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Koç Üniversitesi bünyesinde 2014 yılından beri 
akademik ve kültürel bir merkez olarak faaliyet gösteren 
Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (VEKAM), Ankara ve çevresi üzerine yeni 
veriler ortaya koyan araştırmaları desteklemekte ve 
geliştirmektedir. Zengin bilgi kaynaklarını barındıran 
kütüphanesi ve arşivi ile Ankara’nın kent belleği işlevini 
üstlenen VEKAM, nadir kitaplar ve haritalar da dahil 
olmak üzere Ankara ile ilgili her türlü yayını dermesine 
katarak birincil başvuru merkezi olmayı başarmıştır 
(vekam@ku.edu.tr)

1994 yılında kapılarını bilim dünyasına açan VEKAM, 
kuruluşundan bu yana akademik çalışmalara katkıda 
bulunmak amacıyla sempozyum, panel, konferans, sergi 
ve seminerler düzenlemekte, bilimsel yayınlarının yanı 
sıra Ankara Araştırmaları adıyla yılda iki kez hakemli bir 
dergi de yayınlamaktadır (www.ankaradergisi.org).

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Cambridge 
Üniversitesi Skilliter Osmanlı Çalışmaları Merkezi, 
Osmanlı Dönemi Anadolusunun Sosyo-Ekonomik 
tarihi üzerine 3 yıllık ortak bir proje geliştirme kararı 
almışlardır. Proje, Hastalıklar ve Felaketler (insan yapımı 
ve doğal felaketler), Ticaret ve Üretim, Sosyal ve Kültürel Hayat 
temaları altında oluşturluan sempozyum dizilerinden 
oluşmaktadır.

Projenin ilk sempozyumu Osmanlı Anadolusun’da Hastalıklar 
ve Felaketler temasıyla 18-19 Mart 2016 tarihinde Skiliter 
Osmanlı Çalışmaları Merkezi tarafından Cambridge 
Üniversitesi’nde, Osmanlı Anadolusun’da Ticaret ve Üretim 

temasıyla 28-29 Eylül 2017 yılında Koç Üniversitesi 
VEKAM tarafından Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 
Projenin son sempozyumu olan Osmanlı Anadolusu’nda 
Toplumsal ve Kültürel Yaşam teması ise 12-13 Aralık 2018 
tarihlerinde yine Ankara’da Koç Üniversitesi VEKAM 
tarafından gerçekleştirilecektir.

Koç Üniversitesi VEKAM ve Cambridge Üniversitesi, 
Skilliter Osmanlı Çalışmaları Merkezi işbilriği ile 
hazırlanan Osmanlı Anadolusu’nda Sosyal ve Kültürel Hayat 
Sempozyumu’nun tüm araştırmacılar için yararlı 
olacağına inanıyor ve bu sempozyumu Ankara’da 
gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz.

Vehbi Koc Ankara Studies Research Center (VEKAM) 
is a research center of Koc University since 2014 that 
supports research of high- quality on Ankara and its 
environs. VEKAM maintains an extensive library and 
archive that specializes in the history and culture of 

Ankara, the capital of Modern Turkey and has managed 
to become the primary reference center for urban 

studies on Ankara (vekam@ku.edu.tr). 

Since 1994, the center organizes panels, symposiums, 
exhibitions, conferences and seminars that contribute 
to the academic life in Turkey; and publishes scientific 
publications and a twice yearly peer-reviewed journal: 
Journal of Ankara Studies (www.ankaradergisi.org)

Starting from 2016, Koç University Vehbi Koç 
Ankara Studies Research Center and the University of 
Cambridge’s Skiliter Centre for Ottoman Studies agreed 
to start a joint three year project on the Socio-Economic 
History of Anatolia in the Ottoman Period.

The Project consists of three symposiums on three 
themes as Disease and Disaster (both man-made and natural 
disasters), Trade and Production and Social and Cultural Life. The 

first symposium was held at University of Cambridge 
on 18-19 March 2016. The second thematic symposium 
Trade and Production in Ottoman Anatolia was held in Ankara 
by Koç University VEKAM and the final thematic 
symposium on Social and Cultural Life in Ottoman Anatolia will 
be held on Decemver 12-13, 2018 at the premises of 
VEKAM in Ankara Turkey.

We are pleased to announce the sympoisum and believe 

that it will be helpful to researchers, academicians and 
interested people.

Sunuş // Preface

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu
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I. Oturum // Session I
Entelektüel ve Kültürel Yaşam-I            
Intellectual and Cultural Life-I

Oturum Başkanı // Chair 
Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi, VEKAM // Koç University VEKAM



Muhiddin ibn Arabi İslam sufilik tarihinin 13. 
yüzyıldan bu yana hala etkisini sürdüren en ilginç, en 
benzersiz simasıdır. Sonrakilerin Vahdet-i Vücut (Unity of 
Existence) dedikleri tasavvuf sistemiyle hiç tartışmasız 
muazzam bir devrim yaratmış, söz konusu tarihi bir daha 
dönülmemek üzere yepyeni bir mecraya sokmuştur. 
Tabir caizse o, “Sufilik tarihinin Albert Einstein’ı”dır. 
O yaşadığı tarih ve coğrafyadan günümüze kadar 
genelde İslam entelektüel tarihi ve coğrafyasında en çok 
tartışılan, en çok eleştirilen, aynı zamanda en çok takdir 
edilen, en çok peşinden gidilen, en karizmatik sufisidir. 
Hakkında oluşturulan devasa literatür, Doğu’da ve 
Batı’da hala büyümeye devam ediyor ve edecektir. Bildiri 
temel problem olarak, Osmanlı devletini ve bütün 
kesimleriyle toplumunu etkileyen İbn Arabiciliğin, 
İslam tarihinde ilk defa olarak bir devlette resmen nasıl 
bir dini yorum ve siyaset aracı haline geldiğini, bunun 
sebeplerini, gelişim sürecini ve sonuçlarını tartışmayı 
hedeflemektedir.

