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Making an Inventory of Egodocuments in the Netherlands: 
Methods, Problems, and Perspectives 1980-2020.

Rudolf Dekker
(Universiteit van Amsterdam/Amsterdam Üniversitesi)

In the 1980’s at the history department of the Erasmus University Rotter-
dam a project started to make a comprehensive inventory of Dutch egodoc-
uments in the period 1500-1814. After a pilot study in the National Library 
and National Archive, a long-term nationwide research program was fund-
ed by the Dutch Research Council (NWO). This resulted in an invento-
ry of egodocuments (diaries, autobiographies, travel journals etc.) both in 
manuscript and in print, also written in other languages than Dutch, kept 
in Dutch public collections, mainly archives and libraries. The result was 
published in two books, and later on the website www.egodocument.net.  
Thereafter a similar research program was developed for the period 1814-
1918. These results are so far only published on the Internet. Around 1980 
doubts existed about the project, because of the existing idea that Dutch-
men hardly wrote egodocuments in the past. Other problems were the de-
cisions about what to include, and what to leave out, the definition of ego-
document, the cooperation with local archives and libraries, and the format 
to present information. As a spin-off we started a series of text editions of 
discovered egodocuments, mainly financed by a Dutch cultural foundation. 
The combination of making an inventory and publishing texts was fruitful. 
Egodocuments became important sources for a new generation of histo-
rians. The inventories also made it possible to study the long-term devel-
opment of autobiographical writing in the Netherlands. At the same time, 
a lively discussion about the possibilities and limitations of these sources 
arose. So far, the is no similar project for the twentieth century, although 
there are several projects on a limited scale, for instance war diaries kept 
between 1940 and 1945 end religious autobiography. There still remains a 
lot to explore, including international comparisons and cooperation.
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First-Person Writing in Early Modern Spain: An Overview

James S. Amelang
(Universidad Autónoma de Madrid/Madrid Üniversitesi)

 
It comes as little surprise to find that autobiographical writing in early mod-
ern Spain closely resembled that found in the rest of Europe. Still, several 
specific peculiarities marked the production of first-person texts in Iberia 
compared to elsewhere. These idiosyncracies included: 

a. strong Spanish protagonism in the production of spiritual autobiograph-
ical writing in particular;

b. a marked imbalance in secular autobiographical texts among different 
regions in Spain, thanks largely to a clear preponderance of first-person lay 
writing in Eastern Spain (especially Catalonia and Valencia) in comparison 
with the rest; and

c. an unusual richness in what could be terms “mandated” and/or bureau-
cratic memoirs, ie personal texts which were required both of candidates 
for public employment as well as suspects of heresy being tried by the In-
quisition.

Inventory and Scientific Promotion of Swiss Egodocuments 
(1500-1820): 

A Work in Progress

Sylvie Moret Petrini 
(Université de Lausanne/Lozan Üniversitesi)

If the use of personal writings has long been a source of reflection for his-
torians at the University of Lausanne, the desire to federate a research team 
around this subject dates back about ten years. Since 2010, several succes-
sive projects, funded by the Swiss National Science Foundation, and direct-
ed by Professor Danièle Tosato-Rigo have enabled the creation of a database 
listing the egodocuments from the early modern period held by public ar-
chives and libraries in the French and Italian-speaking Switzerland. This 
project benefited from the experience acquired by a team from the Univer-
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sity of Basel who had early - already in the 1990s - created a database for 
Swiss-German self-narratives. Lausanne’s team, who received Basel’s data, 
was however confronted with many questions of scientific nature, linked 
to its desire to anticipate the need of the researchers, but also of practical 
nature (feasibility). I propose to discuss them in the first part of this com-
munication. Today, the database lists 1800 documents and seeks both to 
continue the description of the documents and try to make them available, 
encouraging their digitizing or transcription. 

In the Lausanne version of the project, as in its Basel version, the inventory 
and highlighting of these texts has always been thought closely linked with 
the interest they can have for scientific works as show the PhD dissertations 
or PhD projects carried out in recent years in Lausanne. In the educational 
field, for example, the use of the database made it possible to put in se-
ries specific genres of texts, devoted to education like educational diaries 
written by parents and educators but also diaries written by children them-
selves. In the second part of my communication, I will discuss the interest 
of this database for this specific research and present some of its results. 

Autobiographical Writing and Emancpation in the Russian 
Empire

Malte Griesse
(Humboldt-Universität zu Berlin/Berlin Humboldt Üniversitesi)

In a first step I will give a short overview of autobiographical traditions in 
the multiethnic Russian Empire and of what sociologists have called ‘gene-
rators of (auto)biography’ (A. Hahn). These generators include both insti-
tutionalized practices such as court proceedings, interrogations and confes-
sional practices, and triggers inherent in people’s life courses. In particular, 
I will distinguish three different forms of mobility (geographical, social and 
ideological), which often induced people to write about their lives and cont-
ributed to structure their narratives - in the Russian case as well as elsew-
here. In a second step, I will present some early Russian ego-documents 
written by lower-class actors and highlight their international horizons in 
the context of their more or less explicit emancipatory claims.
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‘Öz.ne’nin Kıyâmı: ‘Ben’, ‘Biz’ ve ‘Kendilik’ Hakkında 
Nazarî Bir Çözümleme…

İhsan Fazlıoğlu
(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Nazar, Taşköprülüzâde’nin deyişiyle, herhangi bir olgu ve olayın kurucu 
öğelerini tespit edip, sâbit unsurları ile tekrar isbât etmek ise ‘öz.ne’nin ku-
rucu öğelerinin ne-lik-i üzerine bir soruşturma yürütmek, diğer tüm söy-
lemlerin zemininde yer alır. Bu sunumdaki temel iddiamız ‘öz.ne’, birbiri 
içine geçmiş; belirli açılardan birbiriyle kesişen üç kurucu küreden oluşur. 
Bir topluluk içinde şekillenen kişilik (şahsiyet) ve kişiliğin işlevi olarak 
benlik; bir toplum içinde kazanılan kimlik (hüviyet) ve kimliğin bir işle-
vi olarak bizlik; en nihayetinde belirli bir biyolojik ve buna bağlı kognitif 
bir olgunluk aşamasında kişinin belirli bir tekillik ihsâsı içinde teemmül 
yoluyla idrâk ettiği kendilik (haysiyet) ile kendilikin işlevi olan bireysellik 
(ferdiyet)...

Kadîm İslâm-Türk düşünce geleneğinde, tüm beşerî edimlerin en temel ze-
mininde yer alan zâtın idrâkinin idrâki (idrâku idrâki’z-zât), tüm varlık bil-
gisini, kendilik bilgisinin/bilincinin bir uzantısı, bir eki haline dönüştürür. 
Öyle ki, evrende yalnızca insanda müşahede edilen öte-dünya bilgisi bile 
-yine- bu kendilik bilgisinin bir uzantısı olarak yorumlanır. Kişinin ken-
di tekillikinin en derin idraki anlamına da gelen kendilik bilinci, kişinin 
bizâtihi kendi tarafından bir anlatıya konu kılabilir mi; ya da kendi-olma-
yanların dahil olabilecekleri bir hikâyeye dönüştürülebilir mi? Başka bir 
ifadeyle, tüm bir varlıkın yüklem olduğu kendilikin bir tekillik olarak dilsel 
ifadesi, tasvir ve temsili ne demektir ve nasıl mümkündür?

Yine kadim kültürümüzdeki deyişle, “bir-şey hakkında yargıda bulunmak, 
ancak ve ancak o şey’in tasavvurunun bir uzantısıdır.” Öyleyse ‘öz.ne’ hak-
kındaki tasavvurumuz, ‘öz.ne’ hakkındaki diğer tüm konuşmalarımızın 
ilkesidir. Bu nedenle aslı bilmek, feri bilmeye tekaddüm eder. Başka bir 
ifadeyle usûlî öz.neye ilişkin tasavvurumuz, diğer tüm tasavvurlarımızın 
en temel zemininde yer alır. İşte bu sunumda yukarıda çizilen kavramsal 
çerçeveye uygun olarak, ‘ahvâlin devamı’ için ‘zâtın kıvâmı’nın ne anlama 
geldiği üzerinde durulacak; literatürde sıklıkla kullanılan ben-anlatıları 
kavramının da ilkece ‘öz.ne’nin bu üç katmanlı yapısını yansıttığı, örnekler-
le gösterilmeye çalışılacaktır.
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Ben-Anlatısı Nedir? Osmanlı Çalışmalarında Ne 
Durumdayız?

Selim Karahasanoğlu 
(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Bu tebliğ, Türkçede henüz pek de yerleşik olmayan bir kavramın tartışılma-
sı ile başlıyor: “ben-anlatısı,” “ben-anlatıları.” Literatür tarandığında, bizim 
kullandığımız anlamıyla ben-anlatısı kavramının kullanılışının epeyce es-
kilere gittiği anlaşılabilir. Taramalarımıza göre, otobiyografik metinlerden 
ilk defa ben-anlatısı olarak bahsedilişi, 1985’e kadar geri gidiyor. Ben-an-
latısı; günlük, hatırat, otobiyografi, kendi kaleminden terceme-i hal, özel 
mektup gibi malzeme bütününü ifade ediyor. 

Dünyada, mahkemede ifade veren şahsın beyanının dahi bir ben-anlatısı 
olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışılmıştır. Bizim yaklaşı-
mımız, kavramı anlamsız hale getirebilecek genişlikte bir ölçekte tanımlama 
yapılmaması yönündedir. Bu bağlamda, Osmanlı literatüründe ben-anlatı-
larının tespiti noktasında müstakil olarak ben-anlatısı olarak konumlandı-
rılabilecek malzemeye odaklanıyoruz. Kavram geniş tanımladığında, vaka-
nüvis tarihlerinin dahi yazarının şahsına ait çokça unsur barındırabileceği 
açıktır. Buradan yola çıkarak, seyahatnameleri dahi bir ben-anlatısı olarak 
tanımlamıyoruz. Kişinin odağı şehir değil kendisi; yazma motivasyonu, 
doğrudan kendini yazmak olduğunda metne ben-anlatısı diyoruz. Başka 
bir meseleyi ele alırken kendine ait olanı da paylaştığında metne ben-an-
latısı olarak yaklaşmıyoruz. Derkenar notlarında, satır aralarında yazarın 
ben’ine ait kırıntılar aramıyor; müstakil günlükler, otobiyografiler, hatıralar 
arıyoruz. 

