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Yunus Emre 

Özlem YELMER1                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tahsin Görgün, İlahiyat alanında Profesör unvanına sahip bir 

akademisyen ve araştırmacı yazardır. İstanbul 29 Mayıs 

Üniversitesi’nde akademik hayatına devam etmektedir.  İslâm 

düşüncesi ve Batı felsefesi tarihi ilgi alanlarındandır. Yazımızda 

yazarın 2020 yılının Kasım ayında çıkan son kitabı “Osmanlı 

Düşüncesi”nden bahsedeceğiz. 

Eser, sekiz ana başlık ve her ana başlığın içeriğini genişlettiği alt 

başlıklardan oluşmaktadır. Yazar, önsözde, öncelikle Osmanlı 

düşüncesi üzerine çalışma yapmanın zorluğundan ve birçok 

engelinden dem vurarak Osmanlı düşüncesi hakkında genel bir tasavvur ortaya koyduğunu 

vurgular.  

Kitap hakkında genel bir özet vermek gerekirse Görgün, Osmanlı düşüncesini tarihi seyri 

içinde önemli mütefekkirlerin eserlerinden hareketle ortaya koymuştur. Özellikle Osmanlı 

düşüncesi üzerine pek çalışma yapılmadığını hatırlatarak eserinde bu açığı kapatmayı 

amaçladığını dile getirmiştir.  
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Yazar, alt başlıklar halinde “Osmanlı Düşüncesi” ve “Türk Düşüncesi” hakkında bilgi verir. 

Bu iki kavramı karşılayacak genel bir tanımın yapılamadığını belirterek iki kavram arasındaki 

ayırıcı noktaları açıklar. 

Görgün, Osmanlı düşüncesinin varlığı ile ilgili en açık ifadelerin 19. yüzyılda ortaya 

konulmaya başlandığını ifade eder ve bu dönem sanatçılarından Ziya Paşa, Ali Suavi ve 

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde Osmanlı düşüncesinin peşinden gider. 

Yazar, Osmanlı düşüncesinin Batı nazarındaki yerini 19. yüzyılın sonlarına doğru 

yayımlanmış olan “Penny Cylopedia” isimli ansiklopedinin 25. cildinde yer alan “Türkiye” ve 

“Türkler” maddesinden yola çıkarak ifade eder. Bu maddeye göre Osmanlı Türkleri, kökleri 

Maveraünnehir’de bulunan ve 19. yüzyıldaki Batı felsefesinin zirvesini oluşturan Alman 

idealist felsefesi ile mukayese edilebilir bir felsefî sisteme sahiptir. 

Osmanlı düşüncesi üzerine çalışma yapılmadığını hatta bu alanda araştırma yapılabilmesi için 

herhangi bir çalışma zemininin de oluşturulmadığını belirten yazar, Osmanlı düşüncesi 

hakkında daha açık ifadelerin bulunduğu 20. yüzyıldan geriye doğru giderek Osmanlı 

düşüncesinin izlerini sürer. Her dönemin düşünce yönüyle öne çıkan önemli mütefekkirlerini, 

Batılı fikir adamlarıyla mukayese eder. Yazar, Alman idealist felsefesine denk sayılan Türk 

felsefe sistemini, tasavvufî bir terim olan vahdet-i vücut kavramı ile özdeşleştirir. Vahdet-i 

vücut felsefesinin Klâsik Türk düşünce sisteminin özünü oluşturduğunu belirten yazar, bunu 

ilk fark eden isimlerden biri olarak öne sürdüğü Rıza Tevfik’i ele alır. 

Eserde temel olarak ele alınan mesele, bize ait bir varlık iddiamız var ise neden Batılı 

düşünürler kadar bilinmemektedir? Ona göre bu dönemdeki mütefekkirlerin temel kaygısı; 

medenî duruşumuzdan ayrılmadan ve Batı’nın gölgesinde kalmadan yolumuza devam 

etmemiz gerektiği düşüncesidir. Yazar, 19. yüzyıl düşüncesini anlamada önemli bir etkiye 

sahip olan, Osmanlı devlet ve ilim adamı Abdünnafi İffet Efendi’yi ele alır. İffet lakabıyla 

bilinen mütefekkirimiz devlet kademelerinde görev almış, ilmî yönü kuvvetli bir âlimdir. 

