk, Padova Üniversitesi, Rum 
Aydınlanması, Osmanlı patronaj ağları, Rum Ortodoks Kilisesi 

The reign of Ahmed III was a time of cultural and scholarly revitalization 
for Istanbul. The court spearheaded a massive translation and vernacularization 
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program, where a number of Arabic and Latin works were rendered into Turkish.1 
Many scholarly products of the era were innovative, but the vast majority of the 
court’s projects involved enhancing access to familiar texts, both physically and 
linguistically. The editions of the first sultanic printing press blended old knowl-
edge with new, and targeted amateurs and students as well as professional schol-
ars. This period also stands out for its good poetry and ambitious architectural 
initiatives.2 Without doubt, all of these developments had to do with the return 
of the sultan to Istanbul and the relative affluence of both the palace and the city. 
Nevertheless, the full scope and nature of the scholarly movements in Ahmedian 
Istanbul still remain shrouded in mystery.    

Esad of Ioannina’s (d.173?) Arabic rendition of Johannes Cottunius’s (1577-
1658) Commentarii lucidissimi in octo libros Aristotelis de physico auditu is one of 
the most enigmatic artefacts of the Ahmedian intellectual life.3 The translation, 
titled al-Tā’līmü’s-Sālis (A Study of Aristotle’s Physics in Three Books) treated Ar-
istotelian natural philosophy, which was presumably a structural component of 
Ottoman thought. Esad preferred to translate the Latin work not into the Turk-
ish vernacular but into Arabic, that is, into the learned language that was home 
to the existing Aristotelian literature in the Ottoman Empire. Thus, Esad’s efforts 
seem redundant and arguably retrogressive in comparison to the contemporary 
Turkish translations of innovative European works. We do not currently know 
the true motivation behind Esad’s work, which had been prepared at considerable 
expense to the court.4 My goal in this article is to elucidate the cultural meaning 
of El-Tā’līmü’s-Sālis, since this translation becomes appreciable only within the 

1 For a survey of the translations, see Salim Aydüz, “Lale Devri’nde Yapılan İlmi Faali-
yetler,” Divan: İlmi Araştırmalar, 3/1, 1997: 143-70.

2 Tülay Artan. “Forms and Forums of Expression: Istanbul and Beyond, 1600-1800,” 
inThe Ottoman World. ed. Christine Woodhead. London: Routledge, 2012; pp. 378-
405. Shirine Hamadeh. “Ottoman Expressions of Early Modernity and the Inevitable 
Question of ‘Westernization’,” Journal of the Society of Architectural Historians, 63/1, 
2004: 32- 51.

3 Esad of Ioannina is commonly called Yanyalı Esad Efendi in Turkish. Johannes Cot-
tunius. Commentarii lucidissimi in octo libros Aristotelis de physico auditu; una cum 
quaestionibus. Venice: Pauli Frambotti, 1648. Two clean copies of Esad of Ioannina’s 
El-Tā’līmü’s-Sālīs (A Study of the Three [Books of Aristotle’s Physics]) are housed in 
Süleymaniye MS Ragıppaşa 824-5 and MS Hacı Beşir Ağa 414-5.

4 Mahmut Kaya, “Some Findings on Translations Made in The eighteenth Century 
From Greek and Es’ad Efendi’s Translation of The Physica” in Transfer of Modern Sci-
ence & Technology to The Muslim World. ed. Ekmeleddin İhsanoğlu. Istanbul: IRCICA, 
1992; pp. 385-392.
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context of the eighteenth-century integration of Muslim and Greek Orthodox 
intellectual worlds.

El-Tā’līmü’s-Sālis does not neatly fall into any of the early modern categories of 
Muslim peripateticism. The fact that this translation is about natural philosophy 
already makes it an exceptional specimen of Ottoman scholarship. According to 
Aristotle, natural philosophy or physics, metaphysics and mathematics consti-
tuted the totality of theoretical philosophy. As the speculative treatment of mov-
ing bodies, physics had been an important part of classical Arabic thought. Yet, 
prior to the eighteenth century, there had never been a separate course of study 
in natural philosophy at the Ottoman medreses.5 The writings of the influential 
theologian Fahreddin el-Razi (1149-1209) had decisively subalternated the disci-
pline to kelām (systematic theology).6 While natural philosophy had independ-
ent representation at the arts faculties in medieval and early modern European 
universities, Muslim students’ exposure to theories of nature was often limited to 
broad cosmological issues that were included comprehensive manuals of system-
atic theology, such as Tusi’s Tecrīdü’l-Aķā’id.7

Natural philosophy (ģikmet-i tabī’iyye) was not an autonomous discipline in 
the Ottoman Empire until the eighteenth century. While a pious version of Avi-
cennism had been part of kelām manuals, and illuminationist (‘işrāķī) philosophy 
had a certain foothold during the seventeenth century, a comprehensive system of 
physics was not a dynamic issue in either intellectual tradition. Ottoman specula-
tive thought primarily focused on metaphysics and religion.8 The theologians were 

5 On medrese curricula, see Cevat Izgi. Osmanlı Medreselerinde İlim. 2 vols. İstanbul: İz, 
1997.

6 Oliver Leaman and Sajjad Rizvi, “The Developed Kalām Tradition,” in The Cam-
bridge Companion to Classical Islamic Theology. ed. Tim Winter. Cambridge: Cam-
bridge UP, 2008 pp.77-96.

7 See Taşköprüzade. Mevžū’ātü’l-‘Ulūm. 2 vols. Istanbul: Asitane, 2000; vol.1, p.629. 
Tusi’s astronomical works were important to his legacy in the Islamic world, yet his 
theology was more important still. His Tecrīdü’l-Aķā’id (The Elucidation of the Ar-
ticles of Faith) was one of the best examples of Avicennian systematic theology and 
constituted the fifteenth- and sixteenth-century Islamic liberal arts curriculum. It also 
served as the model for subsequent manuals of systematic theology, such as those of 
Beyzavi and İci, and was the learned catechism in Mughal India, Safavid Iran and 
the Ottoman Empire. See Francis Robinson. “Ottomans-Safavids-Mughals: Shared 
Knowledge and Connective Systems,” Journal of Islamic Studies, 8/2, 1997: 151-184. 

8 See Izgi, İlim, vol.2 for a broad overview of the branches of natural philosophy. Also 
see Abdelhamid I. Sabra, “Science and Philosophy in Medieval Islamic Theology,” 
Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften, 9, 1994: 1-42; F. Jamil 
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responsible for the logical as well as dialectical treatment of nature, whereas most 
empirical pursuits did not bear on the sensitive doctrinal issues over which the 

‘ulemā’ exercised virtual monopoly.9  Thus, as early as the mid-sixteenth century 
Taşköprüzade could confidently remark that the most important and the most 
relevant work on natural philosophy was still Aristotle’s Physics and, more impor-
tantly, went on to identify Avicenna as the last “theoretician” (nāžīr) of nature.10

Even though there were no Ottoman naturalists who engaged in philosophi-
cal speculation, natural philosophy existed in name.  As scholastic manuals sub-
alternated physics and metaphysics to kelām, ģikmet-i tabī’iyye came to denote a 
range of naturalistic disciplines and included alchemy, magic, judicial astrology, 
ornithomancy, geomancy, the science of talismans and medicine.11 Consequently, 
if we were to provide a description of speculative natural philosophy to an Otto-
man reader before the Ahmedian developments in the early eighteenth century, 
he would conclude that we were speaking of theology, but if we were to use the 
expression natural philosophy, it would bring to mind medicine or the occult dis-
ciplines. There was, in short, no independent discipline in the Ottoman Empire 
that engaged with nature theoretically and as a whole.

In 1640, Katip Çelebi diagnosed a similar problem as he finished his biblio-
graphical lexicon, an extensive survey of every Arabic, Turkish and Persian manu-
script that was known to him:

The majority of the books dealing with natural philosophy, metaphysics and 
mathematics, are not Islamic but Greek and Latin, for the bulk of these have 
remained in the lands of the Christians and have not been translated into Arabic, 
with very rare exceptions. Nor have those that have been translated retained their 
original meaning, because of the abundant distortions that occur through defec-
tive translation: this is an established fact in rendering books from one language to 

Ragep. “Freeing Astronomy from Philosophy: An Aspect of Islamic Influence of Sci-
ence,” Osiris, 16, 2001:49-64, 66-72. Regarding Kushji’s lasting influence, see Ihsan 
Fazlıoğlu, “The Samarqand Mathematical-Astronomical School: A Basis for Ottoman 
Philosophy and Science,” Journal for the History of Arabic Science, 14/3, 2008: 3-68.

9 The foundations of this separation between naturalistic practices and theories of na-
ture goes back to Avicenna himself, who believed that physicians could not engage in 
philosophical speculation.

10 Taşköprüzade. Mevžū’āt, vol.1, p. 349.
11 Physicians and alchemical practitioners repeatedly attempted to bring speculative 

natural philosophy under their domain in the late seventeenth and early eighteenth 
centuries. I hope to treat this issue in a subsequent publication.
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another. I have personal experience of this, having observed it when I was engaged 
in translating the Atlas and other works from Latin into Turkish.12

The Ahmedian era (1703-1730) resounded with similar sentiments. Yirmisekiz 
Mehmed Çelebi, an aspiring bureaucrat and future diplomat opened his Turkish 
translation (171?) of the physics section of Şehrezuri’s (d.1288) Şeceretü’l-İlāģiyye 
by saying: 

After having studied the art of philosophizing in its partial, worldly forms, 
and after having digested the art of logic lesson by lesson, I desired to ap-
ply myself to the discussion of the opinions of the illuminationists and the 
peripatetic natural philosophers...Philosophy as a demonstrative discipline 
is the legacy of Aristotle. Yet, the Muslim thinkers who came after Aristotle 
had no taste for exploration and no passion in their faith. Thus, they took 
what was immediately intelligible, and abandoned what only became clear 
after reflection and demonstration.13

In an edict of 1715, Grand Vizier Şehid Ali Paşa chastised the ‘ulemā’ for turn-
ing scholarship into an unfashionable occupation.14 A decade later, both Ahmed 
III and Ibrahim Müteferrika, the Socinian printer to the Sultan, observed that 
“non-shari” scholarship was rare and that books in such disciplines were hard to 
find.15 In his translation, Esad of Ioannina ventured that most Abbasid transla-
tions of Aristotle’s works were flawed. Yet, he had no sound means to assess these 
early manuscripts, as many of them had not survived the intervening centuries.16

These eighteenth-century attempts to reform and revalorize “non-shari” schol-
arship in general and natural philosophy in particular were in all likelihood a 

12 Cited in Katip Çelebi. The Balance of Truth.trans. and ed. Geoffrey L. Lewis. London: 
Allen and Unwin, 1957; p.13

13 Mehmed b. Süleyman Ağa. Semeretü’ş-şecere. Hekimoğlu Ali Paşa MS 526, 1v-3r
14 İsmail Hakkı Uzunçarşılı has reproduced the edict, which is part of Raşid’s history, in 

Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı. Ankara: TTK, 1998 [1965]; pp.49-51. 
15 See the prefatory material in Tercemetü’s-Ŝıģāģü’l-Cevherī. 2 vols. Istanbul: Royal 

Printing Press, 1729; n.p.
16 The most notable examples of non-extant works, of course, are the Abbasid transla-

tions of Aristotle’s Physics. According to Paul Lettinck, many of these works simply 
have not survived in the East, while Western Muslims such as İbn Bacce and Averroës 
had access to them. See Paul Lettinck. Aristotle’s Physics and Its Reception in the Arabic 
World: with an edition of the unpublished parts of Ibn Bajja’s Commentary on the Physics. 
Leiden: Brill, 1994; pp. 1-33.
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reaction to prior developments. Over the seventeenth century, philosophy lost its 
relevance to kelām as Kadızadeli authors came to prefer positive theology over sys-
tematic theology. Thus, Nesefi’s Aķā’id became the chief kelām text and was sup-
plemented by a separate course of study in logic.17 This new creed lacked the logi-
cal, physical and metaphysical apparatuses that were integral to other canonical 
works by Tusi, Beyzavi and İci. Nesefi’s chief commentator Teftazani had remarked 
that the reader would not find the “tautologies and wearisomeness” of speculative 
thought in Nesefi’s text.18  The already meager amount of natural philosophy that 
had crept into the kelām manuals had been the target of Birgili Mehmed’s polemi-
cal attacks on innovation (bid’at) in the sixteenth century -- attacks that seem to 
have been influential.19 Consequently, Esad’s translation, like several other works 
penned during the same period, sought to rehabilitate a weak discipline that faced 
oblivion in the seventeenth century. Unlike seventeenth-century ‘ulemā’, Ahme-
dian authors often celebrated both natural philosophy and bid’at.20

17 Mustafa Sait Yazıcıoğlu, “XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreselerinde İlm-i 
Kelam Öğretimi ve Genel Eğitim İçindeki Yeri,” İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, 4, 
1980: 273-283. For examples of individual courses of study in the seventeenth and 
eighteenth centuries, see İzgi, İlim, pp. 99-102. See Michael Nizri, “The Memoirs of 
Şeyhülislam Feyzullah Efendi,” in Many Ways of Speaking about the Self: Middle East-
ern Ego-Documents in Arabic, Persian and Turkish (14th-20th Century). eds. Ralf Elger 
and Yavuz Köse. Wiesbaden: Harrassowitz, 2010; pp. 27-37. Many seventeenth cen-
tury Europeans translated sections of this book as the theology book that the Turkish 
scholars used. André du Ryer’s L’Alcoran de Mahomet (Paris: Antoine de Sommaville, 
1647) included a summary of the book in the introduction. Heinrich Hottinger, the 
Calvinist theologian, excerpted parts of the books for his Historia orientalis. A full 
Latin rendition came out in 1665: Andreas Müller.  Excerpta manuscripti cujusdam 
Turcici, quod de cognitione DEI & hominis ipsum, à quodam Azizo Nesephaeo Tataro 
scriptum est. Cologne: Georg Schulz, 1665.

18 Masud ibn Umar al-Taftazani.A Commentary on the Creed of Islam: Sa’d al-Din al-
Taftazani on the Creed of Najm al-Din al-Nasafi. trans. Earl Edgar Elder. New York: 
Columbia University Press, 1950; pp.4, 6.

19 Whether logic, physics and metaphysics belongs with theology is a question that has 
a long history in Islam. For example, Al-Ghazali condoned logic, but preferred to see 
a limited amount of physics in theology manuals. Fakhr al-Din Razi, the medieval 
founder of early modern Asharite theology, believed that philosophical speculation, 
especially of the metaphysical kind, was key to perfecting the soul. Ibn Khaldun’s 
Muqaddimah partly followed Ghazali, but also added that treating philosophy in 
theological texts was mutually harmful. Philosophical theology was both poor theol-
ogy and poor philosophy.

20 On Birgili and natural philosophy, see Khaled El-Rouayheb, “The Myth of The Tri-
umph of Fanaticism’ in the Seventeenth-Century Ottoman Empire,” Die Welt des 
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The Translation and Its Uses

The cultural setting of both Cottunius’s work and Esad’s translation remain 
obscure because of the existing historiographical traditions. Currently, there is a 
very short published monograph on Esad, and three articles dealing with certain 
aspects of Esad’s translations.21 Aside from several footnote references that blur 
Cottunius into the undifferentiated body of European textbook writers of the 
seventeenth century, there are only three articles that engage with his life and 
work -- two that present him as a scholastic thinker who did not sufficiently em-
phasize the superiority of philosophy over theology and one that portrays him as 
a Macedonian national hero.22 The process or processes that tied the two works 
together have hitherto remained completely unknown.  

Cottunius was the professor of philosophy primo loco at the University of 
Padua from 1632 until his death in 1657. Historians of philosophy have gen-
erally grouped him together with other seventeenth century manual writers.23 

Islams, 48, 2008: 196-221. On the Kadızadelis, see Madeline Zilfi’s various articles as 
well as her Politics of Piety: The Ottoman Ulema in the Post-Classical Age. Minneapo-
lis: Bibliotheca Islamica, 1988. Natural philosophical works from the Ahmedian era 
are many, but certain examples explicitly celebrate natural philosophy and innova-
tion, such as Ali Münşi’s Innovation for the Beginner (Bid’atü’l-Mübtedī [Ragıppaşa 
939]) that identified ehlü’l-fenn with ehlü’l-bid’at, while the various Šıbb-ı Cedīd tracts 
sought to subalternate natural philosophy to medicine.

21 Mahmut Kaya, “Some Findings”. Kazım Sarıkavak. XVIII Yüzyılda Bir Osmanlı 
Düşünürü: Yanyalı Es’ad Efendi. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1998.  Ihsan Fazlıoğlu, 
“As’ad al-Yanyawi (d.1142/1730),” in Mawsuat A’lam al-Ulama wa al-Udaba al-Arab 
wa al-Muslimin. Beirut: Dar al-Jil, 2004; vol. I, 604-677. http://www.ihsanfazlioglu.
net/EN/publication/articles/1.php?id=108. M. Sait Özervarlı, “Yanyalı Esad Efendi’s 
Works on Philosophical Texts as Part of the Ottoman Translation Movement in the 
Early Eighteenth Century,” in Europe und die Türkei im 18. Jahrhundert. ed. Barbara 
Schmidt-Haberkamp. Göttingen: V&R Unipress, 2011; pp.457-72.

22 Ioannis Vasdravellis, “Ioannis Kottounios: Ho Ek Veroias Sophos,” Makedonike Bi-
bliotheke, 4, 1943: 7-31. Antonis Fyrigos, “Joannes Cottunius di Verria e il neoaristo-
telismo padovano,” in Renaissance Readings of the Corpus Aristotelicum. ed. Marianne 
Pade. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2001; pp.225-240. George Karaman-
olis, “Was There a Stream of Greek Humanists in the Late Renaissance?” Hellenika, 53, 
2003: 19-46. For further references to Cottunius, see Leen Spruit. Species Intelligibilis: 
Renaissance Controversies, Later Scholasticism and the Elimination of the Intelligible Spe-
cies in Modern Philosophy. Leiden: Brill, 1995. Heinrich C. Kuhn.Venetischer Aristo-
telismus im Ende der aristotelischen Welt: Aspekte der Welt und des Denkens des Cesare 
Cremonini (1550-1631). Frankfurt am Main: Peter Lang, 1996.

23 Fyrigos, “Cottunius.” 
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Cottunius’s emphasis was on the careful philological reading of Aristotelian 
texts. In this regard, he was following his predecessors at Padua, Cesare Cre-
monini (1550-1631) and Jacopo Zabarella (1533-1589). True to his Paduan origins, 
Cottunius also believed that a philosopher engaged in all that could be known 
by “unaided reason alone,” namely, logic and physics, but not metaphysics or 
theology.24 Cremonini had enjoyed extraordinary publicity during the Venetian 
Interdict in 1606. He had engaged in verbal skirmishes with Galileo, was stead-
fast in his adherence to Aristotelian philosophy and had bravely defied an in-
junction from the Inquisition.25  Among other things, he was the most famous 

24 Heikki Mikkeli, “The Foundation of an Autonomous Natural Philosophy: Zabarella 
on the Classification of Arts and Sciences,” in Method and Order in Renaissance Phi-
losophy of Nature: The Aristotle Commentary Tradition. eds. Daniel Di Liscia, Eckhard 
Kessler and Charlotte Methuens. Aldershot: Ashgate, 1997; pp. 211-228.

25 Besides Heinrich Kuhn’s book, the only monographic study of Cremonini’s philoso-
phy is Leopold Mabilleau. Étude historique sur la philosophie de la Renaissance en Italie 
(Cesare Cremonini). Paris: Hachette, 1881. Mabilleau dedicated his work to Ernest 
Renan, whose influential analysis of the connection between Averroism, Paduan Ar-
istotelianism and European radicalism constitutes the beginning of modern scholarly 
interest in the University of Padua. His analysis was by and large celebratory, and 
presented Cremonini as an atheist. René Pintard, the famous historian of French 
libertinism identified the philosopher as the fountainhead of early modern radical 
thought. Le libertinage érudit dans la premièr moitié du XVIIe siècle: La Mothe Le Vayer, 
Gassendi, Guy Patin. Paris: Boivin, 1943. For an early reassessment of the hubris of the 
Renanites, see Paul Oskar Kristeller. Renaissance Thought: The Classic, Scholastic and 
Humanist Strains. New York: Harper, 1961; pp. 115-6. Schmitt continued in Kristeller’s 
footsteps in his analysis of Paduan Aristotelianism: Charles B. Schmitt, “Aristotelian-
ism in the Veneto and the Origins of Modern Science,” in The Aristotelian Tradition 
and Renaissance Universities. Aldershot: Ashgate, 1984; idem. Aristotle and the Renais-
sance. Cambridge, Mass: Harvard UP, 1983. Charles Schmitt, who has done extensive 
research on Aristotelianism in the Renaissance, seems to have avoided Cremonini, 
perhaps partly because most of the sources remained in manuscript form. His only 
publication dealing with the Italian thinker is a short lecture published as a booklet:  
Cesare Cremonini: un Aristotelico al tempo di Galilei. Venice: Centro Tedesco di Studi 
Veneziani, 1980. On how Averroism stopped being an epithet even as Averroës’s com-
mentaries became fashionable in the sixteenth century, see Craig Martin, “Rethink-
ing Renaissance Averroism,” Intellectual History Review, 17/1, 2007: 3-19. For another 
account of Padua, see John H. Randall. The School of Padua and the Emergence of 
Modern Science. Padua: Antenore, 1961. Also see Schmitt’s and Eckhard Kessler’s other 
works. Eugenio Garin says the following regarding Cremonini: “He was surely not a 
revolutionary but a scholar tied to an already consumed tradition and disposed, for 
its defense, to refuse not only the testimony of experience, but also to unite himself, 
this time not in a heroic guise, to those who denounced the work of Telesio to the 
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and best-paid academic in his lifetime and he had left a legacy that was compat-
ible with the radical tendencies of late seventeenth century Spinozism.26 Cot-
tunius’s fame did not precede himself, and his scholarly aura, at least in terms 
of the citations or praise he received in other parts of Europe, was dim. While 
Cremonini was content to endorse a mortal Aristotelian soul, Cottunius was a 
proponent of a more pious philosophy that teetered on the edge of Thomism. 
Cottunius also believed that physics was prior to and separate from theology 
both in the epistemic and the curricular sense, but these claims were not new 
in the mid-seventeenth century. Consequently, placing him side by side with 
his predecessors from the perspective historians of philosophy have followed 
in studying Paduan Aristotelianism makes him “less than Cremonini,” but still 
does not help us individuate him. 

Scholarship on Esad casts a positive light on his life and work, but fails to 
address the relevant context of the translation. Since the framework that İhsan 
Fazlıoğlu, Kazım Sarıkaya and Sait Özervarlı have adopted was the history of 
Arabic thought from Avicenna onwards, they had identified Esad falsely as 
a product of medieval Islamic traditions.27  Since Esad wrote in Arabic, he 
seemed to belong, almost by default, to the history of Arabic thought.28 Turk-
ish scholars who wrote on his work considered him to be a figure in Muslim 
revitalization, one who was interested in Aristotle, whom they presumed was 
the foundation of Ottoman philosophy. Since Aristotle was at the foundation 
of medieval Arabic philosophy, the Islamic tradition by itself seemed to war-
rant Esad’s interest in translating an Aristotelian commentary. In the existing 
accounts, Esad’s translation was not an indication of the new Ottoman interest 
in the new European thought; it was an attempt to revitalize the old Arabic 
philosophy. 

Inquisition.” History of Italian Philosophy. 2 vols. trans. and ed. Giorgio Pinton. Am-
sterdam, New York: Rodopi, 2008 [Italian, 1947]; vol. 1, p.377.

26 Pierre Bayle’s entry on Cremonini: “He was accounted a Freethinker, who did not be-
lieve the immortality of the Soul, and whose Opinions about other Matters were not in 
the least consonant with Christianity.” The Dictionary Historical and Critical of Mr. Peter 
Bayle. 2nd ed. 5 vols. London: Printed for J.J. and P. Knapton, 1735;  vol.2, pp.566-7.

27 No scholar who studied Esad’s translation to date has looked at Cottunius’s own 
work. Consequently, the prevailing claim is that Esad was responsible for summariz-
ing parts of the commentary. In fact, Cottunius himself spent more than two thirds 
of the manual treating the first three books of Aristotle. Cottunius’s focus seems to be 
defining the scope and method of natural philosophy, which was the subject of the 
first three books of Physics. 

28 See Sarıkavak, Es’ad, in passim. M. Sait Özervarlı, “Yanyalı Esad.”
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Part of the historiographical confusion surrounding Esad has to do with the 
sources themselves. Esad’s European acquaintances wrote about him variously 
as “a follower of Aristotle,” “soaked in Democritean philosophy,” “the most eru-
dite man in the Ottoman Empire” and a cosmopolitan socialite. On the other 
hand, Salim, a court intellectual and a contemporary of Esad spoke of him as 
a pious and well-educated Muslim scholar with an exemplary career and an 
extraordinary command of Arabic who frequented Greek circles.29 Esad was a 
Greek-speaking member of the ‘ulemā’ and also a client of Chrisanthos Notaras, 
the Orthodox Patriarch of Jerusalem.30 When he began working on the transla-
tion, Ahmed had just appointed him the palace librarian. Consequently, Esad’s 
life and career has been difficult to capture by using established historical cat-
egories. He was not a traditional ‘ālim but rather a self-fashioned courtier and 
a philosopher.

Contrary to the claims of previous scholarship on Esad, El-Tā’līmü’s-Sālis was 
a fairly literal translation of Cottunius, not an interpretive rendition of Aristotle. 
Esad’s main contribution, aside from the difficult task of working through a 700-
page commentary, was the short dedication addressed to Sultan Ahmed III, his 
Grand Vizier Ibrahim Paşa and and to the Sheik al-Islam Abdullah Efendi. There 
was no translator’s introduction in the final copy. 

29 In addition to Dimitri Cantemir’s identification of doctissimus Isaad Efendi (Esad) as 
the person “to whom [he was] indebted for [his] Turkish learning,” he also noted, in 
his Historia incrementorum atque decrementorum aulae othomanicae, that Esad was 
entrenched in Democritan philosophy (democratea philosophia imbutus), was a most 
excellent astronomer (astronomus perfectissimus),. See Ion Matei, “Le maître de langue 
turque de Dimitri Cantemir: Esad Efendi,” Revue des Études Sud-Est Européennes, 2, 
1972: 281-288. Abbé Sevin, who visited Istanbul in 1729, called Esad “un adorateur 
d’Aristote,” in his  Lettres sur Constantinople (publ. 1802). Johann Friedrich Bach-
strom, another visitor in 1729, related an episode where he engaged Esad on the issue 
of gravity, where Esad takes an Aristotelian stance, in his Nova aestus marini theoria. 
Lugduni Batavorum: Wishoff, 1734; pp.63-4. Regarding Esad‘s connections with Is-
tanbul‘s Greek circles, see Mirzazade Mehmed Emin Salim. Tezkire-i Sālim. Istanbul: 
Ikdam, 1310 [1892]; pp.76-8.

30 Documente privitoare la istoria romanilor: volumul XIV al colectiei Hurmuzaki. Bucha-
rest: Romanian Academy, 1917; pp.824-6 includes a letter that Esad wrote regarding 
his old student Nicholas Mavrocordato. In this letter, Esad addresses Notaras as a 
patron and a friend.
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Section Titles
Commmen-

tarii
MS Hacı Beşir 

Ağa 414

1. De Utilitate philosophiae naturalis et de ipso Aristotele p.1 2v

1.1 De Utilitate philosophiae naturalis p.2 3r

1.2 Iudicium de ingenio Aristotelis Stagiratae, utrum ne 
fuerit omnium mortalium maximum et quae ratione 

p.6 4v

1.2.1 Quam sit ardua proposita disceptatio; et de ortu ac 
educatione Aristotelis 

p.6 4v

1.2.2 Argumenta, quod Aristotelis ingenium fuerit omni-
um maxium, et summum 

p.7 not translated

1.2.3 Argumenta pro contraria parte, quod videl. ingeni-
um Aristotelis non fuerit maximum: quinvero vix medi-
ocre 

p.9 not translated

1.2.4 Auctoris sententia de ingenio Aristotelis Stagiratae p.13 5v

1.2.5 Depelluntur duo priora argumenta in sect. tertia 
contra magnitudinem ingenii Aristotelis confecta 

p.13 summarized

1.2.6 Expenditur tertium argumentum eiusdem tertiae 
sect. depromptum ex Aristotelis balbutie, oculis, cruribus, 
habitu et progressu in philosophia 

p.20
summarized 
under previo-

us section

2. Utrum de rebus naturalibus scientia habeatur; Et qualis sit p.25 7r

2.1 Varia veterum philosophorum placita de scientia na-
turali. Et argumenta, quod philosophia naturalis non sit 
scientia 

p.25 7r

2.2 De rebus naturalibus vere habetur scientia, ac proinde 
Philosophia naturalis syncere, ac proprie est scientia. 

p.26 7v

2.3 Philosophia naturalis est scientia speculativa et non 
practica 

p.27 8r

2.4 Diluuntur argumenta initio quaestioni proposita p.29 9r

3. De objecto philosophiae naturalis p.30 9v

3.1 Nomina et conditiones obiecti p.30 9v

3.2 Referuntur octo diversa sententiae de obiecto philoso-
phiae naturalis et confutantus tres minus probabiles 

p.31 10r
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3.3 Expenduntur quinquie priores sententiae et eliguntur 
duae, veluti caeteris probabiliores 

p.34 11v

3.4 Propria auctoris opinio de subiecto naturalis philoso-
phiae et dubia aliqua depulsa 

p.36 13r

4. Cur octo libri phisicorum inscribantur de phisico audi-
tu, seu de phisica auscultatione 

p.38 14r

Consuetudo Aristotelis in exordiendo et Textura omnium 
octo librorum de physico auditu 

p.41 15v

COMMENTARY BEGINS p.44 17r

Esad’s goal was to unite medieval Islamic and modern Greek learning. The 
broader significance he attributed to the work was that, at different moments in 
the past and at various geographies, Aristotle had been exceptionally well received 
by rulers and had proven to be very serviceable as the imperial philosophy of 
Sassanid Iran, Ancient Rome and Abbasid Baghdad. (1v). (Hacı Beşir Ağa, 414, 
1r) He later reinforced this statement with further praises for Aristotle, whom 
Cottunius represented as the best philosopher of the greatest empire in the world. 
(4v) Cottunius’s book was a contemporary and comprehensive commentary on 
the natural philosophy of Aristotle, while most books and commentaries that 
dealt with this science were based on Avicenna’s and Alfarabi’s understandings of 
Aristotle and focused almost exclusively on minutiae, which such commentators 
engaged in out of piety and in expectation of a spiritual reward. (2r) 

According to Esad, it was the worldly utility of natural philosophy and not 
the authority of medieval commentators that made his undertaking worthwhile. 
Midway into the introduction, Esad translated Cottunius as saying that natu-
ral philosophy was not a practical but a theoretical science that produced cer-
tain knowledge about nature. (2r) However, the certainty of natural philosophy 
was a direct result of its disciplinary purity: philosophy was not about knowing 
fate (astrology) or the essences of objects (alchemy) -- disciplines that previously 
formed the core of Ottoman ģikmet-i šabī’iyye. Natural philosophy was the pious 
science of bodily motions and was beneficial both to religion and to the ruler. 
Esad presented Aristotelian natural philosophy as conterminous with philosophy 
itself and, hence, in clear conflict with the theologians’ metaphysical reading of 
Aristotelian thought. It created a space where philosophy could be pursued as a 
limited but independent discipline. 
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Figure 1: The Title Page of Cottunius’s Commentarii. The iconography suggests that natural 
philosophy fortified the individual against both worldly temptations and imparted justice 
and other virtues. The juxtaposition of the philosopher on the island with the mathematician 
on the lower right also suggests that speculative philosophy is superior to mathematics.
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Most importantly, Esad used Cottunius’s work to argue that natural philoso-
phy was key to cultivating virtue.31 Philosophy as a purely rational and speculative 
activity also provided a unique type of worldly solace, namely, the understanding 
that the universe at large was calm and orderly. Dimitri Cantemir, one of Esad’s 
pupils, expounded the same view in his Salvation of the Wise Man and the Ruin of 
the Sinful World, which was circulated in the Ottoman Empire after Athanasios 
III Dabbas, the Orthodox Patriarch of Antioch, had it translated into Arabic.32

The commentary helped the Ottoman cognoscenti to bound off legitimate 
natural philosophy from illegitimate naturalistic practices. While alchemical 
and astrological agendas were central to many of the seventeenth-century trans-
lations of European naturalistic works, translations of the eighteenth century fo-
cused more on natural philosophy in the Aristotelian sense, namely on the study 
of motion. The early signs of this shift surely include the introduction to the 
Müteferrika edition of Katip Çelebi’s Cihānnümā (1732), where Edmond Pour-
chot’s Institutiones philosophicae figured prominently, and Füyūžāt-ı Mıķnatısiyye 
(1732), the anonymous translation of Christoph Eberhard’s Specimen theoriae 
magneticae.   

From Avicennism to Aristotelianism

Esad showed that there were fundamental disagreements between Aristotle’s 
own writings and the prevailing Ottoman interpretations of peripatetic thought. 
The translation was truly innovative, as it was not continuous with any Muslim 
author that Ottoman readers would customarily encounter at the medrese. The 
Commentarii was Aristotelian, but the particular type of Aristotelianism it ex-
pounded -- a mixture of humanism and Averroism - was alien to the Ottoman 
Empire.33 In order to appreciate the innovative quality of that Esad’s translation, 
one may turn to Charles Schmitt’s characterization of European Aristotelian-
ism as many, not one.34 The humanists’ Aristotle was not the same as that of 

31 According to Cottunius, the orderly operation of nature imparted “justice, fortitude, 
temperance, prudence, liberality, munificence and every conceivable virtue” to its 
students. Cottunius, Commentarii, p.2

32 Dimitrie Cantemir. The Salvation of the Wise Man and the Ruin of the Sinful World.
trans. and ed. Ioana Fedorov. Bucharest: Editura Academiei Romane, 2006

33 For example, Katip Çelebi’s  Keşfü’ž-žünūn shows that Averroës’s commentaries on 
Aristotle, and even those of İbn Bacce were not known to Ottoman readers.

34 This is a persistent theme throughout Schmitt’s work, but see especially Charles B. 
Schmitt. Aristotle and the Renaissance. Cambridge: Harvard UP, 1983.
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the scholastics. Scholastic Aristotelianism itself came in several different varieties, 
such as Scotism or Thomism. In the Islamic tradition there had also been dif-
ferent interpretations of Aristotle.  Alfarabi, Avicenna and Averroës, who were 
the chief representatives of Muslim peripateticism, all had quite different philo-
sophical views. For example, Averroës was the least influenced by Alexandrian 
neo-Platonism whereas Alfarabi’s Avicenna’s philosophical projects were a direct 
continuation of the Late Antique project of reconciling Plato with Aristotle.35

Thus, even as Esad’s translation was Aristotelian, it also constituted a dou-
ble break both with Avicenna’s philosophy, which had dominated Eastern Islam, 
and with the kelām of the Ottoman medrese. Not only was the Neo-Platonic 
theory of emanation completely absent from the Commentarii, but certain sig-
nature concepts, such as the giver of forms (vāhibü’ŝ-ŝuvar), also had no place in 
the text. The translation eschewed a well-established dictum of post-Avicennian 
kelām, namely that Aristotelian causes were secondary to the primary cause of 
everything, i.e., divine will. Another idea that was characteristic of both Islamic 
peripateticism and kelām, that the final causes of natural events could be moral 
rather than purely natural, was likewise absent from the Commentarii.36 Cot-
tunius himself preferred Averroës rather than Avicenna, whereas Esad bore the 
epithet “the third teacher,” which placed him beside Aristotle (first teacher) and 
Alfarabi (second teacher), not Avicenna. Even so, the fact remains that the trans-
lation was in fundamental disagreement with Alfarabi’s philosophy, which, at any 
rate, was buried deep in Islamic history and did not have a textual legacy at the 
Ottoman medrese. 

The popular sources of Avicennist thought in the Ottoman Empire were the 
manuals of systematic theology. Many scholars agree that mature kelām was little 
more than the Islamization and domestication of Avicenna’s philosophical views.37 

35 Herbert A. Davidson. Alfarabi, Avicenna and Averroës on Intellect: Their Cosmologies, 
Theories of the Active Intellect and Theories of Human Intellect. Oxford: Oxford UP, 
1992.

36 Severing the connection between natural occurences and morality also undermined 
the Ottoman culture of prognostication, which helped clear natural philosophy from 
the taint of the “science of judgments”. For example, several years before Esad finished 
the translation, the historian Naima could confidently relate major natural events to 
significant political events on the authority of Aristotle, such as the earthquake that 
took place in Istanbul just as Köprülü Mehmed was entering Baghdad to suppress 
Abaza Hasan’s forces. According to both Cottunius and Esad, the natural world was 
not a messenger that delivered God’s messages to mankind but was rather a self-
enclosed and orderly whole.

37 Leaman and Rizvi, “The Developed Kalām Tradition.”
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Just as Christian scholasticism developed as a reaction to Averroism, Muslim scho-
lasticism was a response to Avicennism. Asharite theology had shed its commit-
ment to atomism in the thirteenth century and sought intellectual legitimation 
in the neo-Platonic interpretation of Aristotle.38 Medieval Muslim thinkers them-
selves expressed this rupture by calling theologians who lived before Avicenna the 
ancients (müteķaddimīn) and those who came after, the moderns (müteaĥĥirīn). 
With the exception of a few essentially metaphysical issues, the natural philoso-
phy expounded by the müteaĥĥirīn was Aristotelian. The most remarkable aspect 
of this transformation was the unification of theology and philosophy under a 
single intellectual system.39

Esad was neither the first nor the only anti-Avicennist Ottoman Aristotelian 
of the Ahmedian era. Committed Galenists of the early eighteenth century, like 
Ömer b. İzniki  (fl.1700) transgressed against Avicenna’s disciplinary boundaries 
when he discussed the generation of life, the purposes of bodily organs as well as 
astrology in his Ķunūž-ı Ģayāt-i İnsān ve Ķavānīn-i Ešıbbā-i Feyleŝofān (Treasures 
of Human Life and the Canons of the Philosopher-Physicians).40 Naima also op-
posed Avicennism when he advocated the use of the science of judgments (‘ilm-i 
aģkām) in historical scholarship.41 Yirmisekiz Mehmed Çelebi’s earlier work took 
an inimical attitude against Islamic peripateticism at large. Of course, none of 
these authors even begin to cover the non-Aristotelian philosophical views, such 
as Parisian Cartesianism and chemical medicine, which proliferated in the Otto-
man capital even as Esad was preparing his translation.

38 Peter Adamson and Richard C. Taylor, “Introduction” in The Cambridge Companion 
to Arabic Philosophy. eds. Peter Adamson and Richard C. Taylor. Cambridge: Cam-
bridge UP, 2005; pp. pp.1-9; p.5. Robert Wisnovsky, “One Aspect of the Avicennian 
Turn in Sunni Theology,” Arabic Sciences and Philosophy, 14/1, 2004: 65-100.

39 Avicenna used  Aristotle’sreductio argument against atomism and claimed that it was 
impossible for atoms to give rise to an aggregate without being divisible (e.g., the right 
and the left of the atom have to be different if the atoms form a line). He also posed a 
Pythagorean problem, where the hypothenuse of a right triangle with unit-long sides 
are not all commensurable, and the same indivisible quantities cannot compose both 
a unit-length line and the line the size of which is the square root of two units. See 
McGinnis, Avicenna, 75-79.

40 Şehid Ali Paşa MS 2085, see 1r-12r for Ömer’s discussion of the origins of life. For ju-
dicial astrology, see 154v-157v. Also see Nil Sarı and M. Bedizel Zülfikar, “The Paracel-
sian Influence on Ottoman Medicine in the Seventeenth and Eighteenth Centuries,” 
in Transfer of Modern Science and Technology to the Muslim World. ed. Ekmeleddin 
İhsanoğlu, ed. Istanbul: IRCICA, 1992; pp. 157-79; pp.158-9.

41 Naima, Tāriĥ-i Na’īmā. 6 vols. ed. Mehmed İpşirli. Ankara: TTK, 2007; vol. 1, p.5.
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The most prominent alternative to Avicennian philosophy in the seven-
teenth century Ottoman Empire was the illuminationist thought of Sühreverdi 
and Molla Sadra.42 And, a notable feature of the intellectual activity of the early 
eighteenth century Ottoman court was the complete absence of illumination-
ism. While Ahmed III and Grand Vizier Damad Ibrahim patronized numerous 
translations from Arabic and Persian into Turkish, the writings of Sühreverdi 
and Molla Sadra received no attention among court philosophers. Furthermore, 
although metaphysics formed the core of illuminationist thought and of the phi-
losophy of kelām, the Ahmedian elite also did not commission or patronize a 
single volume on metaphysics.

Consequently, while Esad’s peripateticism might seem like the continuation 
of an existing tradition, it in fact broke with every Islamic intellectual tradi-
tion known to contemporary Ottoman authors. Although Esad translated what 
seemed like a European scholastic manual, the translation weakened rather than 
strengthened Muslim scholasticism. 

The New Aristotelianism: Greek or Ottoman?

Esad probably acquired the taste for and a knowledge of Paduan Aristoteli-
anism through fellow Greek scholars. He could observe his hometown, Ioan-
nina, turn into an important town of Greek learning as he was growing up. 
Two wealthy patrons had established grammar schools for Greek boys, and the 
faculty had strong connections with the Glikis press in Venice. Some of the 
Ioannitan professors were graduates of Padua, whereas others had received a 
Padua-style education in Istanbul.43 Esad’s interaction with Greek learning as 
a youth remains a mystery, but we know that he spoke the language, that he 
advocated Aristotelianism and that he was part of the Empire’s Greek patron-
age networks later in his life. 

42 See Şeşen, Ramazan et al., eds. Catalogue of Manuscripts in the Koprulu Library. 3 
vols. Istanbul: Research Center for Islamic History, Art and Culture, 1986. The 
philosophical books housed in the library are predominantly on illuminationist 
philosophy. 

43 Ariadna Camariano-Cioran, Les Academies princières de Bucarest et de Jassy et leurs pro-
fesseurs. Thessaloniki : Institute for Balkan Studies, 1974; esp. pp. 7, 125, 191. On the 
Greek press in Venice, which Chrisanthos Notaras later ran, see Georg Veloudis. Das 
griechische Druck- und Verlagshaus Glikis in Venedig (1670-1854): das griechische Buch 
zur Zeit der Türkenherrschaft. Wiesbaden: Harrassowitz, 1974
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Figure 2: Johannes Cottunius, Knight of St. George and First Professor of Philosophy at Padua. 
The Epigram reads: “Verria, which gave birth to you lies miles away from Stagira / Whereas there 
is not even a single mile between your mind and that of Aristotle.” The portrait is printed in  the 
Commentarii.
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Cottunius was an intellectual descendant Paduan Aristotelianism, just as his 
contemporary Theophilos Korydaleos (1570-1646) was. While Korydalleos was 
primarily preoccupied with defending the Orthodox Church against Catholi-
cism, Cottunius’s project was of a completely different sort.44 Cottunius sought 
to formulate an idea of Greekness that was separate from confessional identity. 
As he had converted to Catholicism at a young age, he sought his identity in the 
ancient Greek language and philosophy. In the Commentarii, he often drew at-
tention to the fact that he was practically from the same city as Aristotle.45 While 
he harbored milder Catholic sympathies than his friend and colleague Leo Alla-
tius did, he was nevertheless invested in severing the identity of the Greek nazione 
from the Orthodox Church.46

Cottunius worked to cultivate a modern Hellenistic identity in more than 
one way. In 1648, he patronized a handsome book that served as a catalog of 
ancient Greek busts in the city of Venice, which was an center of the post-
Byzantine Greek diaspora.47 He also established a Greek college in Venice that 
admitted only poor students from the East and that provided a very intense 
cultural experience. The students, eight to ten in number, had to wear cloth-
ing that reflected their home region. They dined together with the professors, 
presumably on regional dishes, and were expected to act “in a Greek manner” 
at all times. Needless to say, the students observed Greek holidays and received 
a rigorous education in classical literature. Before his death in 1657, Cottunius 
had become the official protector of all overseas Greek students (nazione oltra-
marina) at the University of Padua.48

44 On Korydaleos see, Cléobule Tsourkas. Les débuts de l’enseignement philosophique et 
de la libre pensée dans les Balkans: La vie et l’oeuvre de Théophile Corydalée (1563-1646). 
Bucharest: Institut d’Études et de Recherches Balkaniques, 1948

45 For example, see Cottunius, Commentarii, p.6: “Aristoteles,..., fuit natione Graecus, 
provincia Macedo, patria Stagirites, meus conterraneus, ac penè concivis”

46 On Allatius, see Karen Hartnup. ‘On the Beliefs of the Greeks’: Leo Allatios and Popular Or-
thodoxy. Leiden: Brill, 2004; pp.17-21. Also see Thomas Jean-Marie Cerbu, “Leone Allacci 
(1587-1669): The Fortunes of an Early Byzantinist,” Unpublished doctoral dissertation, 
Harvard University, 1986; pp. 16-8. Cerbu’s analysis is based on Gabriel Naudé’s Syntagma 
de studio liberali. Urbino: Apud Mazzantinum & Aloysium Ghisonum, 1632.

47 Icones graecorum sapientium amplissimo et excellentissimo D.D. Ioanni Cottunio Equiti 
dicatae. Padua: apud Mattheum Bolzettam de Cadorinis, 1648

48 Niccolo Comneno-Papadopoli. Historia gymnasii patavini post ea, quae hactenus de 
illo scripta sunt, ad haec nostra tempora plenius, & emendatius deducta.Cum actuario 
de claris professoribus tum alumnis eiusdem. Venice: Apud Sebastianum Coleti, 1726; 
pp.37-8.
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Cottunius’s influence remained limited to the Venetian territories before the 
Ottoman conquest of Crete in 1669. Many of these students could find lodging 
and patronage at the Cottunian College. The fall of Crete was in all likelihood 
responsible for carrying Cottunius’s Hellenistic sensibilities to the Ottoman Em-
pire. In the few years preceding 1669, the gates of Italy were slowly shutting to 
Ottoman Greeks. In 1666, Alexander Mavrocordato, a student of Cottunius and 
the head of the Patriarchal Academy in Istanbul, hastily dispatched a letter to 
Leo Allatios asking to purchase a philosophical library for the Patriarchal Acade-
my.49 In 1668, the rector of the College of St. Athanasius in Rome, which trained 
Orthodox clergy, declared that the school would no longer admit Ottoman stu-
dents.50 Around the same time, the Venetian Senate took over the administra-
tion of the Cottunian College from the Greek community.51 By 1670, Ottoman 
Greeks families who could not pay for Paduan education had very few options 
to get their sons educated in Italy. It fell to the Patriarchal Academy to play a 
central role in Greek education. In the late seventeenth century, many satellite 
Greek schools began to appear in Athens, Ioannina and Bucharest. Since Padua 
continued to be a model for Greek education, these schools offered training in 
classical Greek and helped students associate with the classical heritage. Cot-
tunius’s opinions might have been attractive to innumerable Orthodox Greek 
intellectuals who had converted to Catholicism or to Islam over the seventeenth 
century.52 Esad himself came from a Muslim family, but his philosophical views 
brought him within the orbit of the Cottunianism. Thus, when he voiced his 
desire to unite Muslim and Greek learning in the translation of the Commentarii, 
he was probably seeking to reconcile his intellectual identity with his confes-
sional belonging.

The Ottoman conquest of Crete had brought the Papal and Venetian interest 
in cultivating good relations with the Greeks to an abrupt end.53 Of course, Padua 
continued to receive students from Ottoman lands, but the new generation were 
either patronized by Greek princes such as Constantin Brancoveanu, himself a 

49 Podskalsky, Griechische Theologie, p.263
50 Fyrigos, Collegio greco, p.158.
51 Comneno-Papadopoli, Historia gymnasii Patavini, p.38.
52 On Greek conversions in Crete, see Molly Greene, A Shared World: Christians and 

Muslims in the Early Modern Mediterranean. Princeton: Princeton UP, 2000. On 
seventeenth-century conversions to Catholicism in Venetian territories, also see E. 
Natalie Rothmann. “Becoming Venetian: Conversion and Transformation in the Sev-
enteenth-Century Mediterranean,” Mediterranean Historical Review, 21/1, 2006: 39-75.

53 Greene, Shared World, p.205
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graduate of Padua, or came from prominent families.54 While Ottoman Greek 
students in the early part of the seventeenth century came from poor families 
and sought to elevate their social status with the help of an education, the new 
generations of students after 1669 were either already wealthy or they were at-
tached to a wealthy Greek household. Hence, receiving a degree from Padua after 
the Ottoman conquest of Crete had quite a different meaning than it did during 
Cottunius’s lifetime. Now, the students who graduated from Padua were already 
integrated into Greek commercial networks, and thus, indirectly to Ottoman 
power. 

By the early eighteenth century, a degree from Padua was indicative of social 
privilege and Cottunian’s association between ancient and modern Greeks took 
on a different meaning in its new, gentrified setting. It is perhaps not surprising 
that Nicholas Mavrocordato (1670-1730), who was Alexander’s son, a student of 
Esad, and the Prince of Wallachia and Moldavia, made a distinction between his 
religion and his Greek ethnicity, and Ottoman court intellectuals such as the phy-
sician Hafız Hasan (fl.1720), Esad of Ioannina and the biographer Salim referred 
to modern Greeks as Yunani rather than Rumi.55

54 For a partial list of Greek graduates of Padua, see Giorgio Plumidis, “Gli scolari ‘ol-
tramarini’ a Padova nei secoli XVI e XVII,” Revue des études sud-est européennes, X/2, 
1972; pp.257-70. Note the prevalence of sons of noblemen (filius domini or filius quon-
dam domini) after 1669.

55 See Hafiz Hasan, Šıbb-ı Cedīd. MS Ragıppaŝa 674, 5v-6r. On Salim, see note 31 
above. Cf. Victor Roudometof, “From Rum Millet to Greek Nation: Enlightenment, 
Secularization, and National Identity in Ottoman Balkan Society, 1453–1821,” Jour-
nal of Modern Greek Studies, 16, 1998: 11-48; p.19: “The conflation of Greek ethnic 
identity with Rum millet identity was an indispensable component of the Ottoman 
social system. This conflation is revealed in the ethnic Greeks’ view of their ancient 
Greek ancestors, the Hellenes, whom they considered mythical beings of extraordi-
nary stature and power, capable of superhuman tasks. Popular folk tales dated the 
Hellenes’ existence to the dawn of time. In sharp contrast to this ancient race, the 
contemporary Greeks called themselves Rumioi (Romans) or Christianoi (Chris-
tians) (Kakridis 1989). Autobiographical writings of eighteenth-century secular and 
religious figures testify to the deployment of religious categories as a road map for 
a person’s existence, suggesting a shared religious mental- ity among the Orthodox 
Christians (Kitromilides 1996). In the late 1790s, Balkan Orthodox Christians rou-
tinely referred to themselves as ‘Christians’ and referred to Catholics as either ‘Latins’ 
or, more commonly, ‘Franks’ (Arnakis 1963:131). Within the Ottoman Empire, these 
Greek Orthodox (or “Greek”) urban and mercantile strata were referred to by the 
Ottomans, the Church, and themselves as reaya, Christians, or “Romans” (Rumioi)–
that is, members of the Rum millet.” 
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Philosophy also served to legitimize political authority. One of the first 
Greek noblemen to capitalize on this new union of elevated social status and 
Paduan education was Constantin Brancoveanu, the voivode of Wallachia, 
who fashioned himself as a philosopher king, and not simply as a patron of 
learning.56 Alexander Mavrocordato himself penned his Peri kathekonton with 
similar sentiments and Dimitri Cantemir was a prolific writer in moral and 
political philosophy.57 Indeed, first-person accounts of cosmopolitan gather-
ings from 1700s and 1710s suggest that philosophy was the centerpiece of po-
lite conversation.58

Early eighteenth century Ottoman administrators also considered the mastery 
of ģikmet to be an essential part of vizierial identity. It was no longer sufficient 
simply to be a good patron of learning, but one also needed to have mastered phi-
losophy. Most encomiastic poems (ķaŝīde) praised Damad Ibrahim as being wise 
like Aristotle, while Osmanzade Ta’ib’s Hadīkatü’l-Vüzerā and its addenda (zeyl ) 
made special note of the intellectual prowess of Grand Viziers. Hekimoğlu Ali 
had a philosophical bent of mind “like Plato,” and Mehmed Said was inducted 
into the bureaucratic corps (hācegān) because of his competence in natural phi-
losophy.59 A question that requires further research is whether the later Köprülü 
viziers also could have served as parallel precursors to these developments. Fazıl 
Ahmed himself was a scholar and the main patron of Brancoveanu, while Can-

56 Athanasia Glycofrydi-Leontsini, “Teaching Princes: A Vehicle of Modern and Politi-
cal Education during the Neo-Hellenic Enlightenment,” Classical Russia, 3-5, 2008-
2010: 71-90.

57 Nicholas Mavrocordato. Peri kathekonton biblos ... Liber de officiis, conscriptus a piissi-
mo, celsissimo atque sapientissimo principe ac duce totius ungrovalachiae domino, domino 
Joanne Nicolao Alexandri Maurocordato, voivoda. London: Typis Samuelis Palmer, 1726. 
Alongside his Salvation of the Wise Man and his other well-known works, Cantemir 
also wrote The Physical Examination of Monarchies, which essentially reproduced the 
Ibn Khaldunian idea that monarchies were living bodies that went through certain 
ages or stages. Dimitrie Cantemir. Monarchiarum physica examinatio.Introduction by 
Eugène Lozovan. Copenhagen: Romansk Institut, 1983.

58 Paul Lucas. Voyage du Sieur Paul Lucas, fait par ordre du Roi, dans La Grece, L’Asie Mi-
neure, Macedonie et l’Afrique. 2 vols. Amsterdam: aux dépens de la Compagnie, 1724; 
vol. 1, [Preface] and in passim.

59 For a comprehensive transliteration of the encomiastic poems, see Metin Hakverdioğlu. 
“Edebiyatımızda Lale Devri ve Nevşehirli Damat Ibrahim Paşa’ya Sunulan Kasideler: 
Inceleme-Metin.” Unpublished doctoral dissertation, Selçuk University, Konya, 2007. 
Also see Osmanzade Ta’ib et al. Hadīkatü’l-Vüzerā. Istanbul: Ceride-i Havadis, 1854; 
pp. 34, 41, 43, 84.
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temir portrayed Numan as paying more attention to his books than to his public 
duties.60

Ottoman Power and Aristotelian Scholarly Networks

Orthodox students turned to local patrons and institutions for education ei-
ther in the Ottoman Empire or in Padua. An important figure who mobilized 
the Ottoman Greeks to create these patronage networks and local educational in-
stitutions was Alexander Mavrocordato (1636-1709). He was the son of a wealthy 
merchant from the island of Chios. Like many of his contemporaries seeking a 
university education, he first enrolled at St. Athanasius, and soon after left that 
college to spend a year at the University of Bologna. After several years, he moved 
to Padua. He was probably one of the last Greek students to hear Cottunius 
lecture.61 In 1663, he travelled from Venice to Istanbul to teach at the Patriarchal 
Academy.62 We do not know the texts that he taught, but it is almost certain that 
Cottunius’s works were involved. 

In 1673, Fazıl Ahmed offered Mavrocordato the position of Chief Dragoman 
(a variant of tercüman, the Turkish word for translator). Panagiotis Nicousios 
(1613-1673), the former interpreter, was also a graduate of Padua, and was an im-
portant patron for Greek-speaking Ottoman scholars such as Hezarfen Hüseyin 
Çelebi. His death had left the position vacant, and Mavrocordato’s appointment 

60 On Fazıl Ahmed, see Ismail E. Erünsal. Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri: Tarihi Gelişimi 
ve Organizasyonu. Ankara: TTK, 2008; p. 172. On Köprülü Numan and Köprülü 
family as a whole, Cantemir says: “Kioprili Nuuman] A man very famous among the 
Turks for his justice, learning and piety; but of no experience in political or military 
affairs: for his father, the great and so often commended Kioprili Mustapha Pasha, 
had brought up all his sons more to learning, than to the knowledge of state affairs: 
to the end that they should slight court honours and preferments, which he knew to 
be attended with great danger, and devoting themselves to n ecclesiastical life, might 
quietly spend their days free from the fear of the Ax, or other violent death... Nuuman 
Pasha being grown up before Husein Pasha came to the Vizirship, and having been 
initiated into into the profound learning of the Arabians, he always maintained, even 
in the midst of his public employments, a love for reading, and the study of the laws...” 
Dimitrie Cantemir. History of the Growth and Decay of the Othman Empire. trans. N. 
Tindal. London: Knapton, 1734; p.449.

61 Demetrius Procopius, “Succincta eruditorum graecorum superioris & praesentis sae-
culi recensio,” in Johannes Albertus Fabricius. Bibliothecae Graecae. vol. 11. Hamburg: 
Theodorus Felginer, 1722; pp. 774-6.

62 Camariano-Cioran, Academies, p. 152.
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marked the beginning of the palace tradition of appointing Greek dragomans 
that would last more than a century.63

The Chief Dragoman functioned more like the Ottoman secretary of state 
rather than an ordinary translator. Throughout the eighteenth century, univer-
sity-trained Greeks occupied this office. As they knew Turkish as well as Ital-
ian, Latin and French, from a certain point onwards, they could easily mediate 
between the sultan and the European missions. As the European ambassadors 
required similar services, they also tended to employ Ottoman Greeks as their 
interpreters. Consequently, much seventeenth- and early eighteenth century dip-
lomatic negotiation in Istanbul was a dialogue between Greeks and other Greeks 
speaking on behalf of different monarchs.64

Mavrocordato’s influence grew over the four decades that he served as the 
Chief Dragoman. He headed the Ottoman diplomatic corps during the tough 
negotiations at the Treaty of Carlowitz (1699), which cost the Ottomans Podolia, 
much of Hungary as well as Morea. During his years in sultanic service, he also 
became an important figurehead for Ottoman Christians. He represented the in-
terests of his fellow Greek merchants, who for the most part resided in the Phanar 
district of Istanbul. He was central in the politics of the Orthodox Church and 
exerted considerable influence in the election of patriarchs.65

However, Mavrocordato was not the only Greek dignitary at the top echelons 
of Ottoman power. Ahmed III’s mother, Gülnuş Sultan, was from Crete. She was 
enslaved as a young girl and was sent to the imperial Harem at the age of 25, where 
she converted to Islam and received a palace education.66 Another important pal-
ace official with Paduan credentials was Nuh b. Abdülmennan (d.1715). A Cretan 
by birth, he had served as the Chief Physician to Mustafa II and Ahmed III.67  
He was also responsible for the edicts of 1703 and 1704 that defended Galenic 
medicine, which was based on Aristotle’s philosophy, against chemical medicine, 
which was emphatically anti-Aristotelian.68 While his rank in Ottoman protocol 

63 Christine Philliou. Biography of an Empire: Governing Ottomans in an Age of Revolu-
tion. Berkeley: University of California Press, 2011: pp. 10-1.

64 Bedrettin Tuncel, “L’âge des drogmans,” Revue des études sud-est européennes, XII/2, 
1974: 221-242.

65 See for a critical view of the “secularization” of the Orthodox Church under the 
Mavrocordato family: Theodore H. Papadopoullos. Greek Church and People Under 
Turkish Domination. Aldershot: Ashgate, 1990.

66 Lucienne Thys-Şenocak. Ottoman Women Builders. Aldershot: Ashgate, 2007; p.46.
67 Bayat, Hekimbaşılık, pp.34-8.
68 Markus Köhbach. “Europäische Äerzte im Osmanischen Reich am Beginn des 

18.Jahrhunderts - der Fall Şinasi,” Sudhoffs Archiv, 64/1, 1980: 79-85.



B. HARUN KÜÇÜK

149

placed him just one step below the Sheik al-Islam, he also had exclusive access 
to the Sultan. Abdullah (?-1743), the incumbent Sheik al-Islam between 1718 and 
1730, was the highest religious and judicial authority in the Empire and hailed 
from the Greek town of Larissa. Esad himself was born and raised in the town of 
Ioannina, which had become a center of Orthodox education. 

The Greek merchants of Phanar served as financiers to the sultan and to other 
elite Muslim households, which brought them within close proximity of Otto-
man political power. Because Crete occupied a central role in Venetian trade in 
the eastern Mediterranean, the change in political custody meant a cultural and 
economic readjustment for the Cretans. Following the island’s conquest in 1669, 
many of the wealthier Greek inhabitants of the island converted to Islam.69 Con-
version saved their land and property from confiscation, and lightened their tax 
burdens. Furthermore, because political power now lay in the hands of the Otto-
man Sultan rather than the Doge of Venice, it was simply prudent for families to 
find a way into the palace in Istanbul. One sure way to achieve this standing was 
to secure positions for their Padua-educated sons as palace physicians or interpret-
ers.70 Thus, it is no accident that over the last decades of the seventeenth century, 
Greek physicians from Crete flocked to the Ottoman medical marketplace.71

Consequently, there were many neo-Aristotelians who were associated the 
Ottoman court during Ahmed III’s reign. Alexander Mavrocordato was both 
the most senior and most famous of the group, but Chrisanthos Notaras, the 
Orthodox Patriarch of Jerusalem; court physicians Nuh b. Abdülmennan and 
Ömer el-İzniki; the historian Naima; Yirmisekiz Mehmed Çelebi, who would 
serve as the Ottoman ambassador to the Versailles in 1721, were all committed 
Aristotelians.72  While Esad was a singularly successful scholar, his aspirations 

69 Bruce Masters, “Christians in a Changing World,” in The Cambridge History of Tur-
key, vol 3: The Later Ottoman Empire. Suraiya Faroqhi, ed. Cambridge: Cambridge 
UP, 2006: pp.272-280.

70 For an overview of the literature on Padua, see Cynthia Klestinec, “Medical Educa-
tion in Padua: Students, Faculty and Facilities,” Medical Excellence? Medical Travel 
and Education in Europe, 1500-1789. Ole Peter Grell, Andrew Cunningham and Jon 
Arrizabalaga, eds. Aldershot: Ashgate, 2010; pp. 193-220. For Greek students at Padua, 
see Kostantaras, Infamy and Revolt, pp. 40-1. For detailed biographies of illustrious 
Greek graduates of the university, see Comneno-Papadopoli, Historia gymnasii Pata-
vini, vol.1, pp. 317-40.

71 S. Marketos, J. Lascataros and A. Diamandopoulos, “The Links between the Medical 
School of Padua and the Hellenic Medical World,” Medicina nei Secoli, 4, 1992: 45-58.

72 I have briefly treated many of these individuals above. On Notaras see, Germaine 
Aujac, “Chrysanthos Notaras et les systèmes du monde,” Pallas, 59, 2002: 75-88.
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were not unique, at least when we place him in the cosmopolitan setting of 
Istanbul’s intellectual life.

During the early 1700s, intellectual exchange between the Orthodox and the 
Muslims had reached such a level of maturity that many Greek scholars associ-
ated with the court had a command of Arabic, Persian, and Latin.73 Hezarfen 
Hüseyin, a Greek-speaking Muslim from Chios, was the first Ottoman scholar 
to use Byzantine sources in his history of Istanbul. Mahmud Efendi, who had 
served as the Judge of Athens for over twenty years until he wrote a history of the 
city, The History of the City of Philosophers. He used Thucydides, Plutarch, Poly-
bius alongside modern Greek sources.74 Nicholas Mavrocordato, Esad’s student, 
penned a dialogue called Parerga Philotheou (Leisure Hours of Philotheos), where 
he praised this new culture of learning: 

Greece is no longer completely dispossessed of learned men and books; she at 
least guard the relics of her ancient grandeur. Over the years, excellent scholars in 
all fields have returned from the illustrious academies of Rome and Padua. They 
enrich their nation in both foreign knowledge and Greek philosophy. Especially 
now, some among them read the writings of Ancient Greeks (Hellenes), and all 
that is worth reading in Latin, Arabic, Persian, Italian and French. They apply 
themselves to their studies and ceaselessly read day and night.75

Yet, until 1718, this specifically Ottoman Greek culture of erudition had re-
mained a private pursuit and did not crystallize into a policy of patronage that 
might have integrated, consolidated or perpetuated the Greaco-Turkish intellec-
tual engagement at the court. The fact that Ahmed patronized the translation 
of Cottunius’s commentaries marked a turning point and reflected the parallel 
political developments. The war that ended with the Treaty of Passarowitz (1718) 
was as important for Ottoman learning as it was for the power dynamics of the 
eastern Mediterranean. Between 1714 and 1716, the Ottoman navy fought suc-
cessfully against the Venetians and recovered Morea, which they had recently lost, 
and conquered practically every Venetian stronghold in the Aegean. After 1718, 
being Greek practically meant living under Ottoman rule. Thus, modern Greek 
Aristotelianism became a species of Ottoman Aristotelianism.

73 Demetrius Procopius, “Succincta eruditorum graecorum,” in passim.
74 Gülçin Tunalı-Koç, “Osmanli Atinası ve düşünce tarihi ekseninde Kadı Mahmud Efen-

di’nin Tarih-i Medinetü’l-Hukemā adlı eseri,” Divan, 20/1, 2006: 169-184. Cumhur Bekar, 
“A New Perception of Rome, Byzantium and Constantinople in Hezarfen Hüseyin’s 
Universal History,” Unpublished MA Thesis, Boğaziçi University, Istanbul, 2011.

75 Mavrocordato, Loisirs, pp. 116-7.
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Soon after the Treaty, the Ottoman court moved to consolidate its power over 
the Greek populations. The best way to do this was through the Patriarchate. The 
Sultan helped Patriarch Jeremias III seize control over the various independent 
Orthodox communities and to suppress the Patriarchate of Muscovy. In 1721, he 
handed control of the Holy Sepulcher to Chrisanthos Notaras, who was all too 
happy to oust the Dominicans not only from the church but from the city of 
Jerusalem as well. In 1722, Ahmed III issued another edict that prevented Jesuit 
missionary activity among Greeks and Armenians.76  By 1724, the Greeks were a 
part of the Ottoman intellectual and political mainstream.

Far from being redundant or retrogressive, Esad’s El-Tā’līmü’s-Sālis was at the 
vanguard of the new scholarly culture of the eighteenth century. The translation 
served to deepen the intellectual interaction between Orthodox Greek and Mus-
lim scholars, but it was only a small part of Istanbul’s cosmopolitan philosophi-
cal culture. While I have broadly traced the career of Paduan Aristotelianism in 
the Ottoman Empire, peripateticism was not the only movement that these two 
groups shared. Chemical medicine and Cartesianism, both of which were em-
phatically anti-Aristotelian, were also common to both Orthodox and Muslim 
scholars.77 A comprehensive assessment of the intellectual life of Istanbul, one 
that looks beyond linguistic, ethnic and confessional boundaries, may suggest 
that what has so far been presented as the Neo-Hellenic Enlightenment was part 
of a broader Ottoman movement.

76 Frazee, Catholics and Sultans, p. 156.
77 Raphael Demos. “Neo-Hellenic Enlightenment, 1750-1821,” Journal of the History of 

Ideas, 19/4, 1958: 523-541. Dimitris Dialetis, Kostas Gavroglu and Manolis Patiniotis. 
“The Sciences in the Greek- Speaking Regions during the Seventeenth and Eighteenth 
Centuries”, in The Sciences in the European Periphery during the Enlightenment.2 vols. 
Kostas Gavroglu, ed. Dordrecht: Kluwer, 1999; vol. 2, pp.41-71. Efthymios P. Boukaris 
and Vangelis Koutalis, “The ‘System of Chymists’ and the ‘Newtonian Dream’ in 
Greek-Speaking Communities in the Seventeenth-Eighteenth Centuries” Science and 
Education, 15, 2006: 780-800. Manolis Patiniotis, “Textbooks at the Crossroads: Scien-
tific and Philosophical Textbooks in Eighteenth-Century Greek Education,” Science 
and Education, 15, 2006: 801-822. Manolis Patiniotis, “Eclecticism and Appropriation 
of the New Scientific Methods by the Greek-Speaking Scholars in the Ottoman Em-
pire,” in Science between Europe and Asia.ed. Feza Günergun. New York: Springer, 
2011; pp. 193-206. Cf. Nil Sarı and M. Bedizel Zülfikar. “The Paracelsian Influence 
on Ottoman Medicine.” I have briefly alluded to Parisian Cartesianism in Ottoman 
Istanbul above, but it is well-known that Ibrahim Müteferrika used Pourchot’s Insti-
tutiones philosophiae extensively in his naturalistic works. I hope to treat this issue in 
greater detail in a future publication.
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led to the translation include the emergence of a Greek identity that was separate 
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has often been treated as part and parcel of Islamic thought, the content and the 
context of his work suggests that the Neo-Hellenic Enlightenment of the early 
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Paşa’nın Salonuna Kulak Kabartma:18. Yüzyıl Bir Osmanlı Bürokratının Olağan ve 
Fevkalade Okumaları
Öz  Bu makale bir seçme yazılar koleksiyonu, vakıf kütüphanesi ve  tereke defterle-
rindeki kitap listeleri ışığında 18. yüzyıl yüksek mevki sahibi bürokratlarının entelek-
tüel çalışmalarının ve okuma ilgilerinin izini sürmektedir. Sonuçlar karşılaştırılarak 
nüfuzlu bir yüksek bürokratın yani Ragıp Paşa’nın (ö. 1763) entelektüel  faaliyetleri 
ve okumaya olan ilgisi söz konusu sosyal grup bağlamında ele alınmaktadır.
Anahtar kelimeler: XVIII. yüzyıl, düşünce tarihi, bürokratlar, kalemiye, kitap okuma, 
bilimler, İran, Ragıb Paşa.

Introduction

Early modern Ottoman culture is increasingly being appreciated as a valid 
subject of intellectual history, but the cultural and intellectual dynamics of 18th 
century Ottoman society remain a matter of controversy.1 However, the debate 
elicited by the provocative question of a possible “Islamic Enlightenment” has 
demonstrated that it would be premature to evaluate 18th century intellectual 

* Institut für Orient- und Asienwissenschaften, Abteilung für Islamwissenschaft, Rhei-
nische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

1 While the so-called “Tulip Period“ up to 1730 is usually portrayed as reformist and 
open-minded (both often equated with “westernising”) within the narratives of de-
cline and westernisation, the subsequent decades tend to be cast indiscriminately in 
the shadow of the disastrous wars of the last third of that century. For a historio-
graphical critique of the so-called lale devri, see Can Erimtan, Ottomans looking west? 
The origins of the Tulip Age and its development in Modern Turkey, London: Tauris, 
2008.
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history before a sufficient number of pertinent sources have been adequately ex-
amined.2 

For obvious reasons, intellectual history tends to privilege individual authors 
by exploring their writings. But our knowledge of 18th century Ottoman literature 
remains so limited that is difficult even to distinguish “mainstream” from unusual 
attitudes, and, hence, to identify change and distinct intellectual profiles. This 
contribution suggests two ways to learn which topics may have been discussed 
by an important, but often neglected group of educated non-‘ulamā’, namely 
high-ranking bureaucrats and administrators: A mecmū‘a compiled by a socially 
influential individual will be examined, and prominent readings and writings of 
this individual will then be compared with books owned by his social peers.

Collections of notes and excerpts, usually subsumed under the general rubric 
of mecmū‘a, remain seriously understudied, but they should enable us to start 
taking the sociable aspect of knowledge and literature more seriously.3 In “West-
ern” contexts, the key importance of civilised salon conversations for intellectual 
history and even the establishment of an early modern public sphere (Öffentli-
chkeit) has frequently been emphasised.4 Due to their oral character, Ottoman 
salon conversations (mecālis) are difficult to trace in the sources, but it is not hard 

2 For a concise overview, see Stefan Reichmuth, “Arabic Literature and Islamic Scholar-
ship in the 17th/18th Century: Topics and Biographies. Introduction”, Welt des Islams 
42 (2002): 281–288 and id., The World of Murtaēā al-Zabīdī (1732-91). Life, Networks 
and Writings (Cambridge: Gibb Memorial Trust, 2009), XVIII-XX; cf. Reinhard 
Schulze, “Was ist die islamische Aufklärung?” Welt des Islams 36 (1996): 276–325, and 
Ulrich Haarmann, “‘Ein Mißgriff des Geschicks’. Muslimische und westliche Stand-
punkte zur Geschichte der islamischen Welt im achtzehnten Jahrhundert”, in Ge-
schichtsdiskurs. Band 2: Anfänge modernen historischen Denkens, eds. Wolfgang Küttler, 
Jörn Rüsen and Ernst Schulin (Frankfurt a. M.: Fischer, 1994), 184–201.

3 Ways of retrieving the sociable and performative aspects of literary salons (mujālasāt) 
have recently been suggested by Samer M. Ali, Arabic Literary Salons in the Islamic 
Middle Ages. Poetry, Public Performance, and the Presentation of the Past (University of 
Notre Dame Press, 2010).

4 Historical research on the emergence of a public sphere has been stimulated especially 
by Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Ka-
tegorie der bürgerlichen Gesellschaft (Neuwied/Berlin: Luchterhand, 1962). For the role 
played by coffeehouses and reader circles, see, e. g., Ulrich Im Hof, Das gesellige Jahr-
hundert: Gesellschaft und Gesellschaften im Zeitalter der Aufklärung (München: Beck, 
1982). For coffeehouses as public venues, cf. Ralph S. Hattox, Coffee and Coffeehouses: 
The Origins of a Social Beverage in the Medieval Near East (Seattle: University of Wash-
ington Press, 1988); Uğur Kömeçoğlu, “The Publicness and Sociabilities of the Otto-
man Coffeehouse”, Javnost - The Public 12, 2 (2005): 5-22.
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to imagine that the brief sections contained in literary mecmū‘as were read, cited 
or alluded to in the context of these social events. These florilegia were eclectic 
collections of short excerpts on literary, scholarly, or religious topics, similar to 
mecmū‘as that consisted of lecture notes or selected scholarly treatises, but they 
were intended for leisure purposes, such as collective appreciation or discussion. 

One example for a literary mecmū‘a is Bahā’ al-Dīn al-‘Āmilī’s famous Kashkūl. 
In his preface, ‘Āmilī states that this collection formed a set with an earlier collec-
tion of the same type (al-Mikhlāt), which contained “circumstantial discussions 
occurring to the mind at leisure and numerous conversations afforded by a defi-
cient character in times of occupation”.5 Both anthological collections have been 
described as “comforting companions”, “humble teachers” and “blossoming gar-
dens” in times of solitude and could thus serve as a substitute for civilised salon 
conversation, or as a resource to prepare for it.6 This type of mecmū‘a would seem 
to represent the closest literary approximation to salon conversation.

A literary bureaucrat

An 18th century mecmū‘a similar in structure and intent was compiled by 
Rāġıb Meģmed Paşa (d. 1763): Safīnat al-Rāghib wa-dafīnat al-mašālib (“Ship 
of the desirous and treasure trove of important questions”).7 Rāġıb Paşa was a 
bureaucrat,8 a man of letters and eminent participant in educated discourse of his 
time, who collected an impressive number of books that were to form part of an 
endowment library that exists to this day. Rāġıb Paşa became not only a respected 
poet and an influential politician, but also an important patron and, as such, 

5 Bahā’ al-Dīn Muģammad b. Ģusayn al-‘Āmilī, Kitāb al-Kashkūl li-khātimat al-
udabā’ wa-ka‘bat al-žurafā’, ed. al-Šāhir Aģmad al-Zāwī (Kairo: Dār iģyā’ al-kutub 
al-‘arabiyya, 1961), 3. On ‘Āmilī and his Kashkūl (completed in 1593), see Clifford E. 
Bosworth, Bahā’ al-Dīn al-‘Āmilī and his literary anthologies (University of Manchester, 
1989) and Devin J. Steward, “Bahā’ al-Dīn Muģammad al-‘Āmilī”, in Essays in Arabic 
Literary Biography 1350-1850, ed. J. E. Lowry and D. J. Steward (Wiesbaden: Harras-
sowitz, 2009), 27-48. The Mikhlāt is treated by Bosworth as well, but according to 
Steward, the work printed under this title is “a false attribution” (“Bahā’ al-Dīn”, 31). 
All translations are mine except as otherwise marked.

6 So far, I have not encountered evidence for public recitation of mecmū‘a texts in a 
meclis, but such a performance is conceivable.

7 The Safīna mainly included excerpts written in Arabic with some in Persian, but 
not in Turkish. Its title is rendered completely in Arabist transcription even though 
Rāghib also refers to the compiler whose name is otherwise rendered Rāġıb.

8 The term bureaucrat refers only to the imperial scribal class proper (kuttāb/küttāb), 
not including bureaucratic personnel of the judicial hierarchy (like ķāēīs).
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instrumental in consolidating the bureaucracy’s key position within the imperial 
power structure when he rose to be the first bureaucrat to serve for several years 
as grand vizier.9 

Rāġıb Paşa’s Career
1140/1727 head of financial administration (defterdār) of Revān
1142/1730 deputy chancellor (re’īsülküttāb vekīlī) of Baghdad and 

  Western Iran
1143/1730 head of financial administration (defterdār) of Baghdad
1146/1734 financial administrator (mālīye teźkirecisi) in Istanbul
1148/1735 military financial administrator and deputy chancellor 

  (ordu defterdarı ve re’īsülküttāb vekīlī) in Erzurum, Baghdad
1148/1735 capitation tax auditor (cizye muģāsebecisi)
1149/1737 chief clerk of the grand vizier (ŝadāret mektūbcısı)
1153/1741 chancellor of the grand vizier (re’īsülküttāb)
1157/1744 governor-general of Egypt (Mıŝr vālīsi)
1161/1748 chief tax collector of Aydın (Aydın muģaŝŝılı)
1163/1750 governor-general of Sidon (Ŝaydā vālīsi) 
1164/1751 governor-general of Raqqa (Raqqa vālīsi)
1168/1755 governor-general of Aleppo (Ģaleb vālīsi)
1170/1757 grand vizier (ŝadr-ı a‘žam)
1176/1763 died in office

Trained and employed in the imperial administration, Rāġıb was educated in 
the manner of Ottoman bureaucrats, as distinguished from ‘ulamā’ education.10 

9 For further information on Rāġıb Paşa’s network and politics, see my Zwischen ara-
bischer Provinz und Hoher Pforte. Beziehungen, Bildung und Politik des osmanischen 
Bürokraten Rāġıb Meģmed Paşa (st. 1763) (Würzburg: Ergon, 2008) [Between Arab 
province and Sublime Porte. Networks, education and politics of Raghib Mehmed 
Pasha (d. 1763)]. The first bureaucrat to achieve the grand vizierate was actually Rāmī 
Meģmed Paşa in 1703, but he managed to stay in office only for a few months. After 
Rāġıb Paşa, however, a growing number of bureaucrats achieved that illustrious of-
fice.

10 For a survey of bureaucrat education in the pre-Tanzimat period, see Carter V. Findley, 
Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire. The Sublime Porte, 1789-1922 (Princeton 
University Press, 1980), 24-30 and 95-97.
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When entering the scribal service, an apprentice (mülāzim) already had acquired 
sufficient skills in reading, writing, the basics of Islam, and some knowledge of 
Arabic and Persian.11 Then, a future scribe would be trained on the job, learning 
the art of letter writing (inshā’), the various scripts, accounting and other neces-
sary skills.12

An important characteristic of bureaucrats in most Islamic empires was their 
close association with the field of adab/edeb. In contrast to the religiously informed 
concept of ‘ilm, which dominated madrasa learning,13 adab used to signify not 
only belles lettres, but also proper conduct and personal refinement, intellectual 
sophistication and worldly wisdom; on the whole, a broad acquaintance with 
many fields of knowledge, rather than profound erudition. Adab was a compre-
hensive concept of character formation and gentlemanly education.14 Guidebook 
texts from the Abbasid era onwards prescribing the appropriate knowledge, skills 
and behaviour of a proper bureaucrat (adab al-kātib) continued to be esteemed 
classics in Rāġıb Paşa’s time.15 Bureaucrats’ inclination towards adab even seems 

11 Carter V. Findley, Ottoman Civil Officialdom, A Social History (Princeton University 
Press, 1989), 36 and 53-55.

12 Findley mentions the possibility of taking additional afternoon lessons in mathemat-
ics, chronology, or law at a madrasa (Findley, Officialdom, 55).

13 Textbooks of 18th century education were studied by, among others, Cevat İzgi, 
Osmanlı Medreselerinde İlim, 2 vols., Istanbul: İz, 1997) and Ömer Özyılmaz, Man-
zume-i Tertib-i Ulûm, Tertibu’l-Ulûm, Kaside Fi’l-Kütübi’l-Meşhure Fi’l-Ulûm, Keva-
kib-i Seb’a ve Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Tertib-i Ulûm İsimli Eserine Göre, XVII 
ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Medreselerinin Eğitim Programları (Ankara: Kültür 
Bakanlığı, 2002).

14 Hartmut Fähndrich, “Der Begriff ‘adab’ und sein literarischer Niederschlag”, in Neu-
es Handbuch der Literaturwissenschaft, 25 vols., vol. V: Orientalisches Mittelalter, ed. 
W. Heinrichs (Wiesbaden: Aula-Verlag, 1990), 326–345 (after Nallino and Pellat). Of 
course, ‘ulamā’ did concern themselves with adab, while udabā’ took an interest in 

‘ilm; indeed, it has to be kept in mind that the border between these two fields of 
knowledge was far from clear-cut. However, the traditional distinction between adab 
and ‘ilm was reproduced in social practice of ‘ulamā’ as well: An adjacency matrix 
analysis of topics occuring in Murtaēā al-Zabīdī’s rich contacts throughout the late 
18th century Islamic world clearly shows the persistence of a distinct “literary field” (i. 
e., adab), see Reichmuth, World, 209.

15 Rāġıb himself included ‘Abd al-Ģamīd al-Kātib’s 8th century treatise Risāla ilā l-kuttāb 
in his compilation Safīnat al-Rāghib (p. 213-5, see below). The Middle Eastern bu-
reaucratic-literary tradition went back to antiquity, i. e. at least to the Sassanian dabīr 
scribes.
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to have applied, to a certain degree, to officials of the learned hierarchy (esp. 
qāēīs)16 who did not belong to the küttāb scribal class.

To an Ottoman bureaucrat, appreciating and applying the literary tradition of 
the combined literary languages of Middle Eastern Muslim Empires (Arabic, Per-
sian, Turkish) set the benchmark of his qualification, which became evident, first 
and foremost, in the writing of poetry and sophisticated prose. The extensiveness 
of a bureaucrat’s adab thus manifested itself in ornate correspondence that was 
indispensable for the functioning of the state and for maintaining its authority. 
By the same token, a very large portion of Ottoman-Turkish poetry and artful 
prose was written by bureaucrats,17 and this preference for adab is present in 
bureaucrats’ private book collections as evidenced by probate inventories: Top-
ics related broadly to belles lettres and history18 were especially popular among 
bureaucrats.19

Sources: Safīnat al-Rāghib

Safīnat al-Rāghib, a collection of excerpts, mainly in Arabic, on a great variety 
of topics in Islamic scholarship, is by far the most voluminous work compiled 
by Rāġıb Meģmed Paşa20 and should therefore provide a better insight into his 
reading interests than his library. The Safīna is preserved in an autograph copy,21 

16 Reichmuth, World, 208; Elger, “Selbstdarstellungen”, 127. The edīb ideal may as well 
have been valid to some degree for other officials outside the scribal class like provin-
cial bureaucrats or administrators of waqf or tax farms.

17 On the concept of “literary bureaucrats” (Literarbürokraten), see Sievert, Provinz, 45-
76.

18 Collective biography and geography were traditionally related to the field of history 
(tārīĥ) and used to be included in the latter in contemporary library inventories.

19 For a more detailed study of these probate inventories, see my “Verlorene Schätze – 
Bücher von Bürokraten in den Muĥallefāt-Registern”, in Buchkultur im Nahen Osten 
des 17. und 18. Jahrhunderts, eds. Tobias Heinzelmann and Henning Sievert (Bern: 
Lang, 2010), 199-263 [Lost treasures. Bureaucrats’ books in muĥallefāt registers].

20 Rāġıb‘s writings, including diplomatic reports, exemplary official letters and, of course, 
poetry show his broad literary knowledge and rhetorical skill in Arabic, Turkish and 
Persian. Apart from the rather scholarly Safīna, a collection of poetry and ornate prose 
(Mecmū‘a-ı Rāġıb) is extant, the only copy of which is unfortunately inaccessible for 
conservatory reasons (Süleymaniye Ktp., MS Hamidiye 1468).

21 Musawwadat Safīnat al-Rāghib (Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 1489). Despite 
of its name, the manuscript seems to be the first clean copy (mubayyaēa) and might 
thus have been written by a scribe, but no actual autograph draft (musawwada) has 
survived.
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as well as in two 19th century Būlāq prints. Based on these prints, a new edition 
was ventured in 2000, but it undertook a thorough and not always appropriate 
revision of the original order of entries.22 According to the autograph, Rāġıb 
compiled his excerpts up to 1175/1761-2, while internal evidence suggests that 
the few dated entries went back mostly to his years as governor of Raqqa and 
Aleppo in the first half of the 1750’s. As a full-scale study of Safīnat al-Rāghib still 
remains to be done, the present contribution will only address selected sources 
that Rāġıb quotes prominently. As for the Safīna’s purpose, the compiler states: 

On these pages I have recorded intellectual discussions that caught my eye 
and curious things I discovered while studying the precious books I had the op-
portunity to read and to consult when necessary. But not everybody is able to 
collect all of these nor to find them in one place.23

In contrast to adab collections like ‘Āmilī’s Kashkūl, the Safīna’s focus is on 
scholarly endeavour, not entertainment and consolation, but it combines the 
dual objectives of prodesse et delectare: to entertain the reader with curiosities 
(nawādir šarīfa), and to provide a compendium of relevant opinions on key is-
sues of Islamic knowledge (‘ilm), thus relieving the reader of the task of searching 
through scattered books and providing him with a library of essential knowledge 
in a single volume.24 Whether used for study or in connection with a scholarly 
inclined salon, when travelling or as bedside reading, this mecmū‘a was meant 
to serve as a ship (safīna) to navigate the proverbial ocean of knowledge and to 
provide a concise synopsis of opinions on any peculiar topic to be at hand when 
it came up in a meclis.

22 Muģammad al-Rāghib [= Rāġıb Meģmed Paşa], Mawsū‘at muŝšalaģāt al-mawēū‘āt fī 
Safīnat al-Rāghib wa-dafīnat al-mašālib, eds. Rafic Al-Ajam and Ali Dahrouj (Beirut: 
Librairie du Liban, 2000). As the title suggests, the authors did not intend to produce 
a critical edition, but to transform it into an encyclopedia, as it was indeed made 
part of a series of “terminological encyclopedias” (Silsilat mawsū‘āt al-muŝšalaģāt al-

‘arabiyya wa-l-islāmiyya). For the reader’s convenience, references will be made not to 
MS Ragıb Paşa 1489, but to this print edition.

23 Rāġıb, Safīna, 3.
24 To describe a collection of philosophical and scientific texts from 15th century Ye-

men, Franz Rosenthal coined the term “one-volume library”: Franz Rosenthal, “From 
Arabic books and manuscripts, V: A one-volume library of Arabic philosophical and 
scientific texts in Istanbul”, Journal of the American Oriental Society 75 (1955), 14-23. In 
the madrasa context, excerpt collections had become quite common by the 16th-17th 
century in Iran, Central Asia and India; see Gerhard Endreß, “Philosophische Ein-
Band-Bibliotheken aus Isfahan”, Oriens 36 (2001), 10-58.



READINGS OF AN EIGHTEENTH CENTURY OT TOMAN BUREAUCRAT

166

Sources: Rāġıb Paşa’s library

To better appreciate Rāġıb Paşa’s readings and writings, a study of the Safīna 
can be complemented by the extant manuscripts of the pasha’s private collec-
tion, which was transferred to his newly founded library25 and supplemented 
with books he subsequently acquired. The founder seems to have felt that some 
additions were necessary to furnish a public library,26 even if it was not attached 
to a madrasa, because it would be frequented by students and scholars requiring 
classical texts, works of reference or madrasa textbooks.

Therefore, Rāġıb’s donation of approximately 1100 titles includes most titles 
he mentions in his Safīna as well as multiple copies of standard titles.27 Many 
manuscripts from the pasha’s private library, however, contain owner’s marks, 
marginal notes or similar indications of their previous use. Rāġıb Paşa was an 
avid collector of books and seems to have acquired large parts of his library dur-
ing his many years of service in Iran, Iraq, Egypt and Syria; he probably also sent 
his librarians to buy books or asked friends and clients to do so in various parts 
of the empire.28 

To avoid an anachronistic inference of later categorisations and additional 
ambiguities resulting from the fact that a book may be assigned to more than 
one branch of literature, the categories of the first library inventory, compiled 

25 The waqf combined the library with a Qur’ān school (mekteb), a few adjacent build-
ings, fountains and Rāġıb’s tomb in a newly built complex in Koska/Istanbul, funded 
by gardens, shops, mills and a public bath. The endowment deed (waqfiyya) is dated 
1st Rabī‘ II 1176 / 20th October 1762 (Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 1337). After 
the original building had been damaged in the 1999 earthquake, the library was trans-
ferred to the Süleymaniye Manuscript Library.

26 This is indicated, for example, by the presence of multiple copies of standard works 
like dictionaries (Jawharī, Fīrūzābādī), fiqh handbooks like those of Ģalabī, or various 
commentaries on the dogmatic books of Nasafī, Khayālī etc. It is conceivable, though, 
that an individual owned multiple copies of any given book, but there are virtually no 
such instances in the probate inventories (see below).

27 Some of Rāġıb’s books did not enter the library. For example, the manuscript Risāle-i 
Tātār-ı Leh, a 1588 treatise on the Tatars of Lithuania, was acquired by the Polish ori-
entalist A. Muchliński in the 19th century, bearing the mark of Rāġıb Paşa’s ownership 
without ever having been part of the waqf library (Paul Suter, Alfurkan Tatarski. Der 
litauisch-tatarische Koran-Tefsir (Köln: Böhlau, 2004), 89). I am grateful to Professor 
Michael Kemper (Amsterdam) for this information.

28 For this purpose, he sent Ŝāliģ, one of his librarians, to Aleppo in 1758 (BOA, D. 
BŞM. MHF 45/20).
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about one year after the founder’s death, have been applied.29 At first glance, 
central fields of Islamic scholarship like tafsīr, fiqh, ‘aqā’id, kalām, uŝūl al-fiqh 
quantitatively dominate Rāġıb Paşa’s donation, just as in most 18th century li-
braries.30 According to the classification of its first inventory, over 43% of the 
books in Rāġıb Paşa’s library could be assigned to the mentioned fields of Islamic 
scholarship. On the other hand, books pertaining to fields of knowledge associ-
ated with adab, such as belles lettres, history, grammar and rhetoric amount to 
a third (33.3%).31 The field of ģadīth is represented quite weakly (7.9%), while 
the collective category of philosophy (ģikma; including logic and the quadrivial 
arts of geometry, arithmetics and astronomy) adds up to 9.2%, the remaining 
categories being medicine (2%) and sufism (4.4%). This profile with relatively 
strong components of adab and philosophy distinguishes Rāġıb Paşa’s collection 
from libraries belonging to madrasa institutions or individual ‘ulamā’.32

Even if compared not to full-fledged madrasa libraries, but to private book 
collections of scholars (‘ulamā’), Rāġıb Paşa’s library had a markedly different pro-
file. The probate inventories from Damascus around 1700 examined by Establet 
and Pascual, which belonged predominantly to local ‘ulamā’, suggest almost re-
versed priorities: By far the largest fields are jurisprudence (fiqh) and mysticism 
(taŝawwuf), followed by the middle-sized fields of ģadith, hagiography/biography 

29 The inventory Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 4111 (c. 1764) gives the titles donated 
as part of the original waqf by Rāġıb Paşa himself, adding later donations until 1794 
in a distinct manner.

30 Most Ottoman libraries still belonged to madrasas and therefore had to cover primar-
ily the fields of knowledge taught there, but the number of independent libraries less 
closely attached to Islamic scholarship was rising from the late 17th century onwards. 
For an extensive list of libraries established in that period, see İsmail E. Erünsal, Türk 
Kütüphaneleri Tarihi II. Kuruluştan Tanzimat’a kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri 
(Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1998), vol. II, 289-306.

31 These categories are obviously anything but clear-cut. For instance, history may be 
assigned to Islamic scholarship as well, especially if prophets, traditionalists and saints 
are concerned, but not with regard to court chronicles, geography and biography. 
Quite similarly, the trivium arts of grammar and rhetoric used to serve as ancillary 
sciences to studies of Qur’ān and tradition.

32 According to Kevākib-i Seb‘a, adab books were taught marginally at best in madra-
sas (six titles out of 70-80; see Özyılmaz, Manzume, 41), while philosophy (ģikmet-i 
nažarīye) was considered an ancillary discipline covered by Fakhr al-Dīn al-Abharī’s 
Hidāyat al-ģikma, the commentaries on it by Qāēī Mīr Maybudī and the supercom-
mentary by Muŝliģ al-Dīn Lārī, and Najm al-Dīn al-Qazwīnī al-Kātibī’s Ģikmat al-

‘ayn on physics and metaphysics.
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(siyar), linguistics, grammar, Qur’ānic exegesis, then history and sciences, while 
philosophy (falsafa/ģikma) and theology (kalām) are scarcely represented.33 

Rāġıb Paşa’s fellow bureaucrat Re’īsülküttāb el-Ģācc Muŝšafā Efendi endowed 
a public library as well, and in his case, the difference to ‘ulamā’ libraries was 
obvious as well, as belles lettres, history and biographies form the largest single 
categories (together almost 36% of the listed titles).34 This emphasis on adab is 
also manifest in bureaucrats’ private collections treated in the next section.

Sources: Probate Inventories

Probate inventories have been subject to detailed study for decades,35 but 
books listed in these registers have started to attract attention only recently.36 
Most inventories were compiled under the auspices of the local qāēī and entered 
into a court record book (sicill-i şer‘ī). Some estates, however, particularly those 
belonging to officials, were confiscated or inherited by the state,37 which resulted 

33 Cf. Colette Establet and Jean-Paul Pascual, “Les livres des gens à Damas vers 1700”, 
Revue du monde musulman et de la Méditerranée 87–88 (1999), 143–169. So far, the 
importance of regional differences within the empire with regard to book ownership 
is not known.

34 See, Erünsal, Türk Kütüphaneleri, vol. II, 91-3 and Servet Bayoğlu, Günay Kut et 
al., Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu 34/IV. İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Mus-
tafa Âsir Efendi Koleksiyonu (Ankara: Millî Kütüphane Basımevi, 1994); cf. Defter-i 
Kütübĥāne-i ‘Āşir Efendi (Der-i Sa‘ādet 1306/1889), 2-97. Regarding the Reisülküttab 
subcollection, no contemporary library inventory has been consulted, but due to the 
complicated formation of this library, it can be assumed that later additions would 
have entered the subsequently added subcollections of Muŝšafā’s son ‘Āşir Efendi, or 
his grandson Ģafīd Efendi.

35 Christoph K. Neumann, “Arm und Reich in Qaraferye: Untersuchungen zu Nachlaß-
registern des 18. Jahrhunderts”, Der Islam 53 (1996 [1997]), 259–312, Rossitsa Gradeva, 

“Towards a portrait of ‘the rich’ in Ottoman provincial society: Sofia in the 1670s”, in 
Provincial Elites in the Ottoman Empire, ed. Antonis Anastasopoulos (Rethymno: In-
stitouto Mesogeiakōn Spoudōn, 2005), 149–199, Orlin Săbev, İbrahim Müteferrika ya 
da İlk Osmanlı Matbaa Serüveni (1726-1746), Yeniden Değirlendirme (Istanbul: Yedite-
pe Yayınları, 2006), 38-9.

36 See, Establet and Pascual, “Les livres”; Săbev, Müteferrika; Meropi Anastassiadou, “Li-
vres et ‘bibliothèques’ dans les inventaires après décès de Salonique au XIXe siècle”, 
Revue du monde musulman et de la Méditerranée 87–88 (1999), 111–141, Nelly Hanna, 
In Praise of Books. A Cultural History of Cairo’s Middle Class, Sixteenth to Eighteenth 
Century (Syracuse University Press, 2003).

37 Because military officers, courtiers and officials could legally be considered slaves 
(ķul) of the ruler, the latter was entitled to inherit or confiscate their property. Apart 
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in the compilation of a probate inventory by the responsible bureau (muĥallefāt 
ķalemi) in the main department of accountancy (başmuģāsebe).38 After that, the 
listed property would be auctioned in order to settle remaining debts and for 
the benefit of the treasury. As far as the inventories indicate it, most books were 
bought by officials, courtiers and antiquarian booksellers.39 The 36 mid-18th cen-
tury probate inventories consulted for this study belong to middle and high-
ranking bureaucrats and pashas (several of them originating from a bureaucratic 
milieu, as well).40 They contain at least three book titles, the majority showing 
between 11 and 509 entries.41 Of course, owning books does not necessarily 
mean reading them, but if these books consisted of a limited number of elabo-
rate manuscripts, it seems reasonable to assume that the owner did read them.42 
To determine whether Rāġıb’s predilections were usual or exceptional within his 
social group, the books quoted most prominently in Safīnat al-Rāghib will be 
presently compared with the mentioned probate inventories.

Teachers

Many high-level bureaucrats and other officials of the 18th-century Ottoman 
Empire used to support and participate in literary activities, but rarely contrib-
uted to scholarship. Among the bureaucrats of his time, Rāġıb Meģmed Paşa 
stands out with a reputation of literary prowess combined with a scholarly level of 
Islamic erudition. During his career, while rising from the scribal office through 
several administrative and diplomatic duties in the core region and the Arab 

from this case, the fiscus (bayt al-māl) would inherit the property of any Muslim 
dying without legal heir, and in certain cases, the qāēī or the treasury would act as a 
fiduciary for a minor heir.

38 Tahsin Özcan, “Muhallefat”, in İslâm Ansiklopedisi, vol. XXX (Istanbul: Türkiye Diya-
net Vakfı, 2005), 406-7; see also Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı tarih deyimleri ve 
terimleri sözlüğü, 4 vols. (Istanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1946), vol. I, 149 and 160. 
Between 1601 and 1835, this bureau produced roughly 1400 registers of this kind. See 
also Sievert, “Verlorene Schätze”, 207-9.

39 See, e. g., BOA, D. BŞM. MHF 12646 (probate inventory of Köprili ‘Abdullāh Paşa).
40 Of these, 29 are dated between 1729 and 1767, two were prepared in 1716 and 1724, 

another two in 1775 and 1783. Three inventories are not dated, but must have been 
prepared in the middle decades of the 18th century.

41 Only four collections had 3-6 titles, and only one more than 509, namely the col-
lection of ‘Āšıf Muŝšafā Efendi (encompassing 3452 volumes) that was meant to be 
donated to the waqf library still known as Âtıf Efendi Kütüphanesi.

42 Especially the Qur’ān, or parts of it, may as well have served talismanic purposes.
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provinces, and ultimately to the grand vizierate, Rāġıb Paşa continued to study, 
collect books and meet scholars and men of letters.

While Rāġıb Paşa’s early years remain obscure,43 his sojourn in war-torn Iran 
and in the provincial administration of Iraq in the 1720’s has left some evidence 
in the sources. Rāġıb (then an Efendi) was not only engaged in administration 
and diplomacy, but also concerned himself with the admired Persian poetry44 
and with scholarly pursuits, as is testified by annotations to manuscripts in Rāġıb 
Paşa’s books preserved in his library.45 One of the books Rāġıb had copied for 
himself during his tenure as defterdār of Baghdad was Ibn Nujaym‘s Ģanafī law 
manual al-Ashbāh wa-l-nažā’ir.46 As a resource for jurisprudential reasoning and 
particularly for identifying analogies (qiyās), al-Ashbāh wa-l-nažā’ir could prove 
useful not only for scholars, but also for bureaucrats.47 Ibn Nujaym’s manual 
therefore appears quite frequently in the probate inventories,48 indicating that 
Rāġıb Paşa’s occasional reference to it49 was to some degree consistent with its use 
on part of officials and pashas. 

43 Born between 1694 and 1699, he seems to have been trained as an apprentice in the 
defterĥāne, perhaps by his father Meģmed Şevķī Efendi, who was an employee in that 
department. Alledgedly, the young Rāġıb was a follower (mürīd) of the Mevlevī der-
vish and poet Şeyĥ Enīs Receb Dede (d. ca. 1734, see H. Aksoy, “Enîs Receb Dede”, in 
İslâm Ansiklopedisi IX (Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1994), 241-242).

44 References to Persian poetry abound in Rāġıb’s poems; he explicitly commented 
on the influence the 17th century poets Shawkat-i Bukhārī, as well as Ŝā’ib-i Tabrīzī 
and Šālib-i Āmulī had on his poetry (Hüseyin Yorulmaz, Koca Ragıb Paşa (Ankara: 
Kültür Bakanlığı, 1998), 43-4). For Shawkat, see Raģīm-i Musalmanān Qubādyānī, 

“Shawkat-i Bukhārī” in Dānishnāma-i adab-i fārsī, ed. Ģasan Anūsha, 6 vols. (Te-
heran: Mu’assasa-i farhangī va intishārāt-i dānishnāma, 1375-1378/1996-2001), vol. I, 
567-8. Ŝā’ib and Šālib were proponents of the “Indian Style” (sebk-i hindī) in Persian 
poetry; see Ģamīda Ģujjatī, “Ŝā’ib-i Tabrīzī”, in Dānishnāma-i adab-i fārsī, vol. IV, 
1565-75, and Jawād Sharīfī, “Šālib-i Āmulī”, ibid., vol. IV, 1628-32.

45 E. g., Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 862 (Ŝadr al-Dīn Shīrāzī’s Sharģ Hidāyat 
al-ģikma), fol. 1a and 254a. For offices held by Rāġıb in Iran, see Fahameddin Başar, 
Osmanlı Eyâlet Tevcihâtı (1717-1730) (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1997), 270.

46 Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 448, fol. 1 and 262a.
47 On books bearing this title, and Ibn Nujaym, see Mustafa Baktır, “Esbâh ve nezâir”, 

“el-Esbâh ve’n-nezâir”, in İslâm Ansiklopedisi, vol. XI (Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 
1995), 456–59; Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur. 2 vols., 3 suppl. 
(Leiden: Brill 1937-43, 2nd ed.), vol. II, 310.

48 BOA, D. BŞM. MHF. 12449, 12460, 12606, 12619, 12624, 12646, 12694, 12703/12713, 
12811.

49 E. g., in Rāġıb, Safīna, 370 and 862.
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After returning to Istanbul, Rāġıb Efendi served in several high offices, finally 
being appointed re’īsülküttāb in 1741, when he made the acquaintance of the 
Syro-Egyptian scholar Shaykh Ibrāhīm b. Muŝšafā al-Ģalabī and kept him as his 
private tutor.50 Since Shaykh Ibrāhīm had been teaching the applied branches 
(furū‘) of Ģanafī law,51 Rāġıb’s interest might at first have been primarily practi-
cal, but according to evidence in the Safīna and certain manuscripts in his library, 
they soon concentrated on completely different topics. Under Shaykh Ibrāhīm’s 
guidance, Rāġıb delved into the depths of theological and philosophical thinking, 
with special emphasis on the question of freedom of will and action in relation 
to man’s responsibility to God (al-qaēā’ wa-l-qadar; ŝiģģat taklīf al-‘ibād) and the 
creatio ex nihilo (ģudūth al-‘ālam min al-‘adam).52 These questions were of consid-
erable theological significance and regularly treated in kalām treatises, but related 
books hardly appear in the bureaucrats’ probate inventories.

Among the books Rāġıb studied with Shaykh Ibrāhīm, Fakhr al-Dīn al-Rāzī’s 
al-Mašālib al-‘āliya on dogma (‘aqīda) enjoys a certain prominence, as he referred 
to it in Safīnat al-Rāghib in various instances.53 One of the three copies preserved 
in Rāġıb Paşa’s library was written during his tenure as re’īsülküttab and seems to 
have marginal notes by Shaykh Ibrāhīm.54 Further remarks indicate that Rāġıb 

50 A native of Aleppo, Ibrāhīm b. Muŝšafā al-Ģalabī (d. 1776) had been teaching at 
al-Azhar, but was forced to leave Egypt for political reasons. From 1741 onwards, he 
stayed in Istanbul and became known as “Rāġıb Paşa’s tutor”. For further information, 
see: Ŝāliģ Sa‘dāwī Ŝāliģ and Ekmeleddin İhsanoğlu, al-Thaqāfa al-turkiyya fī Miŝr. 
Jawānib min al-tafā'ul al-ģaēārī bayn al-miŝriyyīn wa-l-atrāk, ma‘a mu‘jam al-alfāž al-
turkiyya fī l-‘āmmiyya al-miŝriyya (Istanbul: IRCICA, 2003), 184; İhsanoğlu, Ekmeled-
din (Hg.), Osmanlı Matematik Literatürü Tarihi, 2 vols. (Istanbul: IRCICA, 1999), vol. 
I, 222-227.

51 In Cairo, Ibrāhīm al-Ģalabī had been the first scholar to teach al-Durr al-mukhtār fī 
sharģ Tanwīr al-abŝār, a commentary by Muģammad b. Aģmad al-Ģaskafī (d. 1677) 
on Tamurtāshī‘s Tanwīr al-abŝār on the branches of Ģanafī law. In 1736, Ģalabī 
started to write his own supercommentary on al-Durr al-mukhtār, named Tuģfat al-
akhyār ‘alā al-Durr al-mukhtār, which he finished only in 1739 and which is preserved 
in Rāġıb’s library (Süleymaniye Ktp., MS Ragıb 477, fol. 2a and 345a; Muģammad 
Khalīl al-Murādī, Silk al-durar fī a‘yān al-qarn al-thānī ‘ashar, ed. Akram Ģasan al-
‘Ulabī, 4 vols. (Beirut: Dar al-kutub al-‘ilmiyya, 2001), vol. I, 47; Brockelmann, Ge-
schichte, Suppl. II, 428).