Esasen Osmanlı çalışmalarında geçmişten bugüne bazı mühim ben-anlatısı 
nevinden eser gün ışığına çıkmış, kısa makalelerle tanıtımları gerçekleş-
miştir. Bu tebliğ, bazı bilinen metinlere ben-anlatısı literatürü içerisinden 
bakarak bir farkındalık geliştirmeyi amaçlıyor. 



11

Otobiografi veya Müdafa: Tarihsel Bağlamında Sa’ineddin 
Turka’nın Ben-Anlatıları

İlker Evrim Binbaş
(Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn/ Rheinische-

Friedrich-Wilhelms Üniversitesi, Bonn)

Sa’ineddin Turka (d. 835/1432), on beşinci yüzyıl düşünce hayatının en 
kendine has şahsiyetlerinden birisi olarak son yıllarda araştırmacıların 
dikkatini giderek daha fazla çekmeye başlamıştır. Esasen İsfahan’lı olan 
ve şehrin köklü ailelerinden birisinden gelen Turka, ilm-i hurûfun felsefi 
ve matematiksel yöntemlerini incelediği derinlikli araştırmaları yanında, 
yine ilm-i hurûfu basit bir dille daha geniş kitlelere anlatmak için yazdığı 
risalelerle bilinir. Turka’nın yazdığı bu kısa risaleler kendisinin eğitimi ve 
çevresi açısından referanslar içerir, ama bunlardan özellikle iki tanesi, Naf-
satu’l-masdûr-i Avval ve Nafsatu’l-masdûr-i Dovvom, doğrudan Turka’nın 
kendi hayatı ve etrafındaki düşünce insanları hakkında çok detaylı bilgiler 
içermektedir. Turka bu risaleleleri, Timurlu yönetimiyle ilm-i hurûfu be-
nimsemiş olan entelektüellerin çatışmalarının şiddetlendiği bir dönemde 
yazmıştır. Bu açıdan bakıldığından bu risaleler Turka’nın kendi fikirlerini 
müdafası olarak görülebilir. Yalnız bu yaklaşım, Turka’nın bu risaleleri ya-
zarken neden kendi hayatı ve çevresi hakkındaki bilgilere de başvurduğu 
sorusunu yanıtsız bırakmaktadır. Turka’nın risaleleri özel hayat ile kamu 
hayatı arasındaki ayrıma vurgu yapmasıyla dikkati çekmektedir. Bu süreçte 
otobiografinin oynadığı rol de henüz tam anlayamadığımız, ama ipuçlarını 
Turka’nın risaleleri gibi eserlerde bulabileceğimiz bir sürece işaret etmek-
tedir.

 Şeyh Ali el-Bistâmî Musannifek’te “Ben” Anlatıları

Ümit Karaver
(Diyanet İşleri Başkanlığı)

Yaşadığımız çağın değişen paradigmaları, yanı sıra insanlığın bilgi ve en-
telektüel birikimiyle birlikte tarih yazımında da makro tarihten (devletle-
rin tarihinden) mikro tarihe (bireysel tarihe) bir geçiş gözlemlenmektedir. 
“Ego-document”, “self-narrative”, “ben-anlatıları” gibi kavramlar tarih araş-
tırmacıları tarafından gündeme getirilmektedir.
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Birinci ağızdan anlatılar, birinci tekil şahıs anlatımı, özyaşamöyküleri, ken-
di kendine anlatım, otobiyografi şeklinde de ifade edilen bu husus, Osmanlı 
literatüründe de zengin bir malzemeye sahiptir. Hiç kuşkusuz bu konuda 
en ilginç örneklerden biri, XV. yüzyıl Timurlu/Osmanlı dünyasının mer-
kezi isimlerinden Şeyh Alî el-Bistâmî Musannifek’tir (ö. 875/1470). Ya-
şadığı dönemin siyasi aktörleri olan Şahruh (ö. 850/1447), Şâh Melik Ba-
hadır Han (ö...?), Uluğ Bey (ö. 853/1449), Karamanoğlu İbrahim Bey (ö. 
869/1464), Sadrazam Mahmud Paşa (ö. 878/1474) ve Fâtih Sultan Mehmed 
(ö. 886/1481) gibi isimlerle yakın temaslar kurmuş olan Musannifek, geniş 
bilgi birikimi ile İslamî ilimlerin; tefsir, hadis, fıkıh usulü, tasavvuf, nahiv 
ve belagat gibi sahalarında eserler vermiştir. 80 civarında telif, temellük ve 
istinsah ettiği eseri bulunan müellifin eserleri, hem içerik olarak hem de 
zahriye, vikāye ve derkenarlarda bulunan kayıtlar açısından henüz bilimsel 
olarak incelenmemiştir. Musannifek eserlerinde; hocalarından, seyahatle-
rinden, ilişkilerinden, icazetlerinden, fetvalarından, hayatı ile ilgili önemli 
anekdotlardan bahsetmektedir. Ayrıca eserlerinin zahriye, vikāye ve derke-
nar notlarında daha önce bilmediğimiz alış-verişlerini, ilişkilerini, seyahat-
lerini, temellük, vakıf kayıtlarını, kişisel notlarını vb. pek çok bilgiyi kaydet-
miş ve hayatının büyük bir kısmını “Ben Şeyh Alî el-Bistâmî”/
                                                      imzasıyla kayıt altına almıştır.  

Çalışmamız bu zengin malzemenin dökümünü ortaya çıkarmayı ve kamu-
oyunun dikkatine sunmayı hedeflemektedir. 

İslam Dünyasında Âlimlerin ve Eserlerin İlmî 
Serüvenlerine Işık Tutan Kaynaklar Olarak Fehrese

Türü Eserler 

Ali Benli
(Marmara Üniversitesi)

İslam ilim geleneği içerisinde ilim adamları ders aldıkları hocaları, okuduk-
ları eserleri ve bunların müelliflerine kadar uzanan silsileleri/rivayet zincir-
lerini derledikleri kitaplar kaleme almışlardır.  Fehrese, bernâmec, sebet, 
mu‘cem, meşyeha gibi isimlerle anılan bu tür eserler, yazarlarının tahsil 
hayatları, okudukları kitaplar, hocaları, eğilimleri vb. konularda ilk elden 
bilgiler sunmakta ve yazıldıkları dönemdeki ilim hayatına ışık tutmakta-
dır. Bunlar belirli dönemlerde ve coğrafyalarda dolaşımda olan kitaplar, 
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bunların tedris usulleri, medreseler ve diğer öğretim müesseselerine dair 
bilgimizi zenginleştirmeleri açısından da önemli kaynaklardır. Bu eserlerin 
bazıları hocalara, bazıları ise kitaplara göre alfabetik veya biyografik olarak 
düzenlenmiştir. Endülüs’ten Maveraünnehir’e kadar farklı coğrafyalarda 
örnekleriyle karşılaştığımız bu tür kitapların yazımına İslam dünyasının 
bazı bölgelerine günümüzde de devam edilmektedir. İcazet literatürü içeri-
sinde sayabileceğimiz bu tür kitaplarda nakledilen ilim silsileleri geçmişten 
tevarüs edilen ilmî geleneğin sürekliliğini yansıtmakta, nesilleri birbirine 
bağlamakta ve ilmî faaliyetin geleneğe eklemlenmesini sağlamaktadır. Bu 
tebliğde söz konusu eserler hakkında genel bir değerlendirme yapılacak, 
bu eserler sınıflandırılarak, türleri ve en önemli örnekleri hakkında bilgiler 
verilecektir. Ayrıca son devir Osmanlı âlimlerinden Abdülkadir Sadreddin 
Efendi (ö. 193) tarafından kaleme alınan Miftâhu Kunûzi’l-İslâm adlı fehre-
se türündeki eserin tanıtımı yapılacaktır. 

Bir ayna olarak seyahatnameler: XVI. Yüzyılda Osmanlı 
Devleti’ndeki Arap Seyyahların Kendilik Bilinçleri 

Hakkında Gözlemler

Şükran Fazlıoğlu
(Marmara Üniversitesi)

Kişinin kendinden bahsetmesi kadar hem maddî hem de toplumsal çev-
resinden, kendi bakış açısından bahsetmesi mümkündür. Bu nedenle ki-
şilerin kendi-olmayanlar hakkındaki anlatıları da bir tür kendilik anlatısı 
olarak yorumlanabilir. Nitekim tarihte fetihler için gözlem yapma, ilim 
tahsil etme, hac görevini yerine getirme, elçilik vazifesi gibi pek çok farklı 
sebeplerle seyahat edip gördüklerini ve yaşadıklarını yazıya geçiren seyyah-
ların kaleme adlıkları eserler büyük bir seyahatname literatürü oluşturur. 
Bu literatür sayesinde hakkında bilgi bulunmayan bölgeleri ve bu bölgelerin 
halklarını farklı zamanlarda tanımak mümkündür. Ayrıca bu literatür üze-
rinden seyyahın gösterdiği ölçüde hem bizzat seyyahın kendini ve dünyaya 
bakışını hem de bölge insanının dünya anlayışını yakalayabiliriz. Benzer 
durum Osmanlı döneminde de Arap kökenli alimler tarafından kaleme 
alınan seyahatnamelerde de müşahede edilebilir. Bu eserlerde seyyah hem 
kendisi hem içinden çıktığı toplum hem de gezip gördüğü yerler hakkında 
okuyucusuna bir resim sunar.
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Bu sunumda Arap toplumlarının yaşadıkları coğrafyanın Osmanlı devle-
tinin bir parçası olmasından sonra kaleme alınan ve iki toplumun birlikte 
yaşama tecrübesinin gözlemlenebileceği 16. y.y. seyahatnamelerinde bizzat 
müelliflerin kendilik bilinçlerinin izleri sürülecektir. Bu çerçevede söz ko-
nusu dönemdeki üç seyahatname ve müellifleri, Bedreddin el-Gazzî (1499-
1577)’nin el-Metâli‘ el-bedriyye fi menâzil el-Rûmiyye, Kutbuddin el-Mekkî 
(992-1582)’nin el-Fevâid el-seniyye fî el-rıhle el-medeniyye ve el-Rûmiyye 
ve Temekrutî (1589)’nin el-Nefha el-miskiyye fî el-sefâret el-Turkiyye adlı 
eserleri ele alınacak ve yukarıdaki ilkeler çerçevesinde tahlil edilecektir.