Görgün, Matematik ve mantık alanlarında tanınan Gelenbevi’nin, klâsik mantık alanında 

yazdığı “Burhan” isimli meşhur eserine değinir. İffet Efendi bu meşhur eserin şerh ve 

tercümesini yapmış, yetmiş sayfalık bu eseri, klâsik mantık birikimiyle beş yüz sayfaya 

genişletmiştir. İffet Efendi’nin bu eserinde Hüküm teorisi üzerine ortaya koyduğu fikirleri, 

kendisinden elli yıl sonra mantık alanını temsil eden Britanyalı filozof Bertrand Russell’in 

düşünceleriyle benzerdir. Yazarın buradaki varsayımı şudur; şimdiki Batı felsefesinin temelini 



oluşturan düşünürlerimizin fikirleri, bizim Batılılaşmamızı sağlamadığı için unutulmuş ve bir 

köşeye atılmıştır. Hâlbuki hâlâ Batı felsefesini anlamak ve onunla irtibat kurmak için 

karşılaştığımız sorunlar İffet Efendi gibi düşünürlerin bilinmesi ve modern düşünürlerle 

irtibat kurulmasıyla kolaylaşabilirdi.   

18. yüzyıla gelindiğinde bu dönemde çok fazla mütefekkirimiz olduğunu görüyoruz. Yazar, 

bu dönemin önde gelen mütefekkirlerinden biri olan İsmail Hakkı Bursevi’yle aynı çağda 

yaşamış olan Fransız filozof Voltaire’yi karşılaştırır. Voltaire ile Bursevi’yi mukayese 

ettiğimizde, Bursevi’nin gerek yapmış olduğu şerhlere gerekse de siyaset felsefesiyle ilgili 

ortaya koyduğu eserlere rağmen Voltaire kadar bilinmediğini görüyoruz. Yazar, Bursevi gibi 

ihmal ettiğimiz ve 18.yüzyılda yaşamış Pirizade Mehmet Sâhib Efendi’yi kendisiyle benzer 

nitelikte eser veren Batılı bir düşünürle karşılaştırır. Görüldüğü üzere, kendi değerlerimize 

sahip çıkmakta, kendi tarihimizi ortaya koymada yeterince sorumluluk üstlenmemişiz. 

Günümüzde hâlâ önemli mütefekkirlerimizi ele alan sistematik bir çalışmanın olmadığını 

belirten yazar, eseriyle bundan sonraki çalışmalara ilham olacaktır. 

Son olarak Görgün, 17. yüzyılın en meşhur düşünürü olarak bilinen Kâtip Çelebi’den söz eder. 

Kâtip Çelebi’nin “Keşfü’z-Zünûn” adlı eserinin, Batı Avrupa’nın ciddi anlamda hazırlanmış 

ilk ansiklopedisi olan “Bibliotheque Oriental”in kaynağı olduğunu vurgular. Bahsettiğimiz 

ansiklopedinin ön sözünde Kâtip Çelebi’den “evrensel bir allame ve büyük bir filozof’’ olarak 

bahsedildiğini belirten yazar, bizde kimsenin Kâtip Çelebi’den bu gibi ifadelerle söz 

etmediğini de hatırlatır. Yazar, Osmanlı düşüncesinin bilinmeme sebebini kendimizi bilmiyor 

olmamıza bağlar. Bir örnek vermek gerekirse İslâm’ın altın çağında yaşamış ve Leonardo da 

Vinci’ye ilham kaynağı olmuş El Cezeri, ilk robotu yapan bilim insanıdır. Günümüzde bu 

alanda zirveye ulaşan Almanların, geliştirdiği ve ameliyat yapabilme özelliği olan robot 

cerrahlar malesef Da Vinci’nin ismini taşımaktadır.  

