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SAM Konu malar , 2010-2011 y llar  aras nda slâm Ara t rma Merkezi 
( SAM) taraf ndan seri halinde düzenlenen konferanslar n yaz ya geçirilerek bir 
araya getirilmesinden olu maktad r. Eserde yer alan yaz lar, farkl  co rafya ve 
kültürlere mensup bilim adamlar n n, tarihten siyasete, ahlâktan hukuka ve felse-
feden kelâma, geni  bir yelpazede verdikleri konu malar  ihtiva ediyor. Kitap, bu 
konferanslar  ve sonras ndaki kitapla ma sürecini yöneten editörü Seyfi Kenan’ n, 
oturumlar n dü ünsel arka plan n , haz rl k sürecini, içeriklerini ve hedeflerini 
aç klad  bir önsözle ba lamaktad r (s. 13-21). “Osmanl , slâm ve Be erî Bilimler 
Çal malar nda Aç kl k ve Disiplinleraras l k” ba l kl  bu yaz , henüz giri te oku-
yucuya, muhtevaya yönelik bir bak  aç s  kazand rmaktad r.

SAM Konu malar  toplamda on konu maya yer veren iki ayr  bölüm halinde 
düzenlenmi tir. Bunlardan, “Osmanl  Dü üncesi, Ahlâk ve Hukuk” ba l n  
ta yan ilk bölüm, Metin Kunt’un “XVI. Yüzy l Osmanl  Siyasas nda Saltanat 
ve Hükümet Ayr mas ” konu mas na yer veriyor (s. 25-33). Burada Kunt, sü-
lale devleti olarak niteledi i Osmanl ’n n yönetim biçimini ve kurumsal yap s n  
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siyaset sosyolojisi aç s ndan ele almaktad r. Bu do rultuda devlet yönetimine 
kimlerin girdi ini ve nas l yükseldiklerini tespit eden yaz , kurumsal de i im ve 
olu umlar n niteli ini belirlemeye çal maktad r. Osmanl ’y  yap  ve i leyi  bak -
m ndan Habsburg hanedan  ile k yaslayan Kunt, her sülale devleti gibi hükümdar 
ve ailesinin yüceltildi ini, güç ve egemenli in ise Dîvân-  Hümâyun üzerinden 
yürütüldü ünü kaydeder. Osmanl  devlet yap s n n Fatih zaman nda di er slâm 
devletlerinden ayr larak özgün bir yap  olu turdu unu da dile getiren Kunt, bey-
lerbeyli inin bölgeselle tirilmesini ve vezirli in niteli indeki de i iklikleri buna 
örnek göstermektedir.

lk bölümün ikinci ba l  olan “ stanbul Kültürü ve Esteti i”, Be ir Ayva-
zo lu taraf ndan verilen bir konferansa dayanmaktad r (s. 35-50). Kültürlerin 
kesi ti i önemli bir ehir olan stanbul’u, dünü ve bugünü ile mukayese eden yaz , 
ehrin farkl  devirlerde ya ad  terkipleri çe itli aç lardan irdelemektedir. Buna 

göre Osmanl  devri stanbul’u, yani Türk stanbul, bütün önceki stanbul’lar  
temsil etti inden, bu kültürleri ayr t rmaya çal mak, öncekileri ortaya ç karmak 
için sonrakini tahrip etmek veya edilmesine göz yummak yanl  ve son derece teh-
likelidir. Ayvazo lu bu terkibi Yahya Kemal’in ifadesiyle öylece özetlemektedir: 

“ stanbul’da kendisinden önceki kültürleri de özümseyerek en yetkin ifadesine ve 
ince ölçülerine ula an Türk kültürü, benzersiz bir sentez ve modeldir. Nitekim 
Mimar Sinan’ n ekledi i payandalar kald r l rsa Ayasofya çöker”. Yaz da stanbul 
mimarisinin fikrî temelleri hakk nda da çarp c  bilgiler verilmektedir. Meselâ, 
eddâdî ve devâsâ binalar yapmaktan kaç nman n ve mesken mimarisindeki mü-

