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Prof. Dr. İsmal E. Erünsal,
Osmanlılara bugüne
kadar fkr hürryet,
ktap ve kütüphaneler,
blmsel zhnyet
konusunda haksızlık
yapıldığını, bazı
ön yargılı fkrlern
Cumhuryet’n
kuruluşundan günümüze
halen tekrarlandığını
söyleyerek bu haksız
thamları çürütmeye
gayret ettğn söylüyor.

Şrlerne
bakıp adamı
dnden
çıkaracaklar

Osmanlı'ya

Bugün tarhî şahsyetler
algılarken problemler yaşamamızın sebeb nedr?
Bakın sze çok lgnç 2 örnek
vereym: İlk lse ders ktaplarından
hatırladığımız Lale Devr’nn meşhur
şar Nedm. Bu adamın smn duyunca herkesn zhnnde zevk-perest,
çapkın, çk müptelası br canlanıyor
değl m?
Evet.
Aslında öyle değl. Nedm dört
başı mamur br âlm, müderrs, kadı
nab, tefsr dersler okutuyor. Yazdığı
şrne bakarak böyle br hüküm verlr
m? Şre yansıyan adamın çndek
coşku. Ben onun terekesn yayınladım, oradan anlaşılıyor k, br tane
hanımı var, caryes falan yok. Ayrıca
öyle yorum yapanlar var k, şrlerne bakıp neredeyse adamı dnden
çıkaracaklar.

atılan ftraları çürüttüm
K

ütüphaneler, sahaflar
ve ktap kültürü üzerne yaptığı kıymetl
çalışmalarla tanınan
Prof. Dr. İsmal E.
Erünsal geçtğmz
günlerde Osmanlılarda Sahaflık
ve Sahaflar adlı eseryle Necp
Fazıl Kısakürek Araştırma Ödülü’nü almıştı. Erünsal le yen
ktabı Osmanlı Kültür Tarhnn
Blnmeyenler’nden yola çıkarak tarhtek doğru bldğmz
yanlışları ve yazarın uzun
yıllar süren lm yolculuğundak
‘tesadüflern’ konuştuk.
Ktapta lk dkkat çeken
husus Osmanlılara karşı brtakım haksız thamları bertaraf
etmek, ftralara cevap vermek çn yazılmış gb. Haksız
mıyım?
Evet, haklısınız. Ktapta bu
refleksle kaleme alınmış pek
çok yazı var. Çünkü bugüne kadar blhassa Osmanlı
kültür ve lm hayatına dar
çok ön yargılı yaklaşımlarda
bulunuldu ve bu mnval üzere
eserler kaleme alındı. Kasıtlı
ya da değl, Oryantalstler bu
yaklaşımı benmsed, bunu br
yere kadar anlayablrz, ancak
bazı büyük Osmanlı tarhçlernn de bu ön yargılı sorgusuz
sualsz benmsemeler düşündürücü…

MEDİNE’DE 30 BİN KİTAP
Osmanlı kültür hayatına
dar böyle örnekler çokça var
mı?
Olmaz olur mu? Mesela
Osmanlıların Mısır’ın fethnden sonra Kahre ve Halep gb
şehrlerden Arap dünyasındak
kütüphaneler yağmalayıp
ktapları İstanbul’a getrdkler
yönünde yaygın br kanaat
vardı. Bunun sebeb de 15.
Yüzyılın sonu 16. Yüzyılın
başında yaşayan İbn İyas adlı
br Memlük dönem tarhçsnn yazdığı brkaç satır. Heps
o kadar. Bu benm aklıma
takıldı. Öncelkle şöyle düşündüm: Osmanlılar bunu yapar
mı? Yapmaz. Çünkü Osmanlı,
vakıf kurumlarına çok önem
veryor, vakıf malına kesnlkle
dokunmaz. Fethettkler yerlerdek hçbr vakıf kütüphanesn de İstanbul’a getrmezler, blaks o yerlerde zengn
kütüphaneler kurarlar. Mesela
15. Yüzyılda saraya br ktap
gelyor. Başındak mühürden
br vakıf kütüphanesne at olduğunu anlaşılınca hemen ger
gönderyorlar. Aman canım ne
olacak demyorlar…
Bu kadar hassaslar yan...
Evet, düşünün, böyle br
devlet yağmacı olablr m? Şu
ksn ayıralım ama: Vakıf malı