Osmanlı’da Bir Seyrusülûk Güncesi: Aziz Mahmud 
Hüdâyî’nin Vâkıât-ı Üftâde’si

Semih Ceyhan
(Marmara Üniversitesi)

Vâkıât, vâridât, sohbetnâme, tarîkatnâme, tecelliyât, mülhemât, mi’yâr, 
tezâkir, mektûbât, tâ’bîrât, hâtırât, menâkıb vb. adlarla kayda geçen Os-
manlı sufi ben-anlatıları koleksiyonunda listenin başında yer verilebilecek 
Celvetiyye yolunun kurucu figürü Aziz Mahmud Hüdâyî’nin (948/1541-
1038/1628) Vâkıât’ı, yazarın intisap-hilafet aralığındaki üç yıllık sülûk sü-
recini şeyh-mürid diyaloğu zemininde bir anlatıya kavuşturduğu, gerek 
içerik zenginliği gerek türdeş literatürdeki yapısal unsurları kuşatıcılığı 
açısından nâdir tasavvufî metinlerdendir. 981’de (1573) Bursa Ferhâdiyye 
Medresesi müderrisliği ile Câmi-i Atîk Mahkemesi kadı nâibliği vazifesine 
tayininden üç yıl sonra, Bayrâmî-Şemsî meşâyihinden doksan yaşlarında-
ki Muhyiddin Mehmed Üftâde’ye (988/1580) intisap eden derviş Hüdâyî, 
biat tarihi 1 Zilkade 984’den itibaren eserini günlük formatında –şeyhinin 
izniyle- yazmaya başlamış, hilâfete nâil olup Sivrihisar’a şeyhlik vazifesiyle 
sevk edilmesinden bir ay öncesinde (9 Şevval 987) kitâbeti tamamlamıştır. 
Kelimâtun âliyyetun ani’t-tibri’l-meskûk câriyetun beyne hadrati’ş-şeyh ve 
beyne hâze’l-fakîr fî esnâi’s-sülûk adlı Arapça, üç defter, yaklaşık 660 vr. 
büyük hacimli eser, mistik söz, davranış, hal, bilgi aktarımını ve etkileşi-
mini biçimlendiren şeyh-mürid ilişkisinin -monolog değil- diyalog formu-
na sahip olmasıyla paralel metinlerden ayrılır. Vâkıât-ı Üftâde’den esinle-
nerek kaleme alındığı mukaddimesinde belirtilen Gazzîzâde Abdüllatif 
Efendi’nin (ö. 1247/1832) Vâkıât’ı dahi şeyhin (Nakşî-Müceddidî Mehmed 
Emin Efendi) mücmel sözlerine dervişin muahhar yorumlarıyla büyük 
oranda sınırlanmış, seyrusülûkun tekâmül ve aşamalarını gözlemlenebilir 
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zamansal bir çizgide sunmamıştır. Hüdâyî Vâkıât’ında –bildiride örnek açı-
lımlarına dikkat çekeceğimiz- üç temel içerik bizleri karşılar: 1. Dervişin 
mürşidine arz ettiği sülûk halleri (rüya ve temessül) ve mürşidin tabirâtı. 
2. Rüya tabirlerinin gerektirdiği sufi hikmet, âdâb ve menkıbe anlatıları. 
3. Yine tabirâtın gerektirdiği Osmanlı devlet ricâli ve toplumsal kültürüne 
dair anekdotlar yığını.

Sufi “Ben”in hiyerarşik katmanlarında (tabiat, nefs, ruh, sır) çileli bir yol-
culuğun yazılı şahidi olan Vâkıât, sadece Aziz Mahmud Hüdâyî’nin bireysel 
dervişlik serüvenini takip edilebilir kılmakla kalmayıp, tasavvuf tarihinin 
anlaşılması müşkil pek çok meselesine ışık tutması sebebiyle bir yandan 
tasavvuf tarihi yazıcılığına; diğer yandan Bursa özelinde XVI. Asır sosyal 
yaşamının muhtelif çalkantılarını sergilemesi açısından Osmanlı histograf-
yasına yeni yorum imkânları tanıyacak tarihsel malzemeyle doludur.

18. Yüzyıl Başlarında Bir Osmanlı Katibinin Seyahat 
Notları

Mehmet Yaşar Ertaş
(Sakarya Üniversitesi)

Osmanlı tarihinde kaleme alınmış seyahatname türünden eserlerden biri 
kimliğini tespit edemediğimiz bir Osmanlı katibine aittir. 18. yüzyılın ilk 
yarısında, gezip gördüğü yerleri kayda geçirmek ve okuruna ibret alacakları 
olayları aktarmak için kaleme alınmış eserin niteliği de karmaşıktır. Yazar, 
gezip gördüğü Osmanlı şehirleri anlatmak için başladığı metnini, önce kla-
sik bir coğrafya kitabı formunda ele almış, ardından üslubunu hatırata dö-
nüştürmüştür. Şehrin yerleşim coğrafyası, iktisadi durumu, çarşı pazarı, ev-
leri, büyük yapıları, halkın durumu hakkında genel hatları ile kısa kısa bilgi 
veren kitapta otobiyografik nitelikte de önemli bilgiler mevcuttur. Yazar 
çeşitli vesilelerden kendisinden, ruh halinden, duygu ve düşüncelerinden 
bahsetmiş, ailesi hakkında önemli ayrıntılar paylaşmıştır. Gurbet özlemi, 
parasızlık, yalnızlık gibi duyguları metne yansıtan yazar aynı zamanda eşi, 
çocukları, gelini ve aile ilişkileri gibi özel konulara dair notlar da eklemiştir. 
Bu çalışmada esas olarak seyahatname olarak kaleme alınmış olan söz ko-
nusu metnin otobiyografik özelliği üzerinde durulacak ve yazarın kendine 
dair anlattıkları tahlil edilecektir.
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Seyahatname, Hatırat ve Otobiyografi Arasında Kalmış Bir 
Anlatı: Kabudlu Mustafa Vasfi’nin Tevârih’i

Ömer Koçyiğit
(Universiteit Leiden/Leiden Üniversitesi)

Kabudlu Mustafa Vasfi, on dokuzuncu yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı 
ordusunun deli zümresinde görev yapmış bir askerdir. Sultan II. Mahmud 
döneminde Anadolu ve Rumeli’de ortaya çıkan isyanları bastırmak için gö-
rev yaparken sıra dışı bir maceraya atılan Kabudlu, hatıralarını kronolojik 
bir sırayla ve seyahatlerini merkeze alarak aktarmıştır. 1834 yılında yaz-
mış olduğu ve Tevârih adını verdiği eseri, tek nüsha yazma olarak bugüne 
ulaşmasının yanı sıra, deli grubunun ilgasından hemen önce görev yapmış 
olan bir askerin dünyasını sergilemesi açısından da önemi haizdir. Yazdığı 
esere Tevârih başlığını tercih etse de bu kitap; seyahatname, hatırat ve oto-
biyografi özelliklerini taşıyan bir anlatı özelliği taşımaktadır. Bu sunumda, 
Kabudlu’nun eseri tür ve üslup açısından incelenecek ve oluşturduğu ben 
anlatısı örneklerle detaylandırılacaktır. Bir deli asker olan Kabudlu’yu ha-
tıralarını yazmaya sevk eden temel sebepler sorgulanacak, kaleme aldığı 
maceralarına neden Tevârih adını verdiği tartışılacak ve tür olarak bu hikâ-
yenin seyahatname, hatırat ve otobiyografiden hangi tasnife daha yakın bir 
anlatı oluşturduğu ele alınacaktır.   

Saraybosnalı Molla Mustafa’nın Mecmuası’nda 
Kendisi Hakkında Anlatı – Kendi Kendine Anlatı

Kerima Filan
(Saraybosna Üniversitesi)

Saraybosnalı Molla Mustafa tarafından 18. yüzyılda kaleme alınmış Mec-
mua’da konu bakımından farklı olan iki bölüm yer almakta, ikisi de eş za-
manda, paralel olarak kaleme alınmıştır. Bölümün birinde yazar yaklaşık 
elli sene içinde, yaşadığı ortamda meydana gelen toplumsal olayları takıp 
edip kayda almıştır. Mecmuanın ikinci bölümünde bu elli sene içerisinde 
vefat eden Saraybosna sakinleriyle ilgili bilgiler vermiştir. Böylece Mec-
mua’nın bir kısmında, toplumsal hayatı, o dönem insanlarının davranış ve 
hareketlerini yansıtan bilgiler verirken, öbür kısmında insanoğlunun ölüm-
lü, bu dünyanın fâni olduğunu hatırlatan kayıtlara yer vermiştir. 
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Her iki bölümün başında yazar ‘‘sebeb-i te’lif ’’ olarak nitelendirebileceği-
miz cümleler kayda geçirmiştir. Sözlerinden anlaşıldığı gibi, yazar yaşadı-
ğı dönem ve ortamda meydana gelen olayları gelecek nesillere aktarmak, 
böylelikle toplumun hafızasında korumalarını sağlamak amacıyla kaleme 
almıştır. Vefayat bölümünün başında vefat eden kişilerin cānlarına rahmet 
okumak içün ve kendi nefsüme tedārik ve ‘ömrümüñ bereketine şükürler 
etmek içün isimlerini tahrīr eyledüm şeklinde bir ‘‘giriş cümlesini’’ yazmış-
tır. Yazar bu sözleriyle Mecmua okuruna kadar kendisine de hitap etmekte 
olduğu anlaşılmaktadır.  
  
Mecmua’nın bazı yerlerinde ben-anlatının benzer örneklerine rastlanmak-
tadır. Kendi kimliği, yaptığı işi, ailesi ve yakınları, fikir ve görüşleri hak-
kında doğrudan ya da dolaylı olarak bilgi verdiği anlatılarda yazar kendi 
ruhunu da sınamakta – kendisini anlatırken kendi ruhunun, maneviyatının 
hâlini takip etmektedir. 