tevazili in sebebini, Osmanl ’n n medeniyet perspektifinde, dünyaya ve tabiata 
bak nda aramak gerekti ini söylemekte, mimari ve esteti i, inanc n ve dünya 
görü ünün bir sonucu olarak göstermektedir. Ona göre stanbul’un ehir esteti ini 
belirleyen hususlar ise unlard r: Tepeler, âbideler ve çevreleri, ta , ah ap ve ye ilin 
müthi  uyumu, ye il dokunun s rr , cadde ve sokaklar, evler, manzaray  bölü mek 
ve be erî doku. Bu ölçüler, XVIII. asr n ba lar ndan itibaren kaybedilmi , sadece 
abideleri örtmekle kalmay p ehrin sonsuz mekânla irtibat n  da kesen kâgir ve 
betonarme binalar ile birlikte, dinamik bir süreç halindeki ehir anlay ndan 
donmu  bir ehir anlay na geçilmi tir. Ayvazo lu’nun stanbul anlat s  ister 
istemez günümüzde her gün dikine yükselen binalar n istila etti i, belli bir plan 
ve estetikten yoksun, kontrolsüz biçimde büyüyen ehir hakk nda ac  bir tebessüm 
duyulmas na sebebiyet vermektedir.

Bu k sm n üçüncü yaz s  Martha Mundy’ye ait olan “Ethics and Politics in the 
Law: On the Forcible Return of the Cultivator” ba l n  ta maktad r (s. 51-75). 
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Mundy, Osmanl  hukuk sisteminde (kânun) ahlâk ve siyasetin birle ti i bir hu-
susu; kullan m hakk  ba lam nda, topra n  i lemeyen çiftçinin toprak yöneticisi 
taraf ndan buna zorlanmas n , sosyal adalet ve insan haklar  ili kisi aç s ndan, 
tarihi süreci dikkate alarak inceliyor. Kitab n dördüncü yaz s  Colin Imber tara-
f ndan verilen “How Islamic was Ottoman Law” adl  konferansa dayanmaktad r 
(s. 77-90). Osmanl  hukuk sisteminin er‘î hukuka uygunlu unu sorgulayan yaz , 
hocas  Ömer Lütfi Barkan’dan sonra bu alandaki dü ünceleri ekillendiren Halil 
nalc k’ n tezlerini de ele tirmektedir. S radaki konu mada Viorel Panaite, Fransa 

Milli Kütüphanesinde bulunan bir belgeden hareketle Bat l  tüccarlar n Osmanl  
ülkesindeki hukukî statülerini kavramaya odaklanmaktad r (s. 91-135). Mezkûr 
belge François Savary de Bréves taraf ndan Akdeniz’deki Frans z konsoloslar  için 
bir rehber olarak kaleme al nm t r. Çe itli dokümanlar ihtiva eden bu yazma, 
yabanc lar n Osmanl  devletindeki yasal statüsü, sultan n Fransa kral na verdi i 
kapitülasyonlar, Bat l  tüccarlara Do u Akdeniz ülkelerinde, konsoloslara ise Ak-
deniz limanlar nda verilen imtiyazlar, H ristiyan esirlerin Dârü’l- slâm’da korun-
malar  ve Akdeniz’deki korsanl k faaliyetleri hakk nda önemli bilgiler sunmaktad r.

Kitab n ilk bölümünün son konu mas nda Hedda Reindl-Keil, oldukça ilgi 
çekici ve bir o kadar da az bilinen bir konuyu; Osmanl  yöneticilerinin 16. ve 
17. yüzy llardaki ya am tarzlar n , lüks tüketim al kanl klar n  ve hediye (pî ke ) 
al -veri  usullerini, ar iv belgeleri ve seyahat notlar  etraf nda ortaya koymaktad r 
(s. 137-151). Hediyelerin dönemlere göre de i ti ini belirten konu mac , yüksek 
rütbeliler, e it statülüler ve alt kademe aras nda bir a  olu turmalar  d nda ahs n 
kariyerine ve yükselmesine de yard mc  olduklar n  belirtir. Al c n n toplumsal 
konumunu peki tiren bir unsur olarak arma an, Osmanl  hediye sisteminde 
gösteri  amaçl  lüks tüketimin en önemli k sm n  te kil eder. Bu dönemde minder 
ve yast klar da lüks tüketim malzemesi say lmakta, bunlar n say s , kalitesi ve otu-
rulan yerin yüksekli i, ahs n kalitesini simgelemektedir. Büyük aynan n seçkinlik 
alameti say lmas , porselenin hediye olarak dini bak mdan sak ncal  olan alt n kap 
ve tabaklar n yerine geçmesi de yaz da de inilen ilginç detaylard r.

