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Üniversitemizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği
yaparak düzenlediği Uluslararası Osmanlı İstanbulu sempozyumlarının dördüncüsünü gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir mutluluk
duyuyoruz.
Önceki toplantılarda bu sempozyumlar dizisinin amacı, hedefleri, kapsamı ve yöntemi konusuna değinilmişti.
Son zamanlarda tarihe olan merakın arttığı, ülkemizde özellikle Osmanlı dönemine yoğun bir ilginin bulunduğu görülüyor.
Bunu sevinçle karşılamak gerekir. Zira bugünün dünyasını ve Türkiye’sini iyi analiz edip değerlendirebilmek için Osmanlı’nın çok iyi
bilinmesine ihtiyaç var.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi vizyon ve misyonuna uygun
olarak, bu amaca hizmet etmek üzere Osmanlı tarihi, müesseseleri,
kültür ve medeniyeti vb. alanlarda çalışmalar yapacak istekli ve yetenekli gençlerin yetiştirilmesi ve nitelikli akademik katkılar sağlanması için önemli bir çabanın içinde. Tarih bölümüyle sınırlı olmaksızın Üniversitenin birçok programında ortaya konan bu çabaların
kısa sürede bilim çevrelerince kolayca fark edilen semereler vermeye
15

OSMANLI óSTANBULU IV

başladığı söylenebilir. Kurumumuz bünyesindeki hemen bütün lisans
programlarının üniversite giriş sınavlarında yüksek puanlar alan, lisansüstü programlarının da lisans dönemlerinde üstün başarı gösteren adayların ilgi odağı haline geldiği açıkça görülüyor. Bu sonuç ile
üniversitemizin güçlü akademik kadroya sahip olması arasında sıkı
bir bağ bulunduğu gözardı edilemez. Diğer taraftan üniversitemizin Osmanlı araştırmaları alanında kısa sürede uluslararası bir tanınırlık düzeyine geldiğini belirtmek gerekir. Bu bağlamda Osmanlı
araştırmaları açısından Tarih Bölümü’nün öncü konumda olması
tabii karşılanmalıdır. Nitekim dört yıldır düzenli ve seviyeli biçimde sürdürülen “Uluslararası Osmanlı İstanbulu” sempozyumları ve
İSAM’la müşterek olarak çıkarılan ve AHCI tarafından taranan Osmanlı Araştırmaları dergisi ağırlıklı olarak bu bölümün gayretleri ile
gerçekleşiyor.
Yüce Mevlâ’ya şükürler olsun ki, başlangıçtan bu yana Uluslararası Osmanlı İstanbulu sempozyumları ilim, fikir ve sanat muhitlerinin seçkin simalarını bir araya getiren, ilmi tecessüsü harekete geçiren, seviyeli bir atmosfer oluşturdu. Özel bir akademik tat hissettiren,
hatta tabiri caizse bir tür tiryakilik aşılayan bu atmosferi koruyup
aynı kıvamda sürdürebilmek için, takdir edersiniz ki sürekli bir ilgi
ve çabaya ihtiyaç var. Konunun ehli olanlar iyi bilir: Nitelikli uluslararası toplantıların her yıl düzenli bir biçimde gerçekleştirilebilmesi
kolay değil; hele tebliğler kitabının 6-7 ay gibi kısa bir süre içinde
yayınlanır hale gelmesi önemli bir başarı. Kuşkusuz bu başarıyı her
şeyden önce sempozyum Düzenleme Kurulunun ciddi ve fedakâr
gayretlerine borçluyuz. Gerçekten bir toplantının bitiminden hemen
sonra bir yandan müteakip toplantının hazırlık ve duyuruları yapılıyor, diğer yandan da tamamlanan toplantıya ait tebliğlerinin yayım
faaliyeti için kollar sıvanıyor. Tebliğler gerek kitap tarzında basılarak
gerekse dijital ortamda yayımlanarak ilim dünyasının istifadesine sunuluyor.