Batı’nın, üstün adam psikolojisinin bir ürünü olarak “her şeyi ben yarattım” düşüncesi, yazar 

tarafından “düşüncede orijinallik” alt başlığı ile eleştirilir. Osmanlı düşüncesinin Batı 

tarafından yok sayılmasının altında Batılı düşünürlerin orijinallik iddiası yer almaktadır. 

Osmanlı düşüncesinin varlığını elbette Batılılar da bilmektedir. Çünkü bir şeyin varlığını 

reddetmek için o varlığı bilmek gerekir. Batı, bizim varlığımızı büyüklüğümüzü bizden önce 

gördüğü için kendisini bizden üstün konuma yerleştirmeyi tercih etmiştir. 



Eserde, 13. yüzyıldan sonraki İslâm düşüncesi ile Türk düşüncesinin neredeyse tamamen 

örtüştüğü dönem “Klâsik Türk Düşüncesi” olarak ifade edilir. “Klâsik Türk Düşüncesi” ile 

nasıl irtibat kurulacağı konusunu ele alan Görgün, “Adem Kasidesi” üzerine yapılan şerhlerin 

yanlış yönlerine değinerek şiire farklı bir yorum getirir.  

Görgün, eserinde, Osmanlı düşüncesini anlamada bir araştırmacıda olması gereken 

özelliklerden de söz eder. Yazara göre Osmanlı düşüncesini anlamak ve yorumlamak isteyen 

bir araştırmacı, ilk olarak Osmanlı düşüncesinin varlığını bilmeli ve ona yönelmelidir. 

Osmanlı düşüncesinin varlıkla irtibatını kurarak hangi dönemlerde ve hangi seviyede cereyan 

ettiğine vâkıf olmalıdır. Yazar, Osmanlı düşünürünün özelliklerine işaret ederken aslında bu 

konunun ne büyük sorumluluklar gerektirdiğini de hatırlatır. Yazar, “Osmanlı âlimi kimdir?” 

sorusu ile Osmanlı düşüncesini teşkil eden âlimlerin özelliklerini, düşünce sistemlerini ve 

yetişme tarzlarını da ele alır. Osmanlı düşüncesini anlamak için hangi yöntemleri 

kullanmamız ve bu meseleyi nasıl ele almamız gerektiğini açıklar. 

Kitapta Osmanlı düşüncesini daha iyi anlamak için, Batılı düşünürlerin eserleriyle kendi 

eserlerimizi mukayese etmemiz gerektiğinin altı çizilir. Mukayese sırasında eserlerin içerik 

açısından, benzer yönlerinin aksine farklı yönlerinin ele alınması gerektiği belirtilir. Yazar, 

eserinde Osmanlı düşüncesini eserlerine en iyi yansıtan âlim olarak gördüğü Molla Fenari’den 

sıklıkla söz eder. Görgün, Fenari’yi anlamak için temel olarak iki âlimin bilinmesi gerektiğini 

ifade eder. Bu kapsamda Fahreddin er-Râzi ve Muhyiddin İbnü’l- Arabi’yi bilmeden 

Fenari’nin eserlerindeki derinliğin anlaşılamayacağını vurgular.  İslam Ansiklopedisi’nde 

Fenari’nin Fahreddin er-Râzi ekolüne bağlı olduğu ve Râzi’nin geliştirdiği İbn Sinacı sistemin 

Osmanlı geleneğine taşınmasında önemli rolü olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca Fenari’nin 

tasavvufi düşüncelerinin şekillenmesinde Muhyiddin İbnü’l- Arabi’nin tesiri olduğu söylenir. 

Yazar, Fenari’nin düşüncesinde varlık ve bilgi meselesinin önemine de işaret eder. Netice 

olarak Molla Fenari’nin eserleri, Osmanlı düşüncesinin şekillenmesinde önemli kaynaklardan 

kabul edilmelidir.  

