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ütüphaneler, saha� ar 
ve k�tap kültürü üze-
r�ne yaptığı kıymetl� 
çalışmalarla tanınan 
Prof. Dr. İsma�l E. 
Erünsal geçt�ğ�m�z 

günlerde Osmanlılarda Saha� ık 
ve Saha� ar adlı eser�yle Nec�p 
Fazıl Kısakürek Araştırma Ödü-
lü’nü almıştı. Erünsal �le yen� 
k�tabı Osmanlı Kültür Tar�h�n�n 
B�l�nmeyenler�’nden yola çıka-
rak tar�htek�  doğru b�ld�ğ�m�z 
yanlışları ve yazarın uzun 
yıllar süren �l�m yolculuğundak� 
‘tesadü� er�n�’ konuştuk. 
K�tapta �lk d�kkat çeken 

husus Osmanlılara karşı b�rta-
kım haksız �thamları bertaraf 
etmek, �ft�ralara cevap ver-
mek �ç�n yazılmış g�b�. Haksız 
mıyım?

Evet, haklısınız. K�tapta bu 
re� eksle kaleme alınmış pek 
çok yazı var. Çünkü bugü-
ne kadar b�lhassa Osmanlı 
kültür ve �l�m hayatına da�r 
çok ön yargılı yaklaşımlarda 
bulunuldu ve bu m�nval üzere 
eserler kaleme alındı. Kasıtlı 
ya da değ�l, Oryantal�stler bu 
yaklaşımı ben�msed�, bunu b�r 
yere kadar anlayab�l�r�z, ancak 
bazı büyük Osmanlı tar�hç�le-
r�n�n de bu ön yargılı sorgusuz 
suals�z ben�msemeler� düşün-
dürücü… 

MEDİNE’DE 30 BİN KİTAP
Osmanlı kültür hayatına 

da�r böyle örnekler çokça var 
mı?

Olmaz olur mu? Mesela 
Osmanlıların Mısır’ın feth�n-
den sonra Kah�re ve Halep g�b� 
şeh�rlerden Arap dünyasındak� 
kütüphaneler� yağmalayıp 
k�tapları İstanbul’a get�rd�kler� 
yönünde yaygın b�r kanaat 
vardı. Bunun sebeb� de 15. 
Yüzyılın sonu 16. Yüzyılın 
başında yaşayan İbn İyas adlı 
b�r Memlük dönem� tar�hç�s�-
n�n yazdığı b�rkaç satır. Heps� 
o kadar. Bu ben�m aklıma 
takıldı. Öncel�kle şöyle düşün-
düm: Osmanlılar bunu yapar 
mı? Yapmaz. Çünkü Osmanlı, 
vakıf kurumlarına çok önem 
ver�yor, vakıf malına kes�nl�kle 
dokunmaz. Fethett�kler� yer-
lerdek� h�çb�r vakıf kütüpha-
nes�n� de İstanbul’a get�rmez-
ler, b�lak�s o yerlerde zeng�n 
kütüphaneler kurarlar.  Mesela 
15. Yüzyılda saraya b�r k�tap 
gel�yor. Başındak� mühürden 
b�r vakıf kütüphanes�ne a�t ol-
duğunu anlaşılınca hemen ger� 
gönder�yorlar. Aman canım ne 
olacak dem�yorlar… 
Bu kadar hassaslar yan�... 
Evet, düşünün, böyle b�r 

devlet yağmacı olab�l�r m�? Şu 
�k�s�n� ayıralım ama: Vakıf malı 

başka şey, gan�met başka. 
S�z b�r devlet� yen�nce 
adamın haz�nes� s�z�n 
oluyor, o haz�nede altın 
da olur, k�tap da, ku-
maş da… Bu farklı b�r 
şey. Ben bunu düşün-
düm, ondan sonra da 
bu �dd�ayı tekrarlayan 
Arap kaynaklarındak� 
tutarsızlıkları, yanlışları tek 
tek ortaya koydum. Onların 
kend� kaynaklarını kullanarak 
�dd�alarını çürüttüm. B�r de 
ters�ne akış var tab��. Tamam 
b�z yağmaladık! Pek� karde-
ş�m yağmalayan adam g�d�p 
Med�ne’de kütüphane kurar 
mı? Şeyhül�slam Ar�f H�kmet 
Efend� 6-7 b�n c�ltten oluşan 
çok değerl� elyazma, matbu 
k�taplar �çeren kütüphanes�n� 
oraya vakfed�yor. Bunu nasıl 
açıklayacağız? Arap şeh�rle-
r�ndek� pek çok M�ll� Kütüp-
hane’n�n temel�n� Osmanlı 
val�ler� atmıştır. Mahmud�ye 
Kütüphanes�, Az�z�ye, Mec�d�-
ye, Beş�r Ağa Kütüphanes� var. 
Yalnızca Med�ne’de en az 30 
b�n k�tabımız vardır b�z�m. 
Pek� İstanbul’dak� kütüp-

hanelerde h�ç m� Arap dünya-
sından gelen k�tap yok?