Muhiddin ibn Arabi, whose influnce has continued 
from the thirteenth century until today, is the most 
interesting and most original figure in the history of 
Sufism. What was later called Vahdet-i Vücut (Unity of 
Existence) undisputably created a total revolution in 
the system of Sufism and propelled this history into 
a completely new course from which it would never 
turn back. Indeed, it is possible to call him the Albert 
Einstein of Sufi history. In the period and place in 
which he lived and up until today, he is in general the 
most argued about Sufi in Islamic intellectual history, 
the most criticised, and at the same time the most 
esteemed, the most followed, and the most carismatic. 
There is a huge literature created about him, which is 
still growing in the East and the West and which will 
continue to grow. The aim of this paper is to discuss 
how İbn Arabiism, which influenced the Ottoman 
state and all sectors of society, officially became a 
religious interpretation and a political vehicle in a state 
for the first time, the reasons for this, the process of 
development and its results. 

Ahmet Yaşar Ocak 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi // TOBB University of Economics and Technology 

Osmanlı Devleti ve 
İbn Arabicilik 

The Ottoman State and  
Ibn ‘Arabiism



İslam dünyası açısından 9. yüzyıl sonrasında yoğunlaşan 
müzik nazariyatı çalışmaları belirli yön ve ekoller 
aracılığıyla bir yandan “matematik ve fizik” temelli bir 
model üzerinden müziği tasavvur etmeye çalışırken, bir 
yandan da “kozmik uyumun” en önemli simgelerinden 
biri olarak görülen müziği kullanarak ezoterik bir 
evren “tahayyülünü” ortaya koymuştur. Türk-İslam 
kültürünün de yoğun etkisinin hissedildiği kadim Orta 
Asya ve Ortadoğu kentlerinde, Arap ve İran nazariyat 
ekollerinin etkisiyle serpilen bu nazariyat çalışmaları, 
15. yüzyıl itibarıyla dönemin Osmanlı müzik kültürü 
içinde yoğurularak, Anadolu’ya has, özgün bir yazılı 
“müzik nazariyatı” geleneğini ortaya çıkarmıştır. 
İslam tasavvufu içinde gelişmiş olan “devir nazariyesi” 
ile irtibatları sebebiyle “edvar” olarak adlandırılan 
bu nazariyat eserleri hem Anadolu’ya has bir makam 

geleneğinin özgün çizgilerini içermekte hem de Orta 
Çağ Osmanlısının fikir hayatına ve evren algısına dair 
bilgileri müzik aracılığıyla aktarmaktadır. Bu bildiride, 
söz konusu eserler incelenerek “müzik geleneği ve 
nazariyatı” üzerinden 15. yüzyıl Osmanlı kültürü ve 
sosyal hayatına dair fikirler üretilmeye çalışılacaktır.

In the Islamic world, the number of studies on music 
theory increased after the ninth century. While some 

of these studies attempted to conceive of music through 
a “mathematical-physical” model, others tried to 
construct an esoteric imagination of the universe by 
using music as a symbol of cosmic harmony. These 
studies, which developed within Arabic and Persian 
schools of thought in ancient cities of Central Asia and 
the Middle East, initiated a “unique” school of written 
music theory in Anatolia, shaped by Medieval Turkish 
and Ottoman musical cultures. These works, called 
edvar (cycles) due to their connection to the “Theory 
of Cycles” which developed within Islamic philosophy, 
both displayed original characteristics of the Anatolian 
maqam tradition, and also transmitted ideas about early 
Ottoman intellectual life and the perception of the 

cosmos. Examining these works from the perceptive of 
music tradition and theory, this paper will attempt to 
shed light on Ottoman social and cultural life in the 
fifteenth century.  

Cenk Güray
Hacettepe Üniversitesi // University

Feleklerden Ses Duymak: 
15. Yüzyıl Osmanlı Müzik 
Kaynaklarına Devir Nazariyesi 
ve Makam Geleneği 
Pencerelerinden Bir Bakış 

Hearing the Sounds of the 
Heavenly Bodies: Examining the 
Ottoman Music Sources of the 
Fifteenth Century through the 
Perspectives of Theory of Cycles 
and the Maqam Tradition



Notlar // Notes



Görsel/Image: I. Ahmed Albümü, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (TSMK), B. 408, y. 19a

II. Oturum // Session II
Entelektüel ve Kültürel Yaşam-II            
Intellectual and Cultural Life-II

Oturum Başkanı // Chair 
Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi, VEKAM // Koç University VEKAM



Osmanlı şairi Ahmedi’nin (öl. 1412-3) 1410 civarında 
son haline getirdiği İskendernâme’sinin 1416 yılında 
Amasya’da tamamlanmış musavver nüshası (Bibliothèque 
nationale de France, MS. turc 309) Osmanlı resimli 
kitap sanatlarının bilinen ilk örneğidir. Muhtemelen 
şehzade Murad (sonradan II. Murad) için hazırlanmış 
kitabın 21 tasvirinin sadece üçü özgündür. Diğerleri 
Şiraz ve Tebriz kökenli el yazmalarından kesilip 
resimler için boş bırakılmış bölümlere yapıştırılmıştır. 
Bu bildiride, öncelikle İskendernâme’de yeni bir bağlam 
içinde kullanılan resimlerden bazıları çözümlenerek 
hazır imgeleri metne uyarlayan sanatçıların görsel 
hafızalarının Orta Çağ Anadolu gelenekleriyle ilişkileri 
tartışılacaktır. İkinci olarak yansıttıkları üslup nedeniyle 
İslam nakkaşlarının üretimlerinden çok farklı bir yerde 
duran özgün resimlerin sanatçısının 14-15. yüzyıl 
Rum ve Ermeni resmiyle bağlantısı irdelenecek ve bu 
resimli kitabın bünyesinde farklı resim ve ressamların 
buluşmasının aynı zamanda 1416 Amasya’sının 
kozmopolit yapısını yansıttığı savlanacaktır. 

The illustrated copy (Bibliothèque nationale de France, 
MS. turc 309), completed in Amasya in 1416, of the 
İskendername of the Ottoman poet Ahmed (d. 1412-
13), which he completed around 1410, is the earliest 
known example of Ottoman illustrated book art. Of the 
21 pictures in the book, most probably prepared for 
Şehzade Murad (later Murad II), only three are original. 
The others have been cut from manuscripts originating 
from Shiraz and Tabriz and have been inserted into the 

places left blank for illustrations. Analysing some of the 
pictures used in this new context in the İskendername, the 
paper will discuss the relationship between the visual 
memories of the artists who inserted these images from 
elsewhere into the text and the traditions of Medieval 
Anatolia. Secondly, the connection between the artist 
of the original pictures, very different in style from the 
Islamic miniaturists’ production, to fourteenth- and 
fifteenth-century Greek and Armenian painting will be 
examined, and it will be argued that the coming together 
of different paintings and artists in the making of this 
book also shows the cosmopolitan nature of Amasya in 
1416.

Serpil Bağcı
Hacettepe Üniversitesi // Universiy 

Acem-Rum Buluşması:  
Amasya İskendernâme’si ve 
Resimleri 

From Acem to Rum:  
An Illustrated İskendernâme  
from Amasya



R.M. Meriç, 1952’de Musiki Mecmuası’nda yayımladığı 
bir dizi makalenin birinde TSM Arşivi’nde bulunan 
bir belgenin 1582 sünnet düğününde gösteri 
yapanlarla ilgili olma olasılığını öne sürmüştür. Bu 
belgedekilerden 50’yi aşkını Anadolu’dan gelmiş olan 
şeştarcılardır. Şeştar, altı telli, uzun saplı, parmak 
veya tezeneyle çalınan bir çalgıdır. Uzun saplı çalgılar 
Mısır, Mezopotamya ve Anadolu’da pek çok uygarlıkta 
karşımıza çıkar. Özellikle Anadolu’dakiler büyük kült 
vazolarında, Kargamış ve Alacahöyük’teki stellerde görsel 
olarak betimlendi. Anadolu’da elan kullanılmakta olan 
bağlama/tanbura ailesinden çalgıları bu eski çalgıların 
bugüne gelmiş biçimleri olarak değerlendirmek 
olasıdır. İstanbul’da ortaya çıkmış tanburun da tarihsel 
metinlerde şeştarla ilişkilendirildiği görülmüştür. Ancak  
şeştarın önceki ve sonrakiler arasında artsüremli bir 
evrimleşme ilişkisi içinde yer aldığını söyleyemek zordur. 
Çalgının –yapısı ve malzemesiyle var olmasına karşın– 
anlamı ürettiği seste ortaya çıkar. Ses üretimi zorunlu 
olarak yapısına bağlıdır. İkisinin birden değiştirilmesi 
bir başka çalgının ortaya çıkmasına yol açar. Her kültür 
kendi seçimine uygun tınıyı oluşturmuş, kendi çalgısını 
eşsüremli olarak üretmiştir.

In a series of articles published in 1952 in Musiki 
Mecmuası R.M. Meriç suggested that a document found 
in the TSM Archives might be related to performers 
at the circumcision celebrations of 1582. Of those 
in the documents, more than 50 were şeştar players 
from Anatolia. The şeştar was a six-stringed musical 
instrument with a long neck which was played either 
by the fingers or with a plectrum. Long-necked 
instruments were common in many civilisations in 
Egypt, Mesopotamia and Anatolia. They are represented 
visually in particular on the large Anatolian religious 
vessels and on the stelas in Kargamış and Alacahöyük. 
It is possible to regard the instruments of the bağlama/
tanbura family used now in Anatolia as types of these 
old instruments which have come down to today. The 
tanbura, which appeared in Istanbul, is seen from 
historical texts to be related to the şeştars. It is not, 
however, possible to say that the şeştar was part of a 
continuous development between the instruments that 
came earlier and those that came later. The character 

of the instrument – in contrast to its structure and 
the materials with which it was made – came from the 
sound it produced. The production of sound necessarily 

tied it to its structure. The changing of the two at one 
time opens the way to the emergence of a different 
instrument. Every culture creates a tone which suits it, 
and creates the instrument that synchronises with it.

Ersu Pekin

Şeştar:  
Anadolu’nun Sazı 

Şeştar:  
Anatolia’s Musical Instrument
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Osmanlı döneminde Anadolu kırsalında en etkin 
topluluklarından birisi şüphesiz konar-göçer 
topluluklardır. Anadolu’nun farklı bölgelerine 
dağılmış olan ve yarı göçebe hayat süren ve asıl geçim 
kaynakları hayvancılık olan bu toplulukların bir bölümü 
hakkında 15. yüzyılın üçüncü çeyreğinden başlayarak 
yerleşik hayata geçiş süreci ile arşive dayalı bilgiler 
bulunmaktadır. Konar-göçerler hakkında daha sınırlı 
olan çalışma alanı ise modern zamanlarda Anadolu’da 
varlığını sürdüren son toplulukları konu alan az sayıdaki 
antropolojik ve sosyolojik çalışmalardır. Anadolu kırsal 
hayatını uzun yüzyıllar boyunca etkileyen konar-göçer 
toplumlarının arkeolojisi ise çok az sayıda araştırmacının 
ilgisini çekmiştir. 