52 Rāġıb, Safīna, 303-5 and 703.
53 Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 810; Rāġıb, Safīna, 247-9, 301-2, 365-7, 374, 385-6, 

640-2, 706-7, 734-737, 760-1, 788-9.
54 Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 812, unpaginated first folia and fol. 1a. Marginal 

notes of Shaykh Ibrāhīm’s idiosyncratic handwriting can be spotted in some other 
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turned to this book again during his tenure as governor-general of Egypt,55 quot-
ing it extensively at least a dozen times in the Safīna. Among contemporary bu-
reaucrats, reading al-Mašālib al-‘āliya seems not to have been very common, as it 
is noted only in a single registered collection.56 

When Rāġıb Paşa was transferred to the governorship of Egypt in 1744, 
Shaykh Ibrāhīm, preferring to stay in Istanbul, composed a small compendium 
for Rāġıb,57 which summarises these topics characterised by Ibrāhīm as central 
problems of religious thought.58 In this way, whenever he wanted to resume his 
studies, Ibrāhīm’s busy student had a textbook ready at hand. Apart from the 
customary laudatory phrases, Ibrāhīm suggests in his preface that teaching Rāġıb 
had induced him to “revive my languid thoughts”,59 which he might otherwise 
not have ordered and compiled. While praising his employer’s erudition in flow-
ery phrases, Ibrāhīm insinuates ambiguously that Rāġıb should not forget to sub-
sidise him.60

During his tenure as governor-general of Egypt, Rāġıb (now a Pasha) used to 
have discussions with local scholars, exchanging thoughts and sometimes “blurbs“ 
(taqārīž), flowery recommendations on the last pages of a manuscript.61 At least 
one of these local ‘ulamā’, Shaykh ‘Abd al-Lašīf al-Dimashqī, gave him a teaching 

books of Rāġıb’s library as well, e. g. in Es‘ad Yanyavī’s partial translation of a Latin 
rendition of Aristotle’s Physics (Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 842). Yanyalı Es‘ad 
Efendi (d. 1731) seems to have been heading a committee that translated Greek and 
Latin versions of treatises by Porphyry and Aristotle into Turkish; see Mahmut Kaya, 

“Some Findings on Translations Made in the 18th Century from Greek and Es’ad 
Efendi’s Translation of the Physica”, in Transfer of Modern Science et Technology to the 
Muslim World, ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, Istanbul: IRCICA, 1992, 385-391.

55 Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 812, fol. 1a.
56 Namely, the inventory of Kāmil Aģmed Paşa (d. 1763): BOA, D. BŞM. MHF 12703 

and 12713.
57 Rāġıb, Safīna, ibid. This compendium is preserved in Rāġıb Paşa’s library as MS 769 

(Risāla fī khalq af‘āl al-‘ibād). On Ibrāhīm al-Ģalabī’s enemies in Egypt, see Murādī, 
Silk, 47.

58 “Min ummahāt uŝūl al-dīn“ (Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 769, fol. 2a).
59 Ibid.: “idh huwa l-muģyī li-mawāti fikratī l-‘alīlati”.
60 Ibid.: “mā dāmat faēā’iluhu muta‘āliyatan wa-fawāēiluhu mutatāliyatan wa-šā’iru 

sa‘dihi mugharridan wa-bulbulu rifdihi munshidan”.
61 See, e. g., Rāġıb’s recommendation of Abū l-Ģasan al-Qal‘ī al-Tūnisī’s commentary 

of Rāġıb’s own treatise on prosody (Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 1191, fol. 43a-
44a); cf. ‘Abd ar-Raģmān al-Jabartī, ‘Ajā’ib al-Āthār fī l-tarājim wa-l-akhbār, 7 vols., 
ed. ‘Abd al-‘Azīz Jamāl al-Dīn (Cairo: Madbūlī 1997), vol. II, 282.
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certificate (ijāza), which has survived among Rāġıb Paşa’s books.62 The ijāza con-
tains several standard works ‘ulamā’ were supposed to know, including dictionar-
ies, Sunnī canonical ģadīth compilations and related commentaries, widespread 
works of Qur’ānic exegesis, prayer books, poetry on the prophet and some books 
on mysticism. The document may show what Shaykh ‘Abd al-Lašīf actually taught 
his prominent student, but at any rate, it contained what a scholar was expected 
to have in an ijāza at the very least and does not necessarily coincide with what 
Rāġıb actually used to discuss with Shaykh ‘Abd al-Lašīf. It has to be kept in mind 
that, at this point, Rāġıb Paşa had already been introduced to intricate problems 
of kalām, and therefore should have been familiar with most of the basic reading 
and works of reference. The pasha later endowed 15 of the 27 titles mentioned in 
the ijāza to his library as reference works, but referred only to ten of them in his 
Safīna, and only to five of these more often than once or twice,63 which supports 
the assumption that what is documented in the ijāza is knowledge of standard 
reference works. 

If we compare the books listed in the ijāza with the bureaucrats’ probate in-
ventories, Qāēī ‘Iyāē’s and al-Jazūlī’s pious books on the prophet, Buĥārī’s ģadīth 
collection, Bayēāwī’s Qur’ānic exegesis and Fīrūzābādī‘s Arabic dictionary are 
well-represented. Several further ģadīth collections, Ghazālī’s writings dealing 
with the teachings of the philosophers, Ibn al-‘Arabī’s al-Futūģāt al-makkiyya and 
the exegesis of Ebū l-Su‘ūd are listed only in one or two inventories. Apart from a 
limited number of standard titles (usually Bukhārī, or a ‘forty ģadīth’ collection), 
few bureaucrats exhibited a sustained interest in ģadīth,64 although many of them 
displayed a general commitment to mysticism and piety.

Rāġıb Paşa, however, was specifically interested in Ibn al-‘Arabī’s teachings. 
He even sent his tutor Ibrāhīm al-Ģalabī to Konya to bring the autograph copy 
of the famous al-Futūģāt al-Makkiyya to commission a copy for himself.65 While 
respecting Ibn al-‘Arabī as a mystical thinker, Rāġıb did not hesitate to raise criti-
cal questions, as far as the former’s almost prophetic claims were concerned.66 Ibn 
al-‘Arabī’s Fuŝūŝ al-ģikam were fairly popular, i. e., quoted by Rāġıb and owned 

62 Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 1471 (mecmū‘a). On Shaykh ‘Abd al-Lašīf, see 
Murādī, Silk, vol. III, 132-3.

63 These five indispensable classics are: Bayēāwī’s Tafsīr, Ghazālī’s Iģyā’, Ibn al-‘Arabī’s 
Futūģāt, Mālik’s Muwašša’, and Fīrūzābādī’s al-Qāmūs al-muģīš.

64 Two further books on ģadīth in the ijāza (al-Khašīb al-Tabrīzī, Mishkāt al-maŝābīģ, 
Ibn Ģajar al-‘Asqalānī, Sharģ al-Bukhārī) are never listed at all.

65 Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 704 (al-Futūģāt al-Makkiyya), fol. 1a.
66 Safīna, 273-4.
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by several contemporary bureaucrats,67 his Futūģāt, on the other hand, are listed 
only in two registers, but Rāġıb quoted them extensively.68 Despite his sincere 
interest in mystical thinking, Rāġıb does not seem to have been closely associ-
ated with any particular šarīqa or shaykh, as were many other officials. Rāġıb 
had been initiated into the Khalwatiyya and the Naqshbandiyya,69 which were 
rather widespread among his colleagues, but Safīnat al-Rāghib does not refer to 
specifically related topics. The fact that Rāġıb held an ijāza of Shādhilī‘s Ģizb 
al-baģr, ‘Abd al-Salām al-Mashīsh‘s Ŝīghat al-ŝalāt and Suhrawardī‘s al-Arba‘ūn 
al-idrīsiyya70 does not seem to have been particularly significant, as neither of 
them appears in the library inventory, nor in the Safīna. The fact that neither of 
these books is listed in the probate inventories would indicate that they were not 
appreciated or hardly known among Ottoman bureaucrats.71 

Theology and philosophy

Problems of metaphysics, theology (kalām) and dogmatics (‘aqā’id) domi-
nate many Safīna excerpts. Some of the titles quoted by Rāġıb several times, like 
the commentaries by Qāēī Mīr Ģusayn Maybudī on the Dīwān ‘Alī 72 and on 

67 BOA, D. BŞM. MHF 12449, 12460, 12530, 12619, 12694, 12703/12713, 12714, 12811 (6 
times in Arabic plus 3 times in Turkish translation).

68 Rāġıb Safīna, 273-4, 632, 728-731, 833. Apart from al-Futūģāt and Fuŝūŝ, Rāġıb Paşa 
donated several treatises by Ibn al-‘Arabī, as well as related commentaries, to his li-
brary: Süleymaniye Ktp, MS Ragıb Paşa 220, MS 1453, MS 1458, MS 1464, MS 1467, 
MS 1476. Cf. Osman Yahia, Histoire et classification de l’Œevre d’Ibn ‘Arabī. Etude cri-
tique (Damaskus: Institut Français de Damas, 1964), 203, 144, 155-9, 172, 291, 294, 319, 
349, 391, 396, 400, 404, 414, 419, 467, 499, 503. Cf. BOA, D. BŞM. MHF 12703/12713 
and 12714/12715.

69 Müstaķīmzāde Süleymān Sa‘deddīn, Majallat al-niŝāb fī n-nasab wa-l-kunā wa-l-alqāb, 
publ. G. Yalçın (Ankara: Kültür Bakalığı Yayınları, 2000), 228a. While Shaykh ‘Abd 
al-Lašīf included a silsila of the Naqshbandiyya into his ijāza, Ibrāhīm al-Ģalabī acted 
as a khalīfa to the leading shaykh of the Khalwatiyya-Sha‘bāniyya, Maģmūd al-Kurdī 
of Cairo (‘Abd al-Raģmān al-Jabartī’s History of Egypt. ‘Ajā’ib al-Āthār fī’l-Tarājim wa’l-
Akhbār, eds., transl. T. Philipp, M. Perlmann et al., 4 vols. in 2 (Stuttgart: Reichert, 
1994), vol. I, 298. Both mystical connections are, however, never implicated by Rāġıb 
nor by the shaykhs.

70 Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 1471, fol. 25b. Shādhilī’s and Mashīsh’s prayerbooks 
belong to North African traditions of sufism.

71 Only in BOA, D. BŞM. MHF 12675, a ģizb-i a‘žam is listed, which may or may not 
refer to Shādhilī’s prayer book.

72 Safīna, 306-7, 599, 637-40. The Dīwān ‘Alī is a collection of Arabic poetry attributed 
to ‘Alī b. Abī Šālib that Maybudī had commented on in Persian around 1494. This 
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Abharī’s Hidāyat al-ģikma,73 were in the possession of some bureaucrats,74 indi-
cating that they used to be read and discussed by contemporary bureaucrats and 
pashas to a certain degree. On the other hand, several frequently quoted books, 
like Ibn Ģazm’s heresiology Kitāb al-Fiŝal fī l-milal wa-l-niģal75 and Ghazālī’s fa-
mous Iģyā’ ‘ulūm al-dīn,76 appear in few inventories, and some important sources 
of the Safīna, like Rāzī’s al-Mašālib al-‘āliya and Kāshānī’s al-Tamhīd fī bayān 
al-tawģīd, are rarely ever listed in the probate inventories.77 These books seem to 
have been of more interest to ‘ulāmā’ - and to Rāġıb Paşa.

One contemporary treatise on kalām is even included completely in Safīnat 
al-Rāghib, namely Saçaķlızāde Meģmed Mar‘aşī’s Nashr Šawāli‘ al-anwār.78 This 

extensive sharģ was not donated to the Ragıb Paşa Library, but there are copies in sev-
eral Istanbul libraries dating from the 16th century onwards. Rāġıb quotes extensively 
from the commentary’s voluminous introductory section called al-Fawātiģ, which 
was occasionally copied separately and amounts to as much as 200 pages in the recent 
critical edition (Kamāl al-Dīn Mīr Ģusayn b. Mu‘īn al-Dīn Maybudī Yazdī, Sharģ-i 
Dīvān-i mansūb bi amīr al-mu’minīn ‘Alī b. Abī Šālib, eds. Ģ. Raģmānī / S. I. Ashk-
Shīrīn (Teheran: Markaz-i nashr-i mīrāth-i maktūb, 2nd ed. 1379/2000). Rāġıb seems 
to have been interested especially in topics related to relevation and knowledge of 
God. 

73 On al-Abharī’s Hidāyat al-ģikma, divided in three parts on logic (manšiq), the natural 
(šabī‘iyyāt) and the divine (ilāhiyyāt), see Brockelmann, Geschichte vol. I, 464-5. Many 
commentaries have been written on the Hidāya and became madrasa textbooks (İzgi, 
Osmanlı, 71-4, 78; Özyılmaz, Manzume, 40-2). For Mullā Ŝadrā’s commentary, see 
below.

74 Maybudī’s commentary is listed two times (BOA, D. BŞM. MHF 12449, 12460). Four 
further commentaries on Hidāyat al-ģikma are listed, but it is impossible to deter-
mine their authors (BOA, D. BŞM. MHF 12530, 12650, 12675, 12703/12713). Abharīs’s 
own book is listed up to seven times, but is hard to identify definitely because of 
several similar book titles (BOA, D. BŞM. MHF 12512, 12517, 12530, 12650, 12675, 
12703/12713, 12811).

75 BOA, D. BŞM. MHF 12678, 12449, 12694.
76 BOA, D. BŞM. MHF 12624, 12646, 12675, 12703/12713.
77 Only Rāzī’s book is listed once (BOA, D. BŞM. MHF 12703/12713).
78 Rāġıb, Safīna, 429-554. Nashr al-Šawāli‘ refers to commentaries (sharģ) on Bayēāwī’s 

metaphysics Šawāli‘ al-anwār (on which see Brockelmann, Geschichte, vol. I, 418; 
on the commentary, see Brockelmann, Geschichte, vol. II, 370). A manuscript of 
Nashr is preserved in Rāġıb Paşa’s library (Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 818). On 
Saçaķlızāde Meģmed b. Ebībekr el-Mar‘aşī (d. 1732), see Tahsin Özcan, “Saçaklızade 
Mehmed Efendi”, in İslâm Ansiklopedisi, vol. XXXV (Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 
2008), 368-70. There are a few other treatises included completely in the Safīna, 
namely ‘Abd al-Ģamīd b. Yaģyā’s epistle to the scribes (Risāla ilā l-kuttāb), Šāhir 
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marginal commentary (ģāshiya) on Bayēāwī’s metaphysics appears only in a sin-
gle inventory,79 suggesting that it was not widely read among officials. Rāġıb 
Paşa’s theological preferences indicate that his intellectual curiosity went beyond 
average upper-class spirituality as he pursued his personal line of inquiry.

In many excerpts on theological topics, Rāġıb refers to the authoritative 
Qur’ānic exegeses of Rāzī, Zamakhsharī, Quršubī, Bayēāwī and Khafājī, as well 
their commentaries and supercommentaries. This is the case with the relation 
between belief and submission to God’s law (īmān – islām), freedom of will and 
action, heresiology and unbelievers’ fate in the hereafter, as well as metaphysical 
and other definitions, but also with rules of prayer, and even with curiosities like 
the emergence of Satan’s offspring. All of these tafsīrs were part of Rāġıb Paşa’s 
library, and they were standard works for a scholar or Qur’ān exegete, but not 
for a bureaucrat. Only Bayēāwī’s book was listed in several probate inventories,80 
indicating that most bureaucrats were content with one tafsīr, and it was usually 
Bayēāwī’s.

In Safīnat al-Rāghib, Rāġıb mentions the positions of several thinkers consider-
ing the freedom of will and action in relation to God, including “the author of the 
Qabasāt“. This author is Mīr Dāmād Astarābādī, the 17th-century Persian scholar 
associated with the so-called Isfahan school of speculative philosophy.81 His philo-
sophical work, Kitāb al-Qabasāt, was neither present in Rāġıb’s library nor in any 
of the estate inventories. In Safīnat al-Rāghib, however, Rāġıb refers to other expo-
nents of this philosophical school, like ‘Abd al-Razzāq Lāhījī,82 as well.

b. al-Ģusayn’s letter on political ethics to his son in the version transmitted by Ibn 
Khaldūn, Ghazālī’s al-Risāla al-qudsiyya and Jāmī’s Risāla fī kalimat al-tawģīd.

79 BOA, D. BŞM. MHF 12675.
80 Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Asrār al-tanzīl: Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 20, 21, no 

inventory; Maģmūd al-Zamakhsharī, al-Kashshāf ‘an ģaqā’iq al-tanzīl: MS Ragıb 
209, plus several later copies, BOA D. BŞM. MHF 12703/13; Muģammad al-Quršubī, 
Jāmi‘ aģkām al-Qur’ān: MS Ragıb 81, D. BŞM. MHF 12449, 12460; ‘Abdallāh al-
Bayēāwī, Anwār al-tanzīl: MS Ragıb 66, plus several later copies, D. BŞM. MHF 
12703, 12563, 12496, 12675, 12606, 12535, 12512, 12811/17; Aģmad al-Khafājī, Ģāshiya 
‘alā tafsīr al-Bayēāwī: MS Ragıb 103, plus later copies, possibly D. BŞM. MHF 12703. 

81 Rāġıb, Safīna, 305. Rāġıb’s quote refers to Muģammad b. Muģammad Bāqir Dāmād 
al-Ģusaynī Mīr Dāmād, Kitāb al-Qabasāt, ed. M. Muģaqqiq, T. Isutzu, ‘A. Mūsavī 
Bihbihānī and I. Dībājī (Teheran University Press, 1977), 407-484 (the tenth qabas). 
On Mīr Dāmād (d. 1630-31), a teacher of Mullā Ŝadrā, see A. J. Newman, “Dāmād”, 
in Encyclopaedia Iranica, vol. VI, 623-626.

82 “Rāġıb, Safīna, 273. On ‘Abd al-Razzāq Lāhījī (d. 1661), see Wilferd Madelung, “‘Abd-
al-Razzāq b. ‘Alī al-Ģosaynī Lāhījī”, in Encyclopaedia Iranica, vol. I, 154-157.
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Most titles mentioned above seem to have been well-known among mid-18th 
century Ottoman literati (if not among bureaucrats, then among scholars), but 
Rāġıb Paşa’s reference to exponents of the so-called Isfahan school, especially of 
Mullā Ŝadrā, was exceptional. Rāġıb had already come into contact with the lat-
ter’s thought when he was defterdār of Erivan in 1727-28 and commissioned a 
copy of Mullā Ŝadrā’s commentary on al-Abharī’s Hidāyat al-ģikma in Tabrīz.83 In 
addition to this commentary, Rāġıb quotes from Mullā Ŝadrā’s most voluminous 
book al-Asfār al-arba‘a,84 and then praises him as “Ŝadr al-Dīn al-Shīrāzī, one 
of the excellent recent scholars of the Imāmiyya and one of the exemplary pro-
found mystics. May God be most merciful with him.”85 Few authors quoted by 
Rāġıb get a similar blessing. Besides, this is one of few cases when Rāġıb deemed 
it necessary to explicitly introduce an author to the reader because Mullā Ŝadrā 
was virtually unknown in most parts of the empire.86 Just as in the case of Bahā’ 
al-Dīn al-‘Āmilī, Mullā Ŝadrā’s political and religious attitudes hardly preoccupy 
Rāġıb; he only mentions it once in a matter-of-fact manner.87 Denomination is 
obviously immaterial in either context.88

But, in contrast to almost all other scholars mentioned in the Safīna, Rāġıb 
felt obliged to introduce this highly appreciated author to the Ottoman reader-
ship: “[Quoted] from the section on kalām in al-Asfār al-arba‘a by Ŝadr al-Dīn 
Shīrāzī. [This book] combines the philosophy of illumination (ģikmat al-ishrāq) 
with mysticism (taŝawwuf). It had been unknown in the central lands of the 

83 Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 862 (Sharģ Hidāyat al-ģikma), fol. 1a and 254a; cf. 
Başar 1997, 270. On al-Abharī’s book and Mullā Ŝadrā’s commentary, see Brockel-
mann, Geschichte, vol. I, 464-465 and suppl. II, 589.

84 Rāġıb, Safīna, 333-339. Cf. Ŝadr al-Dīn al-Shīrāzī, al-Ģikma al-muta‘āliya fī l-asfār 
al-‘aqliyya al-arba‘a, 9 vols. (Qum: al-Maktaba al-Muŝšafāwiyya, 1966-67), vol. VI, 
379-388.

85 Rāġıb, Safīna, 339.
86 Except of Iraq, where Mullā Ŝadrā’s ideas must have been current among the Shī‘ī 

scholars of Najaf and Karbalā’.
87 Rāġıb, Safīna, 673.
88 Rāġıb Paşa’s intellectual interest must not, of course, be confused with political ac-

tion. In the 1736 negotiations with Nādir Shāh’s envoys, he did take a compromising 
attitude, but only to avoid an unnecessarily costly and bloody war. A statement in 
this sense is put into Rāġıb’s mouth in Şem’dânî-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi târihi 
Mür’i‘-tevârih, ed. Münir Aktepe, 3 vols. (Istanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1976-
1980), vol. I, 123. In Rāġıb’s own account on the negotiations, however, no reference 
is made to theological and philosophical issues; cf. Koca Râgıb Mehmed Paşa, Tahkik 
ve Tevfik. Osmanlı-İran Diplomatik Münasebetlerinde Mezhep Tartışmaları, ed. Ahmet 
Zeki İzgöer (Istanbul: Kitabevi, 2003).
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Ottoman Empire (al-diyār al-rūmiyya), until I brought a manuscript of it from 
Iraq and had it copied once or twice.”89 Apparently, Rāġıb Paşa was instrumental 
in introducing Mullā Ŝadrā’s ideas to the Ottoman audience, as al-Asfār al-arba‘a 
(Mullā Ŝadrā’s magnum opus) was indeed absent in contemporary probate in-
ventories. According to the first library inventory,90 Rāġıb Paşa donated a two-
volume copy of al-Asfār to his library, but it seems to have been lost and is not 
listed in the library catalogue of 1892 any more. In addition, Rāġıb donated two 
copies of another book by Mullā Ŝadrā, al-Shawāhid al-rubūbiyya.91 

Rāġıb Paşa’s engagement with Mullā Ŝadrā’s thought culminated in the study 
of al-Asfār and al-Shawāhid, but his intellectual curiosity seems to have already 
been stimulated when he went to western Iran as an official in the 1720’s and 
acquired a copy of Mullā Ŝadrā’s commentary on Abharī’s madrasa textbook 
Hidāyat al-Ģikma.92 Philosophical and metaphysical questions continued to 
dominate Rāġıb’s intellectual endeavour when he employed Ibrāhīm al-Ģalabī 
as his tutor, and are again well-represented in the Safīna, which was for the most 
part compiled in the 1750’s. Not surprisingly, such preferences tended to influ-
ence Rāġıb’s poetry, as well.93 

Old and new topics

Some topics addressed in the Safīna seem to have remained favoured subjects 
of discussion for generations, as they had already been included in Kātib Çelebi’s 
Mīzān al-ģaqq completed in 1656, for example the faith of the prophet’s parents 
and of the Pharaoh, as well as controversies on Ibn al-‘Arabī’s teachings.94 On the 

89 Rāġıb, Safīna, 857.
90 Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 4111, fol. 26a.
91 Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 867-868. It is, however, hardly mentioned in Safīnat 

al-Rāghib.
92 Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 862, fol. 254a: “this is one of the books copied in 

the city of Tabriz for the unworthy Meģmed Rāġıb, the treasurer of Erivan (mimmā 
istaktabahu l-ģaqīr Muģammad Rāghib daftarī-i khazīnat Revān bi-baldat Tabrīz).”

93 Although poetic language was quite remote from scholarly discourse, Rāġıb is consid-
ered the most important exponent of “wisdom poetry” (hikemî şiir) of his time; this 
inclination is reflected by his emulation of Nābī, as well; see, Osman Horata, “Klasik 
estetikte hazan rüzgârları: Son Klasik Dönem (1700-1800). Şiir”, in Türk Edebiyatı 
Tarihi, eds. T. S. Halman, O. Horata et al. (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
2006), vol. II, 496.

94 Kātib Çelebi, The Balance of Truth. Translated with introduction and notes by G. L. 
Lewis (London: Allen and Unwin, 1957), 65-83.
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other hand, several topics discussed prominently in Mīzān al-ģaqq, like singing, 
dancing, whirling, visiting tombs and other ŝūfī practices, or the consumption of 
coffee, tobacco and certain drugs,95 are not mentioned in the Safīna. These de-
bates obviously played an important role in their time, when controversy between 
Ebū l-Su‘ūd and Birgili or between ŝūfīs and ķāēīzādelis had enjoyed significant 
political importance, which in the mid-18th century was no longer the case.

Rāġıb quotes dozens of authors on a variety of philosophical and theological 
topics, ranging from Suhrawardī to Mīr Ģusayn Maybudī, from Ibn Khaldūn 
to Ibn al-‘Arabī.96 Most quotations refer not directly to original “classics”, but to 
commentaries, supercommentaries and treatises that were fairly recent in Rāġıb’s 
time, indicating that those fundamental works were not simply repeatedly read, 
but, as true classics, were accepted as the basis of contemporary intellectual dis-
course, as in the case of Saçaķlızāde’s commentary Nashr al-Šawāli‘ and Ibrāhīm 
al-Ģalabī’s compendium Risāla fī khalq af‘āl al-‘ibād.97

Ibn Khaldūn’s Muqaddima, today regarded as a classic, seems to have been 
discovered or rediscovered by the Ottomans. Its reception dates back to the 17th 
or even to the 16th century,98 growing more intense in the early 18th century, 
when Pīrīzāde Meģmed Ŝāģib translated part of it into Turkish in 1725. This 
reception is also documented by a sizeable number of manuscripts,99 as is the 
employment of Khaldūnian social theory by influential scholars like Kātib Çelebi 

95 Kātib Çelebi, Balance, 38-46, 50-64.
96 In the rearranged print edition published in 2000, almost 100 pages pages are devoted 

to felsefe, manšiq and nafsāniyyāt (Safīna, 663-761), and 340 pages to ‘aqīda and kalām 
(231-571).

97 On the other hand, Rāġıb repeatedly cited directly from ‘Aēud al-Dīn al-Ījī’s (d. 1355) 
Mawāqif, while the library inventory as well as the probate inventories contain only 
commentaries.

98 Muŝšafā ‘Ālī (d. 1600) does not seem to be directly influenced by the Muqaddima 
(Cornell H. Fleischer,  “Royal Authority, Dynastic Cyclism, and ‘Ibn Khaldûnism’ 
in Sixteenth-Century Ottoman Letters”, in Ibn Khaldun and Islamic Ideology, ed. B. 
B. Lawrence (Leiden: Brill, 1984), 45-64), but some passages were already quoted 
verbatim in Bostān’s Süleymānnāme dated 1542 (Petra K. Kappert, “Zur Charakteris-
tik osmanischer historiographisch-narrativer Quellen des 16. Jahrhunderts”, in XIX. 
Deutscher Orientalistentag vom 28. September bis 5. Oktober 1975 in Freiburg im Breisgau, 
ed. W. Voigt (Wiesbaden: Harrassowitz, 1977), 1204-1209).

99 According to the Süleymaniye catalogues and the metasearch interfaces of Turkish 
manuscript libraries (www.yazmalar.gov.tr and http://ktp.isam.org.tr/ktpgenel/fin-
drecords.php), there are more than 60 copies in Istanbul alone, almost half of them in 
Turkish translation. 
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and, following his lead, by the historian Muŝšafā Na‘īmā.100 Safīnat al-Rāghib, 
however, does not refer to the Muqaddima in matters of history or society, but in 
connection with prophethood, ethics and mysticism,101 which probably means 
that Rāġıb was not particularly interested in Ibn Khaldūn’s social theory, at least 
not in the context of the Safīna.

In the probate inventories, Ibn Khaldūn’s Muqaddima (not to mention the 
whole of Kitāb al-‘ibar) does not appear at all, except for one entry that may 
be deciphered as Tārīĥ-i Ĥaldūn.102 This suspicious absence seems even more 
remarkable if we take into consideration that several officials seem to have been 
collectors of history books,103 among them Na‘īmā’s history as well as several 
works by Kātib Çelebi. Rāġıb Paşa obviously knew the Muqaddima, and his social 
peers had a good chance to be acquainted at least indirectly with Ibn Khaldūn’s 
thought, but their interests seem to have been different from what 20th- and 21st-
century historians may expect. It would be worthwhile to ascertain in the course 
of further research whether Ibn Khaldūn’s reception was less uniform than it has 
thus far been judged to be, while Kātib Çelebi, Na‘īmā and others might have be-
longed to a Khaldūnian “school” that was mainly interested in his social theory.

Bahā’ al-Dīn al-‘Āmilī’s already mentioned Kashkūl, containing a potpourri 
of Arabic and Persian poetry and prose on a variety of subjects, is quoted several 
times in Safīnat al-Rāghib.104 Due to its purpose as a substitute or preparatory 
reading for salon conversation, the Kashkūl lacks an overarching organisational 
structure, topical or otherwise, a peculiarity it has in common with Safīnat al-
Rāghib. Rāġıb’s reference to the Kashkūl suggests a certain interest in Persian intel-
lectual life, as Bahā’ al-Dīn al-‘Āmilī (d. 1621) was a prominent scholar and man 
of letters of Safavid Iran and one of Mullā Ŝadrā’s teachers.105

Given the impressive number of belles-lettres books listed in the muĥallefāt 

100 Bernard Lewis, “Ibn Khaldūn in Turkey”, in M. Sharon, Studies in Islamic history and 
civilization in honour of Professor David Ayalon (Leiden: Brill, 1986), 527-530.

101 Rāġıb Paşa possessed a copy of Ibn Khaldūn’s history (Süleymaniye Ktp, MS Ragıb 
Paşa 978).

102 BOA, D. BŞM. MHF 12530.
103 For example, the Tārīĥ-i Na‘īmā, which draws on Ibn Khaldūn’s views to a certain 

extent, is listed in 18 inventories. Some pashas and bureaucrats were indeed collectors 
of history books, e. g. ‘Abdī-Paşazāde el-Ģācc ‘Alī Paşa with at least 24 out of 104 book 
titles relating to history (BOA, D. BŞM. MHF 12563).

104 On ‘Āmilī and his Kashkūl, see Bosworth, Bahā’ al-Dīn, and Steward, “Bahā’ al-Dīn”.
105 Ibid., 11-15. Like several Shī‘ī scholars, ‘Āmilī migrated from Jabal ‘Āmil in Lebanon to 

Iran.



HENNING SIEVERT

181

registers, it is striking that the Kashkūl does not appear there even once. Accord-
ing to Bosworth, ‘Āmilī’s book was well known in Iran and India, and perhaps in 
adjacent regions like Iraq or Baģrayn, but did not gain much popularity in the 
central Arabic-speaking lands (and even less so further to the north and west) 
until it was printed for the first time in 1871.106 This assumption seems to be 
corroborated by available library catalogues.107 Rāġıb Paşa decided to donate not 
only one, but three copies of this book, which until then had been very rare in 
Istanbul, to his endowment library in an effort to make it accessible to a broader 
audience.108

Since Rāġıb Paşa is primarily remembered as a poet, it can safely be assumed 
that he was fully conversant in the Arabic, Turkish and Persian adab traditions, 
and his reading interest clearly included various theological and philosophical 
topics, but it is now also possible to ask which topics failed to attract his inter-
est. His writings and library do not reveal much about a possible interest beyond 
the lands of Islam, but foreign sources do hint at a certain curiosity towards the 
greater world. According to the learned Italian cleric Gianbattista Toderini, who 
visited the waqf library around 1781, Rāġıb Paşa’s library held translations of 
Western medical books,109 and he had commissioned a translation of du Halde’s 

106 Bosworth, Bahā’ al-Dīn, 21-2. Especially in Iran and in the Shī‘ī tradition, several 
later authors modeled their work on the Kashkūl. However, Bahā’ al-Dīn al-‘Āmilī 
was not totally forgotten in the 18th-century Ottoman Empire (see, e. g., Bosworth, 
Bahā’ al-Dīn, 32, and Muģammad Amīn al-‘Umarī, Manhal al-awliyā’ wa-mashrab 
al-aŝfiyā’ min sādāt al-Mawŝil al-ģadbā’, ed. Sa‘īd al-Diwajī, 2 vols. (Mosul: Mašba‘at 
al-Jumhūriyya, 1967-68), vol. I, 241).

107 Apart from a large number of late 19th-century prints, few manuscripts west of Iran 
predated Rāġıb Paşa’s time, and all of them were stored in libraries only established 
in the 18th century. An examination of these manuscripts could determine whether 
they were produced in the Ottoman Empire. This preliminary statement is made after 
consulting the catalogues of Süleymaniye library and ISAM’s Türkiye Kütüphaneleri 
Veri Tabanı (http://ktp.isam.org.tr).

108 Two copies were written in the 17th century; the pasha probably brought both of 
them from Iran or Iraq (Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 1181, fol. 372a and MS 
Ragıb Paşa 1183, fol. 491a). The third copy was finished in 1744 (MS Ragıb Paşa 1182, 
fol. 317a).

109 He claims to have been shown translated books of Thomas Sydenham and Hermann 
Boerhaave in Rāġıb  Paşa’s library (Gianbattista Toderini, Letteratura Turchesca, 2 vols. 
(Venice: Storti, 1787), vol. I, 150-1). Unfortunately, neither the catalogues nor surviv-
ing books seem to support this. Until Toderini’s visit to the library in the early 1780s, 
few books had been added, which were listed in a distinct manner in the inventory 
Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 4111.
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Déscription de la Chine et de la Tartarie chinoise, which was never finished because 
of the sponsor’s demise.110

The Scottish physician Patrick Russell, a long-time resident of Aleppo, proud-
ly pointed to his conversations on geography and medicine with the vālī of the 
province (namely, Rāġıb Paşa), mentioning that the pasha showed him a silk map 
with familiar place names written in Arabic script.111 On another occasion, Rāġıb 
showed Russell a manuscript copied by one of his daughters and praised her ac-
complishments in the field of Arabic literature,112 indicating that he encouraged 
the girl’s adab education.

Despite his many interests, certain fields of knowledge did escape Rāġıb’s 
attention. For example, both of his teachers Ibrāhīm al-Ģalabī and ‘Abd al-
Lašīf al-Dimashqī shared a passion for mathematical science, which is hardly 
reflected in Rāġıb’s excerpts nor in his library and may have been considered 
to be of minor importance from a literary bureaucrat’s point of view.113 The 
pasha continued to disregard mathematical science in his literary exchange with 
the scholar Abū l-Ģasan al-Tūnisī, who also wrote treatises on geometry and 
astronomy.114

Although there are no contemporary sources directly relating to Rāġıb Paşa’s 
salon (meclis), we may presume that the pasha’s household members, friends, cli-
ents and allies used to frequent these meetings. They would have done so for 
intellectual stimulus as much as for social and political reasons because the meclis 
provided them with an opportunity to meet the host as well as to build fur-
ther useful contacts. It brought bureaucrats and scholars together to discuss adab 
topics as well as scholarly issues, thus forming a meeting place for provincial 

110 Toderini, Letteratura, vol. I, 146.
111 Alexander Russell, The natural history of Aleppo and parts adjacent... (London: Rob-

inson, 2nd ed., 1794), vol. II, 110. Cf. Ariel Salzmann, Tocqueville in the Ottoman Em-
pire. Rival Paths to the Modern State (Leiden: Brill, 2004), 31-37 and Virginia Aksan 

“Ottoman Sources of Information on Europe in the Eighteenth Century”, Archivum 
Ottomanicum 11 (1986), 5-16 (p. 14).

112 Russell, History, vol. I, 249-50.
113 For Ģalabī‘s writings on mathematics and astronomy, see Osmanlı Matematik Li-

teratürü Tarihi, 224-7, GAL II, 126, and Süleymaniye Ktp., MS Esad 1953; for ‘Abd 
al-Lašīf ’s writings on arithmetics, geometry, astronomy and chronology, see Murādī, 
Silk, vol. III, 132; Osmanlı Matematik Literatürü Tarihi, 194-7 and Osmanlı Astronomi 
Literatürü Tarihi, 2 vols., ed. E. İhsanoğlu (Istanbul: IRCICA, 1997), vol. I, 427-9.

114 Jabartī, ‘Ajā’ib, vol III, 203-4. Yet, mathematics and astronomy are not completely 
absent from Rāġıb’s compilation: Rāġıb, Safīna, 767, 781-788 and 841-846.
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bureaucrats,115 for bureaucrats of the central administration,116 and for high-
ranking ‘ulamā’.117 As many of Rāġıb Paşa’s associates have left written sources in 
their own right, it would be quite possible to further expand our knowledge of 
what they used to read.

For instance, the poet and later şeyĥülislām Çelebizāde ‘Āŝım İsmā‘īl Efendi 
presented several books118 to Rāġıb Paşa, which are preserved in his library. ‘Āŝım 
and Rāġıb shared a  commitment to adab119 as well as an interest in intellectual 
trends in Persia. He annotated one of the two manuscripts of Lisān al-khawāŝŝ120 
on terminological and numerological aspects of religious disciplines, which is 
mentioned in Safīnat al-Rāghib and extant in the Rāġıb Paşa library.121 On an-
other occasion, ‘Āŝım asked a certain Nu‘mān Efendi, who procured one of these 
two manuscripts, to find another book for him in Baghdad, namely Ģikmat-i 
gawhar-i murād122 on ontology, prophethood, the imamate and the hereafter 
by the already mentioned ‘Abd ar-Razzāq Lāhījī. While curiosity about Western 

115 For instance, Muģammad b. Yūsuf al-Nihālī and Yūsuf al-Jābirī from Aleppo.
116 E. g., Rāġıb’s clients Kāşif Meģmed Emīn, Ĥašībzāde Dāniş Aģmed, and İbrāhīm 

Münīb. Among Rāġıb Paşa’s influential associates in the bureaucracy was Aģmed 
Resmī, a client and son-in-law of Rāġıb’s erstwhile ally re’īsülküttāb el-Ģācc Muŝšafā 
(for Resmī, see Virginia Aksan, An Ottoman statesman in war and peace: Ahmed Resmi 
Efendi, 1700-1783 (Leiden: Brill, 1995).

117 Apart from Ibrāhīm al-Ģalabī, ‘ulamā’ participants in the salon would have been 
Mollācıķzāde İsģāķ, Vaŝŝāf ‘Abdullāh and his son Vaŝŝāfzāde Meģmed Es‘ad, the sati-
rist poet ‘Abbāszāde Ģaşmet Meģmed and Çelebizāde İsmā‘īl ‘Āŝım. Zübeyde Fıšnat 
Ĥānım, daughter of a şeyĥülislām, is famous for her poetic exchanges with Rāġıb Paşa. 
The personal contacts listed here and in the preceding notes are of course far from 
exhaustive (cf. Sievert, Provinz).

118 The following is an incomplete list of manuscripts presented by ‘Āŝım: Süleymaniye 
Ktp., Ragıb Paşa 1221, 162, 806, 827, 1217 and 1218. Cf. ‘Āŝım, Münşe’āt, 60.

119 He authored the court chronicle Tārīĥ-i Çelebizāde, a collection of exemplary letters 
(münşe’āt), poetry assembled in a divan, as well as translations of the world history 
Ģabīb al-siyar and the travel account ‘Ajā’ib al-lašā’if (both from Persian to Turkish). 
Besides, ‘Āŝım composed several artfully written letters to Rāġıb Paşa that are pre-
served in his Münşe’āt. 

120 For Lisān al-khawaŝŝ fī dhikr ma‘ānī al-alfāž al-iŝšilāģiyya li-l-‘ulamā’ by Muģammad 
b. al-Ģasan Aqā Riżā Qazvīnī (d. 1096/1684), see Āqā Buzurg al-Šahrānī, al-Dharī‘a 
ilā taŝānīf al-Shī‘a, 26 vols. (Beirut: Dār al-adwā’, 1983-1986), vol. XVIII, 302-4.

121 Rāġıb, Safīna, 188-191. The two manuscripts are Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 
805 and 806.

122 Çelebizāde ‘Āŝım İsmā‘īl, Münşe’āt-ı ‘Āŝım, [Istanbul:] Lušfullāh, 1286/1869, 219. The 
precise title asked for is Majma‘-i baģrayn-i taŝavvuf va ģikmat-i gawhar-i murād, 



READINGS OF AN EIGHTEENTH CENTURY OT TOMAN BUREAUCRAT

184

Europe seems to have been rising among 18th century Ottoman bureaucrats, 
there are indications of a serious interest in Persian thought as well, at least as far 
as Rāġıb Paşa, Çelebizāde ‘Āŝım and possibly more people belonging to their in-
tellectual milieu are concerned. A closer study of their readings and interrelations 
would reveal whether they formed an intellectual circle with a distinct profile of 
interests.

Conclusion

Most of the books commonly owned by bureaucrats were present in Rāġıb 
Paşa’s library, which is not surprising for standard works, but due to their diver-
gent purposes, private libraries are not easily compared with public libraries. To 
track individual fields of interest represented in a private book collection, it is 
more appropriate to compare them with an excerpt collection intended as a “one-
volume library”. In Safīnat al-Rāghib, speculative theology, philosophy, dogma 
and metaphysics figure prominently, quite in contrast to bureaucrats’ private col-
lections, which would typically be dominated by adab books (especially belles 
lettres and history) as well as books of piety. However, other fields of knowledge 
typically of special interest to scholars, like jurisprudence and ģadīth, appear in 
the Safīna only in theological or philosophical contexts, or even for providing 
curiosities. While topics that had enjoyed importance in earlier times or that 
modern scholars might expect are absent, unexpected topics emerge that Rāġıb 
Paşa introduced to the attendees of his meclis, as in the case of ‘Āmilī’s Kashkūl 
and the writings of Mullā Ŝadrā. 

Rāġıb Paşa’s level of erudition was certainly unusual, but many bureaucrats 
strove to emulate him well into the 19th century, at least as far as adab is con-
cerned.123 He should therefore not be regarded as a typical bureaucrat, but as 
a model Ottoman “gentleman” with some unusual areas of scholarly interest. 
Comparing his collection of excerpts and his private book collection with books 
owned by other bureaucrats and pashas provides hints at what may have been 
discussed in his meclis. This salon would seem to have connected literary with 
certain philosophical-theological interests, with a special emphasis on Persian in-
tellectual life (including a continuous admiration for Persian poetry). It seems 

which may indicate just the same book or a commentary on it, or perhaps two books, 
the first one being an unknown book on sufism.

123 Recep Ahıshalı, Osmanlı Devlet Teşkilatında Reisülküttablık (XVIII. Yüzyıl) (Istanbul: 
TATAV, 2001), 15-17; Şeyh Galip, Hüsn ü Aşk, transcr., comm. V. R. Holbrook (New 
York: The Modern Language Association of America, 2005), 74; Aksan, Statesman, 
1995, 7.
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that some influential mid-18th century Ottoman literati were looking to the East 
at least as much as to the West.

However, a thorough study of the Safīna and of Rāġıb’s poetry, as well as a 
scholarly catalogue of his library would be prerequisites for drawing a complete 
picture. Assuming that topics included in literary, or scholarly, collections of ex-
cerpts correspond to topics discussed in the salon conversation of a meclis, a study 
of mecmū‘as in combination with privately-owned manuscripts and probate in-
ventories would allow for at least some eavesdropping on other Ottoman salons.

Eavesdropping On the Pasha’s Salon: Usual and Unusual Readings af an Eighteenth-
Century Ottoman Bureaucrat
Abstract  is contribution traces the intellectual activities and reading interests of 
18th-century bureaucrats and high-ranking administrators as represented by a collec-
tion of excerpts, an endowment library, and books listed in probate inventories. e 

ndings are compared in order to determine whether the intellectual and reading 
interests of an in uential individual, namely Rāġıb Paşa (d. 1763), were unusual 
within his social group.
Keywords: 18th century, intellectual history, bureaucrats, ķalemīye, reading, educa-
tion, Iran, Ragib Pasa
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Appendix

1. Books prominently cited in Safīnat al-Rāghib

Title Safīnat al-Rāghib, pages
Library cata-

logue number 
(1764)

Probate inven-
tories listing 

the title

Ibn Nujaym, al-Ashbāh wa-l-nažā’ir 370, 862 448 9

Ibrāhīm al-Ģalabī, Risāla fī khalq af‘āl 
al-‘ibād 303-5, 703 769 0

Fakhr al-Dīn al-Rāzī, al-Mašālib al-‘āliya
247-9, 301-2, 365-7, 374, 
385-6, 640-2, 706-7, 734-
737, 760-1, 788-9

810 1

Ibn al-‘Arabī, al-Futūģāt al-Makkiyya 273-4, 631-2, 731, 833 704 2

Fīrūzābādī, al-Qāmūs al-muģīš 179, 188, 300, 505, 551, 
848, 863

1426, 1427, 
1428 7

Ibn al-‘Arabī, Fuŝūŝ al-ģikam 273, 630 1453/4 9

Kāshānī, al-Tamhīd fī bayān al-tawģīd 265, 368-9 726 0

Ibn Ģazm, Kitāb al-Fiŝal fī l-milal 
wa-l-niģal

353, 398, 403, 414, 582, 
589 815, 816 3

Ghazālī, Iģyā’ ‘ulūm al-dīn 128, 259, 328, 378, 546, 
604-5, 637, 719 645 4

Mīr Ģusayn Maybudī, Sharģ Dīwān ‘Alī 619, 761 - 0

Abharī’s Hidāyat al-ģikma 486, 619 -124 7

Saçaķlızāde Meģmed Mar‘aşī, Nashr 
al-Šawāli‘ 429-554 818 1

Mīr Dāmād Astarābādī, al-Qabasāt 305 - 0

‘Abd al-Razzāq Lāhījī, [Risāla] 273 - 0

Mullā Ŝadrā, al-Asfār al-arba‘a 333-9 -125 0

Mullā Ŝadrā, al-Shawāhid al-rubūbiyya 339 867, 868 0

Ibn Khaldūn, al-Muqaddima (K. al-‘Ibar) 191-4, 218-24, 602-12, 
829-33 978 (1?)126

124 Commentaries on Hidāyat al-ģikma by Mullā Ŝadrā (Süleymaniye Ktp., MS Ragıb 
Paşa 862), Mīr Ģusayn Maybudī (MS Ragıb Paşa 863, 864), and al-Qušb al-Gīlānī 
(MS Ragıb Paşa 1295).

125 According to the first inventory Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 4111, fol. 26a, 
Rāġıb Paşa donated a two-volume copy of al-Asfār al-arba‘a to his library, but it no 
longer appears in the library catalogue of 1892.

126 The entry might be read as Tārīĥ-i Ĥaldūn.
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Bahā’ al-Dīn al-‘Āmilī, al-Kashkūl li-
khātimat al-udabā’ wa-ka‘bat al-žurafā’

19, 44, 207, 227, 595, 671-3, 
763, 825, 862-3

1181, 1182, 
1183 0

Aģmad b. Yaģyā al-Taftazānī, Majmū‘at 
al-Ģafīd

18, 32, 82, 130, 269, 302, 
370 1488 0

Abū l-Baqā’ al-Kafawī (Kefevī), Kulliyyāt 
al-Kafawī

23-33, 37-8, 183-4, 187-9, 
239-40, 261-2, 291-2, 340-8, 
351-3, 449-51, 578, 676-7, 
671-2, 712-3

1432, 1433, 
1434, 1435 3127

Jalāl al-Dīn Davānī, Risālat al-Zawrā’ 644-60 1460/25, 
1478/10-12 1

Ījī, al-Mawāqif

207, 229, 272-7, 439, 449-
51, 456, 462-6, 475, 479-99, 
505-6, 514-7, 521-38, 542, 
546-7, 553, 672, 700, 720, 
777 

several com-
mentaries

several com-
mentaries

2. Categories of books donated by Rāġıb Paşa to his library endowment

Category according to inventory Number of titles Ratio (%)

exegesis (tafsīr) 143 13,1

jurisprudence ( qh) 143 13,1

belles lettres (adab) 121 11,1

theology (‘aqā’id, kalām) 114 10,4

philosophy, mathematics (ģikma, manšiq, handasa, hay’a, ģisāb) 101 9,2

Islamic tradition (ģadīth) 86 7,9

grammar (naģw, ŝarf) 83 7,6

history, biography (siyar, tārīkh) 79 7,2

principles of law (uŝūl al- qh) 72 6,6

mysticism (taŝawwuf) 48 4,4

rhetoric (ma‘ānī, bayān) 43 3,9

dictionaries (lugha) 38 3,5

medicine (šibb) 22 2,0

Qur’ān copies (maŝāģif) 2 0,2

total 1095 100

127 Listed as Ta‘līķāt-ı Kefevī.
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3. Books listed in Shaykh ‘Abd al-Lašīf ’s ijāza to Rāġıb Paşa

Author and book title Ijāza

Manuscripts in 
library (1764), 

catalogue 
number

Safīnat 
al-Rāghib, 

pages

Probate inven-
tories listing 

the title

Bukhārī, Ŝaģīģ fol. 20a 335 - 13

Muslim, Ŝaģīģ fol. 20b 339-340 - 2

Abū Dāwūd, Sunan fol. 21a - - 1

Tirmidhī, Jāmi‘ fol. 21b - - 1

Nasā’ī, Sunan fol. 21b - - 1

Ibn Māja, Sunan fol. 22a 259 - 2

Mālik b. Anaŝ, Muwašša’ fol. 22a 357 10, 118, 375 1

Qāēī ‘Iyāē al-Yaģŝūbī, al-Shifā’ fī ta‘rīf ģuqūq 
al-Muŝšafā fol. 22b 329-331 - 19

al-Ģusayn b. Mas‘ūd al-Baghawī, Maŝābīģ fol. 22b 335 - 2

al-Khašīb al-Tabrīzī, Mishkāt fol. 23a [354]128 - 0

Ŝafā’ī, Mashāriq fol. 23a - - 0

Suyūšī, al-Jāmi‘ al-ŝaghīr fol. 23b 254 120, 725 1

Nawawī, al-Adhkār fol. 23b - - 3

Bayēāwī, Tafsīr fol. 24a 66

84-5, 91-2, 
163, 260, 271, 
284, 369, 644, 

695

7

Abū l-Su‘ūd, Tafsīr fol. 24a 55 87 2

Qasšallānī, Sharģ al-Bukhārī fol. 24a 291-293 - 2

Ibn Ģajar al-‘Asqalānī, Sharģ al-Bukhārī fol. 24a - - 0

Ghazālī, Kitāb al-iģyā’ fol. 24a 645

128, 259, 328, 
378, 546, 

604-5, 637, 
719

4

Ghazālī, Mishkāt al-anwār fol. 24a - 63, 693 2

Ibn al-‘Arabī, al-Futūģāt al-makkiyya fol. 24b 704-705 273-4, 632, 
728-731, 833 2

Fīrūzābādī, al-Qāmūs al-muģīš fol. 25b 1426-1428
179, 188, 300, 
505, 551, 848, 

863
7

128 Not listed in Süleymaniye Ktp., MS Ragıb Paşa 4111 and therefore probably acquired 
after Rāġıb’s death.
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Ibn al-Athīr, al-Nihāya fol. 25b 359 19, 303 3

Būŝīrī, al-Hamziyya fol. 25b - - 0

Jazūlī, Dalā’il al-khayrāt fol. 25b 255 105-6 11

Shādhilī, Ģizb al-baģr fol. 25b - - 0

‘Abd al-Salām al-Mashīsh, Ŝīghat al-ŝalāt fol. 25b - - 0

Suhrawardī, al-Arba‘ūn al-idrīsiyya fol. 25b - - 0

4. Selected probate inventories (muĥallefāt defterleri)

D. BŞM. MHF Name of the deceased year AD number of book titles

50/64 el-Ģācc Meģmed Ķudsī Efendi 1765 288129

50/51, 12710, 
12718, 12719 Bāhir Muŝšafā Paşa 1765 13

12395 Dāmād ‘Alī Paşa 1716 55

12408 Ģasan Paşa 1724 25

12416 Ģasan Aġa 1729 15

12418 Meģmed Paşa 1729 97

12449 ‘Alī Paşa 1736 132

12455 ‘Abdullāh Paşa 1735 23

12459 İsmā‘īl Paşa 1735 3

12460 Süleymān Aġa n. d. 71

12493 ‘Ośmān-Paşazāde Meģmed Paşa 1738 3

12494 ‘Āšıf Muŝšafā Efendi 1741 3452130

12512 ‘Abdullāh Paşa n. d. 95

12530 Yeğen Efendi 1756 305

12535 La‘lī el-Ģācc Muŝšafā Efendi 1741 78

12541 el-Ģācc Aģmed Paşa 1742 47131

12563 ‘Abdī-Paşazāde el-Ģācc ‘Alī Paşa 1744 104

12586 Meģmed Paşa 1750 17

129 Fifty-three titles of 235 volumes mentioned.
130 Only three titles listed, while 3449 volumes destined for ‘Āšıf Efendi’s endowment 

library are mentioned summarily. 
131 Only four titles out of 43 volumes listed explicitly.
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12606 ‘Abdurraģmān Paşa 1752 87

12609 İsmā‘īl Paşa 1753 3

12619 Ģasan Aġa 1755 124

12624 el-Ģācc ‘Abdī Efendi 1767 68

12641 Nu‘mān Paşa 1756 33

12646 Köprilizāde ‘Abdullāh Paşa 1735 121

12650 ‘Abdullāh Paşa 1750 107

12664 Dīvoġlı el-Ģācc Muŝšafā 1757 11

12669 Yeğen ‘Alī Paşa 1756 31

12675 Aģmed Paşa n. d. 509

12678 Ģasan Şāh Efendi 1759 104

12684 Ģalīmī Muŝšafā Paşa 1760 42

12694 Şehsuvārzāde Muŝšafā Paşa 1763 143

12702, 12707 Dervīş Meģmed Efendi 1764 72

12703, 12713 Kāmil Aģmed Paşa 1763 223

12714, 12715 Ĥalīl Efendi 1765 147

12811, 12817 el-Ģācc Ĥalīl Paşa 1775 105

12887 Meģmed Ĥayrī Efendi 1783 6

5. Books most commonly owned by bureaucrats and pashas (listed in six or 
more registers)

Title Probate inventories list-
ing the title

Library catalogue num-
ber (1764) Safīnat al-Rāghib, pages

Muŝģaf 20 1-2 various

Kitāb al-Shifā’132 18
sharģ: 1 329-331 -

al-An‘ām 16 - -

Tārīĥ-i Na‘īmā 16 996 -

132 Although in most cases identified as Qāēī ‘Iyāē‘s al-Shifā’ fī ģuqūq al-Muŝšafā, on 
the muslim’s obligations towards the prophet Muģammad (Şifā’-ı şerīf), several book 
titles contain the word shifā’, to be sure, most prominently Ibn Sīnā’s philosophical 
encyclopedia K. al-Shifā’ (Sufficientia).
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Tārīĥ-i Peçevī 14 - -

Ŝaģīģ al-Bukhārī 13
335 

sharģ: 285-93, 295, 
297-300

113 (commentaries)

Meśnevī 13 1201 -

Yūsuf wa-Zulaykhā 12 - -

Dalā’il al-khayrāt 11
sharģ: 7 several added after 1764 -

Tārīĥ-i Rāşid 11 992 -

Cihānnümā 11 1061-62 -

Aĥlāķ-ı ‘Alā’ī 11 966 -

Durar al-ģukkām 11 - -

al-Ashbāh wa-l-nažā’ir 10 445-48 370, 862

Jāmī 10 several works ascribed 
to him

568 (R. kalimat al-
tawģīd)

Gulistān 9
sharģ: 5 after 1764 -

Multaqā l-abģur 9
sharģ: 3

593 
sharģ: 528, 533-34 -

Tārīĥ-i Ĥoca Sa‘deddīn 9 after 1764 -

Ģā ž 7
sharģ: 5

after 1764
sharģ: in 1478 (mecmū‘a) -

Qāmūs 7 1426-28 179, 188, 300, 505, 551, 
848, 863

Bayēāwī 7 66 84-5, 91-2, 163, 260, 
271, 284, 369, 644, 695

Maqāmāt al-Ģarīrī 6
sharģ: 3

1209 
-

-
sharģ: 226

Dīwān al-Mutanabbī 6
sharģ: 3

1111-12
sharģ: 1134-35, 1169 -

Nābī 6
sharģ: 3

1113
sharģ: after 1764 -

Nižāmī 6 1094 (Khamsa) -

Hümāyūnnāme 6 1221
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Unpublished Sources

a) T. C. Başbakanlık Arşivi Osmanlı Daire Başkanlığı: 

    Bab-ı Defterî, Başmuhasebe Muhallefat Defterleri (D. BŞM. MHF).

b) Quoted manuscripts from the Ragıb Paşa collection stored in Süleymaniye 

al-Abharī, Athīr al-Dīn Mufaēēal b. ‘Umar: Sharģ Hidāyat al-ģikma. MS Ragıb Paşa 
862. 

Defter-i Kütübĥāne-i Rāġıb Paşa. MS Ragıb Paşa 4111. 

[Endowment deed of Rāġıb Paşa’s library], MS Ragıb Paşa 1337. 

al-Ģalabī, Ibrāhīm b. Muŝšafā: Tuģfat al-akhyār ‘alā al-Durr al-mukhtār, MS Ragıb 477. 

al-Ģalabī, Ibrāhīm b. Muŝšafā: Risāla fī khalq af‘āl al-‘ibād, MS Ragıb Paşa 769. 

Ibn al-‘Arabī, Muģyī al-Dīn Muģammad: al-Futūģāt al-Makkiyya, MS Ragıb Paşa 704. 

Ibn Nujaym, Zayn al-‘Ābidīn b. Ibrāhīm: al-Ashbāh wa-l-nažā’ir, MS Ragıb Paşa 448. 

[Ijāza for Rāġıb Paşa], MS Ragıb Paşa 1471/2. 

Rāġıb Meģmed Paşa: Münşe’āt ve Dīvān, MS Ragıb Paşa 1191. 

Rāġıb Meģmed Paşa: Musawwadat Safīnat al-Rāghib, MS Ragıb Paşa 1489. 

al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Muģammad b. ‘Umar: al-Mašālib al-‘āliya, MS Ragıb Paşa 810-
812. 

Ŝadr al-Dīn-i Shīrāzī, Muģammad b. Ibrāhīm [Mullā Ŝadrā]: Sharģ Hidāyat al-ģikma, 
MS Ragıb Paşa 862. 

Yanyavī, Meģmed Es‘ad: Tarjamat al-kutub al-thamāniya li-Arisšū, MS Ragıb Paşa 842. 
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Muhammed el-Akkirmânî ve “   ‘Ikdü’l-Leâlî” Adlı Eseri: Erken Modern Osmanlı 
İmparatorluğu’nda İbn Sina Alımlaması
Öz  Muhammed el-Akkirmânî (ö. 1174/1760) modern dönem tarihçiliğinde 
çalıșılmayan önemli düșünürlerden birisidir. Bu makalenin konusu, filozofun önem-
li eserleri arasında yer alan ve hâlâ yayımlanmayan ‘Ikdü’l-Leâlî fî beyân ‘ilmihî te’âlâ 
bi-gayri’l-mütenâhî adlı eseridir. Bu çalıșma, eldeki bu metni temel alarak ünlü filozof 
İbn Sina’nın (ö. 1037) etkisi veya alımlanmasını çeșitli felsefi kaynaklar çerçevesin-
de incelemeyi hedeflemektedir. Diğer yazma nüshaları dikkate almakla birlikte Kral 
Suud Üniversitesi Kütüphanesi’nde (Riyad) bulunan yazma nüshayı temel alan bu 
makalede, Akkirmânî’nin entelektüel biyografisi ve Osmanlı ilim dünyasına katkıları 
ele alınacaktır. Son olarak Akkirmânî için akılcılığının anlamı ve sınırları tartışılacak 
ve onun erken modern dönemde Osmanlı felsefesi geleneğine özgü gelişimine kat-
kıları vurgulanacaktır.
Anahtar kelimeler: Osmanlı Medreseleri, Felsefe ve İlâhiyat, İlahi Bilgi, Zaman, 
Küllîler ve Cüz’îler.

The representation of the early modern period of Islamic philosophy is quite 
controversial in contemporary Near Eastern Studies. Some authors claim that the 
period was one of deepening crisis in the Muslim lands. These explorations relate 
what may be called “the crisis of intellect” to the economic decline of the Islamic 
world or the growth of negative processes in social stratification.1 In general, this 

* The National University of Ostroh Academy, Ostroh, Ukraine. Author is grateful for 
the anonymous revisers of this article for their useful comments and suggestions.

1 See, for instance: Timur Kuran, The Islamic Commercial Crisis: Institutional Roots 
of Economic Underdevelopment in the Middle East, The Journal of Economic History, 
63 (2003): 414-446.
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crisis is juxtaposed against the entire Islamic world. But some researchers, such 
as A. Allawi2 and R. Bulliet,3 recognize the roots of this crisis as manifestations 
of some aspects of Islamic culture, mainly associated with politics and features 
of the ideals of Islamic monarchy. These approaches are strictly supported by the 
classical view of Islamic modernity as a “Dark Age,” followed, among others, by 
notable British orientalist Montgomery Watt. In his late work Islamic Philosophy 
and Theology, Watt called the era beginning at the dawn of the 16th century as the 
onset of congestion in “philosophical theology,” referring to the last outstanding 
personality of Jalāl al-Dīn al-Dawwānī (d. 1502).4 Exceptions to this rule may be 
found in the thought of Mullā Ŝadrā (d. 1640), who is recognized as “one of the 
most prominent figures of post-Avicennian Islamic philosophy.”5 There are also 
various attempts to explain the imagined “decline” of Muslim civilization on the 
basis of primary Islamic theories like those of Ibn Khaldūn (d. 1406).6 It must be 
repeated, however, that such claim for a “Dark Age” in Islamic philosophy center 
mostly on the conditions within autochthonous Arabic centers of learning (like 
Cairo), without significant reference to the heritage of Ottoman Empire or afore-
mentioned developments in the intellectual culture of Persia.

Other position is represented in the study of Michael Cook.7 Mentioning few 
of Muslim authors from 17th – 18th centuries, he pays attention to the spread of 
formal logic (‘ilm al-manšīq) in traditional religious schools of the whole Islamic 
World. Cook’s analysis seriously challenges the legacy of the myth of an Islamic 
“Dark Age.”.

Some notable observations concerning the state of philosophical learning in 16th 
century Islam are represented in study of Khaled el-Rouayheb.8 He argues that myth 
of a “Dark Age” (or, more literarily, an age of “blind obedience”, taqlīd) is merely 

2 Ali Alawwa, The Crisis of Islamic Civilization (Yale: Yale University Press, 2009).
3 Richard W. Bulliet, The Crisis within Islam, The Wilson Quarterly 26 (2002): 11-19.
4 Montgomery W. Watt, Islamic Philosophy and Theology (Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 1987), 33.
5 Ibrahim Kalin, Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intel-

lect, and Intuition (New York: Oxford University Press, 2010), xiv.
6 Mohammad R. Salama, Islam, Orientalism, and Intellectual History: Modernity and the 

Politics of Exclusion since Ibn Khaldun (London and New York: I. B Tauris, 2011).
7 Michael Cook, On Islam and comparative intellectual history, IIAS Newsletter, 43 

(2007): 7.
8 Khaled El-Rouayheb, Opening the Gate of Verification: The Forgotten Arab-Islamic 

Florescence of the 17th Century, International Journal of Middle East Studies, 38 (2006): 
263-281.
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a construction of the 19th and 20th centuries by Islamic reformist movements. Its 
leaders doubted the continuity of previous traditions in regard to what they consid-
ered their original impact, ījtihād. But in reality, the widely accepted term of taģqīq 
practice (“verification”) and titles of scholars as muģaqqiqūn (“verifiers”, i.e. reliable 
scientists) attests the ideals of the purely rational method in this period. 

This method flourished in Ottoman Empire as well. Kalām (using Watt’s term, 
it can be rightly called “philosophical theology”) maintained its high position in 
the Ottoman religious schools in 15th and 16th centuries. Although some Otto-
man scholars opposed the study of kalām because of its philosophical content, it 
continued to be one of the major disciplines of Ottoman scholarship up through 
the works of Beyazizade Ahmed (d. 1687), Abdulkadir Arif (d. 1713), Yanyalı 
Esad (d. 1730) and Gelenbevi Ismail (d. 1791).9 The latter Gelenbevi, for in-
stance, was active not only in religious sciences: he is credited with introducing 
logarithms to the Empire.10 

As Ekmeleddin İhsanoğlu clearly states, the rational sciences were made an in-
tegral part of the teaching program of religious schools (medreses), as shown in the 
pre-Ottoman Anatolian medreses and in the Ottoman medreses from the time 
of Mehmet II (1451–1481) onwards.11 Their interest was mainly concerned with 
systematic treatises on kalām, written by authors like Aēud al-Dīn al-Ījī (d. 1355), 
Sa’d al-Dīn al-Taftāzānī (d. 1390), Sayyid Sharīf al-Jurjānī (d. 1413), the afore-
mentioned Jalāl al-Dīn al-Dawwānī (d. 1502), Fakhr al-Dīn al-Rāzī (d. 1210) and 
some other scholars.12 Ibn Sīnā’s (d. 1037) authoritative commentator, Naŝīr al-Dīn 
al-Šusī (d. 1274), was taught in circles of Ottoman scientists as well.13 Works of al-
Šūsī “have attracted the interest of Ottoman scholars since the earliest days.”14

9 M. Sait Ozervarlı, Alternative Approaches to Modernization in the Late Ottoman 
Period: Izmirli Ismail Hakki’s Religious Thought Against Materialist Scientism, 
International Journal of Middle East Studies, 39 (2007): 77–102.

10 Ekmeleddin Ihsanoglu, “Institutionalisation of Science in the Medreses of pre-
Ottoman and Ottoman Turkey”, in Turkish Studies in the History and Philosophy of 
Science, ed. Gürol Irzik, Güven Güzeldere (New York: Springer, 2005), 288.

11 Ibid, 281.
12 See general outline of Ottoman kalām in: Yazıcıoglu, Mustafa Sait. Le Kalam et son 

role dans la societe turco-ottomane aux XVe et XVIe siecles (Ankara: Editions Minis-
tere de la culture, 1990).

13 Şerafeddin Yaltkaya, Türk Kelâmcıları, Dârülfünûn İlâhiyat Fakültesi Mecmuası 32 (İs-
tanbul 1932), s. 15.

14 Salim Ayduz, Naŝīr al-Dīn al-Šūsī’s Influence on Ottoman Scientific Literature 
(Mathematics, Astronomy and Natural Sciences), International Journal of Turkish 
Studies, 1 (17) (2011): 120.
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The most popular school of kalām was centered around the teachings of al-
Ash’arī (d. 935) and his followers; the other significant madhhab, that is of al-
Māturīdī (d. 944), was also well-recognized.15 However, after the comprehensive 
works of al-Jurjānī, Ottoman scholars were not engaged in distinguishing be-
tween these schools, so both teachings of al-Ash’ārī and al-Māturīdī were fre-
quently recognized as the same kind of kalām.16 

Thus, kalām was mainly used as the very method of other sciences taught in 
religious schools.17 Ottoman scholars were interested in formal logic (manšīq), 
definitions of main theological terms (ģudūd), arguments for the attributes of 
God (īthbāt ŝifāt Allah) and other problems, formulated and resolved in the works 
of aforementioned classical followers of kalām. Francis Robinson writes, that in 

“all the regions during the years 1400–1700 there was a vigorous industry of 
commentary.”18Instead of asking for some principles (uŝūl, i.e. roots), the scholars 
who followed the legendary Molla Fanari (d. 1431) were trying to develop some 
“branches” of philosophical theology (furū’). This resulted in the numbering of 
supra-commentaries and independent treaties devoted to the solutions of some 
problems developed in the course of works al-Rāzī, al-Ījī, al-Dawwānī, and other 
scholars of late Medieval Ages. Robinson also argues that by the end of the six-
teenth century the balance between the rational and transmitted sciences “had 
been upset and the rational sciences were severely threatened.”19 However, this 
priority of transmitted sciences (‘ulūm an-naqliyyah) over the rational (‘ulūm al-

‘aqliyyah) was related with the curriculum of medreses, rather than to the interest 
of the Ottoman scholars in general. 

One of the Ottoman scholars of the early modern period whose heritage in-
cludes not only “transmitted”, but “rational” sciences seems to have been ne-
glected in the majority of studies on early modern Islam. That is, Muģammad b. 
Muŝšafā al-Aqkirmānī (or Mehmet Akkirmani in Turkish sources), who left more 
than sixty treatises and commentaries on various topics of Qur’an and Sunnah, 

15 Huseyin Atay, Osmanlilarda Yuksek Din Egitimi (Istanbul: Dergah Yayinlari, 1983), 167.
16 Omer Aydin, “Kalam between Tradition and Change: The Emphasis on Understanding 

of Classical Islamic Theology in Relation to Western Intellectual Effects”, in Change 
and essence: dialectical relations between change and continuity in the Turkish intellectual 
tradition, ed. Sinasi Gündüz, Cafer S. Yaran (Washington: The Council for Research 
in Values and Philosophy, 2005), 105.

17 Ibid.
18 Francis Robinson, Ottomans-Safavids-Mughals: Shared knowledge and connective sys-

tems, Journal of Islamic Studies 8 (2) (1997): 155.
19 Ibid.
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Islamic law, philosophical theology, and even medicine. Due to his outstanding 
interest in rational sciences, in some sources al-Aqkirmānī even called as “philoso-
pher” (faylasūf).

In general, existing studies present only an introductory outline of his schol-
arly interest or analysis of some of his works,20 that is, works written in Turkish 
such as“Risâle-i Teavvüz”21 and “İklīlü’t-Terâcim,”22 and some Arabic treatises on 
kalām like the “Risâle Fi’l-Kelâm” and “Dürerü’l-Akaid.”23 These last two works 
were analyzed in an unpublished BA thesis of Ahmet Bozyiğit (Ankara University, 
2006). There are also some old prints of al-Aqkirmānī works, such as the Arabic 
commentary on “Forty ģadīths of al-Birgiwī”, published in Istanbul at 1905. 

Notwithstanding these notable contributions, an absolute majority of the 
works of al-Aqkirmānī remain unedited and exist only in manuscripts. His trea-
tises and commentaries are to be found in Süleymaniye Library (Istanbul),24 Li-
brary of King Saud University (Riyadh).25 King Abdalla Library of Umm al-Qura 
University (Makkah),26 al-Qasimiyyah Library (Bu-Saada, Algeria),27 the Library 
of the University of Leiden (Leiden),28 and other places. A significant part of his 
theological heritage has not been studied at all. 

Within the unedited corpus of al-Aqkirmānī’s works that is dedicated to phil-
osophical theology, is one extremely interesting work, given its association with 
the influence of Ibn Sīnā and his followers: i.e., ‘Iqd al-La’ālī fī bayān ‘ilmihi ta’ālā 
bi-ghayr al-mutanāhī (“The pearl necklace in exploration of unlimited knowledge 

20 Mehmet Vural, Osmanlı’da Felsefe ve Akkirmânî’nin Felsefî Düşünceleri, Söz ve 
Adalet 1(6-7) (2008): 115-120.

21 Bekir Tatlı, Şeytanın Hileleri ve Korunma Yolları Hakkında Bir Çalışma: Risâle-i 
Teavvüz – Kaynak Tahlil ve Tahkiki, Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 2 
(6) (2006): 123-169.

22 Neslihan Dağ, Muhammed b. Mustafa Akkirmani’nin İklilü’t-Teracim adlı eserinde 
felsefi kavramlar (yüksek lisans tezi) (Elâzığ: Fırat Üniversitesi, 2006).

23 Ahmet Bozyiğit, Akkirmânî’nin Felsefî Görüşleri (yüksek lisans tezi) (Ankara: Ankara 
Üniversitesi, 2006).

24 See detailed al-Aqkirmānī’s manuscripts existing in this famous library: Ahmet 
Bozyiğit, Akkirmânî’nin Felsefî Görüşleri, 16-24.

25 King Saud University Library, ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 2301, 
ff. 1-20; KSUL, Al-‘Arba’īn Ģadīthā, 892/1, ff. 1-163.

26 King Abdallah Library, Ģāshiyyah ‘alā sharģ risālah al-isti’ārah li-l-Mullā ‘Isām, 4-1965, 
ff. 1-32.

27 Al-Qasimiyyah Library, ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 437.
28 Library of the University of Leiden, Risālah fī firaq aē-ēāllah, Or. 12425, ff. 35b-55b.
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of the all-highest”), which is mentioned by biographer Ismail Pasha (d. 1920).29 
This work has been preserved in at least three copies (manuscripts in Süleymaniye 
Library,30 King Saud University Library31 and al-Qasimiyah Library32). Using the 
well-preserved copy of ‘Iqd al-La’ālī from Riyad as our primary source, our study 
will provide a detailed observation of the influences of ibn Sīnā and his commen-
tators on al-Aqkirmānī, which can be found in ‘Iqd al-La’ālī. Our aim is to show 
that al-Aqkirmānī tried to reinterpret not only the “branches” of transmitted 
and rational sciences (as did many of his contemporaries), but also some more 
fundamental questions related to various aspects of Ibn Sīnā’s philosophy. Finally, 
the significance of al-Aqkirmānī’s rationality may provide a new horizon to em-
phasize the development of original philosophical traditions in early modern Ot-
toman Empire and to refute the myth of “the dark ages” in Islamic philosophy.

Al-Aqkirmānī as Ottoman scholar. The available data related to the life of 
al-Aqkirmānī is very limited. Existing studies provide only a general outline of his 
biography.33 Undoubtedly, he was born in Akkerman (now Bilhorod-Dnistrovskyi 
in Odessa region, Ukraine). This is attested not only by his name, mentioned by 
biographers like Ismail Pasha, but also by some manuscripts. For instance, in a 
manuscript copy of his commentary to al-Birgīwī’s (d. 1573) forty hadiths, “al-
Aqkirmānī” is used to sign his “name by birth”.34 The city of Akkerman belonged 
to the Ottoman Empire between 1484 and 1812. Evliya Çelebi (d. 1682), who 
visited Akkerman at summer of 1657, wrote that its population mainly included 
warriors from Crimea and local merchants. Also, Çelebi noted the existence of 
seventeen primary schools. The known name of his father (Muŝšafā Ģāji Ģamīd), 
mentioned in some sources, may clearly attest for Turkish or Tatarian origin of 
al-Aqkirmānī.35

29 Al-Bagdādī, Ismā’īl Bāshā, Hadiyyah al-’Ārifīn (Istanbul: Wakālah al-Ma’ārif al-Jalīlah, 
1951), III, 368.

30 Süleymaniye Library, Laleli, 3706, ff. 258-281. 
31 KSUL, Al-‘Arba’īn Ģadīthā, 892/1, f. 2.
32 Al-Qasimiyyah Library, ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 437.
33 See bibliography in: Akkirmânî Mehmed Efendi, Türkiye Diyanet Vakfi Islâm Ansik-

lopedisi (Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1986) II, 270.
34 KSUL ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 2301, f. 2.
35 See our study on the first period of his career: Mykhaylo Yakubovych, Maksymy ro-

zuminnia w hermenevtychnomu metodi sunnits’kogo exegeta Muhammada b. Mus-
tafy al-Aqkirmani, Proceedings of the National University of Ostroh Academy 9 (2011): 
126-133.
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The exact date of his birth is unknown. However, the copier of the mentioned 
commentary on al-Birgīwī’s forthy hadith writes, that this work was finished 
by Muģammad al-Aqkirmānī in jumādā l-ūlā of 1150 hijri date (i.e. August or 
September of 1737).36 At the very beginning of this work, al-Aqkirmānī tells 
us about the absence of free time for writing due to some “family” and “earthly” 
affairs and his illness; finally, he decided to write only on persistent request of 
some of his students.37 His introduction gives the impression that at this time (i.e. 
1737) al-Aqkirmānī was no longer a young man. Relying on this fact, we may 
suppose that he was born around 1700 or even before.

The other known fact about the life of al-Aqkirmānī is related to his activities 
as judge (qaēī). According to some sources, as referenced by A. Bozyiğit, in 1753 
al-Aqkirmānī became a qaēī of Izmir and then left there to assume the same posi-
tion in Egypt.38 

The existing manuscripts also preserve the second nisbah of al-Aqkirmānī, i.e., 
al-Kafawī.39 The only possible meaning of this surname can be ascribed to Kafah 
(Kefe) (now Feodosia in Crimea, Ukraine), one of the most important centers of 
learning in the Crimean Khanate which existed from 1441 until 1783. In 1475 
the khanate became a protectorate of the Ottoman Empire. The city of Kafah 
was even called “the Crimean Istanbul” and gave to Islamic world a number of 
outstanding figures such as the author Sharaf al-Dīn al-Qirimī (d. 1440); Husayn 
al-Kafawī (d. 1601), who was a qaēī al-Makkah; Abu al-Baqā’ al-Kafawī (d. 1683), 
the author of widely known al-Kulliyyāt dictionary of scholarly terms; Sufi ‘Abd 
al-Qādir al-Kafawī (d. 1823), and many others,40 It may be supposed that al-
Aqkirmānī received his education in Kafah or perhaps started his career there. 
Then, like many of his compatriots, he left Crimea for other parts of Ottoman 
Empire. Interestingly, one of his Arabic works (also unpublished), entitled Adāb 
al-Kafawī, contains rules of for disputation from the perspective of formal logic. 
If this work was written by al-Aqkirmānī in Kafa, his primary education must 
have taken place there. In 1657, Evliya Çelebi counted five schools and a number 
of Sufi institutions of learning in Kafa.41

36 KSUL, Al-‘Arba’īn Ģadīthā, 892/1, f. 162.
37 Ibid, f. 2.
38 Ahmet Bozyiğit, Akkirmânî’nin Felsefî Görüşleri, 13-15.
39 See, for instance, the aforementioned manuscript from Makkah: KAL, Ģāshiyyah ‘alā 

sharģ risālah al-isti’ārah li-l-Mullā ‘Isām, 4-1965, ff. 1-32.
40 See, for instance: Al-Bagdādī, Ismā’īl Bāshā, Hadāyah al-’Ārifīn I, 320.
41 Mykhaylo Yakubovych, Maksymy rozuminnia w hermenevtychnomu metodi 

sunnits’kogo exegeta Muhammada b. Mustafy al-Aqkirmani, 126-133.
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In 1759 Muģammad al-Aqkirmānī was appointed Hanafi judge of Makkah.42 
His experience was not unique in this field: at least one scholar from the north-
ern part of Ottoman Empire (i.e. Crimea) held this position before him (viz, 
Husayn al-Kafawī, mentioned by Ismail Pasha43). Makkah became a part of Ot-
toman Empire in 1519; since 1536 the appointment of the Hanafi judge here 
was reserved for the authorities in Istanbul. Finally, as ‘Abd al-Malik b. Duhaysh 
has noted, according to the supreme order issued in 1565, judges of all other law 
schools were oblidged to consult before Hanafi judge.44 Thus, this position was 
very important in the Ottoman administration of Makkah and all the Hijaz. 

Unfortunately, we know very little about al-Aqkirmānī’s activities during this 
period. He served as judge for only a year. According to Ismail Pasha, Muģammad 
al-Aqkirmānī died during Muģarram of 1174 hijri (August or September, 1760).45 
It is worth noting that the details of his biography require separate study, which 
might consider not only Turkish archives, but Arabic documents of this period 
as well.

‘Iqd al-La’ālī, its sources and philosophical content. The aforementioned 
philosophical work of al-Aqkirmānī is preserved in at least three manuscript cop-
ies. There are no doubts regarding its attribution to our author, since all the 
manuscripts indicate his name. In his Hadiyyah al-‘Ārifīn Ismail Pasha calls it ‘Iqd 
al-La’ālī fī bayān ‘ilmihi ta’āla bi-ghayr al-mutanāhī;46 i.e., precisely the same title 
preserved in the manuscript copy of Süleymaniye Kütüphanesi. However, in the 
title of copy from King Saud University Library, used for our study, the word 
bayān (“explanation”) is omitted, notwithstanding it’s being mentioned in the 
text of al-Aqkirmānī itself.47

The manuscript of ‘Iqd from the King Saud University Library contains 21 
folios (16 x 23 centimeters), written in very clear naskh script. The text is written 
in 21 lines for every folio. There are also some commentaries of small size by the 
same hand, located on the margins. The beginnings of separate chapters (fuŝūl) 
are red-coloured. The first page with title mentions another name, which, due 
to the illegible script of the inscription, can only be partly read: the unreadable 

42 Ahmet Bozyiğit, Akkirmânî’nin Felsefî Görüşleri, 13.
43 Al-Bagdādī, Ismā’īl Bāshā, Hadiyyah al-’Ārifīn, I, 321.
44 A. Al-Duhaysh, al-Qaēā’ fī’l-Makkah al-Mukarramah qadīm-an wa ģadīth-an 

(Makkah: Jāmi’a Umm al-Qurā’, 1426/2005), 132.
45 Al-Bagdādī, Ismā’īl Bāshā, Hadiyyah al-’Ārifīn, III, 368.
46 Ibid.
47 KSUL, ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 2301, ff. 1.
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name and date, written in Arabic numbers (1206 hijri, i.e. 1791 C.E.) after fī (i.e. 
“at” before the date). The name of scribe and the exact date of copying remain 
unknown. It seems to have been written toward the end of eighteen century, as 
has been noted by the authors of King Saud University Library catalogue.

After the traditional introductory formulas with praise to God, the ‘Iqd 
mentions the name of its author. “This who in need [of God], Muģammad al-
Aqkirmānī, says...”.48 Like in other works, al-Aqkirmānī tries to clarify his meth-
ods of research, explaining the structure of the whole work. His main goal is to 
solve “widespread problems”, e.g.,whether divine knowledge of things is limited 
to the quantity of these things or if knowledge is unlimited at all. First, he at-
tempts to present the problem itself, and then explore the proposed answers, cri-
tique them, and achieve some solution. Thus, the logical structure of the treatise 
seems to be quite simple, being compelled from thesis, antithesis, and synthesis.

The problem itself is formulated as follows. The quantity of breaths and meals 
eaten by those who will enter Paradise must either be known or unknown to God. 
In the first case (meaning if God knows them) this quantity must be finite, but 
this, says al-Aqkirmānī, contradicts the eternity of “the people of Paradise” and 
the corresponding verse of the Qur’an: “its food is everlasting” (ukuluha da’īmun) 
(Qur’an, 13:35).49 The second answer (i.e. that God knows them not) is unac-
ceptable.50 Interestingly, a note in the margin attributes this inquiry to a certain 

“Khwājah Zādah,” meaning Muŝliģ al-Dīn Muŝšafa ibn Yūsuf Khwājah Zādah 
al-Burūsawī (d. 1488), known in Turkish as Hocazâde. Issues concerning divine 
knowledge (‘ilm) as attribute were included in his commentary on the Tahāfut 
al-Falāsifah of al-Gazālī.51

Al-Aqkirmānī counts all the answers,corresponding to both cases provided by 
his forerunners. His own scholarly “canon” reflects these aforementioned authori-
ties, all extremely popular in Ottoman philosophical theology. Thus, we see refer-
ences to the Kitāb al-Mawāqif by al-Ījī, Sharģ al-Maqāŝid by al-Taftāzānī, Sharģ 

‘Aqā’īd al-‘Aēudiyyah by al-Dawwānī, and commentary of al-Šūsī to al-Ishārāt of 
Ibn Sīnā. It should be noted that only al-Šūsī among the mentioned authorities is 

48 Ibid, f. 2.
49 For all quotations from the Qur’an, translation by Mohammad Marmaduke Pickthall 

is used: The Meaning of the Glorious Qur’an: Arabic Text with English Translation. Tr. 
by Mohammad Marmaduke Pickthall (Delhi: Kitab Bhawan, 1996). 

50 KSUL, ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 2301, f. 3.
51 Riēā Sa’ādah, Mushkilah as-Ŝirā’ bayn al-falsafah wa al-dīn mina al-Ghazzālī wa ibn 

Rushd ilā al-Šūsī wa Khwājah Zādah (Beirut: Dār al-Fikr al-’Arabī, 1990), 116. 
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named by al-Aqkirmānī as a muģaqqīq, “the verifier,”52 In the honorable style Ibn 
Sīnā (shaykh) is also mentioned.53 This may attest to the fact that al-Aqkirmānī 
recognized all the referred authors merely as commentators on the early tradition 
associated with Ibn Sīnā. The only other authority named as “Sheikh” is Shihāb 
al-Dīn al-Suhrawardī (d. 1191), the founder of Ishraqi school.54 However, al-
Suhrawardi was influenced by the philosophy of ibn Sīnā as well (particularly in 
onthology). 

The first of the cited authorities is al-Ījī with his Kitab al-Mawāqif.55 Al-
Aqkirmānī borrowed his words from the chapter on divine knowledge, where 
al-Ījī provides five arguments to prove that knowledge of God encompasses all 
things “possible, necessary, and impossible,” Then Al-Aqkirmānī mentions the 
arguments of al-Taftāzānī to show that the meaning of the phrase “divine knowl-
edge is not limited” is related to the absence of any measure (ģadd) of its percep-
tion. He also refers to “many of the Ash’aris,” which argues that divine knowledge 
transcends “all time” (azminah) and covers all “individual events” (ģawādith al-
juz’iyyah).56 This is true, for instance, for the Ashari scholar Abu Bakr al-Bāqillānī 
(d. 1013), who presents some aspects of this view in his book al-Inŝāf.57

In the pages that follow al-Aqkirmānī provides some “answers,” closely related 
to philosophy. Referrring to Sharģ ‘Aqā’īd al-Aēudiyyah by al-Dawwānī, the au-
thor of ‘Iqd presents his words very accurately.58 Whereas al-Dawwānī proposes 
the opinion of some “philosophers” who say that “God knows unlimited things 
by means of some general (ijmālī) knowledge,” al-Aqkirmānī correctly gives us 
the view of al-Šusī as one of these “philosophers.”59

It must be remembered that al-Šusī tried to present the philosophy of Ibn 
Sīnā in non-contradictory way, especially the very complicated issue of whether 
God knows particular things (juz’iyyāt) or whether His knowledge is limited to 

52 KSUL, ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 2301, f. 3.
53 Ibid, f. 8.
54 Ibid, f. 19.
55 Ibid, f. 3.
56 KSUL, ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 2301, f. 3, 4.
57 Al-Baqillānī, Abu Bakr, Kitāb al-Inŝāf, ed. Muģammad al-Kawtharī (Cairo: al-Makta-

bah al-Ažhariyyah li-l-Turāth, 1421/2000), 33-38.
58 See gist of this polemics in commentary of Jamāl al-Dīn al-Afgānī to Sharģ ‘Aqā’īd al-

Aēudiyyah by al-Dawwānī: Al-Sayyid Jamāl al-Dīn al-Husaynī al-Afgānī, Muģammad 
‘Abduh, Al-Ta’līqāt ‘alā Sharģ al-Dawwānī li-l-‘Aqā‘īd al-Aēudiyyah, ed. Sīd Shāhī 
(Cairo: Maktabah Al-Shurūq al-Dawliyyah, 1422/2002) 349-415.

59 KSUL, ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 2301, f. 4.
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universalities only.60 Keeping this problem in mind, al-Aqkirmānī tries to unify 
the later tradition of kalām and the primary view of ibn Sīnā. He mentions the 
neo-Platonic concept of divine knowledge, used by al-Šusī: “All the ideas (ŝuur) 
about things – being existent or non-existent, universal or particular – are pre-
sented near His [knowledge]. Even a single atom will not be able to hide from 
his knowledge.”61

An opposing view (i.e. that God does not know unlimited things) is borrowed 
by al-Aqkirmānī from the Kitāb al-Mawāqif by al-Ījī,

62 who ascribes it to some “philosophers.” Interestingly, he does not refer here 
to Ibn Sīnā, who traditionally was accused of holding this controversial opinion.63 
Instead he refers to the name of Abu Hāsim, who argued that divine knowledge of 
infinite particular beings is possible only by way of “imitation” (tashbīh) without 
a real connection to “known” subject (ma’lūm).64 By Abu Hāshim al-Aqkirmānī 
definitely means the well-known Basri Mutazilite Abu Hāshim al-Jubbā’ī (d. 933). 
This opinion of Basri Mutazilites is presented, for instance, in the doxography of 
Maqālāt by al-Ash’ārī.65 al-Aqkirmānī most likely borrowed it from the works of 
Fakhr al-Dīn al-Rāzī (d. 1210), who frequently used the inheritance of quoted 
Mutazilites in his works.

Obviously, in this chapter of the ‘Iqd al-Aqkirmānī tries to explain the es-
sence of the discussion concerning divine knowledge. However, he recognizes the 
absence of clarity in these “answers” and continues to interpret their meaning in 
the next chapter.

 Explaining some of the arguments used by al-Ījī and al-Taftāzānī, al-
Aqkirmānī notes that divine knowledge cannot be compared to that of created 
beings (mumkināt), because “this is an analogy between the hidden (ghā’īb) and 
the obvious (shāhid) and is a wholly incorrect proof. This statement is not directed 
at the core of the proof, but is related to the proof in that it falsifies it in some way 
(ma’a innahu kalām ‘alā as-sanad).”66 The same argument defending philosophy 

60 Ibn Sīnā, al-Ishārāt wa al-Tanbhāt ma’a sharģ al-Šūsī, ed. Sulaymān Dunya (Cairo: 
Dār al-Ma’āruf, 1969), III, 295-301.

61 KSUL, ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 2301, f. 4.
62 See al-Ījī, Kitab al-Mawāqif (Beirut: ‘Ālām al-Kutub, n.d.), 287-230.
63 KSUL, ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 2301, f. 4.
64 Ibid, f. 6-7.
65 Al-Ash‘ārī, Maqālāt al-Islāmīyīn wa-ikhtilāf al-muŝallīn, ed. M. ‘Abd al-Ģamīd (Cairo: 

Maktabat al-Nahēah al-Miŝriyyah, 1969), I, 372.
66 KSUL, ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 2301, f. 7.
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against the refutations of al-Ghazālī (d. 1111) was used by ibn Rushd (d. 1198) 
in his brief treatise, attached to both Faŝl al-Maqāl and Tahāfut al-Tahāfut.67 

In general, the responses from al-Ījī, al-Taftāzānī, and the Ash’arites seem in-
sufficient for al-Aqkirmānī, because he identifies them as holding the opinion 
that divine knowledge is not related to “the non-existent” (ma’dūm). According to 
this logic, if someone supposes that divine knowledge is an “additional attribute” 
only (ŝifah iēafiyyah), he must accept that God knows only those things which 
exist. This knowledge is a kind of “actual” and appears at the same moment when 
thing or event come into existence. This is why al-Taftāzānī and others speak of 
the absence of definite measures (ģudūd) in divine knowledge, trying to relate it 
only to actual, i.e., existing beings.

So the next “answer,” given by “many Ash’arites,” is analyzed by al-Aqkirmānī 
in an even more detailed way. He establishes some parallels between the concept 
of the independence of divine knowledge of the period and some ideas of Ibn 
Sīnā. Al-Aqkirmānī refers to al-Ishārāt and cites the words of the shaykh: “The 
knowledge of particulars by the Almighty must be the sacred one (‘alā wajh al-
muqaddas).”68 Ibn Sīnā’s original text says: “His knowledge of particulars must 
be the sacred one and must be clarified completely (‘an az-zamān wa d-dahr).”69 
Taking this quotation as a starting point that we use to defend Ibn Sīnā against 
accusation of heresy (i.e., that God does not necessarily know the details), al-
Aqkirmānī tries to support it, examining al-Šusī ‘s objections . For example, al-
Aqkirmānī mentions al-Šusī ‘s formula that “the knowledge of a cause makes 
necessary the knowledge of effect” and borrows all the explanations from his 
commentary on al-Ishārāt.70 Thus, some points, detailed by Ibn Sīnā, should not 
be taken literarily. 

Moreover, al-Aqkirmānī was also informed about the contrary opinion on 
the interpretation of Ibn Sīnā, presented in the works of Ŝāģib al-Muģākamāt, 
i.e., the other authoritative commentator of al-Ishārāt, Qutb al-Dīn al-Rāzī (d. 
1365). The author of al-Muģākamāt, trying to outline the correct views of al-
Šusī and Fakhr al-Dīn al-Rāzī, recognized “the sacred” (muqaddas) in relation 
to knowledge as “independent of time, in contrast to the knowledge of created 

67 Ibn Rushd, “ amīmah fi ‘ilm al-kalām”, in Faŝl al-Maqāl, ed. M. al-Jābirī (Beirut: 
Markaz Dīrasāt al-Waģdah al-‘Arabiyyah, 2007), 129.

68 KSUL, ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 2301, f. 8.
69 Ibn Sīnā, al-Ishārāt wa al-Tanbhāt ma’a sharģ al-Šūsī, ed. Sulaymān Dunya (Cairo: 

Dār al-Ma’ārif, 1969), II, 296.
70 Ibid.
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beings (mumkināt).”71 Al-Aqkirmānī mentions the summary (khulaŝah) of the 
words of Qutb al-Dīn to refute the position of al-Šusī in his understanding 
of divine knowledge as the general one. Al-Aqkirmānī also appeals to the text 
of Ibn Sīnā from al-Ishārāt to support the opinion of Qutb al-Dīn: “sacred” 
means that this knowledge is “transcends time”, but not “the general,” as is 
assumed by al-Šusī. Hovewer, the author of the ‘Iqd still presents the opinion 
of al-Šūsī from his commentary to al-Ishārāt that divine knowledge cannot be 
compared to the corporeal perception of man.72 It seems that for al-Aqkirmānī 
al-Šusī remained the most important authority to understand the words of 
shaykh Ibn Sīnā.

The “answers” are mostly associated with al-Dawwānī. Al-Aqkirmānī uses 
his logic to prove that divine knowledge, even if we define it as “general,” must 
be actual, in contrast to the position of some “philosophers” who suppose it 
to be potential only. The author of the ‘Iqd even goes further and, relying on 
al-Dawwānī , proposes the concept of the “general” (ijmālī) as “the root” (aŝl) 
and the “particular” as “the branch” (furū’).73 According to this solution, in its 
perception of particular things divine knowledge moves from the potential to 
the actual. Here al-Aqkirmānī, based on the opinion of his forerunners, uses 
the traditional and autochtonous logic of Islamic philosophy, which has in-
herited the idea of “roots” and “branches” from the very beginnings of Islamic 
law (fiqh).

In his attempt to explain the proof for the absence of any limits to divine 
knowledge, al-Aqkirmānī cites additional sources, referring to them as to al-
Šawāli.’’74 The only possible meaning for this is that he speaks about Šawāli’ 
al-Anwār of the well-known Persian scholar al-Bayēāwī (p. 1286). This book, 
which presents a systematic view on kalām, was widely used in the late medieval 
and early modern Ottoman Empire. Al-Šawāli’ became a subject of various com-
mentaries like that of Shams al-Din al-Iŝfahānī (d. 1348) along with the afore-
mentioned al-Dawwānī and Khwājah Zādah.75

Al-Aqkirmānī uses the words of al-Bayēāwī (probably through the commen-
tary of al-Dawwānī) to argue that divine knowledge encompasses all the unlimited 

71 KSUL, ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 2301, f. 8.
72 Ibid, f. 9.
73 Ibid.
74 Ibid, f. 11.
75 Al-Bayēāwī, Šawālī‘ al-Anwār, ed. ‘Abbās Sulaymān (Beirut-Cairo: Dār al-Jīl – al-

Maktabah al-Ažhariyyah li-l-Turāth, 1411/1991), 23-26.
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things “by count” and must be presented as concept (‘ilm al-taŝawwūrī).76 In his 
al-Šawāli’, al-Bayēāwī provides similar concepts and even supports possibility of 
presence of some “platonic ideas” in the divine mind.77 Following these thoughts, 
al-Aqkirmānī states that the unlimited cannot be understood by assertive knowl-
edge (‘ilm al-taŝdīqī), in contrast to the conceptive one (‘ilm al-taŝawwūrī). Us-
age of these two widely used logical terms (taŝawwūr and taŝdīq) was obligatory 
for analyzing the real nature of divine knowledge with respect to unaccountable 
things. 

At the end of this chapter al-Aqkirmānī tries to refute some views of the Mu-
tazilites. He repeats the Sunni belief that God knows all things in eternity and 
any claims that He must know them only in the time of their appearance are false. 
The last of the criticized answers is “explicated from the words of Abu Hāshim.” 
Abu Hāshim argued that divine knowledge may encompass the impossible, but it 
cannot be defined as something “known” (ma’lūm). However, al-Aqkirmānī here 
sees a contradiction, since “negation of the known means the negation of knowl-
edge.” He even expresses his amazement at the occasion when the author of al-
Mawāqif ventured to support the opinion of Abu Hāshim.78 Al-Ījī really provides 
thoughts like that of Abu Hāshim, leaving them without detailed answer.79 The 
author of the ‘Iqd definitely recognized his solutions as insufficient. The same is 
true of the words of Sayf al-Dīn al-Amidī (d. 1233), who wrote only that impos-
sible cannot be “known” (ma’lūm).80

The last two chapters of the ‘Iqd, where al-Aqkirmānī tries to present his own 
solution, offer great interest. Here we may see his personal and original thoughts 
in more obvious way than before. 

Referring to his forerunners, al-Aqkirmānī writes: “I say – as it has been men-
tioned by al-Dawwānī – that knowledge of unlimited things by God is the one, 
simple, and general knowledge. This is the answer, chosen by intellect, since it was 
verified that general knowledge is actual and no one may imagine corruption in this 
divine attribute.”81 Thus, al-Aqkirmānī explains his own position with the support 
of al-Dawwānī’s works. In general, this idea seems to be borrowed from al-Ishārāt 
of Ibn Sīnā and developed by al-Šusī along with some later authorities. 

76 KSUL, ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 2301, f. 11-12.
77 Al-Bayēāwī, Šawālī‘ al-Anwār, p. 183.
78 KSUL, ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 2301, f. 13.
79 Al-Ījī, Kitab al-Mawāqif (Beirut: ‘Ālam al-Kutub, n.d.), 288.
80 KSUL, ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 2301, f. 13.
81 Ibid, f. 14.
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Notwithstanding the answer mentioned above, the problem still remains 
to be opened and needs further solutions. May we argue that God also knows 
something impossible (mustaģīl)? If one says that divine knowledge encom-
passes it, he should signify mustaģīl as ma’lūm (“the known”). In this case, the 

“known” must be either asserted or conceptualized. But as something actually 
non-existent, mustaģīl as it is cannot be asserted or conceptualized. If someone 
will provide a negative response (i.e. that God knows it not), he may be accused 
of heresy, because Muslims are obliged to believe that every attribute of God 
is perfect. 

In response to this problem al-Aqkirmānī mentions the words of Nūr al-Dīn 
al-Ŝabūnī (d. 1184). This prolific scholar writes that even if impossible comes 
into existence, God will know the time of its appearance and the state in which 
it appears. This argument is supported by a verse from the Qur’an: “And if they 
were sent back they would return unto that which they are forbidden” (Qur’an, 
6:28). Supporting this remark, al-Aqkirmānī compares the “impossible” with the 

“universal” (kullī): “the impossible is similar to the universal in its relation to real 
(khārijī) existence: the universal also does not exist in reality.”82 So, “the impos-
sible” has the same ontological status as “the universal”: neither exists in external 
reality. Since nobody doubts divine knowledge of “the universal,” the same rule is 
attributed to “the impossible,” Reality includes only individual things, and uni-
versals are the products of the mind. Al-Aqkirmānī finds support in the view of 
Najm al-Dīn al-Qazwīnī al-Kātibī (d. 1276), the author of Ģikmah al-‘Ayn and 
the notable follower of ibn Sīnā: “every external existence is identified.”83 In the 
original text of Ģikmah al-‘Ayn the term khārij (i.e. “external”, or real) is absent; 
instead, al-Kātibī used ‘ayān (“essences,” “beings”).84 Al-Aqkirmānī changes this 
term to the more general khārij, using it in the context of his other explanations, 
based on the thoughts of al-Dawwānī. Thus, al-Aqkirmānī agrees with position 
of his forerunner al-Dawwānī, trying to support it by statements of other au-
thoritative scholars (al-Kātibī, al-Ŝabūnī and others).

Despite the final solutions found, al-Aqkirmānī continues to examine other 
opinions regarding these issues, presenting them as “answers.” Is it possible to 
reach a “correspondence” (tašbīq) between the infinite continuum of individu-
al essences and actual divine knowledge? Some formulas, proposed here by al-
Aqkirmānī, include the problem of infinity as it actually is, supposedly borrowed 

82 Ibid.
83 Ibid.
84 Al-Kātibī, Ģikmah al-’Ayn, ed. Ŝāliģ at-Turkī (n.p., 2002), 6.
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from the words of Fakhr al-Dīn al-Rāzī in Mabāģith al-Mashriqiyyah.85 However, 
even recognizing the “highest and honorable” position of Fakhr al-Dīn al-Rāzī, 
al-Aqkirmānī criticizes him for “making the answer too difficult.”86 

The first of the answers, proposed by “some honorable scholar” (unfortunately, 
his name on margins is illegibly written) is as follows: a quantity of benevolences 
in Paradise must be either odd or even. If we take one from the odd, the rest 
becomes even. Thus, this infinite number can be divided into two separate and 
finite parts. But the addition of one part to the other will result in a finite quan-
tity. Thus, the number of benevolences in Paradise will become a finite quan-
tity. However, “someone” may say that non-finite numbers cannot be divided, 

“so think about it,” advises al-Aqkirmānī.87 According to a text on the margin, 
this refutation is borrowed from the Ģāshiyah ‘alā Risālah Ithbāt al-Wājib of al-
Dawwānī by Mīrzājān (d. 1585).

The second answer, which seems to be borrowed from some unmentioned 
source, is based on similar logic. Since the quantity of benevolences in Paradise 
is merely a continuum of numbers, every next particular may be added to the 
previous and, finally, some finite quantity must be reached. Refuting this proof, 
al-Aqkirmānī speaks of a “whole” (jumlah) that includes individuals, but not 
numbers, and thus cannot be counted at all. “The same is true about the unexist-
ent things.”88

The third answer is named as “the argument of correlativity.” If we take one 
of benevolences from the infinite continuum, their order will change. Thus, 
the quantity of “preceding” (sābiqiyyāt) benevolences may overcome the quan-
tity of those “which were preceded” (masbūqiyyāt). In this case “two correlatives 
(mutaēayyāfān) will not be equal in being.” The same contradiction, says al-
Aqkirmānī, appears when this proof is used in relation to celestial spheres.89

The fourth answer, named as “the proof of the throne” (burhān al-‘arshī) re-
flects similar ideas. In the case of listing infinite things in some order, the relation 
between the first of them (mabdā) and others will become the relation between 

85 KSUL, ‘Iqd al-La‘ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 2301, f. 15-17. See detailed 
discussion of this issue in related place of Mabāģith al-Mashriqiyyah: Al-Rāzī, Fakhr 
al-Dīn, Mabāģith al-Mashriqiyyah (Haydarābād: Mašba’a Majlis Dā’irah al-Ma’ārif 
al-Nižāmiyyah, 1343/[1924]) II, 475-493.

86 Ibid.
87 KSUL, ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 2301, f. 18.
88 Ibid.
89 Ibid.
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finite things. This proof, first used by shaykh Shihāb al-Dīn al-Maqtūl (i.e. al-
Suhrawardī, d. 1191), related to “intuition” (ģads) only.90 Al-Aqkirmānī does not 
accept this answer and compares it with older insufficient arguments. It seems 
that reference to the non-rational and abstractive method was also a good reason 
for the author of the‘Iqd to criticize this solution. He even goes further and says 
that “intuitive proof cannot be used against the opponent, just as intuitive cogni-
tions, experimental knowledge and collectively transmitted knowledge.”91 These 
words show al-Aqkirmānī’s devotion to purely rational knowledge, which, in the 
case of proper usage, cannot contradict the principles of belief. 

Conclusions. The traditional history of Islamic philosophy mostly covers the 
period of Middle Ages. Classical studies like the widely known History of Islamic 
Philosophy (ed. by M.M. Sharif ) close with figures like Ibn Khaldūn (d. 1406), 
al-Dawwānī (d. 1502), and Mullā Ŝadrā (d. 1640). With respect to the Otto-
man Empire, book begins with the reformer Ziya Gökalp (d. 1924).92 The same 
source links “Pre-Nineteenth Century” philosophy with Sufism only.93 However, 
as we have shown in the present study, one must not ignore the significant herit-
age of kalām, a tradition generally independent from Sufi circles.

Sometimes philosophy in the Ottoman Empire was represented not as a 
self-sufficient system of doctrines, but as a scientific method. For instance, Ot-
toman scholars showed an outstanding interest in the encyclopedic heritage of 
ibn Khaldūn, mostly neglected in the Arabic lands. His Muqaddimah was even 
translated into Turkish in 1725.94 The same can be attributed to some Turkish 
scholars, who used philosophy as a method of gaining knowledge, such as the 
famous Katip Çelebi (d. 1657).

The thought of al-Aqkirmānī goes even further. Here philosophy, used to 
support kalām, resulted in a continuation of the previous philosophical theology, 
based on rational presuppositions.’Iqd al-La’ālī, one of the most “philosophical” 
works of this scholar, appears partly as a scientific study of the history of philoso-
phy. In many places the author simply tries to find a logical truth, using argued 
positions rather than widely accepted opinions. In this course al-Aqkirmānī was 

90 Ibid, f. 19.
91 KSUL, ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī, 2301, f. 20.
92 History of Islamic Philosophy, ed. M. M. Sharif (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1966), 

II, 1513-1523. 
93 Ibid.
94 Allen James Fromherz, Ibn Khaldun, Life and Times (Edinburgh: Edinburgh University 

Press, 2010), 155.
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not afraid to criticize authorities like al-Ījī (d. 1355), Qutb al-Dīn al-Rāzī (d. 
1364), al-Taftāzānī (d. 1390), or improve on the arguments of recognized schol-
ars such as al-Šūsī (d. 1274) or al-Dawwānī (d. 1502). The only scholar who was 
beyond his critique is the philosopher Ibn Sīnā. 

The particular interest of al-Aqkirmānī for Ibn Sīnā is obvious. First, all the 
above-mentioned scholars (particularly al-Šūsī, al-Kātibī and al-Ījī) were influ-
enced by Ibn Sīnā’s ontology and other fields of his philosophy. Relying on this 
heritage, al-Aqkirmānī takes al-Ishārāt of Ibn Sīnā as a starting point of discus-
sion, viewing subsequent authors in the context of his philosophy. Second, he 
prefers those ideas that are explicated in the works of Ibn Sīnā (divine knowledge 
as ijmālī, its relation to time, etc.). Only these teachings, along with the religious 
belief in the infinitude of benevolence in Paradise, play a role in the basic presup-
positions of the ‘Iqd. Third, Ibn Sīnā and his commentators are regarded as a uni-
fied and generally non-contradictory school, which may explain the principles of 
belief correctly. It can be said that Al-Aqkirmānī viewed Ibn Sīnā as a forerunner 
of the entire intellectual tradition of Islam. The significant influence of this great 
philosopher can be observed in other extant works of al-Aqkirmānī as well.95

The presence of various influences and an occasionally very literal reading of 
the works of his forerunners cannot be used as a proof against the originality of 
al-Aqkirmānī as an independent scholar of philosophical theology. Despite the 
outstanding popularity of the commentary genre, the ‘Iqd reflects the independ-
ent efforts of its author. Al-Aqkirmānī wrote his text without any significant ref-
erence to the schools of al-Māturīdī, al-Ash’ārī, or any other theological tradition. 
Final “answers”, obligatory for solving problems of kalām, were provided from 
the position of philosophy. Al-Aqkirmānī demonstrates a very interesting course 
of thought, arguing that parallels between the infinite, “the impossible,” and “the 
universal” exist primarily in mind. In this context al-Aqkirmānī even refuses to 
accept answers based on intuitive knowledge, proposing instead a purely rational 
method of arguing.