İstanbul’dak� kütüphane-
lerde ancak 5-10 k�tap bulunur 
oralardan gelen. Pek� b�z�mk�-
ler yağmaladılarsa en azından 
b�n tane k�tap bulunmalı. Ama 
bu k�taplar nereden çıkıyor 
tahm�n ed�n bakalım: Avrupa 
ve Amer�ka’dan! Maalesef 
kend�ler� bu k�tapları satıyor-
lar. Mesela 1. Dünya Sava-
şı’nda yerel b�r �darec�n�n 2 
b�n kıymetl� k�tabı yurtdışına 
sattığını b�l�yoruz. Halen de 
devam ed�yor bu �şler, onu da 
söyleyey�m. K�taplarını İstan-
bul’da değ�l, New York ya da 
Londra’da arasınlar. 

KİTAPLAR İÇİN  FETVA
Osmanlılarda felsefe, ast-

ronom� ve tar�h k�taplarının 
kütüphanelerde yasaklandı-
ğına da�r çok tekrar ed�len b�r 

başka b�lg� var. Bunun b�r 
dayanağı var mı?

Evet, böyle b�r fetva 
var. Araştırmacılar bunu 

okuyorlar ve Osman-
lı’da felsefe, astronom� 
ve tar�h k�taplarının 
kütüphanelerde 
yasaklandığını, böyle 

b�r ortamda da �lm�n 
gel�şemeyeceğ�n� söylüyorlar. 
Yüzeysel olarak bakıldığın-
da böyle b�r anlam çıkab�l�r, 
ancak der�ne �n�ld�ğ�nde �şler 
tamamen değ�ş�yor. 
Nasıl? 
İş�n aslı şu: 18. Yüzyılda 

yaşayan sanatçıları h�maye 
eden ve k�taplara çok 
düşkün olan Şeh�d Al� 
Paşa öldüğü zaman servet� 
müsadere ed�l�yor, yan� 
devlet el koyuyor. Tab�� bu 
servet�n büyük b�r kısmını 
da çok öneml� b�rb�r�nden 
kıymetl� elyazması k�taplar 
oluşturuyor. Pad�şah III. 
Ahmed’de o esnada kend� 
adına büyük b�r kütüphane 
kurmak üzere… Paşa’nın 
k�taplarını da satın alıp 
kend� kütüphanes�ne 
dah�l etmek �st�yor. Ancak 
Paşa’nın ölmeden k�taplarını 
vakfett�ğ� ortaya çıkıyor, 
böylece k�tapları satın almak 
mümkün değ�l. Hemen b�r 
formül buluyorlar ve “felsefe, 
astronom� ve yalanlarla dolu 
ş��r ve tar�h k�taplarının” 
vakfının ca�z olmayacağına 
da�r b�r fetva ver�yorlar. Bu 
şek�lde de III. Ahmed k�tapları 
alab�l�yor. 
B�r ‘oyun’ yapılıyor yan�… 
Aynen öyle. Gerçekten 

tar�h, edeb�yat, felsefe ve 
astronom�ye da�r k�tapların 
vakfı ca�z olmasaydı, o tar�he 
kadar kurulan kütüphanelerde 
de bunlara yer ver�lmemes� 
gerek�rd�. Böyle b�r yasak 
varsa cam� kütüphaneler�ne 
Leyla �le Mecnun, Yusuf �le 
Züleyha g�b� aşk h�kâyes� 
koyarlar mı? Yok böyle b�r 
şey… Tamamen III. Ahmed’�n 
k�tapları almak �ç�n yaptığı b�r 
oyun. Bazılarına gar�p geleb�l�r 
ancak ben III. Ahmed’� �tham 
etmey�, bütün Osmanlı’yı 
�tham etmeye terc�h eder�m.
  Bu yanlışlığı k�m başlat-

mış pek�?
Bunun kaynağı 40’lı 

yıllarda Adnan Adıvar’ın 
yazdığı Osmanlı Türkler�nde 
İl�m adlı k�tap. Tab�� o 
dönem�n havasına göre 
Osmanlı tukaka ed�l�yor. Böyle 
b�r moda var, o da bu modaya 
uyuyor. Ancak bu tuzağa 
düşen ve bunu gerçekm�ş g�b� 
yazan çok büyük tar�hç�ler ve 
şark�yatçılar var maalesef. 

