
45
SAYI

Şiir s. 10 Biyografi s. 12 Yorum s. 14
Yusuf Kaplan Servet Kızılay

Araştırma s. 22
M. Fatih Çalışır

s. 6 Hazırlayan: 
Ahmet Musa Bala
Fotoğraf:
Büşra Mercan

Serkan Akdeniz

Müzik Kültürü
Mesâil-i  Mûsikîden adlı bu ayki yazımızda
“semâî” türünden “ağır semâî” ve “yürük semâî”
olarak tasnif ettiğimiz formları sizlere aktarıyoruz.

18s Dur, Bak ve Yorumla
Mücab Keskin Siz de Serdivan Ajans’ta yazabilirsiniz.

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

 

Mimarinin politik anlamı, savaşta ve 
barışta aynı değildir. Barışta mimari; 
estetik olarak seslenir ve önemlidir, 
Savaşta ise mimari; varlık olarak 
haykırır ve değerlidir. 

Hakikat adamı, ilim adamı, ve 
derviş... Hakikatin izini süren ve izi 
sürülecek bir hakikat yolculuğu 
bırakan yılmaz bir hakikat adamı: 
Fuat Sezgin Hoca

Yakın dönem Türk şiirinde ciddi bir 
ivme söz konusu. Son dönem şairlerin-
den dikkat çeken üç isme ve eserlerine 
değiniyoruz. Şiirleriyle Türk şiirinin 
ümitlerini yeşerten ve kelimeler 
ülkesinde baharı kokladığımız üç şair… 

Bu yazımızda İbnü'l-Baytâr'ın Kitab 
el-Muġnîfi’ l-edviyeti ’ l -müfrede 
başlıklı çalışmasının on yedinci yüzyı-
lın ikinci yarısında yapılmış bir tercü-
me-şerhini ele alacağız.

KI
RKBEŞİNCİ SAYI

Enstrümanların
en güzeli
insan sesidir.

Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Ud Sanatçısı Necati Çelik’le
Musiki ve Musikişinaslar  hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.



BİYOGRAFİ ŞUBAT  2020 2

     Ali Emiri Efendi, Diyarbakır'da doğdu. Yıl 1857. 20. yüzyılda yetişen büyük 
tarih ve edebiyat araştırmacısı. Kütüphaneci, şair, müellif, biyografya ve 
bibliyografya alimi. Ailesinin seyyid soyundan geldiği ve şerif nesebli olduğu 
biliniyor. Babası ünlü şairlerden Saim Mehmet Emiri Çelebi'nin torunlarından. 
İlk derslerini amcası Fethullah Feyzi Efendi ve büyük amcası Şaban Kâmil 
Efendi'den aldı. Alet ilimleri, hat dersleri ve Farsça öğrendi. İlk tahsilini ise 
Diyarbakır'daki Sülûkiyye Medresesi'nde yaptı. Dönemin ünlü alimlerinden, Ali 
Hilmi Efendi gibi, üç yıl boyunca çeşitli dersler aldı. Kısa sürede Arapça ve 
Farsça'sını güçlendirdi.

4 Bin Beyiti Ezbere Biliyordu

Anadolu'da özellikle Doğu Anadolu'da hâlâ beyit ezberleme geleneği vardır. 
Özellikle yaşı ileride olanların yüzlerce beyiti ezbere bildiğini görür ve şaşırırsı-
nız. Bu küçük yaşlardan gelen bir merak tabii. Birde geleneğimizde okuduğunu 
ezberleme gibi bir adet vardır. Eskiler klasik kitapları tıpkı Kur'an ezberler gibi, 
aynı metotla ezberlermiş. Medrese eğitimi ezberlemeye dayanır bir anlamda. 
Ali Emirî de daha küçük yaşlarda eski tarz şiirlere ilgi duymaya başladı ve genç-
lik yıllarında 4 bine yakıt beyiti ezbere biliyordu. Okumaya ve öğrenmeye çok 

meraklı idi. Öyle ki bunu bir hayat gayesi haline getirdi. O günlere dair şöyle 
diyordu: "Hocamla gezmeye çıktığımızda, çocuklar oyunla vakit geçirirlerken, 
ben bir tarafa çekilir kitap okurdum. Yalnız cuma günleri, saat 10-11 sıralarında, 
Behram Paşa Camii avlusunda kitap okumaktan çok yorulmuş olan zihnimi 
dinlendirmek için, bazı zamanlar oyuna katılırdım."

Bu Çocuktan Tüccar Olur mu?

Babası çarşıdaki küçük dükkanını oğlu Ali'ye bırakmak niyetindeydi. Küçüklük-
ten onu ticarete alıştırmak için dükkanda çalıştırmaya başlamıştı. Fakat, küçük 
Ali elinde bir kitapla akşama kadar dükkanın bir köşesinde oturup okuyor, 
müşterilerle ilgilenmeyip gelenlere "Mal orada, fiyatı da şudur, alacaksanız 
indirim yapayım, yoksa beni boşuna zahmete sokmayın." diyordu. Babası bu 
işin olmayacağını anlayıp onu dükkandan uzaklaştırdı. 

Süleyman Nazif, İbnü'l Emin Mahmut Kemal'e yazdığı bir mektupta, "Ali Emirî, 
tüccar Mahmut Efendi'nin ketenciler çarşısındaki dükkanı civarında, O'nun 
yardımıyla küçük bir tuhafiyeci dükkanı açmıştı. Alışverişten çok kitap 
okumakla vakit geçirirdi." diye kayıt düşer. 

Yusuf Temizcan y.temizcan@gmail.com

Gerçek Bir Kitap Muhibbi

ALİ EMIRI EFENDİ

<<
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1875'de telgrafçılık kursuna katıldı ve telgrafçı oldu. 
Osmanlı'nın son dönemlerinde önemli hizmetlerde 
bulunmuş devlet adamı Abidin Paşa'nın Diyarbakır 
ziyareti esnasında Ali Emirî ile tanıştı ve onu 
yanına müsevvid (yazıları temize çeken) olarak 
aldı. Birlikte Harput, Sivas ve Selanik'e gittiler. 
Ardından Emirî Efendi Adana'da bazı devlet işlerin-
de görev aldı. Kırşehir, Elazığ, Erzurum gibi çeşitli 
şehirlerde defterdarlık yapar. Yanya, İşkodra 
(Arnavutluk'tadır), Halep ve Yemen'de maliye 
müfettişliği yaptı. Üstün hizmetlerinden ötürü 
devlet nişanı ile taltif edildi. 

Divânu Lügati't-Türk’ün Keşfi

1908'de II. Meşrutiyet'ten sonra emekliye ayrıldı. 
Emekliliği nimet bilip daha fazla okumaya ve 
yazmaya çalıştı. Gittiği yerleri kendi için fırsata 
dönüştürdü. 2 türlü yararı oldu bu durumun. Birin-
cisi, hemen her yerde sahafları gezerek kıymetli ve 
nadir kitapları topladı. Bu anlamda gelirinin önemli 
bir kısmı kitaplara gitmiştir. İkincisi ileride yazacağı 
kitaplar için gözlem yapma imkanı buldu.

Kaşgarlı Mahmud'un meşhur eseri "Divânu Lüga-
ti't-Türk" isimli eseri 1910'a kadar biliniyordu ama 
kendisi ortada yoktu. Abbasi halifesine sunulmak 
üzere 1074'te yazılan bu eser Türkçenin zenginliği-
ni anlatmaya çalışan bir kitap. Ali Emirî bir gün 
Sahaf Burhan'ı gezerken bu esere rastladı. Hemen 
heyecanla almak istedi. Sahafın ve sahafa bu kitabı 
satanın onun Divânu Lügati't-Türk olduğundan 
haberleri olsaydı ikisi de hayatının geri kalanını 
zengin olarak geçirebilirlerdi. Bu eseri yurtdışına 
çok yüksek paralarla satabilirlerdi. Fakat eserin 

mahiyetini sadece Ali Emirî kavradı. Kendisinden 
dinleyelim: "... Kitabı aldım, eve geldim. Yemeği 
içmeği unuttum. Bu kitabı, sahaf Burhan 33 liraya 
sattı. Fakat ben bunun birkaç misli ağırlığındaki 
elmaslara zümrütlere değişmem." 

Dönemin ünlü simaları Ziya Gökalp ve Fuad 
Köprülü eserin bulunduğunu işitmiş ve görmek 
istemişler fakat Ali Emirî kitabı kimseye göster-
mek istemiyor, sadece çok güvendiği Kilisli Rıfat 
Efendi ile paylaşıyordu. Kitap çok yıpranmış 
haldeydi, neredeyse 850 yıllık bir kitap. Eksik 
sayfalarının olup olmadığını Rıfat Efendi araştırdı. 
Çünkü sayfa numaları yoktu. Şirazeleri çözülmüş, 
formaları dağılmış, sayfalar birbirine karışmıştı. 2 
ay boyunca üç defa okudu. Eserin tam olduğu 
anlaşıldıktan sonra Ali Emirî bu güzel haber karşılı-
ğında Kilisli Rıfat Efendi'ye bir ev hediye etmek 
istedi, ama kabul ettiremedi. Kilisli Rıfat Efendi 
kitabı yayımlamasının kendisi için yeterli olacağını 
ifade etti. Eserin orjinal hali Millet Kütüphane'sin-
de hâlen muhafaza ediliyor.

O da Dergici

"Osmanlı Şehirleri" isimli bir eseri vardır. "Levâmi-
u'l-Hamîdiyye", "Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid (Diyarba-
kır'da yetişen 217 şairin biyografisini anlattığı bu 
çalışmasının sadece 73 şairi içeren birinci cildi 
yayımlanmıştır)", "Ezhâr-ı Hakikat", "Osmanlı 
Vilâyât-ı Şarkıyyesi", "İşkodra Şairleri", "Diyarba-
kırlı Bazı Zevatın Tercüme-i Halleri" gibi 30 yakın 
eseri vardır ancak önemli bir kısmı yayımlanma-
mış, bazısı kaybolmuştur. Millet Kütüphanesi'nde 
bulunan yazma halinde bir divanı vardır. "Tarih ve 

Edebiyat" dergisini 32 sayı yayımlayan Emirî 
Efendi, ayrıca 6 sayılık "Amid-i Sevde" dergisini 
çıkartmıştır. Kitaplara sevdalı olanların kaderinde 
hep dergi çıkartmak vardır. Bu böyledir. Ayrıca 
çeşitli dergilerde yayımlanmış pek çok yazısı 
vardır. 

Hayatı boyunca topladığı - çoğu nadir ve yazma 
eseri - kendi kurduğu Millet Kütüphanesi'ne bağış-
ladı. Feyzullah Efendi Medresesi'nde kurulan bu 
kütüphaneye kendi ismini vermesi gerektiğini 
söyleyenlere, "Ben bu kitapları kendim için değil, 
milletim için topladım ve milletime vakfediyo-
rum." dedi. Onların küçük bir kısmını bile satmayı 
düşünse belki çok daha zengin bir hayat yaşabilir-
di. 1916'da kurduğu kütüphaneye 16 bin cilt eser 
vakfetti ve vefatına kadar bu müessesenin müdür-
lüğünü yaptı. 

23 Ocak 1924'de vefat etti. Kabri İstanbul'daki 
Fatih Türbesi'ndedir. Allah rahmet eylesin. Geride 
hem kendi neşri, hem de hayatı boyunca topladığı 
eşsiz eserler bıraktı. Büyük kitap dostu Ali Emirî 
Efendi vefat ettiğinde İstanbul'daki kütüphaneler 
matem dolayısıyla bir gün tatil edilmişti (Akşam, 
24.01.1924). Bugün ne yazık ki kendisi hakkında 
çok az çalışma vardır. Araştırmacılar için oldukça 
münbit bir alan. O'nu belki en iyi anlatan, bir 
anlamda ebedileştiren şiiri ise Yahya Kemal yaza-
caktı:

Muhtâc isen füyûzuna eslâf pendinin
Diz çök önünde şimdi Emirî Efendi'nin
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Barbaros Hayrettin Paşa’nın Sancağı

Edirne Muradiye Camii duvar çinileri

İshak Paşa Sarayı, mühr-i SüleymanRize'de tarihi mezar taşı

Kemankeş Mustafa Paşa Camii avlu
kapısının dış yüzündeki mühr-i Süleyman

    

      Medeniyetin temel taşı olan insanoğlu duygularını ve düşüncelerini ifade 
etmenin yollarını sürekli aramıştır. Bu anlatım yollarının en etkili araçlarından 
biri de sembollerdir. İnsanoğlu varoluşunun hemen hemen her döneminde 
kendi benliğini simgeleyen çeşitli semboller kullanmış bu sembollere dini, 
mistik, sezgisel ve ideolojik anlamlar yüklemiştir. Bu sembollerden birçoğu 
zamana yenik düşmüş, bir kısmı ise farklı medeniyetlerde çeşitli anlamlar 
yüklenerek günümüze kadar gelmiştir ki; bunlardan biri de hiç kuskusuz evren-
sel değerini her zaman koruyacak olan altı köşeli yıldız sembolüdür. Bu sembol 
tarihinin hemen hemen her döneminde kullanılmış; kendi yöreselliği içerisinde 
evrenselliğini yakalamıştır.
Bugüne kadar yapılan araştırmalarla Türk sanatının gizleri çözülmeye çalışıl-
maktadır. İslâmiyet’ten sonraki Türk sanatında en çok üzerinde durulan konu-
lardan birisinin süsleme olduğu dikkati çekmektedir. Bir diğer dikkati çeken 
husus ise bu süslemelerin kaynağına ilişkin sorulardır.
Bu şekilde soru sormayı gerektiren süsleme çeşitlerinden birisi de “yıldız 
sistemleri” veya “yıldız ağları” adı verilen geometrik süsleme düzenlemeleridir. 
Bu düzenlemeler Anadolu Selçuklu taş süslemelerinde çok sık olarak karşımıza 
çıkmaktadır.
Altı köşeli yıldız ilkçağ öncesi kültürlerde sanatsal değerinden ziyade farklı 
mistik anlamları içinde barındıran bir sembol olarak göze çarpmaktadır. Sembol 
üç semavi dinde ve farklı felsefi görüşlerde kullanılıyor olmasına rağmen insan-
lar tarafından bugün Yahudileri çağrıştırmakta olup Yahudilerin ulusal-dini 
kimliklerinin bir parçası olmuştur. Bezeme sanatlarında ise altı köseli yıldız düz, 
kırık ve kapalı şekillerin birbirine geçmesiyle elde edilmiş bunun sonucunda 
sonsuz kompozisyonlar yaratılmış; bu kompozisyonlar taş, tuğla, çini ağırlıklı 
olmak üzere hemen hemen her malzemeye uygulanmıştır.
Bu iç içe geçmiş ters ve düz iki eşkenar üçgen şekli insanın belki de varlığının 
başlangıcından beri ya da en azından ilk şehirleşme ve medenileşme hareketi-
nin başladığı “Çatalhöyük”'ten beri pek çok yerde görülür ve artık sembol 
olarak temelde “erkeği” ve “kadını” resmettikleri genel kabul görerek oturmuş-
tur. Bu yıldız, sadece kadın-erkek sembolü dışında sonradan yüzlerce veya 
binlerce farklı anlama da gelebilecek şekilde tanımlanmıştır. 
Altı köşeli yıldız Ön Türk boylarında Tamga olarak kullanılan ters-yüz iki üçgen-
den meydana gelmiş; Orta Asya Türk kültüründe yaradanı ve yaradılanı simge-
leyen çeşitli Türk boylarının yol göstericisi olarak kabul edilen bir semboldür. 
Altı köşeli yıldız özellikle İslamiyet’ten sonra insan ve hayvan figürlerinin yerini 
alan geometrik kompozisyonların merkezinde bulunmaktadır.
Osmanlı sanatında altı köşeli yıldız sembolü ağırlıklı olarak taş, çini ve ahşap 
malzemeye uygulanmış çini sanatında mozaik tekniği yerine tek renkli sır altı 
tekniğine bırakmış, ahşap malzeme de ise genellikle Selçuklu geleneği devam 
etmiştir. Altı köşeli yıldız sembolü Osmanlı sanatında camilerin cümle kapıları-
na, tabhane ve eyvan duvarlarının alt bölümlerine ve minberlerin şebekelerin-
de yer yer görülmektedir. Özel bir altı köşeli yıldız olan; iki eşkenar üçgenin zıt 
yönde iç içe geçmesi sonucunda oluşan Mühr-i Süleyman sembolü Anadolu 
Türk sanatında hemen hemen her malzemeye uygulanan, farklı içsel anlamlar 
taşıyan bir değerdir.
Fakat bu sembol birtakım bilinçsiz insanlar tarafından özgün yerlerinden 

ALTI KÖŞELİ
YILDIZ (MÜHR-İ SÜLEYMAN)



