
FATİH SULTAN MEHMET'İN İSTANBUL'U
FETHİNİN 550. YILI ANISINA

Ay ten AYDIN*

OTAM Müdürü Prof. Dr. Esin Kahya tarafından OTAM
faaliyetleri çerçevesinde, 29 Mayıs 2003 tarihinde, Fatih Sultan
Mehmet tarafından İstanbul'un feth edilmesinin 550. yılı anısına,
fetihten tam olarak 550 yıl sonra, aynı gün bir toplantı düzenlendi.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras'ın da katılmış
olduğu toplantıda alanın uzmanları tarafından, Fatih Dönemi
siyaseti, bilimi, teknolojisi, sanatı ve eğitimi gibi temel başlıklardan
oluşan ve Fatih Dönemi ve XV. yüzyılOsmanlı kültür tarihine
ilişkin konuşmalar sunuldu. Toplantıda; Prof. Dr. Yahya AKYÜZ
-"Fatih Sultan Mehmet Dönemi Eğitimine Bir Bakış", Prof. Dr.
Yavuz ERCAN -"Fatih'in Kilise Politikası- Osmanh İmpara-
torluğu 'nda Müslüman Olmayan Topluluklarla İlgili Devlet
Politikasının Ortaya Çıkışı", Prof. Dr. Melek Dosay GÖKDOGAN
ve Doç. Dr. Yavuz UNAT -"Fatih Dönemi Bilim Anlayışı ve Bilim
Adamları" başlıklı ve Prof. Dr. İsmail ÜNVER -Fatih Dönemi ve
XV. yüzyılOsmanlı Şiiri'ni konulu konuşmalar yaptılar.

Toplantıya katılan, toplantının hazırlanmasında emeği geçen,
toplantıyı konuşmalarıyla onurlandıran konuşmacılara ve
toplantının gerçekleştirilebilmesinde yardımlarını esirgemeyen
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras'a teşekkür
ederiz.
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YAZIM KURALLARı

1- Başlık: içeriğine uygun ve onu tam olarak ifade eden bir başlık olmalıdır ve koyu
karakterli harflerle yazılmalıdır.

2- Yazar ad ve soyadı(ları), adresleri ve görev yaptığı kurum e-posta adresiyle birlikte
belirtilmel idir.

3- Makalenin başında konuya öz bir biçimde veren en fazla 200 kelimeden oluşan Türkçe
ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özetin altında bir satır boşltık bırakılarak en az üç, en fazla
8 sözcükten oluşan anahtar sözcükler verilmelidir. Makalenin başında yazı başlığı, özet ve
anahtar kelimelerin ingilizceleri de bulunmalıdır.

4- Metin: Metinler MS Word programında, Times New Roman yazı karakterinde, 12
punt.o, 1.5 satır aralıkla yazıımalı, sayfa kenarlarında 3'er santim boşluk bırakılmalı ve
sayfalar ..unwralandınlmalıdır. Yazılar 8000 kelimeyi geçmemelidir. Metin içinde vurgu-

lanması gereken kısımlar italik harflerle yazılmalıdır. Alıntılar italik olarak tırnak içinde
verilmelidir.

5- Bölüm Başlıkları: Makalede bilgi akışıııın daha sağlıklı olabilmesi için ana ve ara
başlıklar kullanılabilir. Ana başlıklar büyük harflerle, ara başlıklar yalnız ilk harf büyük
olarak verilmelidir.

6- Gönderilecek yazılar araştırma-inceleme, belge yayımı, haber makale, kitap tanıtması
şeklinde olabilir.

7- Şekiller: Küçüitrnede ve basırnda sorun yaratmamak için siyah mürekkep ile düzgün bir

şekilde aydınger veya beyaz kağıda çizilmelidir. Her şekil ayrı bir sayfada olmalıdır.
şekiller numaralandınlmalı ve şeklin altına gerekli açıklama yapılmalıdır.

8- Resimler: Parlak fotoğraf kağıdına basılmalıdır. Ayıca şekiller ve çizelgeler için geçer-
li olan kuraııara uyulmalıdır. Özel koşullarda renkli resim baskısında yapılabilir. Şekil,
resim ve çizelgeler toplamı ıo sayfayı aşmamalıdır.
9- Kaynaklar: Kaynaklarda sadece dipnotta verilen eserler yer almalıdır. Ayrıca, gerekli
açıklamalar makele sonunda verilebilir.
Örnek:

Avşar, Servet; "Birinci Dünya Savaşı'nda Rus Propaganda Faaliyetleri ve Osmanlı
Devleti", OTAM, c. XIV. s. 65-127.

Shaw, S., Osmanli İmparatorluğu (çev. M. Harmancı), istanbul; 1982, Sermet Matbaası
Uras Esat: Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, İstanbul 1974 (2. Baskı).
10- Yazıların Gönderilmesi; Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmış
makaleler üç nüsha olarak disket veya CD'siyle birlikte aşağıda verilen OTAM adresine
gönderilir. Yazarlarına raporlar doğrultusunda düzeltilrnek üzere gönderilen yazılar,
gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, disket (veya CD) ve orijinal çıktısıyla birlikte en
geç i ay içerisinde dergiye ulaştırılır.Yayııı kurulu esasa yönelik olmayan küçük düzelt-
meler yapabilir.
Yazışma Adresi:
Prof. Dr. Esin Kahya (OTAM Dergisi Müdürü).
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
06100 Sıhhiye-ANKARA
Tel: (O 312) 310 32 80/1234
c-posta: kahya@hunıanily.ankara.edu.IT
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