SAM Konu malar ’n n ikinci bölümü, “Felsefe ve Kelâm” üst ba l n  
ta makta olup ba l ca dört konu madan meydana gelmektedir. Bu k sm n ilk 
yaz s nda John Edmund Hare, ahlâk n temeline dair önemli izahlardan olan 
ve “bir ey tanr  emretti i için iyi ya da kötü olabilir”, eklinde özetlenen ilâhî 
buyruk teorisini (divine command theory) ve buna yöneltilen üç itiraz  gözden 
geçirmektedir (s. 153-163). Teoloji ile ahlâk felsefesinin kesi im noktalar n  analiz 
eden yaz lar yla tan nan Hare, ilahi yard m ihtiyac n , “Allah’ n ahlâkî talepleri ile 
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birle me” eklinde izah etmektedir. O, ahlâkî bo lu u (moral gap) izah için çe itli 
filozoflar n yapt klar  yorumlar n alt n  çizmekte ve dinin yard m  olmadan bunu 
a man n mümkün olmad n  belirtmektedir.

Bu bölümün di er yaz lar  ise slâm kelâm n n ilk döneminde teoloji ve 
toplum ili kisini prosogorafya tarz nda inceledi i çal malar  ile tan nan Josef 
van Ess’in farkl  zamanlarda verdi i üç ayr  konferanstan olu maktad r. Mehmet 
Bul en taraf ndan çevrilen konu malar n orijinal metinlerinin de eserde yer almas , 
okuyucuya mukayese imkân  sunmaktad r (bk. s. 167-225). “Teoloji ve Toplum” 
ba l kl  ilk konu ma, van Ess’in alt  cilt olarak yay nlad  “Hicrî II. ve III. As rda 
Teoloji ve Toplum” adl  eserinin yöntemi ve süreci hakk nda aç klamalar yap-
maktad r. Giri te, kendisini oryantalist de il “bir medeniyetle u ra an ki i” ya da 

“ slâm ara t rmac s ” olarak tan mlayan van Ess, hayat ndan kesitler e li inde, aka-
demik kariyerinin ba lang c , ba ta H. Ritter olmak üzere hocalar , oryantalistlerin 
slâm’a bak  ve Mu‘tezile’ye olan ilgisi hakk nda bilgiler vermektedir. Bahsi geçen 

eserde, ilk iki asr n rûhî evrenini in a etmeye çal t n  kaydeden konu mac , 
dü ünce tarihî ara t rmalar n n yöntemine dair ufuk aç c  tespitler yapmaktad r. 
Ona göre tarihçinin görevi rivayetlerden ve metin parçalar ndan hareketle bir 
kontekst in a ederek -yani hermenötik yaparak- üzerinde çal t  fragman  hayata 
döndürmektir. Bir metni yorumlamak onunla diyalo a girmektir; her metnin 
kendine göre bir konu ma yolu ve her insan n da kendine göre bir okuma ekli 
vard r. Bu kar la madan ortaya ç kan eyse me hur “ufuklar n kayna mas ” d r. Bu 
do rultuda slâm’ n ne oldu una dair etrafl  görü ler ortaya koyan ilk toplulu un 
Mu’tezile oldu unu kaydeden van Ess, farkl  e ilimleri birle tiren bu grubu, erken 
dönemin önemli teologlar  olarak niteler. Mu‘tezile’nin sapk n olmad n  da 
vurgulayan konu mac , onlar n H ristiyanl kta ortodoksi diye bilinen yeni bir ey 
kurmaya çal t klar n  ancak ba ar l  olamad klar n  belirtir.