çıkarılmış veya yok edilmiştir. Altı köşeli yıldız formu farklı tiplerde çeşitli 
malzemelerle uygulanarak görsel bir çeşitlilik sağlanmıştır.
İslam dünyasında Hz. Süleyman’ın mühür yüzüğüne Mühr-ü veya Mühr-i 
Süleyman adı verilmektedir. İslam inanışına göre, yüzüğün ortaya çıkış hikâyesi 
ise şöyledir: Süleyman tahta çıkmasından sonra, Hebron ile Kudüs arasında bir 
vadide bulunurken, rüzgârlar, su, cinler ve hayvanlar üzerinde hâkim olma 
iktidarını, bu dört âleme ait dört koruyucu melekten almıştı. Her biri ona 
kıymetli bir taş verdi. O bu taşları tunçtan ve demirden yapılmış bir yüzüğe 
geçirdi. İyi cinlere verdiği emirlerini tunç ile kötü cinlere verdiklerini ise demir ile 
mühürlüyordu. Bu yüzük onun parmağında olduğu sürece cinler, herhangi bir 
zarar verme kabiliyetini kaybettikleri gibi ayrıca onun emrinde her işi yapmak 
zorunda kalırlardı. Hz. Süleyman öldüğü zaman bu hükümdarlık yüzüğü hala 
parmağındadır.
Kur’an-ı Kerim’de zikr edildiğine göre Hz. Süleyman; kuşlara, hayvanlara, 
insanlara ve cin taifesine hükmeder, onları çalıştırırmış. Hz. Süleyman Allah’ın 
verdiği insanüstü-metafizik bir kuvvete ve derin bir ilme sahipmiş. Bazı müfes-
sirlere göre de; bu güç-kuvvet, O’na iç içe ters olarak girmiş iki üçgen seklinde 
olan ve Hz. Süleyman’ı temsil eden Mühr-i Süleyman’dan gelir. Bu sembol 
Tanrıyı temsil eden bir çeşit tılsımdır.
Güç, iktidar ve saltanat simgesi olarak Mühr-i Süleyman, gizli güçler düşünüle-
rek resmedildiği gibi, kimi yerlerde de manevi güç, devamlılık ve iktidar dileğiy-
le kullanılmıştır.
İslam’da figür şeklindeki tasvirden kaçınıldığı bir gerçektir. Bu nedenle geomet-
rik formlar son sınırlarına kadar her konumda denenmiştir.
Mühr-i Süleyman Anadolu-Türk sanatında görsel değerinin yanı sıra farklı içsel 
anlamlar taşıyan; hemen hemen her türlü malzemeye farklı teknikler uygula-
narak işlenebilen bir semboldür.
Özel bir altı köşeli yıldız olan Mühr-i Süleyman bir güç ve saltanat simgesi 
olarak kaftan, sancak ve paralarda nazardan korunmak için nazarlık, muska ve 
tılsımlı gömleklerde düşman kuvvetlerinden korunmak için askeri objelerde, 
bolluk ve bereketi arttırması için tepsilerde bir taşçı markası olarak taş işçiligin-
de, hastalıkları azaltmak için kullanılan şifa taşlarında ölünün kabir azabından 
kurtulması ve ruhunun huzur içinde olması için mezar taşlarında özellikle kulla-
nılmıştır.
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Sinanpaşa Haziresi

Niğde Sungur Ağa Camii, Gülpencere

Konya Sahip Ata Cami Mihrap Nişi

Topkapı Sarayı Sünnet Köşkü
Mührü Süleyman Motifi

Malatya Ulu Camii Kubbesi Mühr-ü Süleyman
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        Kadıköy, Rıhtım’dan yokuş yukarı yürüdü-
ğünüzü hayal edin.  Sağ tarafınızda Osmanağa 
Camii ve tarihi çınarlarını göreceksiniz. Yürü-
meye devam ediniz.  Cami duvarları  biter 
bitmez tekrar sağa dönün. Yaklaşık yüz metre 
ilerde bir pasaj ve o pasajın ikinci katında, 
duvarlarında Türk müziği camiasının mümtaz 
isimlerinin fotoğraflarının yer aldığı, çeşitli 
enstrümanların sergilendiği zahiren küçük, 
hakikatte Türkiye sınırlarını aşan mütevazi bir 
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“Ud”a itibarını iade eden
  Cinuçen
  Tanrıkorur’dur. 
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Ud almak istiyorum.” dedim. O da “Sen 
çalıyor musun?” dedi. Çalmasını öğre-
neceğimi söyleyince beni aldı ve evleri-
ne götürdü. Siyah, tozlanmış bez bir 
kılıfın içinde bir ud. “Al bunu, senin 
olsun.” Dedi ama udun hali perişan. 
Teşekkür edip, doğruca ud yapımcısı 
Salih ustanın yanına gittim. Udu tamir 
ettik, tel bağladık, çalınabilir hale getir-
dik. Sonra öğrendim ki o ud, 1923 Şamlı 
İskender yapımı çok kıymetli ve eski bir 
udmuş. Bir ara biri benden ödünç aldı, 
bir daha getirmedi. Kim bilir şimdi 
nerede?
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görüşlere tamamen katılmamakla 
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hoşlanmayız, doğru değil zaten. Ancak 

şu bir gerçektir ki tambur nazenin bir 
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da youtube.com’dan “Kâni Karaca  
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dinlerken, Adnan diye bir arkadaş 
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müzik icra ettiklerini öğrenmiş oldum. 
Cinuçen Tanrıkorur’la da bu ihtifallerde 
tanıştım.
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Benim  en 
büyük şansım 
müziği en iyi-
lerden öğren-
mek ve onlar-
la müzik icra 
etmek oldu.
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dır?” diye sordum. Gerçi nasıl olduğunu 
biliyordum ama bu vesileyle kendimizi 
göstermek. İşte o günden sonra 
takıldık Cinuçen abinin peşine. 

Siz Konya’da, hoca Ankara’daydı. 
Nasıl buluşuyordunuz?

Konya Selçuk Üniversitesi’nde Müzik 
Bölümü kurulacaktı. Rektör bey bana 
hoca isimleri sormuştu. Ben de hemen
Cinuçen abinin ismini verdim. Teklif 
ettiler, o da kabul etti. İşte o dönem altı 

ay kadar Konya’daki evimde misafir 
ettim. Daha sonra evini Konya’ya 
taşıdı.

Sizin için harika bir dönem olsa 
gerek. Zira Cinuçen hoca gibi bir udi 
ile her an beraber olmak duraksa-
madan meşk etmek gibi değil mi? 
Her fırsatta meşk ediyorsunuzdur.

Bizim evde kaldığı müddetçe aralıksız 
çaldırttım ona. Uddaki pozisyonunu, 
müzik hareketlerini ince ince izledim. 

Tatbik ettim.  

Hem hocanız oldu hem aileden bir 
fert.

Benim ağabeyim, çocuklarımın amcası 
oldu. Size iki olay anlatayım bu husus-
ta. Konya’daki evim sobalıydı. Oğlum 
Celaleddin’in odasını Cinuçen ağabeye 
verdik daha sıcak oluyor diye. Bir gece 
Celaleddin’in kalkmış, o oda daha sıcak 
oluyor diye Cinuçen ağabeyin yanına 
sokulmuş. O da koluna yatırmış 

çocuğu. Sabaha kadar kıpırdamamış 
çocuk uyanmasın diye.  
Çocuklarımı evlat gibi benimsedi. Çok 
zaman sonra bir ameliyat için Ameri-
ka’ya gitti ve bana bir mektup gönder-
di. Özetle şöyle diyordu: “Eğer ben de 
bu çocukların amcasıysam bu yazdıkla-
rımın yeğenlerime tatbik edilmesini 
istiyorum.” Sekiz madde yazmış. 
Düzgün bir ağızdan Kur’an-ı Kerim 
öğretilecek, şiir ve vezin öğretilecek, 
Mimar Ataman’a teslim edilecek ve 
mimarlık eğitimi ondan takip edilecek, 

Ben udu öğre-
nirken kimseye 
bir ücret ver-
medim, öğre-
tirken de böyle 
bir beklentim 
olmadı.
Çünkü yaptı-
ğım işe paha 
biçemiyorum.
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müzik öğretilecek… Şimdilik aklımda 
kalanlar bunlar. Ben zaman içinde bu 
mektubu unutmuşum. Yakın zamanda 
mektup tekrar elime geçti ve bir 
baktım bizim çocuklar farkında olma-
dan Cinuçen abinin söylediklerini uygu-
lamışlar. Celaleddin okul tercihinde 
sadece Mimar Sinan’ı yazdı ve 
Ataman’a talebe oldu.
Cinuçen abi Amerika’dayken sadece 
benimle değil çocuklarımla da mektup-
laşırdı. Mektuplarda onlara ödevler 
verir, eğitimleri üzerine tavsiyelerde 

bulunurdu. Misal, bir mektubunda 
kızım ‘rüzgâr’ yazacağına ‘rüzgar’ 
yazmış. Cinuçen abinin dikkatini 
çekmiş ve yüz defa ‘â’ (şapkalı a) yazıp 
kendisine göndermesini istemiş. 
Celaleddin’e Osmanlıca yazmayı da 
Cinuçen abi bu mektuplar sayesinde 
öğretti.

Cinuçen hoca Amerika’dan sizin 
evlatlarınızı eğitmiş, siz de  Türki-
ye’den dünyanın birçok yerindeki 
insanlara eğitim veriyorsunuz.

Hamdolsun video çalışmaları sayesin-
de çok güzel insanlarla tanıştım. Benim 
videolarımı izleyerek ud meşk etmiş 
sonrasında bu küçük, mütevazi ofise 
ziyaretime gelen çok talebem oldu. 
Japonya’dan bir çocuğum sık sık 
geliyor. Gelip üç gün burada kalıyor. Ud 
meşk ediyoruz, sonra memleketine 
geri dönüyor. Buranın anahtarını 
veriyorum onlara. Onlar gelirler, 
burada kalıp, etütlerini çalışırlar. Ben 
de gelince kontrol ederiz. 
Singapur’dan bir beyefendi geldi. 
Kapatın gözünüzü ben çalıyorum 
zannedersiniz. Videolarımı öyle bir 
çalışmış ve tatbik etmiş ki tam manası 
ile meşk etmiş.

Uzun yıllar yurt dışında da ders 
verdiniz.Peki, İngilizce’yi nasıl 
öğrendiniz hocam?

Yolda öğrendim Ahmetciğim. (Gülü-
yor) İzmir Devlet Korosu’nda ud sanat-
çısı olarak vazifeliyken Necdet Yaşar 
beni İstanbul’daki korosuna davet etti. 
Tabi benim için büyük şeref böyle bir 
teklif. Kadrom İstanbul’a geçtikten 

sonra benim de içinde olduğum altı 
kişilik küçük bir grubu Amerika’ya bir 
konser için gönderdi. Böylelikle Ameri-
ka’ya gidiş gelişler başladı. 1993 Sene-
sinde Amerika’da lokantada yemek 
yerken bir arkadaş “Necati, seni 
buraya tek davet etsek gelir misin?” 
diye sordu. Bu vesileyle Amerika’da 
bulunduğum süreler artıyordu. Her bir 
gelişim iki, üç ay kadar vakit alıyordu. 
İlk zamanlar İngilizceye dair en ufak bir 
bilgim bile yoktu. Baktım bu iş böyle 
olmayacak millete sora sora, ezber 
yapa yapa insanlarla iletişim kurabile-
cek seviyeye geldim.  O dönemler 
Türkiye’de İngilizce ders verebilecek 
başka udi yoktu. Şimdi yeni nesilde 
hem dili hem de sazı çok iyi arkadaşlar 
var. 1970’den beri verdiğim derslerden 
de herhangi bir maddi karşılık bekle-
medim. Ben udu öğrenirken kimseye 
bir ücret vermedim, bu bilgileri aktarır-
ken de hangi yüzle bir karşılık bekleye-
yim. Öğrettiğim şeyin de çok kıymetli 
olduğunu bildiğim için buna bir fiyat da 
biçemem zaten.
Hizmetiniz daim olsun hocam.

KİMDİR ?
1955 yılında Konya’da doğdu. 7 yaşında kendi kendine bağlama 
çalmayı öğrendi, 1970’li yıllarda ud çalmaya başladı. 1973 yılında ilk 
kez udî olarak görev aldığı Hz. Mevlâna’yı anma törenlerinde 
Saadettin Heper, Aka Gündüz Kutbay, Kadri Şençalar, Cinuçen Tanrı-
korur gibi Türkiye’nin önde gelen müzik ustalarıyla tanıştı.
1985 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Müzik Bölümü’nde ud hocalı-
ğı yapan ve 1986 yılında Kültür Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk 
Müziği Korosu’na udî olarak katıldı ve aynı zamanda Ege Üniversite-
si Devlet Konservatuarı’nda ud hocalığı yaptı. 1989 yılında geçtiği 
Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nda Necdet 
Yaşar’la birlikte, İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinde 
konserler, Radyo ve TV programları yaptı.
1993 yılında, bir davet üzerine Amerika’ya giderek California ve New 
Mexico’da ud dersleri ve resitaller verdi. 
İlk kişisel albümü “YASEMİN”i 1996 yılında ABD’de, ikinci kişisel 
albümü “SÛZİDİL”i ise 2010 yılında Belçika’da kaydetti. Ayrıca Halil 
Karaduman, Sadreddin Özçimi ve Göksel Baktagir ile yaptıkları canlı 
konser kayıtları, T.C Kültür Bakanlığı tarafından “Klasik Sazlar 
Üçlüsü” ve “Ud-Kanun İkilisi” adıyla iki ayrı CD olarak yayınlanmıştır.
Evli ve iki çocuk babası olan Necati Çelik, halen Kültür Bakanlığı 
İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nda ud sanatçısı olarak görev 
yapmaktadır.
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Karaduman, Sadreddin Özçimi ve Göksel Baktagir ile yaptıkları canlı 
konser kayıtları, T.C Kültür Bakanlığı tarafından “Klasik Sazlar 
Üçlüsü” ve “Ud-Kanun İkilisi” adıyla iki ayrı CD olarak yayınlanmıştır.
Evli ve iki çocuk babası olan Necati Çelik, halen Kültür Bakanlığı 
İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nda ud sanatçısı olarak görev 
yapmaktadır.



ŞİİR ŞUBAT  2020 10
Serkan Akdeniz sserkanakdeniz@gmail.com

 2009’da “Makyaj Hatası” (Ebabil Yayıncılık) 2014’te “Şantiye Modern” (Ebabil Yayıncılık) kitaplarıyla şiirlerini yayımladı. -Başlamadan 
önce Ebabil Yayıncılık’ın hakkını vermeyi de unutmayalım. Ekonomik kaygıları bir kenara bırakıp onlarca şaire kol kanat gerdi Ebabil… 
Birbirinden iyi şiir kitaplarını yayın hayatına kazandırdı.- Altınışık, Makyaj Hatası’nda ve Şantiye Modern’de kelimelerle yerli yerinde 
oynuyor, kelimeler cümlede adeta koşar vaziyette yol alıyor. Yavuz Altınışık’ın şiirinde hayatın en içinden fotoğraflar var. Bunda 
mutlaka fotoğraf ve sinemaya olan tutkusunun payı vardır. Şantiye Modern’de yer alan “Granit” şiiri bana Ahmet Haşim’in o enfes 
“Müslüman Saati” yazısını anımsattı. Bir vaktin yozlaşmasına değiyor Altınışık;

“bütün uykuları unut bütün çoğul çığlıklarını
unut gitsin sabah ezanlarında güvercinlerin
mahur bestelere takılan kanatlarını
sen yorgunluğun doyurup aç bıraktığı garabet
hominigırtlak mekanik aygır unut bunları!”

      Yakın dönem Türk şiirinde ciddi bir ivme söz konusu. Yayınevlerinde şiir kitapları, edebiyat dergilerinde şiirler önemli bir yer tutuyor. Dergilerde pişen 
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Şubat’ında “Uzatılmış Bir Yas” (Şule Yayınları) ile selamladı bizi. Uzatılmış Yas’ta baharın izine rastlamak mümkünmüş;
“nihayet
sesin yeni rengidir annenin
duvarlara bakan yüzünü ışıtan
sesin kokusudur babanın
çorak bahçeye dönen ellerini yeşerten
sesin doldurup evi yeniden inşa
yeniden var eden
yeniden gün
yeniden bahar
hoş geldin
baharın izi”

Bir yandan akademi dünyasını adımlarken, bir yandan şiire gönül vermenin ne demek olduğunu kendisine sormak lazım. Genç 
şair İlteriş Kutlu’nun şiirlerine çeşitli dergilerde rastlardık. Bu şiirlerin bir kitapta toplanmasına oldukça sevindim. Kitap kapağını 
görür görmez, “işte bu!” dedim. Estetik bir tasarımla hazırlanmış kapak daha çok merak uyandırdı bende. “Lacivert Sürgün” 
(Ötüken Yayınları) dağıtıma çıkmıştı. Ötüken’in şiir kitapları basması ayrıca önemliydi benim için.  İlteriş Kutlu’nun Lacivert 
Sürgün’ü de bu anlamda önemli bir adımdı. Kitabı açar açmaz ithaflara mutlaka bakarım. Lacivert Sürgün’ün ithafı şöyleydi; 
“…duygusallığımı da aldığım annem Cemile Kutlu’ya”… Bir şaire büyük miras anne duygusallığı… Duygusallık kimi zaman âraftır. 
İlteriş Kutlu, ‘Ârafın Eteklerinde’ şiirinde söylüyor;

“soğuk ve gece… 
uçtu üstümüzden gök kanatlı iki serçe 
elimizde gül, rengi sesimizde
belimizde balta
ibrahim’in gölgesinde
kime dost kime düşmanız
gel bir de bize sor” 

Yavuz Altınışık

Üç  Şair

Şafak Çelik

Halil İlteriş Kutlu
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        Türk şiirinde ‘Beyaz Kartal' olarak anılan Baha-
eddin Karakoç 5 Mart 1930 tarihinde Kahramanma-
raş'ın o gün Elbistan ilçesine bağlı bir kasabası olan, 
bugün artık ilçe, Ekinözü’nde dünyaya geldi. Baha-
eddin Karakoç ilköğrenimini köyünde tamamladı. 
Bir müddet Adana-Düziçi Köy Enstitüsünde okudu. 
Hasanoğlan Köy Enstitüsünden mezun oldu. 
Kahramanmaraş'taki muhtelif sağlık kuruluşlarında 
sağlık memuru olarak çalıştı. 1982 yılında kendi 
isteği ile emekli oldu. 
Bahaeddin Karakoç okuma yazmayı öğrendiği 
ilkokul yıllarından itibaren şiirler yazmaya başla-
mıştır. Ve kalemi elinden, ölünceye kadar, bir an bile 
bırakmamıştır. Karakoç bu yazma eylemini aile 
büyüklerinden devralmıştır. Babasının gün yüzüne 
yeni çıkmış şiir defterleri vardır. Ve bir kısmı yakın 
geçmişte kardeşi Şair Mehmet Nafiz Karakoç 
tarafından “Babam ve Ben” adı ile kitaplaştırılmış-
tır. Bahaeddin Karakoç'un kardeşleri Abdurrahim 
Karakoç ve Ertuğrul Karakoç da kendisi gibi şairdir-
ler.
Bahaeddin Karakoç emekli olduktan sonra Kahra-
manmaraş'ta çeşitli gazete ve dergilerde yazılar ve 
şiirler kaleme aldı. Bir dönem “Dolunay” dergisini 
çıkardı. Dolunay dergisi çok uzun soluklu olmadı 
fakat aynı isimle gerçekleştirilen şiir şölenleri yakın 
dönem edebiyatımızda ses getirmeyi başardı. Genç 
şairlerin yetişmesine öncülük etti.
Bahaeddin Karakoç 1986 yılında Türkiye Yazarlar 

Birliği tarafından yılın şairi olarak seçildi. Birçok 
konuşmasında bu işi, bu sanatı ödül almak maksa-
dıyla değil yalnızca rıza-i ilahi için yaptığını belirtti. 
Şairin şiir yazarken, yaşadıklarını yazmasının ya da 
en azından hayal ettiklerini, hayal edebildiklerini 
yazmasının önemini vurguladı, bu tür şiirlerin kalıcı 
olacağına inandı. Karakoç’a göre; “Kalbin bir zikir 
aracı olan şiir, trajik bir iç yangını, aşkın sıcak kanat-
ları altında doğan bir kutsanmış sözler armonisi ve 
dört kelimeyle özetleyecek olursak evrensel bir dua 
biçimidir.” 
Bahaeddin Karakoç 1989 yılında Kültür Bakanlı-
ğı’nın tercihi ile Türkiye’yi temsilen Strugua Uluslar 
Arası Şiir Akşamları Festivali'ne katıldı ve burada bir 
de tebliği sundu. Ülkemizi temsil etti. 
Karakoç 1991 yılında Diyanet Vakfı’nca düzenlenen 
Münacaat Yarışmasına “Beyaz Dilekçe” adlı şiiri ile 
katıldı ve birincilik kazandı. Şiir şu mısralarla başlı-
yor;
Rahman ve rahim olan adına sığınarak, Açtım iki 
elimi, kor gibi iki yaprak.
Şu şekilde devam ediyor;

Sana âşık ruhumdur, merceği yakan ışık, Gözlerim, 
cemalini görmeden de kamaşık.
Ve şu mısralarla son buluyor;
Benden önce esirge, Muhammet ümmetini, Esen 
gitsin her kervan, en sona ula beni!
Kâinat bir mozaik, her şeye sahip Allah! Ey gizli ve 

aşikâr, her derde tabip Allah!

Tam anlamıyla bir yakarış, niyazda bulanma. 
Bahaeddin Karakoç hayatı boyunca yaşadığı şehir 
Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm çevre 
illerdeki ve ülkemiz genelindeki şiir, sanat, kültür 
programlarına katılmak gayretini gösterdi. Ülke-
mizde çıkan yerel ve ulusal birçok dergi kendisinin 
adına özel sayılar çıkarttı. 

Bunlardan bazıları; 
Seviye Dergisi: “Yaşayan Türk Şiirinin Dede Korku-
tu Bahattin Karakoç” (1998)
Mefkûre Dergisi: “Türk Şiirinin Yaşayan Aksakalı” 
(2003)
Türk Edebiyatı: ”Şiirimizin Yüz Akı Bahattin Kara-
koç” (2003) 
Karakoç Türk şiirinin son dönemine başta “Ihlamur-
lar Çiçek Açtığı Zaman, Beyaz Dilekçe, Aşk, Sebep 
vb.” şiirleri olmak üzere diğer birçok şiiri ve eylem-
leri ile büyük katkılar sundu. 
Bahaeddin Karakoç 17 Ekim 2018 tarihinde Kahra-
manmaraş’ta vefat etti. Fakat eserleri ve yaptıkları 
ile Türk şiirine ve sanatına katkı sağlamaya devam 
ediyor.

* Fotoğraflar için Bahaeddin Karakoç’un oğlu Oğuz Karakoç 
Ağabeye teşekkür ederiz. 

 

TÜRK ŞİİRİNİN BEYAZ KARTALI

BAHAEDDİN
KARAKOÇ

Fethullah Topal topalfethullah@gmail.com
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       2019 yılı Fuat Sezgin yılı ilan edildi Türkiye’de ve çeşitli 
sempozyumlarla, etkinliklerle anıldı, anlaşılmaya çalışıldı.  

Bu sempozyumlardan biri de bu yıl Şubat ayında 
Mardin'de düzenlenmişti Kadim Akademi tarafından. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ında 
karıldığı sempozyumun düzenlendiği 15 Şubat'ta 
kalp krizi geçirmiş, o yüzden sempozyuma katıla-
mamıştım. Nasip artık. Üç Fuat Sezgin'den söze-
debileceğimizi düşünüyorum: Hakikat adamı Fuat 
Sezgin, İlim Adamı Fuat Sezgin ve Derviş Fuat 
Sezgin. Hangi özelliği daha önemlidir, diye soru-
lacak olursa, hiç tereddüt etmeden, derviş özelliği 
daha önemli ve belirleyiciydi, diye cevap veririm.

İnanmış Ve Adanmış Bir Derviş

Derviş özelliği, onun inanmış ve adanmış bir ilim 
adamı olmasını sağlamıştı. Onun yaptığı iş, 

bir insanın tek başına yapacağı bir iş değildi; çok iyi kurulmuş, 
köklü ve güçlü bir araştırma metodolojisine ve birikimine 
sahip, gelenekleri olan bir kurumun yapabileceği, üstesinden 
gelebileceği bir işti. Bilim tarihi, öncelikle pozitivist perspektif-
lerle yazılıyordu büyük ölçüde. İkinci olarak, Batı bilim tarihi 
eksene alınıyor, sadece Batı uygarlığının bilimsel birikimi 
anlatılıyordu genellikle. Aynı Batı merkezci yaklaşımlar, 
genelde de medeniyet tarihi eksene alınarak her alanda   
benimseniyordu. Ortada yıkılması gereken büyük putlar ve 
aşılması gereken devâsâ duvarlar, saplantılar, önyargılar 
vardı. İşte Fuat Sezgin Hoca, tek başına, bu putları yıkmış, bu 
Batı-merkezci, oryantalist önyargıları, yaklaşımları yerle bir 
etmişti. Böylesine   muazzam bir işi, ancak inanmış, adanmış 
derviş bir insan yapabilirdi. Bu dünyada yaşayan ama bu 
dünyayı yaşamayan, bu dünyayı aşma, başka dünyalara 
ulaşma kaygısıyla nefes alıp veren, ön alan, ön açan bir derviş, 
bir hakikat adamı yapabilirdi.

Hakikatin İzini Süren Ve İzi Sürülecek Bir Hakikat Yolcu-
luğu Bırakan Yılmaz Bir Hakikat Adamı”

Fuat Sezgin, bir hakikat adamıydı; hakikatin izini süren bir ilim 
ve fikir adamı. Onun derviş özelliği, hakikat adamı olma özelli-
ğinin çapını kat be kat artırıyordu. Fuat Sezgin, tıpkı kendisin-

den önceki büyük hakikat adamları gibi, üç zamanı da aynı 
anda yaşayabiliyordu. Geçmiş'i duyuyor, iliklerine kadar 

hissediyor, şimdinin nerede olduğunu görebiliyor, bura-
dan geleceği seyre dalabiliyordu. Ancak geçmiş'i 

duyan insanlar, geleceği kurarlar. Geçmiş'i duyama-
yanlar, şimdi de bocalarlar, bırakınız insanlığa yol 

gösterebilmeyi kendi yollarını da bulamazlar 
ve aslâ geleceği kuramazlar. Yalnızca adan-

mış, inanmış ve hakikatin izini süren öncü 
insanlar, izi sürülecek bir birikim, bir 

yolculuk ve bir ruh armağan edebilir-
ler gelecek kuşaklara ve bütün 

insanlığa. Fuat Sezgin'in dervişliği 
ve yılmaz bir hakikat arayıcısı 
olma özellikleri onun benzersiz 
bir ilim adamı olmasını mümkün 
kılmıştır. İlmî terbiyenin, bilme 
(ilim), bulma (irfan) ve olma 
(hikmet) yolculuklarını zorunlu 
kıldığını iliklerine kadar hisseden 

Yusuf Kaplan yenisafakwriter

FUAT SEZGİN
HAKİKAT ADAMI, İLİM ADAMI VE DERVİŞ
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Yusuf Kaplan yenisafakwriter

FUAT SEZGİN
HAKİKAT ADAMI, İLİM ADAMI VE DERVİŞ

bir ilim adamı var karşımızda. Sadece araştırma 
yapan biri değil bu. Özelde bilim tarihinin, genelde 
medeniyet tarihinin nasıl yazılması gerektiği 
konusunda ortaya koyduğu performans ve geliş-
tirdiği öncü yaklaşımlarla dalga-kıran ve dalga-ku-
ran özgün bir düşünürdür Fuat Sezgin. 

Sâbiteleri Belirginleştiren Ve Değişkenlerin 
Hikâyesinin Sâbiteler Işığında Yazılabileceğini 
Gösteren Bir İlim Adamı

Dervişliği, inanmış ve adanmış hakikat adamlığı, 
Fuat Sezgin'in işe, en başından, en temel noktadan 
başlaması gerektiğini dayatmıştır adeta. Nedir bu 
en temel nokta? İslâm ilimler tarihinde, daha sonra 
tasnif edilecek ve tedvin edilecek ilimlerin hangi 
metodolojik ölçütler üzerinden geliştirebileceğini 
gösteren ve sâbiteleri belirginleştiren kurucu 
ilimlerdir bu temel nokta. Bu kurucu ilimlerin 
başında Hadis İlmi geliyor. Kurucu âlimlerin başın-
da da İmam Buhârî: Hadis İlmi, hem geçmiş'i, 
geçmiş birikimi araştırma kriterleri sunması hem 
de bir olgunun hakikatini ortaya çıkarmayı 
mümkün kılacak ilkeleri vermesi bakımından 

kurucu bir ilimdir İslâm medeniyeti tarihinde. 
Ayrıca Batı oryantalizminin İslâm medeniyetiyle 
savaşırken öncelikli olarak hadisleri ve Hz. 
Peygamber'i (sav) mercek altına almasının boşuna 
olmadığını farkediyor Fuat Sezgin Hoca. Eğer 
hadislerin epistemolojik değeri tartışmaya açılırsa, 
Hz. Peygamberin ontolojik konumu kolaylıkla 
sarsılır  ve ancak bundan sonra Kur'ân'ın tartışma-
ya ve eleştiriye açık hâle gelmesi kolaylaşabilirdi. 
Hz. Peygamber (sav) devre dışı kalırsa, din, kısa 
devre yapardı. İşte Fuat Sezgin Hoca, bu ve benze-
ri gözlemlerden yola çıkarak oryantalizmin tam 
göbeğine nişan almıştı, ortaya koyduğu Buha-
ri'nin Kaynakları başlıklı ilk çığır açıcı çalışmasıy-
la. Bu çalışmasıyla bir yandan hadislerin ve Hz. 
Peygamberin kurucu konumunu   muhkemleştir-
miş oluyor, bütün tartışmalardan azade kılıyor 
hem de Hadis İlmi'nin diğer ilimlerin metodolojile-
rini verecek kadar belirleyici bir ontolojik konuma 
sahip olduğunu göstermiş oluyordu. İlim hayatının 
ilk evresinde, hakikatin sarsılmaz ölçütlerini belir-
ginleştirdikten sonra müsbet ilimler tarihi alanında 
yapacağı devrime soyunuyordu. Özetle... Fuat 
Sezgin Hoca, dalga-kıran ve dalga kuran devrimci 

kişiliğiyle, bu devrimci kişiliğini ete kemiğe bürün-
düren inanmış ve adanmış derviş kişiliğiyle ve 
sorumluluk ahlâkıyla özgüvenleri zedelenen, 
bilinçleri yaralanan genç kuşaklara sağlam, 
muhkem ve muazzam bir özgüven ve keşfedilme-
yi bekleyen uçsuz bucaksız bir keşfedilmemiş kıta 
armağan etmiştir. Batı-merkezci veya Avru-
pa-merkezci yaklaşımları yerle bir ederek bu 
yazıda özetlemeye çalıştığım üç özelliğiyle hem 
İslâm hem Batı bilim tarihi ve medeniyet tarihinin 
nasıl yazıldığını, nasıl yazılmaması gerektiğini ve 
nasıl yazılması icap ettiğini göstererek dalga 
kırmış, dalga-kurmuş ve önümüzü açmış bir 
öncüydü Fuat Sezgin Hoca. Türkiye’de değeri geç 
farkedildi ama bundan sonraki süreçte önümüzü 
açacak büyük bir dahiyle karşı karşıya olduğumuz 
anlaşıldı hiç olmazsa. Umarım, 2019 Fuat Sezgin 
Yılı çerçevesinde yapılan anma ve anlama gayret-
leri, Fuat Sezgin Hoca'nın kişiliğinin, birikiminin ve 
İslâm medeniyetinin anlaşılmasında önemli bir 
boşluğu doldurur. 
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       Mimarinin kendisiyle birlikte ayrılamaz bir 
gösterge alanı daha vardır: Politik anlam. Bu 
anlam, mimarinin bileşkesidir. Ya dolaylı ya da 
dolaysızdır; ya belirgin ya da siliktir, ya koyu ya da 
açıktır fakat her şekilde mutlak anlamdaki politiğin 
parçası değildir. Şayet öyle olsaydı o, artık mimari 
özerkliği koruyamayacak siyasetin alanına zorunlu 
olarak dahil olacaktı. Yani politik bir kurum olacak-
tı. Mimariyi eserde yani belirli formda bulup çıkara-
biliriz, politik anlamı ise; mimarinin toplumsal bütü-
nünde. Dolayısıyla mimaride politik anlam; kültür, 
toplum ve mimarinin kesişim alanında ortaya çıkar. 
Mimari ve Politika müstakil olarak göstergebilimin 
inceleme alanına girdiğinde kendi iç göstergeleri, 
işlevleri ve bağlantılarıyla öne çıkar. Nesnel araştır-
manın konusu olduklarında iç göstergeler daha 
baskın ve önde durur. Öte yandan bağlantıları ve 
işlevi önem kazandıkça kesişme alanları belirginle-
şir. Bu noktada değişik fikirler ve gösterge alanları, 
onların etrafında dolanır. Söylenebilecek farklı 

farklı düzeyler, anlam katmanlarını verir. 
Mimarinin politik anlamı hem mimarinin üretimin-
de (prodüksiyon’da) hem de seyrinde (contempla-
tion’da) konuşan bir anlamdır. Mimari her durumda 
yani bir eser, varlık olarak ayakta kaldığı müddetçe 
konuşur. Bu konuşma aktif bir şekle sahiptir; belirli 
bir eser, beğeni yargısının ya altında ya da üstünde 
yer alır fakat oradadır ve konuşmasına (ilişkisine) 
ara vermez. İnsanlığın ilk dönemlerinde ortaya 
çıkan Megalit Yapılar, değişik yorumlar çerçevesin-
de değerlendirilse de, ‘mimarinin konuşma-anlat-
ma hatta iddia edebilme’ niteliğinin çabuk fark 
edildiğini gösterir. Yapı malzemesi ve teknik 
olanakların görece zayıf olmasına rağmen 
büyük-devasa yapıtların inşa edilmesi, genel bir 
çelişki olmakla birlikte, politik-toplumsal-kültürel 
anlamın ne denli mimarinin içine girdiğini, onu inşa 
ettiğini anlatır.
Günümüzde mimarinin politik anlamı hem daha 
artmış hem de o oranda gizlenmiştir. Siyaset bir 

kurum olarak modern devletler aracılığıyla hayatın 
her yerine karışmasına ve girmesine karşın, politik 
anlamın aynı belirginlikte ortaya çıkmaması düşün-
dürücüdür. Bu, aynı zamanda politik anlamı daha 
önemli kılar. Temel kalkış noktasını buraya yerleş-
tirdiğimizde; yıkım ve yok oluşların kol gezdiği 
bölgedeki mimari durum, hiç olmadığı kadar hayati 
çizgiye taşınır. Çünkü mimari; inşa edilen taş-top-
rak olmaktan çıkar. Tarih, Kültür gibi kalıtsal kodla-
ra yönelir. Böylelikle “Mimari Hafıza” olarak tanım-
lanan şey, spritüel ya da idealist bir refleks değil, 
maddi gerçekliği sunan kavram olarak çalışmaya 
başlar. Kurulmanın, edilginliğin değil kurmanın 
etkinliğin imkanlarına sahip olur. Kısacası; mimari-
nin politik anlamı, savaşta ve barışta aynı değildir. 
Barışta mimari; estetik olarak seslenir ve önemlidir, 
Savaşta ise mimari; varlık olarak haykırır ve değer-
lidir. 
Bölgemizde her türlü taşınır ve taşınmaz kültürel 
eserin yok oluşu gibi mimarinin yok oluşu, ne doğal 

