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Osmanl› edebiyat› üzerine yap›lan çal›flmalar onun de¤eri nispetinde olmaktan oldukça uzakt›r. Cumhuriyet dönemi edebiyat araflt›rmalar›n›n ideolojik e¤ilimleri, dil
ve harf devriminin getirdi¤i yabanc›laflma ve en önemlisi de modern Türk edebiyat›yla Osmanl› edebiyat› aras›ndaki ba¤›n, kültürel kodlar›n gözard› edilmesi Osmanl›
edebiyat›n› yaflayan bir disiplin olarak görmeyi engelleyici unsurlar olmufltur. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda yeni bir dil, yeni bir kültür oluflturma ve eski ile olan ba¤lar› koparma çabalar› ile Osmanl› edebiyat›n›n topluma yabanc› oldu¤u ve “biz”e ait olmad›¤› üzerinde durulmufl ve bu politika da bu konunun bir akademik disiplin olmas›n›n önünde engel teflkil etmifltir.1
Son zamanlarda Osmanl› edebiyat› üzerine yap›lan çal›flmalar artsa da geç kalm›fll›¤›n beraberinde getirdi¤i dil, kültür ve tarihe yabanc›laflma bu alanda bir ekol
oluflturman›n önünde bir engel olarak durmaktad›r.2 Türkiye’deki lisansüstü çal›flmalar›n edisyon kritik a¤›rl›kl› olmas› da bu alanda bir akademik dil gelifltirmeyi yavafllatm›flt›r. Edisyon kritik gelene¤i, bafllang›ç için bir gereklilik olsa bile art›k bu verilerle daha detayl› usul çal›flmalar›n›n yap›lmas› ve bu alanlarda ekollerin oluflturulmas›
gerekmektedir.
Türk edebiyat›nda teori gelene¤inin olmamas› da, bu çal›flmalar›n özgün ve yerleflik de¤erler olmalar›n› engelleyici bir unsur olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bir Osmanl› edebiyat› dili gelifltirmek için öncelikle edebiyat›n tarih içindeki, döneminin di¤er
edebiyatlar› karfl›s›ndaki ve edebiyat teorilerindeki yerini belirlemek gerekmektedir.
Bu da Osmanl› edebiyat›na daha genifl bir çerçeveden bakmay› gerekli k›lmaktad›r. Bu
aç›dan Türk edebiyat› üzerine yurt d›fl›nda yap›lan çal›flmalar bu alanlardaki bofllu¤u
doldurmaya yard›mc› olabilir ümidindeyim. Söz konusu düflünce öncelikle karfl›laflt›rmal› edebiyat alan›n›n dünyadaki önemi, edebiyat teorilerinin önemli bir araflt›rma
alan› olarak kendini göstermesi ve tarihsel arka plan araflt›rmalar›n›n artmas› aç›s›n* Züleyha Çolak, Ö¤retim Görevlisi, Minnesota Üniversitesi ILES (Dilbilim, Yabanci Dil Olarak Ingilizce ve Slav Çal›flmalar› Enstitüsü).
1 Walter Andrews, Poetry’s Voice, Society’s Song, Seattle ve Londra: University of Washington
Press, 1985, s. 16
2 Victoria Rowe Holbrook, The Unreadable Shores of Love: Turkish Modernity and Mystic Romance, Austin: University of Texas Press, s. 2.
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dan bu ümidi besleyici unsurlard›r. Bahsedilen bu alanlarda ABD üniversitelerinde
yeni olsa bile önemli ad›mlar at›lmakta, Osmanl› araflt›rmalar› bölümleri kurulmas›
teflvik edilmektedir. Daha al›nacak çok yol olmas›na ra¤men yap›lanlar ve imkânlar
ümitleri artt›r›c› niteliktedir.
