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Mü nir Ak te pe, 1944’te ter hi si nin ar-

dın dan M. Ca vit Bay sun’un da ve ti üze ri ne 

ay nı yı lın eki min de ön ce fa kül te nin ter cü-

man lık kad ro su na ta yin edil di ve ki tap lık 

me mu ru ola rak ça lış ma ya baş la dı. 1 Mart 

1945’te asis tan lı ğa geç ti. Os man lı Türk-

le ri nin Ru me li’ye Yer leş me si baş lık lı 

dok to ra te zi ni Ha zi ran 1949’da ta mam-

la dı. Bun dan son ra ki ça lış ma la rıy la, Ta rih 

Bö lü mü’nde Ye ni çağ Ta ri hi Kür sü sü’nün 

Ca vit Bay sun baş kan lı ğın da oluş tu ru lan 

te mel kla sik eği tim sis te mi içe ri sin de 

Os man lı kay nak la rı, Os man lı ta rih çi li ği, 

bi yog ra fi ça lış ma la rı ve kay nak neş riy le 

gi de rek ken di ni gös te rir ken bir yan dan da 

Os man lı Dev le ti’nde ki sos yal tep ki ler le il gi-

len di ve ar şi ve da ya lı in ce le me ler de bu lun-

du. Ça lış ma sa ha sı nı da ha çok XVIII. yüz yı-

la kay dır dı ve bu dö ne min otuz lu yıl la rı na 

doğ ru mey da na ge len sos yal tep ki le ri ve 

muh te lif si yasî, dip lo ma tik ve as kerî geliş-

me le ri ni ko nu alan ça lış ma lar yap ma ya 

baş la dı. 1950-1952 yıl la rı ara sın da Pa ris’te 

bu lun du ve ilmî ça lış ma la rı nı Bib liothèque 

Na ti onale’de sür dürdü. Türki ye’ye dö nün-

ce Ca vit Bay sun’un mü dür lü ğü nü yap tı ğı 

Tür ki yat Ens ti tü sü mü dür yar dım cı lı ğı na 

ge ti ril di. Os man lı ta ri hi nin önem li bir dö-

nüm nok ta sı nı oluş tu ran Pat ro na İs ya nı 

ko nu sun da ki do çent lik te zi ni 1954 yı lı na 

ka dar ta mam la dı ve doçent un va nı nı aldı.

1960’lı yıl la rın ba şı onun için hay li sı kın-

tı lı olay lar la geç ti. Ye ni çağ ta ri hi do çen ti 

iken 27 Ma yıs İh tilâli’nin ka rı şık or ta mın-

da di ğer ba zı üni ver si te men sup la rı gi bi 

hiç bir se bep gös te ril me den gö re vin den 

alın dı. Fa kat o sı ra lar da Ede bi yat Fa kül te si 

Me zun lar Ce mi ye ti baş ka nı ve Türk Mu al-

lim ler Bir li ği üye si bu lun du ğun dan bu sı-

fat lar la ih tilâl kon se yin ce oluş tu ru lan Ku-

ru cu Mec lis’e üye se çil di. 6 Ocak 1961’den 

iti ba ren An ka ra’da mec lis ça lış ma la rın da 

gö rev yap tı. 1961-1962 ara sın da İs tan bul 

Ça pa Eği tim Ens ti tü sü’nde ta rih ders le ri 

ver di. Da ha son ra fa kül te de ki va zi fe si ne 

ia de edil di ve 25 Ni san 1962’de ye ni den 

öğ ren ci le ri ne ka vuş tu. Bu yıl lar onu bir 

sü re için ilmî ça lış ma lar dan ko par mış tı. 

Bu nun da et ki siy le ça lış ma la rı na hız ver di. 