MİMARİDE POLİTİK ANLAM
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(su baskını, deprem, fırtına vb afetler) ne de zorunlu 
(tarihsel değişimle gelen tahribatlar) bir nedene 
bağlıdır. Tam tersine, zorlama (savaş, göç, açlık vb 
insan faktörü) bir nedene dayanır. Bu zorlama 
neden, siyasi gerekçeler taşıyarak kendini haklılaş-
tırır fakat mimarinin politik konumuna da zıt yönde 
ilerler. Yani bu yıkıcı ve yok edici siyasi gerekçeler, 
mimaride politik anlamın altını boşaltır. Onu yıkıp 
anlamsız bir yığına çevirir. Demek ki; devletlerin 
siyasal iktidar olarak hakimiyet kurup güçlenmesi, 
politik anlamın zayıflamasını beraberinde getirir. 
Burada asıl sorun; ilerleme / gerileme ya da güçlen-
me /zayıflama arasında kendi dışında birçok alanı 
etkilenmesidir. 
Coğrafya bir felaket alanına döndükçe yığınlar ve 
harabeler içinde mimarinin politik anlamını fark 
etmek zorlaşır. Zorlaşan başka şey daha vardır: 
Mimariyi hafızaya bağlayan üretim süreci. Bu 
süreçte yalnızca yıkılan eser değil eseri üreten bir 
form olan zihin hasar aldığından yeniden kurma 
şansı, azalıp biter. İki düzlem ortadan kayboldu-
ğunda ise; ne mimariyi inşa eden, üreten bir form 
(zihin) ne de hafızayı inşa edici bir madde (mimari 
eser) elde avuçta kalır. Ne biz onu ne o bizi inşa 

eder. Zaten çoktan beridir inşa edici bir formdan 
bahsedilememektedir. Bu gözle bakıldığında; 
eserlerden önce zihni yapının çöktüğünü söylemek 
isabetsiz olmayacaktır. O halde yapılacak şey, mad-
denin bir form yerine geçip  inşa edici süreci üstlen-
mesidir. Yani mimarinin politik anlamına başvur-
maktır. Ne denli yıkıntı içinde olursa olsun ayakta 
kalmış bir eser; fark edilmesi daha kolay, konuşma-
sı yani anlam iletimi ise süreklidir. Varlığı ayakta 
kalmayan bir eser; fark edilmesi daha zordur ancak 
soyutlama yoluyla fark edilir ve konuşması, anlam 
iletimi, inceleme alanına girdikçe mümkün olup 
süreksizdir.  Doğru tabirle; o, konuşmaz fakat 
konuşturulur. Çünkü tercümeye ihtiyaç duyar. 
19. yüzyılın son çeyreğinde Oryantalist ressamların 
tablolarında, mimarinin en fazla direnen unsurlar-
dan biri olduğu, rahatlıkla görülebilir. Yani mimari-
nin politik hatta varoluşsal anlamı, insanları kurma-
yı sürdürebilmiş, yeri; mekana, hafızaya, kimliğe 
çevirebilmiştir. Hem kamusal hem de özel mekan-
lardaki eserler, büyük eksikliklere rağmen (şehir 
planlamasında düzensizlikler, yetersiz alt yapılar, 
yollar, restorasyonda ciddi bozukluklar..vb) ayakta 
kalmayı başarabilmiştir. Kaldı ki; bu zaman 

aralığında coğrafya, sürekli artan sıkıntılar içinde 
debelenmektedir. 20. Yüzyılın başına kadar Müslü-
man coğrafyada mekan-şehir-mimari ilişkisi; düşü-
nüldüğünün aksine, şuurlu biçimde sürmüştür. 21. 
yüzyıl içinde yaşadığımız şu anlarda ise bu şuur 
düzeyi neredeyse tamamen zıt anlamlara ulaşmış-
tır. Bazı nesnel veriler sözünü ettiğimiz şuur kaybı-
nın sadece yaşanılan felaketlere bağlanamayacağı 
ortaya koyar gibidir. Tabii ki; çok denklemli bir 
sorunla ve sonuçlarla karşı karşıya kalındığı da göz 
ardı edilemez bir durumdur.
Mimaride politik anlam konusu, çok girift ilişkileri 
ve bağlantıları kapsar. Burada bazen toplumsal 
bazen de varoluşsal anlamlara değinecek tarzda 
sosyal ve kültürel inşayı gerçekleştirme potansiyeli 
taşıyan, işlevsel, olumlu bir politik anlamı kast 
ederek –sınırlayarak- kullandık. 
Temel düşünce olarak vurgu şudur: Edilgin mad-
deymiş gibi algılanan mimari şayet politik anlamla 
öne çıkıp konuştuğunda bir form olarak bizlere 
halen anlatabileceği ve inşa edebileceği bir imkân 
taşır. 
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       İçinde yaşadığımız ve bütün boyutlarıyla dene-
yimlediğimiz/maruz kaldığımız modernliğin mahi-
yeti hakkında yazılmış ilk ve önemli yapıtlardandır. 
Eserin yazılmasına vesile olan olgunun genel olarak 
Nazi politikaları ve özel olarak Yahudilere karşı 
uygulanan politikalar olduğunu söyleyebiliriz. Ama 
Adorno ve Horkheimer’in semitizmi ne Hollywood-
cu ne de Levinasçı mahiyet arz etmemektedir. 
Buna binaen semitizmin yapıtta periferide kaldığını 
kolaylıkla söyleyebiliriz. Aydınlanma, modernizm, 
ilerlemecilik vs. benzeri konular hakkında eleştirel 
mahiyette yazılan makale ve kitaplar okunduktan 
sonra Aydınlanmanın Diyalektiği’ne başlanılmasını 
öneriyorum. Her ne kadar Aydınlanmanın Diyalek-
tiği -2. Dünya Savaşı yıllarında yazılıp 1947 senesin-
de basılmış olsa da- bu kitaptan ilham alınarak 
yazıldıklarını düşündüğüm şu kitaplar bitirilmeden 
okunmamalıdır: Guy Debord’un Gösteri Toplumu 
ve Ulrich Beck’in Risk Toplumu. Bu iki eserin 
Adorno ve Horkheimer’in açtığı eleştiri patikasın-
dan yürüdükleri ve Aydınlanmanın Diyalektiği’nde 
dile getirilen meseleleri daha ince nüanslarına 
kadar (bu meselelerden birkaçı üzerinde yoğunla-
şarak) serimledikleri kanaatindeyim. Bu iki eserin 
okunmasından sonra Aydınlanmanın Diyalektiği’ne 
geçilmesi çok daha “aydınlatıcı” olur. Kitap aslında 
iki kısımdan oluşmaktadır: Esas metin ve fragman-
lar. Esas metin kendi içerisinde birkaç bölüme 
ayrılmakta ve bu bölümlerin zirvesini Kültür Endüs-
tirisi temsil etmektedir. “+13, şiddet ve korku” 
içeren söz konusu bölüm modernlikten, aydınlan-
madan, ilerlemecilikten medet umanlara tam bir 
kâbus yaşatabilir. Yukarıda da belirttiğim üzere 
yapıtın ortaya çıkmasına Nazi politikaları sebebiyet 
verdiği için, yazarlarımız yaşadıkları/yaşanan 
olayların “neden” ortaya çıktığının izini sürmeye 
çalışmışlar. Neden milyonlarca insan katledilmek-
tedir, neden çingene, Yahudi ve benzeri “aşağı 

ırklar” olarak görülmekte ve katledilmektedir? 
Bütün bu ve benzeri soruların makul bir cevabının 
olması gerektiği kanaatinde olan Adorno ve Hork-
heimer, Nazilerin ortaya çıkışının ve son asırda (20. 
yüzyıl) yaşanan olayların ilk muharrikini aramakta-
dır. Onlara göre bütün yaşanan felaketlerin muhar-
rikini batının kendi tarihinde aramamız gerekmek-
tedir. Batı, “batı” olarak ortaya çıktığı andan itiba-
ren bünyesinde felaket, kaos, yıkım barındırmış ve 
aslında batı felaketin, kaosun ve yıkımın eşliğinde 
vücut bulmuştur. Zira batı kendi varlığını doğa’nın 
değillemesine bağlamış ve bu gerçeği mitler 
üzerinden dile getirmiştir. Burada bir antiparantez 
açmama müsaade ediniz. Kitabın ilk 100 sayfası 
Homer’in İlyada ve Odysseia efsanelerinin herme-
neutiğinden ibarettir. Yazarlar yapıtın kurgusunu 
Homer’den alıntıladıkları pasajlar üzerinden tasar-
lamışlar. Dolayısıyla eser, günümüzün sorunları için 
mitler, destanlar nasıl fayda sağlayabilir, suali 
üzerinde düşünenler için de eşine az rastlanır 
kaynaktır. Bu minvalle biz de kendi geleneğimde 
mevcut olan destanları yorumlamaya başlarsak 
faydalı olur. Kitabı Dede Korkut’un tamamını ya da 
herhangi bir bölümünü felsefi hermeneutiğe 
mevzu edinsek fena mı olur? Üzerinde düşünme-
miz lazım. Zira her bir metin bilhassa destanlar 
boşlukta ortaya çıkmaz, her metin bir soruya yanıt 
diğer bir yanıt içinse soru(n) vazeder. Her neyse 
Aydınlanmanın Diyalektiği’ne dönelim. Kitabın 
temel tezi, ifade ettiğimiz üzere 20. yüzyılın canili-
ğinin sebebi genel olarak Batı tarihinde vuku bulan 
gelişmeler özel olarak Aydınlanmanın bizzat kendi-
sidir. Eserin en eğlenceli yanıysa hangi sayfadan 
seneler sonra bir filozofun neşet ettiğini fark etme-
nizdir. Eserde üzerinde durulan konular daha sonra 
gelen filozoflar tarafından daha da derinlemesine 
ele alınmıştır. Aydınlanmanın Diyalektiği sadece 
(modern) politik meseleleri değil sinemadan, 

müzikten, edebiyattan mimariye hemen hemen 
bütün mevzuları eleştiri süzgecinden geçirmekte-
dir. Bu bağlamda Hollywood sinema anlayışının 
ciddi bir eleştirisini görmek isteyenler de Aydınlan-
manın Diyalektiği’ne müracaat etmeleri gerekiyor. 
Kitabın evrenselleşebilme kapasitesi de sadece 
politik meselelere odaklanmamış olmasından 
kaynaklanıyor. Batı insanı bireyselleşebilmek için 
doğa’yı düşman ilan etti diyen Adorno ve Horkhei-
mer, sakat başlayan bireyselleşmenin kolektivizm-
le son bulduğuna dikkat çekiyor. Söz konusu kolek-
tivizmeyse belli halkları, grupları düşman ilan 
ederek ulaşıldığını dramatik-trajik örnekler üzerin-
den gözler önüne seren kitap, aydınlanmanın 
diyalektiğinin sakat mantığa dayandığını savunu-
yor. Sakat mantığın çocuğu olan sinema hem Nazi 
Almanya’sında hem de ABD’de propaganda aracı 
olarak kullanılmakta hem sanat ürünü hem de 
sanatçı metalaştırılmaktadır. İnsanın değerinin 
piyasada edindiği yer kadar olduğunu bangır bangır 
haykıran radyo ve gazetelerse her gün aydınlanma 
felsefesinden bir bahis “okumaktadır.” Aydınlan-
manın Diyalektiği’nin gebe olduğu filozoflar olduğu 
gibi kendisinin annesi, babası olan filozoflar var.  
Babasının Nietzsche, annesininse Marksist olma-
yan Marks olduğu kanaatindeyim.  Dolayısıyla söz 
konusu yapıt, evveliyatı ve devamiyeti olan zincirin 
önemli halkasıdır. Evveliyatında yer alan isimlerin 
ve devamında yer alan isimlerin işbu kitapta zaman 
momenti ortadan kalkarcasına aynı mekânda 
buluşması muhteşem bir karışımın ortaya çıkması-
na vesile olmuştur. Kitabın tercümesinin başarılı 
olduğunu söyleyemem. Bu tercümenin yeniden 
gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca 
Kabalcı’nın boşluğunu her gün bir az daha hisset-
mekteyiz. Esen kalın. 

Adorno ve Horkheimer

Aydınlanmanın
Diyalektiği
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        “Yazıp okuma bilenlerin az olduğu bu devir-
de kâtipler şimdiki seçme elektrik mühendisi, 
şöhretli kimyâger, patlayıcı madde mütehassı-
sı kadar, ilimleriyle övünürler, azametlidirler, 
vazifelerinde vakarlı, dikkatlidirler. Mahalle-
lerde kâtip parmakla gösterilir; hatta evi “kâti-
bin evi” diye anılır, şöhret kazanır.”

Yukarıdaki satırlar Refik Halit Karay’ın “Üç Nesil Üç 
Hayat” isimli kitabından alınmadır ve bizlere belirli 
bir dönemdeki memuriyet hayatına dair bir resim 
çizer. Genel olarak memurların ahvali, çalışma 
standartları ve kişisel gelişmişlik seviyeleri ile ilgili 
konulara, kısa ve yansız diyemeyeceğimiz bir şekil-
de yer veren Karay, yakın dönem memuriyeti 
kabaca üçe ayırmaktadır: “Aziz devri”, “Hamit 
devri”, “şimdiki durum”. Abdülaziz devrinde 
memurlar seviye açısından daha yüksek bir nokta-
dadır ve sahip olduğu konumla insanların ekserisin-
den ayrılır.
Abdülhamit devrinde ise “memur hiçbir kayda tabi 
değildir”. Bir nâzır istediği kişiyi, yaşına ve tahsiline 
bakılmaksızın memur yapabilir ve kimi memurlar 
daha çok çalışırken kimileri daireye ayda bir uğrar-
lar. Kısacası, Karay’ın Abdülhamit devrine dair 
çizdiği memuriyet tablosu birincisine kıyasla, fazla-
sıyla olumsuzdur. Son olarak, Karay’ın “şimdiki 
durum” (Cumhuriyet dönemi) dediği dönemse en 
parlak dönem olarak resmedilmektedir.
Yukarıdaki nakiller ve Karay’ın Osmanlı’nın son 
dönemi memuriyet hayatını ele alış biçimi Mizancı 
Murad’ın oldukça bilindik eseri Turfanda mı Yoksa 
Turfa mı? açısından belirli oranda önemlidir ve bir 

kıyas yapmaya izin vermektedir. Her ne kadar 
romanın kaleme alınma tarihi 1890 yılına ve bu da 
Sultan II. Abdülhamid padişahlığı dönemine denk 
gelse de, özellikle bürokrasi-memuriyet ahvalinin 
izini sürmemiz gereken devir Sultan Abdülaziz 
devridir. Zira romanın başkahramanı ve henüz genç 
yaşındaki Mansur, İstanbul’a “muvasalatından” 
kısa bir süre sonra hariciye dairesinin tercüme 
kaleminde bir memur olarak vazifesine başlayacak-
tır. Şu halde roman kahramanı Mansur 1860’ların 
sonunda veya 1870’in henüz başında memur olmuş 
genç bir tıbbiyelidir. Romanın henüz başlangıcında 
Mizancı Murad’ın “yirmi, yirmi beş sene mukad-
demki bir zamandayız” ifadesine bakarak yapma-
mız gereken çıkarım, Mansur’un bir Abdülaziz devri 
memuru olduğudur. Romanın bu kısmında Man-
sur’un gördüğü tablo, esasında Refik Halid Karay’ın 
Abdülhamit devri memuriyet ahvali hakkındaki 
ifadelerine daha mutabıktır.
Hariciyedeki dairesine giden Mansur, öncelikle 
“kalem efendilerinin kâffesini birer işe memur” 
addetmektedir. Böylesi bir kanaatle, kendi vazifesi-
nin ne olduğunu soran Mansur’a ise, “müstakil bir 
vazifesinin olmadığı” söylenir. Şayet “tercüme bir iş 
veya yazıdan bir iş zuhur” ederse “sairleri miyanın-
da kendisine de verileceği” cevabını alan Mansur, 
İstanbul’a geldikten sonra yaşadığı şaşkınlıklardan 
bir diğeriyle baş başa kalır. Dairede kimse bir şey 
yapmamakta, “kıdem kesbetmiş olanlar da işsiz 
oturmakta”dırlar. Mansur etrafına bakmaya 
devam etmektedir. Burada Mizancı Murad, bir 
sahne ortaya koymaktadır ki, bu da yine Karay’ın 
“Hamit Devri” memuriyet hayatıyla örtüşür. Man-

sur’la aynı dairede çalışan “genç bir efendi, o gün bir 
defa yemekten başka, hemen birer saat ara ile iki 
defa şeker ekilmiş muhallebi, bir tabak sütlaç ve üç 
portakal” ister. Dairede hemen hiç kimse çalışmadı-
ğı, buna rağmen “otuzu mütecaviz kişinin” çalıştığı 
bu hariciye kaleminde bu rahatlık, Mansur’a göre 
kimsenin yapacak bir işinin olmayışındandır. 
Memuriyet dairesindeki bu rahatlığın izi, Karay’ın 
aşağıdaki satırlarından da sürülebilir:
“…İkinci mümeyyiz, önüne çektiği bir teneke 
tepside, teneke tabağa konmuş ciğer kebabını 
yine tenekeden yamru yumru bir çatalla yiye-
dursun köşede evrak mukayyidi limonataya 
batırdığı gevreği gevelemekle meşgul.

İşte kapı açıldı; bir bardak şıkırtısı ve acayip bir 
tıslama: ‘Suu! Bu sucudur; arkasından ciğer 
kebapçısı giriyor… . Arkasından şerbetçi, kura-
biyeci…” 

Refik Halit Karay’ın memur tasvirleriyle Mizancı 
Murad’ın söz konusu romanındaki memur tipinin 
kimi benzer noktaları gözden kaçacak gibi değildir. 
Öyle ki, Mizancı Murad’ın oluşmasını istediği ve 
nümûne teşkil edecek memur tipi (Mansur) mevcut 
yapı içerisinde barınamamaktadır. Bir nev’i beşerî 
dürtülerin ötesine geçmeye, bir ülke kurtarmaya 
niyetlidir. Bu karizmatik kişiliyle Mansur, Şerif 
Mardin’in belirttiği şekliyle, Mizancı Murad’daki 
“elit yaratma” arzusunun bir örneği olarak değer-
lendirilebilir. 

“Turfanda mı 
Yoksa Turfa mı?”
(Yoksa Refik Halit Karay’ın
“Üç Nesil Üç Hayat”ı mı?)

