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ơSAM Konuƾmalar, 2010-2011 yllar arasnda ơslâm Araƾtrma Merkezi
(ơSAM) tarafndan seri halinde düzenlenen konferanslarn yazya geçirilerek bir
araya getirilmesinden oluƾmaktadr. Eserde yer alan yazlar, farkl coƭrafya ve
kültürlere mensup bilim adamlarnn, tarihten siyasete, ahlâktan hukuka ve felsefeden kelâma, geniƾ bir yelpazede verdikleri konuƾmalar ihtiva ediyor. Kitap, bu
konferanslar ve sonrasndaki kitaplaƾma sürecini yöneten editörü Seyfi Kenan’n,
oturumlarn düƾünsel arka plann, hazrlk sürecini, içeriklerini ve hedeflerini
açkladƭ bir önsözle baƾlamaktadr (s. 13-21). “Osmanl, ơslâm ve Beƾerî Bilimler
Çalƾmalarnda Açklk ve Disiplinleraraslk” baƾlkl bu yaz, henüz giriƾte okuyucuya, muhtevaya yönelik bir bakƾ açs kazandrmaktadr.
ơSAM Konuƾmalar toplamda on konuƾmaya yer veren iki ayr bölüm halinde
düzenlenmiƾtir. Bunlardan, “Osmanl Düƾüncesi, Ahlâk ve Hukuk” baƾlƭn
taƾyan ilk bölüm, Metin Kunt’un “XVI. Yüzyl Osmanl Siyasasnda Saltanat
ve Hükümet Ayrƾmas” konuƾmasna yer veriyor (s. 25-33). Burada Kunt, sülale devleti olarak nitelediƭi Osmanl’nn yönetim biçimini ve kurumsal yapsn
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siyaset sosyolojisi açsndan ele almaktadr. Bu doƭrultuda devlet yönetimine
kimlerin girdiƭini ve nasl yükseldiklerini tespit eden yaz, kurumsal deƭiƾim ve
oluƾumlarn niteliƭini belirlemeye çalƾmaktadr. Osmanl’y yap ve iƾleyiƾ bakmndan Habsburg hanedan ile kyaslayan Kunt, her sülale devleti gibi hükümdar
ve ailesinin yüceltildiƭini, güç ve egemenliƭin ise Dîvân- Hümâyun üzerinden
yürütüldüƭünü kaydeder. Osmanl devlet yapsnn Fatih zamannda diƭer ơslâm
devletlerinden ayrlarak özgün bir yap oluƾturduƭunu da dile getiren Kunt, beylerbeyliƭinin bölgeselleƾtirilmesini ve vezirliƭin niteliƭindeki deƭiƾiklikleri buna
örnek göstermektedir.
ơlk bölümün ikinci baƾlƭ olan “ơstanbul Kültürü ve Estetiƭi”, Beƾir Ayvazoƭlu tarafndan verilen bir konferansa dayanmaktadr (s. 35-50). Kültürlerin
kesiƾtiƭi önemli bir ƾehir olan ơstanbul’u, dünü ve bugünü ile mukayese eden yaz,
ƾehrin farkl devirlerde yaƾadƭ terkipleri çeƾitli açlardan irdelemektedir. Buna
göre Osmanl devri ơstanbul’u, yani Türk ơstanbul, bütün önceki ơstanbul’lar
temsil ettiƭinden, bu kültürleri ayrƾtrmaya çalƾmak, öncekileri ortaya çkarmak
için sonrakini tahrip etmek veya edilmesine göz yummak yanlƾ ve son derece tehlikelidir. Ayvazoƭlu bu terkibi Yahya Kemal’in ifadesiyle ƾöylece özetlemektedir:
“ơstanbul’da kendisinden önceki kültürleri de özümseyerek en yetkin ifadesine ve
ince ölçülerine ulaƾan Türk kültürü, benzersiz bir sentez ve modeldir. Nitekim
Mimar Sinan’n eklediƭi payandalar kaldrlrsa Ayasofya çöker”. Yazda ơstanbul
mimarisinin fikrî temelleri hakknda da çarpc bilgiler verilmektedir. Meselâ,
ƾeddâdî ve devâsâ binalar yapmaktan kaçnmann ve mesken mimarisindeki mütevaziliƭin sebebini, Osmanl’nn medeniyet perspektifinde, dünyaya ve tabiata
bakƾnda aramak gerektiƭini söylemekte, mimari ve estetiƭi, inancn ve dünya
görüƾünün bir sonucu olarak göstermektedir. Ona göre ơstanbul’un ƾehir estetiƭini
belirleyen hususlar ise ƾunlardr: Tepeler, âbideler ve çevreleri, taƾ, ahƾap ve yeƾilin
müthiƾ uyumu, yeƾil dokunun srr, cadde ve sokaklar, evler, manzaray bölüƾmek
ve beƾerî doku. Bu ölçüler, XVIII. asrn baƾlarndan itibaren kaybedilmiƾ, sadece
abideleri örtmekle kalmayp ƾehrin sonsuz mekânla irtibatn da kesen kâgir ve
betonarme binalar ile birlikte, dinamik bir süreç halindeki ƾehir anlayƾndan
donmuƾ bir ƾehir anlayƾna geçilmiƾtir. Ayvazoƭlu’nun ơstanbul anlats ister
istemez günümüzde her gün dikine yükselen binalarn istila ettiƭi, belli bir plan
ve estetikten yoksun, kontrolsüz biçimde büyüyen ƾehir hakknda ac bir tebessüm
duyulmasna sebebiyet vermektedir.