Amerika’da Osmanl› edebiyat› araflt›rmalar› üzerine öncelikle bu çal›flmalar›n yap›ld›¤› üniversiteler ve merkezler hakk›nda k›saca bilgi vermek yararl› olacakt›r. Amerika’daki Osmanl› edebiyat› araflt›rmalar›, Türkiye’deki Türkoloji bölümlerinden daha
farkl› bir iflleyifl yap›s›na sahiptir. Öncelikle dikkati çeken özellik bu çal›flmalar›n klasik edisyon kritik gelene¤ini aflma ve Osmanl› edebiyat›n› bir teorik çerçeve içinde
sunma yollar›n›n araflt›r›lmas›d›r. Zaman zaman modern edebiyat teorilerinin de yard›m›na baflvuruldu¤u ve bu aç›dan bir disiplinler aras› çal›flma alan› haline gelmesi de
dikkati çeken önemli özelliklerindendir.
Amerika’da Osmanl› ve Türk Çal›flmalar› konusunda gelene¤i temsil eden Harvard
Üniversitesi’dir. XIX. yüzy›la kadar giden geçmifli ile Harvard Üniversitesi’nde Osmanl› ve Türk tarihi konusunda hem dersler verilmifl, hem de araflt›rmalar yap›lm›flt›r. Özellikle son otuz y›lda Türk ve Osmanl› Çal›flmalar› Harvard’da genifllemifl ve
müfredata daha yayg›n bir flekilde eklemlenmifltir. Son zamanlarda alan çal›flmalar›
hocalar›n›n eklenmesiyle ve Türk dili program›n›n genifllemesiyle program daha da
güçlenmifltir. Bu geliflmelerle hem daha çok ö¤rencinin ilgisi bu alana çekilmifl, hem
de yeni araflt›rma projeleri kurulmaya bafllanm›flt›r.
Archibald Coolidge, William Langer ve R. P. Blake gibi isimler 1900’lü y›llar›n bafl›ndan itibaren Harvard’da Osmanl› tarihi dersleri vermifllerdir. Sir Hamilton Gibb,
Harold Bowen ile ortaklafla yay›nlar yapm›fl, daha sonra Stanford Shaw da bu gelene¤i sürdürenler aras›na kat›lm›flt›r. 1960’l› y›llarda Zekiye Eglar Modern Türkçe, Omeljan Pritsak da Eski Türkçe dersleri vererek Türk dili derslerinin yayg›nlaflmas›na hizmet etmifllerdir. Harvard’da önemli bir dönüm noktas› da 1965’te fiinasi Tekin’in Harvard’da göreve bafllamas›d›r. Öncelikle Türk dili dersleri vererek bafllad›¤› çal›flmalar›n› Osmanl› Paleografyas› dersleri ile güçlendirmifl, sonra Eski Uygur, Göktürk ve Özbekçe gibi çeflitli Türk dilleri dersleri vermifltir. Tekin ayn› zamanda Amerika’da Türk
çal›flmalar› alan›nda en yayg›n ve önemli dergilerden Journal of Turkish Studies dergisinin editörlü¤ünü de yapm›flt›r.
Harvard’da Türk ve Osmanl› Çal›flmalar› 1960 ve 1970’li y›llarda yap›lan çeflitli atamalarla di¤er disiplinlere de yay›lm›flt›r. Bunlar aras›nda Türk edebiyat›, mistisizm,
Mevlana ve Yunus Emre gibi konular üzerine dersler veren Annemarie Schimmel, Orta Do¤u sosyal antropolojisi üzerinde çal›flan Nur Yalman ve 1980’li y›llarda ekonomi
ve sosyal tarih dersleri veren Tosun Ar›canl›, sonras›nda da Osmanl› sanat tarihi
üzerinde çal›flan Gülru Necipo¤lu say›labilir. Prof. fiinasi Tekin ayr›ca Ayval›k’ta bir
Osmanl›ca Yaz Okulu program›n› da gelifltirmifltir. Buna ek olarak Prof. Wheeler
Thackston Harvard’da Ça¤atayca dersleri vermifltir.
Indiana Üniversitesi’nde Prof. Kemal Silay baflkanl›¤›ndaki Türk Araflt›rmalar› bölümünde ö¤renciler Türkçe ve Osmanl›ca dersleri ile Türk kültürünü tan›maya bafllamakta, dil konusunda att›klar› ad›m› edebiyat, kültür ve siyaset tarihi alan›nda ald›klar› derslerle ilerletme imkân› da bulabilmektedirler. Indiana Üniversitesi, Osmanl›
Edebiyat› alan›nda master ve doktora program›n› baflar›yla yürütmektedir.
