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Müzik Kültürü
Bu sayımızda Türk besteci Cemal Reşit Rey’in
ailesini, hayatını ve bestekarlığını elimizden
geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağız.

2s. Dur, Bak ve Yorumla
H. Bekir Kurşunet Siz de Serdivan Ajans’ta yazabilirsiniz.

Dur, Bak ve Yorumla köşemizde 
gördüğünüz fotoğrafları, kendi fikir ve 
duygu dünyanızı yansıtacak şekilde 
yorumlayıp bize gönderebilirsiniz.

 
Ütopyalar Bir
Düzen Arayışıdır.

68 olayları, kadın bedeni ve cinsiyeti 
üzerinde yoğunlaşan ikinci dalga 
feminizmi doğurdu. Kadının bedeni 
üzerinde istediği gibi tasarrufta bulun-
masını önceliyordu bu ikinci dalga.

Hocaların hocası, ona en çok yakışan 
ifade.Ölümünün ardından ona "Son 
Osmanlı Beyefendisi" denmesi ne 
kadar da isabetli Aynı şekilde 
"Peygambersiz Dönemin Sahabesi" 
denmesi de.

Mezar taşlarında süsleme 13. yüzyılın 
son çeyreğinde görülmeye başlar. 
Süslemeler bitkisel desen açısından da 
oldukça zengindir. Mezar taşlarındaki 
bitki süslemeli ilk örnekler ayak taşla-
rında görülmeye başlar. 

Bugün her birimiz fenni ya da nazari 
ilmin üniversitesiz olamayacağına 
inanıyoruz. Evet, bu bir gelenekten 
kopuşu işaret ediyor. 

KI
RKDÖRDÜNCÜ SAYI

 İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı 
Prof.Dr. İsmail ÇOŞKUN’la ütopyaların tarihsel 
seyri üzerine keyifli bir röportaj yaptık.
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Cemal Reşit Rey’in
Hayatı ve Besteci
Kimliği

Hacı Bekir Kurşunet bekirkursunet@gmail.com

    

        Sevgili Serdivan Ajans okurları hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. 
Bu yazımızda, Danışmanım Sayın Doç. Dr. Afak Jafarova ile üzerinde çalıştı-
ğımız Türk bestecisi Cemal Reşit Rey’in ailesini, hayatını ve besteciliğini 
elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağız.

Cemal Reşit Rey’in Ailesi

Babası 1870 İstanbul doğumlu Ahmet Reşit Rey’dir. 1896’da Fethiye 
Hanım’la evlenir. Cemal Reşit Rey dışında, Fatma Samime, Emine Samime 
ve Ekrem Reşit Rey adında üç çocukları daha vardır. Cemal Reşit Rey, 
Ahmet Reşit Bey’in Kudüs’e vâli olarak atandığı 1904 yılında Kudüs’te 
dünyaya gelir. Reşit bey Osmanlı İmparatorluğu’nda önemli bir siyaset 
adamı olarak 30 yıla yakın görev yapmıştır. Rey, Fransızca ve Arapçayı çok 
iyi derecede bilmektedir. 1909 yılında İstanbul’a yerleşen Rey Ailesi kısa bir 
süre İstanbul’da kalır. Bu arada 1911 yılında Cemal Reşit Rey Mektebi Sultâ-
ni’de öğrencilik yıllarına başlar.

1912’de İzmir Valiliği görevinde iken 1913 tarihli Bâb-ı Âli baskını sebebiyle 
zor günler geçirir ve ailesi ile Mısır’a gitme isteği engellenir (İlyasoğlu, 2005, 
s. 24). Ailesini daha sonra yanına almak üzere yurt dışına çıkar. İlk olarak 
Mısır’a oradan Venedik’e gider ve oradan da ailesini alarak Paris’e geçer. 
1914 yılında Paris’in işgali sonrası ailesiyle Cenevre’ye geçer ve 1919 yılına 
dek burada kalır. Reşit Bey 1919’da yurda döner. Ardından padişah onu 
dâhiliye nazırlığına atar. Daha sonra emekliye ayrılır ve ailesi ile birlikte 
İstanbul’da bir konağa yerleşir. Edebiyat dünyasında da “H. Nâzım” takma 
adıyla bilinen Ahmet Reşit Bey 1956’da İstanbul’da yaşama veda etmiştir.
 
Cemal Reşit Rey’in Annesi Fethiye Hanım, Reşit Bey'den iki yaş küçüktür ve 
İstanbul doğumludur. Fethiye Hanım da eşi Reşit Bey gibi sanata düşkün-
dür. İyi derecede müzik öğrenimi görmüş ve piyano çalan geniş kültürlü bir 
Osmanlı hanımıdır. Fethiye Hanım 1962’de 90 yaşında İstanbul’da yaşama 
veda etmiştir.

Cemal Reşit Rey (1904-1985)

1904 yılında Kudüs’te dünyaya gelen Cemal Reşit Rey, Türk beşleri olarak 
isimlendirilen Cumhuriyet dönemi Türk bestecilerinin başında gelir. Daha 
20’li yaşlarındayken Fransa’nın önde gelen piyanistlerinden ders alır. 
Margaret Long’un gözetiminde piyano eğitiminde devam ederken, Cumhu-
riyetin yeni kurulmasıyla açılan Türkiye’nin ilk müzik kurumu olan eski adı ile 
Dâr-ül Elhan yeni adı ile İstanbul Belediye Konservatuarına davet edilir. Bu 
davete icâben, Hocası Long karşı çıksa da, Türkiye’ye dönme kararı alır ve 
konservatuarda hocalık yapmaya başlar. 

Avrupa’da aldığı müzik eğitiminden sonra Türkiye’de besteci, şef, piyano
eğitmeni olarak hayatını devam ettirmiştir. Alfred Cortot onun için şöyle 
söyler, "Albeniz İspanya için, Borodin Rusya için ne ise, Cemal Bey de Türki-
ye için odur." (İlyasoğlu 2005, s. 120)



Müzik ve piyano eğitimini çoğunlukla Fransa’da, 
Debussy’nin öğrencisi Margarette Long’dan almış-
tır. Bu sebeple, "Cemal Reşit Rey de hocasından 
etkilenmiş olsa gerek özellikle Debussy tarafından 
müzikte görülen izlenimcilik akımından etkilenmiş 
ve bu akımın izlerini taşıyan "Enstantaneler"i beste-
lemiştir" (Doğan, 2013, s. 19). Ayrıca "Cemal Reşit 
Rey besteciliğinin son dönemlerinde de izlenimci 
etki taşıyan senfonik eserler, operalar, oda müzikle-
ri ve solo piyano parçaları bestelemiştir (Gözalan, 
2007, s.11). Besteci olarak yaşadığı dönem akımları-
nı, kendi ülkesinin müzik karakterini eserlerinde 
sıkça sergilemiştir. Bu çerçevede, "Cemal Reşit Rey 
tonal, etno-folklor, modal mistisizm, tonaliteye 
dönüş ve karma uygulama gibi bir süreç izlemiştir" 
(Güler, 2010, s. 33). Türk müziği öğelerini eserlerin-
de ustalıkla işleyerek çağdaş çok sesli Türk müziği-
nin temellerini atmıştır.

Bugün Türk beşleri olarak andığımız besteciler 
Cemal Reşit Rey, Necil Kazım Akses,Ahmet Adnan 
Saygun, Hasan Ferit Alnar ve Ulvi Cemal Erkin 
yaşadıkları dönemde “Türk Beşleri” deyimini kabul 
etmemişlerdi. Bu deyimi onlara Halil Bedi Yönet-
ken yakıştırmıştır. Abacı' ya göre “Cemal Bey Türk 
Beşleri deyimine çok içerlerdi. Bu besteciler arasın-
da ne görüş birliği ne düşünce birliği ne de herhangi 
bir benzerlik vardı… Müzik tarihçilerimizce benim-
senen bu deyimi, bestecilerimizin hiçbirisi kabul 
etmemiştir” (Rey, 2007, s. 9). Türk müziğini iyi bilen 
Rey, orkestradaki diğer çalgıların da renklerini iyi 
bilirdi. Piyanist Vedat Kosal onun besteciliği 
hakkında şu sözleri söylemiştir: “Melodiyi bulur 
sonra yazardı. Genelde çalgının sesi ile duyardı. 
Korno sesi ya da klarinet için bir melodi duydum, 
derdi. Sonra piyanoda bu sesi çıkarmaya uğraşırdı” 
(İlyasoğlu, 2005, s. 238). Hiçbir zaman sıradan 
eserler üretmemiş, hep bir bilinç ve felsefe içerisin-
de eserin özüne inmeye çalışmıştır. Eseri en iyi 
şekilde ifade edebilmek için zaman zaman teknik 
zorlukları göze almıştır. Ertuğrul Sevsay da Rey’in 
piyano müziği hakkında şöyle der: “Cemal Bey’in 
piyano müziğinde piyanonun ötesinde zenginlikler 
var. Bir orkestrayı duyabiliyorsunuz. Bu nedenle 
onları senfonik hale getirmek çok zor değil. Bazen 
de bakıp, keşke piyano müziği bu kadar yoğun, bu 
kadar karmaşık olmasaydı bile diyorum” (İlyasoğlu, 
2005,s. 238).

Rey bestecilik yaşamı boyunca sadece bir türe ya 
da çalgıya ayrıcalık vermekten ziyade; gerektiği 
zaman solo piyano, gerektiği zaman da geniş bir 
orkestra kurgusu ile yola
çıkmıştır. Orkestra dili zengindir ve kendini diğer 
bestecilere daima açık tutmuştur. Ertuğrul 
Sevsay'a göre “Onun orkestra müziğini Richard 
Strauss ile Fransız izlenimcilerinin karışımı olarak 
tanımlayabiliyorum. Debussy’de orkestra renkleri 
melodiye hükmeder. Richard Strauss’ta ise tam 

tersidir. Cemal Reşit Rey, orkestra Renklerini, strük-
türdeki (yapı) serbest formu ve kromatik renkleri 
Fransızlardan almıştı. Senfonik şiir kavramını ve 
büyük çaplı senfoni kullanımını da Richard Strauss 
gibi Post-romantiklerden” (İlyasoğlu, 2005, s. 238). 
Orkestra anlatımı ise kendine özgüdür. Yoğun 
armoni altyapısı ve açık anlatımı Rey’in -müzik 
karakterini yansıtır. Ertuğrul Sevsay’a göre 
“Orkestra açısından belki de dünyanın en iyilerin-
den birisidir diyebilirim. Richard Strauss’un yazısın-
da pek çok ayrıntı vardır. İncelikleri her zaman 
duyamazsınız. Oysa Cemal Reşit’te tüm inceliği bir 
kristal gibi duyarsınız” (İlyasoğlu, 2005, s. 238)

Cemal Reşit Rey’in İki Piyano İçin 12 Prelüd Ve 
Füg Takimi

Bu eser hakkında yazıya geçmeden önce prelüd ve 
füg hakkında kısa bir bilgi v ermek yerinde olacak-
tır. Prelüd, Pre (ilk,ön) lüd (şarkı,melodi) anlamına 
gelir. Peşrevler gibidir, esasında giriş müziği olarak 
işlev görür. Fügler ise daha karmaşık bir yapıya 
sahiptir. Daha matematiksel bir anlayışla hazırlan-
mış özel bir temaya (melodiye) sahip ve bu tema 
üzerinden çeşitli biçimlerde gelişen bir formdur. 

Rey, “12 Prelüd ve Füg” eserini iki piyano için beste-
lemiştir. Eser, 1969’ta üç ay gibi kısa bir sürede 
bestelenmiştir. Eser, Rey’in bestecilik yaşamının 
son yıllarında sanki bestecinin yaşamının bir özetini 
yansıtır. Rey eserini şu sözlerle ifade eder: "12 Prelüt 
ve Füg kişiliğimin özünü en iyi 
anlatan kompozisyonumdur" (Kolçak, 2006,s. 108). 
Rey’in müzik dili her prelüd ve fügde kendini göste-
rir. Türk müziğini çok seven Rey, Füglerin bazıların-
da halk türkülerinden faydalanmıştır. Vedat Kosal’a 
göre:

12 Prelüd ve Fügü kendi Şaheseri olarak görür-
dü…İki piyanoya yayılan, geniş çapta (oktavla-
ra yayılış açısından) bir olanak buldu. Füg için 
ideal bir buluş bu….Dünya tarihinde ilk defa. Bir 
sabah kalkmış ezan okunuyormuş, hemen 
aklına bir füg teması gelmiş. Ya da Serencebey 
Yokuşu’ndan inen bir yoğurtçunun naraları ona 
esin kaynağı olabilmiş. Teknik açıdan karşılaş-
tırılabilir bir füg bestecisi” (İlyasoğlu, 2005, s. 
221).
C. R. Rey'in öğrencilerinden Seher Tanrıyar da 

hocası ve eseri hakkında şunları ifade etmiştir:
Çok sesli müziğimizin öncüsü ve temel taşı olan 
besteci Cumhuriyet'in Onuncu Yıl Marşı ve 
operetleriyle Türk insanının gönlünde taht 
kurarak eşsiz bir melodi yaratıcısı olduğunu 
ispat etti. Benim ilk tanıştığım Cemal Reşit Rey 
kompozisyonları, rahmetli arkadaşım Vedat 
Kosal ile birlikte Cemal Reşit Rey'in 50. Sanat 
Yılını Kutlama Konserinde seslendirdiğimiz 10 
halk türküsü ile iki piyano için yazdığı Prelüt ve 
Füglerdi. Onu anlamak için kelimeler yetersiz 
kalır. 'Melodi yaratmak herkese nasip olmaz. 
Allahın bir lütfudur. Bu hassa ancak müstesna 
kullara verilmiştir' derken kendisinin de bu 
müstesna kullardan biri olduğunu biliyordu 
(Kolçak, 2006, s. 144).

Öğrencisi Aydın Karlıbel, Samson Francois’in Rey’i 
Türkiye’nin Beethoven’i olarak gördüğünü söyler. 
Hepimizin coşkuyla söylediği Onuncu Yıl Marşı, 
Lüküs Hayat gibi bilindik eserlerin de bestecisi olan 
Cemal Reşit Rey Cumhuriyetin en önemli bestecile-
ri arasında yerini almıştır. Genellikle Fransız etkisin-
de olsa da O, yurda döndükten sonra Ülkesinin 
kendine özgü bir müzik karakteri olmasını savun-
muş, bunun için çok sayıda öğrenci yetiştirmiş ve  
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet politi-
kaları doğrultusunda Türk müziğini dünya 
platformlarına taşımaya gayret etmiş ve bunu 
başarabilmiş nadir bestecilerdendir. Eserleri bugün 
dünyanın birçok orkestrasında çalınmaktadır. 
Bugün Adına bir konser salonu, Bir jazz orkestrası, 
senfoni orkestrası ve Türk müziği topluluğu bulun-
maktadır. Yaşamının son yıllarında bestelemeyi 
bırakan Rey, 7 Ekim 1985 tarihinde aramızdan 
ayrılmıştır. Saygı ve minnetle…

Kaynakça:
Doğan, Özlem, Türk Beşlerinin Solo Piyano Eserlerinde 
İzlenimcilik Etkisi, Erciyes
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Hekimoğlu Ali Paşa Haziresi Fatih Camii Haziresi

Sinanpaşa Haziresi

Zal Mahmut Paşa Haziresi

Fatih Camii Haziresi

    

      Tarih araştırmalarının en büyük yardımcılarından biri, hatta bazı 
dönemler için en başta geleni mezar kitabeleridir. İnsanoğlunun tarih 
boyunca unutulmamak için başvurduğu çeşitli yollardan biri mezar taşları-
dır. Türk sanatının en küçük anıtları olarak bir milletin belirli devirlerdeki 
sanat zevkini en iyi aksettiren, hatta tarihleri de açıkça belirtilmiş olan 
hatıralardır. Diğer taraftan bu mezarlar ve onları bir araya getiren mezar-
lıklar ve hazireler eski Türk şehirlerinin bir bakıma “tapu senetleri” olmuş-
lardır.

Hazireler, cami, mescit, medrese, türbe, tekke vb. yapıların etrafında 
toplanan küçük mezar topluluklarıdır. Geçmiştekilerin bu tür yapılar 
etrafında defnedilmesinin farklı sebepleri vardır. Kişi banisi olduğu yapının 
yanına defnedilerek ahirete intikalinden sonra da gerek o yapıya gelenle-
rin dualarını gerekse o yapıdan istifade eden kişilerin sevabına nail olmak 
istemektedir. Daha sonradan bâninin ailesi, yakın akrabaları, orada görev 
yapanların ve mahalle sakinlerinin defnedilmesiyle hazireler oluşmaktadır.

Zaman içinde mezar yapma ve mezar taşını biçimlendirme gittikçe geliş-
miş ve bir sanat haline gelmiştir. Bu sanat dalı, diğer sanat dallarına naza-
ran örf ve adetlerimizi daha fazla yansıtmaktadır. Osmanlı’nın kendisinden 
önce var olanı devralıp, kendisinin bir yere getirmeye çalıştığı sanat anlayı-
şını mezar taşlarında aşama aşama takip etmek mümkündür. Tüm sanat-
larda olduğu gibi mezar taşlarında da dönemsel farklılıklar ve özellikler 
açıkça görülebilmektedir.

Osmanlı mimarisini meydana getiren temel malzeme taştır. Yalın haliyle 
asil bir sükûnete sahip olan taş, oyma ve şebeke isçiliğinin yanı sıra renkli 
taş veya benzeri malzemelerle kakma yapılmak suretiyle mimariye 
belirgin bir zarafet kazandırmıştır. Osmanlı taş işçiliğinin önemli bir bölü-
münü oyma tekniğiyle yapılan örnekler oluşturmaktadır. Renkli taşların 
mimari cephelerde ve kapı kemerlerinde uygulanışı, bilhassa 15. yüzyılda 
yaygınlaşmaya başlayıp daha sonra da ölçülü bir şekilde kullanılmaya 
devam etmiştir.

Osmanlı mezar taşları pek çok açıdan incelenmeye değer bilgiyi barındır-
makla beraber, tezyinat, hat, edebiyat, kıyafet tarihi gibi birçok açıdan da 
araştırmalara konu olabilecek zenginliği sunmaktadır. Mezar taşlarının 
önem arz ettiği çeşitli alanlar bir yana; hat sanatımız eski mezarlıklarımız-
da sergiye çıkmıştır. Bilhassa Osmanlı mezarlıkları hat sanatını tarihî 
seyriyle takip edebileceğimiz ve bol örnek bulabileceğimiz mekânlardır. 
Osmanlı mezar taşlarında diğer sanatların yanında kitabe ve hüsn-i hat ön 
plana çıkmıştır.

Süslemeleriyle
Mezar Taşları
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Sinanpaşa Haziresi

Afyon Ahmet Paşa Haziresi

Yapı olarak mezar taşları birbirlerine benzer özellikler göstermektedir. 
Ana farklılık erkek ve kadın mezar taşı kitâbelerinde görülür. Erkek mezar 
taşlarında mevtanın statüsüne göre bir başlık bulunmasına karşın, kadın 
mezar taşlarında çiçek motifleri başlık olarak yer alır. Genelde, kadın ve 
erkek mezar taşı olarak iki grupta toplanan bu taşlar, kendi içinde de farklı-
lıklar göstermektedir. Erkek mezar taşlarında, sosyal statü gereği başlıkla-
rı çok çeşitlidir. Erkek mezar taşları başlık taşımalarına karşılık, kadın 
mezar taşlarında daha çok kadın zerâfetini yansıtan çiçek motifleri bulun-
maktadır.

Erkek veya hanım mezarlarında genel olarak iki ayrı taş bulunmaktadır. 
Bunlar, baş ve ayak şâhidesidir. Erkek mezar taşlarının baş şâhidelerinde 
başlıklar bulunmaktadır. Ayak şâhidelerinde ise çok farklı ağaç ve meyve 
motifleri yanında çeşitli desenlerin varlığı bilinmektedir. Mezar taşı kitâbe-
lerinin ayak şâhidelerinde hurma ağacı ve üzüm salkımları ile çeşitli bitkiler 
ve yaprakların işlendiği görülmektedir. Bunun yanı sıra çeşitli motifler, 
üslûplaşmış şekilde ayak şâhidelerini bezemiştir.

Mezar taşlarında süsleme 13. yüzyılın son çeyreğinde görülmeye başlar. 
Süslemeler bitkisel desen açısından da oldukça zengindir. Mezar taşların-
daki bitki süslemeli ilk örnekler ayak taşlarında görülmeye başlar. Mezar 
taşlarında doğaya yakın olarak stilize edilmiş çiçekler, uygulandıkları 
malzemeye, uygulanma tekniklerinin getirdiği farklılıklara göre değişiklik-
ler göstermiştir. Çeşitli çiçekler kullanılmıştır, bunlardan bazıları gül, lale, 
karanfil, sümbül, menekşe, nergis, yasemin, haseki gibi çiçeklerdir. Çeşitle-
me yapmaya uygun olması ve kullanılan motiflerin dini, tasavvufi anlam-
lar taşıması zengin örneklerin yer almasına yol açmıştır. 

Mezar taşlarında en çok görülen motiflerden biri güldür. Bu motiflerden 
en yaygın olarak kullanılan çiçek güldür. Kadın mezar taşlarında bir gül 
goncası başlığın alt kısmındaki boyun bölümüne dik yerleştirilirken, erkek 
mezar taşlarında ise açmış bir gül kavuğun kıvrımları arasına yerleştirilir-
miş. Eğer gonca hiç açmamışsa, mezardaki çok genç yaşta öldüğünü ifade 
etmektedir.

Gülden daha sonra en çok 16. yüzyılın sonlarından 17. yüzyıl boyunca kulla-
nılan motif laledir. Hatailer ve hayat ağacı da mezar taşlarının vazgeçil-
mezleri arasında yer almaktadır. Osmanlı mezar taşlarının birçok örneğin-
de, yalnızca üst kenarı yoğun bitki motiflerinden oluşan süslemenin akışı-
na uydurulmaktadır. Asırlık belgeler niteliğindeki mezar taşlarımızın gere-
ken saygıyı görmesi, bulundukları yerlerde korunması ve sağlıklı bir şekil-
de elden geçirilerek restore edilmesi temennisiyle…
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Hocam sizinle ütopyaları konuşmak 
istiyoruz. Öncelikle ütopyaların 
tanımından başlayabiliriz. Ütopya-
nın genel bir tanımı nedir ve siz 
ütopyadan nasıl bir tanım anlıyorsu-
nuz?

Ütopya biraz basit, motamot anlamıyla 
“yok ülke” anlamına geliyor. Farklı bir 
ses uyumundan bakarsak, farklı bir 
okunuş ve yazılışla “iyi ülke” demek. 
Kavramın etimolojisinde bunlar var:“-
yok ülke” ya da “iyi ülke”. Ütopyalar 
Batı tarihinde ortaya çıkmış metinlerdir. 
Biraz melez bir türdür. Şu manada; bir 
edebiyat mecrasında, anlatı mecrasında 
konuşulan bir dil var. Bu anlamda bir 
yanıyla edebiyat ikliminde ortaya 
çıkmış bir türdür ütopyalar. Ama diğer 
taraftan da bir dünya kavrayışı, bir 
düzen kavrayışı olması itibariyle hem 
felsefi yönelimi vardır hem de bir düzen 
önerisi boyutuna sahiptir. Bu da siyaset 
önermek anlamına geliyor. Dolayısıyla 
çok boyutlu bir tarafı var ütopyanın. 

Kişisel olarak değerlendirdiğimde 
kesinlikle ütopyaların tarih içindeki 
seyrinden hareketle, ben ütopyaları 
batıya özgü olarak değerlendiriyorum. 
Ben ütopyaların bu anlamda Batı 
üstünlüğünün ürünleri olduğunu söyle-
miyorum. Tam aksine, Batıdaki zaaf 
noktalarına, kısıt alanlarına, eksiklik 
alanlarına işaret etmesi üzerinden 
okuyorum ütopyaları. Bu anlamda, 
ütopyalar tarihsel olarak baktığınızda 
Yeniçağ başlangıcında bir yükseliş 
öyküsü yaşarlar. Örneğin Thomas 
More’un 1516’da Latince olarak kaleme 
aldığı “Ütopya” ile başlayalım. Ütopya 
ismi burada ilk kez bir tür olarak karşı-
mıza çıkar. Sonrasında doruk metin, 
klasik metinlerden bir tanesi de yine 
1600’lerde bu kez Thomas Campanel-
la’nın “Güneş Ülkesi”dir. Arada Bacon’ın 
“Yeni Atlantis” diye küçük, yarım kalmış 
bir eseri vardır. Klasik ütopyalar arasın-
da zikredilir bu da. Ancak kişisel olarak 
baktığımda Yeni Atlantis işsiz kalmış bir 
siyasi danışmanın, üst düzey bürokratın 
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Ben ütopyaları Batı-
nın zaaf noktaları-
na,  kısıt alanlarına 
işaret etmesi üze-
rinden okuyorum.

Eleştiri,  
iç konuşmanın 
kendisidir.
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19. yüzyılın sonunda,özellikle iki savaş arası dönemde bir kriz durumunu yaşıyor Avrupa. Burada iç 
çekişme var. Batı içi çekişmenin getirdiği, liberallerin, özellikle Karl Popper’ın getirdiği eleştiriler 
görece haklı.

Eski Yunan tecrübesi 
ütopya tecrübesinin ilk 
sahne aldığı yerdir.

 tekrardan siyasetle, bürokrasiyle ve o 
günün devlet aktörleriyle ilişki kurarak 
iş bulma arayışı olarak görüyorum. 
Biraz projedir Yeni Atlantis. Onun için 
(yerleşik bir açıklamadır gerçi ama)Yeni 
Atlantis de klasik ütopyalar arasında 
sayılır. Farklı tarzda eserler vardır ama 
en bilinenleri bunlardır. Şimdi ütopyala-
rın bu anlamda özeliklerine baktığımız-
da birinci olarak Batı’da ortaya çıktıkla-
rından, Batı’ya özgülüklerinin altını 
çiziyoruz. İkinci olarak da, ütopyalar 
1500’lerde Batı’daki denizaşırı gelişme-
ler, sömürgeci süreçlerin ufukta gözük-
mesi, keşifler sonrasında yeni ticaret 
yollarının bulunuşu, yeni topluluklarla 
karşılaşmalar; gerek Latin Amerika, 
Orta Amerika, Kuzey Amerika yerleriyle 
karşılaşmalar, gerek Hindistan ticaret 
yolunun bulunuşu ile deniz ve ada 
olgusu çok hızlı bir biçimde Avrupa’nın 
gündemine girer. Bu gidilen yerler 
zengin yerlerdir. Yani o gün Orta Çağ 
şartlarını düşündüğünüzde yoksullu-
ğun çok egemen olduğu bir toplumsal, 
ekonomik ve siyasi yapı var. Böyle bir 
şey içerisinde güçlü, müreffeh, zengin, 
kendi kendine yetmenin ötesine geçen 
bir uygarlık yaratan, bir toplumcu 
düzene sahip topluluklarla karşılaşılır. 
Bunlardan bir tanesi bugünkü Peru-Şili 
hattındaki İnkalardır. Hindistan da 
başka türlü bir adadır. Sürekli bir ada 
hikayesiyle karşılaşıyoruz. Deniz hızla 
Avrupa’nın gündemine girer. Fakat bu 
tam da Yeniçağ başlangıcı geleneksel 
Ortaçağ düzeninin dönüştüğü bir 
dönemdir. Dönüşme tabiri bile çok 
nesneldir, çok kibardır. Tam aksine eski 
düzenin olağanüstü bir şekilde çatırda-
ması, çökmesi, hatta bir herc ü mercin, 
bir altüst oluşun yaşandığı bir dönem-
dir. Geleneksel düzen çöküyor fakat 
yeni düzenin ne olacağı konusunda 
kimsenin bir fikri yok. Ve eski düzenin 
çöküşü eski düzeni yaşayan insanlarda 

bir korku ve kaygıya yol açıyor. Bundan 
sonrasına ilişkin ne olacak? Ve bir düzen 
arayışı, bir denge arayışı merkeze 
oturuyor. Bu anlamda ütopyalar bir 
düzen arayışıdır.
 
Bu anlamda ütopyaların aynı 
zamanda totaliter bir yapıda oldu-
ğuna dair de eleştiriler var. O zaman 
bu muhafazakarlık ile totaliterlik 
birleşiyor mu?

Bu ütopyalara ilişkin totaliterlik eleştiri-
si biraz liberallerden gelen bir değerlen-
dirme. 19. yüzyılın sonunda,özellikle iki 
savaş arası dönemde bir kriz durumunu 
yaşıyor Avrupa. Burada iç çekişme var. 
Batı içi çekişmenin getirdiği, liberallerin, 
özellikle Karl Popper’ın getirdiği eleşti-
riler görece haklı. Fakat iç kavganın bir 
tarafı olarak her türlü toplumsal kültü-
rün kaynağında ütopik düzenleri 
görmesi veya Eflatun’u, Marx’ı, Hegel’i 

bir bir gömme eylemine girişmesi de 
söz konusu. Orada bir haksızlık var. Yani 
biraz itidalle yaklaşmak zorundayız. 
Bunun kaynağına ilişkin değerlendir-
melerde bulunacağım. Böyle bir muha-
fazakârlığı var ütopyaların. Bir başka 
özelliği daha var. Ütopyalar Yeniçağ 
başlangıcında ortaya çıkarlar. Fakat bu 
ütopyaların tarih içerisindeki ilk ortaya 
çıkışları değildir. Ve Thomas More’a da 
Camapanella’ya da baktığınızda, tasar-
ladıkları ütopya daha önceki deneyime 
yaslanır. Çıkış noktası, kaynakları, kuru-
luş biçimleri, şekillendiren tarihsel 
şartlarla benzerlik olma anlamında 
ütopyalar, Yeniçağ başlangıcında bir tür 
olarak ortaya çıkar,‘Ütopya’ adını alır 
ama eski Yunan tecrübesi ütopik tecrü-
benin, ütopya tecrübesinin ilk sahne 
aldığı yerdir. İlk gözüktüğü yerdir. Neyi 
kastediyorum burada? Baktığınızda 
Eflatun metinleri, gerek gençlik 
dönemi, gerek olgunluk, gerek ihtiyarlık 

dönemi metinlerinde Eflatun bir kriz 
dönemi çocuğudur. Yani sonuç olarak 
Yunan tecrübesi 19. yüzyılın bize abart-
tığı, inşa ettiği mucizevi bir Yunan 
tecrübesidir. Fakat Yunan tecrübesinin 
topu topu en parlak olduğu dönem, bir 
yükseliş eğrisi yakalayıp bir denge 
durumuna geldiği tarih, en fazla 
100-150 yıllık bir tarihtir (yani M.Ö. 
600’lerden bu tarafa). Zaten M.Ö. 
450’den sonra eski Yunan tecrübesi iniş 
grafiğini yaşadı performans olarak. Bir 
site devleti ve farklı site cumhuriyetleri-
nin olduğu bir tecrübedir bu. Önemli bir 
tecrübe olduğu muhakkak. Ama Batı 
açısından, dünya tarihi açısından değer-
lendirdiğinizde daha büyük bir bütün 
içerisine Atina tecrübesini yerleştirdiği-
nizde çok küçük bir tecrübedir. Gerek 
tarihi itibariyle, gerek ölçek itibariyle, 
gerek yanıltmalar itibariyle böyledir bu. 
Ksenophon’un iki tane metni var. Bir 
tanesi Anabasis. Yani İran tahtına aday 
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Herodot’a baktığınızda, olağanüstü bir Pers tecrübesi karşısında hayranlık duyduğunu görürsünüz. 
Diğer metinlerde herkes Pers tecrübesinin önemine inanır. 

Düzen önerisinin ken-
disi de bir düzen ve 
siyaset önermez.

 bir prensin Ege ve Yunan adalarından, 
Yunan anakarasından topladığı ücretli 
askerlerle Pers iktidarına talip olması-
nın ve orada o prensin ölümünü mütea-
kip o on bin kişinin geliş öyküsünü 
anlattığı bir metin vardır. Gerek o 
metne baktığınızda gerek kurucu Pers 
hükümdarı –İranlılar Keyhüsrev der- bu 
hükümdarın hayat hikayesini anlatan 
“Keyhüsrev’in Eğitimi” diye bir kitabı 
vardır Ksenophon’un. Ksenophon’un 
bu metninde Persler anlatılır. Düzeninin 
kurucu aktörü Pers imparatorluğu 
anlatılır. Keyhüsrev’in terbiyesini 
anlatır, onun yetişme şartlarını anlatır 
ve bir devlet kuruluşunu anlatır. Hero-
dot’a baktığınızda, olağanüstü bir Pers 
tecrübesi karşısında hayranlık duydu-
ğunu görürsünüz. Diğer metinlerde 
herkes Pers tecrübesinin önemine 
inanır. Kimi tragedyalar biraz es geçer-
ler, görmezlikten gelirler, gözardı eder-
ler. Örneğin Yunan mitolojisi “bize 
şöyle direndik”, “maratonda şöyle 
savaştık” der.“Üç Yüz Spartalı” filmini 
Hollywood çekip duruyor. Peki neresi-
dir burası? Yunan anakarasında bir 
geçit. Baktığınızda o günkü Pers savaş-
larında Atina’yla birlikte denizde sürekli 
Perslerin gelip gelip Yunan anakarasını 
çiğnediği ve sürekli orayı dövdüğü bir 
tarih anlatıyoruz. Ama 19.yüzyılın buna 
ihtiyacı vardı. Çünkü Yunan tecrübesi 
Avrupa tarihinin uygarlıkla temasa 
geldiği ve doğduğu bir tarihtir. Kendi 
öyküsünü inşa edeceği Yunan mucize-
sini abartmıştır. Bugün artık o tezler 
atıldı. Hâlâ uygarlık tarihi Yunan 
merkezli olarak kurulur ama bunun 
kaynakları 20. yüzyılda çok değişir. 
Günümüzde artık dünya tarihi 
perspektifi ile kavranmaya çalışılıyor. 
Yunan’ın kökenleri, Mısır, Doğu Akde-
niz, Sümer tecrübesi... Bütün tanrılar 
ithaldir yani. Bütün o yarı tanrılar vs. 
tamamı veyahut astrolojik şeylere 

baktığınızda mitolojiler böyledir. Bugün 
Avrupa’ya baktığınızda Avrupa ismi bile 
kaçırılan Fenike prensesiyle alakalıdır. 
Helen hikayesi, Troya hikayesi hep bu 
ilişkilerdir. Dolayısıyla burada bir “geri-
deki köken”hikayesine dikkat edelim. 
Ama o Yunan mucizesi hikayesi etkisini 
yitirmiş değil. Biraz gerideki Doğulu 
kaynaklara ilişkin kitaplar ve metinler 

artık çok. Ama önümüzde 19. yüzyılın 
inşa ettiği Yunan mucizesi var. Baktığı-
mızda küçük bir hikâyedir aslında 
Yunan hikayesi. Tam da bu noktada bir 
şey var. Eflatun bu parlak dönemde 
yaşayan bir ailenin çocuğu. Devletli bir 
ailenin çocuğu. Site yönetiminde bulun-
muş,hakim bir sınıftan olan bir çocuk.
Sonuç olarak ütopyalar bir düzen 

önerirler, ama bu düzen de gene dışarı-
dadır. Yani eleştirinin kendisi, içeriye 
konuşmanın kendisidir. Düzen önerisi-
nin kendisi de içerde bir toplumsal 
gücün üzerinden bir düzen ve siyaset 
önermez. “Mısırlılar böyle yapıyor”, 
“Perulular böyle yapıyor”, “İnkalar 
böyle yapıyor” şeklinde dışardan bir 
konuşma söz konusudur. Dediğim gibi 
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Yeniçağ başlangıcında, gelecekte bir modern ekonomi, modern, toplumsal, yeni bir siyasi düzen 
kurulacağına dair bir işaret yoktur. Bu sonradan bize anlatılan, kurulan bir açıklama modelidir, anla-
tısıdır ve dilidir.

 hep böyle bir altın çağa atıfta bulunma-
sı söz konusudur. Bu tamamıyla Avrupa 
şartlarıyla ve Yunan şartlarıyla ilişkili 
olarak ortaya çıkmış bir şeydir. Yeniçağ 
başlangıcında, gelecekte bir modern 
ekonomi, modern, toplumsal, yeni bir 
siyasi düzen kurulacağına dair bir işaret 

yoktur. Bu sonradan bize anlatılan, 
kurulan bir açıklama modelidir, anlatısı-
dır ve dilidir. Yeniçağ başlangıcında 
yaşanan, sadece çöküş tecrübesidir. 
Stefan Zweig 16. yüzyıl için şiddet 
yüzyılıdır diyor. Hobbes bize kocaman 
bir kitap yazdı. Değil mi? Leviathan 

nedir? Herkesin herkesle savaştığı bir 
dönemdir. Çözülme dönemidir. Ne 
çözülüyor? Eski Ortaçağ çözülüyor. 
Ütopyanın düzeni manastır düzenidir. 
Kapalı düzendir. O Hıristiyanlığın hakim 
olduğu eski toplumsal denge durumu-
na ilişkin bir şeydir. Thomas More bir din 
adamıdır. Hiçbir şekilde devrimci ve 
ilerici bir adam değildir.  Hümanist 
geleneklerinin olması onun Hıristiyan-
lıkla ilişkili bir muhafazakâr olmadığı 
anlamına gelmez. Dini bütün bir Hıristi-
yan’dır More. Dindar bir Hıristiyan, 
hatta çileci bir Hıristiyan’dır. Yani, sert 
yünden elbiseler giymeler, başının 
altına taş yastık koymalar vs... İlkelerine 
bağlıdır. Ölümü de zaten Hıristiyanlığa 
bağlı kaldığı için, Vatikan’a bağlı kaldığı 
için, Roma Kilisesi’ne bağlı kaldığı için 
olur. İngiltere kralı Henry, “benim 
nikahımı onayla” diyor. Sekizinci Henry 
“biz İngiliz milli kilisesini kuracağız” 
diyor. Dolayısıyla siyaseten tasfiye 
edilmesi gerekiyor. Nikah burada bir 
görüntüden, şekilden ibarettir. Esas 
problem, toplumsal problemin kendisi 
eski düzen yanlıları ile yeni düzen yanlı-
ları arasındadır. Biz İngiliz olacağız 
diyor. Thomas More ile ilgili “dört 
mevsim bir insandır” derler. Kötü bir 
belgesel de yaptılar. Onun çok kötü bir 
çevirisini yaptılar. ‘Her devrin adamı’ 
diye. Hayır, öyle değil. “Her devirde 
güçlü bir adam” anlamına gelir bu söz. 
Dört mevsim tek adam, yani dört ayrı 
dönemde tek bir kişilik. Thomas More 
her devrin adamı değildir. Eski düzenin 
adamıdır. Yeni düzende mümkün değil, 
gidemeyiz diyor. Klasik ütopyalar bu 
çözülüş döneminde ortaya çıkar. İki asır 
boyunca bu böyledir. 

