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Civilishazrlanmasaydr bugün Roma hukukuyla i1gili neler elimizde
kalrrdr, bunu ayrrca derinlemesine tartl§maklaztm. Aynr gey di§er
hukuk sistemleri iginde böyle. Maalesef bugün kanunlastrma bir tal«m igtihad zenginliklerini önlese bile hukuk uygulamalan bakrmrndan zartreten kabul ettrp:imiz bir uygulamadrr. §imdi desem ki ben
hocanrn rahle-i tedrisinden gegmig bir Galatasaray hukuk talebesine,
hocanrn konugmasrntbir özeie de getir, o vakit ister istemezbrt engin ve renkli konugmanrn sa§rnr solunu krrparak daha rafine bir hale
getirecektir. Bu konugmadan bir takrm kayrplar olacaktrr, fakat daha
alalda kalrcr bir metin ortayagrkacaktrr. Corpus Iuris Civilis'in de Mecelle'n\nyaptt§r dabiraz budur.. Qok tegekkür ediyorum bu güzel konusma igin. §imdi tabiattylabu son Marmaray kaziarrylaistanbul'un
kurulug tarihi gok daha öncelere gitti. Bugüne kadar birgok arastffma
yaprldr. Bu sempozyum OsmanL istanbulu'nu konu aldt.Bizistanbul
B üyükg ehir B elediye si'yle i släm Ara gtrrm ala n Merkezi olarak geni g
bir istanbul Tarihi haztrlamaktayru, ashnda Osmanh drgrndaki dönem de ö2e1. olarakincelenmeyi haketmekte ve incelenmektedir. Hem
Osmanl dönemi hem Osmanh öncesi dönem istanbul aragtrmalart
son derece önemlidir. §imdi de§erli profesör Kreiser istanbul arastrrmalan izerinde bir konugmayapacaklütfen buyrun efendim.
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Bir konferans agrhgr igin söylenecek birkag sözü bir araya getirmenin, neredeyse bir tebli§ vermek kadar zor oldu§u malumdur. Herhangi bir kitaba bir önsözyazmak zorunda kalan biri bu durumun arz
etti§i srlantrlarr yal«ndan bilir. Burada hasseten istanbul izerine galrgmalarda bulunmug bir tarihgi olarak kendi aragtrrmalanma dayanan
bir tebli§ vermek yerine," A ra t tr m a ko n u s u o l a ra k i ta n b u /' te mah b azt
S

s

genel de§erlendirmelerde bulunmama müsaade etmenizi rica ederim.

Eski ve yeni istanbul üzerine kaleme ahnmrg yaziar külliyatrnrn kitap raflannr goktan agmrg olarak, artrk bir küniphane dolduracak boy,utlara vardr§rnr hepimiz bilmekteyiz. iginde bulundu§umuz
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"Big Data" gagrnda bu mevcudat, klasik kitaplar ve dergilerin de katrhmryla daha da artmrstr.
XY7. ynzyrlda istanbul hakhnda önemli eserlere imza atmt§
olan Petrus Gylliusäan [(ö.rSSS). istanbul Bosazz (istanbul zooo) ve
is tan bu I Thrih i (istanbul 1997), gev. Erendi z Ö zbayoSlu)l günümüze
istanbul ile ilgili bibliyografi k malzemen in bir ar ayagetirilmesine tegebbüs etmek, gayrr mümkün oldu§u kadar anlamr da olmayan bir ig
olurdu. Bu her geyden evvel malzemenin azameti sebebiyle neredeyse
imkansrz gibidir, ve ömrümüzborynca bu birikimin ancak kü9ük bir
krsmrnr okuyabildi§i miz ve gahgmalanm rua dahll edebildi§imizden
öttirü böyle bir i9 pek de anlamh olmazdr. Bu gergekten hareketle, geginmesi zorbir gahsiyet olan Prof. Babinger, defter ve sicillerle (defitir
ve sicillät) gahganlan uyanrken, muhtemelen ne dedi§inin farkrndaydr
ve do§ru bir fikre sahipti. (Ashnda o zamanbu uyan hedefinde Halil

