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1718).Müellif,geçmişetakılıpkalmayıuygunbulmadığıgibimodernliğinpeşindengitmeyideonaylamamaktadır.Geçmişinyanlışlarınıvedoğrularınıgünümüzetaşıyarakgeleneklemodernlikarasındayeralacakbirsentezinyapılabileceğinisöylemektedir(İs lâm Dü şün cesin de Ehli Sün
net,s.8).Kur’ânıKerîm’eyaklaşırkenöncemeseleninKur’ânîtemellerinintesbitedilmesiningerektiğinidüşünmekte,fırkaveşahıslarıngörüşleriistikametindeKur’an’ayaklaşılmasıdurumundaKur’an’ınikinciplandabırakılmasıgibibiryanlışadüşülmüşolacağınıkaydetmektedir(İs lâm Dü
şün ce sin de İn san Hür ri ye ti,s.11).MevlütÖzlergörevlibulunduğufakültedelisansdersleriyanındayükseklisansvedoktoraderslerinedegirmiş,çoksayıdayükseklisansvedoktorateziyönetmiştir.

Eserleri. 1. İs lâm Dü şün ce sin de Tev-
hid (İstanbul1995).Müellifindoktorateziolaneseringirişindekonununönemibelirtildiktensonrameseleİslâmöncesitevhidinancıaçısındanelealınmış,tevhidkavramıveçeşitleriüzerindedurulmuştur.EserdeayrıcaCenâbıAllah’ınzâtında,sıfatlarındavefiillerindetevhidkonularıişlenmiştir.2. İs lâm Dü şün ce sin de 73 
Fır ka Kav ra mı (İstanbul1996). Eser de Ehlisünnetveehlibid‘atadlandırmalarınıntarihîarkaplanıvekavramsallaşmasüreçleriincelenmiştir.Buaradaümmetinyetmişüçfırkayaayrılacağınıbildirenrivayetlerkarşılaştırılıpdeğerlendirilmekte,fırkakavramıveitikadîİslâmfırkalarıüzerindedurulmakta,FırkaiNâciye,Ehlisünnetveehlibid‘atadlandırmalarıko nuedinilmektedir.MüellifburivayettekiyetmişüçsayısınınçokluktankinayevekurtuluşaerenfırkanınİslâmgeleneğininçoğunluğunutemsiledenEhlisünnetolduğunusöylemektedir.3. İs lâm Dü şün-
ce sin de İn san Hür ri ye ti (İstanbul1997). İmâmü’lHaremeynelCüveynîeksenliolarakhazırlanmışbiraraştırmaolupeserdeKur’an’dainsanhürriyeti,kelâmilmindeinsanhürriyetiveİslâmmezhepleriningörüşlerinintahlilvetenkidiyeralmaktadır.
4. İs lâm Dü şün ce sin de Ehl-i Sün net ve 
Ehl-i Bid’at Ad lan dır ma la rı (Erzurum
2001).MüellifinprofesörlüktakdimteziolupeserdeEhlisünnetveehlibid‘atkavramlarınınanaliziyapılmaktadır.Ayrıcafırkalarınortayaçıkışsürecivebirbirlerineetkileri,taklitvetaassupzihniyetininsonuçları,sosyalvesiyasalayrışmalarınınteolojikiçerikkazanmaları,Ehlisünnetveehlibid‘atadlandırmalarınıntarihîveteolojikbağlamıgibikonularüzerindedurulmaktadır.

seleribaştaolmaküzereçeşitliyerlerdeAliKüçük,YunusKayaveHalisEmek’tenArapçaderslerialdı.1980’deErzurumYüksekİslâmEnstitüsü’nübitirdi.ErtesiyılaçılanasistanlıksınavınıkazanarakKelâmAnaBilimDalı’ndaasistanoldu.
1982’deErzurumYüksekİslâmEnstitüsü’nünkapatılıpöğrenciveöğretimelemanlarınınAtatürkÜniversitesiİlâhiyatFakültesi’nenakledilmesiüzerinebufakülteyegeçti.Aynıüniversitedeyükseklisansçalışmasınabaşladı.ŞerafettinGölcük’ündanışmanlığındayaptığıİmâmü’l-
Ha re meyn el-Cü veynî ve Aki de siadlıteziyleyükseklisansınıtamamladı(1985). ArdındanMustafaSaidYazıcıoğlu’nundanışmanlığındahazırladığıEhl-i Sün net ve 