Bu çalışmada Mecmua’nın hangi yerlerinde ben-anlatılarının kullanıldığı, 
bu kullanımların bize yazar hakkında ne tür bilgiler verdiği incelenecektir. 
Amacımız, o dönem insanının topluma ve hayata bakışını dikkate almaktır.

XVI. Yüzyıl Şairlerinden İntizâmî’nin Tuhfetü’l-İhvân 
İsimli Manzum Sergüzeştnamesi (Otobiyografisi)

Sadık Yazar
(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Yakın zamana kadar III. Murâd’ın oğlu III. Mehmed’in sünnet düğünü için 
tertip edilen düğününü tasvir ettiği Sûrnâme’si ile bilinen İntizâmî, Bosna-
lı bir şair olup XVI. yüzyılın ikinci yarısı ile XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde 
yaşamıştır. Onun, Tuhfetü’l-İhvân isimli bir eseri daha günümüze gelmiş 
olup muayyen bir muhtevayı çağrıştırmayan ismi dolayısıyla gözden kaç-
mıştır. Manzum olarak yazılan bu eserde İntizâmî, kendi hayat hikâyesini 
anlatmaktadır. Tam bir otobiyografik eser olan eserde İntizâmî çocukluk 
yıllarından başlayarak kocayıp gözden düştüğü yıllara kadar hayatını büyük 
oranda macera merkezli kesitler üzerinden anlatır. Bu itibarla sibyân oku-
lunda uğradığı haksızlık, kadın kılığına bürünerek kurtulmayı başardığı ka-
çamağı, ilim yolundan ticaret hayatına geçişi, haksızlığa uğrayıp hapishane 
köşelerinde unutulması, kumaş dükkanının yanıp kül olması, devlet adam-
ları yanında katip olarak çalışması, koçi ile seyahat ederken uçurumdan 
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düşüp parça parça olmaktan, donmuş Tuna nehrinin üzerinden geçmeye 
çalışırken boğulmak ve Foça’ya evine dönüş sırasında karlar altında kalıp 
donmaktan son anda kurtulması, uçbeyleriyle akınlara çıkması, Darüssaâ-
de’de yeni bir hayata başlaması, Sûrnâme kitabını yazıp padişaha sunması, 
Eğri seferine katılıp sefer dönüşünde türlü türlü zorluklarla karşılaşması 
gibi geniş konular üzerinde durulmuştur. Her anı aksiyonla dolu olan eser 
Osmanlı toplumunun 50-60 yıllık bir dönemine de çok canlı bir ışık tut-
maktadır. Sunmak istediğimiz bildiride eserin muhtevası hakkında bilgi 
verildikten sonra modern öncesi Osmanlı ben anlatıları içerisindeki yeri ve 
önemi üzerinde durulmaya çalışılacaktır. 

Divan Şairi’nin Ben’i

Vildan S. Coşkun
(Sakarya Üniversitesi)

Divan edebiyatının ağırlık merkezi olan divan şiirinde şair, çoğunlukla 
“kendisi” olarak okuyucuya görünmez. Şairin şiirdeki varlığı, ya tecrid sa-
natı vasıtasıyla veya üçüncü tekil şahıs olarak ama hep mahlaslarla görünür. 
Bununla birlikte sergüzeştnâme türündeki eserlerde aksine bir özellik görü-
lür. Sergüzeştnâmelerde divan şairi kendisi olarak görünmekle kalmaz; aynı 
zamanda şahsî hayatı hakkındaki önemli bilgileri de ilk ağızdan okuyucuya 
aktarır. Bu toplantıda 16. Yüzyıl şairlerinden Za‘îfî’nin kendi hayat dilimin-
den bazı kesitleri, edebî bir çerçevede okuyucusuyla paylaştığı eseri olan 
Sergüzeştnâme üzerinden bu konu tartışılacaktır. 

Doğu’daki sergüzeşt Batı’daki otobiyografi midir? Her ikisinde de anlatı-
lan “ben” aynı mıdır? Divan şairi, kendini hatta ismini bile saklamayı, ben 
yerine fakir, hakir, bendeniz demeyi öngören bir gelenek içinde şiirlerini 
yazarken neden bu türdeki eserle hayatını ortaya serer? Bu türden sorularla 
esere yaklaşılarak Türk edebiyatındaki sergüzeştnamelerde anlatılan ‘ben’in 
mahiyeti üzerinde durulacak, Doğu’daki “ben”in aslında “biz”e yakın bir 
ben olduğu ve bireyin kişisel bir iç dünyasından ziyade o toplumun parçası 
olan kişiyi anlattığı göstermeye çalışılacaktır.
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Osmanlı Edebiyatında “Ben” Anlatıları: 
On Altıncı Yüzyıla Ait Otobiyografik Metinlerden 

Örnekler

Gülşah Taşkın
(Boğaziçi Üniversitesi)

Osmanlı edebiyatının ilk dönemlerinden itibaren edebî ya da edebiyat dışı 
eserlerde karşımıza çıkan otobiyografik bölümlerin yaygınlığına karşın, şa-
irlerin kendi hayatlarının tamamını ya da bir kısmını yazıya geçirdikleri 
otobiyografik eserlerin sayısı, en azından şimdilik, sınırlı görünmektedir. 
Bununla birlikte, Osmanlı kültür tarihi ve edebiyatıyla ilgili son dönem-
lerde yapılan çalışmalarla yeni metinler gün ışığına çıkarılmaktadır. Bu 
metinlerin varlığı Osmanlı toplumunda Batılı anlamda modernleşme hare-
ketlerinin başladığı on dokuzuncu yüzyıla kadar kişilerin kendi yaşam öy-
külerini bizzat kaleme aldıkları ben anlatılarının üretilmediği düşüncesinin 
sorgulanmasını gerekli kılmaktadır. Bu anlatıların ortaya çıkışının ardında 
yatan sebepleri Osmanlı toplum yapısı ve edebî geleneğindeki değişimler 
üzerinden takip etmek daha akla yatkın görünmektedir. 

Bu amaç doğrultusunda, bu bildirinin ilk bölümünde, Şirvanlı Sevadî’nin 
Hâl-nâme-i Sevadî (1540), Rumelili Za‘ifî’nin Kitâb-ı Sergüzeşt-i Za‘ifî 
(1543), Hindî Mahmûd’un Sergüzeşt- nâme-i Hindî Mahmûd (1571-1573), 
Mahfî-i Gilânî’nin Arz-ı Hâl ü Sergüzeşt-i Gilânî (1557- 1558) adlı müstakil 
eserleri gibi on altıncı yüzyıldan seçilmiş manzum ve mensur otobiyografik 
anlatı örnekleri benzerlik ve farklılıklarına odaklanılarak tanıtılacaktır. Bil-
dirinin ikinci bölümünde ise yukarıda isimleri verilen metinlerin ve ben-
zerlerinin neden “ben” anlatıları kategorisinde değerlendirilmeleri gerektiği 
ve Osmanlı edebî geleneğindeki değişimler üzerinden nasıl bir incelemeye 
tâbi tutulabilecekleri tartışmaya açılacaktır. 



20

The Pearl in the Shell. Sheykh Mehmed Emin Tokadi‘s
Self-Vita 

as Scripted by Sheykh Seyyid Hasib Üsküdari

Barbara Kellner-Heinkele
(Freie Universitaet Berlin/Berlin Freie Üniversitesi)

This paper‘s intention is to demonstrate that first person narratives exist in a 
variety of forms, some of which have not yet been recognized and analyzed. 
It will be argued that the limits of the genre should be drawn generously in 
order to allow for more texts to be included, texts that have come to light in 
the last thirty years - often quite unexpectedly – and were sometimes quite 
difficult to assess. With this in mind, I will analyse a short treatise (risa-
le) that displays a particular constellation of several first-person narratives 
interlaced with third-person passages. The „Menakib-i Sheykh Mehmed 
Emin Tokadi“ (Vita of Sheykh Mehmed Emin Tokadi) reflects the life and 
thought of Sheykh Mehmed Emin Tokadi (1664-1745), one of the more 
influential sheykhs of the 18th century Nakshbandiyya order of dervishes. 
One of his disciples, Seyyid Yahya Efendi (1711-1784), wrote down Meh-
med Emin’s pronouncements – in first person singular – but was not able 
to finish the work. One of his disciples, Seyyid Hasib Üsküdari (d. 1785-6), 
took over and wrote down the entire Vita.

Until about 20 years ago, Sheykh Mehmed Emin Tokadi did not attract 
the attention of modern scholars. In recent years, however, books, articles 
and websites have been devoted to the sheykh, most of them deriving their 
information from Seyyid Yahya‘s Menakib. However, in many cases these 
works are driven more by popular piety than by scholarly interest.

This analysis explains the structure of Seyyid Yahya‘s Menakib and tries 
to render to the modern reader the spirit of the Nakshbandi network that 
Mehmed Emin‘s authority held together. Some of the questions that need 
to be approached here are the following: What impression does the first 
person narrative create in the reader; do the authors create the impression 
of authenticity; what was the aim of the particular composition of the Me-
nakibname (hagiography); who was expected to read it; are there possibly 
any secret messages between the lines; what were the relations between the 
sufis and the power centers of the capital at the time of writing? In what 
way does the text permit insight into the daily life of the people described?
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This focus on Sheykh Mehmed Emin Tokadi also allows for a short tour 
d‘horizon of other autobiographical texts of the 18th century that – throu-
gh their subjects or authors – are connected to the Sheykh. Each of these 
writings offers a different style or emphasis and, thus, supports the idea that 
self-narratives should be understood as a bundle of genres.

