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yeniden ele alınması için yeni yakla-
şımlar ve açılımlar ortaya koydu.

Alp Yücel Kaya, Ege Üniversitesi, İktisat 
Bölümü
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The rebellions of Börklüce Mustafa and 
Sheikh Bedreddin in 1416 pose some of 
the most challenging historiographic 
and religio-historical problems related 
to early Ottoman religious and po-
litical history. To commemorate the 
six-hundredth anniversary of the 
rebellions, Izmir Metropolitan Munic-
ipality declared 2016 the “Year of 
Börklüce Mustafa” and organized a 
series of social and cultural events, 
including an international Börklüce 
Mustafa Symposium under the aus-
pices of the Izmir Mediterranean 
Academy.

The Symposium Organizing Com-
mittee intended to considerably widen 
the exploration of the Börklüce Musta-
fa and Sheikh Bedreddin rebellions by 
inviting contributions in several cru-
cial areas in the study of the 14th to 
early 15th century Europe, Mediter-
ranean, Anatolia and the Balkans. These 
ranged from the general economic 
and social dynamics and transforma-
tions in these diverse regions during 
this period, to the actual social, reli-
gious and philosophical dimensions 
of the rebellions and their historical 
topography and geography, as well as 
other Balkan and Anatolian uprisings 
which could be usefully explored from 
their historical perspective.

Such a widened historical, so-
cio-economic and religio-philosoph-
ical contextualization of the 1416 re-
volts has to be welcomed, given that 
previous studies and conference 
events investigating this problemat-
ic tended to focus predominantly on 

tutan katı tutumu da kendini gösterdi. 
Aynı çatışmanın diğer bir yansıması, 
kavramsal çerçeve üzerinden ilerle-
meye çalışan tarih yazıcılığı ile kay-
nağı ve arşiv belgesini yücelten tarih 
yazıcılığı arasında gündeme geldi. Bir 
taraftan ayaklanma ve Börklüce Mus-
tafa üzerine kaynakların sınırlı olma-
sını hatta olmamasını vurgulayan gö-
rüşler, diğer taraftan var olan ya da 
bilinen sınırlı kaynağın yorumlanma-
sında yaşanan tartışmalar ön plana 
çıktı. Ama yine kavramsal yaklaşımla 
arşiv malzemesinin karşılıklı diyalo-
ğu üzerine kurulu çalışmalar soru for-
müle etmenin cevabı vermekten daha 
önemli olduğunu ortaya koyarak yeni 
perspektifler çizebildiler.

Bunlarla birlikte sempozyum bo-
yunca ana gerilimin Weber-Sombart 
geleneğini izleyen zihniyet tarihi ile 
Marksist geleneği izleyen tarihsel 
maddeci yaklaşımlar arasında yaşan-
dığını söylemek gerekir: Halk isyanı 
din temelli (mehdici) hareketlere mi 
yoksa iktisadi ve toplumsal koşulla-
ra mı bağlı olarak çıkar? Osmanlı ve 
Türkiye tarihi çalışmalarına zaten hâ-
kim olan zihniyeti tarihsel gelişmede 
sürükleyici gören tarihçilik karşısın-
da özellikle “ayaklanmanın ve ortak-
lık taleplerinin arka planındaki iktisa-
di ve toplumsal dinamikler” oturumu 
ve “sol ilahiyat” üzerine sunulan bildi-
riler tarihi hem çelişki ve sınıf çatış-
malarıyla okuyan ama aynı zamanda 
bunların siyasi ve ideolojik etkileşim-
lerini de tartışan tarihsel maddeci 
perspektifi tekrar gündeme getirdi; 
bunu daha çok kavramsal çerçeve ile 
sınırlı kalsa da akademik tarihçiliğin 
henüz ilk basamaklarında bulunan 
yüksek lisans veya doktora öğrenci-
leri de izledi. Sempozyum bu yönüy-
le (Cumhuriyet’in ilk yıllarında aka-
demi dışında farklı bir kulvarda farklı 
bir dille konuşan Kerim Sadi, Muhit-
tin Birgen, İsmail Hüsrev Tökin, Hik-
met Kıvılcımlı gibi) hem Osmanlı ta-
rihi hem de Börklüce ayaklanmasının 
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scrutinies of unknown or little-known 
relevant archaeological and written 
data from the Deliorman and Thrace. 
Such innovative contributions offered 
very valuable new material for a better 
understanding of the historical geog-
raphy and topography of the revolts.