Mu‘te zi le’de Tev hidadlıtezini1991’de bitirdi.1994’tedoçent,2000yılındaprofesöroldu.KelâmAnabilimDalıveTemelİslâmBilimleriBölümübaşkanlıklarınınyanısıraFakülteKuruluileFakülteYönetimKuruluüyeliğindebulundu.SuudiArabistan,Fransa,Ürdün,Belarus,Almanya,HindistanveBulgaristan’dailmîaraştırmalaryapanMevlütÖzlerçokiyiderecedeArapçaveİngilizcebiliyordu.19 Ekim2014’tegeçirdiğibeyinkanamasısonucuhastahaneyekaldırıldıve3Kasım
2014tarihindevefatetti,cenazesiKümbetKöyüMezarlığı’ndadefnedildi.ÇalışmalarınaİslâmdüşüncesiaçısındanbakışyapanMevlütÖzlerbusebepleeserlerinde“İslâmdüşüncesinde...”üstbaşlığınıkullanmıştır.İs lâm Dü şün ce-
sin de Tev hidadıylayayımlanandoktoraçalışmasındaEhlisünnetileMu‘tezile’nintevhidanlayışlarınımukayeselibirşekildeelealmıştır.İs lâm Dü şün ce sin de 73 Fır-
ka Kav ra mı’ndadabenzeryöntemibenimsemiştir.Fırkalaşmayıtabiigörmekleberaberfırkalararasındadüşmanlıkvekavgayakarşıçıkmak,birlikteyaşamayıtavsiyeetmekte,tarihîsüreçiçerisindeortayaçıkananlayışlarıeleştirelbirgözleyenidenelealmayıteklifetmektedir(s. 

kapsayacakşekildedevamettirmesiisehayatınıadadığıalanınbilimseltarafınınsorumluluğunuöğrencilerinedevretmekisteğiyleaçıklanabilir.Özkan’ın,Türkmüziğininyakıntarihindekienönemlikurumununvebukurumdamodernmüzikolojiyikurupgeliştirensilsileninsontemsilcisiolduğurahatlıklasöylenebilir.Türkmüziğindemakamlarınbukadarçeşitlenmesebebinin,hertürlüduyguyuveduygularınkişidenkişiyedeğişebilenenincenüanslarınıifadeihtiyacıolarakaçıklanabileceğinibelirtmiştir.Özkanmüziküzerinesüreklidüşünen,felsefeyevediğerestetikalanlarailgiduyan,herzamaniçâlemindekizenginleşmeyeönemvermişolanözelbir şahsiyettir.Feyziyektâvedilefzâadlarınıverdiğiikimakamtertipetmiş,otuzbeşisazeserivebirçoğuklasikfasılformlarındaolmaküzerebeste,ağırsemâi,yürüksemâi,şarkı,türkü,ilâhiveköçekçetarzında,büyükbirkısmınıngüftesidekendisineait187 eser bestelemiştir.İlkbestesisözleriBâkî’yeait,“Geleysâkîbulunmazböyleâlîdilgüşâmeclis”mısraıylabaşlayansûzinakşarkısıdır.DönemindebazıdergilerdevekitaplardamûsikiyedairmakaleleryazmaklabirliktesözüedilenkitabınındışındaengenişyazıserisiniTür ki ye Diya net Vak fı 
İs lâm An sik lope di siiçinkalemealmıştır.BuansiklopediyeTürkmûsikisiformları,makamlarıveusulleriçerçevesindeyazdığı
120’ninüzerindemaddeileTürkmûsikikültürünebüyükkatkısağlamıştır.

BİBLİYOGRAFYA:İsmailHakkıÖzkan, Türk Mûsikîsi Na za ri ya tı 
ve Usûlle ri Ku düm Vel ve le le ri, İs tan bul 2010,  
tür.yer.; AhmetDoğanÖzeke, Bir Ney ze nin Ha
tı ra la rı: Ney zen ler Kah ve si, İs tan bul 2000, s. 
26-27, 47; GönülPaçacı,“İsmailHakkıÖzkan’a
Dair”, Mu si ki şinas, sy. 10, İs tan bul 2008, s. 158-
166; “İsmailHakkıÖzkan’ınBoğaziçiÜniversite
si’ndeYaptığıKonuşma” (bantçözümü), a.e., sy. 