These significant achievements were possible not only due to the personal 
interests of al-Aqkirmānī, but also to good education. The only thing we know 
about this education is that it relates to Kafah (Kefe) (now Feodosia in Ukraine). 
Al-Aqkirmānī might have studied at the Zincirli medrese, founded in central 
Crimea ca. 1500. Later studies were likely conducted in other parts of the Otto-
man Empire. A very successful career as a judge (his fatwas have survived) also 
shows the highest recognition of Al-Aqkirmānī by his contemporaries. Some of 

95 Ahmet Bozyiğit, Akkirmânî’nin Felsefî Görüşleri, 85-89.
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his books were already published by Matbaa-i Amire (the governmental press, 
located in Istanbul and Egyptian Bulaq) in the middle of nineteenth century.96

The outstanding personality of al-Aqkirmānī requires further study. But even 
a single analysis of the ‘Iqd, written under the influence of Ibn Sīnā and his fol-
lowers, reflects the popularity of the rational method in the Ottoman Empire. 
This may seriously stress the traditional stereotype of the “dark ages” in philo-
sophical theology in early modern Islam, which is still popular in some academic 
circles. 

Muģammad al-Aqkirmānī and his ‘Iqd al-La’ālī: the Reception of Ibn Sīnā in Early 
Modern Ottoman Empire
Abstract  Muģammad al-Aqkirmānī (d. 1174/1760) seems to be a rather under-
studied figure in modern history. One of the most important (but still unedited) 
works of this philosopher is entitled “Pearl Necklace in the Exploration that Knowled-
ge of the All-Highest is Unlimited” ‘Iqd al-La’ālī fī ‘ilmihi ta‘ālā bi-ghayr al-mutanāhī. 
This work was written on the basis of various philosophical sources, mainly associa-
ted with the influence of famous Islamic philosopher Ibn Sīnā (d. 1037).
Using the well-preserved copy of this treatise from the King Saud University Library 
(Riyadh, Saudi Arabia) as our primary source along with some other manuscripts 
of al-Aqkirmani, our study provides an outline of his scholarly biography and a 
detailed observation of his influences in the context of Ottoman science. Finally, 
our article states the significance of al-Aqkirmānī’s rationality and new horizons to 
emphasize the development of original philosophical traditions in Early Modern 
Ottoman Empire.
Keywords: Ottoman medreses, philosophical theology, divine knowledge, time, uni-
versals and particulars.
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The Change in the Personage of the Ottoman Pashas : A Comparative Historical 
Examination
Abstract  The Ottomans initiated various ventures to revamp and empower their 
order and organizational apparatuses which gradually expanded to different realms 
in the second half of the eighteenth century by looking at a rapidly progressing and 
developing Europe. The process of “modernization” within the scope of ”westerniza-
tion,” after broadening during the reign of Selim III, became much more systematic 
and organized in a cohesive way in the era of Mahmut II after the incident of Vak’a-i 
Hayriye; i.e. the abolishment of Janissary Corps.  This article examines from a com-
parative historical approach how the personage and nature of Ottoman bureaucrats 
and pashas changed during this “modernization” epoch.  Similarities and disparities in 
the Ottoman, Chinese, and Japanese context are also emphasized, while elaborating 
on the reasons why Ottoman modernization look closer to Chinese modernization.
Keywords : Ottoman Modernization, The Ottoman Pashas in the 19th Century and 
Education, Ottoman Bureaucracy, Sicill-i Osmani

I. Giriş

Batı’nın hızla gelişmesi dolayısıyla, Osmanlılar, Batı modeline bakarak kendi 
sistemini kuvvetlendirmek için teşebbüslere girişmişlerdir. “Batılılaşma” çerçeve-
sinde bir “çağdaşlaşma” süreci olarak nitelendirilebilecek bu süreç, bilindiği gibi, 
18. asrın ilk yarısında çok sınırlı şekilde başlamıştır.1 18. asrın son senelerinde 
III. Selim devrinde daha genişletilerek II. Mahmut devrinde Vaka’i-i Hayriye’den 
sonra tam sistematik şeklini almıştır. 

* Tokyo Üniversitesi.
1 Enver Ziya Karal, “Tanzimattan Önce Batılılaşma Hareketleri,” Tanzimat, C. I, 

İstanbul, 1940, s. 13-30.
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Bu “batılılaşma” şeklinde tezahür eden “çağdaşlaşma” sürecinde Osmanlı pa-
şalarının mahiyetinde de önemli değişmeler ortaya çıkmıştır. Fakat bu değişme 
üzerinde şimdiye kadar o kadar sistematik şekilde pek çalışılmamış gibidir. Bura-
da son Osmanlı paşalarının bazı özelliklerini ele alacağız. Sonra mukayeseli tarih 
bakımından Doğu Asya’daki Çin ve Japon örnekleri ile mukayese edip üç örnek 
arasındaki benzerlikler ve değişikler üzerinde kısaca duracağız.

II. Kaynak Üzerinde

Bu küçük teşebbüsümüz için ele alacağımız ana kaynak, pek yakında neşre-
dilen Mehmed Zeki Pakalın’ın Sicilli-i Osmanî Zeyli 2dir. İyice bilindiği gibi, Os-
manlı ricali için en etraflı eser, Mehmed Süreyya’nın Sicill-i Osmanî 3sidir. Bu eser 
15.000 kişiye yakın Osmanlı şahıslarının hal tercümelerini havidir. Hal tercüme-
lerine Hicri 1314 senesine kadar devam edilmektedir. Ondan sonra vefat eden 
şahıslar için Mehmed Süreyya zeylini hazırlamış ise de o zeyli ne yazık ki neşredil-
meden önce Cihangir Yangını’nda yanmış olduğu rivayet edilir.4 Mehmed Zeki 
Pakalın’ın Sicill-i Osmanî Zeyli, işte bu boşluğu doldurmak için hazırlanmıştır. 
Mehmed Zeki Pakalın’ın zeyli, Mehmed Süreyya’nın Sicill-i Osmanî’sinin deva-
mı olarak bu esere alınmamış olan önemli Osmanlı şahıslarının hal tercümeleri 
üzerinde durmuştur. Arada Cumhuriyet devrine kadar yetişenlerin hayatlarını da 
havidir. Pakalın’ın zeyli de kendisi hayattayken neşredilmemiştir. El yazması ha-
linde Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’ne vakf edilip uzun zamandır el yazması 
şeklinde kalmıştır.5

Nihayet, pek yakında Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakül-
tesi Tarih Bölümü’ne mensup hocalar, Sayın Prof. Dr. Mustafa Keskin’in nezareti 
altında bu çok kıymetli eser üzerinde çalışmışlardır. Bu çalışmanın sonucu ola-
rak 2008-2009 senelerinde Türk Tarih Kurumu tarafından 19 ciltlik büyük bir 
eser olarak neşredilmiştir. İçinde 1246 kişilik son Osmanlıların hal tercümelerini 
havidir. Son çağ tarihi üzerinde çalışırken muhakkak bulundurmak gereken ana 
referans kitabı niteliğindedir. Sicill-i Osmanî’nin Pakalın Zeyli, malzeme olarak 
büyük çapta Sicill-i Ahvâl Defterleri’ne dayanmaktadır. Pakalın, 1930’lu seneler-
den beri, özel müsaade alıp o zamanki Başvekâlet Arşivi’nde Sicill-i Ahvâl Defteri 
üzerinde çalışıp eserini hazırlamıştır.6 Kaynağı dolayısıyla Pakalın Zeyli, oldukça 

2 Mehmed Zeki Pakalın, Sicill-i Osmanî Zeyli, 19 Cild, Ankara, 2008-2009. (SOZ)
3 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, 4 Cild, İstanbul, 1308-t.s..
4 Ömer Faruk Akün, “Süreyyā, Muhammed Sureyya,” İslâm Ansiklopedisi, C. XI, 

s. 247-248.
5 Ali Birinci, “Mehmed Zeki Pakalın’ın Hayatı ve Eserleri,” SOZ, C. I, s. xvi.
6 Ali Birinci, SOZ, C. I, s. xviii.
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dayanaklı kaynak denilebilir. Şimdi genel çizgi ile mukayeseli tarih bakımından 
son devir Osmanlı paşaları üzerinde dururken ana kaynağımız olarak Pakalın 
Zeyli’ni ele alacağız.

III. Batılılaşmadan Önceki Osmanlı Paşalarının Mahiyeti ve 
Onun Değişmesi

Bilindiği gibi, yüksek resmi makamlarda bulunanların unvanı olarak paşa 
unvanı, Osmanlıların ilk devrinde vezirler için kullanılmaya başlamıştır. Sonra 
sivil ve askeri başka yüksek makamlarda bulunanlar için de kullanılmıştır.7 İlk 
Osmanlı paşalarının çekirdeği olan ilk devir Osmanlı vüzerası, ulema köken-
li idiler. Fatih devrine gelince, gulâm kökenli ve Enderun’da iç oğlanı’ndan 
yetişen vüzera ortaya çıkmaya başlamışdır. Kanunî devrinde tam hakimiyet 
kurmuşlar ve etkinliklerini vüzera olmayan paşalar üzerinde de sürdürmüşler-
dir. Ama 16. asrın sonlarından 17. asrın son senelerine doğru Osmanlı paşaları 
köken ve eğitim itibarıyla değişmişlerdir. Çeşitli tarik ile yetişen farklı paşalar 
ortaya çıkmaya başlamıştır. 

18. asrın ilk senelerine doğru paşaların kariyer hayatında yeni bir akım gözük-
meye başlar. 18. asır’da kalemiye, bilhassa Bab-ı Alî’deki yazı işlerinden yetişen pa-
şalar ön plana çıkmaya başladılar ve sadrazamlar arasında bu tip paşalar, giderek 
daha fazla yer tutmuş ve hakimiyet kurmuşlardır. Bu akım, 19. asrın ilk yarısında 
başlayan Batılılaşma devrine kadar devam eder. Batılılaşma Reformu’nda önemli 
rolü oynayan paşalardan bir çoğu, başta Mustafa Reşit Paşa, Ali Paşa ve Fuat Paşa 
olmak üzere, kalemiyeden yetişen paşalar idiler.

İşte bu genel çizgi8 üstünde, son Osmanlı paşalarının özellikleri üzerinde mu-
kayeseli tarih bakımından biraz bahsedeceğiz.

IV. Son Osmanlı Paşalarının Tipleri

Pakalın’ın Sicill-i Osmanî Zeyli’ndeki 1246 kişilik devlet adamları/görev-
leri arasında 340 paşa bulunmaktadır. Bunların aralarında sayısı pek az ise de, 

7 Jean Deny, “Paşa,” İslâm Ansiklopedisi, C. IX, s. 526-529. Ayrıca, Abdülkadir Özcan, 
“Paşa,” TDV İslâm Ansiklopedisi, C. XXXIV, s. 182-183.

8 Batılılaşmadan önceki 5 asırlık paşaların değişmesi için genel bakış olarak Tadashi 
Suzuki, “Osuman Toruko Şihai Elīto-no Kenkyū: Kaireki 700-1200 Nen (Japonca) 
(Osmanlı Siyasal Elitleri Üzerinde Tetkikat: Hicrî 700-1200),” Yayınlanmamış Dok-
tora Tezi, 1982. Bir nevî özet olarak “Governance Structure of the Ottoman Empire: 
A Comparative Historical analysis,” Senri Ethnological Studies, 25, 1989, s.133-153. 
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saraydan yetişme paşalar da bulunmaktadır.9 Bunların aralarında kökenleri bakı-
mından modern tip saraylıların yanısıra klasik tip saraydan yetişme paşalar da bu-
lunuyorlardı. Bu bakımdan batılılaşmadan önceki eski geleneklerin bir kısmının 
devam ettiği dikkatimizi çeker.

Ayrıca çok nadir olarak özel önem taşıyan ailelere mensup oldukları için pa-
şalık ihsan olunanlar da bulunmaktadırlar. Bunlar dört kişidir. Onlardan ikisi, 
Hazret-i Muhammed’in soyundan olan Mekke-i Mükerreme Şerif ailesi, yani 
Haşim ailesindendir. Öteki ikisi ise, imtiyazlı Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Paşa 
ailesindendir.10

Bunlardan başka, ilmiyeden yetişen paşalar bulunsa da, bunlar da istisnaî olup 
sayısı çok az idiler.11

Son Osmanlı paşalarının ekserisi, ya seyfiyeden ya da kalemiyeden yetişenlerdi.12 
Bunlardan seyfiyeye mensup paşaların ekserisi, Mekteb-i Harbiye13 başta olmak 
üzere Batılılaşma Reformu esnasında Batı Avrupa modeline dayanarak kurulan 
askerlikle ilgili okullardan mezun olanlar idiler. Özellikle Mekteb-i Harbiye’nin 
Erkân-ı Harbiye sınıfından olanlar göze çarpmaktadırlar.14

Tarik-i seyfiyeden yetişen paşalar için, Batı modeline dayanan yeni okullarda 
tahsil görmek katî bir şart gibi idi. Bu neden ile seyfiyeye mensup paşaların kari-
yer hayatı, Batılılaşmadan önceki geleneksel kariyer hayatından çok değişik olup 

9 Halis Paşa, SOZ, C. VIII, s. 29, Hasan Paşa, SOZ, C. VIII, s. 96-97, Hasan Ferik Paşa, 
SOZ, C. VIII, s, 123-126, Mehmed Paşa, SOZ, C. XII, s. 16, Mehmed Paşa, SOZ, C. 
XII, s. 17-20, Mustafa Paşa, SOZ, C. XII, s. 118-119, Osman Paşa, SOZ, C. XIV, s. 13-
14, Ragıb Paşa, SOZ, C. XIV, s. 40, Tahir Paşa, SOZ, C. XVIII, s. 12-14 olmak üzere 9 
kişidir.

10 Mekke Mükerrem Şerifi ailesinden olan, Abdülillah Paşa (SOZ, C. I, s. 12-13) ile Şerif 
Ali Haydar Paşa (SOZ, C. XVII, s. 117-119) dır. Kavalalı Mehmed Paşa ailesinden olan, 
Abbas Halim Paşa (SOZ, C. I, s. 3-6) ile Said Halim Paşa (SOZ, C. XVI, s. 70-85) 
dır.

11 Ataullah Paşa (SOZ, C. III, 152-154) ile Haşim Paşa (SOZ, C. IX, s. 3-6) dır.
12 Vak’a-i Hayriye’den sonraki Osmanlı devlet adamlarının üç tariki için Devlet Sal-

namesi, C. I, İstanbul, 1263H. Arada rütbenin isimlerinde değişiklik olmuştur. Ama 
yine C.XLVI, s.43 de ilmiye, seyfiye, ve kalemiye olarak gösterilmiştir. C.XLVII, 
1309H.’den sonra rütbe-i siyasiye ve ilmiye ve askeriye ve mülkiye olarak gösterilmeye 
başlamıştır. 

13 Mekteb-i Harbiye için, Mehmed Esad, Mirât-i Mekteb-i Harbiye, İstanbul, 1310. Bu-
nun devamı olarak, Muharrem Mazlum, Erkân-ı Harbiye Mektebi (Harp Akademisi) 
Tarihçesi, Yıldız, 1930.

14 Erkân-ı Harbiye için, M. Mazlum İskora, Türk Ordusu Kurmaylık (Erkân-ı Harbiye) 
Tarihçesi, Ankara, 1944.
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“Modern” idi. Bu bakımdan Mekteb-i Harbiye ve sair askerliğe ait yeni okullarda 
yetişen subaylar, modern aydınlara ve modern orta sınıfa (modern middle classes) 
en yakın kitle idi. Filhakika bu tip seyfiyeye mensup yeni elitlerden Jön Türkler 
ve sonra ise İslâm İmparatorluğu olan Osmanlı Devleti’nin geleneklerini tam ola-
rak reddederek laik millî devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa 
Kemal Paşa, (sonradan Atatürk) çıkmışlardır.

Seyfiyeye mensup Osmanlı paşalarının kariyer hayatındaki yeni tip okulun 
önemi fevkalade büyüktü. Bambaşka kültürel muhite ait olan Çin hanedanının 
son senelerindeki Çin veya Meiji devrindeki Japonya’nın yeni tip askerleri için de 
askerliğe ait mekteblerden mezun olmak, subay olmak için ön şart idi. Japonya’da 
ise bir nefer için düşük makamdaki subay olmak için özel imtihan yolu mevcut 
idi. Ama general veya amiral olmak için muhakkak elinde diploması olması ge-
rekirdi. Bu hususta, seyfiyeden yetişen Osmanlı paşaları aralarında istisnaî olup 
sayısı da çok az olmasına rağmen, neferlikden yetişip general olması mümkün idi. 
İyice bilindiği gibi, Jön Türk İnkılabı esnasında Sultan Abdülhamid tarafından 
Selanik’e gönderilip orada öldürülen Şemsî Paşa, bu tip generallerden idi.15

Seyfiyeden yetişen paşalar için en önemli şart, yeni tip okullardaki eğitim idi. 
Buna karşı, kalemiyeden yetişen paşaların kariyer hayatı, çok değişik idi.

V. Kalemiyeden Yetişen Son Osmanlı Paşaları

Kalemiye, yani sivil bürokratlardan yetişen paşaların kariyer hayatlarına bakı-
lınca, Batılılaşma sürecinde Batı modeline dayanarak yeniden kurulan okulların 
önemi, oldukça az idi. Onların ekserisi, sadece ilk ve orta eğitimi görmüşlerdir. 
Arada geleneksel mekteblerde okuyanlar, hatta okula gitmeyip hususî olarak oku-
muş olanlar da bulunmakta idiler.16 Osmanlıların en son devrine yaklaşınca mo-
dern tip okullarda yüksek tahsili görenler gözüküyorlarsa da, onların sayısı fazla 
değildir.17 Buna karşı, bilhassa taşradan gelme paşalar aralarında geleneksel med-
rese tahsilini gördükten sonra kalemiye tarikine intisab edenler de gözüküyor.18 
Bunun sebebi ise, bilhassa taşrada eğitim görmek için uygun müessese olarak 
medreseden başka müessese bulunmamış olması olabilir. Sayısı çok az olmakla 

15 Şemsî Paşa için, SOZ, C. XVII, s. 99-106.
16 Meselâ, Asım Paşa (SOZ, C.III, s.140), Aziz Paşa (SOZ, C.IV, s.17), Galib Paşa (SOZ, 

C.VII, s.3), ve Hasan Paşa (SOZ, C.VIII, s.93) gibiler. 
17 Meselâ, Mekteb-i Mülkiyeden Ahmed Reşit Paşa (SOZ, C.II, s.116), tam yüksek ihti-

sas eğitim için okul değil ise, Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi)’den Ali Galib Paşa 
(SOZ, C.III, s.39), Hukuk Mektebi’nden Celal Paşa (SOZ, C.IV, s.82) gibiler. 

18 Meselâ, Ali Kemalî Paşa (SOZ, C.III, s.40), Hacı Akif Paşa (SOZ, C.VII, s.81) gibiler. 
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beraber medresede eğitim görüp tarik-i ilmiyeye intisab ettikten sonra kendi tari-
kinden ayrılarak tarik-i kalemiyeye girenler de mevcut idiler.19

Her ne ise, kalemiyeden yetişen paşaların kariyer hayatı için, Batı modeline 
dayalı yüksek tahsil okullarının rolü sınırlı idi. Sicill-i Osmanî Zeyli’nde kayıtlı 
kalemiyeden yetişme son paşaların ekserisi, ilk tahsilini yeni tip okullarda gör-
müşlerdir. Arada orta eğitimi görenler de vardır. Ama ondan sonra artık okullar-
da yüksek tahsil görmeden küçük yaşta olarak onlar da, kalemlere intisab edip  
kalemlerde çalışarak kendilerini yetiştirmişlerdir. Ve terfi edip nihayet paşalığa 
kadar yükselmişlerdir. Bu kariyer hayatı, 18. asırda yaygın olan kariyer hayatı-
nın aynısıdır.20 Ancak, kendilerini yetiştirirken ve yükselirken lazım olan bilginin 
muhtevası değişik idi. Son Osmanlı paşalarının aralarında, Hariciye’deki Tercü-
me Odası’21nda vazifelerini görenler az değillerdi. II. Mahmut devrinde kuru-
lan Tercüme Odası’nda Arapça uzmanı ve sairleri mevcut ise de, en önemli lisan 
Fransızca idi. Tercüme Odası’ndan yetişme son Osmanlı paşaları da ekseriyetle 
modern Batı lisanları, bilhassa Fransızca ile uğraşanlardan idiler.

Kalemiyeden yetişen son Osmanlı paşaları aralarında, Tercüme Odası’ndan 
yetişen paşaların yanısıra, Tercüme Odası’nda bulunmayıp başka bir yol ile Fran-
sızca’yı bir dereceye kadar öğrenenler de vardır. Bunlar gençken hususi olarak veya 
kendi imkanlarıyla talebe memur veya diplomat olarak Batı’ya gönderilmiş bir 
müddet Batı’da kalıp oranın lisanlarını ve vaziyetlerini iyice öğrenmiş olanlardır.22 
Her ne ise, elit olarak son Osmanlı paşaları ve süper elit olarak vezirazamlığa 
kadar yükselen paşalar arasında, Batı lisanını iyi bilip Batı’da bir müddet kalıp 
Batı’yı iyi bilenler önemlidirler.

Sonuç olarak, bambaşka, modern usuller ile yetiştirilmeye başlanmış olan sey-
fiyeden yetişme son Osmanlı paşalarına karşı, kalemiyeden yetişme son Osmanlı 
paşalarının yetişme tarzı, Batılılaşmadan önceki kalemiyeden yetişme paşaların-
kine çok benzerdi. Ama onlara lazım olan lisan ve bilginin muhtevası çok değişik 
idi. Lisan olarak Fransızca başta olmak üzere, Batı lisanı ve bilgi olarak Batı ile 

19 Meselâ, öncede bahsettiğim gibi, Ataullah Paşa (SOZ, C.III, s.152) ve Haşim Paşa 
(SOZ, C.IX, s.3) gibilerdir. 

20 18. asra kadar kâtiplerin kariyer hayatı için, Norman Itzkovitz, “Eighteenth Century 
Ottoman Realities,” Studia İslâmica, No.16, ve Carter Findley, Bureaucratic Reform in 
the Ottoman Empire, Princeton, 1980, s 94.

21 Tercüme Odası için, Carter Findley, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire, 
Princeton, 1980, s. 133-134. Ayrıca, Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez 
Teşkilatında Reform, İstanbul, 1993, s.72-78. 

22 Osmanlı Devletinin en son Sadrazamı olan Damad Ferit Paşa da bunlardandır. (SOZ, 
C.VI, s.84). 
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ilgili ilimler ve Batı’nın vaziyeti ile ilgili bilgi büyük önem kazanmıştı. Ama bütün 
teşebbüslere rağmen Batı modeline dayanan yeni tip okullardaki yüksek tahsilin 
önemi fazla değil idi.23 Aynı zamanda tarik-i kalemiye için devlete intisab eder-
ken, ne kadar imtihan ile alınma sistemini oturtmaya çalışmışlar ise de sistematik 
bir şekilde imtihan uygulaması, gerçekte tam anlamıyla önem kazanmamıştır.24 
İmtihan dışında memuriyete intisab edenler babası yada akrabası, ya da tanıdık-
ları vasetasıyla intisab ederlerdi.

Kalemiyeden yetişen son Osmanlı paşalarının bu durumu, İslâm dünyasında-
ki Türkiye gibi, Doğu Asya’daki Kanji yani Çin karakterleri dünyasında en çabuk-
ça Batılılaşma olarak çağdaşlaşmada başarılar gösteren Japonya’nın durumundan 
çok farklıdır.

VI. Mukayeseli Tarih Bakımından Son Osmanlı Paşalarının Özellikleri: 
Japon ve Çin Örnekleriyle Mukayese

18. asrın ilk senelerinden sonra, hızla yükselen Batı’nın baskısına karşı, Batı’ya 
mensup olmayan toplumlarda, Batı’ya karşı kendileri korumak için teşebbüsle-
re girişmişlerdir. Bu teşebbüs Batılılaşma olarak çağdaşlaşma şeklini almıştır. İlk 
önce Batılılaşma olarak çağdaşlaşma teşebbüsüne ilk girişen ve oldukça başarılı 
olan Osmanlılar idiler. Bunun yanında, bu teşebbüse çok geç başladığı halde çok 
hızlı başarıları kazanan, Doğu Asya’daki Kanji dünyasına mensup olan Japonya 
idi. Aslen Kanji dünyasının merkezi mevkiinde bulunan Çin, bu gibi teşebbüs-
lerde çok geride kalmıştır. Burada, siyasî elitlerin değişmesi konusunda, bazı nok-
talar üzerinde o zamanki İslâm dünyasının merkezi olan Osmanlı İmparatorluğu 
örneği ile Doğu Asya’daki Kanji dünyasının geleneksel merkezi olan Çin ve kena-
rında olan Japon örneklerini biraz mukayeseli tarih bakımından karşılaştıracağız.

İlk önce eğitim ve talim usulleri üzerinde duracağız. Batılılaşmadan önceki 
Osmanlı İmparatorluğu’nda sadece ilmiye, okuldaki eğitime dayanıyordu.25 Yani 

23 Akyıldız, Adı geçen eser, s.54-57. Sayın Akyıldız’ın kıymetli çalışmasına bakılınca 
memurları yetiştirmek için yeni okullar açılmışdır. Fakat, onların ekserisindeki eğitim 
ise, Modern Batı Avrupa’daki yada Modern Japonya’daki gibi üniversite seviyesinde-
ki yüksek ihtisas tahsil için okul olmayıp orta okul veyahud lise seviyesindeki genel 
eğitim gibi gözükmektedir. 

24 İmtihan için, Akyıdız, Adı geçen eser, s.52-57. Sayın Akyıldız’ın eserindeki malumat-
taki imtihan ise, Modern Japonya’daki Koto Bunkan Şiken (Yüksek Memur İmtihanı) 
gibi üniversite seviyesindeki ihtisasa dayanan sistematik imtihan olmayıp şahsa göre 
perakende imtihan imiş gibidir. 

25 Tarik-i ilmiye’ye mensup olanların eğitim sistemi ve kariyer hayatı için İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilâtı, Ankara, 1965.
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resmî olarak ulemadan olmak için muhakkak medresede tahsil görmek gerekir-
di. Kalemiye için mektebde okuduktan sonra, esas eğitim kalemde verilecekti. 
Seyfiye için de öyle idi. Kul taifesi, yani yeniçeriler için, orduda talim verilirdi.26 
Erbab-ı timar için aile içinde; Saraylılar için enderundaki hizmetliler tarafından 
talim verilirdi. Enderun’a, sonraki devirde “Enderun Mektebi” denilmeye başlan-
mışsa da doğrusu düzenli bir eğitim müessesesi değildi.27

Son Osmanlı paşalarına bakılırsa, seyfiyeden yetişme paşalar için başta Mekteb-i 
Harbiye olmak üzere, Batı modeline dayanarak yeniden kurulan okullarda resmî 
şekilde eğitim görmek son derece önemli idi. Neferden yetişme paşalar mevcut 
ise de, onlar pek istisnaî idiler. Buna karşı kalemiyeden yetişme paşalar için, ilk 
ve bazan da orta eğitim hariç, okuldaki resmî eğitimden daha ziyade kalemdeki 
talim önemli idi. Kaleme alınırken babası, akrabası veyahut tanıdıklarının vası-
talarıyla ve intisab yolu ile alınırlardı. İşte eğitim ve talim usullerinde ve kaleme 
girişte Batılılaşmadan önceki geleneklere devam edilmekte idiler. Sadece kalemde 
yükselmek için lazım olan lisan ve bilgide değişiklikler olmuştur. Lisan olarak 
Arabî ve Farsî yerine Fransızca önem kazanmıştır.28 Bilgi olarak geleneksel inşa ve 
sair hakkındaki bilginin yanında Batı ile ilgili malumat önem kazanmıştır. 

Seyfiyedeki geleneklerden kopukluk ile kalemiyedeki geleneklerin devamının 
sebebi şöyle olsa gerektir. Tarik-i seyfiye için 1826 senesindeki Vaka’i-i Hayriye’den 
sonra sistem kökten değişmiştir. 1826’da II. Mahmut tarafından o zamanki Os-
manlı kara kuvvetlerinin çekirdeği olan yeniçeri ocağı ilğa olunmuştur.29 Onun 
yerine bütünüyle yeni bir müessese olarak tamamen Batı modeline dayanan 
Asakir-i Mansure-i Muhammediyye30 ihdas olunmuştur. Ordu’da kökten değiş-
me olduğu için yeni orduya subay temin etmek üzere, yine bütünüyle Batı mode-
line dayanan Mekteb-i Harbiye kurulmuştur. Zamanla orduda subay olmak için 

26 Yeniçerilerin talimi için, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilâtından Ka-
pukulu Ocakları, C. I, 2.tb., Ankara, 1984, (1.tb., 1943), s. 226-229.

27 Enderun’deki iç oğlanlarının yetiştirme sistemi için, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı 
Devleti’nin Saray Teşkilâtı, Ankara, 1945; İsmail H. Baykal, Enderun Mektebi Tarihi, 
C.I, Istanbul, 1953. Bu kitabın ikinci cildi neşredilmemiştir. Ayrıca Bernette Miller, 
The Palace School of Mohammed the Conqueror, Cambridge Mass., 1941.

28 Bu vaziyetinin delili olarak kalemiyeden yetişen paşaların aralarında, esas olarak me-
dresede okup aynı zamanda özel olarak Fransızca’yı da benimseyenler gözükmek-
tedirler. Meselâ, Hüseyin Hilmi Paşa (SOZ, C.IX, s.112), Nazif Paşa (SOZ, C.XIII, 
s.24), Sadık Paşa (SOZ, C.XVI, s.15), Said Paşa (SOZ, C.XVI, s.58), Şefik Paşa (SOZ, 
C.XVII, s.76) gibilerdir. 

29 Yeniçeri Ocağının ilgası için, Uzunçarşılı, Kapukulu Ocakları, C. I, s. 548-565.
30 Yeni ordunun kuruluşu için bir genel bakış olarak, Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, 

C. V, 4.tb., Ankara, 1983 (1.tb., 1947), s. 144-151. 
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Mekteb-i Harbiye’den mezun olmak katî şart haline gelmiştir. Neferden subay, 
hatta paşa olmak istisnaî yol olmuştur. Buna karşı tarik-i kalemiyede böyle bir 
kökten değişme olmamıştır. II. Mahmut tarafından başlatılan reformları yürü-
tenlerin başlıcası, eski usul ile yetiştirilen kalemiye ricali idi. Önemli olan lisanda 
ve bilgide değişmeler olduğu halde, eski talim ve intisab sistemleri kökten değiş-
tirilmeyerek Osmanlıların en son devrine kadar devam ettirilmiştir. Böylece son 
Osmanlı paşaları aralarında, seyfiyeden yetişme paşalar ile kalemiyeden yetişme 
paşalar arasında eğitim, talim ve intisab usullerinde büyük değişiklik ortaya çık-
mıştır. Tarik-i kalemiye için ne kadar reform çabaları gösterilmiş ise de, Osman-
lıların son devrine kadar modern modele dayanan okullardaki yüksek tahsil pek 
önemli olmamıştır ve memur olmak için Japonya’daki gibi tam sistematik imti-
han müessesesi gelişmemiştir.

Burada mukayese için Çin örneğini ele alırsak, Çin hanedanı zamanında 
1860’larda başlatılan Batılılaşma teşebbüsleri, geleneksel bürokratların açık fikirli 
kısmı tarafından yürütülmüştür. Çin’in geleneksel bürokrat sisteminde, gelenek-
sel imtihan çok önemli idi.31 Bir kaç senede bir defa yapılan bu imtihanı ka-
zanamayınca bürokrat olmak mümkün değildi. Çin hanedanının son devrinde 
Batılılaşma hareketlerini yürüten reformcu bürokratlar da ekseriyetle bu imtihanı 
kazananlardan idiler. İmtihanı kazanarak yüksek makama çıkan reformcu bürok-
ratlar, bu geleneksel imtihan sistemine hiç el koymadan reformu yürütmüşlerdir. 
Çin hanedanının en son devrinde Batı modeline dayanan yeni okullar açmışlardır. 
Fakat bürokratları seçerken bu tip yeni okullara pek önem verilmemiştir. Gele-
neksel imtihan sistemi, ancak 1905 senesinde nihayet ilğa olunmuş32 ve 1911’de 
yapılan inkılap sonucu Çin hanedanının kendisi tarihe karışmıştır. Çin’de yeni 
subayların yetişmesi için yeni okullar açılmıştır. Geleneksel devirde, Çin’de zaten 
askerîlere çok fazla önem verilmemiştir. Bu sebeple ordu subaylarını yetiştirmek 
için yeni sistemi kurmak daha kolaydı. Batı modeline dayanan yeni tip askeri 
okullardan yetişme subaylar ortaya çıkmışlardır.

En son, Japon örneğinden biraz bahsedeceğiz. Japonya’da 1868 senesindeki 
Meiji İnkılâbı’ndan sonra, Batılılaşma olarak çağdaşlaşma esaslı şekilde yürütül-
meğe başlamıştır. Meiji İnkılabı, en az siyasî rejim bakımından kökten bir değiş-
me denebilir. Meiji İnkılabı ile Tokugawa şogun rejimi tam olarak yıkılıp Meiji 

31 Çin’deki geleneksel imtihan sistemi için, Ho Ping-tî, Ladder of Success in Imperial 
China, New York and London, 1962. Ichisada Miyazaki, China’s Examination Hell, 
tercüme eden, Conrad Shirokaner, New Haven, 1981, ve Benjamin A. Elman, A Cul-
tural History of Civil Examination in Late Imperial China, Berkeley, 2000. 

32 Çin’deki geleneksel imtihan sistemi’nin ilğası için, Wolfgang Franke, The Reform and 
Abolition of the Traditional Chinese Examination System, Cambridge Mass., 1960. 
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İmperial rejimi, yeniden kurulmuştur. Tokugawa devrinde iktidar, Samurai sını-
fının elinde idi. Samurai sıfatı, esas olarak babadan oğula devir yolu ile intikal 
ediyordu. Eğitim ve talimde ailenin rolü çok önemli idi.

Meiji İnkılâbı’ndan sonra, Samurai sınıfı kaldırıldı. Subay olmak için muhak-
kak yeni kurulan Batı modeline dayanan askeri okullardaki tahsilin bitirilmesi 
gerekirdi. Başka bir yol ile subay olma imkanı pek istisnaî idi. Böyle bir yol ile 
orduda general yada amiral olmak mümkün değil idi. Yüksek bürokrat olmak 
için de yeni kurulan üniversitede tahsil görmek şart oldu. Üniversiteden mezun 
olduktan sonra yüksek bürokrat olmak isteyenler için yapılan özel imtihan olan 
Kōtō Bunkan Şiken’i muhakkak kazanmak gerekiyordu.33 Meiji İnkılabı’ndan 
sonraki Japonya’da askeri yada sivil bürokrat olarak yüksek makama varıp elit 
olmak için modern yüksek tahsil görmek ve bilhassa yüksek bürokrat olmak için 
özel imtihanı kazanmak katî şart olmuştur. Öte yandan, Osmanlılarda ve Çin 
hanedanı zamanındaki Çin’de reformlar, siyasi rejim tam olarak değiştirilmeyip 
eski rejim çerçevesi içerisinde kısmen yenileştirilerek yürütülmüştür. Buna karşın, 
Japonya’da siyasî rejim bakımından Meiji İnkılâbı tam bir inkılâb idi. Sistem kök-
ten değişmiştir. Hem askeri, hem sivil bürokrat için, sistem tam olarak yeniden 
kurulmuştur. Yeni rejim kurulurken tam olarak Batı modeline dayanan okul ve 
imtihan sistemi, rejimin temel taşı olarak kurulmuştur. Japon örneği ile Çin ve 
Osmanlı örnekleri arasındaki büyük fark, işte bundan ortaya çıkmıştır.

Osmanlı Paşalarının Mahiyetindeki Değişim: Mukayeseli Tarih Bakımından Bir Değer-
lendirme
Öz  Osmanlılar, 18. yüzyılın ilk yarısında sınırlı ancak diğer yarısında giderek ge-
nişleyen bir çerçevede, hızla gelişen ve ilerleyen Avrupa’ya bakarak kendi düzenleri-
ni ve yapılarını güçlendirmek için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. “Batılılaşma” 
çerçevesinde bir “çağdaşlaşma” süreci olarak nitelendirilebilecek bu süreç, III. Selim 
devrinde daha genişleyerek II. Mahmut devrinde Vak’a-i Hayriye’den sonra tam siste-
matik şeklini almıştır. Bu makale, “batılılaşma” şeklinde tezahür eden “çağdaşlaşma” 
sürecinde Osmanlı paşalarının mahiyetinde de nasıl önemli değişmelerin meydana 
geldiğini incelemektedir. Burada son Osmanlı paşalarının bazı özellikleri ele alınacak, 
daha sonra mukayeseli tarih bakımından Doğu Asya’daki Çin ve Japon örnekleri ile 
mukayese edilerek Osmanlı deneyimini de kapsayacak şekilde bu üç örnek arasındaki 
benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durulacak; Osmanlı çağdaşlaşmasının neden Çin 
modernleşme deneyimine daha yakın durduğunun gerekçeleri izah edilecektir.
Anahtar kelimeler : Osmanlı Çağdaşlaşması, 19. yüzyılda Osmanlı Paşaları ve Eğitim, 
Kalemiye, Sicill-i Osmani

33 Meiji devrinde yüksek bürokrat olmak için en mühim yolu olan Kōtō Bunkan Şiken 
için, Robert M. Spaulding, Imperial Japan’s Higher Civil Service Examination, Princ-
eton, New Jersey, 1967.
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Hıristiyan Eğitimini Kontrol Etmeye Yönelik bir Osmanlı Girişimi: Erken Tanzimat 
Döneminde Fünûn Mektebi Düşüncesi
Öz  Bu makalenin amacı, Tanzîmât döneminde Osmanlı hükümeti tarafından 
Hıristiyan tebaaya yönelik planlanan bir eğitim politikası olarak Fünûn Mektebi 
girişimini mütalaa etmektir. Bu deneme gerçekleşmemiş olasa da, böyle bir girişim 
hükümetin Osmanlı Hıristiyanlarına karşı varolan eğitim politikası hakkında fikir 
verebilmektedir. Fünûn Mektebi, “saltanat-ı seniyye ‘aleyhine bir takım uygunsuz 
şeyler”den Hıristiyan çocukları uzak tutmak için planlanmıştır. O zamanki Osmanlı 
İmparatorluğu’nun iç ve dış haline göre “uygunsuz şeyler”, radikal milliyetçilik veya 
liberalizm olarak yorumlanabilir. Ayrıca bu çalışmada her ikisi de Meclis-i Ma‘ârif-i 
Muvakkat tarafından oluşturulan Fünûn Mektebi ve Dârü’l-fünûn’un ilişkisi de 
incelenmiştir. Araştırmamıza göre Dârü’l-fünûn, Fünûn Mektebi’nin planı akılda 
tutularak planlanmışa benzemektedir; cünkü her ikisinin eğitimsel içeriği, seviyesi, 
amacı ve ismi hemen hemen müşterek olmuştur. 
Anahtar kelimeler: Fünûn Mektebi, Dârü’l-fünûn, Meclis-i Ma‘ârif-i Muvakkat, 
Hıristiyan, gayr-i Müslim eğitimi, Tanzîmât, eğitim, milliyetçilik

Introduction

Under the Ottoman Empire (ca.1300-1922), non-Muslims such as the Ortho-
dox, Armenians, and Jews were, as zimmî, permitted to maintain their faith in 
exchange for the payment of poll tax and restrictions on movement. To that end, 
education which made possible the continuance of their faith transcending gen-
erations were provided according to each religious community. In most cases, the 
various non-Muslim languages had unique alphabets, such as the Greek alphabet 
and the Armenian alphabet. Therefore, education provided by non-Muslim was 
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completed within their respective sphere for a long period of time and was out-
side of the realm directly controlled by the government.

The Ottoman government did not involve themselves, not only in such edu-
cation of non-Muslims but also in the education of Muslims in general. The mek-
teb which mainly taught the recitation of the Quran and reading and writing, the 
medrese which taught various Islamic studies and trained ulema had independent 
financial resources from wakf and gratuity given to teachers, and the contents of 
their teachings were not determined by the intent of the government. It is true 
that training of oğlan in the Enderun was conducted, but this was exceptional. In 
addition, it is known that the ulema under the Ottoman Empire formed a unique 
hierarchical organization called the İlmiyye, whose members largely participated 
in governmental affairs. However, that is not to say that the mekteb and medrese 
in the towns and subdivisions throughout the empire were directly connected to 
the government. Generally speaking, it can be concluded that education under 
the Ottoman Empire, regardless of whether the subjects were Muslim or non-
Muslim, contributed to the reproduction of religious experts and believer with-
out direct involvement of the government.

Changes to such a situation were brought about during the Tanzimat Period 
(1839-76). From this period on, the government began to intervene in the educa-
tion of not only the Muslims but also of the non-Muslims, although not always 
directly. Firstly, with regard to Muslim education, prior to the issuance of the Re-
script of the Gülhane (1839) which announced the start of the Tanzimat reforma-
tion, the opinion brief of the Council of Public Works (Meclis-i Umûr-ı Nâfi‘a’nın 
lâyihası) was published in the Official Gazette (Takvîm-i Vekâyi‘) attempting to 
introduce a compulsory education system (1839).1 In addition, two small-scale 
government official training schools were established (1839). Then in 1845, the 
Temporary Council of Education (Meclis-i Ma‘ârif-i Muvakkat)was established, 
and based on its proposal, in 1846, it was announced that the state educational 
system would be set up in three stages, namely mekteb-i sıbyân, mekteb-i-rüşdiyye, 
and Dârü’l-fünûn, which accepted “anyone who is a subject,” and that also a per-
manent educational council would be established. The council which was named 
the Council of Public Education (Meclis-i Ma‘ârif-i ‘Umûmiyye) was placed under 
the Ministry of Foreign Affairs (Hâriciyye Nezâreti) and the Sublime Council of 
Judicial Ordinances (Meclis-i Vâlâ-yi Ahkâm-ı ‘Adliyye) until the establishment of 

1 Regarding the legislation of the compulsory education system, see Kiyohiko Hasebe, 
“On the Introduction of Compulsory Education in the Ottoman Empire”, Research 
Bulletin of Japan Society for the Historical Studies of Education 51, 2008, pp.82-94 (in 
Japanese). 
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the Ministry of Public Education (Ma‘ârif-i ‘Umûmiyye Nezâreti) in 1857. There-
after, under the Ministry of Public Education, the Council of Public Education 
functioned at the center of the government-led educational reformation.2

On the other hand, regarding government intervention in non-Muslim edu-
cation, the legal equality between Muslims and non-Muslims was clearly defined 
and was carried out after the Reform Rescript (1856).3 In particular, by means of 
the Regulation of Public Education (Ma‘ârif-i ‘Umûmiyye Nizâmnâmesi, 1869) 
which was the sole systematic educational administration law under the Ottoman 
Empire, the legislation of government supervision over the non-Muslim educa-
tional institutions is considered to be the origin of educational policies toward 
non-Muslims.4

This paper endorses the common opinion regarding the actual legislation of 
the policies. However, the educational policies toward non-Muslims, in particular 
toward Christians, were brought into action in 1845 in the form of a plan to estab-
lish an institution called the Fünûn Mektebi (School of Sciences). But it remained 
only conceptual. The purpose of this paper is to study the Fünûn Mektebi as it has 
never been discussed in traditional studies despite its significance both as a policy 
toward Christians and as an educational policy. In this paper, matters like the 
kind of organization the Temporary Council of Education was, who formulated 
the plan (Section 1), the specifics of the plan (Section 2), and how it related to 
future educational policies (Section 3) have been discussed. 

The Tanzimat Period was an era when the principle of order underwent a dra-
matic restructuring from “co-existence of inferiority under Muslim superiority” 

2 There are a number of researches on educational history during the Tanzimat period. 
See Faik Reşit Unat, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihî Bir Bakış, Ankara, 
1964; Cahit Yalçın Bilim, Türkiye’de Çağdaş Eğitim Tarihi (1734-1876), Eskişehir, 2002; 
Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire 
1839-1908 Islamization, Autocracy and Discipline, Leiden/Boston/Köln, 2001; Benja-
min C. Fortna, Imperial Classroom: Islam, the State, and Education in the Late Otto-
man Empire, Oxford, 2002.

3 Selçuk Akşin Somel, “Christian Community Schools during the Ottoman Reform 
Period”, Elisabeth Özdalga ed., Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy, New 
York, 2005, p.268.

4 Even prior to the Regulation of Public Education, an education policy for non-
Muslims existed. For example, in military-related educational institutions such as 
the Military College, Naval College, and Military Medical College, admission of non-
Muslims was permitted. However, this can be interpreted as the opening the way for 
non-Muslims into state educational system rather than government intervention into 
non-Muslim education.
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to “co-existence of legal equality between Muslims and non-Muslims.” During 
this period, what was the government’s attitude toward non-Muslims? This study 
attempts, in part, to investigate the answer to this question. In addition, through 
this study, our goal is to rethink the educational history of the Ottoman Empire 
by understanding the relationship between the educational reforms during the 
Tanzimat period and the policies toward Christians. 

In order to examine the above, we will mainly use content from the Takvîm-i 
Vekâyi‘ as a published source and the imperial rescript (irâde-i seniyye) preserved 
at the Prime Ministerial Ottoman Archives (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) as an 
unpublished source.5

1. Establishment of the Temporary Council of Education

After the issuance of the Rescript of the Gülhane, several reforms were actu-
ally implemented. For example, in the following year, the Criminal Law was put 
into effect (1840), and of the policies set out in the rescript, the abolishment of 
pre-sentence execution and the guarantee of life was legislated. In addition, the 
iltizâm tax system was abolished (1840), and revenue officers were dispatched to 
various areas. However, the local magnates who had long been undertaking tax 
collection were uncooperative to this change, thus the new tax collection system 
faced difficulties and the former system was revived soon after (1842). The focus 
of the early Tanzimat reformation was the financial reform, but it came to a dead 
end in its early stage.6

‘Abdü’l-mecîd (1839-61) took this matter seriously and in the new year’s decree 
of 1261 of the Hijra calendar (21.January.1845), he ordered the reforms to be further 
intensified. In the decree, in addition to local administration reform and the es-
tablishment of hospitals, “the quest for a public education (terbiye-i ‘âmme) policy 
through organization of schools” was included.7 The Grand Vizier Mehmed Emîn 
Ra’ûf (1842-46) made the Sublime Council of Judicial Ordinances consider setting 
up a council handling education exclusively. The issue of education had been de-
liberated in the Council of Public Works previously as stated above, but this was 
the first time that an exclusive council handling education was planned. 

The deliberation held at the Sublime Council of Judicial Ordinances was com-
pleted by February 1845, and the same council reported to the Grand Vizier the 
establishment of the Temporary Council of Education and the council member 

5 Takvîm-i Vekâyi‘ is abbreviated as TV and İrâde Tasnifi is abbreviated as İ. 
6 Coşkun Çakır, Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, İstanbul, 2001, pp.41-48. 
7 TV 280 (12.M.1261/21.January.1845). 
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candidates. The Grand Vizier summoned a General Council (Meclis-i ‘Umûmî) 
with the participation of Şeyhü’l-islâm etc., and a further deliberation was car-
ried out. As a result, the establishment of the Temporary Council of Education 
was unanimously approved, and the Grand Vizier reported this matter to the 
Padişah. The Padişah ratified this, and as an institution “to discuss a school system 
(mekâtib nizâmâtı müzâkeresi zımnında),”8 the establishment of the Temporary 
Council of Education was decided upon.9 On 13 March, along with the establish-
ment of the Temporary Council of Education, the appointment of one chairman, 
six council members and one scribe was published in the Takvîm-i-Vekâyi‘.10 The 
ruling organization of the then-Ottoman government broadly consisted of the 
ulema (‘ilmiyye), secretaries (kalemiyye) and military personnel (seyfiyye), and the 
members of the Temporary Council of Education was appointed from among the 
three groups (see Table).

Table: Members of Temporary Council of Education
Title Name Birth and Death Dates Origin
Chairman ‘Abdü’l-kâdir Bey Efendi ?-1846 ‘ilmiyye
Member ‘Ârif Hikmet Bey Efendi ?-1859 ‘ilmiyye
 Es‘ad Efendi 1789-1848 ‘ilmiyye
 ‘Ârif Efendi ?-1858 ‘ilmiyye
 Sa‘îd Muhibb Efendi* ?-1851 kalemiyye
 Emîn Paşa ?-1851 seyfiyye
 Fu’âd Efendi 1815-69 kalemiyye
Scribe Recâ’î Efendi 1803-74 kalemiyye
Source: İ.MSM 46; TV 283 (4.Ra.1261/13.March.1845). 

* As referred to in the main text, in actuality, there was an individual named ‘Âlî who 
participated in the council.

8 İ.DH 4972 (24.S.1261/4.March.1845). 
9 No date is written at the end of the I.MSM 46 rescript; however, on the back of the sta-

tionery in which the address by the Grand Vizier and the irâde-i seniyye by the Padişah 
was written on, the date 21.S.[12]61/1.March.1845 is recorded. This is most likely the 
date of the issuance of the rescript; however, it could be the date received by the Grand 
Vizier following the issuance, or the date it was stored. To be noted is at the end of the 
minutes of the General Council attached to this rescript, the same date of 21.S.[12]61/1.
March.1845 is written. This indicates that the resolution by the Sublime Council of 
Judicial Ordinances was passed by February 1845.

10 TV 283 (4.Ra.1261/13.March.1845); Mahmûd Cevâd ibnü’ş-Şeyh Nâfi‘, Ma‘ârif-i ‘Umû-
miyye Nezâreti Târîhçe-i Teşkîlât ve İcrâ’âtı, Matba‘a-i ‘Âmire [İstanbul], 1338, pp.28-29; 
Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform, İstanbul, 1993, 
p.229. 
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The four ulemas were extremely high in honorary grade (pâye) and title of rank 
(‘unvân). In particular the chairman ‘Abdül-kâdir (?-1846)11 held the title of Re’îsü’l-
‘ulemâ12 which means the senior member of pâye possessor of the Rumeli Kazasker. 
In addition, ‘Ârif Hikmet (?-1859)13 and ‘Ârif (?-1858)14 who hold the pâye of inspec-
tor (müfettiş) of Rumeli and Anadolu respectively, were ulema who would be later 
appointed as the Şeyhü’l-islâm. Also, Es‘ad (1789-1848) was an ulema who served 
as an official historiographer, director of official newspaper and the Rumeli Ka-
zasker.15 In this way, many leading ulema were appointed for the government-led 
reform promoting organization, and as several studies have indicated previously,16 
the fact that such leaders led the reform proves that the Ottoman Empire reforma-
tion was not necessarily held back by the “old-school ulema.” 

Of the three members of the scribe class, Sa‘îd Muhibb (?-1851),17 has been 
said to be appointed to the Temporary Council of Education according to some 
historical documents,18 but in the only minutes (mazbata) of the Temporary 
Council of Education presently in existence, his seal cannot be confirmed, and 
instead the seal of an individual named ‘Âlî is found in the minutes.19

The representative of Sa‘îd Muhibb of the scribe class is most likely to have 
been selected from the same scribe class. In addition, of the individuals listed in 
the Sicill-i ‘Osmânî which includes many high-ranking officials under the Ot-
toman Empire, there is only one individual who could correspond to this ‘Âlî.20 

11 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i ‘Osmânî, Vol.III, [İstanbul], 1311, p.350. Hereafter, Mehmed 
Sureyya, Sicill-i Osmani, 4 vols., [Istanbul], 1308-n.d. will be abbreviated as SO.

12 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, Ankara, 1965, p.159.
13 SO, Vol.III, pp.274-275.
14 SO, Vol.III, p.275. During his office as a Şeyhü’l-islâm, he promoted the reformation 

of the Qadi organization. Jun Akiba, “A New School for Qadis: Education of the 
Sharia Judges in the Late Ottoman Empire”, Turcica 35, 2003, p.132. 

15 SO, Vol.I, pp.339-340. For detailed information: Ziya Yılmazer ed., Vak‘a-nüvîs Es‘ad 
Efendi Tarihi, İstanbul, 2000, pp. XXXVII-XLVI.

16 Uriel Heyd, “The Ottoman Ulemâ and Westernization in the Time of Selîm III and 
Mahmûd II”, Albert Hourani, Philip Khoury, Mary C. Wilson ed., The Modern Mid-
dle East: A Reader, London, New York, 2004, pp.29-59 (original 1961); David Kushner, 

“The Place of the Ulema in the Ottoman Empire during the Age of Reform (1839-
1918)”, Turcica 19, 1987, pp.51-74.

17 SO, Vol.III, p.44.
18 İ.MSM 46; TV 283.
19 İ.MSM 654. These minutes are connected to the subject of this paper, namely the 

Fünûn Mektebi. 
20 SO, Vol.III, pp.290-291.
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Thus, there is a strong possibility that this ‘Âlî is Mehmed Emîn ‘Âlî (1815-71) who 
had accumulated experience in the Translation Office (Tercüme Odası) and who 
later served as a Grand Vizier in the Late Tanzimat Period. In fact, in some studies, 
he is specifically referred to as such.21 If this were true, it is of interest that Fu’âd 
(1815-69)22 who also worked at the Translation Office and later served as a Grand 
Vizier was appointed as a member of the Temporary Council of Education, and 
together they were a new type of bureaucrat who worked at the Translation Of-
fice and were familiar with the French language. It means that ‘Âlî and Fu’âd who 
were known to have promoted the late Tanzimat reformation, both participated 
in the Temporary Council of Education, a point of great interest.

However, in Mehmed Emin ‘Âlî’s biography23 or dictionary entry, his partici-
pation in the Temporary Council of Education is not indicated. In addition, the 
seal placed on the minutes of the Temporary Council of Education is “‘Âlî” but 
in the minutes of the General Council regarding the same matter, his “Es-Seyyid 
Mehmed Emîn ‘Âlî” seal is placed. There is a possibility that he had a new seal 
made between the Temporary Council of Education and the General Council, 
but it is still unclear as to whether Mehmed Emin ‘Âlî participated in the Tempo-
rary Council of Education.

On the other hand, Recâ’î (1803-74)24 who was appointed as a scribe was ap-
pointed as an official historian after the death of Es‘ad as his successor. Though 
there is still no definite information about ‘Âlî, it seems that all three members of 
the scribe class were top class personnel of their day.

The sole military member, Emîn (?-1851), was the principal of the Military 
College (Mekteb-i Harbiyye) at the time, had experience studying aboard in Lon-
don25 and was familiar with the French language.26 It was anticipated that his 
knowledge and experience could be applied in the council.

Thus far, we have summarized the members of the Temporary Council of 
Education according to their origin. From the foregoing, we understand that 

21 Andreas M. Kazamias, Education and the Quest for Modernity in Turkey, London, 1966, 
p.58. However, Kazamias notes the chairman of the Temporary Council of Education 
as Şeyhü’l-islâm, and does not indicate an authoritative source; therefore, this cannot 
be a reliable source of information.

22 SO, Vol.IV, pp.26-28. Detailed information: İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son 
Sadrazamlar, Vol.I, İstanbul, 1940, pp.149-195.

23 Ibid., pp.4-58.
24 SO, Vol.II, p.370.
25 Mehmed Es‘ad, Mirât-ı Mekteb-i Harbiyye, İstanbul, 1310, p.33.
26 SO, Vol.I, p.432.
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all members of the council were Muslim that they were selected from the three 
groups which constitute the Ottoman government, at the very least Fu’âd and 
Emîn were proficient in French and that such “westernized” elites and ulema 
participated in the council together. 

2. Concept behind the establishment of the Fünûn Mektebi

Upon the establishment of the Temporary Council of Education, the Sub-
lime Council of Judicial Ordinances immediately ordered them to deliberate on 

“public education as a public works (terbiyet-i ‘umûmiyye mâdde-i nâfi‘ası).”27 As 
a result, the council devised a separate school system (nizâmât) for Muslims and 
non-Muslims, and on 26 May 1845, a resolution was passed for the establishment 
of the Fünûn Mektebi (School of Sciences) especially for re‘âyâ (re‘âyâya mahsûs, 
more will be discussed about the re‘âyâ later).28 At that time, minutes bearing the 
seals of eight individuals including the chairman was prepared and submitted to 
the Sublime Council of Judicial Ordinances (hereafter noted as the “minutes of 
the Temporary Council of Education”).

A similar deliberation was held in the Sublime Council of Judicial Ordinances, 
and minutes were prepared anew for its resolution (hereafter noted as the “min-
utes of the Sublime Council of Judicial Ordinances”). These were submitted to 
the General Council in which the Grand Vizier served as the chairman,29 but to 
date, the existence of the actual document has not be confirmed. Additionally, 
deliberations were held at the General Council, a resolution was passed on 19 
June, and minutes with the seals of sixteen members were prepared (hereafter 
noted as the “minutes of the General Council”).30 The Grand Vizier Mehmed 
Emîn Ra’ûf compiled an address to the throne based on the three minutes. The 
Padişah ratified this, officially decreeing the establishment of the Fünûn Mektebi 
herein. This took place on 22 June 1845.31

27 Address to the throne by the Grand Vizier contained in İ.MSM 654. The date is not 
written.

28 Minutes of the Temporary Council of Education contained in İ.MSM 654 (19.
Ca.1261/26.May.1845). 

29 Address to the throne by the Grand Vizier contained in İ.MSM 654.
30 Minutes of the General Council (13.C.1261/19.June.1845). The date is not written, but 

according to the address to the throne by the Grand Vizier, the council was held on 
this date.

31 Decree by the Padişah contained in İ.MSM 654 (16.C.1261/22.June.1845). This date 
was noted on the back of the stationery in which both the address by the Grand Vizier 
and the Padişah’s decree were written.
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Based on the above planning process, we would like to consider the concept 
behind the kind of school the Fünûn Mektebi. The most distinctive feature was 
that it was “especially for the re‘âyâ (re‘âyâya mahsûs).” According to Ottoman his-
tory, re‘âyâ refers generally to the subject class, in contrast to ‘askerî which refers 
to the ruling class. In a more limited sense, re‘âyâ refers to common people, and 
in a further limited sense, the term was used to mean the peasant class. Needless 
to say, among the subject class Muslims were included; therefore, this classifica-
tion was not originally based on religion.

However in later years, re‘âyâ was gradually referred to non-Muslims in con-
trast to Muslims, and in particular, it came to refer to Christians. The concept of 
re‘âyâ referred to herein by the Fünûn Mektebi is also in contrast to “mekâtib-i is-
lâmiyye” and as discussed later, in the minutes of the Temporary Council of Edu-
cation, the expression “customs of Christian denominations (‘âdet-i mezhebiyye-i 
Nasârâ)”32 is used. Thus, it is thought that among the non-Muslims, Christians 
are referred to herein.

Why then, did the Ottoman government seek to establish a school exclusive-
ly for Christians? As mentioned above, non-Muslim education was outside the 
realm of governmental authority. Therefore, the very fact that the government 
sought to establish a school exclusively for Christians was an extremely major 
change. In addition, the members of the Temporary Council of Education who 
planned the Fünûn Mektebi were, as already confirmed, all Muslims. What was 
the reason which led them to feel the need to establish a school exclusively for 
Christians at their expense? We would like to consider this issue based on the 
minutes of the Temporary Council of Education which founded the concept of 
the Fünûn Mektebi.

According to the minutes, the schools for the “re‘âyâ” within the empire was 
“not something desired (matlûb olan sûrette olmayarak).” It was noted that many 
of them had no choice but to send their children to “foreign countries (memâlik-i 
ecnebiyye)” or were sending them to “European schools located in Beyoğlu and so 
on (Beyoğlu’nda ve sâ’ir mahallerde kâ’in Efrenc mektebleri).”

In addition, the “apparent reason (sebeb-i zâhirî)” was the “studying of mathe-
matics and other sciences (‘ulûm-ı riyâziyye ve fünûn-ı sâ’ire tahsîli)” but it is stated 
that “it is plain that Christian children would learn a set of unsuitable things 
against the Ottoman government (re‘âyâ çocukları bunun zımnında saltanat-ı 
seniyye ‘aleyhine bir takım uygunsuz şeyleri dahi ta‘allüm eyledikleri zâhir).”33

32 Minutes of the Temporary Council of Education contained in İ.MSM 654.
33 Ibid..
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Furthermore, in order to devise a “means of obstacle (esbâb-ı mâni‘a)” against 
this “harm (mazarrat)” is the “obligation (zimmet-i himmet)” of the government, 
but “to prevent openly (men‘-i sarîh ile men‘ buyurmak)” such actions of Chris-
tians would be unsuitable in view of the times and circumstances. Rather they 
recognized that “implied prevention (men‘-i zımnî)” is more desirable “to connect 
to method and order (usûl ve nizâma rabt)” the various schools for Christians.34

What was then devised was the establishment of the Fünûn Mektebi “especially 
for re‘âyâ (re‘âyâya mahsûs)” that would “not to tie in customs of Christian de-
nominations (‘âdet-i mezhebiyye-i Nasârâdan ‘ârî olmak)” with the appointment 
of an “exclusive principal (müdür-i mahsûs) by the government.35 The adoption 
of a “neutral method (usûl-i mu‘tedile)” in which they were “not to tie in customs 
of Christian denominations” is extremely interesting.

From the aforementioned, the so-called hidden purpose of the Fünûn Mektebi 
was the “implied prevention” of “harm” caused by “the unsuitable things” which 
the children of Christians would learn by going to “foreign countries” and “Eu-
ropean schools.” What specifically then, do the “unsuitable things” refer to? Ac-
cording to historical records, there are no further references to “unsuitable things.” 
Therefore, we do well to consider the meaning of “unsuitable things” by taking 
into consideration the internal and external situations of the Ottoman Empire at 
the time of 1845 when these minutes were prepared, and reviewing other words 
such as “foreign countries” and “European schools.” 

First of all, in confirming the internal and external situations at the time of 
1845, the Ottoman Empire had up to then experienced such large scaled events 
as the two revolts in Serbia (1804-13, 1815-17), the revolt in Greece (1821-29), three 
revolts in Niş (1833, 35, 41), and the revolt in Crete (1841). In such conflicts in the 
Balkans, they knew from experience that depending on the war situation and 
popular opinion, great powers would intervene.

The direct trigger of such conflicts was not necessarily the heightening of 
nationalism. For example, the revolt in Greece did not break out because the 
feeling of nationalism was shared and cultivated widely by the Greeks.36 How-
ever, the various peoples of the Balkans came to be aware of nationalism on an 
extensive scale. At the very least, the leaders of the revolt had as their slogan 

34 Ibid..
35 Ibid..
36 Tetsuya Sahara, “Rise of Nationalism and the Emergence of an Independent State” 

Shiba Nobuhiro ed., Balkan History, Yamakawa Shuppansha Publishers, 1998, p. 154 
(in Japanese). 
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of release or freedom from oppression of the Ottoman Empire. In addition, in 
such conflicts and wars of independence, involvement of other ethnic groups 
in the Balkans was seen.37 In actuality, in 1829, Serbia and Greece were given 
autonomy, and in the following year (1830), the independence of Greece was 
internationally recognized. In this way, the Ottoman Empire had already ex-
perience the difficulties of a series of conflicts in the Balkans and the decrease 
in territory.

Bearing such situations in mind, let us consider the matter of Christians 
studying abroad in “foreign countries.” Of the Christians, the Greek Orthodox 
Church received economic support from merchants38 to study in Padua and Bo-
logna in Italy,39 Oxford in England,40 various universities in Germany,41 and other 
universities throughout Europe. What is particularly important in this paper is 
that the young ones among the Greek Orthodox who studied in Europe came 
in contact with the trend of ideas in their land which existed at time, such as 
the enlightenment and philhellenism.42 Furthermore, A. Korais (1748-1833) who 
studied classic works from ancient Greece, and V. Rigas (1757-98) who drew up 
the “Declaration of Revolution” and the “Draft of Hellenic Republic Constitu-
tion” in Vienna were both influenced by the French Revolution, and the revolt in 
Greece was started by the Filiki Etera who carried on Rigas’ ideal. These factors 
led to the consideration of directives for the “unsuitable things”.

37 Junko Sugawara, “Space Recognition in the Balkans: Interrelations of Racial Move-
ments in the 19th Century Balkans”, 21st Century COE Program “Establishment of 
Slavic-Eurasian Studies”, Occasional Papers on Making a Discipline of Slavic Eurasian 
Studies 13, Hokkaido University, 2006, p.18 (in Japanese). 

38 In particular, as a result of the Treaty of Küçük Kaynarca (1774) which was concluded 
as a result of the Russo-Turkish War (1768-74), the Russians obtained the right of 
passage to the Black Sea, and the Greek Orthodox merchants, under the Russian 
flag, engaged in trade and accumulated great wealth. With the funds acquired, they 
embarked on a publishing business for the Greek language and provided scholarships 
for their young ones to study abroad in Europe. Richard Clogg, A Concise History of 
Greece, 2nd ed., Cambridge, 2002, pp.25-27.

39 Tadashi Hagiwara, “Modern Hellenism and Balkan Races: Co-existence and Eth-
nic Integration in Balkan Society”, Social Bond, Iwanami Shoten Publishers, 1989, 
pp. 269-270 (in Japanese). 

40 D.A. Zakythinos, tr. K.R. Johnstone, The Making of Modern Greece: From Byzantium 
to Independence, Oxford, 1976, p.128. 

41 Clogg, op.cit, pp.25-27.
42 Clogg states that foreign students came in contact with “romantic nationalism”. Clogg, 

op.cit., p.27. 
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On the other hand, many points remain unclear about the Armenian’s studies 
in foreign lands. However, in the case of the Dadians, who served as directors of 
the government powder mills for generations, their children studied abroad in 
London, Manchester, Paris and Vienna.43 Although this was an exceptional case 
to acquire technical skills, this shows that Armenians, as the Greek Orthodox, 
studied abroad in Europe. 

Next, in examining the “European schools” in Istanbul, their origin was 
the Saint-Benoît Fransız Okulu, established in the Galata district in 1583. The 
school was set up by the Jesuits, but was run by the Lazarists from 1773.44 In-
cluding the aforementioned, at the time of 1845, there existed several schools 
run by French missionaries, such as the Lazarists and the Filles de la Charité, 
where Christians attended.45 “European schools” mentioned in the minutes of 
the Temporary Council of Education are thought to refer to such schools run 
by the missionaries.

In view of the internal and external situations of the Ottoman Empire at the 
time of 1845, and the specific content and meaning of the terms found in sourc-
es, the expression “a set of unsuitable things against the Ottoman government” 
according to the minutes of the Temporary Council of Education is thought 
to refer to political ideas which may conflict with the national structure of the 
Ottoman Empire, although conclusive evidence is lacking. Specifically it refers 
to radical nationalism which inspires one to gain independence and autonomy, 
or liberalism which trumpets Ottoman rule as oppression and promotes the 
liberation of the brethren from such oppression. At the very least, at the time 
of 1845, it is certain that a group of Christians within the Ottoman Empire had 
such ideas.

That being the case, it can be deduced that one of the objectives in the plan-
ning of the Fünûn Mektebi was to enclose the Christians so that they would 
not be contaminated by such “dangerous thoughts.” The fact that the Ottoman 
government bore the financial burden to establish a special school for Christians 
had such a background.

43 Pars Tuğlacı, The Role of the Dadian Family in Ottoman Social, Economic and Political 
Life, İstanbul, 1993. Armenian settlements existed in these cities.

44 İlknur Polat Haydaroğlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar, Ankara, 1993, 
pp.108-109. The Lazarists are a mission established in 1625 by Vincent de Paul (1581-
1660) in Paris.

45 M. Hidayet Vahapoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları (Yönetim-
leri Açısından), Ankara, 1990, pp.71-72.
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However, despite the issuance of the rescript, the Fünûn Mektebi was never es-
tablished. As far as we can confirm, it was not even mentioned in historical docu-
ments after the rescript. On 21 July 1846, one year after the issuance of the rescript 
on 22 June 1845, the matter was deliberated both at the Temporary Council of 
Education and the Sublime Council of Judicial Ordinances, and the three-stage 
system of the state educational system was published in the Takvîm-i Vekâyi‘.46 
The “third stage” (derece-i sâlise) was the Dârü’l-fünûn which advocated that “any-
one who is a subject” in the Ottoman Empire can be accepted.

The reason for the disintegration of the establishment plan for the Fünûn 
Mektebi still remains a mystery due to lack of sources. However, the fact that both 
Fünûn Mektebi and Dârü’l-fünûn were devised by the same Temporary Council of 
Education, and that both institutions use the word fünûn in their names indicate 
that there is some connection between the two. In the next section, we would like 
to consider the relationship between the two institutions based on the history of 
Dârü’l-fünûn.47

3. Fünûn Mektebi and Dârü’l-fünûn

The establishment plan for Dârü’l-fünûn was announced in 1846, as stated 
above. G. Fossati (1809-83), a renowned Swiss architect of Italian descent who 
lived in Istanbul at the time, was commissioned to design the school building. 
The construction of the school building started in the adjoining land of Hagia 
Sophia, but it proceeded at a sluggish pace. In 1851, an Academy of Science (Encü-
men-i Dâniş) was set up to compile the textbooks for Dârü’l-fünûn, but in actu-
ality not even one book was published, and it was dismissed ten years later. At 
last in 1863, in the classrooms that had been completed, physics, chemistry and 
history lectures were held on a provisional basis.48

However, in March 1865, it was decided that the school building next to Hagia 
Sophia was too spacious for Dârü’l-fünûn, and was transferred to the Ministry of 

46 TV 303 (27.B.1262/21.July.1846). 
47 Regarding Dârü’l-fünûn, see Ekmeleddin İhsanoğlu, “Dârulfünûn Tarihçesine Giriş: 

İlk İki Teşebbüs”, Belleten 210, 1990, pp.699-738; idem, “Dârulfünûn Tarihçesine Giriş 
(II) Üçüncü Teşebbüs: Dârulfünûn-ı Sultani”, Belleten 218, 1993, pp.201-239. For the 
latest complete history, see idem, Darülfünun: Osmanlı’da Kültürel Modernleşmenin 
Odağı, 2vols., İstanbul, 2010; Emre Dölen, Türkiye Üniversite Tarihi, 5 vols., İstanbul, 
2009-10. However, in either of the studies, there is no mentioned of the Fünûn Mek-
tebi. 

48 İhsanoğlu, “Dârulfünûn Tarihçesine Giriş: İlk İki Teşebbüs”, pp. 699-709. 
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Finance. Hence, a new school building was to be built for Dârü’l-fünûn, and it 
was determined that a new “abridged (muhtasarca)” school building would be 
built on the land of Beylik Fırını, next to Mahmud II’s shrine.49

Although a new school building was underway, there was a need for a tempo-
rary transfer. Thus, Dârü’l-fünûn was transferred not so far from the new school, 
to the residence of Nûrî, a teacher of the School of Civil Service (Mekteb-i Mülki-
yye) which was held there. However, this residence was completely destroyed by 
fire in September 1865, and although the School of Civil Service was immediately 
transferred, Dârü’l-fünûn was forced to be discontinued.50

Thereafter, Dârü’l-fünûn was defined in detail by the Regulation of Public 
Education (1869), resumed at the new school building in Beylik Fırını in 1870, 
but was closed in 1873 or 74. In 1874, a law school was established, attached to 
and within the Imperial Lycée (Mekteb-i Sultânî, 1868). However, this too was 
taken over by the Law School of the Ministry of Justice in 1881. Finally in 1900, 
based on the rescript issued in 1896,51 Dârü’l-fünûn, which became the direct 
forerunner of the present University of Istanbul was established.

With such history of Dârü’l-fünûn in mind, let us consider the relationship be-
tween the Fünûn Mektebi and Dârü’l-fünûn in the areas of 1) educational content, 
2) purpose of education, 3) name, and 4) objects of education.

1) Educational content

As we have already seen, according to the minutes of the Temporary Coun-
cil of Education, the “apparent reason” for Christians’ learning in foreign 
countries was for the acquisition of “mathematics and other sciences”. There-
fore, in order to substitute this, these subjects would have to be lectured at the 
Fünûn Mektebi as well. Also, the expression mathematics (‘ulûm-ı riyâziyye) 
used instead of arithmetic (hesâb) would indicate that the level was far from 
introductory. 

On the other hand, the subjects planned to be lectured in Dârü’l-fünûn at the 
1846 stage are unknown; however, when the school finally opened in 1863, the 
subjects lectured were physics, chemistry and history as mentioned above. It is 
presumed that both Fünûn Mektebi and Dârü’l-fünûn were educational institu-
tions with the concept of teaching mathematics and science to students who had 
completed primary education.

49 İ.DH 37075 (25.L.1281/23.March.1865). 
50 İhsanoğlu, “Dârulfünûn Tarihçesine Giriş: İlk İki Teşebbüs”, p. 712. 
51 İ.MF 1313/L-5 (24.L.1313/8.April.1896). 
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2) Purpose of education

As we have already seen, the hidden purpose of the Fünûn Mektebi was the 
“implied prevention” of “harm”, which is caused by the children of Christians 
who acquire “unsuitable things” by going to “foreign countries” and “European 
schools”.

On the other hand, needless to say, the purpose of Dârü’l-fünûn was to serve 
as an educational institution which taught the “third stage” of education. How-
ever, in 1865, when the establishment of the “abridged Dârü’l-fünûn” was planned 
in Beylik Fırını, Fu’âd, who was formerly a member of the Temporary Council 
of Education and was serving in the capacity of the Grand Vizier at the time, 
stated that “what is expected of Dârü’l-fünûn is to save the people of the land 
from the necessity to go to foreign countries (memâlik-i ecnebiyye) for learning, 
and to intercept vicious thoughts (efkâr-ı fâsidenin önünü kesmek) that people 
have acquired in the process of gaining knowledge.”52 The expression “vicious 
thought” referred to herein, in view of the terms such as “foreign countries” and 

“intercept”, would seem to indicate the “dangerous thoughts” which conflict with 
the national structure of the Ottoman Empire, similar to the “unsuitable things” 
mentioned earlier.

However, as far as we can confirm to date, the idea of letting Dârü’l-fünûn as-
sume the deterrent role in rejecting such “dangerous thoughts” is last mentioned 
in the address of 1865. On the other hand, the idea of a substitute for foreign 
studies is seen in the minutes of Regulation of Public Education,53 written one 
year prior to its issuance, and also in the rescript54 issued four years prior to 
the resumption of Dârü’l-fünûn in 1900. In the Regulation of Public Education, 
Dârü’l-fünûn was defined in detail, but when the regulation was legislated, the 
prevention of accepting “dangerous thoughts” which is the hidden purpose of 
Dârü’l-fünûn was no longer mentioned.

52 Address by the Grand Vizier contained in İ.DH 37075. İhsanoğlu had already 
pointed out that in 1865, the purpose of Dârü’l-fünûn was set out to be the “in-
terception” of “vicious thoughts” based on this document. (However, there is a 
discrepancy in the request number of the document.) Since he does not have 
knowledge of the Fünûn Mektebi, he views this as a modification of Dârü’l-fünûn. 
However, this document indicates that this not a modification of Dârü’l-fünûn, 
but rather a continuity of the Fünûn Mektebi. Forecited Ekmeleddin İhsanoğlu, 

“Dârulfünûn Tarihçesine Giriş: İlk İki Teşebbüs”, 1990, p.711. 
53 A.MKT.ŞD 5/43 (12.N.1285/27.December.1868). 
54 İ.MF 1313/L-5.



PL AN OF FÜNÛN MEKTEB İ  SCHOOL OF SCIENCES )

246

3) Name

Fünûn Mektebi and Dârü’l-fünûn have the word “sciences (fünûn)” in common. 
This word is the plural form of fenn, and according to the dictionary of the time, 
is translated art or science.55 It is noteworthy that in one sense, it is a general 
word meaning knowledge, but the word ‘ilm (plural form ‘ulûm) which means 
religious knowledge in a limited sense is not used, rather the word corresponding 
in meaning to art and science is used.56

On the other hand, the word modifying fünûn differs between the two. Me-
kteb is a general term meaning school or a place of learning, whereas dâr which 
has as its original meaning “surrounded place,” came to mean house or mansion. 
It also came to mean relatively sophisticated academic institutions such as Dârü’l-
hadîs or Dârü’ş-şifâ. It is thought that the usage of the word dâr contributed to 
the impression that Dârü’l-fünûn is an institution that carries on such academic 
tradition. Regarding syntax, the Fünûn Mektebi is based on Turkish, where as 
Dârü’l-fünûn is based on Arabic.57

4) Objects of education

In this way, both Fünûn Mektebi and Dârü’l-fünûn have a considerable number 
of points in common in their educational content, standard, purpose and name. 
However, the definitive difference in the two is that the former was “especially for 
Christians (re‘âyâya mahsûs)”, where as the latter was an educational institution 
which accepted “anyone who is a subject.”

As long as historical data connecting the two is lacking, it remains a matter 
of speculation, however, this may have been the factor for the disintegration of 
the plan for the Fünûn Mektebi. As far as we can confirm, the Fünûn Mektebi 
was last referred to in the rescript dated 22 June 1845, while the first appearance 
of the term Dârü’l-fünûn was November 1845.58 Most likely, during those four 
months, Dârü’l-fünûn was planned to encompass the idea of the Fünûn Mektebi, 

55 J.D. Kieffer, T.X. Bianchi, Dictionnaire Turc-Français, Vol.II, Paris, 1837, p.398; J.W. 
Redhouse, An English and Turkish Dictionary, in Two Parts, English and Turkish, and 
Turkish and English, London, 1857, pp.859-860; N. Mallouf, Dictionnaire Turc-Français, 
Vol.II, Paris, 1867, p.927. However, Redhouse only refers to art as the translation.

56 It is thought that this is in consideration to ulema as the bearer of ilm.
57 The names of Mekteb-i Mülkiyye, Mekteb-i Sultânî and the names of other state edu-

cational institutions were largely based on Persian syntax.
58 Minutes of the Sublime Council of Judicial Ordinances contained in İ.MSM 656 (12.

Za.1261/12.November.1845). 
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or at least with that idea in mind. Dârü’l-fünûn was planned by the Temporary 
Council of Education, but it was also the same council that devised the Fünûn 
Mektebi as well. It is unlikely that the educational content, standard, purpose, 
and name deliberated several months earlier were not carried over.

Conclusion

In this paper, we have considered the establishment plan of the Fünûn Mek-
tebi which was on one hand an educational policy, but on the other hand was 
strongly characterized as a policy aimed at Christians. In Section 1, we consid-
ered the Temporary Council of Education which devised the Fünûn Mektebi 
and confirmed the characteristics of its members. In Section 2, we discussed 
that the hidden purpose of the school was for Christians not to adopt “a set of 
unsuitable things against the Ottoman government,” and that its aim was the 

“implied prevention” of such. We also learned that, in light of the internal and 
external situations which existed at the time, the “unsuitable things” most likely 
referred to nationalism and liberation. In Section 3, the relationship between 
Fünûn Mektebi and Dârü’l-fünûn was considered, and since both had consider-
able similarities in their educational content, standard, and name, there is a great 
possibility that Dârü’l-fünûn was devised with the establishment plan of the 
Fünûn Mektebi in mind.

In conclusion, let us consider the position of the Fünûn Mektebi in Ottoman 
educational history. Because the school was never actually established, despite the 
issuance of the rescript, it could not produce any achievements in the develop-
ment of human resources. However, by putting the Fünûn Mektebi into perspec-
tive, it seems that it is possible to restructure the Ottoman educational history in 
a different light.

For example, the Imperial Lycée (1868), responsible for the co-education of 
Muslims and non-Muslims, was traditionally used as an example of “Ottoman-
ism” which emphasized awareness of being Ottoman, transcending religious, lin-
guistic and ethnic differences, and cultivated such an awareness. It is true that the 
characteristics of the Imperial Lycée can be interpreted in such a context. However, 
bearing in mind that the government attempted to intervene in the non-Muslim 
education from 1845 onward, the Imperial Lycée can be said to be the attainment 
of a long-term goal of placing non-Muslim education under government supervi-
sion, albeit partially.

Furthermore, since Dârü’l-fünûn is the forerunner of the present University 
of Istanbul, it seems to have been established only for the purpose of education 
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according to traditional studies. However, when considering the conclusion of 
this paper, we can gain insight into the aspect of Dârü’l-fünûn which cannot be 
contained in a mere university history. In particular, the fact that even in 1865, 
twenty years after 1845, the Grand Vizier felt that one of the purposes of Dârü’l-
fünûn was “to intercept vicious thought” is an important point of controversy in 
contemplating the university’s history.

While obtaining such results from the study, the reason why the Fünûn Me-
ktebi was never established is yet to be defined. In addition, whether Christians 
responded to the plan of the Fünûn Mektebi and if so, how they responded is 
another issue. These issues need to be addressed in future studies based on further 
research into source. This paper is originally published in Japanese. Kiyohiko 
Hasebe, “Tanzimat Shokiniokeru Tai Kirisutokyouto Kyouiku Kanri Kousou”, 
Touyou Bunka 91, 2011, pp.243-261.

An Ottoman Attempt for the Control of Christian Education: Plan of Fünûn Mektebi 
(School of Sciences) in the Early Tanzimat Period
Abstract  This paper examines the attempt at educational politics by the Otto-
man Empire during the Tanzimat period through a plan that aimed to establish 
the Fünûn Mektebi (School of Sciences) which aimed at educating only Christian 
students. Although this plan was never carried out, I would like to clarify the Otto-
man politics toward Christians through such a plan. The Fünûn Mektebi sought to 
keep Christian students from studying “a set of unsuitable things against the Otto-
man government” and for the Ottoman government to prevent such study indirectly. 
It should be pointed out that “unsuitable things” referred to radical nationalism or 
liberation, in consideration of domestic and international conditions. I would like 
to discuss the relation between the Fünûn Mektebi and Dârü’l-fünûn, because both 
were planned by the Temporary Council of Education. I conclude that Dârü’l-fünûn 
was planned with the Fünûn Mektebi in mind, because the educational contents, 
standards, objectives, and names of both had much in common. 
Key words: Fünûn Mektebi (School of Sciences), Dârü’l-fünûn (Istanbul University), 
Meclis-i Ma‘ârif-i Muvakkat (Temporary Council of Education), Christian, non-
Muslim education, Tanzîmât, education, nationalism
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Osmanlı İmparatorluğu’nda Japonca Eğitiminin Başlangıcı
Öz  Uzun zaman Osmanlılara Doğu Asya dillerine ilgi göstermedi. 1891-1892 
yılında Harbiye’deki Harp Okulu’nda ilk defa Japonca dersler verilmiştir. ‘Ertuğ-
rul Fırkateyni Faciası’ndan (1890) sonra bazı Japonlar İstanbul’a gelmişlerdir. İki 
Japon fırkateyni bu faciada kurtulmuş olan 69 kişiyi Ocak 1891 tarihinde Osmanlı 
İmparatorluğu’na geri getirmişlerdir. İki ay sonra heyet Japonya’ya dönerken, Os-
manlı İmparatorluğu tarafından Harbiye’deki Harp Okulu’nda Japonca ders baş-
lamak üzere bir kişinin İstanbul’da kalması rica edildi. Japonya’daki günlük gaze-
telerin birisi olan Jiji Shinpô’da gazeteci olarak görev yapan Shôtarô NODA, bu 
görevi kabul ederek iki yıl Osmanlı subaylarına Japonca dersler vermişti. 1893’te 
İstanbul’da birkaç ay kalan Japon tüccar olan Torajirô Yamada’ya yardım ettikten 
sonra, bu yılın sonunda Noda da Japonya’ya döndü ve Harbiye’deki Japonca ders 
kapanmak zorunda kaldı. Henüz Japonya ile resmi ilişkileri kurma halinde olan 
Osmanlı İmparatorluğu herhangi bir ilmi enstitüsü için Japonca dersine ihtiyaç 
bulamamış olabilir.
Anahtar kelimeler: Japonya, Japonca dil eğitimi, Noda, Yamada, Atatürk, Ertuğrul 
Fırkateyni

I. Introduction

It is well known that the prosperity of the Ottoman Empire consisted on the 
multilingual society. In this way, the Ottomans had been receptive to the vari-
ous cultures and people, and negotiate with the foreign countries. Although the 
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Ottomans founded the various language education, they were delayed to master 
the East Asian languages; Chinese, Korean and Japanese. While the Ottoman 
Sultans collected many ceramics and porcelain from China, Korea and Japan by 
way of Silk Road, at the Topkapı Palace, the Ottomans found no need to master 
the East Asian languages until modern times.1

It is said that “the Tragedy of the Ottoman frigate Ertuğrul” in the year 1890 
is the starting point of the relationship between Japan and the Ottoman Em-
pire.2 In the context of the cultural relationship, this tragedy may have especially 
served as the turning point of the Japanese language education in the Ottoman 
Empire.

This tragedy let some Japanese people to visit Istanbul. In January 1891, the 
two Japanese battleships Hiei and Kongô arrived at Istanbul to send back 69 
survivors of the tragedy to the Ottoman Empire. Then the Ottoman Empire 
requested them to provide someone who can stay in Istanbul for the Japanese 
language education at the Ottoman Military Academy (Harbiye Okulu). Finally 
Shôtarô Noda (1882-1904), who is the staff journalist of Jiji Shinpô, a prestigious 
daily newspaper in Japan, accepted the Ottoman request to be the lecturer of the 
Japanese language for about two years (1891-1892). He lectured the Japanese 
language for some selected officers of the both Ottoman Army and Navy in the 
very small-scale. This is the first attempt of the Japanese language education in 
the Ottoman Empire.

As this first education came to the end for only two years, its detailed informa-
tion had sunk into obscurity and was forgotten for a long time. To make matters 
worse, we greatly annoyed some wrong information about this subject, such as 
young Mustafa Kemal learned the Japanese language at the Ottoman Military 

1 The Oriental Studies had originated with Europeans in pre-modern times. As Kenan 
pointed out we must investigate the roll and position of the Oriental Studies in the 
Ottoman Empire (see, Kenan, Seyfi:“Sosyal ve Kültürel Farkındalığın Sınırlarında 
Osmanlı ve Avrupa”, in Seyfi Kenan (ed.), Osmanlılar ve Avrupa, İstanbul : İslâm 
Araştırmaları Merkezi 2008, p.41-42). Actually the first Ottoman book about the Japa-
nese language was the translation of the European book (see, Ali Rıza: Japon Alfabesi, 
İstanbul:Matbaa-i Kütüphane-i Cihan H.1323[=1905].) The Ottomans had found the 
value of the Eastern languages with the intervention of the Oriental Studies in Europe 
(see Figure 7).

2 For the latest development of academic studies about this tragedy, see İstanbul Deniz 
Müzesi Komutanlığı: Uluslararası Ertuğrul Fırkateyni Sempozyumu, İstanbul : Deniz 
Basımevi Müdürlüğü 2010, as the proceeding of the first attempt of the international 
symposium.
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Academy, and after he became the president Mustafa Kemal requested the Japa-
nese lecturer to build a mosque in Tokyo (!)

Unfortunately even today such terrible wrong stories are expanding through 
various popular mass-media, like TV-programs or web sites, in both Japan and 
Turkey without any investigation. The present study is intended to investigate the 
beginning of the Japanese education in the Ottoman Empire, with the various 
source materials, such as the official and private documents, newspapers, maga-
zines and so on, in both Turkey and Japan.

II. The Establishment (February 1891)

Although the Ottoman Empire and Japan had connected each other with 
Silk Road, the human exchanges between the two nations were begun in the 
second half of the 19th Century, when the new modernized Japanese government 
of the Meiji Era was established in the year of 1868, after the abolition of the 
old Tokugawa Shogunate regime. Mikado, the Japanese emperor, and the new 
government had the innate respect for the positive diplomatic policy with any 
foreign countries. At first, Japan sent the diplomatic mission under Masaharu 
Yoshida to Qajar Dynasty and the Ottoman Empire in the years 1881-1882. Then 
Prince Komatsu (Komatsu-no-miya), the uncle of Mikado, visited to Istanbul and 
welcomed by Sultan Abdürhamit II in 1888. In this way, Sultan Abdürhamit 
II decided to send the frigate Ertuğrul to Japan for handing over the Ottoman 
decoration for Mikado.

Unfortunately, the frigate Ertuğrul ran into the disaster only a day after leav-
ing Yokosuka Port for Istanbul.3 About 500 hundred people lost their lives. As 
aforementioned, Jiji Shinpô is the one of the Japanese newspapers published in 
Tokyo. Soon after the tragedy, this newspaper did well in the both leading the 
public opinion and collecting the donation money for the Ottoman Empire. 
When Mikado and the Japanese Government decided to dispatch two battleships, 
Hiei and Kongô, to send back 69 survivors to the Ottoman Empire, Jiji Shinpô 
company sent his own staff journalist Shôtarô Noda on board in Hiei with the 
exchange certificate of the donation money accounted 4,248.976 yen to handle 
for the Ottoman Empire.4

3 For the official program of the Ottoman mission in Japan, see Misawa, Nobuo: “Ertuğrul 
Mürettebatının Japonya Günleri : Facia, kolerayla başladı”, Atlas Tarih, 8(İstanbul:2011), 
p.74-81, depending on the official documents of the Japanese Royal Court.

4 The Japanese newspapers company collected about 5,000 yen as the donation for the 
disaster. According to the price of rice, as usual as the Japanese historiography, it cor-
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With the special permission of Sultan Abdürhamit II for entering two straits, 
the Japanese battleships cast the anchors in front of the Dolmabahçe Palace on 
January 2, 1891. While the Japanese mission stayed in Istanbul, they were wel-
comed by the Ottomans both in public and private responses. Among them, 
Noda became very famous for the reports of the Ottoman newspapers, like Sabah, 
Tercüman-ı Hakikat, and so on. Actually the huge amount of the donation that he 
brought astonished the Ottomans. As the staff journalist, to send the reports to Jiji 
Shinpô in Tokyo, Noda eagerly collected the news materials and interviewed with 
the Ottomans, with the primitive conversation in the Ottoman Turkish.

After 40 days’ stay, the Japanese battleships left Istanbul to return to Japan on 
February 10, 1891. As aforementioned, in response to the royal request of Sultan 
Abdürhamid II, Noda decided to give up returning to Japan with the Japanese 
battleships and set up his residence in Istanbul. In this way, he became the first 
Japanese who had his residence in the Ottoman Empire. And Noda continued to 
send his reports in Istanbul to Jiji Shinpô in Tokyo. Thus, he also became the first 
Japanese newspaper correspondent dwelled in the İslâmic World.5

During the short stay of the Japanese mission in Istanbul, how the Ottoman 
Empire got the idea of the Japanese language education ? And why Noda got 
the position of the lecturer for the Japanese language education in the Ottoman 
Military Academy ?

In the evening of February 8, Noda got the opportunity to have an audience 
with the Ottoman Sultan Abdürhamid II for the first time at the farewell recep-
tion party for the Japanese battleships that was held on by the Ottoman Sultan-
ate. He wrote down this situation in his own article published at Jiji Shinpô as 
follows.

…The Ottoman Sultan Abdürhamid II approached to me[=Noda]. His Majesty 
clenched my hand, and said to me as follows. “I am very pleasure that you had 
mastered our Tukish language. This fact proves that you are akıllı (=clever) .” 
Actually I was able to understand only these sentences. His majesty gave more 
speech to me for five minutes. But the Royal Secretary did not translate his 

responds 70,000,000 yen in the year of 2011. Jiji Shinpô company succeeded to collect 
the 85% of the total sum.

5 All reports of Jiji Shinpô written by Noda are completed as the catalogue by Misawa 
(see, Misawa, Nobuo: “Reports about the Ottoman Empire carried on Jiji Shinpô 
(1890-3) : Archievements of Shôtarô Noda, the first Japanese journalist who was sent to 
the İslâmic World”, The Bulletin of the Faculty of Sosiology, Toyo University, 41-2(Tokyo 
2004), p.109-146(in Japanese with short summary in English). 
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majesty’s speech to English for me because he judged that I could understand 
Turksih very well. I am so sorry that I could not understand his majesty’s speech 
any more. I wonder that there were the words of thanks for our donations, and 
the splendid expressions in his majesty’s speech. I had no oppotunity to convey 
as follows. “I cannot already understand Turkish enough, please translate his 
majesty’s speech for me.” At last the Ottoman Sultan Abdürhamid II gave me 
the golden sigarette case that was decorated with about one hundred diamonds 
as the present for the memory of the audience with his majesty. ---(omission)--- 
It was the unprecedented event that the Ottoman Sultan clenched the hand 
of the young jounalist such as me. The newspaperes of Istanbul reported this 
incredible news.6

Noda was very interested in the Ottoman Turkish language during the voyage 
to Istanbul. Even in Japan, he made a request to Ali Efendi, who was of the Otto-
man survivor officers, to write down his name in the Arabic script. Then he made 
it printed as his name cards in Nagasaki.7

Further more during the boarding in Hiei, he tried to master the Ottoman 
Turkish language. He got on well with the Ottoman survivor officers and learned 
the Ottoman Turkish. It required him to get ready for his reports in Istanbul for 
Jiji Shinpô.8

Probably his name cards in the Arabic scripts and the little knowledge of the 
Ottoman Turkish language made him very famous in Istanbul. We can find his 
name in the various articles of the Ottoman newspapers in those days. He could 
work his job very smoothly as he intended.

In such ways, among the Japanese guests, Noda was reached in the Ottoman 
acquisition as the only person who was trying to master the Ottoman Turkish. 
Although his acknowledgement was so fragmentary, his attitude for the Ottoman 
language reached even the ear of the Ottoman Sultan Abdürhamid II.

After the aforementioned farewell reception party for the Japanese Battleships, 
he was requested to be the Japanese language lecturer. He himself reported this 
situation in the article of Jiji Shinpô as follows.

6 Jiji Shinpô, no.3029, May 24, 1891.
7 Jiji Shinpô, no.2816, October 23, 1890. Nagasaki, located in the West Japan, was 

founded by the Portuguese in the second half of the 16th Century and was flourished 
as the trade port with foreigners during 16th to 19th Centuries.

8 Jiji Shinpô, no.2854, January 30, 1891.
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…The messenger of the Ottoman Sultan Abdürhamid II came to Hiei for three 
times during the evening of February 10. They said that His Majesty the Ottoman 
Sultan Abdürhamid II requested Noda Efendi, the reporter of Jiji Shinpô, to stay 
in Istanbul to get acknowledgement with the affairs of our nation. If he stays in Is-
tanbul, he can make many reports of our affairs for Japan. For this job, it required 
to master the Ottoman Turkish language. During his residence in Istanbul and in 
the case of his return to Japan, His Majesty the Ottoman Sultan Abdürhamid II 
will take into all accounts as his own son….9

Noda accepted this royal request. In the very short time The Ottoman Empire 
provided his residence space in the Ottoman Military Academy as his description 
as follows.

…In the next morning of February 11, the day when the two battleships will leave 
from Istanbul, I moved to the Ottoman Military Academy with my own traveling 
cases, and was provided the special room preserved for the Ottoman Sultan. The 
Ottoman Sultan Abdürhamid II sent 6,000 piastres to prepare the room ….10

Moreover Noda was presented the Ottoman imtiyaz decoration of the third 
rank on February 13.

We must notice that Noda himself accepted the royal request as his study of 
the Ottoman Turkish language, not his teaching of the Japanese language to the 
Ottoman officers. After the two Japanese battleships left from Istanbul, he was 
requested to be the lecturer of the Japanese language. We can also find this situa-
tion at his article of Jiji Shinpô.

The Ottoman Turkish Language. After I decided to live in Istanbul due to the 
royal request, Zeki Paşa visited me to ask my condition every day.11 He was the 
Vice Admiral of the Ottoman Army and also the head of the Ottoman Military 
Academy. He informed that I must go to the Yıldız Palace every Friday to get 

9 Jiji Shinpô, no.3029, May 24, 1891. But Noda made a mistake about the date. As men-
tioned before, Hiei and Kongô left from Istanbul on February 10. So the royal request 
came to Hiei in the evening of February 9, and Noda moved to the Ottoman Military 
Academy in the morning of February 10.

10 Ibid.
11 Mehmet Zeki Paşa was the 17th head of the Ottoman Military Academy(=Harbiye 

Harpokulu) during the years 1884-1908. He was very famous that he invited the Ger-
man Goltz Paşa to the Ottoman Army. See Harpokulu Tarihçesi 1834-1945, İstanbul : 
Harpokulu Matbaası, [Nodate], p.26-32.



NOBUO MISAWA  GÖKNUR AKÇADAĞ

259

oppotunity to meet the Ottoman Sultan Abdürhamid II. The two Ottoman offic-
ers were at work in my room. They were Receb Efendi (the Lieutenant of the Ot-
toman Army) and Sabri Efendi (the Second Lieutenant of the Ottoman Navy). So 
I made the plan to master the Ottoman Turkish language every day from them. In 
the turn, I am teaching them the Japanese language. When I went outdoors of the 
Ottoman Military Academy, either of them accompanys me and reported to the 
royal palace. I was astonished such a treatment. After one month, Zeki Paşa in-
formed me that he provide more two officers to learn the Japanese language….12

In such way, Noda gradually accepted teaching the Japanese language to some 
officers in the Ottoman Military Academy as his duty. He himself admitted it as 
what he must give for studying the Ottoman Turkish language.

When we read his articles, it seems that the Ottoman Empire gradually found 
the opportunity to let Noda been the lecturer of the Japanese language. Noda 
thought that he was appointed to be the first Japanese who mastered the Otto-
man Turkish language. But Noda did not know the Ottoman intention. We can 
find the more detailed situation why he was requested to stay in Istanbul among 
the discussions between the Japanese naval crews and the Ottoman Empire.

From the first stage of the discussions, the Ottoman Empire requested to pro-
vide a Japanese crew for the lecturer of the Japanese language as taking residence 
in Istanbul. Actually the Ottoman Empire requested the Japanese Naval officer 
of Hiei or Kongô, not the Japanese private citizen like Noda. We find the evidence 
in the official report of the commander Tanaka, the captain of Kongô.13 At the 
welcome reception party held at the the Yıldız Palace on January 5, the Otto-
man Empire requested the both captains of the two Japanese Battleships Hiei 
and Kongô to provide the suitable Japanese Naval officer to remain in Istanbul 
for studying the Ottoman Turkish language and the more detailed information 
about the Ottoman Empire. Later at the meeting between the two captains and 
Mine Paşa, the Ottoman Royal Palace Secretary on January 13-14, he offered the 
same request. Further more he suggested the second request. If it is impossible to 
provide any officer of the two Japanese battleships, it is enough to send the Japa-
nese Naval officer after the two battleships retuned to Japan. The two captains 
were very confused to this request. At last they rejected. Actually it was impos-
sible for the both captains to provide any their officers. With huge amount of the 
Japanese budget, the two battleships were sent to the Ottoman Empire not only 

12 Jiji Shinpô, no.3030, May 25, 1891.
13 The official report of the Captain Tanaka, preserved in Kôbunbikô of the Japanese 

Naval Ministry.
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to send back 69 survivors, but also to give the experience to the young officers. In 
those days, the Japanese Navy was required to arrange the well-experienced offic-
ers. They had the responsibility to let any young officers grown up in this voyage. 
Actually later in the Russo-Japanese War (1904-06), the officers who went to 
Istanbul got the great credits to the victory, like Masayuki Akiyama (the future 
Vice Admiral of the Japanese Navy).

Unfortunately the two captains had no authority to response to the Ottoman 
request for setting up the relationship between Japan and the Ottoman Empire. 
But at last they got out of the way to provide the Japanese citizen Noda. Accord-
ing to the memoir of the Lieutenant Hajime Sakamoto (the future Vice Admiral), 
at the farewell reception party for the Japanese Battleships on February 8, the 
Ottoman Sultan Abdürhamid II requested to provie the Japanese officer to re-
main in Istanbul again. The captaions suggested that Shôtarô Noda, instead of the 
naval officers, was so suitable person for the royal request.14 This fact can be sup-
ported the article of Jiji Shinpô, entitled “the way why the reporter of Jiji Shinpô 
remained in the Ottoman Empire”. At first Noda rejected the royal request, not 
as written in his article. The Ottoman officer requested the assistance of the cap-
tain Tanaka to recommend him to accept the royal request. Also the Ottoman 
Empire sent aforementioned Zeki Paşa to Hiei to offer more detailed suggestion. 
At last Noda accepted the royal request.15 The Ottoman Sultan Abdürhamid II 
was so pleasured to hear the news of his acceptance, and orderd to present him 30 
pounds as the bonus money. And Jiji Shinpô company also admitted the desicion 
of their reporter. In this way, sometimes Noda sent his reports about the Ottoman 
Empire to Jiji Shinpô, that were published as the continuous articles.16

III. The Execution (February 1891 – December 1892)

Soon after the two Japanese battleships were welcomed in Istanbul, the Ot-
toman Empire planned the first Japanese language education in the Ottoman 
Military Academy by the Japanese lecturer, with the very strong intention due to 
the royal order of the Ottoman Sultan Abdürhamid II. As we verified with the 
sources, Noda was appointed as the lecturer.

14 Sakamoto, Hajime: “The beginning of the relationship between Japan and Turkey”(in 
Japanese), Bulletin of the Association of Japan and Turkey, 1(Tokyo 1926), p.10. 

15 Jiji Shinpô, no.3016, May 11, 1891.
16 See Misawa, op.cit.. During his residence in Istanbul for about two years, he sent 

about 50 articles to Jiji Shinpô that published to give impulse to the Japanese people
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At first Noda was not requested to teach the Japanese language to the Ot-
toman officers, but in the very short time he accepted the job for his study of 
the Ottoman Turkish language. However he was so eager to teach the Japanese 
language to the Ottoman officers. Actually he was the very good lecturer. Ac-
cording to his article dated August 22, 1891, published in Jiji Shinpô, he was so 
astonished the excellent smartness of Vasıf Effendi, one of his 7 students fixed 
on the Ottoman Army.17 According to Noda’s description, at first there were two 
students. In March, there were four students. In August, there were 7 students. 
Unfortunately we cannot find how many students had learned the Japanese lan-
guage at Noda’s lesson. We have only one photograph of Noda and his students 
(see Figure 1 & 2).

Of course in those days, it was impossible to get the Japanese language educa-
tion materials in Istanbul. So Noda ordered Shûtarô İmaizumi, his old colleague 
of Jiji Shinpô, to send the textbooks (of composition for the elementary school 
in Japan) and the Japanese writing goods (the Indian ink, the ink stones, the 
bamboo brushes, etc.) to Istanbul.18 In a very short time, İmaizumi send them as 
the gift. Noda made his four students to send the Japanese letters for İmaizumi 
to express the sense of pleasure. They were Recep Efendi (the Lieutenant of the 
Ottoman Army), the second lieutenant Ali Efendi (the Second Lieutenant of the 
Ottoman Army), Asım Efendi (the Second Lieutenant of the Ottoman Army) 
and Sabri Efendi (the second Lieutenant of the Ottoman Navy). Two of them 
were published as the Japanese letters written by the Ottoman officers in Jiji 
Shinpô, dated January 31,1892.19 And İmaizumi also published all of four letters 
in his memoir. Especially the letter written by Recep Efendi was published as the 
original copy by the stone edition. The transcription and the translation of the 
letter is as follows (see Figure 6).

17 Jiji Shinpô, no.3151, October 4, 1891.
18 Shûtarô İmaizumi, also famous as İchibyô İmaizumi as the first Japanese painter of 

humor pictures, was the cousin of Yukichi Fukuzawa, the real founder of Jiji Shinpô. 
After Noda got board on Hiei in October 1890, İmaizumi chased him from Yokohama 
to Kôbe by the express train, and succeeded in handing the exchange certificate of the 
donation money accounted 4,248.976 Yen while Hiei stopped at Kôbe. Actually he 
was also one of the contributors to set up the relationship between Japan and the Ot-
toman Empire. The four letters of the Ottoman officers are contained in his memoir. 
See. İmaizumi, İchibyô(=Shûtarô): İchibyô Zatsuwa (in Japanese), Tokyo : Seishi-dôm, 
1901, s.68-72. 

19 Jiji Shinpô, no.3253, January 31, 1892.
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Figure 1: N
oda and his students (in front line from

 the right end, M
ehm

et Zeki Paşa, Yam
ada, N

oda, a student) (Exibition 
of the Friendship betw

een Japan and Turkey, Tokyo 2003)
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Figure 2: Noda in the cover 
page of Musavver Cihan and 
Mehmet Zeki Paşa

the cover
Cihan and
a
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Figure 3: BOA, İradeler Dahiliye (İ.DH.), no. 95140
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Figure 4: BOA, Yıldız Perakende Arzuhal ve Jurnaller (Y.PRK.AZJ.), no. 21/1
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December 7, 1891
Dear Mr.Imaizumi,

We are brothers from the origin. There is no other Creator other than our 
Creator. We are also brothers by nature. Because we are made from the same ele-
ments. It is surprising that our feelings are so resemble each others. This might be 
our Creator's blessing. This fact might be evidence that both countries are con-
sisted with the same race. Both two countries are in good relationship as if one of 
them belonged to the other. There might be such an origin among us. This is the 
reason why our lecturer is studying the Ottoman Turkish language, and we are 
studying the Japanese language. Well, it is necessary to study hard with the good 
teacher for the master of the foreign language. Further more we need to learn the 
reading and the composition perfectly. Gradually our new wise teacher leads us 
from the elementary level to senior level. Thanks to his lessons, we have advanced 
to the conversation very well. But as for the reading and the composition, only a 
single sentence is so difficult to understand. I cannot show you our gratitude feel-
ings except saying ‘Thank you’. I learned your name. It is impossible to meet you 
in this world other than the next life after death. You helped us in this difficult 
situation. To advance our study in step by step style, you gave a lot of books. They 
have the huge value for us though their sales price might be not high. Thank you 
very much. Hereafter, I hope to continue our friendship so long.