Ayhan Koçkaya a.kockayay@gmail.com
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        Bu yazımızda, “Semâî” türünden “Ağırsemâî” 
ve “Yürüksemâî” olarak tasnîf ettiğimiz formların, 
19.yy başlarında, 18.yy ve öncesindeki yazma güfte 
mecmualarındaki künyelerinde sâdece “Semâî” 
yazmaktadır. Ali Ufkî ve muâdili diğer edvârlarda 
semâîlerin sözlü olanları, “Hânende semâîsi”; saz 
eseri olanları(saz semâîsi) ise, “Sâzende semâîsi” 
olarak kaydedilmiştir.  “Ağırsemâî” ve “Yürük-
semâî” tasnifi; belki az sayıdaki yazmalar istisnâ 
olmak kaydı ile, matbu güfte mecmualarının yayımı 
ile başlar. 

Ağırsemâîler ve yürüksemâîler hemen aynı devir-
lerde form değişikliği göstermeye başlamışlar. 
Gerçi bu form değişikliği kendiliğinden olmamıştır. 
Her bestekâr yazacağı yeni bir eser için düşündüğü 
form değişikliğini muhakkak, kendi zamanına, belki 
bir; belki daha öncesinden ulaşan bir semâîden 
ilhâm alarak yazmıştır. 

16.yy ve öncesine âit eser notaları elimize ulaşama-
dığından, gerek Ali Ufkî Bey, gerek Kevserî ve 
gerekse Kantemiroğlu’ndaki eserlerin saz eseri 
olması; sözlü eser olanlarının da birkaçı hâricinde, 
türkü, koşma,varsağı olmasından sebep; kâr, beste 
ve semâîlerle alâkalı bu tesbitlerimizi, Sultân III.Se-
lim’in emri ile bir nota icâd eden Hamparsum 
Limonciyan’a(1768-1839) medyûn-ı şükrân olarak, 

ancak 19.yy’ın ilk yarısında sonra daha sağlıklı 
(bilimsel) yapabiliyoruz. Hamparsum notası ile 
günümüze, sözlü geleneğin yanı sıra; eserlerin 
notaları da inkikâl etmeye başlamıştır. Bu durum, 
Mûsıkimiz için çok geç kalınmış bir hâl olmakla, eski 
âsâra dâir birçok şâheserin, güfte mecmualarındaki 
güfteleri ile kifâf-ı nefs etmekteyiz (avunmaktayız). 
Bugüne ulaşan nota nüshalarından anladığımız 
kadarı ile,1700’li yıllarda yaşayan; henüz 1800’lere 
gelinmeden; 18.yy’da, vefât eden, Hâfız Post’un da 
hocası Koca Osman, Fâtih-i Bağdâdi Sultân IV.Mu-
rad’ın, “Pederim” diye hitâb ettiği Derviş Ömer, 
Hâfız Post’un talebesi Buhûrizâde Mustafa Efendi 
(Itrî), Tabî Mustafa Efendi ve emsâli bestekârlar; 
Ağırsemâî ve yürüksemâîlerde; istisnâlar bir yana, 
umûmiyetle “Murabba” formu kullanmışlar; ve 
güftelerinin birçoğunu, bugün tesâdüfen tesbit 
edebildiğimiz, Dîvan Şâirleri’nin gazellerinden 
seçmişler. Eserlerin makâm tarifi sâde; melodik 
yapıları matematik hesaplama ile kolayca îzâh 
edilebilecek bilimsellikte, entervaller zaman zaman 
geniş aralıklarla şaşırtıcı ve özellikle meyân hâneleri 
ile 1’inci, 2’nci ve 4’üncü mısralar arasındaki mîmâri 
simetri dönemin başlıca beste yapma tekniği 
olarak çok açık tesbit edilebilmesi bakımından 
düşündürücüdür. 17.yy sonu ve 18.yy başlarından 
sözlü gelenekle (meşk edilerek kuşaktan kuşağa 
aktarım) intikâl eden bu eserlerin matematik ve 

elhân; (müzik cümleleri) ayrıca güftenin veznini, 
usûlun darplarına hece bakımından yerleştirmeleri, 
dönemin; ve öncesindeki Osmanlı Mîmârisi ile tarif 
edilebiliyor olması da hayret verici bir estetik-ma-
tematik hârikasıdır ve tabiîdir ki daha sonra gelen 
döneme nazaran, kısa süreli eserlerdir. Bu durum 
sâdece bu bâbda yazdığımız “Semâî” türünde değil, 
Kâr ve Beste türlerinde de dönem bakımından 
aynıdır. Bu üslûbda yapılan eserlerle, Sultân Selîm-i 
Sâlis’in (III.Selim) pâdişahlığı zamânında, Osmanlı 
sarayı; yâni o günün “Devlet”i, Edebiyâtta olduğu 
gibi Mûsıkîde de altın çağını yaşamıştır. Aslında bu 
hâle Sultân III.Selîm’in aynı zamanda Mûsıkînin de 
Pâdişâhı olmasının ehemmiyeti bir yana, Devlet, 
her devirde bütün güzel-sanatların ve sanatkârın 
hâmîsi (arkasında duranı-destekleyeni) olmuştur. 
Tanbûri İzak (III.Selîm’in hocası), Hacı Sâdullah
Ağa, Küçük Mehmed Ağa, Yahyâ Nazîm Çelebi, 
Şâkir Ağa, Tanbûri Nûman Ağa, (Günümüze saz 
eserlerinden başka, sözlü eser olarak birkaç şarkısı 
ulaşmakla; Oğlu  Tanbûri Zeki Mehmed Ağa...) 
Hâfız Şeydâlar(Kömürcü-zâde Hâfız Mehmed, 
Şeyh Abdurrahîm Dede, Abdullah Ağa) ve onların 
şâkirdlerinden Dellâlzâde Hacı İsmail Efendi, 
Kadıasker(Kazasker) Mustafa İzzet Efendi, Ser-mü-
ezzin Rifat Bey, Kemâni Mustafa ve Ali Ağalar(Gü-
nümüze sâdece şarkıları gelebilmiştir.) ve emsâli; 
çağdaşı bestekârlar başta gelenleridir.

MESÂİL-İ 
MÛSIKÎDEN
İCRÂ BAHSİNE DEVAM...
Semâîler:

1
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18.yy’ın ikinci yarısından itibâren ve sonlarına; 
hattâ 19.yy’ın ilk yarısına kadarki zaman diliminde 
husûsiyetle Semâîlerde bir farklılaşmaya şâhit 
oluyoruz. En bâriz değişiklik, semâîlerin formların-
da görülüyor. Ağırsemâîlerde ve yürüksemâîlerde, 
Murabba formu da yazılmasına rağmen, Nakış 
Formu bestekârlar tarafından tercîhe şâyan oluyor 
ve hem lafz, hem îkâi terennümleri ile bu semâîler 
çok değişik makâm geçkileri ile de bezenmiş olarak, 
önceki emsâllerinden çok daha uzun soluklu eserler 
olarak dikkat çekiyor. (bkz: örnek olarak, 2 ve 3 
numaralı dip notlardaki eserler tetkik edilebilir...) 
Bu değişikliğin en müşahhas(somut) emsâllerini 
Hammâmizâde Dede İsmâil Efendi (1778-1846) ve 
çağdaşı bâzı bestekârlar ile başlayıp, Hacı Fâik 
Bey(-ö:1891) ve Tanbûri Ali Efen-
di’nin(1836-1890-92?) semâîlerinde görmekteyiz. 
Bu dönemden günümüze intikâl edebilmiş bâzı 
nakış yürüksemâîlerin bend-i sânîlerinin, (2’nci 
beyitlerinin) aslında meyân hânesi olup unutuldu-
ğu için başa dönülüp, 1’inci beyitle aynı elhân üzeri-
ne söylenmesinin bir teâmül (âdet) hâline geldiğine 
dâir  yanlış kanâatin hâkim olduğu husûsunu 
yazmayı elzem görüyorum. Bu durumun, belki 
birkaç semâî için doğru olabileceğini düşünmekte-
yiz. Kanâatimizce böylece bir besteleme tarzı 
vardır. Bu sebeple 19.yy’da batı notası ile kaleme 
alınmış eserlerde; husûsiyetle Yürüksemâîlerin; 2. 
beyitleri, “Bend-i sânî” olarak kaydedilmiştir. Bir de 
şöyle düşünelim; ve “..birkaç eserde meyânlar 
kayboldu...” diyelim.. Lâkin, birçok nakış yürük-
semâînin, bend-i sânîlerinin aynı elhân üzerinde 
tekrârı; “..bu kadarı tesâdüf olamaz!..” dedirtiyor 
insana ve bu durumdan; böyle bir eser yazma tarzı 
olduğu kanâati doğuyor.

19.yy’ın ilk yarısına gelindiğinde; tabiîdir ki, o 
zamâna göre kadim tarzda eser besteleyen meşhûr 
bestekârlar ve günümüze intikâl etmiş eserleri de 
hükmünü sürdürmekle; 18.yy’ın sonlarından ilhâm 
alınan Semâîler, hem ağırsemâîlerde hem de 
yürüksemâîlerde; Murabba da olmakla berâber, 
umûmiyetle Nakış formunda olup; çok sanatlı 
(değişik makâm geçkili) lafzî ve îkâi terennümlerle 
bezenmiş uzun süreli eserlerdir ki en meşhûr şâhe-
serlerin bestekârları arasında Hacı Fâik Bey ve 
Tanbûri Ali Bey gösterilebilir.(bkz: 1 numaralı dip 
not) Bu eserlerden Hacı Fâik Bey’e âit olan Nihâ-
vend Ağırsemâî’nin, güftesi de kendisine âit olup; 
şiiri iki değişik vezinde yazmıştır. Aksaksemâî usûlü 
ile bestelediği mısralar “4 mefâîlün”; lafzî terennüm 
olarak yazdığı ve eser içinde uzunca bir zaman 

söylenen kısmı ise Senginsemâî usûlünde olup, 
vezni, “Mefûlümefâ-Îlümefâ-îlüfeûlün” dür. 1 
numaralı dip notta da belirttiğimiz gibi Tabî’nin 
Beyâti Ağırsemâîsini bu esere ilhâm kaynağı olarak 
gösterebiliriz. Lâkin o eserdeki güftenin vezni 
(Mefûlü-Fâilâtü-Mefâîlü-Fâiliün) belli olmakla, lafzî 
terennümünün günümüze intikâl eden hâlinde 
düzenli bir vezin tespit edilemiyor. Bundan başka, 
Hacı Fâik Bey’in Ağırsemâîsinde; Tabî’nin Beyâti 
Ağırsemâîsinde olduğu gibi, asıl makâm çeşitli 
geçkilerle (uzak-yakın) zenginleştirilmiş. Tanbûri 
Ali Efendi’nin, Nihâvend Yürüksemâîsinin alem 
olmuş versiyonunda, “...icrâda farklılık(!)” mı desek, 
“...unutulmuş olmalı mı...” desek, “...fazla 
gelmiş(!)...” mi desek bilemedim.. Fakat, Hânende 
Hâcı Ârif Bey’in de talebesi, Enderûn hocalarından 
Kânûni Mehmed Bey’in defterinde bulunan nüsha-
nın(3 numaralı dip notta belirtilmiştir.) hem çok 
zevkli hem de zamânının anlayışını tam olarak ifâde 
eden bir versiyon olarak kaydedilmesinin elzem 
olduğunu düşünenlerdenim. Emsâli bâzı yürük-
semâîlere nazaran, Tanbûri Ali Efendi’nin bu semâî-
sinde usûl değişikliği yoktur. Ve fakat, hem îkâi; 
hem de lafzî terennümleri çok sanatlı geçkilerle 

bezenmiş; tamda dönemine uygun bir semâî olarak 
hayli uzundur. Gerçi yukarıda ismi geçen Şeyh 
Abdurrahîm Dede’nin (-ö:1800), Rast Yürüksemâîsi 
de (Bir yüzden idi yâr ile üslûb-ı muhabbet) döne-
mindeki diğer bâzı eseler gibi hayli uzundur, fakat 
makâmın sınırlarını fazla zorlamayan, geçkileri ise 
Rast Makâmı’na yakın geçkiler olan cümlelerle 
yazılmış; dönemin mîmârisi gibi sâde ve fakat bir o 
kadar muhkemdir (sağlamdır). 19.yy’ın son yarısın-
da, Eyyûbi Mehmed Bey ve talebesi Zekâi Dede’nin 
eserleri 18.yy’daki bestkârların devâmı niteliğinde 
olup; âdetâ devir içinde bir başka devirdir...

Ömrü 20.yy’a uzanan; istisnâ kabîlinden husûsiyet-
le bir bestekâr hâricindeki bestekârların, belki daha 
eski dönemlere duydukları özlem; veyâ değişik 
formlarda eser yazma arzusu ile, genellikle murab-
ba semâilerde; sâdece meyân hânelerindeki 
makâm geçkisi ile derli toplu eserler yazdıkları; 
yürüksemâîlerde dahi, umûmiyetle aynı tarzı 
kullandıkları bir vâkıadır. O husûsi; müceddid (yeni 
formlar icâd eden) bestekâr Ali Rifat Çağataydır. 
Uzun bir şiirin tamâmının bestelendiği; sonrasında 
Münir Nûreddin Selçuk ve Cinuçen Tanrıkorur gibi 
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Ali Rifat Çağatay
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 bestekârlara da ilhâm veren; ayrıca bu semâîlerin-
de çok makâm geçkisi ve çok usûl kullanarak, âdetâ 
eseri bir hâdiseyi anlatır gibi işleme tarzının muhte-
rii; (îcâd edeni..) bilinen ilk bestekâr olarak Mûsıkî 
Târihi’ne kaydedilmiştir.
Seçtiğimiz bâzı misâller; istisnâlar hâricinde bütü-
nüne şâmildir.

Bolâhenk Nûri Bey (1834-1910) 

-Hicazkâr nakış ağırsemâî (Aksaksemâî)
“Benim serv-i hırâmânım benim sen nemden 
incindin”        
-Beyâti nakış yürüksemâî güfte:
“Şeyhülislâm Yahyâ Efendi “Sun sâgârı sâkî bana 
mestâne desinler”

Muallim İsmâil Hakkı Bey (1866-1927)

-Acemkürdî nakış ağırsemâî (Aksaksemâî) 
“Firkat-i yâr beni yaktı dem-â-dem âh ü zâr 
oldum”
-Nihâvend nakış yürüksemâî  “Feryâd ile yâd 
eyler iken ben seni her bâr”

Müştak-zâde Şeyh Ethem Efendi (1862-1933)

-Sûz-dil nakış yürüksemâî, güfte: Fazlı Efendi 
“Sevdim yine bir vechi güzel yosma kıyâfet”

Ali Rifat Çağatay (-ö:1935)

-Nihâvend (murabba) yürüksemâî, güfte: 
“Enderûni Vâsıf “Gördüm yine bir âfet-i (gonce-i) 
nâdîde edâyı”

Ömürü 20.yy içinde sürmüş, hattâ vefât târihleri 
21.yy’a taşmış; günümüzde klasik âsârın aktarımın-
da da önemli vazîfe yapmış olan bir kısım 
bestekâr’ın, hem kâr-beste, hem de semâî beste-
lerken, umûmiyetle eski emsâlerine bağlı kalmaları 
dikkate şâyandır. İçlerinde belli-başlı bâzı bestekâr-
ların, (Erol Sayan, Bekir Sıdkı Sezgin, Alâeddin 
Yavaşça, Cinuçen Tanrıkorur v.b..) usûlü de farklı 
kullanmakla; değişik usûl geçkileri ve geniş enter-
vallerle müzik cümleleri yazdıklarını görüyoruz. 
Lâkin form; ve Dîvan Edebiyatı’ndan seçilen güfte-
nin kullanımı (eserlerin şeması) bakımından eserle-
rin bütünü, 19.yy’ın taklîdi olmaktan öte gitme-
mektedir. Bu meyanda, eski; bilinen ve kullanılan 
makâmlardan mürekkep türetilen yeni makâm 
terkipleri  dikkati çekmekle; yeni form veyâ türlerin 
ihtira (icâd-yeniden buluş...) edilemeyişini de 
bî-ummîd(ümitsizce) müşâhede ediyoruz. Böyle mi 
olmalı; ya da olmamalı mı?.. Uzun uzun tartışılması 
gereken bir meseledir vesselâm...
“Girizgâhımız” burada hitâma eriyor (son buluyor) 
bir sonraki yazımızda, “icrâ bahsine”; icrâdaki 
teknik bâzı husûsiyetlere, önceki yazılarımızın 

esbâbını da bahsederek başlayacağız. Niyet budur; 
kısmetimizi Allah bilir...

Dipnotlar
1) Tabî Mustafa Efendi’nin (1703-1774) “Çıkmaz derûn-i dilden 

efendim muhabbetin” mısraı ile başlayan Beyâti makâmında; 

Aksaksemâî,Senginsemâî ve Curcuna usûllerinden müteşekkil 

Ağırsemâîsi ile Hacı Fâik Bey’in ( ö:1891) “Ne hâl oldu bana şimdi 

nedir bu derdime çâre” mısraı ile başlayan Nihâvend; Aksak-

semâî ve Senginsemâî usuVllerinden müteşekkil Ağırsemâîsi.

2) Dede Efendi’nin, Ağıraksaksemâî ve Yürüksemâî usûllerinden 

müteşekkil Ferahnâk ağırsemâîsi: “Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden 

tîğ-i nigâhındır”

 3) Tanbûri Ali Efendi’nin, güftesi Nevres-i Cedîd’e âit, Nihâvend 

Yürüksemâîsi(Enderûn hocalarından Kânûni Mehmed Bey’in 

yazması nota defterindeki nüsha..)