19 Mart 1964’te pro fe sör un va nı nı al dı. 

Ar dın dan fa kül te de yö ne tim ku ru lu üye-

lik le rin de bu lun du, üni ver si te se na to sun-

da fa kül te yi tem sil et ti. Ede bi yat Fa kül te-

si bün ye si içe ri sin de Ta rih Araş tır ma la rı 

Ens ti tü sü’nü kur du. 21 Mart 1968’den 

iti ba ren fa ali ye te ge çen bu ens ti tü nün 

mü dür lü ğü nü 6 Ma yıs 1969’dan baş la-

mak üze re üst len di ve emek li olun ca ya 

ka dar bu gö re vi ni yü rüt tü. Ens ti tü nün 

Os man lı’ nın Zir ve de Kal ma Mü ca de-

le si: Dü şüş ler / Tu tu nuş lar 1703-1789 

(İs tan bul 2011), Zir ve de ki Sul tan lar II. 

Se lim, III. Mu rad, III. Meh med, I. Ah-

med (İs tan bul 2011), Bey lik ten Ci han 

İm pa ra tor lu ğu na (İs tan bul 2012).
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Osmanlý tarihçisi.˜ ™

7 Ey lül 1917’de İz mir’in İki çeş me lik 

sem tin de doğ du. Rus is tilâsı sı ra sında 

(1916) Er zin can Ke mah’tan İz mir’e göç 

eden ba ba sı ti ca ret le uğ ra şı yor du. İlköğ-

re ni mi nin ar dın dan İz mir Ka ra taş Or ta-

oku lu’nda ve İz mir Er kek Li se si’nde oku du. 

1936’da me zun olun ca ai le si nin du ru mu-

nun el ve riş siz li ği se be biy le yük sek öğ re ni-

mi ne he men baş la ya ma dı, bir sü re Ka ra-

taş Or ta oku lu’nda ve kil öğ ret men lik yap tı; 

İz mir Pos ta, Te le fon ve Tel graf İda re si’nde 

me mur ola rak ça lış tı. Ka sım 1937’de dört 

yıl lık yük sek öğ re nim bur su ka zan dı ve kı-

sa bir müd det yap tı ğı ve kil öğ ret men li ğin 

et ki siy le İs tan bul Üni ver si te si Ede bi yat Fa-

kül te si Ta rih Bö lü mü’ne gir di. Tah si li sı ra-

sın da ça lış kan lı ğı ile ho ca la rı nın dik ka ti ni 

çek ti. Fa kül te yıl la rın da ho ca la rı ara sın da 

M. Ca vit Bay sun ile İs ma il Hak kı Uzun çar-

şı lı da bu lu nu yor du. Me zu ni yet te zi “Mah-

mud II Dev rin de Ri ze Aya nı Tuz cu oğul la rı 

İs ya nı” adı nı ta şı mak tay dı. Böy le sos yal bir 

ola yı in ce le ye rek aka de mik ha ya ta bir ba-

kı ma baş lan gıç yap mış ol du. 1941 Eki min-

de me zun ol duk tan he men son ra as ke re 

git ti. II. Dün ya Sava şı’nın bü tün hı zıy la sür-

dü ğü bu zor lu yıl la ra denk dü şen as ker lik 

hiz me ti ni, Ge li bo lu böl ge sin de Bo la yır’ın 

ku ze yin de oluş tu ru lan sa vun ma hat tın da 

ye ri ne ge tir di. Böy le ce Os man lı lar’ın Ru-

me li ya ka sı na ilk geç tik le ri yer olan böl ge-

nin to pog raf ya sı nı ta nı ma imkânı bul du. 

Bu nun et ki siy le ile ri de dok to ra ko nu su 

ola rak Os man lı lar’ın Ru me li’ye yer leş me-

si ni se çe cek ti.

anıl mış, ilk millî ta rih çi ler ara sın da bu lun-

du ğu, ta rih ki tap la rın da kay de dil me yen 

bir çok ola yı ay dın lı ğa ka vuş tur du ğu ve Os-

man lı ta ri hi ni sev dir di ği be lir til miş tir. Os-

man lı Dev le ti’nde “kar deş kat li”ni ci na yet 

de ğil “nizâm-ı âlem için ken di ka nın dan 

ve ca nın dan yap tı ğı bir fe dakârlık” ola rak 

gör müş, Os man Bey’in am ca sı Dün dar 

Bey’i öl dürt me si ne ve Yıl dı rım Ba ye zid’in 

iç ki iç ti ği ne da ir ri va yet le ri red det miştir. 