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Ohio State Üniversitesi Yak›n Do¤u Dilleri ve Edebiyatlar› bölümünde Türkçe,
Türk Kültürü, Klasik ve Modern Türk Edebiyat›, Türk Kültürü dersleri ile ö¤rencilere
genifl bir imkân sa¤lamaktad›r.
Columbia, Princeton, Arizona, California, Chicago, Michigan ve Texas üniversitelerinde de Türkçe ve Türkiye ile ilgili çeflitli dersler okutulmaktad›r. Minnesota Üniversitesi 2005’te ilk ad›m›n› atm›fl ve Dilbilimi, Slav Dilleri ve Edebiyatlar› Bölümü ile iflbirli¤i içinde Türkçe, Osmanl›ca ve Türk Kültür ve Edebiyat› derslerini lisans ve lisansüstü ö¤rencilerine vermeye bafllam›fl ve bunun ileride bir Türk ve Osmanl› Çal›flmalar› bölümü haline gelmesi konusunda da oldukça destekleyici bir tav›r göstermektedir.
Osmanl› Edebiyat›n› bugünün teorileri ile inceleme çabalar›n›n kendilerine özgü
s›k›nt›lar›n›n oldu¤u da göz ard› edilemez. Ço¤unlukla baflka kültür ve edebiyat iklimleri üzerine yap›lm›fl teorilerin Osmanl› edebiyat›na uygulanmas› zaman zaman zorlama sonuçlar do¤urmaktaysa da bu alan›n klasik incelenme tarz›n›n d›fl›na ç›kma çabalar› ile bu alanda daha çok söylenecek sözün oldu¤unu da göstermektedir. Bu alana yap›lan en önemli katk›lar karfl›laflt›rmal› edebiyat alan›nda yap›lan çal›flmalard›r.
Osmanl› Edebiyat› ile ilgili çal›flmalar çok fazla görülmese de Amerikan üniversitelerinde önemi gittikçe artmakta olan karfl›laflt›rmal› edebiyat bölümleri, alan›n do¤as›
itibariyle teorik çal›flmalar›n yap›labilece¤i önemli merkezler olma potansiyeli tafl›maktad›rlar. Osmanl› edebiyat› alan›nda Amerika’da yap›lan çal›flmalar metot ve say›
itibariyle Türkiye’de yap›lan çal›flmalardan çok farkl›d›r.
Walter Andrews’ün de belirtti¤i gibi Osmanl› edebiyat› çal›flmalar›, asl›nda geleneksel-modern, Osmanl›-Türk, Asya-Avrupa, yüksek kültür-alt kültür, merkez-çevre,
Kemalist-anti-Kemalist, ‹mparatorluk-Cumhuriyet, dindar-seküler, oryantalist-antioryantalist gibi dikotomiler aras›nda s›k›flm›flt›r. Bu kutuplaflmalar Osmanl› çal›flmalar›n›n ve edebiyat›n›n bir ikilik aras›nda yo¤unlaflm›fl tart›flmalar içinde kalmas›na
neden olmaktad›r.3 Hâlbuki bugünün ça¤dafl teorileri ile bugünkü kimli¤imize dünün
bir ürünü ya da sonucu olarak bakabilmek, politik durufllar›n s›n›rlay›c›l›¤›ndan kurtulup kendi bafl›na bir kimlik olarak var olan gerçe¤in incelenmesi gerekmektedir.
fiimdiye kadar o kimli¤in içinden gelen bir bak›fl aç›s›yla yap›lan de¤erlendirmeler ço¤unluk itibariyle bu çatallaflmadan kurtulamamakta hakl›d›r, zira bizim kendi varoluflsal gerçe¤imize kendi d›fl›m›zdan bakmam›z gerekmektedir, bir yabanc› gözüyle,
d›flar›dan bakmak. Al›flkanl›klar›n ve yerleflmifl yarg›lar›n etkisinden kurtularak, ilk defa incelenen bir konuya sorulmas› gereken sorular› sorarak ve ondan al›nmas› mümkün en geçerli ve en do¤ru cevaplar› alarak. Bunu yapabilmek hem kendi kültürünü,
hem de Bat›l› teorileri bilen fakat ikisine de hem içerden, hem d›flardan bakabilmeyi
ve böylece özgün gerçekliklere ulaflabilmeyi gerektiriyor.
Osmanl› ve Türk çal›flmalar›nda hem kendi özünü anlayarak, hem de d›flar›dan
bakarak oluflturulacak bir perspektifle Osmanl› çal›flmalar› alan›n› herkesin flahit oldu¤u bir gerçekli¤in incelenmesi fleklinde ele alabildi¤imizde tarafs›z ve objektif gerçeklere ulaflmak da mümkün hale gelmifl olacak ve bu durum ayn› zamanda yeni çal›flmalara ve yeni alanlara da kap›lar açacakt›r. fierif Mardin Osmanl›-Türk toplumun3 Walter G. Andrews, “Stepping Aside: Ottoman Literature in Modern Turkey”, Journal of
Turkish Literature, Ankara: Bilkent University Center for Turkish Literature, 2004, sy. 1, s.
10.
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da gerçekleflen de¤iflimin iki karakteristi¤in ›fl›¤›nda anlafl›lmas›n›n mümkün oldu¤unu söyler. Bunlardan birincisi Osmanl› toplumunun bütünlü¤ü içindeki gerçek önemini anlaman›n ehemmiyeti, ikincisi bu toplumun içinde yetiflmifl birinin kendi özel
durumunu anlama konusunda yaflayaca¤› zorlu¤un gerçekli¤inin kabulü ile.4
Bu alanda flimdiye kadar yap›lm›fl tezlere bakmam›z, konumuza getirece¤i aç›kl›k
aç›s›ndan çok önem tafl›maktad›r. Afla¤›da Amerika’da çeflitli üniversitelerde yap›lm›fl
baz› tezleri son zamanlarda yap›lan çal›flmalar hakk›nda bir fikir verir düflüncesiyle
ele almak istiyorum.
Chicago Üniversitesi’nde Prof. Robert Dankoff’un dan›flmanl›¤›nda Kim Sooyong
taraf›ndan 2005 y›l›nda yap›lm›fl doktora tezi, bize bahsetti¤imiz noktada Osmanl›
edebiyat›na bak›fl aç›s›ndan ümit verir niteliktedir. XVI. yüzy›l›n birinci yar›s›nda Osmanl› edebiyat›n›n teflekkülü aç›s›ndan gerçekleflen geliflmeler ba¤lam›nda Zatî ve
onun fliirini ele alan bu tez, teorik altyap› olarak Norbert Elias ve Pierre Bourdieu’nun
çal›flmalar›n› esas almaktad›r. Sooyong, o dönemde profesyonel ve amatör pek çok
zanaat erbab› flair aras›nda yetiflmifl önde gelen flairlerden birisi olan Zatî’yi, yayg›n
kabul gören Osmanl› edebiyat›n›n yüksek sosyete fliiri oldu¤u tezinin anti-tezi olarak
ele ald›¤› iddias›n› tafl›r. Zatî’yi ve fliirlerini ele al›rken dönemin en kal›c› fliirlerini üretmifl flairlerin sosyal altyap›s›n›, farkl› edebiyat çevrelerinde etkili farkl› fliir çeflitlerini
ve saray›n herhangi bir yüksek kültür ortam›ndaki etkisini ele almaya çal›flm›flt›r. Zati
ele al›nd›¤›nda pek çok anahtar konu ortaya ç›kar; döneminde divan edebiyat›nda
eserler vermifl flairlerin sosyal altyap›s›, bu flairlerin ve hitap ettikleri kitlenin zevk ve
beklentilerinde e¤itimin rolü, farkl› sosyal ortamlarda öne ç›km›fl fliir çeflitleri ve daha
genifl bir çerçevede saray›n yüksek kültürün oluflumundaki etkisi.