4) Güftesi Şeyhülislam Yahyâ Efendi’ye âit, Nihâvend yürük-

semâî “Bu tab ile ruhrâre-i cânâne bakılmaz”

-Sûz-dil yürüksemâî “Hengâm-ı visâl âkıbet ağyâre de kalmaz”

5)  20-21.yy da yeni makâm terkip eden ve eserleri TRT repertu-

arına kayıtlı bâzı bestekârlar:

Neyzen Doğan Ergin: Ferahnakaşîrân

Cinuçen Tanrıkorur: Zâvilaşîrân,Şedd-i sabâ, Gülbûse

Akın Özkan: Evc-i şevk

Rûhi Ayangil: Vecd-i dil

Mühendis Hâlis Bey: Reng-i dil

v.b..
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    Dünyada sosyal medya kullanımı konusunda 
önde gelen ülkelerden biriyiz. Sadece twitter için 
konuşacak olursak 9 milyondan fazla kullanıcı 
sayısı ve günlük ortalama 7 milyon tweet ile Türki-
ye’de her geçen gün yeni bir gerçekliğin sosyal 
inşasına şahit oluyoruz. Yakın tarihten tecrübe 
ettiğimiz gibi sosyal medyanın, toplumsal olaylar-
da, destek çıkma ya da karşı durmada etkili olduğu 
düşünülmektedir. Futbol, din, siyaset vb. alanların 
sosyal medya ile biçimlendirilmeye çalışılması 
gelecek yazıların konusu. Bu yazıda Türkiye’de 
sosyal medya kullanıcılarının bir kısmının her konu 
hakkında açıklama/analiz yapma durumuna 
değineceğim. 
Öncelikli olarak sosyal medya tüm kullanıcılarını 
başlangıçta eşitliyor. Twitter’da 65 milyon kişi 
tarafından takip edilen Justin Timberlake de hesa-
bını ilk oluşturduğunda yapabilecekleri, benim 
hesap oluşturduğumda yapabileceklerimden farklı 
değil: Tweet atmak, retweet yapmak, beğenmek 
vb. İkinci olarak bu mecra bütün klasik hiyerarşileri 
ortadan kaldırarak eşitliği daha da ileriye taşıyor. 
Sizin dünyalar kadar çok sevdiğiniz babanız ya da 
anneniz arkadaşlık/takip isteğinizi onayladığında 
hiyerarşiden arındırılmış şu cümle ile karşılaşıyor-
sunuz: “Yeni Facebook arkadaşın ….'e merhaba 

de!”  Bu durum hoca, öğretmen, şeyh, müdür, 
cumhurbaşkanı… ile olduğunda da değişmiyor. 
(Burada hiyerarşinin varlığını veya sosyal medya-
nın bunu ortadan kaldırmasını eleştiren ya da savu-
nan bir tartışma içerisine girmeyeceğim.) Yolun 
başındaki eşitliğin, takipçi sayısı, paylaşımların 
aldığı etkileşim durumlarıyla farklı bir yapıya 
dönüşmesi, Donald Trump’un bir cümlesine 
Bayburt’un bir köyünden iki cümle ile karşılık vere-
bildiğim ve bunu tüm dünyanın gözleri önünde 
yaptığım gerçeğini göz ardı etmez. 
Sosyal medya, yaşayanlarını kullanıcılarından 
oluşturan ve yine kullanıcılarını ulaş(ıl)ma, gör(ül)-
me konusunda eşitleyebilen ve olmak istedikleri 
kişiyi kendi parmaklarıyla “üretilmesine” imkan 
tanıyan bir alem. Bir sosyal medya kullanıcısı terör 
uzmanı, ekonomist, psikolog, filozof, spor yorum-
cusu, yönetmen, hukukçu, şair, fakih… (bu liste 
-abartmıyorum- sayfalarca devam edebilir) olabilir, 
birkaçı , hatta hepsi birlikte olması, günümüz Türki-
ye’sinde mümkün. Sayın kullanıcı aynı akşamda 
İdlip-Libya konusunu Ankara, Moskova, Washing-
ton bağlamında analiz edip, bir futbol maçında 
gösterilen kartın bakanlar kurulu kararına bağlaya-
bilir, kadına şiddet ve hayvan hakları ile ilgili başla-
tılan hashtag kampanyasına destek vererek ne 

kadar duyarlı olduğunu gösterebilir. “Hayırlı cuma-
lar” deyip yatabilir, günlerden Salı olduğunu hatır-
ladığında kalkıp paylaşımını silebilir. Hazır kalkıp 
uygulamayı açmışken, kimler beğenip retweet 
etmiş bakabilir. Retweet edenlerden birinin profili-
ne girip, son paylaşımlarını uykusu kaçmasın diye 
hiç bakmadan beğenebilir. (burası 1. Tekil şahıs ile 
mi yazılmalı)
Herkesin her şeyi bildi(ğini gösterdi)ği bu fani 
alemde paylaşımlarımız sayılı. Bu gerçek dünyada 
tweet atmak, yalan dünyada nefes almak gibi bir 
şey. Atacağımız bir sonraki tweetin garantisi 
yokken bu yazıyı hemen paylaşmalı, paylaşım biraz 
etkileşim aldıktan sonra, çok da geçe kalmadan 
akla karşı biraz tezleri olan bir şair gözükmeli:
“görüyorsunuz ilm-i hilaf ü cedel düzeniyle hayat
nasıl da sürüklüyor kendini
ve ben bunu kanıtlayabiliyorum
şu şair halimle
böylece size ey saygıdeğer erbab-i cumhuriyet
akıllı ve yetenekli olduğumu
kanıtlamış oluyorum
sizler de
bu derin bilgeliği kavrayarak
kendi değerinizi ortaya koymuş oluyorsunuz.”

SOSYAL MEDYADA
KONUŞUYORUM O HALDE VARIM 
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      İlk yazımızda modern öncesi Osmanlı kültür 
dünyasında günlük, hatırat, seyahatname vb. 
eserlerin Avrupa'yla kıyaslandığında nispî azlığını bir 
kültürel gerilik olarak yorumlamanın usul ve esas 
yönünden hatalı olduğunu belirtmiş, Osmanlı/İslam 
dünyasının yazılı kültür envanteri bihakkın ortaya 
konduğu ve araştırıldığı takdirde birinci şahıs anlatı-
sı (ego-document) niteliğinde onlarca, belki yüzler-
ce eserle daha karşılaşabileceğimize değinmiştik. Bu 
yazımızda ise ileri sürdüğümüz bu iddiaya bir delil 
teşkil etmesi açısından Endülüslü botanik âlimi 
İbnü'l-Baytâr'ın (öl.646/1248) Kitab el-Muġnî 
fi’l-edviyeti’l-müfrede başlıklı çalışmasının on yedin-
ci yüzyılın ikinci yarısında yapılmış bir tercüme-şer-
hini ele alacağız. İlim dünyasının dikkatini henüz 
yeterince çekmemiş bu Türkçe tercüme-şerh, ihtiva 
ettiği birinci şahıs anlatıları açısından yeni ufuklar 
açmakta ve birçok haksız ithamla müttehem 
Osmanlı tercüme/şerh/haşiye geleneğini birinci 
şahıs anlatıları açısından ele almanın ne kadar yarar-
lı olduğunu ortaya koymaktadır.  [Osmanlı'da tercü-
me, şerh ve haşiye konusuyla ilgili tartışmalar için 
bkz. İsmail Kara, İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz: Şerh 
ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not (İstanbul: 
Dergâh, 2011)]

Daha çok el-Müfredât başlıklı çalışmasıyla bilinen 
İbnü'l-Baytâr'ın Kitab el-Muġnî adlı söz konusu 
ikinci eseri baştan ayağa tüm organlarda görülebile-
cek hastalık ve şikâyetlere odaklanan ve bunlar için 
ilaç ve tedavi yöntemleri öneren tıbbî bir derleme-
dir. Eserin Osmanlı dönemindeki ilk ve tek tercüme-
sini ortaya koyan kişi, tamamladığı tıbbî ve dinî 
tercüme-şerhlerle ön plana çıkan Edirneli Muham-
med bin Ahmed'dir (öl. 1680'den sonra). Muham-
med bin Ahmed'in eseri dikkatle incelendiğinde 
bunun Arapçadan Türkçeye salt bir tercüme olmadı-
ğı, mütercimin hayat hikâyesinden ve kendi ifade-
siyle "kırk-elli yıllık âlem seyahati"nde gördüğü 
yerlerden ve öğrendiği şeylerden eklemelerde 
bulunduğu anlaşılacaktır. Kendisini Edirne'nin önde 
gelen ailelerinden Topalpaşazâdelere mensup biri 
olarak tanıtan mütercim-şârih, kırk-elli yıllık seya-
hatleri sırasında Mısır, Şam, Irak, Yemen, Umman, 
Sind ve Hind'i gezdiğini, buralarda nice tıp âlimiyle 
vakit geçirdiğini ve onların hizmetinde bulunduğu-
nu ve nihayet Babürlü sarayında aylık 600 rupi 
karşılığında hekim olarak çalıştığını ifade eder. 
Varlık ve bolluk içinde yaşadığı Hindistan'dan vatan 
hasreti nedeniyle ayrılmak istemiş, "Bu vilayet 
Hindistan'dır, gül-gülistandır. Toprağıysa misk-i 

anberdir. Niçin böyle yerde mütemekkin olmak 
istemezsin" diye soran ve gitmesini istemeyen 
Şah'tan hac farizasını bahane ederek izin almış ve 
böylece "gül-gülistan değil" dediği Hindistan'dan 
ayrılmıştır. Bu ve diğer seyahatlerindeki ilginç tecrü-
belerini yaptığı tercüme-şerhin uygun gördüğü 
kısımlarına "hikâyet" başlığı altında serpiştiren 
Muhammed bin Ahmed sadece bununla da yetin-
memiş, İbnü'l-Baytâr'ın metnini bulduğu/gördüğü 
yeni bitki ve tedavilerle zenginleştirmiş, tecrübe 
ettiği ve faydasından emin olduğu bazı ilaçları 
"mücerrebtir" kaydıyla okuyucuya bildirmiştir. 
Böylece rahat okunabilen, öğretici ve eğlenceli yeni 
bir metin ortaya koymuştur.
Edirneli Muhammed bin Ahmed örneğinde gördü-
ğümüz üzere erken modern dönem Osmanlı seya-
hat ve hatırat yazarları listesine eklenmesi gereken 
ve henüz yeterince bilinmeyen onlarca isim bulun-
maktadır. Bu yazar ve eserleri keşfetmek için 
nereye ve nasıl bakacağımızı bilmeli ve her şeyden 
evvel bakmayı istemeliyiz.

Osmanlı Dünyasında Birinci Şahıs
Anlatıları Üzerine Notlar (2)

mfatihcalisir@gmail.com
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   Fatih camisindeydik. Yine bir kalabalık vardı. 
Ahmet Vanlıoğlu hocamız, kendisiyle aynı soyadı 
taşıyan ve vefat eden akrabalarından (muhtemelen 
Abdullah Vanlıoğlu hocaefendi) birinin tezkiyesinde 
konuşuyordu. Hataen medyada çıkan “Ahmet 
Vanlıoğlu vefat etti” haberiyle ilgili olarak “Yanlış 
haber değil, sadece biraz erken söylediler” demişti. 
Vefat eden kişi alim biriydi. Ve o konuşmasında 
eklemişti “Âlimler, İslam binasının tuğlaları gibidir, 
bir alim vefat edince o binadan bir tuğla düşer”. Bu 
sözünde belki de hayata bakışı ve şu fani dünyadaki 
amacını açıklar gibiydi. İslam binasına âlim yetiştir-
meye vakfetmişti ömrünü. Başka birçok dünyalık 
imkânları ve kariyer fırsatları yerine o “öğrenci 
yetiştirmeyi” seçmişti. Bunda da başarılı oldu; 
kendisine değil cemiyete binlerce hafız, hoca, ilim 
adamı yetiştirdi. Anadolu'nun ve Trakya'nın evlatla-
rı onun vesilesiyle okuma imkanı buldu. Ömrünün 
sonuna kadar hizmet etmeye devam etti. “Emekli 
hoca, emekli vaiz” ifadelerini duyunca müdahale 
ederdi; “Evladım! Hocanın emeklisi olmaz, hocanın 
emektarı olur” derdi.
Ülkenin zor günlerden geçtiği dönemlerde çektiği, 
karşılaştığı sıkıntıları bazen kendisi bazen de öğren-
cisi olan hocalarımız anlatırdı. 28 Şubat döneminde 
de teftiş vb. gerekçelerle onur kırıcı tavırlara karşı 
da vakarlı durmasını bildi. Vasat ümmet tabirinin 
müşahhas haliydi. İfrat ve tefrite kaçmadan, tane 
tane, sakin bir üslupla ve ikna edici delillerle çekin-

meden hakkı dile getiren ender vaizlerden ve hatip-
lerdendi. Konuşmalarında pek çok konuya değinir-
di. Genelde güncel konulardan, doğrudan tedavisi 
gereken meselelerden seçerdi sohbet konularını. 
Vaazlarında özetle üç şey öne çıkardı: Akaid, ahkam 
ve ahlak.
Yaşının ilerlemesine ve bazı sağlık sorunları yaşa-
masına rağmen ders okutmayı terk etmezdi. Bize 
Cessâs’ın Ahkâmü’l-Kur’an adlı eserini okutmuştu. 
Kurduğu vakfın adı “İmam Ebû Hânîfe ve İmam 
Mâturîdî Araştırma Vakfı” olsa da şöyle derdi: Dört 
ilim halkası oluşturalım isterim; Halkalardan biri 
Hanefî mezhebini, diğeri Şâfiî mezhebini, öteki 
Mâliki mezhebini ve sonuncusu da Hanbeli mezhe-
bini öğrensin. Bu temennisi belki de ileride uluslara-
rası bir İslâmi İlimler Merkezi düşüncesinin nüvesiy-
di. Mezhep, cemaat, tarikat ayrımı yapmadan 
bütün Müslümanları kucaklayan bir tavrı vardı.
Dersleri bereketli geçerdi. Sınıf başkanlarına 
mümessil derdi. Onun dersinin olduğu gün mümes-
sil olarak kursun hemen karşısında olan evine gider, 
gelişine eşlik ederdik. Bu kadarlık bir eşlik etmeyi 
bile çok önemserdik zira o mesafede bile boş bırak-
maz eşsiz tecrübesinden bir şeyler aktarırdı. Çoğun-
lukla ilk blok dersler onun olurdu. Dersin bitmesine 
beş dakika kala izin isterdik genelde. Bu iznin sebebi 
simit mi derdi ve evet cevabını alınca çoğunlukla o 
gün simitlerimizi kendisi ısmarlardı. Davetlerimize 
icabet ederdi. Biz de ders dahil her türlü birlikteliği 

ondan istifade etmede fırsat olarak görürdük.�Biri-
kiminin çok fazla olmasının yanında edebiyattan 
tarihe, akaidden tasavvufa çeşitliliği de dikkat 
çekiciydi. Bahsettiği konularla tevafuk eden çok 
beyit okurdu. Yaşının ilerlediğini ve yorulduğunu 
anlattığı zamanlarda genellikle “Göstermiyor ayna-
lar beni artık ben diye. Titreşir hatıralar nerde eski 
sen diye.” şeklindeki beyti okurdu. Dersler tarih, 
yakın tarih, aktüel meseleler gibi dikkat çekici ve 
cazip çeşitlilikte geçerdi. Bol bol okumanın ve okut-
manın faziletine değinir ve nasihat ederdi. Bize sık 
sık “iyi giyinin, kıyafetiniz temiz ve düzgün” olsun 
diye tembihlerdi.
Öğrencilerine bıraktığı en büyük miras belki de 
“gayret-i dîniyye”sidir. İmkansızlıklar içinde Allah’ın 
dinine hizmet için yollar aramanın, engelleri aşma-
nın, yılmadan ve usanmadan mücadele etmenin 
örneğidir. Hatta çok daraldığı anlar olmuş ama asla 
bıkmamış ve geri çekilmemişti. Çünkü onun hafız, 
hoca, alim yetiştirmek diye bir derdi vardı. Ömrü 
boyunca derdinin, davasının peşinden gitti. Belki de 
öğrencilerinin ona karşı en büyük vefası, bu dert ile 
dertlenmek olacaktır. Mevla okumaktan, okutmak-
tan, okuyana destek olmaktan geri komasın bizle-
ri…

* Yetişmesinde emeği olan binlerce öğrencisinden biri.”

İlim Adamı Yetiştirmeye Adanmış Bir Ömür

Ahmet  Vanlıoğlu

mehmetekim60Mehmet Ekim
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böylece "gül-gülistan değil" dediği Hindistan'dan 
ayrılmıştır. Bu ve diğer seyahatlerindeki ilginç tecrü-
belerini yaptığı tercüme-şerhin uygun gördüğü 
kısımlarına "hikâyet" başlığı altında serpiştiren 
Muhammed bin Ahmed sadece bununla da yetin-
memiş, İbnü'l-Baytâr'ın metnini bulduğu/gördüğü 
yeni bitki ve tedavilerle zenginleştirmiş, tecrübe 
ettiği ve faydasından emin olduğu bazı ilaçları 
"mücerrebtir" kaydıyla okuyucuya bildirmiştir. 
Böylece rahat okunabilen, öğretici ve eğlenceli yeni 
bir metin ortaya koymuştur.
Edirneli Muhammed bin Ahmed örneğinde gördü-
ğümüz üzere erken modern dönem Osmanlı seya-
hat ve hatırat yazarları listesine eklenmesi gereken 
ve henüz yeterince bilinmeyen onlarca isim bulun-
maktadır. Bu yazar ve eserleri keşfetmek için 
nereye ve nasıl bakacağımızı bilmeli ve her şeyden 
evvel bakmayı istemeliyiz.