başka şey, ganmet başka.
başka blg var. Bunun br
Sz br devlet yennce
dayanağı var mı?
adamın haznes szn
Evet, böyle br fetva
oluyor, o haznede altın
var. Araştırmacılar bunu
da olur, ktap da, kuokuyorlar ve Osmanmaş da… Bu farklı br
lı’da felsefe, astronom
Halil
şey. Ben bunu düşünve tarh ktaplarının
Solak
düm, ondan sonra da
kütüphanelerde
pazar@yenisafak.com.tr
bu ddayı tekrarlayan
yasaklandığını, böyle
Arap kaynaklarındak
br ortamda da lmn
tutarsızlıkları, yanlışları tek
gelşemeyeceğn söylüyorlar.
tek ortaya koydum. Onların
Yüzeysel olarak bakıldığınkend kaynaklarını kullanarak
da böyle br anlam çıkablr,
ddalarını çürüttüm. Br de
ancak derne nldğnde şler
tersne akış var tab. Tamam
tamamen değşyor.
bz yağmaladık! Pek kardeNasıl?
şm yağmalayan adam gdp
İşn aslı şu: 18. Yüzyılda
Medne’de kütüphane kurar
yaşayan sanatçıları hmaye
mı? Şeyhülslam Arf Hkmet
eden ve ktaplara çok
Efend 6-7 bn cltten oluşan
düşkün olan Şehd Al
çok değerl elyazma, matbu
Paşa öldüğü zaman servet
ktaplar çeren kütüphanesn
müsadere edlyor, yan
oraya vakfedyor. Bunu nasıl
devlet el koyuyor. Tab bu
açıklayacağız? Arap şehrleservetn büyük br kısmını
rndek pek çok Mll Kütüpda çok öneml brbrnden
hane’nn temeln Osmanlı
kıymetl elyazması ktaplar
valler atmıştır. Mahmudye
oluşturuyor. Padşah III.
Kütüphanes, Azzye, MecdAhmed’de o esnada kend
ye, Beşr Ağa Kütüphanes var. adına büyük br kütüphane
Yalnızca Medne’de en az 30
kurmak üzere… Paşa’nın
bn ktabımız vardır bzm.
ktaplarını da satın alıp
Pek İstanbul’dak kütüp- kend kütüphanesne
hanelerde hç m Arap dünyadahl etmek styor. Ancak
sından gelen ktap yok?
Paşa’nın ölmeden ktaplarını
İstanbul’dak kütüphanevakfettğ ortaya çıkıyor,
lerde ancak 5-10 ktap bulunur böylece ktapları satın almak
oralardan gelen. Pek bzmkmümkün değl. Hemen br
ler yağmaladılarsa en azından
formül buluyorlar ve “felsefe,
bn tane ktap bulunmalı. Ama astronom ve yalanlarla dolu
bu ktaplar nereden çıkıyor
şr ve tarh ktaplarının”
tahmn edn bakalım: Avrupa
vakfının caz olmayacağına
ve Amerka’dan! Maalesef
dar br fetva veryorlar. Bu
kendler bu ktapları satıyorşeklde de III. Ahmed ktapları
lar. Mesela 1. Dünya Savaalablyor.
şı’nda yerel br darecnn 2
Br ‘oyun’ yapılıyor yan…
bn kıymetl ktabı yurtdışına
Aynen öyle. Gerçekten
sattığını blyoruz. Halen de
tarh, edebyat, felsefe ve
devam edyor bu şler, onu da
astronomye dar ktapların
söyleyeym. Ktaplarını İstanvakfı caz olmasaydı, o tarhe
bul’da değl, New York ya da
kadar kurulan kütüphanelerde
Londra’da arasınlar.
de bunlara yer verlmemes
gerekrd. Böyle br yasak
KİTAPLAR İÇİN FETVA
varsa cam kütüphanelerne
Osmanlılarda felsefe, ast- Leyla le Mecnun, Yusuf le
Züleyha gb aşk hkâyes
ronom ve tarh ktaplarının
koyarlar mı? Yok böyle br
kütüphanelerde yasaklandışey… Tamamen III. Ahmed’n
ğına dar çok tekrar edlen br
ktapları almak çn yaptığı br
oyun. Bazılarına garp geleblr
ancak ben III. Ahmed’ tham
etmey, bütün Osmanlı’yı
tham etmeye terch ederm.
 Bu yanlışlığı km başlatmış pek?
Bunun kaynağı 40’lı
yıllarda Adnan Adıvar’ın
yazdığı Osmanlı Türklernde
İlm adlı ktap. Tab o
dönemn havasına göre
Osmanlı tukaka edlyor. Böyle
br moda var, o da bu modaya
uyuyor. Ancak bu tuzağa
düşen ve bunu gerçekmş gb
yazan çok büyük tarhçler ve
şarkyatçılar var maalesef.