Tarih öncesi çağlardan başlayarak Orta Çağ’a kadar 
uzanan zaman diliminde Anadolu’ya doğudan- Kafkas 
dağlarının ötesinden göç eden konar-göçer topluluklar 
uzun zamandır Anadolu arkeolojisinin merkezinde 
olmuştur. Orta Çağ’da ise özellikle de Malazgirt Savaşı 
sonrasında Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan özellikle 
de 14. yüzyıldan sonra başlayarak tarih yazınında yer 
almaya başlayan ve günümüz Anadolu’sunun demografik 
ve kültürel olarak şekillenmesinde önemli rol oynayan 
konar-göçerlerin arkeolojisi henüz araştırılmamış bir 
konudur. 

Biz bu çalışmada ilk kez Kayseri İli ve yakın 
çevresindeki konar-göçer topluluklara ait yeni 
saptanan kurgan alanları hakkındaki gözlemlerimizi ve 
bu toplulukların yerleşik hayata geçişleri hakkındaki 
görüşlerimizi yayınlanan arşiv belgelerini dikkate alarak 
değerlendireceğiz. 

Without doubt one of the most significant groups in 
rural Anatolia in the Ottoman period was that of the 
nomads. We have archival evidence about the process, 
begun in the third quarter of the fifteenth century, 
whereby a section of these populations, scattered over 
various parts of Anatolia, who pursued a semi-nomadic 
life and whose livelihood was animal husbandry, moved 
to a settled life. Even if limited, there are a small 
number of anthropological and sociological works on 
the last surviving nomadic communities pursuing their 
existence in Anatolia in modern times. The archaeology 
of the nomadic groups which influenced rural life in 
Anatolia for hundreds of years, has, however, drawn very 
little scholarly attention. 

Beginning with the pre-historical age and stretching into 
the medieval period, the nomadic populations, moving 
from the east, from beyond the Caucasus mountains, 
to Anatolia have been at the centre of Anatolian 

archaeology for a long time. The archaeology of the 
nomads who, in the medieval period, particularly after 
the battle of Manzikert, stretched from Central Asia 
to Anatolia and who, in particular after the fourteenth 
century, began to take a place in written history and 
who played an important role in shaping, culturally and 
demographically, the Anatolia of today, is a subject that 
is still un-researched. 

Taking published archival documents into account, 
we shall present for the first time in this paper our 
observations about the newly-discovered kurgan sites 
belonging to nomadic communities in the province of 
Kayseri and the nearby regions and our arguments about 
the transition of these societies to a settled way of life. 

Osmanlı Döneminde Orta 
Anadolu’da Konar-Göçer 
Toplulukların Arkeolojik  
İzleri ve Kurganlar

The Archeological Traces of 
Nomadic Societies in Central 
Anatolia in the Ottoman 
Period and Kurgans



Osmanlı kütüphaneleri veri tabanı çalışması, var olan 
bilgiler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilmek ve yeni 
ilişkiler kurabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Osmanlı 
kütüphanelerine dair neler biliyoruz? Bu bildiklerimizle 

hangi sorulara cevap bulabiliyoruz? Kronolojik bir 
tarihten başka, kütüphanelere ilişkin ‘Neden?’, ‘Nasıl?’ 
‘Niye?’ sorularının cevaplarına da ulaşabilir miyiz? gibi 
temel soruların cevaplarını bulmak hedeflenmiştir. 
Çalışmanın başında, farklı disiplinlerden konuyla 
ilgilenen akademisyenlerle yapılan görüşmeler, 
elimizdeki verileri sınıflandırarak, veri tabanına 
kaydetmenin  dahi kolay olmadığını ortaya koydu. Bu 
sunumda, Osmanlı kütüphane tarihini bir veritabanı 
üzerinden okurken, sorunların nasıl ele alınabileceği, 
hangi yeni bulgulara ulaşılabileceği ve örnek metinlerin 
hangi sorunların çözümünde kullanılabileceği üzerinde 
durulacaktır. Ayrıca, bu konuda yeni fikir ve tartışmalara 
zemin oluşturmak da amaçlanmıştır.

The creation of a database of Ottoman libraries was 
undertaken in order to draw out the connections 
between the existing information and to establish 
new connections. What do we know about Ottoman 
libraries? With this knowledge what answers can we find 
to our questions? Apart from an historical chronology, 
can we reach answers to questions of why, how, and when 
in relation to libraries? At the beginning of the work, 
meetings with academics interested in the subject from 
different disciplines, and classifying the data we already 
had made clear that constructing a database would not 
be easy. Reading the history of the Ottoman library 
through a database, this paper will consider how we can 
tackle these questions, how new data can be reached, 
and, using example texts, which questions it can be used 
to solve. Further, the paper aims to create a basis for new 
ideas and discussion in this field. 