Osmanlı Dünyasında Birinci Şahıs
Anlatıları Üzerine Notlar (2)

mfatihcalisir@gmail.com
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   ÇÖL KAPLANI
“FAHREDDİN” - III

Tacettin Girgin tacettingirgin7@gmail.com

    

Kıymetli Serdivan Ajans okurları, Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa öykü tefrikamı-
zın üçüncü serisi ile yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki iki tefrikamızda Fahri 
Paşa’nın Medine’ye gönderilme sürecini, zorlu yolculuğunu, uğradığı ihaneti 
ve birçok cereyan eden hadiseleri işlemiştik. Artık Fahri Paşa Medine 
topraklarında, kendilerini coşkulu ile karşılayan Medine halkı ile beraber 
Medine Tren İstasyonunda…

Fahri Paşa Resulullah’ın ravzasına doğru bakıp halini anlattıktan sonra, onu 
kendisine getiren ilk sesleniş Vali Basri Paşa’dan gelmiştir. Basri Paşa 
kendisini makamına davet eder. Fakat az önce gayri samimi Fahri Paşa ve 
askerlerini Tren istasyonunda karşılayanların arasında Şerif Hüseyin ve 
oğulları da vardır. Fahri Paşa’nın gelişi onları erken bir şekilde Medine’ye 
girme emellerini erteletmiş idi. Şerif Hüseyin elinde ki davetiyeyi Fahri 
Paşa’ya uzatarak akşam kendisini yemeğe çağırır. Fahri Paşa durumu 
değerlendireceğini mutlaka gelmek istediğini söyler. Fahri Paşa tüm kalaba-
lık ile beraber oradan hareket eder, işte tam o sırada ceketinin cebine bir el 
girdiğini ve bir pusula bıraktığını görür. Kişinin yüzünü seçememiştir fakat 
artık iletilen mesaj Fahri Paşa’nın cebindedir. 

Resulullah’in Huzurunda Fahri Paşa Ve Aslan-
lari

        Fahrettin Paşa ilk olarak Resulullah’ın mescidi-
ne doğru askerleri ile yönelir. Tüm askerler ile bera-
ber selamla kapısından içeri girerler. Fahri Paşa bu 
güne kadar hissetmediği güzel duygular içinde aynı 
zamanda birçok cephede savaşmış olmasına 
rağmen bugüne kadar hissetmediği ağır mesuliyeti 
hissetmektedir. 
Hazreti Peygamberimizin tam karşısına gelince 
durur. Dilinden o söz çıkıverir: 

-Ben garip bir Fahrettin, huzurunda biçareyim ey 
Allah’ın habibi, kanımın son damlasına kadar 
hizmetkarıyım mescidinin ve şehrinin.  
Tüm askerler aynı duygular ile Peygamberin ravza-
sını selamlarlar. Selamlama bölümünün diğer 
kapısından çıkıldığında Fahri Paşa gördükleri karşı-
sında şaşkına döner.

 Ensardır Medine Halki

O mübarek topraklara gidenlerin, gitmeyenlerin de 
fotoğraflardan gördüğü kadarıyla gözlerinde şekil-
lenecektir. Selamlama kapısının çıkışından 
Cennet-ül Baki’ye kadar olan büyük avluya uzunca 
bir sofra serilmiştir. Sofra ya hiç kimse oturmamış 
sofranın başlarında imkânları nispetince evlerinden 
bir şeyler yaparak sofraya getirmiş Medine Halkı 
vardır. Tüm askerler daha önce kolay kolay karşı-
laşmadıkları bu manzara karşısında şaşkındır. Fahri 
Paşa tebessüm ederek askerlerine döner ve; 

-Sizler muhacirsiniz, muhacir kendisine kucak açan 
aşını paylaşan Ensar kardeşine sarılır. O halde 
sizlerde sofraya oturunuz muhacirlik neyi icap 
ediyorsa onu yapın der.
Tüm askerler uzunca kurulan sofraya oturur. Fahri 
Paşa Medine Halkından her bir askerin yanına birer 
ikişer oturmalarını rica eder. Ahali de Fahri Paşa’nın 
istediği gibi sofraya kurulurlar. Güneş tepe de 
sofranın başında ise Fahri Paşa,  Basri Paşa ve 
onların o topraklarda ki sadık dostu İbnül Reşid 
vardır. Tren istasyonunda onları karşılayan dost 

düşmandan sadece dostlar vardır şimdi yanında.
Düşmanlar Resullah’ın kabrine dahi giremiyorlar, 
kalpleri müsaade etmiyordu.
Fahri Paşa ayağa kalkar. Fahri Paşa’nın ayağa 
kalkması ile sofrada ki tüm askerler, herkes Fahri 
Paşa’ya dikkat kesilir. Fahri Paşa;

-Sesimin şiddetli bir şekilde çıkmayışı düşünmeyi-
niz ki Fahri Paşa’nın hilimliğindendir, Resulullah’ı 
rahatsız etmek haddim olmayışımdandır. Lakin koç 
yiğitlerim şunu iyi bilesiniz ki; Muhacirlik yalnız 
yapılan yardımı kabul etmek değildir, Muhacirlik 
Ensar’ın misafiri olduğunuz topraklarına sahip 
çıkmak, akşam şehirde suhuleti sağlamak, düşma-
na göz açtırmamaktır. Fakat burası sıradan muha-
cirlik yaptığınız bir şehir de değildir.  Unutmayınız 
her adımınızda Allah’ın resulü ile aynı şehir de 
bulunduğunuzu. Unutmayınız gezdiğiniz her 
sokakta Resulullah’ın evvelce dolaşmış olduğunu, 
Unutmayınız her sıkıntılı anınızda, Allah’ın Resulü 
ve Ashabının ne zorluklar çektiğini…



Şerif Hüseyin 
Şerif Hüseyin aynı zaman da Mekke şerifiydi. Mek-
ke’de kendi öz bağımsızlıklarını ilan etmiş Mekke’yi 
tamamıyla Osmanlı’nın elinden koparmışlardır.  
İsyan vazifesi başladığı esnada ise kendisi Medine 
de değil Mekke de olacaktır. Şerif Hüseyin oğlu 
Abdullah ve Faysal’a akşam ki yemek davetinde 
Fahrettin Paşa’ya yapacakları tertipte mutlaka 
galip gelmelerini emreder. Şerif Hüseyin de akşam 
düzenlenecek olan davette ev sahibi olarak bizzat 
yer alacaktır. 

Medine Valiliği
Vali Basri Paşa koltuğunda oturması için Fahrettin 
Paşa’ya işarette etmiş olsa Fahrettin Paşa vali 
sizlersiniz diyerek bu teklifi ret eder. Basri Paşa’nın 
odasında Medine şehir merkezini gösteren, şehrin 
çevresinde ki köyleri gösteren geniş bir harita 
bulunmaktaydı. Fahrettin Paşa’nın ise asıl görmek 
istediği bu değildi. Fahrettin Paşa, bir isyan başlan-
gıcının asla köyler ve şehir merkezinden daha 
kuytu sarp yerlerden haince olacağını söylemek-
teydi. Basri Paşa çekmecesinden daha da büyükçe 
bir harita çıkararak Fahri Paşa’nın önüne serer. 
Fahrettin Paşa eli ile Medine’nin güney cephesinde 
ki yamaca harita üzerinde yumruğunu vurur ve:

-İşte burası Paşa…
Fahrettin Paşa daha sonra her iki cebindeki ayrı 
ayrı iki pusulayı çıkarır masanın üstüne koyar. 
Pusulalar dan biri Şerif Hüseyin’in bu akşam için 
yemek davetidir. Diğeri ise Tren İstasyonunda 

yüzünü göremediği birinin cebine bıraktığı pusula-
dır. Pusulada bir salonda oturma düzeni çizilmiş bu 
düzende bir yer daire içerisine alınarak işaret 
edilmiştir. Fahri Paşa bunun akşam yemek davetin-
deki olacak olan düzen olduğunu anlar.  Pusulanın 
en alt kısmında ise emir eriniz Hasan yazmaktadır.
Fahri Paşa’ya daha yolculuk başlamadan ismi 
iletilen Hasan, daha o Medine’ye adımını atar 
atmaz kendisine ulaşmıştır. Basri Paşa gönderilen 
pusulada ki mesajın hayıra alamet olmadığını ve 
gitmemesi gerektiğini Fahri Paşaya anlatır. Her ne 
kadar Şerif Hüseyin’in gözü dönmüşlüğünden 
bahsetse de Fahri Paşa gitmeyi kafasına koymuş-
tur. Basri Paşa’ya da kendisinden başka kimsenin 
bilmemesi hususunda tembihte bulunur. 
Fahrettin Paşa, Hasan’ın pusuladaki mesajının bir 
tertip dahi olsa onu önleyeceği yönünde olacağını 
bilir. Akşam henüz olmadan bu sefer yalnız başına 
Peygamberimizin kabrine gider. 
Fahrettin Paşa bu sefer mescitte iki rekât namaz 
kılar. Resulullah’ın kabri başında diz çökmüş ellerini 
açmış ve rabbine yalvarmaktadır. Fahri Paşa’nın 
tek duası Medine’yi tüm düşmanlardan temizleme-
den canının bir müddet daha kendinde emanette 
kalmasıdır. Varlığının Resulullah’a hizmet noktasın-
da anlam bulmasını istemektedir Paşa.
Askerlerine karşı cesur bir komutan, Allah’ın huzu-
runda acziyetini her daim bildiren bir derviş edasıy-
ladır. 

Haince Bir Tertip
Fahrettin Paşa akşam karanlığında davetiyede 

belirtilen yere gitmek üzere atı ile birlikte yol alır. 
Medine şehir merkezine ne uzak ne de yakın 
denilebilecek bir bölgedir davet yeri. Bir köy yerleş-
kesi değil aksine Şerif Hüseyin ve oğullarının zaman 
zaman Medine’nin maneviyatını hiçe sayarak 
eğlence için kurdukları çadır mevkiidir. 
Fahrettin Paşa için hazırlanan yemekte bu çadırla-
rın en büyüğünde gerçekleşecektir.
Fahrettin Paşa içeri girdiğinde biraz da olsa geç 
kaldığını tüm herkesin yerleşik olduğunu görünce 
anlamıştır. U şeklinde düzende kurulan sofrada en 
başta Şerif Hüseyin ve oğulları diğer yerlerde de 
Şerif Hüseyin’in destekçileri olan diğer aşiret reisle-
ri vardır. Fahri Paşa kendisi için ayrılan yere, Şerif 
Abdullah’ın yanına oturmak zorunda kalır. Pusula 
da gösterilen yere ise Medine Tren İstasyonunda 
dahi rastlamadığı birisi vardır. Diğer aşiret reislerini 
karşılamada görmüş fakat onu hiçbir yerde görme-
miştir. 
Şerif Hüseyin’in sofrasında izzet ikram eksilme-
mekle beraber, Şerif sık sık Fahri Paşa’ya ve 
Osmanlı’ya yapmacık övgülerde bulunmaktaydı. 
Yemekler yenip sohbetler edildikten sonra Fahri 
Paşa müsaade ister. Şerif ise bir misafirinin kendisi-
ni selamlamak istediğini Fahri Paşa’ya iletir. Fahri 
Paşa yerine geri oturur ve bekler. Çadırın içine 
Lawrence ve Fahri Paşa’ya ihanet etmiş adamı 
Esad girer. Lawrence Fahri Paşa’nın oturduğu yere 
yaklaşarak belinde ki silahı çıkarır ve Esad’a verir. 
Ondan Fahri Paşa’yı öldürmesini emreder. Esad ise 
tereddüt etmeden silahı alır Fahri Paşa’ya doğrul-
tur…

ÖYKÜ25 ŞUBAT  2020
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Hacıyakuppaşalar Geyve - Mayıs 2016

Gölpark’ ta gün batımı. Serdivan - Mayıs 2018

Geyve  - Nisan 2018

Niğde - Haziran 2017

Ulukışla Niğde - Ağustos 2014

Kırantepe Serdivan - 2016
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       Son birkaç sene içerisinde sosyal medyada kahve 
mağazaları zinciri Starbucks’ın dünya çapında ne 
kadar geliştiğiyle ilgili istatistikleri sık sık görmeye 
başladık. Burada dikkat çeken şey Türkiye’nin 
400’ün üzerinde Starbucks şubesi barındırmasıyla 
listenin zirvelerini görmesidir. Bunun yanında ise 
İtalya’da hiç Starbucks şubesi bulunmayıp son yıllar-
da bir tane açılması ise bir diğer dikkat çekici unsur. 
Bununla ilgili küreselleşmenin artması ve dünyada 
moda rüzgârlarının New York’tan esmesini göz 
önünde bulundurmak, durumun daha iyi anlaşılma-
sını sağlayacaktır.
Memleketim Yunanistan’a göz atacak olursanız, 
neredeyse herkesin gün içerisinde çok fazla kahve 
içtiğini, hatta bu kahveleri dışarıdan aldığını, fakat 
buna rağmen bir Starbucks’a ihtiyaç duyulmadığını 
görürsünüz. Bu anlamda, aşağıda Türkiye’nin güçlü 
kahve kültürü olan bir ülke olmasına rağmen kahve 
kültürüne sahip çıkamadığı görülecektir.
Kamuoyunda Türkiye’nin bu kadar fazla şubeyi 
barındırması genellikle “Statü elde etmek için 
Starbucks’a gidiliyor”, “Starbucks bardağı olimpiyat 
meşalesi gibi taşınıyor” gibi ifadelerle yorumlanıyor. 
Bunun ötesinde Starbucks’taki kahvelerin aşırı dere-
cede pahalı olduğu, bunun yanında tatlarının “zift 
gibi” olduğu söylenmekle birlikte, sırf statü sevdası 
uğruna o kadar para verilip zift gibi kahveye katlanıl-
dığı ifade ediliyor.
Peki, bu tespitler gerçekten yerinde tespitler mi, 
yoksa Starbucks’ı bilmeyen insanlar tarafından 
yapılmış yanlış tespitler mi? Birkaç yanlış bilgi dışın-
da Starbucks hakkında söylenenlerin sonuç itibariyle 
doğru olduğu söylenebilir, ama bunlar görünen 
resim şeklinde bize doğru gözüküyor. Resmin yapılış 
sırasında ve öncesindeki durumla alakalı kimse bir 
bilgi sahibi olmadığı için ortaya çıkan resmin neden 
öyle olduğu yönünde de hiç kimsenin bir bilgisi yok.
Öncelikle yanlış bilinen bilgilerden bahsedecek 
olursak, bunlar ilk başta Starbucks kahvelerinin çok 
pahalı olduğu ve tatlarının zift gibi olduğu şeklindeki 
bilgilerdir. Starbucks’ta başka hiçbir yerde bulama-
yacağınız kadar ucuz kahveler bulabileceğiniz gibi 
kahvelerin çoğunun tadı da zift gibi değil tam tersi 
şekerlidir. Ritzer’in dediği gibi “İçeceklerinin birçoğu 
tatlı, aromalı, bol kremalı ve köpüklüdür. Aslında 
kahve içmeyi pek sevmeyenleri hedef alan kahveler-
dir. Starbucks, ürünlerinin pazarını genişletmek için 
kahveyi çocuksulaştırmıştır... Starbucks geçmişte 
hep kötü kahvelerin içildiği ve güçlü bir kahve kültü-
rünün olmadığı yerlerde büyük bir başarıya ulaştı 
(örneğin 800’den fazla dükkanıyla Japonya). Ancak 
Starbucks’ın, yüksek kaliteli kahveleri olan ve zengin 

kahve kültürüne sahip ülkelerde başarılı olma şansı 
hâlâ çok güçtür (hatta yoktur), (örneğin, İtalya, 
Fransa ve Türkiye)”. Ritzer burada her ne kadar 
Türkiye’yi de Starbcuks’ın başarılı olmasının zor 
olduğu ülkeler arasında saymış olsa da, bu cümleleri 
yazdığı dönemde Türkiye’deki Starbucks şubelerinin 
sayısının 100’den biraz fazla olduğunu bilmek gere-
kir. Sonrasında bu şubelerin sayılarını 4 kat arttırdı-
ğına yönelik Ritzer acaba nasıl bir cevap verirdi?

Tam da burada, yani Starbucks kahvelerinin çocuksu 
olduğunun ifşa edildiği yerde ortaya çıkan resimle 
ilgili bazı bilgiler de gün yüzüne çıkmaktadır. Basitçe 
söyleyebiliriz ki, Türkiye’de insanların Starbucks’ı bu 
denli tercih etme sebebi veyahut Starbucks’ın bu 
derece muzaffer olma sebebi aslında insanların 
kahve zevklerinin olmamasıdır. Eğer statü elde etme 
meselesi tartışılacaksa bu bağlamla birlikte tartışıl-
malıdır.

Burada yazdığım cümlelerde “zengin kahve kültü-
rü”nü “acı kahve”yle özdeş tuttuğuma dikkat 
çekmek isterim. “Kahveyi şekerli içen kahveden 
anlamaz” gibisinden bir şey iddia etme amacında 
değilim ama kahve tiryakilerinin çoğunun kahveyi 
şekersiz ve tamamen sade tercih etmelerinden yola 
çıktığımızda neden böyle bir bağlantı kurduğum 
anlaşılacaktır.
İyi ama Avrupalılar tarafından “Korkunç Türklerin” 
içtiği siyah ve acı içecek, ne oldu da bu ülkelerin 
başını çeken İtalya’da benimsendikten sonra Türki-
ye’de gözden düştü? Burada garip bir duruma daha 
dikkat çekmek istiyorum: Bir zamanlar Avrupalıların 
“acı” diye garip karşıladıkları içeceğe bugün Türkler 

“zift” diyerek karşı çıkıyor. İlk dönemde Avrupa’da 
herhangi bir kahve kültürünün bulunmadığını, bu 
yüzden öteki olarak gördükleri Türklerin kahve 
kültürünü garip karşıladıkları görülmektedir. Şimdi 
ise asırlardır devam eden kahve kültürünü kaybet-
meye başlamış bir Türkiye’yi görüyoruz. Eskiden 
Avrupa’nın yaptığını bugün Türkiye, öteki olarak 
gördüğü dünya sistemine -belki de- oksidentalist bir 
tavırla yapıyor.
Şu an dünya sisteminin uyguladığı sömürü strateji-
leri hiçbirimizin kabul edebileceği şeyler olmasa da, 
ülkede kaliteli kahve yapan neredeyse hiçbir mekân 
yokken Starbucks’ın müşterisi olmak, McDonalds’ın, 
Microsoft’un veya Android’in müşterisi olmaktan 
başka bir şey değildir. Bu durumda -her ne kadar 
dünya sisteminin aygıtlarından biri olsa da- Starbu-
cks’a ve onun müşterilerine tepki göstermek ötekiye 
(dünya sistemine) karşı bir mağlubiyet psikolojisinin 
sonucudur.
Hülasa, ülkede gidilen her kahve dükkânı kaliteli 
kahve yapsaydı, Starbucks İtalya’da olduğu gibi 
veya Yunanistan’ın çoğu şehrinde olduğu gibi Türki-
ye’de de şube açmaya cesaret edemeyecekti. Ancak, 
şu an kahve kültürünü yitirmiş bir toplum bütün bu 
gerçeklerin bir sonucu olarak kahve içmek için 
Starbucks’ı tercih etmektedir. Ülkede kahve zevkine 
sahip bir avuç insan da zaten başka yerlerde köpüklü 
yapmayı bile başaramadıkları kahveyi içmektense 
Starbucks’ın en azından sade ve kaliteli filtre kahve-
sini içmeyi tercih etmektedir.