-Peki ya 19. yüzyılda?

Geri çekildi ütopyalar, klasik ütopyalar 
yok yüzyıl boyunca.

19.yüzyılda bu ütopyalar geri çekil-
mekle birlikte 19. yüzyılın sonların-
da H.G. Wells ile birlikte bu sefer 
distopya çağı başlıyor. Daha sonra 

bu 1950’ye kadar sürecek. 1948’de 
Orwell’in 1984’ü var. Onun öncesin-
de Cesur Yeni Dünya var. Bu anlam-
da ütopyaların başlangıcı ile siz kriz 
arasında bağlantı kurdunuz. Distop-
yaların başlangıcı ile kriz arasında 
bir bağlantı var mı?

Var. Şimdi ütopyaların geri çekilmesi 
yeni ekonomik düzenle, üretken bir 
düzenle alâkalı. Bu ise artık sosyal 
bilimler aracılığıyla görülüyor. Yani 
Sosyoloji devreye giriyor. Somut 
toplum problemlerinde somut toplum-
sal güçlere yaslanılıyor artık. Somut 
siyaset önerileri ile geliyor, “bunu şu 
şekilde yapmalıyız” diye. Dolayısıyla 
ütopyaya artık gerek yok. Şimdi H.G. 
Wells meselesi biraz ayrı, ama (ters 
ütopya) dediğimiz ütopya türü 20. 
yüzyıl başlarında ortaya çıkar. Bu iki 
savaş arası dönemdir. Birinci Dünya 
Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı Batı’da 
çok ciddi bir kriz dönemidir. Yani 19. 
yüzyıl dönemi, Aydınlanma sonrasında-
ki devrimler ardından kurulan özgüveni 
yüksek, Avrupa entelektüelinin manen 
çöktüğü, manevi olarak çöktüğü, 
kaybediş duygusunun hakim olduğu bir 
dönemdir. Yani Aydınlanma’nın genel, 
gelecekte her şey daha mükemmel 
olacak, her şey daha güzel olacak 
düşüncesi, Birinci Dünya Savaşı’nda 
gömüldü ve karamsarlık ufku sardı. 
İlerlemeci tarih anlayışları yerine dairevî 
yükseliş ve çöküşlerin egemen olduğu, 
döngülerin egemen olduğu tarih felse-
feleri gündeme gelmeye başladı. İlerle-
mecilik eleştiriye tabi tutulmaya başla-
dı. Ya da “bırakınız yapsınlar, bırakınız 
geçsinler” anlayışı da yine eleştirilmeye 
başladı. 

“Ekonominin önünde durmayın, ekono-
mik aktörün, burjuvazinin önünde 
durmayın. Piyasalara siz karışmayın, 
piyasaya müdahale etmeyin, müdaha-
lecilere karşı duran anlayışlar kaybedi-
yor.” anlayışı yükseldi. Bu kaybedenle-
rin yerine ne geliyor peki? Devlet müda-
halesi geliyor. Liberal siyasetin yerine 
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Yeniçağ başlangıcında, gelecekte bir modern ekonomi, modern, toplumsal, yeni bir siyasi düzen 
kurulacağına dair bir işaret yoktur. Bu sonradan bize anlatılan, kurulan bir açıklama modelidir, anla-
tısıdır ve dilidir.

 hep böyle bir altın çağa atıfta bulunma-
sı söz konusudur. Bu tamamıyla Avrupa 
şartlarıyla ve Yunan şartlarıyla ilişkili 
olarak ortaya çıkmış bir şeydir. Yeniçağ 
başlangıcında, gelecekte bir modern 
ekonomi, modern, toplumsal, yeni bir 
siyasi düzen kurulacağına dair bir işaret 

yoktur. Bu sonradan bize anlatılan, 
kurulan bir açıklama modelidir, anlatısı-
dır ve dilidir. Yeniçağ başlangıcında 
yaşanan, sadece çöküş tecrübesidir. 
Stefan Zweig 16. yüzyıl için şiddet 
yüzyılıdır diyor. Hobbes bize kocaman 
bir kitap yazdı. Değil mi? Leviathan 

nedir? Herkesin herkesle savaştığı bir 
dönemdir. Çözülme dönemidir. Ne 
çözülüyor? Eski Ortaçağ çözülüyor. 
Ütopyanın düzeni manastır düzenidir. 
Kapalı düzendir. O Hıristiyanlığın hakim 
olduğu eski toplumsal denge durumu-
na ilişkin bir şeydir. Thomas More bir din 
adamıdır. Hiçbir şekilde devrimci ve 
ilerici bir adam değildir.  Hümanist 
geleneklerinin olması onun Hıristiyan-
lıkla ilişkili bir muhafazakâr olmadığı 
anlamına gelmez. Dini bütün bir Hıristi-
yan’dır More. Dindar bir Hıristiyan, 
hatta çileci bir Hıristiyan’dır. Yani, sert 
yünden elbiseler giymeler, başının 
altına taş yastık koymalar vs... İlkelerine 
bağlıdır. Ölümü de zaten Hıristiyanlığa 
bağlı kaldığı için, Vatikan’a bağlı kaldığı 
için, Roma Kilisesi’ne bağlı kaldığı için 
olur. İngiltere kralı Henry, “benim 
nikahımı onayla” diyor. Sekizinci Henry 
“biz İngiliz milli kilisesini kuracağız” 
diyor. Dolayısıyla siyaseten tasfiye 
edilmesi gerekiyor. Nikah burada bir 
görüntüden, şekilden ibarettir. Esas 
problem, toplumsal problemin kendisi 
eski düzen yanlıları ile yeni düzen yanlı-
ları arasındadır. Biz İngiliz olacağız 
diyor. Thomas More ile ilgili “dört 
mevsim bir insandır” derler. Kötü bir 
belgesel de yaptılar. Onun çok kötü bir 
çevirisini yaptılar. ‘Her devrin adamı’ 
diye. Hayır, öyle değil. “Her devirde 
güçlü bir adam” anlamına gelir bu söz. 
Dört mevsim tek adam, yani dört ayrı 
dönemde tek bir kişilik. Thomas More 
her devrin adamı değildir. Eski düzenin 
adamıdır. Yeni düzende mümkün değil, 
gidemeyiz diyor. Klasik ütopyalar bu 
çözülüş döneminde ortaya çıkar. İki asır 
boyunca bu böyledir. 

-Peki ya 19. yüzyılda?

Geri çekildi ütopyalar, klasik ütopyalar 
yok yüzyıl boyunca.

19.yüzyılda bu ütopyalar geri çekil-
mekle birlikte 19. yüzyılın sonların-
da H.G. Wells ile birlikte bu sefer 
distopya çağı başlıyor. Daha sonra 

bu 1950’ye kadar sürecek. 1948’de 
Orwell’in 1984’ü var. Onun öncesin-
de Cesur Yeni Dünya var. Bu anlam-
da ütopyaların başlangıcı ile siz kriz 
arasında bağlantı kurdunuz. Distop-
yaların başlangıcı ile kriz arasında 
bir bağlantı var mı?

Var. Şimdi ütopyaların geri çekilmesi 
yeni ekonomik düzenle, üretken bir 
düzenle alâkalı. Bu ise artık sosyal 
bilimler aracılığıyla görülüyor. Yani 
Sosyoloji devreye giriyor. Somut 
toplum problemlerinde somut toplum-
sal güçlere yaslanılıyor artık. Somut 
siyaset önerileri ile geliyor, “bunu şu 
şekilde yapmalıyız” diye. Dolayısıyla 
ütopyaya artık gerek yok. Şimdi H.G. 
Wells meselesi biraz ayrı, ama (ters 
ütopya) dediğimiz ütopya türü 20. 
yüzyıl başlarında ortaya çıkar. Bu iki 
savaş arası dönemdir. Birinci Dünya 
Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı Batı’da 
çok ciddi bir kriz dönemidir. Yani 19. 
yüzyıl dönemi, Aydınlanma sonrasında-
ki devrimler ardından kurulan özgüveni 
yüksek, Avrupa entelektüelinin manen 
çöktüğü, manevi olarak çöktüğü, 
kaybediş duygusunun hakim olduğu bir 
dönemdir. Yani Aydınlanma’nın genel, 
gelecekte her şey daha mükemmel 
olacak, her şey daha güzel olacak 
düşüncesi, Birinci Dünya Savaşı’nda 
gömüldü ve karamsarlık ufku sardı. 
İlerlemeci tarih anlayışları yerine dairevî 
yükseliş ve çöküşlerin egemen olduğu, 
döngülerin egemen olduğu tarih felse-
feleri gündeme gelmeye başladı. İlerle-
mecilik eleştiriye tabi tutulmaya başla-
dı. Ya da “bırakınız yapsınlar, bırakınız 
geçsinler” anlayışı da yine eleştirilmeye 
başladı. 

“Ekonominin önünde durmayın, ekono-
mik aktörün, burjuvazinin önünde 
durmayın. Piyasalara siz karışmayın, 
piyasaya müdahale etmeyin, müdaha-
lecilere karşı duran anlayışlar kaybedi-
yor.” anlayışı yükseldi. Bu kaybedenle-
rin yerine ne geliyor peki? Devlet müda-
halesi geliyor. Liberal siyasetin yerine 
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Bilimde, teknolojide sıçramanın iki tane kaynağı vardır. Bir tanesi savaşlardır, diğeri ticarettir. Birin-
ci Dünya Savaşı bilimde çok ciddi sıçramanın olduğu bir dönemdir.

sosyalist projelerin, nasyonal sosyalist 
projelerin, faşist projelerin yükselişi 
geliyor. Ve bu sadece İtalya, Sovyet 
Rusya ve Almanya ile sınırlı değildir. 
Diğer yerlerde de otoriter - totaliter 
rejimlerin yükseldiği bir dönemdir. 
Niçin? Kriz var. Bir çözünürsek bir sürü 
şeyi kaybedeceğiz korkusuyla en küçük 
insan davranışını kontrol etmeye yöne-
lik toplumsal, ekonomik, siyasi düzenle-
melerin kuruluşu söz konusu. 

Bilimde, teknolojide sıçramanın iki tane 
kaynağı vardır. Bir tanesi savaşlardır, 
diğeri ticarettir. Birinci Dünya Savaşı 
bilimde çok ciddi sıçramanın olduğu bir 
dönemdir. Bu sıçrama uygulamalı 
beşeri bilimlerde, sosyal bilimlerde 
yaşanmıştır. Buraya psikolojiyi de dahil 
ederek söylüyorum. Uygulama dene-
yimlerinin arttığı bir dönemdir bu 
dönem. Her anlamda bir sıçrama vardır. 
Yani psikolojide sıçrama yapması Birinci 
Dünya Savaşı sonrasıdır. Bunu niye 
söylüyorum? Kriz dönemini daha iyi 
izah edebilmek için. Bu krizlerin 
kaynakları var; Rus devrimi var, sömür-
gelere dair ayaklanma var, iç çatışma 
var. Pazar için kapışma var. Ayrıntıya 
girmeye gerek yok. Fakat düzeninde 
kazanımları var. Bilimde, teknikte ciddi 
sıçramalar var. Kimyada, biyolojide, 
psikolojide yaşanan sıçramalar bu 
döneme aittir. Güçlü bürokratik yapıla-
rın akıcı biçimde örgütlenmesi, buralar-

da bayağı kuvvetlenmiş. Aydınlanma-
dan gelen ilkelerin ve deneyimlerin, 
gelecek inancının, mükemmelliğe olan 
inancın, akılcılığa olan inancın ve bilimle 
desteklenen toplumsal düzen var. Bu 
anlamda distopyalar bu kriz döneminde 
ortaya çıkar. Bilimin ve modern toplu-
mun çıktılarını, yarattıkları kazanımları 
üzerine inşa edilen topluma tepki olarak 
çıkar. Bu kez doğurulan o toplumun 
eleştirisi söz konusu ama radikal bir 
eleştiri söz konusu değildir. Radikal bir 
eleştiri yoktur, daha çok tasvir vardır.  
Zaman zaman aksi olduğu gibi zaman 
zaman da olumlayıcıdır. Aldous 
Huxley’in dünyası eleştirel olmakla 
birlikte aynı zamanda mümkün dünya-
ların en iyisi gibidir. Ama ters ütopyala-
rın çıkışı, böyle bir tarihselliğe tepki 
olarak ortaya çıkar. Burada ilk kurucu 
metin, anaç metin Wells’inkinden biraz 
farklıdır. Kurucu metin Zamyatin diye 
bir Rus’tur ve Zamyatin’in “Biz” isimli 
eseridir. Bizde genellikle bu eser bir 
Sovyet eleştirisi olarak gündeme geldi. 
Hayır, oysa o metin bir Rus tecrübesidir. 
Enteresan bir adamdır Zamyatin. Ekim 
Devrimi öncesinde Bolşevik, Çarlık 
tarafından Bolşevik iken hapsedilmiş, 
devrim sonrasında muhalif, muhalif 
olduktan sonra da Bolşeviklerle aynı 
hapishanede yatmış ve sürgün edilmiş 
bir adamdır. Eleştirdiği düzen kesinlikle 
Sovyet düzeni değildir. Aydınlanmadan 
itibaren gelen, kurulan, yaratılan, 

modern, ekonomik, siyasi toplumsal 
düzenin eleştirisidir. Özellikle bilim ve 
akılcılıkla olağanüstü standardize 
edilmiş, gerek hayatın kendisi, gerek 
üretimin kendisi, gerek dünya kavrayı-
şının kendisine ilişkin bir eleştiridir. 
Kısaca gelecek dünya, insan etkinliği, 
doğa üzerine hakimiyet gibi konular 
üzerinden okumak lazımdır ters ütop-
yaları.

Bu anlamda 20. yüzyıldaki ters 
ütopyalarla, bunlara bir düzen 
satirizasyonu açısından bakıldığın-
da mesela Türkiye’de Hüseyin Nihal 
Atsız’ın Dalkavuklar Gecesi buna 
örnek olabilir mi veya siz başka daha 
iyi bir örnek verebilir misiniz?

Tek parti sert bir iktidar dönemiydi 
arkadaşlar, o günkü şartlarda oldukça 
sertti. Ama Nazi anlamında, Stalinist 
anlamda faşizan değildi. Serttir ve her 
şeyi kontrol etmeye yönelik, geleneği 
kontrol etmeye yönelik, insanlarla 
ilişkileri kontrol etmeye yönelik, tarihle 
ilişkilerini kontrol etmeye yönelik sert 
uygulamaların olduğu dönemdir. Aşırı 
serttir, bu anlamda baskı ortamında 
Nihal Atsız’ın yaptığı bir ütopya kurmak 
değil, hayali bir şeyin üzerinden konuş-
maktır. Karakterlerin neyi temsil ettiği 
bellidir, karakterler konuşur ama bu bir 
hikaye, bir anlatı, bir edebiyat ürünü 
diyebiliriz, fakat buna ütopya kurmak 

denemez. Daha sonra böyle - Allah 
rahmet eylesin - Ali Nar hocanın yazdık-
ları vardır. Bunlar bilim kurguyla ütop-
yalar arası şeylerin benzer bir ürünüdür 
ama ütopya önerileri değildir.

Burada Kurt Kanunu’nu analım mı 
yani bu eserler içerisinde adını geçi-
rebilir miyiz?

Kurt Kanunu daha somuttur. Yani 
somut bir tarihsel olguyu, tarihi tartışır. 
Kemal Tahir’in çok önemli bir metnidir 
ve benimde sevdiğim bir metindir. 
Bugünlerde sanat ve edebiyat söyleşi-
lerinde, Ahmet Murat beyin TRT 2’de 
yaptığı bir programda Nisan ayında 
Kemal Tahir hakkında bir söyleşi yaptık, 
o da yeni yayınlandı. YouTube’da var, 
arkadaşlar izlesin. Daha önce “Kurt 
Kanunu” ile ilgili de söyleşi yaptık. Kurt 
Kanunu önemli bir eserdir ama distopik 
türde bir eser değildir. Doğrudan konu-
şur, yani Nihal Atsız’ın eserinde olduğu 
gibi değildir. Orada doğrudan ve somut 
karakterler vardır ve onlar bilinir. Bir 
suikastin parçası, suikast teşebbüsünün 
parçası ve iktidar aktörünün onları 
tasfiyesi ve o arada başka muhaliflerin 
de torbaya atılıp tasfiyesini anlatır 
Kemal Tahir. 

Bu değerli röportaj için çok teşekkür 
ederiz hocam.
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Her hayat bir hikâyedir aslında ve bu hikâyenin 
en sakin, en içten anlatıcısı olan Mustafa 
Kutlu’dan bahsedeceğim sizlere.
   
        Mustafa Kutlu, 6 Mart 1947’de Erzincan’ın Ilıç 
ilçesine bağlı Kuruçay nahiyesinde doğdu. Babası 
Nurettin Bey, annesi Sulhiye Hanım’dır. Beş çocuklu 
bir ailenin ferdi olan yazarın çocukluğu babasının 
görevi nedeniyle Türkiye’nin birçok yerini dolaşarak 

geçti. Beş yaşlarındayken ablaları vasıtasıyla 
okuma yazmayı öğrendi. Onların sayesinde okula 
başlamadan birçok şeyi öğrenmiş oldu. İlkokul, 
ortaokul ve liseyi Erzincan’da okudu. 12 yaşınday-
ken babasını kaybetti ve annesine yardımcı olmak 
için birçok işte çalıştı. Bu dönemlerde resme ve 
futbola merakı vardı ve mahalli ligde futbol oynadı. 
1963 yılında liseyi bitirdikten sonra resme olan ilgisi 
nedeniyle Güzel Sanatlar Akademisine gitmek 
istedi. Kayıt için okula gittiğinde bu okulun kendisi-
ne uygun olmadığını düşündü ve buraya kaydol-
maktan vazgeçti. 1964 yılında Erzurum Atatürk 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne kaydoldu. 

Burada kurduğu arkadaşlıklarının yazarlığı 
üzerine büyük faydası oldu. 