Tuba Çavdar Karatepe
Marmara Üniversitesi // University 

Erken Modern Dönemden 
Modern Döneme (1700-1914) 
Osmanlı Egemenliğindeki 
Anadolu’da Pamuk Üretim ve 
Ticareti

Production and Trade of Cotton 
in Ottoman Anatolia from the 
Early Modern to the Modern 
Period c. 1700- 1914
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Osmanlı edipleri metinlerinde ne zaman köylülerden 
ya da taşra alimlerinden bahsetse, ki bunu da çok nadir 
yaparlardı, satır aralarında taşra hakkındaki huzursuzluk 
okunabilir. Bu nadir anlarda, taşra, içinde sayısı hiç 
de az olmayan, düşkün cinsel alışkanlıkları ile anılan 
dünyanın sefillerinin yaşadığı, dini ve kültürel bir yaban 
olarak ortaya çıkar. Bu bildiri, Deli Birader olarak 
bilinen Mehemmed Gazali’nin (öl. 1535) 1510 civarında 
yazdığı cinsel davranış üzerine ‘yüksek biçem’ de mensur 
şiir tarzında yazılmış olan Dafiü’l-gumum ve Rafiü’l-gumum 

adlı alay içerikli eserinde derlediği halk hikayelerinin 
analizi yolu ile, şehir merkezlerinin dışında ya da 
çeperlerinde yaşayan toplumsal grupların temsili 
hakkındaki seçkin imgelemini incelemektedir.

Osmanlı-Türk edebiyatında taşrayı veya köy yaşamını 
yansıtan ‘yüksek biçem’ de yazılmış çok az eser vardır. 
Bu nedenle, Gazali’ni cinsellik üzerine olan eserinin 
Anadolu’da toplumsal huzursuzluğun yaşandığı bir 
dönemde köylüler ve onların arasında yaşayan taşra 
alimleri hakkında birçok hikaye, fıkra ve nükteleri 
barındırması kayda değerdir. Gazali’nin eserinde 
köylüler ve taşra alimleri arasındaki cinsel eylemler saray 
aşkının yüksek kültürünün karşında konumladırılmıştır. 
Yazar edebi eserini iyi bilinen has/avam ikiliğine 
göre kurgulamış ve gayrimeşru cinsel eylemleri avam 
statüsünün yapı taşlarından biri olarak sunmuştur.

Whenever Ottoman litterateurs mentioned villagers or 
provincial learned men in their texts, albeit they rarely 
did so, an anxiety about the countryside is readable in 
between the lines. In these rare instances, countryside 
appears as a religious and cultural wilderness wherein 
dwelt the wretched of the earth, who are not infrequently 
referred by their loose sexual mores. 

This paper investigates elite imagination about and 
representation of social groups who lived outside or on 
the margins of urban centers through an analysis of the 
folkloric stories incorporated by Mehemmed Gazali, 
a.k.a. Deli Birader (d. 1535), into his Dafiü’l-gumum ve 

Rafiü’l-gumum (The Book that Repels Sorrow and Removes 
Anxiety, ca. 1510s), a ‘high style’ prosometric mock-
treatise on illicit sexual conduct.

There are very few ‘high style’ literary works that reflect 
the countryside or village life in Ottoman Turkish 
literature. Thus, it is noteworthy that Gazali’s work on 
sexuality includes many stories, witticisms and jokes 
about villagers, and scholars who live among them, in 
a period of social unrest in Anatolia. In Gazali’s work 
sexual acts among villagers and provincial learned elite 
were juxtaposed against the high culture of courtly 
love. The author frames his literary work by the well-
established has / avam binary, and presents illicit sexual 
acts as a building block of the avam status. 

Dünyanın Sefilleri:  
Cinsel Eylemler Üzerine bir 
16. Yüzyıl Başyapıtında Taşra 
Alimleri ve Anadolu Köylüleri

Wretched of the Earth: 
Provincial Scholars and 
Villagers of Anatolia in a 
Sixteenth Century Masterpiece 
on Sexual Acts 



Osmanlı modernleşme dönemi Osmanlı 
İmparatorluğu’nun batı ile başta askeri alan olmakla 
birlikte kültürel ilişkilerin yoğunlaştığı bir dönemdir. 
Avrupalı askeri uzmanların istihdam edilmesinden 
eğitime, seyyah/ressam akışından mimari değişimlere 
kadar farklı alanlarda eş zamanlı başlayan yenilikler 
Osmanlı çehresini değiştirmeye başlamıştır. Bu süreçte 
resim sanatındaki yeni bir tür olarak duvar resminin 
ortaya çıkışı modern dünyanın kabulü ve yaygınlaşması 
açısından etkili olmuştur. Öncelikle başkent İstanbul’da 
başlayan süreç kısa zamanda Anadolu’ya Balkanlara 
kısaca tüm imparatorluk sınırlarına yayılır. Askeriye, 
eğitim, mimarlık, sanat, ulaşım gibi alanlardaki 
değişimin göstergeleri ve gezi kültürünün yaygınlaşması 
Safranbolu’dan Kayseri’ye Antep’ten Urla’ya bahçeler, 
deniz köşkleri, saraylar, buharlı gemiler, trenler, uçan 
balonlar, köprüler değişen kentin yeni imgeleri olarak 
dikkati çeker. Ayrıca Avrupa’dan kesitler, haberler de 
duvar resimlerinin konusu haline gelmiştir. Bu anlamda 
duvar resimleri görünen, deneyimlenen ya da haberdar 
olunan modern yaşamın gösterildiği görsel belgelerdir. 

The period of Ottoman modernisation was a period 
in which the Ottoman empire deepened its relations 
with the West, not just in the military sphere but in its 
cultural relations as well. The new developments that 
began at the same time in different spheres, from the 
education introduced by the employment of European 
military experts to the architectural changes brought in 
by the flood of travellers and painters, began to change 
the Ottoman scene. In this period, the appearance of 
wall painting, as a new form in painting, contributed 
to the acceptance of the modern world and the spread 
of modernity. Beginning first in the capital Istanbul, 
the process spread quickly to Anatolia and the Balkans, 
and rapidly spread across the entire empire. The signs 
of change in spheres such as the military, education, 
architecture, art and transportation, and the spreading 
of the culture of travel for pleasure were visible in the 
new symbols of the changing towns, the gardens, sea 
pavilions, palaces, steam ships, trains, air balloons, 
bridges, from Safranbolu to Kayseri, from Antep to 
Urla. Further, scenes and news from Europe became the 
subject of wall paintings. In this context, wall paintings 
are a visual documentation of the demonstration of 

modern living which was seen, experienced and talked 
about. 

Pelin Şahin Tekinalp
Hacettepe Üniversitesi // University

Osmanlı Anadolu’sunda Duvar 
Resimleri ve Modern Yaşamın 
Sembolleri

The Wall Paintings in Ottoman 
Anatolia and Symbols of Modern 
Life
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Bu bildiri, Osmanlı ordusunun “maneviyet edebiyatı” 
diye adlandırabileceğimiz edebi ürünleri savaş ve 
barış zamanında askerleri güdülemek ve morallerini 
yükseltmek için nasıl kullandığını araştırmaktadır. 
Çoğunlukla emekli askerlerden ve din adamlarından 
oluşan maneviyat edebiyatı yazarları, Anadolu’nun 
köylü nüfusu arasında yaygın olduğunu düşündükleri 
geleneksel ve dinsel inançlara mümkün olduğunca 
dokunarak, subayların asker eğitiminde kullanmaları 
için el kitapları hazırlamışlar, küçük rütbeli subaylar 
da bu el kitaplarındaki içerikleri konferans veya 
ders şeklinde okuma-yazma bilmeyen erlere tekrar 
edilmek üzere sunmuşlardır. Tüm bunların amacı 
askerleri savaşmaya ve vatanı milletin namusunu hedef 
alabileceklere karşı savunmaya güdülemektir.

This paper explores how the Ottoman military used 
what we might call “maneviyat literature” to motivate 
and raise the morale of soldiers during peace or 
wartime.  Attempting to appeal to as many traditional 
and religious notions as possible that they believed to 
be common among peasant populations of Anatolia, 
maneviyat literature writers - mostly retired soldiers or 
men of religion - produced manuals that were meant 
to be used by officers in the training of men. Junior 
officers or NCOs (küçük zabitler) would then deliver 
the contents of these manuals as lectures or lessons to 

be repeated to the illiterate enlisted men. Their aim, 
of course, was to motivate them to fight and defend the 
fatherland from those who might take aim at the honour 
of the nation.

Kara Fatma’dan Namus ve 
Tevekkül’e: İmparatorluğun 
Son Döneminde Osmanlı
Askerleri İçin Maneviyat 
Edebiyatı

From Kara Fatma to Namus 
and Tevekkül: Maneviyat 
Literature for Ottoman 
Soldiers in the Late Empire



Bu çalışmada, I. Dünya Harbi ve özellikle 1915-1916 
Çanakkale Harbi ile ilgili Türkçe anılar ile ANZAC 
askeri Archie Barwick’in ayrıntılı şahsi harp günlüğü 
karşılaştırılacaktır. Bazı başka ANZAC askerlerinin de 
anı ve mektupları bu karşılaştırmayı tamamlayacaktır. 
Karşılaştırılan Türkçe ve İngilizce örnekler arasında 
tür (anıya karşı günlük), kapsam (çok kısaya karşı uzun 
[Barwick günlüğünün tamamı 16 cilttir]), dil (Türkçe 
ağızlara karşı bir Tasmanyalının kaleminden standart 
İngilizce) ve üslup (günlük konuşmaya karşı görece edebî 
tarz) farkları vardır. Ne var ki, yalnızca savaşa er olarak 
katılmış olan askerlerin anısı dahil edilmek suretiyle bir 
dereceye kadar sosyal/askeri bağdaşıklık elde edilmiştir. 
Türk ve ANZAC askerlerinin savaşın gidişatından ne 
kadar haberdar oldukları, savaşa katılmaktaki amaçları, 
görev anlayışları, milli gururları, arkadaşlık mefhumları 
ve düşmanla ilişkileri hususunda karşılaştırmalı bilgiler 
sunulacaktır. 

In this study, some dialectal Turkish reminiscences of 
World War I, and especially of the 1915-1916 Gallipoli 
War, will be compared with the detailed personal 
war diary of the ANZAC soldier Archie Barwick. 
Reminiscences and letters of some other ANZAC 
soldiers will complement this comparison. There are 
differences in genre (reminiscences versus diary), 
scope (very short versus long [the whole Barwick diary 
comprises 16 volumes]), language (Turkish dialects 
versus standard English written by a Tasmanian), and 
style (colloquial speech versus relatively literary diction) 
between the compared Turkish and English samples. 
However, a degree of social/military homogeneity was 
obtained by including only memories of soldiers who 
joined the war as privates. Comparative information will 
be presented about the Turkish and ANZAC soldiers’ 
awareness of the course of the war, their intention in 
joining the war, understanding of duty, national pride, 
concept of friendship, and relations with the enemy. 