TOPLUMUN ‘STARBUCKS’LAŞMASI (MI?)
_SalihCanbaz
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NİCE – FRANSA
(Avrupa’nın Akdeniz Güzeli)

Osman Ateş gezenvegulenadam

    

       Bu zamana kadar GezenveGulenAdam’dan hep 
sırt çantalı gezgin hikayeleri dinlediniz. Bu sayımız-
da gezilerime farklı bir boyut kazandırıp, tatilin en 
lüksünü ve en görkemlisini getiriyorum ilgilerinize. 
Neredeyim peki?

Güney Fransa, ve tabi ki Nice.

İstanbul’dan kalkan uçağımla Fransa’yı keşfe 
çıkıyorum bu maceramda. İlk durak yerim tabi ki 
Nice oluyor. Yaklaşık 3 saatlik bir uçuş ile varılan bu 
güzel coğrafya bizden 2 saat geride yaşıyor. Güzel 
bir uçuşun ardından varıyor, hostelime eşyalarımı 
yerleştiriyor ve Nice’i keşfetmeye başlıyorum.
Nice denince akla tertemiz plajlar, kristal gibi su ve 
on iki ay boyunca ışıldayan güneş akla geliyor. 
Zaten dünyanın dört bir yanından dört mevsim 
turistleri ağırlamayı başaran nadir bir bölge Nice. 
Bizim ülkemizde kara kış yaşanırken insanlar 
burada denize girip güneşin tadını çıkarıyor. 
Nice’te gün boyu insanın gözünü gönlünü ferahla-
tan deniz güneşle her gün anlaşmalı olmalı. Öyle 
harika bir hava var ki, kimse denizden çıkmak 
istemiyor ve güneşin yakıcılığına herkes hayran 

kalıyor. Nice’in akıllara sığmayacak güzellikteki 
plajlarında, manzaradan insanın nefesi kesiliyor. 
Tabiri caizse keyif yeri burası…

Güney Fransa sahilleri boyunca en güzel plajların, 
denizin Nice’te olduğunu çok rahat söyleyebilirim. 

Denizi tertemiz, rengi muhteşem. 
Turkuazın en berrak olduğu bir bölge burası.
Akdeniz’in kıyısında Riviera bölgesinin batısında 
bulunan Nice; Fransa’nın en güzel şehri olma unva-
nını çoktan hak etmiş. Sahilleri aynen Miami hava-
sında, her yerden denize girilebiliyor. Deniz kena-
rından yükselen Fransız binaları, palmiyeler ve plaj. 
Nice’i anlatan en güzel tanım. Güney Fransa keşif-
lerimde sahilden ve denizden biraz uzaklaşıyor ve 
Nice’in en çok ziyaretçi çeken kasabası Saint-Pa-
ul-De-Vence’a geçiyorum. Burası özellikle zengin 
tarihi, muhteşem manzaraları ve yemyeşil doğa-
sıyla dikkat çeken bir yer. 1538 yılında I. François 
tarafından yaptırılmış etrafımızı saran surlar ve 
devasa giriş kapısından (Kraliyet kapısı diyorlar) 
şehre giriyorum. Fransa’ya baktığım zaman dikka-
timi çeken en önemli nokta, Fransızlar tarihlerine 

çok iyi sahip çıkmışlar. Bütün yapılar orijinal hali 
üzerine duruyor ve biz ziyaretçilerini selamlıyor. 
Bunun en güzel örneği de Saint-Paul-De-Vence 
kasabası…
Burada gezerken gerek tarihi otantik sokakları 
gerekse doku ve galerileri ile sanata doyacağımı 
daha gezimin ilk gününden anlamıştım. Adım adım 
gezdiğim her sokakta binaları sarmış çiçekler görü-
yorum. Her evin önü çiçek bahçesi gibi. Anlaşılan 
buna çok önem veriyor ve çok güzel bakıyorlar. Yol 
üstünde devasa bir kilise karşılıyor beni. 12. yy’dan 
kalma bu kilise aslında şehre adını veren Saint Pau 
de Vence’ın kilisesi. Sanatın iç içe olduğu kasabada 
uğrak noktalardan birisi de işte bu tarihi kilise. İçi 
oldukça sade yapılmış, ihtişam ve şaşaadan kaçınıl-
mış bu tarihi kilisede Hristiyanlar halen ibadetlerini 
yerine getirebiliyorlar. Bu kısa geziden sonra güzel 
havayı ve dar sokakların güzelliğini kaçırmamak 
için hemen yola devam ediyorum. 
Bu kasabada sanat ne de güzel dışa vurulmuş. Yola 
çıkmadan önce okuduğum anekdotlarda Picas-
so’ya rastlamıştım. Gezerken onun hatıralarını ve 
eserlerini de görüyor olmak beni çok etkiliyor 
doğrusu. Sanat eserlerinin sergilendiği galeriden, 



kaldığı otele varana kadar, hatıralarının olduğu 
noktalar işaret parmaklarının ucunda herkesin. 
Kısa bir kahve molası esnasında yöre halkından da 
dinleme imkânım oluyor Picassoyu. Uzun bir süre 
burada kaldığını söylüyorlar ve hatta geldiğinde;  
burada istediğim kadar kalırım, yerim, içerim ama 
para vermem demiş ve vermemişte. Benim 
sayemde bu kasabanız şana şöhrete kavuşacak 
sizde bundan faydalanacaksınız, o yüzden benden 
para istemeyin. Picasso’nun bu cümleleri biraz 
enaniyet kokuyor gibi gelse de, yıllar sonra ustanın 
söylediği gerçekleşmiş ve hatıralarını görmek için 
turistlerin akın ettiği bir kasaba olmuş. 
Kasabanın meydanında Fransa’nın yöresel oyunu-
nu oynayan insanlara denk geliyorum. Yöresel 
derken folklör tarzı bir oyundan söz etmiyorum, 
bizim çocukken oynadığımız misket mantığı bir 
oyun. Ortada sarı bir top var ve ellerinde gülle 
biçimi topları bu sarı topun en yakınına atan oyunu 
kazanıyor. Bundan neden bahsetmek istedim? 
Çünkü manzara çok ilginç geliyor turistlere. Oyna-
yanlar da çocuklar veya gençler değil, ihtiyarlar. Adı 
petang olan bu oyun, aslında Orta Çağ’dan kalma 
ve erkekleri kadınlardan uzak tutmak için yaratıl-
mış bir zaman geçirme olayı.  Nice’de en çok 

hoşuma giden şey masmavi denizin yanına yapılan 
kordon. İnsanlar sahil boyu bu kordonda dolaşabili-
yorlar, en can alıcı nokta ise uzayıp giden bisiklet 
yolu tabiki. Bir bisikletçi olarak beni hayran bırakan 
bu manzarayı da paylaşmak istedim sizlerle.  Avru-
panın Akdeniz güzeli Nice; sakinlik, deniz, dağ 
havası almak isteyenler için tam bir cennet. 
Nice’liler sabah kahvaltısında socca yiyorlar. Nedir 
peki bu socca; bizim bildiğimiz soğanlı börek 
esasında. Sabah uyandığınızda Nice sokaklarına 
çıktığınız vakit, bizde nasıl simitçileri görüyorsanız 
burada da socca satan insanları göreceksiniz. 
Normalde Fransızlar kruvasan yiyorlar ama, Nice’in 
kendine özgü geleneği olduğu için onlar kruvasan 
değil soccayı tercih ediyor. Bir Anadolu çocuğu 
olarak hamur işine aşina olduğum için, socca da çok 
hoşuma gidiyor haliyle. Nice’te zamanım çok 
eğlenceli ve güzel geçiyor. En keyif aldığım yerler 
arasında parklar da büyük yer tutuyor. Bunların en 
güzeli de büyük su parkı. Bu parkta zemin ıslak ve 
fıskiyelerden habire su fışkırıyor. Bunun sebebi de, 
parkın etrafının yemyeşil olması ve birçok tarihi 
eserin bulunması. Yerler sürekli ıslak ve sulu oldu-
ğunda bu muhteşem manzaranın siluetleri su 
yüzeyinde yansısın diye yapıyorlarmış bunu. Bu 

görüntü yakalanınca da haliyle turistlerin cazibe 
merkezi halini almış. Nice’te her saat, ayrı bir hayat 
ayrı bir manzara var. Ben bunların hiçbirini kaçırma 
taraftarı olmadığım için, yoruldum kelimesini 
özellikle burada hayatımdan çıkarıyorum ve 
yoluma devam ediyorum. Gün batımında olabile-
ceğim en güzel manzaraya bakıyorum. Eğer ömür 
uzatan manzaralar görmek istiyorsanız kesinlikle 
buradaki Mavi Sahiller diyorum. Nice’e yaklaşık 
15-20 dakika uzaklıktaki Bill-France burası. Manza-
ramda aşağıda muhteşem bir koy var ve oldukça 
derin olan bir koy. Yine de her yer plaj. Zaten Fran-
sa’da özel plaj mantığı neredeyse yok, her yer halk 
plajıdır. Şaşkınlık iki ki, halk plajı deniliyor ama hepsi 
pırıl pırıl.  Nice’ten sonra Fransa’yı keşfe devam 
edeceğim, buradan Paris’e geçeceğim. Paris başta 
olmak üzere bazı yerler bana çok büyük hayal 
kırıklığı yaşatsa da Nice bu hayal kırıklıklarının 
hiçbirisini hak etmiyor ve Fransa’nın incisi olarak 
biz gelen ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. 
Nice mi? 
Kesinlikle tavsiye ederim.
GezenveGulenAdam’dan sevgi ile…

SEYAHAT29 ŞUBAT  2020
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Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde 
bahar dönemi dersleri başlıyor. Her dönem 
birbirinden değerli akademisyen ve araştır-
macıların dersler verdiği Akademi’de bu 
dönemde de 7 farklı akademi çalışma grubu 
ve 18 ders başlığı yer alıyor. 

7 Farklı Akademi Çalışma Grubu

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisinde güz 
ve bahar dönemi olmak üzere sene boyun-
ca seminer programları gerçekleşmeye 
devam ediyor. 7 farklı akademi çalışma 
grubu altında 6 haftalık zengin ders içeriği 
ve tek seçimlik alan dersleriyle gerçekleşen 
seminer programları, öğrencilerin akade-
mik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı 
sunmayı amaçlıyor. İlan edilen bir çalışma 
grubunu seçen öğrenciler, seçmiş oldukları 
alanda derinleşme ve akademik üretimin 
bir parçası olma fırsatını yakalıyorlar. 

18 Ders Başlığı

2019-2020 Bahar döneminde; Felsefe, 
Mimarlık, Tarih, Sinema, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Müzik gibi 
farklı disiplinlerde 7 farklı çalışma grubu 

altında toplam 18 ders başlığı yer alıyor. 
Alanında yetkin isimler tarafından verilen 
derslere yine başvuru-mülâkat yoluyla 
öğrenci alımı yapılacak. İlgi duydukları 
alanda kendilerini geliştirmek; sosyal ve 
kültürel seviyelerini artırmak isteyen lisans, 
lisansüstü ve doktora öğrencileri için Fikir 
ve Sanat Akademisi’nin bahar dönemi 
başvuruları 24 Şubat – 8 Mart 2020 tarihle-
ri arasında fikirvesanat.org internet sitesi 
üzerinden gerçekleşecek. Başvuru sonuçla-
rı yine aynı siteden 8 Mart Pazar günü 
açıklanacak.

6 Haftalık Program

Bahar dönemi açılış dersine “Tanzimattan 
Cumhuriyete Yeni Türk Edebiyatında Zirve 
Şahsiyetler” başlığıyla İnci Enginün konuk 
olacak. Akademi’de dersler 9 Mart Pazarte-
si günü başlayacak. 6 hafta boyunca hafta 
içi her gün gerçekleşecek derslerin bitiş 
tarihi ise 17 Nisan Cuma günü. 6 haftalık 
eğitimlerini tamamlayan katılımcılar 
akademik üretimin bir parçası olarak, 
çalışma gruplarına özel sunum gerçekleştir-
me fırsatı bulacaklar.

Fikir ve Sanat Akademisi’nde
Bahar Dönemi Başlıyor

Açılış Dersi
İnci Enginün

Filozof Gibi Düşünmek – Bilgi
Rahmi Karakuş

Mimârlık Felsefesi
Cengiz Çakmak

Geleneksel Mimârîyi Anla-
mak
Seda Özen Bilgili

İslâm Öncesi Türklerde 
Toplum 
Yapısı ve Devlet Yönetimi
Ahmet Taşağıl

Osmanlı Modernleşmesi
Necmettin Alkan

Senaryo Atölyesi
Görkem Yeltan

Sinematografik Bakış
Aybars Bora Kahyaoğlu

Siyaset Bilimi Teorileri
Köksal Şahin

Uluslararası İlişkiler Teorileri
Tuncay Kardaş

Aile İçi İlişkiler ve İletişim
Mehmet Kaya
 
Çocuk ve Ergen Gelişimi
Erol Uğur

Türk Sanat Müziği Koro 
Çalışması
Mustafa Doğan Dikmen

Temel Nota Eğitimi 
Hacı Bekir Kurşunet

Şan Eğitimi
Nilgün Sazak

Tasavvuf Okumaları
Ali Vasfi Kurt

Hüsn-i Hat
Orhan Altuğ

Ebru Sanatı
Songül Ergün

Seramik Obje Tasarımı
Tuba Marmara

BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ
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Çocuklar Bu Akademi’de

Serdivan Belediyesi’nin 7-14 yaş çocukların alternatif bir eğitimle gelişimlerine 
katkı sağlaması için hayata geçirmiş olduğu Çocuk Akademisi’nde bahar 
dönemi dersleri başladı.

Çocuklar İçin 18 Branş

Bahar döneminde 18 farklı branşla kapılarını açan Çocuk Akademisi 450 öğren-
ciye ev sahipliği yapıyor. Okul eğitimlerinin yanı sıra Cumartesi ve Pazar günleri 
Serdivan Çocuk Akademisi’ni tercih eden çocuklar kendileri için hazırlanmış 
zengin ders içeriğiyle sosyal ve kültürel gelişimlerini sürdürüyorlar. Deneyimli 
eğitmenler eşliğinde devam eden atölyelerde çocuklar hem öğreniyor hem 
uygulama fırsatı buluyorlar. 

8 Haftalık Eğitimler

Çocuk Akademisi’nde Bahar döneminin açılışı; Moda Tasarımı, Renkli Düşler 
Atölyesi, Dekoratif Çamur Şekillendirme, Hüsn-i Hat, Temel Dinî Bilgiler, Oyun 
Atölyesi, İngilizce Atölyesi, Çocuk Korosu ve Neşeli Bilim Atölyesi dersleriyle 
gerçekleşti.  Alanında deneyimli eğitmenler tarafından 8 hafta boyunca verile-
cek eğitimler Cumartesi ve Pazar grupları şeklinde devam edecek. Çocuk 
Akademisi’nde gerçekleşecek diğer dersler ise şöyle; Karikatür, Ney, Çini, Ebru, 
Ritim, Gitar, Temel Nota Eğitimi, Fotoğraf Stüdyosu ve İşaret Dili. 

Çocuk Akademisinde Bahar Dönemi Başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Serdivan Fikir ve Sanat 
Akademisi’nin ortaklaşa düzenlediği 2020 Sakarya Uluslararası Öğrenciler 
Akademisi başladı. 
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi bünyesinde gerçekleşen derslerde ülkemiz-
de eğitim gören öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak 

amaçlanıyor. Siyasi ve İktisadi Meseleler, Türkiye Politik Tarihi ve Meseleleri, 
Sosyolojik Düşünce Tarihi, Dijital Tasarım, Felsefe Meseleleri, Temel Fotoğraf 
Eğitimi, Akademik Araştırma ve Teknikleri Yazımı, Ebru ve Çini, Türk Müziği 
Kültürü ve İcrası gibi başlıklarda 10 hafta boyunca gerçekleşecek dersler Serdi-
van Fikir ve Sanat Akademisi’nde devam edecek. 

Serdivan Fikir  Sanat’ta
Uluslararası Öğrenci Akademisi 
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Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman

Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü

Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü

Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü

Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana

Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana

Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Ay, şafağa yakın bir mum gibi erimeden

Dağlar çivilendikleri yerde çürümeden

Bebekler hayta hayta yürümeden

Geleceğim diyorum, geleceğim sana

Ne olur kesin bir takvim sorma bana

Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Beklesen de olur, beklemesen de

Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende

Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde

Hangi ses yürekten çağırır beni sana

Geleceğim diyorum, takvim sorma bana

Ihlamur çiçek açtığı zaman.

Bahaeddin Karakoç