The student of the Japanese language in the Ottoman Military Academy
The Lieutenant of the Ottoman Army, Recep

We are so astonished that the Ottoman officers could write such letters in the 
Japanese language. There were some little mistakes. And we can find the İslâmic 
logical feelings among them. So we can believe that these letters were written 
by the Ottoman officers. And they certified the responsible relationship between 
Noda and his students. Actually the almost of sentences in these letters were writ-
ten with Hiragana characters, the original Japanese characters. As the introduc-
tion of these letters in the reports of Jiji Shinpô, Noda declared that he would 
make his students mastered the ability of the Japanese composition with Hiragana 
characters and Kanji characters. Moreover, Noda sent such students' letters to the 
Japanese legations in Europe to introduce the Japanese language education in the 
Ottoman Empire. As the response, Noda got the letter from Tsurutarô Chiga, who 
was teaching the Japanese language in the Oriental Languages School of Berlin. 
Later Noda send the article about the situation of the Japanese language education 
in the European countries with Chiga’s letter to Jiji Shinpô.20

20 Jiji Shinpô, no.3317-3318, April 15-16, 1892.
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As time went by, Noda himself acquainted with his job as two faces. He was 
the student of the Ottoman Turkish language, and also the lecturer of the Japa-
nese language for the Ottoman officers. At February 5, 1892, after about one 
year stay in Istanbul, he wrote a letter for the Ottoman Sultan Abdürhamid II to 
inform his level of the Ottoman Turkish language, with his occupation as “The 
Turkish Language Student & the Japanese Language Lecturer” (see Figure 4 & 
Appendix 3).

In this closed harmonious relations with the Ottoman students, Noda was 
converted to be a Muslim, as Abdülhalim, on May 1891. He became the firs 
Japanese Muslim, whose conversion can be confirmed with the official docu-
ment.21 His conversion was reported in the Ottoman newspapers, like Musavver 
Cihan, Resmli Gazete and so on.22 However it seems that he abandoned his belief 
after he returned to Japan.

During his residence in Istanbul, Noda did not regret cooperating to the 
Japanese visitors. According to his article dated January 13, 1892 published in 
Jiji Shinpô, he guided Keigo Kiyoura, the member of the Japanese National As-
sembly and the former head of the Security Blanch, and Shôtarô Kaji , owing 
to the request of the Ottoman Empire.23 On the day April 4, 1892, the other 
Japanese visitor arrived at Istanbul with the captain Hidaka’s letter. It was Tora-
jirô Yamada.

His sudden visit to the mansion of Said Paşa, the Ottoman Foreign Minister, 
made the great trouble. The people at the mansion were at loss with the Japanese 
who cannot fluently speak the French language, the common foreign language 
of the Ottoman Empire.24 At last Noda was called for the remedy of this curious 

21 BOA, Yıldız Perakende Askeri Maruzat (Y.PRK.ASK.), no.72/21. For the details of 
his conversion, see Misawa, Nobuo & Akçadağ, Göknur: “The first Japanese Muslim, 
Shôtarô NODA (1868-1904)”, Annals of Japan Association for Middle East Studies, 23-
1(Tokyo 2007), p.85-109. 

22 Musavver Cihan, June 24, 1891, Resimli Gazete, June 25, 1891.
23 Jiji Shinpô, no.3287, February 11, 1892. The BOA preserved the Ottoman official 

document about the request to Noda for their guide in Istanbul. See. The BOA 
document Yıldız Perakende Askeri Maruzat (Y.PRK.ASK.), no.78/40 (dated H.1309 
Cemaziyül’ahır 27 = December 29, 1891) . Their official visit was also reported in the 
Ottoman newspaper. See, Resimli Gazete, 43, 1307, p.525. ŞAHİN pointed out their 
visit, although she could not identify their personal names. See. Şahin Ulusan, F. 
Şayan, Türk-Japon İlişkileri (1876-1908), Ankara : Kültür Bakanlığı 2002, p.102-3.

24 Although young Yamada studied the French language in Yokohama, he came to Istan-
bul with a letter for the Said Paşa written in English by himself. We supposed that the 
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Figure 5: BOA, Dahiliye Nezareti Dahiliye Mektubi Kalemi (DH.MKT.), no. 107/62
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Figure 6: Envelope of Recep’s Japanese letter to Noda in Japan.
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guest. Noda welcomed and helped this young Japanese as possible as he could. 
Without Noda’s assistance, Yamada had to be at loss. In some way, Yamada could 
stay in Istanbul for his main aim to make short research about the possibility of 
the trade business between Japan and the Ottoman Empire.25

In his short biography, Yamada told he became the lecturer for the Japanese 
language at the Ottoman Military Academy. It was only his exaggeration. He 
never became the lecturer like Noda. Without verification, many people believed 
his exaggeration. It is completely false that the Ottoman Empire ordered Yamada 
to teach the Japanese language at the Ottoman Military Academy. The Otto-
man Empire did not employ Yamada as the lecturer. We cannot find any official 
documents of the Ottoman Empire about his employment. On the contrary, we 
can easily find some official documents of the Ottoman Empire that verify the 
employment of Noda as the aforementioned lecturer of the Japanese language 
at the Ottoman Military Academy (see Figure 5 & Appendix 2).26 There is a 
famous picture that show Yamada’s figure with Noda and his students (see Fig-
ure 1). For Yamada, besides with his autobiographies and biography, there is no 
other evidence that can provide his connection with Noda’s class other than this 
picture. But this picture never certifies that he was employed as the lecturer of the 
Japanese language. This picture suggests that Yamada was invited to stay in the 
Noda’s residence in the Ottoman Military Academy, and sometimes helped the 
class as a private native assistant when he was free from his research in Istanbul. 
There is the striking fact that denies his career. Yamada visited Istanbul on April 
4, and left from Istanbul to came back home to Japan in July or August 1892. At 
first Yamada stayed in Istanbul for only 4-5 months. In the autumn of 1893, after 
more than one year’s interval, he came to Istanbul again. Yamada never said this 
fact, but we can verify it with various articles of the newspapers and magazines in 
Japan. During his absence in Istanbul, the Japanese language education came to 
end suddenly as follows.

artcile of Noda is true that pointed out Yamada’s poorness at the French language. See 
Misawa & Akçadağ, op.cit., 2007, p.96-97.

25 For the details of Yamada’s short stay in 1892, see Misawa, Nobuo, “The origin of 
the commercial relationship between Japan and the Ottoman Empire : the tactics of 
young Torajirô Yamada, as a “Student Merchant””, The Bulletin of the Faculty of Sociol-
ogy, Toyo University, 45-1(Tokyo 2007), p.51-87; do, “The First Japanese who resided in 
the Ottoman Empire”, The Mediterranean World, 21(Tokyo 2012), p.51-69.

26 BOA, İradeler Dahiliye (İ.DH.), no. 95140, Dahiliye Nezareti Dahiliye Mektubi 
Kalemi (DH.MKT.), no. 107/62, Yıldız Perakende Arzuhal ve Jurnaller (Y.PRK.AZJ.), 
no.21/1.
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IV. The Expiration (December 1892)

Before the end of the year 1892, Noda gave up his job with the permission of 
the Ottoman Empire and left Istanbul for Wien(=Vienna).27 The Ottoman Em-
pire rewarded him with the Ottoman imtiyaz decoration of the second rank for 
his contribution to the Japanese language education.28 His retirement means the 
end of the Japanese language education in the Ottoman Military Academy. There 
is no other Japanese who were living in Japan. It is impossible to continue the 
Japanese language lessons. About two years ago, the Ottoman Empire, of course 
including the Ottoman Sultan Abdürhamid II, was so eager to establish the Japa-
nese language education with the Japanese lectuerer. Why the Ottoman Empire 
gave him the permission of the retirement ? Noda did his very best for his lectures 
of the Japanese language for the Ottoman officers. Why he gave up his job ? The 
students also took a great interst in studying the Japanese language. We wander 
why the first Japanese education in the Ottoman Empire ceased suddenly. Unfor-
tunately we have no source materials to certify the reason of this sudden end.

Although one researcher pointed out that Noda gave up his job because of 
his illness, we can find the fact that he returned to Japan after the round trip 
of Europe and America in his reports published in Jiji Shinpô. Of course, it is 
possible that Noda made up his illness as the reason for giving up his job. But it 
is difficult to believe that he had illness to come back home to Japan. Although 
Noda himself kept the silence about the real reason of his coming back home, he 
expressed his happy residence in Istanbul for two years in his report of Wien in 
Jiji Shinpô, dated December 26, 1892.29 Noda recollected that he was satisfied 
with his residence in Istanbul.

It was the really round trip of the earth. Noda came to Istanbul by the way 
of the Suez Canal, and went back home via European countries and the United 
Sates of America. He could select his route for Japan. In January 1893, he entered 
Paris and sent the reports entitled as “The Orient Museum in Gime” and “The 
Castle of Paris in the wind and rain”, that were published in Jiji Shinpô.30 Cross-

27 BOA, İradeler Hususi (İ.HUS.), no.1310Ca-02 (dated November 24, 1892) and İradeler 
Maliye (İ.ML.), no.1310Ca-02 (dated November 30, 1892). These official documents 
suggest that he prepared his retirement step by step.

28 BOA , İradeler Taltifat (İ.TAL.), no.1310Ca-64(dated November 26, 1892).
29 Jiji Shinpô, no.3571, February 5, 1893. It is possible to calculate the day of his departure 

from Istanbul was the day of December 23. Because he wrote he left Istanbul before 
three days ago. Probably he left Istanbul for Wien by train.

30 Jiji Shinpô, no.3587, February 24, 1893, do, no.3595-6, March 5 and 7, 1893.
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ing the Atlantic Ocean, he entered Chicago and also sent the report of the Exhi-
bition for Jiji Shinpô.31 Then he came back to Japan at one day of April or May 
1893. Then, he started to work in Tokyo as the reporter of Jiji Shinpô.

In this way, the first Japanese language education in the Ottoman Empire 
ended. The Ottoman Empire did not offer Noda to find his successor in Japan, 
and Noda also did not recommend any Japanese for his successor. Although Ya-
mada came back to Istanbul after June 1893, and began to start his trade business 
for about 10 years. As there is no official document at the Ottoman Archives in 
Istanbul (BOA), Yamada never requested to become the lecturer for the Japanese 
language at the Ottoman Military Academy like Noda. Probably the Ottoman 
Empire could not find any necessity for the Japanese language education at the 
Ottoman Military Academy further more. We must insist again that the first 
(and perhaps ‘only’) Japanese language education in the Ottoman Empire ended 
in December 1892. It was never resumed again until the destruction of the Otto-
man Empire, so that young Mustafa Kemal could not learn the Japanese language 
in the Ottoman Military Academy.32

31 Jiji Shinpô, no.3617, March 31, 1893. This is the last report written by Noda from abroad.
32 In addition, we would like to refer about the famous false anecdote related to Mustafa 

Kemal. Actually Yamada told in his biography that Mustafa Kemal said to Yamada in 
direct about his knowledge about Yamada’s lesson in the Ottoman Military Academy 
when he studied as a young officer. But we suppose this story completely false due 
to two facts as follows. First, the date that Yamada got the opportunity to have an 
audience with the President Mustafa Kemal Atatürk, was wrongly recorded in his 
biography. The biography recorded this story at the party for the memorial day of the 
Republic on October 29, 1931. But the party that Yamada was present as the General 
Manager of the Association for the Trade Business between Japan and Turkey was 
took place in Ankara on October 29, 1930. Yamada did not go to Turkey in 1931. It 
is possible to say only simple careless mistake. Second, Yamada did not mention his 
great chance to get the opportunity to have an audience with Mustafa Kemal Atatürk 
at all in the Reports of the Japanese Commercial Museum in Istanbul, the monthly 
official bulletin of the Association for the Trade Business between Japan and Turkey. 
This official inspection trip of Yamada as the General Manager of this association 
was reported with the detailed information in the above mentioned bulletins. Also 
Yamada himself wrote the total report of his trip to Turkey and Greece. But there was 
no mention to the honorable story of Mustafa Kemal Atatürk. There is no reason to 
keep it secret. On the contrary Yamada and the association might announce it public 
in the large scale for the promotion of the trade business with Turkey. So we can 
conclude that Yamada never got the opportunity to have an audience with Mustafa 
Kemal Atatürk at the party for the memorial day of the Republic on October 29, 1930. 
Mustafa Kemal Atatürk never said his own career as described in Yamada’s biography. 
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V. Conclusion

The Ottoman Empire tried to establish the Japanese language education in 
the Ottoman Military Academy for about two years, from February 1891 to 
December 1892. According to the new found source materials in both Japan and 
Turkey, we could verify the basic fact of this education. It is not clear that the Ot-
toman Empire find any benefit in this education. According to the circumstance 
of the world affairs in those days, Japan had no important power to attract at-
tentions from the other countries. It is possible that the Ottoman Empire found 
any importance in the Japanese language education in the Ottoman Military 
Academy. After Sino-Japanese War (1894-1895) and Russo-Japanese War (1904-
1905), Japan was begun to be admitted as one of the powerful countries.33 Actu-
ally the incredible Japanese victory over Russia evoked the interests with Japan 
and Japanese, for a while, among the Ottomans. But the Ottoman Empire had 
no plan to re-establish the Japanese language education.

It requires the further investigation about any source materials related to the 
Ottoman officers who learned the Japanese language at Noda’s lessons in the Ot-
toman Military Academy. Some officers send the Japanese letter to Noda after he 
returned to Japan. Actually some of them had the sense of debt for him, and kept 
their knowledge of the Japanese language for a while. There must be any effects 
of the first Japanese language education in the Ottoman Empire to the Ottoman 
society and culture. Furthermore, it also requires to clarify the process to organize 

This story is the completely false. This is an example of various exaggerated stories 
included in his autobiographies and biography. Besides with the officials in the Japa-
nese Embassy in Turkey, we knew that there were only a few Japanese persons who 
got the opportunity to have an audience with Mustafa Kemal Atatürk, such as Prince 
and Princess Takamatsu(Takamatsu-no-miya) and the famous Turklogy scholar Kôji 
Ôkubo, but Yamada. It is the reason why we cannot encounter any Turkish written 
works about Mustafa Kemal Atatürk, refered to his study of the Japanese language in 
the Ottoman Military Academy. It was the great false that we must correct.

33 Today some scholars noticed that it is necessary to study about the effects of Russo-
Japanese War on the Ottoman Empire. See İnaba, Chiharu: “The question of the Bos-
porus and Dardanelles during the Russo-Japanese War : the struggle between Japan 
and Russia over the passage of the Russian Volunteer Fleet in 1904”, Selçuk Esenbel 
& İnaba Chiharu (eds.), The Rising Sun and the Turkish Crescent, İstanbul 2003 : 
Boğaziçi University Press, p.122-144 ; Esenbel, Selçuk: “Savaşın Osmanlı Türkiye’si 
üzerindeki etkisi”, Toplumsal Tarih, 176(İstanbul 2008), p.72-75, Shillony, Ben-Ami: 

“1904-05 Rus-Japon Savaşı, neden unutuldu ve neden hatırlanmalı ?”, Toplumsal Tarih, 
176(İstanbul 2008), p. 86-91. But there are no investigation depeded on the newspa-
pers and magazines published in both Japan and the Ottoman Empire. It requires the 
more source materials to know the real situation in those days.
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the Japanese language education in the Republic of Turkey, in the viewpoint of 
the relationship with Japan.

* This article is the revised version of our article, “The first Japanese Language 
education in the Ottoman Empire (1891-92) : Shôtarô NODA’s lectures in 
the Ottoman Military School”, The Bulletin of the Faculty of Sociology, Toyo 
University, 46-1(Tokyo 2008), according to development of the study about 
this subject.

The beginning of the Japanese language education in the Ottoman Empire
Abstract  Although the Ottomans found no need to master East Asian languages 
until modern times, the first Japanese-language curriculum was organized at the 
Ottoman Military Academy in 1891-1892, following the 1890 “tragedy of the Ot-
toman frigate which led to Japanese visiting Istanbul. In January 1891, two Japanese 
battleships came to send back 69 survivors of the tragedy. The Ottoman Empire 
requested that they provide someone to remain in Istanbul to provide Japanese-
language education at the Ottoman Military Academy. Eventually Shôtarô Noda, a 
staff journalist fir Jiji Shinpô, accepted the Ottoman request to be lecturer of Japa-

Figure 7: Ali Rıza, Japon Alfabesi, İstanbul, H. 1323 [=1905].
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nese language for two years. After a short stay the other Japanese, Torajirô Yamada, 
returned to Japan; Noda also decided to go home in December 1893. The Ottoman 
Empire did not ask him to locate a successor in Japan. It is possible that the Ottoman 
Empire did not find Japanese-language education to be of any importance for any 
academic institution.
Key words: Japan, Japanese language education, Noda, Yamada, Atatürk, The Otto-
man frigate Ertuğrul

Appendix 1 : Translitration of Figure 3 BOA, İradeler Dahiliye (İ.DH.), 
no.95140

Yıldız Saray-ı Hümâyûnu

Baş Kitâbet Dâiresi

Ma’rûz-ı çâker-i kemineleri dirki

Japonya’da neşr olunan Cicişimbo Jiji Sjinpô Gazetesi muharriri olup Dersaa-
det’de kalmış olan Noda Efendi uhdesine rütbe-i sâlîse tevcihi şeref-sudûr olan 
irâde-i seniye-i hazret-i hilâfet-penâhî iktizâ-yı celilesi’nden olmakla ol bab da 
emr ü fermân hazret-i veliyyül-emrindir.

/1 Şubat 1306//4 Recep 1308/

Ser- Katip Hazret-i Şehriyârî

Sürreya

Appendix 2 : Translitration of Figure 5 BOA, Dahiliye Nezareti Dahiliye 
Mektubi Kalem (DH.MKT.), no. 107/62

Huzûr-ı Âli Hazret-i Sadâret-Penâhî’ye

Nazmi 28 Temmuz 1309

Mekteb-i Harbiye-i Şâhâne’de Türkçe tahsîle me’mûr Japonyalı Abdülhalim 
Efendi Noda’s Muslim name’ye atîye-i Seniye olarak ihsân buyrulması Hazi-
nece ifâ üç yüz sekiz senesi dâhiliye tahsîsâtı sûretinden mahsûben icrâ olunan 
on beş bin kuruş hakkında nezâret-i âciziye bergûna irâde-i seniye-i cenâb-ı 
padîşâhî teblig buyrulmuş olduğundan meblag-ı mezkûrun atiye tertîbinin 
mesdûddetiyle binâen sene-i merkûme muvazisin açığına ve tertîb-i mez-
kûr fasılasına vilayetten tesviyesi husûsunun istizânı muhâsebe-i nezâretten 
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ifâde kılınmış olmakla icrâ-yı icâbı menût müsâade-i âliye cenâb-ı sadâret-
penâhîden ol bab da

Battalı Muhasebeye verildi.

Appendix 3 : Translitration of Figure 4 BOA, Yıldız Perakende Arzuhal ve 
Jurnaller (Y.PRK.AZJ.), no. 21/1

Cenâb-ı Hak Sevgili Merhametli Padişâhımız Efendimiz Hazretlerini şu 
mübarek Leyle-i Regâib hürmetine her türlü arzû-yı hakcılarına muvafık ve dün-
yalar durdukça serîr-i maâlîmasîr hilâfet-penâhîlerinden müebbede buyursun 
âmin!

Kulları sâye-i avâtıf-ı sermâye-i Hazret-i Zıll-ulahlarıdan artık lisân-ı azb-ül-
beyân-ı Osmanî’yi epeyce öğrendim her kıraât ve kitâbet husûsunda teklemeden 
zîyâde meleke peydâ eyledim. Nazır Paşa Kullarının teşvîkâtı ve çâkirlerine 
terfîk buyrulan muallim ve tercümân-ı âcizi kullarının nihâyetsiz akdâmâtı se-
meresiyle şimdi her bir cerideyi serbestçe okuyorum. Hiçbir vasıtaya muhtaç 
olmaksızın münderâcâtı anlaya biliyorum fakat kurân-ı kerimi dahi haddimce 
meâlini anlamağa evvelden beri derûnumda büyük bir şevk hasıl olmuştu. Sâye-i 
kerâmetmâye-i şevket-penâhilerinden şimdi ona çalışıyorum. Mekteb-i Harbiye-i 
Şâhâneleri kitâbet hocası muallim-i nâçîzi Yüzbaşı Recep Kullarının gayret-i mü 
tedâime kudret-i kâfiyesi müddet-i kalîle zarfında Arapça öğrenebileceğim de 
emniyet veriyor. Bu sebeple sûreten sîraten mazhar olduğum şu lutf ve ihsân 
bî-pâyân cenâb-ı cihân bânîlerinin Hak şükrânını ne sûretle ifâ edebileceğimden 
hayran kaldım. Hemân duâ-yı hatt-ı abîdânemle arz-ı acze şitâb eyledim. Ol bab 
da ve her hâlde emr ü fermân ve lütfu ihsân kudretli pâdişâhımız padişâh efend-
imiz hazretlerindir. /24 Kanûn-ı Sâni 1307/

Kulları

Mekteb-i Harbiye-i Şâhânelerinde Türkçe Tahsil

Ve Japonca Tedrisine Me’mûr

Japonyalı

Abdülhalim [= Noda]
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The Social Circle of Ebussuud Efendi in the Light of his Turkish Letters
Abstract  As the result of investigations of munşeat magazines, we recorded 98 
pieces of Turkish letters by Ebussuud Efendi.  Only one of these letters bears traces 
of Ottoman inşa traditional decisive verse.  The majority of the letters were written 
to members of the royal household and court and senior government officials.  In 
addition, a number of letters were written to personal acquaintances of Ebussuud 
Efendi.  Contents of his letters cover a variety of topics, from current affairs, fatwas, 
recommendations, nasihatlar, along with warnings and requests for prayers.  In ad-
dition, these letters provide important clues about Ottoman state traditios, religion, 
and wordview.  This study proposes to examine in light of his Turkish letters various 
aspects of Ebussuud Efendi’s personal relations within the context of Ottoman social 
life.

Keywords: Ebussuud Efendi, Turkish Letter, Human Relation

Türk edebiyatında resmî nesir ile edebî nesir arasındaki ortak alanı klâsik Os-
manlı mektup geleneği ile tanımlayabilmek mümkündür ki bu alan inşâ adı verilen 
ve kuralları genellikle yüzlerce yıllık İslâmî kitâbet geleneği içinde münşîler tara-
fından belirlenmiş sanatlı bir üst nesir üslûbunun zengin örnekleriyle doludur. 
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16. yüzyıl Osmanlı bürokratik-edebî hayatına gelinceye kadar tekâmül eden 
bu geleneğe ait örnek metinlerin toplu olarak sunulduğu mürettep derleme bir 
münşeât mecmuasında genellikle Hz. Muhammed’in İslâma davet mektupları ile 
râşid halîfelerin bilinen mektup örneklerinden başlayarak Osmanlı Devleti’ne ge-
lene kadar İslâm dünyasında yer edinmiş halîfe-sultanlar, hükümdarlar ve devlet 
adamlarına ait Arapça, Farsça, Türkçe mektuplar yer almaktadır ki en meşhur ve 
kıymetli örneği 16. yüzyılda münşî Nişancı Ferîdûn Ahmed Bey tarafından hazır-
lanan Münşe’âtu’s-Selâtîn’dir. Daha çok kitâbet ilmi tâlipleri için didaktik amaçla 
hazırlanan bu derleme münşeât mecmuaları yanında muhtevâsındaki tüm mek-
tupların aynı şahsa âit olduğu özel münşeât mecmuaları da vardır. Muhtemelen 
16. yüzyılda hazırlanan Münşe’ât-ı Ebussuûd bu tarz eserlere örnek olarak verile-
bilir.

Osmanlı inşâ geleneği 16. yüzyılda daha çok bürokratik bir görüntü arz 
eder. Şöyle ki, derleme münşeât mecmualarını hazırlayanlar ve özel münşeât 
mecmualarının sâhipleri -İbn Kemâl, Tâcîzâde Ca’fer Çelebi, Gelibolulu Mus-
tafa Âlî gibi- genellikle devlet adamı kimliği de olan şahıslardır.1 Derleme 
münşeât mecmualarında farklı şahıslara ait diplomatik, resmî mektup örnek-
leri çoğunlukta iken, özel münşeât mecmualarında genelde mecmua sahibine 
ait resmî ve özel muhâtaplar için kaleme alınmış şahsî mektupların yer aldığı 
görülmektedir.

İlmiye sınıfının her kademesinde, hicrî takvim hesabıyla (922-982) -son 30 
yılı şeyhülislâmlık makamı olmak üzere- 60 yıl Osmanlı Devleti’ne hizmet et-
miş olan Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi’nin Münşe’ât’ı, kendisine ait birkaç inşâ 
örneği dışında, mektuplarından oluşmaktadır. Bu çalışma çerçevesinde onun 
Münşe’ât’ında ve farklı kaynaklarda bulunan Türkçe mektupları ve bu mektup-
lardan hareketle beşerî ilişkileri ele alınacaktır. İlk aşamada mektuplarla ilgili son 
panoramik vaziyet hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır.

1 Meşhur şâir ve nâsirlere ait, bir önceki yüzyıla nispeten daha fazla edebî nitelik gös-
teren münşeât mecmualarının sayısındaki belirgin artış 17. yüzyılda görülecektir: 
Nâbî, Azmîzâde Hâletî, Veysî, Nergisî münşeâtları gibi. Bu mecmualardaki mek-
tuplar her ne kadar edebiyatçılara ait iseler de, Türk edebiyatında mektubun özel 
bir “edebî tür” olarak gelişimi 19. yüzyılın ikinci yarısı ve sonrasında gerçekleşecektir. 
Türk edebiyatında münşeât mecmuaları üzerine detaylı ve geniş bilgi için bkz. Halil 
İbrahim Haksever, “Eski Türk Edebiyatında Münşeâtlar ve Nergisî’nin Münşeâtı” 
(doktora tezi), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996; Hasan Gültekin, 
“Türk Edebiyatında İnşâ: Tarihî Gelişim-Kuram-Sözlük ve Metin” (doktora tezi), 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
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1. Ebussuûd Efendi’nin Türkçe Mektuplarının Genel Durumu

1.1. Mektup Metinlerinin Nüshaları

Fetvâlarının çoğu Türkçe olan, ancak, kendisine yöneltilen soruların diline 
uygun olarak bazan Arapça ve Farsça fetvâlar da veren Ebussuûd Efendi’nin, 
muhâtaplarının dillerini dikkate alan bu üslûbu mektuplarında da dikkati çeker; 
tespit edilebilen mektuplarının 1’i Farsça,2 3’ü Arapça,3 98’i de Türkçedir.4

Ebussuûd Efendi’nin, kaynaklarda ona ait olduğu belirtilen ve tespit edilebilen 
Türkçe mektuplarının 83’ü Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 3291’de yer 
alan 41 varaklık Münşe’ât-ı Ebussu’ûd’dadır.5 Eserin 82 mektubu ihtivâ eden bir 
nüshası da Mekâtib-i Ebussu’ûd 6 adıyla İzmir Millî Kütüphane Y. 1436’da kayıtlı 
119 varaklık mecmuanın 1b-41b varakları arasında bulunmaktadır. Münşe’ât’ın 
bu iki nüshasının tenkîdi sonucunda müellif/mürettip nüshasından değil de kol-
başı ortak bir nüshadan veya aynı koldan gelmiş ayrı nüshalardan çoğaltıldığı tah-
min edilmektedir. Münşe’ât’ın içinde yer alan mektupların 7’sinin 9 ayrı mecmu-
ada, 1’inin de 1 tarih kitabında nüshaları bulunmaktadır.7 Münşe’ât’ın dışındaki 

2 Farsça mektup Münşe’ât-ı Ebussuûd’un Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 
3291’deki nüshasındadır.

3 Arapça mektupların 2’si Münşe’ât-ı Ebussuûd’un Süleymaniye Kütüphanesi Esad 
Efendi 3291’deki nüshasında, 1’i de Beyazıt Devlet Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi 
3197’deki mecmuada yer almaktadır.

4 Bkz. Abdülkadir Dağlar, “Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin Türkçe Mektupları” (yük-
sek lisans tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. Ebussuûd Efendi’ye 
ait olduğu tespit edilen 100 Türkçe mektup daha önce tarafımızdan hazırlanan 
yüksek lisans tezinde biraraya getirilmişti. Münşe’ât nüshalarının istinsâh düzeni 
ile ilgili hususların sonraki zamanlarda tekrar gözden geçirilerek bazı mektupların 
birleştirilmesi ile mektup sayısında azalma olmuş, buna karşılık bazı mecmualar ve 
diğer kaynaklardan tespit edilen yeni mektupların ilâvesiyle hâlihazırdaki Türkçe 
mektup sayısı, Ebussuûd Efendiye aidiyeti şüpheli olan manzum mektupla birlik-
te, 98 olarak kabul edilmektedir. İlgili tezdeki mektup metinleri de yeniden gözden 
geçirilmiş, mektupların sıralamasına yeni bir düzen verilmiştir.

5 Eser kütüphane kataloğunda “Munşa’at-ı Abi’l-Su‘ûd” şeklinde kayıtlıdır.
6 Ali Yardım, İzmir Millî Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu, c. 3 (İzmir: İzmir Millî 

Kütüphane Vakfı Yayınları, 1997), s. 330.
7 Bu mektupların numaraları ve nüshalarının bulunduğu mecmuaların yerleri aşağıda 

verilmiştir:
1. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3752/1, vr. 147b-148a.
6. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3431, vr. 160a-160b; Süleymaniye 

Kütüphanesi Esad Efendi, 3783/1, vr. 21b-22a; Beyazıt Devlet Kütüphanesi Veli-
yyüddin Efendi, 2735, vr. 47a-47b.

11. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3341, vr. 164a.
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14 mektup, 12 farklı mecmuadan tespit edilmiştir; bu mektuplardan 6’sının 8 
farklı yerde nüshaları bulunmaktadır.8 Ebussuûd Efendi’nin buraya kadar sayılan 
mektupları mensurdur.

Ebussuûd Efendi’nin Nuh adında bir oğlunun varlığına dâir bir bilgi bulun-
mamakla birlikte Süleymaniye Kütüphanesi Tercüman Gazetesi Y. 160’ta bulu-
nan mecmuanın 70b varağında “Ebu’s-su‘ûd Efendi hazretleri oglına gönderdügi 
mektûb sûretidür” başlığı altında münserih bahrinin “müfte’ilâtün müfte’ilâtün” 
kalıbında “Râhat-ı rûhum dilde fütûhum / Oglum Nûhum ba‘de selâmî” beyti ile 

26. Mektup: Tayyâr-zâde Ahmed ‘Atâ, Târîh-i ‘Atâ, c. 4, (İstanbul: 1293), s. 115; Tayyâr-
zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi: Târîh-i Enderûn, nşr. Mehmet Arslan, c. IV, 
(İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2010), s. 205-206.

31. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3783/1, vr. 74b.
61. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3436, vr. 22a-22b; Süleymaniye 

Kütüphanesi Nuri Arlasez, 59, vr. 63b-64a.
63. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3857, vr. 102a.
68. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi İsmihan Sultan, 223, vr. 307a-307b (Bu eser 

fetâvâ mecmuasıdır.).
8 Bu mektupların numaraları, bulundukları yerler ve nüshaları aşağıda verilmiştir:

84. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3431, vr. 125b [Süleymaniye Küt-
üphanesi Lala İsmail, 706, vr. 354b; Kayseri Râşid Efendi Kütüphanesi, 685, vr. 
17a-17b].

85. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3335/1, vr. 56a [Süleymaniye Küt-
üphanesi Esad Efendi, 3752/1, vr. 108b].

86. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3751/1, vr. 125b-126a.
87. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3505, vr. 58b.
88. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3505, vr. 59a.
89. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi Lala İsmail, 706, vr. 359b.
90. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa, 2828, vr. 116a-116b.
91. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi, 2396, vr. 191b-193a [Sü-

leymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 933, vr. 74b-75a; Süleymaniye Kütüphanesi 
Esad Efendi, 3436, vr. 22b-23a; Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Beşir Ağa, 656, vr. 
238b].

92. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi Tercüman Gazetesi, Y.141, vr. 45a-45b.
93. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3713/1, vr. 191b-192b [Peçevî 

İbrâhîm Efendi, Târîh-i Peçevî, c. 1, (İstanbul: 1282), s. 63-66].
94. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3436, vr. 24a.
95. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3436, vr. 62b.
96. Mektup: Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3713/1, vr. 193a-194a [Nev’î-zâde 

Atâyî, Hadaiku’l-Hakaik Fî Tekmileti’ş-Şakaik, nşr. Abdülkadir Özcan, (İstanbul: 
Çağrı Yayınları, 1989), s. 87-88.]

97. Mektup: El-Hâcc Nûrî, Münşe’ât-ı ‘Azîziyye fîÂsârı ‘Osmâniyye, (İstanbul: 1303), s. 
44. [Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3436, vr. 62b]
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başlayan 14 beyitlik kıt‘a-yı kebîre şeklinde manzum bir mektup yer almaktadır.9 
Bu mektubun 13 mısrâlık eksik bir nüshası da Âşık Çelebi Tezkiresi’nde Sinoblu 
Seyfî’nin hâl tercümesinde yer almakta, mektuptan önce Âşık Çelebi’nin “Nûh 
adlu bir oglı İstanbulda şuglde iken bu mektûbı manzûm idüp göndermişdür” ifâdesi 
yer almaktadır.10 Ancak, Sinoblu Seyfî’ye dâir bilgi veren diğer kaynaklarda bu 
manzum mektuba rastlanmamaktadır.11 Tezkiresinin te’lifini 976/1568 yılında 
bitiren Âşık Mehmed Çelebi’nin bir dönem Ebussuûd Efendi’nin fetvâ kâtipliğini 
yapmış olması dolayısıyla, böyle bir mektubun ona aidiyeti konusunda en azın-
dan bilgi sahibi olması muhtemel görünmektedir. Bu ihtimaller şerhi ile birlikte 
mektuba 98. sıra numarası verilmiştir.

Eldeki çalışmanın son durumuna göre mektupların sıra numaraları, muhâ-
tapları, tür ve muhtevâlarını gösteren tablo şu şekildedir:

Sıra Muhâtap Tür ve Muhtevâ

1 Şehzâde Bayezid
Meveddetnâme (Muhâtabı için duâya devam ettiğini 
bildirme; Edirne’de kalacağı süre içinde takınması 
gereken genel tutum hakkında)

2 Belirsiz Tesellînâme (Çocuğu ölen birine; eksik)

3 Pâdişah Tesellînâme (Şehzâdelerden birinin ölümü üzerine; 
eksik)

4 Bozanzâde Mahmud 
Efendi Teşekkürnâme (Rodostan gönderdiği hediyeler için)

5 Ma‘lûl Emîrzâde 
Mehmed Efendi

İştiyâknâme (Bursa’dan ziyarete gelme niyetine cevap; 
muntazır olduğu hakkında)

6 Kara Ahmed Paşa Tehniyetnâme (Vezîriâzam olması dolayısıyla; her 
işinde duâ tavsiyesi)

9 Bu mektup üzerine bir değerlendirme için bkz. Abdülkadir Dağlar, “Ebussuûd 
Efendi’den Manzum Mektup Var”, Yedi İklim, 21/214 (2008), s. 72-74.

10 ‘Âşık Mehmed Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, Millet Kütüphanesi Ali Emîrî 772, vr. 219b; 
Âşık Çelebi, Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, nşr. Filiz Kılıç, c. 2, (İstanbul: İstanbul Araştırmaları 
Enstitüsü Yayınları, 2010), s. 1017-1018.

11 Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-şuarâ, nşr. İbrahim Kutluk, c. 1, (Ankara: Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, 1989), s. 497-498; Gelibolulu Mustafa Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ın 
Tezkire Kısmı, nşr. Mustafa İsen, (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 
1994), s. 156-157; Kâf-zâde Fâ’izî, Zübdetü’l-Eş’âr, Millet Kütüphanesi Ali Emîrî, 1325, 
vr. 58a; Bekir Kayabaşı, “Kâf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş’ârı” (doktora tezi), İnönü 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997, s. 452.
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7 Rüstem Paşa
Arîza (Sultan Süleyman ile Haleb’de iken İstanbul’da 
hakkında çıkan dedikodulara kulak asmaması 
yönünde)

8
Şehzâde Murad’ın 
Lalası
(Ferruh Bey/Cafer Bey ?)

Şefakatnâme (Oğlu Mahmud Çelebi hakkında)

9 Vezîriâzam Teşekkürnâme (Mektubundan duyulan mutluluk 
izhârı ve duâ)

10 Kadı Teşekkürnâme (Görüşmeden dolayı)

11
Şehzâde Murad 
/ Şehzâde Selim 
(Manisa’da)

İrsâlnâme (Tefsîrinden bir nüshayı kethudâ ile 
Manisa’ya göndermiş olduğunu beyan bâbında)

12 Şam Beylerbeyi
(Şemsî Ahmed Paşa ?)

Cevâbnâme (-Muhtemelen oğlu- Mehmed Efendi’nin 
Şam kadılığı hakkında paşanın memnuniyet 
mektubuna cevap; eksik)

13 Şehzâde İrsâlnâme (Mevlânâ Bostan’ın şehzâdeye hizmet için 
gönderildiğinin bildirilmesi)

14 Kanûnî Sultan Süleyman Arz-ı hâl (Hacc için izin isteği)

15 Budin Beylerbeyi
(Sokollu Mustafa Paşa ?) İrsâlnâme (Kutlama için at hediyesi)

16 Kanûnî Sultan 
Süleyman

Şefakatnâme (Oğlu Şemseddin Ahmed’e müderrislik 
verilmesi hakkında)

17 Kanûnî Sultan Süleyman Ta‘ziyetnâme (Hürrem Sultan için)

18 Kanûnî Sultan 
Süleyman

Arîza (Ulemâ ve mevâlî sınıfının gelirlerinde artış 
isteği)

19 Şehzâde Selim Cevâbnâme (Şehzâde Selim’in vasıf ve tavırlarından 
duyduğu memnuniyet; duâya devam bildirimi)

20 Vezîriâzam
Meveddetnâme (Seferde olan vezîriâzama, ordunun 
fethe müyesser olması ve  sâlimen dönüşü için duâ 
bildirimi)

21 Vezîriâzam Cevâbnâme (En‘âm-ı şerif tilâvet isteği hakkında)

22 Vezîriâzam Cevâbnâme (Muhâtabı için duâ ettiğini, onun da 
bizzat niyâzda bulunması gerektiğinin bildirimi)

23 Vezîriâzam Tehniyetnâme (Muhâtabının sadârete gelişi üzerine)

24 Şehzâde Meveddetnâme (Şehzâdeye duâya devâm ettiğini, 
onunla tekrar görüşme isteğinin bildirimi)

25 Pâdişah Cevâbnâme (Kızılbaşlar üzerine sefer için fetvâ 
nitelikli)

26 Şemsî Paşa İrsâlnâme (Matla‘ irsâli)
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27 Vezîriâzam
Cevâbnâme (Fuzayl Efendi’nin Medîne kadılığı 
için uygun bir kişi olduğu hakkında olumlu görüş 
bildirme)

28 Mihrümah Sultan Ta‘ziyetnâme (Rüstem Paşa’nın ölümünden dolayı)

29 Mihrümah Sultan Azânâme / Tesellînâme (Rüstem Paşa’nın ölümü 
üzerine; eksik) 

30 Vezîriâzam Teşekkürnâme (Yeğeni Dervîş Mehmed için; eksik)

31 Vezîriâzam Cevâbnâme (Muhâtabı için duâ üzere olduğunu izhâr)

32 Vezîriâzam Meveddetnâme (Muhâtabı için duâ üzere olduğunu 
izhâr)

33 Şehzâde Selim’in hocası 
Atâullah Efendi

Teşekkürnâme (-Muhtemelen oğlu- Mehmed’e 
gösterilen ilgi hakkında)

34 Pâdişah Cevâbnâme (Kâbe’nin ziksel durumu hakkında)

35 Şehzâde Selim Teşekkürnâme (Ali Ağa’nın hizmetleri için)

36 Şehzâde Selim’in hocası 
Atâullah Efendi Teşekkürnâme (Pir Ahmed Çelebi için)

37 Kazasker Buyruldu (İbrâhim Efendi’nin müderrislik vazifesine 
iâdesi hususunda)

38 Belirsiz Cevâbnâme (Mısır vakı arı ile ilgili fetvâlara müdâhale 
edilmesi üzerine)

39 Mihrümah Sultan Teşekkürnâme (Oğlu Ahmed Çelebi’ye müderrislik 
verildiği için)

40 Şehzâde Teşekkürnâme (Gönderdiği mektuptan dolayı)

41 Vezîriâzam Meveddetnâme (Duâya devam ettiğine dâir)

42 Sokollu Mehmed Paşa Cevâbnâme (Duâya devam ettiğine dâir)

43 Vezîriâzam Meveddetnâme (Duâya devam ettiğine dâir)

44 Kanûnî Sultan 
Süleyman

Teşekkürnâme (Oğlu Şemseddin Ahmed’le alâkadâr 
olduğu için)

45 Rüstem Paşa Cevâbnâme (Rüstem Paşa’nın isteği üzerine ona 
vazifelerini hatırlatma)

46
Şam Kadısı Çelebi 
Efendi
(Oğlu Mehmed Efendi ?)

Buyruldu (Merhûm Halîm Çelebi’nin vakı arına dâir)

47 Vezîriâzam Şefâatnâme (Bir mu’îdin tne ve iftirâları ile ilgili)

48 Mihrümah Sultan Teşekkürnâme (Oğulları Ahmed ve Mahmud’a 
müderrislik verildiği için)

49 Kazasker Tezkire (Şeyhzâde Abdurrahmân-ı Merzifonî’nin 
maîşetine yetecek bir vazîfe verilmesi hakkında)
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50 Mekke-yi Müşerrefe 
Şeri İrsâlnâme (İyi dileklerle birlikte hediye irsâli bildirimi)

51 E’âlîden Biri Azânâme (Kızının vefâtı dolayısıyla)

52 Kanûnî Sultan Süleyman Arz-ı hâl (Pâdişahla görüşmeye izin isteği; baştan eksik)

53 Pâdişah Cevâbnâme (Zulmün ortadan kaldırılması ve adâletin 
tesisi için seferin gerekliliği)

54 Mihrümah Sultan
Teşekkürnâme (Kendisine yapılan ihsanlar için 
teşekkür; pâdişah ve kızının saltanatları için duâ; 
baştan eksik)

55 Vezîriâzam Arîza (Mevlânâ Fazlî hakkında)

56 Vezîriâzam Meveddetnâme (Duâ üzere olduğunun izhârı)

57 Belirsiz Tehniyetnâme (Muhâtabın terfîi için; eksik)

58 Şehzâde Selim Meveddetnâme (Kütahya’ya sancağına getirilişi üzerine 
saltanatının devamı için duâ)

59 Şehzâde Meveddetnâme (Şehzâde hakkında işittiklerinden 
duyduğu hoşnutluk; duâ)

60 Pâdişah Cevâbnâme (Sıkıntılardan kurtulmak için duâya 
devamın gerekliliği)

61 Sokollu Mehmed Paşa Şefâatnâme (Musâhib Celâl Bey’in bühtanları 
hakkında şikâyetin Sultan II. Selim’e iletilmesi hususu)

62 Vezîriâzam 
(Sokollu Mehmed Paşa ?)

Şefâatnâme (Evde çalışmak için vezîriâzam aracılığı ile 
pâdişahtan izin isteği)

63 Belirsiz Buyruldu (Mehmed Big Ensârî’nin tevliyet muhâsebesi 
hakkında)

64 Pâdişah Cevâbnâme (Teşekkür ve duâ muhtevâlı)

65 Belirsiz Tesellînâme (Eksik)

66 Pâdişah Teşekkürnâme (Şehir ziyaretinden duyulan 
memnuniyet; duâ)

67 Vezîriâzam Cevâbnâme (Müderris talebi ile ilgili görüş ve tercih 
isteği)

68 Vezîriâzam Teşekkürnâme (Memlaha/tuzla hususunda)

69 Belirsiz Cevâbnâme (Felsefe ve felâsife hakkında görüş 
bildirme)

70 Hürrem Sultan Azânâme (Muhtemelen Şehzâde Cihangir’in 
ölümünden dolayı)

71 Belirsiz Ruk’a (Şeyh Abdülazîz-i Zemzemî’ye Mekke/
Medine’de iyi bir mansıb verilmesi hakkında)
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72 Hürrem Sultan Tehniyetnâme (Pâdişahın seferden zafer ve fetihle 
dönüşünü kutlama, göz aydınlığı dileme)

73 Pâdişah Cevâbnâme (Zimmîlerin içki satışlarının kontrolü 
hattında; fetvâ nitelikli)

74 Pâdişah Cevâbnâme (Zenginlerden orduya yardım toplamanın 
yeri; fetvâ nitelikli)

75 Belirsiz Cevâbnâme (Duâya devâmın ehemmiyeti hakkında)

76 Vezîriâzam Cevâbnâme (Adâletin tesisi için sefer vazîfesi ve izni)

77 Vezîriâzam Teşekkürnâme (Mollâ Çelebi -muhtemelen oğlu- için)

78 Sokollu Mehmed Paşa Şefâatnâme (Musâhib Celâl Bey’in iftiraları ile ilgili)

79 Vezîriâzam Cevâbnâme (Devlet-i aliyye işlerinde ihmalkârlık ve 
atâletin yerinin olmadığının bildirilmesi)

80 Pâdişah Meveddetnâme (Eksik)

81 Pâdişah Arîza (Sultanın reâyâya karşı mesûliyetini hatırlatma)

82 Vezîriâzam Cevâbnâme (Müderris Tâcüddîn’i tanımadığını 
bildirme)

83 Vezîriâzam Şefâatnâme (Kendisine karşı pâdişahın alâkasının 
kesilmesi hususunda)

84 Kanûnî Sultan Süleyman Arz-ı hâl (Hacc için izin isteği)

85 Rüstem Paşa
Meveddetnâme (Rüstem Paşa’nın mektubundan 
duyulan mutluluk izharı ve duâya devam edildiğinin 
bildirimi)

86 Pâdişah
İştiyâknâme (İstanbul’dan uzakta olan pâdişaha 
tahassür duygularını ve duâya devam üzere olduğunu 
bildirme)

87 Belirsiz Ruk’a (Yaşça kendine denk birinden duâ isteği)

88 Piyâle Paşa Meveddetnâme (Gazâda iken duâ tavsiyesi)

89 Vezîriâzam Cevâbnâme (Sultanın, vazifelerini yapması hâlinde 
duâya devam ve duânın kabulü mümkün olabilir)

90 Ashâb-ı Sâdâttan Biri Cevâbnâme (Mevkûfatçı Mehmed adlı birinin vakı arı 
ile ilgili)

91 Kanûnî Sultan 
Süleyman

Cevâbnâme (Devlet ve saltanat için duâ etmenin kendi 
üzerine farz olduğu ve sultanın da bizzat duâ etmesi 
gerektiği hususunda)

92 Pâdişah Cevâbnâme (Pâdişah gelirlerine düşen zekât hakkında)

93 Oğlu Şemseddin 
Ahmed Efendi

Nasîhatnâme (Münâsebetsiz hâl ve hareketlerinden 
dolayı îkâz ve nasîhat)
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94 Vezîriâzam Arîza (Şeyh Sinan -muhtemelen Ümmî Sinan- 
hakkında)

95 Edirne Kadısı Şâh 
Mehmed b. Hürrem Nasîhatnâme (İdârecilik üslûbu ile ilgili)

96 Vezîriâzam Cevâbnâme (Bayramiyye şeyhi Gazanfer Dede 
hakkındaki iddiâlar ve teftişle ilgili)

97 Fazlullah Efendi Nasîhatnâme (İdârecilik üslûbu ile ilgili)

98 Oğlu Nuh ? Nasîhatnâme (Manzûm, 14 beyit; genel konularla ilgili)

1.2. Mektupların Muhâtapları

Mektupların muhâtapları ile ilgili sayısal durum aşağıda verilecektir. Ancak, 
zaman-zemin-muhâtap ilişkisi içinde bir bağlam ortaya koymak amacıyla, mek-
tupların yazıldığı dönem hakkında bir varsayımda bulunabilmek için genel bir ön 
dökümün yapılması gerekir:

Mektup nüshalarının yalnızca 24’ünün başlığında muhâtabın ismi zikredil-
miştir; 12’sinin de muhtevâlarındaki kesine yakın bilgilerden muhâtaplarının 
kimlikleri tespit edilmiştir. Mektuplardan 53’ünün başlıklarındaki “pâdişah, 
vezî ri âzam, şehzâde” gibi makam bildiren kelimelerden, “elkâb/hitâb, duâ, 
iblâğ/taleb, hâtime” bölümlerinin üslûplarından ve muhtevâlarından hareketle 
muhâtaplarının makamları ile ilgili çıkarımlar yapılmış; 9’unun muhâtabına dâir 
hiçbir tahminde bulunulamamıştır.

Eldeki kesin ve kesine yakın delillerden hareketle mektupların Ebussuûd 
Efendi’nin 952-982/1545-1574 yılları arasındaki şeyhülislâmlık dönemine ait 
olma ihtimâli kuvvetli görünmektedir; muhâtapları mübhem mektupların da bu 
döneme ait olduğu tezinin kabul edilebilirliği şöyle bir varsayım üzerine temel-
lendirilebilir:

Fetvâ kâtiplerinin kitâbet usullerine riâyetleri12 konusunda çok titiz bir ya-
pıya sahip olduğu bilinen Ebussuûd Efendi’nin meşîhatı döneminde yanında 
görev yapan Bozanzâde Mahmud (983/1575), Veli Yegân (998/1589-90), Âşık 
Mehmed Çelebi (926-979/1520-1572), Kâkülü Perişan Şeyhî Efendi, Mustafa b. 
Ali, Çorlulu Sinan b. Ramazan gibi fetvâ kâtiplerinin, vermiş olduğu fetvâların 
istinsâh edilerek daha sonra fetâvâ mecmualarında bir araya getirilmelerin-

12 Bu konuda bkz. Abdülkadir Dağlar, “Ebussuûd Efendi’nin Telaffuz-İmlâ Üzerine 
Dikkatleri ve İki Risâlesi”, Turkish Studies International Periodical for the Languages 
Literature and History of Turkish or Turkic, 3/6 (2008), s. 186-214.
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de ciddî rolleri olmuştur.13 Ebussuûd Efendi’nin şeyhülislâmlığı dönemindeki 
mektuplarını da -dikte yoluyla- kaleme alabilecekleri veya en azından bu mek-
tuplardan haberdar olabilecekleri kabul edilirse, adı geçen fetvâ kâtiplerinden 
birinin/birkaçının, -ellerinde olan mektup nüshalarını bir araya getirme yoluyla- 
Münşe’ât-ı Ebussuûd’un kimliği tespit edilemeyen mürettibi/mürettipleri olduğu 
varsayılabilir; bu durumda mektupların tamamının onun meşîhatı dönemine ait 
olması gerekir.

Ebussuûd Efendi Osmanlı Devleti’nin dünya üzerinde etkili, saltanat ve 
hânedana dâir meseleleri bakımından da hareketli olduğu dönemlerden birin-
de, 1545-1574 yılları arasında görev yaptığı şeyhülislâmlık makamında Kanûnî 
Sultan Süleyman saltanatının (1520-1566) ikinci yarısı ile Sultan II. Selim salta-
natının (1566-1574) tamamına yakınını (II. Selim’den yaklaşık 4 ay önce vefât et-
tiği için) idrâk etmiştir. Bu dönemde vezîriâzamlık makamında sırasıyla Rüstem 
Paşa (1544-1553), Kara Ahmed Paşa (1553-1555), Rüstem Paşa (1555–1560-
61, ikinci kez), Semiz Ali Paşa (1560-61–1565), Sokollu Mehmed Paşa (1565-
1579) bulunmuşlardır. Pâdişah ve vezîriâzam kelimelerinin yer aldığı başlıkları ile 
ifâde üslûbu özelliklerinden hareketle çıkarım yapılan, ancak, kime hitâben ya-
zıldığı kesin olmayan 38 mektubun muhtemel muhâtapları bunlardır. Ebussuûd 
Efendi’nin mektuplarındaki mübhem muhâtaplarından bir kısmı da, yine bu dö-
nemde kendisine sancak verilen şehzâdeler -Kanûnî döneminde- Mustafa, Selim 
ve Bayezid; -II. Selim döneminde- Murad olabilir.

Çoğunluğu Osmanlı sarayı ve hânedanına yazılan bu mektupların, âşikâr ve 
mübhem tüm muhâtapları ile diğer muhâtapların listesi ve mektup sayılarını şu 
şekilde vermek mümkündür:

Kanûnî Sultan Süleyman (8), Şehzâde Selim (4), Şehzâde Bayezid (1), Hürrem 
Sultan (2), Mihrümah Sultan (5), Rüstem Paşa (3), Sokollu Mehmed Paşa (3), 
Kara Ahmed Paşa (1), Şemsî Paşa (1), Piyâle Paşa (1), Şehzâde Hocası Atâullah 
Efendi (2), Fazlullah Efendi (1), Bozanzâde Mahmud Efendi (1), Ma’lûl Emîrzâde 
Mehmed Efendi (1), Şemseddin Ahmed Efendi (Oğlu) (1), Edirne Kadısı Şâh 
Mehmed b. Hürrem (1); Pâdişah (13), Şehzâde (4), Vezîriâzam (25), Şehzâde 
Murad’ın Lalası (Ferruh/Ca’fer Bey ?) (1), Kazasker (2), Kadı (1), Budin Beyler-
beyi (Sokollu Mustafa Paşa ?) (1), Şam Beylerbeyi (Şemsî Ahmed Paşa ?) (1), Şam 
Kadısı Çelebi Efendi (Oğlu Mehmed Efendi ?) (1), Mekke Şerifi (1), E’âlîden Biri 
(1), Ashâb-ı Sâdâtdan Biri (1); Belirsiz (9); Nuh (Oğlu ?) (1).

13 Abdullah Demir, Devlet-i Aliyye’nin Büyük Hukukçusu Şeyhülislam Ebussuud Efendi, 
(İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2006), s. 45-48.
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1.3. Mektupların Mâhiyeti

Ebussuûd Efendi’nin mektuplarını kabaca “yarı resmî” ve “özel” olmak üzere 
temel olarak iki grupta ele almak mümkündür. Yarı resmî denebilecek mektuplar 
genelde kendisine gönderilen mektuplara cevap mâhiyetindedir. Mektupların bir 
kısmı çeşitli meseleler üzerine fetvâ niteliği taşımaktadır, bir kısmı da bazı hu-
suslarda muhâtabı bilgilendirmek üzere kaleme alınmıştır; bazı mektuplarda ise 
kadı ve benzeri muhâtaplardan iş çerçevesinde bazı isteklerde bulunulmuştur. Bu 
mektuplar her yönüyle şeyhülislâmlık makamının vakar ve ciddiyetini gösterir-
ken Ebussuûd Efendi ile muhâtapları arasındaki özel iletişime dâir önemli veriler 
sunmamaktadır.

Özel mektupların bir kısmı çeşitli şahıslarca duâ veya başka taleplerden oluşan 
muhtevâları ile Ebussuûd Efendi’ye gönderilen mektuplara cevap mâhiyetindedir. 
Bu mektuplarla birlikte arîza, arz-ı hâl, irsâlnâme, iştiyâknâme/meveddetnâme/
arz-ı hulûs, nasîhatnâme, şefâatnâme, şefakatnâme/tavsiyenâme, şikâyetnâme, 
ta‘ziyetnâme/azânâme, tehniyetnâme, tesellînâme, teşekkürnâme türlerinde yaz-
dığı diğer mektupları çeşitli açılardan Ebussuûd Efendi’nin insanî taraflarına ve 
beşerî ilişkilerine ışık tutmaktadır. Sayılan türlere ait mektupların bir kısmı bir-
birlerinden keskin çizgilerle ayrılamamakta, çeşitli türlere dâhil edilebilmektedir.

Ebussuûd Efendi’nin mektuplarının bazıları baştan, ortadan ya da sondan 
eksiklik arz etmektedir. Bu hususta mürettip müdâhale (müdâhale ve tasarruf-
larından) ve tasarruflarından söz etmek mümkün olmakla birlikte müstensih ih-
mallerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

1.4. Mektupların Dili ve İfâde Üslûbu

Ebussuûd Efendi’nin mektuplarında kitâbet, fesâhat ve belâgat ilimleri-
nin kurallarına uymakta gösterilen titizliği görmek mümkündür. Mektupların 
resmî tarafını oluşturan elkâb, duâ, hâtime bölümlerinde muhâtabın makamı-
na riâyet; yine bilhassa bu bölümlerde kelime tercihi ile kelime-terkip-cümle 
ilişkilerinde fesâhat, ma’ânî ve seci’ dâiresi içinde kalma yönündeki gayret dik-
kat çekmektedir. Bu hususlarda mektup metinlerinin nüshalarında görülebile-
cek aksaklık ve tutarsızlıkları genellikle müstensihlerin dikkatsizlikleri ile izah 
etmek mümkündür.

Mektupların, aşağıdaki incelemeye de esas teşkil eden, iblâğ/talep kısımları 
özel ve beşerî ilişkileri aydınlatan bölümleridir. Ebussuûd Efendi’nin bu bölüm-
lerde teklif ve tekellüften nispeten uzak bir şekilde muhâtaplarına daha samimî 
bir üslûp içinde yalın bir dille hitâb ettiği görülmektedir.
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Mektupların konularıyla ilgili alıntılama durumlarında âyet, hadis, şiir ve anek-
dot seçimindeki isâbet ve cevâbî mektuplar ile aynı mesele üzerinde sonraki mektup-
larda bağlamın gözetilmesindeki hassâsiyete de ayrıca işâret etmek gerekmektedir.

2. Türkçe Mektuplarında Ebussuûd Efendi’nin Beşerî İlişkileri

Ebussuûd Efendi’nin beşerî ilişkilerini mektuplarının ilgili bölümlerinden 
izlemeye geçmeden önce hayatının sonlarına doğru Sokollu Mehmed Paşa’ya14 
hitâben yazdığı bir mektupta (61. Mektup) kendi kaleminden kendi hâl tercü-
mesine dâir şu pasajı nakletmekte fayda vardır ki kendisinin tüm muhâtaplar 
karşısındaki konumunu çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır:

(...) Hakk sübhânehû ve te‘âlâ hazretinün ben ‘abd-i za‘îfi mebde’-i fıtratumda 
menşe’-i salâh u felâh üzre olup bu saltanat-ı zâhirenün devlet-i kâhiresi du‘âlarınun 
savma‘a-yı hâssasında neşv ü nemâ bulup ‘âmme-yi evkâtum ‘ulûm u ma‘ârife 
mülâzemet ve tâ‘ât u ‘ibâdâta müdâvemet ile geçüp dört halîfe-yi ‘azîmü’ş-şân u 
sâtı’u’l-burhân ‘asr-ı şerîflerine yetişüp rebîb-i ni‘met ü rehîn-i hıdmetleri olup 
‘uyûn-ı ‘inâyetlerine manzar ve fünûn-ı ri‘âyetlerine mazhar olup her birinün ‘asr-ı 
hümâyûnlarında isti‘dâduma göre menâsıb sadaka buyurılup me‘âric-i ifâde olan 
medâris-i ‘âliyenün her birinde bi‘inâyetillâhi te‘âlâ emsâl ü akrân ve ekâbir ü a‘yân 
içinde ‘ilmen ve diyâneten hayr ile mezkûr olup ‘ırz u nâmûsum ri‘âyet ü himâyet 
olını gelüp mansıb-ı kazâ sadaka buyurıldukda eger kazâ-yı bilâddur eger kazâ-yı 
‘asâkir ü ecnâddur her birinde ne vechile hıdmet itdügüm ‘ilm-i şerîfden gâyib 
degüldür. Yigirmi sekiz yıldur ki bu emânet-i ‘azîmeye hıdmet iderin. Tefâsîl-i ah-
vâlüm kâffe-yi enâma vâzıhdur. Za‘f-ı hâl ve inkisâr-ı bâlile kendi hâlüme iştigâlde 
evkâtum eşgâlüme güçile yetişüp halkun akvâl ü ahvâlinden bîhaberin.15

Bu cümleler Ebussuûd Efendi’nin tüm mektuplarında hâkim olan vakur du-
ruşu ve kendinden emin ruh hâlinin sebeplerini vermektedir.

Ebussuûd Efendi henüz talebelik yıllarında iken II. Bayezid tarafından tanı-
narak kendisine 30 akçe çelebi ulûfesi bağlanmış;16 ilmiye sınıfında ve saray çev-
resinde saygın bir din âlimi, otoriter bir hukukçu ve vakur bir insan olarak itibarı 
artarak devam etmiştir. Bilhassa Kanûnî ve II. Selim zamanındaki şeyhülislâmlığı 
(952-982/1545-1574) döneminde hânedanın tüm mensuplarınca kendisine faz-
laca hürmet gösterilmiş, bu durum devletin üst düzey idarecilerinden de itibar 

14 (d.1505 – ö.987/1579) (Sadâret. 972-987/1565-1579) (İsmihan Sultan ile evlilik. 
969/1562)

15 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 29a-29b.
16 Abdullah Demir, Şeyhülislam Ebussuud Efendi, s. 28.
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görmesine vesile olmuştur. Sultanlar, şehzâdeler, vezîriâzamlar, vezirler, kazasker-
ler ve diğer devlet adamları birçok mesele için kendisinden fikir ve duâ talep 
etmişler; Ebussuûd Efendi de, gerektiğinde, onlara vazifelerini hatırlatmaktan, 
tavsiyelerde bulunmaktan kaçınmamıştır.

Mektupların başlıklarından ve muhtevâlarından Ebussuûd Efendi’nin meşîhat 
makamında iken, saltanat yıllarında Kanûnî, II. Selim (pâdişah başlığı altındaki 
mektuplar da); şehzâdelik yıllarında Selim, Bayezid, Murad (şehzâde başlığı altında-
ki mektuplar da); Hürrem Sultan ve Mihrümah Sultan çerçevesinde hânedan üye-
leriyle mektuplaştıkları anlaşılmaktadır. Bunların yanında dönemin vezîriâzamları 
Rüstem Paşa, Kara Ahmed Paşa, Sokollu Mehmed Paşa ve Semiz Ali Paşa (vezîriâzam 
başlığı altındaki mektuplar da) ile çeşitli vesilelerle mektuplaşmıştır.

2.1. Duâ Muhtevâlı Mektuplar

Bu mektuplardan bazıları kendisinden duâ taleplerine cevap mâhiyetindedir. 
Ebussuûd Efendi bu mektuplarda genelde, devletin bekâsı, saltanatın devamı için 
duâ etmenin kendisi için yerine getirilmesi en kolay vazîfe ve farz sayılıp her za-
man bununla iştigâl ettiğini, ancak muhâtaplarının da ısrarla ve sürekli bir şekilde 
Allah’tan bizzat duâ ve niyâzda bulunmaları gerektiğini de bildirmektedir.

Bunların yanında “arz-ı hulûs” sayılan “meveddetnâme/muhabbetnâme/
iştiyâknâme”lerde de muhâtabına karşı beslediği samimî ve hâlisâne duygular ta-
şıdığı ve onlar için duâya devam ettiği bildirilmiş, onlara da tüm işlerinde dâimâ 
bizzat duâ, niyâz ve tazarru’ hâlinde olmaları gerektiği vurgulanmıştır.

Kanûnî’nin17 Zigetvar seferinde iken, İstanbul muhâfızı İskender Paşa ile bir-
likte idâreye nezâret etmesi için İstanbul’da bıraktığı Ebussuûd Efendi’ye duâ ta-
lebinde bulunarak gönderdiği şu mektubun farklı şekillerine kaynaklarda da sıkça 
rastlanır:

(...) Hâlda hâldaşum sinde sindaşum âhıret karındaşum tarîk-ı Hakda yoldaşum 
Monlâ hazretlerine du‘â-yı bîhadd iblâgından sonra nedür hâlünüz ve nicedür 
mizâc-ı lâzimü’l-imtizâcunuz sıhhat u ‘âfiyetde midür. Hazret-i Hakk celle şânuhû 
hızâne-yi hafiyyesinden kemâl-i kuvvet ve nihâyetde selâmet müyesser eyleye. Ni-
yâz olınur ki evkât-ı müteberrikede bu muhlislarını kalb-i şerîflerinden iz‘âc it-
meyeler ola ki küffâr-ı hâksâr münhezim ü mükedder ola ‘asâkir-i İslâm mansûr u 
muzaffer olup rızâ-yı İlâhîye muvâfık ‘amel ola.

Summed-du‘â bende-yi Hudâ Sultân Süleymân.18

17 (d.900/1494 – ö.974/1566) (Saltanat. 926-974/1520-1566)
18 Süleymaniye Kütüphanesi Tarlan, 80, vr. 27b.
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Mektubun, Kanûnî’nin son dönemine ait olduğu muhtevâsındaki yaş ve 
yaşlılık hâlleriyle ilgili îmâlardan da anlaşılmaktadır. Aralarındaki samimiyetin 
bir nişânesi de sayılabilecek olan bu mektuba Ebussuûd Efendi mutlaka cevap 
yazmıştır. Kanûnî’ye hitâben kullandığı şu cümleler ise, ondan gelen ve muhte-
melen başka bir sitemli duâ talebine cevâben yazılan mektuptan (91. Mektup) 
alınmıştır:

(...) İnhâ-yı muhlisâne budur ki ol cenâb-ı şerîfün du‘â vü senâları hıdmetinde bu 
dâ‘î-yi kemîne ve muhlis-ı dîrîne taksîr itmegile işâret buyurılmış. Du‘â-yı devlet 
iştigâli üzerümüze farz iken âhır-ı ‘ömrümüzde bu za‘îf farzı terk itmek ihtimâli 
virilmek ol cenâb-ı Refî‘e lâyık olmaya. Eger du‘ânun ba‘z-ı âsârı zuhûr itmedügi 
içün öyle buyurılurısa dergâh-ı Refî‘inde bu za‘îf-i nâtuvân hîçden hîç olup zerrece 
vücûdı olmadugına haml olına. (...) Se‘âdetlü halîfetullâh hazretlerinün ve cemî‘-i 
müte‘allıkât-ı şerîflerinün devletleri ve se‘âdetleri du‘âsına meşgûl olmak bu ‘abd-i 
za‘îf-i nâtuvânun üzerine farzdur mâdâm ki hayâtda olam. Cemî‘-i müte‘allıkâtıla 
dergâh-ı Hakka tazarru‘ u münâcâtdayuz. Leylen ve nehâran mercûdur ki kat‘â 
taksîr vâkı‘ olmaya. Se‘âdetlü sultân hazretlerinden mercûdur ki Hakk te‘âlâ hazre-
tine tazarru‘ u münâcâtda mübâlaga ideler ki hazret-i Hakk sübhânehû ve te‘âlâ 
kabûl buyurup cemî‘ dünyevî vü uhrevî maksûdlarını hayrıla müyesser eyleyüp 
cemî‘ korkulardan emîn eyleye.19

Şehzâde Selim’in20 duâ talepli mektubuna verdiği cevapta (19. Mektup) 
Ebussuûd Efendi, olumlu vasıflarından dolayı muhâtabını takdir ettiğini bil-
dirmiş, sultanın (babasının) hukukuna riâyet etmesi, ona hürmet göstermesi ve 
saltanatın vakarını koruması dolayısıyla kendisi için duâya devam edcceğini bil-
dirmiştir:

(...) Se‘âdetlü pâd-şâh hazretlerinün cenâb-ı refî‘lerini iclâl ü i‘zâm u tefhîm ü 
ihtirâmunuz ve hâtır-ı ‘âtır-ı deryâ-mekâtırların ri‘âyetünüz ve nâmûs-ı saltanat-ı 
zâhireyi hıfz u himâyetünüz müşâhede olınalı ‘alâyık-ı ihlâs mütezâyid ve revâbıt-ı 
ihtisâs merâtib-i tahrîr ü takrîrden mütecâviz ü mütesâ‘id olup rûz u şeb da‘vât-ı 
devlet-i ebediyye ve tahıyyât-ı se‘âdet-i sermediyyenüze müsâbir ü müdâvimüz.21

Başlığında, vezîriâzama cevâben yazıldığı belirtilen mektuptaki (42. Mektup) 
ifâdelerden, mektubun Ebussuûd Efendi’nin son dönemlerine ait olduğu izlenimi 

19 Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi, 2396, vr. 191b-193a.
20 (d.930/1524 – ö.982/1574); (Şehzâdelik. Manisa 951/1544 – Konya 965/1558 – Kütahya 

1562) (Saltanat. 974-982/1566-1574)
21 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 11a.
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edinilmektedir. Her ne kadar yaşlanıp güçten düşse de hayatta olduğu müddetçe 
devlet için duâya devam edeceğini söylemektedir:

(...) Tazâ‘îf-i hıtâb-ı celîlde da‘vât-ı devlete iştigâl olınmak buyurılmış. Gâlibâ 
bu za‘îf-i nâtuvânun za‘f-ı hâli ve kıllet-i kudret ü mecâli sebebi ile hıdmetde 
nev‘an kusûr vâkı‘ olmak ihtimâline binâ’en buyurılmış ola. ‘İlm-i muhîta pûşîde 
degüldür ki mü’min olan ferâyız u vâcibâtda müsâhele idemez. Egerçi yevmen 
feyevmen kuvvet-i kemâl za‘fda ve za‘f-ı kemâl kuvvetdedür. Lâkin vazîfe-yi 
dâ’ime ve farîza-yı lâzimemüz olan hıdmet-i du‘âda taksîre ruhsat yokdur. Mâdâm 
ki kayd-ı hayâtda olavuz du‘âda kâ’im ve hıdmetde dâ’imüz.22

Bu mektubun sonunda Ebussuûd Efendi’nin muhâtabı için kullandığı duâ 
ifâdelerindeki işâretlerden hareketle bu vezîriâzamın Sokollu Mehmed Paşa olabi-
leceği ihtimali ağırlık kazanmaktadır. Bilindiği gibi Sokollu Mehmed Paşa, ikinci-
si II. Selim’in kızı İsmihan Sultan’la olmak üzere “iki kez evlenmiş”, soyu iki kol-
dan devam etmiştir. 972-987/1565-1579 yılları arasında 3 pâdişah (Kanûnî - II. 
Selim - III. Murad) döneminde yaklaşık 15 yıl aralıksız vezîriâzamlık yapan So-
kollu, bu süre içinde devlet idâresini (devletin dizginlerini) de elinde tutmuştur.23 
Ebussuûd Efendi de onun bu özelliklerine atıfta bulunmaktadır:

(...) Hakk sübhânehû ve te‘âlâ cellet ‘azametuhû hazreti hâkân-ı rûy-ı zemîn halîfe-
yi Rabbu’l-‘âlemîn halledellâhu te‘âlâ zılâle saltanatuhû ilâyevmi’d-dîn hazretlerini 
ve cenâb-ı refî‘unuzı ve haremeyn-i şerîfeynünüzi hemîşe ‘ayn-ı ‘inâyâtıla melhûz ve 
cemî‘-i âlâmdan emîn ü mahfûz kılup hemvâre mekâlîd-i umûrı re’y-i münîrünüze 
menût ve mesâlih-ı cumhûrı cenâb-ı hatîrünüze merbût idüp zimâm-ı ahkâm-ı 
sultâniyye[yi] dest-i kudretünüze müsellem ü müsahhar ve ‘inân-ı evâmir-i hâkâni-
yyeyi kabza-yı irâdetünüzde sâbit ü mukarrer kılup kâffe-yi re‘âyâ ve ‘âmme-yi 
berâyâyı kenef-i himâyetünüzde âsûde-hâl ü marzıyyü’l-bâl kılıvire.24

2.2. Samîmiyet ve Bağlılık Bildirme

Ebussuûd Efendi zaman zaman pâdişahlara, şehzâdelere, vezîriâzamlara ve baş-
ka muhâtaplarına bağlılığını, samimiyetini, sevgisini göstermek için mektuplar 
göndermiştir. Bu mektuplarda genelde muhâtaplar için duâ edildiği bildirilir ve 

22 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 21a.
23 Bkz. Erhan Afyoncu, “Sokullu Mehmed Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklope-

disi (DİA), 2009, XXXVII, s. 354-357.
24 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 21a.
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onlara duâ tavsiyesinde bulunulur. Bazan da muhterem bir insanın kendisinden 
emin tavrıyla, gâyet rafine bir şekilde muhâtabına yol gösterir, akıl verir.

Karaman’da sancak beyi iken 1553 yılında Kanûnî’nin Nahcıvan seferi sıra-
sında kendisine Edirne’de tahtı himâye etme vazifesi verilen Şehzâde Bayezid’e25 
Edirne’de iken bir meveddetnâme (1. Mektup)26 gönderir. Ebussuûd Efendi 
mektupta muhâtabı için duâya devam ettiğini, onun da Allah’tan bizzat isteme-
si gerektiğini bildirir. Şehzâde Bayezid’in de Edirne hâmîliğini bir fırsat olarak 
görmesi, orayı sultanlara yakışır bir şekilde idâre ederek bu dönemden hem de 
kendisinin hem Edirne’nin kârlı çıkması gerektiğini bildirir.

Mektubun genel havası, üstü kapalı ifâdeler ve sondaki duâ bölümünden, 
Ebussuûd Efendi’nin Şehzâde Selim’le aralarında o dönemde henüz ciddî bir taht 
mücâdelesi olmayan ve babası Kanûnî’ye karşı henüz bir isyan bayrağı açmamış 
olan Şehzâde Bayezid’i içten içe sultanlığa lâyık gördüğü sonucunu çıkarmak da 
mümkündür:27

(...) Dâru’l-hılâfeti’l-kadîmeti’ş-şâmiha ve medâru’r-riyâseti’l-‘azîmeti’r-râsiha mah-
miyye-yi Edirne se‘âdet-nüzûl-i hümâyûn-ı husrevânî ve şeref-hulûl-i meymûn-ı 
hâkânî ile teşrîf buyurılup mevâtî-yi ikdâm-ı hayl ü rikâb fark-ı ferkadeyne hem-
ser ve mevâkı‘-ı zılâl-i a‘lâm-ı zafer-me’âb zirve-yi eflâkden berter kılındukda ol 

25 (d.933/1526-27 – ö.969/1562) (Şehzâdelik. Konya 953/1546 – Kütahya 1555? – Amasya 
965/1558) (Edirne’de taht muhâfazası. 1553 – 1555?)

26 Abdullah Demir yukarıda adı geçen eserinde bu mektubun muhâtabını tarafımızdan 
hazırlanan yüksek lisans tezine atfen Sultan II. Bayezid olarak göstermiştir (s. 27) ki 
bu yanılgı mektubun “Merhûm Ebu’s-su‘ûd merhûm Sultân Bâyezîd Hân hazretlerine 
Edirneye himâyet içün geldükde gönderdügi mektûb sûretidür” şeklindeki başlığından 
kaynaklanmaktadır. Mektubun, Esad Efendi, 3752/1’deki mecmuadaki (vr. 147b-148a) 
nüshasındaki “Merhûm müftî Ebu’s-su‘ûd Şeh-zâdeye göndermişdür” başlığı da göz 
önüne alındığında Şehzâde Bayezid’e gönderildiği anlaşılmaktadır.

27 Bilindiği gibi, Şehzâde Bayezid etrafındaki olayların istenmeyen şekilde gelişmesi üz-
erine onun katli için şu fetvâyı da yine Ebussuûd Efendi vermiştir:

Mes’ele: Bir sultan-ı âdilin ebnâsından biri, tâ’atten hurûc edip, ba’zı kılâ’a müste-
vlî olup, ehline mal salıp cebr ile alıp, asker cem’ edip gayri tarîk ile ref ’i mümkin 
olmayıp kıtâle mübâşeret eyleseler. Anların kıtâlleri ve sınıp cem’iyetleri dağılıncaya 
değin kıtâlleri şer’an helâl olur mu?
Elcevap: Helâldir, nass-ı Kur’ân-i azîm ile sâbit olmuştur. Hükm-i şer’îdir ve ic-
mâ’-i sahabe-i kirâm dahi anın üzerinedir. Kıtâle kâdir olanlar kıtâlle, olmayanlar 
kelâm-ı hak ile ve du’â-i hayırla, ref ’-i fitne ve fesâda sa’y etmek vâcibdir. Vallahu 
te‘âlâ a‘lem ve ahkem.

 Bkz. Ertuğrul Düzdağ, Şeyhülislâm Ebussu’ûd Efendi’nin Fetvalarına Göre Kanunî Devr-
inde Osmanlı Hayatı: Fetâvâ-yı Ebussu’ûd Efendi, (İstanbul: Şûle Yayınları, 1998), s. 305.
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diyâr-ı ‘izzet-medâra şeref-i civâr ile behremend ve se‘âdet-i kurb-ı dâr ile ser-
bülend olanlarun ‘uluvv-ı rütbetleri dâ’ire-yi beyândan bîrûn ve sumuvv-ı men-
ziletleri merâtib-i a‘dâddan efzûn oldı. (...) Hemîşe Rabb-i ‘izzet-i ceberût ve 
Mâlik-i ‘âlem-i mülk-i melekût ol südde-yi seniyye-yi ‘âliyetü’ş-şânı ve ‘atebe-yi 
‘aliyye-yi sâmiyetü’l-mekânı menât-ı nizâm-ı ‘âlem ve medâr-ı mesâlih-ı kâffe-yi 
ümem olmakdan hâlî kılmayup de‘âyim-i devletini sâbit ü üstüvâr ve kavâyim-i 
şevketini pâyende vü berkarâr idüp rivâk-ı câh u celâlini evtâd-ı huluvda ma‘kûd 
ve zılâl-i ikbâlini mefârik-ı berâyâ üzerine memdûd kılıvire.28

Elkâb bölümünden şehzâdeye hitâben yazıldığı anlaşılan mektubunda (58. 
Mektup) Ebussuûd Efendi, nâhoş bir durumdan duyduğu üzüntüyü dile ge-
tirmekte, ardından muhâtabının Kütahya’yı teşrifini kutlamakta, sonunda da 
muhâtabının emeline (saltanata) ulaşması için duâ etmektedir:

(...) Bu dâhiye-yi hâ’ile ve vâkı‘a-yı nâzilesi ki dâ’ire-yi ‘ukûl ü evhâmdan hâricdür. 
(...) Mahmiyye-yi Kütâhiyye lâzâlet meşhûneti bi’l-‘avâtıfi’l-İlâhiyye kudûm-ı 
hümâyûn ve nüzûl-i rif‘at-efzûn ile teşrîf buyurılmış. (...) Hakk sübhânehû ve 
te‘âlâ hazreti mübârek ü meymûn ve fünûn-ı se‘âdete mashûb u makrûn kılup 
eyyâm-ı se‘âdet-encâmunuz ‘îd ve leyâl-i devlet-intizâmunuz Kadr-i sa‘îd idüp 
metâlib-i dîniyye vü dünyeviyyenüz husûle karîn ve me’ârib-i evleviyye vü uhre-
viyyenüzi vusûle rehîn kılup cenâb-ı refî‘unuzı leyl ü nehârda ve hazar u esfârda 
‘ayn-ı ‘inâyeti ile manzûr u melhûz ve ‘avn u himâyeti ile mahmî vü mahfûz kılup 
zılâl-i vücûd-ı şerîfünüzi kâffe-yi ehl-i ‘âlem ve ‘âmme-yi benî-Âdem üzerine lâsi-
yyemâ ‘âkifân-ı savma‘a-yı ihlâs ve mücâvirân-ı hânkâh-ı ihtisâs üzerine memdûd 
eyleye.29

Mektupta birbiri ardınca yer alan bu ifâdeler ışığında, muhâtabın Şehzâde 
Selim olma ihtimâli30 kuvvetli görünmektedir. Şöyle ki, 1559 yılında taht için 
Şehzâde Selim’le Konya Ovası’nda savaşan, yenildikten sonra da -Kızılbaş- İran’a 
(Şâh Tahmasb’a) sığınıp Osmanlı Devleti’ni rencide eden Şehzâde Bayezid’in 
Şehzâde Selim’in adamları tarafından 1562’de Kazvin’de idamından sonra Şehzâde 
Selim sancak beyi olarak Kütahya’ya gelmiştir.

28 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 3b-4a.
29 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 27b-28a.
30 Bu mektubun muhâtabı ile ilgili bir diğer ihtimâl de Şehzâde Bayezid’dir ki, onun taht 

hâmîsi sıfatıyla Edirne’de bulunduğu sırada, Şehzâde Mustafa’nın 1553’te idamından 
sonra Rumeli’de ortaya çıkan Düzmece Mustafa olayını bastırmada pasif davranması 
olayın kendisi tarafından tertip edildiği dedikodularına yol açmış, dolayısıyla babası 
Kanûnî ile aralarının açılmasına sebebiyet vermiştir. Ancak, mesele fazla büyümeden 
babasından affını dileyen Şehzâde Bayezid Kütahya Sancağı’na atanmıştır.
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Pâdişaha hitâben yazdığı iştiyâknâmede (86. Mektup) onun sâyesinde sıhhat 
ve âfiyetle makamında oturduğunu bildiren Ebussuûd Efendi, ömrünü uzatan 
mutluluk kaynağı olarak gördüğü sultanın İstanbul dışında bulunmasından 
dolayı içinde bulunulan mübârek günlerde (Ramazan ayı olabilir) ziyâretinden 
mahrum olduğunu ve bundan duyduğu üzüntüyü dile getirmekte; mektubun 
sonunda da muhâtabı için duâ etmektedir:

(...) Bizüm medd-i hayât ve menşe’-i meserrâtumuz mutâla‘a-yı tal‘at-ı hümâyûn-
fâl ve müşâhede-yi cemâl-i bedâyi‘-misâlünüz idi kutb-ı dâ’ire-yi dîn ü devlet ve 
merkez-i muhît-ı mülk ü millet olan mevkıf-ı ‘azamet-penâhunuzun ahyânen 
aktâr-ı fesîhatu’l-eknâfını ziyâret ü tavâf idüp husûsan eyyâm-ı mübâreke-yi 
ma‘hûdede mülâzemet-i meclis-i sâmî-mekân ve huzûr-ı mahfil-i kuds-âşyân ile 
aksâ-yı medâric-i ‘izzete i‘tilâ ve a‘lâ-yı me‘âric-i rif‘ata irtikâ ider idük. ‘İnân-ı 
‘azîmet-i hümâyûn yümn ü ikbâl ve se‘âdet ü iclâl ile ol cevânibe mün‘atıf olalı ol 
se‘âdetlerden mahrûmuz.31

2.3. Tâziye ve Tesellîde Bulunma 

Mektuplar arasında Ebussuûd Efendi’nin çeşitli kişilere göndermiş olduğu 
ta‘ziyetnâmeler de yer almaktadır. Bunlar arasında, Hürrem Sultan’ın ölümünden 
dolayı Kanûnî’ye, Rüstem Paşa’nın ölümü üzerine Mihrümah Sultan’a, Şehzâde 
Cihangir’in ölümünden dolayı Hürrem Sultan’a yazılanlar da vardır.

Hürrem Sultan’ın32 ölümü üzerine Kanûnî’ye gönderdiği ve mükemmel bir 
inşâ örneği olan uzun tâziye mektubunda (17. Mektup) Ebussuûd Efendi, kazâ 
ve kader iplerinin Allah’ın elinde olduğunu ve ölümü hiçbir beşerî gücün en-
gelleyemeyeceğini vurgulamıştır. Ona göre eğer mümkün olsaydı tüm ümmet 
el birliği ile Hürrem Sultan’ın üzerindeki kara bulutları dağıtırdı. Dünya haya-
tını geçici bir gölge ve sahiplenilmemesi gereken ödünç bir elbiseye benzeten 
Ebussuûd Efendi, böyle bir hayatın zenginliğinin ve mutluluğunun da çok kısa 
süreceğini bildirmektedir:

(...) Eger bu dâhiye-yi dehyâ ve tâmme-yi kübrânun müdâfa‘ası mümkin ü müyess-
er ve mümâna‘ası makdûr-ı beşer olayıdı cemâhîr-i ümem ve tavâyıf-ı ehl-i ‘âlem 
bezl-i makdûr ve sarf-ı mechûd u meysûr idüp merhûmenün üzerinden yavuz yil 
esdürmezler idi. Lâkin ‘ilm-i şerîfe rûşendür ki ‘âkifân-ı ‘âlem-i nâsût biesrihim 
esîr-i ‘acz ü inkisâr ve rehîn-i züll ü iftikârdur. ‘İnân-ı havl ü kuvvet ve zimâm-ı 
irâdet ü kudret cenâb-ı Rabbu’l-erbâb-ı Mâliku’r-rikâb celle celâluhû ve ‘amme 

31 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3751/1, vr. 125b-126a.
32 (ö.965/1558) (Kanûnî ile evlilik. 926?/1520?)



TÜRKÇE MEKTUPL ARI IŞ IĞ INDA EBUSSUÛD EFEND İ ’N İN 
BEŞERÎ MÜNÂSEBETLER İ

298

nevâluhû hazretinün kabza-yı takdîr-i bîtagyîr ve dest-i tedbîr-i münîrindedür. 
(...) Metâ‘-ı hayât-ı dünyâ bir bızâ‘a degüldür ki sebât u karâra kâbil ve devâm u 
istimrâra muhtemil ola bir libâs-ı müste‘âr ve zıll-i bîkarârdur anunıla hâsıl olan 
igtinâm-ı ebedî ve ibtihâc-ı sermedî veşîkü’l-ızmihlâldür.33

Şehzâde Mustafa’nın katlinden sonra Şehzâde Cihangir’in de 1553 yılında 
Irakeyn seferi esnâsında Haleb’de ölmesi Kanûnî’de büyük bir üzüntüye sebebiyet 
vermiştir.34 Bu küçük şehzâdenin ansızın ölümü Hürrem Sultan’ı da derinden 
etkilemiş olmalıdır. Başlığı olmayan mektubun (70. Mektup) elkâb ve duâ bö-
lümleri ile muhtevâsından Ebussuûd Efendi’nin bu tâziye ve tesellî mektubunu, 
son paragrafını da Kanûnî’ye hitâben yazarak, Hürrem Sultan’a gönderdiği anla-
şılmaktadır, zira Hürrem Sultan ile Kanûnî’nin ortak evlât acısı budur.

Mektupta, Cihangir’in ardından çekilen elemlerin arttığı ve çokça gözyaşı dö-
küldüğü haberi alınmış; bunların faydasız oluşuna bilakis merhumun ruhunu 
inciteceğine dikkat çekilmiştir:

(...) Cenâb-ı kuds-âşyân u cennet-mekân merhûm u mebrûrun müfârekatı âlâmı 
zâ’il olmayup belki yevmen feyevmen dahı ziyâde olur imiş. (...) Eger aglayup 
âlâm çekmegile merhûmı dünyâya i‘âde mümkin olayıdı yâhud âhıretde bir fâ’ide 
olayıdı cemî‘-i ‘âlem ‘ömrin aglamagıla ve âlâm u ahzânıla geçürürler idi. (...) İmdi 
se‘âdetlü pâd-şâh hazretlerinün cenâb-ı şerîflerinden tazarru‘ olınur ki Hakk süb-
hânehû ve te‘âlâ hazretinün emr-i şerîfine rızâ ızhâr idüp müfârekatlarından gelen 
vahşet mehmâ-emken def‘-i mizâc-ı şerîfe nev‘an halel virecek kadar âlâmı hâtır-ı 
şerîfe getürmeyesiz ki andan merhûma fâ’ide olmadugından gayrı zarar u ziyân 
dahı vardur. Hakk sübhânehû ve te‘âlâ hazreti sizün âlâmunuzı anlara bildürmeg-
ile bîhuzûr olurlar.35

Üslûbundan, bu mektubun Şehzâde Mustafa’nın36 ölümünden sonra anne-
si Mâhıdevran Gülbahâr Sultan’a37 yazılmış olma ihtimâlinden de söz edilebilir. 
Ancak babaya, sultana, halîfeye bayrak açarak asi olmuş bir şehzâdenin katlinin 
ardından Ebussuûd Efendi’nin ta‘ziye mektubu yazması uzak bir ihtimaldir.

33 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 10b.
34 Bkz. Feridun Emecen, “Süleyman I”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), 

2010, XXXVIII, s. 69.
35 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 31b.
36 (d.921/1515 – ö.960/1553) (Şehzâdelik. Manisa 939/1533 – Amasya 948/1541)
37 (ö.988/1581) (Kanûnî ile evlilik. 920?/1515?)



ABDÜLKAD İR DAĞL AR

299

Ebussuûd Efendi’nin Rüstem Paşa’nın38 ölümü üzerine Mihrümah Sultan’a39 
ta‘ziye ve tesellî muhtevâlı gönderdiği iki mektuptan biri (28. Mektup), Mihrü-
mah Sultan’dan gelen mektuba cevaptır. Rüstem Paşa’nın ölümünden sonra Paşa 
ve etrafı ile ilgili ortaya çıkan bazı durumlar hakkında Mihrümah Sultan tarafın-
dan görüşü alınan Ebussuûd Efendi, Rüstem Paşa’nın herkesin üzerinde büyük 
hakkı olduğu, özellikle de kendisi üzerindeki haklarını ödemenin mümkün ol-
madığı, bu yüzden ilgili meselelere alâkasız kalmasının mümkün olmayacağını 
bildirmektedir:

(...) Tazâ‘îf-i kitâb-ı kerîmde bu za‘îfden cenâb-ı cennet-mekân-ı kuds-âşyân mer-
hûm u mebrûr hazret-i paşa-yı ‘azîmü’ş-şân hakkında zuhûr iden evzâ‘ hâk-pây-ı 
şerîfde memnûn u meşkûr olmak iş‘âr buyurılmış. (...) Merhûm müşârun-ileyh 
hazretinün kâffe-yi ehl-i îmân husûsan fırka-yı ‘ulemâ-yı a‘yân lâsiyyemâ bu 
fakîr-i nâtuvân üzerinde hukûk-ı birr ü ihsânı ve ahkâm-ı lutf-ı bîkerânı ol mik-
dâr degüldür ki bu mikdâr hıdmet ile binde biri edâ olına. Anlar öyle olup fakîr 
böyle kalmak kat‘â hâtıra hutûr ve zamîre mürûr u ‘ubûr iden umûrdan degül idi. 
Eyyâm-ı se‘âdet-i rûz-efzûnlarından rahmet-i Rabb-i ‘izzet ile müddet-i ‘ömrümüz 
munkazî olup cem‘iyyetlerin perîşân görmemek matlab-ı aksâ vü mesned-i esnâ-
muz idi.40

Bu ifâdeler, Ebussuûd Efendi’nin meşîhat makamına getirilmesinde Rüstem 
Paşa’nın tavsiyesi ve gayretinin olduğunu düşündürmektedir.

2.4. Himâyeye Karşılık Teşekkür

Başlığında Mihrümah Sultan’a hitâben yazılmış olduğu belirtilen ve baş tara-
fından eksiği bulunan teşekkürnâmede (54. Mektup), Kanûnî ve kızının birlikte, 
Allah’ın rızâsına uygun, mutlu bir şekilde yaşamaları için duâ eden Ebussuûd Efen-
di, Allah’ın kendisine bahşettiği bu iki nimetin (Kanûnî ve Mihrümah) farkında 
olduğunu, onlardan her zaman her türlü desteği gördüğünü, onların sâyesinde 
aklına gelmeyecek çeşitli ihsanlara mazhar olup yüksek mevkilere ulaştığını be-
lirtmekte, onların da her türlü amaçlarına erişmeleri için duâ etmektedir:

(...) Bu za‘îf-i nâtuvân Hakk sübhânehû ve te‘âlâ hazretinün bu iki ni‘met-i celîles-
inün kadrini bilen kullarından olup bu ni‘metler devâmından gayrı hâtırına bir 

38 (d.1500? - ö.968/1561) (1. Sadâret. 951-960/1544-1553) (2. Sadâret. 962-968/1555-1561) 
(Mihrümah Sultan ile evlilik. 946/1539)

39 (d.928/1522 – ö.985/1578) (Rüstem Paşa ile evlilik. 946/1539)
40 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 14b.
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maksad u merâm hutûr itmek hâk-pây-ı şerîfe mahfî degül iken hâliyâ fünûn-ı 
ni‘am-ı celîletü’l-mikdâr u cemîletü’l-âsâr ifâza buyurılup kulları hâkden ref‘ 
buyurılmış. Bu ni‘am-ı celîlenün şükri bu zerre-yi bîmikdârun dâ’ire-yi istitâ‘atından 
hâricdür. Lâkin cenâb-ı Kâzıyyu’l-hâcât ve Mucîbu’d-da‘vât dergâhından hezâr 
tazarru‘ u ibtihâlile mes’ûldür ki bu ihsân-ı bîpâyânı ahsen-i mükâfâtıla mükâfât 
buyurup cemî‘-i mekâsıd-ı dîniyye vü dünyeviyyelerinün hâtır-ı şerîflerine gelen-
lerini ve gelmeyenlerini bile ahsen-i vücûh üzerine müyesser ü muhassal kılıvire.41

2.5. Tavassut Etme ve Referans Olma

Ebussuûd Efendi’nin insanî ve beşerî ilişkilerini açık bir şekilde ortaya koyan 
mektuplarından bir kısmı da şefakatnâmelerdir. Bir makam ve mansıp için birileri-
nin tavsiye edilip onlara referans olunduğu veya istek üzerine başkaları için tavassut 
edildiği mektuplara şefakatnâme veya tavsiyenâme dendiği bilinmektedir. Ebussuûd 
Efendi’nin bu türdeki mektupları yakınları ile ilgili isteklerini ihtivâ etmektedir.

Kanûnî’nin, Ebussuûd Efendi’nin ikinci oğlu Şemseddin Ahmed’in42 eğitimi 
ile ilgilendiği konusunda kaynaklarda bilgi mevcuttur ki oğluyla ilgilenmesin-
den dolayı pâdişaha hitâben teşekkür mâhiyetindeki cevâbî mektubundan (44. 
Mektup)43 da anlaşılmaktadır:

(...) Rebîb-i ni‘met-i ‘uzmâ ve rehîn-i hıdmet-i ‘ulyâ garîk-ı bahr u berr-i ihsân 
halka-begûş-ı âstâne-yi ‘âlî-şân bende-yi muhlis-ı kemîne ve çâker-i muhtass-ı 
dîrîne Ahmed bendeleri gûşe-yi kitâb-ı kerîmde zikr buyurılmış. Ne katredür ki 
reşha-yı hâme-yi bedâyi‘-nigâr ile mestûr yâ ne zerredür ki lafz-ı gevher-nisâr-
da mezkûr ola. Bu mertebede olan hukûk-ı ‘inâyât-ı Hudâvendînün ‘uhde-yi 
şükrinden hurûc nice mutasavverdür.44

41 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 26b-27a.
42 (d.944/1537 – ö.19 Cumâdelûlâ 970/15 Ocak 1563) (Rüstem Paşa Medresesi. Safer 963//

Aralık1555/Ocak1556) (Haseki Pâyesi. Muharrem 966//Ekim/Kasım 1558) (Sahn-ı Se-
man Dâhili. Muharrem 967//Ekim/Kasım 1559) (Şehzâde Medresesi. Rebîulâhır 969//
Aralık 1561/Ocak1562). Bkz. Nev’î-zâde Atâyî, Hadaiku’l-Hakaik, s. 32-33.

43 Mektubun bir kısmı Peçevî Târihi’nde de yer almaktadır; mektuptan önce şöyle bir 
not vardır:

(...) Ve mahdûm-ı mezbûrun bi’z-zât terbiyelerine se‘âdetlü pâd-şâh-ı ‘âlem-penâh 
hazretlerinün dahı takayyüd-i hümâyûnları var idi hattâ hazret-i Monlâya bir 
tezkere-yi hümâyûnlarında tezkîr buyurılmagıla Monlâ hazretleri dahı cevâb yazup 
ve ihlâs u ‘ubûdiyyet ‘arz kılmışlar ‘aynıyıla bu ta‘bîr-i dil-pezîr ol tezkere-yi lânazîr 
sûretinden bu mahalle ketb ü tahrîr olındı.

 Bkz. Peçevî İbrâhîm Efendi, Târîh-i Peçevî, c. 1, s. 66-67.
44 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 22a.
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Ebussuûd Efendi, Kanûnî’ye gönderdiği şefakatnâmede (16. Mektup) oğlu 
Ahmed’in Bayezid Medresesi’ne beş akçe günlükle “i’âde” (bir çeşit mülâzemet) 
vazîfesiyle “mu’îd” (müderris yardımcısı, müzâkereci) olarak atanmasını istemek-
te, oğlunun da bu görevi lâyıkıyla yerine getirebileceğini bildirmektedir:

(...) Sultân Bâyezîd Hân ‘aleyhi’r-rahmeti ve’r-Rıdvân hazretlerinün mahmiyye-
yi Kostantıniyyede vâkı‘ olan medreselerinün yevmî beş akçe ile i‘âdesi hıdmeti 
mahlûl olup râfi‘-i ruk‘a-yı du‘â Mevlânâ Ahmed bendeleri hıdmet-i mezbûreye 
lâyık u müstahıkk olmagın tevcîh olınup sadaka buyurılmak recâsına vâkı‘-ı hâl 
‘arz olındı.45

Başlığında Manisa’da şehzâdeliği sırasında Sultan Murad’ın46 lalasına, ki Ferruh 
ya da Ca’fer Bey olabilir, gönderdiği belirtilen mektupta (8. Mektup) Ebussuûd 
Efendi, önceden kendisine iyi hâli ve başarısı hakkında lala tarafından görüş bil-
dirilen oğlu Mahmud’un,47 mesleğinde daha da ilerleyebilmesi için şehzâde veya 
sultana yakın bir yerde görevlendirilmesini istemektedir:48

(...) Dâ‘î-yi devlet-hâh ve muhlis-ı bîiştibâh Mevlânâ Mahmûd Çelebi du‘â-gû-
yunuzun muhalled oldugı hıdmetde bezl-i mechûd ve sa‘y-ı ma‘hûd idüp keşf-i 
müşkilât-ı mühimme ve hall-i mu‘zılât-ı mülimmede hüsn-i fi‘âli ve intizâm-ı hâli 
derc buyurılmış. El-hamdu lillâhi te‘âlâ andan recâ olınan dahı ol idi. (...) Ammâ 
zamîm-i hatîr-i ‘âlem-ârâya hafî olmaya ki kevâkib-i seyyârenün yümn-i şerefden 
gâyet ba‘îd olanınun ehad-i neyyireyne bir vechile ittisâl ü kırânı vâkı‘ olsa kemâl-
mertebede yümn ü şeref iktisâb ider.49

Ebussuûd Efendi, oğulları için yazıldığı tahmin edilen bu şefakatnâmelerin 
ve muhtemelen benzeri maksatlarla yazılmış ama henüz elde olmayan diğer 
mektupların muhtevâlarındaki isteklerin karşılık bulması ile muhâtaplarına duâ 
muhtevâlı teşekkürnâmeler göndermiştir.

45 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 10a.
46 (III. Murad) (d.953/1546 – ö.1003/1595) (Şehzâdelik. Manisa 969/1562) (Saltanat. 982-

1003/1574-1595)
47 (ö.Ramazan 963//Temmuz/Ağustos 1556). Bkz. Abdullah Demir, Şeyhülislam Ebus-

suud Efendi, s. 26.
48 Kaynaklarda verilen bilgilere göre III. Murad’ın şehzâdelik yıllarında Mahmud Efendi 

hayatta değildir. Mektubun üslûbundan Ebussuûd Efendi’nin oğlu olduğu anlaşılan 
Mahmud Efendi’nin ölüm tarihinin tespiti veya -mektubun başlığında Murad olduğu 
belirtilen- muhâtap şehzâdenin kimliği konusunda bir karışıklık söz konusudur.

49 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 7a.
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Mihrümah Sultan’a hitâben yazdığı mektupta (39. Mektup) Ebussuûd Efendi, 
oğlu Şemseddin Ahmed medrese verilerek Üsküdar’daki Rüstem Paşa medresesi-
ne atanması üzerine, bu atanmayı sağlayan Mihrümah Sultan ile birlikte Rüstem 
Paşa’ya teşekkür mâhiyetinde duâlarda bulunmaktadır:

(...) Âsaf-ı Cem-iktidâr a‘nî cenâb-ı vezîr-i Ferîdûn-vekâr hazretleri mefâhır-ı ‘ali-
yye ve me’âsir-i seniyyeleri muktezâsınca ebvâb-ı ‘inâyet ü ihsânların meftûh kılup 
medrese-yi şerîfe-yi ‘aliyyetü’ş-şân u refî‘atu’l-unvânların kadîmî rebîb-i ni‘met ü 
rehîn-i hıdmetleri olan Ahmed bendelerine sadaka buyurmışlar. Hakk sübhânehû 
ve te‘âlâ hazreti celle celâluhû cümlenüzün se‘âdetlerin müstedâm kılup (...)50

Ebussuûd Efendi Mihrümah Sultan’a gönderdiği bir diğer mektupta (48. 
Mektup), oğulları Ahmed ve Mahmud’un, görevlerinde terfî etmelerini sağladığı 
için teşekkür etmektedir:

(...) Bu za‘îf ü nâtuvân Hakk sübhânehû ve te‘âlâ hazretinün bu iki ni‘met-i celîles-
inün kadrini bilen kullarından olup bu ni‘metlerün devâmından gayrı maksad u 
merâm hâtıra hutûr itmedügi hâk-pây-ı şerîfde rûşen iken hâliyâ fünûn-ı ni‘am-ı 
celîle ve esnâf-ı ‘inâyât-ı cemîle ifâza buyurılup Ahmed ve Mahmûd kulcugazları 
hâkden a‘lâ-yı ‘ılliyyîne ref‘ buyurılmış. Bu zerre-yi bîmecâl bu ni‘met-i ‘azîmenün 
‘uhde-yi şükrinden çıkmak muhâldür.51

Zenbilli Ali Cemâlî Efendi’nin oğlu ve Ebussuûd Efendi’nin damadı olan Fu-
zayl Çelebi52 hakkında vezîriâzama yazmış olduğu cevâbî mektupta (27. Mektup), 
muhâtabının Fuzayl Çelebi’yi Medine kadılığına getirme fikrinin Allah’ın bir 
ilhâmı olduğunu belirten Ebussuûd Efendi, Hazret-i Ebûbekir soyundan gelen 
adayın ilim ve ahlâk yönlerinden bu mansıb için en uygun kişi olduğunu vurgula-
maktadır. Mektupta, Fuzayl Çelebi’nin bu önemli görevde sultanı ve vezîriâzamı 
en güzel şekilde temsil ederek Haremeyn (Mekke ve Medine) halkını her yönden 
memnun edeceği de belirtilmiştir:

(...) Mehbıt-ı Rûh-ı Emîn menzil-i vahy-i mübîn a‘nî Medîne-yi Münevveretü’l-
etrâf u mu‘attaratu’l-eknâf sallî te‘âlâ ‘aleyye men şerrefehâ ve sellem kazâsı rebîb-i 
ni‘met-i ‘uzmâ ve rehîn-i hıdmet-i ‘ulyâ Mevlânâ Fuzayl Çelebi bendelerine sadaka 

50 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 19b.
51 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 23b-24a.
52 (d.920/1514 – ö.13 Muharrem 991/6 Şubat 1583) (Ebussuûd Efendi’nin Kızıyla Evlilik. 

951-52/1544-45) (Mekke Kadılığı. Rebî’ulâhır 969-Cumâdelâhıre 971//Aralık 1561/Oc-
ak1562-Ocak/Şubat 1564). Bkz. Nev’î-zâde Atâyî, Hadaiku’l-Hakaik, s. 275. Atâyî’nin 
Fuzayl Çelebi’yi Mekke Kadısı olarak göstermiş olmasına karşılık, Çelebi’nin adının 
mektupta “Medîne” kadılığı için geçmesini ayrıca değerlendirmek gerekir.
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buyurılmak hâtır-ı ‘âtır-ı ‘utârid-te’sîre hutûr eylemiş. Allâh sübhânehû ve te‘âlâ a‘lem 
ilhâmât-ı Rabbâniyye kabîlindendür. ‘İlm ü diyânet cihetinden ve hulk-ı cemîl ü 
emânet cihetinden ve tama‘ u garazdan nezâhet cihetinden ve sâ’ir evsâf-ı cemîle 
cihetinden ol makâm-ı şerîfe bundan enseb kimesne yokdur. Husûsan cenâb-ı Yâr-ı 
Gâr hazret-i Sıddîk-ı nâmdâr nesl-i şerîfinün bu ‘asrda zâten ve mansıben bun-
dan eşref kimesnesi yokdur. (...) Ol makâm-ı ‘azîmü’ş-şânda ahkâm-ı şer‘iyyeye 
mübâşeretde ve halkıla hüsn-i mu‘âşeretde cenâb-ı hâkân-ı rûy-ı zemîn halîfe-yi 
Resûl-i Rabbu’l-‘âlemîn halledellâhu zılâle hılâfetuhû ‘alâmefârıkı’n-nâsi ecma‘în 
hazretinün ve cenâb-ı refî‘unuzun temâm-ı rızâ-yı şerîfleri üzerine hıdmet idüp ‘ilmi 
ve ‘ameli ile ve âdâb u ahlâkı ile Haremeyn-i Şerîfeyn ehlinün ve eknâf-ı memâlikden 
gelen âfâkîlerün kalblerin teshîr idüp du‘â vü senâları muzâ‘af olmaga sebeb olur.53

Ebussuûd Efendi’nin, oğlu Şemseddin Ahmed’e medrese verilmesi üzerine 
teşekkür için Mihrümah Sultan’a yazdığı mektubun (39. Mektup) giriş bölü-
mündeki

(...) Bu dâ‘î-yi kemîne ve muhlis-ı dîrîne ol dergâh-ı celîlün kadîmî devlet-hâhı 
olup âbâ’-i ‘ızâm ve ecdâd-ı fihâmunuzun ‘asr-ı şerîflerinden kalmış dâ‘înüz oglı 
dâ‘înüzdür. Cedd-i a‘lâ vü a‘zamunuz merhûm u mebrûr Sultân Bâyezîd Hân 
‘aleyhi’r-rahmeti ve’r-Rıdvân hazretlerinün mübârek ellerin öpmek şerefi ile 
müşerref olmış tâ’ife-yi ‘ulemâ vü meşâyıhda bu fakîr ile birâderüm Şeyh du‘â-
gûyunuzdan gayrı kimesne kalmamışdur.54

cümlelerinden, onun “Şeyh” adında bir erkek kardeşinin olduğu anlaşılmaktadır. 
Burada Ebussuûd Efendi, o dönemdeki ulemâ ve meşâyıh arasında kendisi ve kar-
deşinden başka, Mihrümah Sultan’ın dedesinin babası II. Bayezid’in elini öpme 
şerefine erişen kimse kalmadığını vurgulamaktadır.