11 (2010), s. 98-122.
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16Mayıs1957’deErzurumiliTortumilçesininAşağıSerdarlıköyündedoğdu.BabasıYusufEfendi,annesiSultanHanım’dır.İlköğrenimininardındangirdiğiErzurumİmamHatipLisesi’nden1976’ da mezunoldu.Buesnadahâfızlığınıtamamladı.İmamHatipLisesiveYüksekİslâmEnstitüsü’ndeöğrenci ikenGürcükapı,Kurşunlu,EmirşeyhveŞeyhlermedre Mevlüt
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rindedurmuştur.OnunII.Abdülhamidvedarbelerüzerindeodönemdekigeçerligörüşlerekarşıçıkışıdabüyükölçüde
1950’lerdekiParisdönemivedahasonra
Tür ki ye Ta ri hi, Türk Bes te ci le ri An sik-
lo pe di si, Türk Mû si kî si An sik lo pe disi veHa yat Ta rih Mec mu asıgibiyayınfaaliyetleriyleolmuştur.YılmazÖztuna,OsmanlıDevleti’ninsonkuşağıileiçiçeyaşamıştır.I.DünyaSavaşı’ndayedeksubayolanbabasıMuhittinÖztunavedostlarından,imparatorluğunsononbeşyılınıncanlışahitlerindenolaylarıdinlemiş,budaonunokumalarınayönvermiştir.TürkmûsikisiniehliyetleöğretecekhocalarınveözellikleSadeddinArelileRaufYektâBeygibihemBatımûsikisinivekültürünübilenhemTürkmûsikisindeyenigörüşleriyleçığıraçanüstatlarınyanındabulunmuştur.Türkmûsikisinedaireserlerindebuhususgörülmektedir.Edebiyattarihineyönelmesi,baştaMehmedFuadKöprülüçevresiolmaküzereZekiVelidiTogangibitarihîcoğrafyanınâlimleriyleolanyakınlığısağlamıştır.CoğrafyayıiyibilenveyoğunbiçimdekullananbiryazarolanÖztuna,Arapharfleriniözelbirmeraklaöğrenmiş,divanedebiyatıilevekåyi‘nâmelerinokuyucusuolmuştur.NihalAtsızgibiTürkçüçevrelerleyakındostluğunarağmenTürkçülük,TürkmedeniyetiveAvrupamedeniyetinedairgörüşleri,TürkmilliyetçiliğibüyükölçüdekendisininkineparalelbirseyirizleyenYahyaKemal’ingörüşlerineçokyakındır.Arşivçalışmalarıyapmadığınıvearşivegirmediğinikendisidesöylemiş,ancakbaştaİsmailHakkıUzunçarşılı,ÖmerLütfiBarkanveHalilİnalcıkolmaküzerearşivdeçalışmayapanlarınaraştırmalarındanfaydalanmıştır.Fransıztarihineşriyatınıdauzunyıllarciddiyetletakipetmiştir.Öztuna’nınbufaaliyeti,onundarbirOsmanlıçevresinindışındaAvrupatarihçiliğiyletemasedipmukayeseyapmasınısağlamıştır.Köprülü’denhaylietkilendiğianlaşılanÖztuna’nınilginçveakıcıbirüslûbuvardır.HayatYayınlarıarasındaçıkanve135.000adetbaskıyaulaşan
Re sim ler le Tür ki ye Ta ri hibütünTürkveTürkiyetarihinielealır;buradagenelhatlaryanındaayrıntılarındatanımlayıcıbirpedagojikyöntemlemetniniçineyerleştirildiğigörülür.Öztuna’nınciltlerleifadeedileneserlerininokunmasınısağlayanüslûbudur.Hiçşüphesizbirçokdoğruyaişaretedenyeniyorumlaryanındaeserlerindemaddîhatalardavardır.Bunlarızamanladüzelttiğidikkatiçeker.