Edebiyat Fakültesinde okurken bir 
yandan resim de yapmaya devam etti.  Mus-

tafa Kutlu iki arkadaşıyla birlikte Erzurum Halke-
vi’nde yağlıboya resimlerinden oluşan bir sergi açtı 
ve burada 30-40 kadar resmi sergilendi. Okulun son 
sınıfındayken hocası Orhan Oktay ile “Sait Faik’in 
hikâyelerinin resim ve perspektif açıdan incelenme-
si” konulu tezini hazırladı ve 1968 yılında okuldan 
mezun oldu. Aynı sene İstanbul’da çıkan ‘Fikir ve 
Sanatta Hareket Dergisi’nde yayımladığı hikâyeler-
le yayın dünyasına girdi. Bir sene sonra, Erzincan’da 
Sevgi Hanım ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten biri 
kız biri erkek olmak üzere iki çocuğu dünyaya geldi. 
Evliliği ile aynı senede öğretmenliğe başladı. İlk 
olarak Tunceli daha sonra da İstanbul’da edebiyat 
öğretmenliği yaptı. 1974 yılında öğretmenliği bırak-
tı.
  Hikâyeleri, yazıları ve desenleri ilk olarak Hareket 
dergisinde yayımlandı. Adımlar dergisinde de şiirleri 
vardı. 1970 yılında ilk hikâyesi olan ‘Ortadaki Adam’ 
Hareket Yayınları tarafından basıldı. 1974 yılında ise 
‘Gönül İşi’ adlı eseri basıldı. Bu ikisi arasında Saba-
hattin Ali ve Sait Faik Abasıyanık üzerine iki incele-
me yayımladı. Kutlu, daha sonra Türk Dili ve Edebi-

yatı Ansiklopedisinin 2. ciltten itibaren yayın yöneti-
mini üstlendi.
  Ayrıca, 1980’lerin ortasından itibaren sinemaya 
yöneldi ve senaryo yazmaya başladı. Ünlü hikâye 
yazarı Ömer Seyfettin’in Yalnız Efe adlı eserini 
senaryolaştırdı. Yusufçuk adlı 8 bölümlük bir dizi 
yazdı. Kapıları Açmak adlı senaryosu Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı’nın düzenlediği yarışmada ikinci 
oldu.
Hikâye ve senaryoların dışında “Bir Demet İstan-
bul” başlığı altında şehir yazıları yayımladı. Bu 
yazılarını Şehir Mektupları adı altında toplayıp 
kitaplaştırdı. Halen Yeni Şafak gazetesinde kültür 
sanat ve hatta spor yazıları yazmaktadır.
  Mustafa Kutlu, 1990 yılında uzun bir aranın ardın-
dan Dergâh dergisi ile dergiciliğe dönüş yaptı. Bu 
dergi edebiyat ve sanat alanında en önemli dergi-
lerden biri haline geldi. Mustafa Kutlu aynı zaman-
da Dergâh Yayınevi’nin yönetimini sürdürmektedir.
 Yazarın, hâlihazırda birçok hikâye kitabı ve dene-
meleri vardır. Son 5-10 yıllık süreçte her sene bir 
kitap yazıp okuyucusuyla buluşturmayı adeta bir 
adet haline getirdi.
  Son olarak, 2012 yılında beyaz perdeye aktarılan 
Uzun Hikâye adlı eseri büyük ilgi gördü.  Umarım 
uzun yıllar ünlü yazarın hikâyelerinde yolculuk 
yapmaya devam edebiliriz. 

MUSTAFA
KUTLU

Sümeyye Aslı Elturan smyyasl
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Ailenin Çöküşü
İnsan Türünün
Sonunu Getirebilir

         İnsanlığın geleceğini tehdit eden sinsi bir tehlike, bütün dünyaya virüs gibi 
yayılıyor: Ailenin çökmesiyle sonuçlanacak, cinselliği, hedonizmi kutsayan 
eşcinsellik tehlikesi bu.
Ülkemizde adına “toplumsal cinsiyet eşitliği” denen, cinsiyeti verili, yaratılış-
tan gelen biyolojik bir hakikat olarak değil, kişi tarafından inşa edilen, değiştiri-
len toplumsal bir gerçeklik olarak tanımlayan, önce cinsiyeti izafileştirerek yok 
edecek sonra da aileyi çökertecek bir Soros projesi bu.
Üçüncü cins olarak da adlandırılan bu proje, eşcinselliği meşrûlaştırmak, 
yaygınlaştırmak ve sonuçta ailenin masal olduğunu iddia ederek aileyi çökert-
mek için geliştirildi.
Bu proje, ülkemizde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda toplumsal 
cinsiyet eşitliği olarak uygulandı, uygulanıyor. 
İstanbul Sözleşmesi ile yasal bir güvenceye kavuşan bu proje, ailenin çökme-
siyle sonuçlanacak tehlikeli bir projedir. Türkiye, bu konuda gerekli önlemleri 
almazsa, ailenin çöküşü, gelecek kuşakların yok oluşu önlenemez.

Bu yolculuk kadın hakları hareketleriyle başladı  atı'da.
18. yüzyılda başlayan "kadın hakları" hareketi, kadınların daha çok sosyal ve 
siyasî hayata katılmalarını sağlama mücadelesi veriyordu. Kadınlar, zamanla, 

eğitim ve oy kullanma haklarına kavuştular.
19. yüzyılın sonlarından itibaren bu hareket, kadınların ekonomik çalışma ve 
yaşama şartlarının iyileştirilmesi üzerinde odaklandı. Eşit siyasî haklar, eşit 
ücret ve fırsat eşitliği mücadelesi verdi.
68 olayları, kadın bedeni ve cinsiyeti üzerinde yoğunlaşan ikinci dalga feminiz-
mi doğurdu. Kadının bedeni üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunmasını 
önceliyordu bu ikinci dalga. İkinci dalganın simgesi, doğum kontrol haplarıydı.

Kadin Hareketinin Çocuğu: Er-dişi!

Postmodern kültürün ve duyarlıkların küreselleşmeye başlamasıyla birlikte 
belirginleşen üçüncü dalga kadın hareketi, tam anlamıyla zıvanadan çıktı: Hem 
erkek düşmanlığına, hem de cinsi sapmalarda tam anlamıyla patlama yaşan-
ması olgusuna dönüştü.
Şimdi, erkek ve kadın cinsinin yerini, -özellikle de Batı toplumlarında -üçüncü 
cins aldı: Er-dişi.
Er-dişi"ye "laf anlatmak" deveye hendek atlatmaktan daha zor. Er-dişi 
dediğim kişi, aslında, insanın tür olarak ölümünün metaforu.
Sonuçta, kadın hareketi, haklar hareketinden hazlar hareketine dönüştü.

Yusuf Kaplan yenisafakwriter
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cinsiyet eşitliği olarak uygulandı, uygulanıyor. 
İstanbul Sözleşmesi ile yasal bir güvenceye kavuşan bu proje, ailenin çökme-
siyle sonuçlanacak tehlikeli bir projedir. Türkiye, bu konuda gerekli önlemleri 
almazsa, ailenin çöküşü, gelecek kuşakların yok oluşu önlenemez.

Bu yolculuk kadın hakları hareketleriyle başladı  atı'da.
18. yüzyılda başlayan "kadın hakları" hareketi, kadınların daha çok sosyal ve 
siyasî hayata katılmalarını sağlama mücadelesi veriyordu. Kadınlar, zamanla, 

eğitim ve oy kullanma haklarına kavuştular.
19. yüzyılın sonlarından itibaren bu hareket, kadınların ekonomik çalışma ve 
yaşama şartlarının iyileştirilmesi üzerinde odaklandı. Eşit siyasî haklar, eşit 
ücret ve fırsat eşitliği mücadelesi verdi.
68 olayları, kadın bedeni ve cinsiyeti üzerinde yoğunlaşan ikinci dalga feminiz-
mi doğurdu. Kadının bedeni üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunmasını 
önceliyordu bu ikinci dalga. İkinci dalganın simgesi, doğum kontrol haplarıydı.

Kadin Hareketinin Çocuğu: Er-dişi!

Postmodern kültürün ve duyarlıkların küreselleşmeye başlamasıyla birlikte 
belirginleşen üçüncü dalga kadın hareketi, tam anlamıyla zıvanadan çıktı: Hem 
erkek düşmanlığına, hem de cinsi sapmalarda tam anlamıyla patlama yaşan-
ması olgusuna dönüştü.
Şimdi, erkek ve kadın cinsinin yerini, -özellikle de Batı toplumlarında -üçüncü 
cins aldı: Er-dişi.
Er-dişi"ye "laf anlatmak" deveye hendek atlatmaktan daha zor. Er-dişi 
dediğim kişi, aslında, insanın tür olarak ölümünün metaforu.
Sonuçta, kadın hareketi, haklar hareketinden hazlar hareketine dönüştü.
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Er-dişi"ye "laf anlatmak" deveye hendek atlatmaktan daha zor. Er-dişi dediğim 
kişi, aslında, insanın tür olarak ölümünün metaforu.
Sonuçta, kadın hareketi, haklar hareketinden hazlar hareketine dönüştü.

"Cinsellik Dini" Ve Dromokrasinin Gelişi

Yeni bir türedi din türedi: "Cinsellik" dini. Cinsellik dininin tanrısı beden, takıntısı 
ve tapıntısı ise hız ve haz peşinde koşturmak.
Modernliğin haklar rejimi demokrasi çoktan tarihe karıştı; postmodernliğin hız, 
haz ve ayartı rejimi dromokrasi, bütün dünyanın tek rejimi katına ulaştı.
"Cinsellik dini", bütün bir hayatı, kültürü, medyayı, müzik, film, reklam endüstri-
sini, genç kuşakların dünyalarını kuşatan, belirleyen, yönlendiren tek "din" artık: 
Her şeyin merkezinde hız ve haz var artık. "Her şey mübah" (anything goes) 
artık.
Cinselliğin kontrolden çıkması, insanın cinsellik tarafından kontrol edilmesine, 
kolonize edilmesine ve güdülmesine yol açıyor.
Daha da ürpertici nokta şu burada: Cinselliğin kutsanması, insanın kutsal fikrini 
yitirmesine, "cinsellik dini"nin yegâne varoluş biçimi ayartı ise insanın idrak 
yetilerini bitirmesine neden oluyor sadece.
Cinselliğin putlaştırılması, son kertede, cinselliği de, cinsiyeti de bitirdi. Cinsellik, 
hak arayışından çıkıp salt haz arayışına dönüşünce, cinsiyet dengesi bozuldu; 
er-kişi olarak adlandırdığım
kişi zuhûr etti.

Kadin Hareketi Ne İşe Yariyor?

Kadınların inanılmaz şekillerde aşağılandığı, itilip kakıldığı, her türlü şiddete 
maruz kaldığı apaşikâr bir gerçek.
Ama kadın hareketinin, kadını sokağa sürmesi, erkeksileştirmesi, erkek gibi güç 
ve iktidar kavgasının eşiğine sürüklemesi, kadını sadece evinden uzaklaştır-
makla kalmadı, kadınlığından da uzaklaştırdı.
Kadın hareketinin kadın haklarını, kadının bedeni ve cinsellik özgürlüğü üzerin-
den tanımlamaya ve aramaya kalkışması, kapitalist sistemin bütün mekaniz-
malarının (kültürün, medyanın, müziğin, film ve reklam endüstrisinin) kadının 
bedeni, teni ve cinselliği üzerinden kadının bedenini talan etmesine, paraya, 
güç aracına, haz tatmin nesnesine dönüştürmesine yol açtı.
Yine kadın hareketinin kadın haklarını, kadın bedeni ve cinselliği üzerinden 
yürütmeye kalkışması, sadece kadının değil erkeğin de bedenini yitirmesine, 

üçüncü bir cinsiyetin zuhûr etmesine ve insan türünün varlığını tehdit edecek 
bir çöküşün, dekadansın, yokoluşun temellerini döşemesine ve ayartıcı bir 
güzellik endüstrisinin zuhûr etmesine neden oldu sadece. Güzelliğin beden 
üzerinden tanımlanması, ahlâk, davranış, kişilik güzelliklerinin anlamını ve 
hayattaki yerini yitirmesiyle sonuçlandı.

Aile Çökerse, Toplum Çöker...

Böyle gitmez!
Türkiye’nin en güçlü kurumu ailedir. Dünyada ailenin en güçlü olduğu ülke de 
Türkiye’dir. Bunu 12 yıl gibi uzunca bir süre Batı’da / Londra'da yaşamış, dünyayı 
dolaşan ve iyi tanıyan biri olarak söylüyorum. Bizim dünyaya vereceğimiz en 
önemli değer, kurum nedir diye sorulduğunda, bu soruya verilebilecek em 
güçlü cevap, “aile” olacaktır. Bütün dünya biliyor bunu. Sadece biz farkında 
değiliz toplum olarak.

Ne var ki, aile çözülüyor... 

Toplum hızla sekülerleşiyor, konformistleşiyor ve değerlerini yitiriyor. Seküler-
leşme, egoizmin, hedonizmin ve menfaatperestliğin hızla yaygınlaşmasına, bu 
da ailenin çatırdamasına, boşanma olaylarında son on yılda çok büyük bir 
patlama yaşanmasına yol açıyor. 

Aile son kalemiz bizim...

Dünyayı aile kurtarabilir ancak insanlığından olmaktan. Aileyi koruyamazsak, 
son kale çökerse, toplum çöker. Toplumun çöktüğü bir ülke varlığını uzun süre 
sürdüremez ve çöker. Toplumun çökmesi ise, insan türünün sona ermesinin 
işaret fişeğidir. Benden hatırlatması...
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     Bir meselenin özüne vakıf olmak, bir hakikati 
yaşamak, ya da görünenin ardındaki gerçekliği 
daim aramak, bizim maarif*  geleneğimizin en 
önemli göstergelerindendi. İslam coğrafyasında, 
akademik yaşamın taşıyıcısı olan vakıflar, maarif 
teşkilatında sivil inisiyatifin etkin varlığı adına en 
büyük delildi. Bugün ve hatta son iki yüz yıldır 
yaşadığımız ve artık herkesin fazlasıyla dillendir-
meye başladığı paradigma değişimiyle birlikte 
vakıfların etkin pozisyonu değişti. Romantik maarif 
kurumlarımız, hümanist, fazlasıyla analitik ve son 
zamanlarda ziyadesiyle neo post modern yapılara 
dönüştü.

Bunun sonucunda, elbette dünyevi ve veriler 
dahilinde şekilsel kazançların olduğu muhakkak bir 
vaka olarak karşımızda.
Bu vaka hakkından fazlasıyla köpürtülerek, doğru 
biçim olarak sunuldu ve bu coğrafyanın metafizik 
ruhuna dokundurulacak ölçüde derinleştirildi. 

Sonuçta bugün Üniversitelerle gayet şekilsel 
formatlarla kurumsallaştırılarak ve alternatifsizleş-
tirilerek bir tekel halini aldı. İşin kötüsü bu coğraf-
yanın insanı yaklaşık son iki yüz yıldır süregelen bu 
yolculukta bir ara durup “ya hu elimizde maarife 
dair ne kaldı?” sorusunu sorup, hatırı sayılır bir 
cevap vermedi, veremedi. Çünkü kendini bu cevabı 
vermeye muktedir hissetmiyordu.

Gelenek, Medeniyet Ya Da Meselenin Metafi-
ziği

Peygamberin ilk sohbet halkasından başlayan ve 
sübyan mekteplerinden medreselere ve medrese-
lerden Darülfünun’un kuruluş mantığına varıncaya 
değin devam eden süreçte, temel metafizik arka 
planın sivil bir inisiyatife ve temel şiarın “Hayatın 
her anında ve alanında maarif” anlayışına dayandı-
ğını görürüz. Bu şu anlama geliyor; coğrafyanın 
genelinde maarif her yerdedir ve herkes – mümkün 

mertebe herkes, bir şekilde bu ilim ve irfan çembe-
rinin dâhilindedir.
Gelenek doğrusu noksanı ya da fazlasıyla hayatın 
maarif faaliyetlerini tekelleştirmemiş, hususen 
vakıflar aracılığıyla kendi içinde türlü alternatifle-
riyle tebaasına sunmuştu. Cami, zaviye, tekke, 
medrese, kütüphane çarşı - pazar onun maarif 
faaliyetlerinin önemli saha alanlarıydı.

Gelenek, külliyeleriyle, kütüphanesi, müstakil med-
reseleri ve özellikle şehir ve alanlarına göre ayrılmış 
büyük medreseleriyle, ilim alanında yapılabilecek 
önemli ve gayet masraflı adımları atmaktan da 
kaçınmamıştı. Bu celse için bilinen bir örneği tekra-
ren paylaşalım; Osmanlıda bir devlet başkanı 
tarafından, Fatih tarafından kurdurulan Sahn-ı 
Seman medreseleri dahi bir vakıf aracılığı ile ihya 
ediliyordu. İlmi alanda icraat gerçekleştirecek 
Devlet de olsa sivil müesseseyi yani vakfı hiçbir 
zaman ezip geçmiyordu.

AKADEMİYE  DAİR : 

GELENEK VE KOPUŞ  

burhaneddinkanlioglu@gmail.com
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Alternatifsizlik, Üniversite ve Kopuş Meselesi

Bugün her birimiz fenni ya da nazari ilmin üniversi-
tesiz olamayacağına inanıyoruz. Evet, bu bir 
gelenekten kopuşu işaret ediyor. Aynı zamanda bu 
koşullanma ilmin doğasındaki “ilim her yerdedir ve 
her yerdir” esprisinden de bir kopuş anlamına 
geliyor. Elbette ilmin-bilimin Feyerabend vari 
bugünün üniversitelerinde katiyetle olamayacağını 
iddia etmek gibi bir radikal tavrımız söz konusu 
değil. Fakat ilmi bir faaliyeti bugün üniversite diye 
adlandırılan, bütün dünyada tek tipleştirilmiş, 
hayatın gerçeklerinden kopuk, mimarisinden, ders 
içeriklerinden ve hatta gelecek ideallerine kadar 
hemen her şeyiyle birbirinin kötü taklitleri yerler 
olduklarını düşündüğümüzde ilmin doğası adına 
ortada ciddi bir zıtlığı görüyoruz.

Gelenekte ise ilmin ve maarif teşkilatlarının sivil 
yapısını en az on asır boyunca mümkün mertebe 
devam ettirdiğine şahidiz. Tasvirleri zorlamaya 
gerek yok, kısaca ‘Kopuş’ meselesi şu anlama 
geliyor, üniversitede bir hoca düşünün ki dört sene 
sonunda bir öğrencisinin adını bile bilmeden mezun 
edebiliyor. Evet, günün ilmi durumunu tasvir 
etmek bu kadar basit.

Ruhsuz, muhabbetsiz, yekûn analitik ve gayet 
pratik bir usul…

Bu gayet pratik usulün çarpıklıklarını tamamıyla 
Üniversiteye yıkmak elbette ki tek gerekçe olamaz. 
Esas muhatap, bu sıralar Müslüman çevrelerinin 
sıkça tartıştığı meseledir, bu tarzı doğuran ve 

meşrulaştıran yaşadığımız çağın kültürel iktidarıdır.

İktidar Meselesi Nedir?

Bu bahse bir kıssa ile başlayalım. Selçuklu veziri 
Nizamülmülk, büyük bir medrese kurdurmaya 
karar verir. Bu medreseyi inşa ettirir ve Nizamiye 
medreselerine ilk müderris olarak İmam-ı Gazali 
atanır. Bu olay İslam Coğrafyasında büyük yankı 
uyandırır. Özellikle Maveraünnehir çevresi “İlme 
Devlet karıştı” diyerek medresenin yürütülme 
tarzına karşı çıkar.

Burada önemli soru şudur “İlmi faaliyet alanları 
devlet eliyle yürütülünce devlet, ilimi alanda iktidar 
sahibi olabilir mi?” tarihsel süreç gösteriyor hayır 
olamaz. Tarihsel birikim gösteriyor ki İlmi ve kültü-
rel iktidar kitap ve çeviri piyasasına kim hakimse 
onun elindedir. Cevap bu kadar basit midir? Evet, 
bu kadar basittir. Dün medreselerde okutulan 
kitaplar kimlere aitse, bugün de üniversite vb. 
kurumlarda okutulan kitapların sahipleri kimse, 
piyasanın baskın karakteri ve ideolojisi ne ise 
iktidar odur. Bizler bugün istediğimiz kadar üniver-
site açmış olalım, okuttuğumuz dersin kaynağı ne 
ise iktidar o dur. Ezcümle bugün çeviri ve kitap 
piyasasına kim hâkimse onlar için çalışıyoruz. 
Meseleye bu cepheden baktığımızda gelenekten 
kopuşun neye karşılık geldiğini yahut neden 
kaynaklandığını anlamlandırmak çok da zor olmu-
yor.