Bu mektupta sözü geçen birâderinin oğlu Dervîş Mehmed’le ilgili bir isteğinin 
yerine getirilmesi üzerine vezîriâzama, ki Rüstem Paşa olma ihtimâli yüksektir, 
duâ mâhiyetli bir teşekkür mektubu (30. Mektup) göndermiştir:

(...) Rebîb-i ni‘met ü rehîn-i hıdmet birâder-zâde Dervîş Mehmed bendeleri hâk-
den aksâ-yı me‘âric-i ‘izzete ref‘ buyurılmış.55

Ebussuûd Efendi yakınları dışında başkaları için de gerektiğinde tavassutta 
bulunmuştur. Kazaskere göndermiş olduğu bir ricâ tezkiresinde (49. Mektup) 

53 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 14a.
54 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 19a.
55 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 15b.
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kendisi tarafından ve de ilmiyye sınıfına mensup olanlarca ahlâkî, ilmî üstün 
nitelikleriyle tanınan Şeyhzâde56 için emeklilik döneminde (kalan ömründe) 
maîşetine yetecek bir vazîfe istediğini bildirmektedir:

(...) Kâffe-yi ‘ulemâ bildükleri Şeyh-zâde du‘âcunuz ki fünûn-ı fazl u ma‘ârif ile 
ma‘rûf verâ‘ u takvâ üzerine cemî‘-i evkâtın geçürüp kâffe-yi ehl-i İslâmı tarîk-ı 
Hakka irşâd itmege sarf idüp neşr-i ‘ulûm-ı Rabbâniyyeye müdâvim ve da‘vât-ı 
devlet-i sultâniyyeye mülâzim Hakk te‘âlâ hazretinün bir ‘abd-i sâlihıdur. Hâliyâ 
ehl ü ‘ıyâlinün ma‘âşları emrinde muzâyakası ile muztarr olup mütevekkilen ‘alel-
lâhi te‘âlâ Mukassim-i erzâk-ı ‘âlemîne müteveccih oldı. Tefâsîl-i ahvâli zamîr-i 
münîrünüze ma‘lûmdur. Mercûdur ki Hakk sübhânehû ve te‘âlâ hazreti ma‘îşetine 
kifâyet ider ni‘met müyesser buyura. Gelüp hıdmetinde müstemirr olup huzûr-ı 
kalbile bakıyye-yi ‘ömrin hâkân-ı rûy-ı zemîn halledellâhu subhânehû ve te‘âlâ 
zılâle saltanatuhû ‘alâmefarıkı’l-‘âlemîn hazretlerinün da‘vât-ı devletlerine sarf ey-
leye inşâ’allâhu te‘âlâ.57

Bu mektubun devamında Ebussuûd Efendi’nin

(...) Fakîr katında mesâlih-ı nâsa karışmakdan münker emr yok iken müşârun-
ileyhün istihkâk u zayk-ı hâlin bilüp sükût itmegile ‘indellâhi te‘âlâ mes’ûl olmak 
havfından terk-i ‘âdet olınup sûret-i hâli zamîr-i münîre tezkîr olındı.58

cümlelerinde, aslında kendisinin bir çeşit iş takipçiliği anlamına gelen bu tür iliş-
kilere sıcak bakmadığını belirtmektedir. Diğer şefakatnâmelerde görülmeyen bu 
açıklama ifâdelerinin kazaskere (alta) gönderdiği ricâ tezkiresinde görülmesi de 
ayrıca dikkat çekicidir.

2.6. Kendisi İçin Aracılık (Şefâat) İsteği

Müşkül bir durumla ilgili şikâyeti bir üst makama iletmesi için muhâtaba 
bildiren mektuplara şefâatnâme denmiştir ki bu mektuplar aynı zamanda bir 

56 Eş-Şeyh ‘Abdurrahman b. Eş-Şeyh Cemâlüddîn El-Merzifonî. (d.910/1504 – 
ö.971/1563-64) (Emeklilik. 942/1535-36). Emeklilik döneminde Cezerî Kâsım Paşa 
Câmii’nde hatîb, Defterdâr Mehmed Çelebi Dârülhadîs’inde muhaddis ve edîb, daha 
sonra Ayasofya Câmii Sultan Mehemmed Kürsüsü’nde vâiz, müzekkir, muhaddis ve 
müfessir olarak görev yapmış; Kur’ân-ı Kerîm kırâ’atı ile de meşhur olmuştur. Ebus-
suûd Efendi’nin kaleminden çıkan Arapça bir icâzetnâme Şeyhzâde’nin fazîletine delil 
olarak gösterilmektedir. Bkz. Bkz. Nev’î-zâde Atâyî, Hadaiku’l-Hakaik, s. 82-83.

57 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 24a-24b.
58 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 24b.
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şikâyetnâme de ihtivâ ederler. Ebussuûd Efendi’nin mektupları arasındaki 
şefâatnâmelerin muhâtabı vezîriâzamlardır. Bu şefâatnâmelerinden 2’si, hayatının 
son yıllarında kendisine haylice sıkıntı veren, II. Selim’in şehzâdelik ve pâdişahlık 
döneminde yanında bulunan nedîmi Musâhib (Müteferrika) Celâl Bey’in iftirâları 
ve husûmeti ile ilgilidir.

Ebussuûd Efendi’nin Sokollu Mehmed Paşa’ya Celâl Bey’le ilgili 2 mektup 
yazdığı bilinse de, mektuplardaki ifâdelerden bu konuda en az 3 mektup yazdığı 
anlaşılmaktadır. Bu mektuplar vasıtasıyla Ebussuûd Efendi’nin nihâî hedefi, ken-
di sıkıntılı durumundan Sultan II. Selim’in haberdâr olmasıdır. Öncelik sonra-
lık ilişkisine göre mektuplardan ilkinde (61. Mektup) Celâl Bey’in yazdığı Allah, 
şerîat ve ulemâ (zâhir ulemâsı olmalı) hakkında edep dışı fâhiş sözler ihtivâ eden 
bir manzûmeden bahsedilmektedir. Celâl Bey bu manzûmeyi meclisine katılan-
lara okumuş, nüshalarını yaymıştır. Bu arada, Ebussuûd Efendi’ye atfedilen ve 
Celâl Bey ve bu manzûmesi ile ilgili fetvâlar ihtivâ eden bir mektup Sultan II. 
Selim’e sunulmuştur. Ebussuûd Efendi kendisinin bu mektup ve fetvâlarla ilgisi-
nin olmadığını, kimin sunduğunu veya sundurduğunu bilmediğini, durumdan 
şikâyetçi olduğunu bildirmektedir:

(...) Bundan akdem rikâb-ı hümâyûn-ı sultânîye Celâl hakkında bir mektûb 
sunıldukda mahfil-i menî‘-i sultânîde fakîre isnâd itdügi istimâ‘ olındukda ta-
hammül olınup cezâsı Hakk te‘âlâ hazretine tefvîz olınmış idi. Hâlâ istimâ‘ olındı 
ki ol mertebe ile kanâ‘at itmeyüp ratb u yâbis fünûn-ı fuhşiyyâtı câmi‘ bir dâstân 
nazm idüp içinde cumhûr-ı ‘ulemâya ta‘n u ihânet ve ahkâm-ı şer‘-i şerîfi kadh 
u istihzâ idüp meclisine gelen erâzil ü evbâşa iftihâren okıyı virüp sâ’ir mecâlis-i 
ehl-i hevâya dahı sûretin virüp şâyi‘ u zâyi‘ idüp şer‘-i şerîfün ve ehlinün ‘ırz u 
‘unvânların pây-mâl eylemiş. Ba‘z kimesneler nüshasın getürdiler gördük. (...) 
Şer‘-i şerîf-i ‘azîzü’l-cenâbun bu mikdâr zilletine mü’min olan tahammül itmek 
mümkin degüldür. (...) Ol sunılan mektûbdan aslâ haberüm yokdur. İçinde ne 
yazılmışdur bilmezin. Ve sunan ve sunduran kimdür bilmezin ve şimdi dahı 
bilmezin. Ol şahsun dâstânı fehvâsından bir kaç fetvâ bile sunılmak fehm olınur. 
Ol fetvâlarun fehvâlarına şimdi aslâ şu‘ûrum yokdur. Yazdum ise yazdugum vakt 
kimün hakkında yazılmışdur ve kim yazdurmışdur vukûfum olmamışdur. (...) 
‘Arz-ı şerî‘at-ı şerîfeye bîgünâh bu vechile ihânet iden şahsun hâlini ve bu bâbda 
benüm hazret-i halîfetullâhdan Hakk te‘âlâ hazretinün hükmini istid‘â itdügümi 
pâye-yi serîr-i saltanata ‘arz idesiz.59

Bu mektubun “mazmûnunun sûret bulmaması” üzerine Sokollu’ya yazdı-
ğı diğer mektupta (78. Mektup) kendisine ciddî sıkıntılar veren bu olayla ilgili 

59 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 28b-29a.
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vezîriâzam ve pâdişahın bir şey yapmamaları hâlinde şikâyetin son merci’i olan 
Allah’a sığınacağını bildirmekte, halîfeye bir nevi gözdağı vermektedir:

(...) Bundan akdem Celâlden bu fakîre isâbet iden umûr içün hıdmet-i ‘aliyyenüze 
du‘â-nâme yazılup tafsîl üzerine pâye-yi serîr-i saltanata ‘arz olına diyü tazarru‘ u 
istid‘â olınmış idi. Niçe zemândur ki aslâ eseri zâhir olmadı. (...) Egerçi sizlerden 
müsâ‘ade olmayıcak hazret-i halîfe-yi rûy-ı zemîn halledellâhu zılâle saltanatuhû 
‘ale’l-‘âlemîn cenâb-ı refî‘ine ilticâ vü tazarru‘a dahı me’mûruz. Lâkin şimdiye 
degin metâlib-i dünyâdan bir matlab içün pâye-yi serîr-i sultânî cenâbına bir satr 
yazmak vâkı‘ olmamış iken şimdi bir şikâyet-nâme yazmak aslâ lâyık görilmeyüp 
sûret-i hâl hıdmet-i ‘aliyyenüze ‘arz ile iktifâ olınmışdur. Eger müsâ‘ade vü imdâd 
yok ise işâret buyurıla ki esbâbdan kat‘-ı ‘alâka idüp hemîşe kâffe-yi mühimmâtda 
ve cümle-yi mülimmâtda tazarru‘ u münâcât ide geldügümüz dergâh-ı ‘âlem-
penâh-ı Rabbânîye ilticâ idelüm.60

Ebussuûd Efendi’nin bu mektupları amacına ulaşmış görünmektedir. Gelibo-
lulu Âlî eserinin “Celâlî” ile ilgili bölümünde bazı rivâyetleri nakletmiştir. Buna 
göre, Fazlullah-ı Hurûfî’nin Câvidan adlı eserine fazla rağbet ettiği için Ebussuûd 
Efendi II. Selim’e mektup göndererek Râfızîlik ve ilhâdla suçlanan Musâhib Celâl 
Bey’in muhterem hareme girişinin câiz olmadığını bildirmiş, bunun üzerine ona 
Şam Beylerbeyliği uygun görülerek saraydan uzaklaştırılmak istenmiştir. Celâl 
Bey’in, doğum yeri Manastır’a dönmek istemesi üzerine de Sokollu çok in‘âm ve 
ihsanda bulunarak onu Manastır’a göndermiştir.61

Vezîriâzama hitâben yazdığı bir arz-ı hâlde (62. Mektup), zarûrî durumlarda 
müderrislerin medrese dışında ders verebilecekleri ruhsatının son dönemde sul-
tanın emri ile kaldırıldığını belirten Ebussuûd Efendi, gücünün günden güne 
azaldığını, -iftâ ile ilgili- meşgûliyetinin ise oldukça arttığını ve zamanının yet-
mediğini, sıkıştığı zamanlarda dersleri evinde yapıp yolda geçecek zamanı diğer 
işlere kullanması için -muhâtabı aracılığıyla- pâdişahın iznini istediğini bildir-
mektedir:

(...) Bu za‘îfün yevmen feyevmen za‘fı mütezâ‘if ve eşgâli mütezâyid ü 
müterâdif olup tedbîr-i mesâlih-ı mühimme ve tedârük-i nevâzil-i mülimmeye 
evkât müsâ‘ade itmez olup bi’z-zarûre ba‘z-ı mühimmât-ı umûr ‘avk olınmak 
lâzım gelür oldı. Eger gâhî kemâl-i muzâyaka vü ıztırâr evkâtında hıdmet-i 
ders evde ikâmet olınup ders-hâneye varup gelince giçen evkât ba‘z-ı levâzım-ı 

60 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 34b.
61 Gelibolulu Mustafa Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, s. 298-301.
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mühimmeye sarf olınmagıçün izn-i hümâyûn istid‘â olınmak bu fakîrden sû’-i 
edebe mahmûl olmaz ise mercûdur ki pâye-yi serîr-i a‘lâya ‘arz olınmaga ‘inâyet 
olına.62

Ebussuûd Efendi’nin, son dönemlerinde yazdığı anlaşılan bu mektubun 
muhâtabının Vezîriâzam Sokollu Mehmed Paşa olma ihtimâli kuvvetlidir.

Vezîriâzama hitâben gönderdiği başka bir mektubunda (83. Mektup) kendi 
köşesinde gece gündüz tüm çocuklarıyla saltanat ve devlet için duâ ettiğini, ancak, 

“gözden ırak olan gönülden ırak olur” sözünün anlamının gerçekleştiğini, son 
zamanlarda pâdişahın kendisine olan alâkasının kesildiğini, verdiği bir sözün kar-
şılığının da geciktiğini belirtmektedir. Hattâ her yönden kendisinden daha aşağı 
bir konumda olanlara alâkada öncelik tanınmasından üzüntü duyduğunu ifâde 
etmekte, bu konuyu pâdişaha iletmesini istemektedir:

(...) Bu bende-yi mihnet-dîde dîdeden dûr olmagıla dilden dûr olup ve dîdârdan 
mehcûr olmagıla bir vechile müte’ellim ü bîhuzûrdur. (...) Ol mazhar-ı ‘adl ü 
dâd hazretlerinün du‘â-yı devlet-i dâ’imü’l-izdiyâdı bu bende-yi hâlisu’l-vidâd 
ve çâker-i muhlisu’l-fu’âd ile evlâdınun evrâdı olup a‘kâb-ı salavâtda ve evkât-ı 
halavâtda hadden bîrûn huşû‘-ı derûn-ı pür-hûn ile ve ‘adden efzûn huzû‘-ı 
hâtır-ı mahzûn ile dâ‘î ve bu diyârun ‘azîzlerine du‘â itdürmekde sâ‘î olmakda 
aslâ tahayyül-i kusûr ve kat‘â tevehhüm-i fütûr yok iken se‘âdetlü sultânu-
mun evvelden ide geldügi ‘inâyet-i bîgâyetlerinde ve ri‘âyet-i bînihâyetler-
inde bîsebeb nev‘an kusûr ve bilâvechin minvech fütûr şüyû‘ bulup ve âstân-ı 
merhamet-âşyânlarına istinâdum mahsûr ve ‘atebe-yi mekremet-mekânlarına 
intisâbum maksûr iken hâk-pây-ı kimyââsâlarına yüz sürdügüm esnâda 
buyurdukları va‘de-yi kerîme vefâsında tâli‘-i menhûsum ve baht-ı menkûsum 
te’sîrinde te’hîr vukû‘ buldı ve derecâtıla bu bende-yi memnûn ve efgende-yi 
mahzûndan bi’z-zât ve bi’z-zemân dûn olanlar niçe kerre takdîm olınmakdan 
hâtır-ı meksûr mecrûh ve lâyezâl bâb-ı melâl-i mühlikü’r-ricâl bâl-i perîşân-
hâlde meftûh olup (...)63

2.7. Hediyeleşme ve Diğer Gönderiler

Bir hediyenin veya kendisinden talep edilen bir şeyin muhâtaba gönderiliyor 
olması ile ilgili yazılan mektuplara irsâlnâme adı verilmiştir. Manisa’da bulunan 
şehzâdeye gönderdiği mektupta (11. Mektup) Ebussuûd Efendi, yazmış olduğu 

62 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 29b-30a.
63 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 39a.
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tefsîrin bir nüshasını şehzâdenin isteği üzerine onun kethudâsıyla gönderdiğini 
bildirmektedir:64

(...) Cenâb-ı şâmihu’l-eyvân ve râsihu’l-erkânları kıbelinden bu ‘âkif-i savâmi‘-i 
humûl ve mücâvir-i hânkâh-ı za‘f u zübûl kıllet-i bızâ‘a ve ‘adem-i istitâ‘a ile tesvîd 
itdügi tefsîrün bir nüshası ol cenâb-ı refî‘u’l-kıbâba ref‘ olınmaga işâret-i ‘aliyye 
buyurılmagın imtisâlen bi’l-emri’n-nâfizi li’l-Hakkı lâzâle câriyen fîaktâri’r-rub‘i’l-
meskûn nâfizen fîmesâlikihî ve menâkibihî mutâ‘an fîmeşârıkıhî ve megâribihî 
bir nüsha tertîb olınup rebîb-i ni‘met-i ‘uzmâ rehîn-i hıdmet-i ‘ulyâ ked-hudâ 
kullarına teslîm olındı.65

Vazifesini tebrik etme amacıyla Budin Paşası’na gönderdiği mektupta (15. 
Mektup) ona hediye olarak bir doru at gönderdiğini bildiren Ebussuûd Efendi, 
muhâtabının başarısı için duâ etmektedir:

(...) Cenâb-ı refî‘u’l-kıbâba teberrüken ve teyemmünen bir torı aygır at irsâl olındı. 
Rikâb-ı hümâyûnunuza yarar zann olınur. Mercûdur ki karîn-i kabûl olup ıstabl-ı 
‘âmirede olması müstetbi‘-i meyâmin ü berekât olup hemvâre se‘âdet atına süvâr 
ve cemî‘-i umûrda kâm-kâr u kâm-rân olasız.66

Mektubun muhâtabı olan paşanın, Sokollu Mehmed Paşa’nın vezîriâzamlığı 
döneminde (1565-1579) Budin Beylerbeyi görevinde (1566-1578) bulunan am-
casının oğlu Sokollu Mustafa Paşa olması kuvvetle muhtemeldir.67 Bu ihtimâlin 
doğruluğu, hediyeleşmenin Ebussuûd Efendi’nin muhâtabı ile şahsî hukukunun 

64 Mektubun muhatabı konusunda nüshaların başlıklarından kaynaklanan bir karışıklık 
ortaya çıkmıştır; bir nüshanın başlığı “Magnîsâda şeh-zâde cânibine gönderilendür”, 
diğer nüshanın başlığı ise “Merhûm Sultân Selîm-i Sânî Magnîsâda şeh-zâde iken Ebu’s-
su‘ûd-ı merhûmdan kendi tefsîri nüshasını taleb itdükde nüsha-yı tefsîr ile göndermişdür”  
şeklindedir. Tefsîrin tamamlandığı Şa’bân 973//Şubat/Mart 1566 tarihinde ve sonrasında 
(1562-1574) Manisa’da Şehzâde Murad bulunmaktadır. Eğer tefsîrin Şehzâde Selim’e 
gönderildiği kesinse Manisa’ya değil de, Eylül 1566 (Kanûnî’nin ölümü) tarihine ka-
darki 6-7 aylık süre içerisinde Kütahya’ya gönderilmiş olması gerekir.

65 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 8a-8b.
66 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 9b.
67 1541’de fethinden sonra Budin’e beylerbeyi olarak atanan 12. paşa olup 1566-1578 yılları 

arasındaki 12 yıllık görev süresiyle de Budin beylerbeyleri arasında bu görevde en fazla 
kalan devlet adamıdır. Budin’in Osmanlı iç ve dış siyaseti ile ilgili önemli hizmetlerde 
bulunmuştur. Bkz. Yasemin Altaylı, “Macarca Mektuplarıyla Budin Beylerbeyi Sokul-
lu Mustafa Paşa (1566-1578)”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Der-
gisi, 49/2 (2009), s. 159-160.
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seviyesini gösterebileceği gibi, vezîriâzam Sokollu Mehmed Paşa ile ilişkilerinin 
sağlamlaştırılması yolunda yapıldığını da düşündürebilir.

Ebussuûd Efendi’nin hediyeleşmeleri çerçevesinde ele alınabilecek mektup-
lardan bazıları da gelen hediyelere gönderdiği teşekkür mektuplarıdır. Bu mek-
tuplarda, muhâtap ile ilgili hayırlı haberlerin en önemli hediye sayıldığı bildiril-
mektedir. Ebussuûd Efendi’nin Mekke şerifinden gelen hediyeler için göndermiş 
olduğu teşekkürnâme (50. Mektup) bu minvaldedir:

(...) Ma‘rûz-ı nâdî-yi hatîr budur ki tazâ‘îf-i mektûb-ı mergûb-ı belâgat-üslûbda 
münderic olan enbâ’-ı mizâc-ı şerîf ve ahbâr-ı ‘âfiyet-i ‘unsur-ı latîf bu dâ‘î-yi devlet-
hâha ecell-i regâyib ve e‘azz-ı me’ârib olup sâ’ir tuhaf-ı seniyye ile tetimme vü tek-
mîl ve teznîb ü tezyîlden bi’l-külliyye müstagnî iken anunıla iktifâ buyurılmayup 
fünûn-ı tuhaf u hedâyâ ve sunûf-ı turaf u ‘atâyâ ithâf buyurılmış.68

Ebussuûd Efendi, kendisinin fetvâ kâtipliği görevinde de bulunmuş olan 
Bozanzâde Mahmud Efendi’nin Rodos’tan gönderdiği limon şarabı (limon sirkesi 
veya bir çeşit limonata) ve üç fıçı hâlis bal için de benzeri bir teşekkür mektubu 
yazmıştır:

(...) Bize ekrem-i hedâyâ-yı râ’ika ve a‘zam-ı ‘atâyâ-yı fâ’ika haber-i hayrunuz ile 
hayr-du‘ânuz iken ol diyârun tuhaf-ı seniyyesinden şerâb-ı leymûn-ı a‘lâ ve üç fuçı 
‘asel-i musaffâ irsâl itmişsiz. Gelüp bîkusûr vâsıl oldı. Lutf idüp tekellüfât-ı sûri-
yyeden ferâgat olınup hayr-du‘â ve haber-i hayrlarunuz irsâli ile iktifâ idesiz.69

Şemsî Ahmed Paşa (ö.988/1580) küçük yaşlarında Yavuz Sultan Selim’e hiz-
met etmiş, Kanûnî döneminde Rumeli Beylerbeyliği makamına yükselmiş, II. 
Selim zamanında da onun vezir ve musâhibi olmuş olan, şâir, devlet adamıdır. 
Ebussuûd Efendi ile Şemsî Paşa arasında bir edebî diyalog bulunmaktadır. Şöy-
le ki, Ebussuûd Efendi Şemsî Paşa’nın silsilesini ve özgeçmişini onun ağzın-
dan, mesnevî formunda 41 beyitlik bir manzûmede ince mizâh yoluyla dile 
getirmiştir.70

68 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 25b.
69 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 4a.
70 Tayyâr-zâde Ahmed ‘Atâ, Târîh-i ‘Atâ, c. 4, s. 113-114 (Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray 

Tarihi: Târîh-i Enderûn, c. IV, s. 201-205.). Konuyla ilgili olarak ayrıca bkz. Muhit-
tin Eliaçık, “Ebussuûd Efendi ile Şemsi Paşa’nın Manzum Yazışmaları”, Uluslararası 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu 23-25 Kasım 2007 -Bildiriler-, c. 2, (Ço-
rum: Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, 2008), s. 947-960.
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Burhânuşşerî’a Mahmud’un Vikâyetü’r-Rivâye adlı fıkıh eserini 450 beyitle 
muhtasar bir şekilde tercüme etmiş,71 güyâ, Ebussuûd Efendi’nin edebî seviyesini 
ölçmek için eserini ona göndermiştir. Durumu fark eden Ebussuûd Efendi de, 
eserin sözde “Besmeleyle olur ‘inâyet-i Hak / İsm-i Zâtun bize hidâyeti çok” şeklin-
deki matla’ının mısrâlarına bağlama uygun birer mısrâ eklemek suretiyle iki ayrı 
beyit çıkarıp bir notla (26. Mektup) iâde etmiştir:

Besmeleyle olur ‘inâyet-i Hak
Hamdeleyle bulur suhan revnak

İsm-i zâtun bize hidâyeti çok
Lutf u irşâdınun nihâyeti yok

diyü nazm olınmış iken san‘at-ı ihtibâke ri‘âyet olınmış. Muhelhil hem-şîresine 
gönderdügi üslûb üzre her beytinün birer mısrâ‘ı yazılup gâlibâ bizi imtihân içün 
gönderilmiş olmak fehm olınur. Tezâhum-ı eşgâl ü terâküm-i ahvâl sebebiyile bu 
makûle rumûz-ı hafiyye idrâkine kudret ü tâkat kalmamışdur. Bizi teklîf-i mâ-
lâyutâkdan sıyânete himmet buyurasız.72

Ebussuûd Efendi mektupta Muhelhil’in73 ismine atıf ve onunla ilgili anekdota 
telmihle kendi edebî seviyesini göstermiş (belki de Şemsî Paşa’yı külfete sokmuş); 

71 Muhittin Eliaçık, “Şemsi Paşa’nın Manzum ve Muhtasar Vikâyetü’r-Rivâye Tercümesi”, 
Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2 (2009), s. 16-49.

72 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 14a; Tayyâr-zâde Ahmed ‘Atâ, Târîh-i 
‘Atâ, c. 4, s. 115 (Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi: Târîh-i Enderûn, c. IV, s. 205-
206.).

73 Mis’ar b. Muhelhil (Ebû Dulef el-Hazrecî el-Yenbû’î) (ö. 390/1000). Hicrî 4. asır Arap 
edîb, şâir ve seyyâhıdır. Bkz. İnci Koçak, “Mis’ar b. Mühelhil”, Türkiye Diyanet Vakfı 
İslâm Ansiklopedisi (DİA), 2005, XXX, s. 176-177. Muhelhil’e dâir anekdot Târîh-i 
‘Atâ’da şu şekilde nakledilir:

Fusahâ-yı ‘Arabdan Muhelhil nâm şâ‘ir-i fâzıl ‘adûsı pençesine giriftâr olarak katli 
mukarrer olınca işbu mısrâ‘un hem-şîresine îsâlini kâtiline recâ eyler mısrâ‘
Yâ benâte’l-hayye inne ebâkumâ
mûmâ-ileyhâ mısrâ‘ı okudukda kemâl-i firâset ü zekâsıyıla bu mısrâ‘un sânîsi 
muktezâ-yı siyâk-ı kelâm ile
Katîlun kâtilâhu kad etâkumâ
olmak lâzım geldügini beyân ile kâtili hâkim-i vakte şikâyet ve ahz itdürerek tecessüs 
ü tahkîkdan sonra kâtil siyâseten i‘dâm olınarak hâtûn zekâ vü firâsetde isâbet it-
dügi ve harîf-i mûsılun Muhelhili katl itdügi zâhir olur.

 Bkz. Tayyâr-zâde Ahmed ‘Atâ, Târîh-i ‘Atâ, c. 4, s. 115-116 (Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı 
Saray Tarihi: Târîh-i Enderûn, c. IV, s. 206.).
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ayrıca, işlerinin yoğunluğu ve meşguliyetinin fazlalığı sebebiyle eserdeki girift 
mazmunları anlamaya gücünün yetmediğini söyleyerek paşayla inceden alay et-
miştir.

2.8. Kutlama Mesajları

Ebussuûd Efendi’nin çeşitli sebeplerle göndermiş olduğu kutlama mektup-
larının bir kısmına Münşe’ât’ında yer verilmiştir. Hürrem Sultan’a göndermiş 
olduğu anlaşılan mektupta (72. Mektup), başarısı için her zaman Allah’a duâda 
bulundukları Kanûnî’nin seferden zafer kazanmış bir şekilde İstanbul’a dönüşü-
nü kutlamakta, göz aydınlığı dilemektedir. Mektupta ayrıca, Hürrem Sultan’ın 
Kanûnî, şehzâdeleri ve kızı Mihrümah Sultan ile mutlu ve her türlü elemden 
emin olmaları için duâ edilmektedir:

(...) Kâffe-yi enâm ve ‘âmme-yi ehl-i İslâm lâsiyyemâ ‘ulemâ-yı dîn ve fırka-yı 
fuzalâ-yı hakk-ı yakîn gice gündüz Hakk sübhânehû ve te‘âlâ hazretinün dergâh-ı 
‘âlem-penâhına se‘âdetlü pâd-şâh e‘azzellâhu te‘âlâ ensârehû hazretlerinün mansûr 
u muzaffer olup devlet ü ikbâlile serîr-i saltanat ve makarr-ı ‘izzetlerini müşerref 
itmeleri içün tazarru‘ u ibtihâlile du‘âya meşgûller idi. (...) Hakk sübhânehû ve 
te‘âlâ hazreti makdem-i şerîflerini mübârek ü meymûn eyleyüp mübârek gö-
zlerünüzi hemîşe rûşen idüp biri birünüz ile ve se‘âdetlü şâh-zâdeler hazretleri 
ile ve sâ’ir fürû‘-ı kerîmeleri ile müşerref olmanuzı müstedâm eyleyüp cümlenüzi 
cemî‘-i âlâmdan emîn eyleyüp sürûr-ı behcetünüzi dâ’im idüp cem‘iyyetünüzi 
perîşânlıkdan saklayup dünyâ ve âhıret korkılarından emîn idivire.74

1553 yılında vezîriâzamlık makamına getirilişi üzerine Kara Ahmed Paşa’ya75 
gönderdiği tehniyetnâmede (6. Mektup), muhâtabının dikkatini, yüklenmiş ol-
duğu büyük sorumluluğa çeken Ebussuûd Efendi, devletin sınırlarının korunma-
sından ordunun başarısına, kendisine bağlı memurların ve reâyânın iş ve problem-
lerinden devletin bütün vilâyet ve kazâlarındaki olaylara kadar pek çok meselenin 
vezîriâzamın uhdesinde olduğunu hatırlatmaktadır. Ayrıca, vezîriâzamın, idârî 
birimlere atadığı kadı, hâkim ve vâlilerin bilerek, bilmeyerek sebep oldukları her 
türlü olumsuz durumdan da mesûl olduğuna âyetlere dayanılarak dikkat çekil-
mektedir:

(...) Himâyet-i beyza-yı İslâm ve ri‘âyet-i umûr-ı ‘asâkir-i zafer-fercâm ve muhâfaza-
yı bilâd-ı şark u garb ve temhîd-i mebâdî-yi selm ü harb ‘ale’l-ıtlâk ‘uhde-yi 

74 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 32a-32b.
75 (ö.962/1555) (Sadâret. 960-962/1553-1555)
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‘aliyyenüze düşmişdür. Vazî‘ u şerîf ve kavî vü za‘îf ve hâkim ü mahkûm ve zâlim 
ü mazlûmun ve bi’l-cümle kâffe-yi ümem ve ‘âmme-yi ehl-i ‘âlemün medâr u 
menât-ı umûrı re’y-i münîrünüze olmışdur. Mahzar-ı refî‘unuzda hâzır olan ki-
mesnelerün mesâlihı bi‘inâyetillâhi te‘âlâ nazm olınurısa etrâf-ı memâlik-i kâsıye 
ve eknâf-ı vilâyet-i nâ’iyede vâkı‘ olan havâdis ü vâkı‘ât ve nevâyib [ü] mülimmâ-
tun hâli nice olur. Ve re’y-i nebîh ve tevcîh-i vecîhünüz ile nasb olınan umerâ vü 
kuzât ve sâ’ir hukkâm u vulâtun tasaddî eyledükleri umûrda ‘amden ve hatâ’en it-
dükleri cinâyât u ma‘âsînün husûsiyyâtınun ‘ukûbâtı lâteziru vâziretun vizre uhrâ76 
âyet-i kerîmesi muktezâsınca kendilere maksûr ise sebebiyyet ciheti ile bir kıstı 
cenâb-ı şerîfünüze ‘â’id oldugına ve men yeşfa‘ şefâ‘aten seyyi’eten yekun lehû 
kiflun77 nass-ı şerîfi nâtıkdur.78

2.9. Tavsiye ve Nasîhatlar

Rüstem Paşa’nın Kanûnî ile birlikte Haleb’de bulunduğu sırada ona gönder-
diği mektupta (7. Mektup), muhtemelen Şehzâde Mustafa’nın katli ile ilgili ola-
rak, hakkında çıkan dedikodulara kulak asmaması yönünde tavsiyede bulunan 
Ebussuûd Efendi, herkesin kendine yakışanı yaptığını ve yapacağını, paşaya da 
düşenin de affetmek ve ihsanda bulunmak olduğunu bildirir:

(...) Cemî‘-i erâzil-i li’âm ve efâzıl-ı kirâmun her birine ekâvîl ü efâ‘îlden ne makûle 
nesne hakîk u halîk idügi zamîr-i münîr-i müşterî-tedbîre hafî degüldür ki el-
habîsâtu li’l-habîsîne79 mûcebince kendilere lâyık olan cinâyet-i seyyi’ât ızhârında 
taksîr itmişler. Mercûdur ki et-tayyibâtu li’t-tayyibîne80 muktezâsınca sizler dahı 
mekârim-i ahlâk ve tîb-i a‘râkunuz ahkâmın ibrâz idüp ma‘sıyetlerin ‘afvile ve 
isâ’etlerin ihsânile mukâbele itmek himmet ü ‘inâyet idesiz.81

Ebussuûd Efendi, oğlu Mehmed Efendi’nin damadı olan Şâh Mehmed b. 
Hürrem’e82 Edirne kadılığına getirildiğinde yazdığı samimî nasîhatnâmede (95. 
Mektup) her işini etraflıca düşünmesi, halkın yoğun ilgisi ve işlerine tahammül 
etmesi ve her zaman Allah’a tevekkül etmesini tavsiye etmektedir:

76 “Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez.” En‘âm / 164.
77 “Kim kötü bir işle aracılık ederse onun da ondan bir payı olur.” Nîsâ / 85.
78 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 5b.
79 “Kötü kadınlar kötü erkeklere ...” Nûr / 26.
80 “Temiz kadınlar temiz erkeklere ...” Nûr / 26.
81 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 6b.
82 (ö.Cumâdelûlâ 978/Ekim 1570) (Evlilik. Cumâdelâhıre 971/Ocak 1564) (Edirne 

Kadılığı. 974 yılı başları-Receb 976/1566 yılı ikinci yarısı-Aralık 1568). Bkz. Nev’î-zâde 
Atâyî, Hadaiku’l-Hakaik, s. 137.
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Benüm Şâhum
Sana üç vasıyyetüm vardur. Biri budur kim cümle emründe te’emmül ve biri dahı 
budur kim hâkim oldugunuz haysiyyetile izdihâm-ı ‘avâmma tahammül ve biri 
dahı budur kim lutf-ı Hakka tevekkül.83

Kadı Mevlânâ Fazlullah’a84 yazdığı nasîhatnâmede (97. Mektup) kadılığın 
önemli, ama bilhassa o dönemde riskli bir görev olduğunu vurgulayan Ebussuûd 
Efendi, meseleler üzerinde enine boyuna düşünerek karar verme aşamasında 
çok hassas davranması ve ölçülü olması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca, ka-
dısı olduğu diyarda bulunan âlim ve şeyhlerle istişâre hâlinde olması, her işinde 
Hazret-i Peygamber’in mâneviyâtına başvurup Allah’a tevekkül etmesini tavsiye 
etmektedir:

(...) Umûr-ı kazâ emr-i mu‘zam husûsan fîzemâninâ hatar-ı a‘zamdur. Beher 
husûsda kemâl-i tedebbür ü tefekkür ve her ahvâlde nihâyet-i ta‘akkul ve gâyet-i 
te’emmül üzre olup mülâhaza-yı tâmm itmeyince bir cânibe cereyân itmeyesün. 
Ve ol diyâr-ı celîlü’l-i‘tibârda temekkün ü ârâm iden ‘ulemâ-yı kirâm u meşâyıh-ı 
‘izâm u fukarâ-yı enâm ile müşâvere-yi tâmm eyleyüp cemî‘-i umûrunda hazret-i 
Hakka tevekkül ve hazret-i Risâlet-penâha tevessül ve kazâ-yı mübremde te’ennî 
vü te’emmül idesiz.85

Ebussuûd Efendi, Şehzâde Medresesi’nde vazifeli iken (hayatının son yılların-
da) ilim vakar ve âdâbına aykırı hareketleriyle tepkileri üzerine çeken Şemseddin 
Ahmed’e hitâben yazdığı nasîhatnâmede86 (93. Mektup), artık kendisi için bir 
beklenti içinde olmadığını, çocuklarının mutluluğu ile mutlu olacağını ve bunun 

83 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3436, vr. 62b.
84 Mektubun muhâtabı Mevlânâ Fazlullah’ın, Ebussuûd Efendi’nin vezîriâzama hitâ-

ben yazdığı bir arîzada (55. Mektup) “(...) Râfi‘-i risâle-yi du‘â Mevlânâ Fazlî dâ‘înüz 
merhûm u mebrûr fâzıl-ı meşhûr Mevlânâ ‘Ali Kuşcı neslinden yarar ehl-i ‘ilmdür. Ustu-
vânî Belgrad kazâsı sadaka buyurılmışdur. Câdde-yi şer‘-i şerîfden ‘udûl itmeyüp ahkâm-ı 
şer‘iyyede kemâl-i ‘adâlet üzerine olup taht-ı kazâsında olan re‘âyâ vü berâyâyı âsûde-hâl 
itmek recâ olınur bendenüzdür.” (Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 27a.) 
ifâdeleriyle referans olduğu -Ali Kuşçu neslinden olması dolayısıyla da anne tarafından 
akrabası olan- Belgrad Kadısı Fazlî Efendi olma ihtimâli vardır. Bu hususta bir başka 
ihtimal de muhâtabın Ebussuûd Efendi’nin daha önce bahsi geçen damadı Fuzayl 
Çelebi olmasıdır; bu ihtimâl göz önüne alınırsa, mektup muhtemelen onun Mekke 
Kadılığı döneminde yazılmıştır.

85 El-Hâcc Nûrî, Münşe’ât-ı ‘Azîziyye, s. 44.
86 Bu mektubun Peçevî Tarihi’ndeki nüshasının başında Peçevî’nin şu ifâdeleri nasîhat-

nâmenin yazılış sebepleri hakkında bilgi vermektedir:
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için duâ ettiğini, o zamana kadar onuruyla yaşadığını ve çocuklarının onurlu bir 
hayat sürmeleri için uğraştığını, Allah’ın ihsanıyla bu yolda muvaffak olduğunu, 
ölümünden sonra da çocuklarının hayırlı işlerinden gelecek sevâbın beklentisi 
içinde olduğunu, bildirmektedir.

Mektubun devamında muhâtabı olan oğlunun sunulan imkanları değerlen-
diremeyip makamını koruyamadığını, sapkın, azgın, rezil kimselerle hemhâl 
olup arkadaşlık yaptığını, kendi makamını ve babasının konumunu düşünmek-
sizin bazı kötü hâl ve hareketlerde bulunduğunu büyük bir teessürle ifâde eden 
Ebussuûd Efendi, oğlunun bir an önce bu şahıslarla alâkasını kesmesi gerektiğini, 
bu yolla oğulluk hukukunu yerine getirebileceğini vurgulamakta, aksi hâlde, pek 
çok rakîbi ve düşmanının olduğu bir dönemde insanlara karşı mahcup bir duru-
ma düşeceğini, artık sabrının da tükendiğini bildirmektedir:

(...) Mülâhaza idün görün makâmunuz bu makâm iken lâyık mıdur ki Hakk te‘âlâ 
hazreti cenâbından havf u haşyet ve fakîr cânibinden ve cumhûr-ı ekâbir ü esâgır 
cihetinden şerm ü hayâ vü haclet itmeyüp gulât-ı erbâb-ı hevâ vü şürûr ve tugât-ı 
ashâb-ı fısk u fücûrun gâyet bîser ü sâmân ve bî‘ırz u nâmûs olan şûrîdeleri ancak 
mübâşeret itdügi kabâyıh-ı şenî‘a vü fazâyıh-ı fazî‘aya münhemik olup bir rezîl-i 
bed-asl müsta‘mel-hîzi yanunuza alup dîn ü dünyâya yarar âsâr-ı fazâyilünüzi me-
hâfil-i ekâbir ü esâgırda neşr ider kimesnelerün musâhabetlerinden i‘râz idüp ve 
her biri ile sû’-i mu‘âmele üzerine olur gice ve gündüz esnâf-ı fısk u fücûr üzerine 
musırr u ‘âkif olup ‘indellâh ve ‘inde’n-nâs rüsvây olup kâffe-yi nâs mâ-beyninde 
mehârî vü mesâvînüz meşhûr olup âhır-ı vaktümde dergâha tutacak yüzüm ve il 
yüzine bakacak gözüm komayasız. Husûsâ bunca e‘âdî ardumca iken hele sâbık 
olan fesâd u fıskunuz sinnen ve mansıben makâm-ı riyâsete irmiş degül idi. (...) 
İmdi lutf u ihsân idüp ol mel‘ûnı kapunuzdan ve getüriviren kâfiri medresenüzden 
giderüp Hakk te‘âlâ hazretine tevbe-yi nasûh idüp kemâl-i zühd ü takvâ üzerine 
olup a‘mâl-i birr ü hasenâtdan gayrı libâsunuzı ve sâ’ir hey’âtunuzı ve ashâbunuzı 
vera‘ u takvâya mülâyim ü münâsib idüp ve bi’l-cümle bir hâl ihtiyâr iderisenüz 
kâffe-yi ehl-i ‘âlem sedâd u reşâd üzre istikrârunuzı anlayalar lutfunuz ve ihsâ-

(...) Babası akrânı Rûmili Kâdî-‘askeri Muhaşşî Sinân Efendi gibi fâzılun Sultân Me-
hemmed Câmi‘-i şerîfinde seccâdesin bırakdurup kendü seccâdesin yirine döşetdürdi 
idi. Hattâ kâdî-yi müşârun-ileyhün bed-du‘âsına mazhar düşüp mu‘ammer dahı 
olmadı. Bâîn cümle ba‘z-ı ehl-i hevâya mukârenet ile envâ‘-ı fısk u fücûra inhimâki 
ve vâlid-i büzürgvârlarınun kendüye kemâl-mertebe rencîde-hâtır oldukları nush u 
pend yüzinden yazdukları bu tezkire-yi şerîfelerinden ma‘lûm olur ki teberrüken ve 
teyemmünen ‘aynıyıla sûreti budur ki nakl olınur.

 Bkz. Peçevî İbrâhim Efendi, Târîh-i Peçevî, c. 1, s. 62-63.
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nunuzdan yüz yıllık dahı olurısa hukûk-ı bünüvveti kazâ itmiş olursız. (...) Sabrum 
dükendi tâkatum kalmadı.87

2.10. İzin İstekleri

Kaynaklarda, Ebussuûd Efendi’nin hac vazîfesini yerine getirmek için 
Kanûnî’den izin istediği, muhtemelen işlerinin yoğunluğundan dolayı, kendisine 
izin verilmediği bilgisi yer almaktadır.88 Mektuplar arasında hacca gitmek için 
izin amacıyla pâdişaha hitâben yazılmış 2 mektup bulunmaktadır. Mektupla-
rın birinde (14. Mektup) haccın her müslümana farz olduğu, o zamana kadar 
bu farzı geciktirdiği, artık yaşlandığı için gücünün yavaş yavaş tükendiği, bir an 
önce bu farzı yerine getirmeyi arzuladığını, -hacca gitmesini Allah takdir etmişse- 
pâdişahın iznini istediğini bildirmektedir:

(...) Tavâf-ı Beytullâhi’l-harâm ve ziyâret-i Ravza-yı Resûl ‘aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm 
mu‘zam-ı erkân-ı dîn-i İslâmdan olup her müslim-i kâdire farz-ı ‘ayn iken bu ‘abd-i 
kesîrü’t-taksîr ta‘allül ü te’ahhur itmegile ol farz-ı vâcibü’l-edâ ve deyn-i lâzimü’l-
kazâ bu zemâna degin zimmet-i za‘îfde kalmış idi. Hâlâ müddet-i ‘ömr gâyete irüp 
ve za‘f-ı kavî nihâyete yetüp ol farîza-yı vâcibenün edâsından bi’l-külliyye hırmân 
u husrân havfı müstevlî olup karâra tâkat kalmamagın mütevekkilen ‘alellâhi te‘âlâ 
ol hukûk-ı celîle edâsından gayrı cenâb-ı hâkân-ı rûy-ı zemîn halledellâhu te‘âlâ 
zılâle saltanatuhû ‘ale’l-‘âlemîn hazretlerinün devâm-ı devlet-i rûz-efzûnlarıyiçün 
ol mevâkı‘-ı icâbet-i da‘vât ve mevâzı‘-ı kabûl-i hâcât olan mevâtın-ı mukad-
desenün türâb-ı müstetâbına yüz sürilüp tazarru‘ u münâcât olınmak içün bu 
mevsimde üftân u hîzân ol cenâb-ı refî‘e teveccüh ü ikbâle niyyet-i câzime ve 
‘azîmet-i sârime olınup izn-i hümâyûn istid‘âsıyiçün sûret-i hâl darâ‘at u ibtihâlile 
sâha-yı ‘izz ü celâle ref‘ olındı. Mutazarrı‘ u mes’ûldür ki Hakk sübhânehû ve 
te‘âlâ hazreti takdîr buyurmış ola.89

Ebussuûd Efendi’nin hacca gitmek yazdığı diğer bir izinnâmede (84. Mektup)90 
de aynı minvalde ifâdeler yer almaktadır. Diğerinden daha sonra yazıldığı anlaşı-
lan bu mektupta “izn-i hümâyûn”un o zamana kadar geciktiği belirtilmektedir.

Kanûnî’ye gönderdiği bir arz-ı hâlde (52. Mektup) ordunun sefere çıkış dö-
nemine denk gelen son bayramda görüşemediklerini, ama, bu süre içinde duâya 
devâm ettiğini belirten Ebussuûd Efendi, artık seferden dönmüş olan sultanla 
görüşmek için izin istediğini bildirmektedir:

87 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3713/1, vr. 191b-192b.
88 Abdullah Demir, Şeyhülislam Ebussuud Efendi, s. 38-39.
89 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 9a-9b.
90 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3431, vr. 125b.
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(...) Giçen ‘îd-i şerîf sefer-i hümâyûnun matla‘ında vâkı‘ olup ol esnâda muktezâ-
yı hâl-i ‘asker-i hümâyûn-fâl cenâh-ı irtihâl ve sür‘at-ı isti‘câl üzre olmaların ızhâr 
itmek iken menzil-i ikâmetde zu‘afâ varup mu‘tâd üzre takbîl-i enâmil-i sultâniyye 
ile müşerref olmak nev‘an ikâmet ü sükûn iş‘âr itmegin gûşe-yi ‘uzletde da‘vât-ı 
devlete iştigâl olınmış idi. Şimdi sefer-i hümâyûn karâr u encâma peyveste olup 
ol mahzûr bertaraf oldı. İcâzet-i hümâyûn var ise ol se‘âdet mebâdîsi tertîbine 
tasaddî olına.91

Sonuç

Ebussuûd Efendi’nin, yukarıdaki incelemeye malzeme olan ve olmayan mek-
tuplarının değerlendirilmesinde şu hususlar dikkate alınmalıdır:

1. Uzun bir dönem Osmanlı Devleti’ne hizmet etmiş olan Ebussuûd Efendi’nin 
Türkçe mektuplarının sayısının, tespit edilebilenlerin çok üzerinde olduğunu dü-
şünmek yanlış olmasa gerektir. Ayrıca, mektuplarının büyük çoğunluğunun yer 
aldığı Münşe’ât’ını düzenleyen mürettibin bir seçme ve derleme yaptığını düşün-
mek, mürettibin kimliği ve kişiliğini hesaba katmak gerekir. Dolayısıyla bir çeşit 
mevcûd-ı mechûl sayılabilecek diğer mektupları da düşünüldüğünde bu çalışma-
da sıralanan içerik ve kapsamın genişleyeceği âşikârdır.

2. Bazı cevâbî mektuplarda, gelen mektubun muhtevâsı hakkında tekrar 
mâhiyetinde ifâdeler bulunsa da, gönderilen mektupların çoğunun tek taraflı 
metinler olduğu gerçeği değişmemektedir. Mektuplar, ancak mükâtebe/yazışma-
ların tüm metinleri ve arz-talep ilişkisinin tüm kesin sonuçlarının ortaya çıkması 
durumunda Ebussuûd Efendi’nin yeri, kişiliği, çevresine etkisi gibi hususlara dâir 
kesin bilgiler veren gerçek belgeler olma özelliğini kazanabilirler.

3. İnşâ geleneğinin kuralları, Ebussuûd Efendi’nin yarı resmî mektuplarında 
olduğu gibi genelde özel mektuplarının da ana plânını belirlemiştir; bundan do-
layı, mektuplarda kalıp ifadelerin yer aldığı pasajlarda satır aralarına dikkat etmek, 
mektupların bilhassa “ifâde-yi merâm” bölümlerini dikkate almak gerekir.

Ebussuûd Efendi’nin bilhassa özel mektuplarının insanî/beşerî ilişkiler çer-
çevesinde okunması sonucunda bu ilişkilerin genel karakterleri hakkında şunları 
söylemek mümkündür:

1. Yarı resmî de olsa, özel de olsa -çeşitli türlerde yazdığı- hemen her mek-
tubunda Ebussuûd Efendi’nin “fert-devlet-Allah” ilişkisine dâir temel felsefe-
si kendini ön planda hissetirmektedir. Sultan olsun, reâyâ olsun, fert fert her 

91 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, 3291, vr. 26a.
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muhâtabın Osmanlı devlet felsefesini oluşturan “dâire-yi adliye” sistemine, “i‘lâ-
yı kelimetullah” idealine ve Allah’a karşı yeri ve sorumluluğu hatırlatılır; öyle ki, 
bu konularla ilgili kullandığı ifâdelerin kalıplaşmış şekilleriyle karşılaşılır.92 Bu 
hususta Ebussuûd Efendi’nin her makamdan ziyade kendisini salâhiyet sahibi 
gördüğü anlaşılmaktadır.

2. Hânedan üyeleri olsun, diğer şahıslar olsun, mektuplaştığı kişiler karşısında 
Ebussuûd Efendi’nin kendinden emin tavrı hemen farkedilebilir. Ebussuûd Efen-
di yıllarca Osmanlı ilmî ve adlî sisteminin her kademesinde hizmet etmiş, saygın 
bir tefsirin sahibi âlim, vakur bir hukukçu ve vazifesiyle meşgûliyeti oldukça fazla 
bir devlet adamıdır. Her ne kadar hânedan üyelerine, özellikle Kanûnî dönemin-
de “Kanûnî-Mihrümah-Rüstem” üçgenine yakın durduğu ve onlardan himâye 
gördüğü dikkati çekse de bu yakınlık ve himâyenin, sadece ve basitçe “patronaj” 
anlayışı çerçevesinde değerlendirilemeyeceği, daha çok “ulûlemre/otoriteye itaat 
– âlime hürmet” esasına dayandığı söylenebilir. Şöyle ki, saltanatı döneminde II. 
Selim ile Ebussuûd Efendi arasına, sultanın sevdiği musâhibi Celâl Bey ve saygı 
gösterdiği hocası Atâ’ullah Efendi ile ilgili meseleler yüzünden soğukluk girmişse 
de, -yaşlanmış olduğu hâlde- Ebussuûd Efendi görevinden azledilmemiş, ölümü-
ne kadar makamında kalmıştır.

3. Ebussuûd Efendi, bir insan olarak kendisi ve yakınları ile ilgili çeşitli talep-
lerde bulunmaktan kaçınmamıştır. Bu tutum, ilk bakışta eleştiriye zemin hazırla-
sa da, bilinen insanlara kefil olunup onlar için tavassut etmek, normal karşılan-
ması gereken, insanî bir davranıştır. Dahası, Ebussuûd Efendi bu amaçla yazdığı 
mektuplarında da, diğerlerinde olduğu gibi, temel insan hak ve sorumluluklarını 
öncelemekte, körü körüne bir “bencillik” ve “asabiyet/sıhriyet” duygusuna esir ol-
mamaktadır. Onun bu özelliği yakınlarına yazmış olduğu nasîhatnâmelerde daha 
açık bir şekilde görülebilmektedir.

4. Ebussuûd Efendi’nin hemen her türden mektubunda her kesimden 
muhâtabına doğru bildikleriyle ilgili tavsiyede bulunmaktan, bazan açıktan, ba-
zan îmâ yollu nasihat etmekten kaçınmadığı dikkati çekmektedir.

5. Birer belge-metin olarak ayrı ayrı her mektupta yer alan ifâdelerden ve 
mektupların tümünün okunmasıyla zihinde oluşan genel havadan, Ebussuûd 
Efendi’nin, insanî/beşerî ilişkilerinin dozunu ve üslûbunu iyi ayarlayıp kıvamın-
da tuttuğu söylenebilir.

92 Bu konuda bkz. Abdülkadir Dağlar, “Osmanlı Resmî İdeolojisini Ebussuûd Efendi’nin 
Türkçe Mektuplarından Okumak”, Hece, 114-115-116 (2006), s. 287-305.
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Türkçe Mektupları Işığında Ebussuûd Efendi’nin Beşerî Münâsebetleri

Öz  Münşeât mecmuaları üzerinde tarafımızdan yapılan araştırmalar sonucunda 
Ebussuûd Efendi’ye ait olduğu kaydedilen 98 adet Türkçe mektup tespit edilmiştir. 
Osmanlı inşâ geleneğinin belirleyici izlerini taşıyan bu mektuplardan yalnızca birisi 
manzum olarak kaleme alınmıştır. Mektuplar, önemli bir kısmı hânedan ve saray 
mensupları olmak üzere, devlet teşkilâtının yetkililerine, ilmiye sınıfının çeşitli 
kademelerinde görevli kişilere ve bir kısmı da Ebussuûd Efendi’nin özel hayatında 
yeri olan şahıslara yazılmıştır. Mektupların muhtevâlarında çeşitli güncel meselelerle 
ilgili görüşler, fetvâ nitelikli açıklamalar, tavsiyeler, nasîhatlar, ikazlarla birlikte, 
istek mukâbilinde yapılan duâlar da yer almaktadır. Osmanlı devlet geleneği, din 
ve dünya görüşüne ilişkin dikkate değer ipuçları da taşıyan mektuplarla ilgili bu 
çalışma, Osmanlı sosyal hayatı içinde Ebussuûd Efendi’nin beşerî münâsebetlerini 
sadece Türkçe mektupları ışığında çeşitli yönlerden irdeleme amacı taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ebussuûd Efendi, Türkçe Mektup, Beşerî Münâsebet
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Import in the Ottoman Istanbul in the Context of its Particularities: a Comparison with 
İzmir (1793-1803)
Abstract  This paper aims to study Istanbul, if it differs in terms of import char-
acteristics or not, which differs from big cities of Ottomans like Smyrna, Salonika 
and Bursa socio-economically, politically and geographically. Main question of 
the research may be formulated as does Ottoman capital Istanbul have a different 
import characteristic? For this purpose, 170 ships which brought goods to Istan-
bul during the period of 1793-1803 were analyzed; in terms of departure harbors, 
1835 merchants, their 5321 items of merchandise on ships and then compared 
with the same period data of Izmir where approximately 45 % of the import of 
Emperor realized. Results show that Istanbul was similar to a big city like Izmir 
and did not have a different structure of import from Izmir, despite its different 
socio-economic, political and geographic structure. However, in order to make 
generalizations findings mentioned above must be tested by data from different 
periods, so findings of the research should be verified by different periods and 
data.
Keywords: Ottoman import, Istanbul import, Izmir (Symrna) import, Ottoman for-
eign trade, Ottoman impart goods.
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1. Giriş: Osmanlı İstanbul’unun Farklılıkları Üzerine

İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün dönemlerinde, imparatorluğun 
diğer şehirlerinden farklı özelliklere sahip olmuştur. Kimi zaman avantaj, kimi 
zaman da bir dezavantaj olarak ortaya çıkan bu özellikler, merkezi yönetimin, İs-
tanbul için farklı ekonomik politikalar geliştirmesi ve daha dikkatli davranması 
gerek tiği yönündeki baskıları da beraberinde getirmiştir. Bu baskılar, imparatorlu-
ğun yöne til me si sürecinde neredeyse bütün yönetici elitin kaçınılmaz bir biçimde 
göz önünde bulundurduğu ve özen gösterdiği zorlayıcı ilkeler olmuştur. 

Osmanlı İstanbul’unun farklılıklarının başında, sahip olduğu nüfusun bü yük-
lüğü ve bu nüfusun yapı olarak etnik ve dini çeşitliliği gelmektedir. Henüz 1500’lü 
yıllarda 500 bine yaklaşan nüfus, 18. yüzyıla gelindiğinde 1 milyona u laş mış du-
rum dadır. İncicyan, İstanbul’daki 1.400 değirmenin günlük 10 kile buğ day üret-
tiği verisin den hareketle, nüfusun 1 milyon dolayında olduğu ve bunun, şeh re 
kaçak yollardan gelen ve şehirden ayrılan gemilerin yanlarına aldıkları za hi re nin 
hesap dışında tutulması nedeniyle kesinlikle daha az olmadığı düşün ce sin de dir.1 
T. Güran, 18. yüzyılda İstanbul nüfusunun 1 milyon olduğu ifa de sine ihtiyatlı 
yakla şıl ması gerektiğini ifade ederken; 1830’lardaki nüfusu, ben zer bir yöntem 
kulla narak 450 bin olarak hesaplamaktadır.2 A. Tabakoğlu, İstan bul’un 1500’de 
100 bin, 1600’de 500 bin, 1700’de 600 bin, 1800’de 500 bin ve 1900’de 1 milyon 
do la yında bir nüfus büyüklüğüne sahip olduğunu ifade etmek tedir. Bu rakamlara 
bakıldığında, nüfus itibariyle İstanbul’un 1600 ve 1700’ler boyunca Londra ve 
Paris gibi kentleri geride bıraktığı görülmektedir.3 Nüfusun zaman içindeki artış 
trendi, beraberinde tüketim malı talebinde de bir artışı ve dolayısıyla artış eğili-
minde olan bir ithalat karakterini beraberinde getiriyordu.

1453’ten sonra İstanbul, diğer Osmanlı şehirlerinden farklı olarak daha faz  la 
Gayrimüslim nüfusa sahip oldu. Hoşgörü, ticaret imkânları, şehrin tarihî kök-
lerinin desteklediği özgürlük ortamı, jeostratejik konumu ve bir finans merkezi 
ol  ması bu ortamı sağlayan en önemli nedenler olarak öne çıkıyordu. 1477 yılında 
16.324 ailenin 9.486’sı (%58,11) Müslüman, geriye kalan 6.838 (%41,88) ise 
Rum, Musevi, Ermeni ve Avrupalı Gayrimüslim ailelerden oluşuyordu. 1520’ler-
de yaklaşık 400 binlik nüfusun %57’si; 1550’de ise 104 binlik nüfusun yine 

1 G. İncicyan, XVIII. Asırda İstanbul, (Çev. H. D. Andreasyan), 2. Baskı, Baha Matbaası, 
İstanbul–1976, s. 18.

2 Tevfik Güran, “İstanbul’un İaşesinde Devletin Rolü 1793–1839”, İÜ. İkt. Fak. Mecmu-
ası, 50. Yıl Armağanı, C. 44, s. 1–4, 1988, s. 247.

3 Ahmet Tabakoğlu, Türkiye İktisat Tarihi, 9. Baskı, Dergâh Yayınları, İstanbul–2009, 
s. 186.
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%57’si Müslümandı. Bu dönemlerdeki Gayrimüslim nüfus, toplam nüfusun 
%43’ü dolayın da idi. 1700’lere gelindiğinde aynı oranlar %58 ve %42 olacaktı.4 
Bu nüfus içinde, askeri ve sivil bürokrasi, öğrenciler, tüccarlar, esnaflar, işçiler, 
yeni çe riler, bankerler, sarraflar, konsolosluk görevlileri, denizciler, eğitim öğretim 
işiyle uğraşanlar ve İstanbul’un diğer sakinleri yer alıyordu.

İstanbul’un özgüllükleri arasında, şehrin jeostratejik konumu ve sahip ol du-
ğu liman özellikleri de öne çıkmaktadır. İstanbul bir yandan Kuzey–Güney tica-
ret rotasını kontrol altında tutarak Rusya’dan Avrupa’ya giden ticaret metalarını 
denetlemekte; bir diğer yandan da kuzeybatı Anadolu’nun verimli vadileri ile 
Balkan ovalarının tam ortasında, her iki yana da kolayca ulaşabilecek bir karayo-
lu bağlantısına sahip bulunmaktaydı. Şehrin bir yanıyla Marmara Deni zi’ne, bir 
diğer yanıyla da İstanbul Boğazı’na açılması, şehrin deniz ile olan bağlantılarını 
ra hat latıyor, Haliç’in bir tür doğal liman hizmeti görmesi ise denizciler için ters 
esen lodos ve poyraza rağmen gemilerin demir leyebilmesi için İstan bul iske le lerini  
güvenli kılıyordu. Antik dönemde İstanbul’u çevreleyen limanlar, Haliç’ten başla-
yarak Marmara Denizi’ne doğru sıralanmakta ve şehri denizden kuşatmak tay dı lar. 
18. yüzyılın sonlarında bu ağırlığın Haliç’te top landığı anlaşılmaktadır. Haliç’te, 
savaş gemileri tersane (Kasımpaşa) önüne dizilirken, ticaret gemileri Galata bo-
yunca sıralanmış olarak yer alıyordu. Düzgün bir liman işletmesi bulunmama sına 
rağmen, gemilerin düzenli bir biçimde burada demirleyebilmesi ve Haliç’in bü-
yük filoları alabilme kapasitesi, İstanbul’un deniz ticaretindeki avantajları olarak 
öne çıkmaktaydı.5

Haliç’in Güney kıyıları (Eyüp ve Eminönü) imparatorluğun diğer bölgele rin-
den gelen malların şehre dağılımını sağlayabilecek yanyana dizilmiş iskele ler den 
oluşmaktaydı. An cak buralarda ne gemilerin yanaşacağı bir liman yapılan ma sı, ne 
de sahilde yer al ması gereken destek hizmetlerinin yeterince bulunma ma sına rağ-
men İstan bul’un ithal karakteri ve Haliç’in coğrafi yapısı yine de ticaret gemilerini 
buraya çekmeye yetiyordu. İstanbul’un zayıf ihraç karakteri nedeniyle liman yapı-
lanması gelişmemişti. İzmir’in aksine, İstanbul’da hiç depoya ihtiyaç du yul ma yıp 
sadece ithal malları için mahzenler ve gümrük antrepoları yer almaktaydı. İhraç 
malla rının azlığına ek olarak ithal malları da az yer kaplayan, değeri yüksek mallar-
dan oluşuyordu. Bu nedenle de büyük depolara ihtiyaç du yul muyordu. An cak 18. 
yüz yı lın sonlarına doğru yapılan reform hareketleri için de, ihtiyaçların da dayatması 

4 Dijilali Sarı, “Hoşgörünün Simgesi İstanbul”, Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hak-
ları, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi, 2. Kitap, Boğaziçi Yayınları, İstanbul–1985, 
s. 347’deki Tablo 1’den derlenmiştir.

5 Edmet Malte Brun Mentelle, Cographie Mathematique, Phisiqpue et Politipue de toutes 
les Parties du Monde, Dixime Volume, Paris–1803, ss. 157–158.
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ile 1799 yılında yeni ambarların yapımına başlana cak tı.6 İstanbul kenti, çevre böl-
gelerde yer alan limanların, kendisine bağlı olarak konumlarını ve gemi le rin İstan-
bul ve Çanakkale Boğazları’ndan geçmez den önce ki durumlarını da belirli yor du. 
Kuzey Ege’de Selanik ve Aynos (Enez); Yuna nis tan’da Eğriboz ve Ati na; Ana dolu 
kıyılarında ise İzmir, Foça ve Edremit, İstanbul ile sıkı bir ilişki içindey di ler. Kos, 
Sisam, Sakız, Midilli ve Limni gibi adalar da bu ilişkiye dahildi.7

İstanbul’un sahip olduğu nüfusun hacmi ve özellikleri, Osmanlının diğer bü-
yük ticaret şehirlerinin pek de karşılaşmadıkları problemlerle ve öznel bir ithalat 
yapısı ile yüzyüze kalmasına neden olmuştur. Nüfusun çokluğuna paralel olarak, 
büyük bir bölümünün aktif olarak üretim sürecine dahil olmaması nedeniyle, 
Osmanlı İstanbul’u yüzyıllar boyunca bu nüfusu besleyebilme proble mi ile mü-
cadele etmek zorunda kalmış ve bu problemin çözümüne yönelik özel önlemler 
geliştirmiştir.8 16. ve 18. yüzyıllarda nüfusu 600 bini aşan İstan bul’un ia    şe  si ger-
çekten de büyük sorunlar doğuruyordu. Özellikle savaş yıllarında, başkentte dar-
lıklar görülmekteydi. İstanbul’un tükettiği temel gıda maddeleri, im pa ratorluk 
içinde, deniz taşımacılığının elverişli olduğu alanlardan sağlanıyor du. Buğday, 
pirinç ve et Tuna boylarından, Balkanlardan, Batı Trakya’dan, Ka ra deniz ve Ege 
Kıyıları ile Mısır’dan gelmekteydi.9 İstanbul’un Anadolu’dan aldığı mallar daha 
çok Karadeniz ve Ege sahillerinde yoğunlaşmıştı. Konya ve Kay seri’den gelen deri 
ürünleri dışarıda tutulursa, Karadeniz ve Ege’den İstanbul’a gönderilen mallar 
arasında madenler, mermer, çanak çömlek, ip, kendir, mangal kömürü, sa bun, 
çeşitli dokumalar, meyveler, bakliyat, zeytin ve peynir gibi mallar yer alma k tay dı.10 
Savaş zamanlarına gelindiğinde, şehre gıda temini daha önemli bir prob lem halini 
alıyordu. Savaş nedeniyle ekonominin mali bunalımları ve es na fın sa va şa endeksli 
bir üretim yapmasına ek olarak, ordunun cephede bes le ne bil mesi, İstanbul gıda 

6 Wolfgang Müller Wiener, Bizans’tan Osmanlı’ya İstanbul Limanı, (Çev. E. Özbek), Ta-
rih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul–1998, ss. 68 ve 90.

7 Robert Mantran, “XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Doğu Akdeniz’de Ticaret, Deniz 
Korsanlığı ve Gemi Kafileleri”, Belleten, 1988, s. 687.

8 İstanbul’un beslenebilmesinde özellikle hububat söz konusu olduğunda ne denli stra-
tejik bir öneminin olduğu konusunda bkz.: Lütfi Güçer, “XVI. Yüzyılın Sonlarında 
Osmanlı İmparatorluğu Dahilinde Hububat Ticaretinin Tabi Olduğu Kayıtlar”, İÜ. 
İkt. Fak. Dergisi, C. 13, s. 1–4, (1951–1952), ss. 79–98; Lütfi Güçer, “XVIII. Yüzyılın 
Ortalarında İstanbul’un İaşesi için Lüzumlu Hububatın Temini Meselesi”, İÜ. İkt. Fak. 
Mecmuası, C. 11, 1949, ss. 397–416.

9 Şevket Pamuk, Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi 1500–1914, İletişim Yayınları, İstanbul–
2003, s. 162.

10 Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, (Çev. N. Kalaycıoğlu), 3. Baskı, Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul–2000, s. 99’daki haritadan derlenmiştir.
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piyasası ve gıda fiyatları üzerinde artış yö nünde önemli bas kılar ya pa biliyordu.11 
Et gibi önemli bir gıda maddesinin te mi ni bile önemli zor luk larla kar  şı karşıya idi. 
18. yüzyıl öncesinde, İstanbul ka sap  larına et temini gö revi en zen ginlere verilirdi. 
Fakat kadıların et için verdikleri fiyatların düşük kalması ne de niyle bu görev bazı 
riskler taşıyordu. Bu nedenle bazı aracı tüccarlar bu görevi üstleniyorlardı. Ancak 
et fiyatları taşraya göre yine de yüksek olarak beliriyordu. Peynir ve yumurta gibi 
ürünlerin fiyatları bile arzın, talebin gerisinde kalması nedeniyle taşradaki fiyatla-
rın 2–3 katına ulaşabiliyor du.12

Yalnızca gıda maddelerinin değil, şehrin ihtiyacı olan suyun temini için bile13 
önemli projeleri gerçekleştirmek zorunda kalan merkezi yönetim, şehirde yaşayan 
halkın dini ve etnik yapısındaki çeşitlilik de eklenince dış ticaret karak te ri ni ithal 
ağırlıklı bir yapıda biçimlendirmek zorunda kaldı. Nitekim kent sakinleri bu de-
vasa şehri besleyecek bir ziraî üretim faaliyeti içinde olmadıkları gibi, şehrin yakın 
hinterlandının da şehre düzenli ve hacimli bir gıda akışını sağlaması müm kün 
görünmüyordu. Bu nedenle de İstanbul, diğer Osmanlı şehirlerinden, yaptığı it-
halata ve imparatorluğun diğer bölgelerinden gelen tüketim mallarına bağımlı 
olması ile farklılaşıyordu. İzmir’in, sakinlerinin ve verimli hinterlandının sağ la-
dı ğı çok çeşitli ticaret emtiası ile bir tür aracılık konumuna soyunarak, yaban cı 
mal la rın imparatorluğa ve imparatorluk mallarının da Avrupa’ya aktarıl masında 
ticari bir üs görevi görmesinin aksine; İstanbul, buraya gelen malların şehrin tü-
ketimine kanalize edildiği bir nihai antrepo olarak öne çıkıyordu.

E. Eldem’e göre İstanbul, Osmanlı’nın diğer liman kentlerinden tamamen 
farklı, istisnaî bir ticaret merkeziydi ve muhtemelen doğu Akdeniz’deki tek kent-
sel pazardı. İzmir de dahil olmak üzere, diğer kentlerin kendi hinterlandları ve 
uzun mesafeli ticaret ağları için bir arabulucu rolü üstlenmesine rağmen İstanbul, 
muazzam tüketim kapasitesi ile sunabileceği çok az şey bulunması nedeniyle her 
türlü ticari faaliyet için bir çıkmaz sokak görünümündeydi.14 Eldem’e göre, im-
pa ra torluk üretiminin büyük bölümünü yutan asalak bir dev görümünde olan 

11 Bkz.: Arif Bilgin, “Osmanlı–Avusturya Savaşları Sırasında İstanbul Piyasası (1693–
1697)”, Türklük Araştırmaları Dergisi, (17), 2005, ss. 97–124.

12 Bruce McGowan, “The Age of Ayans 1699–1812”, An Economic and Social History of 
the Ottoman Empire 1300–1914, (Ed. H. İnalcık–D. Quataert), Cambridge Univ. Press, 
1996, s. 720.

13 Bkz.: Charles Issawi, The Economic History of Turkey 1800–1914, University of Chi-
cago Press, ABD–1980, s. 31’den: Helmuth von Moltke, Briefe Über Zustände und Be-
gebenheieten in der Turkei, Berlin–1911, ss. 91–98.

14 Edhem Eldem, “İstanbul: İmparatorluk Başkentinden Periferileşmiş bir Başkente”, 
Doğu ile Batı Arasında Osmanlı Kenti, Halep, İzmir ve İstanbul, (Ed. E. Eldem–D. 
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İs tan bul’un beslenme sorunlarını çözebilmek için devlet bir ticaret ağı kurmak 
zorunda kal  mıştı. Şehrin tüketiminden sonra neredeyse ihraç edilecek hiçbir şey 
kalma mak  taydı. Nitekim İstanbul’un üretimi, şehir dışından gelen malların işle-
ne rek mamul hale getirilmesi ile sınırlıydı. Devlet bu ticari modeli, İstanbul’u bir 
finans merkezi haline getirerek pekiştiriyordu.15 R. Mantran’a göre de İstanbul’un 
muaz zam miktardaki ithalatı, şehrin içinde bulunduğu tüketimi desteklemek 
amacı taşımaktaydı. Mantran’a göre, şehirde ikamet eden tüccar sayısının İzmir, 
Selanik ve İskenderiye’ye göre azlığı, ihracat imkânlarının sınırlı olması ve yapı lan 
ihra ca tın büyük bölümünün transit mallardan oluşması, şehrin tüketim eğilimi-
nin yüksekliğini açıklar niteliktedir. Haliç limanlarının ve limanlara bağlı altya-
pıların yüzyıllar boyunca geliştirilmeden bekletilmesi de şehrin, ihraç eğilimli 
üretim yapan endüstriyel bir kent olmadığı görüntüsünü vermekteydi.16

İstanbul, büyük nüfusu ve güvenli limanları ile dünyanın en cazip ticaret mer-
kezlerinden birisi olarak öne çıkmaktaydı. Ancak tüketim hacmi büyük olan ve 
sıkı bir yönetim izleyen merkezin etkisi ile halkın ticarete yönelmemesi ve ya ban cı 
tüccarların da zaman zaman tahkirlere ve haksız taleplere maruz kalmaları tica-
re tin önündeki en büyük engel olabilmekteydi. Buna rağmen şehrin her ta ra fın-
da yabancı gemileri görebilmek mümkün oluyordu.17 T. McGill’e göre, önce le ri 
satabilece ği çok sa yı da mal bulunmasına rağmen İstanbul artık aynı maddelerin 
dahil de ki talebini bile zor karşılayacak durumdadır. Ona göre, ipek bir zamanlar 
Osmanlı ihracatının en önemli kalemi iken, 1800’ün başlarında ülke içindeki 
imalâthaneler için bile zor luk la temin edilmekte olup, fiyatı da olması gereken-
den altı kat fazlaydı.18 G. A. Olivier, İstanbul, İran ve Mısır’a yaptığı se ya hatte, 
İstan bul’un ti ca ret imkânları nın (özellikle ihracat) son derece sınırlı oldu ğuna 
vurgu yapmakta dır. Ona göre, İstan bul önemli siyasi ve coğrafi avantajlara sa-
hip olma sına rağmen ticareti azalmaktadır. Eğer Çanakkale ve İstanbul başka bir 
millete ait olsa, Oliver, İstanbul’un dünyanın en büyük metropollerinden birisi 
olacağını ifa de etmektedir.19 

Goffman–B. Masters), (Çev. s. Yalçın), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul–2000, ss. 
198–199.

15 Eldem, s. 182–183.
16 Robert Mantran, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, (Çev. M. A. Kılıçbay–E. Öz-

can), Cilt I, TTK. Basımevi, Ankara–1990, ss. 94–95.
17 Wyndham Beawes–Joseph Chitty, Lex Mercatoria: A Complete Code of Commercial 

Law, Vol. II, London–1813, s. 160.
18 McGill, Travels in Turkey Italy and Russia 1803–1806, Vol. 1, John Murray, London–1808, 

s. 264.
19 G. A. Olivier, Travels in the Ottoman Empire, Egypt and Persia, C. I, London–1801, s. 221.
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Eldem ve Mantran’ın saptamalarını, İstanbul’un imparatorluk içindeki ih ra-
cat payına bakarak da doğrulamak mümkündür. B. McGowan, 1784 yılında-
ki Osmanlı ihracatının %32’sinin İzmir; %23’ünün Suriye; %13’ünün Mısır; 
%4’ünün Kuzey Afrika ve %2’sinin Yunanistan limanlarından yapıldığını; İs tan-
bul’un payının ise ancak %4 dolayında kaldığını belirtmektedir.20 D. Panzac ise, 
İstanbul’dan 1779–1811 döneminde ayrılan gemilerin buradan boş olarak ayrıl-
dıklarını, İstanbul’dan mal götürmek yerine, İstanbul’a mal getirecek olduklarını 
ifade eder. Bu durum, İstanbul’un bir başkent ve bir tüketim toplumu olarak 
öne mi ni öne çıkarmaktadır.21 Panzac’a göre 1782–88 rakamlarına bakıl dı ğın-
da, İstan bul’un aksine, Selanik, İzmir ve İskenderiye’nin yapmış olduğu ihraca-
tın, ithalat la rın dan büyük olduğu görülecektir. Bu şehirlerde ihracat ve ithalat 
arasındaki fark, ihracatın lehine olmak üzere %25’lere kadar varmaktadır.22 R. 
Semple’nin gözlemlerine göre, 1800’lerde İstanbul’un ticareti son derece yetersiz 
bir görü nüm dedir. Örneğin İstanbul’a gelen bir gemiye karşılık, İzmir’e 10 adet 
gemi gelmektedir. Nitekim başkentin doğusunda kalan hinterlantta pamuk, ipek, 
yün ve ecza ürünleri gibi temel ihraç ürünlerinin hiçbirisi üretilmemesine rağmen, 
mer ke zin politikaları ile şehrin ihtiyacı olan ürünler için, ticaretin bir bölümü 
İstanbul’a çekilebiliyordu.23 Kentin bu özelliği, tüccarların da, halkın temel tüke-
tim madde le rine yönelik bir ticari faaliyet içinde olmasını beraberinde getirmişti. 
Tüccarlar genellikle temel tüketim maddeleri arzının devamlılığını sağlayan ve 
bazı durum larda da stokçuluk yapan aracılar konumunda olmuşlardı. Sur içinde, 
sarayın bu lun duğu bölgede toplanmış 5.000 kadar dükkan, çoğu saraylı müşteri 
kitlesine hitap eden lüks eşyaların ticareti ile meşgul olmaktaydı.24

İstanbul’un bir diğer özelliği, imparatorluğun diğer bölgelerinden, merke zin 
topladığı vergi nedeniyle düzenli bir para akışının olması ve şehrin bir ticaret 
ve finans merkezi gibi organize edilmesiydi. Dışarıya satacağı neredeyse hiçbir 
şey bulunmayan İstanbul halkının geçimini temin edecek alım gücüne sahip ol-
ması, büyük ölçüde buraya akan para sayesinde gerçekleşiyor olmalıydı. Nite kim 
İstanbul’un, tükettiği mallar karşılığında vereceği pek bir şey yoktu ve tek çaresi 

20 Bruce McGowan, Economic Life in Ottoman Europe, Cambridge Univ. Press, ABD–
1981, ss. 18 ve 28.

21 Daniel Panzac, “International and Domestic Maritime Trade in the Ottoman Em-
pire During the 18th Cuntury”, International Journal of Middle East Studies, 24, 1992, 
s. 199.

22 Panzac, s. 193.
23 Robert Semple, Observations on a Journay Through Spain and Italy to Naples and Then-

ce to Symrna and Constantinople, Vol. 2, London–1807, ss. 179–180.
24 McGowan, “The Age of Ayans 1699–1812”, s. 705.
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satın aldığı mallar karşılığında nakit ödeme yapabilme kabiliyeti idi. Nakit öde-
me ya nın da bir başka seçenek, kısa vadeli poliçeler vermekti. Bu nedenle yabancı 
tüc carlar İstanbul ile ticaretlerinde göreceli olarak kârlı idiler. İzmir’de ise, alınan 
mallar karşı lı ğın da mal verilmekte veya uzun vadeli poliçeler kullanılmaktaydı.25 
Bu nedenle de ya bancı tüccarlar, çoğu durumlarda İzmir ile ticaret yürütmeyi 
daha avantajlı buluyorlardı.

İstanbul’un farklılıkları, aynı zamanda, bu dev kente yapılacak ithalatın be-
lirlenmesinde etkisi olan dışsal koşulları da belirlemekteydi. Nitekim şehirlerde 
izlenen ticaret, finans ve vergiye yönelik politikalar, yabancı tüccarlara sağlanan 
ekonomik ve sosyal avantajlar ile hukukî kolaylıklar, buralarda yaban cı la rın 
kurmuş oldukları tüccar kolonileri ve şirketler, şehirlerin liman hizmetlerin de ki 
farklılıklar, ticaret imkânları ve belki de bunların en üstünde yar alan, şe hir le rin 
sağladığı kârlılık oranları, Avrupalı tüccarların mallarını hangi kente götürme-
le ri gerektiği konusunda almış oldukları kararda önemli oranda etkili olmuş 
olmalıydı. Bu bağlamda İstanbul’un en büyük dezavantajı, şehir içinde yük-
selen fiyatların, kadı marifetiyle baskı altına alınarak, yükselecek olan fiyatlar 
nedeniyle artacak olan kâr marjlarına da dolaylı olarak müdahale edilmesiydi. 
Ama müthiş tüketim refleksi, nakit ödeme avantajı, limanının uygun konumu 
ve sakinlerinin tüketime endekslenmiş hayat tarzları ile bu dezavantajı bertaraf 
ediyordu.

İstanbul’un ana hatları ile bahsedilen bu özgüllükleri, merkezi yönetimin 
şehir üzerinde titizlikle durmasını ve özel politikalar geliştirmesini gerekli kıl-
mış tı. Osmanlı yönetimlerinin titizliklerinin bir diğer uzantısı, İstanbul kenti-
nin sos yal kondüsyonları ve merkezi yönetimin egemenliği arasında yakın bir 
ilişkinin bu  lunma sıy dı. Bu nedenle, diğer şehirlerden farklı olarak, İstanbul 
nüfusunun e ko  nomik refahının sağlanarak, merkezin egemenliğini tehdit ede-
cek askeri ve sivil un sur ların kontrol altında tutulması gerektiğinden, merkezi 
yönetim de ilk önemli politikalardan birisi olarak söz konusu grupların eko-
nomik refah açısın dan tatmin edilmesine yönelmişti. Yaptığı bütün organizas-
yon ların, İstanbul’un bes  le nebil me si ni ve halkın ihtiyaçlarının karşılan ma sını 
amaçlaması bunun en be lir gin göster ge siydi.26 Nitekim İstanbul’da ortaya 
çıkabilecek bir huzursuzluk, impara tor  lu  ğun diğer bölgelerindekinden farklı 

25 McGill, ss. 150–151.
26 Mehmet Genç’in iaşecilik ilkesi olarak isimlendirerek teorize ettiği üçlü modelinde-

ki ilkeye göre; imparatorluk genelinde, özellikle ziraî üretim sonucunda ortaya çıkan 
üretim fazlası önce üretimin yapıldığı kazanın, sonra ordu ve sarayın ihtiyaçları karşı-
lanmak üzere tahsis edilirdi. Kalan bölümü ise imparatorluğun merkezi olan ve nüfusu 
500.000’i aşan İstanbul’a sevke dil mek üzere tüccara teslim edilirdi. Bkz.: Mehmet Genç, 
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olarak, devleti değil ama yönetici elitin ik tidarını tehdit etmede daha hızlı, 
etkin ve daha tehlikeli idi.

Bu makale çalışması, Osmanlı İmparatorluğu’nun Selanik ve İzmir gi bi di-
ğer büyük ticaret kentlerinden sosyo–ekono mik açıdan farklı özellikler taşı yan 
İstanbul’un, ithal yapısının da farklılaşıp fark lı laş madığını saptamayı amaçla mak -
ta  dır. İlk bakışta, İstanbul’un farklılıklara sahip bir kent olduğu ve bu nedenle de 
imparatorluğun diğer kentlerine kıyasla farklı bir ithal yapısına sahip olduğunu 
söylemek, en azından bir çıkarım olarak mümkün görünse de, bunun arşiv ve-
rileriyle ortaya konulması ve diğer kentlerin ithalat yapı la rı na ilişkin bazı gös-
ter gelerle karşılaştırılması gerekir. Bu nedenle, bu çalış mada, 1793–1803 döne-
minde İstanbul’un gümrük kayıtlarındaki ithalat verileri kullanılarak, rakam lar 
analize imkân verebilecek bir hale dönüştürülmüş ve elde edilen veriler impa ra-
torluğun bir başka büyük ticaret kenti olan İzmir’in ithalata ilişkin rakamları ile 
karşı laş tı rılmıştır.27

Bu çalışmada kullanılan arşiv belgeleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde (BOA.) 
yer alan Cevdet tasnifinin iktisat ve maliye (Cİ., CM.) fonları; Kamil Kepeci tas-
nifi (KK.); Bab-ı Defterî altında yer alan Maden Mukaataası (MMK.); Maden 
Mukataası İstanbul Gümrük Emaneti (MMK. İGE.); Başmuhasebe (BŞM.) ve 
Başmuhasebe İstanbul Gümrük Emaneti (BŞM. İGE.) fonlarının incelenen dö-
neme ilişkin olan bütün belgelerinin taranması suretiyle elde edilmiştir. Her ne 
kadar fonlarda, belgelere ilişkin olarak verilen tanımlamalar çoğu zaman farklılık 
gösterse de, konu ile ilgili olan ve içerik olarak benzer sistematiğe sahip bütün 
belgeler gözden geçirilerek bu derleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bel-
geler, İstanbul’da Galata ve Karagümrüğü olarak örgütlenmiş olan iki güm rük ten, 
ülke dışından deniz yoluyla gelen malların kaydını tutan Galata Gümrüğü’ne 
aittir. Kara yoluyla İstanbul’a gelen malların kaydının tutulduğu Karagümrüğüne 
ait belgelerin sistematiği farklı olduğu için İstanbul’a gelen malları göstermesine 
rağmen bu çalışmada bu gümrüğe ait belgeler kullanılmamıştır.

Yapılan karşılaştırma, arşiv belgelerinin de sınırlılıkları nede niy le, İstan bul’a 
mal getiren/gönderen tüccarların tabiiyetleri, İstanbul’a ithal edi len mal çe şit-
leri ve İstanbul’a mal getiren gemilerin kalkış limanları bağlamında üç kriter 

“Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi”, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet 
ve Ekonomi, 6. Basım, İstanbul–2009, s. 63.

27 Bu karşılaştırma yapılırken daha önceden İzmir ile ilişkili olarak yazılmış ve aynı dö-
nemleri kapsayan bir başka makale çalışması esas olarak alınmıştır. Bkz.: A. Mesud 
Küçükkalay, “Imports to Smyrna between 1794 and 1802: New Statistics from the 
Ottoman Sources”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 51 (2008), 
ss. 487–512.
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dikkate alınarak yapılmıştır. İlkinde İstanbul’a mal getiren tüccarların tabii-
yetleri ile her tabiiyetin ne kadarlık bir gümrük vergisi ödediği hesaplanarak 
İzmir’in verileri ile karşılaştırılmıştır. İkincisinde, İstanbul’a mal getiren gemile-
rin kalkış yaptıkları limanlar ve herbir limandan kalkış yapan gemilerin ödediği 
vergiler hesaplanıp İzmir’in aynı dönem verileri ile karşılaştırılmıştır. Üçüncü-
sünde ise İstanbul’a gelen mallar parça bazında gruplanarak, herbir grubun ne 
kadar vergi geliri bıraktığı hesaplanmış ve yine İzmir’in aynı dönem verileri ile 
karşılaştırıl mıştır.

Elde edilen sonuç, İstanbul’un bütün sosyo–ekono mik fark lı lık larına rağ men, 
İzmir gibi bir başka önemli büyük kentin ve ticaret merkezinin ithalat karak te-
rinden farklı bir yapıya sahip olmadığını gösterir niteliktedir. O halde, bu çalış-
ma nın elde ettiği sonuca bağlı olarak, İstanbul’un içinde bulunduğu sosyal, siya sal, 
ekonomik ve finansal farklılığın, onun tüketim kültürünü, ticaret yaptığı li man-
ları ve ticari ortağı olan tüccarların tabiiyetlerini çok da fazla değiştirmediği ni, bu 
çalışma ile ortaya konulmuş bir yargı olarak ifade etmek mümkündür. Ancak bu 
yargıyı, bu makalenin incelediği dönem ve arşiv verilerinin sınırlılıkları bağlamın-
da ihtiyatlı okumak ve yeni çalışmalarla desteklenmediği sürece genelle me yap-
maktan kaçınmak gerektiği de açıktır.

2. İstanbul ve İzmir İthalatında Tüccar Tabiiyetleri

1793–1803 döneminde İstanbul’a mal getiren toplam 1.835 adet tüccar güm-
rük belgelerinde kayıt altına alınmıştır ve tüccarların milliyet dağılımları Gra fik 
1’de gösterilmektedir. Bunların 514 (%28,01) adedinin milliyeti kayıtlara geçi-
ril  memiştir. Geriye kalan 1.321 tüccarın milliyetinin ne olduğu kayıtlara yan-
sıtıl mış tır. Buna göre ilk sırayı 494 (%26,92) tüccar ile Nemçeli (Avusturyalı) 
tüc carlar; ikinciliği 365 (%19,89) ile Rus tüccarlar ve üçüncülüğü 131 (%7,13) 
tüccar ile Fransız tüccarlar almaktadır.

İstanbul’a mal getiren tüccarlar arasında Avusturyalıların ve Rusların ezici bir 
çoğunlukta ilk sıraları almaları, 18. yüzyıl boyunca Osmanlı İstanbul’unun it ha-
latında önemli rolü olan Fransız tüccarların yavaş yavaş İstanbul ticaretinde etkin-
liklerini yitiriyor olduklarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Fran sa’nın 
18. yüzyıl boyunca Osmanlı ve özellikle İstanbul’a yaptığı ihracat, 1789 ihtilali 
ve 1798 Napolyon’un Mısır’ı işgali ile Kıta Avrupa’sına yaptığı blokajla birlik-
te kesintiye uğrayacaktı. Ancak buna ek olarak İngilizlerin dikkatlerini Levant’a 
çevirmeleri, Akdeniz ticaretinde bir başka zorlu rakibin Fransız ticareti üzerin-
de azaltıcı bir etkiye neden olacaktı. Nitekim E. Eldem’in 18. yüzyıl bo yun ca 
Fransa’nın İstanbul’a yaptığı ihracat (İstanbul’un ithalatı) göz önüne alındı ğın da 
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hem mamul mallarda, hem kumaşta ve hem de koloni mallarında, dalgalamalar 
olmakla birlikte yükselen bir trend izlemek mümkündür.28

İngi liz  le rin 18. yüzyıl boyunca İstanbul ticaretindeki göreli geriliklerini ise iki 
nedenle açıklamak müm kündür. İlki, 18. yüzyıl boyunca İngilizlerin, daha çok, 
dünyanın uzak bölgeleri ile ilgilenerek dikkatlerini Akdeniz havzasından uzak 
tutmalarıdır. İkinci neden ise 18. yüzyılın sonlarında başlayarak 1810’lu yılla-
ra kadar süren, Napolyon’un İn gil tere ve Kıta Avrupa’sına uyguladığı blokajla 
ilgi li dir. Nitekim 1810’lu yıl lar dan sonra İngiltere, dikkatini Akdeniz havzasına 
çevir miş ve o tarihten sonra bu böl gedeki ticari üstünlüğü eline geçirmeye baş-
la mıştır.

Diğer 164 (%8,90): Zımmî 36 (%1,96); Dubrovnik 34 (%1,85); Brandenburg 31 
(%1,68); Danimarkalı 29 (%1,58); Sicilyalı 18 (%0,98); Flemenk 7 (%,16); Osmanlı 4 
(%0,21); Yahudi 3 (%0,16); Korfulu 1 (%0,05); Kefalonyalı 1 (%0,05).

İstanbul’un Avrupa ile olan kara ticareti söz konusu olduğunda, tüccar mil li-
yetleri doğal olarak Avus turyalı tüccarlar lehine büyük bir değişim göster mek tedir. 

28 Bkz.: Edhem Eldem, French Trade in İstanbul in the Eighteenth Century; Brill Pub., 
Leiden–1999, s. 13–90.

Grafik 1: Tüccar Tabiiyetlerinin Dağı l ımı
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1795–1804 dö ne minde Belg rad’tan İstanbul’a mal getiren kervan lar da yer alan 
318 tüccarın 90’ı (%28,30) Avusturyalı; 19’u (%5,97) Fransız ve 18’i (%5,66) ise 
Rus tüccar lar dan oluşmak ta dır.29 19. yüzyılın sonlarına gelindi ğin de ise durum 
değişecek ve Os man lı Gay ri müs limi olan tüccarlar İstanbul tica re tinde söz sahibi 
olmaya baş laya caklardır. Nitekim 19. yüzyılın sonuna gelin diğinde İs tan bul’da 
kaydı tutulan 1.000 tüccarın yalnızca %3’ünün Fransız, İngiliz ve Almanlardan 
oluştuğu görül mektedir.30 Rus tüccarlar, İstanbul ve İzmir gibi şehir le rin limanla-
rında 18. yüzyıldan itibaren görülmelerine rağmen, hem Rus tüccar ların sattıkları 
mallar itibariyle Avrupalı ulusları saf dışı bırakamamaları, hem de Os man lı ile 
yaptıkları savaşlara bağlı olarak, bu ticaret dalgalanmalı gerçekleş miş tir. 18. yüzyıl 
boyunca zaten yavaş gelişen Osmanlı–Rus ticareti, 1783’de ya pı lan ticaret antlaş-
masının da üzerinden henüz on yıl geçince, Fransız–Osmanlı Sa vaşı nedeniyle 
kapanan boğazların ticareti daraltıcı olumsuz etkisine maruz kalacaktı.31 

Gerçekten de Rusların Osmanlı ve diğer ülkelerle Karadeniz üzerinden yap-
tıkları ticaret, 18. yüzyıl ortalarında başlangıç aşamasındaydı. İki ülke arasında 
ticaret antlaşması yoktu. Rus tüccarların İstanbul’daki yerli ve yabancı tüccarlarla 
olan ilişkisi kendiliğinden gerçekleşiyordu. Rusların malları İstanbul’a daha çok 
Ukrayna, Polonya ve Avusturya–Macaristan üzerinden, kara yo luyla ulaşıyordu. 
Malların çok küçük bir kısmı, Dinyeper ve Don nehirleri ağ zın dan, Osmanlı un-
sur ların gemileri tarafından taşınıyordu.32 18. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı–
Rus ticaretinin gelişmesi söz konusu olsa bile, savaşlar bu ticareti baltalayan en 
önemli unsur olarak ortaya çıkacaktı.

Grafik 2’de, toplam vergi gelirleri içinde tüccar tabiiyetlerinin payları gösteril-
mektedir. Grafik 2’de dikkati çeken en önemli nokta, özellikle İngiliz ve Fransız 
tüccarlar söz konusu olduğu zaman, toplam tüccar sayısı içindeki yüzde payların-
dan, toplam vergi geliri içinde daha yüksek oranda bir vergi bırakmış ol ma larıdır. 
Toplam tüccar içinde yalnızca %3,37’lik (62 adet) bir paya sahip olan İn  gi lizlerin, 
toplam vergi gelirinin %14,60’ını ödemiş olmalarını iki şekilde açık la mak müm-
kün olabilir. İlki, İngiliz tüccarların sayıca az olmalarına rağmen hacim (miktar) 

29 A. Mesud Küçükkalay–Numan Elibol, “Osmanlı İmparatorluğu’na Karayolu ile Yapı-
lan İhracatın Değerlendirilmesi: 1795–1804”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Der-
gisi, C. 4, s. 1, 2004, s. 53’deki Tablo 3.

30 Donald Quataert, The Ottoman Empire 1700–1922, Cambridge University Press, New 
York–2005, s. 129.

31 Virginia Paskaleva, “Osmanlı Balkan Eyaletlerinin Avrupalı Devletlerle Ticaretleri Ta-
rihine Katkı”, İÜ. İktisat Fakültesi Mecmuası, C. 27, s. 1–2, 1967–68, s. 58–59.

32 N. G. Kireev, “On the History of Russian Turkish Trade Relations via Istanbul in the 
Middle of the 18th Century”, AIESE. Bulletin, 12 (1974), s. 126.
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olarak daha çok mal getirmiş olabilecekleridir. Ancak bu yorum, İngiliz tüccarla-
rın yalnızca 382 parça (bkz. Ek 3) mal getirerek; Avusturyalı (1.409 par ça), Rus 
(1.176 parça), Fransız (448 parça) ve Venedikli (319 parça) tüccar ların gerisinde 
kalmış olmaları nedeniyle geçerliliğini yitirmektedir. Getir miş ol duk ları malla-
rın kalem olarak az olmasına rağmen hacimce büyük (örneğin bir kalemde çok 
büyük miktarda kahve ya da demir gibi) olması kısmen vergideki değişimi açık-
layabilir. Nitekim arşiv kayıtlarına bakıldığı zaman gerçekten de İngiliz gemileri-
nin tek bir partide hacim olarak daha çok mal getirdikleri gö rül mektedir. Ancak 
asıl etki, İngilizlerin getirdikleri bu malların değer itibariyle yüksek ol maları ve 
bu nedenden dolayı da yüksek bir gümrük vergisi ödemeye maruz bıra kıl maları 
olmalıdır. Bunda, İngilizlerin özellikle Amerika’dan getirdiği kah ve, ka ka o, rom, 
baharat, boya maddeleri ve şeker gibi değer olarak yüksek ve Os man lı toprakla-
rında da rağbet gören sömürge ürünlerinin ticaretini yap ma larının rolü de gözar-
dı edilmemelidir. Grafik 3’de ise hem tüccarların milliyetleri, hem de herhangi 
bir milliyete ta bi olan tüccarların bırakmış oldukları vergi gelirleri yüzde olarak 
birlikte göste rilmektedir.

Diğer %6,73: Zımmî %0,83; Bubrovnikli %0,64; Bran denburg %2,20; Danimarkalı 
%1,98; Sicilyalı %0,75; Fle menk %0,15; Osmanlı %0,8; Yahudi %0,8; Kefa lonyalı 
%0,06.

Grafik 2: Toplam Vergi İçinde 
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Tablo 1’de İstanbul ve İzmir’e mal getiren tüccarlar tabi olduk ları mil li yetler 
açısından karşılaştırılmaktadır. Tablo 2’de ise, İstanbul ve İzmir’e mal getiren ya 
da gönderen tüccarların gümrüğe bıraktıkları vergi miktarları karşı laştırmalı ola-
rak gösterilmektedir. Ancak söz konusu dönemde İzmir’e mal getiren tüccarla-
rın milliyetleri kayıt altına alınmadığı için İzmir’in 1818–1839 dönemi verileri 
dikkate alınmıştır. Bu nedenle de tablodaki benzerlik ve farklı lık la ra dönemsel 
farklılık nedeniyle ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. 

Milliyetler açısından bakıl dı ğın da İzmir’e ve İstanbul’a mal getiren tüc car-
ların fazlaca farklılaşmadıkları dik kat çekmekte dir. Her iki kentte de Avursturyalı, 
Fransız, İngiliz ve Rus tüc carlar ilk sıraları pay laşmaktadırlar. Osmanlı ile hangi 
ulusların tüccarlarının ticari faaliyet içinde ol duk ları elbette çok farklı değişkenin 
etkisi altındadır. Bu değişkenlerin en belir leyici olanları söz konusu ulusların ti-
ca rete bakış açıları, Osmanlı ile olan ilişkileri ve yapmış oldukları ticari anlaş-
malar, savaşlar, ulusların bulundukları coğrafya ların ticari jeo–stratejisi ve tarihi 
zorun lu luk ların dayatmaları olarak belirlenebilir. İzmir limanında İngilizlerin çok 
büyük bir sıçrama göstermesi, yukarıda da ifade edildiği gibi verilerin zamansal 
fark lı lı ğın dan kaynaklanmaktadır. İngilizler, 1815’de Napolyon’un blokajından 
sonra, dik katlerini Akdeniz’de yoğunlaştırmış lar dır. Avrupa tüccarlığı kurumu da, 
1800’lerin başında devreye giren yeni bir statüdür. Bu nedenle de İngilizlerin bu 
çıkışını verilerin dönemine bağlı olarak değerlendirmek gerekir.

Grafik 3: Tüccar Tabiiyetleri ve  Toplam Vergideki Payları  (%)
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Tablo 1: Tüccarlar Açısından İstanbul ve İzmir’in Karşılaştırılması

İstanbul İzmir*
Milliyet Tüccar Sayısı % Milliyet Tüccar Sayısı %

1 Nemçe 494 26,92 1 İngiliz 2.321 22,69
2 Moskov 365 19,84 2 Fransız 1.945 19,01
3 Fransız 131 7,13 3 Nemçe 1.853 18,11
4 Venedik 105 5,72 4 Avrupa Tüccarı 1.060 10,36
5 İngiliz 62 3,37 5 Moskov 659 6,44

Diğer 678 37,02 Diğer 2.391 23,29

Toplam 1.835 100 Toplam 10.229 100

*Söz konusu periyotta İzmir’e ilişkin olarak tutulan gümrük kayıtlarında tüccarların 
tabiiyetlerine yer verilmediğinden 1818-1939 dönemindeki rakamlar esas alınmıştır. 
Bkz.: A. Mesud Küçükkalay, Osmanlı İthalatı İzmir Efrenç Gümrüğü Örneği 1818-
1839, Kitap Yayınevi, İstanbul-2006.

Tablo 2: Tüccarların Ödedikleri Vergi Açısından İstanbul ve İzmir’in 
Karşılaştırılması

İstanbul İzmir*

Milliyet Vergi** % Milliyet Vergi** %
1 Nemçe 5.054.409 22,63 1 İngiliz 206.774.253 44,29
2 Moskov 4.318.142 19,33 2 Fransız 48.818.607 10,45
3 Fransız 2.462.021 11,02 3 Nemçe 48.075.045 10,29
4 Venedik 903.989 4,04 4 Avrupa Tüccarı 35.862.536 7,68
5 İngiliz 3.260.086 14,59 5 Moskov 16.376.289 3,50

Diğer 6.335.649 28,36 Diğer 110.882.778 23,75

Toplam 22.334.296 100 Toplam 466.789.508 100

*Söz konusu periyotta İzmir’e ilişkin olarak tutulan gümrük kayıtlarında tüccarların 
tabiiyetlerine yer verilmediğinden 1818-1939 dönemindeki rakamlar esas alınmıştır. 
Bkz.: A. Mesud Küçükkalay, Osmanlı İthalatı İzmir Efrenç Gümrüğü Örneği 1818-
1839.

**Akçe olarak.

3. İstanbul ve İzmir İthalatında Mal Gönderen Limanlar

İstanbul’un 1793–1803 dönemindeki on yıllık ithalatı söz konusu oldu ğun da, 
İstanbul’a mal getiren gemilerin yaklaşık yarısının Trieste ve Livorno iskelele rin-
den kalkış yaptığı ve bu iskelelerle bağlantısı olan iç bölge mallarının bu limanlar 
aracılığı ile İstanbul’a ulaştığı görülmektedir. Söz konusu dönemde İstanbul’a 
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gelen 170 geminin 48’i (%28,23) Trieste’den; 31’i (%18,23) ise Livor no’dan 
kalkış yapmışlardır. Marsilya’dan (Fransa) yalnızca 14 (%8,23); Ceno va’dan 10 
(%5,88) ve İngiltere’den ise 8 (%4,70) gemi ticaret amaçlı olarak İs tanbul’a gel-
miştir. İstanbul’un ticari ilişkilerinde Avrupa’nın Akdeniz iske lele ri nin üstünlü-
ğü tartışmasız ön sıralarda yer almaktadır. Örneğin, Doğu Akdeniz’in en önemli 
limanlarından olan İskenderiye bile bu anlamda Avrupa limanlarının ge  ri sinde 
kalmıştır. Nitekim 1782 yılında İskenderiye’de yer alan toplam 1039 geminin 
yalnızca 82 (%7,8) adedi İstanbul ile ticari ilişkilerde taşımacılık yapmıştır. Bu 
gemilerin 12 (%1,15) adedi Avrupa bandıralı; 70 adedi (%,6,73) ise Osmanlı 
bandıralı gemilerdir. 1785’e gelindiğinde, sadece üç yıl sonra, oran çok fazla de-
ğişmemiş ve 1172 geminin 82’si (%6,99), İstanbul ile sürdürülen ticari faaliyette 
taşımacılık yapmışlardır. Bu sayı içinde Avrupa bandıralı gemilerin toplamı 40 
(%3,41); Osmanlı bandıralı gemilerin sayısı ise 42’dir (%3,58).33

Diğer 20 (%11,69): Messina 7 (%4,11); Fransa 2 (%1,17); Malta 2 (%1,17); İsten-
dil 2 (%1,17); Çamlıca 2 (%1,17); İspanya 1 (%0,58); Sakız 1 (%0,58); Rusya 1 
(%0,58); İzmir 1 (%0,58); Sisam 1 (%0,58).

33 Daniel Panzac, “XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Deniz Ticareti”, (Çev. 
s. Yılmaz), Tarih İncelemeleri Dergisi, C. 4, 1989, s. 181’deki Tablo 3’den derlenmiştir.

Grafik 4: Limanların Dağı l ımı

Trieste (48)
28%

Liv orno (31)
18%

İngiltere (8) 
4,70%

Venedik (9) 
5,29%

Kay dı Yok 
(30) 17,64%

Diğer (20) 
11,69%

Cenov a (10)
6% Marsily a 

(14)
8%



A. MESUD KÜÇÜKKAL AY

337

Grafik 4’den de görülen Trieste ve Livorno’nun üstünlükleri, bu iki kentin 
içinde bulunduğu jeo–stratejik avantajlardan, liman hizmetlerinden ve tarih bo-
yunca ticari bir üs olma konumlarını sürdürme konusundaki ısrarlarından kay-
naklanıyordu. Bu iki liman, aynı zamanda, orta, güneybatı ve doğu Avrupa’nın 
Os manlı İstanbul’una ve Ak de   niz iskelelerine ulaşacak mallarını, karayoluna 
o ran la daha az maliyetle ve so runsuz ulaştırabiliyorlardı. Özellikle savaş dönemle-
rin de karayolunun güvensiz at mosferi, bu iki limanın denizyolu bağlantısı ile 
bertaraf edilebiliyordu. Örneğin, Napolyon savaşları zamanında Fransa, mallarını 
Levant’a deniz yoluyla gönde re me diği için Livorno, Cenova, Trieste ve Anko-
na’ya ulaşan karayollarını kullan mak zorunda kaldı.34 Bu durum, diğer uluslar 
arasındaki gerginliklerde ve ABD Bağımsızlık Savaşı ve Fransız İhtilali gibi siyasi 
olaylarda da ortaya çıktı.