Edith Gülçin Ambros
Viyana Üniversitesi // University of Vienna

Gelibolu 1915:  
Türk Askerlerinin Ağız 
Derlemelerindeki Anılarının 
Bir ANZAC Askerinin Şahsi 
Günlüğü İle Karşılaştırılması

Gallipoli 1915: Comparing 
the Dialectal Reminiscences 
of Turkish Soldiers with the 
Personal Diary of an ANZAC 
Soldier 
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Osmanlı kadı sicillerinde yıllardır yapılan araştırmalar 
göstermiştir ki farklı dinsel ve toplumsal kökenlerden 
gelen kadınlar şeri mahkemelere miras sorunlarını 
çözmek, bağışta bulunmak, mülklerini yönetmek, 
zanaatsal, finansal ve ticari işlerini görmek ve hatta evlilik 
sözleşmeleri ve boşanma şartlarını müzakere etmek gibi 
konuları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan birçok 
nedenle başvurmuşlardır. Evlilikte cinsel şiddetin de 
içinde bulunduğu ‘aile içi şiddet’ konusu da kadınların 
mahkemeye gitmelerinin belirgin sebeplerinden biri 
olarak görünmektedir. Farklı dönemlere ait Osmanlı 
şeri mahkeme kayıtları kocalarına karşı kadınların 
mahkemeye gitmeleri hakkında sayısız örnek sunsa da 
günümüz Osmanlı tarihçileri, birkaç istisna dışında, 
bu örnekleri henüz detaylı olarak çalışmamışlardır. 
Bu bildiri, erken modern dönemdeki Manisa ve 
Balıkesir’in mahkeme kayıtlarında bulunan farklı dava 
kayıtlarından yola çıkarak şu sorulara yanıt bulmaya 
çalışacaktır: Erken modern Osmanlı hukuki söyleminde 
‘aile içi şiddet’ nasıl anlaşılmış ve kurgulanmıştır? 
Bu davaları mahkemenin huzuruna kim çıkarmıştır? 
Şiddete uğrayan kadınların kendileri mi yoksa onlar 
adına konuşan aracılar mı bunu yapmıştır? Nasıl ve ne 
zaman bu kadınlar sessizliklerini bozup saldırganları ile 
yüzleşmişlerdir? Kadınlar zor durumlarını mahkemenin 
huzuruna getirdiklerinde ne çeşit muhakeme ve sözsel 
stratejiler kullanmışlardır? Şiddete uğrayan kadınlar 
mahkemede konuşunca ne çeşit sonuç almışlardır? 
Son olarak, eğer bir şey anlatıyorlarsa, bu davalar erken 
modern İslam dünyasının hukuk teorisi ve pratiği 
hakkında bize ne anlatırlar?

Years of research on the Ottoman court records have 

demonstrated that women from various religious and 
social backgrounds approached the sharia court for 
diverse reasons including but not limited to resolving 
any issues regarding inheritance, to make donations, 
to administer their property, to engage in artisanal, 
financial and mercantile transactions and even to 
negotiate terms of their marriage contract and divorce 
settlements. ‘Domestic violence’ including sexual 
brutality in marriage seems to be yet another significant 
reason that made women frequent the court. Despite the 
fact that the Ottoman sharia court records from various 

periods offer myriad examples related to women’s 
recourse to the court against their abusive husbands, 
contemporary Ottomanists with few exceptions have 
yet to read these cases closely.  Through presenting 
various cases found in the court records of early modern 

Manisa and its neighboring town Balıkesir, this study 
attempts to answer questions such as the following:  How 
was ‘domestic violence’ understood and framed in the 
Ottoman early modern legal discourse? Who brought 
these cases to the attention of court? Were they always 
the battered women themselves or were there other 
agents who spoke on behalf of these women? How and 
when did these women break the silence and confront 
their aggressors? Once women brought their plight 
to the court, what kind of reasoning and rhetorical 
strategies did they employ? And what kind of outcome 
did battered women get once they spoke at the court? 
Finally, what do these cases tell – if anything – about the 
theory and practice of law in the early modern Islamic 
world?

Erken Modern Osmanlı 
Anadolu’sunda ‘Aile içi Şiddet’e 
Karşı Kadınların Adalet Arayışı

Women’s Quest for Justice 
Against ‘Domestic Violence’ 
in Early Modern Ottoman 
Anatolia 



Bu bildiri, bir cinsel taciz vakasından hareketle 18. 
yüzyıl Ankarası’nda Ermeni cemaati içindeki mezhep 
değiştirme çatışmalarını ele almaktadır. Karabet 
adlı rahip tarafindan cinsel taciz yoluyla mezhep 
değiştirmeye zorlandığına dair Marya adında bir 
rahibe tarafından Divan-ı Hümayun’a sunulmuş 
olan arzuhal çalışmanın başlangıç noktasını teşkil 
etmektedir. Bu davanın arkasında, Gregoryen Ermeni 
cemaatiyle patrikhanesinin Katolik inancına geçen 
Ermeniler ve onların dini liderleri ile çatışmasının 
bulunduğu anlaşılmaktadır. “Katoliklik mezhebine 
geçen Ermeni rahipler” meselesi ile ilgili, Ankara kadı 
sicillerinde mevcut olan ve yukarıda bahsi geçen arzuhali 
de içeren bir seri hukuki belgenin incelenmesine 
dayanan bu çalışmanın birbiriyle ilişkili üç temel odağı 
bulunmaktadır. Çalışma bir yandan 18. yüzyılda Ermeni 
cemaatindeki mezhep değiştirmeye bağlı çatışmaları 
aydınlatırken, diğer yandan Ermeni patrikhanesi ile 
Osmanlı yönetiminin mezhep değiştirmelere karşı 
geliştirdikleri işbirliğini ele alacak ve genel olarak cinsel 
şiddetle mezhep çatışması arasındaki bağları tartışmaya 
açacaktır. 