Meselelerin Bugünü?

Bugün yapılması gereken iki temel şeyin olduğunu 
düşünüyoruz. Birincisi, üniversitelere alternatif 
üniversiteler değil, üniversitelere alternatif yerler 
kurmak. İkincisi, çeviri ve kitap piyasasına çalışkan 
olup hakim olmak. Bu iki temel şart yerine getirildi-
ği taktirde, Müslüman coğrafyada akademik ve 
kültürel iktidar tartışması başka bir boyuta evirile-
cektir.

Geride bıraktığımız son elli yılda heyecan verici 
alternatif çalışmalar Türkiye’de yok değil. Bunun en 
güzel iki örneği Bilim ve Sanat Vakfı ve İSAM. Bu iki 
kurum var olan üniversite yapılarını da dışlamaya-
rak alternatif mekân ve çalışmalar üretmişlerdi. 
Özellikle son yirmi beş yıldır da Türkiye’deki önemli 
bir boşluğu doldurdular. Ve sonrasında benzer 
zamanlarda Üniversiteleştiler. Ben bugün bu 
kıymetli kurumların üniversiteleşmenin gerekli 
olup olmadığının tartışılması ve sonucun benzeri 
kurumlara örnek teşkil etmesi gerektiğini düşünü-
yorum.

Herşeye rağmen bugün geleceğe dair umut verici 
gelişmeler de var. Yeni sivil inisiyatifler, yerel yöne-
timlerin son yıllarda aldığı pozisyon... Bilhassa 
Müslüman çevrelerin şu sıra sıkça soruşturduğu “ 
Kültürel İktidar” meselesi bize umut aşılıyor. Bu 
soruşturmanın bugün gerçekleşiyor olması yarın 
için güzel adımların atılabileceği anlamını 
taşıyor.

*Eğitim yerine maarif demeyi tercih ederiz, netice itibariyle 

maarif irfandan, arif’den gelir, eğitim eğmek ve bükmeği 

işaret eder ve gayet sevimsizdir.
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maarif irfandan, arif’den gelir, eğitim eğmek ve bükmeği 

işaret eder ve gayet sevimsizdir.
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        Amit Bein’in Osmanlı Uleması ve Türkiye Cum-
huriyeti adlı çalışması şimdiye kadar yalnızca bir 
baskı yapan, dolayısıyla sahip olduğu ehemmiyetin 
pek de farkında olmadığımız bir eserdir. Kitap son 
dönem Osmanlı ulemasının Türkiye’deki tarih 
yazımında hususen ilgilenilen bir konu olmadığına 
yer vererek başlar ve Bein’e göre Avrupa dillerinde 
ulemanın entelektüel üretiminin bir konu olarak 
çalışıldığı kitap ve makalelerin sayısı da “bir elin 
parmaklarını geçmez”. Buna şaşırmamak gerekir, 
zira Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönem tarihi, 
ulemanın gittikçe zayıfladığı ve sonunda “kaybe-
den tarafta” yer aldığı bir sürece tekabül etmekte-
dir. Merkezdeki yerini sürekli olarak kaybeden ve 
cumhuriyetin ilanıyla birlikte merkezden tamamen 
uzaklaştırılan ulema, bir yandan “kaybeden taraf-
ta” yer alır, öte yandansa cumhuriyetle birlikte 
kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nda form değişti-
rerek mevcudiyetine devam eder. Fakat Bein’e 
göre Batılılaşmakta olan Osmanlı İmparatorluğu ile 
cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin müştereklerin-

den birisi de, her iki dönemin ulemayı hor görmesi-
dir. Bein’in sekiz bölümden oluşan kitabı, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son döneminde ulemanın sahip 
olduğu konumdaki geçişleri ve bu sınıfın cumhuri-
yet döneminde devam ettirdiği varlığını ele almak-
tadır.

Başlangıçta kitap Osmanlı İmparatorluğu’nun 
erken dönemlerinde ulemanın nasıl bir konuma 
sahip olduğunu kısa bir şekilde anlatır. Buna göre 
ulemanın konumu, devletin henüz oluşum dönem-
lerinden beri resmî bir konumdur. Henüz bir 
Anadolu beyliği iken de muteber bir sınıf olan 
ulema, devletin 16. yüzyılda bir dünya imparatorlu-
ğuna dönüşmesiyle konumunu “yasal”laştırır ve 
“kurumsal”laştırır. Örneğin, Osmanlı Devleti’nin bir 
dünya imparatorluğu olmasıyla birlikte gelişen 
devlet düzeninde şeyhülislâm doğrudan padişaha 
bağlıdır ve “sembolik düzeyde” konumu sadrazam-
la eşittir.
Kitabın henüz başında önemli bir tespit mevcuttur. 

Erken dönemleri itibariyle Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun “resmî dinî” müessesesi kadılardan, belli 
başlı medrese müderrislerinden ve özellikle büyük 
şehirlerdeki din görevlilerinden oluşmaktadır. Bu 
dönemde özellikle taşradaki ulemanın devlet 
merkezi ile bağı zayıftır. Daha taşrada yer alan 
ulema “gayriresmî” olarak değerlendirilmektedir. 
“Üst düzey ulema” ise Osmanlı seçkinleri açısından 
oldukça önemli bir konuma sahiptir. 19. yüzyılda 
devletin yeniden yapılandırılmasıysa bu denklemi 
değiştirecektir. Devletin merkezîleşmesi ulemayı 
da etkiler. İlmiye bu dönemde, daha önce olmadığı 
kadar bürokratikleşmektedir ve bürokratikleştiği 
oranda üzerindeki otorite de artar. 19. yüzyıla 
kadar gayri resmî olarak görülen ulema bu dönem-
de merkezle daha bağlantılı bir biçime dahil edilme-
ye çalışılmaktadır. Devlet merkezîleştikçe ilmiye 
teşkilatının faaliyet alanı merkezden öteye uzan-
maktadır. 

Değişimin
Failleri ve
Geleneğin
Muhafızları
Üzerine Bir Değerlendirme
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Fakat ulemanın faaliyet alanı genişlerken özerkliği 
daralmakta, ulema devlet merkezinin müdahalesi-
ne daha açık bir hale gelmektedir. Kısaca burada bir 
diyalektikten bahsedebiliriz: Ulemanın alanı geniş-
ledikçe, muhtariyeti/idaresi zayıflamaktadır. Bu 
diyalektiği bir başka şekilde daha görmek müm-
kündür: Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılda 
ulemaya birçok yeni istihdam kapısı sağlar. Fakat 
bu genişleme aynı oranda ulemanın güçlenmesini 
beraberinde getirmez, gittikçe daha fazla kontrol 
altına alınabilmesini, dolayısıyla zayıflamasını bera-
berinde getirir. Kitabın böylesi bir giriş yapması 
oldukça ufuk açıcıdır.

Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet birimleri büyü-
dükçe yeni tarzda eğitim yapan kurumların artma-
sı, ulemanın güç kaybetmesinin nedenleri arasında 
yer almaktadır. Yeni tarz eğitim kurumlarından, 
yeni açılan okullardan mezun olan insanlarla eski 
tip ulema arasındaki tezat zaman içerisinde daha 
da görünür bir hal alır ve bu durum ulemanın hor 
görülmesinin de zeminini kuvvetlendirmektedir. 
Her şeyden önce yeni tip Osmanlı aydını, bürokratı 
ve subayları rüştünü 20. yüzyılın başlarında kaza-
nır. Kitabın birinci bölümünde Amit Bein, bu sınıfın 
artık öncekilerden farklı bir sosyalleşme ve eğitim 
sürecinden geçtiğinin altını çizer. Buna bağlı olarak 
Osmanlı uleması da,  hayat tarzlarından boş zamanı 
değerlendirme biçimlerine kadar birçok açıdan 
farklı bir zümreyle karşı karşıyadır.

Esasen bu gelişmeler Osmanlı İmparatorluğu ile 

sınırlı da değildir. Benzer gelişmeler Avrupa’da 19. 
ve 20. yüzyıllarda da yaşanmıştır. Gerek Osmanlı 
İmparatorluğu gerekse Avrupalı devletler bir 
yandan merkezîleşirken din ve ruhban sınıfı karşıtı 
fikirler sürekli güçlenmektedir. Elbette devlet 
mekanizması burada çok kullanışlı bir alternatife de 
sahiptir. Bilimin ilerleyişi din ve din adamlarının hor 
görülmesini kolaylaştırır. Bein, bu dönemde benzer 
gelişmelerin yaşandığını söylediği ülkeleri İran, 
Kafkaslar, Mısır, Doğu Akdeniz toprakları olarak 
sıralamaktadır. Bein’e göre buralarda gelişen ente-
lektüellerden kimi esasında dinin kendisine değil, 
dini kurumlara yönelik bazı eleştiriler yöneltirken 
kimi entelektüellerse bizatihi din karşıtı fikirleri 
benimsemiştir.

Keza bu dönemde “teolojik tartışma”lar da görü-
nürlüğünü arttırır. Kamuoyunda yapılan tartışma-
lar, Bein’in ifade ettiğine göre ekseriyetle pratik 
konular etrafındadır, bununla birlikte “doktrinel 
tartışmalar da var”dır. Bu tartışmalardan bir tanesi 
Mustafa Sabri Efendi ile Musa Carullah Bigiyev 
arasında, cehennemin ebedîliği tartışmasıdır. Bu 
tartışma, kitabın çalışma konusu açısından önemli 
bir momente tekabül eder. Mustafa Sabri Efendi 
geleneğin muhafızıdır, Musa Carullah ise reform 
yanlısı ulema zümresine aittir. (Öyle ki, kimi 
Osmanlı düşünürler/muharrirler, Musa Carullah’ı 
“Müslümanların Luther’i” olarak tavsif ederler.) Şu 
halde bu tartışmada kimin otorite tesis edeceği 
önemlidir. İçeriğinden bağımsız olarak, cehenne-
min ebedîliği tartışması, hangi safın nüfuz sahibi 

olacağı açısından da önemlidir.

Sonuç olarak, reformcu talepler I. Dünya Savaşı’nın 
sonunda tartışmalı bir konuma gelir. Bir zamanların 
revaçtaki kavramı, İttihad ve Terakki’nin uygula-
maları ile artık çekinilen bir başlık olmuştur. Her ne 
kadar II. Meşrutiyet’ten sonra ulema neredeyse bir 
bütün olarak reform kelimesine, belirli oranlarda 
sıcak bakıyorduysa da, İttihat ve Terakkî Cemiye-
ti’nin on yıllık hakimiyeti farklı ve zararlı bir günde-
min mevcudiyeti fikrini hakim kılar. Buna göre 
İttihatçılar İslâmî pratiklere zarar verecek şekilde 
köklü bir takım reformları gizli bir ajanda olarak 
kenarda bekletmektedir.

Ulemanın kendi içinde ve devletle olan anlaşmaz-
lıkları Osmanlı’nın son döneminden cumhuriyete 
tevarüs edilen bir olgudur. Tıpkı İttihat ve Terakki 
yönetimi gibi cumhuriyet yöneticilerinin de destek-
lediği ve hor gördüğü ulema tipi söz konusudur. Bu 
dönemde ulemanın temerküz ettiği kurum ise 
Diyanet İşleri olacaktır.

Kitap boyunca gördüğümüz ve “muhafazakârlar” 
ile ıslah taraftarı ulema arasındaki çekişmede 
siyaset hep bir yerlerde vardır ve devlet kendisin-
den himmet beklenen mercidir. Fakat son tahlilde 
devlet iki taraftan birini tutmak zorunluluğunu asla 
hissetmez ve siyaseten pragmatik olanı 
tercih eder. 
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    Hocaların hocası, ona en çok yakışan ifade... 
Ölümünün ardından ona "Son Osmanlı Beyefendisi" 
denmesi ne kadar da isabetli... Aynı şekilde "Pey-
gambersiz Dönemin Sahabesi" denmesi de. 

Türkiye'deki iktisat çalışmalarının duayeni; gülen 
yüzü, bembeyaz sakalı, Üsküp'e mahsus beresi… 
Geride 20 kitap, 200’e yakın bilimsel makale ve 
yeni Türkiye’yi inşa eden binlerce öğrenci bıraktı.
Prof Dr. Sabahattin Zaim Hoca aslen Rumelili. 1926 
yılında doğduğu Makedonya'nın İştip kasabasın-
dan Müslümanlar üzerine baskıların artması sebe-
biyle İstanbul’a hicret eder. Kendisiyle yapılmış bir 
söyleşide, göçmen değil muhacir olduğunun altını 
itina ile çizer: “1950'den sonra gelenlere göçmen 
deniyor. Biz Peygamber Efendimiz'in hicretini takip 
eden muhacirleriz.”
 
Daha geriye, üç asır öncesine gidince Konya’ya 
dayanıyor geçmişi. İştipli bir baba ile Köprülülü bir 
annenin üç çocuğundan ortancası olan Sabahattin 
Zaim, Kenan Evren’in babası ile de hemşehri. 
Babası Mehmet Bey tarafından ailesi 17. asırda 
Rumeli’nin fethine katılarak Kafkaslar’a gelen 
Zaim’ler İştip’e zeamet sahibi olarak yerleşince, 

geride bıraktığımız yüzyılın ikinci çeyreğine kadar 
Rumeli’de yaşarlar. Zeamet, Osmanlı’da fethedilen 
toprakların kullanımını askerlere, asker yetiştirmek 
üzere verilen topraklardır. Zaim soyadı da oradan 
gelir.

Liseye Üniversiteden Hoca

1943'te İstanbul Vefa Lisesi'ni, 1947'de Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi lisansını, 
1950'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisan-
sını bitirerek, 1953 tarihinde İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü'nde asistan 
olur ve aynı üniversitede doktor, doçent, profesör 
ve kürsü başkanı olarak görev yapar. Vefa Lisesi'n-
de Edebiyat hocası Sabri Esad Siyavuşgil, felsefe 
hocası Nurettin Topçu, tarih hocası ise R. Ekrem 
Koçu’dur. Hocaları o tarihlerde üniversiteden 
gelmektedir, bu da kendisi için kuşkusuz büyük 
avantaj haline gelir.

Suudi Arabistan'daki Melik Abdülaziz Üniversite-
si'nde misafir öğretim üyesi, Sakarya Üniversite-
si'nde de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin 
kurucu dekanı olan Zaim, 1998 yılında emekli olur. 

Pek çok siyasi ismin ve üniversite hocalarının yetiş-
mesinde büyük katkısı olmuş, özellikle ilgilendiği 
öğrenciler daha sonra çok önemli makamlara 
gelmişlerdir.

Faizsiz Finans Sistemi

Adına daha sonra üniversite de kurulan Zaim Hoca, 
hayatının 50 yılını eğitim camiasının içinde geçirir. 
İktisat alanındaki birçok ilklerde onun imzası vardır. 
Türkiye'de çalışma ekonomisi alanında yazılmış ilk 
kitap onun ismini taşır. Uluslararası İktisatçı 
Ödülü’nün sahibidir. İslam Ekonomisi ve faizsiz 
finans sistemi üzerine ciddi teorik çalışmalar 
yapmış ve bu alanın Türkiye'de öncüsü olmuştur.

Sadeliğin Zaferi

Her devletin 5-10 adam tarafından yönetildiğini 
söyler, insan yetiştirmenin üzerinde önemle durur-
du. Akademisyendi ama anlattığı konuyu cetrefil-
leştirmeden anlatır, öğrencilerine de bu şekilde 
herkesin anlayacağı basitliğe indirgemelerini tavsi-
ye ederdi.

İlim, Aksiyon, İrfan ve
Ahlak Adamı… Bir Güzel İnsan

SABAHATTİN ZAİM

Farklı isimlerle nitelendirilen grupların mensuplarını dışlamadan, şucu bucu diye ayırım 
yapmadan, insanlığın hayrına çalışan kimin size ihtiyacı varsa, tereddütsüz omuz verin.
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İnsani açıdan çok güzel vasıflara sahiptir kendisi. 
Belki de en önemli vasfı reddetmiyor olmasıdır. 
Aldığı davetleri, ilminin ve sağlığının zekatı olarak 
telakki eder ve reddetmezdi. Gerekirse aynı şeyleri 
anlatmak üzere gider “Bazı şeyleri tekrar etmek 
gerekir.” derdi. Anadoludaki “Et tekrarü ahsen 
velevkane yüzseksen” ifadesini “Hayır binseksen.” 
olarak düzeltirdi.

Siyasetten Uzak Durdu Ama…

Fatma K. Barbarasoğlu’nun kendisi hakkındaki şu 
tespiti manidardır: Onun ibretlik hayatının en temel 
renklerinden biri, elinde bütün imkanlar olduğu 
halde siyasete uzak durmasıdır. Bilfiil siyasetin 
içinde olmaktansa, siyaseti yapacak insanları yetiş-
tirmeye önem vermesinde genç bir kaymakam iken 
siyasetin kirli diline muhatap olması önemli bir rol 
oynamıştı belki de.
Yakın bir arkadaşı onun hakkında “Bütün milli ve 
manevi derneklerin altında imzası vardır.” der. Zaim 
Hoca, İslami camiada samimiyetle ve akl-ı selim ile 
hizmet eden her kuruluşa destek vermeye çalışarak 
numune teşkil etmiştir. 

Boş İş Yaparken Görmedik

“İyi bir bilim adamı olmak için iyi bir entelektüel 
olmak gerekir” demiştir, oğlunun ifadesiyle “İyi bir 
entelektüeldir.” Yaşına bakmadan karşısındakinin 
konuşmasını/sorusunu sonuna kadar sabırla dinler 
ve haddinden fazla vakit ayırarak cevap vermeye 
çalışır. O kadar ki, çocukları bir şey sormaya çekinir. 
“Saatlerce cevap verecek, diğer işleri aksayacak” 
diye korkarlar. Yakınındakiler, ardından “Hiç boş iş 
yaparken görmedik.” demiştir.

“Günümüzde insanlar karşısındakinin dört dörtlük 
olmasını, sahabe gibi olmasını bekliyor. En ufak 
kusurunu gördüğü insanı çiziyor. Mutlaka her 
insanın iyi hasletleri vardır. Bir insanın iyi tarafları 
daha fazla ise onu sakın bırakmayın, daha iyi olması 
için ona şans verin, bırakırsanız şeytanın kucağına 
itmiş olursunuz.” der ve ekler “Farklı isimlerle 
nitelendirilen grupların mensuplarını dışlamadan, 
şucu bucu diye ayırım yapmadan, insanlığın hayrına 
çalışan kimin size ihtiyacı varsa, tereddütsüz omuz 
verin.”

Tanındıkça Yakınlaşılan Biri

Bazı insanları uzaktan severiz, çok beğenir takdir 
ederiz; yakınlaştıkça, daha iyi tanıdıkça uzaklaşırız. 
Bu insanın zaaflarını görmüşüzdür ya da başka bir 
şey. Sabahattin Hoca öyle değildi, yakınlaştıkça 
uzaklaşılanlardan değildi. Tanıyan daha fazla 
yaklaşmak, daha fazla istifade etmek isterdi. Oğlu-
nun ifadesiyle suratının asıldığı, sesinin yükseldiği 
pek görülmemiştir. İnsanları rahatlattıran bir yönü 
vardır. Onunla konuştuğunuzda kendinizi önemli 
biri gibi hissetmenizin nedeni budur.

Necip Fazıl’ın "At'a Senfoni"sinde geçer, “İyi insanlar 
iyi atlara binip gittiler.” Bu ifade en çok ona yakışı-
yor zannımca. Kendisi “güzel insan” sözünü çok 
severdi. Tohumları kaliteliydi, tohumlarının atıldığı 
arazi de kaliteliydi, münbit ortamlara attı tohumları 
ve yeşerdi. İlim adamı yetiştirme konusunda dertli 
biriydi, Allah derdiyle meşgul ettirdi, derdiyle andır-
dı arkasından. Sabahattin Zaim’in hayatından bizim 
heybemize dolması gereken birçok şeyin arasında 
açık ara öne geçen bu olmalı diye düşünüyorum. 
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İnsani açıdan çok güzel vasıflara sahiptir kendisi. 
Belki de en önemli vasfı reddetmiyor olmasıdır. 
Aldığı davetleri, ilminin ve sağlığının zekatı olarak 
telakki eder ve reddetmezdi. Gerekirse aynı şeyleri 
anlatmak üzere gider “Bazı şeyleri tekrar etmek 
gerekir.” derdi. Anadoludaki “Et tekrarü ahsen 
velevkane yüzseksen” ifadesini “Hayır binseksen.” 
olarak düzeltirdi.

Siyasetten Uzak Durdu Ama…

Fatma K. Barbarasoğlu’nun kendisi hakkındaki şu 
tespiti manidardır: Onun ibretlik hayatının en temel 
renklerinden biri, elinde bütün imkanlar olduğu 
halde siyasete uzak durmasıdır. Bilfiil siyasetin 
içinde olmaktansa, siyaseti yapacak insanları yetiş-
tirmeye önem vermesinde genç bir kaymakam iken 
siyasetin kirli diline muhatap olması önemli bir rol 
oynamıştı belki de.
Yakın bir arkadaşı onun hakkında “Bütün milli ve 
manevi derneklerin altında imzası vardır.” der. Zaim 
Hoca, İslami camiada samimiyetle ve akl-ı selim ile 
hizmet eden her kuruluşa destek vermeye çalışarak 
numune teşkil etmiştir. 

Boş İş Yaparken Görmedik

“İyi bir bilim adamı olmak için iyi bir entelektüel 
olmak gerekir” demiştir, oğlunun ifadesiyle “İyi bir 
entelektüeldir.” Yaşına bakmadan karşısındakinin 
konuşmasını/sorusunu sonuna kadar sabırla dinler 
ve haddinden fazla vakit ayırarak cevap vermeye 
çalışır. O kadar ki, çocukları bir şey sormaya çekinir. 
“Saatlerce cevap verecek, diğer işleri aksayacak” 
diye korkarlar. Yakınındakiler, ardından “Hiç boş iş 
yaparken görmedik.” demiştir.

“Günümüzde insanlar karşısındakinin dört dörtlük 
olmasını, sahabe gibi olmasını bekliyor. En ufak 
kusurunu gördüğü insanı çiziyor. Mutlaka her 
insanın iyi hasletleri vardır. Bir insanın iyi tarafları 
daha fazla ise onu sakın bırakmayın, daha iyi olması 
için ona şans verin, bırakırsanız şeytanın kucağına 
itmiş olursunuz.” der ve ekler “Farklı isimlerle 
nitelendirilen grupların mensuplarını dışlamadan, 
şucu bucu diye ayırım yapmadan, insanlığın hayrına 
çalışan kimin size ihtiyacı varsa, tereddütsüz omuz 
verin.”

Tanındıkça Yakınlaşılan Biri

Bazı insanları uzaktan severiz, çok beğenir takdir 
ederiz; yakınlaştıkça, daha iyi tanıdıkça uzaklaşırız. 
Bu insanın zaaflarını görmüşüzdür ya da başka bir 
şey. Sabahattin Hoca öyle değildi, yakınlaştıkça 
uzaklaşılanlardan değildi. Tanıyan daha fazla 
yaklaşmak, daha fazla istifade etmek isterdi. Oğlu-
nun ifadesiyle suratının asıldığı, sesinin yükseldiği 
pek görülmemiştir. İnsanları rahatlattıran bir yönü 
vardır. Onunla konuştuğunuzda kendinizi önemli 
biri gibi hissetmenizin nedeni budur.

Necip Fazıl’ın "At'a Senfoni"sinde geçer, “İyi insanlar 
iyi atlara binip gittiler.” Bu ifade en çok ona yakışı-
yor zannımca. Kendisi “güzel insan” sözünü çok 
severdi. Tohumları kaliteliydi, tohumlarının atıldığı 
arazi de kaliteliydi, münbit ortamlara attı tohumları 
ve yeşerdi. İlim adamı yetiştirme konusunda dertli 
biriydi, Allah derdiyle meşgul ettirdi, derdiyle andır-
dı arkasından. Sabahattin Zaim’in hayatından bizim 
heybemize dolması gereken birçok şeyin arasında 
açık ara öne geçen bu olmalı diye düşünüyorum. 
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        Çin’in yükseliş hikayesinin uluslararası düzen için 
ne anlam ifade ettiği yıllardır tartışılıyor. Hem küresel 
hem de bölgesel çapta yükselişini durdurmanın 
imkansız olduğunu artık bütün dünya biliyor. Özellik-
le Şi Cinping (Xi Jinping) dönemiyle birlikte, bu yükse-
lişin geldiği seviyeyi küresel çaptaki projelerde 
görmek mümkün. Şi Cinping’in 2013 yılında ilan ettiği 
Kuşak ve Yol Girişimi, Asya, Avrupa ve Afrika'daki 
limanları ve yolları trilyon dolarlık altyapı, dijital ve 
uzay teknolojisi yatırımlarıyla birbirine bağlamayı 
hedefliyor. Çin'in şu ana kadar ortaya koyduğu en 
kapsamlı proje olan bu girişim, Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ülkelerindeki çıkarlarını ve etkinliğini önemli 
ölçüde arttırdı. Özellikle Ortadoğu’da ABD'nin 
geleneksel müttefikleri, artık Çin'in en büyük ticaret 
ortakları arasında yer alıyor. 

Çin’in Ortadoğu’daki çıkarları

Yapısal çıkarlar açısından Çin'i Ortadoğu'ya yönlendi-
ren başlıca amaç, bölgedeki doğal kaynaklara erişimi 
kolaylaştırmaktır. Bunu, yıllarca süren savaşlar ve 
toplumsal değişimlerden sonra büyümeye hazır olan 
bölgesel aktörlere, sahip olduğu endüstiriyel kapasi-
tesini sunarak gerçekleştiriyor. Örneğin Körfez 
ülkeleri, Arap baharından sonra yer altı kaynaklarına 
bağlı ekonomilerini çeşitlendirmek için birçok vizyon 
projeleri hayata geçirmişlerdi. Bu durum başta Çin 

olmak üzere, Rusya, Hindistan ve Japonya gibi ülkele-
ri de bölgeye çekti. Bu ülkeler bölgedeki monarşilerle 
olan ekonomik ilişkilerini derinleştirme fırsatı buldu-
lar. Bölgeye asıl nüfuz edebilen ülke ise, sahip olduğu 
ekonomik güç ile Çin oldu. Fakat asıl vurgulanması 
gereken nokta, Çin’in bölgedeki ülkelere vaad ettiği 
ilişki tarzı. Bölgede ABD gibi küresel bir güç mevcut-
ken Çin’in burada güçlenmesini sağlayan diplomasi 
şekli, adım adım Kuşak ve Yol Girişimi üzerinden 
uygulamaya koyuluyor.

Çin ne vaat ediyor?

Çin'in Ortadoğu’daki devletlere yaklaşımı ABD'den 
farklılaşıyor. Daha doğrusu Çinli liderler ne ABD ne de 
eski kolonyal devletlerin taşıdığı politik hesaplara 
girmeden, farklı bir ilişki tarzı sunuyor. Batılı ülkeler 
Ortadoğu'yu çözülmesi gereken bir sorun olarak 
tartışırken Çin; Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında 
bölgeyi ekonomi projeleri için fırsatlar bölgesi olarak 
görüyor. ABD ve Çin gibi iki küresel güç arasındaki 
fark, bölgeye vaat ettikleri gelişim tarzı üzerinden de 
anlaşılabilir. Çinli liderler bölgedeki aktörlere geniş 
ölçekli ekonomik gelişim sunarken herhangi bir 
toplumsal değişime takılmıyorlar. Bu gelişim odaklı 
yaklaşım, Kuşak ve Yol Girişiminin dışlayıcı veya özel 
olmasından ziyade; kapsayıcı ve kuşatıcı olmasıyla 
ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda hedeflenen 

ortaklıklar, bir takım hiyerarşik ilişkiler etrafında 
şekilleniyor. İlişkiler dostluğa dayalı ortaklıktan 
kapsamlı stratejik ortaklığa kadar yükseliyor. Dolayı-
sıyla Çin'in bölgedeki tarafsızlığını yürüten en belirgin 
tutumu, diplomaside müttefiklik ilişkisinden ziyade 
ortaklık ilişkisini tercih etmesidir. Bu, ABD ve diğer 
ülkelerin sunduğu diplomasiden farklılık arz eden 
diğer bir husustur. Nitekim Çinli liderler, müttefiklik 
ilişkisi içerisinde güçlü taraf olmaktan ziyade ortaklık 
ilişkisi içerisinde iş birliğine odaklanan taraf olmayı 
tercih ediyorlar. Bu şekilde görece zayıf olan devlet-
lerin, küresel bir güç tarafından baskı veya zorlamaya 
maruz bırakılma korkularını gidermeyi amaçlıyorlar. 
Buradan hareketle Çin’in bölge güvenliğine yaklaşı-
mının da diğer küresel aktörlerden farklılaştığı söyle-
nebilir. ABD kaynaklı bölgede meydana gelen güven-
sizlikten faydalanan Çin, hassas ortaklıklar kurarak 
ilerliyor. ABD'nin bölge güvenliğine yaklaşımı sert 
güç olanaklarıyla sürdürülüyordu. Bu bağlamda 
Jeopolitik odaklı kalıcı askeri tesisler, bütün bölgede 
yaygınlık kazandı. Çin ise yumuşak güç olanakları 
üzerinden yaklaşıyor. Jeoekonomi odaklı, askeri 
girişimleri kısa vadeli ve kısıtlı tutan bir yaklaşım bu. 
Bundan dolayı bölgedeki ülkelerin Çin’in ortaklık 
çağrısına cevapları şu ana kadar olumlu 
yönde oldu. 

Ortadoğu’da Çin Tarzı Siyaset
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ortaklıklar, bir takım hiyerarşik ilişkiler etrafında 
şekilleniyor. İlişkiler dostluğa dayalı ortaklıktan 
kapsamlı stratejik ortaklığa kadar yükseliyor. Dolayı-
sıyla Çin'in bölgedeki tarafsızlığını yürüten en belirgin 
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tercih ediyorlar. Bu şekilde görece zayıf olan devlet-
lerin, küresel bir güç tarafından baskı veya zorlamaya 
maruz bırakılma korkularını gidermeyi amaçlıyorlar. 
Buradan hareketle Çin’in bölge güvenliğine yaklaşı-
mının da diğer küresel aktörlerden farklılaştığı söyle-
nebilir. ABD kaynaklı bölgede meydana gelen güven-
sizlikten faydalanan Çin, hassas ortaklıklar kurarak 
ilerliyor. ABD'nin bölge güvenliğine yaklaşımı sert 
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Bakmak

İnsanın hayatında öyle anlar vardır ki -Öyle bile-is-
teye yapılan bir eylem olmasa da- yaşaması gerek-
tiği için yaşamıştır. Bu yaşanan anlar insanın haya-
tında muhakkak bir yerlere dokunmuş veya hâliha-
zırda dokunuyordur. Ya maziden bir şeyler hatırlatı-
yor yahut âti’den bir düş gördürüp kurduruyordur. 
Bunların kıymet- i harbiyesi içinde bulunduğumuz 
ân’da anlaşılmayabilir, bu anlaşılmama hususu onun 
kıymetinden bir şey eksiltmez bilâkis,  belki de 
sonradan daha derinden bir tefekkürle bakmasına 
sebebiyet verebilir. İnsan geriye dönük düşününce 
hayatında öyle ânların olduğunu- evvelden o ânları 
yaşadığını- anımsamamış olabilir.  Bu anımsama 
eylemi de ‘bakmak’tan gelir. Evvelce bakmak dedik 
lakin her bakmak derinden tefekkür ettirir mi? 
Muhakkak ki tefekkür ettirmez. Bakmak,  görmeyi 
bilmeyi ister. Ne kadar görebiliyoruz? Görebilmek 
hissiyatı, hissedebilmeyi ister. Ne kadar hissedebili-
yoruz?  Baktım ama ne gördüm? Gördüm ama ne 
hisettim? 
Çok fazla teferruata girmeden;

İnsan, hayatında bu anların kıymetini bilmeli ve bu 
anları asla unutmamalıdır. Çünkü bu anlar bakmakla 
görülür, görmekle başlar, dinlemekle duyulur ve 
okumakla anlaşılır. Okumaktan maksad harfleri 
okumak değil. Ân’ın hissiyatını kendinde okumak, 
kendinde dinlemek ve kendinde görmektir.

Dinlemek

‘Baktım ân’ın penceresinden, gördüğüm bana ne 
söyler.’
Ân’ın penceresinden bakmak ve ân’ın penceresi ile 
görmek. Bunlar elbette ki mühim Lakin gördükleri-
miz bize sadece gözle görülüp anlaşılacak şeyler 
söylemiyordur. Muhakkak ki kendisinden duyma-
mızı istediği bazı hususlar da vardır. Bu hususlar 
hakkında insanın aklına bazı sualler geliyor. Biz bu 
hususları nasıl duyacağız.? İşitmemizi istediği 
hususların var olduğunu nereden biliyoruz.? Yahut 
hakikaten bir şeyler söylüyor mu ki biz duyalım?  
Söylenip söylenmemesi hususunda aslında daha 
çok söylenmiş olduğuna dair bazı işaretler var. 
Çünkü bazı insanlara bakarak görmek bahşedilmiş, 
bazı insanlara duyarak görmek. Hissiyatı kuvvetli 
insanlar gördükleri şeyleri dinlemeyi de bilirler. 
Burada yine şu  denilebilir bunlar canlı mı ki söyleye-
cek bir şeyleri olsun? Bir şeyin temsil edilmesi için 
yahut bir şeyin başka bir şeyi temsil etmesi için canlı 
olmasına hacet yoktur. Bizler nesneye canlılık 
atfedebiliriz o da ayrı bir mevzu. Mevzu, nesnenin 
temsil ettiği ruhtur.  Duyarak görmek, görerek 
duymak, olmayanı okumak, olanda mana bulmak 
temsile yüklediğimiz ruhtandır. O ruh’u bilirsek 
duyabilir, görebilir ve de okuyabiliriz. 
Herkes temsildeki ruh’u görebilir, duyabilir ve 
okuyabilir mi? 
Süleymaniye’de inkişaf eden ruh birdir, lakin herkes-
te farklı bir şekilde zuhur edebilir. Tezahürü farklı bir 

şekilde farklı bir hissiyatla okunabilir. Bu hissiyatlar 
bazen ân’ın içinde farklı okunup sonradan da 
değişebilir. 

Okumak

Okumak, hissiyat ve meşakkat isteyen bir eylemdir. 
İnsan neyi ne zaman okuyabileceğini, okumak 
istediği şeyin onun için doğru olup olmadığını çoğu 
zaman kestiremez. Çoğu zaman dedik, çünkü 
okumak hususunda bir bilinç kazandıktan sonra bir 
şeyleri kestirebilir.   Bu sadece okumak için geçerli 
değildir. Hayattın çeşitli mecralarında da bu meşak-
katlerle sürekli olarak karşılaşabilir. İnsan olmak, 
arzu ettiği şeyin bilincinde olmakla başlar. Aksi 
takdirde ne kendinden bir şey anlayabilir ne de arzu 
ettiği şeyin mahiyetini anlayabilir. Bu cihetle 
okumanın bakmak ve dinlemekle ne ilişiği/ilişkisi 
vardır denebilir mi.? Şöyle izahat getirmeye çalışa-
lım. İnsan ünsiyet kurduğu şeye bakmayı, onu dinle-
meyi ve onunla meşgul olmayı sever. Bundan 
dolayı tersine bir ilişki/ okuma hâsıl olmuştur. 
Evvela okumak, sonra dinlemek en son da bakmak.
Süleymaniye’ye bakmak, Süleymaniye’yi dinlemek, 
Süleymaniye’yi okumak. Yahut Süleymaniye 
üzerinden, insanı anlamak ve insanın içerisinde 
bulunduğu ahvali, Süleymaniye aynasından insanın 
kendisine göstermek çabasında olmaktır maksadı-
mız.  

 

BAKMAK, 
DİNLEMEK VE
OKUMAK ÜZERİNE     
Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede
Bir mehâbetli sabah oldu Süleymâniye`de



FİLM OCAK  2020 22
Oğuzhan Duru oguzhanduru68@gmail.com

“Gülüm Gülüm Kırıldı Kolum  Tutmuyor
Elim Turnalar Hey” 
Bir Sosyal Etik Filmi Olarak 

“Bir Zamanlar
Anadolu’da”
“‘Bizimkisi köpek yaşantısı’ dedi. 
‘Düşmanıma bile böyle bir yaşamı tavsiye etmem.’”

Çehov, Cadı

       Nuri Bilge Ceylan’ın Bir Zamanlar Anadolu’da 
filmi bence şuanki filmografisindeki en iyi film. Gerek 
sinematografik gerek hikaye anlatımı açısından 
mükemmel bir film. Görüntüdeki sepya tondan, 
yaşanan olayların ana çatısının filmden 25 yıl önce 
filmin senaristlerinden biri ve unutulmaz muhtar 
karakterini canlandıran Ercan Kesal’ın başından 
geçmiş olması da doksanlı yıllarda başlayan Yeni 
Türk Sineması olayının en sahici/gerçekçi filmlerden 
olma özelliğini yüklüyor bu filme. Nuri Bilge Ceylan 
sineması içerisinde de önemli bir mihenk taşı olma 
niteliğinde olan bu film önceki filmlerindeki taşra 
anlatısı/taşrayı anlatmak olayından farklı bir nokta-
ya geliyor ve bir ahlak filmi olarak karşımıza çıkıyor. 
Diğer filmlerinde ahlak başlı başına tartışılan bir 
konu hiçbir zaman olmamışken artık diyalogların da 
ön planda olduğu bir Ceylan sinemasında cinayet, 
aldatma ve kibir gibi bir sürü ahlaki konuyu tartışıyor 
ve bu defa taşrada ahlak kırılmalarının sonuçları 
olmuş olayları anlatıyor. Yaptığım çalışmalar bu 
filmin giriş-gelişme-sonuç kompozisyonundan farklı 
bir film olduğunu ortaya koymaya çalışıyor çünkü bu 
filmde anlatılan ahlak-dışı olayların hiçbirine şahit 
olmuyoruz. Bir cinayet işlenmiş, bir kadın aldatılmış 
ve intihar etmiş, hasta bir çocuk var, evinden 
yurdundan kopmuş doktor gibi bir sürü olay ve 
karakter bu olayları yine “bir zamanlar” yaşadıktan 
sonra sonuçlarını yaşadıkları olayları film içinde 
görmekteyiz fakat bu olayların hepsi yaşanmış ve 
bitmiş bir haldeyken sadece işlenen bir cinayetin 
sonuçlarını üzerine kurulmuş bir film “Bir Zamanlar 
Anadolu’da”. 