Bu li man lar üzerinde merkezi yönetimlerin titizlikle durması da bu liman-
la rın ticari avantajlarını destekliyordu. Özellikle Trieste, Avusturya’nın Osmanlı 
ticaretindeki artan rolüne paralel olarak önem kazanmaya başlamıştı. 18. yüzyıla 
gelindiğinde, Avusturya hükümeti Trieste’yi Venedik’e rakip bir liman haline ge-
tirebilmek için ayrıcalıklar vermişti. Daha 18. yüzyılın başlarında, 1719 yılında, 
Trieste, Selanik ve İstanbul’da şubeleri olan bir Avusturya Levant Kumpanyası 
kurulmuştu. 1754’e gelindiğinde ise Maria Teresa tarafından bu kuruluş yeniden 
onaylanacak ve buna bir de Avusturya ticaret filosu eklenecekti.35

Livorno’nun önemi ise en başta İstanbul ve Livorno’nun Musevi cemaat le ri 
arasındaki ilişkiden kaynaklanıyordu. İngiliz gemiciler Floransa kumaşlarını bu-
ra dan yüklerken, İngiliz ve Hollandalı gemiciler Livorno’da mola verirlerdi. Bu-
rası aynı zamanda bazı tüccarların İstanbul’a kumaş ve madeni para yollayarak 
oradan deri ve yün getirtmek için İngiliz ve Hollanda gemilerini kiraladıkları bir 
liman özelliği gösteriyordu.36 Livorno, Akdeniz iskelelerindeki Musevi tüccarla-
rın ve hatta batı Akdeniz’de yeni görünmeye başlayan Ermeni tüccarların da bir 
ara limanı olma özelliği gösteriyordu. Livorno ile Selanik ve İzmir ile İskende-
riye arasındaki ilişkiler oldukça yoğundu. 1747 yılında Toskana Grandükü’nün 
uyruk ları na, Osmanlı’da serbest ticaret yapma hakkı verildiğinde, bu haktan da 
önce Livornolular yararlanmışlardı.37

34 E. Frangakis Syrett, “Greek Mercantile Activities in the Eastern Meditarrenean 1780–
1820”, Balkan Studies, Vol. 28, No. 1, 1987, s. 76.

35 Robert Mantran, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ticaretin Değişmesi”, 
(Çev. Z. Arıkan), Tarih İncelemeleri Dergisi, C. 3, 1987, s. 164–165.

36 Robert Mantran, “XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Doğu Akdeniz’de Ticaret: Deniz 
Korsanlığı ve Gemi Kafileleri”, Belleten, 1988, s. 688.

37 Mantran, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ticaretin Değişmesi”, s. 166.
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Osmanlı’nın Avrupa ile ticaretinde, özellikle taşımacılık ve Osmanlıya mal 
getiren gemilerin kalkış limanları söz konusu olduğunda, savaşların son de re ce 
belirleyici oldukları görülmektedir. Osmanlılar özellikle savaş durumunda bo ğaz 
trafiğini kapattıkları gibi taşınacak olan malların, savaş halinde olunan ulusun 
gemileriyle taşınmaması için de önlemler alıyordu.38 Örneğin 1802–1805 arasın-
da, İzmir’e mal getiren toplam 175 ticaret gemisinin yalnızca 18’inin (%10,28) 
İngiliz ve 8’inin (%4,57) Fransız bandırası taşımasına karşılık Rus ve Avusturya 
bandıralı gemilerin üstünlüğe sahip olmaları bu açıdan anlamlıdır.39 Grafik 4’de 
İstanbul’a gelen 170 geminin kalkış limanları, Grafik 5’de ise bu limanlardan 
gelen gemilerden tahsil edilen ver  gi gelirleri görülmektedir. 

38 Bkz.: A. Mesud Küçükkalay–Numan Elibol, “Ottoman Imports in the Eighteenth 
Century: Symryna (1771–72)”, Middle Eastern Studies, V. 42, No. 5, 2006, ss. 723–
740.

39 A. Mesud Küçükkalay, “İzmir Efrenç Gümrüğü Mukataasına Ait 1802–1805 Tarihli 15 
Adet Defterin Analizi”, Türklük Araştırmaları Dergisi, 16, Güz–2004, s. 220’deki Tablo 
2’den derlenmiştir.
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Grafik 6’da ise hem limanların hangi sa yı da gemi göndermiş oldukları hem 
de gönderdikleri gemilerin toplam vergi geliri içindeki payları birlikte gös te ril -
mektedir. Buna göre Trieste’den gelen gemiler top lam verginin %35,01’ini; İn-
gil  tere’den gelenler %14,22’sini; Livorno’dan gelen ler %11,98’ini ve Marsil ya’dan 
gelenler %8,30’unu ödeyerek ilk dört sırayı pay laş mış lardır. Grafikten an la şılan, 
yalnızca İngiliz tüccarların değil, İngil te re’den kalkan gemilerin de değer olarak 
yüksek değere sahip malları İstanbul’a getirmiş oldukları ya da hacim olarak daha 
büyük hacimde mallar taşımış olduklarıdır.

Tablo 3’de ise 1793–1803 döneminde İzmir’e ve İstanbul’a mal getiren ge mi -
le rin kalkış limanları yer almaktadır. Buna göre her iki kente gelen gemilerin de 
ağırlıklı olarak Trieste, Livorno ve Cenova iskelelerinden kalkış yaptıkları anlaşıl-
maktadır. Tablodan ortaya çıkan ilginç bir durum, İstanbul’a Marsilya (Fransa) ve 
Venedik’ten gemiler gelirken, İzmir’e de Kırım ve Hollanda’dan gemilerin gel mek-
te olduğudur. Bunu taşımacılıktaki mesafe ile değil de, İzmir ve İstanbul’un talep 
ettikleri tüketim malları, tüccarların kârlılıkları ve ticari yapının kendi gerek li-
liklerinin sonucu olarak ortaya çıkan bir durum olarak okumak gerekir. 

Trieste, Livorno ve Cenova’nın İzmir ve İstanbul’a gelen ticaret gemi lerini gön-
deren ilk üç iskele olma özelliği, İzmir’e ait 1797–99 dönemine ilişkin olarak kay-
dı tutul muş bir gümrük irad (gelir) defterine bağlı olarak yapılmış bir çalışmada 
da ortaya konulmaktadır. Bu çalışmada söz konusu dönemlerde İzmir’e gelen 321 
geminin 77’sinin (%23,98) Trieste’den; 37’sinin (%11,52) Kırım’dan; 35’inin ise 

Grafik 6: Limanlar ve Toplam Vergi İçindeki Payları (%)
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(%10,90) Cenova’dan kalkış yaptığı saptanmış tır. Daha sonra sırasıyla Livorno, 
Marsilya ve Messina gelmektedir.40 Tablo 4’e bakıldığında, Trieste, Livorno ve 
Cenova’dan kalkış yapan gemilerin hem İstanbul’da hem de İzmir’de, ödenen ver-
giler açısından ilk beş içinde yer aldığı dikkati çekmektedir. İstanbul’da Marsilya 
ve Venedik’ten kalkış yapan gemilerin aksine; İzmir’de İngiltere ve Hollanda’dan 
kalkan gemiler, ödenen vergi açısından ilk beş içine dâhil olmuşlardır.

Tablo 3: Gemilerin Geliş Limanları Açısından İstanbul ve İzmir’in 
Karşılaştırılması

İstanbul İzmir
Limanlar Gemi Sayısı % Limanlar Gemi Sayısı %

1 Trieste 48 28,23 1 Trieste 33 28,69
2 Livorno 31 18,23 2 Cenova 15 13,04
3 Marsilya 14 8,23 3 Livorno 14 12,17
4 Cenova 10 5,88 4 Kırım 11 9,56
5 Venedik 9 5,29 5 Hollanda 7 6,08

Diğer 58 34,14 Diğer 35 30,46
Toplam 170 100 Toplam 115 100

Tablo 4: Limanların Bıraktıkları Vergi Açısından İstanbul ve İzmir’in 
Karşılaştırılması

İstanbul İzmir
Limanlar Vergi Miktarı** % Limanlar Vergi Miktarı** %

1 Trieste 7.819.517 35,01 1 Trieste 4.579.611 37,11
2 Livorno 2.676.251 11,98 2 Cenova 2.074.784 16,81
3 Marsilya 1.853.670 8,29 3 Livorno 2.088.291 16,92
4 Cenova 725.008 3,24 4 İngiltere 1.530.286 12,,40
5 Venedik 919.443 4,11 5 Hollanda 1.065.449 8,63

Diğer 8.340.407 37,34 Diğer 1.001.338 8,10
Toplam 22.334.296 100 Toplam 12.339.759 100

**Akçe olarak.

4. İstanbul ve İzmir: Tüketim Refleksleri Karşılaştırması

İstanbul, sahip olduğu özellikleri ile Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük 
tüketim ve ithalat merkeziydi. Bu nedenle de yaptığı ithalat, ihracatından sürekli 

40 A. Mesud Küçükkalay, “İzmir Efrenç Gümrüğü’ne Ait Bir İrad Defterinin Analizi ve 
Ticarete İlişkin Sonuçları (1797–99)”, Belleten, C. LXX, No. 257, 2006, s. 279.
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olarak büyük gerçekleşiyordu. İmparatorluğun diğer büyük kentlerinde olduğu 
gibi mensucat, İstanbul’da da ilk ithal malı olma özelliğine sahipti. 1793–1803 
döneminde İstanbul’a ithal edilen toplam 5.321 parça malın 1.819’u (%34,18) 
mensucat mallarından oluşurken, bu mallar, toplam olarak tahsil edilen 186.119 
kuruşluk verginin 87.465 kuruşunu (%46,99) sağlayarak neredeyse toplam itha-
la tın ve vergi gelirinin yarısını tek başına oluşturmuş durumdaydı. Mencusatın 
itha lat taki bu ağırlığı yanında diğer malların ağırlıkları mütevazi kalmaktadır. 
Daha sonraki sıralamada yer alan gıda, manifatura ve tuhafiye ile baharat ve 
eczaya iliş kin malların parça bazında %5 ile %8 arasında; tahsil edilen toplam 
vergi geliri içinde ise %7 ile %9 arasında bir paya sahip oldukları Grafik 7’den 
anlaşılmak ta dır. 

Aynı dönemde karayolu ile İstanbul’a gelen mallarda da sıralama değiş me  mek te 
ve ilk üç sırayı mensucat, baharat ve ecza ile manifatura ve tuha fiye almak ta dır. 1795–
1804 döneminde Belgrad’tan İstanbul’a gelen kervanlarda yer alan top lam 1.036 
parça malın 571’ini (%55,11) mensucat oluşturmuş ve toplam ver ginin %80,90’ı 
da mensucat mallarından tahsil edilmiştir. Mensucattan sonra 148 parça (%14,28) 
ve %8,34’lük vergi oranıyla baharat ve ecza; 82 parça (%7,91) ve %4,04’lük vergi 
oranıyla manifatura ve tuhafiyeye ilişkin mallar sıralamada yer almaktadır.41 

18. ve 19. yüzyıl boyunca başta Fransızlar ve İngiliz ler olmak üzere, bir çok ulus, 
Osmanlı’ya değişik mallar satıyorlardı. 18. yüzyıl boyunca İstanbul’a gelen Fran-
sız gemileri Galata mağazalarını kendi yükleri ile besliyordu. Kumaş (londrin ve 

41 Küçükkalay–Elibol, “Osmanlı İmparatorluğu’na Karayolu ile Yapılan İhracatın 
Değerlendiril mesi 1795–1804”, s. 52’deki Tablo 2’den derlenmiştir.

Grafik 7: Mallar ve Toplam Vergi İçindeki Payları (%)
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çuha), şeker, kahve, ipekli ürünler, baharat, boya maddeleri, demir, kalay ve kağıt 
gibi her türlü mamul batı mallarını ve insanlarını frenk terimi altında birleştirme 
eğiliminde olan Osmanlı tüketicisine artan bir şekilde sunuyor du.42 Fransızların 
İstanbul ile yaptıkları ticaretin yıllık tutarı, 18. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde 
20 milyon franka ulaşıyordu ve bu ticaret hacminde yünlü kumaşlar büyük bir ha-
cim tutuyordu. E. Ebesci, 18. yüz yıl boyunca özellikle Fransız yünlü kumaşlarının 
fiyat, renkle rin deki canlılık ve dayanıklılık ların dan dolayı İngiliz yünlülerinden 
daha iyi kalitede olduğunu ve bu yüzden de Osmanlı’da daha yüksek talebe maruz 
kaldığını belirt mek tedir.43 Kumaşlar içinde yünlü ve ipekliler, Şam işi damaskolar, 
Venedik’ten ge len sırma lı ipek brokarlar, Cenova’dan gelen kadife, saten ve hareli 
kumaşlar ö nem li bir yer tut mak taydı.44 Yünden sonraki en ö nem li tü ke tim mad-
desini Ame rikan kahvesi o luş turuyodu. Fransızların İstan bul’dan aldık ları malların 
toplamı ise yıllık 700 bin Frank’a ancak ulaşabiliyor du.45

Mensucatın ardından, İstanbul’un ithalatını oluşturan en temel mal çeşit le ri, 
Venedik ve Cenova’dan kağıt; İngiliz ve Hollandalıların Baltık bölgesinden te-
min ettikleri hırdavat, kalay, pirinç, demir teller; İskenderiye üzerinden İstanbul’a 
ulaştırılan şeker, baharat, civa, kurşun, kırmız, bakkam, üstübeç (kurşun karbo-
nat) gibi mallardı. Venedik ve Marsilyalılar ise Polonya’dan sahte altın ve gümüş; 
Tunus’tan fes; Montpelier’den bakır asetatı; Marsilya’dan hint sümbü lü yağı ve 
şarap tortusu getirmekteydiler.46 İngilizlerin getirdiği kumaşa ek olarak kalay 
ve saat de onların ithat malları arasında önemli bir yer tutuyordu. İngiliz lerin 
İstan bul’daki saat satışları diğer bütün uluslarınkinden fazlaydı ve saat, 18. yüzyıl 
sonlarında İstanbul’da talep edilen lüks mallar arasında yer almaktaydı.47 Kalay, 
kumaş, çivit, pamuk ipliği, kırmız, fitilli kumaşlar, biber, kezzap, rom, şeker, si lah, 
çatal bıçak, mücevherat, cam ve cam ürünlerine ek olarak, 19. yüzyılın hemen 
başlarında Osmanlı İstanbul’una yılda yaklaşık 15.000 adet saat gelmekteydi.48

42 Eldem, s. 201.
43 Nicholas Michoff (ed.), Contribution A L’histoire du Commerce de la Turquie et de 

la Bulgarie III, Rapport Consulaires Français Documents Officiels et Autres Documents, 
Svichtov, 1950, s. 62 in Elias Abesci, “État actuel de l’empire Ottoman”, Paris : Chezla 
Villette 1792.

44 Beawes–Chitty, s. 161.
45 Charles Issawi (Ed.), The Economic History of Middle East 1800–1914, University of 

Chicago Press, London–1975, s. 31.
46 Beawes–Chitty, s. 161.
47 James Dallaway, Constantinople Ancient and Modern, London–1979, s. 90; Felix Beau-

jour, Tableau du Commerce de la Grece, Paris, s. 18 ve 23.
48 McGill, ss. 260–261.
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İstanbul’un, İzmir ve diğer Osmanlı kentlerine göre sahip olduğu bütün fark-
lılıklara rağmen ithal edilen mallar açısından bakıldığında, özellikle İzmir ile ara-
sında neredeyse hiçbir farklılığın bulunmadığı dikkati çekmektedir. Tablo 5’den 
de görüldüğü gibi parça bazında ilk beş grup mal İstanbul ve İzmir kent le rinde 
değişiklik göstermemektedir. Vergi geliri açısından bazı küçük değişiklikler olma-
sına, mesela değer olarak yüksek olan maden ve cam gibi mal grupları devre ye 
girmesine rağmen bu durum İstanbul ve İzmir’in ithal malları kompozisyonunu 
dönüştürecek nitelikte değildi.

Tablo 5: Tüketilen Mallar Açısından İstanbul ve İzmir’in Karşılaştırılması 
(Parça Bazında)

İSTANBUL İZMİR

Mal Grubu Parça Sayısı % Mal Grubu Parça Sayısı %

1 Mensucat 1.786 33,56 1 Mensucat 1.171 40,95

Yünlü 369 6,94 Yünlü 489 17,10

Pamuklu 348 6,54 Pamuklu 95 3,32

İpekli 227 4,26 İpekli 237 8,28

İplik 137 2,57 İplik 18 0,62

Keten 341 6,41 Keten 256 8,95

Diğer 364 6,84 Diğer 76 2,65

2 Gıda (Yiyecek ve İçecek) 467 8,77 2 Baharat, Ecza ve Kimya 413 14,44

Kahve 48 0,90 Baharat 109 3,81

Şeker 82 1,54 Boya Madd. 162 5,66

Yağlar 78 1,46 Diğer 142 4,96

Diğer 259 4,86 3 Manifatura ve Tuha ye 351 12,27

3 Manifatura ve Tuha ye 445 8,36 4 Gıda (Yiyecek ve İçecek) 195 6,82

4 Baharat, Ecza ve Kimya 411 7,72 Kahve 44 1,53

Baharat 129 2,42 Şeker 72 2,51

Boya Madd. 101 1,89 Yağlar 10 0,34

Diğer 181 3,40 Diğer 69 2,41

5 Kâğıt ve Kâğııt Ürünleri 362 6,80 5 Kâğıt ve Kâğııt Ürünleri 147 5,14

6 Cam ve Cam Ürünleri 359 6,74 6 Hırdavat 121 4,23

7 Hırdavat 305 5,73 Çivi 83 2,90

Çivi 49 0,92 Teneke 30 1,04

Teneke 86 1,61 Diğer 8 0,27

Diğer 170 3,19 7 Maden ve Maden Ürün. 104 3,63

8 Maden ve Maden Ürün. 288 5,41 Demir 29 1,04

Demir 98 1,84 Çelik 37 1,29

Çelik 73 1,37 Kurşun 17 0,59

Kurşun 13 0,24 Diğer 21 0,73

Diğer 104 1,95 8 Yarı Mekanik Aletler 103 3,60

9 Deri ve Deri Ürünleri 175 3,28 9 Cam ve Cam Ürünleri 76 2,65

10 Yarı Mekanik Aletler 81 1,52 10 Deri ve Deri Ürünleri 11 0,38

11 Diğer 642 12,06 11 Diğer 167 5,84

Toplam 5.321 100 Toplam 2.859 100
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Tablo 6: İthal Mallarından Tahsil Edilen Vergi Açısından İstanbul ve İzmir’in 
Karşılaştırılması

İSTANBUL İZMİR

Mal Grubu Vergi Miktarı** % Mal Grubu Vergi Miktarı** %

1 Mensucat 10.183.838 45,59 1 Mensucat 6.656.851 53,94

Yünlü 3.081.088 13,80 Yünlü 3.368.420 27,29

Pamuklu 1.779.174 7,97 Pamuklu 354.490 2,87

İpekli 1.223.488 5,48 İpekli 1.485.765 12,04

İplik 802.668 3,59 İplik 76.680 0,62

Keten 1.787.635 8 Keten 1.161.306 9,41

Diğer 1.509.785 6,76 Diğer 210.190 1,70

2 Gıda (Yiyecek ve İçecek) 3.058.426 13,69 2 Baharat, Ecza ve Kimya 1.393.163 11,29

Kahve 794.771 3,56 Baharat 337.243 2,73

Şeker 655.873 2,94 Boya Mad. 675.575 5,47

Yağlar 599.822 2,69 Diğer 380.345 3,08

Diğer 1.007.960 4,51 3 Manifatura ve Tuha ye 1.152.005 9,33

3 Maden ve Maden Ürün. 1.597.760 7,15 4 Gıda (Yiyecek ve İçecek) 1.130.430 9,16

Demir 785.500 3,52 Kahve 549.470 4,45

Çelik 209.155 0,94 Şeker 185.300 1,50

Kurşun 95.002 0,43 Yağlar 29.840 0,24

Diğer 508.103 2,27 Diğer 365.820 2,96

4 Baharat, Ecza ve Kimya 1.479.224 6,62 5 Hırdavat 481.590 3,90

Baharat 307.214 1,38 Çivi 390.510 3,16

Boya Madd. 656.968 2,94 Teneke 75.890 0,61

Diğer 515.042 2,31 Diğer 15.190 0,12

5 Cam ve Cam Ürünleri 1.403.240 6,28 6 Maden ve Maden Ürün. 441.250 3,57

6 Manifatura ve Tuha ye 1.400.401 6,27 Demir 181.890 1,47

7 Hırdavat 679.087 3,04 Çelik 79.910 0,64

Çivi 148.472 0,66 Kurşun 23.060 0,18

Teneke 143.724 0,64 Diğer 156.390 1,26

Diğer 386.891 1,73 7 Yarı Mekanik Aletler 327.040 2,65

8 Deri ve Deri Ürünleri 609.969 2,73 8 Kağıt ve Kâğıt Ürünleri 270.165 2,18

9 Yarı Mekanik Aletler 449.018 2,01 9 Cam ve Cam Ürünleri 194.713 1,57

10 Kâğıt ve Kâğııt Ürünleri 421.893 1,89 10 Deri ve Deri Ürünleri 10.703 0,08

11 Diğer 1.051.440 4,71 11 Diğer 281.849 2,28

Toplam 22.334.296 100 Toplam 12.339.759 100

**Akçe olarak.
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5. Sonuç ve Değerlendirme

18. yüzyılın son yıllarında İzmir ve İstanbul’un ithalat yapıları bir likte de-
ğerlendirildiğinde, bu yapıların birbirinden farklı olması gerektiğini düşünmek 
rasyonel bir çıkarım olabilir. Zira her iki ticaret merkezi –özellikle de İstanbul– 
içinde bulundukları koşullara göre farklı özelliklere ve fark lı hassasiyetlere sahip 
olmuşlardır. Bu nedenle de siyasi otoritenin bu şehirlere yönelik politikaları da 
farklı bir biçimde kurgulanmak, planlanmak ve uygulan mak zorunda kalmıştır. 
Bundan dolayı, özellikleri itibariyle birbirinden zıt yönlere doğru giden bu iki dev 
kentin ithal yapılarının farklı olmuş olabileceğini düşünmek rasyonel bir çıkarım 
olarak, ilk bakışta doğru kabul edilebilir.

Ancak rasyonel de olsa, bu çıkarıma rağmen 1793–1803 döneminde İstan-
bul ve İzmir kentlerinin ithalat yapılarının birbirlerine aynılık derecesinde benzer 
olduğu bu çalışma sonucunda elde edilen en önemli bulgu olarak ileri sürülebilir. 
İstanbul, sahip olduğu bütün farklılıklara rağmen ithal yapısı açısından İzmir gibi 
bir başka büyük kentten çok da farklı bir yapıya sahip değildir. İstanbul ve İzmir’e 
mal getiren tüccarlar Avustur yalı (Nemçe), Rus (Moskov), Fransız ve İngiliz; bu 
tüccarların mallarını taşıyan gemilerin kalkış yaptıkları limanlar ise Trieste, Li-
vorno, Marsilya ve Cenova olarak sıralanmaktadır. Her iki kentin ithalat malları 
arasında ise mensu cat mallarının hem parça bazında; hem de güm rüklere ödenen 
vergi bazında ezici bir üstünlüğü söz konusudur. Her iki kentte de mensucat mal-
ları, yaklaşık olarak toplam ithalatın %40’ını oluşturmak ta dır. Men su catı, gıda; 
baharat ve ecza; manifatura ve tuhafiye ile kağıt ve kağıt ürün lerine ilişkin mallar 
izlemektedir. Bu mal gruplarının bıraktıkları vergi gelirlerinin tüccar tabiiyetle ri-
ne, limanlara ve mallara göre olan sırala ması biraz değişse bile, ilk beş mal gru p 
yine de değişmemektedir. O halde bu çalışmanın sonucunda şöyle bir hipotezin 
doğru olduğunu ve bunu bir yargı şeklinde ifade etmenin sakıncası bulunma-
dığını belirtmek gerekir: İstanbul kenti, içinde bu lunduğu bütün farklılıklarına 
rağmen, Osman lı’nın bir başka büyük kenti ve ticaret merkezi olan İzmir’den, 
ithalat yapısı açısından farklılık gös  ter  me mektedir. 

Ancak bu çalışma sonucunda elde edilen söz konusu bulgunun, ça lış  ma -
nın iliş ki li olduğu zaman dilimine bağlı olduğunu; tarihsel dönemin ve coğ ra fi, 
siyasi, eko nomik ve benzeri koşulların farklılaşması ile değişme gösterebile ce ği-
ni; bu ne den le de genellemeye imkân vermediğini göz önünde tutmak gerekir. 
Genelleme yapabilmek için farklı dönemlere ait olan farklı veri setleri ile bu 
çalışmada ele alınarak incelenen araştırma sorusunun test edilmesi ve benzer 
sonuçlara ulaşılması ile ancak söz konusu sonucu genelleştirmek mümkün ola-
bilecektir.
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Farklılıkları Bağlamında Osmanlı İstanbul’unda İthalat: İzmir ile Bir Karşılaştırma 
(1793-1803)
Öz   Bu çalışma, İzmir, Selanik ve Bursa gibi, Osmanlı’nın büyük şehir le rin den 
sosyo–ekono mik, siyasi ve coğrafi olarak değişik bir yapıya sahip olan İs tan bul’un, 
ithalat karekteristiği açısından da farklılaşıp farklılaşmadığını in ce le me yi amaçla-
maktadır. Araş tırmanın temel sorusu, Osmanlı başkenti İs tan bul’un farklı bir ithalat 
karakteri var mıdır? Şeklinde formüle edilebilir. Bunun için, 1793–1803 döneminde 
İstanbul’a mal getiren 170 gemi; kalkış limanları, gemide malı bulunan 1.835 tüccar 
ve bu tüccarlara ait olan 5.321 kalem mal açı sından analiz edilmiş ve imparatorluk 
ithalatının yaklaşık %45’ini ger çek leştiren İzmir’in aynı dönem verileriyle karşılaştı-
rılmıştır. Elde edilen so nuç lar, İstan  bul’un sosyo–eko nomik, siyasi ve coğrafi olarak 
farklı bir yapıya sahip olmasına rağ men, İzmir gibi büyük bir şehrin ithal karakteri 
ile benzeştiği, ya ni İzmir’den farklı bir ithal yapısına sahip olmadığını göstermektedir. 
Ancak bir genelleme yapabilmek için, söz konu su bulgunun, farklı dönemlere ait ve-
rilerle test edilmesi ve böylece değişik dönem ve verilerden hareketle, bu çalışmadan 
elde edilen bulgunun doğrulanması gerektiği de gözden uzak tutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: Osmanlı ithalatı, İstanbul ithatalı, İzmir ithalatı, Osmanlı dış 
ticareti, Osmanlı ithal malları.
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EKLER

EK 1: İstanbul’a Mal Getiren Gemilerin Genel Kompozisyonu (1793–1803)

N
o

Geminin

Geldiği

Tarih

Geminin

Geldiği

Liman

Mal

Sayısı

(Parça)*

Gemideki 
Tüccar 
Sayısı

Tahsil

Edilen Vergi

(Akçe)

Tahsil Edilen Vergi 
(Kuruş)

(Akçe/120)

BOA. D. BŞM. 6149

1 22 Mart 1793 Marsilya 37 12 197.006 1.641,72

2 27 Mart 1793 Trieste 5 3 34.162 284,68

3 31 Mart 1793 KY 2 2 6.540 54,50

4 15 Nisan 1793 KY 4 3 2.524 21,03

5 17 Nisan 1793 Trieste 1 1 1.000 8,33

6 25 Nisan 1793 Trieste 10 6 66.422 553,52

7 ?? Nisan 1793 Trieste 3 2 46.836 390,30

8 25 Nisan 1793 Livorno 10 5 60.430 503,58

9 26 Nisan 1793 Venedik 3 2 2.961 24,68

10 02 Mayıs 1793 Marsilya 10 1 49.234 410,28

11 05 Mayıs 1793 KY 1 1 3.240 27,00

12 1793 KY 2 2 6.030 50,25

13 16 Mayıs 1793 Trieste 2 2 4.596 38,30

14 23 Mayıs 1793 Trieste 14 3 6.130 51,08

15 23 Mayıs 1793 Venedik 16 6 77.845 648,71

16 23 Mayıs 1793 Marsilya 22 8 75.272 627,27

17 23 Mayıs 1793 Venedik 11 7 36.600 305,00

18 28 Mayıs 1793 Marsilya 20 9 80.674 672,28

19 07 Haziran 1793 Trieste 1 1 480 4,00

20 12 Haziran 1793 Trieste 6 3 8.160 68,00

21 02 Temmuz 1793 Trieste 1 1 1.998 16,65

22 02 Temmuz 1793 KY 2 2 1.181 9,84

23 03 Temmuz 1793 Trieste 15 8 40.326 336,05

24 1793 Cenova 3 3 28.050 233,75

25 07 Temmuz 1793 Trieste 14 10 29.743 247,86

26 13 Ağustos 1793 KY 20 11 60.422 503,52

27 Ağustos 1793 KY 4 3 27.587 229,89

28 08 Eylül 1793 KY 4 4 19.764 164,70

Gemi Toplamı 243 121 975.213 8.126,78

D. MMK İGE 23475

1 ?? Kasım 1794 KY 58 11 119.311 994,26

Gemi Toplamı 58 11 119.311 994,26

BOA. D. MMK 22947

1 05 Şubat 1795 Livorno 41 11 331.731 2.764,43

2  Ocak 1795 KY 19 9 15.484 129,03

Gemi Toplamı 60 20 347.215 2893,46
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BOA. D. MMK İGE 23476

1 09 Ocak 1795 Trieste 27 12 119.311 994,26

2 28 Ocak 1795 Cenova 12 7 37.598 313,32

3 07 Şubat 1795 Cenova 22 12 122.375 1.019,79

4 24 Kasım 1795 Cenova 51 8 39.146 326,22

Gemi Toplamı 112 39 318.430 2653,67

BOA. D. MMK 22956

1 06 Ağustos 1795 Messina 1 1 41.967 349,73

2 26 Ağustos 1795 Cenova 50 19 313.556 2.612,97

3 26 Ağustos 1795 Venedik 71 25 191.352 1.594,60

4 28 Ağustos 1795 Trieste 78 31 172.868 1.440,57

5 17 Ağustos 1795 KY 6 4 12.149 101,24

Gemi Toplamı 206 80 731.892 6.099,10

BOA. D.  MMK. 22960

1 15 Kasım 1796 Venedik 31 12 75.572 629,77

2 19 Kasım 1796 Venedik 5 2 37.420 311,83

3 KY KY 7 5 36.387 303,23

4 01 Nisan 1796 Trieste 91 43 378.198 3.151,65

5 01 Nisan 1796 Trieste 184 30 563.105 4.692,54

6 ?? Nisan 1796 KY 10 8 16.568 138,07

7 29 Mart 1796 Fransa 12 4 6.593 54,94

8 30 Mart 1796 Genova 24 10 28.142 234,52

Gemi Toplamı 364 114 1.141.985 9.516,54

BOA. D. MMK. İGE. 23488

1 12 Nisan 1796 Messina 1 3 28.800 240,00

2 15 Nisan 1796 Trieste 62 24 194.866 1.623,88

3 19 Mart 1796 Livorno 7 7 43.764 364,70

4 21 Nisan 1796 Cenova 45 11 137.313 1.144,28

5 22 Nisan 1796 Livorno 27 20 210.924 1.757,70

6 29 Nisan 1796 Livorno 33 15 132.124 1.101,03

7 03 Mayıs 1796 Venedik 91 31 313.233 2.610,28

8 04 Mayıs 1796 Trieste 87 37 434.926 3.624,38

9 ?? Mayıs 1796 KY 25 11 101.308 844,23

10 09 Temmuz 1796 Trieste 88 26 246.409 2.053,41

11 12 Temmuz 1796 Trieste 106 36 254.609 2.121,74

12 27 Temmuz 1796 Livorno 64 23 259.651 2.163,76

13 04 Ağustos 1796 Livorno 25 14 50.449 420,41

Gemi Toplamı 661 258 2.408.376 20.069,80

BOA. D. MMK. 22961

1 05 Temmuz 1796 KY 12 3 19.563 163,03

Gemi Toplamı 12 3 19.563 163,03

BOA. D. MMK. 22977

1 13 Temmuz 1798 KY 26 14 33.338 277,82

Gemi Toplamı 26 14 33.338 277,82

BOA. D. BŞM. 6694

1 07 Ağustos 1798 Trieste 180 36 389.141 3.242,84

2 03 Eylül 1798 Messina 26 13 79.828 665,23

3 KY Messina 9 5 36.674 305,62

Gemi Toplamı 215 54 505.643 4.213,69
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BOA. D. BŞM. İGE. 17206

1 19 Mart 1801 Çamlıca 1 1 660 5,50

2 20 Mart 1801 Trieste 15 10 36.995 308,29

3 20 Mart 1801 Trieste 24 14 40.900 340,83

4 20 Mart 1801 Trieste 3 1 11.310 94,25

Gemi Toplamı 43 26 89.865 748,88

BOA. D. MMK. İGE. 23514

1 14 Mayıs 1801 Trieste 46 17 103.007 858,39

2 27 Mayıs 1801 Trieste 87 42 256.716 2.139,30

3 27 Mayıs 1801 Trieste 66 17 130.143 1.084,53

4 01 Haziran 1801 Trieste 19 11 82.344 686,20

5 29 Mayıs 1801 Trieste 6 2 5.456 45,47

6 01 Haziran 1801 Trieste 68 24 102.341 852,84

7 05 Haziran 1801 Venedik 25 14 50.407 420,06

8 08 Haziran 1801 İzmir 20 13 33.095 275,79

Gemi Toplamı 337 140 763.509 6.362,58

BOA. D. MMK. 23000

1 Ekim 1801 KY 10 4 60.342 502,85

2 09 Ekim 1801 İspanya 1 1 17.496 145,80

3 ?? Ekim 1801 KY 106 37 334.545 2.787,88

4 ?? Ekim 1801 KY 10 4 40.926 341,05

Gemi Toplamı 127 46 453.309 3.777,58

BOA. D. MMK. İGE. 23518

1 28 Kasım 1801 İngiltere 16 3 220.264 1.835,53

2 26 Kasım 1801 İngiltere 58 5 346.744 2.889,53

3 26 Kasım 1801 İngiltere 64 7 716.434 5.970,28

4 01 Aralık 1801 İstendil 24 4 34.665 288,88

5 01 Aralık 1801 Trieste 20 12 141.045 1.175,38

6 KY Trieste 4 4 4.390 36,58

7 Aralık 1801 KY 76 12 275.950 2.299,58

8 Aralık 1801 KY 101 44 536.396 4.469,97

Gemi Toplamı 363 91 2.275.888 18.965,73

BOA. D. MMK. 23002

1 15 Şubat 1802 Trieste 138 45 641.094 5.342,45

2 15 Şubat 1802 İngiltere 77 9 753.538 6.279,48

3 15 Şubat 1802 KY 3 2 9.250 77,08

4 15 Şubat 1802 KY 31 17 134.117 1.117,64

Gemi Toplamı 249 73 1.537.999 12.816,66

BOA. D.  BŞM. 7061

1 17 Eylül 1802 İngiltere 58 7 285.917 2.382,64

2 19 Eylül 1802 Sisam 1 1 114 0,95

3 22 Eylül 1802 Marsilya 2 2 19.462 162,18

4 19 Eylül 1802 Messina 5 1 14.513 120,94

5 Eylül 1802 KY 3 1 5.580 46,50

6 Eylül 1802 KY 2 2 2.040 17,00

7 Eylül 1802 KY 2 1 7.130 59,42

Gemi Toplamı 73 15 334.756 2.789,63
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BOA. D.  BŞM. 7038

1 02 Ekim 1802 Trieste 11 4 56.207 468,39

2 02 Ekim 1802 İngiltere 10 1 287.624 2.396,87

3 05 Ekim 1802 Livorno 9 8 51.924 432,70

4 05 Ekim 1802 Malta 2 1 3.600 30,00

5 05 Ekim 1802 Cenova 2 1 828 6,90

6 04 Ekim 1802 Trieste 88 33 347.416 2.895,13

7 05 Ekim 1802 Trieste 95 39 454.792 3.789,93

8 06 Ekim 1802 Trieste 72 26 262.560 2.188,00

9 07 Ekim 1802 Trieste 87 32 447.837 3.731,98

10 08 Ekim 1802 Malta 21 14 140.128 1.167,73

11 09 Ekim 1802 Livorno 28 14 142.687 1.189,06

12 Ekim 1802 KY 10 7 17.026 141,88

13 Ekim 1802 KY 236 59 1.251.160 10.426,33

14 Ekim 1802 KY 34 14 286.123 2.384,36

Gemi Toplamı 705 253 3.749.912 31.249,27

BOA. D. BŞM. 7044

1 KY KY 28 7 98.161 818,01

2 03 Kasım 1802 Marsilya 66 18 468.072 3.900,60

3 03 Kasım 1802 İngiltere 38 6 355.840 2.965,33

4 15 Kasım 1802 Messina 1 1 38.214 318,45

5 03 Kasım 1802 Livorno 2 1 1.695 14,13

6 03 Kasım 1802 Livorno 17 11 73.368 611,40

7 03 Kasım 1802 Marsilya 40 19 371.699 3.097,49

8 05 Kasım 1802 Trieste 27 16 73.552 612,93

9 03 Kasım 1802 Sakız 1 1 3.855 32,13

10 06 Kasım 1802 Cenova 1 1 18.000 150,00

11 03 Kasım 1802 Venedik 72 22 134.053 1.117,11

12 03 Kasım 1802 Livorno 11 8 114.557 954,64

13 04 Kasım 1802 Livorno 21 9 111.404 928,37

14 07 Kasım 1802 Trieste 1 1 5.040 42,00

15 04 Kasım 1802 Trieste 1 1 2.400 20,00

16 05 Kasım 1802 Trieste 1 1 1.170 9,75

17 12 Kasım 1802 Livorno 1 1 6.000 50,00

18 05 Kasım 1802 Çamlıca 2 1 2.880 24,00

19 05 Kasım 1802 Livorno 19 8 118.527 987,73

20 05 Kasım 1802 Trieste 54 20 264.891 2.207,43

21 04 Kasım 1802 Trieste 12 8 62.858 523,82

22 09 Kasım 1802 Fransa 33 14 226.406 1.886,72

23 22 Kasım 1802 İngiltere 40 6 210.100 1.750,83

24 22 Kasım 1802 İstendil 24 2 15.307 127,56

25 22 Kasım 1802 Livorno 8 5 59.191 493,26

26 23 Kasım 1802 Messina 1 1 5.400 45,00

27 23 Kasım 1802 Livorno 14 9 104.371 869,76

28 KY Livorno 13 11 20.339 169,49

29 KY Livorno 62 19 298.235 2.485,29
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30 02 Kasım 1802 Livorno 10 4 42.004 350,03

31 03 Kasım 1802 Livorno 4 3 23.316 194,30

32 07 Kasım 1802 Trieste 3 2 23.247 193,73

33 03 Kasım 1802 Trieste 48 22 236.398 1.969,98

34 03 Kasım 1802 Trieste 433 101 1.032.132 8.601,02

Gemi Toplamı 1.109 360 4.622.682 38.522,27

BOA. D. BŞM. İGE. 17207

1 30 Kasım 1802 Marsilya 69 7 573.727 4.781,06

2 02 Aralık 1802 Livorno 2 3 21.710 180,92

3 10 Kasım 1802 Malta 13 4 34.197 284,98

4 30 Kasım 1802 Rusya 27 2 77.612 646,77

Gemi Toplamı 111 16 707.246 5.893,72

BOA. D.  BŞM. 7047

1 07 Ocak 1803 Livorno 4 7 148.993 1.241,61

2 07 Ocak 1803 Livorno 5 3 13.453 112,11

3 07 Ocak 1803 Livorno 4 4 14.499 120,83

4 07 Ocak 1803 Livorno 3 2 11.445 95,38

Gemi Toplamı 16 16 188.390 1.569,92

BOA. D.  BŞM. 7026

1 ?? Ocak 1803 KY 7 4 6.653 55,44

2 ?? Ocak 1803 KY 52 20 311.677 2.597,31

3 20 Ocak 1803 KY 22 14 53.578 446,48

4 ?? Ocak 1803 KY 5 1 334 2,78

Gemi Toplamı 86 39 372.242 3.102,02

BOA. D. MMK. İGE. 23538

1 17 Mart 1803 Marsilya 6 1 3.962 33,02

2 18 Mart 1803 Marsilya 3 1 8.154 67,95

3 10 Nisan 1803 Fransa 26 9 162.763 1.356,36

4 17 Nisan 1803 Messina 4 1 3.726 31,05

5 21 Mart 1803 Marsilya 1 1 6.408 53,40

6 22 Nisan 1803 Messina 2 2 10.488 87,40

7 23 Mart 1803 Livorno 34 11 236.460 1.970,50

8 ?? Mart 1803 KY 29 15 140.751 1.172,93

9 Mart 1803 KY 40 5 64.820 540,17

Gemi Toplamı 145 46 637.532 5.312,77

GENEL TOPLAM 5.321 1.835 22.334.296 186.119,13

*Malların parça sayısı, her bir mal, ölçü birimi değişik olmuş olsa da, bir parça olarak 
kabul edilerek sayılmıştır. Malların çeşit, ölçü ve nitelikleri aynı olmadığı için malları 
tek bir ağırlık ya da ölçü altında gruplamak mümkün değildir. 

KY.: Kaydı Yok.

Kaynak: BOA. D. BŞM. 6149, 6694, 7061, 7038, 7044, 7047, 7026, BOA. D. 
BŞM. İGE. 17206, 17207, BOA. D. MMK. 22947, 22956, 22960, 22961, 22977, 
23000, 23002, BOA. D. MMK. İGE. 23476, 23488, 23475, 23514, 23518, 23538.  
Ek 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı tablolar da 1 numaraları tablodan elde edilmiştir.
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EK 2: İstanbul İthalatında Mal Getiren Tüccarların Tabiiyetleri (1793–1803)
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1 D. BŞM. 6149 - - 29 28 3 - - - - - 2 - - - - 50 112

2 D. MMK. İGE. 23475 2 - 1 5 1 - - - - - - - - - - 2 11

3 D. BŞM. İGE. 23476 3 1 2 7 1 1 1 3 1 4 - - - - - 15 39

4 D. MMK. 22947 4 - 1 3 - - 2 2 1 1 - - - - - 6 20

5 D. MMK. 22956 16 1 7 14 - 6 4 2 2 - 3 - 1 - - 24 80

6 D. MMK. 22960 24 7 9 16 4 8 3 4 4 - 1 - 1 - - 43 124

7 D. BŞM. İGE 23488 59 5 17 31 5 10 8 11 9 7 - - - - - 106 268

8 D. MMK. 22961 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - 3

9 D. MMK. 22977 2 - 5 - - 1 - - - - - - 1 - - 5 14

10 D. BŞM. 6694 15 1 2 - - 5 1 - - - - - - - - 27 51

11 D. BŞM. İGE. 17206 - - - - - 1 1 - - - - - - - - 21 23

12 D. MMK. İGE. 23514 58 21 - - 2 1 2 4 2 1 - - - - - 36 127

13 D. MMK. 23000 5 30 - - 2 - 2 - - 1 - - - 1 - 6 47

14 D. MMK. İGE. 23518 21 48 - - 13 - 1 1 - 1 - - - - - 3 88

15 D. MMK. 23002 19 24 - - 8 1 1 3 - - - - - - 1 17 74

16 D. BŞM. 7061 - 2 - - 5 - - - 1 - - - - - - - 8

17 D. BŞM. 7038 104 68 11 - 6 1 2 - 2 1 1 4 - - - 60 260

18 D. BŞM. 7044 129 109 27 - 10 1 4 1 7 2 - - - - - 77 367

19 D. MMK. İGE. 17207 4 - 9 - - - - - - - - - - - - 5 18

20 D. BŞM. 7047 6 3 2 - 2 - 1 - - - - - - - - 2 16

21 D. BŞM. 7026 4 31 - - - - 1 - - - - - - - - 3 39

22 D. MMK. İGE. 23538 18 14 8 - - - - - - - - - - - - 6 46

Toplam 494 365 131 105 62 36 34 31 29 18 7 4 3 1 1 514 1.835

% 26,92 19,89 7,13 5,72 3,37 1,96 1,85 1,68 1,58 0,98 0,38 0,21 0,16 0,05 0,05 28,01 100
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EK 3: İthalattan Tahsil Edilen Toplam Verginin Tüccar Tabiiyetlerine 
Dağılımı (1793–1803)

No Tüccarlar Tüccar 
Sayısı

Parça 
Sayısı
(Mal)

%
Alınan Toplam 

Vergi 
(Akçe)

Alınan Toplam Vergi 
(Kuruş)  

(Akçe/120)
%

1 Nemçe 494 1.409 26,47 5.054.409 42.120,08 22,63

2 Moskov 365 1.176 22,10 4.318.142 35.984,52 19,33

3 Fransız 131 448 8,41 2.462.021 20.516,84 11,02

4 İngiliz 62 382 7,17 3.260.086 27.167,38 14,60

5 Venedikli 105 319 5,99 903.989 7.533,24 4,05

6 Danimarkalı 29 66 1,24 441.210 3.676,75 1,98

7 Dubrovnikli 34 65 1,22 142.577 1.188,14 0,64

8 Zimmî 36 57 1,07 185.153 1.542,94 0,83

9 Brandenburg (Prusyalı) 31 53 0,99 490.405 4.086,71 2,20

10 Osmanlı 4 41 0,77 18.103 150,86 0,08

11 Sicilyalı (Sicilyateyn) 18 33 0,62 166.600 1.388,33 0,75

12 Felemenk 7 24 0,45 33.002 275,02 0,15

13 Yahudi 3 14 0,26 17.343 144,53 0,08

14 Kefalonyalı 1 9 0,16 14.108 117,57 0,06

15 Korfulu 1 2 0,03 282 2,35 0,00

16 Belirtilmemiş 514 1.223 22,98 4.826.866 40.223,88 21,61

TOPLAM 1.835 5.321 100 22.334.296 186.119,13 100
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EK 4: İstanbul İthalatında Mal Getiren Gemilerin Kalkış Limanları 
(1793–1803)
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1 D. BŞM. 6149 11 1 4 1 3 - - - - - - - - - - - 8 28

2 D. MMK. İGE. 23475 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1

3 D. BŞM. İGE. 23476 1 - - 3 - - - - - - - - - - - - - 4

4 D. MMK. 22947 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 2

5 D. MMK. 22956 1 - - 1 1 - 1 - - - - - - - - 1 5

6 D. MMK. 22960 2 - - 1 2 - - 1 - - - - - - - - 2 8

7 D. BŞM. İGE 23488 4 5 - 1 1 - 1 - - - - - - - - - 1 13

8 D. MMK. 22961 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1

9 D. MMK. 22977 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1

10 D. BŞM. 6694 1 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - 4

11 D. BŞM. İGE. 17206 3 - - - - - - - - 1 - - 4

12 D. MMK. İGE. 23514 6 - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - 8

13 D. MMK. 23000 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 3 4

14 D. MMK. İGE. 23518 4 - - - - 3 - - - 1 - - - - - - - 8

15 D. MMK. 23002 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - 2 4

16 D. BŞM. 7061 - - 4 - - 1 1 - - - - - - - - 1 - 7

17 D. BŞM. 7038 5 2 - 1 - 1 - - 2 - - - - - - - 3 14

18 D. BŞM. 7044 9 12 2 1 1 2 2 1 - 1 1 - 1 - - - 1 34

19 D. MMK. İGE. 17207 - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - - 3

20 D. BŞM. 7047 - 4 - - - - - - - - - - - - - - - 4

21 D. BŞM. 7026 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4

22 D. MMK. İGE. 23538 - 4 3 - - - 1 - - - - - - - - - 1 9

Toplam 48 31 14 10 9 8 7 2 2 2 2 1 1 1 1 1 30 170

% 28,23 18,23 8,23 5,88 5,29 4,70 4,11 1,17 1,17 1,17 1,17 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 17,64 100
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EK 5: İstanbul İthalatında Tahsil Edilen Toplam Verginin Gemilerin Kalkış 
Limanlarına Göre Dağılımı (1793–1803)

No Limanlar Gemi 
Sayısı

Parça Sayısı
(Mal) %

Mallardan Alınan 
Toplam Vergi 

(Akçe)

Mallardan Alınan Toplam 
Vergi (Kuruş)  (Akçe/120) %

1 Trieste 48 2.394 44,99 7.819.517 65.162,64 35,01

2 Livorno 31 478 8,98 2.676.251 22.302,09 11,98

3 İngiltere 8 371 6,97 3.176.461 26.470,51 14,22

4 Venedik 9 335 6,29 919.443 7.662,03 4,12

5 Marsilya 14 276 5,18 1.853.670 15.447,25 8,30

6 Cenova 10 210 3,94 725.008 6.041,73 3,25

7 Fransa 2 71 1,33 395.762 3.298,02 1,77

8 Messina 7 54 1,01 259.610 2.163,42 1,16

9 İstendil 2 48 0,90 49.972 416,43 0,22

10 Malta 2 36 0,67 177.925 1.482,71 0,80

11 Rusya 1 27 0,50 77.612 646,77 0,35

12 İzmir 1 20 0,37 33.095 275,79 0,15

13 Çamlıca 2 3 0,05 3.540 29,50 0,02

14 İspanya 1 1 0,01 17.496 145,80 0,08

15 Sakız 1 1 0,01 3.855 32,13 0,02

16 Sisam 1 1 0,01 114 0,95 0,00

17 Kaydı Yok 30 995 18,69 4.144.965 34.541,38 18,56

TOPLAM 170 5.321 100 22.334.296 186.119,13 100
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EK 6: İstanbul İthalatında İthal Mallarının Parça ve Vergi Bazında 
Gruplaması (1793–1803)

MALLAR Parça 
Sayısı %

Alınan Toplam 
Vergiler
(Akçe)

Alınan Toplam 
Vergiler Kuruş

(Akçe/120)
%

Hırdavat 305 5,73 679.087 5.659,06 3,04

Çivi 49 0,92 148.472 1.237,27 0,66

Teneke 86 1,61 143.724 1.197,70 0,64

Diğer 170 3,19 386.891 3.224,09 1,73

Kağıt ve Kâğıt Ürünleri 362 6,80 421.893 3.515,78 1,89

Cam ve Cam Ürünleri 359 6,74 1.403.240 11.693,67 6,28

Mensucat ve Mensucat Ürünleri 1.786 33,56 10.183.838 84.865,31 45,59

Yünlü 369 6,93 3.081.088 25.675,73 13,80

Pamuklu 348 6,54 1.779.174 14.826,45 7,97

İpekli 227 4,26 1.223.488 10.195,73 5,48

İplik 137 2,57 802.668 6.688,90 3,59

Keten 341 6,40 1.787.635 14.896,96 8

Diğer 364 6,84 1.509.785 12.581,54 6,76

Baharat-Ecza- Kimya Ürünleri 411 7,72 1.479.224 12.326,87 6,62

Baharat 129 2,42 307.214 2.560,12 1,38

Boya Maddeleri 101 1,89 656.968 5.474,73 2,94

Diğer 181 3,40 515.042 4.292,02 2,31

Yarı Mekanik Aletler 81 1,52 449.018 3.741,82 2,01

Maden ve Madenî Ürünler 288 5,41 1.597.760 13.314,67 7,15

Demir 98 1,84 785.500 6.545,83 3,52

Çelik 73 1,37 209.155 1.742,96 0,94

Kurşun 13 0,24 95.002 791,68 0,43

Diğer 104 1,95 508.103 4.234,19 2,27

Gıda (Yiyecek ve İçecek) 467 8,77 3.058.426 25.486,88 13,69

Kahve 48 0,90 794.771 6.623,09 3,56

Şeker 82 1,54 655.873 5.465,61 2,94

Yağlar 78 1,46 599.822 4.998,52 2,69

Diğer 259 4,86 1.007.960 8.399,67 4,51

Deri ve Deri Ürünleri 175 3,28 609.969 5.083,08 2,73

Manifatura ve Tuhafiye 445 8,36 1.400.401 11.670 6,27

Diğer* 642 12,06 1.051.440 8.762,00 4,71

TOPLAM 5.321 100 22.334.296 186.119,13 100

* Diğer grubu içine, tabloda yer alan gruplamadan herhangi birine dâhil olmayan ve 
çok az sayıda da olsa belgeden okunabildiği halde ne tür bir mal olduğu saptanama-
yan mallar dâhil edilmiştir.
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G. A. Menavino’nun Trattato de costvmi et vita de Turchi 
unvanlı risalesinin Türklerin Hayatı ve Adetleri Üzerine Bir 
İnceleme başlıklı Harun Mutluay çevirisinin eleştirisi

Mahmut Adnan Gökçen*

Giovanni Antonio Menavino, bizzat kendisinin anlattıklarından edindiğimiz 
bilgiye göre, Cenova’nın batısında, Vultri (bugün Voltri) adında bir yerleşim 
biriminde doğmuş, tüccar pederiyle birlikte henüz oniki yaşında Cenova’dan 
Venedik’e mal götürmek üzere yelken açmışken, Korsika yakınlarında 
Kemal Reis adlı korsanın saldırısına uğramış, kısa bir çarpışmadan sonra esir 
alınmış, Kemal Reis tarafından II. Bayezid’e hediye edilmiş, Bayezid’in dört 
yeğeniyle birlikte dört veya beş yıl süreyle, Saray mektebinde öğrenim görmüş, 
öğrenimini bitirdiğinde, muhtemelen içoğlanı olarak, Bayezid’in hizmetine 
verilmiştir. Menavino’nun bu süre zarfında kendisine ilişkin verdiği malumat, 
Koca Mustafa paşanın bina ettirdiği imaret tamamlandıkta II. Bayezid’e 
mükemmel bir ziyafet verdiği, ve başka birçok içoğlanıyla bu ziyafette hazır 
bulunduğu; II. Bayezid’le vezîr-i azam Hadım Ali paşanın şehzâde Ahmed’i, 
tahta geçirmek üzere, İstanbul’a çağırmaya karar verdiklerini işiten Selim’in 
isyan ederek Rumeli leşkeriyle Edirne’yi işgal etmesi üzerine, II. Bayezid’in bir 
orduyla yürüyerek Çorlu yakınında Selim’le karşılaştığında (Ağustos 1511), bu 
çarpışmada hazır bulunduğudur. 1512 yılına değin içoğlanı sıfatıyla Sarayda 
bulunmuş olmalı ki, bu yıl tahttan feragat edip Dimetoka’ya gitmek üzere 
yola çıktığında II. Bayezid’in yanına aldığı beş içoğlanından birinin, Hünkârın 
‘şahsına hizmet vermek üzere’, kendisi olduğunu söylüyor. II. Bayezid’in yolculuk 
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sırasında, Menavino’nun iddia ettiği üzere I. Selim’in marifetiyle Yahudî bir 
tabib tarafından zehirlenilerek, ölümü üzerine (10 Haziran 1512), yeniden 
İstanbul’a Saraya dönmüş, ama, o beş içoğlanıyla kendisinin yas için siyahlar 
giymiş olduğunu gören I. Selim’in hiddetine uğrayıp ilkin habs edilmiş, sonra, 
I. Selim’in kızlarının ve paşaların şefaat etmesi üzerine Saraydan dışarı atılıp 
silihdarbaşı adı verilen bir ağanın gözetimine verilmiş. Bundan sonra İstanbul’da 
Saray dışında bir yerde yaşamış olmalı Menavino, ama bu hususta tek kelime 
edilmemiş. Yalnız bütün seferlere katıldığını, kardeşi Korkut’u imha etmek 
üzere gizlice Manisa’ya yürüyen I. Selim’in on bin atlısı arasında kendisinin de 
yer aldığını, Şah İsmail’e karşı seferber olduğunda Ankara’ya doğru yürüyen I. 
Selim’in maiyetindeki kapı kulları arasında yine kendisinin de bulunduğunu, 
böylece Çaldıran savaşına bizzat katıldığını öğreniyoruz. Müverrihler bu 
savaşın Osmanlılar lehine sonuçlandığını söylerler. Ama Menavino bu görüşe 
katılmayıp I. Selim’in bozguna uğradığını iddia eder. Nihayet, Tanrıdan 
esinlenircesine yiğitlenerek bunca zamandır katlandığı esaretten kurtulup 
ülkesi İtalya’ya dönmeğe karar verir. İtalya’ya varınca da ilk olarak vatanını 
görmek ve anne-babasını kucaklamak üzere Vultri’ye gidiyor. Kitabını “dieci 
anni erano passati, che non m’haueuano uisto” ‘On yıldır beni görmemişlerdi.’ 
diyerek bitiriyor. Çaldıran savaşı 1514’de vuku bulduğuna göre, kendisi on yıl 
önce, 1504’de İstanbul’a getirilmiş ve II. Bayezid’e sunulmuş olmalı; tutsak 
alındığında oniki yaşında olduğunu söylediğine göre de, yazarımız yaklaşık 
1492’de doğmuş olmalıdır.

Menavino’nun İtalya’ya dönüşünü izleyen yıllardaki hayatı mechul. Otuz yılı 
aşkın uzun bir aralıktan sonra, ilk olarak 1548 yılında hem Floransa (Trattato 
de costvmi et vita de Turchi ‘Türklerin âdetleri ve hayatı üzerine risale’ hem 
Venedik’de (I cinque libri della legge, religione, et vita de’Turchi et della corte, & 
d’alcune guerre del Gran Turco ‘Türklerin kanun, din ve hayatı, ve saray, ve Türk 
Hünkârının bazı savaşları üzerine beş kitap’) basılmış olan kitabıyla karşımıza 
çıkıyor. 1551’de Floransa’da kitabın üçüncü bir baskısı yapılmış (I costvmi, et 
la vita de Tvrchi ‘Türklerin âdetleri ve yaşamı’). Her üç baskısına Bartholomej 
Gjorgjević’in Prophetia de mahometani, et altre cose tvrchesche başlıklı risalesi 
eklenmiş. Kitap Fransa kralına ithaf edilmiş olmakla, yazarımızın bir ara 
Fransa’da yerleşmiş olduğu düşünülebilir.

Spandouginos risalesinin yanı sıra Menavino’nun kitabı Batıda XVI. yüzyılın 
başlangıcında Türklerin yaşamı ve Saray halk ve düzeni üzerine en önemli çağdaş, 
birinci elden bilgi kaynağını oluşturmuştur. Hammer-Purgstall kitabı saray 
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düzenine ilişkin gayet değerli bir tahrir olarak nitelendirir,1 ve sunduğu bilgilerin 
kaynaklarla uzlaştığını belirtir. 

Menavino’nun eseri Heinrich Müller’in Almanca çevirisiyle, Türckische 
Historien ve Türckische Chronica, Müller’in Almanca çevirisinden Latince Philipp 
Lonicer çevirisiyle Chronicorvm tvrcicorvm (1584, i, vv. 81-190) başlıklarıyla neşr 
olunmuş, ayrıca, Vita et Legge Turchesca başlığı altında, Francesco Sansovino’nun 
üst üste basılmış olan Dell’Historia Universale dell’origine e Imperio de Turchi 
(Venezia, [Sansovino], 1560) başlıklı mecmuasına dahil edilmiştir. 2004’de, 
Nadezhda Syarova’nın An Italian in the Court of the Sultan: Giovanni Antonio 
Menavino and his “Five books about the customs and the way of life of the Turks” 
Bulgarca çevirisi (s. 195-367), oldukça geniş tarihî araştırma olduğu gözüken 
yine Bulgarca bir çalışmasıyla birlikte (s. 13-194) yayımlandı. Şu son sıralarda 
Harun Mutluay tarafından (1548 Floransa baskısından) Türkçe çevirisi Türklerin 
hayatı ve âdetleri üzerine bir inceleme başlığıyla Dergâh Yayınları (2011) arasında 
gözüktü.

Mutluay çevirisi maalesef çok sayıda, hattâ fahiş hatalarla malul. Tahlil 
edildiğinde bu hatalardan bazılarının Mutluay’ın İtalyan diline yeterince hakim 
olmayışından kaynaklandığı görülüyor. Hataların tümünü burada sıralamak bu 
yazının boyutlarını ziyade ihlal eder endişesiyle, bunlardan bazı örnekler vermekle 
yetinilecektir (şu sırayla: Mutluay çevirisi, esas metin, esas metin verilmediğinde 
sayfa numarası (EM s. ...) ve ayraç içinde (imlâ kurallarına pek riayet edilmeksizin) 
yorumlama ve doğru çeviri).

* ‘Müslümanlarda da ziyadesiyle iğrenç halde şehvet düşkünlüğü vardır.’ 
(s.  35), (EM s. 47) (çok kısa ve basit bir cümle nasıl olur da böylesine çarpıtılarak 
tercüme edilir, anlamak zor; ‘Müslümanlar şehvet fıskını da tamamen müstekreh 
bir şey olarak görüyorlar’ denilmeli);

* ‘Burada Sultan onlara harcamalarını üç gün hanlarda yaptırır ve sonra 
kaptanıderyasınını yollar. Onunla birlikte bayraklarla davullarla onlara refakat 
eden bir sürü memlük de gelir.’ (s. 56), (EM s. 83) (‘Burada Sultan onlara 
harcamalarını üç gün hanlarda yaptırır’; esas metin anlaşılmamış; ‘ve orada 
Mısır Sultanı, imaretler vasıtasıyla üç gün süreyle kendilerini iaşe ve ibate ediyor’ 
denilmeli; “manda il suo Armiraglio” karşılığında ‘kaptanıderyasını yollar’ 
tam bir bilinçsizlik örneği; üzerinde biraz düşünseydi, Mutluay “Armiraglio” 

1 “Einen sehr schätzenswerthen Bericht der damahligen Einrichtung des türkischen 
Hofstaates gibt Menavino, in welchem das Meiste mit den Quellen, d. i. mit den 
Kanunnames übereinstimmt, und nur wenige Sachen oder Nahmen zu berichtigen 
sind” (GOR, ii, s. 627)
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kelimesinin burada ‘kaptanıderya’ anlamını taşıyamayacağını idrâk eder (çölde 
‘kaptanıderya’nın ne işi olabilir?) ve karşılığında ‘emîrü’l-hacc’ yazardı; ‘memlük 
de gelir’ yanlış, çünkü esas fiil “manda” ‘gönderi(yo)r’; ‘İmaretler vasıtasıyla Mısır 
Sultanı kendilerini üç gün süreyle iaşe ve ibate ediyor, sonra kendilerine refakat 
etmeleri için emîrü’l-hacc ve bunun yanında bayraklar ve davullarla çok sayıda 
Memlûklar gönderiyor.’ denilmeli);

* ‘Mekke hacılarının eğlenceleri, İsa’nın mezarı’ (s. 58), (EM s. 87) (“partita” 
yani ‘hareket’ karşılığında nasıl olur da ‘eğlenceler’ denilir, akıl ermiyor; ‘Hacıların 
Mekke’den, ve İsa’nın kabrinden hareketi’ denilmeli);

* ‘Şeker, turp ve daha ziyade beyaz lahana yerler.’ (s. 70), (EM s. 108) (Mutluay 
metindeki “zucche” ‘kabak’ı, mucizevî şekilde, ‘Şeker’e dönüştürmüş!);

* ‘Müslümanlar umumiyetle su içerler. En zenginleri şerbet veya içinde hakiki 
şeker çözülmüş su içerler. Bazen suda pişmiş elma, temizlenmiş kuru üzüm ile su 
içerler ve sakız çiğnerler.’ (s. 71), (EM s. 110) (Menavino en varlıklı Türklerin 

“giuleppo o vero zuccharo con acqua temperato” ‘gülâb yani içinde şeker eritilmiş su’ 
içtiklerini söylüyor, Mutluay ‘şerbet’in yanı sıra metindeki “giuleppo” sözcüğünü 
vermediği gibi ‘yani’ demek olan “o vero” harf-i rabtındaki “vero” sözcüğünü 

“zuccharo”ya bağlayıp ‘hakiki şeker’ gibi bir saçmalık peyda ediyor; “& alle volte 
melle con acqua cotta” ibaresindeki “melle”, “mele” ‘elma’ değil, “miele” ‘bal’ 
olarak anlaşılmalı; “& acqua con vua passa purgata, o mastice” ibaresindeki 

“purgata” ‘temizlenmiş’ değil, ‘çeşnilenmiş’ anlamındadır; ‘kuru üzüm veya sakızla 
çeşnilenmiş su’, yani ‘hoşab (veya hoşaf ) ve sakızlı su’; işte Mutluay’ın ‘ve sakız 
çiğnerler’ çevirisinin arkasında gizlenen sır!);

* ‘Burada topların yerleştirildiği kırktan fazla yarık vardır. Bu yarıklar sular 
çekilince deniz seviyesine inerler.’ (s. 77), (EM s. 120-1) (doğru tercüme: ‘burada 
kırkı aşkın top vardır; bunlar atıldığında suyu sıyırarak gidiyorlar.’);

* ‘Birisi Sultan tarafından davet edildiğinde bu kumandan emir-i alem, Sultan’a 
o kişinin geldiği şehrin bayrağını takdim eder ve mukabilinde bol miktarda para, 
elbise, at ve benzer şeyler alır.’ (s. 92), (EM s. 146) (doğrusu: ‘Biri pâdişâhtan 
beylik (timar, mansıb) aldığında, bu ağa o kentin bayrağını kendisine sunar, ve 
bahşiş olarak para, üstlükler, atlar, ve benzeri birçok şeyler alır.’);

* ‘ve ondan hiçbir bahane ileri sürmeden hatasını itiraf etmesini ister. Paşa 
veya mevki sahibi bir adam suçlunun boynuna siyah ipekten bir halat geçirir ve 
Sultan’ın huzurunda onu boğar.’ (s. 108), (EM s. 172) (‘ve hatasını ifşa ettikten 
sonra, özür dinlemeksizin, PAŞA (“BASCIA”) veya varlıklı bir adam olsun, 
boynuna siyah ipekten bir ip koydurup huzurunda boğdurur’ denilmeli);
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* ‘Rumeli Beylerbeyi bütün Yunanistan’ın imparatorudur.’ (s. 116), “Questo 
Capitano è Imperatore di tutta la Grecia:” (s. 186) (“Imperatore” kelimesi 
Latince “imperare” ‘emir vermek’ fiilinden türemiştir, dolayısıyla aslî anlamı ‘âmir, 
kumandan’dır, ve Romalılar tarafından Augustus devrine değin sırf bu anlamda 
kullanılmış, bu devirden sonra da, ‘imparator’ anlamı yanı sıra, aslî anlamını 
muhafaza ede gelmiştir. Dante Tanrı için, hatta İblis için bile “imperador” der: “... 
quello imperador che là sù regna” (Inferno i, 124); bizim dilimizde ise ‘imparator’ 
‘kumandan’ anlamında kullanılmaz, ‘bir devletin mutlak reisi’ demektir; dolayısıyla 
‘Rumeli Beylerbeyi bütün Yunanistan’ın imparatorudur.’ çevirisi kötü bir çeviri 
olmaktan öte bir şeydir. Bu “Imperadore della Grecia” daha ilerde, ‘Rumeli valisi’ 
şekline girecektir (s. 135), esas metinde biraz aşağısında “BELGERBEGI della 
Grecia” ‘Rumeli beylerbeyisi’ (s. 221) okunulmasına rağmen. Mutluay “Grecia” 
karşılığında bazen ‘Rumeli’ diyor (‘Büyük Türk’ün hizmetindeki Rumeli ordusu’ 
(s. 115), “Dello esercito della Grecia che sta al seruitio del gran Turco”(s. 186)), ama 
bu başlığı hemen izleyen satırda yine “Grecia” karşılığında ‘Yunanistan’ demekten 
çekinmiyor (‘Yunanistan’da Rumeli Beylerbeyi denilen çok kudretli bir kumandan 
vardır.’ (s. 115-6), “IN LA Grecia c’e vn Capitano di grādissima pot tia chiamato 
VROMELI BELGERBI” (s. 186)));

* ‘Daha evvel duyurulduğu gibi savaş zamanı gelince’ (s. 116), “& come prima 
è auisato che debbia andare in campo” (s. 187) (“come prima” bir harf-i rabtdır ve 
(Latincedeki “ut primum” gibi) ‘appena che, non appena’, anlamındadır; ‘Seferber 
olması gerektiğini haber alır almaz’ denilmelidir);

* ‘Büyük Türk onları kendi istekleriyle savaşa götürür. Çünkü bunların 
büyük kısmı evsiz barksızdır. O memleketlerin beyleri olmadıkları için bize 
kötülük yapamayacaklardır.’ (s. 119), (EM s. 191) (‘onları kendi istekleriyle’ 
değil, ‘Türk Hünkârı isteyerek (memnuniyetle) onları [azabları] (sefere çıkarır)’ 
denilmeli; “disuiati” ‘evsiz barksız’ değil, ‘doğru yoldan sapmış’ demektir; ‘çünkü 
çoğunlukla doğru yoldan sapmış kimselerdir’ denilmeli; ‘O memleketlerin beyleri 
olmadıkları için bize kötülük yapamayacaklardır.’ bir yanlış çeviri abidesidir: ‘ve, 
o yörelerin beyleri yerlerinde bulunmadığı sürece, şirretten geri kalmayacaklardır.’ 
denilmeli);

* ‘Rüzgâr aleyhime de olsa kendi zaviyemden çok haklıyım. Bu hakkı güneş 
küresinde [dünyada] silahlarıyla asla alamayacaklar.’ (s. 127), (EM s. 205) (çeviri 
saçma sapan; doğrusu: ‘Az rüzgâr bana karşıysa, çok hak benim yanımdadır, ve ne 
küre-i şems ne de [Selim’in] silahları bunu benim elimden alacaklardır’);

* ‘Sultan bir tarafta bir arabada duruyor ve esir alınan adamlar yüzünden on 
bin yeniçerinin arasında seyisleriyle beraber atıyla ilerleyemiyordu.’ (s. 127), (EM 
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s. 205) (“per le podagre” ‘esir alınan adamlar yüzünden’ değil, ‘nikris illetinden 
ötürü’ demektir; bu yanlış çevirinin doğrusu şöyledir: ‘Pâdişâh bir tarafta bir 
arabanın üzerinde duruyordu, çünkü nikris illetinden ötürü on bin yeniçerinin 
arasında rikâb-ı hümâyûn ile süvar olamıyordu.’);

* ‘Sonra saray adamlarına Sultan Korkud’un önünde ayağa kalkmalarını 
buyurdu. Saray adamları Korkud’u alıp annesiyle beraber götürdüler.’ (s. 131), 
(EM s. 212) (Mutluay birazcık düşünüp “si leuassino”daki “si” zamirinin, onu 
takib eden “tolseno”, “menaronlo via con sua madre” fiillerinin ışığında, “gli” 
manasında olduğunu anlasaydı, böylesine saçma sapan bir çeviriden kaçınmış 
olurdu; ‘Sonra Saray efradına Sultan Korkut’u önünden (huzurundan) 
kaldırmalarını buyurdu. Buyruğu derhal ifa edip kendisini annesiyle birlikte 
götürdüler’ denilmeli);

* ‘Zira Selim İstanbul dışına çıktığında kendisini sultan yapmamalarından 
korkuyordu.’ (s. 132), “& questo disse, che temeua che andando lui fuora, non 
l’hauesseno fatto Re:” (s. 215) (Mutluay “verba timendi” yani ‘korku ifade eden 
fiiller’den sonra, korkulan şey olumlu ise, “non” kullanıldığını bilmiyor olmalı 
(bk. “temo che la venuta non sia folle” (Dante, Inferno, ii, 35)); doğru çeviri: 
‘Kendisi [Selim] dışarı gittiğinde Korkut’u pâdişâh yapmalarından korktuğu için 
bunu söyledi.’);

* ‘Hepsi ölünce Sultan her birini bir ata bindirerek gömsünler diye babalarına 
yolladı.’ (s. 137), (EM s. 222) (Selim, ‘gömsünler diye babalarına yolluyor’, ama 
babaları da mezarda! kalkıp oğullarını mı gömecek?! Doğru çeviri: ‘Öldüklerinde, 
Pâdişâh her birini bir ata yükletip babalarının yanına gömülmek üzere 
gönderdi.’);

* ‘Kardeşinin imansızlığıyla alâkalı olarak şiir şeklinde iki paragraf yazdı. Kardeşi 
onun kanıyla öylesine istekli bir şekilde ellerini yıkıyordu ki sanki hüküm sürmek 
için babasını öldürmüş olması ona kâfi gelmemiş gibiydi. Yeğenlerini, devleti için 
de kendisini rahatsız etmeyen kardeşlerini bile öldürüyordu.’ (s. 138), (EM s. 
225) (“poca fede” ‘imansızlık’ değil, ‘güvensizlik’dir; “in lor rime” ‘şiir şeklinde’ 
değil, ‘kendi nazım tarzlarında’ demektir; “duoi capitoli” ‘iki paragraf ’ değil, ‘iki 
manzume’ demektir! (“capitolo” İtalyan edebiyatında bir nazım türüdür ama 
İtalyan edebiyatından bîhaber bir mütercimin kaleminde ‘paragraf ’a dönüşmüş); 

“suo sangue proprio” ‘onun kanıyla’ değil, ‘kendi kanıyla’ demektir; ‘Korkut kendi 
nazım tarzlarında, elini bu kadar pervasızca kendi kanına bulayan kardeşinin 
güvensizliği üzerine, saltanat sürmek için atasını ve yeğenlerini öldürmekle 
yetinmeyip memalikinde kendisini rahatsız etmeyen kardeşlerini de öldürdüğünü 
söyleyerek, iki manzume yazdı.’ denilmelidir);
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* ‘Nitekim Yunanistan’a geçerek Edirne’ye geldik.’ (s. 148), (EM s. 244) 
(Mutluay’a göre Menavino Trabzon’dan hareket edip Yunanistan’a gidiyor, oradan 
Edirne’ye gidiyor, oradan da kara yoluyla Selanik’e gidiyor; oysa ‘Yunanistan’ 
yerine ‘Rumeli’ demiş olsaydı Menavino’ya boş yere ileri geri yol aldırmazdı!);

* ‘Bundan dolayı biz Hıristiyanlar cinayetten sakınmalıyız. Ekseriya bizim vahşi 
hayvanlarımızın izlerini takip eden Türkler bu günahı ölçüsüz şekillerde işlerler.’ 
(s. 33), (EM s. 43) (‘ölçüsüz şekillerde işlerler’ yanlış; ve doğru anlaşılması için 
cümle şu şekilde çevrilmeli: ‘Ekseriya bizim vahşî hayvanlarımızın izlerini takib 
eden Türkler bu tecavüzü bu kadar menfur sayarken, biz Hıristiyanlar katlden ne 
kadar uzak durmalıyız!);

* ‘Türkiye’de seyyahların yaşadıkları ve konakladıkları pek çok yer vardır.’ (s. 
52), (EM s. 76) (çeviri tamamen yanlış; ‘Türkiye’de birçok yerleri (tekkeleri) 
vardır, buralarda ikamet edip yolcuları konukluyorlar.’ denilmeli);

* ‘Az sonra Sultan, kilercibaşı adı verilen bir haremağasına, bizi bazı 
yeğenlerinin bulunduğu kadınların haremine götürmesini emretti. Burada bir 
odun sobasıyla ısıtılmış sıcak suyla ve kokulu otlarla hepimizi bir güzel yıkadılar, 
haremağasının akrabalarının giydiği en zengin elbiseleri bize giydirdiler.’ (s. 16), 
(EM s. 12-3) (burada ‘yıkadılar’, ‘giydirdiler’ değil, cümlenin esas fiiline (“fece 
comandamento” ‘buyurdu’ (s. 13)) bağlı olarak ‘yıkatmasını’ ... ‘giydirmesini 
buyurdu’ denilmeli; yoksa cümlenin anlamı, çeviride olduğu üzere, çarpıtılmış 
olur; metindeki “par ti” (s. 13) yani ‘akraba’, haremağasının akrabası değil, 
Bayezid’in az yukarda sözü edilen kendi akrabasıdır; ayrıca “stuffa” ‘odun sobası’ 
değil, ‘hamam’ demektir);

* ‘Lakin umumiyetle vuku bulduğu gibi, kuvvet büyük bir şiddetle akla galebe 
çalar ve ben bu işi en iyi yapan olarak seçilmeliydim.’ (s. 18), (EM s. 16) (çeviri 
yanlış; ‘öylece ben de mecburen benim için zarurî olan şeyler içinde kendilerine 
sınırsız itaat göstermeği kendim için en iyisi olarak seçtim’ denilmeli);

* ‘Bu kitapların muharrirleri kitaplara kendi isimlerini yazmışlardı.’ (s. 18) 
“i quali tutti cō la materia scriuero di sotto per proprio nome.” (s. 16) (çeviri 
tümden yanlış; ‘ki bunların [bu kitapların] tümünün içeriğiyle birlikte adlarını 
aşağıda vereceğim’ denilmeli);

* ‘Böylece Ramazanın otuz günü geçer. Muhammed, ümmetinin oruç tutarak 
Allah’ın kendilerine gönderdiği kanuna riayet etmesi için emir buyurmuştur. Oruç 
son bulunca Allah Muhammed’in sözlerini kabul edip arzu edilen kanunu gönderir 
ve Müslümanlar üç gün süren ihtişamlı bir eğlence tertip ederek Ulubayram 
denilen büyük paskalyalarını icra ederler.’ (s. 25), (EM s. 28) (çeviri yanlış ve 
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yanıltıcı; doğrusu: ‘Tanrı kendisine Kitabı göndersin ve bununla ümmetini 
idame etsin diye Muhammed böyle bir perhizle bu ayı emr etmiştir. Tanrı 
Muhammed’in dileğini is’af ettiği ve arzu edilen ahkâmı kendisine gönderdiği için 
ULU BAYRAM (“VLV BAIRAM”) denilen kendi büyük paskalyalarını kutlayıp 
üç gün süreyle bayram yapıyorlar’);

* ‘Adamlar alınıp satılan malları, kaçan köleleri görür, kalabalığın olduğu 
yerlerde mutlaka çanta soyan birisi olabileceğini bilirler,’ (s. 49), (EM s. 71) 
(doğru çeviri: ‘Her biri satılıp alınan şeyleri, kaçan köleleri, kalabalık olan bir 
yerde yankesici var mıdır, gözden geçirerek yürürler’);

* ‘Aya Sofya ... Roma’daki S. Maria Kilisesi gibi tek bir yuvarlak kubbeye 
sahip olup genişliği yüksekliğinden daha fazladır. İçi son derece ince somaki ve 
su mermerleriyle kaplıdır.’ (s. 42 ), (EM s. 58) (burada ‘yuvarlak’lık kubbede 
değil kilisenin adındadır (S. Maria Rotonda!); ‘genişliği yüksekliğinden daha 
fazladır’ yanlış; ‘(kubbesi) daha geniş ve daha yüksek’ denilmeli’; ayrıca kubbenin 
‘tüm kurşunla kaplı’ olduğu atlanılmış; ‘ince’ yanıltıcıdır: ‘zarif, halis’ denilmeli; 
‘Ayasofya ... Roma’daki Santa Maria Rotonda gibi tek kubbelidir, ama kubbesi 
daha geniş ve daha yüksek, tüm kurşunla, ve içerisi gayet zarif porfir ve su 
mermeriyle kaplıdır.’ denilmeliydi);

* ‘Eğer davacı veya davalı kararı haklı olarak, münasip bulmazsa; kadıaskerin, 
subaşının burnunu kesme ve onu bütün haklarından mahrum etme yetkisi 
vardır.’ (s. 46), (EM s. 66) (Bu saçma çevirinin doğrusu söyledir: ‘Eğer celb edilen 
tara ardan biri mahkemeye gelmezse, burnunu kestirmeğe ve bütün hukukundan 
mahrum etmeğe kadıleşkerin suret-i mahsusada yetkisi vardır’);

* ‘Seyyid Battal denilen bir başkasının mezarı hâlâ Anadolu’dadır. Onun 
sayesinde Türkiye’nin büyük bir kısmının fethedilmiş olduğu rivayet edilir. 
Türkiye’de beş yüzden fazla kişinin kaldığı bir evleri vardır.’ (s. 52), (EM s. 77) 
(“ancora” burada ‘hâlâ’ manasında alınamaz; ‘rivayet edilir’ değil, esas metinde, 
resmen, ‘söylüyorlar’ (“dicono”); esas metindeki “quiui” ‘Türkiye’ değil, SEYYİD 
BATTAL kabrinin bulunduğu yer, tekkedir; ‘Ayrıca Anadolu’da SEYYİD 
BATTAL (“SCIDI BATTAL”) adında bir başkasının kabri vardır; bunun 
sayesinde Türkiye’nin büyük bir kısmının feth olunduğunu söylüyorlar. Buradaki 
bir odalarında kendilerinden beş yüzden fazlası kalıyor’ denilmeli);

* ‘Kur’an’ı taşıyan deveyi buraya getirirler ve kitabı yere bırakırlar (âdet olduğu 
gibi).’ (s. 59), (EM s. 88) (Kitabı yere bırakmıyorlar! Kitabı taşıyan deveyi yere 
çökertiyorlar; ‘Kitabı taşıyan deveyi buraya getirtiyor, ve (âdeti olduğu üzere) yere 
çökertiyorlar’ denilmeli);
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* ‘Rivayete göre sonra Allah geri dönerek evvelce yaptığı gibi meleklerin ışığını 
yakacak ve toprakta hoş bir şekilde dağılacak çok ince bir yağmur yağdıracaktır. 
Buna O’nun Rahmeti denir. Merhamet yağmuru denir buna’ (s. 63-4), (EM s. 
97) (‘meleklerin ışığını yakacak’, her mütercimin beceremeyeceği türden bir hata; 
‘yeniden ışığı ve önceden yaptığı gibi, o ışıktan melekleri yapacak’ denilmeli; 
ayrıca “REHEMET, SVI” ‘O’nun Rahmeti’ değil, ‘RAHMET SUYU’dur);

* ‘Bence bunları ekilmemiş tarlalardan alarak ikamet edilen yerlere görürmek 
ve aşılayarak veya yeniden ekerek tatlı meyveler veren bitkiler haline getirip 
ıslah etmek mümkün değildir. Aynı şekilde Müslümanların da bizim dinimize 
dönmeleri ve meyvelerinin vahşi hayvanlar tarafından yenmemesi (Tatarlar 
ülkesindeki gibi), her şeyi yaratan Allah’ın hoşuna gidecek kadar tatlı olmaları, 
sonra da iyi bir bakımla her fidanın ehli nebat olması, her gün sıcaklardan 
gitgide daha çok rahatsız olan çayırların berrak sular ve tatlı rüzgârlar tarafından 
himaye edilerek çiçek açmış çayırlar haline gelmesi gibi bu fidanların da kabuk 
değiştirerek lezzetli meyveler vermeleri beklenemez. Onları iyi nasihatların 
cehennem ateşlerinden koruması mümkün olabilir belki. Ama şimdilik benim 
bunu yapmak gibi bir arzum yok.’ (s. 68-9), (EM s. 105-6) (esas metindeki 
cümlenin anlamı tersine çevrilmiş; metindeki “(come quelli de Tartarei Regni)” 
ibaresini ‘(Tatarlar ülkesindeki gibi)’ çevirmekle Mutluay eski Yunan, Roma ve 
de İtalyan kültürünü ihmal etmiş görünmektedir; “Tartarus” ‘cehennem’ veya 
‘cehennem tanrısı’ olmakla “Tartarei Regni” ‘Tatarlar ülkesi’ değil, ‘cehennem’dir; 
önerilen çeviri şudur: ‘İmdi, dilerim ki en güçlü kimse bunları bu işlenmemiş 
topraklardan kaldırıp yerleşim bölgelerine getirsin (ki, irade eksik olmadıkça, 
bunu, imkânsız add etmiyorum), ve burada aşılanarak, ya da yeniden ekilerek, 
(diğerleri gibi) evcil olsunlar, aynı tatlılıkta meyveler versinler; yani Müslümanlar 
bizim dinimize dönsünler, diyorum, ve meyveleri (cehennem meyveleri gibi) yırtıcı 
hayvanlar tarafından yenilmeyerek o denli tatlı olsunlar ki bütün mahlûkatın 
sebeb-i bâdîsinin hoşuna gitsin; sonra, iyi bakımla, her filizden ağaç olsun, ve 
kabuk bağlamakla tadı değişmiş olarak, üzerinde çiçek açmış, suları berrak ve 
rüzgârları tatlı çimenlerden farksız şekilde, daima gündüzün daha çok rahatsız 
eden sıcaktan korunsunlar. Bu, kendilerini cehennem sıcaklarından koruyacak iyi 
öğretilerle olur, ama şimdiki hâlde benim için ancak istemek mümkün olmakla, 
bunu çok daha güçlü olanlara bırakacağım’);

* ‘alnım açık şekilde’ (s. 69), “con serena fronte” (s. 106) (“con serena fronte” 
karşılığında Mutluay ‘alnım açık şekilde’ dediğine göre, Dante’nin “rispuos’io lui 
con vergognosa fronte” (Inferno, i, 81) mısraındaki “con vergognosa fronte” de 
‘mahcub alınla’ şeklinde çevrilmeli, ama çevrilmez, çünkü “fronte” bu formüllerde 
‘alın’ değil, ‘yüz ifadesi’ anlamını taşır; ‘yüz ifadesi’ kişinin içinde bulunduğu 
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halet-i ruhiyenin bir yansıması olduğuna göre de “con serena fronte” ‘sakin bir 
halet-i ruhiye içinde’ şeklinde çevrilmelidir);

* ‘Muallimlerin çocuğa gösterdikleri ilk kelimeler (hakikaten hem lüzumsuz 
hem faydasızdır. Zira çocuk dimağları için münasip görünmemektedir) şunlardır’ 
(s. 70), (EM s. 107) (esas metindeki “non meno vtile che necessarie” ‘zarurî 
olduklarından daha az yararlı değillerdir’ anlamını verir ki daha düzgün bir 
şekilde ifade edildiğinde ‘yararlı oldukları ölçüde zarurîdirler’ demektir, ama 
nedense Mutluay bu görüşe katılmayıp anlamı başaşağı ‘hem lüzumsuz hem 
faydasız’a dönüştürmüş; doğru çeviri: ‘Ve hocaların kendilerine okuttuğu ilk 
kelimeler, çocuksu zihinlerine uygun gözükmemekle birlikte, gerçekten yararlı 
oldukları ölçüde zarurîdirler’);

* ‘İnsanlar tarafından Allah tek olarak kabul edilir.’ (s. 70), “DIO è nominato 
fra le persone vn solo” (s. 107) (buradaki “persone” ‘İnsanlar’ değil, ‘ekānîm(-i 
selâse)’ anlamındadır; ‘‘ekanîm arasında TANRI yalnız bir (tek) olarak adlandırılır’ 
denilmelidir);

* ‘Türkler (bizim gibi değil) enva-i türlü giyinirler. Lâkin umumiyetle bütün 
erkeklere has bir giyim tarzı vardır.’ (s. 72), “VESTONO i Turchi (non come noi) 
in varie guise; ma tutti generalm te d’vna foggia di vestim ti” (s. 111) (Menavino 
‘Türkler, bizde olduğu gibi çeşitli şekillerde değil, umumiyetle hepsi aynı biçimde 
giysiler giyiyorlar.’ diyor, Mutluay bunu tersine çevirip ‘Türkler (bizim gibi değil) 
enva-i türlü giyinirler’e dönüştürüyor, ve ayrıca, bu çevirisiyle çelişse de, metnin 

“tutti” ‘hepsi’ demesine aldırmaksızın, hatta bunu ‘erkekler’e tahvil edip, ‘Lâkin 
umumiyetle bütün erkeklere has bir giyim tarzı vardır’ demektedir!);

* ‘herkesin gelip geçtiği bir kapı’ (s. 77), (EM s. 120) (‘herkesin attan 
indiği bir kapı’ acaba hangi simya kudretiyle ‘herkesin gelip geçtiği bir kapı’ya 
dönüştürülmüş?);

* ‘diğer hoca Arapça Kur’an okuma dersleri verir ve talebelere Kur’an surelerini 
izah eder’ (s. 81), (EM s. 126-7) (“mostrandogli li articuli della lor fede” ‘Kur’an 
surelerini izah eder’ değil, ‘[dinlerinin] erkân-ı akaidini gösterir’ demektir; ayrıca 

“& dechiararlo” atlanılmış);

* ‘Sonuncusu ise matbah-ı âmire kâtibi olup mutfaklara giren her malzemeyi 
kaydeder. Bu da yemek düzenleyici hizmetkâr gibi Sultan’ın, ailesinin her gün 
bütün yemeklerini tanzim eder, kitapları yazıldıkları yerlerde muhafaza eder, her iki 
mutfakta yemeklerin nasıl olması gerektiğiyle alâkadar olur. Günlüğü otuz akçe olup 
Sultan’ın arzu ettiği gibi giyinir. Üç ayda bir hem ustaların hem de hizmetkârların 
maaşlarını düzenler. Ali Paşa’ya maaşını götürenlerin ücreti hemen ödenir.’ (s. 84), 



Mahmut Adnan Gökçen

371

(EM s. 132) (“MVPTAR IASIGILI” karşılığında ‘matbah-ı âmire kâtibi’uydurulmuş; 
“Scalco” açıklanmayıp karşılığında ‘yemek düzenleyici hizmetkâr gibi’ denilmiş; ‘her 
bir mutfakta ne türlü yemeklerin olması gerektiği yazılı olan defterler tutar’ şeklinde 
çevrilmesi gereken “et tiene i libri doue è scritto de che sorte habbino a essere le 
vivande in l’vna & l’altra cuccina” ibaresi ‘kitapları yazıldıkları yerlerde muhafaza 
eder’ şeklinde çevrilmiş ki baştan aşağı yanlış ve uydurma; ‘Ali Paşa’ya maaşını 
götürenlerin ücreti hemen ödenir’ çevirisi çeviri tarihine geçmeye namzet; burada 
pek muhtemelen bir mürettib hatası sonucu küçük har erle olması gereken ‘ali’ 
büyük har erle basılmış (“ALI BASCIA”); “ali” önünde “a” edatı bulunan bir harf-i 
tarifdir (“preposizione articolata”) ve takib eden isme “dativus”, yani mef ’ulün ileyh 
manasını verir; dolayısıyla “ALI BASCIA” muhtemelen ‘PAŞALARA’ demektir; 
muhtemelen denildi, çünkü Menavino ‘...başı’ için de “BASCIA” yazıyor (bk. bu 
fasılda “ARGIBASCIA” ‘aşçıbaşı’); ‘Her üç ayda bir hem aşçılar hem yamaklar için 
ücret senetlerini hazırlar; bunları PAŞALARA? (veya ‘aşçıbaşıya’)(“ALI BASCIA”) 
götürürler, ve derhal paraları ödenir’ denilmeli);

* ‘Eğer birisi başına gelen bir dertten dolayı Sultan’a şikâyette bulunmak isterse 
ona yardımcı olurlar, zira Sultan atla gezerken onunla konuşmak zordur.’ (s. 97), 
(EM s. 153) (‘başına gelen bir dertten dolayı’ değil, ‘kendisine yapılmış olan bir 
haksızlıktan dolayı’ (“de qualche torto fattogli”); ‘ Sultan atla gezerken onunla 
konuşmak zordur’ değil, ‘ Sultan atla gezmedikçe onunla konuşmak zordur’; 
‘Herhangi bir kimse kendisine yapılmış olan bir haksızlıktan şikâyet etmek isterse, 
at sırtında olmadıkça pâdişâhla konuşmak zor olmakla, bu kimse bir sopanın 
ucuna bir yazı iliştirir. Bu çavuşlar bunu alır’ denilmeli);

* ‘Elbiselerin kolları kısa ve altın yaldızlıdır.’ (s. 98), (EM s. 156) (burada 
“alabarde” söz konusu olduğuna göre, kısa olan ‘Elbiselerin kolları’ değil, ‘harbelerin 
(baltaların) sapları’dır);

* ‘Sultan’ın kızları günde yüz akçe maaş alırlar. Bunlara annelerinkine benzer 
elbiseler verilir. Bu elbiseleri, Sultan onları evlendirene kadar giyerler.’ (s. 112), 
(EM s. 180-1) (metindeki “con le quali” Mutluay’ın bağladığı gibi “vestimenti” ile 
değil (ki “vestimenti” eril çoğul, “con le quali” ise dişil çoğul olmakla birbirleriyle 
bağlanamazlar!), “madri” ile bağlanmalı ve ‘ve pâdişâh kendilerini evlendirinceye 
değin anneleriyle kalıyorlar’ denilmeli);

* ‘Mora şehrinin çok değerli efendisi’ (s. 116), “DE MODONE citta non di 
poco preggio è Signore” (s. 187) (metin “Modon şehrinin” diyor, Mutluay bunu 
‘Mora şehrinin’e dönüştürüyor; metin ‘Modon şehri’ için ‘değerli’ (“non di poco 
preggio”) diyor, Mutluay’da ise ‘Mora şehrinin ... efendisi’ değerli oluyor! Hulâsa 
saçma sapan bir çeviri!);
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* ‘paraya sahip olmak isteyen herkesin’ (s. 118), “che qualunque persona vole 
soldo” (s. 190) (“soldo” ‘askerî maaş, ulufe’ anlamını taşır; ‘paraya sahip olmak 
isteyen herkesin’ değil, ‘ulufe almak (yazılmak) isteyen herkesin’ denilmelidir);

* ‘Şimdi Sultan Bâyezid’in oğullarından bahsedeceğim. Bunlar, burada 
Anadolu’da, kendi gelirleriyle yaşıyorlardı. Bu gelirleri, yaptıkları savaşlardan elde 
ederlerdi. Bu gelirler yüzünden Türkiye’de savaşlar yapıldı ve üzerinden çok zaman 
geçmedi.’ (s. 119), (EM s. 191) (Berbat bir tercüme! Doğrusu: ‘Şimdi Sultan 
Bayezid’in, kendi gelirleriyle burada Anadolu’da bulunan ve, aradan çok zaman 
geçmedi, Türkiye’deki bütün savaşlara sebeb olan oğullarından söz edeceğim’);

* ‘Nihayet bir karar alarak kısa zaman içinde ülkenin bütün topraklarında 
yerine getirilmediği takdirde ölümle biten emirler yağdırıldı.’ (s. 124), (EM s. 
201) (Mutluay, kesinlikle manasını kavrayamadığı için “posero grauezza a tanto 
per foco” ‘hane başına bir mikdar vergi’ ibaresini çeviriye almamış; ‘Nihayet 
bu mevzuda bir karar alınarak, memalikinin bütün topraklarında hane başına 
bir mikdar vergi ve uyulmadığı takdirde ölüm cezası getiren emirler çıkardılar’ 
olmalı);

* ‘O sırada Sultan on iki bin yeniçerinin kumandanını vazifesinin başında 
bırakarak Edirne’ye gitti.’ (s. 125), (EM s. 201) (Sultan yeniçeri ağasını ‘vazifesinin 
başında bırakarak’ değil, “locotenente del suo stato” yani ‘kaimmakam olarak 
bırakıp’ Edirne’ye gidiyor);

* ‘Sultan Bâyezid’in hareketinde Sultan Selim şehre iki mil uzaktan ona refakat 
etti’ (s. 134), “& alla partita gli fece compagnia do miglia lontano della citta 
Sulthan Selim” (s. 217) (doğrusu şudur: ‘Sultan Selim şehirden iki mil uzaklığa 
kadar kendisine refakat etti’);2 

* ‘bir gün hâlâ Bursa’dayken on bin atlı adamına yanlarına mümkün olduğu 
kadar az eşya almalarını söyledi’ (s. 137), (EM s. 222) (cümlenin asıl fiili ‘söyledi’ 
değil (ki zaten metinde yok!), “fece scriuere” ‘tahrir ettirdi’; doğrusu: ‘hâlâ 
Bursa’dayken bir gün Sultan Selim taşıyabildikleri en az eşya ile on bin atlı tahrir 
ettirdi’);

* ‘Bundan çok memnun olan Selim İstanbul’a hemen yeniçerilerin kumandanını 
göndererek üç gün içinde on bin askerin Bursa’ya gelmesini istedi. Daha çabuk 

2 “Selim begleitete selbst des Vaters Wagen bis vor or von Adrianopel, zu Fuss neben 
demselben hergehend, und des Vaters letzte Ermahnung anscheinend mit willigem 
Ohr empfangend” ‘Selim, yanında yaya yürüyerek, ve görünürde son tenbihlerine 
seve seve kulak vererek, babasının arabasına Edirnekapı’ya kadar bizzat refakat etti’ 
(Hammer-Purgstall, GOR, ii, s. 365)
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Bursa’ya varması için gemiyle gitmesini ve Bursa’dan uzak olmayan dağdan şehre 
varmasını buyurdu.’ (s. 140), (EM s. 228-9) (metindeki “mādo ... per” aşağı 
yukarı ‘haber saldı’ demektir; Mutluay, ‘İstanbul’daki yeniçeri ağasına haber 
saldı’ demesi gerekirken, yeniçeri ağasını İstanbul’a göndermiş; Selim Bursa’da, 
ve yeniçeri ağasını on bin yeniçeriyle İstanbul’dan Bursa’ya çağırıyor, ama 
Mutluay yeniçeri ağasını İstanbul’a gönderdiği için durum çok karışmış; Selim 
yeniçeri ağasının (ve yeniçerilerin) gemiyle gelmesini, Mutluay’a göre ise ‘gemiyle 
gitmesini’ istemiş; velhasıl, bir sarmaldır ki gidiyor; bu saçmalığın doğrusu şöyle: 
‘ve derhal İstanbul’daki yeniçeri ağasına üç gün zarfında on bin adamla Bursa’ya 
gelmesini, daha çabuk gelmek için gemilere binmesini ve Bursa’dan az uzaktaki 
dağlıkta inmesini (karaya çıkmasını) haber saldı’);

* ‘Yeniçeri kumandanı daha sonra saray adamlarıyla birlikte bir ovaya indi, 
her tarafı dikkatle gözeterek on bin askeriyle şehre vardı. Yanına beş yüz de 
topçu almıştı. Selim’in savaş meydanına yaklaşınca orada Sultan Ahmed’in 
bulunduğunu düşünerek harekete geçti. Sonra Selim, kumandanın çabuk 
geldiğini görerek çok sevindi.’ (s. 140), (EM s. 229) (saçmalık sarmalı hâlâ devam 
ediyor; Mutluay’a göre ‘Yeniçeri kumandanı daha sonra saray adamlarıyla birlikte 
bir ovaya indi, her tarafı dikkatle gözeterek on bin askeriyle şehre vardı.’, metne 
göre ise “lui”, yani ‘[Selim] Sonra Saray efradıyla dışarı, bir ovaya çıkıp her tarafı 
gözetledi. Çok geçmeden ağa [yeniçeri ağası] on bin adamla geldi, ve beraberinde 
beş yüz tüfek-endaz da getirdi.’; Mutluay çevirisindeki ‘şehre vardı’ esas metinde 
yoktur; ‘Yanına beş yüz de topçu almıştı.’: metinde ‘topçu’ nerede? “scioppetieri” 
‘topçu’ değil, ‘tüfek-endaz’ demektir; bunu izleyen çeviri ise (‘Selim’in savaş 
meydanına yaklaşınca orada Sultan Ahmed’in bulunduğunu düşünerek harekete 
geçti.’) tamamen uydurmadır (ayrıca “campo” karşılığında ‘ordugâh’ yerine ‘savaş 
meydanı’, çeviriye pek de yakışmış!); bunu izleyen cümlede “conosciutolo”, zorluk 
çıkardığı için (çünkü ‘[Selim] ağayı tanıyınca’ diyor, bu ise Mutluay’ı müşkilata 
sokuyor) ibtal edilmiş; ‘Sonra Selim kendisini tanıyıp, çabuk gelmelerinden 
dolayı gayet mesrur oldu.’ denilmelidir);

* ‘Bunu gören Sultan Selim topçularıyla birlikte yaklaştı ve karşı tarafı topa 
tutmaya başladı; öyle ki Ahmed’in askerleri toplardan etkilenerek dağa kaçtılar. 
Dağda kendilerini destekleyen çok adam vardı. O sırada Tatar’ın oğlu harekete 
geçerek Ahmed’e destek sağladı.’ (s. 141), (EM s. 231-2) (yine “scioppetieri” 
‘tüfek-endazlar’ karşılığında ‘topçular’, ‘topa tutmaya’, ‘toplardan’; Tatar’ın oğlu 
‘Babasını temsilen itaat göstermek ve Pâdişâhın [yani Selim’in] elini öpmek 
üzere’ gelmişti ama Mutluay, nedense, ‘O sırada Tatar’ın oğlu harekete geçerek 
Ahmed’e destek sağladı’, demiş; bunca saçmalık içinde insan ne diyeceğini 
şaşırıyor!); ...
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Bizzat kendisinin itiraf ettiği üzere, Menavino zarif ve bilge bir yazar olmaktan 
uzak. İtalyancası epeyi bozuk, kimi yerlerde hatalı, ve birçok noktada muğlak ve 
anlaşılması zor. Ayrıca 16. yüzyılın ilk yarısında yazmış olmakla dili doğal olarak 
biraz eski. Şu aşağıda verilen örneklerde Mutluay’ın bu ‘biraz eskice’ dile de zaten 
aşina olmadığı gözlemleniyor.

* ‘Sarayın başka bir bölümünde öyle devasa bir soba vardır ki içine iki yüz kişi 
girebilir, etrafında sıcak ve soğuk suyla dolu birçok oda mevcuttur.’ (s. 85), (EM 
s. 134) (eski dilde ‘hamam’ demek olan “Stuffa” kelimesine Mutluay ‘soba’ demiş 
ve bu ‘soba’nın içine ‘iki yüz kişi girdirdiği’ gibi ‘sıcak ve soğuk suyla dolu birçok 
oda’ sığdırabilmiş!!! geri kalan kısım da ‘soba’ ile berdevam!);

* ‘..., akıl öğretir, azarlar ve bazen de hak ettikleri gibi cezalandırır.’ (s. 74), (EM 
s. 115) (“ragione” ‘akıl’ demek ya, “fa loro ragione” karşılığında Mutluay hemen 
‘akıl öğretir’ çevirisini yapıştırmış, oysa “ragione” eski dilde ‘adalet’ anlamını da 
taşır ve bu bağlamda kesinlikle o anlamda kullanılmıştır; ‘onlara adalet dağıtır’ 
denilmeli; “a suo arbitrio” çeviride atlanılmış);

* ‘Daha sonra aileleri ve reisleriyle birlikte yola çıkarlar’ (s. 74), (EM s. 116) 
(“famigli” ‘aileleri’ değil, ‘hizmetkârları’, burada ‘çırakları’ şeklinde çevrilmeli);

* ‘Bu berberler maaşlarını Sultan’dan, içeceklerini ise ahaliden alırlar.’ (s. 86), 
(EM s. 136) (“beueraggi” ‘içecek’ değil, eski dilde ‘bahşiş’dir (krş. Fr. “pourboire” 
‘bahşis, kahve parası’ (KF)); ‘Bu berberler, insanlardan aldıkları bahşişlerden başka, 
pâdişâhtan maaş alırlar.’ denilmeli);

* ‘Büyük Türk’ün gizli azık ambarı’ (s. 80), (EM s. 125) (“segreta” burada 
‘gizli’ değil, ‘privato’, ‘has’ anlamındadır; metinde “CHILER” denildiğine göre 
“dispensa” kelimesini ‘azık ambarı’ şeklinde çevirmenin ne anlamı var? ‘Türk 
Hünkârının has kileri’ denilmeli); ‘Sarayın gizli ve umumi mutfağı’ (s. 83), (EM 
s. 131) (burada da “secreta” ‘has’ demektir; ‘Sarayın has ve umumî mutfağı 
üzerine’ denilmeli); ‘Biri gizli diğeri de umumi yani aileye açık olmak üzere 
Kral’ın [Sultan’ın] iki mutfağı vardır.’ (s. 83), (EM s. 131) (“famiglia” burada 
‘aile’ değil, ‘bir şahsın hizmetinde veya maiyetinde olan kimseler’ anlamındadır; 
‘Ayrıca pâdişâhın biri has biri umumî (ki Saray efradı içindir) olmak üzere iki 
mutfağı vardır.’ denilmeli);

* ‘Zihinleri acıklı ölümlerle ağırlaşmış insanların arzularına şehvani ihtiraslar 
aşıladı.’ (s. 90), (EM s. 142) (Mutluay “salma” kelimesini, hemen yanıbaşındaki 

“grauano” ‘yüklerler, ağırlık verirler’ fiiline rağmen, eski dildeki ‘yük’ anlamında 
değil ‘cesed’ anlamında almış, ama ‘acıklı cesedler’ diyemediği için olsa gerek, ‘acıklı 
ölümler’ diyerek içine düştüğü bataktan sıyrılmağa çalışmış; ‘nefs-i emmâreleri, 
zihne kesalet veren şehvanî arzularla celb ederek’ denilmeli);
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* ‘Bilahare Sultan elçinin maiyetiyle beraber Sarayın bir odasına götürülmesini 
emreder. Odada masalar ve altın ve gümüş eşyaların bulunduğu dolaplar hazırlatır.’ 
(s. 109), (EM s. 174-5) (ne yapacak elçi bu ‘dolaplar’la? “credenze” burada ‘yemek 
takımı’ demektir; ‘altın ve gümüşten yemek takımları’ denilmeli);

* ‘Her şeyi dolaba koyup haremağalarının gözetimine bırakırlar.’ (s. 110), 
(EM s. 176) (Mutluay burada yeniden ‘dolap’la karşımıza çıkıyor; “fanno la 
credenza d’ogni cosa” ‘her şeyi deniyorlar’ demektir ve ‘dolap’la ilişkisi yoktur; 
çeviri ‘hadımağaların önünde her şeyi [orada bulunan bütün yiyecek içecekleri 
zehir katılıp katılmadığını anlamak için] tadıyorlar ve onların muhafazasına 
bırakıyorlar’ şeklinde düzeltilmelidir);

* ‘Çaşnigirler ellerinde birer tahta kaşık tutmaktadırlar. Yemekleri aşçılar 
hazırlamışlardır.’ (s. 110), (EM s. 176), (Mutluay “fare (la) credenza” ifadesinin 
eski dilde ‘yemeği (zehir katılıp katılmadığını anlamak üzere) tatmak’ anlamını 
taşıdığını bilmediği için “fanno alli cuochi fare credenza di tutto” karşılığında 
‘Yemekleri aşçılar hazırlamışlardır.’ gibi bir yanlışlığa düşmüş; ‘her biri üstünde 
taşıdığı tahta bir kaşıkla aşçılara her şeyi denettiriyor’ denilmeli);

* ‘Sonra çaşnigirler gelir ve her biri elindeki tabağı çaşnigirbaşıya uzatır ve 
akabinde tabağın üzerindeki kapağı dolabın içine koyar.’ (s. 110), (EM s. 176) 
(Nasıl bir dönme ‘dolap’ ki mütemadiyen karşımıza dikiliyor! Doğrusu: ‘Sonra 
ÇAŞNİGİRler (“CESIGNIR BASCIA”) geliyor, ve her biri tabağını, denediği 
lokmayı sonra üzerine attığı kapağı tutarak, ÇAŞNİGİR BAŞIya (“BASCIA”) 
sunuyor’);

* ‘Nihayet böylece bizi güzel kadınların sarayına götürdüler. Saraya gelince 
bütün kadınların ayağa kalktıklarını gördük. Onlara yakışan bir nezaket ve 
zerafetle haremağasının önünde hürmetle eğilerek ona ne emrettiğini sordular. O, 
Sultan’ın arzusunu beyan edince sayıları yüz altmışı geçen kadınlardan bazılarını 
diğerlerinin huzurunda vazifelendirdiler. Bu kadınlar bizi anadan doğma çırılçıplak 
soydular ve diğer kadınların yanından geçirerek hamamlara götürdüler. Elbisesiz 
ve çıplak kaldığımız için utançtan yerin dibine girmiştik.’ (s. 16-7), (EM s 13) (‘... 
kadınlardan bazılarını diğerlerinin huzurunda vazifelendirdiler’ (s. 16) yanlış; esas 
metinde “ne preseno alcune di loro” okunuluyor ki ‘kadınlardan bazıları bizi aldılar’ 
demektir (oradaki “ne” ‘bizi’ anlamında eski şahıs zamiridir); ‘Elbisesiz ve çıplak 
kaldığımız için utançtan yerin dibine girmiştik.’ (s. 17) yanlış; esas metindeki “non 
meno di vestimenti che di vergogna nude” ile, “nude” sözcüğündeki -e harfinin 
belirttiği üzere, haremdeki kadınlara atıfta bulunulmaktadır ve tüm cümlenin şu 
önerilen çeviriye göre değişmesi gerekir: ‘Ve böylece bizi güzel kadınlar haremine 
götürdüler. Hareme vardığımızda, kadınların tümünün ayağa kalktığını ve 
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kendilerine en çok yakışan hürmet ve hüsn-i kabul ile hadımağasını, emrinin 
ne olduğunu sorup, ta’zîmen eğilerek selâmladığını gördük. O da Pâdişâhın 
buyruğunu kendilerine bildirdi. Derhal aralarından birkaçı bizi alıp, sayıları 
yüz altmışı aşan tüm öteki kadınların huzurunda, anadan doğduğumuzda nasıl 
idiysek öylece soydular ve, giysilerden olduğu kadar hayâdan uryan birçoklarının 
arasından geçirerek, hamama götürdüler’);

* ‘Bu yüzden Müslümanlar haklı olarak bu günahı işleyenleri paylar ve onlara 
ellerinden geldiğince tiksintiyle bakarlar.’ (s. 38), (EM s. 51) (metindeki “schi-
fando” eski anlamıyla alınıp cümle şuna benzer bir şekilde çevrilmeli: ‘Onun için 
Müslümanlara mümkün olduğu kadar itina ile bundan sakınmalarını ikaz edi-
yorlar’);

* ‘Yorgun uzuvlarını cesurca tabii bir itiyad olarak çok yüksek olmayan bazı 
dağlar üzerine veya çıplak toprak üzerine yahut da bir takım eğreltiotları üzerine 
koyarak istirahat edenlere sık sık rastlanır. Burada hoş ve taze bir hava teneffüs 
edilir ve ölmüş vücutların ağırlığından sıkılmış olan ruhlar latif dalların hoş göl-
geleri ve tatlı gürültüleri altında huzura kavuşur ve gürleyerek akan berrak ne-
hirler kenarında şiirler yazarlar.’ (s. 41), (EM s. 57) (Mutluay açıkça biraz eskice 
İtalyancada “poggiono” fiilinin ‘montare’, ‘(dağa) çıkmak, tırmanmak’ anlamına 
geldiğini bilmiyor, bilmediği için de çeviri yanlış, ve uydurma; ayrıca dağa tır-
manırken yorulan bir kimsenin ‘eğreltiotu’ üzerine oturması da pek eğlenceli; 
anlaşılan Mutluay metni doğru dürüst okumayı, “f ” harfini “s” harfinden ayırd 
etmeyi de becerememiş: “felce” değil, “selce” okunulmalı!; ‘ve ölmüş vücutların 
ağırlığından sıkılmış olan ruhlar’ çevirisine karşılık metinde (“& alli affannosi 
spiriti dalle souerchie salme grauati”) ‘ölmüş vücutlar’ nerede?);

* ‘ve Türkiye’nin bütün eyaletlerini dolaşarak kanunlara karşı icra edilmiş her 
şeyden bahsederler.’ (s. 48), (EM s. 69) (Mutluay metindeki “discorr do” ula-
ğının ‘bahs etmek’ anlamını taşımadığını, eski veya edebî anlamda kullanılmış 
olduğunu idrâk edememiş; ayrıca burada söz konusu ‘kanunlar’ da değildir; doğ-
rusu: ‘Ve bu şekilde Türkiye’nin bütün kazalarını dolaşıyor ve şeriatlerine aykırı 
her şey için adaleti uyguluyorlar’);

* ‘eşeğin maruz kaldığı hakaretler yüzünden yeminin parası kadına ödetilir’ (s. 
49), (EM s. 71), (çeviri tamamen yanlış; hakarete maruz kalan eşek değil kadının 
kendisi; ayrıca esas metindeki “la vittura” ‘yem’ değil, ‘taşıma ücreti’ demektir; 
‘daha da rezil duruma düşürmek üzere, kadına eşekli taşıt ücretini ödetiyorlar’ 
denilmeliydi, yine de “hakarete uğrayan eşek”, bir harika! (“Bir eşek var idi zaîf 
ü nizâr”!!!)); ...