Osmanlı İlmiye Hiyerarşisi ve Sahnenin Dışındakiler: 
Müteessir bir Müderrisin Sessiz Çığlığı

A.Tunç Şen
(Columbia University/Columbia Üniversitesi)

Osmanlı uleması ve medreseleri üzerine yapılan çalışmalar genelde med-
reselerin eğitim programları ve işleyiş mekanizmaları ile ilmiye içerisinde 
görece öne çıkmış alimlerin yaşamları ve yapıtlarına hasrolunmuş durum-
da. Oysaki on beşinci yüzyıl sonlarından itibaren ilmiye kariyer çizgilerinin 
yeniden düzenlenip müderrislik ve kadılık pozisyonlarının katı bir maaş 
skalası ve bunun getirdiği keskin bir hiyerarşi üzerinden tanımlanır olma-
sının, Osmanlı ilmiye mensupları, özellikle de ilmiye yoluna yeni girmiş 
mülazımlar ya da girdikten sonra beklediklerini tam da bulamamış düşük 
rütbeli veya mazul alimler tarafından nasıl algılandığı üzerine yapılabilecek 
çok sayıda tetkik mevcut. Genelde saf bilgi arayışıyla idealize edilen, ancak 
itibar beklentileri, kariyer hedefleri ve akran rekabetinden azade olmadı-
ğı genelde gözden kaçırılan ilim hayatına Osmanlı ilmiye tarihi içerisinde 
bulunacak öyküler ilginç bir perspektif sunabilir. Konuşmamda on altıncı 
yüzyılın ilk yarısında ilmiye içerisinde yükselmeye çalışıp sair sebeplerle 
bunda muvaffak olamamış bir alimin yaşamının ilk kırk yılını resmettiği 
sergüzeştnamesi, akranlarına ve üstlerine yazdığı mektuplar ve kendi eliyle 
istinsah ettiği eserlerin kolofonlarına ya da derkenarlarına düştüğü otobi-
yografik notlar üzerinden hayli hiyerarşik ilmiye tariki içerisinde “yolunu 
bulamamış” bir alimin hissiyat dünyasını paylaşacağım.
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Erken Dönem Osmanlı Ben-anlatıları İçinde 
Rüya-anlatıları: 

Sultan Üçüncü Murad’ın Kendilik Tasavvuru

Özgen Felek
(Yale University/Yale Üniversitesi)

Ben-anlatıları, kişinin kendinde gördüğü veya başkalarının onda görme-
sini istediği “ben”i hikaye etmesi, yani kendini bir nevi yeniden kurgula-
masıdır. Anlatıcı, sadece anlatıcı değil, anlatılarının kahramanı da olarak 
kendini kurgularken, yaşadıklarının ve anlatılarının şahitleri, doğrulayıcı 
ve yalanlayıcıları olacağını bilir. Bu nedenle mektuplar, hatıralar, günlükler 
ve fotoğraflar ile hikayesini destekler. Günümüz ben-anlatıcıları kendile-
rine dair pek çok detaydan istifade ederken rüyalarını nadiren kullanırlar. 
Oysa, günlük telaş ve koşuşturmalar içinde bugün artık nerdeyse kimsenin 
üstünde durmadığı rüyaların Erken Dönem Osmanlı ben-anlatıcıları —ki 
sayılarının çok fazla olduğunu söyleyemeyiz— için kendilerine dair tasav-
vurlarını desteklemede mühim bir anlamı vardı. 

Bu çalışma, onaltıncı yüzyılın son çeyreğinde hüküm süren Sultan Üçüncü 
Murad (1546-1575) üzerinden Erken Dönem ben-anlatıları çalışmalarında 
rüyaları tartışır. Renaissance Self-fashioning: From More to Shakespeare 
isimli eserinde Rönesans tarihçisi Stephen Greenblatt, özellikle on altıncı 
yüzyılda “manipüle edilebilir, sanatsal bir süreç olarak” kendilik ve kimliğin 
şekillendirilmesine dair artan ilgiye işaret eder. Kimlik ve kendilik inşası ile 
bir hayli meşgul olan Sultan Murad, İslami gelenek içinde rüyalara atfedi-
len anlam dairesinde kendilik tasavvurunda rüya anlatılarını maharetli bir 
şekilde kullanır. Şeyhi Şüca Dede’ye rüyalarını “rapor” eden mektuplarına 
iliştirdiği notlarda kaygılarını, arzularını, geleceğe dair umutlarını defaat-
le dile getirir. Adeta bir günlük işlevi gören mektuplarında hem kendinin, 
hem de etrafındaki ilişkiler içinde kendini nereye yerleştirdiğinin resmini 
çizerken, kendine dair kurduğu anlatıyı rüyaları ile destekler. Üstelik, rüya-
larına bu denli ehemmiyet yüklemede Sultan Murad yalnız değildi. Çağdaşı 
Safevi hükümdarı Şah Tahmasp (1514-1576) ve aynı yüzyılın ilk yarısında 
hüküm süren Babür Şah (1483-1530) için de rüyalar kendilik tasavvurların-
da muteber kaynaklar olarak görülmüşlerdi. Bu çalışmada, bu rüya sahip-
lerinin naklettikleri rüyaların tek şahitleri olduğu dikkate alınarak, Erken 
Dönem ben-anlatılarını okuma ve anlamlandırmada rüya-anlatılarının na-
sıl değerlendirilebileceği tartışılacaktır.
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İlk Taşköprüzâde’nin Çevresi: XIV.-XV. Yüzyıl 
Ulemasından Muslihuddin Mustafa Efendi’nin Mektup 

Suretleri

Mehmet Arıkan
(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Taşköprüzâdeler ailesi, izini sürebildiğimiz kadarıyla 15. Yüzyıl ortaların-
dan 17. Yüzyıl sonuna kadar aralıksız olarak en az altı nesil ilmiye sınıfının 
muhtelif kademelerinde etkinlik göstermiş bir ailedir. Ailenin bu etkinli-
ği süresince telif, istinsah, temellük yollarıyla edindiği/ürettiği yazmaların 
ciddi yekun tutan bir kısmı bugüne intikal etmiştir. Bu yazma eserlerin in-
celenmesiyle ailenin hem kendi tarihine hem de çevresiyle ilişkilerine dair 
pek çok yeni bilgi gün yüzüne çıkarılmıştır. 

Ailenin en çok tanınan ismi, başta eş-Şekâiku’n-Nu‘mâniyye ve Miftâ-
hu’s-sa‘âde olmak üzere irili ufaklı pek çok eserin müellifi olan Taşköprüzâ-
de İsâmüddin Ahmed Efendi’nin babası Muslihuddin Mustafa Efendi de 
tarihte ilk defa Taşköprüzâde lakabıyla tanınan kişidir. Yukarıda zikredilen 
ve aileden intikal eden yazma eserlerden birinde yer alan ve Muslihuddin 
Mustafa Efendi’nin kaleminden çıkan mektup suretleri içerik itibarıyla 
ben-anlatısına çokça yer veren metinler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dönemin sosyal, siyasi, dini ve ekonomik hayatı üzerine, özellikle de ilmiye 
sınıfı hakkında bize pek çok bilgi veren bu mektup suretleri ilk defa olarak 
ilim camiasının dikkatlerine sunulacaktır. Ailenin diğer bazı üyelerinin de 
ben anlatısı denebilecek kayıtlarından örnekler sunarak bu mektuplar ince-
lenecek ve çalıştayın elverdiği ölçüde yorumlanmaya çalışılacaktır.
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Bir Mutasarrıfın Rüya Günlüğü: Kulakzâde Mahmud 
Paşa’nın Düşname’si

Semra Çörekçi
(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Bu çalışmada on sekizinci yüzyılın ilk yarısında Avlonya mutasarrıfı ola-
rak görev yapan bir Osmanlı paşasının rüyaları ele alınacaktır. Kulakzâde 
Mahmud Paşa 1730-1735 yılları arasında gördüğü rüyalarını tarih vererek 
kaydetmiş ve eserini Düşnâme olarak adlandırmıştır. Bir tarafını rüyalarını 
kaydetmek için kullandığı defterin diğer tarafına, 1730/1731 yıllarında da-
ğıttığı zekâtları ve yaptığı yolculukları gün-ay-yıl ve saat vererek yazmıştır. 
Bu yönüyle rüya günlüğü çok yönlü bir hatırlatma işlevine sahiptir.  

Rüyalar üzerine çalışma yapmanın zorluğu, rüyaların anlatıcı tarafından 
çarpıtılmış, hatırlamak istediği şekliyle yazıya geçirilmiş olması ihtimalin-
den kaynaklanmaktadır. Zira rüyaların “gerçekliği” daima şüphe altındadır. 
Ancak bizi asıl ilgilendiren rüyaların gerçekten görülüp görünmediği değil 
en ince detayına kadar yazıya aktarılması ve hatırlanmak üzere saklanması-
dır. Rüyalar gerçekten görülmemiş olsa bile anlatıcının duygularını, endişe-
lerini ve beklentilerini ortaya koymaktadır.  

Dwight Reynolds “Symbolic Narratives of Self: Dreams in Medieval Arabic 
Autobiographies” adlı makalesinde, otobiyografilerde sıkça yer alan rüya-
ların ‘ben’in sembolik bir anlatımı olduğunu ve daima kritik dönüm nok-
talarında tecrübe edildiğini söyler. Mahmud Paşa’nın rüya günlüğü de bu 
görüşü destekler niteliktedir. Zira kayıt altına aldığı rüyalar tam da Avlonya 
mutasarrıflığından alındığı, atamaya ilişkin kaygılar yaşadığı bir döneme 
rastlamaktadır. Rüya aleminde yaşadığı deneyimler bir taraftan gündelik 
endişelerini ortaya koyarken diğer taraftan kariyerine yönelik arzularını ve 
beklentilerini açığa çıkarmaktadır. Gündelik hayatın geçiciliğinde unutula-
cak ayrıntıları kaydederek saklamak konusunda oldukça istekli olan Mah-
mud Paşa’nın rüyalarında gördüğü kişiler ve mekanlar çevresine ve oluştur-
duğu ilişki ağlarına dair ipuçları vermektedir. Bu çalışma kapsamında, rüya 
aleminde tecrübe ettiklerine odaklanarak, bir Osmanlı paşasının ‘ben’ine 
ışık tutmaya çalışacağız.
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Ömer Deryâ Bey ve Estergon’a Dair Manzûmesi

Abdullah Uğur
(Marmara Üniversitesi)