Türk çe’nin ger çek hâmi si nin Or han Ga zi 

ol du ğu nu ve Türk çe’yi onun resmî dil ha-

li ne ge tir di ği ni söy le miş tir. Vak‘a-i Hayriy-

ye, Tan zi mat Fer ma nı, Is la hat Fer ma nı 

vb. ye ni lik ha re ket le ri nin Os man lı Dev leti’-

ni güç len di re me di ği ni, ak si ne da ha da ge-

ri ye gö tür dü ğü nü, Os man lı pa di şah la rı nın 

mil let ten hiç bir za man kop ma dı ğı nı, câri-

ye le rin sa ra ya iş ak diy le gi rip çı kan söz leş-

me li ki şi ler sa yıl dı ğı nı, Os man lı ta ri hi nin 

Ba tı lı ta rih çi le rin an la yı şıy la ya zı la ma ya ca-

ğı nı ile ri sür müş tür. Çe şit li te lif ki tap la rı 

ya nın da Zi ya Nur Hü ra dam ga ze te siy le 

Fe tih ve Di ri liş mec mu ala rın da ma ka le-

ler yaz mış, Z. N., Sa ba had din Nur, M. Sa fa 

Nur, Şa hab Me tin, Sa fa Nur gi bi tak ma 

ad lar da kul lan mış tır.

Eser le ri: Fi li be li Ah med Hil mi-İslâm 

Ta ri hi (İs tan bul 1971, 1974, 1982, 2006; 
Ak sun bu ki ta ba hac mi ni üç mis li ne çı-
ka ran bir ze yil ek le miş tir), Dün dar Ta-

şer’in Bü yük Tür ki ye si (İs tan bul 1974, 
2012), Os man lı Ta ri hi: Os man lı Dev-

le ti’nin Tah lil li Ten kid li Si yasî Ta ri hi 

(I-VI, İs tan bul 1994), Gayr-i Resmî Ta-

ri hi miz: Os man lı Pa di şah la rı (İs tan bul 
1997, 2004), Si yasî ve Sos yal Açı dan 

Mez hep ler, Ta ri kat lar (İs tan bul 1997, 
2004), En ver Pa şa ve Sa rı ka mış Ha-

rekâtı (İs tan bul 2005), Dar be Kur ba nı 

Ab dü la ziz Han (İs tan bul 2009), II. Ab-

dül ha mid Han (İs tan bul 2010), Ci han 

Pa di şa hı Muh te şem Sü ley man (İs tan-
bul 2011), Son Ci han Pa di şah la rı (1617-
1703) (I. Mus ta fa, II. Os man, IV. Mu rad, 
İbrâhim, IV. Meh med) (İs tan bul 2011), 
Dört Muz da rip Pa di şah (İs tan bul 2011), 
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dik kat çe ki ci olan ba zı ya zı la rı şun lar dır: 

“Naîmâ Ta ri hi nin Yaz ma Nüs ha la rı Hak-

kın da” (TD, I/1 [İs tan bul 1949], s. 35-52); 
“Os man lı’la rın Ru me li’de İlk Fet het tik le ri 

Çim bi Kal’ası” (TD, I/2 [İs tan bul 1950], s. 
283-307); “Tuz cu Oğul la rı İs ya nı” (TD, III/5-6 
[1951-52], s. 21-52); “XIV. ve XV. Asır lar-

da Ru me li’nin Türk ler Ta ra fın dan İskânı na 

Da ir” (TM, X [İs tan bul 1953], s. 299-312); 
“Da mad İb ra him Pa şa Dev rin de Lâle” (TD, 
IV/7 [1953], s. 85-126); “1727-1728 İz mir 