Yazar, eserinde varlık meselesine de değinir. Bu konuyla ilgilenen âlimlerin düşüncelerinden 

yola çıkarak “Varlık nedir?” sorusuna cevap arar. Yazar, varlığın amacının “insan-ı kâmil” 

olduğunu belirterek insan-ı kâmil kavramını tarihi süreç içerisinde anlamlandıran âlimlerin 

karşılaştırmasını yapar. 



Varlığın amacı olan insan kavramını merkeze alan yazar, Osmanlı düşüncesi ve insan hakları 

mevzusuna işaret eder. İnsan hakları ve özgürlük kavramlarını açıklayarak bu kavramların 

günümüzde, asıl anlamını karşılayacak şekilde yer bulup bulmadığını tartışır. Kant’ın “Ahlâk 

Metafiziği” adlı eserini merkeze alarak Kant’ın özgürlük anlayışını değerlendirir. 

Kitapta, Avrupa’nın oluşumunda Osmanlı Devleti’nin rolüne de yer verilir. Yazar, 19.yüzyıl 

ve önceki tarih araştırmalarında Osmanlı’nın rolünün görmezden gelindiğini, Osmanlı’nın 

sadece bir “tehlike” olarak görüldüğünü belirtir. Özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’nın 

kendi ahvalini, ancak Osmanlı ile karşılaştırma yapan eserler vasıtasıyla anladığını ifade eder. 

Bununla birlikte Batı, Osmanlı’nın ahlâkî ve siyasî üstünlüğünü kendi çıkarları için kullanır. 

16. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa’nın yaşadığı siyasî dönüşüm sonucu Fransa, İngiltere ve 

Almanya’da absolutist (mutlak) devlet ortaya çıkmıştır. Yazar, absolutist devletin ayırıcı 

özelliklerini sıralayarak ideal olarak görülen devlet düzeninin Osmanlı siyasî düzeniyle ilgisi 

olup olmadığını tartışır. Yazar, özellikle Avusturya sefiri olarak Osmanlı topraklarını gezen 

Busbecq’in Osmanlı siyasî düzeni ve işleyişi ile ilgili gözlemlerini sunar. Busbecq’in eserinde, 

kendi düzenleri ile Osmanlı düzenini karşılaştırdığı hususlar olmuştur, bunun yanında eser 

bilhassa Osmanlı’nın ahlâkî yönünü yansıtmaktadır. Yazar, absolutist devletin nazariyecisi 

(kuramcı) olarak kabul edilen Machiavelli, Jean Bodin ve Hobbes’in mutlak devlet anlayışı ile 

ilgili düşüncelerinde Osmanlı tesirine dikkat çeker. 

16.ve 17. yüzyıllar, İslâm medeniyetinin zirvesi olan, sosyal ve siyasî üstünlüğü yanı sıra 

kültürel olarak da iyi bir durumda bulunulan dönemlerdir. Yazar özellikle bu dönemde 

Osmanlı Devleti’nin ve düzeninin nasıl algılandığını, bu algının Avrupa’da yapılan 

düzenlemelere ne derece etki ettiğini dile getirmeye çalışır. Bu kapsamda 1675’te Febvre 

tarafından neşredilmiş bir eserden alıntılara yer veren yazar, söz konusu eserde Türklerin 

devlet yönetim şekli ve bununla ilgili ilkelerin bulunduğuna dikkat çeker.  Febvre’nin eserinde 

Türklerin en önemli ilkesi olarak karşımıza çıkan “Her şeyin devlet için olduğu” düşüncesi ile 

Machiavelli’nin, modern siyasetin ilkesi olarak ortaya koyduğu Makyavelizm ilkesinin 

benzerliğine işaret eder. Eserde, Osmanlı Devleti ve düzeninin etkilerinin izlerini ortaya 

koyabilmek için bazı Osmanlı müelliflerinden alıntılara yer verir. İlk olarak Mercimek 

Ahmed’in “Kâbusname” adlı eserinde devlet ve düzen konusunda kullandığı kavramları ele 

alan yazar, daha sonra Kınalızâde Ali Çelebi’nin devlet düşüncesi ile ilgili ifadelerini dile 

getirir. Yazarın bu örneklerinden sonra Febvre’nin de belirttiği gibi Osmanlı devlet 



düşüncesinin önemi aşikâr hale gelir. Nitekim Osmanlı Devleti’nin siyasî ve idarî gücü ilmî 

gücünden ayrı değildir. 