K

Ş��rler�ne 
bakıp adamı 
d�nden 
çıkaracaklar

Osmanlı'ya 
atılan �ft�raları çürüttüm

Bugün tar�hî şahs�yetler� 
algılarken problemler yaşama-
mızın sebeb� ned�r?

Bakın s�ze çok �lg�nç 2 örnek 
verey�m: İlk� l�se ders k�taplarından 
hatırladığımız Lale Devr�’n�n meşhur 
şa�r� Ned�m. Bu adamın �sm�n� du-
yunca herkes�n z�hn�nde zevk-perest, 
çapkın, �çk� müptelası b�r� canlanıyor 
değ�l m�? 
Evet.
Aslında öyle değ�l.  Ned�m dört 

başı mamur b�r âl�m, müderr�s, kadı 
na�b�, tefs�r dersler� okutuyor. Yazdığı 
ş��r�ne bakarak böyle b�r hüküm ver�l�r 
m�? Ş��re yansıyan adamın �ç�ndek� 
coşku. Ben onun terekes�n� yayın-
ladım, oradan anlaşılıyor k�, b�r tane 
hanımı var, car�yes� falan yok. Ayrıca 
öyle yorum yapanlar var k�, ş��rler�-
ne bakıp neredeyse adamı d�nden 
çıkaracaklar. 

İsma�l E. Erünsal 
1940'lı yıllarda 

dönem�n havasına 
ugun olarak  
Osmanlı'nın 

tukaka ed�ld�ğ�n�, 
ve b�rtakım 

önyargıların 
oluşturulduğunu 

söylüyor. 

 B�r de Osmanlılarda 
b�rtakım farklı düşüncelere sah�p 
oldukları �ç�n öldürülen âl�mler 
meseles� var. Buna da farklı 
b�r bakış açısı get�r�yorsunuz 
k�tapta… 

Evet. S�z�n de söyled�ğ�n�z g�b� 
bu tür konularda her zaman laf 
f�k�r hürr�yet�, özgür düşünce, farklı 
görüşler vs. mevzularına get�r�l�r ve 
Osmanlı’nın bunlara tahammül ede-
med�ğ�nden bahsed�l�r. Ancak s�z 
konuya baştan böyle yaklaşırsanız 
örnekler�n�z� de ona göre seçers�n�z, 
yan� �ş� kılıfına uydurursunuz b�r 
yerde… 
 Böyle b�r örnek var mı?
Elbette. Mesela ben�m z�hn�m� 

uzun b�r süre 15. yüzyıl âl�mler�nden 
Molla Lütf�’n�n zındıklık yüzünden 
�dam ed�lmes� kurcaladı. II. Bayez�d 
dönem�nde yaşıyor ve çok büyük 
�l�m adamları var, şeyhül�slamlar, ka-
zaskerler var bu dönemde. Dört-beş 
meşhur molla b�r araya gel�yor, Mol-
la Lütf�’y� zındıklıkla �tham ed�p bu-
nun kafasını uçuralım d�yorlar. B�z�m 
de kızdığımız b�r sürü adam var ama 
kafalarını uçurmaya çalışmıyoruz 
değ�l m�? B�r k�ş� olab�l�r, ancak b�r 
ulema grubunun bunu yapması çok 
gar�p geld� bana. İk�nc�s� bunlar böy-
le düşündüler, tamam b�r mahkeme 

kuruldu, mahkemede Molla Lütf� 
zındık olmadığını söylem�şt�r, böyle 
b�r şey olduktan sonra mahkemen�n 
olumsuz karar vermes� mümkün de-
ğ�l. Şeyhül�slam’ın önüne g�d�yor bu 
karar, o da onay ver�yor… Had� heps� 
tamam, b�r şek�lde oldu. Pad�şah, 
Molla Lütf�’y� çok sev�yor, tamam 
Pad�şah da bu �ş�n �ç�nde ded�k! 
 Ortada b�r del�l var mı?
Molla Lütf� İslâmla alay etm�ş. Ne 

