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OSMANLI iSTANBULU

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 ta-
l«m igtihad zenginliklerini önlese bile hukuk uygulamalan bakrmrn-

dan 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 en-

gin 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 Me-
celle'n\nyaptt§r dabiraz budur.. Qok tegekkür ediyorum bu güzel ko-
nusma 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 dö-
nem de ö2e1. olarakincelenmeyi haketmekte ve incelenmektedir. Hem
Osmanl dönemi hem Osmanh öncesi dönem istanbul aragtrmalart
son derece önemlidir. §imdi de§erli profesör Kreiser istanbul arastrr-

malan izerinde bir konugmayapacaklütfen buyrun efendim.

Klaus Kreiser

Muhterem dinleyiciler!

zg Mays Üniversitesi'nin tertipl edip4i " O s m a n h is ta n b u I u" top-
lanflsr münasebetiyle hepinizi selamlartm.

Bir konferans agrhgr igin söylenecek birkag sözü bir araya getir-
menin, neredeyse bir tebli§ vermek kadar zor oldu§u malumdur. Her-
hangi bir kitaba bir önsözyazmak zorunda kalan biri bu durumun arz

etti§i srlantrlarr yal«ndan bilir. Burada hasseten istanbul izerine ga-

lrgmalarda bulunmug bir tarihgi olarak kendi aragtrrmalanma dayanan

bir tebli§ vermek yerine," A ra 
S 

t tr m a ko n u s u o l a ra k i s ta n b u /' te mah b azt

genel de§erlendirmelerde bulunmama müsaade etmenizi rica ederim.

Eski ve yeni istanbul üzerine kaleme ahnmrg yaziar külliyatr-
nrn kitap raflannr goktan agmrg olarak, artrk bir küniphane doldura-
cak boy,utlara vardr§rnr hepimiz bilmekteyiz. iginde bulundu§umuz
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AqILI§ OTUBUMU

"Big Data" gagrnda bu mevcudat, klasik kitaplar ve dergilerin de katr-
hmryla 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 te-
gebbüs 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, ge-
ginmesi 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 Kü-
tüphanesi'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 Ber-
lindeki kütriphanelerde buna mübadil bir gey bulamazdrk. Bagbakan-
hk 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 ayakkabrcr-
da 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 litera-
ttirünün özellikle. dünyadaki di§er metropollerin literatüründen farkh
oldu§unun gözlenmesine imkämnr verir.
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Abdülb aki GölprnarL, ge gen yüzyin 3 o' lu senelerinde' klasik

Osmanh literatürünün gehrin gündelik ya§amml gözlet öniine ser-

mekten ne kadar urak kaldrgrnr"gikayeten dile getirmer.ydt Gergek-

;;i. paris igin Balzacuey"^Londraigin bir charles Dickens neyse,

irturrbrrl igin ie bu ayarda isimlerin eksikli§i güncel hayalr gerqekgi

hir sekilde tasrrir .del eserlerin yarattt§rbofl"gu arttrmaktaydr' Ah-

;.iia.fnt., i.tu'u,rt .g.ay,, ä1' tt"ti' gehrin Mühimme Defterleri

oibi biri.r.il kaynaklara diya'^'^kyzplantasvirinin en tamnmr§ ör-
-rr.U.ra.r, 

birini oluqturmaktaydr' Hemen hemen tamamen nlsyana

i.rt 
"ait"r, 

Musahiizäde celal ise i§neleyeci kadr-komedileri iEin

gegitli defter kayrtlairndan istifade etmekteydi'

istanbuliyat gegitli gaplardaki §zrnzl ve muhibban eliyle sürdü-

rälmüg ,re halen dtrtitdti'tilmekte olup' burada bunlardan bazlatna

krsaca de§inmek ve .,,'l'*uk istemekteyim' Her geyden biraz qzl<an

"" 
f."f".rria akt c;tiiyyaga hemen her konuda bi[iglik taslayan insan-

, lara hemen her yerde tastlatru'

Hammer-Purgstall veya Wolfgang Müller-Wiener gibi ayakh

ansiklopedi I"r, yilnfi-.nt.t f i, korrriylalktifa etmeyen ve gegitli ko-

,rJrr, ä1 ,r-rq olurak eserler veren üretken alimler zümresinin müs-

tesnalarmdr., ot rp, b' *"yu"du gergek.bir istisna olmak üzere Prof'

Semavi Eyiceyi saygtyla yäddetmek icab eder'

Öte yandan bir de okulucuyu e.le gegilen-tqilTT gezgin tipi-

mizvardr,'öyle ki Evliya QelÄi'nin gahsrnda bu bilgi dolu görünmez

bir refakatgt olur.l"f it flAy bagairL bir gehir rehbeihanrlarken'

MuratBelgea.o'"Uittt""t'-"tht"birtürolanyerli-turistiqinka-
leme sarrlrr.

istanbul aragtrrmalan grlgrn koleksiyoncYlTi o$11u ne olurdu?