The sessions on the religious and 
philosophical dimensions of the re-
bellions were predictably wide-rang-
ing and provoked some vigorous de-
bates and exchanges. Contributions 
in this sphere of study varied their 
focus from investigations of earlier 
Christian heterodoxy and heresy in 
the Balkans and Anatolia (and in the 
Aegean coastal area), religious and 
philosophical trends in the late Byzan-
tine and early Ottoman eras and pos-
sible interactions between the rebel-
lions’ instigators and participants 
with contemporary broader trends of 
apocalypticism and ecumenism. The 
final sessions which treated the re-
bellions in the much wider context of 
popular uprisings in the Ottoman era 
and current popular protest move-
ments in Turkey raised a number of vi-
tal research and ideological questions 
which deserve to be re-visited in fu-
ture similar symposiums. These ma-
jor questions include, among others, 
the validity of employing terms such 
“heresy” and “heterodoxy” in Ot-
toman religio-political contexts, the 
application of approaches deriving 
from the study of Christian liberation 
theology in the exploration of the re-
ligious agendas of Ottoman-era popu-
lar protest outbreaks and movements 
and bringing closer together the re-
sults and approaches in the study of 
European medieval and early mod-
ern protest and rebellion to the corre-
sponding developments in the Ot-
toman empire.

Undoubtedly, the volume of the 
symposium proceedings will offer a 
rich and highly needed contribution 
to the further study of all these major 

the figure of Sheikh Bedreddin and 
his writings and world-view. The in-
augural presentations of professors 
Ahmet Arslan and Ahmet Yaşar Ocak, 
which treated the rebellions in the 
broader context of Ottoman religious 
and intellectual history, were followed 
by sessions on the historiography of 
and widening source base for the dra-
matic political and religious trans-
formations in the Balkan and Ana-
tolia in the early fifteenth century. 
Inevitably, the authorship and prove-
nance of Tasvirü’l-Kulûb, a work as-
cribed to Börklüce Mustafa, triggered 
some intense discussions – research 
and debates on this text seem bound 
to continue and premature conclu-
sions should not precede its further 
text-critical study and a proper criti-
cal edition.

The sessions on the socio-political 
and socio-economic dynamics in Eu-
rope and the Mediterranean, on one 
hand, and specifically in Anatolia, the 
Balkans and the Izmir/Karaburun re-
gion, in the 14th to the early 15th-cen-
tury, included a series of up-to-date 
and incisive presentations which ap-
proached the problematic from a va-
riety of interpretative angles. These 
sessions also materialized one of the 
principal aims of the symposium: to 
integrate new methodological and the-
oretical approaches to the study of the 
uprisings and social crises of the early 
Ottoman era, including investigation 
of demographic processes, tax-rebel-
lions, the changing situation and reac-
tions of the urban and rural poor, evi-
dence of evolving ideas of collectivism 
and common use of property.

While analyses of the immediate 
historical context of the 1416 revolts 
(the Ottoman interregnum, political 
alliances in the Deliorman and Wal-
lachia, etc.) found their deserved place 
in the symposium program, especial-
ly interesting and innovative were 
those presentations which offered 
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“Büyük Kanal Projesi” kapsamında 
devreye alınan Atık Su Arıtma Tesisi 
sayesinde, İzmir kentinin büyük bir 
“ayıbından” önemli ölçüde kurtulmuş 
bulunduğunu ifade etmiştir. Sunu-
munda insan eliyle kirletilmiş deni-
zel ekosistemin geçmişten günümü-
ze değişimini görsel veriler eşliğinde 
aktarmıştır.