Estergon kalesinde asker olan Ömer Deryâ Bey’in kalede bulunan gazileri 
ve kendi başından geçen olayları anlattığı eserinin bugün için bilinen tek 
nüshası Leipzig Kütüphanesinde B. Or. 78 numarada kayıtlı bulunmaktadır. 
Eser ilk olarak Babinger’in dikkatini çekmiştir. Babinger, Osmanlı Tarihi 
Yazarları adlı eserinde (s.149) Ömer Bey için şu bilgileri aktarmaktadır: 
“Mahlası Deryâî olan Ömer Deryâ önceleri Levend sonra Ağa sonra bey 
olan ve kendi dediğine göre bütün hayatını karısız, çocuksuz sınırlarda ge-
çirip yedi defa yaralanan bir savaş eri idi. Askerlik hayatını sade bir nesir 
ile anlatacak yerde Ömer şairliği denemiş ve İmparator’un Macaristan baş 
komutanı Fürst Karl von Mansfeld tarafından Grans’ın zabtını (1003/1595) 
ve on yıl sonra Türkler tarafından geri alınmasını vâfir vezninde bir nazm 
ile kaleme almıştır. İlk kuşatmada Ağa olarak bulunup oradaki durumu iyi 
bilen Ömer, kendi şahsiyetini mübalağalı bir şekilde yükselterek muhare-
beleri, Grans şehrini ve saireyi tasvir etmektedir, pek tarihi değeri olmayan 
bir eserdir.” Babinger’in Ömer Deryâ Bey hakkındaki bu mütalaaları kıs-
men doğrudur. Eserin edebî olarak bir değeri olmadığı gibi vâfir vezninden 
ziyade hece ölçüsüne dayalı tek düze bir anlatım görülmektedir. Şüphesiz 
Ömer Derya Bey’in eserini manzum olarak kaleme almasında diğer asker-
lerin esâret anlatılarının manzum olarak kaleme alınmasının etkisi vardır. 
(Bkz. Esîrî, Hindî Mahmûd). Deryâ Bey’in eseri ise bu eserlerden farklı ola-
rak bir esaret anlatısı değildir. Babinger’in eseri tarihî bakımdan değersiz 
olarak nitelemesi tamamen kendi döneminin tarih yazıcılığı ile alakalı bir 
tutumdur. Bugün ben merkezli anlatının bilim dünyası tarafından günde-
me getirilmesiyle birlikte Ömer Deryâ Bey’in eseri de dikkatlerden kaçma-
malıdır. Deryâ Bey’in eserine “Zenân ebyâtı Türkîsi degül bu / Şol destânlar 
ki okurlar degül bu // Kimin şâirler uydurmuş gümândur / Kimi olmış kimi 
dahi yalandur” beyitleriyle başlaması ve kendi eserini kurmaca bir metin 
olarak görmediğini belirtmesi dikkat çekicidir. Buradan sonra müellif sı-
rasıyla Estergon kalesinin içinde bulunan camiyi, civardaki çeşmeleri, her-
halde ilginç bulduğu için kalede bulunan su kulesini tanıtır. Daha sonra 
gazilerin medhine geçip usta gazileri isimleriyle anar. Bu bölümden sonra 
“Musannif kendü hâlin şerh itdügün beyân ider” başlığıyla birlikte kendi 
hayatı hakkında açıklayıcı bilgiler verir.
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“Kendini Çeviren” Bir Osmanlı Tercümanı: Murad Bey ve 
Tesviyetü’t-teveccüh

Ekin Öyken
(İstanbul Üniversitesi)

16. Yüzyılda yaşamış Macar asıllı Osmanlı Tercümanı ve yazarı Murad bin 
Abdullah (1509 - yak.1586) ilk bakışta, savaş esiri olarak Osmanlı’ya getirilen 
ve gayri-Müslüm bir köle olarak katlandığı görece zor yaşam şartlarını iyi-
leştirmek için Müslüman olan İbrahim Müteferrika gibi mühtedilerden biri 
gibi görünse de, ilmihal türündeki Tesviyetü’t-teveccüh ile’l-hakk eseri ince-
lendiğinde, kendisinin İslam dinine yönelme sebebini, içten bir bağlanma ve 
hakiki bir iman olarak ifade ettiği görülür. Her durumda, onun gibi İslam’ı 
Batı dünyasına, özellikle de Hıristiyan ilahiyatçılara tanıtmak amacıyla eser 
yazan mühtediler bilebildiğimiz kadarıyla yok denecek kadar azdır. Asıl adı 
Balázs Somlyai olan Murad Bey, söz konusu eserinde hem uzun sayılabilecek 
otobiyografik bir anlatıya yer vermiş hem de, İslam’ın temel ilkelerini açıkla-
dığı bölümler de dâhil olmak üzere birçok yerde kendi bakış açısını doğrudan 
ortaya koymuştur. Yazarın Türkçeyi, Osmanlı kültürünü ve İslam’ı yaklaşık 
20 yıl boyunca muhtelif kaynaklardan ama yerinde tecrübe ederek tanıdık-
tan sonra yazdığını öğrendiğimiz ve bizzat Latinceye tercüme ettiği Tesvi-
yetü’t-teveccüh, otobiyografik karakteri ve bununla doğal olarak ilişkili öz-
nelliğiyle tam bir ben-anlatısı örneğidir. Bizzat açıkladığı, eseri yazma sebebi 
de bunu destekler: İhtida ettikten yıllar sonra, görevle gittiği Transilvanya’da 
tutsak edildiği süre içinde Avrupalı din adamlarıyla yaptığı ilahiyat tartış-
malarında İslam’ın hakkıyla bilinmediğini görmüş ve Batı’yı gerçek İslam’la 
tanıştırmak amacıyla, kendi deneyimini merkeze aldığı bu eserini yazmıştır. 
Önerdiğimiz tebliğde, bilindiği kadarıyla sadece iki müellif nüshasıyla günü-
müze ulaşan bu ilginç eserin, aynı yazmalarda bulunan ve daha önce ince-
lenmemiş olan Latince tercümesinden ilgili bölümlere odaklanarak, önemli 
bir Osmanlı tercümanının kendi kelimelerinden yansıyan kültürel kimliği-
nin ana hatlarını, güncel çeviri ve kültür tarihi yaklaşımları doğrultusunda, 
özellikle de çeviribilimci Gideon Toury’nin “değişim aktörleri” (agents of 
changes) kavramı ışığında ortaya koymayı amaçlıyoruz. Özgün metni ya da 
çevirisi daha önce herhangi bir dilde tam olarak yayımlanmamış, bu az bili-
nen eseri, dönemin Türkçesi ve kültür tarihi konusunda çalışan bir meslekta-
şımızla birlikte, Türkçe - Latince karşılaştırmalı ve yorumlu bir kitap olarak 
yayımlamaya hazırlandığımızı belirtmek isteriz. Tebliğimizin kabul edilmesi 
durumunda, Çalıştay’ın sağlayacağı bilgi ve fikir teatisinin de yakın zamanda 
çıkacak bu yayına önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
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Savaşa Otobiyografik Kaynaklardan Bakmak: 
Osmanlı Askerlerinin Birinci Dünya Savaşı Hafızası

Mehmet Beşikçi
(Yıldız Teknik Üniversitesi)

Bu tebliğ Birinci Dünya Savaşı’na katılan Osmanlı askerlerinin otobiyogra-
fik metinlerine odaklanmakta, Osmanlı Cihan Harbi tecrübesini bilhassa 
orta-alt rütbeli ve rütbesiz askerlerin hatırlama kayıtları üzerinden analiz 
etmenin potansiyellerini tartışmaktadır. 

Tebliğ iç içe geçen iki katmandan oluşmaktadır. İlk katmanda, Osmanlı as-
kerlerinin düşük okuryazarlık oranını peşinen mutlak bir ölçüt olarak alan 
önyargılı yaklaşımların aksine, Cihan Harbi’ne dair hatırı sayılır bir hatır-
lama kaydının mevcut olduğu gösterilmektedir. Konuya dair mevcut oto-
biyografik kaynak havuzunun eleştirel bir tanıtımını yapan tebliğ, mezkûr 
havuzun gerek sayısal ölçeği gerekse içeriğinin, bir yandan askerlerin kendi 
kişisel tecrübelerine, diğer yandan da Türkiye’deki resmî ve kolektif hafızaya 
dair çeşitli faktörler tarafından şekillenmiş-şekillenmekte olduğunu ortaya 
koymaktadır.
 
İkinci katmanda ise askerlere ait otobiyografik kaynakların tarih araştır-
malarında nasıl kullanılması gerektiği üzerine metodolojik bir analize gi-
rişilmektedir. Hatırlamanın sabit ve durağan bir işlem olmadığı, koşullara 
ve zamana göre değişebildiği, hatırlamayla hatırlanan arasında sürekli bir 
etkileşim olduğu, dolayısıyla da kişisel tecrübe denen şeyin de aslında in-
sanın hatırlama süreci içerisinde sürekli yeniden şekillenebileceği, burada-
ki tartışmanın temel noktalarından biridir. Bu anlamda, tecrübe ve hafıza 
kavramlarını birbirinden ayırmak güçtür. Ayrıca, bu noktadan hareketle, 
Cihan Harbi’ne katılan askerlerin otobiyografik kayıtlarıyla, Türkiye’de er-
ken Cumhuriyet döneminde gelişen (ve değişen yoğunlukta olmak üzere 
Cumhuriyetin sonraki dönemlerinde de devam eden) Birinci Dünya Sava-
şı’na dair hâkim resmî söylemin oluşumu ve muhafazası arasında, seçmeci 
olmakla birlikte dinamik bir bağ olduğu tartışılmaktadır. 
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Bir Dava Vekilinin Hatıraları (1852-1909): Eyübzâde 
Mehmed Hamdi