“İnsan değil misin oğlum Allah’sız mısın sen!” diyor 
Komiser abisini domuz bağıyla bağlayarak gömen 
Katil’e karşı çıkışırken. Oysa Savcının bu olaya verdi-

ği tepki ve sorgulama bürokrasinin buz gibi duvarla-
rıyla karşılaşmışız gibi bir his verir; “Oğlum hakikaten 
merak ettim, hadi öldürdünüz madem; niye bağladı-
mız adamı oraya?” dediğinde gelen “Arabaya sığma-
dı efendim” cevabına “Ha öyle mi” sözleriyle tepki 
verir. Bu tepki filmde ahlaki bütünlüğün bürokrasi-
nin duvarları içerisinde geçersiz olduğunu ortaya 
koyan en önemli diyaloglardan biridir. Katilin hayatı-
nın olayı olan bu cinayet bürokratlar ve görevliler 
için son derece sıradan bir olay haline gelmiş, mesle-
ki alışılmışlık haline gelmiştir ki şoför Arap Ali cesedi 
araba bagajına koyduktan sonra tarladan topladığı 
kavunları soğukkanlılıkla bagaja atıp yoluna devam 
ediyor. Bahsettiğim alışılmışlık duygusu filmin 
adında saklı olan “zaman” kavramıyla alakalı olsa 
gerektir. “Bir Zamanlar Anadolu’da” herhangi bir 
zamanın içerisinde bulunmuş herhangi bir olayın 
ortaya koyulmasından ibarettir. Karakterlerin 
soğukluğuysa ve duygusuz kalışları Ceylan sinema-
sındaki bürokratik unsurla birlikte bir de nihilizm 
temasıyla alakalıdır. Tüm filmlerinde herhangi bir 
uğraş, kötülükle, yoksullukta yani herhangi bir nega-
tif durumla mücadeleden ziyade bir boyun eğiş, 
kabulleniş, kendini yokluk içerisinde yok etmenin 
hikayesini anlatır. 

Film üzerine şimdiye kadarki çalışmaların neredeyse 
hepsi filme genellikle felsefi ve az da olsa psikolojik 
açıdan yaklaşımlardan meydana geliyor oysa film 
üzerine uzun süredir devam eden yazımda işin 
sosyolojik boyutuna da girerek bir bölümünde “Ana-
dolu” kavramı üzerinden bir okuma yapmaya 
çalıştım çünkü yukarıda belirttiğim gibi bariz bir 
inceleme alanı olan nihilistik tema ve felsefi altyapı 
artık Nuri Bilge Ceylan filmlerinde izini sürmesi kolay 
bir düzlem haline gelmiştir fakat incelemelerin 

nedensellik çizgisi devamlı tıkanmayla sonuç 
bulmaktadır. Şöyle ki; karakterlerin incelenen 
durumlarının nihilizmden kaynaklandığı artık nere-
deyse her Ceylan filmi incelemesinde ve hatta bir 
sinema çalışma alanı olan “Yeni Türk Sineması” 
olgusu etrafında şekillenen literatürde döngüsel bir 
klişe haline gelmiştir ve bu da hala bu sinemalar 
bütününün sosyolojik okumasının eksik olduğunu 
göstermekte. Zira karakterlerin anlık durumunun/kı-
sa vadeli hallerinin kaynağı olan nihilizmin nedeni 
olan taşra ve film özelinde Anadolu’nun sosyolojik 
bir okuması tek başına yapılmamış ve çalışmaların 
bir zemini haline gelmemiştir. Bu da kısa vadeli 
durumların uzun vadeli -belki de bir tarihçi olarak 
long durée kavramını kullanmalıyım- nedensellik 
zincirinin ortaya konamamasına, bu filmlerin ve 
sürekli göze parmak bir şekilde sunulan nihilist 
karakterlerin neden bu hale geldiklerini tam açıkla-
yamamakta. Oysa bu habituslerin ve habitusu bir 
sonuç haline getiren taşra alanlarının genetik yapısı-
nı incelemek bu dünyanın nedenselliğini ve filmi 
ortaya çıkaran ana hikayeyi, yani “Bir Zamanlar 
Anadolu’da” olma halinin yüzyıllar içerisinde de aynı 
sosyolojik ortamın şekillendirici yönünü ortaya 
koymakta gayet yol açıcı bir hale gelebilir. Yazının 
başında filmin bir bütün olarak sonuçlar silsilesi oldu-
ğunu söylemem tamamen bilinçli bir sistemleştir-
meydi. Bu topografyanın yüzyıllardır süregelen 
“sıkıntı”sının ve kasvetli yapısının, tarihsel olarak 
yüzlerce olayın bir sonucu olarak filmi ele almak 
bence en doğrusudur. 



         Bazı şeyler vardır;  dilimize pelesenk etsek,  ondan 

sürekli bahsetsek,  yine de onun varlığına temas 

edemeyiz. Dile getirmekle varlıkta idrak etmek arasın-

da bir derece farkı olduğunu söylemişler zaten. 

Aslında bilgi için de bu geçerli (ilmen yâkîn / hak’el 

yâkîn ayrımı gibi). “Üç günlük dünya” denmesiyle; 

papağan gibi, nakiller yapan akademisyenler, aydınlar, 

sanatçılar arasında büyük fark yok aslında.

 

Varlık-bilgi-dil birbirine kavuşmayacaksa dünyanın üç 

günlük olmasının ne anlamı var? Yahut bu kadar 

ayrıyken dünya neyi birleştireceğiz, neyin peşindeyiz? 

Dünyanın üç günlük olduğunu nerden bildik, nerden 

duyduk, neden söyleriz?

Evet! "Üç Günlük Dünya!" deriz, mesela. Ben dahil 

ağzımızda sakız gibi çiğneyerek. Hâl bu ki; Yalnızca bu 

dile gelen/getirilen şey, bir an varlığa gelse (perdesi 

yırtılıp kalksa) hemencik kıyamet kopacak, söyleyen 

için. Dili yanacak evvela. Sonra  O, senden konuşmaya 

başladı mı bir kere; dünya aynı şey  (dünya) olarak 

kalmayacak: Katı nesneler akacak, sıvı nesneler 

katılaşacak; gaz olanlar, ağırlaşacak; kitle hacminden 

sıyrılacak; bütün olan, parçalanacak; parçalanmış olan, 

yekpare bir bütün olacak; sıradan olan, esrarengiz 

olacak; esrarengiz olan, sıradanlaşacak (vakayı 

adiyeden olacak).

Tabii ki; en önemlisi, seni “akıllıyken” deli (manyak, 

dengesiz, aptal, salak, geri zekalı vb..) yapacak. 

Mecnun da sayılmayacaksın etrafta üstelik. Bildiğin 

kıymetsizce düpedüz deli, diyecekler. 
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"Üç Günlük Dünya!" dilinden aşağıya akıp gitti mi 

(maalesef bilmeme rağmen en başta benim de 

gitmiyor) bak, gör o zaman... İnsanların tüm hayatları-

nı verdikleri, adadıkları, onun etrafında pervane olup 

döndüğü şeylerin; basit, adeta bir oyuncağa dönmesi, 

an meselesidir artık.

 

"Üç Günlük Dünya!" çok zordur; yalnızca düşünce de 

üstesinden gelemez. Düşünce istediği kadar; bölsün, 

tanımlasın, açıklasın, betimlesin, “üç günlük dünya”-

nın ömrünü de uzatamaz. “üç günlük dünya” o kadar 

büyük bir pres makinasına benzer ki; ne denli kaçmak 

istersen yakalar GELECEK denen mengeneyle ve 

aslında olmayan nesnellik, gerçeklik vidalarıyla.

Onun için bakma bizlerin "Üç Günlük Dünya !" demesi-

ne. O üç günün her günü, sonsuzlukla örülmüş; tüken-

meyen, bitmeyen, ucu bucağı olmayan bir ağla. 

Sıradan "Gün" gibi olduğuna altan alta inanmak isteriz. 

Saklarız üstelik Tanrıyı da bir kenardan hafifçe kandır-

maya gayret ederek…

Demek; dile gelenle varlığa gelen arasında bir 

uyuşmazlık var: Her dile gelen, dile (Gönüle) gelmez. 

Her gönüle gelen, ele gelmez. Böylesine birbirine 

kavuşamayan daireler gibi iç içe geçip dururlar…

 

Dolap beygiri gibi aynı yere gelip çarpıyoruz: Tamam ! 

her şeye tamam da; dil, saklıyorsa; varlık, ele gelmiyor-

sa; bilgi, anlamıyorsa bu korkunç cengte nasıl 

ölmeden/öldürmeden, yara almadan/yaralamadan, 

kanımız akmadan/kan aktırmadan sıyrılacağız, kaçaca-

ğız? Sarılalım dünyaya o zaman fakat neyi yakalaca-

ğız? Bırakalım dünyayı o zaman fakat nasıl yakamız-

dan düşecek?  Bir varmış, bir yokmuş gibi arafta 

salınmak mı çözüm yoksa?! O da değil. Her basamakta 

çöken merdivende ayaklarımız yer arıyor, yurt arıyor 

çılgıncasına…

Demek; “Üç Günlük Dünya!”,  sürekli ve ısrarla önümü-

ze şunu koyup duruyor:

 

Dünya, nesnelerin değil; Âh’ların toplamıdır. 

Salih Remzi Efendi

Üç
Günlük
Dünya!
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   ÇÖL KAPLANI
“FAHREDDİN” - II

Tacettin Girgin tacettingirgin7@gmail.com

    

Kıymetli Serdivan Ajans okurları, Çöl Kaplanı ‘Fahrettin’ öykü serimizin ikinci 
ay yazısı ile sizleri selamlıyorum.  Osmanlının son devir mecmualarında var 
olan bir hakikati sizlerle paylaştıktan sonra bu ayki öykü yazımıza geçmek 
istiyorum. Özellikle Tanzimat devrinde bir yazar, tasarlamış olduğu hikâyeyi 
romana aktarmadan önce aylık veyahut haftalık çıkan mecmualarda tefri-
kalaştırır daha sonra toplatıp roman halini aldırırlardı. Tıpkı Çöl Kaplanı 
‘Fahrettin’ anlatımında olduğu gibi. TVefrikalaştırmak her zaman okuyucu-
nun zihninde hikâyeyeyi dinç tutar, merak uyandırır ve okuyucu kitlenin 
hafızasında yer edinmenin yanında konu ile ilgili araştırma yapmaya sevk 
ederlerdi. 

Bu ayki devam tefrikamızda Fahrettin Paşanın yarıda kalan Medine yolculu-
ğunu ve akabinde gerçekleşen hadiseleri sizlerle paylaşacağız. 

Sizleri yine o yıllara götürüp o duyguları yaşatma temennisiyle….

Zorlu Yolculuk
İhanet Karşısında Akıl, Feraset ve Fahri Paşa

        Tüm askerlere tereddüt etmeden tren lokomo-
tiflerini itme emrini verdi Fahrettin Paşa. Askerler 
tereddüt etmedi fakat söylenen bazı erler oldu. 
Çünkü kanal cephesinde buna benzer çılgınlıklarını 
biliyorlardı Fahri Paşanın. 
Esad’ın ihaneti Fahri Paşayı bir hayli öfkelendirmiş-
ti. Aklındaki düşünce ise dik bayırı aşıp istasyonda 
kömür ikmali yaptırmaktı. Askerler tüm güçleri ile 
lokomotiflere yanaştılar. Fahri Paşa’da aynı şekilde 
yaptı. Yalnızca Fahri Paşa konuşuyor askere ise 
Resulullahın ümmeti olduklarını asla geri durma-
maları gerektiğini hatırlatıyordu. Tüm güçleri ile 
lokomotiflere yüklendiklerinde tren hareket 
etmeye başlamıştı. Dik yokuşu aşmaları ise adeta 
bir mucize olarak görülüyordu. Eğer ki bu mucize 
gerçekleşmezse Medine de bulunan bir avuç 
Osmanlı askeri adeta yetim kalacak en önemlisi 
Osmanlının yüzyıllardır Hadim-ül Haremeynlik 

vazifesini yaptığı Hicaz, Medine, Mekke yetim 
kalacaktı.  Dağın tepesinde ise Hicaz işgalinin baş 
aktörü Lawrence ve Esad tüm olanları izlemekte. 

Medine’de Hazırlık

Fahrettin Paşa ve bölüğünün Medine’ye hareketini 
haber alan Medine Valisi Basri Paşa Medine Tren 
İstasyonunda bir karşılama tertip etmesini emre-
der.  Medine halkına da aynı duyuru yapılır. Şerif 
Hüseyin ve oğullarının tehditlerinden baskılarından 
yorulan Medine halkının içini ferahlık kaplar.  Bu 
öyle bir ferahlıktır ki Resulullahın 622’de Medine’ye 
gelişine benzetir Medine halkı.  Yaşlısı genci 
Peygamberimizin mescidini doldururlar.  Tüm 
Medine şükür namazları kılarlar. Önceden çevre 
kabilelerle isyan için anlaşan Şerif Hüseyin’in ise ne 
yapacağı Basri Paşa ve kurmaylarını düşündür-
mektedir.  Fahri Paşa gelmeden olası bir baskın 
Medine’nin ele geçmesi demektir. 

Fitne Cenahı

Şerif Hüseyin oğulları Faysal ve Abdullah’ın önder-
liğinde Arap kabilelerini toplar. Bu toplantı isyan 
hareketliliğinin ne zaman başlayacağını istişare 
toplantısıdır.  Arap kabileleri içinde önemli nüfuzu 
olan Faysal’ın düşüncesi ise bir hareketlilik olacak 
ise bunun Fahrettin Paşa Medine’ye geldikten 
sonra olması yönündedir. Bu düşüncede olmasının 
en büyük nedeni ise Fahri Paşa ve askerlerini 
Medine içinde hapis etmek çaresizliğe düşürmek,  
Medine halkında ise çare Şerif Hüseyin düşüncesini 
hâkim kılmaktır. Şerif Hüseyin’i ise en çok tereddüt 
ettiren şey en az kendisi kadar güçlü Arap aşiret 
lideri İbn-ü Reşid’in ne yapacağı düşüncesidir. 

Çöllerde Bir Kahraman İbn-ü Reşid

İbn-ü Reşid Sultan Abdülhamid devrinde Anado-
lu’dan bölgenin bütünlüğü için gelen Kuşçubaşı 
Eşref ile temaslar kuran Osmanlı’nın bölgedeki 
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adeta deyim yerinde ise eli kulağıdır. Ancak artık 
işler Sultan Hamid devrindeki gibi değil tersine 
dönmüş yanında olan Osmanlı artık bölgede güçlü 
değil, bölgedeki en büyük güç işgal kuvvetleri 
İngilizlerin desteğini almış olan Arap kabilelerdir. 
İbn-ü Reşd kabilesinde de tıpkı Arap kabile liderle-
rinden olan ne yapacağız düşüncesi hâkimdir. İbn-ü 
Reşid’in kabilesine bir teşbih yapmak gerekirse 
eğer tıpkı Hicrette Muhacirleri ağırlayan Ensar 
edasındadırlar. Medine’nin hemen yakınında bir 
köyde bulunan kabile Medine’deki halkın coşkulu 
hazırlıklarını duydukça adeta olumlu anlamda 
gönülleri kaynamaktadır. Buraya da bir teşbih 
koyalım ki İbn-ü Reşid kabilesinin gönlündeki 
coşkuyu hissedebilelim;

Asr-ı saadetin zor günlerinden bir günde ashaptan 
bir kaçı peygamberimize gelir ve Hazret-i Ebube-
kir’i evinde et pişirdiği için şikâyet ederler. Resulul-
lah ise görüp görmediklerini sorar. Ashaptan 
şikâyete gelenler görmediklerini söylerler. Resulul-
lah onlara hep beraber Ebu Bekir’in evine gidelim 
teklifinde bulunurlar. Yola çıkarlar evin önüne 
geldiklerinde ise evin kapısının aralık olduğunu 
görürler Resulullah tebessüm eder çünkü evin içine 
girdiklerinde Ebubekir efendimizin Kuran’ı Kerim 
okuduğu duyulur. Öyle kendinden geçmiştir ki 
Hazreti Ebubekir Resulullah yanına geldiği anda 
anca kendisini farkeder. Ebubekir (r.a) doğrulur. 
Anam babam sana feda olsun  Ya Resulullah dedik-
ten sonra Resulullah etini çıkarda birlikte yiyelim 
der. Resulullah durumu çoktan anlamıştır. Ebube-
kir’e yaklaştıktan sonra kokunun nerden geldiğini 
de ashab anlar. Koku Ebubekir’in ciğerlerinden 
gelmektedir. Resulullah’ın sevgili dostu Allah’ın 
kelamını Allah’a ve Peygamberine olan muhabbet-
le okudukça ciğerleri zikir etmekte koku ise ciğerle-
rinden gelmektedir. Ebubekir evinde hurma dan 
başka ikram edecek bir şeyinin olmadığını ifade 
eder. Resulullah ise sen bize cennet sofrası ikram 
ettin ey Ebubekir der.  İşte tam da buna yakın 
kaynamaktadır. İbn-ü Reşid ve kabilesinin gönlü. 
Medine Müdafaasının yılları Asr-ı saadetten nice 
örneklerin yeniden tezahürüdür adeta.

Son Ordu

Fahrettin Paşa ve askerleri vagonları iterek treni 
istasyona ulaştırmış. Lawrence ve Esad ise çoktan 
Medine’ye varmışlardı. İstasyona varan askerler 
yorgun düşmüş, kömür ikmali yapılmasına rağmen 
hareket etmeye mecalleri kalmamıştı. Fahrettin 

Paşa ise dik dirayetli bir şekilde en öndeki vagonun 
üzerine çıkar ve dilinden şu tarihi sözler boşalır. 
Eğer ki Medine’de bizi bekleyen aziz Medinelileri 
Peygamberimizin komşularını, Allah’ın resulünü 
bekletirsek. Peygamberimizi hicret esnasında 
mağarada koruyan güvercin bizden utanır. Güver-
cinin yuvası bizden utanır. Mağarayı ören Örümcek 
bizden utanır. Medine semalarında uçan kuşlar 
bizden utanır.  Askerler doğrulur tekbirler eşliğinde 
vagonlara dolarlar. Kalan 20 Km lik yolu aşmak için 
tren harekete geçer. 
Vali Basri Paşa’da Medine İstasyonunda ki karşıla-
ma için tüm aşiret liderlerine davetiye gönderir. 
Davetiye gönderilenler arasında Şerif Hüseyin 
oğulları ve isyana hazırlık yapan aşiret liderleri de 
vardır. Gelen davetiyelerdeki ayrıntı isyanın 
ertelenmesine sebep olur. Bu ayrıntı ise davetiyede 
Vali Basri Paşa’nın yanı sıra İbn-ü Reşid’in de 
isminin bulunmasıdır. İsyancılar tarafından şaşılma-
mış bir karar olmuştur. 

