Edebiyat Fakultesi Dekanlrfrna

Zamanrmrzda dunya tarih aragtrrmalarrnda , devletlerin ve cemiyetlerin tegkilat
ve bunyeleri , muesseseleri ,sosyal ve ekonomik gartlarr ile ilgili konulartn nastl
buyi.rk bir ehemmiyet kazandrklarr bu shadaki genig negriyata sathi bir goz

gezdirmekle kolayca anlagrlmaktadrr. Bizde de TOE nin kurulmastndan sonra ve
Abdurrahman geref, Ahmet Refik beyler gibi maruf tarihgilerimizin onderliii ile
bagltyan bu

istikametteki galrgmalar ve aragttrmalar Prof.Dr.F.Koprulii'nun

ile Bizans mliesseseleri arastndaki mukayeseyi
belirten ve vukuflu bir gekilde ortaya koydu$u bir sentezde ve bilhassa

Osmanlr miiesseseleri

Prof.l.H.Uzungargrlr'nrn bununla ilgili defierli eserlerinde kesin ifadesini
bulmug, mtrteakiben de , son zamanlarda bu alanda bir hayli onemli

ve eserlere gahit olunmuStur. Bugun , modern tarih
ara5trrmalarr siklet merkezini bilhassa bu istikamete yoneltmiStir.
gallgma, aragttrma

Buna basit bir misal olmak [izere, gegen Agustosta Stockholm'de toplanan
Tarih ilimleri Kongresindeki komisyonlardan bir goiunun ( Ortagafda ve
Ronesans devrinde Avrupa Universiteleri tarihi ,1750 den onceki fiyatlar
tarihi, Parlamentolar ve Diyet meclisleri tarihi, Mukayeseli dini muesseseleri

tarihi, sosyal hareketler ve sosyal geli5meler tarihi, mukayeseli askeri tarih
v.s. ) mi.iesseseleri tarihi ile ilgili bulundufunu zikredebiliriz.
milletlerarasi ilim cemiyetleri iginde hattrt saytlrr bir cemiyet olan
"societe Jean Bodin " 'in araSttrmalart ve faaliyeti sadece mukayeseli
muesseseleri tarihi vadisindedir ve bu ilim cemiyeti Kongreleri, galrgmalarr
ve eserleri ile tarih ilmine buyuk hizmetler yapmaktadir. Senelerden beri,
muhtelif memleket ve makamlardan , Universitemize, dolayrsiyle
Faki.rltemize sorulan suallerin ve istenen bilgilerin hemen pek go$unun
Keza ,

Osmanlr Devleti tegkilatr , miJesseseleri ve medeniyeti ile ilgili oldufu da

bir hakikattir.
igte bu ve burada tafsili uzun stirecekdi$er mi.ilahazalar gozonune altntrsa,
Fakultemizin tarih dalr iginde bu istikamette mustakil aragtrrma ve tedrisat
yapacak bir kursunun ihdasrnrn arttk zamanr gelmig oldufu kendilifiinden
anlagrlrr. Bu itibarla, Osmanlr imparatorlufru'na astrlarca devlet merkezliii
yapmig, argiv ve kiituphaneleriyle de geniS malzeme ve imkanlara sahip

I

bulunan bir sehrin, ilim ve irfan merkezi istanbul Universitesinin ilgili
fakUltesinde bir "Osmanlr Medeniyeti ve Mi.iesseseleriTarihi KUrsi'rsu "nun
tegkili gok yerinde olacaktir.Belli bagh dunya irniversitelerinde de milli tarih
ve bilhassa o milletin medeniyeti ve mtiesseseleri tarihinin mustakillen
aragtrrrlrp bir tedris konusu yaprldr[r gergefi goriJlmektedir.Osmanlr tarihi

ve medeniyeti gibi henirz bakir denecek bir seviyede bulunan ve diinya
tarihindeki onemli yerinin layikiyle anlagrlrp takdir edilmesine galrgmak ise
ozellikle bizlere duSen bir vazifedir
Osmanlrtarihi ve bilhassa mi.iesseseleri ve medeniyeti tarihi ile yakrndan
ilgilenen Balkan ve Dogu Avrupa memleketleri universiteleri ve
akademilerinde bu meselelere genig yer verilmekte onemli aragtrrmalara ve
yayrnlara girigilmektedir.Bu keyfiyeti igimizden biri BudapeSte, VarSova,
Moskova,Krakovi U niversite ve Akademileri nde bizzal mtiSahade etmek
frrsatrnr bulmuStur.sofya, Atina, Belgrad ,BtikreS ve saraybosna
irniversitelerinde buna daha da fazla onem verildifi muhakkaktrr'

Tilrk tarihine ve gelecek tarihgi nesillere hizmet etmek gayesi ile,
Fakultemizde ayri bir " Osmanlr Medeniyeti ve Mtiesseseleri " tarihi kurstisit
ihdasi teklifini Dekanlrfra ve Profesorler Kuruluna arzedenler, buna ne kadar
lUzum ve ihtiyag bulundu[unun anlagrlrp takdir edilecefinden de
emindirler. Bu hususta gerekli muamelenin ifasrna delaletinizi saygrlartmtzla
arz ve rica ederiz.
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