İs ya nı na Da ir Ba zı Ve si ka lar” (TD, VI II/11-12 
[İs tan bul 1956], s. 71-98); “XVII. As ra Ait 

İs tan bul Ka za sı Ava rız Def te ri” (İs tan bul 
Ens ti tü sü Der gi si, III [İs tan bul 1957], s. 109-
139); “XVI II. As rın İlk Ya rı sın da İs tan bul’un 

Nü fus Me se le si ne Da ir Ba zı Ve si ka lar” (TD, 
IX/13 [İs tan bul 1958], s. 1-30); “İb tihâcü’t-

Tevârih” (TD, X/14 [İs tan bul 1959], s. 71-
84); “Ata türk’e Ait Ba zı Bel ge ler” (TKK 
Bel le ten, XXXII/128 [An ka ra 1968], s. 441-
457); “Szi get var Livâsı Ka nunnâme si” (Ka-
nunî Ar ma ğa nı, An ka ra 1970, s. 187-202); 
“Kâğıdhâne’ye Dâir Ba zı Bil gi ler” (Ord.Prof. 
İs ma il Hak kı Uzun çar şı lı’ya Ar ma ğan, An-
ka ra 1976, s. 335-363); “İs tan bul Fe ner bah-

çe si Hak kın da Ba zı Bil gi ler” (TD, sy. 32 [İs-
tan bul 1979], s. 349-372); “Dün kü Fran sız-

lar: Blak Bey ve Oğ lu” (TD, sy. 33 [İs tan bul 
1982], s. 255-270); “II. Mah mud Dev rin de 

Os man lı-Sar dun ya Mü na se bet le ri ne Da ir 

Ba zı Bel ge ler” (TTK Bel ge ler, XI/15, An ka ra 
1986, s. 89-144; XII/16 [1987], s. 101-112; 
XI II/17 [1988], s. 183-212).

Millî Eği tim Ba kan lı ğı İslâm An sik lo-

pe di si, The Ency clo pa edia of Is lam’ın 

ye ni edis yo nu ve özel lik le Türkiye Di-

ya net Vakfı İslâm An sik lo pe di si’nde 

ilmî kıy me ti ha iz bir çok mad de ka le me 

al mış bu lu nan Mü nir Ak te pe ba zı önem-

li ki şi le re ait vak fi ye le ri de neş ret miş tir. 

Bun la rın için de özel lik le İz mir’i de il gi-

len di ren ve Ma ni sa mer kez li ol mak üze-

re Ba tı Anado lu böl ge sin de bü yük nü fuz 

sa hi bi olan Ka ra os ma no ğul la rı ai le si nin 

fert lerine ait olan lar baş ta ge lir. Bu vak-

fi ye ler le İz mir’e da ir di ğer ma ka le le ri bir 

ara ya ge ti ri lerek ki tap ha lin de ya yım lan-

mış tır (Mü nir Akte pe, İz mir Ya zı la rı: Ca mi-
ler, Han lar, Medrese ler, Se bil ler, haz. Fik ret 
Yıl maz, İz mir 2003).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Fe ri dun Eme cen, “Prof. Dr. Mü nir Ak te pe’nin 
Aka de mik Ha ya tı”, Mü nir Ak te pe, İz mir Ya zı la-
rı: Ca mi ler, Han lar, Med re se ler, Se bil ler  için de 
(haz. Fik ret Yıl maz), İz mir 2003, s. XXXV-XXXIX; 
Ze ki Arı kan, “Yi tir di ği miz Bü yük De ğer. Mü nir 
Ak te pe’nin Ar dın dan”, TT, sy. 153 (1996), s. 4-8; 
Müc te ba İl gü rel, “Prof. Dr. Mü nir Ak te pe’nin Ha-
ya tı ve Eser le ri”, TED, sy. 15 (1997), s. 1-14.