Kutlu Karşılama

Fahrettin Paşa ve askerleri 1 Haziran 1916 tarihinde 
Medine Tren İstasyonuna vardılar. Tren İstasyo-
nunda kimler yoktu ki. Tüm Medine gönlü Ensar’ca 
atanlarda, içinde hıyanet yatanlarda hepsi oraday-
dılar. Fahri Paşa’nın bulunduğu tren istasyona 
yaklaştığı anda dillerden dökülen şeyler Resulullah 
karşılandığında söylenen; Ay doğdu üzerimize 
sözleri olmuştur. Bu kutlu sözleri işiten o topraklar-

da yıllar sonra Allah resulünün candan torunu 
Fahrettin Paşa ve askerleri olmuştur.  Fahrettin 
Paşa trenden iner kendisini en önde bekleyen Basri 
Paşa ve İbn-ü Reşide sarılır. Askerler çoktan halkın 
içine karışmış. Medine halkı her birlerine hediyeler 
verip evlerine davet etmektedirler.  Fahrettin Paşa 
tek tek hoş geldin tebriklerini alırken Şerif Hüseyin 
yaklaşır ve oğulları ile beraber Fahri Paşa’ya el 
uzatırlar. Fahrettin Paşa onlarında hoş geldin tebri-
ğini kabul eder. Şerif Hüseyin’in gayri samimi tebri-
ği kabul ederken 90 yaşlarında bir Medineli teyze 
paşanın eline sarılır. Fahri Paşa ise kendisine sarıla-
rak elini öper. En güzel hoş geldin tebriğini gözleri 
yaşlı o teyzemiz yapar. Çok duygulanan Fahri Paşa 
Medine sokaklarına dönerek ilerde görünen kutlu 
ravzaya da bakarak dilinden şunlar dökülür:

Senden uzak kalabilmek taşlar gibi yürek ister, 
zalimin eline komak, zulüm olmaklığa yeter. Kavrar 
yürek, kalkar bilek, Sana Abdullah oğlu Muham-
medler gerek, eteğinde her bir yürek, birgün haykı-
racak ey kutlu Medine… Bilmem ki ümit gelir mi 
sana Üsküplü Fahreddinle… 
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Faik Kıvanç faikkivanc

Ağva Kilimli Koyu. Şile - Şubat 2016

Geyve köylerinde bahar  - Mart 2019

Gelincikler içinde. Adapazarı - Mayıs 2019

Bor ile Ulukışla’ yı birbirine bağlayan Çaykavak Geçidi

eteklerinde sarı papatyalar. Niğde - Haziran 2017

Serdivan - Nisan 2015

Nallıhan Ankara -  Ağustos 2017
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ahmet_saracgluAhmet Saraçoğlu

Yolcuya Mersiye
 Ne Adem'le, ne elmayla başladı yolculuk.

 Bezm-i elest ki püfür püfür: üflendi ruhlar ve alındı azametli sorunun yanıtı mestanelerden. 
O sözdür cümle beşere cayılmaz yegane ahit.

 Ne denli eski ne denli yitik. Kalmadı zerre akıllarda. Lakin, ben değilim müsebbibi! 
Sebep odur ki şakaklarıma unutkanlık galebesi çalınmış. 

'' Andolsun, bundan önce biz Adem'e emrettik. O ise bunu unutuverdi.'' (Taha: 115 )
Ortada verilmiş bir söz var, ancak müteahhit yoksunu.

Oysa, yoktur ilelebet bir sözün eri olabilmenin mümkünatı.
Olanlara ne mutlu, onlar ki arşın keyfini gıcır ederler. 

Fakat, alemi çepeçevre saran adetullah beni bu makbullerden alıkoymakta. 
Derdim bütün yolcularla müşterek; akletmek güzel de unutmak farzı olmuş. 

İşte budur yolculuğun aslı, zamandan ve zeminden mahrum miladı. 
Maksat, malum yolu, aşina ile tanış için arşınlamak. 

Yolculuk o ki başı sonu belli, manifestosu dahi elimde. 
Talimat mushafta. Peki benim hisseme ne yapmak kaldı? 

Başı sonu bellinin ortasını doldurmak. Bu dolumun bedeli ya nar ateşi ya gül bahçesi akıbet.
 Kul demiş beni yaratan, gayrı yükü kalmış bana. 

Hamal ve beraberinde yükü: bir meçhulden bir meçhule. 
Adem gibi İsa gibi ana baba münezzeh gelmemişiz dünyaya. 

Her safha tetik tetik tetiklemiş öteyi beriyi. 
Vesile kılınmış diyar-ı gama merhabaya bir valide bir peder. 

Ardından tayin olunmuş sülbün sirayeti benden habersiz. 
Gergef işler gibi türlü nakış nakşolunmuş alnıma benden izinsiz. 

İşte kadere ramız ezelden ebedden bilmem ne zamandan. 
Göz açalı yola revan olmuşuz gayr-ı ihtiyari. 

Yoldayım, ezan ve sala arasında ki müddetçe. 
Şaplakla başlayıp pamukla nihayete erinceye dek seferiyim. 

Gurbet eller meskenken vuslat hayali ile gönül eyleştirmekteyim. 
Mazi tozlu, ati muallak. Muğlak bir sergüzeşt ağuşuna icabet etmemi beklemekte. ,

Heybemde ise üç sadık refakatçi: binihayet, bihaber, bigüman...
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CEMİL MERİÇ’TE
EDEBİYAT VE
SOSYOLOJİ

        Başlığa aldanmayın; konumuz, Cemil Meriç’in 
edebiyat sosyolojisine bakışı. Ama başlığa umursa-
mazlık da etmeyin; Cemil Meriç için edebiyat ve 
sosyoloji iki farklı olgu. Sosyolojinin ilk ortaya çıktığı 
zamanlarda meramı, pozitivizmin yegane hakikat 
olarak sayıldığı çağda yegane hakikat metotlarıyla 
toplumu incelemekti. Bahsi geçen bilime bu anlam-
da ilk başta Saint-Simon tarafından Sosyal Fizyolo-
ji, Auguste Comte tarafından ise Sosyoloji adı 
verilmiştir. Cemil Meriç de sosyoloji için şu sözleri 
sarf eder: “Yüzyılımızın gözde kelimesi: Sosyoloji. 
Comte’un uydurduğu bu yarısı Latin, yarısı Yunanca 
ucûbe, içtimaî fizyoloji tâbirini tahttan indirir. Ve bir 
sosyoloji furyasıdır başlar: bilgi sosyolojisi, spor 
sosyolojisi, dans sosyolojisi” (2014, s. 433).

Bunlara bir de edebiyat sosyolojisi eklenir. Eklenir 
eklenmesine ama edebiyat sosyolojisi ne derece 
mümkün olacaktır? Özellikle, her şeyin pozitivist 
yöntemlerle açıklandığı bir bilimsel zeitgeist’ta 
edebiyat gibi objekif deney ve gözlemle açıklan-
maktan uzak bir olgunun, bilimsel alt-disiplin 
olması çok da mümkün görünmeyecektir 
Cemil Meriç’e (2014) göre: 
Edebiyat sosyolojisi bir realiteden çok bir ümit; 

kurulamamış, çünkü böyle bir sosyoloji toplumun 
kendi iç dünyası hakkındaki şuuru, oysa toplum 
aynaya bakmaktan hoşlanmayan bir Narsis; kuru-
lamamış çünkü yazar da imtiyazlarına dokunulma-
sını istememiş, imtiyazlarına yani sırlarına, dehanın 
hâlesi ilmin çiğ ışığından hoşlanmamış (s. 433-434).

Edebiyatın sosyolojik anlamda incelenmesinin 
tarihi çok eskilere götürülebilse de ilk ciddi girişimin 
Mme de Staël tarafından yapıldığı görülür. Mme de 
Staël, edebiyatı sosyolojinin konusuna büyük bir 
benzerlikle ele alır. Nitekim de Staël De la Littératu-
re considérée dans ses rapports avec les instituti-
ons sociales (Edebiyatın sosyal kurumlarla ilişkisi-
nin incelenmesi) isimli eserinde gayesini “Dinin, 
âdetlerin, kanunların edebiyat üzerinde, edebiyatın 
da din, âdetler ve kanunlar üzerinde ne gibi tesiri 
olduğunu incelemeyi kendime hedef tuttum” (akt. 
Şan, 2018, s. 147) şeklinde özetler.

Mme de Staël’in kurduğu temel üzerinde ilerleyip 
edebiyat sosyolojisini ciddi bir şekilde teorik temele 
dayandırma şerefine ise Hippolyte Taine malik 
olmuştur. Taine yine 19. yy’ın ruhundan mülhem 
yöntemi Carlaui ve Fillox’un (2018) ifadelerinde şu 

şekilde yer alır:

İzlemeye çaba harcadığım çağdaş yöntem özellikle 
insan eserlerini, niteliklerinin belirlenmesi sebeple-
rinin araştırılması gereken olaylar ve ürünler olarak 
görmekten ibarettir. Böylece anlaşılan bilim ne 
yasaklayıcı ne de affeticidir: Yalnızca belirler ve 
açıklar. Kimi vakit portakal, kimi vakit çam, kimi 
vakit de kayın ağacını ilgiyle inceleyen bitkibilim 
gibi hareket eder: Esasında bu bilim, bitkilere değil 
de insan eserlerine uygulanan bir çeşit bitkibilimdir 
(akt. Şan, 2018, s. 150).

Ne var ki, Cemil Meriç bu yöntemi oldukça zayıf 
bulur ve “insan ilmi” hakkında aydınlık bir bilgiden 
mahrum olduğundan söz eder. Devamında “Tayin 
edici unsurlar edebiyat olayının özelliğini aydınlata-
mayacak kadar uzakta ve umumide kalmaktadır” 
der ve ekler: “Yazarın edebi kişiliğini istisnaî tarafla-
rıyla objektif bir veri olarak bile dikkate almak 
istemeyen Taine, farkına varmadan bilinen ile 
bilinmeyenin sınırlarını aşar. Dünyanın topyekun 
rasyonel ve izah edilebilir olduğuna inanmak, ondo-
kuzuncu asırda bütün ilimlerin düştüğü bir hata 
değil mi?” (Meriç, 2014, s. 440).
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 ondokuzuncu asırda bütün ilimlerin düştüğü bir 
hata değil mi?” (Meriç, 2014, s. 440).

Meriç burada edebiyat sosyolojisi adı altında kuru-
lan disiplinin açık bir şekilde başarısızlığına vurgu 
yapar, çünkü temelde sosyoloji de izlediği yöntem 
bağlamında başarısızdır veyahut kendi deyimiyle 
“hatalı”dır. Ancak burada “Dünyanın topyekun 
rasyonel ve izah edilebilir olduğuna inanmak, 
ondokuzuncu asırda bütün ilimlerin düştüğü bir 
hata değil mi?” (a.g.e.) sorusunu sormak, aslında 
sosyolojinin kendi konusuna tutarlı bir yöntem 
bulması durumunda edebiyat sosyolojisi için de 
gerçekçi ümitlerin kurulabileceği kanaatini gösterir.

Daha sonra tenkitin rolünü açıklarken sosyoloji için 
politika, fizyoloji içinse tıbbın uygulama açısından 
önemi gibi olduğuna dikkat çekerken,  edebiyat 
tarihinin de bu süreçte rolünü “bir eserin veya bir 
devrin özelliklerini belirtmelidir önce, sonra bu 
özelliklerin sebeplerini açıklamalıdır. Bunu yapmak 
için izleyeceği yol şu: edebî devirlerin sınırlarını 
çizmek, bu devirlerin kucakladığı eserleri tahlil 
etmek” (a.g.e., s. 443) şeklinde ifade eder. Daha 
sonrasında tarihin bu yönünün bilimsel olmadığı 
yönünde gelebilecek muhtemel eleştirilere karşı 

“Öyle ama denilecek, edebiyat tarihi bu suretle 
sosyolojiye değil, tarihe irca edilmiş oluyor. Bence 
tarih ile sosyoloji birbirinden ayrılamaz ki. Biz de 
sosyoloji gibi sosyal olayları inceliyoruz” (a.g.e., s. 
451) cevabını vermektedir.

Cemil Meriç aslında bu cevapla, dünyada Weber’le 
birlikte başlamış olsa da, tam olarak yerleşmesi 
pozivist paradigmanın yıkılışıyla mümkün olmuş 
olan tarih sosyolojisi veya tarihsel sosyolojiye 
dikkat çekmektedir. Türkiye’de ise pozitivist para-
digmanın ortadan kalkıp tarihe önem verilmesi 
80’li hatta 90’lı yılları bulmuştur. Bu süreçte Korkut 
Tuna’nın Batılı bilginin eleştirisi üzerine ve Baykan 
Sezer’in Türk sosyolojisinin ana sorunları gibi 
eserler, dönüşüm bağlamında büyük etkilere 
sahiptirler. Özellikle Baykan Sezer’in bahsi geçen 
eserde ortaya koyduğu meseleler, bizzat arkadaşı 
Kemal Tahir tarafından da Devlet Ana isimli roman-
da ele alınmaktadır. Bu açıdan Baykan Sezer-Ke-
mal Tahir ikilisi birlikte okunduğunda, edebiyat 
sosyolojisinin imkanı konusunda ümidimiz artmak-
tadır. 

O halde denilebilir ki, Cemil Meriç’in edebiyat 
sosyolojisine yaptığı eleştiriler, aslında bizzat döne-

min ruhundan etkilenmiş olan sosyolojiye yapıl-
maktadır. Ve böyle bir durumda sosyolojinin daha 
mümkün olmadığı yerde edebiyat sosyolojisi de 
imkansız olacaktır. Sonuç olarak, edebiyat sosyolo-
jisi mümkün olacaksa, bu ancak insanın bir tarihin 
parçası olduğunun anlaşıldığı sosyolojik bir anlayış-
la mümkün olacaktır. 

Kaynakça:

Meriç, C. (2014). Kırk Ambar Cilt 1 Rümuz-ül Edeb. İstanbul: 

İletişim Yayınları.

Şan, M. K. (2018). Edebiyat Sosyolojisinin Tarihinden 

Basamaklar. K. Alver (Ed.) içinde, Edebiyat Sosyolojisi (s. 

143-187). İstanbul: İz Yayıncılık.
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Vuslatının 746. Yılında Konya’dan Sonra 
Serdivan’da

Mevlevî postnişini Ömer Tuğrul İnançer, 
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ile 
birlikte Hz. Mevlânâ’nın vuslatının 746. 
yıldönümü anmasını Serdivan Belediyesi 
Kültür ve Kongre Salonu’nda gerçekleştirdi. 
Yaklaşık bir saat süren Mevlevî ayininin 
başlamasından saatlerce önce salona gelen 
halk, etkinliğe yoğun bir katılım gösterdi.

Dede Efendi ve Acemşiran Üzere Hz. 
Mevlânâ’yı Anmak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul 
Tarihi Türk Müziği Topluluğu sanatçıların-
dan Enes Ergür kısa bir tanıtım konuşması 
yaptı. Konuşmasında “Bu akşam son 
dönem Mevlevilerin büyük musikişinasla-
rından olan Hüseyin Fahrettin Dede Efen-
di’nin Acemşiran makamındaki ayini şerifini 
icra edeceğiz. Ve o ayin refakatinde Mevlevi 
mukabelesi gerçekleştirmiş olacağız. Sizler-
le bizleri buluşturan öncelikle Hz. Allah’a 
hamd ederiz. Ardından vesile olan Serdivan 

Belediyemize, Başkanımıza ve emeği 
geçenlere huzurlarınızda şükranlarımızı 
sunarız. Elbette ki teşrif edip geldiğiniz için 
sizlere de ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz 
ederiz.” ifadelerini kullandı. 

Sultan Veled’den Bugüne

Postnişin Ömer Tuğrul İnançer ve bakanlığa 
bağlı Türk Müziği Topluluğu, Serdivan Bele-
diyesi Kültür ve Kongre Salonu’nu dolduran 
misafirleri 13. yüzyılda Sultan Veled’den 
günümüze kadar gelen Mevlevî ayinleri ile 
bir kere daha buluşturmuş oldu.
Programın ardından İnançer Serdivan Bele-
diye Başkanı Yusuf Alemdar’ın konuğu oldu. 
Serdivan Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bu 
ve benzeri etkinlikler için teşekkürlerini 
ileten İnançer, ileriye dönük yapılması muh-
temel çalışmalar hakkında başkan Alemdar 
ile de istişarede bulundu. Postnişin Ömer 
Tuğrul İnançer’i ağırlamaktan şeref duydu-
ğunu belirten Yusuf Alemdar, bu vesileyle 
bu önemli günde Hz. Mevlânâ’yı derin bir 
hürmet ve muhabbetle yâd etmenin süruru 
içinde olduklarını belirtti.

Hz. Mevlana, Vuslatının 746. Yılında
Serdivan’da Anıldı.
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Serdivan Fikir Sanat Akademisi kütüphanesi, 
yeni elektronik kartlı uygulaması ile kullanıcıları-
na daha bireysel bir çalışma alanı ve daha profes-
yonel bir kütüphane sistemi sunuyor. Yeni siste-
me geçişten sonra ziyaretçiler yine 7/24 kütüp-
haneyi kullanabilecek, kitap ödünç alıp verebile-
cek, aradıkları kitabın kütüphaneye kazanımı için 
talep oluşturabilecekler.

Serdivan Fikir Sanat Akademisi kütüphanesi 
akademik içerikli Felsefe, Sosyal Bilimler ve 
Sanat alanlarında nitelikli esere sahip. Aynı 
zamanda 6000 çocuk kitabının bulunduğu 
kütüphaneye miniklerin ilgisi de büyük.

Her gün iki yüzden fazla kişinin kullandığı kütüp-
hane, zengin içeriği, yeni elektronik sistemi ve 
rahat çalışma ortamıyla ziyaretçilerine hizmet 
vermeye devam ediyor. Çay ve sıcak su ikramı-
nın bulunduğu kütüphane, Türkiye'nin ilk 7/24 
açık sivil kütüphanesi olma özelliğini devam 
ettiriyor.

Kapımız Her Zaman Açık!

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, yıl boyunca 

düzenlenen akademik ve kültürel etkinliklerin 
yanı sıra 7/24 açık kütüphanesiyle de üniversite 
öğrencilerini final döneminde misafir etti.
Final dönemi kapsamında Sakarya Üniversitesi 
ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
öğrencileri, sınavlara Serdivan Fikir ve Sanat 
Akademisi’nin kütüphanesinde hazırlandı.

Önemli Bir Misyon

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin hizmete 
girdiği günden bu yana 7’den 70’e herkesin 
yoğun ilgisini ve takdirini topladığını belirten 
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 
dönemsel çalışmaların yanı sıra Fikir ve Sanat 
Akademisi’nin, 11 bin ciltlik kütüphanesiyle de 
araştırmacılara 7/24 kapılarını açtığını ifade 
ederek Akademi’nin kültür, sanat ve eğitim 
noktasında önemli bir misyon üstlendiğini söyle-
di.

Serdivan Fikir Sanat 
Akademisi Kütüphanesi Yenilendi

FİKİR SANAT HABERLERİ
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Bu firar bir Kabil kompleksi

Her dudakta aynı rezil şikayet: yaşanmaz bu memlekette!

Neden?
Efendilerimizi rahatsız eden bu toz bulutu, bu lağım kokusu, bu 
insan ve makine uğultusu mu?

Hayır, onlar Türkiye’nin insanından şikayetçi. İnsanından, yani 
kendilerinden. 

Aynaya tahammülleri yok.
Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını “yaşanmaz”laştıran-
lardır.

Türk aydını, Kitâb-ı Mukaddes’in Serseri Yahudisi…Hangi Türk 
aydını? Kaçanlar ne Türk, ne aydın.

Bu firar bir Kabil kompleksi.

Cemil Meriç, Bu Ülke, s.97