Bu ksmn üçüncü yazs Martha Mundy’ye ait olan “Ethics and Politics in the
Law: On the Forcible Return of the Cultivator” baƾlƭn taƾmaktadr (s. 51-75).
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Mundy, Osmanl hukuk sisteminde (kânun) ahlâk ve siyasetin birleƾtiƭi bir hususu; kullanm hakk baƭlamnda, topraƭn iƾlemeyen çiftçinin toprak yöneticisi
tarafndan buna zorlanmasn, sosyal adalet ve insan haklar iliƾkisi açsndan,
tarihi süreci dikkate alarak inceliyor. Kitabn dördüncü yazs Colin Imber tarafndan verilen “How Islamic was Ottoman Law” adl konferansa dayanmaktadr
(s. 77-90). Osmanl hukuk sisteminin ƾer‘î hukuka uygunluƭunu sorgulayan yaz,
hocas Ömer Lütfi Barkan’dan sonra bu alandaki düƾünceleri ƾekillendiren Halil
ơnalck’n tezlerini de eleƾtirmektedir. Sradaki konuƾmada Viorel Panaite, Fransa
Milli Kütüphanesinde bulunan bir belgeden hareketle Batl tüccarlarn Osmanl
ülkesindeki hukukî statülerini kavramaya odaklanmaktadr (s. 91-135). Mezkûr
belge François Savary de Bréves tarafndan Akdeniz’deki Fransz konsoloslar için
bir rehber olarak kaleme alnmƾtr. Çeƾitli dokümanlar ihtiva eden bu yazma,
yabanclarn Osmanl devletindeki yasal statüsü, sultann Fransa kralna verdiƭi
kapitülasyonlar, Batl tüccarlara Doƭu Akdeniz ülkelerinde, konsoloslara ise Akdeniz limanlarnda verilen imtiyazlar, Hristiyan esirlerin Dârü’l-ơslâm’da korunmalar ve Akdeniz’deki korsanlk faaliyetleri hakknda önemli bilgiler sunmaktadr.
Kitabn ilk bölümünün son konuƾmasnda Hedda Reindl-Keil, oldukça ilgi
çekici ve bir o kadar da az bilinen bir konuyu; Osmanl yöneticilerinin 16. ve
17. yüzyllardaki yaƾam tarzlarn, lüks tüketim alƾkanlklarn ve hediye (pîůkeů)
alƾ-veriƾ usullerini, arƾiv belgeleri ve seyahat notlar etrafnda ortaya koymaktadr
(s. 137-151). Hediyelerin dönemlere göre deƭiƾtiƭini belirten konuƾmac, yüksek
rütbeliler, eƾit statülüler ve alt kademe arasnda bir aƭ oluƾturmalar dƾnda ƾahsn
kariyerine ve yükselmesine de yardmc olduklarn belirtir. Alcnn toplumsal
konumunu pekiƾtiren bir unsur olarak armaƭan, Osmanl hediye sisteminde
gösteriƾ amaçl lüks tüketimin en önemli ksmn teƾkil eder. Bu dönemde minder
ve yastklar da lüks tüketim malzemesi saylmakta, bunlarn says, kalitesi ve oturulan yerin yüksekliƭi, ƾahsn kalitesini simgelemektedir. Büyük aynann seçkinlik
alameti saylmas, porselenin hediye olarak dini bakmdan sakncal olan altn kap
ve tabaklarn yerine geçmesi de yazda deƭinilen ilginç detaylardr.