İsmal E. Erünsal
1940'lı yıllarda
dönemn havasına
ugun olarak
Osmanlı'nın
tukaka edldğn,
ve brtakım
önyargıların
oluşturulduğunu
söylüyor.

Fkr hürryet
yoktu br masal
 Br de Osmanlılarda
brtakım farklı düşüncelere sahp
oldukları çn öldürülen âlmler
meseles var. Buna da farklı
br bakış açısı getryorsunuz
ktapta…
Evet. Szn de söyledğnz gb
bu tür konularda her zaman laf
fkr hürryet, özgür düşünce, farklı
görüşler vs. mevzularına getrlr ve
Osmanlı’nın bunlara tahammül edemedğnden bahsedlr. Ancak sz
konuya baştan böyle yaklaşırsanız
örneklernz de ona göre seçersnz,
yan ş kılıfına uydurursunuz br
yerde…
 Böyle br örnek var mı?
Elbette. Mesela benm zhnm
uzun br süre 15. yüzyıl âlmlernden
Molla Lütf’nn zındıklık yüzünden
dam edlmes kurcaladı. II. Bayezd
dönemnde yaşıyor ve çok büyük
lm adamları var, şeyhülslamlar, kazaskerler var bu dönemde. Dört-beş
meşhur molla br araya gelyor, Molla Lütf’y zındıklıkla tham edp bunun kafasını uçuralım dyorlar. Bzm
de kızdığımız br sürü adam var ama
kafalarını uçurmaya çalışmıyoruz
değl m? Br kş olablr, ancak br
ulema grubunun bunu yapması çok
garp geld bana. İkncs bunlar böyle düşündüler, tamam br mahkeme

kuruldu, mahkemede Molla Lütf
zındık olmadığını söylemştr, böyle
br şey olduktan sonra mahkemenn
olumsuz karar vermes mümkün değl. Şeyhülslam’ın önüne gdyor bu
karar, o da onay veryor… Had heps
tamam, br şeklde oldu. Padşah,
Molla Lütf’y çok sevyor, tamam
Padşah da bu şn çnde dedk!
 Ortada br dell var mı?
Molla Lütf İslâmla alay etmş. Ne
demş pek: Hz. Al br gazvede yaralanmış, ayağına ok batmış. Bunu
namazda çekn, hssetmem demş.
Molla bunu derste anlatmış, “Yan
namaz bu namazdır, bzm kıldığımız
namaz değl, yatıp kalkmaktır”, demş. Bu “yatıp kalkmaktır” sözü namazla alay etmek olarak algılanıyor.
Bundan dolayı dam edlmes çok
garp… Benm mantığıma uymadı.
Ktaplarında İslâma aykırı br cümle
yok. Ayrıca o dönemde ve sonrasında pek çok marjnal grup var ve
onların başına br şey gelmyor. Yan
devletn resmî görüşünü paylaşmadığı çn nsanlar dam edlmemşler.
Mesela Kanunî Edrne’ye gttğnde
tabr- cazse “zındık-mülhd takımı”
karşılıyor onu kend kılık-kıyafet ve
bayraklarıyla…
 Sz bu meseley nasıl çözdünüz pek?

16. yüzyılda kaleme alınan br
byograf ktabında aşere- muhabbese dye br hadseden bahsedyor.
Sonra tesadüfen br kaynakta buna
dar blgye rastladım. Bunların
karışıklık yapan, dnle alay eden
br grup olduğu anlaşılıyor. Molla
Lütf’de bu gruptan. Yne ayrıca bazı
uygunsuz davranışları, emanete
hanet ve bu olay üst üste gelnce
bardak taşıyor. Anlaşılıyor k, bu
hadselerden dolayı syaseten öldürülüyor. Fkrler çn değl, bu grupla
bağlantısı olduğu çn öldürüldü
bana kalırsa. Osmanlı’da aykırı br
ses çıkaranın kelles gderd dyorlar.
Bu çok yanlış. Bunların pek çoğu
başka sebeplerden aslında… Devlet
kend otortesn tehdt eden br
şey görünce dam edlmesne karar
veryor. Elbette her devletn kırmızı çzgler var, buna dokununca
yanıyorsunuz. Bugün de dünyanın
her yernde bu böyle… Bunu br
devlet refleks olarak düşünmelyz,
Yoksa stsmar edp “Osmanlı’da
hür düşünce yoktu”, “Aykırı fkrler
yaşayamazdı” gb topyekûn br
hüküm hatalı. Ben hep yerleşk
hükümlere soru şaretleryle baktım
ve Osmanlıların maruz kaldıkları
haksız thamları, ftraları çürüttüm,
çürütmeye gayret ettm.