Van Ess “Niçin Kelâm” ba l kl  konu mas nda, çok kültürlü ve dinli bir yap da 
nas l ve niçin sorular na cevap verebilmek için vahyin yan nda akl n da bulunmas  
gerekti inden hareketle, kelâm n ortaya ç k  ve serüveni üzerinde durmaktad r 
(s. 248-266). Ona göre mezhepleri anlamak için al ld k kal plar n d na ç kmak, 
ki i ya da ak mlar  bir süreli ine b rak p kavramlara yo unla mak gerekir. Meselâ; 

“i‘tizâl” kavram , asl nda dinî bir f rka ile de il kendisini dini terimlerle ifade eden 
ve i‘tizâli bir slogan haline getiren politik bir hareketle kar  kar ya oldu umuzu 
bildirmektedir. Buradan hareketle Mu’tezile’yi olu turan siyasi, tarihî ve kültürel 
artlara de inen van Ess, ilk temsilcileri ve önemli fikirlerine yo unla rken, bu 

alandaki kaynak problemine de i aret eder. Onlar n sadece zât-s fat ili kisine 
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odaklanan teologlar de il kozmoloji ve do a bilimine ilgi duyan bilim adamlar  
olduklar n  da vurgular. Bu do rultuda D râr, Ebu’l-Huzeyl, Nazzâm, Câh z, 
Kâdî Abdülcebbâr, Ebu’l-Hüseyn el-Basrî gibi isimlere yer veren van Ess, sonuçta 

“Niçin Kelâm” sorusunu öyle cevaplar: “Kelâm ilginç, dü ünceyi proveke edici, 
slâm’ n d na ihraç edilebilen perspektifler açt  için a r  tutuculuktan ayr l r 

ve geçmi i canl  tutmak gerekir”.

Josef van Ess’in ve kitab n son konu mas ; “ slâm ve Ayd nlanma” ba l n  
ta maktad r (s. 267-285). Giri te ayd nlanman n bir metafor oldu unu ve muha-
taba; “siz karanl klar içindesiniz ve muhtaç oldu unuz  biz veririz” anlam na 
geldi ini ifade eden konu mac , Avrupa’da kutsal metin ve gelenek ele tirisi 
ba lam nda ortaya ç kt n  belirtir. slâm’da devrimsel bir hareket veya kolektif 
bir his olarak ayd nlanma olmad n  söyleyen van Ess, smâilîleri ya da Alevîleri 
slâm’ n ayd nlanm  versiyonu olarak görmenin yanl l n  dile getirir. Ona 

göre bireysel bir tecrübe olarak slâm’da ayd nlanmadan bahsedilebilirse de bunu 
ateizmle kar t rmamak gerekir; zira slâm’da herkes tanr n n varl na inan r. Ona 
göre bnü’l-Mukaffâ gibi yeni dinin kurucu metni olan Kur’an’  ele tirenler, ay-
d nlanma kavram  içinde de erlendirilebilir. O, erken dönemde insan özgürlü ü, 
kötülük ve nübüvvet meselelerini tart an bnü’r-Râvendî’yi de bu çerçevede ele 
al r. Bu ba lamda sûfiyyetü’l-Mu’tezile ad nda pek de bilinmeyen bir gruba da yer 
veren van Ess, ticaret ve siyasetle ilgilenmeyen bu ki ilerin peygamberi bile fazla 
dünyevî bulup ele tirdiklerini kaydeder. Hz. Muhammed’i de il Sokrat’  ideal 
edinen Ebû Bekir er-Râzî de akideye ayk r  fikirler ileri sürmü , sözgelimi tanr n n 
be  ezelî ilkeden biri oldu unu söylemi , peygamberlere ise güvenmemi tir. Van 
Ess, Bat  ayd nlanmas n n radikal fikirleri sevdi ini belirtirken, bahsi geçen bu 
kimselerin ise mülhid, z nd k ya da en az ndan bid‘atçi olarak nitelenerek itibar-
s zla t r ld klar n  ifade etmektedir.

SAM Konu malar , ihtiva etti i konu yelpazesinin geni li ine ra men oku-
yucuyu bir noktada birle tirerek mesaj n  iletmeyi ba ar yor. Buna göre sosyal 
ve be erî bilimlerde nitelikli sonuçlara ula mak için disiplinler aras  çal malar 
yapmak ve geçmi i çok yönlü estetik ve kültürel bir birikim içinde ele almak 
gerekir. Belli bir muhatap kitle dü ünülerek tertip edilen konferanslar n kitap 
haline getirilmesi ise sözün kal c l n  ve daha geni  kesimlere ula mas n  sa l yor. 
Ayr ca dünyan n dört bir yan ndan alan nda uzman akademisyenlerin SAM çat s  
alt nda bulu mas  ise bu kurumun önemini ve bilgi ile varolu sal ba n n uzun 
y llar devam edece ini gösteriyor.

Osman Demir