Emre Eken
(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Geç dönem Osmanlı’sında (19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl başı) hatırat türün-
den kaynakların çeşitliliği ve önceki dönemlere nazaran nicel artışı göze 
çarpmaktadır. Bu tebliğde, pek çok değişik mesleği icra ettikten sonra dava 
vekilliği yapmaya başlayan Eyübzâde Mehmed Hamdi’nin 1852 ilâ 1909 
yılları arasını kapsayan “safahat-ı hayat” adlı hatıratı üzerine yoğunlaşıyo-
rum. Mehmed Hamdi, Doğu Karadeniz’in köklü ayan ailelerinden Eyüboğ-
lu ailesinin bir üyesi; ailenin tanınmış bireylerinden ise şair-ressam Bedri 
Rahmi Eyuboğlu ile yazar-çevirmen Sabahattin Eyuboğlu’nun dedesidir. 
Mehmed Hamdi’nin hatıratı, içeriği itibarıyla Eyüboğlu aile tarihine doğ-
rudan katkı yapmasının yanında, hatıratın bizzat kendisi de bir araştırma 
öznesidir ve kanımca “ben anlatısı” (ego document) çerçevesinde ele alın-
malıdır. Mehmed Hamdi’nin hatıratını ilginç kılan iki önemli nokta oldu-
ğunu düşünüyorum. Bunlardan ilki; Mehmed Hamdi’nin kariyer örün-
tüsündeki çeşitliliktir. Yazarımız meclis kalemi mukayyidliği, âşâr ikinci 
kâtipliği, Sultansuyu Çiftliği ikinci kâtipliği, mahkeme mülazımlığı, zâbıt 
kâtipliği, bidâyet mahkemesi başkâtipliği gibi meslekleri icra ettikten sonra 
mekteb-i hukuk mezunu olmamasına rağmen dava vekilliği yapmıştır. Ya-
zarımızın kariyer yelpazesindeki bu genişlik hatıratında sunduğu bilgilere 
de yansımıştır. Bu yönüyle hatıratın Osmanlı iktisat tarihi, sosyal tarih ve 
hukuk tarihi çalışmalarına özgün katkılar sunacağı görüşündeyim. Hatıra-
tın yazarının âşâr ikinci kâtibi sıfatıyla mültezimlerle katıldığı âşâr vergisi 
toplama işinden detaylı bir şekilde bahsetmesi, görece geç bir dönemde ilti-
zam yoluyla yapılan vergi tahsilâtı usulünün sahadaki pratiğine dair birincil 
ağızdan bir örnektir. Bu noktada hatırat, âşâr toplanacak köylerde vergiye 
tabi mahsulü hesaplama, köyün vergi yekûnunu ortaya çıkarma, kâtipler 
ile ahali arasındaki vergi pazarlıkları ve sulh yöntemlerine değinmesi bakı-
mından kıymetlidir. Yazarımız hatıratında çoğunlukla mesleki gerekçeler-
le gerçekleştirdiği seyahatleri, bulunduğu şehirleri tasvir etmeyi, tanıştığı 
insanlara dair gözlemlerini, muhtelif ulema erkânına yaptığı ziyaretleri de 
işlemeyi unutmamıştır. Bu bakımdan hatırat bize orta halli-sıradan bir Os-
manlı memurunun 19. yüzyılın ikinci yarısındaki günlük hayat pratiklerini 
sunmaktadır. Hatıratın ikinci ilginç noktası ise; yazarımızın dava vekiliyken 
kazandığı bazı davaların özetlerine hatıratının sonunda “Kazanılan Bazı 
Davalar” başlığı ile yer vermesidir. 
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Hatıratın yazarı, ruhsatnameli bir dava vekili olduğundan dolayı genelde 
Osmanlı hukuk tarihi; özelde ise dava vekilliği (avukatlık) mesleğiyle ilgi-
lenen araştırmacılar için hatırat başlı başına bir kaynak niteliğindedir. Zira, 
bahse konu dönemde hatırat sayısında artış olsa da yazarımız, kanaatimce, 
bu döneme dair hatıralarını kaleme almış ilk/tek dava vekili olma özelliğine 
sahiptir. Sunumum, hatıratın detaylı analizi ile literatürdeki yerinin tartışıl-
ması üzerine gerçekleşecektir.

Bir Osmanlı Sipahisi Temaşvarlı Osman Ağa’nın Esaret 
Hatıraları Bize Ne Söyler?

İbrahim Şirin
(Kocaeli Üniversitesi)

XVII. Yüzyılın ikinci ve XVIII. Yüzyılın ilk yarısında yaşamış Osman Ağa 
Temaşvar’da bir askerin oğlu olarak dünyaya gelmiş kendisi de küçük yaş-
larda orduya katılmış bir sınır boyu süvarisi olarak görev yaptığı sırada 
1687 senesinde Lipova kalesinde Avusturyalılara esir düşmüştür. Osman 
Ağa’nın esaret hayatı yaklaşık 12 yıl sürmüştür. Beş yıla yakın zindanlarda 
oldukça kötü koşullarda hayatta kalmaya çalışmıştır. Kalan 7 yılı Viyana’da 
kendisini satın alan efendisinin yanında geçirmiştir. Osman Ağa bütün teh-
likeleri göze alıp esaretten kurtulmuş doğup büyüdüğü şehre Temaşvar’a 
yeniden dönmüştür. Eski mesleğine devam ederken bir yandan tercüman-
lık işleriyle de uğraşmıştır. Temaşvar’ın elden çıkması üzerine İstanbul’a 
göçmüş Tophane semtine yerleşmiştir. Osman Ağa sınır boyu süvari askeri 
olarak eğitim seviyesi düşük okur/ yazar bir askerdir. Osman Ağa 1724 yı-
lında İstanbul’da esaret günlerini de içeren hatıralarını tamamladı. Osman 
Ağa’nın söz konusu hatıraları Londra’da British Museum’da bulunmaktadır. 
Eser tek nüshadır. Biz bu bildiri’de Osman Ağa’nın hatıralarının bize neler 
söyleyebileceğini ele alacağız. Osman Ağa anlatısının XVIII. Yüzyıl Osman-
lı dünyasını anlamamıza ne kadar imkan verip vermeyeceğini tartışacağız.
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Ben-Anlatı Olarak Temeşvarlı Osman Ağa’nın Hatıratı: 
Duyguların Tarihine Bir Kaynak

R. Aslıhan Aksoy Sheridan
(TED Üniversitesi)

Ben-anlatılara yönelik araştırmalar, tarih yazımında oldukça az yer bulan birey-
sel deneyimlerin “ses”inin daha güçlü yankılanmasını sağlar. Özellikle anlatı bi-
çimindeki bu türden tarihsel belgeler yalnızca geçmiş zamanın kişisel deneyim-
lerine yönelik görü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda belirli tarihsel anlardaki 
geçmiş beşeri deneyimin bireysel düzlemde yarattığı birer iç resmi yakalamak 
için de olanak sunar. Osmanlı tarihyazımı çalışmalarında Osmanlı literatürün-
de yer alan ben-anlatılara yakın zamanda daha çok bilimsel ilgi gösterilmeye 
başlamış ve birkaç çok önemli kaynak meslekdaşlarca yakın zamanda basılı 
olarak erişilebilir kılınmıştır. Ancak yine de henüz bu türden kaynakların çok 
azı kişisel ve tarihsel bağlamları açısından ayrıntılı biçimde incelenebilmiştir. 
Bu bildiride, saygıdeğer meslektaşlarca yakın zamanda arşiv tarama çalışma-
larıyla tarihsel gerçekliğine yönelik çok değerli olgusal araştırmalar gerçekleş-
tirilmiş bir tarihsel kaynak olan Temeşvarlı Osman Ağa’nın (ö. 1724) hatıratını, 
bu kez bir ben-anlatı olarak bağlamsallaştırmayı deneyeceğim. Bilindiği üzere, 
Osmanlı ve Habsburg hanedanlarının egemenlik alanları arasında oluşan sı-
nır boyunda görev yapan Osman Ağa, 1683 Viyana muhasarasını takip eden 
bozgun sırasında 1687’de esir alınmıştı. 12 yıl süren esareti sırasında Avusturya 
topraklarında farklı yerlerde bulunmuş ve Viyana’da uzun yıllarını geçirmişti. 
Sonunda firar ederek İstanbul’a geri dönebilmiş, payitahtta dragoman olarak 
uzun yıllar hizmet ettikten ve dönüşünden ancak yirmi yıl kadar geçtikten son-
ra esaret yıllarına ilişkin hatıratını kaleme almıştı. Bu nedenle bu bildiride onun 
hatıratını, bir tarihsel deneyimin açık tanıklığı olarak okumak yerine, söz ko-
nusu tarihsel bağlam içinde Osmanlı tebaasından bir bireyin belleğinin işleyişi 
dolayımında gerek esareti sırasında gerekse sonrasında deneyimlediği duygu 
ve düş kırıklıklarının kayda geçtiği bir ben-anlatı olarak değerlendireceğim ve 
bu yolla bu kişisel bellek kaydının dönemin Avrupası karşısında deneyimlenen 
Osmanlı askerî başarısızlıklarına yönelik toplumsal algıyla nasıl ilişkilendiğini 
çözümlemeyi hedefleyeceğim. Erken modern dönemde esaret, farklı ve büyük 
oranda düşman kültürel bağlamların karşılaşma ve etkileşimini mümkün kılar-
dı: Bu bakımdan Osman Ağa’nın hatıratı da 17. yüzyıl sonunda deneyimlenen 
bu tarihsel dönüm noktasının yarattığı duygusal etki ve temellerin Avrupa ve 
Osmanlı İmparatorluğu’nun farklılıklarına yönelik kültürel olarak inşa edilen 
toplumsal algı ve anlayışa nasıl yol açtığını anlamak için bize tarihsel olduğu 
kadar kişisel de bir olanak verir.
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Asrî Zamanların Başlarında Paris’te Bir Yeniçeri? 
BnF suppl. turc 221 Üzerine Bazı Saptamalar

Güneş Işıksel
(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

 İlk olarak Gündüz Akıncı’nın değindiği, Cemal Kafadar’ın da bir makale-
sinde iyi kötü ele alıp Mısırlı bir yeniçeriye atfettiği Risale-i Fevâidü’l-Mülûk 
adlı, önemli bir kısmı Fransa’nın Altın Çağı olarak bilinen XIV. Louis dönemine 
değin kayda değer gözlemler içeren yazma, yazıldığı dönemde Batı Avrupa’yı 
ele alan seyahatnâme vb. metinlerin azlığı nedeniyle, ister istemez, ilgi çekme-
sinden maada bir ben-anlatısı olarak da addolundu. Ne var ki, metnin kodi-
kolojik, biçemsel ve içeriksel çözümlemesi, bu risalenin çok farklı gerekçelerle 
hazırlandığını, üstelik de Türkçe tasarlanmadığını ihsas ediyor. Bu sunumda, 
bir yandan bu metin eleştirel okuması yapılırken öte yandan, XVII. yüzyıl so-
nunda hem Mısır’ın kültür ortamı hem de Fransa’nın Kahire konsolosu Benoît 
de Maillet’nin meslekî ve entelektüel güzergâhı gözden geçirilecek. 