Eserleri: 1402 An ka ra Mu ha re be si, 
Ba ye zid ile Ti mur’un Ölü mü ve Fet-

hayatınayenibirrenkgetirenyorumlarıylaAdaletPartisi’nindikkatiniçektive
1969’da Konya’dan milletvekili seçildi.Partide“yeminliler”denengrubunüyesiolaraktanındı.1980’densonraMilliyetçiDemokrasiPartisi’ndeyeraldı,adaylığıMillîGüvenlikKonseyitarafındanvetoedilinceistifaetti.TRT’ninçeşitlikurullarındaüyelikyaptı,KültürBakanlığıbaşmüşavirliğindebulundu(19741977).TürkMûsikisiDevletKonservatuvarıYönetimKuruluüyeliği,DevletKlasikTürkMûsikisiKorosu’nunkurucuyönetimkuruluüyeliği,YayKurOsmanlısiyasîvemedeniyettarihiöğretimüyeliği,MillîEğitimveKültürbakanlıklarınınpekçokkurulundaüyelikvebaşkanlıkyaptı.Türk An sik lo pe di si’nde genelyayınmüdürüolarakçalıştı.Ha yat, 
Ter cü man, Son Ha va dis, DünyagibidergivegazetelerdemakaleleriyayımlananÖztuna’nıntarihçiliğiyanındabestekârlığıveşairliğidevardır.AyrıcaKlasikTürkmûsikisisahasındabilgisiveyayınlarıiletanınmaktadır.KendisineTürkiyeMillîKültürVakfıtarafındanşerefarmağanıverildi(1985).Eserlerininsayısı130’ayaklaştı.1998’denitibarenTür ki yegazetesibaşyazarlığıyapanÖztuna9Şubat2012 tarihindeAnkara’daöldü.Öztuna’nınyazarlıktecrübesi1950’de Paris’egitmedenöncebaşlamış,ondörtyaşındaikenAnkaraMuharebesiüzerinekalemealdığıeseriyleilgiçekmiştir.HüseyinSadeddinArel,İsmailHamiDanişmendvedöneminünlüyazarlarınınbulunduğuözeltoplantılaradüzenlibiçimdekatılmış,TürkmûsikisiüzerineyazdığıyazılarSadeddinArel’indikkatiniçekmiş,onuntarafındanteşvikedilmişve1949
1955arasındaTürk Mûsi ki si Lûga tı’nıparçaparçaneşretmiştir.Paris’teFransaveAvrupatarihiyleilgilitesbitleryapmış,ayrıcabuşehirdevecivarındayerleşmişolanOsmanlıhânedanımensuplarıylayakındostlukkurmuştur.Öztuna,döneminbirçoktarihçisigibiisabetliolarakTürkiyetarihiniveTürktarihinibirbütünhalindeelealmış,devlethayatındadevamlılıküze

MüellifbueserlerdenbaşkaKe lâma 

Gi riş (AnadoluÜniversitesiAçıkÖğretim
Fakültesi,Eskişehir2011), Ke lâm El Ki ta-

bı (Ankara2012)gibiderskitaplarındabölümyazarlığıyapmış,ayrıcayurtiçiveyurtdışısempozyumlardasunduğutebliğleri,çeşitliansiklopedilerdemaddeleri,radyovetelevizyonkonuşmaları,konferanslarıveseminerleriylebirçoketkinlikgöstermiş,onunAta türk Üni ver si te si İlâhi-
yat Fa kül te si Der gi siile(sy.13,s.5589;
sy.13,s.91106;sy.14,s.4765) EKEV 

Aka de mi Der gi si’nde (I/1, s. 65-79; I/2, 

s.127145;I/3,s.1931)çeşitlimakaleleriyayımlanmıştır.MevlütÖzlerçalışmalarındamutedil,uzlaştırıcı,eleştirileriölçülü,muhataplarıincitmeyen,hâkimgelenektenayrılmayan,kavramanalizineönemveren,analitikbirdüşüncetarzınıbenimsemiştir.
BİBLİYOGRAFYA:MevlütÖzler, İs lâm Dü şün ce sin de Tev hid, 

İs tan bul 1995; a.mlf., İs lâm Dü şün ce sin de 73 
Fır ka Kav ra mı, İs tan bul 1996; a.mlf., İs lâm 
Dü şün ce sin de İn san Hür ri ye ti, İs tan bul 1997; a.mlf., İs lâm Dü şün ce sin de Ehli Sün net ve Ehli 
Bid’at, Er zu rum 2001 (maddeninyazımındaay
rıcaAtatürkÜniversitesiİlâhiyatFakültesi’ndeki
özlükdosyasıveailesininverdiğibilgilerdenfay
dalanılmıştır).
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İstanbul’dadoğduveCihangirsemtindebüyüdü.İlköğrenimindensonraİstanbulBelediyeKonservatuvarı’naveBeyoğluİstiklâlLisesi’nedevametti.1950’deParis’teSiyasalBilgilerOkulu’nagirdi,ancakilgisiniçekmeyenderslerdendolayıburayıbitirmedi.AllianceFrançaise’inyüksekkısmındanFransızcasertifikasıaldı
(1957).Paris’tekiuzunikametindeAvrupahânedanlarınınşeceresiveAvrupatarihiyleyakındanilgilendi.Yurdadöndüktensonraİs tan bul An sik lo pe di si, İslâm-
Türk An sik lo pe di siveMûsi ki Mec mu-

ası’ndaçalıştı.Hayatmüessesesindeilmîdanışman(19611962),yazıişlerimüdürü
(19621965)vegenelyayınmüdürü(1965-

1974)oldu.OnyılHa yat Ta rih Mec mu-
ası’nıyönetti.1969’dasiyasîhayataatıldı.KendiifadesinegöreodönemdeTürkmilliyetçileriDemokratParti’yisevmiyordu.Ancak1960darbesindensonraDemokratParti’nindeğerlendirilmesindebaşkabirüslûpbenimsendi.Görüşleriyanındatarihalanındakipopülertanınmışlığıvebasın
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