Mükemmellik her g"ti"ft tot"Liyo"" igin nihai hedeftir' Bu anlam-

daki bir ihtisas lit"?utü'ti örneklämesi iiinde biq |oJ:d: 
muhakkak

ki ibrahim Hilmii;;;;'k';" istanbutQismeteri (c' I-II' Ankara re43)

isimli bag yzprtry"' J"at' Di§er baztlan'camilerin ve medreselerin'

türbeler ve tekyelerin Jtir.tir"iyre kendini heläk ederler, ki bunlar is-

tisnasrz Hüseyin Äf"**t+'"i" (o' ry86) Hadikatü'l-Ce'ttämi (I-II'

istanbul o8ilß64)ü"t"'1' Äaruf eserine' dolayrsryla müellifin büyük

m"saisinedayantlar.§ehrinkütüphaneleriyleilgiligalrgmalarenmu-
tena ürünleri ot,gto'* u" u'u*"äaki bir aii-itt hayatrrun en önemli

eserini tegkil ede. istanbul'a özglt tarnn anlaqrlmasrnrn en mügfik
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AqILI§ OTURUMU

örneklemelerinden biri de muhakkak ki ku9 evleri ve ku9 sebillerini

konu alan llkyazlardn.Malzemeypaylagmaktaki bencilli§i sebebiyle

;;;,e[ndeki sair bilgi fi'lerini U" io""yu 
e§ilmek isteyenlerin.istifa-

desine nadiren .rn-rig*,. Seneler bolmnca sahaf dükkanla'nda 9eh-

rinhamamlanizerinegalrganesrarengizbiraragtrrcrnrnvarlr§tndan
söz edilegelmigtir. Rivayete göre bu zat gehirdeki hamam say1slnln

kesretinden öttirü sonunda pes etmigti!

§ehrin bazr semtlerini tarihsel ve topografik anlamda ele:lTak

igin saif edilen Szyretlü takdire 9äyändrr' Burada herhalde Galatz'

y.dit,rt" rre Ayuarrsrray hakhnda öncü bir gahgma yapan Prof' A1-

fons-Maria Schrreider'i (ö-ry52) ism-i cemil ile anmadan gegmemek

gerekir. §ehrin gayrimüslimierin ikamet ettikleri semtlerine dair Ea-

irgmalar dil bariyeri sebebiyle genel osmanistli§in nazarrndan tzak

kul-rgtrr. M ahaielet izerindeki gahqmalar mikro-osmanisderin olun

,uhusl olarak geligti ve tarihi bir bünin olarak ele aldr§rmrzda' on]o;n

lrrtavrrrraltrida her nirlü mikroluk yeterince btiyrittilen bir araqtrr-

ma sahasr olmaktan kendini kurtaramamrgtrr. Mühimme kayrtlafl,bir

hüccet, bir mezx taqr kitabesi tarih dünyasrna agrlan birer kapr gibi-

dirler. Mikro osmanistik ile u§ragan az sayrlardaki meslekda9lar, on-

larca senele reve aylaraur^ nJue§ilirler ve tarihi olaylara rgrk tutarlar'

Selyahlar hakkrnda birkaq söz söylemek icab ederse' XIX' ve

)o(. Asfln ilk dönemlerindeki selyahlaflnrn eserleri.güphesiz igerik

olarak kuru ve doJurucu ol-uktut tzaktr.Yine de istanbul'a özgü

renkleri aksettirebildiklerini, "Yangrn var!" haykrfl §lartnr kulaklarr-

mtzdagrnlattrklarrnr söyleyebil iriz'baha el atrlmamrg nice hazinele-

rin varh§r ise sevinilecek bir husustur'

istanbul'a dair büyuk terkibi eserler maalesef nadirdir. ilgit'g

olan husus bu gibi sentezlere Müller-Wienerveya Do§an Kuban gibi

mimari tarihgiierin girigmig olmalandrr' Öte yandan Avusturyah co§-

rafyactRobert lfuyä,i" $87g,g5o) istanbul ile ilgili ufuk agan eseri

neredeyse tamamen nisyana uäraml§trr' Eser r943te' II' Cihan Sava-

9r'rrrr, .r, hararetli ugu-ä""du 
-yuy'tlutt*1§t1r ve artrk- unutulmugluk

ilO g 

" 
s ind. r, kurtanhp ofiay a g'-karttlrnuy' fazlastyla hak etmekte dir'

Burada bir hususa dikkati gekmeme lütfen izin veriniz: istan-

bularagtrrmaclanmaalesefdiäermetroPollerleilgiligalrgmalarrnso-
,roglur-, gerekti§ince itibar et*em"kt"dir1er' Tarihsel boyutu igin-

J. gAi9""ier 9ef,rin kendine has bir gahsiyete sahip oldu§u inkar
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edilemez. Muhakkak ki bu onlan köy ve kasabalardan ayffar' bir hu-
sustur. 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 kul-
lanrma soktuklannr gözler önüne seriyor. Ileride yaprlacak terkibi ga-

Lgmalar, artrk inceleme konusu olarak OsmanL istanbulu'nu yek-pa-
re 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 sondaj-

lar 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 sonug-

lannr 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 gös-

termig 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 me-

tin 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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