Osmanlı Ben-Anlatısında Geç XVII. Asır Örneği Olarak 
Hasan Esîrî ve Esaret Notları

Göker İnan
(Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı)

Yazdıkları, gözlemleri ve tespitleriyle Osmanlı sahasındaki “ben-anlatısı”na 
katkı sağlayan müelliflerden biri de Hasan Esîrî’dir. 1650’lilerde Bursa’da dün-
yaya gelen Esîrî, genç denebilecek bir yaşta Osmanlı ordusuna girmiş ve gerek 
Doğu’da gerekse Batı’da çok sayıda sefere katılarak birçok ülkeyi görme fırsatı 
yakalamıştır. Ona “Esîrî” denmesi 1683 II. Viyana Kuşatması sonrasında on altı 
yıl süren Kutsal İttifak Savaşlarının birinde Avusturyalılara esir düşmesinden 
ileri gelmektedir. Yaklaşık iki yıl süren esaret hayatı boyunca Ceneral İştanodon 
adlı üst rütbeli bir subayın hizmetinde kalan bu yazar-asker, burada geçirdiği 
zaman zarfında boş durmamış; yabancı diller öğrenerek ve kitaplarla meşgul 
olarak ufkunu ve bilgisini genişletmiştir. Diğer taraftan her fırsatta kurtuluş fid-
yesini ödeyip özgür kalabileceği düşüncesiyle Avusturya-Macaristan İmpara-
torluğu’nun askerî nizamı ve ordusu hakkında istihbarî bilgiler toplamıştır. En 
nihayetinde özgürlüğüne kavuştuktan sonra söz konusu gözlem ve bilgilerini 
Osmanlı devlet adamlarıyla paylaşmış ve bazı stratejik bölgelerin istirdat edil-
mesinde önemli bir rol oynamıştır. Sonraki yıllarda Doğu’da isyan eden bedevî-
lere karşı gerçekleştirilen seferlere de katılarak yararlılıklar göstermiştir. 
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İşte Hasan Esîrî’nin kendisi ve çevresi hakkındaki bu kadar ayrıntılı bilgiyi 
onun seksen yaşını geçkin bir şekilde kaleme aldığı Mi’yârü’d-Düvel ve Mis-
bârü’l-Milel adlı hacimli eserindeki satır altı “ben-anlatıları”nda yakalayabil-
mekteyiz.

On the genesis and function of Durrat taj al-rasa’il, and Its 
relationship to Al-Fawa’ih al-miskiyyah fi al-fawatih

al-Makkiyah

Cornell H. Fleischer,
(The University of Chicago/ Chicago Üniversitesi)

Most particularly because the manuscript is apparently unique and also lack-
ing both beginning and final folios, the genesis and rationale for composition 
of the Durrat taj al-rasa’il would seem mysterious, or at least an open ques-
tion.  It is, moreover, clearly an autograph, and so likely not intended for a 
wider circulation, which it clearly did not attain—unlike many of Bistami’s 
other works (substantially represented in the Palace library of Bayezid II, the 
Palace library being the ultimate source of many manuscripts later de-acces-
sioned to Aya Sofya, Suleymaniye, and, yes, Nuruosmaniye collections), nota-
bly but not singularly Fawa’ih al Miskiyyah and Nazm al-suluk fi musamarat 
al-muluk.  Both of these are mature and comprehensive works composed for 
Murad II, and as I have written elsewhere form foundational parts of a project 
(Bistami’s) to elevate and magnify the status of the Ottoman dynast to the 
status of universal, and millennial, Emperor of Islam, rival to the Timurid 
Shahrukh.

The clue is the contiguity of the Fawa’ih and the Durrah , composed with-
in a year or so of one another.  The Fawa’ih is not an ad hoc compendium 
of Bistami’s works, but a concerted work of self-fashioning aimed at refut-
ing accusations of heresy and at explaining why Bistami is to be considered 
“One of the Men of Learning of the Age.” Fawa’ih begins with two distinct 
introductions and indices/tables of contents, the first listing the projected one 
hundred chapters, the second listing the sciences encompassed by Lettrism.  
In terms of content and even phraseology—a list of the author’s works com-
posed “between 795 and the current year 844,” the genesis of gnostic knowl-
edge virtually identical with that in the Durrah, composition provoked by 
“qasd sum’at man ata al-Rum za’iran”—there is clear intellectual, lexical, and 
chronological overlap between the openings of the Fawa’ih and intent and 
date of the Durrah.  Furthermore, Fawa’ih ends with the twenty-ninth chap-
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ter, a hagiography/heresiography entitled “On the Saints of God and Saints 
of Satan,” which itself contains not one but two denunciations of Fazlullah of 
Astarabad and his followers as belonging to the Satanic party.  The point of 
Fawa’ih, at this crucial date, is to establish Lettrism as not only licit but also 
both root and pinnacle of all sciences; to distinguish between true and false 
knowledge just as, given that Sufism is the second path to knowledge paral-
lel to Lettrism, there are false claimants to mystical accomplishment; and to 
establish Bistami’s own rightful place among the true men of learning of his 
own generation and time.  His own path to this learning, his contributions, 
contacts, and network of influence and admiration, generally alluded to in 
Fawa’ih, are detailed and historicized in the contemporaneous Durrah, clear-
ly a part of this self-fashioning (rather than purely autobiographical) project 
produced at a politically crucial moment.

‘Abd al-Rahman al-Bistami’s Autobiography: A Blurry 
Window to the Intellectual Life in Anatolia and Syria 

in the Fifteenth Century (Abdurrahman el-Bistami’nin 
Otobiografisi: Onbeşinci Yüzyıl Anadolu ve Suriye’sinin 

Düşünce Dünyasına Açılan Puslu Bir Pencere)

İlker Evrim Binbaş
(Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn/ Rheinische-

Friedrich-Wilhelms Üniversitesi, Bonn)

‘Abd al-Rahman al-Bistami’nin henüz yayınlanmamış otobiografik eseri Dür-
ret taji’r-resa’il içeriği ile bize on beşinci yüzyıl düşünce dünyasını anlamamız 
açısından çok değerli fırsatlar sunmaktadır. Al-Bistami bu eserde okuduğu ve 
çalıştığı eserlerin bir listesini vermekle kalmamış, ilişkide bulunduğu kişilerin 
de isimlerini vererek bize o dönemin düşünsel ağlarını çalışabilmemiz için de 
çok değerli bir malzeme öbeği sağlamıştır. Dolayısıyla Dürret, kişiler-arası ve 
metinlerarası çalışmalar açısından çok önemli bir kaynaktır. Yalnız burada 
gözden kaçan bir nokta, bu kişiler ve metinlerarasılığın aynı zamanda Bis-
tami’nin kendisi hakkındaki görüşlerini de belirlemiş olmasıdır. Dolayısıyla, 
Dürret kendi dönemine bir pencere açarken, eserde bahsedilen her kişi ve 
kitap da Bistami’ye açılan bir pencere durumundadır. Konuşmamda, ben an-
latılarının sadece bir kişinin kendisi ve çevresi hakkındaki görüşlerinin bir 
yansıması ve ben donanımının (self-fashioning) bir aracı olmadığını, bun-
ların daha da ötesinde, kişiler, metinler ve düşünce ağlarının kesişim nokta-
sında her üç alanı da etkileme gücüne sahip söylem öbekleri olduğunu ileri 
süreceğim.
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Authorship and Spiritual Initiation in al-Bistāmī’s Durrat 
tāj al-rasā’il

Noah Gardiner
(University of South Carolina/ Güney Carolina Üniversitesi)

This paper will explore themes of spiritual initiation in al-Bistāmī’s literary 
autobiography Durrat tāj al-rasā’il as well as other works in his corpus. Spe-
cial attention will be paid to extraordinary elements of al-Bistāmī’s accounts 
of authorship, including his dream encounters with the Prophet and other 
discarnate actors. It is argued that al-Bistāmī’s concept of authorship is quite 
distinct from that of modern authors, and that he considered it a task in-
eluctably linked to his own spiritual progress as well as that of the world. 

İrfânî Hakikatlerin Temsilcisi Olarak
Abdurrahman Bistâmî’nin Entelektüel Otobiyografisi ve

Anadolu’daki Faaliyetleri

Veysel Kaya
(İstanbul Üniversitesi)

Abdurrahman Bistâmî (ö. 1454), Tanrı’nın Hz. Muhammed’in ümmetine 
bir lütfu olarak, daha önceki ümmetlerden görülmeyen ilâhî ilimlerin kendi 
zamanında ortaya çıktığı düşüncesindedir ve bizzat kendisini bu ilimlerin 
ve onlara bağlı sırların yayıcısı olarak görür. Bir nevi bir otobiyografi olarak 
kaleme aldığı Dürretü Tâci’r-Resâil’i, kendi tabiriyle “basmadık yer bırak-
madığı” Anadolu’da karşılaştığı sûfîler ve harf ilminde derinleşen âlimleri 
anlatmak için kaleme aldığını söyler. Bistâmî’nin bu ulemâ ile karşılaşması, 
kendi yazdığı eserleri onlara okutma faaliyeti ile beraber gerçekleşmiş ve 
Bistâmî bununla hakîkî ilimlerin yayıcısı olarak misyonunu tamamlamak 
ve “ihvânü’s-safâ” olarak isimlendirdiği bir ulemâ ağı kurmak için çalışmış-
tır. Bistâmî’nin bu özel âlimler ağının içinde, Muhammed Buhârî, Nu’mâ-
nüddin Nu‘mân b. Hâlid, Yâr Ali, İdris b. Sa‘îdüddin Muğlavî, Abdülkerim 
b. Abdülcebbar, Fakih Paşa (Şihabüddin b. Ahmed), “asrın Galen’i” olarak 
nitelenen İbn Şerefüddin, Tâcüddin Abdülvehhâb b. Nasrullah, Fazlullah b. 
Necmüddin, Kara Şemsüddin Ayasluki, Fazlullah b. Hüseyn İznikî gibi dö-
neminin etkin isimleri vardır. Bu isimler Bistâmî’ye ait çeşitli eserleri onun 
rahle-i tedrisinde okumuşlardır. Bu tebliğde Bistâmî’nin kendisi ve çevresi 
hakkında verdiği otobiyografik bilgiler, Bistâmî’nin telif ettiği eserleriyle 
gerçekleştirmek istediği proje çerçevesinde ele alınacaktır.
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