Kitabın sonuna doğru, 15. yüzyılda Tarih-i Ebul’l-Feth isimli eseriyle bilinen Tursun Bey’in, 

devlet ve siyaset konusundaki ifadelerine yer verilir. Tursun Bey’in padişah için kullandığı 

“Zıllullah” kavramını işaret eden yazar, bu kavramla bir devlet yöneticisinde olması gereken 

özelliklerin anlatıldığını dile getirir. Modern tarih teorisyenlerinin yıllar önce yazıya döktüğü 

bu düşüncelere benzer şekilde Hobbs, Machiavelli ve Jean Bodin gibi tarih yazarlarının 

eserlerinde de rastlanmaktadır.                

Kitapta genel itibariyle bir Osmanlı düşüncesinin olmadığı iddiasına karşı Görgün, gerek 

Türk-İslâm edebiyatından gerekse Batı edebiyatından alıntılar yaparak Osmanlı düşüncesinin 

varlığını ortaya koymaya çalışır. Aynı zamanda Batı düşüncesinin, kaynağını Osmanlı 

düşüncesinden aldığını örnekler yoluyla ispatlar. Kitapta Osmanlı düşüncesinin tarihi seyri 

kronolojik sıraya göre ele alınmamıştır. Hem yakın dönem hem de Osmanlı döneminde 

yazılan bazı eserlerde Osmanlı düşüncesinin varlığından izler görmekteyiz. Özellikle Batı’nın, 

kaynağını bizden alarak kendilerinden çıkmış gibi gösterdiği düşüncelere karşılaştırma 

yoluyla açıklık getirilmiştir. Osmanlı düşüncesini anlamada farklı konularla irtibat kuran 

yazarın, bu konuya bakış açısını da açık bir şekilde görmekteyiz. Yazar, eseriyle Osmanlı 

düşüncesi alanındaki önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Eserde Osmanlı düşüncesini 

anlamak için öncelikle bilinmesi gereken âlimler ve eserler vurgulanmış, böylece bu alanda 

çalışmak isteyen araştırmacılara bir yol haritası sunulmuştur. Osmanlı düşüncesini takip 

etmek için mutlaka bilmemiz gereken bir âlim olan Molla Fenari’nin eserlerinin önemi de 

vurgulanmıştır. Eser, sadece Osmanlı düşüncesine yer vermemektedir, Osmanlı düşüncesinin 

varlığı konusunda yazarın düşüncelerini ve yorumlarını da içermektedir.  Kitabının 

başlangıcında öncelikle ele alacağı konulardan bahseden yazar, her bölümde bahsedeceği 

konuyla ilgili amacını da dile getirir.  

Okur olarak Osmanlı düşüncesini anlama konusunda yeterli araştırma zemini olmadığını ve 

bu hususta pek araştırma yapılmadığını bu eser vasıtasıyla öğreniyoruz.  Yazar, bu eserinde 

Osmanlı düşüncesi alanında yapılan araştırmaların eksikliğini belirterek, Batı’nın bizden 

esinlenerek ortaya koyduğu fikirlere de işaret etmiştir. Batı’nın varlığını reddettiği Osmanlı 

düşüncesi, bugünkü Batı’yı var eden tek gerçektir.  Son söz olarak Görgün’ün “Osmanlı 

Düşüncesi” adlı kitabının, kendi kültür, fikir ve ilim tarihimizi öğrenme yolunda bir başucu 



kitabı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Osmanlı düşüncesi alanında araştırma yapacak 

kişiler için bir kılavuz niteliği taşır.  Anlaşılır bir dille yazılan eser, zengin içeriğiyle okuyucuyu 

pek çok konuda aydınlatacak niteliktedir.  

                                                                   

                                                                                              

 