ơSAM Konuƾmalar’nn ikinci bölümü, “Felsefe ve Kelâm” üst baƾlƭn
taƾmakta olup baƾlca dört konuƾmadan meydana gelmektedir. Bu ksmn ilk
yazsnda John Edmund Hare, ahlâkn temeline dair önemli izahlardan olan
ve “bir ƾey tanr emrettiƭi için iyi ya da kötü olabilir”, ƾeklinde özetlenen ilâhî
buyruk teorisini (divine command theory) ve buna yöneltilen üç itiraz gözden
geçirmektedir (s. 153-163). Teoloji ile ahlâk felsefesinin kesiƾim noktalarn analiz
eden yazlaryla tannan Hare, ilahi yardm ihtiyacn, “Allah’n ahlâkî talepleri ile
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birleƾme” ƾeklinde izah etmektedir. O, ahlâkî boƾluƭu (moral gap) izah için çeƾitli
filozoflarn yaptklar yorumlarn altn çizmekte ve dinin yardm olmadan bunu
aƾmann mümkün olmadƭn belirtmektedir.
Bu bölümün diƭer yazlar ise ơslâm kelâmnn ilk döneminde teoloji ve
toplum iliƾkisini prosogorafya tarznda incelediƭi çalƾmalar ile tannan Josef
van Ess’in farkl zamanlarda verdiƭi üç ayr konferanstan oluƾmaktadr. Mehmet
Bulƭen tarafndan çevrilen konuƾmalarn orijinal metinlerinin de eserde yer almas,
okuyucuya mukayese imkân sunmaktadr (bk. s. 167-225). “Teoloji ve Toplum”
baƾlkl ilk konuƾma, van Ess’in alt cilt olarak yaynladƭ “Hicrî II. ve III. Asrda
Teoloji ve Toplum” adl eserinin yöntemi ve süreci hakknda açklamalar yapmaktadr. Giriƾte, kendisini oryantalist deƭil “bir medeniyetle uƭraƾan kiƾi” ya da
“ơslâm araƾtrmacs” olarak tanmlayan van Ess, hayatndan kesitler eƾliƭinde, akademik kariyerinin baƾlangc, baƾta H. Ritter olmak üzere hocalar, oryantalistlerin
ơslâm’a bakƾ ve Mu‘tezile’ye olan ilgisi hakknda bilgiler vermektedir. Bahsi geçen
eserde, ilk iki asrn rûhî evrenini inƾa etmeye çalƾtƭn kaydeden konuƾmac,
düƾünce tarihî araƾtrmalarnn yöntemine dair ufuk açc tespitler yapmaktadr.
Ona göre tarihçinin görevi rivayetlerden ve metin parçalarndan hareketle bir
kontekst inƾa ederek -yani hermenötik yaparak- üzerinde çalƾtƭ fragman hayata
döndürmektir. Bir metni yorumlamak onunla diyaloƭa girmektir; her metnin
kendine göre bir konuƾma yolu ve her insann da kendine göre bir okuma ƾekli
vardr. Bu karƾlaƾmadan ortaya çkan ƾeyse meƾhur “ufuklarn kaynaƾmas” dr. Bu
doƭrultuda ơslâm’n ne olduƭuna dair etrafl görüƾler ortaya koyan ilk topluluƭun
Mu’tezile olduƭunu kaydeden van Ess, farkl eƭilimleri birleƾtiren bu grubu, erken
dönemin önemli teologlar olarak niteler. Mu‘tezile’nin sapkn olmadƭn da
vurgulayan konuƾmac, onlarn Hristiyanlkta ortodoksi diye bilinen yeni bir ƾey
kurmaya çalƾtklarn ancak baƾarl olamadklarn belirtir.