dem�ş pek�: Hz. Al� b�r gazvede ya-
ralanmış, ayağına ok batmış. Bunu 
namazda çek�n, h�ssetmem dem�ş. 
Molla bunu derste anlatmış, “Yan� 
namaz bu namazdır, b�z�m kıldığımız 
namaz değ�l, yatıp kalkmaktır”, de-
m�ş. Bu “yatıp kalkmaktır” sözü na-
mazla alay etmek olarak algılanıyor. 
Bundan dolayı �dam ed�lmes� çok 
gar�p… Ben�m mantığıma uymadı. 
K�taplarında İslâma aykırı b�r cümle 
yok.  Ayrıca o dönemde ve sonra-
sında pek çok marj�nal grup var ve 
onların başına b�r şey gelm�yor. Yan� 
devlet�n resmî görüşünü paylaşma-
dığı �ç�n �nsanlar �dam ed�lmem�şler. 
Mesela Kanunî Ed�rne’ye g�tt�ğ�nde 
tab�r-� ca�zse “zındık-mülh�d takımı” 
karşılıyor onu kend� kılık-kıyafet� ve 
bayraklarıyla… 
 S�z bu meseley� nasıl çözdü-

nüz pek�?

16. yüzyılda kaleme alınan b�r 
b�yograf� k�tabında aşere-� muhab-
bese d�ye b�r had�seden bahsed�yor. 
Sonra tesadüfen b�r kaynakta buna 
da�r b�lg�ye rastladım. Bunların 
karışıklık yapan, d�nle alay eden 
b�r grup olduğu anlaşılıyor. Molla 
Lütf�’de bu gruptan. Y�ne ayrıca bazı 
uygunsuz davranışları, emanete 
�hanet ve bu olay üst üste gel�nce 
bardak taşıyor. Anlaşılıyor k�, bu 
had�selerden dolayı s�yaseten öldü-
rülüyor. F�k�rler� �ç�n değ�l, bu grupla 
bağlantısı olduğu �ç�n öldürüldü 
bana kalırsa. Osmanlı’da aykırı b�r 
ses çıkaranın kelles� g�derd� d�yorlar. 
Bu çok yanlış. Bunların pek çoğu 
başka sebeplerden aslında… Devlet 
kend� otor�tes�n� tehd�t eden b�r 
şey görünce �dam ed�lmes�ne karar 
ver�yor. Elbette her devlet�n kır-
mızı ç�zg�ler� var, buna dokununca 
yanıyorsunuz. Bugün de dünyanın 
her yer�nde bu böyle…  Bunu b�r 
devlet re� eks� olarak düşünmel�y�z, 
Yoksa �st�smar ed�p “Osmanlı’da 
hür düşünce yoktu”, “Aykırı f�k�rler 
yaşayamazdı” g�b� topyekûn b�r 
hüküm hatalı. Ben hep yerleş�k 
hükümlere soru �şaretler�yle baktım 
ve Osmanlıların maruz kaldıkları 
haksız �thamları, �ft�raları çürüttüm, 
çürütmeye gayret ett�m. 

Prof. Dr. İsma�l E. Erünsal, 
Osmanlılara bugüne 
kadar f�k�r hürr�yet�, 

k�tap ve kütüphaneler, 
b�l�msel z�hn�yet 

konusunda haksızlık 
yapıldığını, bazı 

ön yargılı f�k�rler�n 
Cumhur�yet’�n 

kuruluşundan günümüze 
halen tekrarlandığını 
söyleyerek bu haksız 
�thamları çürütmeye 

gayret ett�ğ�n� söylüyor.

F�k�r hürr�yet� 
yoktu b�r masal

k�tapları almak �ç�n yaptığı b�r 
oyun. Bazılarına gar�p geleb�l�r 
ancak ben III. Ahmed’� �tham 
etmey�, bütün Osmanlı’yı 
�tham etmeye terc�h eder�m.

mış pek�?

yıllarda Adnan Adıvar’ın 
yazdığı Osmanlı Türkler�nde 
İl�m adlı k�tap. Tab�� o 
dönem�n havasına göre 
Osmanlı tukaka ed�l�yor. Böyle 
b�r moda var, o da bu modaya 
uyuyor. Ancak bu tuzağa 
düşen ve bunu gerçekm�ş g�b� 
yazan çok büyük tar�hç�ler ve 
şark�yatçılar var maalesef. 
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