Bu alanda çal›flan ilim adamlar› taraf›ndan bahsedilen bu konular›n önemi vurgulanm›flsa da, fliir prati¤i ve zevki konusu yeterince incelenmemifltir. Bu çal›flmada Zati’nin eseri ve dönemindeki edebiyat e¤ilimleri, politik ve sosyal de¤ifliklikler aç›s›ndan yeri ve duruflu ele al›nmaya çal›fl›lm›flt›r. Osmanl› edebiyat› ve kültür tarihi alanlar›nda hâkim olan genel anlay›fl›n aksine Sooyong’un tezinde ancak XVI. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren Osmanl›’da ba¤›ms›z bir fliir kriterinin ortaya ç›kt›¤›n› ve önceki
dönemin ise fliir türlerindeki ço¤ulculuk aç›s›ndan dikkati çekti¤ini ve bunun da Zati’nin eserlerinde etkilerinin görüldü¤ünü söylemektedir.
Befl bölümden oluflan tezin bölüm bafll›klar› ve içerikleri flöyle: Birinci bölüm
“XVI. Yüzy›l›n ‹lk Yar›s›nda Osmanl› fiiir Prati¤i” bafll›¤›n› tafl›yor ve bu bölümde Divan fliiri ile Osmanl› saray›n›n iliflkisi ele al›n›yor. Devlet, toplum ve Osmanl›’n›n takip
etti¤i yol, fliirin sosyolojik olarak yay›l›fl›, medrese ve medrese d›fl›nda flair e¤itimi,
devlet ve edebiyat alan› iliflkilerini inceliyor. ‹kinci bölümde hayat›n farkl› aç›lar› ve
Zatî’nin kariyeri, kültürel ve siyasi baflkent olarak ‹stanbul ve fliir ve patronaj iliflkisi
ele al›n›yor. Üçüncü bölümde Zatî’nin fliirinin farkl› cephelerinden, övgü ve yergi fliirlerinden bahsediyor. Dördüncü bölümde moda ve gelenek bafll›¤› alt›nda Zatî’nin
edebiyat çevresi, flairler ve etkileri, yeni fliir, eski tonlar, do¤ululuk ve sade Türkçe ak›4 fierif Mardin, “Ideology and Religion in the Turkish Revolution”, International Journal of
Middle East Studies, Temmuz 1971, c. II, sy. 3, s. 209.
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m›n›n tekrar› ele al›n›yor. Son bölümde de Zatî ve fliir miras› hakk›nda farkl› bak›fl aç›lar›na yer veriliyor. Mürflidin genel olarak ele al›nmas›yla bafllayan bölüm edebiyat›n
oluflumunda miras, dilbilim aç›s›ndan kimlik ve kültürel farkl›l›klar, geçifl döneminde
flairin durumu ele al›narak bitiriliyor.
1997’de Kolombiya Üniversitesi’nde Caroline Goodwin Sawyer taraf›ndan Prof.