ÿFe ri dun Eme cen

An sik lo pe di si’ne yaz dı ğı bi yog ra fi mad-

de le ri teş kil eder. Bu nun ar dın dan Ta rih 

Der gi si’nde ilk sa yı dan iti ba ren çe şit li ya-

zı lar ka le me al mış tır. Neş re di len ilk ki ta bı 

do çent lik te zi olan Pat ro na İs ya nı (1730) 
baş lık lı ça lış ma sı dır (İs tan bul 1958). Bu ki-

tap, onun ilmî ça lış ma la rı ara sın da ko nu ya 

ba kış ve olay la rın ma hi ye ti ni or ta ya koy ma 

ba kı mın dan en önem li ola nı dır. Bu ra da 

da ha çok is ya nın se bep le ri üze rin de du ra-

rak bu nun malî, sos yal ve si ya sal se bep le-

ri ni ir de le miş, özel lik le sa ray ve hâne dan 

üye le ri nin ve bun la ra men sup olan la rın, 

yük sek se vi ye de ki ve zir ve ulemâ ai le le-

ri nin ya şa yı şı na kar şı iç ten içe du yu lan 

tep ki le ri or ta ya koy muş, Nev şe hir li Da-

mad İbrâhim Pa şa ve ai le si çer çe ve sin de 

ko nu ya, bu gün bi le hâlâ pek iyi de ğer-

len di ril me yen ve ya göz ar dı edi len ye ni 

bir ba kış açı sı ge tir miş tir. Mü nir Ak te pe 

ay rı ca Os man lı kay nak la rı nın neş ri ne yö-

ne lik ça lış ma la rıy la da dik kat çe ker. Ta rih 

in ce le me le ri nin ge rek li kıl dı ğı mal ze me yi 

da ha ge niş kit le le re ulaş tır mak ama cıy la 

ön ce Meh med Salâhî Bey’in Gi rit me se le-

si ne da ir mec mu ası nı ya yım la mış (Gi rid 
Me se le si: 1866-1889, İs tan bul 1967), da ha 

son ra Silâhşor Kemânî Mus ta fa Ağa’nın 

Re van Fe tih nâme si’ni, 1720-1724 ara-

sın da ki Os man lı-İran mü na se bet le ri ni ih-

ti va eden bir gi riş kıs mıy la neş ret miş tir 

(1720-1724 Os man lı İran Mü na se bet le ri ve 
Si lah şör Ke ma ni Mus ta fa Ağa’nın Re van 
Fe tih nâ me si, İs tan bul 1970). Bu ya yın la rı nı 

bi rer ve kå yi‘nâme hu su si ye ti gös te ren iki 

önem li neş ri ta kip et miş tir. Bun lar dan il ki 

Şem‘dânîzâde Fın dık lı lı Sü ley man Efen di’-

nin Mü ri’t-tevârîh ad lı ese ri nin ba sıl ma-

mış kı sım la rı dır. Tam bir kro nik özel li ği 

ta şı yan, XVI II. yüz yı lın önem li bir bö lü-

mü nün, 1730-1777 ara sı nın ta ri hi ni içe-

ren bu ese ri üç cilt ha lin de ya yım la mış tır 

(Şemdânî-zâde Fın dık lı lı Sü ley man Efen di 
Ta ri hi, Mü ri’t-tevârih, I, İs tan bul 1976; II/ 
A, İs tan bul 1978; II/B, İs tan bul 1980; III, 
İs tan bul 1981). İkin ci önem li ya yı nı son-

dan bir ön ce ki resmî Os man lı vak‘anü vi si 

olan Ah med Lut fi Efen di’nin ta ri hi dir. Yi-

ne bu ese rin ba sıl ma mış kı sım la rı nın IX. 

cilt ten iti ba ren son cilt olan XV. cilt da hil 

edis yo nu nu ha zır la mış tır (Vak’anü vis Ah-
med Lüt fi Efen di Ta ri hi, IX, İs tan bul 1984; 
X-XV, An ka ra 1988-1993). Neş ri ni ger çek-

leş tir di ği bir di ğer eser de Meh med Emnî 

Be ye fen di’nin Rus ya sefâre tiy le il gi li ese-

ri dir (Meh med Emnî Be ye fen di [Pa şa]’nın 
Rus ya Sefâre ti ve Sefâret-nâme si, An ka ra 
1974).