Bu vesileyle Bilim Kurulunun saygıdeğer üyelerine ve ağır bir
yükü yıllardır gönüllü olarak omuzlayan Düzenleme Kuruluna, bu
kurulda resmen veya fiilen görev yapan akademik ve idari personelimize şükranlarımı sunmayı vazgeçilmez bir görev sayıyorum. Kurul
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Başkanı ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Feridun Emecen’le birlikte
büyük özveri örneği gösteren Başkan Yardımcısı ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Ali Akyıldız’ın yoğun ve dikkatli çalışmalarını özel olarak vurgulamam gerekir. Yine Akademik Sekreteryayı yürüten ve bu arada doçent unvanını da almış bulunan Emrah
Safa Gürkan ile doktora çalışmaları arasında emeğini esirgemeyen
araştırma görevlimiz Cengiz Yolcu’yu, İdari Sekreteryayı üstlenen
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürümüz Mehmet Yılmaz’ı
özel olarak belirtmeliyim. Programda isimleri kayıtlı olan değerli
öğretim üyelerimiz Alphan Akgül, Ertuğrul Ökten, Mehmet Şakir
Yılmaz, Özlem Çaykent’e, isimleri kayıtlı olmayan fakat bu toplantılara önemli katkılar sağlayan akademik ve idari personelimize ve
üniversitemizde görevli olmasa bile fikri katkılarını ve yardımlarını
esirgemeyen değerli dostlarımıza teşekkürlerimi ifade etmek isterim.
Özellikle aynı ortamı paylaştığımız İSAM personeli ve mensuplarının kıymetli yardımlarını zikretmeliyim; hepsini temsilen muhterem
başkanımız Raşit Küçük hocamıza şükranlarımı sunuyorum.
Bu toplantıların organizasyonu ve alt yapı çalışmaları için hem
profesyonel emeğe hem maddi desteğe ihtiyaç bulunduğu açık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Dr. Kadir Topbaş ilk
günden itibaren ilgi ve desteğini hiç esirgemedi; Başkan Danışmanı
Sayın Sabri Dereli ve İBB tarafından görevlendirilen ekipte çalışanlar sempozyumların en iyi biçimde gerçekleştirilebilmesi için samimi
bir çaba içinde oldular. Kadir Topbaş başkanımızın şahsında hepsine
içtenlikle teşekkür ediyorum.
Tabii ki bu toplantıların can damarları mesabesindeki tebliğ
sahiplerine, açılış ve kapanış oturumlarının konuşmacılarına ve oturum başkanlarımıza, yine sempozyumu büyük bir ilgiyle izleyerek
canlı bir tartışma ortamı oluşturan değerli katılımcılara içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu yıl 61 tebliğ sahibi ve konuşmacının 39’i Türkiye’den, 23’ü yurt dışından katılıyor. Yurt dışından en yüksek katılımın
Amerika Birleşik Devletleri’nden olduğunu görüyoruz. Bu yılın açılış oturumundaki sunum konuşmasını sanat tarihi alanının mümtaz
simalarından Prof. Dr. Selçuk Mülayim hocamız yapacak.
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Kuşkusuz bilim insanlarının temel kaygısı tarihi gerçekleri
bilimsel yöntemlerle ve akademik çalışmanın yüklediği sorumluluğun bilinci içinde ortaya koymak olacaktır. Fakat inanıyoruz ki bu
sempozyumun motivasyonu ile ortaya konan akademik ürünler, bir
yandan geçmişimizi ve günümüzü daha sağlıklı değerlendirmemize
imkan sağlarken ve geleceğimize ışık tutarken bir yandan da Osmanlı’nın insanlığa ve İslâm âlemine yaptığı olumlu katkılarla ilgili
programları, etkinlikleri ve yaşanan coşkuyu daha anlamlı kılacaktır.
Bu yılki Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu’nda da
“İstanbul’a yapılan seyahatlere ilişkin yabancı seyyahların izlenimleri”nden “Şehre gelen ilk Türkmen yerleşimciler”e, “16. yüzyılda
İstanbul’da bulunan casuslar”dan, “17. ve 18. Yüzyıllarda İstanbul’da
gerçekleşen isyanlar”a, “Boğaziçi’ndeki yerleşimler ve yapılar”dan
“İstanbul’un sanata, edebiyata ve musikiye yansımaları”na kadar çok
ilginç konuları dakik biçimde ele alan tebliğler eşzamanlı olarak üç
ayrı seksiyonda tartışılacak. Bunların canlı yayınla geniş kitlelere
ulaştırılması da planlanmış bulunuyor.
IV. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu’nun ufuk
açıcı, verimli bir toplantı olmasını diler, bütün katılımcılara teşriflerinden dolayı şükranlarımı sunarım.
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