Ekolojik anlamda Körfez’in yakın 
geçmişimizden günümüze değişimle-
rini ana hatları ile çizen bu sunumdan 
sonra Prof. Dr. Mehmet Sıkı “İzmir 
Kuş Cenneti’ne Kuş Bakışı” başlık-
lı konuşmasında ulusal ve uluslara-
rası yasa ve sözleşmelerle koruma al-
tında olan Gediz Deltası’nda bulunan 
Kuş Cenneti’ne yakından bakmış ve 
sorumluluklarımızı aktarmıştır. İz-
mir’in doğaya açılan açık hava müze-
si ve canlı doğal laboratuvarı niteliğin-
de olan bu alanın Türkiye’de gözlenen 
474 kuş türünden 248’ine ev sahipliği 
yaptığı; İzmir Kuş Cenneti’nde kuşlar-
dan başka yaban domuzu, tilki, çakal, 
tavşan, kirpi, gelincik, porsuk, sansar 
gibi memelilerin de yaşamakta olduğu 
bilgisini paylaşmıştır. Ömrünü bu ala-
nın korunmasına adamış bir akade-
misyenden biyo-çeşitliliğin önemi ve 
korunması hakkındaki deneyimleri-
ni dinlemenin insanları gerçekten çok 
etkilemiş olduğunu eklemek isterim.

Gediz Deltası’nda yer alan lagü-
ner alanları “Körfez’in Kıyı Dalyanla-
rı” sunumunda Prof. Dr. Zafer Tosu-
noğlu aktarmıştır. İzmir Körfezi’nin 
kuzeyinde yer alan Gediz Deltası’n-
da oluşan lagünler ve dalyanların sı-
rasıyla Kırdeniz, Homa, Çilazmak ve 
Ragıppaşa ile güneyde Çakalburnu 
Dalyanı olduğu bilgisini veren Tosu-
noğlu, bunlardan sadece Homa Dal-
yanı’nın çalışır olduğunu belirtmiş-
tir. “Körfezin Balıkçı Kooperatifleri”, 
Doç. Dr. Vahdet Ünal tarafından su-
nulmuştur. Sunumda kıyı boyunca 
dizilmiş, kentli ile balıkçıyı, kara ile 
denizi birleştiren mezat yerlerinin de-
niz kültürünün bir parçası olduğunu 

problems related to medieval and ear-
ly modern European and Ottoman 
religious and political history. The 
symposium organizers should be con-
gratulated for the realization of this 
impressive event, which succeeded in 
bringing together a rich variety of top-
ics as well as diverse new or little-ex-
amined primary source material.

Yuri Stoyanov, University of London, 
SOAS

Akdeniz’in Kıyısında: Körfezin 
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İzmir Akdeniz Akademisi, Akdeniz’in 
dünya içindeki yerini, İzmir’in Ak-
deniz ile ilişkisini ortaya koyarken 
bunu İzmir’in geleceğine bakıp anla-
mak perspektifiyle yapmaktadır. Bu 
doğrultuda 2016 yılında İzmir Kör-
fezi’ni İzmirlilerin gündemine taşı-
ma stratejisini benimsenmiş; “Akde-
niz’in Kıyısında” üst başlığı altında 
Körfez’e ilişkin ekolojik, tarihsel, ti-
cari, kentleşme, kültürel, sosyal ve 
uluslararası boyutlarıyla bir dizi pa-
nel düzenlemek fikri ortaya çıkmıştır. 
Bu değerlerin farkına varmak, bunla-
rı yeşertmek ve korumak için bilginin 
kentli ile paylaşılması, İzmir Akde-
niz Akademisi’nin ana hedeflerinden 
birisidir. Akademi aynı zamanda ka-
rar vericiler, akademisyenler ve kentli 
arasında bilgi akışını sağlamayı amaç-
layan bir misyon üstlenmiştir.

Bu bağlamda 26 Mart 2016’da dü-
zenlenen “Körfez’in Değerleri” pa-
nelinde akademisyenler Körfez’in 
canlılığından, Kuş Cenneti’ne, kıyı 
dalyanlarından, balıkçı kooperatifle-
rine ve Körfez’in koruma alanlarına 
uzanan deneyimlerini ve bilgilerini 
bizlerle paylaştılar.

“Büyük Kanal Projesi Öncesi ve 
Sonrası: İzmir Körfezi’nin Canlılı-
ğı” üzerine konuşan Prof. Dr. Bülent 
Cihangir, 2000’li yılların başında 