Bazı yerlerde Mutluay’ın çevirmekten ziyade uydurmaya yöneldiği görülüyor.
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* ‘Bu Nesimî kanun aleyhinde bazı şeyler söylediğinden adalet tarafından Ha-
gios Ammianus gibi derisi yüzüldü.’ (s. 52), “il quale percioche disse alcune cose 
contra le legge. fu per giustitia in AGIAMIA scorticato” (s. 76) (“legge” karşılığın-
da ‘şeriat’ yerine ‘kanun’!; ayrıca bu Mutluay’ın uydurduğu ‘Hagios Ammianus’ 
da neyin nesi? Mutluay’ın ‘Hagios Ammianus’a dönüştürdüğü esas metindeki 

“AGIAMIA” (önündeki “in” edatı ve sonundaki “-IA” ekiyle) bir yere işaret etme-
sinden ötürü pek muhtemelen ‘ACEMİSTAN’ olarak çözümlenmelidir; kelime 
Anadolu dışındaki her türlü yabancı yerlere işaret eden bir tanımlamadır, Nesimî 
ise bilindiği üzere Halep’de idam edilmiştir);

* ‘Bunlar savaşa gitmez ve bütün masra arı ödenir. Maaşları da diğerlerinden daha 
fazladır.’ (s. 101), (EM s. 161) (uyduruk bir çeviri; doğrusu: ‘Bunlar sefere gitmezler, 
ama yaptıkları bütün dikiş işleri için ücret, üstelik bir de o yevmiyeyi alırlar);

* ‘Bu evlerin dördünde Sultan’ın kızları, onlara refakat eden anneleri ve kadın 
efendileri ikamet eder.’ (s. 112), (EM s. 180) (doğrusu: ‘Bu evlerin dördünde 
pâdişâhın kız çocuklarıyla birlikte anneleri oturur; anneleri ki Türk Hünkârının 
zevceleri değildirler’);

* ‘Sultan Selim beş yeğeninin ani ölümüyle alâkalı her süpheyi bertaraf etmek 
zorundaydı.’ (s. 137), (“HAVENDO Sulthan Selim per fuggire ogni suspetto 
dato acerba morte a cinque suoi nepoti s. 222) (Nasıl bir çeviri bu ki esas metin-
de ‘ani’, ‘alâkalı’, ‘bertaraf etmek’, ‘zorundaydı’ karşılığında bir şey görülemiyor? 
Doğrusu: ‘Her türlü kuşkudan âzâde olmak üzere beş yeğenine acı ölümü tattır-
dıktan sonra, sultan Selim ...’); ...

Mutluay çoğu kez cümleleri küçük parçalara ayırmış ve böylece cümlenin un-
surları arasındaki bağ zevale uğramış. Türkçe bu bağı ifade etmekten âciz değil-
dir.

* ‘Ermeni ve Hıristiyan olan iki usta vardır. Bizim dinimizin emirlerinden uzak 
yaşarlar.’ (s. 102), (EM s. 162) (Menavino bu cümlede ‘burada bulunan iki usta, 
Ermeni, ve bizim uyduğumuz ahkâmdan uzak yaşamalarına karşın, Hıristiyandır’ 
diyor);

* ‘Bosna beyi kendi atlı adamlarıyla sınır boylarında baskınlar yapar ve birçok 
defa kendisi zarara uğrar ve pek çok kayıplar vererek geri döner.’ (s. 117), (EM 
s. 188) (“benche” ‘her ne kadar’ harf-i rabtı ibtal edilmiş: ‘Birçok kez kendisi bü-
yük zarar ve zayiata uğrasa da leşkeriyle bu sınırlarda akınlar yapa- ve zarar vere 
durur.’); ...

Mutluay bir takım kelimelere belirli bağlamlarda atf edilmesi gereken anlamları 
kavrayamamış olmasından ötürü çeviri bazı noktalarda zavallı hallere bürünmüş.



G. A. Menavıno’nun Trattato de costumı et vıta de Turchı

378

* ‘ve bunu vazifelerinin derecesine göre dört veya beş kere ifa ederler.’ (s. 23), 
“& questo fanno in quattro in fino in cinque volte secōdo l’ordine di loro offi-
cii” (s. 25) (“officii” burada ‘dinî merasim’ anlamındadır; ‘namazın vaktine göre, 
bunu dört, hatta beş kez [rek’at] yapıyorlar’ denilmeli); ‘Herkes bu dinî vazifeleri 
ifa etme mecburiyetindedir.’ (s. 24), “& tutti hanno questa obligatione di andare 
alli officii” (s. 26) (“offici”, yukarda olduğu gibi burada ‘salat’ anlamında);

* ‘aslan, Dicle parsı ve panter derisi’ (s. 50), (RM s. 73) (metindeki “Tigri” bu 
bağlamda ‘Dicle’ değil ‘kaplan’ anlamında olmalıdır; ‘deri’ yerine de ‘post’ denil-
melidir);

* ‘çünkü evlerine dönen seyyahların ruhlarını okşamayı severler’ (s. 54), (EM 
s. 79) (“carezze” burada ‘okşayış’ değil, ‘atto cortese’ ‘iyi muamele’ anlamındadır; 
‘çünkü tekkelerine giden yolculara iyi davranıyorlar’ denilmeli);

* ‘O günden sonra Türkler mezarı alttan ve üstten takviye etmek için bazı 
demir aletler sipariş ettiler.’ (s. 61), (EM s. 92) (“ordinarono” karşılığında ‘sipariş 
ettiler’ tek kelimeyle gülünç! “ordinarono” burada ‘disposero’, ‘collocarono’, ‘yer-
leştirdiler’ anlamındadır; “certi ferri karşılığında” ‘demir aletler’ yanlış; muhteme-
len ‘demir [çenberler]’);

* ‘Din adamları onu defnetmek için birçok çubuk getirirler. Tıpkı bizim ra-
hiplerin kullandıkları ve sayıları bin kadar olan çubuklara benzer, aloe [öd ağacı] 
ağacından yapılmışlardır. Bu çubuklarla ölünün etrafını sararlar. Sonra her çubu-
ğa “Süphanallah” derler.’ (s. 61-2), (EM s. 93) (esas metindeki “palle” (ki ‘kürecik, 
tane’ demektir), nasıl ‘çubuk’ şeklinde çevrilir, akıl ermiyor; cümle anlaşılmamış; 
önerilen çeviri şu: ‘Buraya kendisini defn etmek üzere, bizim paternoster şeklin-
de sarısabır ağacından bin aded bir dizi küreciklerle (tesbihlerle) din adamları 
geliyor, ve bununla ölüyü tümüyle çevreliyorlar; sonra her birinde SUBĢĀN 
ALLĀH (“SVBAHAN ALLA”), yani ‘TANRI rahmet eylesin’ diyorlar’);

* ‘Ağızlarında ... küçük gümüş üstü delinmiş bir elma taşırlar.’ (s. 99), “In boc-
ca portano vn pomo d’argento piccolo pertusato” (s. 157) (“pomo” burada ‘elma’ 
değil, ‘küre’ anlamındadır); 

* ‘Üç paşa Sultan’ın yanına giderek o gün devlete ait gönderilecek herhangi 
bir şey olup olmadığını [sorarlar]’ (s. 106), (EM s. 169) (“espedire” fiili burada 
‘göndermek’ değil, ‘tesviye etmek’ şeklinde çevrilmelidir; ‘Üç paşa, devletine ait 
o gün görülmesini (tesviye edilmesini) istediği bir şey var mıdır, ... sormak için 
pâdişâha giderler’ denilmeli); ...

Mutluay bir takım kelimelerin düzgün Türkçe karşılıklarını vermekte isabet 
göstermemiş.
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* “oratione, orationi” kelimeleri ‘dua(lar)’ değil, ‘ibadet’ olarak çevrilmeli 
(Mutluay’ın da bazı yerlerde çevirdiği üzere: ‘ibadet etmeye giderken’ (s. 22), (EM 
s. 23); ‘halkı ibadete davet ederler’ (s. 44), (EM s. 63), ...): ‘Bu saatlerde Türkler 
hep aynı dualarını okurlar.’ (s. 22), (EM s. 22) (‘Bu saatlerde Türkler mutad iba-
detlerini yapıyorlar’ denilmeli); ‘dua okumayı hiç eksik etmiyordu.’ (s. 38), (EM 
s. 51) (‘asla ibadetini ihmal etmeksizin’ denilmeli); ‘Halk duasını edince’ (s. 43) 
(EM s. 60) (‘halk namaz kıldıktan sonra’ denilmeli) ...;

* ‘kırmızı taftadan pantalon’ (s. 31) “calzoni di taffetta chermesino” (s. 39) 
(Türk gelinleri 16. yüzyılda ‘pantalon’ giyerler miymiş? ‘şalvar’ denilemez miy-
di?);

* “legge” kelimesi şu aşağıdaki yerlerde ve başka birçok yerlerde Mutluay’ın 
çevirdiği üzere ‘kanun’ olarak değil, ‘din’ veya ‘şeriat’ olarak çevrilmeli: ‘Muham-
med kanunu’ (s. 19), (EM s. 17) (‘din-i Muhammedî’ denilmeli); ‘Türklerin ka-
nunundaki emirler’ (s. 19), (EM s. 18) (‘Türklerin dininin ahkâmı’ denilmeli); 
‘Müslüman kanununa’ (s. 23), (EM s. 25) (‘dinlerine’ veya ‘din-i İslâma’ denil-
meli) ...;

* ‘Her caminin ortasında vazifeli din adamlarının halka vaaz verdikleri bir 
çardak bulunur. Çardağın bir tarafında takriben otuz derecelik meyle sahip bir 
merdiven vardır’ (s. 43), (EM s. 60) (camiin orta yerinde bulunan bu ‘ÇARDAK’ 
doğrusu pek garip! Metindeki “pergolo” ‘minber’ veya ‘vaaz kürsüsü’ olmasın sa-
kın?; “vna scala di xxx. gradi” ‘otuz derecelik meyle sahip merdiven’ değil, ‘otuz 
basamaklı merdiven’dir);

* ‘Umumiyetle ellerinde Farisî lisanıyla yazılmış, onların kendi mısra âdetlerine 
göre tertip edilmiş aşk şarkıları ve soneleriyle dolu bir kitapçık taşırlar.’ (s. 50), 
(EM s. 73-4) (“secondo la consuetudine delle rime loro” karşılığında ‘kendi mısra 
âdetlerine göre’ ve “canzoni & sonetti” karşılığında ‘şarkılar ve soneler’! Bu ne 
kültür gösterisi! Alt tarafı, ‘kendi nazım tarzlarında’ ve ‘kaside ve gazeller’ deni-
lecek!);

* ‘Tekke denilen bir kiliseleri’ (s. 51), “certe chiese chiamate TECCHIE” (s. 75) 
(Hâşâ, ‘kiliseleri’ yerine ‘dergâhları’ denilemez miydi?);

* ‘Sonra bu işler için yapılmış iki pamuklu örtü çıkartarak ... cesedi ... örtülerle 
sararlar’, ‘o örtülerle’  (s. 62), (EM s. 94) (‘örtü’ yerine ‘kefen’ denilmesi daha icab 
etmez miydi?); ...

Risalede yer yer Türkçe kelime ve ibareler, Arapça hadis ve ayetler verilmiş. 
Bunlar çoğu kez nerdeyse tanınamayacak derecede başkalaşmış ve bozuk şekiller-
de karşımıza çıkıyorlar. Mutluay, çeviride bu Türkçe ve Arapça kelime ve ibarele-



G. A. Menavıno’nun Trattato de costumı et vıta de Turchı

380

rin özgün şekillerine hemen hemen hiç yer vermeyip, sırf kendi, ve de çoğunlukla 
yanlış, okuyuş ve yorumunu okuyucuya sunmuş.

* ‘İşte o zaman her biri “ah zavallı ben kötü arzularıma mağlup oldum” ma-
nasına gelen “pes, pes” diye haykıracak.’ (s. 64), (EM s. 98) (Mutluay esas metni 
(“NESSI NESSI”) vermiş olsaydı, ârif okuyucu Mutluay’a “pes yahu” diyerek bu-
nun ‘NEFSİ, NEFSİ’ olduğunu kesinlikle anlardı!);

* ‘Bu saraya serçesarayı denir.’ (s. 76), “questo palazzo lo dicono SERCESSA-
RAI” (s. 118) (Mutluay Topkapı Sarayı için ilginç bir ad icad etmiş! sakın ‘SIR-
ÇASARAY’ olmasın?);

* ‘Bu gençlere nezaret için kapıcı ağa denilen bir haremağası vazifelendiril-
miştir’ (s. 78), (EM s. 122); ‘Hazine denilen odada hasoğlanları denilen gençler 
kalırlar.’ (s. 79), (EM s. 124) (esas metindeki şekiller (“TACVTAGA”, “ASLA-
OGLANDARI”) bermutad yasak edilmiş, karşılığında ‘kapıcı ağa’, ‘hasoğlanları’ 
denilmiş, ama neye dayanılarak?; bütünüyle bu çeviri öylesine ciddiyetten uzak 
bir çalışma ki “IACVTAGA” (s. 125), (ki yukardaki “TACVTAGA” ‘HAS ODA 
AĞA’nın bir başka şeklidir) karşılığında hiç bir sakınca görülmeksizin ‘Yakut Ağa’ 
denilmiş!);

* ‘Bunların kumandanına silahdar ağa denir.’ (s. 96), (EM s. 152) (metindeki 
“SVLBVLVGI” ‘SOL BÖLÜGİ’ veya ‘SOL BÖLÜK [AĞASI]’ yerine nasıl ‘silah-
dar ağa’ okunulur?);

* ‘Büyük Türk’ün seyisleri’ (s. 97), (EM s. 154) (burada söz konusu olan so-
laklar ‘seyis’ değillerdir; rikâb-ı hümâyûnda yürüdükleri için “staffieri” denilmiş 
(“staffiere”nin tam karşılığı ‘rikâb-dar’dır);

* ‘“Allah Esirgesin” derler. Yani Allah efendimizi uzun zaman bu kudretli halde 
muhafaza etsin, manasına gelir bu.’ (s. 98), (EM s. 156); ‘yükseksesle “sağol sağol” 
derler; yani Allah korusun, Allah korusun demektir bu.’ (s. 99), (EM s. 157) 
(“ALLAV DEI CHERIN” ‘ALLAHDIR KERİM’ ve “SAVLI SAVLI” ‘SAVUL 
SAVUL’ şekillerinde de okunulamazlar mı? metindeki “guarda guarda” karşılığın-
da ‘Allah korusun demektir bu’ tamamen Mutluay’ın uydurması!);

* ‘O sırada Selim ulufeci paşa denilen kumandanını beş yüz adamıyla birlikte 
Amasya’ya yollamıştı.’ (s. 139), (EM s. 226) (Mutluay yeni bir tarih terimi icad 
etmiş: ‘ulufeci paşa’!); ...

Metnin bir takım noktalarda tashihe muhtac olduğu idrâk edilmemiş.

* ‘Talebeleri dövmek için evvela onları yere yatırıp ayaklarını hareketsiz kalacak 
şekilde delikli bir tenekenin içine uzatırlar. Sonra da sopayla ayakların tabanlarına 



Mahmut Adnan Gökçen

381

on sopa vurup serbest bırakırlar.’ (s. 81), (EM s. 127) (burada falakadan bahs edi-
liyor, ama Mutluay bunu idrâk edememiş olsa gerektir ki metinde “stagna” olarak 
okunulan mürettib hatasını “stanga” olarak düzeltmeyi akıl edemeyip ‘delikli bir 
teneke’ gibi bir saçmalığa sapmış; ayrıca sopayı çıplak tabanlara değil, “borsacchi-
ni” yani ‘yarı çizmelerin’ üstünden indiriyorlar: metin böyle söylüyor; ‘Dövdükle-
ri zaman şöyle yaparlar. Yere uzandırıp ayaklarını, sıkı durması için, delikli iri bir 
tahtaya geçiriyor, sonra o değnekle ayak tabanlarına, yarı çizmelerinin üstünden 
vuruyor, sonra çözüyorlar’);

* ‘İyi at dedikleri hayvanların bacakları ince, uzun olup siyah ve boyları uzun-
dur.’ (s. 74), (EM s. 114) (çeviri yanlış; Mutluay metni iyi okumamış; “lunghi” 

“lunghie” ‘tırnaklar’ olarak düzeltilmeli ve ‘İyi at da bacakları ince, ve tırnakları 
siyah ve yüksek olanıdır, diyorlar;’ şeklinde çevrilmeli);

* ‘Bu Kastamonu denilen bir şehirde yaşardı. Türkiye’nin takriben bütün geliri 
buradan sağlanırdı.’ (s. 120), (EM s. 193) (metindeki “el Reame” kelimesi “el 
Rame” ‘bakır’ olarak düzeltilseydi ‘(Türkiye’nin) takriben bütün geliri’ gibi bir 
saçmalıktan kaçınılmış olurdu; ‘Türkiye’nin bütün bakırı’ denilmeli (‘takriben’ 
kelimesi Mutluay’ın kattığı bir kelimedir!); ...

Çeviride metnin bazı kısımları atlanılmış olduğu (“Et quegli tre che por-
taranno delle bone opere gli stendardi, saranno i principali; & haueranno da 
DIO vna parte del Paradiso per ciascuno à loro dominio” (s. 102), (bütün 
cümle atlanılmış); ‘Ayrıca kendisine Rumeli’den senede otuz bin akçelik bir 
gelir gelmektedir.’ (s. 93), (EM s. 147) (Mutluay bir kalem darbesiyle ‘sipa-
hioğlanlarağası gelirinin yüz bin akçesini ıskat etmiş! ‘yüz otuz bin akçe gelir 
alır’ (“& c. & trenta millia aspri d’intrata”) denilmeli; ‘ve kendisine oranın 
gelirinden bin düka altını verilecekti’ (s. 134), (EM s. 217) (Mutluay “qua-
ranta” ‘kırk’ sayısını kırparak Bayezid’i bin duka altınıyla geçinmeğe mahkûm 
etmiş!); ...) ve çevirinin bazı noktalarında Mutluay’ın tamamen keyfî surette 
esas metnin lafzından aykırı düştüğü, birçok noktalarda da çevirmekten zi-
yade uyarlamaya yöneldiği görülüyor (‘Gelin iyice yıkanıp giyindikten sonra’ 
(s. 30), (EM s. 38) (esas metinde gelin başkaları tarafından ‘yıkanılıp giydiri-
liyor’); ‘hasetten uzak durmak gerekmektedir’ (s. 39), “cercano quanto è loro 
possibile dalla Inuidia lontanarsi” (s. 54) (‘hasedden uzak durmağa çalışıyor-
lar’ denilmeli); ‘gömleklerini soyar’ (s. 47), (EM. s. 67) (‘ve üzerinde gömleği 
kalmak üzere soyundurur’ denilmeli); ‘Ekseriya kendi aralarında hem de dine 
hem de zamana münasip olmayan şeyleri bilirler.’ (s. 54), (EM s. 80) (esas me-
tinde ‘bilirler’ yok; ‘Çoğu kez aralarında ne dünyevî hayata ne de dine yakışır 
şeyler yapıyorlar’ denilmeli); ...
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Çeviride 5 satırı aşmayan editör notuna (s. 15, 22, 26) ilaveten Mutluay’ın 
yarım satırlık notu (s. 72) mevcut. Tercüme edilen metin düz bir roman olmayıp 
16. yüzyılda Türklerin âdetleri, yaşamı, Saray halk ve düzeni üzerine tarihî nite-
likte bir risale teşkil etmesinden ötürü, okuyucuya rehberlik edecek notlar, bazı 
açıklamalar ve kimi yorumlarla takviye edilmiş olması gerekirdi. Bu çeviride bu 
yönde bir çaba sarf edilmiş olduğu kesinlikle söylenemez.

Bu eleştirinin yazarı, zafiyet hali yukarıda bir mikdar gözler önüne serilen bu 
çeviriyi okurken sık sık eleştiri için sarf ettiği emek ve zamanın beyhude olduğu 
ve bu çevirinin bir eleştiri yazısına değer bir çalışma olmadığı hissine kapılmıştır. 
Gerçekten yukarda örneklenenlere ilaveten bu yazıya alınmayan daha yüzlerce 
hata, bazı noktalarda mütercimde açıkça gözlemlenen yetersizlik, bundan müte-
vellid uydurmalar, kelimelerin Türkçe muadillerinde ibraz edilen zaaf, esas met-
nin lafzından aykırılıklar, sıygalarda akla durgunluk veren tebeddül, noksanlar, ve 
daha başka başka kusurlar bu çeviriyi güvenilir, sağlam, titiz ve ciddî olmaktan 
hayli uzak tutmaktadır. Dolayısıyla okuyucuların da bu çeviriden uzak durmaları 
tavsiye edilir. Bilhassa araştırmacıların bu çeviriyi kaynak olarak kullanmaktan 
kesinlikle sakınmaları gerekeceği açıktır.
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G. Toderini’nin Letteratura turchesca Unvanlı Eserinin 
De la littérature des turcs Başlıklı Fransızca (A. de Cournand) 
Tercümesinden Türkçe’ye Yapılan Çeviri Üzerine Bir Eleştiri

Mahmut Adnan Gökçen*

Giambatista Toderini (1728-1799) Venedik balyosu Agostino Garzoni mai-
yetinde ilahiyat âlimi sıfatıyla (kendisi Cizvit tarik-i ruhbaniyesine (Societas Iesu) 
mensup bir rahipti) 1781-1786 yılları arasında İstanbul’da Palazzo Venezia’da 
ikamet etmiş, bu yaklaşık beş yıllık ikameti esnasında kaleme aldığı ve Lettera-
tura turchesca ‘Türk Edebiyatı’ unvanını verdiği eseri 1787 yılında Venedik’de oc-
tavo ebadında üç cilt olarak basılmıştır. Eserin birinci cildinde Toderini 16 başlık 
altında Türklerin okudukları ilimlerden, ikinci cildinde ayrı ayrı İstanbul’daki 
medrese ve kütüphanelerden, (bilhassa, gizlice elde etmiş olduğu eski yazı fihris-
tini de vererek, Saray [Topkapı] kütüphanesinden), üçüncü cildinde ise İbrahim 
Müteferrika Efendi matbaasından ve İstanbul’da basılan kitaplardan söz eder. 
1681-84 yılları arasında Venedik balyosu olarak İstanbul’da bulunmuş Giovanni 
Battista Donado’nun (1627-1699) Della letteratvra de’ Tvrchi. Osservationi fatte 
da Gio: Battista Donado senator veneto, fù bailo in Costantinopoli ‘Türk edebiyatı 
üzerine. Venedikli senator, İstanbul’da balyos Gio. Battista Donado’nun yapmış 
olduğu gözlemler’ unvanlı ve 1688 yılında Venedik’de basılmış tek ciltlik eseri bir 
yana bırakılırsa (ki önemli ölçüde Hezarfen Hüseyin Efendinin (1600-1678/9) 
Telĥīŝü’l-beyān fī ķavānīn-i Āl-i ‘Ośmān’ından iktibastır), Toderini’nin Letteratura 
turchesca’sı tüm Batı âleminde Türklerin edebiyatına dair kaleme alınmış ilk eser-
dir. De la littérature des turcs başlığıyla rahip Antoine de Cournand tarafından 
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Fransızcaya (1789), Litteratur der Türken başlığıyla da Philipp Wilhelm Gottlieb 
Hausleutner tarafından Almancaya (1790) çevrilen bu eserin yakın zamana değin 
yalnız üçüncü cildinin bir kısmı Rikkat Kunt tarafından adı geçen Fransızca 
çeviriden çeviriyle, İbrahim Müteferrika matbaası ve Türk matbaacılığı (1990) 
başlığıyla, Türkçede gözükmüştü. Şu son sıralarda (2012), tüm eser, Ali Berk-
tay tarafından yine Fransızca çeviriden yapılan çeviriyle, Türklerin Yazılı Kültürü 
(Türklerin Edebiyatı) başlığıyla YKY arasında yayımlandı.

Berktay çevirisine esas teşkil eden De Cournand (kısaca De C.) çevirisi Toderini 
metniyle karşılaştırıldığında, Toderini’nin onca önem verip çaba sarfederek elde 
etmiş ve eski harflerle eserinin ikinci cildine derc etmiş olduğu Saray kütüphanesi 
fihristinin De C. çevirisine alınmadığı, bu eski yazı fihristin yanı sıra verilen hata-
larla dolu ve eksik bir İtalyanca tercümesinin Fransızca tercümesinin verildiği, 
Toderini metnindeki bir takım notların düşürüldüğü1 veya tenzil edildiği,2 hattâ 
bazı paragrafların tümüyle atlanıldığı,3 bu metnin sonuna yerleştirilmiş kısa bir 
yanlış-doğru cedvelindeki yanlışların düzeltilmediği,4 böylece De C. çevirisinin 
Toderini metnini bütünüyle ve gerektiği üzere vermediği anlaşılıyor. Ayrıca çeviri-
nin çok sayıda, ve gerçekten garabet arz eden hatalarla dolu olduğu görülüyor.

Bu ciddî hatalara örnek istenilirse, işte eserin yalnız birinci cildinde, ve 
gelişigüzel bir okumayla saptanan hatalardan bazıları (şu sırayla: Toderini metni, 
De C. çevirisi, Berktay çevirisi, ve ayraç içinde birkaç yorum):

* “il molle poeta Hafis” (s. 91), ‘Hafis, poëte érotique’ (s. 81), ‘erotik şair Hafız’ 
(s. 58) (‘rind şair Hâfız’ ‘poëte érotique’, ‘erotik şair’ olmuş); (“Hâfız’ın kabri olan 
bahçede bir gül varmış; ...”)

1 (a) s. 4, (a) s. 6, (a) s. 7, (a) s. 8, (b) s. 9, (a) s. 11, (c), (d) (e) s. 12, (a) s. 13, (a) s. 14, 
(a) (b) s. 15, (a) s. 19, (a) s. 20, (a) s. 21, (a) s. 24, (b) (c) s. 25, (a) s. 26, (a) s. 27, (a) 
(b) (c) (d) s. 28, (b) s. 30, (a) s. 32, (a) s. 33, (a) s. 34, (a) (b) s. 36, (a) s. 37, (a) (b) (c) 
s. 40, (a) s. 41, (a) (b) s. 42, (a) s. 43, (a) ss. 44-5, (a) (b) s. 45, (a) (b) s. 46, (a) (b) s.  48 
((a) hayli önemli bir not), (a) s. 52, (b) s. 54, (a) s. 55, (b) s. 56, ...

2 (c) ss. 3-4, (a) s. 31, (a) s. 39, (a) s. 50, ...
3 Toderini, LT i, s. 178, s. 198 (De C., s. 164, ‘Parmi beaucoup de livres d’Europe’ ile 

başlayan paragraftan önce (Berktay s. 91); De C., s. 184, “Nous nous moquons d’une 
folie aussi grossiere” ile başlayan paragraftan önce (Berktay s. 99)); LT ii, s. 10, 136 (De 
C. s. 14, ‘... il monte au poste honorable de mollah ou de cadi’ ile sonlanan paragraftan 
sonra (Berktay, s. 137); De C. s. 110 ‘Enfin, on trouve aussi l’ancien testament traduit 
en langue turque’ ile başlayan paragrafta (Berktay s. 175))”, ...

4 “l’intervalle musical que nous avons dans l’échelle de notre diatonique” (s. 241) (krş. 
“quell’ intervallo musico, che noi nella Scala nostra Diatonica non abbiamo (s. 246)); 
“à propos des instruments qui ont les tons fixes” (s. 243) (krş. “che ove non si tratta 
d’Istromenti, che hanno le voci stabili” (s. 248)), ...
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* “... Giovanni di Sacro Bosco, il quale vuole le cifre Indiane” (s. 110), ‘... Jean 
Sacro Bosco, ce qui vaut bien les chiffres indiens’ (s. 99), ‘... Jean Sacro Bosco’nun 
... Hint sayıları da buna layıktır’ (s. 65) (De C. “vuole” kelimesini “vale” okumuş 
olmalı ki ‘rakamların Hint asıllı olduğunu savunan Giovanni di Sacro Bosco’ 
olması gereken çeviri bu şekli almış);

* “e trattò del sistema Ticonico, e Copernicano” (s. 157), ‘& qu’il a traité du 
systême de Ptolomée & de Copernic’ (s. 143), ‘ve hem Ptolemaios hem de Ko-
pernik üzerinde çalıştığını’ (s. 83) (‘Ptolomée’, ‘Ptolemaios’ yerine esas metinde 
okunulduğu üzere ‘Tycho’ denilmeli);

* “e la grande fortuna da cui verrebbe tempestato il Sovrano” (s. 187), ‘les révo-
lutions étonnantes dont le souverain étoit menacé” (s. 173), ‘hükümdarı tehlikeye 
atacak şaşırtıcı altüstlükler’ (s. 95) (‘Hükümdarı bekleyen ikbalden’ denilmeli);

* “e coprisse i paesi posti da Greco all’Europa” (s. 193), ‘couvroit les pays possé-
dés par les grecs en Europe’ (s. 179), ‘Yunanların Avrupa’da sahip oldukları ülkeleri 
kapladığına’ (s. 97) (Burada “Greco” ‘kuzeydoğu’ anlamındadır; ‘kuzeydoğudan 
Avrupa’ya doğru (ya da yerleşik) ülkeleri’ denilmeli);

* “... la Validata figlia del Re Mohamad Almostakphi Billa.” (s. 202), ‘... la 
fille du roi Mohamad Almostakphi Billa.’ (s. 188), ‘... Kral [Abbasi halifesi] 
Muhammed el-Mustekfi-billah’ın kızı’ (s. 101) (İbn Zaydūn ile aşk ilişkisi üz-
erine yazdığı şiirleriyle meşhur “Validata” (Wallāda (bint Muģammad III b. ‘Abd 
al-Raģmān, al-Mustakfī)) (ö. 487/1091) ismini De C., anlamamış olsa gerek, 
atlamış; Berktay da, “Muhammed el-Mustekfi-billah” adının yanına “[Abbasi 
halifesi]” yazarak (ki Abbasî halîfesi değildir) bizi aydınlatmış);

* “il Benedettino Guido d’Arezzo” (s. 225), “Benoît d’Arezzo” (s. 219), 
‘Arezzo’lu Benoît’ (kendisi de rahip olan De C., “Benedettino” kelimesinin ‘Aziz 
Benediktus tarikatına mensup, bénédictin’ anlamını taşıdığını bilememiş; ‘Aziz 
Benediktus tarikatına mensup Arezzo’lu (Arezzo kentinden) Guido’ denilmeli);

* “nugacissima Alcorani farragine” (s. 19), ‘le fatras ridicule de l’alcoran’ (s. 18), 
‘Kur’an’ın gülünç laf kalabalığı’ (s. 31) (“nugacissima” karşılığında olsa olsa ‘önem-
siz, anlamsız, saçma sapan’ denilebilir, ‘ridicule’,‘gülünç’ değil);

* “le quali [questioni] si fanno oggi giorno ancora dagli Ottomani” (s. 25), 
‘Les Mahométans en font encore tous les jours de ce genre’ (s. 23), ‘Müslümanlar 
bu türden soruları her gün çoğaltmaktadır’ (s. 33) (‘Osmanlıların bugün dahi 
giriştikleri tartışmalardan’ denilmelidir);
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* “... le leggi, le pene, e le mercedi.” (s. 61), ‘... les loix, les récompenses.’ (s. 51), 
‘... yasalara, ödüllere ilişkin ...’ (s. 45) (“le pene” ‘cezalar’ atlanılmış);

* “... Cavalier Cosmo Comidas, il quale apprese ...” (s. 101), ‘... dont l’auteur 
s’est formé ...’ (s. 90), ‘... eserin yazarı ... öğrenmiş.’ (s. 62) (Burada öğrenen 
kitabın yazarı değil, caballero Cosmo Com das’dır);

* “a que’ d ” (s. 142), ‘de nos jours même’ (s. 130), ‘çünkü günümüzde bile’ 
(s. 77) (‘o günlerde’ denilmeli);

* “Alcune donne Turchesche fanno l’operazione” (s. 142), ‘Quelques dames 
turques se mêlent elles-mêmes de l’opération’ (s. 130), ‘Bu işleme kendiliklerin-
den dahil olan bazı Türk hanımlar’ (s. 77) (De C. burada neden “se mêlent” demiş, 
anlamak mümkün değil; ‘Bu işlemi bazı Türk kadınlar yapıyor’ denilmeli);

* “traduzioni dall’Arabo” (s. 154), ‘traduits en arabe’ (s. 141), ‘Arapçaya 
çevrilmiştir’ (s. 82) (‘Arapçadan tercüme’ denilmeli);

* “Come non havvi Turco” (s. 154), ‘Comme il y a peu de turcs’ (s. 141), ‘... 
Türklerin ... sayısı çok az olduğundan’ (s. 82) (“non havvi” ‘yoktur’ demektir; 
‘Türk bulunmadığından’ denilmeli);

* “queste si videro in Costantinopoli tradotte in Persiano” (s. 158), ‘On 
les vit ..., traduites en Persan’ (s. 144), ‘Farsçaya çevrilmiş ... bu cetvellere ... 
rastlanmaktadır’ (s. 83) (“si videro tradotte” karşılığında ‘furent taduites, se virent 
traduites’, ‘Farsçaya çevrildiler’ denilmeli);

* “un quadrante solare Turchesco” (s. 165), ‘un cadran turc’ (s. 151), ‘bir Türk 
saati’ (s. 86) (“un quadrante solare”ye (yani ‘rub’-ı daire’) karşılık ‘un cadran turc’, 
‘bir Türk saati’);

* “con minuge, o corde di bue” (s. 238), ‘avec des cordes de boyaux’ (s. 232), 
‘telleri hayvan bağırsağından yapılmıştır’ (s. 121) (Toderini kirişlerin ‘öküz 
bağırsağından’ olduğunu belirtmiş);

* “... conservasi per tradizione, ...” (s. 241), ‘... qu’elle se conserve encore pour 
tradition ...’ (s. 235), ‘... bu eser geleneği sürdürmek adına hâlâ korunmakta ...’ 
(s. 123) (“per tradizione” karşılığında De C., ‘par tradition’ yerine ‘pour tradition’ 
demiş ve anlam başkalaşmış; ‘ kuşaktan kuşağa intikal ederek’ denilmeli); ...

Pek doğal olarak De C. çevirisinin tüm günah ve hatalarını yukarda görüldüğü 
üzere yansıtan Berktay çevirisine ayrıca, bu kez De C. çevirisinin yanlış 
anlaşılmasından ve yorumlanılmasından türeyen başka birçok hatalar ekleniyor. 
İşte, yine eserin birinci cildiyle sınırlı kalmak üzere ve gelişigüzel bir okumada 
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göze çarpan hatalardan sadece bazıları (şu sırayla: Toderini metni, De C. çevirisi, 
Berktay çevirisi, ve ayraç içinde birkaç yorum):

* “La musica Turchesca, come abbiamo veduto, è Persiana moderna.” (s. 232), 
‘La musique turque, comme nous l’avons vu est persanne moderne.’ (s. 226), 
‘Daha yukarda da gördüğümüz gibi, Türk musikisi modern Farsçadır.’ (s. 119) هم 
 ile başlayan Rast Nakış Bestenin Farsça olduğu قمر هم زهره و هم مشترى در آسمان
bilinir ama Türk musikîsinin tümden “Farsça”(! ) olduğu işitilmemişti. ‘Görmüş 
olduğumuz üzere, Türk musikîsi modern Acem musikîsidir.’ denilmeli);

* “L’Aria, sulla quale ballano li Dervis” (s. 242), ‘L’air sur lequel les dervis 
reglent leur danse’ (s. 237), ‘Dervişlerin danslarını düzenlemekte kullandıkları 
hava’ (s. 123) (Mevlevî dervişlerin sema’ı karşılığında İtalyanca “ballo”, Fransızca 

“danse” denilebilir, ama Türkçede “dans” denilmesi hiç yakışmamış; Berktay 
dervişlerden özür dilese gerektir.);

* “e questiona sul divino Decreto” (s. 20), ‘& pousse les questions sur le décret 
de Dieu’ (s. 18), ‘Allah buyruğu konusundaki soruları bir kenara iter’ (s. 31) (Tam 
tersine ‘Allah buyruğu konusundaki soruları sıkı sıkıya ele alır’ (burada “pousser” 
fiili “poursuivre activement; mener à un point souvent perçu comme une limite, 
une extrémité” (bk. Dictionnaire de l’Académie Française (DAF); توسيع ايتمك (KF)) 
anlamında kullanılmıştır.));

* “l’Altiero ... il Superbissimo” (s. 24), ‘altier ... le très - superbe’ (s. 22), ‘Azîm 
... çok yüce, üstün’ (Çeviri düpedüz yanlış; İtalyanca ve Fransızca metinlerdeki 
sözcükler ‘el-mütekebbir ... çok kibirli’ anlamını taşırlar.);

* “Se il Figliastro possa legittimamente menar moglie la Matrigna ?” (s. 47), 
‘Le beau-fils peut-il légitimement épouser sa belle-mere?’ (s. 42), ‘Damadın 
kayınvalidesi ile evlenmesi câiz midir?’ (s. 40) (Buradaki ‘Le beau-fils’ (“il Figlia-
stro”) ‘üvey oğul’ ve ‘belle-mere’ (“la Matrigna”) ‘üvey anne’ anlamındadır; ‘Üvey 
oğul üvey annesiyle şer’an evlenebilir mi? denilmelidir.);

* “per genio serioso” (s. 90), ‘par leur génie sérieux’ (s. 80), ‘dehaları’ (s. 57) 
(“génie” burada (ve bunun gibi başka yerlerde) ‘deha’ anlamını taşımaz, taşıyamaz; 
Şemseddin Sami beyin yazdığı üzere خصيصهٴ ذاتيه “ĥaŝīŝa-i źātīye” ‘kendine özgü 
nitelik’ veya Dictionnaire de lAcadémie Française’de (DAF ) okunulduğu üzere 

“caractère propre et distinctif ” demektir; ‘ciddî tabiatları bakımından’ denilmeli);

* “il Cardinal di Cusa” (s. 90), ‘le cardinal de Cusa’ (s. 80), ‘Cusa kardinali’ 
(s. 57) (‘Cusa kardinali’ yanlış; ‘Cusa’lı kardinal’ veya; ‘kardinal [Nicolaus] de 
Cusa’ (Nikolaus von Kues, Nicolaus Cusanus) denilmeli);
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* “L’uom saggio soffre, e comporta le avversità, e si riposa nella provvidenza di 
Dio.” (s. 95), ‘L’hommc sage souffre, & supporte l’adversité, & se repose sur la 
providence de Dieu.’, ‘Bilge insan husumetten hem acı çeker hem de ona katlanır, 
ve Allahın inayetine güvenir.’ (Burada “adversité” ‘husumet’ anlamında değildir; 
‘nekbet’ ‘idbār’ (KF) (“sort contraire, fortune adverse” (DAF)) anlamındadır; ‘Âkıl 
insan ıztırap çeker, talihin tersliklerine katlanır, ve hikmet-i ilâhîyeye sığınır.’ de-
nilmeli);

* “... vedesi dall’Inscrizione in S. Maria Maggiore di Firenze” (s. 123), ‘... com-
me on le voit par une épitaphe de Sainte-Marie-Majeure’ (s. 111), ‘Floransa’daki 
Büyük Meryem Mezarlığı’ndan bir mezar taşı yazısında da görüldüğü gibi’ (s. 70) 
(“Sainte-Marie-Majeure” mezarlık değil, bir kilisedir; ayrıca bir özel isim; “S. Ma-
ria Maggiore” veya en azından “Sainte-Marie-Majeure” denilmeliydi);

* “La II. parte tratta de’ vasi d’una struttura maravigliosa.” (s. 124), ‘la seconde 
partie traite des vaisseaux d’une structure merveilleuse’ (s. 113), ‘İkinci bölüm, 
olağanüstü bir yapıya sahip gemileri ... ele alır.’ (s. 71) (“vaisseaux” ‘gemi’ değil, 
‘kab’ anlamındadır ‘İkinci kısımda acaip kaplardan (العجيبة االوانى   ’söz eder (فى 
denilmeli);

* “Ketab Belines” (s. 129), ‘Ketab belines’ (s. 117), ‘Ketab belines [Kitâbü’n-
nefs?]’ (s. 72) (burada Berktay’ın ayraç içinde verdiği tahminî başlığı [Kitâbü’n-
nefs?] soru işareti bile mazur gösteremez; ‘Kitāb Balīnās كتاب بليناس, liber Plinii 
(yani Gaius Plinius Secundus’un (ö. İS 79) Naturalis Historia’sı)’ (bk. Kaşf al-
žunūn v, s. 59, # 9948) denilmeli);

* “Tutta l’Astronomia di M. Tullio è raccolta nel Sogno di Scipione” (s. 152), 
‘Toute l’astronomie de Cicéron est rassemblée dans le songe de Scipion’ (s. 139), 
‘Cicero’nun tüm gökbilim bilgisi Scipio’nun düşünde(?) toplanmıştır’ (s. 81) 
(İyi bir mütercime, bir metindeki sözcükleri bir dilden başka bir dile aktar-
maktan başka, o sözcüklerin arkasında yatan kültürle de tanışık olmak gerekir; 
bu tanışıklık noksanını bir soru işareti mazur göstermez. Burada söz konusu 

“Scipio’nun düşü...(?)”, yani Somnium Scipionis, Cicero, De re publica’nın vi. 
kitabıdır.);

* “se riguardansi i principj di buona Logica” (s. 24), ‘si l’on a égard aux 
principes d’une bonne logique’ (s. 23), ‘düzgün bir mantığın ilkelerine dayan-
makla birlikte’ (s. 33) (‘dayanmakla birlikte’ değil ‘göz önünde tutulursa’ de-
nilmeliydi);

* “Pour en donner quelque idée” (s. 32), ‘Bu konuda bir fikir vermek için’ 
(s. 36) ile başlayan paragrafın son kısmında Marracci’den naklen verilen Latince 
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ibareler (“radere pubem, abstergere, seu abluere aqua vel lapillis obscœna post 
stercus, seu lotium ejectum, seu emissum crepitum”) atlanılmış (başka yerlerde 
Latince cümle ve ibarelerin Fransızca çevirisini veren De C. burada vermeyince 
Berktay da bu ibareleri atlamış olmalı; Berktay’ın Latince birkaç kitap başlığında 
işlediği hatalar da bizi bu yönde düşünmeğe sevk ediyor.);

* “Scafe , ... fu il primo a comporre il codice sopra l’Ossul, ossia su i fonda-
menti del Maomettismo, comprendendo il diritto cos  civile, che canonico de’ 
Musulmani.” (ss. 45-46); ‘Scafeï, ... fut le premier qui composa le code sur l’ôssul, 
ou sur les fondemens du mahométisme, qui comprend le droit civil & canonique 
des musulmans.’ (ss. 40-41); ‘Usul üzerine kuralları ... Şafiî koydu.’ (s. 40) (De C. 

“codice” karşılığında ‘code’ kullanmış; ‘codex’ ya da ‘livre’ kullanmalıydı; burada 
“code” ‘kanunname’ değil, ‘kitap, yazma’ anlamını taşıyor olmakla cümlenin ‘Usul 
üzerine kuralları ... Şafiî koydu’ kısmı yanlış; De C. çevirisindeki “qui comprend 
le droit civil & canonique des musulmans” kısmı ise atlanılmış; ‘... Şāfi‘ī ... usul, 
ya da İslâmın temelleri üzerine, Müslümanların hem medenî hem şer’î hukukunu 
şamil bir Risālah [fī uŝūl al-fıķh] telif etmiştir.’ denilmeli);

* “Studio legale sulle divisioni e successioni d’eredità.” (s. 48), ‘Etude de la loi sur 
les divisons & successions d’hérédites.’ (s. 42), ‘Miras Hakları ve Tereke Paylaşımları 
Üzerine Yasalar’ (s. 41) (Başlık ‘... Yasalar’ değil ‘... Yasalar Bilimi (ya da İlmi) (ya 
da ‘İlm-i Ferâ’iz علم فرائض ’)’ olmalı);

* “Entro foglio graticolato (cos  in quel libro si legge coll’aria maggiore di 
verità) (s. 49)”, ‘On a une feuille de papier réglé, (dit-on dans ce livre avec un 
grand air de vérité )’ (s. 43), ‘Cetvelli bir kâğıt vardı (söz konusu kitapta gerçek-
ten böyle bir şey varmış gibi anlatılır)’ (s. 41) (çeviri yanlış; ‘Cedvelli bir kâğıt 
yaprağının ortasına (o kitapta büyük bir gerçekmiş gibi bu okunuluyor (böyle 
deniliyor))’ denilmeli);

* (Toderini’deki “de la Croix” (s. 58), De C.’deki “Lacroix” (s. 51) isminin yanı 
başına Berktay’ın köşeli ayraç içinde eklediği [François Pétis de la Croix] (s. 44) 
yanlış; burada adı geçen La Croix (Sieur de La Croix (16..-1704), François Pétis de 
la Croix (1622-1695) ve oğlu François Pétis de la Croix (1653-1713) değillerdir.);

* “... un principio creator d’ogni cosa, ...” (s. 120), ‘un principe créateur de 
toute chose’ (s. 108), ‘her şeyde ... bir yaratıcı temel öğe’ (s. 69) (‘... her şeyin 
yaratıcısı, ... bir ilke’ denilmeli);

* “Mahamut Ibim Cazi Miaas” (s. 128), ‘Mahamut ibim cazi miaas’ (s. 116), 
‘Mahamut ibim cazi miaas’ (s. 72) (biraz araştırmayla bunun bizim ‘Mahmud b. 
Kadı-i Manyas’dan başka biri olmadığı anlaşılabilirdi);
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* “Sehr, o Sihir Aloïum” (s. 139), ‘Sehr, ou Sihir Aloïum’ (s. 127), ‘Sihrü’l-Ayn 
yani Göz Sihri’ (s. 76) (metinde “Aloïum” okunulduğuna göre ‘uyūn olmalı; Sihr 
al-‘uyūn);

* “La Peste, che mentre scrivo questo capitolo in Bojux-derè sul Bosforo Tracio, 
...” (s. 140), ‘La peste, qui, au moment que j’écris ce chapitre, à Boujuckderé, sur 
le Bosphore de Thrace, ...’ (s. 128), ‘Ben bu bölümü yazarken Boğaziçi’ndeki 
Büyükdere’de ...’ (s. 77) (‘Ben bu bölümü Boğaziçi’ndeki Büyükdere’de yazarken 
...’ denilmeli; ayrıca “infierisce” karşılığında ‘augmente’, ‘yaygınlaşıp’ yanlış; ‘az-
makta, kesb-i şiddet etmekte’ denilmeli);

“... dove felicemente tentata, ...” (s. 141),‘... d’où, des tentatives heureuses’ 
(s. 129), ‘... oradan da birtakım güzel rastlantılar sonucunda’ (s. 77) (“birtakım gü-
zel rastlantılar sonucu” yanlış; ‘... orada başarıyla denendikten sonra ...’ denilmeli);

* “La corte de’ Visiri” (s. 185), ‘La cour des visirs’ (s. 170), ‘Divan meydanı’ 
(s. 94) (‘Divan meydanı’ yanlış; burada “cour” ‘konak’ anlamında; ‘Vezîrlerin 
konakları’ denilmeli);

* “Sino dal 1691 dell’Era Cristiana” (s. 224), ‘Depuis l’an 1691 de l’ère 
chrétienne’ (s. 218), ‘M. 1691’den beri’ (s. 116) (Burada “Depuis” ‘-den beri’ 
değil, ‘à partir de’ ‘-den itibaren’) anlamındadır);

* “su cui tutta s’appoggia, e lavorasi” (s. 226), ‘sur lesquelles elle s’appuye & se 
compose’ (s. 220), ‘bestelerin yapılmasını belirleyen’ (s. 116) (Burada “se com-
pose” ile “besteler” anlaşılmış ki yanlış);

* “Egli dopo molti ragionamenti” (s. 231), ‘Après beaucoup de raisonnemens’ 
(s. 226), ‘karşılıklı birçok akıl yürütmenin ardından’ (s. 119) (Burada “raisonne-
mens” ‘akıl yürütme’ değil, ‘discours’, ‘sohbet’ anlamındadır);

* “con laminetta flessibile di tartaruga” (s. 237), ‘avec une petite lame flex-
ible d’écaille’ (s. 231), ‘Küçük esnek bir mızrapla’ (s. 121) (“d’écaille” karşılığı 
‘bağadan’ atlanılmış; ‘bağadan yapılmış esnek mızrapla’ denilmeli);

* “il Ne  Ottavino” (s. 237), ‘le neï à octaves’ (s. 232), ‘oktavlı ney’ (s. 121) 
(‘sesi bir oktav yüksek olan kısa ney (nısfiye (نصفيه))’ denilmeli);

* “un cerchio largo tre pollici ” (s. 238), ‘un cercle large de trois pouces’ (s. 232), 
‘Üç parmak kalınlığında bir kasnaktır’ (s. 121) (‘üç parmak genişliğinde bir kas-
nak’ olmalı);

* “usasi dei Dairè a far la battuta” (s. 238), ‘on se sert du dairé, pour marquer 
la mesure’ (s. 233), ‘Daire ölçüleri vurmak için kullanılır.’ (s. 121) (‘Daire usul 
tutmak için kullanılır.’ denilmeli);
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* “Dodici sono i semituoni, quali i nostri ” (s. 243), ‘Douze de ces sémi-tons 
sont comme les nôtres’ (s. 238), ‘Bu perdelerden onikisi bizimkilerle aynıdır’ 
(s. 123) (Esas metinde olduğu üzere “bizimkiler gibidir” denilmeliydi.);

* “... per arricchire, e vie più adornare la Musica Italiana” (s. 245), ‘... pour 
enrichir la musique italienne, & même pour lui donner plus d’agrément’ (s. 240), 
‘... İtalyan musikisini zenginleştirmek, hatta onu daha lezzetli kılmak ...’ (sayfa 
numaraları konulmamış!, ama sayfa 123’den hemen bir sonraki sayfalar) (musiki 

“lezzetli” olur muymuş?; “latif ” denilmeli);

* “La lettera ... potrà nobilmente illustrare questo Capitolo.” (ss. 248-9), ‘... la 
lettre ... pourra figurer avec distinction dans ce chapitre.’ (s. 244), ‘... bu mektuba 
bu bölüm içinde hak ettiği yeri çekinmeden verebilirim.’ (s. 126) (Esas metindeki 
anlamdan epeyi uzak; ‘... bu mektub bu bölüme asaletiyle şöhret kazandıracaktır.’ 
denilmeli);

* “... opus ... inscriptum Musices Elementa” (s. 250), ‘... l’ouvrage ... intit-
ulé, Elémens de musique’ (ss. 245-6), ‘[el-Medhal fi’l-Musiki] adlı eseri’ (s. 127) 
(Berktay’ın metindeki “Musices Elementa”, ‘Elémens de musique’e karşılık yazdığı 
[el-Medhal fi’l-Musiki] yanlış; eserin özgün adı  اسطقسات علم الموسيقي İsšaķsāt ‘ilm 
al-mūsīķī’dir; Toderini Fârâbî’nin sultan [I.] Abdulhamid Kütüphanesi fihristinde 
kayıtlı Medhal al-Mūsīķī adlı eserinden söz ediyor (s. 234) (De C. ss. 227-8), ama 
burada söz konusu yazma Fârâbî’nin “Musices Elementa” adlı Escurial’da muhafa-
za edilen başka bir yazmasıdır.); ...

Toderini’nin eseri bir seyahatname veya hatırat türünden bir eser değildir. To-
derini, ihatası gerçekten geniş bir zat, ve dolayısıyla eseri de kendi tarzında veya 
içinde yaşadığı devrin tarzında ilmî ve ciddî bir çalışmadır, ya da böyle olmak 
ister. Bunun sonucu Toderini yüzlerce esere gönderme, bunlardan alıntılar yapar. 
De C. kaynak eser başlıklarını çoğu kez Fransızcaya çevirerek vermiş. Berktay, 
başlıkların yer yer Türkçe ve Fransızca çevirilerini vermek yerine, bunların özgün 
şekillerini araştırıp bize vermekte daha fazla çaba gösterebilirdi. Örneğin De C. 
(s. 18)’deki kaynak eser başlığını aşağı yukarı aynen almak yerine (‘Bibliothèque 
palatine de Laurens de Médicis (Lorenzo Medici’nin saray kitaplığı)’ (s. 31) özgün 
başlığını (Bibliothecae mediceae, laurentianae et palatinae codicum mms. orienta-
lium catalogus (Florentiæ 1742)) verebilirdi. Böylece kaynağa ulaşmak isteyen 
okuyucuya imkân ve kolaylık sağlamış olurdu.5 Toderini (s. 9), ve De C.’de (s. 9) 

5 Ayrıca bu kitaplık Lorenzo de’ Medici kütüphanesi (ya da “Lorenzo Medici’nin saray 
kitaplığı”) da değildir. Kardinal Ferdinando de’ Medici (1549-1609; 1587’den itibaren 
Toscana granducası), Trento meclis-i rûhânîsinin ilkeleri uyarınca, katolik mezhebinin 
Müslümanlar arasında yayılmasını sağlamak amacıyla, Roma’da bir basımevi kurmuş 
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kaynak gösterilen eser (“Lettre de Mr. Peyssionel sur les Mémoires du Baron 
de Tott”) Berktay’da (s. 24), özgün başlık verilmeksizin, yalnız Türkçe çevirisiyle 

“Bay Peyssonnel’in Baron de Tott’un anıları üzerine mektubu” olarak okunuluyor. 
Historia regum persarum, Mircondi (Toderini s. 12), Histoire des rois de Perse, 
de Mircond (De C. s. 11) için özgün başlık yerine bu kez Fransızca çevirisi, Far-
sça orijinalinin başlığıyla birlikte (s. 28) veriliyor (Mirhond, Histoire des rois de 
Perse, [Ravzatü’s-safa fi sireti’l-enbiyâ ve’l-mülûk ve’l-hulefâ]) (yalnız gönderme 
yapılan sayfa numarası (s. 45) yanlış). De C., s. 24’de “Anquetil du Perron, & 
son livre de la législation orientale” dediğinde özgün başlığı da (“législation ori-
entale”) vermiş oluyor, ama Berktay’ın “Anquetil du Perron’un ... Doğu hukuku 
hakkındaki kitabı” (s. 33) bunu yapmaktan uzak.6 Toderini Donado’nun Della 
letteratvra de’ Tvrchi unvanlı eserine gönderme yaptığında bu eseri “vecchia” ‘eski’ 
olarak nitelemiş (ss. 49, 50); buradan De C. “De l’ancienne littérature des turcs” 
(ss. 44, 68, 220, 240), ... ve dolayısıyla Berktay “De l’ancienne littérature des turcs 
[Türklerin eski edebiyatı]” (ss. 41, 52-3, 117, 124]) ... unvanlı mevcut olmayan bir 
eser başlığı türetmişler. Bu örnekler istenirse daha onlarca çoğaltılabilirler.

Toderini ve dolayısıyla De C. metinlerinde özel isimler ve kitap unvanları genel-
likle çok bozuk ve başkalaşmış şekillerde karşımıza çıkıyorlar; örneğin “Nifeogli” 
(Toderini s. 187), ‘Nifeogli’ (De C. s. 173), ‘Niseoğlu’ (Berktay s. 95). Toderini 
burada Cantemir’e gönderme yaptığına göre, Berktay Cantemir metnine giderek 
(“on l’appelloit Nefiogli, c’est-à-dire, le fils de l’exilé”) bize bu zatın doğru adını 
verebilirdi. Aynı şekilde Toderini’nin Molla Câmî’ye gönderme yaparak sıraladığı 
(s. 203), ve De C. çevirisine aşağı yukarı aynen yansıyan (s. 189), en önde ge-
len Acem şairlerin adlarını (“Rudeg , Dekik , Esdschedi, Enseri Terraehi, Em-
mar, Schidid-din” Berktay, yanlarına birer soru işareti yerleştirerek aynen vermek 
yerine (“Rudeki, Kiki[?], Esdsehedi, Enferi Terraehi[?], Emmar[?], Schididdin[?]” 
(s. 101), Baharistan’a bir göz atıp bunların düzgün şekillerini verebilirdi (Rūdakī 
 ,(عنصرى) Unŝurī‘ ,(عسجدى) Ascadī‘ ,(دقيقى) Daķīķī ,[ö. 329/940-1] (رودكى)

ve basılmak üzere çok sayıda İbranîce, Arapça, Farsça, Türkçe, Süryanîce, Kıptîce 
yazmaların (ilmî, felsefî, dinî, vb.) satın alınması için para tahsis etmiştir. 1684’de 
Roma’dan Floransa’ya nakledilen bu Doğu yazmaları koleksiyonu (Libreria Palati-
na) 1771’de granduca Pietro Leopoldo’nun arzusu üzerine kısmen Biblioteca Medicea 
Laurenziana’ya (Medici beylere ait olduğu için Medicea, San Lorenzo külliyesinde mu-
hafaza edildiği için Laurenziana) devredilmiştir.

6 Aynı şekilde De C. ‘mémoires de l’académie des belles-lettres’ dediğinde (ii, s. 35, not 
1) kaynak eser başlığı da belli oluyor, ama bunun karşılığında Berktay’ın ‘Edebiyat 
Akademisi Mémoires’ı (s. 145, not 13); ‘les académiciens des inscriptions & belles-
lettres de Paris’ (ii, s. 163) karşılığında ‘Paris Yazıtlar ve Edebiyat Eserleri Akademisi’ 
(s. 196) “abdita et retrusa iacent!”
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Farruĥī (فرخى), ‘Umāra (عمار), Raşīd al-Dīn [Vašvāš] ([وطواط] رشيد الدين); Her-
belot, Jenisch, Jones vb. gibi başka kaynaklara gönderme yapıldığında da bu kay-
naklara ulaşılıp düzgün özel isimler verilebilir, ve böylece Berktay’ın yanına bir 
soru işareti ekleyerek veya eklemeyerek esas metinden aynen aktardığı (“Seragiya” 
(s. 34), “Ulmiccelat” (s. 39), Schultnas (s. 195) vb gibi) yüzlerce bozuk şekil ber-
taraf edilmiş olurdu. Bazı yerlerde kaynağa ulaşmak yerine biraz araştırma yap-
makla sorun yine çözülebilirdi. Örneğin Toderini (s. 25), De C. (s. 23)’de “un 
livre intitulé”, yani ‘... unvanlı bir kitap’ denilmiş ve unvanın Fransızca çevirisi 
verilmişken (“Sentimens des métaphysiciens ou docteurs scholastiques anciens 
& modernes”), Berktay, bu unvanın özgün şeklini araştırmamış; oysa unvandan 
hareketle (Muģaŝŝal afkār al-mutaķaddimīn va’l-muta’aĥĥirīn min al-‘ulamā’ va’l -
ģukamā’ va’l-mutakallimūn) bunu şerh eden zatın, Berktay’ın yanına bir soru 
işareti ekleyerek De C.’dan aynen aktardığı üzere “Kerali(?)” (s. 33) değil, “Kâtibî” 
olduğunu istidlal edebilirdi.Yine biraz araştırmayla “Evagrius écolâtre” (s. 225) 
karşılığnda ‘Evagoras ecolatre’ (s. 119) gibi Fransızcayla karışık bir ad uydurmak 
yerine “Euagrios skholastikos” (Ε άγριος σχολαστικός) yazabilirdi. Ayni bağlamda, 
Reelant’ın De Religione Mohamedica unvanlı eserinin hemen yanında De C.’da 
(s. 23), dolayısıyla Berktay’da (s. 33) “Ultra justi. ann.1705.” okunuluyor; bunun 
bir yer (şehir) ismi olduğu aşikâr; hangi şehirdir, araştırılmış olsaydı “Ultrajecti” 
(yani Ultrajectum, bugünkü Utrecht) olarak düzeltilebilirdi (ayrıca De Religione 
Mohamedica ile başka yerde adı Reelant olarak geçen yazarı arasında bir bağlantı 
kurulup yazarın adı “Recaldo” (s. 33) yazılmazdı); Toderini’deki (s. 54) Latince 

“Patavii”, De C.’daki (s. 48) Fransızca “Padoue”, Berktay’da İngilizce! “Padua”ya 
(s. 43) (şehrin İtalyanca ismi Padova’dır) dönüşmezdi, ...

Toderini’nin ss. 207-220’de verdiği şiir örnekleri Arapça, Farsça, Türkçeden 
Latince çevirilerdir; De C. (i, ss. 194-213) bunların Fransızca çevirilerini, Berktay 
da (ss. 103-114) bu Fransızca çevirilerin Türkçe çevirilerini vermiş. Üç kez bir 
dilden başka bir dile aktarıldığında bir şiir ne hale gelir, okuyucu karar versin. 
Berktay, şiirlerin çevirilerinin çevirilerinin çevirilerini vermek yerine kolaylıkla 
özgün metinlerine ulaşıp bunların birer çevirilerini verebilirdi.

Letteratura Turchesca i. cildinin sonuna yerleştirilmiş, Türk musikisi sesleriyle 
Batı musikisi sesleri arasında mukayese kuran Levha i, ve “Concerto turco nomi-
nato izia samaisi” (‘Hicaz semaisi adlı Türk bestesi’) başlıklı Levha ii, Berktay s. 
129 ve 130’da “kırpılarak” verilmişler. Bilhassa Levha ii öylesine kesintiye uğramış, 
öylesine zavallı bir kılığa sokulmuş ki, verilmeseydi kesinlikle daha iyi olurdu.

Letteratura Turchesca’nın ii. ve iii. ciltlerinde karşılaşılan hataları, De C.’nın ol-
sun Berktay’ın olsun, burada sıralamak bu yazının boyutu üzerindeki kısıtlamaları 
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ziyade aşar. O nedenle Berktay’ın birkaç hatası ve bu ciltlerin çevirilerinde göz-
lemlenen birkaç husus üzerinde değerlendirmelerle yetinilse gerekecektir.

* “sulle Decadi Liviane” (ii, s. 47), ‘sur les décades de Tite-Live’ (ii, s. 49), ‘Ti-
tus Livius’un on ciltlik eserini’ (s. 151) (‘Titus Livius’un on ciltlik eseri’ tümden 
yanlış; Romalı müverrih Titus Livius’un (İÖ 59-İS 17) Ab urbe condita libri adlı 
142 kitaplık tarihinden yalnız 1-10 ve 21-45 kitaplar günümüze gelmiştir. Bu 
kitaplara umumiyetle Decădes ‘onluk’ adıyla âtıfta bulunulur.);

* “... Mollah Kamel Bascià Zadè ... quello intitolato Edhan” (ii, s. 159), ‘... 
Mollah Kamel Bacha Zadé ... celui qui a pour titre Edhan’ (ii, s. 137), ‘Mol-
la Kemalpaşazade’nin ... Edhan [Ezan] başlığını taşıyan eseri’ (s. 186) ([Ezan] 
yanlış; Īżāģ denilmeli);7

* “Omar nome funesto alle lettere, e detestato.” (iii, s. 168), ‘Le nom d’Omar 
a été le fléau des lettres.’ (iii, s. 175), ‘Ömer’in adı adaletin simgesi olmuştu.’ 
(s. 312) (Çeviri tamamen yanlış; “fléau” burada ‘آفت، فالكت’ (KF), ‘... personne 
nuisible, funeste, redoutable’ (DAF) anlamında kullanılmıştır; ‘Ömer edebî 
âlemin musibeti olmuştur.’ denilmeli); ...

Aimerich’in bir kitabına Toderini’nin (ii, s. 119) yaptığı gönderme (“Specimen 
veteris Rom. Litter. Ferrariæ, 1784.”) De C.’da (ii, s. 92, not 1), pek muhtemelen 
bir mürettip hatası veya kalem sürçmesi sonucu (çünkü De C.’nın Latince “Speci-
men” sözcüğünü bilmediği ya da anlamadığı tahayyül bile edilemez), ‘Speciomen 
ves. rom. litt. Ferrariæ, 1784.’ya dönüşmüş, ve bu mürettip hatası (yani “Speci-
men” yerine ‘Speciomen’) Berktay çevirisine aynen yansımakla kalmayıp (‘Spe-
ciomen ves. rom. litt. Ferrariæ, 1784’ (s. 168), “Ferrariæ” da (ki kitabın basıldığı 
şehrin ismidir) italik harflerle kitabın başlığına dahil edilmiş! Buradan Berktay’ın 
Latince “Specimen” ve “Ferrariæ” sözcüklerini bilmediği ve anlamadığı kolaylıkla 
istidlal edilebilir. Toderini’nin iii, s. 15’de yaptığı gönderme (“Biblioth. Regiæ 
Stockholmensis Historia auctore Magno O. Celsio Biblioth. Regio, ...”) De C. da 
(iii, ss. 16-7) ‘Histoire de la bibliotheque royale de Stockolm, par Omagnus Cel-
sius, bibliothécaire du Roi, ...’ olmuş. Kütüphanecinin adı başlıkta Latince “ab-
lativus” halinde (“Magno O. Celsio”); De C. başlığı Fransızcaya çevirerek verdiği 

7 Īżāģ [fī şarģ al-Iŝlāģ fī al-fiķh al-Ģanafī]: ‘Ubayd Allāh ibn Mas‘ūd al-Maģbūbī’nin 
[Şarģ] Viķāya’sına yazmış olduğu Iŝlāģ al-Viķāya adlı şerhe şerh; Kaşf al-žunūn i, s. 
329, # 830: “Isláh El-Wicáyet [اصالح الوقاية], correctio operis Wicáyet de partibus juris 
specialibus, auctore Molla Shems-ed-din Ahmed Ben Soleiman, Ibn Kemálpasha cogno-
minato et anno 940 (inc. 23. Jul. 1533) mortuo. Hic mutavit textum operis Wicáyet 
ejusque commentarii. Deinde illud commentatus est, commentariumque, qui ita in-
cipit: Laudo eum in initio et fine ecc., appellavit Idháh [االيضاح] ...”)
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için kütüphanecinin adını da yalın hale (“nominativus”) çevirirken ‘Magnus O. 
Celsius’ (yani Magnus-Olaus ...) yerine hata işleyerek ‘Omagnus Celsius’ yazmış; 
Fransızca başlık, özgün başlık arayışına düşülmeksizin ve hatasıyla birlikte (ve 

“Magnus Olaus Celsius” tam künyesi s. 327’de okunulurken) aynen Berktay çe-
virisine alınmış: ‘Histoire de la bibliothèque royale de Stockholm, yazan: Kralın 
kütüphanecisi Omagnus Celsius, ...’ (s. 249).8 Toderini, iii. s. 14’de Herbelot’da 

“Ketab Alkhathth” maddesine gönderme yaparak “Kemaleddin Ahmed al Okail , 
al Kalil ”nin hat risalesinden söz etmiş; Berktay, müellifin adına ilişkin özenli(!) 
araştırmalarından bir sonuç alamamış olacak ki, yanına bir soru işareti koyarak 
‘Kemaleddin Ahmed el-Ukayli [?]’ (s. 248) yazmış.9

Berktay’ın da bazı not ve paragrafları atlamış olduğu görülüyor: “Altri com-
menti sopra a’ eskial, e note marginali di Mirebul-fetih.” (ii, s. 166), ‘Autres com-
mentaires sur Aeskial, & notes marginales de Mirebulfetih.’ (ii, s. 244) (‘Aşkāl 
üzerine başka şerhler, ve Mīr Abu’l-Fatģ’in [Muģammad b. Amīn Tāc al-Sā‘idī 
al-Ardabīlī] hâşiyesi.’) Berktay’da (s. 189) atlanılmış, LT i, s. 2’deki dipnot gibi: 

“De Fatis Ling. Orient. §. v. p. 37. Viennæ, 1780. Opera dell’erudito Jenisch, 
miniera ricchissima d’erudizion Orientale.”, ‘De Fatis. ling. orient. Vienne 1780. 
Ouvrage du savant Jenisch, mine très-riche d’érudition orientale.’ (s. 2); Toderi-
ni iii, ss. 36-7, De C. iii, ss. 38-9’daki notu Berktay ‘Bununla birlikte.’ deyip 
noktalamış(!); ...

Toderini’nin yoğun çaba sarf ederek elde etmiş olduğu Topkapı Saray kütüp-
hanesinin bir fihristini eski harflerle eserinin ii. cildine derc etmiş olduğu, De 
C.’nın bu fihristi çevirisine dahil etmeyip bozuk bir Italyanca çevrisinin Fransızca 
çevirisini verdiği daha önce belirtilmişti. Berktay da bize bu Fransızca çevirinin 
Türkçe bir çevirisini vermiş. İşte bu çeviriden ufak bir bölüm (s. 220):

... Hukuk ilkeleri (Fıkıh) Hakkında Kitaplar

1. Hâkimlere Gerekli Öğütler
2. Kibo’nun bu esere haşiyesi
3. Lassan Çelebi’nin Kibo’ya haşiyesi
4. Kibo’ya haşiye, Molla Hüsrev

8 De C. iii, s. 22’de bu kez özgün halinde verilen başlık da (‘Bibloth. reg. Stockol. hist.’) 
aynen alınmış; burada olduğu gibi başka başlıklarda da bir tutarlılık gözetilmemiş.

9 Söz konusu müellif için bk. Kaşf al-žunūn v, s. 80, # 10090: “Kitáb el-khatt [كتاب 
-liber de scriptura, ejus regulis, descriptione foliorum chartae et calamorum, auc ,[اخلّط
tore Kemál-ed-d n Omar Ben Ahmed [Ben Hibatallah Ben Abi Jeráda] Ocaili Halebi 
 anno 660 (inc. 26. Nov. 1261) كمال الدين عمر بن امحد [بن هبة اهللا بن اىب جرادة] العقيلى احللىب
mortuo.”
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5. Kibo’ya diğer haşiyeler
6. Kibo’ya haşiye, Herevi
7. Haşiyeler, Mutavvel
8. Kibo’ya haşiyelere ek, Kazi
9. Kibo’ya10 haşiye, İbn Kemal
10. Burhaneddin Sivasi kitabı
...
İşbu eleştirinin yazarı bu fihristi nitelendirmekte güçlük çekiyor; çocukça mı 

denilmeli?, gülünç mü denilmeli,? okuyucuyla açıkça alay ediyor mu denilmeli? 
Kitabın editörüne bakılacak olursa bu perişan haliyle “... Topkapı Sarayı kütüp-
hanesinin dökümü ... son derece dikkate değer bilgiler içermektedir.” (bk. Sunuş 
başlığı altında, s. 7).11 Bu eleştirinin yazarına bakılırsa Berktay, çeviri işine giriş-
meden önce, kitaba şöyle bir göz attığında, bu fihristi görür görmez, ya bu işten 
tümden elini çekmeli, ya özgün metinde daha düzgün kılıkta bir fihrist var mıdır 
araştırmalı, ya da bu fihristten hareketle özgün başlıkları tahminen tesis etmeye 
yönelmeliydi; özgün başlıklar ki yukarda verilenlere mütekabil şunlardır:

bāb fī al-uŝūl [al-]fiķhīyah12

tavżīģ li-ŝadr al-şarī‘ah13 * talvīģ ģāşīyah al-tavżīģ14 * ģāşīyah ģasan çelebi ‘alá 
al-talvīģ * ģāşīyat al-talvīģ li-monlā ĥusrav * ģāşīyah al-talvīģ 15عملعين al-tavnī 

* ģāşīyat al-talvīģ lil-haravī * ģāşīyah al-mušavval * tarcīģ ģāşīyah al-talvīģ16 lil-
ķāēī17 * ģāşīyah al-talvīģ li-b. kamāl * burhān al-dīn al-sivāsī18 * ...

10 “Kibo”nun sebeb-i vücudu ve mahiyeti anlaşılamadı.
11 Editör’ün Sunuş’unda ayrıca Fransız mütercim “Cournard [“Cournand” okumamız 

isteniliyor!] başpapazı” olarak takdim edilmiş ki yanlış; “de Cournand”, bir yer adı 
değil, mütercimin kendi soyadıdır, ve tam künyesi de “L’abbé Antoine de Cournand” 
‘Rahip Antoine de Cournand’dır.

12 metinde فقيه
 al-Tavżīģ fī ģall ġavāmiż al-Tanķīģ / Ŝadr al-Şarī‘ah ‘Ubayd  التوضيح يف حل غوامض التنقيح 13

Allāh ibn Mas‘ūd al-Maģbūbī (ö. 1346-7) (usul-i fikha dair kendi eseri Tanķīģ al-
uŝūl’a şerh)

االصول 14 التنقيح  حقائق  كشف  ىف   al-Talvīģ fī kaşf ģaķā’iķ al-Tanķīh al-uŝūl / Sa‘d التلويح 
al-Dīn Mas‘ūd ibn ‘Umar al-Taftāzānī al-Şāfi‘ī (ö. 1389) (al-Tavżīh fī ģall ġavāmiż 
al-Tankīģ’e şerh)

15 muhtemelen حمىي الدين Muģyī al-Dīn; Muģyī al-Dīn al-Tavnī (Ģāşiyaģ ‘alá al-Talvīģ)
16 metinde البلوغ
17 metinde للقاضو
18 Ģāşiyah ‘alá al-Talvīģ: Kitāb al-tarcīģ / Ķaēī Burhān al-Dīn, Aģmad b. ‘Abd Allāh 

al-Sivāsī (ö. 800-1 H.)
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باب في االصول [ال]فقهيه

توضيح لصدر الشريعه ٭ تلويح حاشيه التوضيح ٭ حاشيه حسن چلبي على التلويح ٭ حاشيه 
التلويح لمنال خسرو ٭ حاشيه التلويح عملعين التوني ٭ حاشيه التلويح للهروي ٭ حاشيه المطول 

٭ ترجيح حاشيه التلويح للقاضي ٭ حاشيه التلويح البن كمال٭ برهان الدين السواسي 
Toderini bize Fatih Kütüphanesi’nde 167 adet tarih ve “sijr” kitapları 

bulunduğunu söylüyor ve “sijr” sözcüğüne karşılık ‘Itinerarj’ yani ‘gezi, seyahat’ 
diyor (“Kütübü’t-tevarich ves-sijr, libri di storie, e d’Itinerarj, 167” (ii, s. 96), ‘Kiu-
tubul-Tevarich Ves-Siir: livres d’histoire & de voyages. Il y en a 167. (ii, s. 66)); 
Ragıb Paşa Kütüphanesi’nde de yine “Itinerarj” kitaplarından söz ediyor (“Libri 
Cronologici, e Itinerarj, 79.” (ii, s. 151), ‘Livres de chronologie & de voyages. 79 
volumes.’ (ii, s. 128)). Toderini’nin burada سير (siyer)’i ‘Peygamber’in hayatına 
dair kitap’, سير seyr ‘itinerario’, ‘gezi, seyahat’ olarak okumuş olduğu aşikâr, ve 
dolayısıyla bu iki yer tashihe muhtacdır. Ama Berktay’da ‘seyahat’ ve ‘seyahat-
nameler’ pür-edâ arz-ı endâm etmekteler: ‘Kütübü’t-tevârih ve’s-seyr: Tarih ve 
seyahat kitapları. Sayıları 167’dir.’ (s. 158), ‘Vekayinameler ve seyahatnameler, 
79 cilt.’ (s. 182).

Toderini, Nur-ı Osmaniye Kütüphanesi kapısı üzerinde okunulan 10 mısralık 
kitabeyi şair “Sihal  Zevher ”nin yazmış olduğunu söylüyor (“Il poeta Sihal  
Zevher  li compose” (ii, s. 123), ‘Cette inscription fut composée par le poëte 
Sihali Zevheri’ (ii, s. 95)). Bu cümleyi çevirirken bu eleştirinin yazarı “Sihal  
Zevher ” ismini gördüğünde bunun “Ŝiģāģ-i Cevherī” ile benzerliği karşısında 
biraz duraklamış, İstanbul’da bulunmayışı, elinde malzeme olmayışı nedeniyle, 

“Toderini burada uyuklamış olmalı” gibi bir not düşürmekle yetinmiş, İstanbul’da 
bulunduğu bir sırada da kitabeyi okuyup “Ŝiģāģ-i Cevherī”’nin şair değil, kütüp-
hanenin okurlara sunduğu eserlerden biri olduğunu saptamıştı (ŝiģāģ-ı cevherī-i 
mıŝr[ā]‘ım ģākim olır tārīĥ/ulu’l-elbāba cem‘-i ders-i ķudsīdür kütüb-ĥāne 1169). 
Berktay ise bu tür kaygılara kapılmamış olmalıdır ki rahatlıkla ‘Bu yazıt şair Sihali 
Zevheri tarafından ... kaleme alınmıştı.’ yazabilmiştir (s. 169).

Gerçekten Berktay hemen hemen yok denilecek kadar az sayıda açıklayıcı ni-
telikte not düşürmüş. Örneğin “Hussein Efendi, Della grandezza Ottomana” (ii, 
s. 109, not (a)), ‘Hussein Effendi; de la grandeur ottomane’ (ii, s. 81, not 1), 
‘Hüseyin Efendi, Osmanlı yüceliği’ (s. 164, not 29) ile karşılaştığında “Hangi 
Hüseyin Efendiymiş acaba?” diyebilecek okuyucuya, bunun Hezarfen Hüseyin 
Efendi, ve eserinin Telĥīsü’l-beyān fī ķavānīn-i Āl-i ‘Ośmān olduğunu lutf edip 
belirtebilirdi.
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“Segr. della Sacra Congregazione di Propaganda” (ii, s. 173), ‘secretaire de la 
sainte congrégation de la Propagande’ (ii, s. 151), ‘Kutsal Propaganda Tarikatının 
sekreteri’ (s. 192) (“Sacra Congregazione de propaganda fide” bir tarikat değildir; 
Vatikan yönetiminin katolik mezhebini yaymakla görevli bölümüdür.)

Berktay çevirisinde “abate”, ‘abbé’ karşılığında hep ‘başpapaz’ ‘başrahip’ 
denilmiş; “abate”, ‘abbé’ mutlaka ‘başpapaz’ anlamını taşımaz, ‘rahip’ anlamında 
da kullanılır (bk. “Titre donné par courtoisie à un ecclésiastique séculier” (DAF); 
 ki Toderini metnindeki anlamı da budur. Örneğin hiçbir manastırın ((KF) رهب

“başpapazı” (s. 272) veya “başrahibi” (s. 210) olmadığını iyice bildiğimiz Toderini 
yine de “abate Toderini”, ‘abbé Toderini’, ‘rahip Toderini’dir. Ayrıca De C.’nın 
İngiliz asilzade William Taylor’a ithafnamesindeki (cilt i, baş taraf ) “L’abbé de 
cournand” karşılığında Berktay’ın ‘Cournand Başpapazı’ yazması gerçekten fahiş 
ve utancı mucib bir hata. Fransızca çevirisi üzerinde çalıştığı zatın adı “Antoine de 
Cournand” olmasına karşın Berktay, “L’abbé de cournand” karşılığında ‘Rahip 
de cournand’ yazmayı bilememiş. Bu ne gaflettir!?

Hulâsa, Toderini metnini eksik vermek, çifte mütercim hata ve kusurlarını 
içermek, Toderini ve De C. metinlerindeki bozuk ve başkalaşmış has isimlerin 
ve kitap unvanlarının tamir ve tashihine yönelik pek az girişimde bulunmak, ki-
tap unvanlarının özgün şekillerini vermemek, veya vermekte tutarlı bir yöntem 
izlememek, metinde işlenilen konulara ilişkin yeterli araştırma içermemek ve 
ileri sürülen bir takım mütalaaları eleştiriye açmamak, okuyucuyu aydınlatma 
yönünde pek az çaba göstermekle bu çeviri sakıncalı ve faydasızdır; Eskilerin 

“kâğıd isrâfı” dedikleri nâfile bir iştir!



15 Şubat 2008’de Ankara’da hayatını kaybeden Faruk Yaşar Tabak’ın Solan 
Akdeniz’inin temelini, 2000 yılında New York Eyalet Üniversitesi-Binghamton, 
Sosyoloji Bölümü’nde “dünya sistemi analizi” teorisyeni Immanuel Wallerstein 
danışmanlığında 19 yılda1 tamamlanan (ve Giovanni Arrighi ve Çağlar Keyder’in 
de içerisinde bulunduğu komite önünde Mayıs 24’te savunulan) “The Ottoman 
Countryside in the Age of the Autumn of the Mediterranean c. 1560-1870” başlıklı 
doktora tezi2 oluşturuyor. Tabak’ın kitabı, Johns Hopkins University Press 
tarafından 2008’de yayımlandı3 ve Yapı Kredi Yayınları tarafından Nurettin 

* İstanbul Medeniyet Üniversitesi.
1 Ariel Salzmann, “An Introduction to the Research of Faruk Tabak, Sociologist,”  In-

ternational Journal of Middle East Studies, 40: 3 (2008), 529.
2 Faruk Yaşar Tabak, “e Ottoman Countryside in the Age of the Autumn of the 

Mediterranean c. 1560-1870,” Doktora Tezi, State University of New York at Bing-
hamton, 2000.

3 Faruk Tabak, e Waning of the Mediterranean, 1550-1870: A Geohistorical Approach 
(Baltimore, MD: e Johns Hopkins University Press, 2008). Kitap, akademik 
çevrelerden çoğunluğu olumlu dönütler aldı. Metin boyunca yeri geldikçe zikrettiğim 
tanıtımlar/kritikler dışında şu üç yazıyı da not etmeliyim: Immanuel Wallerstein, 

“e Waning of the Mediterranean, 1550-1870: A Geohistorical Approach,” New 
Perspectives on Turkey, 39 (2008): 201-204. Türkçesi için bkz. Tarih ve Toplum: Yeni 
Yaklaşımlar, 10 (2010): 15-18; Giovanni Levi, “e Waning of the Mediterranean, 
1550-1870: A Geohistorical Approach,” e Journal of Economic History, 69: 4 (2009), 

Braudel’den Sonra Akdeniz ve Akdeniz Dünyası: 
Faruk Tabak’ın Solan Akdeniz’i Üstüne

Selim Karahasanoğlu*
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Elhüseyni eliyle Türkçeleştirildi.4 

Solan Akdeniz, demir leblebi cinsinden bir kitap. Tabak, Braudel’in meşhur 
Akdeniz ve Akdeniz Dünyası’nda5 bıraktığı tarihsel kesitten sonrasının Akdeniz’ini 
inceliyor; ancak çalışma salt bir Braudel’e tetimme/ilave değil şüphesiz.6 Akdeniz’in 

“solmasından” kasıt, Jack A. Goldstone’un da7 haklı tespit ettiği üzere, Osmanlı 
Devleti’nde 1566 sonrası sürecin [“Osmanlı imparatorluğunun sönmeye yüz 
tutuşu,” (s. 18)] “gerileme paradigması” içerisinden okunması ile ilintili. Tabak, 
incelediği dönemi, Akdeniz’in “hızla karanlığa gömül[düğü]” (s. 9) bir dönem, 
yani “hazan çağı” (s. 10) olarak isimlendirmekte, bölgenin bir “dünya ekonomisi” 
olmaktan çıktığı döneme odaklanmaktadır.

Tabak’ın incelemesinde, Akdeniz’in solması belli süreçler içerisinde gerçekleşti: 
Şekerin ve pamuğun batıya, tahılın kuzeye kayışı, 1600’ler itibarıyla Venedikli 
tacirler için Akdeniz’de deniz ticareti yapmanın cazibesini yitirişi ve Ceneviz 
bankerlerinin konumlarını kaybedişleri. Mesele, Akdeniz’in değişen dünya 
ekonomik koşullarına nasıl cevap verdiği, yeni dengelere nasıl uyum sağladığı idi. 
Süreçte Akdeniz, “Amsterdam merkezli dünya ekonomisine” (s. 22) tabi konuma 
geçmiş; ovalardan dağlara taşınan bir Akdeniz ile karşı karşıya gelinmişti (s. 26). 
Tabak, işte bu taşınmayı, bu “büyük tarım döngüsü”nü incelemektedir. 

1172-1174; John T. Wing, “e Waning of the Mediterranean, 1550-1870: A Geo-
historical Approach,”  Journal of Early Modern History, 13: 6 (2009), 546-548. 

4 Faruk Tabak, Solan Akdeniz: 1550-1870: Coğra -Tarihsel Bir Yaklaşım, çev. Nurettin 
Elhüseyni (İstanbul: YKY, 2010).

 Tabak’ın bu telif eseri dışında dört de edisyon eseri mevcuttur: Landholding and Com-
mercial Agriculture in the Middle East, ed. Faruk Tabak (Çağlar Keyder ile birlikte) 
(Albany: State University of New York Press, 1991); Türkçesi için bkz. Osmanlı Top-
rak Mülkiyeti ve Ticari Tarım, çev. Zeynep Altok (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
1998); e Age of Transition: Trajectory of the World-System, 1945-2025, ed. Faruk 
Tabak (Immanuel Wallerstein, Terence K. Hopkins ile birlikte) (London: Zed Press, 
1996); Informalization: Process and Structure, ed. Faruk Tabak (Michaeline A. Crichlow 
ile birlikte) (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2000);  Allies as Rivals: e 
U.S., Europe, and Japan in a Changing World-System, ed. Faruk Tabak (Boulder, Colo.: 
Paradigm Publishers, 2005).

5 Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditeranéen à l’époque de Philippe II 
(Paris, Armand Colin, 1949). 1966’daki 2 ciltlik ikinci baskıyı esas alan Türkçesi için 
bkz. Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, 2 cilt (İstanbul: Eren 
Yayıncılık, 1989-1990).

6 Salzmann, “An Introduction to the Research of Faruk Tabak, Sociologist,” 530.
7 Jack A. Goldstone, “e Waning of the Mediterranean 1550–1870: A Geohistorical 

Approach,” e Economic History Review, New Series, 62: 3 (2009): 759-761.
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Kitap, 1550 ila 1870 arasını kapsamakta; bu süreçteki Akdeniz’in kendini 
yeniden konumlandırışını üç kategoride analiz etmektedir: “tarihî coğrafya,”8 

“dünya hegemonyası,”9 ve “dünya ekonomisi”10 (s. 26). Tabak, Akdeniz’deki 
büyük dönüşümü incelerken Küçük Buzul Çağı’nın (dönem: 1550-1870) soğuk, 
nemli atmosferine özel önem atfetmektedir. İklimsel koşulların tarımsal döngüde 
fonksiyonu şüphesiz büyük olmalıdır. Tabak’ın örneklediği üzere, 1688-1689 
Edirne taşkınını takiben tahıldan bahçeciliğe kayış (s. 28) bu durumun kanıtı 
olmalıdır. Küçük Buzul Çağı’ndan başka, 1590-1815 arası için Tabak, Felemenk 
ve Britanya belirleyiciliğinde, dünya ekonomisinde Akdeniz’in imkanlarının 
daraldığını ortaya koymaktadır (s. 28-29). Yeni aktörler öncülüğünde Baltık 
tahılı, bölgenin ticari kapasitesini alt üst etti ve bölge uzun süre toparlanamadı. 
Son olarak da, 17. yüzyıl krizinden (1620/1650-1750) Akdeniz de nasibini aldı: 
Nüfusta daralma, ekin alanlarında da daralmayı beraberinde getirdi.

Ravi Palat’ın da, Faruk Tabak ardından yazdığı yazıda11 belirttiği üzere esasen 
Akdeniz, Tabak’ın kitabının kapsamını tanımlamakta yetersiz kalmaktadır; o, bir 
dünya tarihi yazmıştır. Tabak’ın analizi, uzun erimli ve geniş ölçekli (long term, 
large scale) bir perspektife oturmaktadır. 

Raymond Ewing, Tabak’ın çalışmasını Akdeniz’in ekonomisi, ekolojisi, tarımı 
üzerine odaklanıp; siyaseti tamamen dışarıda bırakması ve çalışmasını kendisinden 
önceki literatürde söylenenler ile ilişkilendirmemesi yönüyle kritik etmektedir.12 
Şüphesiz, benzer bir bütüncül perspektiften Akdeniz’in siyasal ve kurumsal tarihi 
de başka uzmanlar eliyle yazılacaktır.13

Türkçe çeviri üstüne bir kaç not: Önce, Elhüseyni’yi böylesine çetrefilli bir 
metnin üstesinden geldiği için kutlamamız gerekiyor. Kitabın ikinci baskısı 
gerçekleşirse aşağıdaki noktalara dikkat edilebilir:

8 “doğal dünyanın ekolojik nabzı,” s. 35.
9 “dünya sistemi hegemonyasının döngüleri,” s. 35.
10 “dünya ekonomisinin asırlık ritimleri,” s. 35.
11 Ravi Arvind Palat, “Faruk Tabak: A Tribute,” New Perspectives on Turkey, 38 (2008): 

9-13. Türkçesi için bkz. “Faruk Tabak Anısına,” Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar, 10 
(2010): 7-14. Ayrıca bkz. Ravi Arvind Palat, “Faruk Tabak, (1954-2008),” History 
Workshop Journal, 67: 1 (2009): 299-302.

 Tabak ve Solan Akdeniz de dahil olmak üzere çalışmalarındaki metodu üstüne bir 
not için ayrıca bkz. Çağlar Keyder, “Remembering Faruk Tabak,” New Perspectives on 
Turkey, 38 (2008): 17-18. 

12 Raymond C. Ewing, “e Waning of the Mediterranean 1550–1870: A Geohistorical 
Approach,” Mediterranean Quarterly, 20: 1 (2009): 145-146.

13 Salzmann, “An Introduction to the Research of Faruk Tabak, Sociologist,” 531.
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Kitabın alt başlığı (1. A Geohistorical Approach) “Coğrafi-Tarihsel Bir Yaklaşım” 
olarak çevrilmiş ki, Türkçe’de yaygın olarak kullanıldığı üzere “Tarihsel Coğrafya 
(ya da Tarihî Coğrafya) Açısından Bir Yaklaşım” şeklinde çevrilmesi daha uygun 
olurdu.

Metinde geçen Latince ibarelerin fazlalığı okumayı had safhada güçleştir-2. 
mektedir. Bazıları için parantez içerisinde Türkçe karşılık kullanılmışken, bazıları 
aynen bırakılmış; ya da anlamlar kelimenin ilk geçtiği yerde verilmezken ileride 
verilmiştir (örneğin, “contado” kelimesi için bkz. s. 22, 63). “Nobili vecchi,” 

“Mare Internum,” “hombres de negocios,” “Verlagssystem,” “cultura promiscua,” 
“stato do mar,” “redux,” “Mare Nostrum,” “arte della lana,” “arte della seta,” 
“grands vins” bunlardan bazılarıdır ki, bu gibi ifadelerin metinde çok sık geçtiği 
dikkate alındığında, Türkçe okuyucusu için metnin takibinin ne derecede güç 
hale geldiği tahmin edilebilir.

Her kitabın bir yazım öyküsü olduğu gibi her çevirinin de bir öyküsü olmalı. 3. 
Dolayısıyla, bir “çevirenin önsözü” madde 2’de belirttiğim ve benzeri hususların 
okuyucu için açıklığa kavuşturulmasında oldukça faydalı olabilirdi.

Çeviri boyunca bazen “tüccarlar” tercih edilirken bazen “tacirler” kelimesi 4. 
tercih edilmiştir (örneğin bkz. s. 85-86, 124). Doğrusu ikincisi olmalı.

Takip eden cümledeki ifadede problem mevcut: “Elbette baharat ticareti 16. 5. 
yüzyılın ikinci yarısında Amerikan gümüşünün gelişinin ardından eski ve geçerli 
Doğu Akdeniz güzergâhına dönmesine döndü.” [vurgu benim] (s. 12) 

Raymond Ewing, yukarıda zikrettiğim değerlendirme yazısında, Tabak’ın 6. 
kitabının daha iyi bir editoryal süzgeçten geçirilmesi gerektiğini ifade etmekte 
ve kitabın orijinalinin 224. sayfasında şu cümledeki probleme işaret etmektedir: 

“Overall, then, the Australia and Canada of the Mediterranean in the sixteenth 
century suffered the consequences of climate fluctuations in the seventeenth century.” 

Elhüseyni’nin, bu cümledeki problemli anlatımı dahi düzelterek Türkçe’ye 
aktarması takdire şayandır: “16. yüzyılda Akdeniz için bir Avustralya ve Kanada 
konumunda olan bu ada dahi 17. yüzyılda iklimsel dalgalanmaların sonuçlarından 
zarar gördü.”

Sonsöz: Tabak, geniş bir literatür okuması üzerinden 1550’lerden 1870’lere 
dünya sistemini ve Akdeniz’in bu sistem içerisinde konumlanışını irdelemiş; 
özelde tarihçi ve genelde sosyal bilimciler için temel başvuru kaynağı, ölmeyecek 
bir eser bırakmıştır.



Burada Yrd. Doç. Dr. Pınar Şenışık (Doğuş Üniversitesi) tarafından 2007 
yılında Boğaziçi Üniversitesinde doktora tezi olarak sunulan ve 2011’de 

“Osmanlı Girit’inin Dönüşümü” başlığıyla İngilizce olarak yayınlanan kitap 
değerlendirilmektedir (Pınar Şenışık, The Transformation of Ottoman Crete. 
Revolts, Politics and Identity in late Nineteenth Century, New York: I.B.Tauris, 
2011, XV+333 sayfa).

Öncelikle Girit’in Osmanlı elinden çıkışı sürecinde en önemli dönüm noktası 
olarak görülen 1896-97 Girit isyanları ve büyük güçlerin müdahalesiyle 1898’de 
Osmanlı askerinin adadan çekilmesi ve adaya Yunan kralının oğlunun vali 
olarak atanmasını ele almak olan bu kitabın tarih yazımında büyük bir eksikliği 
giderdiğini ve karmaşık 19. yüzyıl Girit tarihinin en tartışmalı dönemlerinden 
birini çok başarılı bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Bu eser aynı 
zamanda Girit adasının nasıl Yunan dünyasına entegre olduğunu başarılı bir 
şekilde ortaya koymaktadır. Bu çerçevede genel olarak çok değerli bulduğum bu 
çalışmanın içeriğini ve kitapla ilgili yararlı olacağını düşündüğüm bazı önerilerimi 
burada sıralamaya çalışacağım. 

İncelenen konuları ve kapsamını da göz önünde bulundurarak kitabın giriş 
bölümünü de ayrı bir bölüm olarak değerlendirirsek kitapta toplam altı ana 
kısım bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu kısımlardan ilki olarak görebileceğimiz 
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giriş bölümünde yazar milliyetçilik teorilerini de göz önünde bulundurarak 
çalışmanın teorik çerçevesini çizmeye çalışmakta, kitabın kaynaklarını ve 
bölümlerini tarif etmektedir. Yazar çalışmasında Osmanlı arşiv belgeleri ve Girit 
hakkındaki Osmanlı bürokratlarının hazırladıkları raporlar yanında, İngiliz ve 
Amerikan arşiv belgelerinden de yararlanmakta, özellikle Girit’le ilgili diplomatik 
yazışmaları değerlendirmektedir. Bunun yanında yazar konuyla ilgili Yunanca 
literatürü de kullanarak şimdiye kadar yapılmış çalışmalarla ortaya konan bilgileri 
ve farklı görüşleri değerlendirmektedir. Yazarın konuyla ilgili Türkçe literatürün 
yetersizliği tespiti yanında Türkiye’de konu ele alınırken Girit’in Osmanlı’dan 
kopuşunun Avrupa devletlerinin entrikalarına bağlanarak adadaki iç dinamiklerin 
gelişimine fazla dikkat edilmediği tespitinin altını çizmek gerekir (s. 16). Nitekim 
yazar kitabın önemli bir kısmını adadaki sosyo-ekonomik gelişmelere ayırarak 
Girit’in bir Osmanlı adasından bir Yunan eyaleti haline dönüşümünü izah etmeye 
çalışmaktadır.  

Çalışmanın kavramsal çerçevesiyle başlamak gerekirse, yazar öncelikle Miroslav 
Hroch ve Eric Hobswbawm’ın milliyetçilik teorilerine atıfta bulunarak Girit’te 
Hıristiyanların Yunan milliyetçiliğine evrilme sürecini değerlendirmektedir. 
Burada Yunan milliyetçilik akımını özetledikten sonra Yunan bağımsızlık savaşının 
adadaki milliyetçi isyanlar için bir model oluşturduğunun altını çizmektedir (s. 9). 
Ayrıca bağımsız Yunanistan devletinin kurulmasıyla Yunan milliyetçiliğinin daha 
kuvvetle adada yaygınlaşması anlatılmaktadır. Giriş bölümünde özetle değinilen 
bu noktalar (s. 4-11) kitabın birinci bölümünde ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.    

Burada yer verilen konular Yunan milliyetçiliğinin doğuşu ve gelişimi 
hakkındaki genel bilgilerden oluşmaktadır (Rigas, Korais, Rumluk, Helenlik, 
Katharevusa (arı dil) sorunu, Yunan kilisesi, ulusal tarih yazımı ve Konstantin 
Paparrigopulos, halk edebiyatı ve efsaneler). Bununla birlikte bu konuların Girit’e 
nasıl yansıdığı konusundaki bilgiler özellikle değerli olup daha da geliştirilebilecek 
konular olmuştur. Elbette ki kitabın esas olarak 1890’ları incelemesi nedeniyle 
birinci bölümde ele alınan bu konuların ancak özetlenerek geçilmesi kaçınılmaz 
olmuştur. Özellikle dikkat çeken konulardan biri Patrikhane’ye bağlı okul sistemi 
(cemaat okulları) ve Yunanistan’ın bu okul sistemindeki yeri ve rolüdür. Yazar 
öncelikle Girit’li olup Atina üniversitesinde okuyan ve daha sonra tekrar Girit’e 
dönen Giritli Rumların Girit’teki milliyetçi harekette önemli rol oynadığının 
altını çizmekte ve Girit’te, özellikle kırsal kesimde kurulan ilkokulların Yunanlılık 
bilincinin oluşmasında önemli bir rol oynadığını belirtmektedir (s. 46). Osmanlı 
bürokratlarının da bu okul sisteminin etkinliğinin farkına vararak daha güçlü 
bir resmi/Osmanlı okul sisteminin adada oluşturulması gerektiği hakkındaki 
raporlarından bahsedilmektedir. Burada yazar Patrikhaneye bağlı cemaat 
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okullarının gelişimini (örneğin okul, öğretmen ve öğrenci sayıları, mezunların 
üstlendikleri rollere örnekler vs.) ve etkinliğini daha fazla vurgulamak amacıyla 
konuyla ilgili daha spesifik literatüre başvurmak gerekirdi (özellikle Chassiotis 
ve okulların gelişimiyle ilgili diğer literatür ).1 Birinci bölümde ayrıca Girit’teki 
Yunan konsolosların, Megali idea ve Yunan irredentizminin rolü ele alınmaktadır. 
Özellikle cemaat okulları ve konsolosluklar konusu Girit meselesinde yaşanan 
1896-98 arası gelişmelerden sonra Makedonya ve Edirne bölgesinde de gündeme 
gelecektir ve Makedonya Sorunu Girit sorunuyla bu bağlamda karşılaştırılabilecek 
birçok paralellikler taşımaktadır. Örneğin 1904 yılında Yunan hükümeti 
Makedonya bölgesine gizlice Rum komitelerinin örgütlenmesi için konsolosluk 
görevlisi sıfatıyla subaylar göndermiştir ve buradaki örgütlerin yönetiminde 
konsolosluklar önemli roller oynamıştır. Bunun yanında Makedonya’da Rum 
çeteleri örgütlemek amacıyla Girit’ten ihtilal konusunda deneyimli “devrimci”ler 
gruplar halinde gizlice Makedonya’ya gönderilmiştir.2 Çalışmanın genelinde yazar 
maalesef bu tür karşılaştırmalar yapmaya çalışmamıştır. Bir tek Usama Makdisi’nin 
Cebel-i Lübnan’la ilgili çalışmasına atıf yapmakla birlikte Lübnan’daki gelişmeleri 
de Girit’le karşılaştırma yoluna gitmemiştir. Yazar daha fazla karşılaştırma yapmış 
olsaydı, Girit’teki gelişmelerin diğer gelişmelerle benzerliği veya farklılıkları da 
daha net olarak görülür hale gelebilirdi.3 Bu şekliyle kitap okuyucuda Girit’te 
yaşanan sürecin sanki bütünüyle farklı ve benzeri yaşanmamış bir süreç olduğu 
izlenimini uyandırabilmektedir.   

Kitabın ikinci bölümünde Girit adasının, coğrafi yapısı, nüfusu, sosyal 
ve ekonomik yapısı, vakıflar, adanın yönetimi ve adadaki isyancı gelenek, 
kabile yapısı ve kan davaları, Osmanlı devletinin ada yönetiminde uyguladığı 
reformlar, Halepa fermanı ve Abdülhamid dönemi bürokratların Girit’in 
yönetim yapısıyla ilgili görüşleri ele alınmaktadır. Bu bölümde yazar farklı 
kaynaklardan yararlanarak 18. Yüzyılda adanın nüfusunun çoğunluğunu 
oluşturan Müslü man ların göçler nedeniyle nasıl azınlık haline düştüğünü 
izah etmektedir (s. 65-66). Adanın yönetimiyle ilgili olarak da adada bulunan 

1 G.Chassiotis, L’instruction publique chez les Grecs depuis la prise de Constantinople 
par lesTurcs jusqu’ à nos jours. Paris 1881.

2 Herne kadar kaynakçada Fikret Adanır’ın Makedonya Sorunu (çev. İ. Catay, İstanbul 
1996) başlıklı eserine yer verilmişse de ondan ayrıntılı olarak yararlanılmadığı anla-
şılmaktadır. Şenışık kitabın sonuç kısmının son paragrafında Douglas Dakin’e da-
yanarak Makedonya’ya götürülen Giritlilerden yalnızca bir cümleyle bahsetmektedir 
(s. 246).