Inalcrk bulunuyordu).
Daha bir-iki nesil eweline kadar istanbul aragtrrmalanna dair
literatüni bir bal«gta ihata etmek mümkün gibiydi. Bununla beraber
birincil kaynaklara intikal yine de zahmerh bir igti. Süleymaniye Kütüphanesi'nden bir mikrofilim alabilmek igin devamh cehd etmek
zorunda kalrrdrk. Qünkü bizden istedi§imiz yazmaya mukabil bir
bagka kaynak eser getirmemiz beklenirdi, ancak Göttingen veya Berlindeki kütriphanelerde buna mübadil bir gey bulamazdrk. Bagbakanhk Osmanh Argivi'nde senelik fotokopi gektirme hakkrmrz roo adet
ile l«srthydr . Gazete koleksiyonlarrna sahip olmakla beraber kaprlan
go§t zaman kapah olan Hakla Tank Us küniphanesinde ise senenin
ancak sayrh günlerinde sahifeleri gevirme imkanrmrz olurdu. Bu garip
küniphanenin kapr anahtan Bayezid Meydam'ndaki bir ayakkabrcrda bulunurdu! Sahaflar gargrsrnda Regad Ekrem Kogu'nun istanbul
Änsiklopedisi'nin son ve Seyfettin Özege'nin bibliyografyasrnrn ilk
fasikrillerini satrn aLrdrk.
Anlagrlaca§r üzere CD-Rom ve USB-Sticlilere hayranhkla ve
de güpheyle kangrk bir hisle bakardrk. Yine de "digital humanities"
araglarrnrn gekiciliginden kendimizi alamazdtk

istanbul'un ge9mi9 ve gimdiki zamanlarryla u§ragan yazarlarrn
önceki birkag nesline do§ru atrlacak lasa bir rtazar,bu gehrin literattirünün özellikle. dünyadaki di§er metropollerin literatüründen farkh
oldu§unun gözlenmesine imkämnr verir.
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edilemez. Muhakkak ki bu onlan köy ve kasabalardan ayffar' bir husustur. Ancak bir tarihi gehrin kimli§i kryaslamalann gekinilmeden
yaprlmasryla gözler önüne serilir. Bu ba§lamda, bu tür layaslamalarr
tutkulu bir gogkunlukla ve gekinmeden yapmrg olan Evliya Qelebi'nin
eseriyle, modern aragtrmalann gok fevkinde bir yer iggal etti§ini dile
getirmek ve hakl<rnr teslim etmek gerekir.

Bu sempozyumda takdim edilen tebli§ler, arastlrmalann eski
sorulara dahaiyi cevaplar verebilmek igin.daima yeni kaynaklarr kullanrma soktuklannr gözler önüne seriyor. Ileride yaprlacak terkibi gaLgmalar, artrk inceleme konusu olarak OsmanL istanbulu'nu yek-pare bir bütün halinde ele almayacaktrr. Bilakis, bir ailenin, bir e§itim
kurumunun, bir külliyenin tarihini yizyilarca geriye giderek takip
etmek istiyorsak, bizler de artrk, her ne kadar derinlere inen sondajlar her zamafl semereli olmazsa da, trpl« arkeologlar gibi tabakalara
inerek gahgmahyru.
Tarih sahasrndaki Osmanisti§in,bizatlhi kaynaklann tetkiki ve
kaynak tenkidi gibi gahgmalar yannda di§er yaprlmasr icap edenleri
de ihmal etmemesi gerekti§ini dügünmekteyim. Bununla söylemek
istedi§im, ardrmrzda brraktr§rmrz senelerin zengin ara;tffma sonuglannr kolay okunur terkipler halinde gok daha genig bir okur kitlesine
su nulm as r n n v azif elerimiz ar asnda y er almas t gere kti§i di r.
Sözlerime burada son verirken, beni dinleme nezaketini göstermig olmantzdan ötrirü hepinize tegekkür ederim.

iskender Pala
Sayrn bagkanrm, ben biliyorsunuz mesle§im icabr harigten ga-

zel okuyan taraftayrm. Dolayrsry'a burada iki tane üstadrn yanrnda
tarih konugursam, huz:ur-t Mevlanaäa Mesnevi okumak gibi bir gey
o1ur. Onun igin ben bildirimi yazrh olarak getirdim ve bir edebi metin okumak istiyorum. Nasrl olsa bildiriler, sempozlum boyunca hig
durmadan bilimsel gergekleri aragttracaklardrr. Müsaade ederseniz
okuyaca§rm.

"Bu gehr-i Sitanbul ki" diy. baglayan qiirinde Nedim bir vakitler;
"KäLä-yr ma'ärif satrlur süklarrnda

Bäzärt hüner mäden-i ilm ü ulemadrr"
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