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İslam siyaset düşüncesi 
üzerine şu an bir proje 
yürütüyorsunuz. Söyleşi-

mize bu çalışmanızdan bah-
sederek başlamak istiyorum. 
Sizin ve Hızır Murat Köse’nin 
editörlüğünde Türkiye Yaz-
ma Eserler Kurumu’nun ya-
yınladığı bu eserlerin tercih 
edilme nedeni nedir? İslam 
siyaset düşüncesi ile ilgilenen 
öğrenciler için bu eserlerden 
biraz bahseder misiniz?

Klasik dönem İslam siyaset 
düşüncesinin büyük oranda 

ihmal edilmiş olduğunu dü-
şünüyoruz. Bu ihmal edilmişlik 
hem ilahiyat ve siyaset bilimi 
bölümlerini de kuşatacak şekil-
de akademi dünyasında hem de 
İslamcılık iddiasındaki her tür-
den oluşumda kendisini gös-
termekte. Bu çerçevede daha 
önce Klasik Yayınları içerisinde 
“Siyaseti Yeniden Düşünmek” 
serisini başlatmıştık. Bu seri 
kapsamında tercüme, neşir ve 
telif olmak üzere 14 eser yayın-
landı. Bir yandan bu yayıne-
vindeki çabamızı sürdürürken 
öte yandan bu tecrübemizden 
cesaret alarak Türkiye Yazma 
Eserler Kurumu’nun yayın poli-
tikasına da uygun olacak şekil-
de Türkiye kütüphanelerinde 
el yazma nüshaları bulunan, 

daha açık bir ifadeyle büyük 
oranda Osmanlıların okuduğu 
ve yazdığı dolayısıyla dikka-
te aldığı metinleri neşretmeyi 
hedefliyoruz. Bu neşir Osman-
lı Türkçesi, Farsça ve Arapça 
metinleri kapsıyor. Metinleri 
orijinal dilleriyle de yayınla-
yarak projeden beklenen et-
kinin artmasını ve uluslararası 
bir mahiyet arz etmesini de 
hedefliyoruz. Bugüne kadar 
(Mart 2019) bu proje kapsa-
mında beş eser yayınlandı, bu 
sayı Allah’ın izniyle Osmanlı 
siyaset düşüncesine odaklana-
rak yakın vadede en az yirmiye 
ulaşacak. 

İslam Hukuk ve Siyaset dü-
şüncesi üzerine yapılan ça-

lışmaların sürekli geçmişteki 
eserler üzerine yoğunlaştığı, 
esasında tarihçilik yapıldığı 
yönünde bir eleştiri var. Bu 
konu hakkında ne düşünü-
yorsunuz?

Bu soruya tarihçilik yapmanın 
niçin problem olarak görüldü-
ğünü sorarak karşılık verilebi-
lir. Ayrıca tarihçilik yapmak her 
zaman günceli ıskalamak anla-
mına da gelmeyebilir. Tarihle 
ilgilenmek ayakları yere basan 
bir birikim ışığında günceli 
yorumlamanın ilk ve en esaslı 
adımı olarak da görülebilir. 

Mesela klasik dönem siyaset li-
teratürü yeterli siyasi tecrübeyi 
elde edemeden iktidara gelen 
yöneticiler için tarih okuma-
yı salık verir. Böylece günceli 
yönlendirecek birikimin orada 
saklı olduğunu ısrarla vurgu-
lar. Yine günceli doğrudan ele 
almak için bunun taliplisinin 
olması da gereklidir. Talebi zor-
la oluşturmak her daim makul 
olmayabilir. 

Editörlüğünü yaptığınız bu 
eserlerin günümüz siyasi tar-
tışmalarına yönelik katkısı 
nedir? Salt bir ahlak doktrini 
olmaktan öte güncele değinen 
hangi yanları var bu yayın-
ların?
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