Van Ess “Niçin Kelâm” baƾlkl konuƾmasnda, çok kültürlü ve dinli bir yapda
nasl ve niçin sorularna cevap verebilmek için vahyin yannda akln da bulunmas
gerektiƭinden hareketle, kelâmn ortaya çkƾ ve serüveni üzerinde durmaktadr
(s. 248-266). Ona göre mezhepleri anlamak için alƾldk kalplarn dƾna çkmak,
kiƾi ya da akmlar bir süreliƭine brakp kavramlara yoƭunlaƾmak gerekir. Meselâ;
“i‘tizâl” kavram, aslnda dinî bir frka ile deƭil kendisini dini terimlerle ifade eden
ve i‘tizâli bir slogan haline getiren politik bir hareketle karƾ karƾya olduƭumuzu
bildirmektedir. Buradan hareketle Mu’tezile’yi oluƾturan siyasi, tarihî ve kültürel
ƾartlara deƭinen van Ess, ilk temsilcileri ve önemli fikirlerine yoƭunlaƾrken, bu
alandaki kaynak problemine de iƾaret eder. Onlarn sadece zât-sfat iliƾkisine
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odaklanan teologlar deƭil kozmoloji ve doƭa bilimine ilgi duyan bilim adamlar
olduklarn da vurgular. Bu doƭrultuda Drâr, Ebu’l-Huzeyl, Nazzâm, Câhz,
Kâdî Abdülcebbâr, Ebu’l-Hüseyn el-Basrî gibi isimlere yer veren van Ess, sonuçta
“Niçin Kelâm” sorusunu ƾöyle cevaplar: “Kelâm ilginç, düƾünceyi proveke edici,
ơslâm’n dƾna ihraç edilebilen perspektifler açtƭ için aƾr tutuculuktan ayrlr
ve geçmiƾi canl tutmak gerekir”.
Josef van Ess’in ve kitabn son konuƾmas; “ơslâm ve Aydnlanma” baƾlƭn
taƾmaktadr (s. 267-285). Giriƾte aydnlanmann bir metafor olduƭunu ve muhataba; “siz karanlklar içindesiniz ve muhtaç olduƭunuz ƾƭ biz veririz” anlamna
geldiƭini ifade eden konuƾmac, Avrupa’da kutsal metin ve gelenek eleƾtirisi
baƭlamnda ortaya çktƭn belirtir. ơslâm’da devrimsel bir hareket veya kolektif
bir his olarak aydnlanma olmadƭn söyleyen van Ess, ơsmâilîleri ya da Alevîleri
ơslâm’n aydnlanmƾ versiyonu olarak görmenin yanlƾlƭn dile getirir. Ona
göre bireysel bir tecrübe olarak ơslâm’da aydnlanmadan bahsedilebilirse de bunu
ateizmle karƾtrmamak gerekir; zira ơslâm’da herkes tanrnn varlƭna inanr. Ona
göre ơbnü’l-Mukaffâ gibi yeni dinin kurucu metni olan Kur’an’ eleƾtirenler, aydnlanma kavram içinde deƭerlendirilebilir. O, erken dönemde insan özgürlüƭü,
kötülük ve nübüvvet meselelerini tartƾan ơbnü’r-Râvendî’yi de bu çerçevede ele
alr. Bu baƭlamda sûfiyyetü’l-Mu’tezile adnda pek de bilinmeyen bir gruba da yer
veren van Ess, ticaret ve siyasetle ilgilenmeyen bu kiƾilerin peygamberi bile fazla
dünyevî bulup eleƾtirdiklerini kaydeder. Hz. Muhammed’i deƭil Sokrat’ ideal
edinen Ebû Bekir er-Râzî de akideye aykr fikirler ileri sürmüƾ, sözgelimi tanrnn
beƾ ezelî ilkeden biri olduƭunu söylemiƾ, peygamberlere ise güvenmemiƾtir. Van
Ess, Bat aydnlanmasnn radikal fikirleri sevdiƭini belirtirken, bahsi geçen bu
kimselerin ise mülhid, zndk ya da en azndan bid‘atçi olarak nitelenerek itibarszlaƾtrldklarn ifade etmektedir.
ơSAM Konuƾmalar, ihtiva ettiƭi konu yelpazesinin geniƾliƭine raƭmen okuyucuyu bir noktada birleƾtirerek mesajn iletmeyi baƾaryor. Buna göre sosyal
ve beƾerî bilimlerde nitelikli sonuçlara ulaƾmak için disiplinler aras çalƾmalar
yapmak ve geçmiƾi çok yönlü estetik ve kültürel bir birikim içinde ele almak
gerekir. Belli bir muhatap kitle düƾünülerek tertip edilen konferanslarn kitap
haline getirilmesi ise sözün kalclƭn ve daha geniƾ kesimlere ulaƾmasn saƭlyor.
Ayrca dünyann dört bir yanndan alannda uzman akademisyenlerin ơSAM çats
altnda buluƾmas ise bu kurumun önemini ve bilgi ile varoluƾsal baƭnn uzun
yllar devam edeceƭini gösteriyor.
Osman Demir
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