This study explores the dynamics of confessional 
conflicts within the Armenian community embedded 
in a sexual assault case in eighteenth-century Ankara. 
The starting point of the paper is a petition submitted 
to the Imperial Council by Marya, an Armenian nun, 
claiming that Karabet, an Armenian priest, forced 
her into conversion to Catholicism by means of sexual 
assault. The petition reveals that there has in fact existed 
a struggle of the Gregorian Armenian community and 
the Patriarchate against those Armenians and priests 
who converted to Catholicism. This study tracing a 
series of criminal and notary registers as well as registers 
of imperial decrees concerning the “Armenian priests 
who convert to Catholicism” in the Ankara court 
records focuses on three interrelated points. While 

it dwells upon the confessional struggles within the 
Armenian community, it also analyzes the cooperation 
between the Ottoman imperial government and the 
Armenian patriarchate on the issue of ‘conversion’ in 

the eighteenth century. Last but not least, it explores the 
relationship between sexual violence and confessional 
conflicts in general.  
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Aşiret toplumlarında bir adamın haysiyeti yalnızca 
zenginlik ve siyasi gücüne bağlı olmayıp aynı zamanda 
ailesinin kadın ferdlerinin erdem ve iffetine de bağlıdır. 
Kadınlardan aşiret töresi tarafından belirlenen itaat 
ve namus gibi bir takım ahlaki değerlere riayet etmesi 
beklenirdi. Aksi durumlarda eğer bir kadın iffetini 
korumada başkalarının önünde başarısız olup aile ve 
yakın akrabalarının yüzünü kara çıkarırsa, örneğin başka 
birisiyle evlilik dışı ilişkiye girerse, ailesi tarafından 
sert bir şekilde cezalandırılabilirdi. Öte yandan kadın 
başka bir aşiretten bir aileye gelin gittiğinde dahi onun 
iffetinden ve gözetiminden kendi öz ailesi sorumlu 
olurdu. Bu bakımdan eğer kadına karşı kocası kötü 
davranıp onu utandırırsa evlilik yolu ile akraba olmuş 
iki aşiret arasında bir çatışmanın meydana gelmesi 
kaçınılmaz olurdu.

Bu bildiri 1629-1631 (H.1039-1041) tarihli Urfa (Rüha) 
kadı sicili defterine yansıdığı biçimiyle kadınların 
yaşadıkları deneyimleri dikkatli bir inceleme ile ele 
alarak bir Osmanlı kentinde yer alan aşiret toplumu ve 
kültürü içerisindeki cinsiyet ilişkilerini anlamak üzere 
yola çıkmıştır. Kadınlarla ilgili namus temelli şiddet 
vakalarının kadı mahkemesine hangi şekilde getirildiğini 
göstermeye çalışacaktır.

In tribal societies, the dignity of a man depends not 
upon his wealth and political power but upon the virtue 
of his female family members. Women are required to 
follow certain moral standards defined by tribal codes 
such as obedience and chastity. In the contrary case, 
if a woman failed to display her virtue in front of the 
others and brought a disgrace upon her family and 
close relatives, for example, by having an extra-marital 
affair with someone, she would face a harsh penalty by 
the family. Even if a woman was married into a family 
from a different tribe, on the other hand, her own 
paternal tribe would still be responsible for her dignity 
and protection. In this respect, a conflict between two 
tribes that connected each other with marriage would be 
inevitable in the event that she was abused or disgraced 
by her husband.

This paper sets out to understand the gender relations 
in a tribal society and culture in an Ottoman town with a 
careful examination of the lived experiences of women as 
reflected in the kadı sicils of Urfa in 1629-1631 (1039-
1041). It will seek to show the way in which the cases of 
honour-based violence concerning women were brought 
to the kadı court.
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20. yüzyıl başı Anadolu’su hakkındaki roman, hikaye, 
anı ve gazete metinleri gibi anlatılarda Anadolu’nun 
içinde bulunduğu yoksulluk, hastalık ve geri kalmışlık 
sarmalına kamusal düzendeki bozukluk da ilave edilir. 
Bu bildiride bu anlatılarda ortaya konulan kamusal 
düzen bozukluğunun yaratılması ve sürdürülmesinde 
devletin rolü tartışılacaktır. Anadolu’nun Ladik, 
Bünyan ve Ünye gibi farklı kasabaları hakkında derlenen 
Osmanlı arşiv belgelerine dayanılarak, başkentin 
toplumsal ve siyasal kamusal düzenini korumak için 

Anadolu’nun İstanbul’un istenmeyen kişileri için 
sürgün yeri olarak kullanılmasının ve merkez tarafından 
atanan kaymakam ve hakim gibi kamu görevlilerinin 
yaptığı kanunsuz ve ahlaksız uygulama ve davranışların 
var olan kamusal düzen bozukluğuna nasıl katkı verdiği 
üzerinde durulacaktır. 

In narratives, such as novels, short stories, memoirs and 
newspaper articles about Anatolia of the early twentieth 
century, public disorder is intertwined inextricably with 
the spiral of poverty, disease and under-development. 
In this paper, the role of the state in the creation and 
continuation of public disorder depicted in these 

narratives will be discussed. Based on Ottoman archival 
documents about different towns of Anatolia such as 
Ladik, Bünyan and Ünye, this paper will focus on how 
the state contributed to public disorder through the use 
of Anatolia as a place of exile for unwanted elements of 
Istanbul in order to protect the social and political order 

of the capital. Such disorder was in turn intensified by 
the unlawful and immoral behaviour of state employees 
such as governors and judges. 
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