Kathleen Burrill dan›flmanl›¤›nda yap›lm›fl tez Ahmedi’nin ‹skendername’sini konu
edinmifltir. Ahmedi’nin ‹skendername’sini edebiyat tarihi analizi aç›s›ndan ele alan
tez, XIV. yüzy›l›n sonlar›nda Anadolu’da Türk siyasal ve edebî kültürünün ortaya ç›k›fl›n› incelemektedir. Elyazmas› nüshalar›n karfl›laflt›r›lmas›, edisyon kritik ve ‹ngilizceye tercümesini veren bir çal›flma olarak birinci bölümden üçüncü bölüme kadar ‹skendername’yi içerik ve yaz›ld›¤› politik dönem aç›s›ndan incelemifl, farkl› el yazmas›
nüshalar› karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Karfl›laflt›rmal› edebiyat alan›nda yap›labilecek çal›flmalara örnek olmas› aç›s›ndan ele alaca¤›m›z bir di¤er tez 1989 y›l›nda Prof. Hamid Algar dan›flmanl›¤›nda Haji
Ahmad Haji Mohammad Bohari taraf›ndan Kaliforniya Üniversitesi’nde haz›rlanm›fl
tez ‹slam dünyas›nda bir dönem h›zl›ca yay›lm›fl Vahdet-i vücud düflüncesini ayn› dönemde üç farkl› dilde ele alm›fl üç farkl› eseri karfl›laflt›rmak suretiyle üç farkl› co¤rafyadaki geliflimi aç›s›ndan ele almaktad›r. Farsça yazm›fl Nakflibendi Bidil, eserini Osmanl›ca olarak vermifl Kadiri-Nakflibendi ‹brahim Hakk›, Malayca yazm›fl olan Malay
Kadiri Hamza ele al›nm›flt›r. Bu çal›flma Sufizm ve fliir aras›ndaki iliflkinin tart›fl›lmas›yla bafll›yor. Daha sonra vahdet-i vücud doktrininin ortaya ç›k›fl› ve geliflimini 5 öncü figürü ele alarak incelemifltir: El-Hallac, ‹bn-i Arabi, el-Cili, el-Nablusi, el-Balyani.
Her bir flairin biyografisi ve fliirleri ele al›nmadan önce genel olarak sufizmin özelde
de vahdet-i vücudun fliirde ve ele al›nan dillerde nas›l geliflti¤i incelenmifltir. Ad› geçen sufi flairler aras›nda çeflitli benzerlikler ve farkl›l›klar ele al›nm›fl, her bir flairin yazabildi¤i diller, eserleri, mahlas kullan›mlar›, vahdet-i vücudu anlat›rken kulland›klar› fliir türleri, bu doktrine psikolojik ve felsefi bak›fllar›, kulland›klar› imajlar ve metaforlar, fliirlerine akseden yerel ö¤eler, Hallac’a olan yaklafl›mlar›nda ‹bn-i Arabi’yi ne
derece yak›ndan takip ettikleri, daha sonraki yazar ve flairler üzerindeki etkileri ve
kendi dillerinde her bir flairin yeri ele al›narak karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Bahsedilen tezlerin d›fl›nda transkripsiyon ve tercüme fleklinde yap›lm›fl tezler
aras›nda 1996’da fiinasi Tekin’in dan›flmanl›¤›nda Harvard Üniversitesinde Georgios
Dedes taraf›ndan yap›lm›fl Battalname, 1980’de Kaliforniya Üniversitesi’nde Ralph Jaeckel taraf›ndan haz›rlanm›fl Dukaginzade Tafll›cal› Yahya’n›n fiah u Geda mesnevisi
say›labilir.
Vezirlerden Harema¤alar›na: Osmanl› Elyazmas› Himayesi bafll›kl› tez 2005 y›l›nda Prof. Gülru Necipo¤lu dan›flmanl›¤›nda Fat›ma Fetvac› taraf›ndan haz›rlanm›flt›r.
Tez XVI. yüzy›lda ve XIX. yüzy›l bafllar›nda resimli elyazmas› himayesini incelemekte
ve sanatsal projeler için daha derin ve farkl› ideolojik, kültürel ve sosyal fonksiyonlar
aray›fl›ndad›r. Osmanl› saray›nda saray mensubu haricinde de resimli elyazmas› metinlerin oluflturulmas›nda hayati rolü olmufl sanatkârlar›n varl›¤›na ra¤men, bu eserlerin ortaya ç›kmas›ndaki itici gücün ilim erbab›n›n emperyal ideolojiyi ve onun paradigmas›n› desteklemeye devam etmesinde bulur yazar. Bu çal›flma resimli el yaz-
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malar›ndan sözlü ve görsel örnekler ve deliller getirerek yenilikçi bir bak›fl aç›s›n›
önermektedir.
Sultan ya da saray mensuplar› için yap›lm›fl olsun, elyazmalar› pek çok flahs›n iflin
içine girdi¤ini göstermektedir. Bu sanat çal›flmalar›na dâhil olmufl olanlar ya da bunu
dikkatle incelemifl olanlar san›landan daha büyük bir grup olarak yazar, patron ve
muhatap kitle olarak tan›mlanabilir.