Bun la rın ya nı sı ra pek çok ilmî ma ka le si 

çe şit li der gi ler de ya yım lan mış tır. İç le rin den 

ya yın or ga nı olan, ay nı za man da Ta rih 

Bö lü mü’nün ikin ci der gi si ol ma özel li ği ni 

ta şı yan Ta rih Ens ti tü sü Der gi si’nin ilk 

sa yı sı nı Ekim 1970’te çı kar dı. Der gi nin su-

nuş kıs mın da ens ti tü nün baş lı ca ama cı nın 

imkânlar nis be tin de araş tır ma ve ya yın 

yap mak, ilmî kon fe rans lar, se mi ner ler dü-

zen le mek, kon gre le re ka tıl mak ve ser gi ler 

aç mak ol du ğu be lir til miş ti. Der gi ise da-

ha çok genç ta rih çi le rin ilmî ça lış ma la rı na 

açık ola cak tı. Bu der gi nin neş ri ya tı ya nın-

da ens ti tü bün ye si için de uz man la ra hi tap 

eden bir ih ti sas kü tüp ha ne si nin ku rul ma-

sı nı da sağ la dı. Nâ dir yaz ma eser ler ve bir-

çok de ğer li mat bu ki ta bı top la yıp bu ra ya 

ka zan dır dı. Kü tüp ha ne, bu gün Ede bi yat 

Fa kül te si için de ki se mi ner ki tap lık la rı nı 

bir leş tir me pro je si çer çe ve sin de di ğer ki-

tap lar ara sı na da ğı tıl dı, böy le ce bu önem li 

ih ti sas kü tüp ha ne si Ta rih Bö lü mü ne ait 

Ta rih Se mi ner Kü tüp ha ne si gi bi ta ma mıy-

la or ta dan kalk mış ol du.

Mü nir Ak te pe, 1970’li yıl la rın çok ka rı-

şık or ta mı içe ri sin de fa kül te de ki ida re ci-

li ği ni sür dür dü, çok kı sa bir müd det için 

de kan lık gö re vi ni üst len di. Yo ğun ilmî fa-

ali yet ler ya nın da Anıt lar Yük sek Ku ru lu 

(1964) ve Türk Ta rih Ku ru mu (1967) üye-

lik le ri ne de se çil di. Özel lik le Türk Ta rih Ku-

ru mu’nda ki ça lış ma la rı nı emek li li ğin den 

son ra da de vam et tir di. Bu ku rum da 26 

Ocak 1996’da şe ref üye li ğiy le tal tif edil di. 

1980’den son ra üni ver si te de ki ye ni ge liş-

me ler ge le nek sel sis tem de ye tiş miş bir 

ilim ada mı ola rak onu çok ra hat sız etti. 

Ye ni üni ver si te ler ka nu nu nun ge tir di ği 

hü küm ler ve bun la rın uy gu la nış bi çi mi ne 

kar şı duy du ğu tep ki den do la yı 31 Ocak 

1983’te ken di is te ğiy le emek li ye ay rıl dı. 

26 Ha zi ran 1996’da ve fa tı na ka dar ilmî 

fa ali yet ler den kop ma dı. Ta rih Ens ti tü sü 

Der gi si’nin 1997’de 15. sa yı sı Ak te pe’ye 

hâtı ra sa yı sı ola rak çık tı.

Eser le ri. Mü nir Ak te pe’nin ya yım la nan 

ilk araş tır ma la rı nı, ho ca sı Ca vit Bay sun’un 

o sı ra da mü dür lü ğü nü yap tı ğı İslâm 

M. Münir

Aktepe
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