3 Böyle bir karşılaştırma için örnek olarak bkz. Maurus Reinkowski, Die Dinge der 
Ordnung. Eine vergleichende Untersuchung über die osmanische Reformpolitik im 19. 
Jahrhundert, Münih 2005.
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Osmanlı askeri komutanının raporlarında adadaki isyan ve kargaşaların ortaya 
çıkmasında Rum kökenli valilerin suçlanması dikkat çekmektedir. Nitekim 
1830-1840 yılları arasında Mısır idaresinde kalan ada gerçekleşen isyanlar ve 
Tanzimat ve Islahat fermanlarından sonra yapılan düzenlemelerle çoğunluğu 
Rumlardan ve bir kısmı da Müslümanlardan oluşan bir meclis ve padişah 
tarafından tayin edilen Hıristiyan valiler tarafından yönetilerek ayrıcalıklı bir 
konum elde etmiştir. 

Kitabın üçüncü bölümünde artık 1896 Girit isyanına gelinmektedir. Bu 
bölümde ilk olarak Abdülhamid dönemi siyasetinin daha önceki dönemlerden 
farkı ve Abdülhamid’in büyük güçlere karşı uyguladığı denge siyasetinin 
altı çizilmektedir. 1889’da çıkan bir isyan nedeniyle Halepa fermanında 
verilen imtiyazların tekrar sınırlandırılması ve bunun üzerine Yunanistan’daki 
Girit Komitesinin Halepa fermanındaki imtiyazları geri getirmek amacıyla 
yürüttükleri propaganda faaliyetlerine  ve Epitropi (Reform Komitesi) adlı bir 
komitenin kurularak adada isyan çıkarmaya çalışmasına değinilmektedir. Aynı 
dönemde yazarın altını çizdiği önemli noktalardan biri adadaki Rumların 
Müslümanlara yönelik saldırıları ve Müslümanların da bu saldırılara karşılık 
vermesi nedeniyle kan davasına benzer suikastlerin ve öldürmelerin 1890’larda 
yoğunlaşmasıdır. 1896’da isyanın patlak vermesi ve Osmanlı hükümetinin adaya 
asker göndererek isyanı bastırma girişimleri, isyancıların talepleri ve Avrupalı 
güçlerin Osmanlı hükümeti ve isyancı gruplar arasında aracılık yapmaları, 
nihayet Avrupa devletlerinin adadaki Osmanlı askeri kuvvetine adadaki 
isyanların önemli nedenlerinden biri olduğu iddiasıyla karşı çıkmaya başlaması, 
ada Rumlarının Halepa fermanıyla verilen ve daha sonra kısıtlanan imtiyazların 
geri verilmesiyle yetinmeyeceğini açıklaması, nihayet Avrupalı güçlerin adaya 
müdahale etmeye karar vermesi ve bir reform programı hazırlaması ayrıntılı 
olarak anlatılmaktadır. 

Kitabın dördüncü bölümünde 1897 Girit isyanı ele alınmaktadır. Avrupalı 
güçlerin müdahalesiyle hazırlanan reform programını yetersiz bulan isyancıların 
Yunanistan’la birleşme istemesi ve bu amaçla isyan başlatması, özellikle de bu 
isyanların çıkarılmasında Yunanistan’dan gelen Girit kökenli politikacıların 
oynadığı rolün altı çizilmektedir. Adada yaşanan gelişmeler üzerine heyecana 
kapılan Yunanistan’daki kamuoyunun da etkisiyle Yunan hükümetinin adanın 
ilhakına kalkışması, 12 Şubat 1897’de Yunan kralının ikinci oğlu Prens Georg’un 
Hanya’ya çıkması ve adayı Yunanistan’la birleştirme çalışmalarının tartışıldığı 
bu bölümde özellikle Avrupalı güçlerin (İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya) 
gelişmelerde oynadıkları role vurgu yapılmaktadır. Abdülhamid hükümetinin 
bu sorundaki diploması çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütüldüğü, Avrupalı 
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devletlerin adaya müdahale ederek donanmalarıyla adayı kuşatma altına aldığı 
bu dönemde Yunanistan’ın adanın ilhakı için agresif bir politika uygulamaya 
başlaması ve Osmanlı-Yunan sınırında yapılan ihlaller ve sınır çatışmalarına yer 
verilmektedir. 

Pınar Şenışık’ın çalışmasında kanaatimce en orijinal tespitlerden biri de 
Avrupalı güçlerin adada oynadığı rolle ilgilidir. Daha geniş bir çerçeveden 
bakıldığında 1890’lı yıllar, özellikle İngiltere ve Fransa’nın, fakat diğer 
Avrupalı devletlerinde sömürgecilik yarışında hızlarını arttırdıkları ve büyük 
güç politikalarıyla dünyanın hemen her tarafını kontrol altına aldıkları bir 
döneme denk gelmektedir. Bu bağlamda bakıldığında Girit Sorununda da 
neticede bu büyük güçlerin politikaları belirleyici olmuştur. Nitekim Pınar 
Şenışık’ın bu değerli çalışmasında Osmanlı hükümetinin diplomasi kanallarını 
sonuna kadar kullandığı ve son derece aktif bir diplomasi uyguladığı, buna 
karşılık başta İngiltere olmak üzere Fransa ve Rusya’nın da adadaki Osmanlı 
egemenliğine son verme iradesini bir şekilde ortaya koydukları açık olarak 
görülmektedir. Kanaatimce Şenışık’ın en önemli tespitlerinden birisi de 
adadaki Müslümanların kaderiyle ilgili büyük güçlerin bakışı konusundadır. 
Şenışık’ın Avrupalı güçlerin diplomatik yazışmalarına dayanarak yaptığı 
tespite göre Avrupalı güçler Girit Meselesinin nihai olarak çözülebilmesi için 
adadaki Müslümanların adadan zorunlu olarak göç ettirilmesini istemektedir 
(s. 169 ve 195). Özellikle bu konuda İngiliz diplomatlarının ısrarcı olduğu 
belirtilmektedir. Tabii ki bu düşünce adada isyan eden Hıristiyanlar tarafından 
da desteklenmektedir. Fakat Balkanlarda bir toprak parçasının bir etnik 
veya dini gruptan arındırılarak bir sorunun çözülmeye çalışılması ilginç bir 
şekilde büyük güçler tarafından Balkanlardaki Müslümanlara yönelik olarak 
uygulanmıştır. Nitekim bunun ilk büyük örneği 1821-1830 Yunan isyanı 
döneminde görülmektedir.4 Aynı düşüncenin Girit’e de uyarlanmaya çalışılmış 
olmasının tespiti, Büyük Güçlerin Balkan ve Osmanlı siyasetini anlamamız 
bakımından önemlidir. 

Şenışık kitabın devamında özetle 1897 Osmanlı-Yunan savaşını ve Von der 
Goltz Paşa tarafından yenilenen Osmanlı ordularının Yunan ordusunu mağlup 
edişini anlattıktan sonra, bu yenilginin Yunan kamuoyunda yarattığı tartışmalara, 

4 İngiltere ve Rusya önce San Petersburg Protokolü’nde (4 Nisan 1826) ve ardından 
İngiltere, Fransa ve Rusya 6 Temmuz 1827’de Londra Protokolünü imzalamıştır. Pro-
tokollerde bir Yunan beyliğinin kurulması ve bu beylik sınırları içindeki Müslümanla-
rın zorunlu göçe tabi tutulması kararlaştırılmıştır. Mora’daki Müslümanların zorunlu 
göçüyle ilgili bkz. Ali Fuat Örenç, Balkanlarda İlk Dram. Unuttuğumuz Mora Türkleri 
ve Eyaletten Bağımsızlığa Yunanistan, İstanbul 2009, s. 131, 240-253. 
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adada faaliyet gösteren Etniki Eterya’nın sorumluluğu hakkında tartışmalar ve 
nihayet Yunan askerinin adayı terketmeye zorlanması ve adada Avrupalı güçlerin 
kontrolü ele almasına yer verilmektedir. İsyanlar ve saldırılar nedeniyle bir çok 
Müslümanın sahil kasabalarına ve şehirlere kaçışının ve Müslümanların hayatta 
kalma mücadelelerinin de anlatıldığı bu bölümde Giritli Rumların Avrupalı 
devletlerden özerklik talepleri anlatılmaktadır. 

Kitabın beşinci ve son bölümünde Osmanlı askerlerinin adayı terketmeye 
zorlanması, Yunan kralının oğlu Prens Georg’un adaya vali olarak atanması ve bu 
şekilde adadaki Osmanlı egemenliğinin fiilen sona erdirilmesi ele alınmaktadır. 
Anlatımda Osmanlı ordusunun Yunanistan’ı yenmesine ve Abdülhamid 
bürokrasisinin yoğun çabalarına rağmen Avrupalı güçlerin Osmanlı devletinin 
taleplerini dikkate almayarak adadaki Osmanlı egemenliğini sonlandırdığı 
vurgusu hakimdir. Osmanlı hükümetinin bu şartları kabul etmemesi durumunda 
adanın Yunanistan’la birleşeceği tehdidiyle bu yeni durumu kabullenmesi 
yolunda baskılara maruz kalmıştır. Bu süreçte dikkat çeken noktalardan biri yine 
adadaki Müslüman nüfusla ilgilidir. Osmanlı hükümetiyle pazarlıklar yapılırken 
Müslüman nüfusun bir koz olarak kullanıldığı, eğer Osmanlı askerleri adayı terk 
etmezse Müslüman mültecilerin köylerine dönmesine izin verilmeyeceği (s. 215) 
şeklinde tehditler yapıldığı dikkat çekmektedir. Osmanlı hükümetinin askerini 
adadan çekmemek için yaptığı bütün diplomatik girişimler ve talepler Kandiye’de 
bir Osmanlı askeri ve Avrupalı askerler arasında gerçekleşen bir çatışma neden 
gösterilerek (s. 216-217) Avrupalı güçler tarafından reddedilmiştir. Artık adadaki 
Osmanlı askeri varlığının kabul edilemez olduğu ve adanın huzurunun bu 
askerlerin adayı terk etmesine bağlı olduğu ileri sürülmüştür. Bir diğer ilginç nokta 
adadaki Müslümanların silahlarının toplanması yolundaki karardır. Çatışmaları 
önlemek amacıyla adadaki Müslümanların silahlarının bizzat Osmanlı ordusu 
tarafından toplanması talep edilmiş ve onların güvenliğinin İngiliz güçleri 
tarafından sağlanacağı belirtilmiştir (s. 219). Bu şekilde Osmanlı ordusu İngiliz, 
Rus, Fransız ve İtalyan hükümetlerinin desteğiyle adadan çıkmaya zorlanmıştır. 
Almanya ve Avusturya-Macaristan bu konuda daha ziyade çekimser kalmıştır. 
Adadan askerlerin ayrılmasından sonra adada fiilen bir gücü bulunmayan 
Osmanlı hükümeti Prens Georg’un oraya vali olarak tayin edilmesini kabul 
etmeye zorlanmıştır. 

Kitabın sonuç kısmında Pınar Şenışık, Girit’in Yunan dünyasına dahil olma 
sürecini özetleyerek özellikle Yunanistan’ın kurulduğu tarihten itibaren Girit’e 
yönelik Helenleştirme politikasına vurgu yapmaktadır.  Kitaptan edindiğimiz 
genel imaj Osmanlı’nın ve adadaki Müslümanların mağduriyeti, Avrupalı 
güçlerin Osmanlı karşıtı politikaları olmakla birlikte, yazarın Yunanistan’da ve 
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Rum tarafındaki tartışmaları da layıkıyla izah etmeye çalıştığı ve tek taraflı bir 
anlatımdan kaçınmak için çaba sarfettiği anlaşılmaktadır. Kitabın İngilizce olarak 
yayınlanmış olması bu eserden Yunan tarihçilerin ve diğer bölge ülkelerinin 
tarihçilerinin de yararlanması bakımından yararlı olmuştur. Kitabın Türkçe’ye 
çevrilerek yayınlanması da Türkiye’deki çok sayıda tarih meraklısının ve 
Girit göçmeninin de bir roman okuma zevkiyle bu eseri okumasını mümkün 
kılacaktır.





Of the four ancient world civilizations (Babylon, India, Egypt and China), 
the only one whose language is still in use is Chinese, largely due to its possessing 
a literature written with a unified language system. Although spoken Chinese 
varies in different areas and changes over time, the written language has been 
unified since the Qin dynasty, and all subsequent changes in grammar or script 
have been based on that unified system. The formation of a common writing 
system was a necessary preparation for book production, and the permanence of 
the Chinese writing system has made it possible for Chinese people to read older 
literature, even that written thousands of years ago. However, we may still have 
problems classifying what is and what is not an ancient Chinese book. Should 
books written in minority languages be counted as ancient Chinese books? Also, 
should books in the Chinese language, but written and printed in other coun-
tries by the local people, such as those of Korea or Japan, be considered ancient 
Chinese books? Furthermore, what are the time dimensions of ancient books? 
Such topics have been discussed by many scholars, but no consensus has been 
reached. This article gives a brief review of ancient Chinese books written before 
the year of 1912 (the end of the last dynasty), focusing on paper books written 
by Chinese people in the Chinese language and printed in China only, no mat-
ter where they are conserved today--therefore, Chinese books written by people 
from Central Asia, the Near East, or Europe are all included. The first part of this 
article is a brief book history, including writing materials, book marketing, book 
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conservation, and book disasters. The second part, taking as an example Siku 
Quanshu, the largest ancient book series in China, discusses what falls under the 
category of ancient Chinese books. The last part focuses on ancient books today.

I. Development of Ancient Chinese Books 

China was one of the first countries to develop a written language  and, before 
the invention of paper, write on different materials which became inscriptions in 
different styles: shell-and-bone inscriptions, popular in the Shang dynasty (1600-
1046 B.C.); bronze inscriptions, popular in the Zhou dynasty (1046-256 B.C.); 
stone inscriptions, starting around the Qin dynasty (221-206 B.C.) (while re-
tained, these materials were not significant in future dynasties); bamboo-and-
wood inscriptions, the main writing material before the invention of paper; and 
silk manuscript, one of the finest-quality writing materials used by the upper 
classes. But such materials were too heavy, costly, inconvenient to write, or hard 
to conserve. Therefore, after the invention of paper in the Han dynasty, most 
of the former writing media were abandoned, and some of their contents were 
transferred to paper. 

These early historical records before the invention of paper are mostly archival 
materials, which could be considered as primitive forms of the book. The first 
real records of book style were formed during the spring and autumn period (770 
B.C. - 476 B.C.) when bamboo-and-wooden slips or cloth were the major writing 
materials. It is the Warring Period when a great deal of information needed to be 
written down to be spread more quickly from kingdom to kingdom.1 However, 
after the invention of paper, hand-writing was still the major writing style.

Following innovations in printing techniques, not only was the writing style 
replaced by printing, but also the binding style of Chinese paper books, strongly 
conditioned by older bamboo or wooden slips, developed into several other styles, 
including scroll, concertina binding, Chinese pithy binding, butterfly binding, 
back-wrapped binding, thread binding, and others.

Books were very important to the ancient Chinese people, resulting in the 
mass production of books.  There is a famous saying that “You will gain a beautiful 
wife and rooms of gold by reading books”,2 but what makes books so significant? 

1 Li Zhizhong, A Brief History of Ancient Chinese books (Beijing: Press of the National 
Library of China, 2008), p. 38.

2 e original poem is longer and is said to have been written by Zhen Zong, an em-
peror of Song Dynasty.
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The first answer would be an interesting chain reaction. Almost all government 
officials were selected from intellectuals who could advise the emperor on strate-
gies for rule.   In order to select the proper intellectuals, the emperor created an 
imperial examination based on major works during the Sui Dynasty. Therefore, 
books were in great demand, and the number of intellectuals increased, which 
created in turn more books. In addition, in order to draw lessons from history, 
almost every new dynasty would compile an official history of the former dynasty. 
Furthermore, with the development of agriculture and science, many scientific 
books were compiled, though never well conserved or widely written compared 
to the other books. All these factors resulted in the health of the book industry, 
especially after the invention of mass printing. However, the proliferation of Chi-
nese book markets varied in different areas and times. 

The prosperity of the ancient Chinese book industry, as well as the book mar-
ket, was actually influenced by the two factors: the increase in the Chinese lit-
eracy rate, and the technique of book production.

The first factor is the increase in literacy owing to the imperial examination. 
Previously, books served as a way to promote personal ideas or governmental poli-
cies; later on, they became a necessity not only for intellectuals from the higher 
classes but also the ordinary people. For example, Confucius established the first 
private school open to people of all social classes. He provided the opportunity 
for the ordinary people to read and write, but not the motivation, given that 
many of them were still starving. It was not until the creation of the imperial 
examination after the Sui dynasty that people were encouraged to read and write, 
which resulted in the first peak in the Chinese literacy rate between the 9th and 
11th centuries, though no exact official data could be found.3 But the education 
of boys cannot be compared to that of girls in ancient China, partly because the 
civil service examination was inaccessible to females. Therefore, it was not until 
the late Qing dynasty, with the impact of western culture, that the literacy rate 
among girls showed a large increase. For example, according to Evelyn Rawski, 
until the end of 19th century, the literacy rate among Chinese males was 30-45%, 
and that of females 2-10%,4 which many scholars agree to be roughly accurate, 
although a few think it was exaggerated. This is why in ancient China book shops 
and the book engraving industry generally flourished in the cities, especially in 
the south around the capital, where the imperial examinations were held: such a 

3 Bao Weimin, “Several Questions about the Increasing of Literacy Rate During 9 to 
11th Century”, Journal of Hangzhou University, Vol.12. , No.1, Dec.  (1992).

4 Evelyn Rawski, Education and Popular Literacy in Ch’ing China, (University of Michi-
gan Press (Ann Arbor), (1979), p.5.
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foundation encouraged continuous prosperity even when the capital moved to 
the north.

The second factor would be the improvement of book production. Influenced 
by techniques of book production, book prices and the range of book consum-
ers changed over time. Before the invention of paper, books could be purchased 
almost only by the upper classes; ordinary people had scarcely no access to them. 
The original paper books, all handwritten, were also too expensive for ordinary 
people, who had to make copies on stones engravings of some certain books, 
sponsored by the government. It was not until the invention of block-printing, 
especially the invention of the movable type, that book production became easier, 
and the price of books fell. For example, during 1250 to 1600, the price of a book 
dropped from 35 to 3.5 wen (a value of Chinese currency),5 which made books 
no longer the exclusive privilege of the upper classes, or the wealthy, although 
they remained somewhat pricey for the poor.

As mentioned previously in this article, the major two improvements in book 
production were paper and printing technique. Though some scholars think pa-
per and printing were invented independently in the West, more scholars agree 
that the inventions of paper and printing are two of the major contributions 
of ancient China to the world. Even western scholars, such as Thomas Francis 
Carter, point out that printing and  paper used in the West were deeply influ-
enced by China, and the Chinese technique of paper production was transported 
to Europe by Chinese prisoners during the War of Talas between the Tang Em-
pire and the Abbasids .6 However, the exact date of their invention in China was 
unclear until recently. The earliest record of paper invention dates to year 105, 
from Hou Han shu, which was seen as the invention of paper in the past; however, 
many archeology findings put the time of paper invention earlier, as recent find-
ings from the 1990s prove that the earliest paper was three fragments found in a 
tomb in Xuanquan (Dunhuang, Shanxi Province) during the reign of Emperor 
Wu of the Han (156-87 B.C.).7 Compared to the invention of paper, the inven-
tion of printing is more disputed. Most scholars date the invention of paper to 
the Tang or Sui dynasties, most likely near the beginning of the Tang Dynasty. 

5 Joseph p. McDermott, A social History of the Chinese Book—Books and Literati Culture 
in Late Imperial China, (originally published by Hong Kong University Press 2006, 
translated by He Chaohui, Beijing:  Peking University Press), p.28.

6 omas Francis Carter, e Invention of Printing in China and Its Spread Westward 
(New York: e Ronald Press Ronald Press, 1955), pp.119, 201.

7 Huang Aiping, Chinese Historical Philology (Beijing: China Renmin University Press, 
2010), p. 50.
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Not only the time, but also the country of printing invention met with a long-
term international debate. For a long time, that China was the first country to 
use printing was widely agreed, and the earliest printed materials found in China 
are called Vajracchedika-Sutra or Diamond Sutra, printed in 868 with an exact 
date on the text. However, many Korean scholars think Korea was the inventor 
of the printing techniques because the earliest printed material was found in 
Korea in 1966, a Buddhist Sutra, called Dh ranī-Sūtra, probably printed between 
704 to 751, which is 100 years earlier than China’s unearthed material.8 Many 
scholars still hold that China was the inventor of printing, because the first print-
ing material in China must be earlier than 868 though not found yet, and even 
the earliest printed Sutra in Korea may also had been brought from China. They 
point out that both printed and hand written books of the Tang dynasty are very 
rare nowadays, and out of these conserved or unearthed books, only a few remain 
after numerous book disasters. 

Ancient Chinese books have experienced sixteen major disasters. The first five 
of them were described by a scholar of the Sui dynasty in Suishu, and the second 
five were summarized by a scholar of the Ming dynasty in his book Shaoshi Shan-
fang Bicong. These ten disasters were called the “ten book adversities”, which is 
a description of book disasters from Qin to Ming dynasty (221B.C.-1644).9 A 
modern scholar Zhu Wenbai added another five disasters from 1644 to 1949.10 
Besides, the last disaster, as many other scholars have pointed out, was due to the 
Cultural Revolution during 1966 to 1968. 

A famous Chinese scholar, Chen Dengyuan, attributes the disaster of books 
to four major factors. The first and most important factor is politics. Numerous 
books were destroyed because of some content that contradicted the official po-
litical thinking. For example, in the Qin dynasty, the legalist’s political thinking 
that strengthened the importance of law and strict punishment was the official 
political thinking. And to ensure the stability of the newly united nation, Qin 
forbade people from learning any other ideas, including Confucianism, which 
led to the killing of those who harbored other political thinking and burned 
many valuable books containing different ideas. Another good example of a po-
litical factor is the compilation of Siku Quanshu, which I will address later in the 

8 Lu Xianzhong, Chinese Book Science (Hefei: Anhui University Press, 2004), pp. 226-
227. 

9 Chen Dengyuan, Gathering and Scattering of Ancient Chinese Books (Shanghai: East 
China Normal University, 2010), pp. 3, 5.

10 Zhu Wenbai, “Disasters of Chinese Books During the Past 2000 Years”, Oriental 
Magazine, NO.15, (1945).



An Overvıew of Ancıent Chınese Books

416

article. The second factor is war. Without exception, the replacements of dynas-
ties in China were all the result of wars. Capitals were the most important attack-
ing targets when foreign countries invaded China. Also, capitals where most of 
the books were conserved would always be destroyed, and such destructions were 
always fatal, because many big and significant books existed only in a  single copy 
at the time, such as Yongle Dadian, the only copy of the biggest encyclopedia of 
ancient China, which was destroyed during the Invasion of Eight Countries into 
China at the beginning of 20th century. The third factor is personal book conser-
vation, when most bibliophiles spend their whole life collecting valuable books, 
and treasure them so much that they are not willing to share their books with 
others. But their descendants who may not have cherished their books did not 
know how to keep these books from the process of aging, resulting in the destruc-
tion of those books after the death of the bibliophile himself. The last factor is the 
natural disaster, such as accidental fire or flood, and bookworm damage.11 

The integrity of ancient Chinese books was influenced by each disaster. They 
disappeared, were broken up into several parts, or became unreadable. Some peo-
ple, for different reasons, took advantage of the situations by re-writing books, 
and claiming them to be some long-lost books. Such books aroused a good deal 
of academic dispute. As a result, many responsible scholars realized the impor-
tance of studying ancient books, and later on formed four major branches of the 
study. They are the “Bibliography,” the “Study of Edition Of Books,” the“Textual 
Emendation,”, and the “Gathering of Scattered Writings.”

Bibliography was always considered as the most important branch of ancient 
book study, and its major purpose is to classify books. Zheng Qiao, a famous 
scholar of the Song dynasty, pointed out “to do research on a specific field, you 
need to read books of that field; to read books of a specific field, books should be 
well classified. ”12 Later on, another scholar of the Qing dynasty, Zhang Xuecheng 
also said that the purpose of classification is to examining the mirror source and 
course of academy or knowledge.13  In a word, classification is significant in the 
past. There were several bibliography theories for classifying books. Books had 
been divided into seven, five, six, nine, twelve, and four parts in different times. 
Among them, the “quartation theory” that divided books into four parts became 
the most popular one. Siku Quanshu was the most famous to catalogue books 
into 4 parts, though not the first. It was not only because of the imperial support, 
but also the precision classification.

11 Chen Dengyuan, Gathering and Scattering of Chinese Ancient Book, pp.335, 373.
12 Zheng Qiao, Tongzhi, (Beijing: Chinese Publishing House, 1992), p. 1804.
13 Zhang Xuecheng, Study of Collating (Shanghai: Shanghai Bookshop Press, 1988), p.1.
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II. The Biggest Series of the Chinese Dynasty Era

Compilation of 1. Siku Quanshu

Siku Quanshu, also called the four parts of the imperial library, is the larg-
est book series of the Chinese dynasty era. It was compiled during the reign of 
Qianlong (1735-1795) in the Qing dynasty. The emperor set up a professional 
institution for the compilation work, which included 360 scholars.14 He asked 
people all over the country to provide their collections by promising that they 
would benefit from their contribution, and their collections would be returned 
once copies had been made. In contrast, those who were not willing to cooper-
ate would be punished, or even killed if they kept books with some reactionary 
speech.15 Eventually, more than 13,500 kinds of books were collected, including 
272 overlapping collections, 16 but only 3,495 kinds of the collected books were 
chosen.17 Nevertheless, the chosen books include about 1 billion Chinese char-
acters in beautiful big hand-writing style and those pages can make a 1/3 circle 
around the equator of our earth. They include almost all the Chinese books that 
existed in 18th century.18 

Besides, some books were compiled as supplements, such as The Catalogue 
Summary of Siku Quanshu, which is a book compiled by the chief compilation 
officer of Siku Quanshu, Ji Yun. In this book, the author not only wrote abstract 
for books in the series, but also for other 6 thousand kinds of books collected, but 
not used. The abstracts introduce the important information about the author, 
edition and contents. The following form shows the number of books collected 
and selected by the emperor when compiling Siku Quanshu according to The 
Catalogue Summary of Siku Quanshu.

14 Huang Aiping, a Study on the Compilation of Siku Quanshu (Beijing: China Renmin 
University Press, 1989), p. 107.

15 Although the emperor promised publicly that he woulrd not punish those people who 
have corserved books with some reactionars speech as long as they could offer them to 
the government, he did create many miserable stories for those people.

16 Huang Aiping, A Study on the Compilation of Siku Quanshu, pp.35, 36. 
17 Huang Aiping, a Study on the Compilation of Siku Quanshu, p. 270.
18 Sima Chaojun, Siku Quanshu and Chinese Culture, (Wuhan: Wuhan University Press, 

2010), p.2.
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Table 1.  The Number of Books in Each Category of Siku Quanshu19

Classi cation and Contents Subclasses
books  

selected with 
full texts

books 
conserved with 
Names (only)

经Jing (Classics of Confucianism) 10 671 1066

史Shi (History, geography, ect.) 15 561 1658

子Zi (Philosophy, science, ect.) 14 924 1872

集Ji (Literature works) 5 1277 2155

Total number 44 3433 6751

Though the compilation of Siku Quanshu seems to be a great deed of ancient 
book conservation, it was also another disaster for books. According to the table 
above, we can see that the number of books selected by the emperor is less than 
half of the books collected. One of the biggest reasons is that numerous books 
said to disobey the official thinking, especially the ones containing ideas that 
supported the former dynasty (Ming Dynasty 1368-1644) were destroyed by the 
emperor, including the original copy board.

In addition, the books that remained were merely the remnants of the in-
numerable ancient Chinese books that survived disasters, and learning from the 
former book disasters, the emperor required the compilers to make six other 
complete copies of the book and built seven new libraries at different places for 
the seven separate complete copies. However, only three versions of them have 
been conserved nowadays after the modern wars in China. 

Table 2.  The Seven Libraries Conserved Siku Quanshu20

Library name Original place Fate of the books

文渊Wen Yuan Forbidden City of Beijing Exist (moved to the Palace Museum 
of Taiwan)

文溯Wen Shuo Forbidden City of Shenyang Exist (moved to Gansu Province)

文源Wen Yuan Summer Palace in Beijing Destroyed (burned during the Opium 
War by the British-French army)

19 Data collected from Catalogue Summary of Siku Quanshu (for Wenyuan Ge Siku Quan-
shu) (Compiled by Ji Yun from Qing Dynasty, Edited by Institution of Siku Quanshu 
Study, Beijing: Zhonghua Press, 1997). 

20 Data comes from Chinese Historical Philology (Written by Huang Aiping, Beijing: 
Press of Renmin University of China, 2010), and others. 
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文津Wen Jin Temporary Imperial Palaces in 
Chengde, Hebei Province

Exist(moved to the National Library 
in Beijing)

文宗Wen Zong Temporary Imperial Palaces in 
Zhenjiang, Jiangsu province

Destroyed (burned during the Taiping 
Rebellion by the Taiping troops )

文汇Wen Hui Temporary Imperial Palaces in 
Yangzhou, Jiangsu Province

Destroyed (burned during the Taiping 
Rebellion by the Taiping troops )

文澜Wen Lan Temporary Imperial Palaces in 
Hangzhou, Zhejiang Province

Partly conserved (in Province library 
of Zhejiang)

Four Parts of the Book Series2. 

Despite of the damage caused by the compilation of Siku Quanshu, it did help 
to conserve ancient Chinese books as the largest book series in the time when 
book production was not as convenient as today, and books were very rare. It 
divided ancient Chinese books into four major parts, Jing, Shi, Zi, and Ji, which 
is a proper classification that reflects the ancient Chinese academy.

Books from the first part, Jing, were the major Confucius classics, and the of-
ficial explanation of them.

Table 3. The Number of Books Collected in Jing of Siku Quanshu21

Subclasses Full text contained Names 
conserved(only)

易类Book of Changes (Yi) 158 317

书类Book of Ancient History (Shu) 56 78

诗类Poem (Shi) 62 84

礼类Book of Rite(Li) 74 130

春秋类Spring and Autumn Annals (Chunqiu) 114 118

孝经类Book of Filial Piety (Xiaojing) 11 18

五经总义类On Five Classics (Wujing) 31 43

四书类On Four Books (Sishu ) 62 101

乐类Music  Classics (Yu) 22 42

小学类Philology and Phonology (Xaoxue) 81 135

21 Data collected from Catalogue Summary of Siku Quanshu (for Wenyuan Ge Siku Quan-
shu) (Compiled by Ji Yun from Qing Dynasty, Edited by Institution of Siku Quanshu 
Study, Beijing: Zhonghua Press, 1997). 
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Confucius compiled six major books in his life time, and used them as 
textbooks for his students in the 5th and 6th centuries BC. One of the signifi-
cant theories of Confucianism on being obedient was expressed in his books 
(Some scholars thought they were not written, but simply compiled by Confu-
cius). However, in the Qin dynasty, when China was united for the first time, 
it would be easier to use law rather than morality to keep people of differ-
ent kingdoms with varied cultures from revolting and legal theory of Chinese 
legalists became the only official governing philosophy. Confucius’ thinking 
was not accepted, and his books were burned. However, legalists alone could 
never ensure long-term stability. Therefore, in the next dynasty, the emperors 
of Han made Confucianism the principal official thinking. After the fire of the 
Qin dynasty, only five major books remained, called “the five classics”: Book of 
Changes (Yi), Book of Ancient History (Shu), Ancient Poem (Shi), Book of Rites 
(Li), Spring and Autumn Annals (Chunqiu). Later on, almost all dynasties saw 
Confucianism as the official thinking, and his books were perfectly conserved, 
or widely studied.

The major classics had played an important role in Chinese history because 
the empirical examination of choosing government officers was based on them, 
but the major books changed over dynasties. In the Tang dynasty, when the 
empirical examination was just invented, two major classics, Li and Chunqiu, 
were both divided into three parts respectively because of different explanations 
or versions, which turned the original “five classics” into “nine classics”. In the 
Song dynasty, The Analects of Confucius, The works of Mencius, Erya (a book 
of Chinese language), Xiaojing (also called Book of Filial Piety) were added to 
the major classics. Therefore, including the former nine classics, the set was  
referred to as “thirteen classics.” They were engraved on the stones of the Im-
perial Academy in Qing Dynasty. In the Song dynasty, the empire especially 
promoted the “four books” from the thirteen classics. These “four books” are 
The Analects of Confucius, The Mencius, and two books from chapters of Liji (or 
The Book of Rites), Daxue (or The Great Learning), Zhongyong (or The Doctrine 
of the Mean). Since the Song dynasty, the empirical examination was strictly 
based on these classics, and that is why “four books and five classics” represent 
the Confucius classics to the world. 

The second part contains mostly historical books of different writing styles 
and of different aspects of recorded Chinese history.
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Table 4.  The Number of Books Collected in Shi of Siku Quanshu22

Subclasses Full text 
contained

Names 
conserved (only)

正史类(Official history) 38 7

编年类(Annals) 38 37

纪事本末类(Event-based Historical Records) 22 4

别史类(Anecdotes) 20 36

杂史类(Unofficial history) 22 179

诏令奏议类(Official document) 39 96

传记类(Biography) 60 410

史钞类(Extract of history) 3 40

载记类(History of unorthodox government) 21 21

时令类(Books of seasonal regulations) 2 11

地理类(Geographical books) 149 433

职官类(Books of the government official system) 21 50

政书类(Books of official regulations) 57 112

目录类(Catalogues) 47 36

史评类(historical comments) 22 186

“The 24 official histories” act as the outline of Chinese dynasty history, except 
for that of the last dynasty, Qing. Besides, the new dynasty history of Yuan (fin-
ished in 1920), were considered as the 25th official history. In addition, the draft 
of the official dynasty history of Qing was finished in 1927, and the compilation 
of the final official dynasty history restarted in 2002, supposed to be completed 
this year, 2012. It would become the 26th of the official histories.

22 Data collected from Catalogue Summary of Siku Quanshu (for Wenyuan Ge Siku Quan-
shu) (Compiled by Ji Yun from Qing Dynasty, Edited by Institution of Siku Quanshu 
Study, Beijing: Zhonghua Press, 1997). 
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Table 5.  List of the Major Dynasty Histories of China23

Name Histories list

e 24 histories

Shiji (also called e Great History, 3000BC.-122BC.), Hanshu (history 
of Former Han, 206BC.-23), Houhanshu (history of Later Han, 25-220), 
History of ree kingdoms (220-280), Jinshu (history of Jin, 197-420), 
Songshu (history of South Song of the South and North Dynasties Period, 
420-479), Nanqishu (history of South Qi, 479-502), Liangshu (history 
of South Liang, 502-557), Chenshu (history of South Chen, 557-589), 
Weishu (history of Wei of the South and North Dynasties Period, 220-
265), Beiqishu (history of North Qi, 550-557), Zhoushu (history of North 
Zhou, 557-581), South History 420-589), North History (386-618), Suishu 
(history of Sui, 581-618), Old Tangshu (history of Tang, 618-907), New 
Tangshu (history of Tang, 618-907), Old Five-dynasties (907-960), New Five-
dynasties (907-960), Songshi (history of Song, 960-1279), Liaoshi (history 
of Liao, 907-1125), Jinshi (history of Ji, 1115-1234), Yuanshi (history of 
Yuan, 1271-1368), Mingshi (history of Ming, 1368-1644)

e 25 histories 24 histories, and New Yuan History (1271-1368)

e 26 histories 25 histories, and Draft of Qing History ( 1644-1912)

Some of the 24 histories were written with the emperors’ supports, and some 
were historians’ independent works accepted as official histories afterwards. 
However, they had many similarities. Firstly, most of them involved only one 
dynasty, though some are asset in a single period (mostly wartime), and records 
of a dynasty or period could also appear in several official histories. Moreover, 
they are all integrated records of the society, including the official system, life 
style, economy development, culture, domestic ethnic relationships, diplomatic 
relations, and so on. Furthermore, they are all written in a certain style, called 
Jizhuan, which mostly based on biographical style. For example, each of the 24 
dynasty histories has a “the Biography of the Western Area”（西域传）, which 
are about the communications of China with Central Asian, and European 
countries, and are significant in Silk Road studies. According to “the Biography 
of the Western Region” in each dynasty histories, we may conclude that Turkic 
people originated in northwest China, and established a powerful empire there 
afterwards. With the development and corruption of the empire, some groups 
settled in Central Asian countries, and others moved slowly into the Anatolian 
Peninsula, and beyond, even to western Europe. According to some linguists, the 

23 Data collected from the books series of “24 histories” (published by Zhonghua Press 
in the 1980s), “the Draft of Qing Dynasty History” (published by Zhonghua Press 
1976), and “New Yuan History” (Published by China Bookshop Press published in 
2011).
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Chinese names of Europe in the different dynasties, “伏卢尼(Fūrūmi),”24 “拂林
Folin,”25 or ”Folanji佛郎机,” 26 all came from “Farang”, in Arabic or Persian lan-
guage, which proved the contention in the official histories that Near East served 
as the bridge between China and Europe.

The annals, event-based historical records, unofficial histories, anecdotes, offi-
cial documents, biographies, extracts of history, and histories of unorthodox gov-
ernments are all a complementation of the 24 histories. Some of them are of one 
aspect of history, and some are comprehensive records. Some are written with the 
classification of certain affairs or historical events, and some are compiled in time 
sequence. Some are stories of one dynasty, and others are of several dynasties. For 
example, Hei Da Shi Lue, a book about life in northern Mongolia, is much more 
detailed than the official histories as records of some northern Chinese minority 
groups, Huihui (Muslim of China), Uighur and Mongolia. Moreover, materials 
of the official histories mostly come from those unofficial historical records, as for 
example, The Living Records of the Ming Dynasty, which contained material about 
the communication between the Ottoman Empire and Ming Empire of China, 
and was compiled into the “the Biography of the Western Region” of Mingshi, 
the official dynasty history of Ming.27

The third part is a collection of books written by ancient Chinese specialists, 
either thinkers or scientists, including some works of Confucianism.

24 Li Yanshou, the Biography of the Western Region, (North History, Beijing: Chi-
nese Publishing House, 1974).

25 Song Liang, et al, the Biography of Aixue, (Yuan History, Beijing: Chinese Pub-
lishing House, 1976).

26 Zhang Tingyu, Ming History, (Beijing: Chinese Publishing House, 1974)
27 Ma Mingda. & Ma Yi, “e Relationship Between Ming Empire and Ottoman Em-

pire”, Journal of Wuyi University (Social Science Edition) 12, No.1, Feb., (2010). 
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Table 6.  The Number of Books Collected in Zi of Siku Quanshu282930

Subclasses Full text 
contained

Names conserved 
(only)

儒家类(Confucianism) 11 307

兵家类(Military strategy) 20 47

法家类(Legalism) 8 19

农家类(Agriculture) 10 9

医家类(Medicine) 97 94

天文算法类(Astronomy and Mathematics) 56 8

术数类(Numbers and Divination)28 50 146

艺术类(Art) 81 63

谱录类(Genealogy of plants or animals, 
classi cation of goods) 55 89

杂家类(e eclectics)29 190 565

类书类(Encyclopedia) 65 217

小说家类(Records of the folk life) 123 196

释家类(Buddhism) 13 12

道家类(Daoism) 44 100

You may wonder why works of Confucianism are included this part. Differing 
from works put in Jing that are all works of Confucius or their explanations, the 
works included in this part are independent writings by other Confucianists, such 
as Xunzi, and Zhuziyulei. The writer of Xunzi was a famous student of Confucius, 

28 Data collected from Catalogue Summary of Siku Quanshu (for Wenyuan Ge Siku Quan-
shu) (Compiled by Ji Yun from Qing Dynasty, Edited by Institution of Siku Quanshu 
Study, Beijing: Zhonghua Press, 1997). 

29 Shushu(数术), is about numbers and divination, a kind of ancient Chinese art of geo-
mancy, based on “mutual promotion and restraint between the ve elements” theory, 
and “Yin-and-Yang” theory. e ve elements are metal, wood, water, re and earth. 
Yin and Yang, the two opposing principles in nature, the former feminine and nega-
tive, the latter masculine and positive. (Li Guoxiang, A Dictionary of Common Ancient 
Chinese Vocabulary, Beijing: Chongwen Press, 2006, p.466, p.529.)

30 Zajia(杂家), is the Eclectics, a school of thought ourishing at the end of the War-
ring States Period and the beginning of the Han Dynasty. Later on, it also includes 
thinking that could not be classi ed. (Li Guoxiang, A Dictionary of Common Ancient 
Chinese Vocabulary, Beijing: Chongwen Press, 2006, p.556.)
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whose thought represented that of the lower class, and who held a doctrine of the 
evil in human nature by emphasizing the importance of education. The writes of 
Zhuzi, Zhuxi, a famous Confucianist in the Song Dynasty, created the thinking 
of “upholding justice to annihilate desire,” which is a good way to make people 
obedient, and a significant theory supported by all the later officials. 

Also, there are works of other schools of thoughts, and always named after 
the writers. For example, Laozi (or morals Doctrines), written by the initiator of 
Daoism and named after him, is the classic of Daoism; Hanfeizi, the first book 
for the legalism ideology of ancient China; Sun Tzu’s The Art of War, the first 
and still world-famous guide to military strategy; and Mo Zi’s Mozi, a book that 
advocates world peace . 

Moreover, there are many famous scientific books and works of art theories. 
For example, 97 medical books were collected in the book series, and they are the 
quintessence of traditional Chinese medicine, which had a great influence on the 
Chinese medicine system. Also, there are records of great scientific achievement, 
such as three of “the Four Great Inventions of China,” printing, compass, and 
gunpowder. 

Some books that cannot be catalogued were called Leishu, which are very 
similar to western encyclopedias. Serving as tool books, the material of them were 
all excerpted from other books and put into a certain order for reference. Other 
books tell the story of folk life, or legends, such as Shishuoxinyu, one the most 
famous folk stories of ancient China.

There are also subclasses of the books for two Chinese religions, Buddhism 
and Daoism. But these books are only comments on the two religions, rather 
than classics expressing their doctrine. Some major classics of Daoism had been 
placed under Laozi (the creator of Daoism), rather than under Daoism, while 
the classics of Buddhism were totally excluded in Siku Quanshu. Some scholars 
attribute the exclusion of the classics of these two religions to a conflict with the 
official philosophy, Confucianism.31 Though Confucianism had been discussed 
by many contemporary scholars as a kind of religion, the biggest difference be-
tween Confucianism and the two religious was their attitude regarding worldly af-
fairs, especially politics. Confucianism encourages people to be engaged in worldly 
affairs, and care about achievements in this life, while the other two encourage 
people to be merely tolerant of all worldly affairs, and to place hope in the mortal 
future (for Daoism) or in the next life (for Buddhism). Therefore, the conflict 
between Confucianism and the two religions never stopped and “the destruction 

31 Sima Chaojun, Siku Quanshu and Chinese Culture,  p.55.
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of Buddhism by three Wu emperors” might be the best example. Also, to unify 
people’s thinking and ensure social stability, Confucianism was established as of-
ficial doctrine, and explications of it were supervised. For example in the Song 
dynasty, Chengyi and Zhuxi created a new Confucianism called Li Xue, and since 
then people have not been allowed to explicate Confucius freely. In the last Qing 
dynasty, kaoju, which only cares about the literal meaning of a sentence, became 
important. However, the interaction between these three philosophies has never 
ceased throughout Chinese history. Though Confucianism had always been the 
official philosophy because of its positive altitude toward politics, the other two 
could also promote social stability by convincing people to live with a hope for a 
better life and to tolerate the government, which might be the reason why Confu-
cianism always changes across dynasties by absorbing their theories. For example, 
in the Wei and Jin Dynasty, by absorbing some factors from Daoism, Confucian-
ists created a new Confucianism, called Xuan Xue. Aside from Li Xue of the Song 
dynasty, in the Tang and Ming dynasty Confucianists absorbed factors both from 
Buddhism and Daoism, formed Dao Xue, and Xin Xue, two more new Confu-
cianisms. Fortunately, the aggregation of the classics for Buddhism and Daoism 
had been completed before the compilation of Siku Quanshu, and these classics 
were well preserved in the  temples, rather than being destroyed as many other 
books that were  not selected by the Siku Quanshu. In summary, the fate of the 
classics and of the two religions is most likely the books only whose names have 
been preserved, which the emperors thought were of little importance. 

The last part of the books series is Ji, which are mostly literature works. 

Table 7.  The Number of Books Collected in Ji of Siku Quanshu32

Subclasses Full text contained Names conserved 
(only)

楚辞 (e songs of Chu) 6 17

别集 (Personal collections) 961 1598

总集 (Group collection) 165 398

诗文评 (e poetic prose comments) 64 85

词曲 (Acient Chinese Lyrics) 81 57

32 Data collected from Catalogue Summary of Siku Quanshu (for Wenyuan Ge Siku Quan-
shu) (Compiled by Ji Yun from Qing Dynasty, Edited by Institution of Siku Quanshu 
Study, Beijing: Zhonghua Press, 1997). 
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Songs of Chu is a collection of famous ancient poems, written in a style called 
Song. The most famous poet was Qu Yuan from the Chu kingdom during the War 
Era of China (475-221BC), the period before China was united as a nation for the 
first time. He wrote The Song of Chu before he died for his country, and became a 
patriotic symbol in Chinese culture to be memorized with the Aragon Boat Festival. 
That may be the main reason why The Song of Chu became an independent subclass 
under Jing, and was not deleted even though only few books were collected. 

Personal collections included books of the emperor, officials, celebrities, 
women, monks, eunuchs, ordinary people, and even foreigners. Some of them 
were compiled by the writers themselves, and some by their students, or a later 
generation. They contain both articles on politics or social events, and works of 
literature, or about the writer’s personal life, etc.

The group collection is sometimes in one type of literature style within a dy-
nasty or of several dynasties. But some of them include many types of literature 
styles across many dynasties, such as Wenxuan which is a collection of thesis or 
prose written before the Liang Dynasty, the compiling time.

In summary, these ancient Chinese books describe Chinese history in different 
aspects, and provide mutual evidence of supporting or opposition. Though the 

“24 official histories” record all aspects of that dynasty and most of the material 
is credible, there are still many important facts omitted or incorrectly described, 
either unintentionally or intentionally. For example, two official histories of the 
Tang dynasty described the War of Talas between the Tang Empire of China and 
the Abbasid Dynasty of the Arabic Empire as an invasion of Abbasid Dynasty 
into Talas, a Tang city. But in the Zizhitongjian, annals compiled during the Song 
dynasty, it described Talas as a place where people from both states lived. Some 
scholars think that the Tang had a greater advantage to win the war because it was 
hard for the troops of Abbasid to travel thousands miles to invade China, while 
other scholars hold that Abbasids settled in Talas long before the war, and that 
their army was strong enough to prevail over the Tang who had fewer warriors. 
Fortunately, in The Complete Literatures of the Tang Dynasty, there is a record of 
the Abbasids taxing people living in this area, which means the Abbasids had 
already controlled many parts of this area, while the control of the region  to 
the Tang central government was very weak. It also could be a clear proof that 
Abbasid troops had not moved far from their homeland to this area. Therefore, 
the failure of the Tang could be attributed to its weakened power, and this war is 
indeed not only the turning point in Tang power, but also the beginning of the 
reduction of Chinese power over Central Asia affairs. 
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III. Ancient Books Today

Siku Quanshu was compiled in Qing dynasty, which means that books col-
lected were those known at the time of compilation; furthermore, it was impos-
sible to collect all the books existing before that time. Not all the collected books 
were included in the book series. That is why scholars nowadays are trying to 
compile another book series as a replenishment of this history, such as the  Four 
Big Book Series listed in Table 8. These 4 book series are all compiled during the 
recent years in the structure of Siku Quanshu, which divided books into 4 parts 
(Jing, Shi, Zi and Ji), and due to their different compiling principals, overlapping 
problems in collecting books are inevitable.

Table 8.  Four Big Book Series of to continue Siku Quanshu33

Name Principal of book selecting Number of books selected

Siku Quanshu with 
Preserving Catalogue and its 
supplementary volume

Books excluded by Siku 
Quanshu, but conserved 
with names in e Catalogue 
Summary of Siku Quanshu

Original: 1200 
volumes;4508 kinds; 
Supplementary: 100 
volumes(catalogue1), 160 
kinds

Siku Quanshu of Having Been 
Prohibited or Ruined and its 
supplementary volume

Books survived somehow 
today after the book disater 
of burning or destroying 
when compiling Siku 
Quanshu

Original: 310 
volumes(Catalogue 10); 634 
kinds; Supplementary: 90 
volumes, 290 kinds 

Series Not Included in Siku 
Quanshus 

Books selected according 
to the catalogue of books not 
included in Siku Quanshu, 
written by more than 30 
scholars at the end of 20th 
century. 

300 volumes; 
2000 kinds

e Continuance of Siku 
Quanshu

Ancient books written 
before the year of 1912 and 
excluded by Siku Quanshu

1800 volumes; 
5213 kinds

33 Data collected from Siku Quanshu with preserving catalogue (Compiled under the 
leadship of Ji Xianlin, published from 1992 to 1997 by Qilu Press),  Siku Quanshu of 
Having Been Prohibited or Ruined (Compiled under the leadship of Wang Zhonghan, 
published in 1997 by Beijing Press), Series Not Included in Siku Quanshus (Compiled 
under the leadship of Wang Zhonghan, published in 1995-2000 by Beijing Press), 
e Continuance of Siku Quanshu (Compiled under the leadership of the General Ad-
ministration of Press and Publication of People’s Republic of China and Office of the 
National Ancient Books Publishing Plan Team, published in 1994-2002 by Shanghai 
Ancient Book Press). 



Yunyan Zheng

429

Nowadays, not only the four book series publishing program mentioned 
above, but also other collation projects of ancient Chinese books have obtained 
support from a number of sources. For example, thousands of scholars in a 
number of related fields formed an academic organization, called “Commit-
tee of Ancient Books Publishing and Study,” focusing on the work of ancient 
book study and publishing. In 1958, the government established a special 
committee, the “Office of the National Ancient Books Publishing Plan Team,” 
to guide and fund the work of scholars and publishers devoted to ancient 
Chinese books.

Thus, numerous ancient Chinese books have been reprinted in the book series, 
and many catalogues that collect all existed ancient books, or indexes of certain 
topics, have been compiled. There are seven major achievements.34 and most have 
taken years to complete, with the effort of different publishers and scholars. They 
are “The Punctuated and Scrutinized Text Version of The 24 Histories,” “The Sev-
en Periods of the Complete Works Qing,” “Newly Unearthed Works”; such as A 
Collection of Oracle Bone Inscriptions; the “Ancient Chinese Books Overseas” series, 
such as Precious Ancient Chinese Books Overseas; the “Books of a Special Subject,” 
such as A Collection of Chinese Local Records; the “Selected or Complete Works of 
One or Many Scholars,” such as The Complete Works of Zhu Xi; other large-scale 
ongoing publishing programs, such as A Great Dictionary of Chinese Culture.

The significance of these publishing projects is increasing. On one hand, it is 
due to the inevitable imperfection of the collation works mentioned previously, 
and that new materials are only gradually uncovered, thus updates publishing are 
unavoidable. On the other hand, the new requirements of academic research and 
culture communication also need the collation of ancient Chinese books to be 
continued and impsoved.

First, many precious historical materials which hundreds or even thousands 
of years were not known to the world until the 20th-century archaeological de-
velopments, such as the “Four Discoveries of History Study”: the Dunhuang 
manuscripts in Dunhuang Buddhist caves (Shanxi Province, found in 1900), 
shell-and-bone inscriptions in Yinxu (Henan province, found in 1928), bamboo 
and silk Documents in Juyan (Shanxi province, found in 1926), and the official 
documents of Ming and Qing dynasties in te Forbidden City. All these discover-
ies are still been collated by scholars; several have been published.

34 Li Yan, The Rearrangement of Ancient Chinese Books Publishing Market, (“Briefing 
Journal of Ancient Chinese publishing”, No. 11-12, edited by Office Members of the 
National Ancient Books Publishing Plan Team , 2011),  P. 10-11. 
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Besides, there are also numerous overseas traditional Chinese books, result-
ing from the communication between China and other countries. On one hand, 
ancient Chinese people, driven by their superiority, were always actively sharing 
their culture to the world. For example, the Silk Road played an important role 
in spreading Chinese classics to European and Central Asian countries. On the 
other hand, people from other countries also purchased books from China, es-
pecially after the 18th century. A famous story concerns the Buddhist sutra Cave 
in Dunhuang, the most important transfer station along the Silk Road. The cave, 
not only contains many Buddhist sutras, it also includes materials that cover local 
life, international trade, and culture exchange, etc. However, because of the igno-
rance of those who discovered it, many of the materials were bought and taken 
away by foreign expeditions at a surprising low price. That is why there is a saying 
in China, “Dunhuang is in China, but the study of Dunhuang is in overseas.”

Furthermore, as computer technology develops, academic research, like many 
other activities, is becoming more dependent on information technology. For ex-
ample, many books, in order to serve as a research database, must be digitized and 
re-edited.  A number of Chinese and foreign companies or cooperatives, be they 
government-run, state-run, institutional, or personal, have developed numerous 
databases of Chinese classics: Some are integrated databases, such as the “Data-
base of Wenyuange Siku Quanshu,” “Database of Sibu Congkan,” and “Database 
of Basic Chinese Classics.” Some are databases devoted to special subjects, such 
as “Database for Chinese Chorography,” the “Database of Chinese Chronologi-
cal Life,” and  the “Database for Chinese Genealogy,” Some are made by foreign 
institutions, such as the “Database of All Chinese books in Images Conserved 
by Institution of Oriental Culture” by the Institution of Oriental Culture at the 
University of Tokyo, and the “Database about Chinese Genealogy” by the Utah 
Family History Library.

Finally, while numerous Chinese classics have been translated into several lan-
guages, the work of translation is still far from complete. Take the translation of the 
most famous Confucianism classic, “The Four Books and Five Classics” as an exam-
ple: some of them were firstly translated into Latin before the19th century, followed 
by translations into a number of other languages, especially English: the result is 
that scholars have studied the different English-language translations themselves.35 
However, works translated into other languages, their quality notwithstanding, are 
merely a small portion of all the Chinese classics, thus there is a still long way to go 
in order to make ancient Chinese literature available for global use. 

35 Fang Hanwen, a Comparative Study on Western and Eastern Literature (Beijing: Beijing 
University Press, 2005).
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Appendix

The Chronology of Chinese dynasties36

Dynasty Time

Xia 2070 B.C -1600 B.C

Shang 1600 B.C-1046 B.C

Zhou 1046 B.C -249 B.C
West Zhou, 1046 B.C- 771 B.C
East Zhou, 771 B.C-249 B.C

“Spring Autumn Period” 
and “War Period” 770 B.C- 221 B.C

S. A, 770 B.C- 476 B.C
W, 476 B.C -221 B.C

Qin 221 B.C- 206 B.C

Han 206 B.C- 220
West Han, 206 B.C-9
East Han, 9-220

ree Kingdoms 220-266
Wei, 220-265
Shu, 221-263
Wu, 222-280

Jin 266-420
West, 266-316
East, 316-420

North and South Age 420-589 South, 420-589 North, 439-589

Sui 589-618

Tang 618-907

Five Dynasties and Ten 
Kingdoms 907-960 South dynasties, 

907-960
North king-
doms, 902-979

Song 960-1279
North, 960-1127
South,1127-1279

Yuan 1279-1368

Ming 1368-1644

Qing 1644-1912

36 Data before Zhou came from Ancient Chinese History (Zhu Shaohou, Fujian: Fujian 
People Press, 2005 p.39, p. 56, p. 153). Data after Zhou is a brie ng of “e Chronol-
ogy of Chinese History” (Appendix II of Ancient Chinese History Dictionary, Com-
piled by Zheng Tianting and Tan Qixiang, published by Shanghai Dictionary Press, 
2010). 
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Şevket Küçükhüseyin, 
Selbst-und Fremdwahrnehmung m Prozess Kultureller Transformation. 
Anatolische Quellen über Muslime, Christen und Türken (13. – 15. Jahr-
hundert)
Wien 2011. [Kültürel Değişim Sürecinde Kendini ve Ötekini Algılamak. 
13. ve 15. Yüzyılda Anadolu Kaynaklarında Müslümanlar, Hıristiyanlar ve 
Türkler]. S. 483.

Bonn, Friedrich-Wilhelm Üniversitesi’nde Prof. Dr. Birgitt Hoffmann idare-
sinde yapılmış (2009) bir doktora çalışması olan bu eser, önemli bir konuya ba-
şarıyla eğilmekte ve Anadolu’nun 13. ve 15. yüzyıllar beşerî coğrafyasına, insanî 
münasebetlerin dinsel farklılıklardan gelen davranış özelliklerine ışık tutmaktadır. 
Diğerleri yanında konu şu ana kaynaklara dayanılarak işlenmiştir: 

İbn 1. Bibi, el-Evamirü’l-alaiyye fi’l-umuri’l-alaiyye (Selçuk-nâme). (Genel de-
ğerlendirme: s. 132-198).
Aksarayî, Moğollar zamanında Türkiye Selçukluları dönemine dair 2. 
Müsameretü’l-ahbar ve müsayeretü’l-ahyar. (Genel değerlendirme: s. 199-
248).
Battalnâme3. , Danişmendnâme, Saltuknâme. (Genel değerlendirme: s. 249-
312).
Ahmed Eflakî, 4. Menakıbü’l-Arifîn.(Genel değerlendirme: s. 313-348).

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, XLI ( ), -
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Anadolu’nun İslâmlaştırılması ve Türkleşmesinin uzun bir süreç dahilinde ve 
en az üç yüz yıllık bir zaman diliminde gerçekleşmiş olduğu bilinmekte olup, 
bu gelişme dahilinde Anadolu giderek Bizans/Hıristiyan kimliğinden uzaklaş-
maya ve tedrici bir şekilde Türk/İslâm dünyasına katılmaya başlamıştır. İçine 
girilen coğrafyanın dinî ve kültürel açıdan fevkalâde zorlu olduğu, yerli halkın 
kendilerini hıristiyanlığın en doğru yolunda (ortodoks) yer aldıkları iddiasında-
ki yüzyıllar öncesine varan asabiyetiyle karşı karşıya kalındığı unutulmamalıdır. 
Malazgird savaşı tarihi itibariyle Ayasofya’nın 500 küsur, Osmanlı devletinin 
temelleri atıldığında 800, İstanbul fethedildiğinde ise neredeyse 1000 yaşında, 
bir başka deyişle mabedin hattâ daha Hz. Peygamber’in doğumundan çok daha 
öncelerden ayakta olduğunun hatırlanması bu konuda fazla bir şey söylenmesini 
gereksiz kılar. Çalışmada ifade edildiği üzere, böyle bir kültür dünyasını içine 
alarak eritmek, herhalde fatihlerin -ki bütün fatihler başlangıçta daima azınlıkta-
dırlar- öngördükleri bir şey olamazdı ve Türkler’in yerli halk üzerinde belirli bir 
üstünlük elde edebilmeleri için 15. yüzyıla kadar beklemeleri icap etmiştir. Ancak 
Anadolu’ya göçenler de zaman içinde önemli değişikliklere uğradılar ve onlar da 
bir ölçüde âdeta temessül ettiler. Pek çokları göçebelikten yerleşik düzene geçti, 
konar-göçerlikten, savaşçı kitlesi olmaktan uzaklaştı, kabile asabiyeti gevşedi ve 
şehirlerde yerleşmeler yoğunluk kazandı. Yerel hanedanların oluşması bir sosyo-
kültürel değişime katkıda bulundu. Bununla beraber, bu gelişmeler ve uzun za-
manlar çoğunluk arzeden hıristiyan halkla kurulan çeşitli siyasî ittifaklar ve evlilik 
bağlarına rağmen Türk göçmenlerin içine girdikleri toplum içinde erimedi, cep-
heleşme veya uzlaşma havası içinde kültürel temaslar yol almakta, İslâmlaştırma 
ve Türkleştirme aralıksız olarak sürüp gitmekteydi. Güçlü çoğunluk azınlıktaki 
fatihleri eritip kendisine çeviremedi, ancak fatihler de bunun aksini yapma niyeti 
taşısalar bile, bunu gerçekleştirebilecek güçte olamadılar. Daha sonraki dönem-
lerde daha açık olarak gözleneceği üzere tek ve yekpare bir Türk/İslâm kitlesinden 
bahsetmek zaten mümkün değildi. 

Yukarıda toplamaya çalıştığımız bu değerlendirmeleri yapan yazara göre 
Anadolu’da üç unsur söz konusudur: 

Kültürel olarak İran etkisinde kalan şehirlerde yaşayan Müslüman ahali; 1. 

Yerli Hıristiyan halk; 2. 

Türkmenler.3. 

Anadolu Selçukluları özellikle şehirleşme faaliyetleriyle Anadolu halkının 
Türk/İslâm dairesinde bütünleşmelerinde etken oldukları bilinmektedir. Böylece 
gelişen diğer şehirler yanında özellikle Konya, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas 
İran ve Arap âlimlerinin çekim merkezi oldu. 13. yüzyılda yeni göç dalgalarının 
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oluşmasında da etken olan bu durum, daha sonraki Timur istilalarının önünden 
kaçanların yeni dalgalar halinde Anadolu’ya akmalarıyla sonuçlandı. Selçuklu ida-
resi Anadolu’nun siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu önemli ölçüde değiştirdi. 
Düzene karşı çıkan, kanun ve nizam dairesine girmekte direnen göçebe unsurları 
denetim altında tutmaya çalıştı. İçteki rakiplerin bertaraf edilmesi ve Bizans ile 
birlikte yaşama şartlarının olgunlaşması oranında göçebelerin de marjinalleşme-
sine girişildi, bunun sonucu göçebelerin Selçuklu idaresinden uzaklaşmaları oldu. 
Bu gelişmeler yerleşik Selçuk elitinin İran-İslâm kültüründe mekân tutmalarıyla 
güçlendi. Selçuklar sünni-İslâmı korumacılığı altına alırlarken, Türkmenler gele-
neksel kültür ve heterodoks inanışlarına sadık kaldılar. Yerleşik ve seyyar unsurlar 
arasındaki karşıtlık, müslümanlar ve hıristiyanlar arasındaki zıddiyetten daha ka-
tıydı. Bu durum giderek yerleşik müslümanların hıristiyanlarla daha fazla yakın-
laşmalarında etken oldu. 

Yukarıda belirtilen dört kaynaktan hareketle, buralarda sözü edilen üç grubun 
değerlendirilmesinde, anlatımda “kendilerinden” ve “ötekilerden” bahsedildiği 
ve böyle bir ayırım yapılmakta olduğu açığa çıkartılır. İnsanların kafalarındaki 
resmin kaynaklara aksi, “biz” ve “diğerleri” ayrımı ve bunun kaçınılmaz sonucu 
olmak üzere bizden olanın “iyi” ve olmayanın “kötü” olarak değerlendirilmesidir 
(s. 8). 

Çalışmada özellikle şu sorulara cevap aranır: 

Bölgeye damgasını vurmuş, ayniyyet kasbetmiş olarak “Rum” nasıl bir rol 1. 
oynadı?
Farklılık, dolayısıyla ayniyyet ve ötekileşme kriterleri kaynaklarda nasıl 2. 
aksetmektedir? Müslim-Hristiyan, Müslim-Türk, Türk-Hristiyan, Şehirli-
Taşralı ilişkileri.
Dayanışma ve sadakat mensubiyyet sınırlarını aşmakta mıdır?3. 

Düşünce ve faaliyeti etkileme açısından dinî ve dünyevî farklılıklar ne de-4. 
recelerde etken olmuştur?
İslâmî gruplar içindeki ayrışmalar, farklılıklar.5. 

Hıristiyanlığın din olarak oynadığı rol, bunun Hıristiyanlara etkileri: dış-6. 
lanma; kendi sınırları içine hapsedilme.
Dönüşüm süreci nasıl bir rol oynadı? Eskinin yıkılışında yeninin inşaası. 7. 
(s. 9).

Soruların cevaplandırılması, yazarın özellikle vurguladığı üzere her şeyden 
önce kaynakların doğru okunması ve anlaşılmasıyla bağlantılıdır. Bu da top-
lumsal örgüyü çözümlemekten geçmekte, zihniyet ve ortak duygu ve düşünce 
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dünyasına girmekle başlamaktadır. Zihniyet dünyasının belirlenmesinde halk 
romanları ve evliya menkıbeleri tarihi eserler kadar önem taşır ve bu çalışma-
nın da ana kaynakları arasında değerlendirmeye tâbi tutulmuştur. Kaynaklardaki 
bilgileri değerlendirirken yazarların çevreyle bağlantısını ve yaşam ilintilerini de 
hesaba katılması gerekeceği açıktır. Halk romanı karakterindeki eserlerin tarih 
bilinci yaratma amacını taşıdıkları, olayların tarihselliğinin geçerli kaynağı ol-
maktan ziyade zihniyet tarihinin dışa vuruşu olarak değerlendirilmesi gerektiği, 
Battalnâme türlerinin Anadolu’daki Türk “cihad” mücahidliğinin tebellür ettiği, 
Anadolu’nun darülharb olarak vurgulandığı eserler olarak değerlendirilmesi ge-
rektiği yazarın isabetle üzerinde durduğu hususlardandır (s. 80). 

Bu tür eserlerin hepsi belirli bir algılamayı ve gerçekleri tarihsel olgular olarak 
takdim ederler, yazarlarının özel durumlarına, muhatab kitlelerinin meşrebine 
göre kalem oynatırlar. Menakıb ve velayetnâmeler velinin ölümünden sonra kale-
me alındıklarından, velinin dünyevi hayatı müritleri tarafından uhrevî bir havaya 
sokulur, Şeyhi uçuran müritleridir sözüne uygun olarak dünün sade insanı zaman-
la evliyaya dönüşür. 

Kaynak sorgulaması yazarın üzerinde durduğu bir diğer konudur. Bu amaç-
la müellifler ve eserleri tanıtılır. Eserlerin yazılış amaçları ve mesajları belirlenir. 
Kaynakların çeşitli ve birbirinden farklı muhitlerden doğduğu tesbit edilir. Pek 
çok noktalardan birbirlerinden ayrılıp farklılık arz ettikleri gösterilir. Bu farklı-
lıkların dil, üslûp, tarihsel olayın yorumlanması, şahıslar ve dinî yaklaşımlar ara-
sından kendini göstermekte olduğu vurgulanır. Yine de kaynakların birbiriyle 
örtüştüklerine dair pek çok yerlerin bulunduğuna işaret edilir. İranî (Persophon) 
bir muhit aksettirmekte olan Battalnâme ve benzeri kaynakların dışında kalanla-
rın şehirli ve sünni İslâm damgası taşıdığı, hepsinin müslümanların elinden çık-
tığı ve “Rum” kimliği taşıdığı, bunların çoğunlukla hıristiyan olan Anadolu’nun 
İslâm dünyasının bir parçası haline dönüşmesi aşamasında kaleme alındığı belir-
tilir. Birbirinden farklı bir telifâtın yekdiğerine olan irtibatı ve alakası kendi ve 
ötekine ait tasvirin ve algılamanın nasıl yapıldığı aşağıdaki sorular muvacehesinde 
sorgulanır:

Kaynaklar Hıristiyan camiasından İslâm dünyasına dönüşümde bir bütün-1. 
lük aksettiriyor mu?

Kaynaklar yeterli bir açıklıkla Anadolu-İslâm dolayısıyla Rumî bir kimlik 2. 
arz ediyor mu?

Nasıl bir “3. biz” ve “öteki”ler imajıyla karşılaşılmakta, aidiyyetin veya yaban-
cılığın temel göstergesi nelerdir?
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Kaynaklar ve dizin kısmı hariç, tamamı 432 sayfa tutmakta olan genel metin 
içinde konusu itibariyle teze müteallik kısım 349-432 sayfaları arasında yer al-
maktadır. Burada şu kısımlara yer verilmiştir: 

Giriş (s. 349)1. 

Dönüşüm süreci (s. 350-357)2. 

Rum bölgesi (s. 357-362)3. 

Müslüman kimliği tanımlaması ve Rum’un İslâmlaştırılması (s. 362-380)4. 

Hıristiyanlığa karşı takınılan tutum (s. 381-403)5. 

Hıristiyanların kendine özgü davranış biçimleri (s. 386-403)6. 

Hıristiyanların değerlendirilmesi ve bunların etnik arka planı (s. 403-411)7. 

Türklerin tasviri (s. 411-418)8. 

İcmal (s. 419-423).9. 

Dr. Şevket Küçükhüseyin’i Anadolu tarihine ışık tutan bu çalışmasından ötürü 
kutlamaktayız. Ortaya etraflı ve uzun zaman alan yoğun bir çalışmayı gerektiren 
bir doktora çalışması çıktığına şüphe yoktur. Birincil ve ikincil kaynaklar isabetli 
olarak tesbit edilmiş ve gerçekten kullanılmış olarak listelerdeki yerlerini almış-
lardır. Çalışma Anadolu’nun Türk-İslâm göçleri karşısındaki durumunu gözler 
önüne sermekte, müslüman-hıristiyan karşıtlığının boyutları ve uzlaşma noktala-
rıyla, göçebe ahalinin aykırı duruşunu yeterli bir açıklıkla gösterebilmekte ve kay-
naklar muvacehesinde aydınlatmaktadır. Rum kavramı hakkında ve Rum’un kim 
olduğuna dair belki Salih Özbaran’ın, Bir Osmanlı kimliği: 14. – 17. Yüzyıllarda 
Rum/Rumî aidiyet ve imgeleri (İstanbul 2004) adlı eserinden de istifade edilmesi 
ve literatüre katılması iyi olurdu.

Son zamanlarda bazı genç meslekdaşlarımızın çalışmalarında dipnotlarını su-
iistimal ettikleri ve metin ile not arasındaki ölçüyü tutturamayıp, metinden fazla 
dipnotu kondurdukları ve çalışmalarının dengesini bozdukları gözlenmektedir. 
Eskilerin “haşviyât” dedikleri -yenilerin ise hiçbir şey demedikleri- böyle bir yola 
sapmamaya dikkat edilmesi hususunu hararetle tavsiye ederim. Metinden uzun 
dipnotuna boğulmuş sahifelere atfedilecek olan bir nazar, işaret ettiğim bu zafi-
yeti gözler önüne serecektir.

Dr. Küçükhüseyin’in bu çalışmasının yakın zamanda Türkçe olarak yayımlan-
masını temenni ederim.

Kemal Beydilli



OSMANLI ARAŞTIRMAL ARI

438

Emine Evered,
Empire and Education under the Ottomans: Politics, Reform and Resis-
tance from the Tanzimat to the Young Turks,
London: I.B. Tauris, 2012, 333p.

This book charts the complex politics of modernizing the educational system 
in the late nineteenth and early twentieth centuries. The author’s main emphasis 
is the struggle between the central Ottoman government and local populations of 
Ottoman provinces over the implementation of the social and political agendas 
of the Ottoman educational reform scheme. The populations of local provin-
ces were far from passive recipients of Ottoman educational reforms. The book 
highlights the complex and diverse reactions to Ottoman educational policies 
which ranged between acceptance, adaptation, negotiations and sometimes total 
rejection. 

The first chapter of the book outlines the practices of the late Ottoman edu-
cational reforms and the potential challenges impeding the successful implemen-
tation of their ambitious plans. The author took of the educational act in 1869 as 
the starting point of her research. The act initiated wide scale educational reforms 
that had two main goals: fostering Ottoman nationalism amongst the Empire’s 
subjects and boosting the economy by introducing vocational training to prepare 
for massive industrialisation plans. The author proposes an interesting argument 
at this point. She argues that the educational reforms could be interpreted wit-
hin the framework of Michel Foucault’s concept of governmentality, which he 
applied to modern Western nation-states. According to Foucault, modern Wes-
tern states monopolized knowledge to rationalize social control. The significant 
difference between the Ottoman Empire and the Western nation states which 
challenged Ottoman educational reforms was the religious and ethnic diversity 
of peoples living in the wide geographical territories of the Ottoman Empire. 
The strong rise of ethno-nationalism in lands controlled by the Ottoman Empire, 
accentuated by Western powers, hindered the success of the state’s reforms. The 
Ottoman state responded to these reforms by being flexible, sometimes nurturing 
equality amongst its citizens regardless of their religion, other times emphasizing 
its bonds with its İslâmic subjects.

Each of the remaining chapters of the book represents a case study to explain 
how local populations reacted differently to the Ottoman state’s educational re-
forms. Chapters 2 and 3 discuss the Ottoman educational reforms in the Balkans, 
the Ottomans’ most valuable possessions in Europe. The chapters cover a critical 
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period in the history of Ottoman rule in the Balkans, when the Ottomans already 
lost significant parts of their possessions in the area after the San Stefano agree-
ment. The author highlights the struggles between the Ottoman state’s attempt 
to protect its remaining properties in Ottoman Albania and Macedonia, despite 
financial strains and Western encroachments, and the local population’s efforts 
to protect their own interests. To achieve their goals, the Ottomans monopoli-
sed modern devices of control such as the census and the maps. The Ottomans 
used fact finding missions, statistics and maps to determine the numbers of the 
different religious and ethnic groups in the Balkans, their geographical concent-
ration, and their different aspirations. They resorted to a rule and a divide policy 
by strengthening their religious claims to their Muslim subjects in the Balkans 
to counter the rise of ethno-nationalism. This policy was also in the best interest 
of the local religious dignitaries of non-Muslim communities, who wanted to 
protect their position in society. The Ottoman policies was clearly reflected in 
the educational policies in Ottoman Albania and Macedonia. The curriculum 
was taught in Ottoman Turkish. Students were divided into Muslims taught by 
Ottoman Turkish teachers, while Christian children were taught by Greek Ort-
hodox. Education was  a tool in the hands of the Ottomans’ adversaries. The 
author insists that the people of the Balkans were not passive, waiting to be the 
spoils of the war. Rather, they could negotiate some of their demands with the 
Ottoman central authorities, making use of the latter’s anxieties, to keep all the 
local taxes for the funding of their local schools, rather than sending part of their 
taxes to fund Turks in Istanbul. 

In chapter 4, the author offers a different model of the relationship betwe-
en the centre and the periphery with regards to the educational reform policies. 
Facing the common threat of Christian missionaries well-funded by the French 
government, the author presents the project of the travelling ‘ulema as a strate-
gic partnership between the Ottoman central government and the local Syrian 

‘ulema. The ‘ulema were traditional power holders who exercised monopoly over 
traditional education, who perceived the Ottoman imperial government’s cent-
ralization of education plans as an encroachment on their privileges. Rather than 
openly resisting these reforms, the ‘ulema participated in the local educational 
councils as a measure of maintaining their power. Both the Ottoman central state 
and local ‘ulema encountered the common threat of Christian missionary schools 
who by then attracted Sunni Muslim students. In response to suggestions from 
the local ‘ulema, the Ottoman imperial government founded the travelling ‘ulema 
project, which funded ‘ulema to travel to remote villages in Syria to preach the 
principles of İslâm and warn parents against sending their children to Christian 
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missionary schools. In contrast to previous scholarship on the topic, Emine Eve-
red argues that the travelling ulema project was a local initiative, rather than top-
down reform scheme. The plan was accepted by the central state because it served 
two purposes: thwarting the Western imperialist agenda and polishing the image 
of the Ottoman Sultan as the Caliph and protector of İslâmic faith.

Financial restraints and the political and military weakness of the Ottoman 
Empire stood in the way of the Ottoman Empire’s realization of its aspirations 
in educational reforms. The high cost of the travelling ‘ulema project forced the 
minister of education to terminate the project and find an alternative. In chapter 
6 , the author also demonstrated how the shortage of financial resources jeopardi-
zed the Ottoman educational reforms in neighbouring Iraq. Iraq, with its diverse 
population and its geographical closeness to the competing Iranian Empire, rep-
resented a challenge to the Ottoman imperial government. The latter attempted 
to use education to control its shiite Muslim subjects.

In chapters 5 and 7, the author shows how the weakness of the Ottoman 
central state vis a vis the European power made it problematic for the Ottomans 
to impose its decisions effectively within its own territories. In Ottoman Aleppo, 
when the local government found one of the Western female teacher unfit to 
open a school because of the cultural differences, the imperial government failed 
to carry out the decision for the closure of this school to avoid confrontation 
with the French government. In Ottoman Benghazi, the situation was not much 
different. The 1869 Education Act enables the ministry of education to inspect 
and close foreign schools which did not meet the criteria set by Ottoman central 
government. However, the Ottoman state failed to implement these regulations, 
despite its awareness of the imperialist agendas behind the opening of Italian 
schools in Libya, to avoid political conflict with Italy. 

The book tells us of stories of successes of educational reform plans because of 
the cooperation between the imperial and the local government. The story of the 
Ottoman medical school in Damascus was given as one example. The medical 
school was founded, despite the shortage of funding, by reallocating of butchers’ 
taxes which was supposed to be spent on charity, to be spent on financing the 
school. In Mosul, which had a majority of Muslim Sunni population, the local 
administrators’ resourcefulness and the cooperation between the Ottoman impe-
rial state and the people enabled them to find ways of raising funding for primary 
and secondary schools. 

Overall, this book offers an important body of scholarship on the Otto-
man educational plans in the second half of the nineteenth and early twentieth 
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centuries. The author successfully challenges some of the givens that dominated 
historiography of the Ottoman Empire. She does not simply accept the domi-
nant view of the Ottoman Sultan as representing the despotic ruler and argues 
that the relations between the Sultan and his subjects were far more complex. 
Although we see clear examples of single-minded Ottoman bureaucrats such as 
Zuhdu Paşa, minister of education, there were other cases in which the Ottoman 
imperial government was responsive to the demands of the local communities. 
The Ottoman educational policies were not static, but rather pragmatic and fle-
xible. The Ottomans’ attempt to monopolize knowledge and use it for enhancing 
its legitimacy was not, as the author explains to her readers, from other modern 
states at the time. 

Sherry Sayed Gadelrab
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Jack Goody,
Renaissances: The One or The Many?
Cambridge: Cambridge University Press, 2010, 332 s. 

“Yeniden Doğuş” anlamında ifade edilen Fransızca kökenli Rönesans terimi, 
genellikle 14. yüzyılda İtalya’da başlayıp, 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’ya yayı-
lan bilim, edebiyat ve sanat alanlarındaki uyanışa yönelik bir hareketi ifade eder. 
İtalya’nın kuzeyinde başlayan, Avrupa’yı etkileyen ve önemli gelişmelere yol açan 
bu dönem, Fransız düşünürler tarafından bu şekilde adlandırılmıştır. Devrin “Ye-
niden Doğuş” sözcükleriyle tanımlanmasının nedeni, o dönemde iz bırakan iki 
önemli gelişmeden kaynaklanmaktadır. Bu iki gelişmeden ilki, Antik Yunan ve 
Roma eserlerinin yeniden doğuşu, diğeriyse Orta Çağ boyunca süregelen dur-
gunluğun, daralmanın sona ermesinde ve ilerlemenin sağlanmasında rol oynayan 
eleştirel düşünmenin etkin bir şekilde yeniden devreye girmiş olmasıdır.

Rönesans’ın, eski Yunan Edebiyatının ve bilimlerinin incelenmesi, matbaa-
nın icadı, bilim adamlarının İtalya’ya göç etmesi, klasik İslâm bilim ve düşünce 
kaynakları ile birlikte Roma eserlerinin Latince başta olmak üzere diğer Avru-
pa dillerine çevrilmesi, coğrafi keşifler gibi etkenlerle, Avrupa’da, önce İtalya’da 
başlayan ve zamanla Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, Hollanda gibi ülkelere 
kadar uzanan uzun soluklu bir harekete dönüştüğü bilinmektedir.  Jack Goody 
de Renaissances: The One or The Many? adlı kitabında, İtalyan Rönesans’ının ta-
rihteki önemini kabul etmektedir. Bu tarihsel sürecin etkileri ve sonuçları, tarihte 
üstlendiği rolü şöyle ifade etmektedir:  “İtalyan Rönesans’ı “modernliğin” geliş-
mesinde sadece sanat ve bilim açısından değil aynı zamanda ekonomik gelişme 
ve kapitalizmin ortaya çıkışı açısından da çoğunlukla kritik bir an olarak görül-
müştür. Hiç şüphe yok ki bu, tarihte, hatta dünya tarihinde kesinlikle önemli 
bir andır” (s.7).  Ancak Goody, aynı kitabında, alışılmışın dışına çıkarak, diğer 
medeniyetlerin modernliğe katkısını irdelemekte ve Avrupa’nın modernlik konu-
sunda, bilinenin tersine, bir öncü olmadığını, aksine diğer medeniyetlerin öncü-
lüğü sayesinde Rönesans’ın gerçekleştiğini ileri sürmektedir. 

Goody’nin bu tezini, kitabın başlığına da yansıttığı görülebilir.  Kitabın 
başlığından hareket edilirse, yazar sadece bir tane mi Rönesans var yoksa pek 
çok Rönesans’tan bahsedilebilir mi sorusuna açıklık getirmekte ve 14. yüzyılda 
İtalya’da başlayan; sanat, edebiyat, bilim gibi alanlarda ilerlemelere neden olan 
Rönesans’tan başka, Avrupa’nın dışında, diğer uygarlıklarda da kültürel ve sanat-
sal yönden gelişmeler içeren oluşumların sahne aldığını ifade etmektedir.  “İtalyan 
Rönesans’ını modernliğin ve kapitalizmin anahtarı olarak görmüyorum…. Bence 
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kökeni sadece Müslümanların bilgisine değil hatta Hindistan’dan ve Çin’den et-
kileşime kadar geri gitmektedir. Kapitalizm diye bahsettiğimiz şeyin kökleri, mal-
ların ve bilginin değiş tokuşunun yapıldığı Tunç Çağı’ndan beri sürekli gelişen 
Avrasya yazınsal kültürüne dayanmaktadır”(s.7).  “Bir tek İtalyan Rönesans’ı mı 
vardı? Tarihsel açıdan Avrupa için bakıldığında evet. Ama ya sosyolojik açıdan? 

… Sosyolojik açıdan bakıldığında, bunu sadece bir Avrupa deneyimi olarak değil, 
tüm yazınsal kültürlerde ortaya çıkan ve hem geriye dönüp bakmayı hem de iler-
lemeyi içeren olaylar dizgisi olarak görmeliyiz” (s.241). 

Kitabın içeriğine bakıldığında, yazarın ortaya attığı tezi savunabilmek adına 
farklı başlıklar altında ayrıntılı olarak ele aldığı bölümler göze çarpmaktadır. Bu 
bölümlerden birinde, Goody’nin, Avrupa’da tıp dünyasının Müslüman ve Yahu-
dilerle, Hindistan ve Çin’le olan bağını irdelediği görülmektedir. Bir başka bö-
lümde İslâmiyet’teki yeniden doğuşa yer verirken, Hindistan ve Çin’deki medeni 
gelişmeleri vurgulayan bölümlerle de savını desteklemektedir. Bu bölümler bilgi, 
sanat, tıp, teknoloji, ticaret gibi alanlarda ne gibi gelişmeler yaşandığını gözler 
önüne sermekte ve İslâm Dünyasında, Çin, Hindistan ve Yahudilikteki bu ge-
lişmelerin de birer Rönesans olarak görülmesi gerektiğini kanıtlamak amacıyla 
kullanılmaktadır. 

Bu içerikten hareketle, Goody’nin 14. ve 16. yüzyılları kapsayan ve Avrupa’da 
gerçekleşen Rönesans’a yönelik gelişmeleri sadece Avrupa düzeyinde bir gelişim 
değil, Asya hatta Avrasya kökenli etkileşim, bu kökenlerden gelen gelişimin en 
üst noktaya ulaşması olarak gördüğü söylenebilir. Ona göre Avrupa, İslâm bilim 
insanlarının çevirdiği, –her ne kadar zaman zaman geliştirdiği ve eksiklerini ta-
mamladığı veya hatalarını düzelttiği demese de–  eski Yunan bilim ve edebiyatını 
tanımış, keşfetmiş, Pers ve Hint etkisinde kalarak Rönesans olarak adlandırılan 
sonuca ulaşmıştır.

Tıp dünyası açısından bakıldığında, Rönesans sonrası batının “Modern Bilim” 
olarak adlandırdığı gelişmelerden önce Çin’in büyük adımlar attığı bilinmektedir. 
Aynı şekilde Hindistan’ın da tıbba yönelik önemli gelişmeleri mevcuttur. İslâm 
aleminin de, Avrupa için bir model oluşturan, tıbbi incelemelerin ve tedavinin 
yürütüldüğü “bimaristan” isimli hastaneleri geliştirdiği görülebilir. Goody’nin 
altını çizdiği üzere, Müslüman ve aralarında yaşayan Yahudi doktorların çalış-
malarından hareketle Orta Çağ’da, sadece Yunan değil aynı zamanda Hint ve 
Çin kaynaklarından da edindikleri bilgiler düşünüldüğünde, bu alanda İslâm 
bilimi Avrupa’ya nazaran çok daha öndeydi. Burada göze çarpan bir diğer nok-
ta, Avrupa’nın diğer üniversitelerinde Latince’nin ikinci bir dil olması gibi, ilk 
tıp okullarında da Arapça’nın ikinci mecburi dil olmasıdır (s. 44). Yazar, özetle, 
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Avrupa’daki tıbbi gelişmelerin Müslüman dünyadan etkilendikleri için Müslü-
man dünyanın bilgisinden hareketle geliştiği sonucuna varmaktadır. 

Goody’e göre, Gernet’ın History of Chinese Civilisation adlı eserindeki verilere 
bakılırsa Çin’de kesinlikle bir Rönesans söz konusudur (s. 198). Goody İtalyan 
Rönesans’ını, sosyolojik açıdan bakıldığında, sadece Avrupa’da yaşanan bir dene-
yim olarak görmemekte, geriye dönüp bakmayı gerektiren, tüm edebi kültürlerde 
ortaya çıkan olaylar zincirinin bir parçası olarak görmektedir. Özetle, “Rönesans” 
olarak görülebilecek olayların, edebiyat, bilim ve sanat konusunda klasik eserleri 
inceleyen, bu eserlere dönüp tekrar bakan, geçmişten faydalanan her toplumda 
gerçekleşebilecek türde olaylar olduğunu savunmaktadır.  

Goody, geçmişteki klasik eserlerin yeniden yorumlandığını söylemekle kalma-
yıp Rönesans özelliği gösteren olayların hem Asya hem de Avrupa tarihi boyunca 
pek çok kez gerçekleştiğini ileri sürmektedir: “Daha önceki zamanlarda, Avrupa’da 
Rönesans adı verilen ya da yeniden doğuş olarak adlandırılan başka örnekler de 
oldu.  Bilim adamları, 8. ve 9. yüzyıllarda Şarlman Hanedanı Rönesans’ından, 
Latin şiirinin ve özellikle Aristo olmak üzere Yunan bilimine Müslüman kaynak-
lardan gelen teşvikle tıptaki ilerlemelere olan ilginin canlandığı, Bologna’da Roma 
kanunlarının incelendiği 12. yüzyıl yeniden doğuşundan söz etmektedir” (s.241-
242). “Sanat tarihçisi Panofsky de 12. yüzyılda iki rönesans gördü…. Bunlardan 
ilki güney Fransa, İtalya ve İspanya’da ortaya çıkmıştı ve klasik sanatın uyanışıydı. 
İslâmiyet, akademik bir konu olarak Avrupa’da tıbbın doğuşunu teşvik ederek bu 
gelişmede önemli rol oynadı.” (s. 242).

Goody bu savlarıyla, 14. yüzyıl İtalyan Rönesans’ına öncülük eden çok sa-
yıda yeniden doğuşun olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Bunlardan biri de, 
Konstantinopol’ü ele geçiren ve sonrasında kendi Rönesans’ını yaşayan Türkler’dir.  
Goody bu eserinde, 1996’da yayınladığı The East in The West,  2006’da yayınla-
dığı The Theft of History adlı önceki eserlerinde olduğu gibi, Avrupa’nın Avrupalı 
olmayan medeniyetlerin katkılarına ve etkilerine ne denli çok şey borçlu olduğu-
nu dile getirmektedir. Hem yaptığı kendi atıflarıyla (s. 22) hem de kitabın arka 
sayfasındaki tanıtımdan anlaşılacağı üzere, Toynbee’nin (1954) de Goody ile aynı 
görüşleri savunduğu görülebilir. Ancak Toynbee’nin A Study of History aslı eserin-
den beri hiç kimsenin, Jack Goody’nin Renaissances adlı kitabında üstlendiklerini 
denemediği ifade edilebilir.

Aynı şekilde Nederveen Pieterse, Rönesans’ın birden fazla olduğu fikri-
nin Toynbee ve diğerleri tarafından daha önce tartışıldığını vurgulamakta ve 
Goody’nin bu vurguları öncekilere kıyasla daha güçlü yaptığını dile getirmektedir. 
Toynbee’nin yanı sıra Frank, Pomeranz, Hobson gibi yazarların da diğer kültür ve 
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medeniyetlere yönelik olumlu görüşlerini görmek mümkündür. Frank, Reorient 
(1998) adlı eserinde Asya ve Orta Doğu’daki ticaret, kültür ve birikimin ne denli 
derin ve kapsamlı olduğunu vurgularken, Pomeranz Great Divergence (2000) adlı 
eserinde Çin’in teknolojik yeniliklere olan katkısını dile getirmektedir1 

Rönesans uzmanı olan Burke, Rönesans’ın Latin ve Yunan kaynaklarına, bir 
başka deyişle binlerce yıl öncesine bir “geri dönüş”  ve hatta antik kültürün taklit 
edilmesi hareketi olduğuna, Rönesans’ın Bizans ve İslâmiyet’le olan bağının gör-
mezden gelindiğine değinmektedir. Ona göre, sadece bilim ve düşünce alanında 
değil, mimari alanda bile etkileşim söz konusudur. İslâm mimarisinde, Avrupa 
Rönesans’ına paralel mimari yapılar bulunabilmektedir. Diyarbakır’daki 12. yüz-
yıl yapımı camiinin dış cephesi bir Rönesans kilisesine ya da sarayına benzer, eski 
Roma zamanında yapılan klasik düzene uygun özellikler göstermektedir. Bura-
dan hareketle, antik modellerden yeniden doğuş mu yoksa bir hayatta kalmadan 
mı bahsedilebilir, elbette tartışılabilir bir konudur2. 

Öte yandan, İtalyan Rönesans’ı öncesinde Avrupa’nın bin yıl boyunca karan-
lığa, barbarlığa gömülmediğini ve “Rönesans’ın Batı toplumunun kültürel di-
namizminin başlangıcı değil; zaten birkaç yüzyıllık olan ileri bir uygarlığın son 
derece önemli bir yeniden yönlendirişi” olduğunu savunan görüşler de mevcuttur. 
Nauert Haskins, Orta Çağdaki canlanmalar nedeniyle Rönesans teriminin 12. 
yüzyıl Rönesans’ı olarak kullanılmasını eleştirmekte, bu yüzyılın belirgin ayırt 
edici özelliğinin ve kültürel yenilenmenin sonraki tüm Avrupa uygarlığının mi-
marı olduğunu kabul etmemektedir3. Ona göre asıl Rönesans’ın 14. yüzyılda de-
ğil, 12. yüzyılda Fransa’da gerçekleştiğini savunmak kabul edilemez bir iddiadır 
ve Nauert’in görüşlerinin Goody’yi destekler nitelikte olmadığı görülmektedir. 

Özellikle tarih derslerinde, okullarda okutulan ders kitaplarında her ne ka-
dar Rönesans’ın başlama sebepleri olarak İslâm filozof ve bilim adamlarının ça-
lışmalarının çevrilmesi ve bu yolla deneysel düşüncenin canlanması, matbaanın 
bulunmasıyla bilgi paylaşımının artması gibi sebeplere değinilse de,  adı geçen 
çalışmalara bakıldığında, bu sebeplerin yüzeysel kaldığı ve gerektiği kadar vurgu-
lanmadığı, bilindik Rönesans’ın dışında başka “yeniden doğuşların” var olduğu 
yönünde irdelemelerin yeterince söz konusu olmadığı ya da en azından bu olgu-

1 J. Nederveen Pieterse, “Many Renaissances, Many Modernities?”  Theory, Culture & 
Society, 28/3 (2011), s.151.

2 P. Burke, “Jack Goody and The Comparative History of Renaissances,” Theory, Cul-
ture & Society, 26/7-8 (2009), s.19.

3 C. G. Nauert, Avrupa’da Hümanizma ve Rönesans Kültürü. (çev. Bahar Tırnakçı, İstan-
bul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011), s.3-4.
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nun yeterince tartışılmadığı, aydınlatılmadığı ve daha fazla irdelenmesi gerektiği 
sonucuna varmak mümkündür. 

Rönesans dendiğinde akıllara çoğunlukla Batı’da bir uyanış, yeniden doğuş, 
çeşitli alanlarda modern anlamda ilerleme gelmekteyken, Goody’nin iddiasıyla 
bu hareketin temelinde İslâm dünyasındaki ya da Çin’deki gelişmelerin ve uygar-
lığın etkisinin yattığına dair vurguların yeterince yapılmadığı söylenebilir. Oysa 
ki Goody, Avrupa’nın aydınlanmasının, doğuya yönelmesi ve doğudan ilham al-
ması sonucunda gerçekleştiğini söylemekte ve bu aydınlanmaların tek bir tane 
olmadığının altını çizmektedir. 

Günümüzde, İtalya’da başladığı kabul edilen Rönesans’ın, İstanbul’da baş-
ladığına dair yorumlar ve bir nevi ipuçları da mevcuttur (NTV Tarih, 2012). 
Galata’daki Arap Camii’nin restorasyonu sırasında cami duvarlarında 14. yüz-
yıla ait fresklere ve mozaiklere rastlanması dünya sanat tarihini değiştirebile-
cek tartışmalara neden olarak ışık tutabilir. Resimler incelendiğinde figürlerin 
işlenmesi ve duyguların ifade ediliş şeklinin Rönesans döneminin özellikleriyle 
paralellik gösterdiği görülmektedir. O dönemde Cenevizlilere ait bir kilise olan 
Arap Camii’nde, Rönesans’ı etkileyen ve biçimleyen sanat geleneğine rastlanma-
sı Rönesans’ın başlangıcı İstanbul’da olabilir mi sorusunu akıllara getirmektedir. 
Bu durum Goody’nin Rönesans olarak adlandırılmamasına rağmen sosyolojik 
açıdan pek çok “yeniden doğuşun” var olduğu savını direkt olarak desteklemese 
de, en azından, hem tarihsel hem de sosyolojik açıdan Rönesans’ın tartışılması 
gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Sadece, Avrupa’ya yayılan bu anlayışın Rönesans olarak adlandırılması, birey-
lerin eğitim sürecinde farklı medeniyetlerin de Rönesans boyutunda gelişmelerde 
bulunduklarına dair tartışma ortamı oluşturulmaması ve yeterince ışık tutulma-
ması sebebiyle, Rönesans sözcüğü akıllara sadece Batı’daki gelişmeleri getirmek-
tedir. Günümüzde, gerek lisede gerekse yüksek öğrenimde eğitim alan bireylere 
kaç Rönesans var diye sorulması halinde, sorunun cevabı olasılıkla “bir” olacaktır. 
Goody’nin ve kendisiyle aynı görüşleri paylaşan diğer yazarların eserlerinden son-
ra, dikkat çekici gelişmelere yol açan medeniyetlerin kendine özgü yaşadıkları 
önemli “yeniden doğuş”ları görmemek ya da tarihin derinliklerinde unutmak ar-
tık mümkün değildir.

Goody temelde bu çalışmasında, geçmişle gelecek arasında kuvvetli bir köprü 
kurulması gerektiğini gözler önüne sererek, Avrupa’nın modern yaşamın öncüsü 
olmadığını kanıtlamaya çalışmaktadır. Batı dışındaki kültür dünyalarından gelen 
araştırmacılar böylesi bir olguyu zaman zaman kısık sesle de olsa dile getirmeye ça-
lışmışlardır. Ancak Batı dünyasının beşeri bilimler alanındaki ünlü araştırmacıları 
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arasında yer alan Goody tarafından bunun teyit edilmesi ya da başka bir ifadeyle, 
tutarlı ve sistemli bir şekilde ortaya konması, kültür ve medeniyetlerin ne kadar 
iç içe yaşadığını, daima alış-veriş ve etkileşim içinde bulunduklarını4 bir kez daha 
gözler önüne sermektedir.

Işıl Hasekioğlu Turgut

4 Bu çerçevede, özellikle Osmanlılar ve Avrupa arasında tarihte yaşanan etkileşim alan-
larının incelenmesine yönelik bir çalışma için bkz. S. Kenan, “Sosyal ve Kültürel Far-
kındalığın Sınırlarında Osmanlılar ve Avrupa” Osmanlılar ve Avrupa: Seyahat, Karşı-
laşma ve Etkileşim/  The Ottomans and Europe: Travel, Encounter and Interaction. (ed. 
Seyfi Kenan, İstanbul: İSAM Yayınları), s. 13-64.
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David N. Livingstone-Charles W. Withers,
Coğrafya ve Devrim

çev. Dilek Cenkçiler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005, 456 s.

Livingstone ve Withers tarafından editörlüğü üstlenilmiş olan bu eser, bilgi 
dağarcığımızda yer alan bazı bilgi ve kabulleri sorgulama ve pek çok konuya 
farklı bir bakış açısıyla bakabilme perspektifi kazandırma potansiyeline sahip 
bir kitap olarak ifade edilebilir. Özellikle bilim ile uğraşan insanlar için, yap-
tıkları işi pek çok açıdan tekrar düşünmeye sevk edecek bir çalışma. Kitapta yer 
alan tartışmalar, hem sosyal bilimcilerin hem de fen bilimcilerinin dünyalarına 
hitap edebilen pek çok soru ve sorgulamayı içermektedir. Kitap, genel anlamda 
söylemek gerekirse, devrim ile coğrafya arasındaki karşılıklı etkileşimi tarihsel 
boyuttan farklı örnekler üzerinden incelemektedir. Bu bağlamda eser üç ana 
bölümden oluşmaktadır: coğrafya ve bilim devrimi, coğrafya ve teknik devrim, 
coğrafya ve siyasal devrim.

Birinci bölüm olan coğrafya ve bilim devrimi ana başlığı altında beş tartışma 
konusu yer almaktadır. Bu tartışmalarda, öncelikle devrim kavramının anlamı-
na ve tarihi süreçteki gelişimine eleştirel bir bakış açısı getirilmekte, daha sonra 
coğrafya ile olan ilişkisi bağlamında incelenmektedir. Özellikle bilimin üretilmesi 
noktasında coğrafyadan soyutlanmış olan geleneksel anlayışı tekrar düşünmeye 
yönelik bazı tartışmalar bu bölümde yer almaktadır. Bilim tarihi içerisindeki ulu-
sal tarz farklılıklarının İngiltere-Fransa karşılaştırmasıyla tartışıldığı bu bölüm, 
bilimsel bilginin üretimi ve mekân/coğrafya arasındaki ilişkiyi tekrar düşünmesi 
yolunda yeni bir sorgulamanın kapısını aralar niteliktedir.

Coğrafya ve teknik devrimin tartışıldığı ikinci bölümde tartışmalar üç başlık 
altında toplanmıştır. Bölümde yer alan makalelerde “teknik devrim” olarak ifade 
edilmekte olan tarihsel süreçteki gelişim ve dönüşümlerden birkaçı ele alınarak 
bu gelişmelerdeki coğrafya rolü tartışılmaktadır. Tartışmaya konu olan devrimler, 
iletimin farklı kanal ve boyutlarına hitap etmektedir. Bu kapsamda öncelikle ba-
sılı haritalar ele alınmakta ve Ümit Burnu’nun haritasının hazırlanması sürecine 
değinilmektedir. Bu süreçte özellikle Batı’nın coğrafya bilgisi açısından, hazırla-
nan haritanın siyasi, sosyal ve ekonomik sonuçları üzerinde durulmaktadır. Bir 
diğer tartışmada ise saat kavramı üzerinde durulmakta ve zamanı ölçme ihtiyaç 
ve uygulamalarının coğrafi etmenler ile olan ilişkileri sorgulanmaktadır. Yapılan 
bu tartışmalar ile teknik devrim olarak ifade edilen gelişim ve değişimlerin, top-
lumsal ve coğrafi etkenler ile olan ilişkisi irdelenmiş; devrimlerin ortaya çıkışı ve 
dağılışına yönelik farklı bir bakış ortaya konmaya çalışılmıştır.
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Kitabın üçüncü ve son bölümünde ise coğrafya ile siyasal devrim arasında-
ki ilişki ele alınmaktadır. Yapılan sorgulayıcı tartışmalarda, A.B.D., Almanya, 
Fransa ve İngiltere temelli örnekler üzerinden siyasal devrimler ve bu devrimler 
üzerindeki coğrafya etmeni incelenmektedir. Bölümde ifade edilen düşünceler 
kısaca şöyle ifade edilebilir: Siyasal devrimlerin ortaya çıkmasında ve gelişip ta-
mamlanmasında coğrafyadan, genel olarak eğitim yolu ile faydalanma düşüncesi 
gelişmiştir. Bu süreçte coğrafyacılar ve coğrafya kitapları büyük önem kazanmıştır. 
Devrimi gerçekleştiren anlayış, coğrafyayı, Fransa örneğinde olduğu gibi, kimi 
zaman vatandaşlık eğitim programının bir unsuru olarak görmüş ve kullanmış 
kimi zaman da- A.B.D. örneğindeki- uluslaşma sürecinde birleştirici bir harç ola-
rak görerek işlevsellik kazandırmıştır. Örnekler çoğaltılarak ve çeşitlendirilerek 
verilmeye devam edilebilir. Özetle söylemek gerekirse, tarih boyunca yaşanan ve 
yaşanmakta olan siyasal devrimlerin ortaya çıkmasında ve gelişip tamamlanma-
sında coğrafyadan çeşitli boyutlarda faydalanılmış veya coğrafya bu süreçleri direk 
olarak etkilemiştir. Bu yüzden siyasal devrim olarak ifade edilen süreçleri doğru 
anlamak ve analiz edebilmek için coğrafya faktörü göz önünde bulundurarak tek-
rar düşünülmelidir.

Coğrafya ve Devrim adlı bu eserin, bölüm farkı gözetmeksizin, üniversitelerde 
öğrenim görmekte olan lisans ve lisansüstü öğrenciler ile akademisyenlerin oku-
maktan zevk alacakları ve kendilerine pek çok yeni soru sormalarını sağlayacak 
bir eser olduğu ifade edilebilir.

Zafer İbrahimoğlu



Yazarlar için not

Osmanlı Araştırmaları, yılda iki sayı halinde başta Osmanlı tarihi olmak üzere,  iktisat tari-
hi, Türk edebiyatı, eğitim ve düşünce tarihi alanlarında hazırlanmış, tarih araştırmalarına katkı 
sağlayacak nitelikteki özgün makale telifi, kitap değerlendirme ve tanıtımlarının yanı sıra sem-
pozyum, seminer ve konferans değerlendirmelerini yayımlar. Makalelerde daha önce başka bir ye-
rde yayınlanmamış veya başka bir yere söz verilmemiş olma şartı aranır. Dergide hangi yazıların 
yayımlanacağına hakem usulüne göre Yayın Kurulu karar verir. Tercih edilen dil Türkçe olmakla 
birlikte İngilizce, Arapça,  Fransızca ve Almanca makalelere de yer verilir. Makaleler A4 kağıdının 
bir yüzü kullanılmak suretiyle çift aralıklı olarak yazılmalıdır. Mümkünse makaleler 10.000 kelime, 
kitap değerlendirmeleri 2.500, kitap tanıtımları ise 1.500 kelime civarında olmalıdır. Makale tes-
lim edilmeden önce gerekli dipnotlar, bibliyografya, tablolar vb. tamamlanmış olmalıdır. Ayrıca 
makalelere 150 kelimelik ayrı ayrı  Türkçe ve İngilizce özetleri anahtar kelimeleriyle eklenmelidir.

Türkçe ve İngilizce makalelerde uyulması gereken transkripsiyon ve dipnot sistemi için 
bk.  www.isam.org.tr Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. Yazısı yayımlanan makale sahip-
lerine derginin yayımından sonra 20 adet ayrı basım gönderilir. Başvurular, CD’yle birlikte bir 
nüsha halinde, Osmanlı Araştırmaları Yayın Kurulu, TDV İSAM, Altunizade, İcadiye Bağlarbaşı 
Cad. 40, Bağlarbaşı 34662 Üsküdar-İstanbul adresine postalanmak veya ek dosya halinde 
dergi.osmanli@isam.org.tr  e-posta adresine gönderilmek suretiyle yapılır.

Bu dergi Turkologischer Anzeiger ve Index Islamicus tarafından taranmakta olup TÜBİTAK 
ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler veri tabanında yer almaktadır.

Information for Contributors

e Journal of Ottoman Studies (JOS), a biannual publication of the Centre for Islamic Studies, 
welcomes article submissions that are based on original research and a careful analysis of archival 
and other primary source materials on Ottoman history, history of Turkish literature, Islamic his-
tory, history of economics as well as education, culture and thought. e JOS also accepts reviews 
of books, symposiums and conferences. Articles submitted for publication should not have been 
previously published or pending publication elsewhere. All submissions will be reviewed by referees, 
and the editorial board makes the nal decision about publication. Articles in Turkish, English, 
Arabic, French and German are all welcome. Articles should be typed, double-spaced on A4 white 
bond paper, with ample margins on all sides. Normally, the entire manuscript of an article - includ-
ing tables - should not exceed 10,000 words. Review articles should be around 2,500 words, while 
the maximum size for book reviews is 1,500 words. A brief abstract of 150 words in both Turkish 
and English along with keywords should also accompany all submitted articles.

Articles written in English should follow the English reference and transliteration style of the 
International Journal of Middle East Studies which is accessible online at http://web.gc.cuny.edu/
ijmes/pages/authorresources.html Manuscripts submitted for publication cannot be returned. 
Contributors of articles will be sent 20 reprints. All postal submissions, with an electronic copy 
(preferably in Microsoft Word format) and a hard copy of the manuscript should be made to 
the editor, e Journal of Ottoman Studies, TDV İSAM, Altunizade, İcadiye Bağlarbaşı Cad. 40, 
Bağlarbaşı, 34662 Üsküdar-İstanbul, Turkey. Alternatively, submissions may be sent as an attach-
ment via e-mail to dergi.osmanli@isam.org.tr

Articles in this journal are indexed or abstracted in  Turkologischer Anzeiger and Index Islamicus 
as well as TÜBİTAK ULAKBİM Humanities Index. 
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