Birincil kaynaklardan bolca istifade etmifl olan tez, XVI. yüzy›lda Osmanl› saray›ndaki sosyal ve sanatsal geçifli, patronaj ve saray tecrübesini anlatmaktad›r. Osmanl›ca
ve Farsça arflivlere ve dönemin kroniklerine dayal› olarak Osmanl›daki elyazmas› kitap dolan›m›, kitap kullan›m›, sahipleri, okuyucu kitle konusunda bu çal›flma altyap›
sa¤lamaktad›r.
‹mparatorlu¤un iki vezir ve iki hizmetkâr›n›n biyografileriyle ve kitaplar›yla yap›lan vaka analizi ile bu dönemdeki sosyal de¤iflikliklerin sanat üretimini nas›l etkiledi¤i konusunda bir fikir vermektedir.
Resimlendirilmifl k›sa hikâyelerin say›s›n›n art›fl› ve özellikle dinî içerikli saltanata
ait tarihlerin ve dilin 1580’lerden sonra Farsça’dan Osmanl›caya çevrilmesi patronlar›n tercihini yans›tmaktad›r. Daha büyük bir çerçeveden bakarsak, XVII. yüzy›lda ortaya ç›kan yeni konular saray kültüründen yani klasik Osmanl› enstitülerinden yenidünya düzenine geçifli gösteren bir ayna gibidir. Sonuç bölümünde ise I. Ahmed’in
sultanl›¤›na ait bir görsel kay›t incelenerek bu geçifl dönemini gösteren bir kay›tla tez
sonuçland›r›lm›flt›r.
Osmanl› edebiyat› ile ilgili yap›lm›fl tezlerin hepsini burada özetlemek mümkün
olmad›¤› gibi yap›lan çal›flmalar› da bu dar alana s›¤d›rmak mümkün de¤ildir. Yukar›da bahsedilen tezler Amerika’da Osmanl› edebiyat› alan›nda ne gibi çal›flmalar yap›ld›¤› ve ileride neler yap›labilece¤i konusunda bir fikir vermektedir. Osmanl› edebiyat›n› modern edebiyat teorileri içinde bir yere oturtmak ve kendine has özellikleri ile
ona ait tüm kaynaklar› inceleyip de¤erlendirerek arkeolojisini yapmak elbette ki kolay
de¤ildir, fakat yap›lmas›na fliddetle ihtiyaç vard›r. Bugünün modern ya da postmodern edebiyatlar›n›n Osmanl› edebiyat›n›n birikiminden ve derinli¤inden ö¤renece¤i
çok önemli dersler bulunmaktad›r. Türkiye’de özellikle Osmanl› edebiyat› alan›nda
çal›flan ya da çal›flmak isteyenlerin Amerika’da bu alanda yap›lan çal›flmalardan yararlanabilecekleri muhakkakt›r. Ayr›ca Türkiye’de Osmanl› edebiyat› alan›nda oluflturulan birikim ile Amerikan üniversitelerinin sundu¤u akademik imkânlar birlefltirildi¤inde daha zengin ve çeflitli çal›flmalar ortaya ç›kabilecektir.
Türk üniversitelerinin gittikçe artan d›fl dünyaya aç›lma çabalar› sonucunda bu
alanlarda da genifl bir iflbirli¤i kurulmakta ve bu iliflkiler ürünlerini göstermektedir.
Bundan sonraki ad›mlar ise üniversitelerin iflbirli¤inde kurulacak bir araflt›rma merkezi, internet üzerinden kaynaklara ulaflma kolayl›¤› sa¤layacak temel eserler ve araflt›rma eserleri arflivi, Osmanl› edebiyat›n› merkeze alan atölye çal›flmalar› ve konferanslar olarak belirlenebilir. Bu ba¤lamda TAL‹D’in Osmanl› edebiyat› üzerine haz›rlad›¤› ciltler, konunun önemine vurgusu aç›s›ndan takdire de¤er bir çal›flmad›r.

