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Yunus��NCE��
�

�
�nsanl���n�medeniyet� yolculu�unun� üç� büyük� evrim� a�amas�ndan� olu�tu�u�

kabul� edilmektedir.� Neolitik� Dönemde� tar�m� ba�lam��;� bu� tecrübeden� hareketle�
dönemin�toplumu�tar�m�toplumu�olarak�adland�r�lm��t�r.�Avrupa’da�buhar�n�ma�
kinelerde� kullan�m�� ile� ba�layan� sanayi� devrimi� (XVIII.� yy)� ile� tar�m� toplumlar��
dönemi� kapanm��,� yeni� toplumsal� a�ama� sanayi� ile� tan�mlanm��t�r.� Günümüz�
toplumu�sanayii�üretenin�bilgi�oldu�u�gerçe�inin�fark�na�var�lmas�n�n�da�etkisi�ile�
bilgi�toplumu��eklinde�tan�mlanmaktad�r.�Bu�nedenle�insanl���n�medeniyet�serüve�
ninin�üçüncü�a�amas��ile�ilgili�eserine�Alvin�Toffler,�Üçüncü�Dalga1�ad�n��vermi�tir.�
Türk� toplumu� hâlihaz�rda� modernle�mekte/sanayile�mekte� olan� toplumlar� ara�
s�nda�gösterilmektedir.�Sanayi�toplumu�olamam���bu�toplum�XXI.�yy’�n�yeni�de�
�eri�olarak�gösterilen�bilgi�toplumu�olma�yolunda�nerede�konumland�r�labilir?�Ya�
da�bu�yeni�dönem�bu�toplum�için�ne�ifade�etmektedir?�Ço�alt�lmas��mümkün�olan�
bu� sorularda� toplumun� özne� olmas�ndan� hareketle� cevaplar,� toplumun�mevcut�
�eklinin�olu�turucu�dinamiklerini�bar�nd�ran�mazisinde�aranmal�d�r.�Öyle�ki�ma�
ziden�hâle,�hâlden�istikbale�yolculuklar�nda�toplumlara�bir�önceki�dönemleri�sos�
yal�haf�za�misyonu�ile�rehberlik�ederler.�Sözü�edilen�toplumsal�haf�zan�n�rehberli�
�inde�gelece�e�dair�tasavvurlar�olu�turulur.�Bu�anlamda�tarih�milletlerin�haf�zas��
d�r.�Topluma�dair�sorulara�tatminkâr�cevaplar/çözümlemeler�ancak�geçmi�in�sa��
lam� bilgisine� sahip� olmakla� mümkündür.� Burada� yukar�daki� de�erlendirmeler�
çerçevesinde,�Türk� toplumunun�geçmi�inin�bilgisini� sa�lamas��bak�m�ndan,�k�y�
metli�buldu�umuz�Osmanl��Devletinde�Bilgi�ve� �ktidar2� adl�� çal��ma�ana�hatlar�� ile�
tan�t�lmaya�çal���lacakt�r.�
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�
Kitap,�Gürsoy�AKÇA�taraf�ndan�kaleme�al�nm��t�r.�Kitab�n,�Molla�Fenarî�ve�

Y�ld�r�m�Bayezid’in�bir�minyatürü�esas�al�narak�olu�turulan�kapa��,�içeri�ini�yet�
kin�bir��ekilde�yans�tmaktad�r.�Bilindi�i�üzere�Molla�Fenarî�(ö.1431),�birçok�ara��
t�rmac��taraf�ndan�Osmanl��Devleti’nin�ilk��eyhülislam��olarak�kabul�edilmektedir.�
Y�ld�r�m�Bayezid�(1389�1402)�ise,�Anadolu�birli�ini�sa�lama�ve�merkezîle�me�çaba�
lar��ile�tan�nmaktad�r.�Y�ld�r�m�Bayezid’�n,�Anadolu�birli�inin�sa�lanmas��çabala�
r�n�n�da�bir�parças�n��olu�turdu�u,�merkezî�devlet�yap�lanmas��yönündeki�giri�im�
leri,� �eyhülislam�n� uleman�n� reisi� olma� konumu� çerçevesinde� dü�ünüldü�ünde�
seçilen�kapa��n,�kitab�n�ba�l���n��ve�içeri�ini�hakk�yla�temsil�etti�i�de�erlendirile�
bilir.��

Bibliyografya�ve�dipnotlar,�metnin�dönemin�kaynaklar�� temelinde� tesis� edil�
meye� çal���ld���na� i�aret� etmektedir.� Kaynak� seçimindeki� gösterilen� hassasiyet,�
eserin�ba��nda�ileri�sürülen�tezin�ispat�na�yönelik�sonuçlar�n�güvenilirli�ini�art�r�
d����gibi;�eserin�bilimsel�k�ymetini�de�art�rm��t�r.�Tarih�çal��malar�n�n�k�ymetlendi�
rilmesinde�temel�tarihsel�kaynaklar�n�kullan�lm��l���n�n�belirleyicili�i�tart��mas�z�
d�r.�Bu�anlamda�tarih�alan�nda�tarihsel�kaynaklar�incelenmeksizin�gerçekle�tirilen�
bir�giri�im,�hukuk�alan�nda,��ahitler�ve�kan�tlar�dikkate�al�nmaks�z�n��ifahî�söylen�
tilerden�hareketle�hüküm�vermekten�farks�z�olacakt�r.��

Çal��man�n� giri�� bölümünde� konunun� genel� çerçevesi� belirlenerek,� gelenek�
sel/�slamî�bir�e�itimin�ürünü�olan�ulema�ile�Bat��toplumunda�s�n�f�çat��malar��etki�
sinde� �ekillenen� ayd�n� kavramlar�n�n� kar��t�r�lmamas�n�n� gere�i/önemi� vurgu�
lanm��t�r.�Kavramlar�n� insan�dü�ünce� eyleminin� temel� araçlar�� oldu�u� ve� tarihî�
çal��malarda� anakronizmin� önemli� nedenlerinden� birisinin� kavramlar�n� yanl���
kullan�m�ndan� kaynakland���� göz� önüne� al�nd���nda,� sözü� edilen� iki� kavram�n�
(ulema� ve� ayd�n)� farkl�l�klar�n�n� belirlenmesinin� önemi� daha� anla��l�r� olacakt�r.�
Osmanl��siyasal�sisteminde�ulema,�devletten�ba��ms�z�geçim�araçlar�na�sahip�ol�
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mamas��nedeniyle,�devlet�kar��s�nda�merkez�kaç�bir�güç�oda���olu�turamam��t�r.�
Dolay�s�yla�Osmanl��ulemas�,�varl���n��devletin�varl���nda�görmü�;�devletin� ihti�
yaç�duydu�u�insan�ihtiyac�n��yeti�tirmek�i�levini�yerine�getirmi��fakat�devlet�sis�
temini�sorgulayan�bir�dü�ünce�sistemi�geli�tirememi�tir.�Bat��toplumlar�ndaki�s�n�f�
mücadelelerinin�ürünü�olarak�ortaya�ç�kmas��nedeniyle�devlet� imkânlar��d���nda�
sosyo�ekonomik� varl�k� dinamiklerine� sahip� olan� Bat�l�� ayd�n,� Osmanl��
ulemas�ndandan�farkl��bir�geli�im�ve�sosyo�politik�etkinlik�düzeyi�ortaya�koymu��
tur.��

Kitab�n�birinci�bölümünde�genel�olarak�Osmanl��devlet� ideolojisinin�olu�um�
süreci,�bu�süreçte�uleman�n�misyonu,�ba�l��olarak�devletin�teokratikli�i/pratikli�i�
tart��malar�� konu� edilmi�tir.� Yazara� göre;� Osmanl�� Devleti� daha� kurulu�� döne�
minden�itibaren�yerle�ik/Sünnî�de�erleri�esas�alan�bir��slam’��benimsemi�tir.�Fakat�
devletin�resmi�ideolojisini�Sünnî��slam’�n�olu�turmas�,�devletin�teokratik�bir�niteli�
�e�sahip�oldu�unu�belirlememektedir.�Öyleki�Osmanl��devleti�din�maslahat�ndan�
çok�devlet�maslahat��kayg�s��ile�hareket�etme�e�iliminde�olmu�tur.�Hatta�din�mas�
lahat�� ile�uyu�mas��en�az�ndan�tart���l�r�olan�uygulamalar�nda�dinsel�me�ruiyyet�
uleman�n�fetvalar��ile�sa�lanm��t�r.�Kitapta�devletin�teokratik�olmad����dü�üncesi,�
iktidar�n�daha�önceki�Türk�devletlerinin�aksine,�hükümdar�ailesine�de�il,�mutlak�
manada� padi�aha� ait� olmas�� gerçe�inde� de� temellendirilmi�tir.� Padi�ah,� kendi�
ad�na�hükmetme�yetkisi�ihsan�etti�i�kullar��vas�tas�yla�devleti�yönetmektedir.�Bu�
çerçeveden�hareketle�çal��mada�egemenlik�kullan�m�nda�dinsel�dinamiklerin�belir�
leyicili�inden� çok� örfî� dinamiklerin� belirleyicili�i� de�erlendirilmektedir.� Siyasal�
iktidar�n�niteli�i�patrimonyalizim/sultanizm�ba�l����alt�nda�tart���lm��t�r.���

�kinci�bölümde�Osmanl��ulemas�n�n�Osmanl��sosyo�politik�örgütlenmesindeki�
yeri�belirlenmeye�çal���lm��t�r.�Nitekim�Osmanl��sisteminde�ulema,�peygamberle�
rin�varisi�s�fat�yla�do�ruyu�gösteren�bir� topluluk�olarak�kabul�edilmi�lerdir.�Ha�
nedan�mensuplar��dahi�öldürülebilirken�uleman�n�siyaseten�cezaland�rma�amaçl��
mallar��müsadere�edilemezdi�ve�öldürülemezlerdi.�Ancak�bu�ilkenin�pratikte�istis�
nalar�n�n� oldu�u� da� bilinmektedir� ve� eserin� ilgili� bölümünde� istisnaî� nitelikteki�
uygulamalar� aç�klanm��t�r.�Uleman�n�halk�ve�devlet� kat�ndaki�de�erine�de�inil�
mesinin�ard�ndan,�ulema�s�n�f�n�n�yeti�mesinde�etkili�olan�faktörler�belirtilmi�tir.�
Buna�göre:�Osmanl�lar,�Büyük�Selçuklu�Devleti� ile�Anadolu�Selçuklu�Devleti’nin�
miras�n�n�üzerine�devletlerini�bina�etmi�lerdir.�Bu�anlamda�Osmanl��devlet�te�ki�
latlanmas�nda� söz� konusu� iki� devletin� geleneklerinden� yararlan�lm��t�r.� Büyük�
Selçuklu�Devleti’nin�y�k�lmas�nda�O�uz/Türkmen��syan�’n�n�(1153),�Anadolu�Sel�
çuklu�Devleti’nin� y�k�lmas�nda�da�Babaî� �syan�’n�n� (1240)� gibi� göçebe� karakterli�
isyanlar�n�etkili�olmas�,�Osmanl�lar�,�yerle�ik�de�erler�üzerine�oturtulmu��bir�dev�
let�yap�lanmas�n��benimsemeye�sevk�etmi�tir.�Söz�konusu�devlet�yap�lanmas�n�n�
sistemle�tirilmesi�Sünnî�ulema�taraf�ndan�gerçekle�tirilmi�tir.��

Çal��man�n�üçüncü�bölümünde�öncelikle�Osmanl��medrese�sisteminin�olu�tu�
rucu�dinamikleri�ele�al�nm��t�r.��slâm�dünyas�nda�medrese�gelene�inin�ilk�temsil�
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cisi� olan� Nizamiye� Medreselerinin� Büyük� Selçuklular�n� varl�klar�na� yönelen�
�iî/Karmatî�ak�mlara�kar���devletin�inanç�temellerini,�dolay�s�yla�varl���n��savuna�
cak�Sünnî�ulema�kadrolar�n�n�yeti�tirilmesi�ihtiyac��ile�ilgili�oldu�u�dikkate�al�na�
rak,� yukar�da� i�aret� edilen�mirasa�uygun�olarak,�Osmanl��devletindeki�medrese�
gelene�inin�de�bu�misyonun�sürdürdü�ü�vurgulanmaktad�r.�Bu�misyon�çerçeve�
sinde�devletin�medreselerden� �öncelikli�beklentisi� ihtiyaç�duydu�un�insan�unsu�
runu�yeti�tirmesidir.�Yine�bu�bölümde�devletin�ulema�kadrolar�na�bak����ortaya�
konulmu�;�uleman�n�ba����eyhülislâm�n�ve��eyhülislâml�k�makam�n�n�toplumsal�
ve�politik�konumlan����ile�uleman�n�devlete�eklemleni�i�konular��tart���lm��t�r.�

Osmanl��Devletinde,�devlet�ideolojisinin�temelini�te�kil�eden�Sünnî��slam�çiz�
gisi� içerisinde� kalan� ulema� mensuplar�n�n� mallar�n�n� müsadere� edilmedi�i� ve�
ölüm�cezas�na�çarpt�r�lmad�klar��belirtilmi�ti.��Öte�yandan�devlet�ideolojisini,�do�
lay�s�yla� devlet� varl���n�� tehdit� eden� dü�üncelere� ve� faaliyetlere� bula�an� ulema�
mensuplar�n�n�yine�ulema�fetvalar�yla�öldürüldükleri�de�bilinmektedir.�Dördüncü�
bölümde� Osmanl�� dinî�sosyal� ve� dinî�polititik� yap�lanmas�na� ortadoks� ve�
heteredoks�çevrelerden�gelen�ele�tiriler,�bu�çevrelerin�dü�ünceleri�ile�ilgili�ulema�
n�n�sergiledi�i�yakla��mlar�ve�tutumlar,�ba�l��olarak�uleman�n�devlet� ideolojisini�
olu�turucu�ve�koruyuculuk�misyonu�aç�klanm��t�r.�

�slâm�ulemas�n�n�bilimsel� tart��malara�en� çok�konu�oldu�u�alanlardan�birisi�
her�halde�modernle�me�kar��s�ndaki�tutumlar��ve�davran��lar�d�r.�Bat��bilimsel�ve�
teknolojik� geli�mi�li�inin� �slâm� dünyas�nda� üretilememi�� olmas�n�n� ulema� ba��
lam�ndan�ba�layan�tart��malar�tarihsel,�sosyolojik,�teolojik�ve�etik�ba�lamlar��içe�
ren�geni��bir�yelpazede�devam�etmektedir.��slâm�ilim�gelene�inin�bir�halkas��olan�
Osmanl��ulemas�n�n�modernle�me�alg�s��ve�modernle�me�uygulamalar�na�tepkisi�
çal��man�n� be�inci� bölümünde� konu� edilmi�tir.� Güçlü� argümanlarla� uleman�n�
modernle�me� kar��t�� konumland�r�l���n�n� en� az�ndan� tart���l�r� oldu�unun� ortaya�
kondu�u�görülmektedir.�

Son�bölümde�Osmanl��ilmiyesinin,�ça��n�gere�i�olan�modern�sosyo�politik�ko�
�ullar�kar��s�ndaki�durumu,�i�levsizle�mesi�ve�modern�dü�ünce�sistemine�alterna�
tif�üretemeyerek�tasfiyesi�süreci�fonksiyonalist�bir�perspektiften�konu�edilmi�tir.��

Osmanl�� Devletinin� yeterince� incelenmemi�� bir� alan�na� dair� kaleme� al�nm���
olan�ve�yöntem�olarak�kronolojik�bir�s�ra�takibinden�ziyade�olaylar�n�analitik�de�
�erlendirmesinin�esas�al�nd����gözlemlenen�çal��mada�genel�olarak;�giri�te�hedef�
lenen�bilimsel�amaçlara�ula��ld����belirtilmelidir.�Disiplinler�aras��bir�yakla��mla�ve�
kar��la�t�rmal��bir�yöntemle�konular�n�ele�al�n�p�de�erlendirilmi��olmas��çal��maya�
özgünlük� kazand�rm��t�r.� Seçilen� konuya� dair� alt� ba�l�klarda� örnek� olaylardan�
hareketle� genel� de�erlendirmelere� ula��lmaya� çal���lm��t�r.� Metinde� baz�� teknik�
hatalar� (yaz�m� ve� imla� yanl��lar�)� bulunsa� da� bilimsel� eserlerde� nadir� rastlanan�
ak�c�� bir�dil� kullan�lm��t�r.�Kitab�n� tarih�ve� tarih� sosyolojisi� alanlar�na�özgün�bir�
katk��oldu�u�kanaatindeyiz.�


