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Siz de Serdivan Ajans’ta yazabilirsiniz.
Dur, Bak ve Yorumla köşemizde 
gördüğünüz fotoğrafları, kendi fikir ve 
duygu dünyanızı yansıtacak şekilde 
yorumlayıp bize gönderebilirsiniz.

Avlular, kentlerde halkın birbiri ve yöne-
tim ile etkileşim sağlayabildiği alanlar 
olmuştur. Bu işlevleri ile İslamiyet’in 
doğuşundan yakın dönemlere kadar, 
mabedlerin önemli bir unsuru olmuşlar-
dır. 

Turgut Cansever kimdi? Düşünür, mimar 
ve bilge adamdı. Hangisi daha önemliydi, 
diye soracak olursanız,  bilge’liği  diye 
cevap verirdim hiç tereddüt etmeden. 
Ama bu üç temel özelliğini birbirinden 
ayırt etmek çok da kolay değil kanımca.

“Okumuyoruz” şikâyeti ne kadar yerinde 
bir şikâyet? Bunu tartışıp esasında yersiz 
bir retorikten ibaret olduğunu söyleyebi-
liriz. Ama önce bir başka sualle başlamalı 
konuya. Neden okuyacağız? 

Sosyolojiden siyaset bilimine çoğu alanın 
terminolojisine yeni yeni eklenen 
kavramlar oldu.  “Başarısız devlet” (failed 
state) kavramı da bu kavramlar arasında 
akademik metinlerde ve medyada en çok 
tercih edilenler arasında. 
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Serinin ikinci yazısında Ayasofya Külliyesi 
bölümlerinin devamından bahsetmiştik. Serinin 
bu yazısında ise, I. Mahmud Kütüphânesi ile artık 
içine girdiğimiz Ayasofya’nın, içerisindeki 
detaylara değinmeye çalışacağız.

Mimar, restoratör Seda Özen Bilgili ile yapıların
restorasyonu, korunması ve geleneksel mimarinin
unutulmaya yüz tutmuş yönlerini konuştuk.
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ne şerh düşerken izlediği yolu, vaazların kullandığı dili 
takdir edenler olduğu gibi aykırı bulanlar da oldu. Her 
insan gibi o da hatasıyla ve sevabıyla bu hayatı yaşadı 
ve gitti. Ağustos 1982'de vefat ettiğinde vasiyeti 
üzerine cenazesi sadece yakın çevresine duyuruldu. 
Üsküdar'daki Karacaahmet mezarlığına defnedildi.

100’ün Üzerinde Eser

Fikri hayatı zikzaklar çizen Gölpınarlı'nın üretkenliği 
ise hiç durmaz. İrili ufaklı 114 kitabından bahsedebiliriz. 
Nasıl sığdırdı bir ömre bu verimliliği? Ne motive etti 
onu? Bilmiyoruz. Dile hakim olmak dışında çeşitli 
meziyetler gerektiren üretkenliği her şeyin dışında 
takdire şayan. 400'e yakın ilmi makaleyi yazmak, 
bugün en fazla eser veren akademisyenleri bile kıskan-
dıracak düzeyde. Bu eserlerin içerisinde ders kitapları 
olarak okutulan da bulunuyor, kaynak kitaplar, 
serbest çalışmalar, hatta Kur'an meali de.

Tarikat araştırmaları alanında hâlâ onun çalışmaları 
aşılabilmiş değildir. Mevlana'ya, Yunus'a, Baki'ye, 
Nedim'e, Fuzuli'ye, Pir Sultan Abdal'a, Âşık Paşa'ya, 
Hayyam'a, Hafız'a, Kaygusuz Vizeli Alaeddin'e, Namık 
Kemal'e ve daha nicesine dair yaptığı titiz çalışmaları, 
o günkü şartlarda geniş kitleler tarafından karşılık 
bulamadı. Peki bugün farklı mı? Kıymetini bilebiliyor 
muyuz? Kitaplarının bir kısmının baskısı yapılmadığını 
söyleyeyim, gerisini siz düşünün. Bu tip eserleri maale-
sef uzaktan sevmekten yana bir tercih hakkı kullanıyo-
ruz. Orada bir yerde sessizce durmasından mutlu 
gibiyiz. Sonra "Neden geleneğe dair nitelikli çalışmalar 
yapacak adam bulamıyoruz?" sorusunun sonsuz 
döngüsünde dolanıyoruz.

       Abdülbaki Gölpınarlı'ya dair ilk bilmemiz gereken 
göçebe ama şehirli bir ailede doğduğu ve büyüdüğü. 
Şehirli olmanın ne demek olduğunun en mümeyyiz 
vasfını üzerinde toplamış birinden bahsediyoruz. 
(Bunu tam olarak size anlatmaya çalışmaktansa dinlet-
meyi tercih edeceğim. Youtube'a "Gölpınarlı İstanbul" 
yazın ve 7 dakikalık orjinal ses kaydını dinleyin lütfen. 
Muhtemelen yan tarafta çıkacak olan Bursa ve Mevla-
na'ya dair ses kayıtlarına da kayıtsız kalamayacaksı-
nız.)

İsim Değişiklikleri

Önce Mustafa İzzet adını alır. Ailenin çocukları uzun 
ömürlü olmadıkları için onun bahtının açık olması 
duasıyla ismini "Baki" olarak değiştirirler. İleride 
kendisi "Baki'nin Kulu" anlamına gelen Abdülbaki ile 
güncelleyecektir. Ocak 1900'de dünyaya geldiğinde, 
Baba tarafı Azerbaycan'dan önce Bursa'ya, daha sonra 
İstanbul Kadırga'ya gelmiştir. Annesi son derece 
otoriter bir Çerkez hanımefendisidir. Kendi meşrebinin 
daha çok anne tarafına benzediğini ömrünün sonuna 
doğru daha iyi anlayacaktır. 

Babası şairdir ve mevlevi yolunun müntesiplerinden-
dir. O yüzden Abdülbaki'nin oyun oynama ve ilim, 
edep öğrenme mekanı mevlevihane ve medresedir. 
Öyle bir çevrededir ki kendi insicamı içerisinde doğal 
olarak Arapça ve Farsçayı öğrenir. Bu Farsça bilgisinin Ayasofya Kütüphânesi Okuma salonu

dıştan görünümü, kaynakça: TDVİA

BİYOGRAFİ BİYOGRAFİ
Yusuf Temizcan y.temizcan@gmail.com

ileride Divan Edebiyatı'nın zirve eserlerini tercüme ve 
şerh etmeye yarayacağından, Mevlana'nın dünyasına 
derinlemesine girmesini sağlayacağından muhteme-
len habersizdir. 

Öğretmenlik ve İdari İşler

16 yaşında babasını kaybedince erkenden çalışma 
hayatının içerisinde bulur kendini. Neyse ki ağır ve 
ilgisiz işlerle değil, Coğrafya ve Farsça dersleri vermek 
suretiyle bir mesaiye girişir. Kağıtçılık ve kitap işleri ile 
ilgilenir. Bağlamından kopmaz yani. 25 yaşından sonra 
kalan eğitimini hızlıca tamamlar ve doçentliğe kadar 
yükselir. Çeşitli illerde öğretmenlik ve idarecilik yapar.

Zihninin dağınıklığı, onlarca farklı tarikat yoluna girip 
çıkması, türlü ideolojik yollarla iştigali ve bugün savun-
duğunun tam zıddını yarın savunabilme potansiyeli, 
onu istikrarlı bir çizgide ilerlemekten alıkoyar. 1945'te 
Marksist faaliyetlerde bulunmak suçlamasıyla on ay 
hapis yatarak yargılanır ve daha sonra beraat eder. 
Şiiliğe ilgi duymuş ve bir ara Türkçü de olmuştur. Haya-
tının bir döneminde dinsiz olduğunu da söyler. Mevle-
vilik ile Melamilik arasında gider gelir. İlk eserini ithaf 
ettiği ve övgülerini yücelterek sunduğu Fuad Köprü-
lü'ye birkaç yıl sonra "bizi kullandı, bizim çalışmalarımı-
zın altına kendi imzasını attı", "Yunus'tan hiç anlama-
dan yalan yanlış şeyler yazdı" gibi ağır ithamlarda 
bulunabilmiştir. 

Didaktik Üslup

Mesnevi, Divan-ı Kebir, Hurufilik, İslam Mezhepleri, 
Tasavvufi Deyimler, Hafız Divanı, Alevi Bektaşi Nefes-
leri, Hayyam ve Rubaileri, Rümeli'de Yörükler, Hacı 
Bektaş-ı Veli, Yunus Emre Divanı, Tıp İlmi ve Meşhur 
Hekimler... Eserlerinin hepsini buraya sığdırmamız 
mümkün değil. Bu kitapların çoğunda didaktik bir 
üslup hakimdir. Karşısında bir öğrenci varmış da 
onlara ders anlatıyormuş gibi sunar. Çünkü eser 
vermek kadar önemsediği bir diğer husus talebe 
yetiştirmektir. Murat Bardakçı, Ali Alparslan, Hikmet 
İlaydın öğrencilerinden sadece birkaçı. Katıksız bir 
İstanbul beyefendisi oluşunu eserlerine de ilmek ilmek 
işler. Zihnî berraklığı üst düzey, tahlil ve mukayese 
yönü kuvvetlidir. Güler yüzlü ve yumuşak huyluluğu 
çevresindekilerin en çok vurguladıkları özelliklerinden.

İlber Ortaylı'nın "cahil bunlar" capslerinin çok meşhur 
olduğu bir dönemde kendisi ile söyleşi yapan bir 
gazeteci "Peki siz kendinizi kimlerin yanında cahil 
hissedersiniz?" diye sorar. Hoca hiç tereddütsüz şu 
cevabı verir: "Abdulbaki Gölpınarlı, Halil İnalcık, Ernest 
Mandel vd."

Mevlana'yı ve yolunu çok sever, ondan bahsederken 
çoğu sefer gözleri yaşarır. Geleneğin en verimli eserleri-

Abdülbaki Gölpınarlı'nın eserleri arasında bu yazıyı 
yazarken güncel baskıları olanlar "Divan-ı Kebir"i (Türkiye 
İş Bankası Yayınları), "Pir Sultan Abdal"ı (Kapı Yayınları), 

"Hz. Ali'nin Hutbeleri" (Derin Yayınları), "Maarif"i (İnkılap 
Kitabevi) bir incelemenizi öneririm. Ayrıca Ahmed Güner 
Sayar Hoca'nın kaleme aldığı "Abdülbaki Gölpınarlı" adlı 
biyografik çalışmaya da ilgi duyanlar bakabilirler. 

İzleyin

Okuyun

Youtube'daki orjinal ses kayıtlarının dışında, TRT 
Diyanet'in 2015'te hazırladığı Portreler Galerisi'nin 24. 
Bölümü'ne müsait olduğunuzda bakın derim.

Arayanlar Bulur
Abdülbaki
Gölpınarlı
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avlusu, içerisinde gerçekleşen eylemlere cevap verebi-

len nitelikteki yapısı ile kendisinden sonra inşa edilen 

çeşitli medeniyetlerdeki camilerin avlu tipolojisine 

örnek teşkil etmiştir.

         Tarihsel süreçte varlık göstermiş tüm medeniyet-

lerde ortak bir ihtiyaç olan toplanma, bir arada çeşitli 

amaçlarla paylaşım içerisinde olma hali, toplumları bu 

gereksinimleri için mekânlar oluşturmaya yönlendir-

miştir.

 

Avlular, kentlerde halkın birbiri ve yönetim ile 

etkileşim sağlayabildiği alanlar olmuştur. Bu işlevi ile 

İslamiyet’in doğuşundan yakın dönemlere kadar 

mabedlerin önemli bir unsuru olagelmiştir.

 

Kamusal alanlar ile mabetlerin ilişkisinde kurgulayıcı 

mekânlar olan avlular, yarı kamusal bir konumda 

değerlendirilebilirler.

Etimolojik olarak ‘toplanılan yer’ anlamına gelen ‘cami’ 

kelimesinin mimari karşılığı olan tarih boyunca inşa 

edilmiş yapıların, kapalı alanlarının yanı sıra, açık 

avluları da ibadetle birlikte çeşitli amaçlarla toplanılan 

mekan olma işlevlerini sürdürmüşlerdir. Cami avluları 

müslümanların bayramlaşma, sohbet etme, dini/siya-

si meseleleri görüşme, eğitim öğretim, mahkemelerin 

kurulup davalara bakılması ve belirli günlerde pazarla-

rın kurulması vb. işlevlere ev sahipliği yapmıştır. 

MİMARÎ MİMARÎ
İrem CERAN iceran@fsm.edu.tr

Şam Emeviye Camii’nden itibaren enine gelişme 

gösteren dikdörtgen planlı, çok ayaklı ordugah tipi, 

dört eyvanlı, tek kubbeli tek mekanlı, çok kubbeli çok 

ayaklı, çok işlevli zaviyeli ve merkezi kubbeli plan 

şemalı neredeyse tüm cami tiplerinde avlu bulunmak-

tadır.

 

Araplar, Hicretin ilk yıllarında yarattıkları mimari 

biçimleri Bizans - Sasani ve erken hristiyanlık dönemle-

rinde eski Mısır’ın kalıntıları üzerine kurarak geliştir-

mişlerdir. O dönemden kalan iç avlu, mimaride islam 

gelenekleri ve mahremiyete uygun bir çözüm olduğun-

dan benimsenmiş ve yaygınlaştırılmıştır. İç avlu aynı 

zamanda bu ülkelerdeki iklim koşulları ve sosyal 

ilişkiler açısından en uygun çözüm olduğundan konut, 

han, kervansaray ve cami gibi hemen hemen her yapı 

türünde rahatlıkla kullanılmıştır.

İslamiyetin ilk camisi olarak kabul edilen Mescid-i 

Nebevi’nin duvarlarla sınırlandırılmış üstü açık bir 

avlusu vardır. Bu avlu ibadet yeri olduğu kadar, cemaa-

ti karşılama, barındırma ve bir araya toplama işlevleri-

ni karşılayan, insanların buluşma ve iletişim kurmaları-

nı sağlayan önemli bir alandır. Mescid-i Nebevi’nin 

Mescid-i Nebevi plan gelişim şeması

Mescid-i Nebevi temsili görünüm modeli 

Hz. Peygamber ilk caminin yapımından hemen sonra 

Mescid-i Nebevi’nin duvarına bitişik şekilde bir eğitim 

kurumu olarak hizmet veren Suffa’yı kurmuştur. 

Eğitim fonksiyonunun yanı sıra Medine şehrinin 

ihtiyaç sahiplerinin barınma yeri olarak da kullanılan 

Suffa, cami ile eğitimin birbirinden ayrı düşünülemez 

iki unsur olduğunun ilk örneği olmuştur.

Böylece Mescid-i Nebevi; İslam tarihindeki ilk cami 

olmasının yanında, tasarımı ve sahip olduğu çoklu 

program düzeni ile ilk külliye örneğidir.

İlk İslam devletlerinden olan Emevi ve Abbasi Devletle-

ri dönemlerinde yapılan korunaklı saray yapıları ve bu 

yapılara bağlı birçok birimden oluşan yapı toplulukları 

vardır. Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu Devletleri’nde 

ribat olarak adlandırılan çok programlı külliye tipinde 

yapılanmalar görülmektedir.

 

İlk İslam camilerinin mimari değeri hakkında açık ve 

kesin bilgiyi, asırlar boyunca bir bünye değişikliği 

geçirmeden ayakta kalan Emeviler tarafından inşa 

edilen Şam’daki Emevi Cami’nden edinmek mümkün-

dür. Ne yazık ki günümüzde Suriye’de süren iç savaş 

nedeniyle kısmen yıkıma uğrayarak zarar görmüştür.

Emevi Camisi kompleksinde bir ibadet yeri, geniş bir 

avlu ve orayı ziyarete gelen hacılar için yüzlerce oda 

bulunmaktadır. Binanın yerleşim planında Medine’de-

ki Peygamber Camisi temel alınmıştır. 10 yıl boyunca 

bu yeni ulu camiyi inşa etmesi için yüzlerce taş ustası 

ve zanaatkâr bu büyük projede çalışmıştır.

Eğitim fonksiyonunun yanı sıra Emevi Cami’nin avlusu-

nun, kentin meydanı ve insanlar için bir iletişim alanı 

olduğunu yapılmış resim ve gravürlere bakarak 

söylemek mümkündür. Kuzey Afrika’daki ilk İslam 

şehri olan Kayrevan’da bulunan Kayrevan Camii’in 

yapımına Ukbe bin Nafi tarafından 670 yılında başlan-

mış, yapı Emevi Halifesi Hişam bin Abdülmelik 

zamanında tamamlanmıştır. 135x80 m'lik bir alana 

inşa edilmiş olan caminin, 67x56 m boyutlarında 

revakla çevrilmiş bir avlusu vardır. İnşa edildiği dönem-

den itibaren işgallerden dolayı zarar gören yapı, 724 

yılında Emevi Halifesi Hişam b. Abdülmelik tarafından 

genişletilmiş, ardından 772 yılında Abbasiler dönemin-

de tekrar inşa edildikten sonra günümüze ulaşan son 

haline kavuşmuştur.

Şam Emeviye Cami (706-714/71)

Şam Emevi Cami Avlusu

Kayrevan Cami

Endülüs Emeviler’in başkenti olan Kurtuba’da 876 

yılında I.Abdurrahman tarafından inşa edilen Kurtuba 

Cami, ilk yapıldığında 75x100 m ölçülerine sahip idi. 

Yapı, yıllar içerisinde orijinal plan şemasına uygun 

şekilde yapılan eklemeler sonucunda 175x334 m boyut-

larına ulaşarak, İslamiyetin en büyük camilerinden biri 

haline gelmiştir. Yapı, inşa edildiği ilk plan şemasından 

genişletilmiş son haline kadar, önceleri revaksız sonra-

sında revakların eklendiği bir avluya sahiptir.

 

Samarra Ulu Cami, 848- 852 yılları arasında tarihin 

yapılmış en büyük camisi olarak inşa ettirilmiştir. Cami, 

ziyadeleri (dış avlusu) ile birlikte yaklaşık 150.000 

m2’lik bir alana sahiptir. Avlusu işlevsel olarak farklı bir 

amaç için inşa edilen ve bu durumun yapıya olan 

Kurtuba Cami

etkisini açıkça görebildiğimiz en önemli örneklerden 

biridir. Samarra Ulu Cami’nin büyük avlusu, askerlerin 

bir arada namaz kılmalarını sağlamak üzere ibadet 

alanı genişletilmiş bir mekân olmanın yanı sıra, namaz 

saatleri dışında çeşitli askeri eğitim ve talimlerin alanı 

da olmalıdır. Korunaklı kalın avlu duvarlarına ve gözet-

leme kulesi olarak kullanılabilecek tasarımı olan bir 

minareye sahip olması yapının askeri özelliklerine 

vurgu yapmaktadır.

Mescid-i Nebevi Medine’nin ilk camisi olmanın yanı 

sıra ilim, kültür, din ve siyaset konularında merkez 

olması yönü ile caminin İslam toplumundaki konumu 

ile alakalı parametreleri belirlemiştir. İslam dinini 

benimseyen Emevi ve Abbasi medeniyetlerinde cami 

öğesinin fiziksel ve sosyal anlamda daha da güçlene-

rek, kentin merkezi olan, toplumun bir araya geldiği ve 

avlularında derslerin yapıldığı mekânlara dönüştüğü-

nü tüm bu örneklerden halen görebiliyoruz.
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avlusu, içerisinde gerçekleşen eylemlere cevap verebi-

len nitelikteki yapısı ile kendisinden sonra inşa edilen 

çeşitli medeniyetlerdeki camilerin avlu tipolojisine 

örnek teşkil etmiştir.

         Tarihsel süreçte varlık göstermiş tüm medeniyet-

lerde ortak bir ihtiyaç olan toplanma, bir arada çeşitli 

amaçlarla paylaşım içerisinde olma hali, toplumları bu 

gereksinimleri için mekânlar oluşturmaya yönlendir-

miştir.

 

Avlular, kentlerde halkın birbiri ve yönetim ile 

etkileşim sağlayabildiği alanlar olmuştur. Bu işlevi ile 

İslamiyet’in doğuşundan yakın dönemlere kadar 

mabedlerin önemli bir unsuru olagelmiştir.

 

Kamusal alanlar ile mabetlerin ilişkisinde kurgulayıcı 

mekânlar olan avlular, yarı kamusal bir konumda 

değerlendirilebilirler.

Etimolojik olarak ‘toplanılan yer’ anlamına gelen ‘cami’ 

kelimesinin mimari karşılığı olan tarih boyunca inşa 

edilmiş yapıların, kapalı alanlarının yanı sıra, açık 

avluları da ibadetle birlikte çeşitli amaçlarla toplanılan 

mekan olma işlevlerini sürdürmüşlerdir. Cami avluları 

müslümanların bayramlaşma, sohbet etme, dini/siya-

si meseleleri görüşme, eğitim öğretim, mahkemelerin 

kurulup davalara bakılması ve belirli günlerde pazarla-

rın kurulması vb. işlevlere ev sahipliği yapmıştır. 
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alanı genişletilmiş bir mekân olmanın yanı sıra, namaz 

saatleri dışında çeşitli askeri eğitim ve talimlerin alanı 

da olmalıdır. Korunaklı kalın avlu duvarlarına ve gözet-

leme kulesi olarak kullanılabilecek tasarımı olan bir 

minareye sahip olması yapının askeri özelliklerine 

vurgu yapmaktadır.
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olması yönü ile caminin İslam toplumundaki konumu 

ile alakalı parametreleri belirlemiştir. İslam dinini 

benimseyen Emevi ve Abbasi medeniyetlerinde cami 

öğesinin fiziksel ve sosyal anlamda daha da güçlene-

rek, kentin merkezi olan, toplumun bir araya geldiği ve 

avlularında derslerin yapıldığı mekânlara dönüştüğü-
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anlamında, koruma anlamında iş birliği lazım. Karşıt 
cepheler olmaması lazım. Dolayısıyla devlette birincisi 
bürokrasiyi azaltmak, insanlara pozitif yaklaşmak, 
evini korumak isteyen insanı yüreklendirmek gerek. 
Yani işini zorlaştırmak bir yana, korumak isteyen 
insanı teşvik etmek lazım. Çünkü eski eser alıp onu 
toparlamak aslında psikolojik olarak insanı mutlu 
eden bir şey. Bir şeyi onarmak, hayata kazandırmak 
insanı rahatlatan bir şey. Ama restorasyonlarda 
karşılaştığımız sorunlar, bıktırıcı olduğu zaman 
insanlar ikincisine, üçüncüsüne tövbe ediyor. Dolayısıy-
la süreç şeffaf olmalı. Bir kurum size yanlış yaptığınız 
için ceza kesmek yerine, diyelim ki aşı boyasının nasıl 
yapılacağını anlatmalı, destek olmalı Korumanın 
başarısı, insanla olur. Önce iletişim... Kurullar çivi çaktır-
mıyor diye yanlış bir anlaşılma var. Çaktırıyor ama sen 
doğru çakmayı bil, neyi çakacağını bil. Dolayısıyla da 
devlete düşen görev; korumak isteyen insanlara 
pozitif yaklaşmak, yardımcı olmak ve çözüm merkezi 
olmak. Bunda hem belediyelerin, yerel yönetimlerin 
kadrolarının da bu şekilde olması lazım. “Bu boyayı 
böyle yapmayın, burada bu tip bir boya kullanın, 
şurada şu tip doğrama yapmayın böyle bir şey yapın, 
çatınız için şunu yapın” gibi önce dostane yaklaşımlar-
la yön verilmeli. Yapma demektense nasıl yapılacağını 
gösterme konusunda çözüm merkezi olması lazım. 

diploma istemiyor neredeyse. O yüzden de elimizde 
olan ustalar, usta yetiştirmemiş. Ustanın çocuğu 
ustalık yapmak istememiş, sabır gerektiren işleri 
yapamamış. Sistem, elindeki insan stoğunu, bir planla-
ma teşkilatıyla yönlendirme yapmalı. Sen usta olacak-
sın ve sen şuralarda görevi yapacaksın. Şu köylerin 
restorasyonunu, ahşap ev yapıldığı zaman, tamir 
edeceğimiz zaman sana gelecekler.
 
Dünyada sanıyorum en çeşitli sivil mimarlık örnekleri-
ne sahibiz. Çok çeşitliliğimiz var. Çok kültürlüyüz. Hem 
İstanbul çok kültürlü hem Türkiye çok kültürlü. Başka 
ülkelerin; Afrika'dan tutun Fransa, İngiltere gibi 
Avrupa ülkelerinde en fazla 10 çeşit yapı tipi olduğunu 
düşünüyorum. Bizim yüz çeşit yapı tipimizin olduğunu 
düşünüyorum. Aşırı büyük zenginlik ve biz bu kadar 
zenginlik ile başa çıkamamışız. Şimdi ise korkunç bir 
fakirlik çekmeye başladık. Maltepe'nin bir sokağı ile 
Urfa Birecik'in bir sokağı aynı. Eskiden Bursa'ya 
baktığınızda nasıl tanıyorsunuz? Ulu Camii’den 
tanıyorsunuz. Kendine özgü bir yapısı var. Ya da işte 
Harran evini gördüğünüzde Harran'da olduğunu 
mimarisinden anlarsınız değil mi? Bir Kastamonu 
konağı ile bir Rize evini ayırt edebilirsiniz. Dolayısıyla 
bu konuda çok uzman olmasanız bile bu konulara 
vakıf olabilirsiniz, algılarsınız. Velhasıl kelam bu 
konularda bir kültür politikamız yok. Sadece koruma 
kurulları var; ama şu anda bir yalıyla kırsaldaki bir 
yapının koruma konusundaki mevzuatı tümüyle aynı. 
Dolayısıyla mevzuat, bakış değişmeli. Restorasyona 
izin veren kurumlar alanında aktif olarak uygulama 
yapan insanlardan oluşmalı. Bizim koruma sorunları-
mızdan birincisi bürokrasi, -insanların bürokrasiden 
korkmaları- ikincisi malzeme temini, üçüncüsü usta 
temini. Dolayısıyla hiçbiri yok ve ülkemizde yapıları 
korumak çok zor. Kurallar çok katı, bu kadar şeyin 
yanında insanlara kolaylık sağlanması gerekir. Mesela 
malzeme temini veya usta organizasyonu gibi. Geçen 
sene Diyarbakır Sur içindeki restorasyonlarda belirli 
bir alanda arkadaşıma danışmanlık yaptım ve bakanlı-
ğa şunu önerdim: “buraya Ordu'dan veya İstanbul'dan 
usta getireceğinize yöre insanını yetiştirin yüz taşçı, 
yüz ahşap ustası, yüz metal ustası yetiştirin. Çünkü 
Diyarbakır'da, farz edelim bu tarihi eserlere yirmi sene 
sonra bakım onarım gerektiğinde İstanbul’dan gelen 
müteahhitler mi yapacak? Yörenin insanı yetişsin. 
İŞKUR vasıtasıyla böyle bir program açın, hem de 
restorasyonlarınızda bu insanları kullanın.” dedim. 
Olumlu da karşılandı, umarım her yerde insan yetiştir-
menin temelini atabiliriz. 

Türkiye'de mimari restorasyonun şu andaki 
durumu nedir? Olması gereken yerde miyiz? 
Kültür varlıklarımızı düşündüğümüzde ne durum-
dayız?

Türkiye'de helva yok. Yani Türkiye'de her şey var. 
Kanun var, kural var, insan var, usta da var, malzeme 
de. Bazen bunlardan biri olmayabilir, bizde hepsi var; 
ama helva yok.

Kültür mirası koruma konusunda politika geliştirilmeli. 
İnsanlarımız için bürokrasi zor ve herkesin eski eserle 
ilgili o esere/yapıya has sorunları var. Kimi ahşap bir 
yapının çizimlerini yapması için mimar bulmaya 
çalışıyor, kimi uygulayacak ahşap ustası arıyor. Bir 
yandan, sade bir ahşap ev ile bir görkemli yapının tabi 
olduğu bürokrasi aynı. Sorunlardan bir başkası, sözgeli-
mi Şişli'de zamanında tarihi doku bir bütün olarak 
korunmadığı için 8 katlı binaların arasında kalmış 3 
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katlı bir binanız var. Ne yapmak istiyorsunuz? Siz de 
beş kat ilave almak istiyorsunuz. Sizin kârgir bir binaya 
beş katı ilave yapabilmeniz için o binanın sadece ön 
cephesini tiyatro dokusu gibi koruyup, üstüne kat 
ilave etmeniz ve tüm yapının taşıyıcı sistemini değiştir-
meniz gerekiyor. Bunlar, çevre bir bütün olarak, bir 
doku olarak korunamadığı için karşılaştığımız sorunlar-
dan biri. Mimar arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla 
Amerika’da benzer örneklerde dezavantajlı olan bu 
parsel sahiplerine, yapıları korumaları için başka bölge-
lerden ek imarlı alan sağlanıyormuş. Bir başka örnek 
verelim kırda/köyde baba, dede yadigarı bir yeriniz var. 
Yapınız tescilli de değil, Kültür Bakanlığı henüz kırsal 
alanın tescilini yapmadı. Tescil etse halkın çivi çaktırıl-
mama söylentisinin korkusuyla evlerini yıkma ihtimal-
leri var. Köyde ahşap eviniz var, tescilli veya tescilsiz ve 
onarmak istiyorsunuz; ne yapacaksınız? Bürokrasiyi 
bir tarafa bırakalım, bu iş geçmişte imece ile yapılıyor-
du, günümüzde imece bitti. Ne yapacaksınız, usta 
arayacaksınız, usta yok. Kastamonu’da meslek okulu 
var ahşap üzerine. Buradan mezun olan çocuk 
restorasyona atlamak istiyor, mimarlığa atlamak 
istiyor, mühendisliğe atlamak istiyor. Kendi şehrine 
köylerine dahi hizmet veremiyor.

Bütün bu sorunlar; üniversitelerdeki hocalarımızın, 
belediyelerdeki, bakanlıklardaki meslektaşlarımızın 
uygulama pratikleri olmaması nedeniyle, sahadaki 
sorunları düzeltme yönünde güçlerini kullanmamala-
rından kaynaklanıyor.

Usta organizasyonu, malzeme temini, evini yaptırmak 
isteyen ile iş arayan mimarların buluşturulması böyle 

Restorasyon niye iyi olmuyor? Ustamız yok çünkü... 
Ben mimarım, arkamı dönemiyorum hiçbir işe. Her 
ustanın en iyisini bulmak zorundayım. Az sayıda usta 
kişi olunca uygulama pahalı oluyor. Şimdi Türkiye’de 
yüz ahşap ev yapan usta olsa fiyat ucuzlar, üstelik 
betonarmenin çok daha altına gelir ve çok daha kolay 
ulaşırız. Ben şimdi modern kerpiç yapı yapmak 
istiyorum, ustası yok... Nasıl yapılacak? Öneriyoruz 
ama insan kaynağı lazım, insan kaynağının etkin 
kullanımı lazım. 

Çok teşekkürler hocam, bir sorum daha olacak 
benim. Günümüzde küreselleşme ve hızlı değişi-
min dolayısıyla kentlerin geçmişten taşıdığı 
değerleri tehdit altına alan bir sürece girdiğini 
kabul edersek, bu bağlamda özellikle tarihi yapıla-
rın korunmasına ve yaşatılmasına yönelik bireyle-
re ve kurumlara düşen sorumluluklar nelerdir? 
Bununla ilgili örnek bir proje var mı?

Mesela şu an belediyelerimizden biri, danışma merke-
zi açmaya hazırlanıyor. Tescillenmiş eski eserlerin 
yüzde sekseni diyelim suç duyurusuna uğramış. Niye? 
Çünkü restorasyonu yanlış yapıyor. Vatandaş ahşap 
doğrama yapacak ustaya ulaşamıyor plastik esaslı 
yapıyor. Bu sorunları yok etmek için, bir danışma 
merkezi lazım. Devlet ile halk arasında restorasyon 
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Usta organizasyonunu konuşacaktık, bu soruya 
da cevap vermiş oluyorsunuz.

Ben bunu vakıflara önerdim. Dedim ki sizin elinizde bir 
güç var. Restorasyon ihalesi veriyorsunuz, istediğiniz 
talebi yapabilirsiniz. Siz deyin ki; ustalar sertifikasyona 
tabi olacak ve ihalelerimde ben sertifikalı insan çalıştı-
racağım. Çünkü bizde şöyle bir sorun var. Bir taşçının 
yanında iki ay çalışan çıkıp ben taşçı ustası oldum, 
müteahhit oldum deyip çıkmaya başlıyor. Bunun bir 
kontrolü yok, kimse kimseden diploma istemiyor. 
Hatta kimse bir mimardan, mühendisten artık 

Sistem, bir planlama teşkilatıyla elindeki insan stoğunu yönlendirme yapmalı. 
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anlamında, koruma anlamında iş birliği lazım. Karşıt 
cepheler olmaması lazım. Dolayısıyla devlette birincisi 
bürokrasiyi azaltmak, insanlara pozitif yaklaşmak, 
evini korumak isteyen insanı yüreklendirmek gerek. 
Yani işini zorlaştırmak bir yana, korumak isteyen 
insanı teşvik etmek lazım. Çünkü eski eser alıp onu 
toparlamak aslında psikolojik olarak insanı mutlu 
eden bir şey. Bir şeyi onarmak, hayata kazandırmak 
insanı rahatlatan bir şey. Ama restorasyonlarda 
karşılaştığımız sorunlar, bıktırıcı olduğu zaman 
insanlar ikincisine, üçüncüsüne tövbe ediyor. Dolayısıy-
la süreç şeffaf olmalı. Bir kurum size yanlış yaptığınız 
için ceza kesmek yerine, diyelim ki aşı boyasının nasıl 
yapılacağını anlatmalı, destek olmalı Korumanın 
başarısı, insanla olur. Önce iletişim... Kurullar çivi çaktır-
mıyor diye yanlış bir anlaşılma var. Çaktırıyor ama sen 
doğru çakmayı bil, neyi çakacağını bil. Dolayısıyla da 
devlete düşen görev; korumak isteyen insanlara 
pozitif yaklaşmak, yardımcı olmak ve çözüm merkezi 
olmak. Bunda hem belediyelerin, yerel yönetimlerin 
kadrolarının da bu şekilde olması lazım. “Bu boyayı 
böyle yapmayın, burada bu tip bir boya kullanın, 
şurada şu tip doğrama yapmayın böyle bir şey yapın, 
çatınız için şunu yapın” gibi önce dostane yaklaşımlar-
la yön verilmeli. Yapma demektense nasıl yapılacağını 
gösterme konusunda çözüm merkezi olması lazım. 

diploma istemiyor neredeyse. O yüzden de elimizde 
olan ustalar, usta yetiştirmemiş. Ustanın çocuğu 
ustalık yapmak istememiş, sabır gerektiren işleri 
yapamamış. Sistem, elindeki insan stoğunu, bir planla-
ma teşkilatıyla yönlendirme yapmalı. Sen usta olacak-
sın ve sen şuralarda görevi yapacaksın. Şu köylerin 
restorasyonunu, ahşap ev yapıldığı zaman, tamir 
edeceğimiz zaman sana gelecekler.
 
Dünyada sanıyorum en çeşitli sivil mimarlık örnekleri-
ne sahibiz. Çok çeşitliliğimiz var. Çok kültürlüyüz. Hem 
İstanbul çok kültürlü hem Türkiye çok kültürlü. Başka 
ülkelerin; Afrika'dan tutun Fransa, İngiltere gibi 
Avrupa ülkelerinde en fazla 10 çeşit yapı tipi olduğunu 
düşünüyorum. Bizim yüz çeşit yapı tipimizin olduğunu 
düşünüyorum. Aşırı büyük zenginlik ve biz bu kadar 
zenginlik ile başa çıkamamışız. Şimdi ise korkunç bir 
fakirlik çekmeye başladık. Maltepe'nin bir sokağı ile 
Urfa Birecik'in bir sokağı aynı. Eskiden Bursa'ya 
baktığınızda nasıl tanıyorsunuz? Ulu Camii’den 
tanıyorsunuz. Kendine özgü bir yapısı var. Ya da işte 
Harran evini gördüğünüzde Harran'da olduğunu 
mimarisinden anlarsınız değil mi? Bir Kastamonu 
konağı ile bir Rize evini ayırt edebilirsiniz. Dolayısıyla 
bu konuda çok uzman olmasanız bile bu konulara 
vakıf olabilirsiniz, algılarsınız. Velhasıl kelam bu 
konularda bir kültür politikamız yok. Sadece koruma 
kurulları var; ama şu anda bir yalıyla kırsaldaki bir 
yapının koruma konusundaki mevzuatı tümüyle aynı. 
Dolayısıyla mevzuat, bakış değişmeli. Restorasyona 
izin veren kurumlar alanında aktif olarak uygulama 
yapan insanlardan oluşmalı. Bizim koruma sorunları-
mızdan birincisi bürokrasi, -insanların bürokrasiden 
korkmaları- ikincisi malzeme temini, üçüncüsü usta 
temini. Dolayısıyla hiçbiri yok ve ülkemizde yapıları 
korumak çok zor. Kurallar çok katı, bu kadar şeyin 
yanında insanlara kolaylık sağlanması gerekir. Mesela 
malzeme temini veya usta organizasyonu gibi. Geçen 
sene Diyarbakır Sur içindeki restorasyonlarda belirli 
bir alanda arkadaşıma danışmanlık yaptım ve bakanlı-
ğa şunu önerdim: “buraya Ordu'dan veya İstanbul'dan 
usta getireceğinize yöre insanını yetiştirin yüz taşçı, 
yüz ahşap ustası, yüz metal ustası yetiştirin. Çünkü 
Diyarbakır'da, farz edelim bu tarihi eserlere yirmi sene 
sonra bakım onarım gerektiğinde İstanbul’dan gelen 
müteahhitler mi yapacak? Yörenin insanı yetişsin. 
İŞKUR vasıtasıyla böyle bir program açın, hem de 
restorasyonlarınızda bu insanları kullanın.” dedim. 
Olumlu da karşılandı, umarım her yerde insan yetiştir-
menin temelini atabiliriz. 

Türkiye'de mimari restorasyonun şu andaki 
durumu nedir? Olması gereken yerde miyiz? 
Kültür varlıklarımızı düşündüğümüzde ne durum-
dayız?

Türkiye'de helva yok. Yani Türkiye'de her şey var. 
Kanun var, kural var, insan var, usta da var, malzeme 
de. Bazen bunlardan biri olmayabilir, bizde hepsi var; 
ama helva yok.

Kültür mirası koruma konusunda politika geliştirilmeli. 
İnsanlarımız için bürokrasi zor ve herkesin eski eserle 
ilgili o esere/yapıya has sorunları var. Kimi ahşap bir 
yapının çizimlerini yapması için mimar bulmaya 
çalışıyor, kimi uygulayacak ahşap ustası arıyor. Bir 
yandan, sade bir ahşap ev ile bir görkemli yapının tabi 
olduğu bürokrasi aynı. Sorunlardan bir başkası, sözgeli-
mi Şişli'de zamanında tarihi doku bir bütün olarak 
korunmadığı için 8 katlı binaların arasında kalmış 3 
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katlı bir binanız var. Ne yapmak istiyorsunuz? Siz de 
beş kat ilave almak istiyorsunuz. Sizin kârgir bir binaya 
beş katı ilave yapabilmeniz için o binanın sadece ön 
cephesini tiyatro dokusu gibi koruyup, üstüne kat 
ilave etmeniz ve tüm yapının taşıyıcı sistemini değiştir-
meniz gerekiyor. Bunlar, çevre bir bütün olarak, bir 
doku olarak korunamadığı için karşılaştığımız sorunlar-
dan biri. Mimar arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla 
Amerika’da benzer örneklerde dezavantajlı olan bu 
parsel sahiplerine, yapıları korumaları için başka bölge-
lerden ek imarlı alan sağlanıyormuş. Bir başka örnek 
verelim kırda/köyde baba, dede yadigarı bir yeriniz var. 
Yapınız tescilli de değil, Kültür Bakanlığı henüz kırsal 
alanın tescilini yapmadı. Tescil etse halkın çivi çaktırıl-
mama söylentisinin korkusuyla evlerini yıkma ihtimal-
leri var. Köyde ahşap eviniz var, tescilli veya tescilsiz ve 
onarmak istiyorsunuz; ne yapacaksınız? Bürokrasiyi 
bir tarafa bırakalım, bu iş geçmişte imece ile yapılıyor-
du, günümüzde imece bitti. Ne yapacaksınız, usta 
arayacaksınız, usta yok. Kastamonu’da meslek okulu 
var ahşap üzerine. Buradan mezun olan çocuk 
restorasyona atlamak istiyor, mimarlığa atlamak 
istiyor, mühendisliğe atlamak istiyor. Kendi şehrine 
köylerine dahi hizmet veremiyor.

Bütün bu sorunlar; üniversitelerdeki hocalarımızın, 
belediyelerdeki, bakanlıklardaki meslektaşlarımızın 
uygulama pratikleri olmaması nedeniyle, sahadaki 
sorunları düzeltme yönünde güçlerini kullanmamala-
rından kaynaklanıyor.

Usta organizasyonu, malzeme temini, evini yaptırmak 
isteyen ile iş arayan mimarların buluşturulması böyle 

Restorasyon niye iyi olmuyor? Ustamız yok çünkü... 
Ben mimarım, arkamı dönemiyorum hiçbir işe. Her 
ustanın en iyisini bulmak zorundayım. Az sayıda usta 
kişi olunca uygulama pahalı oluyor. Şimdi Türkiye’de 
yüz ahşap ev yapan usta olsa fiyat ucuzlar, üstelik 
betonarmenin çok daha altına gelir ve çok daha kolay 
ulaşırız. Ben şimdi modern kerpiç yapı yapmak 
istiyorum, ustası yok... Nasıl yapılacak? Öneriyoruz 
ama insan kaynağı lazım, insan kaynağının etkin 
kullanımı lazım. 

Çok teşekkürler hocam, bir sorum daha olacak 
benim. Günümüzde küreselleşme ve hızlı değişi-
min dolayısıyla kentlerin geçmişten taşıdığı 
değerleri tehdit altına alan bir sürece girdiğini 
kabul edersek, bu bağlamda özellikle tarihi yapıla-
rın korunmasına ve yaşatılmasına yönelik bireyle-
re ve kurumlara düşen sorumluluklar nelerdir? 
Bununla ilgili örnek bir proje var mı?

Mesela şu an belediyelerimizden biri, danışma merke-
zi açmaya hazırlanıyor. Tescillenmiş eski eserlerin 
yüzde sekseni diyelim suç duyurusuna uğramış. Niye? 
Çünkü restorasyonu yanlış yapıyor. Vatandaş ahşap 
doğrama yapacak ustaya ulaşamıyor plastik esaslı 
yapıyor. Bu sorunları yok etmek için, bir danışma 
merkezi lazım. Devlet ile halk arasında restorasyon 
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Birde hocam sizin sosyal medyadaki paylaşımları-
nızdan mülhem, bu korumanın fizikî yönü dışında 
bir de arşiv koruması istiyorsunuz anladığım 
kadarıyla dijital olarak. Görsel olarak da bizim 
elimizde kalması çok kıymetli sanıyorum. 

Evet. Osmanlı İmparatorluğunda kültür varlıklarına 
karşı duyulan ilginin ortaya çıkışının Tanzimat dönemi 
ile çağdaş olduğu görülür, Âsâr-ı atika’nın korunması 
ile ilgili olarak Osmanlı Döneminde 19. yüzyıl ikinci 
yarısında nizamnameler yayınlanır. Cumhuriyetle 
birlikte Eski Eser Encümeni kurulur. Anıt eserlerimiz 
belgelenmeye başlar. Günümüzde Eski Eser Encüme-
ni'nin arşivi bir koruma kurulunun dolabında ve bu 
arşiv güncel dosyalara kopyalanmamıştır. Yıllarca 
insanlar arşiv yapmış, belgeleme yapmış ancak ulusal 
bir arşiv kurulmamış, insanlara arşivlerini bağışlama 
çağrısı yapılmış şu ana kadar. Günümüzde devlete ait 
arşivler bir araya getiriliyor. Hatta Topkapı Sarayı 
arşivinin dahi büyük bir kısmı Osmanlı arşivlerine gitti. 
Çünkü bunlar kişilere açık değildi. Bunlar geçmişte 
sadece belirli insanların gördüğü arşivlerdi. Birçok 
arşiv toplanıyor, hatta tapu kadastronun arşivi de her 
ne kadar istemesek de yapı bir müzeye dönüşeceği 
için tapu kadastronun arşivi de Osmanlı Arşivine gitti. 
Umarım bunların değeri bilinir. Umarım bu arşivler 
herkese açık olur. Umarım arşivin dere yatağında 
olması bizi üzecek sorunlar yaratmaz. Geçtiğimiz 
günlerde İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüpha-
nesi arşivinden bir perspektif buldum, iç mimari 
perspektif o da tesadüfen bambaşka Beykoz haritala-
rıyla ilgili bir dosyanın içinden çıktı. Osmanlı Dönemi’n-
de açılmış veteriner hekimlik eğitim birimine veya bir 

konaktaki ahıra ait olduğunu düşünüyorum. Oysa 
geçen sene bir ahırı canlandırmaya çalışırken 
Türkiye'de hiç örnek alabileceğim ahır çizimi yok 
demiştim. Kitap da yok, yayın da yok. Bulduğum proje, 
muhtemelen bir ahır perspektifi ama başı yok, sonu 
yok, adı yok. Arşivlerin tasnif edilip ilgili dokümanların 
ilgili insanların dikkatini çekebilecek şekilde kullanıma 
açık olması gerekiyor. Osmanlıca bilen mimar hocamız 
iki kişi, Osmanlıca bilen iç mimarlık, peyzaj, tekstil 
hocası ise hiç yok. Osmanlı arşivinde yüz milyon 
belgemiz var. Bunların büyük çoğunluğu okunmadı. 
Ve bizim bütün mimarlık bilgimiz, birikimimiz bu 
dosyalarda yatıyor. Ben de okuyamıyorum ama kimin 
iyi okuduğunu biliyorum ve onunla çalışıyorum. Bu da 
bir yol yöntem, ihtiyacımız olduğunu bilsek, arşivlerde 
eski kumaşları, isimlerini, inşaat defterlerine ulaşabile-
ceğimizi bilsek, eski planlara ulaşacağımızı bilsek 
kendimiz Osmanlıca bilmesek dahi bilenle çalışırız.

Kafelerimize bakın, müze haline getirilmiş konaklarımı-

Su, ağaç ve yapı 
arasında çok eskiden 
beri ilişkimiz var.

za bakın, bir tane bile düzgün yapılmış sedir yok. Sedir 
bizim için çok önemli çünkü biz o sedirin üstünde 
yemek yemişiz, çok geniş olanlarda uyumuşuz, 
oturmuşuz, toplantı yapmışız. Bizim için her ev bir oda, 
otağ. Bir oda demek, bizim için otağı demek yani bir 
çadır. Bizim her odamız bir çadır demek. Bilirsiniz 
evlenen çocuğa bir oda açılıyordu, bir ev açılıyordu. Ev 
açmak demek, oda açmak demekti. Yani kendi 
gusülhanesiyle, sabit dolap düzeniyle… İsraf yoktu. 
Yeni eşya almak yoktu, zaten evin içindeki her şey 
sabit eşyalarla tefriş edilmişti. Ne bu dolap kültürü 
incelendi ne de bu yaşam kültürü incelendi. İnceleyen-
ler var ama günlük yaşama katkısı, etkisi yok… Her şey 
geliyor, helvanın yokluğuna dayanıyor. Japonlar şimdi 
gökdelen yapsa dahi onda eski evindeki kültüründen 
bir şeyler barındırıyor. Bizim Japonlarla ortak öğeleri-
miz var. Pabuçluk var, tarihi evlerde seki altı düzenimiz 
var onlarda da genkan deniliyor. Japonlar çağdaş 
teknolojiyi uygulasa da geleneksel detaylarını, düzen-
lerini yeni yapılarına taşıyor. Tandırı çağdaş hale 

getiriyor, elektrikli hale getiriyor ama o düzeni yaşatı-
yor. En eski Japon şirketi; ahşap tapınaklar inşa eden 
Kongō Gumi imiş. Bu şirket 540 yılında kurulmuş, 
1400 yıldır bu işleri yapıyorlarmış. Yakın zamanda 
büyük bir şirketin şemsiyesi altına girmişler ancak 
ustaları hâlâ tapınak bakımlarında çalışıyorlarmış. 
Ahşap yapı üzerine birikimlerini unutmuyorlar. Ve 
ahşap yapı yapıyorlar. Hala apartmanları ahşap yapı. 
Dönemin gerçeklerine göre belirli bir mesafe koymu-
şuz. Hatta başlarda Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi 
kurumlara, nesiller arasında köprülük edecek insanlar 
getirilmiş. Ancak insan yetiştirilmemiş, 1950’lerde 
artık tümüyle geçmişten kopmuşuz. Geçtiğimiz 
günlerde Beykoz ile ilgili haritalara bakarken Atatürk 
Kitaplığı’nda, 1916 yılına ait çok güzel haritalar buldum. 
Beykoz kıyılarındaki yol genişletilmesini ve set duvar-
larının inşa edilmesini gösteren haritalar var. Günü-
müzde bu alanda yarışma düzenlense, arkadaşlarımız 

bu haritalara çok büyük ihtimalle ulaşamayacak. Oysa 
Atatürk Kitaplığı arşivi Şehremaneti arşividir, İBB de 
Şehremaneti’nin devamıdır. Bu devamlılığı hissetsek 
hiç problem yok. 1915-1916'da yolların projesini, beledi-
ye mühendisleri çizerken şu an da kaldırımlar projesiz 
yapılıyor. Vasıfsız usta ile kaldırım yapıyoruz. Oysa 
eskiden 1916’lerde mühendis eşliğinde çiziyorduk. 
1922’de Şayeste Hanım, evinin bahçesini çevreleyen 
duvar için ruhsat alıyordu. Arşivlerde bunları görüyor-
sunuz. Bizim 1960’larla, 2000 arası kayıp. Bir kırk 
senemiz iç göçün çok olduğu, bütün mimarlık, mühen-
dislik kurallarını unuttuğumuz, hızlı konut ihtiyacımı-
zın olduğu ve inanılmaz bir şekilde yanlış yapılaştığı-
mız ve bunu yaparken de kontrolü kaybettiğimiz bir 
dönem. Mesela Beyoğlu Belediyesi Türkiye'de ilk 
açılan belediyedir. Galata, Beyoğlu ve Pangaltı semtle-
rini kapsayan Altıncı Daire-i Belediye, 1857’de kurulu-
yor. Haritalar çizdiriliyor. Bu haritalar Atatürk kitaplığı 

arşivinde, Beyoğlu Belediyesinde bu haritalar yok. 
Sonra ne olmuş? 1924 yılında Beyoğlu Belediyesi 
açıldığı halde 1970’lerde ilçe belediyeleri şube olarak 
İstanbul belediyesi altına gelmiş. Sonra 1984 yılında 
tekrar Beyoğlu Belediyesi Başkanlığı açılmış. Bunun 
hepsi ne demek biliyor musunuz? Arşivlerin oradan 
oraya gitmesi demek ve Beyoğlu Belediyesi'nin arşivi 
şu an da hafızası 1960’lardan sonra başlıyor. Yani 
Türkiye'nin ilk kurulmuş belediyesinde tek bir numune 
olarak gösterileceğiniz sayfa yok, varsa da yerini bilen 
yok. Ciddi bir kayıpla karşı karşıyayız. Ulusal, güvenli 
bir arşiv oluşturulduğunda insanlar bu arşive belgeleri-
ni verir, yeter ki siz güvenilir ve kalıcı bir ortam yaratın. 
Ulusal bir arşiv yaratmak lazım, mesela Salt Araştırma, 
belirli ölçüde birçok şeyin toplandığı değerli bir yer, 
Atatürk Kitaplığı değerli bir yer. Milli kütüphane var, 
şimdi arşivi dijital açıldı. Şimdi bunlar açılıyor, teknoloji 
imkânı çok güzel fakat bu sefer bu arşivi araştıracak, 
geçmişi merak edecek nesil kalmadı. İşte bunları 
sizlerin de sayesinde dinamik hale getirmeye çalışıyo-
ruz. Gençlerin merak etmesini sağlamaya çalışıyoruz. 

Gençler demişken, tam da bıraktığınız yerden bir 
soru sormak istiyorum. Ben de bir doktora öğren-
cisi olarak son yıllarda, şahsım ve çevremdeki 
insanlarda geleneksel mimariye dair bir övgü ve 
ilgi gözlemliyorum. Açıkçası Serdivan Fikir Sanat 
Akademisi’ndeki derslerinizde gösterilen tevec-
cüh de bu gözlemimin oluşmasında etkili oldu. Bu 
anlamda geçmiş yıllara baktığımızda mimarlık, 
geleneksel mimari ve restorasyon bir çekim alanı-
nın olduğu önermesi geçerli bir önerme midir? Bu 
gelişmeleri nasıl yorumlarsınız. Genç fikirlerin bu 
konulara daha çok dikkatlerini sizce nasıl çekebi-
liriz? 

Evet, bir ilgi var ama bu ilgiyi bir enerjiyle uygulamaya 
dönüştürmezsek teori de bir yere kadar. Ben uygula-
macı biriyim, zaten o yüzden de uygulatmaya çalışıyo-
rum. Uygulanabilir şeylerden konuşmaya çalışıyorum. 
Birincisi sizin konunuzla ilgili söyleyeyim, mimarların 
yüzde doksan dokuzu hayatının sonuna kadar bir 
sosyologla veya bir felsefe mezunuyla tanışmadan 
ölebilir, bu çok tehlikeli bir şey. Neresi tehlikeli derse-
niz. 

Osmanlı arşivinde yüz milyon belgemiz var. Bunların büyük çoğunluğu okun-
madı ve bizim bütün mimarlık bilgimiz, birikimimiz bu dosyalarda yatıyor.

1960’larla, 2000 arası kayıp. Bir kırk senemiz iç göçün çok olduğu, bütün mimarlık, mü-
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Birde hocam sizin sosyal medyadaki paylaşımları-
nızdan mülhem, bu korumanın fizikî yönü dışında 
bir de arşiv koruması istiyorsunuz anladığım 
kadarıyla dijital olarak. Görsel olarak da bizim 
elimizde kalması çok kıymetli sanıyorum. 

Evet. Osmanlı İmparatorluğunda kültür varlıklarına 
karşı duyulan ilginin ortaya çıkışının Tanzimat dönemi 
ile çağdaş olduğu görülür, Âsâr-ı atika’nın korunması 
ile ilgili olarak Osmanlı Döneminde 19. yüzyıl ikinci 
yarısında nizamnameler yayınlanır. Cumhuriyetle 
birlikte Eski Eser Encümeni kurulur. Anıt eserlerimiz 
belgelenmeye başlar. Günümüzde Eski Eser Encüme-
ni'nin arşivi bir koruma kurulunun dolabında ve bu 
arşiv güncel dosyalara kopyalanmamıştır. Yıllarca 
insanlar arşiv yapmış, belgeleme yapmış ancak ulusal 
bir arşiv kurulmamış, insanlara arşivlerini bağışlama 
çağrısı yapılmış şu ana kadar. Günümüzde devlete ait 
arşivler bir araya getiriliyor. Hatta Topkapı Sarayı 
arşivinin dahi büyük bir kısmı Osmanlı arşivlerine gitti. 
Çünkü bunlar kişilere açık değildi. Bunlar geçmişte 
sadece belirli insanların gördüğü arşivlerdi. Birçok 
arşiv toplanıyor, hatta tapu kadastronun arşivi de her 
ne kadar istemesek de yapı bir müzeye dönüşeceği 
için tapu kadastronun arşivi de Osmanlı Arşivine gitti. 
Umarım bunların değeri bilinir. Umarım bu arşivler 
herkese açık olur. Umarım arşivin dere yatağında 
olması bizi üzecek sorunlar yaratmaz. Geçtiğimiz 
günlerde İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüpha-
nesi arşivinden bir perspektif buldum, iç mimari 
perspektif o da tesadüfen bambaşka Beykoz haritala-
rıyla ilgili bir dosyanın içinden çıktı. Osmanlı Dönemi’n-
de açılmış veteriner hekimlik eğitim birimine veya bir 

konaktaki ahıra ait olduğunu düşünüyorum. Oysa 
geçen sene bir ahırı canlandırmaya çalışırken 
Türkiye'de hiç örnek alabileceğim ahır çizimi yok 
demiştim. Kitap da yok, yayın da yok. Bulduğum proje, 
muhtemelen bir ahır perspektifi ama başı yok, sonu 
yok, adı yok. Arşivlerin tasnif edilip ilgili dokümanların 
ilgili insanların dikkatini çekebilecek şekilde kullanıma 
açık olması gerekiyor. Osmanlıca bilen mimar hocamız 
iki kişi, Osmanlıca bilen iç mimarlık, peyzaj, tekstil 
hocası ise hiç yok. Osmanlı arşivinde yüz milyon 
belgemiz var. Bunların büyük çoğunluğu okunmadı. 
Ve bizim bütün mimarlık bilgimiz, birikimimiz bu 
dosyalarda yatıyor. Ben de okuyamıyorum ama kimin 
iyi okuduğunu biliyorum ve onunla çalışıyorum. Bu da 
bir yol yöntem, ihtiyacımız olduğunu bilsek, arşivlerde 
eski kumaşları, isimlerini, inşaat defterlerine ulaşabile-
ceğimizi bilsek, eski planlara ulaşacağımızı bilsek 
kendimiz Osmanlıca bilmesek dahi bilenle çalışırız.

Kafelerimize bakın, müze haline getirilmiş konaklarımı-

Su, ağaç ve yapı 
arasında çok eskiden 
beri ilişkimiz var.

za bakın, bir tane bile düzgün yapılmış sedir yok. Sedir 
bizim için çok önemli çünkü biz o sedirin üstünde 
yemek yemişiz, çok geniş olanlarda uyumuşuz, 
oturmuşuz, toplantı yapmışız. Bizim için her ev bir oda, 
otağ. Bir oda demek, bizim için otağı demek yani bir 
çadır. Bizim her odamız bir çadır demek. Bilirsiniz 
evlenen çocuğa bir oda açılıyordu, bir ev açılıyordu. Ev 
açmak demek, oda açmak demekti. Yani kendi 
gusülhanesiyle, sabit dolap düzeniyle… İsraf yoktu. 
Yeni eşya almak yoktu, zaten evin içindeki her şey 
sabit eşyalarla tefriş edilmişti. Ne bu dolap kültürü 
incelendi ne de bu yaşam kültürü incelendi. İnceleyen-
ler var ama günlük yaşama katkısı, etkisi yok… Her şey 
geliyor, helvanın yokluğuna dayanıyor. Japonlar şimdi 
gökdelen yapsa dahi onda eski evindeki kültüründen 
bir şeyler barındırıyor. Bizim Japonlarla ortak öğeleri-
miz var. Pabuçluk var, tarihi evlerde seki altı düzenimiz 
var onlarda da genkan deniliyor. Japonlar çağdaş 
teknolojiyi uygulasa da geleneksel detaylarını, düzen-
lerini yeni yapılarına taşıyor. Tandırı çağdaş hale 

getiriyor, elektrikli hale getiriyor ama o düzeni yaşatı-
yor. En eski Japon şirketi; ahşap tapınaklar inşa eden 
Kongō Gumi imiş. Bu şirket 540 yılında kurulmuş, 
1400 yıldır bu işleri yapıyorlarmış. Yakın zamanda 
büyük bir şirketin şemsiyesi altına girmişler ancak 
ustaları hâlâ tapınak bakımlarında çalışıyorlarmış. 
Ahşap yapı üzerine birikimlerini unutmuyorlar. Ve 
ahşap yapı yapıyorlar. Hala apartmanları ahşap yapı. 
Dönemin gerçeklerine göre belirli bir mesafe koymu-
şuz. Hatta başlarda Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi 
kurumlara, nesiller arasında köprülük edecek insanlar 
getirilmiş. Ancak insan yetiştirilmemiş, 1950’lerde 
artık tümüyle geçmişten kopmuşuz. Geçtiğimiz 
günlerde Beykoz ile ilgili haritalara bakarken Atatürk 
Kitaplığı’nda, 1916 yılına ait çok güzel haritalar buldum. 
Beykoz kıyılarındaki yol genişletilmesini ve set duvar-
larının inşa edilmesini gösteren haritalar var. Günü-
müzde bu alanda yarışma düzenlense, arkadaşlarımız 

bu haritalara çok büyük ihtimalle ulaşamayacak. Oysa 
Atatürk Kitaplığı arşivi Şehremaneti arşividir, İBB de 
Şehremaneti’nin devamıdır. Bu devamlılığı hissetsek 
hiç problem yok. 1915-1916'da yolların projesini, beledi-
ye mühendisleri çizerken şu an da kaldırımlar projesiz 
yapılıyor. Vasıfsız usta ile kaldırım yapıyoruz. Oysa 
eskiden 1916’lerde mühendis eşliğinde çiziyorduk. 
1922’de Şayeste Hanım, evinin bahçesini çevreleyen 
duvar için ruhsat alıyordu. Arşivlerde bunları görüyor-
sunuz. Bizim 1960’larla, 2000 arası kayıp. Bir kırk 
senemiz iç göçün çok olduğu, bütün mimarlık, mühen-
dislik kurallarını unuttuğumuz, hızlı konut ihtiyacımı-
zın olduğu ve inanılmaz bir şekilde yanlış yapılaştığı-
mız ve bunu yaparken de kontrolü kaybettiğimiz bir 
dönem. Mesela Beyoğlu Belediyesi Türkiye'de ilk 
açılan belediyedir. Galata, Beyoğlu ve Pangaltı semtle-
rini kapsayan Altıncı Daire-i Belediye, 1857’de kurulu-
yor. Haritalar çizdiriliyor. Bu haritalar Atatürk kitaplığı 

arşivinde, Beyoğlu Belediyesinde bu haritalar yok. 
Sonra ne olmuş? 1924 yılında Beyoğlu Belediyesi 
açıldığı halde 1970’lerde ilçe belediyeleri şube olarak 
İstanbul belediyesi altına gelmiş. Sonra 1984 yılında 
tekrar Beyoğlu Belediyesi Başkanlığı açılmış. Bunun 
hepsi ne demek biliyor musunuz? Arşivlerin oradan 
oraya gitmesi demek ve Beyoğlu Belediyesi'nin arşivi 
şu an da hafızası 1960’lardan sonra başlıyor. Yani 
Türkiye'nin ilk kurulmuş belediyesinde tek bir numune 
olarak gösterileceğiniz sayfa yok, varsa da yerini bilen 
yok. Ciddi bir kayıpla karşı karşıyayız. Ulusal, güvenli 
bir arşiv oluşturulduğunda insanlar bu arşive belgeleri-
ni verir, yeter ki siz güvenilir ve kalıcı bir ortam yaratın. 
Ulusal bir arşiv yaratmak lazım, mesela Salt Araştırma, 
belirli ölçüde birçok şeyin toplandığı değerli bir yer, 
Atatürk Kitaplığı değerli bir yer. Milli kütüphane var, 
şimdi arşivi dijital açıldı. Şimdi bunlar açılıyor, teknoloji 
imkânı çok güzel fakat bu sefer bu arşivi araştıracak, 
geçmişi merak edecek nesil kalmadı. İşte bunları 
sizlerin de sayesinde dinamik hale getirmeye çalışıyo-
ruz. Gençlerin merak etmesini sağlamaya çalışıyoruz. 

Gençler demişken, tam da bıraktığınız yerden bir 
soru sormak istiyorum. Ben de bir doktora öğren-
cisi olarak son yıllarda, şahsım ve çevremdeki 
insanlarda geleneksel mimariye dair bir övgü ve 
ilgi gözlemliyorum. Açıkçası Serdivan Fikir Sanat 
Akademisi’ndeki derslerinizde gösterilen tevec-
cüh de bu gözlemimin oluşmasında etkili oldu. Bu 
anlamda geçmiş yıllara baktığımızda mimarlık, 
geleneksel mimari ve restorasyon bir çekim alanı-
nın olduğu önermesi geçerli bir önerme midir? Bu 
gelişmeleri nasıl yorumlarsınız. Genç fikirlerin bu 
konulara daha çok dikkatlerini sizce nasıl çekebi-
liriz? 

Evet, bir ilgi var ama bu ilgiyi bir enerjiyle uygulamaya 
dönüştürmezsek teori de bir yere kadar. Ben uygula-
macı biriyim, zaten o yüzden de uygulatmaya çalışıyo-
rum. Uygulanabilir şeylerden konuşmaya çalışıyorum. 
Birincisi sizin konunuzla ilgili söyleyeyim, mimarların 
yüzde doksan dokuzu hayatının sonuna kadar bir 
sosyologla veya bir felsefe mezunuyla tanışmadan 
ölebilir, bu çok tehlikeli bir şey. Neresi tehlikeli derse-
niz. 

Osmanlı arşivinde yüz milyon belgemiz var. Bunların büyük çoğunluğu okun-
madı ve bizim bütün mimarlık bilgimiz, birikimimiz bu dosyalarda yatıyor.

1960’larla, 2000 arası kayıp. Bir kırk senemiz iç göçün çok olduğu, bütün mimarlık, mü-

hendislik kurallarını unuttuğumuz, hızlı konut ihtiyacımızın olduğu ve inanılmaz bir şekil-
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Dünyanın en büyük miraslarına sahip olduğuna 
inandığım bu ülkede, yer altının bile çok değerli 
olduğu yerde entelektüel açıdan bir birikim sağlama-
mız lazım. Sosyolojiden ve felsefeden dersler almamız 
lazım. Mimarlık felsefesi dersleri almamız lazım. 
Günlük hayatta nasıl etkileri olabiliyor; örnek vermek 
gerekirse 7-8 yıl önce turistler Fatih Cami'nin fotoğra-
fını çekemiyor diye, Fatih Cami'nin temellerine zarar 
veriyor diyerek külliyenin ağaçlarını kestirdiler. Oysa 
Sedad Hakkı Eldem’in Türk Bahçeleri kitabını okursa-
nız, Evliya Çelebi’nin anlattıklarına kulak versek, 
kendileri mahir birer bahçıvan olan Fatih ve Kanuni’nin 
muhtelif bahçelerde bizzat ağaç diktiklerini öğrenebi-
lirdik. Kasımpaşa’da tersane bahçesinde Fatih ve Şeyh 
Akşemseddin kendi elleriyle servi ağaçları dikmiştir.  
Şemsüddin Karamanî'nin tercüme ettiği bir Bizans 
kaynağına göre, 15.yy da Ayasofya şadırvanı etrafın-
daki sekiz serviden ikisi durmaktadır. Şemsüddin 
Karamanî çevirisi şöyle "Ol şadırvan etrafında sekiz 
dane servilerden haremde henüz iki servi mevcuddur". 
(G.Necipoğlu, Sinan Çağı) Dolasıyla Fatih, alıyor ve 
dönüştürüyor. Ayasofya’nın şadırvanı çevresinde 

cenneti telmih ettiği düşünülen ağaç dikme geleneğini 
alıyor, Fatih Camii’ne taşıyor. Osmanlı’nın dönüştürme 
beceresinden pek bahsetmiyoruz. Kubbeyi Mimar 
Sinan alıyor dönüştürüyor, oysa o güne kadar Kubbeyi 
bilmiyor değiliz. Yani kopyalamaktan daha üst bir vasıf 
bu. Fatih fetihle sadece şehre sahip olmamış, bilgilere 
de sahip olmuş. Fatih Cami'nin bahçesine de serviler-
den diktirmiş. Erken dönem camilerinde; Yavuz 
Selim'de, Beyazıt Camii’nde bu gelenek sürdürülmüş. 
Son yılda bilinçsiz insanlarca ve iyilik yaptıklarını düşü-
nerek bu ağaçlar kesildi. Bu ağaçların manevi anlamla-
rı vardı. Mimarlık felsefesinde bunlar öğrenilseydi, 
belki o ağaçlar bugün kesilmemiş olacaktı.

Şimdi buna baktığınızda mimarlık felsefesinin eksikleri-
nin en bariz hissedildiği yerlerden biri budur. İkincisi 
bazı alanların Üsküdar’ın, Fatih gibi yerlerin olduğu 
gibi korunmasıdır. Eski siluetlere baktığımızda içimizi 
en çok acıtan sadece malzeme değişikliği de değildir. 
Caminin etrafındaki evler caminin kulları gibi olmalıdır. 
İbadet eden parçalar gibi. Ben betonarmeye genel 
olarak ya da sunduğu imkanlar açısından karşı değilim. 

Ama bir ömrü var, bunu kabul edelim. Bu duruma 
mimarlık felsefesi açısından bakmalıydık. Günü kurtar-
mak için yaşamamalıydık. Gelecekte ne yapabiliriz? 
Önümüzdeki vizyonda Üsküdar'da Rumi Mehmet 
Paşa, Mihrimah gibi camiler derken bu camilerin 
etrafındaki yapılaşmaya bakmalıyız. Fatih Cami'nin 
bahçesinde artık ağaç kestirmemeli veya tekrar dikme-
liyiz. Bence bunu bir törenle veya bütün Türkiye'ye 
duyurarak yapmalıyız. Bunu Fatih Sultan Mehmet 
Han kendi elleriyle dikmişti, -öyle diktiğini düşünüyo-
ruz- o geleneğe istinaden Ayasofya'da gördüğünü 
devam ettirmek istedi. Bu şehri sevdikleri ve saygı 
gösterdikleri için aldılar. Su ve ağaç bizim için çok 
önemlidir. Mavi ve yeşil. Vaniköy Camii’nin arkası 
yeşildir, önü mavidir. Mimar ve sanat tarihçisi Emel 
Esin Hanımefendi; İslâmiyeti kabul eden ilk Türk 
devleti Hakani’lerin koru (goruk) içinde akarsular ile 
havuzlar arasında köşkler inşa ettiğini söyler. Su, ağaç 
ve yapı arasında çok eskiden beri ilişkimiz vardır. 
Dünyayla, geçmiş ile aramızda olan ilişkiyi kaybeder-
sek bilgiyi de kaybederiz. Buna bağlı olarak, dünyaya 
bağlayan kadim bağları, şehrimize olan bağları da 
kaybedebiliriz. Anayasalar olması lazım. Sizin sorunu-
za gelirsek, bu kuralları üst ölçekte koymazsak çocuk-
lar zorlanır. Biz, bunları herkesin tek tek keşfetmesini 
bekleyemeyiz. Genç arkadaşlarımız için arşivleri 
birleştireceğiz, onlara açacağız, onları haberdar edece-
ğiz. Gençlerin eğitimlerini tekrar ele alacağız, herkesi 
ilgisine ve toplumun ihtiyaçlarına göre yönlendirece-
ğiz. Ahşap ev yapması için ona eğitim vereceğiz, malze-
me sağlaması için endüstriyel ormanlar açacağız, ona 
destek olacak ustayı ve teknikeri yetiştireceğiz. Kimse 
bunları bireysel yapamaz. Bunlar için kurumlar arası 
ve toplumsal bir seferberlik olması lazım.

Değerli hocam katılımlarınız ve verimli sohbetiniz 
için çok teşekkür ederiz.

Ben teşekkür ederim bana bu söyleşiyi teklif ettiğiniz 
için.

Dünyanın en büyük miraslarına sahip olduğuna inandığım bu ülkede, yer 
altının bile çok değerli olduğu yerde entelektüel açıdan bir birikim sağlama-
mız lazım. Sosyolojiden ve felsefeden dersler almamız lazım.

RÖPORTAJ

Asar-ı Atika Müzesi (İstanbul Arkeoloji Müzesi)
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Fethullah Topal
PORTRE

      Türk Edebiyatının son dönemine damga vurmuş 
önemli bir oluşumu ifade eder “Yedi Güzel Adam”. Bazı 
edebiyatçılara göre Yedi Güzel Adam aslında bir 
metafordur. Kimlikleri yoktur. Cahit Zarifoğlu burada 
herhangi birilerinden değil de sembolik olarak “Yedi 
Güzel Adam’dan” söz etmektedir. Hatta 4 kişinin 
bulunduğu bir ortamda kendisine: “Kimdir bu Yedi 
Güzel Adam?” diye sorulduğunda: Ben, sen, sen, sen 
diye ortamdaki dört kişiyi saydıktan sonra pencere-
den dışarı bakıp 3 kişiyi de yoldan geçen şu, şu, şu 
kişiler diye ifade ettiği söylenir. Kısacası kendisini Yedi 
Güzel Adamdan birisi olarak gören herkes bu yola 
koyulan her bir yazar, şair bu Yedi’den biridir.
 
Cahit Zarifoğlu’nun bahsettiği bu Yedi Güzel Adamın 
sembolik kişiler değil de gerçek kişiler olduğunu iddia 
eden edebiyatçılar da vardır. Hatta bunun üzerine bir 
de dizi yapılmıştır. 19 Nisan 2014 – 20 Nisan 2015 
tarihleri arasında 39 bölüm olarak yayınlanan dizinin 
bölümleri TRT’nin internet portalinde mevcuttur. 
Tavsiye olunur.  Dizi de adı geçen bu kişiler sırasıyla; 
Nuri Pakdil, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Alaaddin 
Özdenören, Mehmet Akif İnan, Rasim Özdenören ve 
Ali Kutlay’dır.

Bizim yazımızdaki güzel adam ise; “Ben bir hukuk 
kitabındaki kadar tumturaklı cümle kurmasını becere-
mediğim sürece elime kalem almayı kendime yasaklı-
yorum” diyen Yedi’nin Yedincisi: Ali Kutlay’dır. Ali 

Kutlay’ın babası Niğdeli kaymakam Halit Bey, annesi 
ise Maraş’ın köklü ailelerinden Bağdadlıoğlu İlyas 
Efendi’nin kızı Naile hanım’dır. Babası vefat ettikten 
sonra annesi ve kardeşi ile Maraş’a yerleşmiştir.
 
Ali Kutlay Maraş Lisesinde Rasim Özdenören, Cahit 
Zarifoğlu, Sait Zarifoğlu, Erdem Bayazıt ile tanışmıştır. 
Kutlay yazı hayatına Varlık ve Hamle dergilerinde 
başlamıştır. Maraş’ta yayımlanan Gençlik ve Demokra-
siye hizmet gazetesi ile Edik dergisinde de yazmıştır. 
Rasim Özdenören’in hikaye yazmasına vesile kişi Ali 
Kutlay’dır. Rasim Özdenören hikayesini okumak 
isteyince: “Okuturum ama sen de karşılığında bir 
hikaye yazacaksın”  der Kutlay. Karşılıklı hikaye yazma 
eylemi lise yıllarında devam eder. Ali Kutlay liseden 
sonra yazmayı bırakır. 16 yaşında başladığı yazı hayatı 
18’inde, liseden sonra son bulur.

Bu Yedi Güzel Adam hem otodidaktiktirler hem de 
birbirilerini nerede olurlarsa olsunlar mektup yoluyla 
yazmaya ve okumaya teşvik ederler. Birlikte başladık-
ları yolculukta birlikte yol almak isterler. Fakat Ali 
Kutlay liseden sonra yukarıda da bahsettiğimiz, “Ben 
bir hukuk kitabındaki kadar tumturaklı cümle kurması-
nı beceremediğim sürece elime kalem almayı kendime 
yasaklıyorum” sözü ile yazı hayatına son verir. Rasim 
Özdenören kendisine; “Ali, yanlış karar veriyorsun; sen 
bir idare hukuku kitabı yazmaya teşebbüs etseydin 
Sıddık Sami Onar''ın kurduğu cümleler gibi cümle 

kurmaya özenebilirdin. Oysa sen öykü yazmak istiyor-
sun…” (Buradaki özel isim Ali''nin örneği…) dese de Ali 
Kutlay’ı kararından vazgeçirmek mümkün olmaz.

1940 yılında doğan Ali Kutlay 7 Kasım 2008 yılında 
İstanbul’da vefat eder. 

YEDİ’NİN YEDİNCİSİ:
ALİ KUTLAY 

topalfethullah@gmail.com
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konu’sunun ve konuşması’nın dili’ni, yer’ini ve yön’ünü 

tayin ediyordu.

Turgut Cansever’in bir bütün olarak ortaya koyduğu 

fikrî ve mimarî çaba, Fütûhât-ı Medeniyye fikri etrafın-

da geliştirdiğim Mekke sürecinde hakikatin hayat 

bulduğu Dil’i ve Zihni; Medine sürecinde hakikatin 

hayat olduğu muhkem Yer’i ve Zemin’i; ve nihayet 

hakikatin bütün insanlığa ve varlığa hayat sunduğu, 

mekke ve medine süreçlerinin hâsılası olan Yön’ü / 

Zaman’ı şekillendiren medeniyet tasavvurunun üçlü 

biliş / ilim, oluş / irfan ve “varoluş” / hikmet yolculukla-

rından oluşan kurucu, konumlandırıcı ve koruyucu 

menzillerine tekabül ediyor.

Bu noktada geliştirdiğim ve sistemleştirmeye çalıştı-

ğım Fütûhât-ı Medeniyye fikrinin inşasında beslendi-

ğim önde gelen düşünür ve sanatçılarımızdan biri de 

Turgut Cansever üstadımızdı. Hasbelkader geliştirdi-

ğim bu medeniyet tasavvurunun oluşmasında verdiği 

katkının yanısıra, ortaya çıkan hâliyle bu medeniyet 

tasavvurunun Cansever’in düşünür, mimar ve bilge 

niteliklerini açıklamakta bir hayli zihin açıcı bir işlev 

gördüğünü de ifade etmeme izin verin lûtfen.

         Geçtiğimiz aylarda 100 kitaplık okuma listesi’nin 

4. aşama kitaplarını yayınladım. Listede Cansever’in 

de en önemli kitabı yer alıyordu. Ancak liste yayınlanın-

ca, okuyucular sadece İslâm’da Şehir ve Mimari başlıklı 

bu kitabı değil, hiç bir kitabının baskısı olmadığı bilgisi-

ni verince beynimden vurulmuşa döndüm. Şehirlerimi-

zi neden mahvediyoruz diye sorup duruyoruz.

Cansever gibi bir mimar-düşünür’ün kitapları yoksa, 

basılmıyorsa, şehirlerin mahvolması normaldir.

Kuşatıcı ve Kucaklayıcı Medeniyet Perspektifi

Turgut Cansever kimdi? Düşünür, mimar ve bilge 

adamdı. Hangisi daha önemliydi, diye soracak olursa-

nız, bilge’liği diye cevap verirdim hiç tereddüt 

etmeden. Ama bu üç temel özelliğini birbirinden ayırt 

etmek çok da kolay değil, kanımca. Neredeyse kurdu-

ğu her cümlede bu üç özelliğini de görebilirdiniz. İşte o 

-artık çok bilinen- cümlelerinden biri:

“Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz; 

ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder.”

Bu ülke, Turgut Cansever’in değerini bilemedi 

yaşarken.

YORUM YORUM
Yusuf Kaplan

Vefat ettikten sonra da bütün yönleriyle keşfedemedi 

Cansever’i de, düşünce dünyasını da, mimarî ufkunu 

da, ülkeyi çoraklıktan çıkaracak, engin bir vahaya 

kavuşturacak bilgeliğini de. Düşünürleri düşünür 

yapan, öncelikle, medeniyet perspektifine sahip 

olmalarıdır.

Medeniyet perspektifi, her şeye, düne, bugüne, dünün, 

bugünün ya da yarının muhtemel hâdiselerine bütün-

lüklü bakabilme melekeleri kazandırır insana.

Derin nefes aldırır: Donan zihinleri açan, körleşen 

kalpleri kanatlandıran bir ruhla donatır. Bu ruh, zaman-

ları ve mekânları aşan bir yolculuk yaptırır hem sahibi-

ne hem de muhatabına.

Cansever’in medeniyet perspektifi, köklü, kuşatıcı ve 

kucaklayıcı bir medeniyet perspektifiydi: Hz. Peygam-

ber’den (sav) Konfüçyüs’e, İbn Arabî’den Wittgenste-

in’a, Sinan’dan Le Corbusier ve Haussmann’a, sanat 

müziğinden barok müziğe kadar uzanan, alabildiğine 

geniş bir dünyanın içinden konuşuyordu.

Bilgeliğiyle Kalpleri Fethetti

Konuşlandığı yer, konuşmasının içeriğini belirliyor; 

Kurtuba Cami

Cansever’e bilge karakterini kazandıran onun Müslü-

manlığının sahiciliği ve samimiyetiydi. Çocuksu 

saflığın arı-duru, ümmîleşmiş; hayatımızı, fikir, sanat 

dünyamızı ve duyarlıklarımızı arı-duru kılıcı, ümmîleşti-

rici; bizi taptaze, her dem taze, her dem diriltici bir 

hakikat medeniyeti yolculuğuna çağıran ve çıkaran 

sahiciliği, samimiyeti ve sarıp sarmalayıcı, kucaklayıcı, 

derin nefes üfleyen dervişliği ve derinliği yani.

Düşünce Hayatımıza Mimari’nin Ufkunu 

Kazandırdı

Turgut Cansever’in bir diğer ayrıksı özelliği de, düşün-

ce hayatımıza mimarinin ufuklarını kazandıran bir 

düşünür olmasıydı. Hakikatin hayat bulacağı, hayat 

olacağı ve hayat sunacağı bir zemin, bir yer, bir habitus, 

kısacası mekân fikri, onunla düşünce ve sanat hayatı-

mıza girdi, en azından düşünce ve sanat hayatımızın 

ufuklarının koordinatlarını belirginleştirdi ve zenginleş-

tirdi.

Heidegger’in derdi, tarih olmuş bir Hıristiyanlığın nasıl 

hayat olabileceği meselesiydi. Turgut Cansever’in 

derdi de, İslâm’ın, nasıl yeniden hayatımız olabileceği 

ve hayatımıza nasıl diriltici bir soluk üfleyebileceği 

meselesiydi. Onun kendi mimarî tasavvurunu açıklar-

ken geliştirdiği sistematik, bu konuda gâyet sarih ve 

ufuk açıcı fikirler sunuyor/du bize.

Cansever, tevhid’in bütünleştirici ilkesinin, atomları, 

parçaları, farklılıkları bir araya getirdiği ve her birinin 

kendi hayatını yaşayarak tevhid’in bütünleştirici 

ilkesine katıldığı ve katkıda bulunduğu tevhid ve 

adalet ilkeleri çerçevesinde inşa edilen muazzam bir 

mimarî tasavvur geliştirmişti.

O yüzden mimarinin, estetiğin bir alanı olmaktan 

ziyade ahlâk’ın bir alanı olarak ele alınması durumun-

da, nefes alabileceğimiz, dünyayı güzelleştirebileceği-

miz bir işlev göreceğine dikkat çekmişti özenle.

İşte o zaman, mimarinin, bir kozmolojik tasavvur 

olarak kavranmasının, buradan tevhid’e, bütünlük 

fikrine ulaşmasının mümkün olabileceğini; ve ancak 

bundan sonra mimarînin farklı mimarlık malzemeleri-

ni, araçlarını, Kitabımızın tarifiyle “her şeyin yerli 

yerine oturtulması” demek olan adalet ilkesi çerçeve-

sinde verimli bir şekilde kullanabilecek bir kıvama 

ulaşabileceğini söylemişti.

Dikkat ederseniz, Cansever’in bu çözümlemeleri, 

sadece mimarî alanda uygulanmakla kalmayacak, 

siyaset teorisine de, estetik teorisine de, hayatın 

bütün alanlarına da tatbik edilebilecek kadar kapsamlı, 

kuşatıcı, kucaklayıcı, ufuk ve zihin açıcı tahlillerdi. 

Cansever yaşarken, hem mimarimizi ve şehir hayatımı-

zı hem de düşünce, sanat, siyaset ve toplum hayatımı-

zı diriltecek bir düşünür, mimar ve bilge insan olarak 

değeri hakkıyla bilinemedi, ne yazık ki.

Fakat şundan hiç kuşku duymuyorum: Turgut Canse-

ver, sadece mimarî hayatımızın ve şehirlerimizin değil, 

sanat, siyaset, toplum ve ahlâk hayatımızın da ruh 

kazanmasında kilit rol oynayacak yakın gelecekte.

 Bu nedenle onun izini sürdüğü ve bence şahsında 

gerçekleştirdiği, onu bilge insan katına yükselten 

insan-ı kâmil modelinin mimarî, sanat, fikir dünyamız-

da zamanla enlemesine ve boylamasına hakkıyla 

keşfedileceğini, başka da bir çıkış yolumuz olmadığını 

düşünüyorum.

Çağdaş Sinan’ımız Cansever üstadımızı rahmetle, 

şükranla anıyorum bir kez daha.

Vesselâm.

yenisafakwriter

Üç Turgut Cansever:
Düşünür
Mimar
Bilge
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konu’sunun ve konuşması’nın dili’ni, yer’ini ve yön’ünü 

tayin ediyordu.

Turgut Cansever’in bir bütün olarak ortaya koyduğu 

fikrî ve mimarî çaba, Fütûhât-ı Medeniyye fikri etrafın-

da geliştirdiğim Mekke sürecinde hakikatin hayat 

bulduğu Dil’i ve Zihni; Medine sürecinde hakikatin 

hayat olduğu muhkem Yer’i ve Zemin’i; ve nihayet 

hakikatin bütün insanlığa ve varlığa hayat sunduğu, 

mekke ve medine süreçlerinin hâsılası olan Yön’ü / 

Zaman’ı şekillendiren medeniyet tasavvurunun üçlü 

biliş / ilim, oluş / irfan ve “varoluş” / hikmet yolculukla-

rından oluşan kurucu, konumlandırıcı ve koruyucu 

menzillerine tekabül ediyor.

Bu noktada geliştirdiğim ve sistemleştirmeye çalıştı-

ğım Fütûhât-ı Medeniyye fikrinin inşasında beslendi-

ğim önde gelen düşünür ve sanatçılarımızdan biri de 

Turgut Cansever üstadımızdı. Hasbelkader geliştirdi-

ğim bu medeniyet tasavvurunun oluşmasında verdiği 

katkının yanısıra, ortaya çıkan hâliyle bu medeniyet 

tasavvurunun Cansever’in düşünür, mimar ve bilge 

niteliklerini açıklamakta bir hayli zihin açıcı bir işlev 

gördüğünü de ifade etmeme izin verin lûtfen.

         Geçtiğimiz aylarda 100 kitaplık okuma listesi’nin 

4. aşama kitaplarını yayınladım. Listede Cansever’in 

de en önemli kitabı yer alıyordu. Ancak liste yayınlanın-

ca, okuyucular sadece İslâm’da Şehir ve Mimari başlıklı 

bu kitabı değil, hiç bir kitabının baskısı olmadığı bilgisi-

ni verince beynimden vurulmuşa döndüm. Şehirlerimi-

zi neden mahvediyoruz diye sorup duruyoruz.

Cansever gibi bir mimar-düşünür’ün kitapları yoksa, 

basılmıyorsa, şehirlerin mahvolması normaldir.

Kuşatıcı ve Kucaklayıcı Medeniyet Perspektifi

Turgut Cansever kimdi? Düşünür, mimar ve bilge 

adamdı. Hangisi daha önemliydi, diye soracak olursa-

nız, bilge’liği diye cevap verirdim hiç tereddüt 

etmeden. Ama bu üç temel özelliğini birbirinden ayırt 

etmek çok da kolay değil, kanımca. Neredeyse kurdu-

ğu her cümlede bu üç özelliğini de görebilirdiniz. İşte o 

-artık çok bilinen- cümlelerinden biri:

“Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz; 

ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder.”

Bu ülke, Turgut Cansever’in değerini bilemedi 

yaşarken.

YORUM YORUM
Yusuf Kaplan

Vefat ettikten sonra da bütün yönleriyle keşfedemedi 

Cansever’i de, düşünce dünyasını da, mimarî ufkunu 

da, ülkeyi çoraklıktan çıkaracak, engin bir vahaya 

kavuşturacak bilgeliğini de. Düşünürleri düşünür 

yapan, öncelikle, medeniyet perspektifine sahip 

olmalarıdır.

Medeniyet perspektifi, her şeye, düne, bugüne, dünün, 

bugünün ya da yarının muhtemel hâdiselerine bütün-

lüklü bakabilme melekeleri kazandırır insana.

Derin nefes aldırır: Donan zihinleri açan, körleşen 

kalpleri kanatlandıran bir ruhla donatır. Bu ruh, zaman-

ları ve mekânları aşan bir yolculuk yaptırır hem sahibi-

ne hem de muhatabına.

Cansever’in medeniyet perspektifi, köklü, kuşatıcı ve 

kucaklayıcı bir medeniyet perspektifiydi: Hz. Peygam-

ber’den (sav) Konfüçyüs’e, İbn Arabî’den Wittgenste-

in’a, Sinan’dan Le Corbusier ve Haussmann’a, sanat 

müziğinden barok müziğe kadar uzanan, alabildiğine 

geniş bir dünyanın içinden konuşuyordu.

Bilgeliğiyle Kalpleri Fethetti

Konuşlandığı yer, konuşmasının içeriğini belirliyor; 

Kurtuba Cami

Cansever’e bilge karakterini kazandıran onun Müslü-

manlığının sahiciliği ve samimiyetiydi. Çocuksu 

saflığın arı-duru, ümmîleşmiş; hayatımızı, fikir, sanat 

dünyamızı ve duyarlıklarımızı arı-duru kılıcı, ümmîleşti-

rici; bizi taptaze, her dem taze, her dem diriltici bir 

hakikat medeniyeti yolculuğuna çağıran ve çıkaran 

sahiciliği, samimiyeti ve sarıp sarmalayıcı, kucaklayıcı, 

derin nefes üfleyen dervişliği ve derinliği yani.

Düşünce Hayatımıza Mimari’nin Ufkunu 

Kazandırdı

Turgut Cansever’in bir diğer ayrıksı özelliği de, düşün-

ce hayatımıza mimarinin ufuklarını kazandıran bir 

düşünür olmasıydı. Hakikatin hayat bulacağı, hayat 

olacağı ve hayat sunacağı bir zemin, bir yer, bir habitus, 

kısacası mekân fikri, onunla düşünce ve sanat hayatı-

mıza girdi, en azından düşünce ve sanat hayatımızın 

ufuklarının koordinatlarını belirginleştirdi ve zenginleş-

tirdi.

Heidegger’in derdi, tarih olmuş bir Hıristiyanlığın nasıl 

hayat olabileceği meselesiydi. Turgut Cansever’in 

derdi de, İslâm’ın, nasıl yeniden hayatımız olabileceği 

ve hayatımıza nasıl diriltici bir soluk üfleyebileceği 

meselesiydi. Onun kendi mimarî tasavvurunu açıklar-

ken geliştirdiği sistematik, bu konuda gâyet sarih ve 

ufuk açıcı fikirler sunuyor/du bize.

Cansever, tevhid’in bütünleştirici ilkesinin, atomları, 

parçaları, farklılıkları bir araya getirdiği ve her birinin 

kendi hayatını yaşayarak tevhid’in bütünleştirici 

ilkesine katıldığı ve katkıda bulunduğu tevhid ve 

adalet ilkeleri çerçevesinde inşa edilen muazzam bir 

mimarî tasavvur geliştirmişti.

O yüzden mimarinin, estetiğin bir alanı olmaktan 

ziyade ahlâk’ın bir alanı olarak ele alınması durumun-

da, nefes alabileceğimiz, dünyayı güzelleştirebileceği-

miz bir işlev göreceğine dikkat çekmişti özenle.

İşte o zaman, mimarinin, bir kozmolojik tasavvur 

olarak kavranmasının, buradan tevhid’e, bütünlük 

fikrine ulaşmasının mümkün olabileceğini; ve ancak 

bundan sonra mimarînin farklı mimarlık malzemeleri-

ni, araçlarını, Kitabımızın tarifiyle “her şeyin yerli 

yerine oturtulması” demek olan adalet ilkesi çerçeve-

sinde verimli bir şekilde kullanabilecek bir kıvama 

ulaşabileceğini söylemişti.

Dikkat ederseniz, Cansever’in bu çözümlemeleri, 

sadece mimarî alanda uygulanmakla kalmayacak, 

siyaset teorisine de, estetik teorisine de, hayatın 

bütün alanlarına da tatbik edilebilecek kadar kapsamlı, 

kuşatıcı, kucaklayıcı, ufuk ve zihin açıcı tahlillerdi. 

Cansever yaşarken, hem mimarimizi ve şehir hayatımı-

zı hem de düşünce, sanat, siyaset ve toplum hayatımı-

zı diriltecek bir düşünür, mimar ve bilge insan olarak 

değeri hakkıyla bilinemedi, ne yazık ki.

Fakat şundan hiç kuşku duymuyorum: Turgut Canse-

ver, sadece mimarî hayatımızın ve şehirlerimizin değil, 

sanat, siyaset, toplum ve ahlâk hayatımızın da ruh 

kazanmasında kilit rol oynayacak yakın gelecekte.

 Bu nedenle onun izini sürdüğü ve bence şahsında 

gerçekleştirdiği, onu bilge insan katına yükselten 

insan-ı kâmil modelinin mimarî, sanat, fikir dünyamız-

da zamanla enlemesine ve boylamasına hakkıyla 

keşfedileceğini, başka da bir çıkış yolumuz olmadığını 

düşünüyorum.

Çağdaş Sinan’ımız Cansever üstadımızı rahmetle, 

şükranla anıyorum bir kez daha.

Vesselâm.

yenisafakwriter

Üç Turgut Cansever:
Düşünür
Mimar
Bilge
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ispatlanması gereken bir durum olması, aynı hattı 
takip eden örneklerdir. Birinci hat içinde de bazı farklı 
dallar (görüşler) bulunur.  Dikkat edilirse; bu hattaki 
temel prensip, “iyiliğin değerini artırmak, daha çok 
vurgulamak için, kötülüğün yaygınlığı, sıradanlığı”nın 
öne sürülmesidir. Yani; varlık değeri arttırılmış fakat 
semantik değeri azaltılmış bir kötülük, formüle edilmiş-
tir.

İkincisi; İyiliği merkeze alan, en büyük hattır. Her şeyin 
esasını iyiliğe bağlar ve iyilik olarak görür. Varlıkta 
oluşu (kendini tamamlama) sevgiye, bozuluşu da 
nefrete bağlayan filozof da bunu söyler. Bilimsel 
düşüncenin babası kabul edilen Aristoteles’te ‘İyi’; 
bugün anladığımız dar (ahlak alanında ) manada değil, 
tüm varlığa ilişkin asli bir niteliktir. İyi, aynı zamanda 
bir formdur ve cansız olan madde bile adeta onun 
peşinden koşar. Kötülük bir hastalık gibidir, asıl olan 
şey; sağlıklı olmaktır ve sağlıklı kalmaktır. Bu hat; 
düşünce-varlığın ya iyilikten çıktığını ya da iyilik için 
olduğunda ısrarcıdır. Doğal olan şey, iyi olan ise; 
kötü-lük ancak iyilik perdesinin yırtılmasıyla bozulma-
sıyla ortaya çıkmış, arızi bir şey olabilir. Dolayısıyla en 
feci kötü-lük bile, iyinin değerini ve anlamını daha 
kuvvetli göstermek için ortaya çıkmış gibidir. Kozmo-
lojide; nur-ışık- tüm alemlerin yaratılışındaki nedeni 
oluşturur. En yüce varlık, kendi nurunu taşırarak 
(sûdur nazariyesi) alemlerden alemler oluşturur. 
Karanlık (kötü-lük) nurun olmayışıdır ya da nurdan 
uzak kalışıdır. Karanlığın (kötü-lüğün) hiçbir gücünün 
olmamasının ispatı ise; karanlık ne denli büyük ve 
korkunç olursa olsun, küçücük bir ışığın onu parçala-
maya yetmesidir. Buna göre kısacası, tüm varlık; iyinin 
(=sevginin, nurun) tezahürüdür. Bu hat için de de farklı 
görüşler vardır fakat en radikal görüş, Plotinos gösteri-
lebilir. Zaten O maddi olan şeyleri bile tinsel kabul 
ederken, sûdura dayanarak daha ileri gider: “ Dünyada 
kötülük yoktur; dolayısıyla kötülükle ilgili bir problem-

dan ışık taşıyordu.
 
Burada bizi ilgilendiren nokta; Diyalektiğin modern 
dönemde iyilik ve kötülük açısından oynadığı rolü 
görmek ve kötülüğün neden kaybolduğunu/yok 
edildiğini anlamak, olmalı. Bu yüzden İyilik/kötülüğün 
en eski medeniyetlerdeki serüvenini bir kenara 
koymak da gerekiyor. Burada Yunan düşüncesine 
oldukça kaba hatlarla da olsa üstün körü değinmenin 
amacı ise; Diyalektik düşüncenin özellikle kötülük ile 
masum olmayan ilişkisinin bağlamına işaret etmekti. 
Yani meseleyi Diyalektiğe getirip modern zamanda 
kötülük kalıplarımızın nasıl şekillendiğini anlamaktı. 
Hiç şüphesiz ki; hem iyilik hem de kötülük, Diyalektiğe 
bağlanmayan, kökü bir düşünce kalıbına değil daha 
derinlere uzanan, nerdeyse tüm alanlara nüfuz 
edebilen esaslı bir meseledir. Bu konumu aklımızdan 
çıkarmamamız faydalı olabilir.

Şimdi;
Kötülüğün bunca yaygınlığına ve sıradanlığına 
rağmen ona karşı tavrımızı törpüleyen, körelten en 
ciddi süreç, Hegel’in felsefesiyle oluştuğu, oraya 
dayandığı, iddia edilebilir. Hegel, diyalektiği felsefede 
bir top güllesi gibi kullandı. Burada “Düşünce” kendini 
anlayabilmesi için zıttını da aynı anda ve aynı oranda 
hesaba katmalıydı. Zıttı olmadığında o şeyi zaten fark 

         İyilik ve kötülük “karşıtlığı” tarih boyunca en temel 
meselelerden biri olageldi. Her kültür kendi içinde 
buna genel bir yanıt vererek toplum düzenini değişik 
alanlarda sağlamaya çalıştı. Bu durumda iyilik ve 
kötülük belirli bir işlevin parçası olarak ele alınıyordu. 
Lakin bu durum basit bir araçsallaştırmayla değil, 
pratiğin dayattığı mümkün seçeneklerin indirgenme-
siyle ilgiliydi. Öte yandan iyilik de kötülük de bir amaca 
ve amaçlılığa yönelik düzenlenmişti. İyiliğin/kötülü-
ğün genel düzeni, nispeten kolaydı; kurallar, yasalar, 
gelenek- görenek, örf adet, anlatılar, şarkılar, vb 
folklorik unsurlarla doğal hale getirilmesi sağlanmış, 
soruna çözüm üretilmek istenmişti.
 
İyilik / kötülük birçok alana taşınabilir niteliğe sahip 
olsa da düşünce alanındaki seyri, terazinin kefesinde 

-genele rağmen- daha ağır basıyordu. Buradaki kavga 
çetindi: Düşünce, iyinin ve kötünün ne olduğunu 
tanımladıktan sonra mı onu diğer alanlarda tanzim 
edecekti yoksa hayatın içinden çıkan şeyler mi yani 
hayatın kendisi mi onu tanzim ediyordu? Bu ve buna 
benzer karmaşık soru(n)lar, bizleri bekliyordu. Onun 
nereden kurulması gerektiği bugün bile değişmeyen 
bir karakter ve önem taşır. 

Felsefenin ve felsefecilerin adeta asrı saadeti sayılan, 
Yunan düşüncesi seyrinde Tanrılar-doğa-kozmoloji-in-
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KÖTÜLÜK (PROBLEMİ)
NEDEN KAYBOLDU?

san arasındaki çekişmelerde iyilik ve kötülük problemi, 
anlam dünyasının ilgi odağı olmasını hiç yitirmedi. 
Ontolojik soru(n)ların içinde de, estetiğin (güzelin) 
içinde de, bilginin (matematiğin) içinde de yer yer 
artan ve azalan oranlarda fakat mutlaka oraya akan 
ya da oradan çıkan bir şey oldu. Platon’da “İyi” en üst 
mertebeye çıkmadan önce ve çıktıktan sonra durum 
aynıydı. İyilik ve kötülük problemi, ilk büyük kriz 
olarak; Sokrat-öncesi filozoflar döneminde Teolojik 
alanındaki karşılaşmada yaşanmıştı. Mısır medeniyeti 
Yunan düşüncesi üzerinde kesinlikle belirleyici olması 
bilinen bir olguydu fakat bu konuda en fazla karşılaştı-
ğı yer, Pers medeniyetinde İyilik ve kötülüğün keskin 
düalist tanrıları arasındaki yerdi. Bu yeni tanrılar, 
iyiliğin ve kötülüğün kaynağını kendi içinde kaos 
halindeki tanrıların elinden hem alıyor hem de sistemli 
bir şekilde açıklıyordu: Oluş / bozuluş, gece/gündüz, 
erkek/dişi, güneş/ay, güzel/çirkin, iyilik/kötülük …vb 
gibi belirli bir mantık ve varlık düzeni içinde konuları 
aydınlatıyordu. Diyalektiğin güç kazandığı ve yaygın-
laştığı temel dinamiklerden biri, bu İkili (dual) tanrıla-
rın kazandırdığı bakış açısıydı. Diyalektik, bugünkü 
anladığımız anlamda çok saygın bir şey olmasa da 
iyiliğe ve kötülüğe kolaylıkla yer bulabilen bir düşünce 
yöntemiydi. Diyalektik, ister başlangıçta tartışma 
sanatı içinde ikna için bir araç olsun, ister oluş/bozulu-
şu gösteren bir yol olsun, iyilik ve kötülük tanrıların-

edemeyecek, tanımlayamayacak, kıymeti de bilinme-
yecekti. Peki hangi zıt diğerine yeğ tutulacaktı? Temel-
de böyle bir şey saçmaydı. O, bir anlamda Çin düşünce-
sinde beliren Ying /Yang gibi görünüyordu. Yani birbiri-
ni aynı anda tamamlayan bir durum oluşturuyordu 
fakat başka bir anlamda Ying/Yang’dan  çok farklıydı. 
Çünkü onda artan ve azalan oranlar vardı ve Hegel 
diyalektiği kışkırtıcı bir şekilde “eşit’e” yönelmişti. 
Hatta Diyalektiği en net ve biricik yol olarak kullanan 
Yunan filozofları (Zenon, Sokrates, Platon vb) ) bile, 
kötülüğe aynı yaklaşmıyor ve kötülük problemini aynı 
gözle ele almıyordu.   İşte, kötülüğün iyilikle eşitlenme-
si, aynı değerde ve önemde ele alınması (eşit ağırlığa 
gelmesi),  en ölümcül hatanın başını oluşturdu. Karl 
Marks’ın bu anlamda Diyalektiği (anlam ve değer 
açısından) bozması değil, olsa olsa daha meşhur 
etmesi söz konusuydu.

Yine genel düşünce boyutuyla bakıldığında; kötülü-
ğün üç ana hattı izlediği görülebilir: Birincisi; Kötülüğü 
merkeze alan fakat İyiliği kurtarmaya çalışan düşünce 
hattı. Bu hat, kötülüğü esas göstermesine rağmen 
hiyerarşik olarak iyiliği üstte koyan, ona ulaşmaya 
çalışan bir modeldi. Burada kötü her yerdedir; istila 
etmiştir fakat değeri düşüktür. Mesela; kozmoloji’de 
şayet güneş olmazsa dünyanın aslında zaten karanlık-
ta kalacağı, karanlık olduğu söylenir. Dünya kendiliğin-
den karanlık bir yer ise, kötülük zaten olması gereken  
/olan bir şeydir. Değerli olan şey, kötülük perdesinde 
bir yarık açmak iyiliği o perdeyi yırtarak çıkarmaktı. 
Mesela; Platon’da İyi ideası en yüksek bir mertebedey-
ken, insanlar kendi hallerinde cahillikten, hırstan, 
dünyadaki şeylere aşırı meyillikten dolayı “normalde” 
kötülüktedirler Hristiyanlıktaki “ilk günah” kavramı, 
bu birinci hatta denk düşen izler ve nitelikler taşır. 
Günahın insanlar için asli bir durum-varlık olduğunu 
kabul etme bunun açık göstergesidir. Bugün Hukukta 
kişinin öncelikle suçlu + şüpheli sayılarak masumiyetin 

de yoktur. olsa olsa iyinin olmamasıyla, insanın sapma-
sı nedeniyle bir eksiklikle karşılaşabilir. Ama bu da 
düzeltilebilir” diyerek, kötülüğü hem varlık olarak hem 
semantik olarak çok düşük, değersiz, etkisiz bir yere 
koyar.

Üçüncüsü; İyi ve kötü olanı aynı mesafede, değerde, 
anlamda ele alan sentezci, eklektik modern anlayışın 
benimsediği hattır. En kapsayıcı, büyük felsefe 
iddiasında olan bu hat; bir taraftan düşüncede 
yeniden formüle edilmiş bir “diyalektik” yöntemi 
benimserken, diğer yandan ekonomik bir model gibi 
işlemeye devam eder. İnsanı her iki malı (iyi-lik/kö-
tü-lük) alabilen, tüketebilen canlı olarak sunar. Burada 
malın değerini belirleyen şey; fayda ya da kar ve 
işlevselliktir. Bugün her alanda hakim bir söylem, 
paradigmaya dönüşen bu hat, kötü-lüğe eşit mesafe-
de bulunmasına, kendisini öyle pazarlamasına rağmen 
sürekli olarak kötü-lüğü üreten, değerini ve anlamını 
sürekli güçlendiren bir mekanizma kullanır. Bu hattın 
temel düşüncesinde yer alan “Nötrlük yansızlık” (bir 
ölçüde “paranteze alma”) kötü-lük fabrikası gibi 
sistematik çalışmaya, onu sıradanlaştırmaya, gayret 
eder. Kötülüğün bir olgu olarak (bilimsel) istatistik 
gösterimleri, zihinleri felç eden hasarları beraberinde 
getirir. Böyle şey,  siyasal olduğunda ise; en feci trajik 
insani sonuçları ortaya çıkarmaya ve üretmeye yol 
açar ve nitekim yol da açtı. 20.yüzyılın bilimin ve 
rasyonalitenin “vahşet çağı” olması; kullanılan 
yöntemlerin öne çıkarılması anlamına geliyordu. 
Bunda haklılık payı oldukça büyüktür fakat vahşeti 
sadece buna bağlamak, bir ölçüde hatalı olacaktır. 
Vahşetin kökeninde yatan şey; kötü-lüğün bunca 
büyüklüğüne ve yaygınlığına rağmen “nötürleştirile-
rek” kaybedilmiş olması ve ona karşı yalnızca tavırları-
mızın değil, aynı zamanda aklımızın ve ruhumuzun da 
körelip yitmesidir. 
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ispatlanması gereken bir durum olması, aynı hattı 
takip eden örneklerdir. Birinci hat içinde de bazı farklı 
dallar (görüşler) bulunur.  Dikkat edilirse; bu hattaki 
temel prensip, “iyiliğin değerini artırmak, daha çok 
vurgulamak için, kötülüğün yaygınlığı, sıradanlığı”nın 
öne sürülmesidir. Yani; varlık değeri arttırılmış fakat 
semantik değeri azaltılmış bir kötülük, formüle edilmiş-
tir.

İkincisi; İyiliği merkeze alan, en büyük hattır. Her şeyin 
esasını iyiliğe bağlar ve iyilik olarak görür. Varlıkta 
oluşu (kendini tamamlama) sevgiye, bozuluşu da 
nefrete bağlayan filozof da bunu söyler. Bilimsel 
düşüncenin babası kabul edilen Aristoteles’te ‘İyi’; 
bugün anladığımız dar (ahlak alanında ) manada değil, 
tüm varlığa ilişkin asli bir niteliktir. İyi, aynı zamanda 
bir formdur ve cansız olan madde bile adeta onun 
peşinden koşar. Kötülük bir hastalık gibidir, asıl olan 
şey; sağlıklı olmaktır ve sağlıklı kalmaktır. Bu hat; 
düşünce-varlığın ya iyilikten çıktığını ya da iyilik için 
olduğunda ısrarcıdır. Doğal olan şey, iyi olan ise; 
kötü-lük ancak iyilik perdesinin yırtılmasıyla bozulma-
sıyla ortaya çıkmış, arızi bir şey olabilir. Dolayısıyla en 
feci kötü-lük bile, iyinin değerini ve anlamını daha 
kuvvetli göstermek için ortaya çıkmış gibidir. Kozmo-
lojide; nur-ışık- tüm alemlerin yaratılışındaki nedeni 
oluşturur. En yüce varlık, kendi nurunu taşırarak 
(sûdur nazariyesi) alemlerden alemler oluşturur. 
Karanlık (kötü-lük) nurun olmayışıdır ya da nurdan 
uzak kalışıdır. Karanlığın (kötü-lüğün) hiçbir gücünün 
olmamasının ispatı ise; karanlık ne denli büyük ve 
korkunç olursa olsun, küçücük bir ışığın onu parçala-
maya yetmesidir. Buna göre kısacası, tüm varlık; iyinin 
(=sevginin, nurun) tezahürüdür. Bu hat için de de farklı 
görüşler vardır fakat en radikal görüş, Plotinos gösteri-
lebilir. Zaten O maddi olan şeyleri bile tinsel kabul 
ederken, sûdura dayanarak daha ileri gider: “ Dünyada 
kötülük yoktur; dolayısıyla kötülükle ilgili bir problem-

dan ışık taşıyordu.
 
Burada bizi ilgilendiren nokta; Diyalektiğin modern 
dönemde iyilik ve kötülük açısından oynadığı rolü 
görmek ve kötülüğün neden kaybolduğunu/yok 
edildiğini anlamak, olmalı. Bu yüzden İyilik/kötülüğün 
en eski medeniyetlerdeki serüvenini bir kenara 
koymak da gerekiyor. Burada Yunan düşüncesine 
oldukça kaba hatlarla da olsa üstün körü değinmenin 
amacı ise; Diyalektik düşüncenin özellikle kötülük ile 
masum olmayan ilişkisinin bağlamına işaret etmekti. 
Yani meseleyi Diyalektiğe getirip modern zamanda 
kötülük kalıplarımızın nasıl şekillendiğini anlamaktı. 
Hiç şüphesiz ki; hem iyilik hem de kötülük, Diyalektiğe 
bağlanmayan, kökü bir düşünce kalıbına değil daha 
derinlere uzanan, nerdeyse tüm alanlara nüfuz 
edebilen esaslı bir meseledir. Bu konumu aklımızdan 
çıkarmamamız faydalı olabilir.

Şimdi;
Kötülüğün bunca yaygınlığına ve sıradanlığına 
rağmen ona karşı tavrımızı törpüleyen, körelten en 
ciddi süreç, Hegel’in felsefesiyle oluştuğu, oraya 
dayandığı, iddia edilebilir. Hegel, diyalektiği felsefede 
bir top güllesi gibi kullandı. Burada “Düşünce” kendini 
anlayabilmesi için zıttını da aynı anda ve aynı oranda 
hesaba katmalıydı. Zıttı olmadığında o şeyi zaten fark 

         İyilik ve kötülük “karşıtlığı” tarih boyunca en temel 
meselelerden biri olageldi. Her kültür kendi içinde 
buna genel bir yanıt vererek toplum düzenini değişik 
alanlarda sağlamaya çalıştı. Bu durumda iyilik ve 
kötülük belirli bir işlevin parçası olarak ele alınıyordu. 
Lakin bu durum basit bir araçsallaştırmayla değil, 
pratiğin dayattığı mümkün seçeneklerin indirgenme-
siyle ilgiliydi. Öte yandan iyilik de kötülük de bir amaca 
ve amaçlılığa yönelik düzenlenmişti. İyiliğin/kötülü-
ğün genel düzeni, nispeten kolaydı; kurallar, yasalar, 
gelenek- görenek, örf adet, anlatılar, şarkılar, vb 
folklorik unsurlarla doğal hale getirilmesi sağlanmış, 
soruna çözüm üretilmek istenmişti.
 
İyilik / kötülük birçok alana taşınabilir niteliğe sahip 
olsa da düşünce alanındaki seyri, terazinin kefesinde 

-genele rağmen- daha ağır basıyordu. Buradaki kavga 
çetindi: Düşünce, iyinin ve kötünün ne olduğunu 
tanımladıktan sonra mı onu diğer alanlarda tanzim 
edecekti yoksa hayatın içinden çıkan şeyler mi yani 
hayatın kendisi mi onu tanzim ediyordu? Bu ve buna 
benzer karmaşık soru(n)lar, bizleri bekliyordu. Onun 
nereden kurulması gerektiği bugün bile değişmeyen 
bir karakter ve önem taşır. 

Felsefenin ve felsefecilerin adeta asrı saadeti sayılan, 
Yunan düşüncesi seyrinde Tanrılar-doğa-kozmoloji-in-
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san arasındaki çekişmelerde iyilik ve kötülük problemi, 
anlam dünyasının ilgi odağı olmasını hiç yitirmedi. 
Ontolojik soru(n)ların içinde de, estetiğin (güzelin) 
içinde de, bilginin (matematiğin) içinde de yer yer 
artan ve azalan oranlarda fakat mutlaka oraya akan 
ya da oradan çıkan bir şey oldu. Platon’da “İyi” en üst 
mertebeye çıkmadan önce ve çıktıktan sonra durum 
aynıydı. İyilik ve kötülük problemi, ilk büyük kriz 
olarak; Sokrat-öncesi filozoflar döneminde Teolojik 
alanındaki karşılaşmada yaşanmıştı. Mısır medeniyeti 
Yunan düşüncesi üzerinde kesinlikle belirleyici olması 
bilinen bir olguydu fakat bu konuda en fazla karşılaştı-
ğı yer, Pers medeniyetinde İyilik ve kötülüğün keskin 
düalist tanrıları arasındaki yerdi. Bu yeni tanrılar, 
iyiliğin ve kötülüğün kaynağını kendi içinde kaos 
halindeki tanrıların elinden hem alıyor hem de sistemli 
bir şekilde açıklıyordu: Oluş / bozuluş, gece/gündüz, 
erkek/dişi, güneş/ay, güzel/çirkin, iyilik/kötülük …vb 
gibi belirli bir mantık ve varlık düzeni içinde konuları 
aydınlatıyordu. Diyalektiğin güç kazandığı ve yaygın-
laştığı temel dinamiklerden biri, bu İkili (dual) tanrıla-
rın kazandırdığı bakış açısıydı. Diyalektik, bugünkü 
anladığımız anlamda çok saygın bir şey olmasa da 
iyiliğe ve kötülüğe kolaylıkla yer bulabilen bir düşünce 
yöntemiydi. Diyalektik, ister başlangıçta tartışma 
sanatı içinde ikna için bir araç olsun, ister oluş/bozulu-
şu gösteren bir yol olsun, iyilik ve kötülük tanrıların-

edemeyecek, tanımlayamayacak, kıymeti de bilinme-
yecekti. Peki hangi zıt diğerine yeğ tutulacaktı? Temel-
de böyle bir şey saçmaydı. O, bir anlamda Çin düşünce-
sinde beliren Ying /Yang gibi görünüyordu. Yani birbiri-
ni aynı anda tamamlayan bir durum oluşturuyordu 
fakat başka bir anlamda Ying/Yang’dan  çok farklıydı. 
Çünkü onda artan ve azalan oranlar vardı ve Hegel 
diyalektiği kışkırtıcı bir şekilde “eşit’e” yönelmişti. 
Hatta Diyalektiği en net ve biricik yol olarak kullanan 
Yunan filozofları (Zenon, Sokrates, Platon vb) ) bile, 
kötülüğe aynı yaklaşmıyor ve kötülük problemini aynı 
gözle ele almıyordu.   İşte, kötülüğün iyilikle eşitlenme-
si, aynı değerde ve önemde ele alınması (eşit ağırlığa 
gelmesi),  en ölümcül hatanın başını oluşturdu. Karl 
Marks’ın bu anlamda Diyalektiği (anlam ve değer 
açısından) bozması değil, olsa olsa daha meşhur 
etmesi söz konusuydu.

Yine genel düşünce boyutuyla bakıldığında; kötülü-
ğün üç ana hattı izlediği görülebilir: Birincisi; Kötülüğü 
merkeze alan fakat İyiliği kurtarmaya çalışan düşünce 
hattı. Bu hat, kötülüğü esas göstermesine rağmen 
hiyerarşik olarak iyiliği üstte koyan, ona ulaşmaya 
çalışan bir modeldi. Burada kötü her yerdedir; istila 
etmiştir fakat değeri düşüktür. Mesela; kozmoloji’de 
şayet güneş olmazsa dünyanın aslında zaten karanlık-
ta kalacağı, karanlık olduğu söylenir. Dünya kendiliğin-
den karanlık bir yer ise, kötülük zaten olması gereken  
/olan bir şeydir. Değerli olan şey, kötülük perdesinde 
bir yarık açmak iyiliği o perdeyi yırtarak çıkarmaktı. 
Mesela; Platon’da İyi ideası en yüksek bir mertebedey-
ken, insanlar kendi hallerinde cahillikten, hırstan, 
dünyadaki şeylere aşırı meyillikten dolayı “normalde” 
kötülüktedirler Hristiyanlıktaki “ilk günah” kavramı, 
bu birinci hatta denk düşen izler ve nitelikler taşır. 
Günahın insanlar için asli bir durum-varlık olduğunu 
kabul etme bunun açık göstergesidir. Bugün Hukukta 
kişinin öncelikle suçlu + şüpheli sayılarak masumiyetin 

de yoktur. olsa olsa iyinin olmamasıyla, insanın sapma-
sı nedeniyle bir eksiklikle karşılaşabilir. Ama bu da 
düzeltilebilir” diyerek, kötülüğü hem varlık olarak hem 
semantik olarak çok düşük, değersiz, etkisiz bir yere 
koyar.

Üçüncüsü; İyi ve kötü olanı aynı mesafede, değerde, 
anlamda ele alan sentezci, eklektik modern anlayışın 
benimsediği hattır. En kapsayıcı, büyük felsefe 
iddiasında olan bu hat; bir taraftan düşüncede 
yeniden formüle edilmiş bir “diyalektik” yöntemi 
benimserken, diğer yandan ekonomik bir model gibi 
işlemeye devam eder. İnsanı her iki malı (iyi-lik/kö-
tü-lük) alabilen, tüketebilen canlı olarak sunar. Burada 
malın değerini belirleyen şey; fayda ya da kar ve 
işlevselliktir. Bugün her alanda hakim bir söylem, 
paradigmaya dönüşen bu hat, kötü-lüğe eşit mesafe-
de bulunmasına, kendisini öyle pazarlamasına rağmen 
sürekli olarak kötü-lüğü üreten, değerini ve anlamını 
sürekli güçlendiren bir mekanizma kullanır. Bu hattın 
temel düşüncesinde yer alan “Nötrlük yansızlık” (bir 
ölçüde “paranteze alma”) kötü-lük fabrikası gibi 
sistematik çalışmaya, onu sıradanlaştırmaya, gayret 
eder. Kötülüğün bir olgu olarak (bilimsel) istatistik 
gösterimleri, zihinleri felç eden hasarları beraberinde 
getirir. Böyle şey,  siyasal olduğunda ise; en feci trajik 
insani sonuçları ortaya çıkarmaya ve üretmeye yol 
açar ve nitekim yol da açtı. 20.yüzyılın bilimin ve 
rasyonalitenin “vahşet çağı” olması; kullanılan 
yöntemlerin öne çıkarılması anlamına geliyordu. 
Bunda haklılık payı oldukça büyüktür fakat vahşeti 
sadece buna bağlamak, bir ölçüde hatalı olacaktır. 
Vahşetin kökeninde yatan şey; kötü-lüğün bunca 
büyüklüğüne ve yaygınlığına rağmen “nötürleştirile-
rek” kaybedilmiş olması ve ona karşı yalnızca tavırları-
mızın değil, aynı zamanda aklımızın ve ruhumuzun da 
körelip yitmesidir. 

KASIM     202015



ilişkideki “gecikmişlik” önemli bir eksikliğe tekabül 

ediyordu. Batı bizden birkaç yüzyıl önce okumaya 

başlamıştı ve biz buradan doğan açığı henüz kapatabil-

miş değildik. Bugünümüz ile bunun bir alâkası vardı 

ona göre. Kendisine bir Türk ansiklopedisti diyebilece-

ğimiz Ahmet Cemâl’in bu yaklaşımını temelden sorgu-

lamamız gerekir. Bu temel ise, “gecikmişlik”in ne 

olduğu şeklinde olacaktır. Neye gecikmiştik ki? Birinci-

si böyle bir kaygı yersizdir. Buna ek olarak, Ahmet 

Cemal bizdeki okuma alışkanlığının gerilediğini 

söylediğinde esasında yanlış bir tespitte bulunuyordu.

Biz okumuyor değiliz zira. Hatta belki problem kimi 

zaman biraz fazla okuyor olmamızdan kaynaklanıyor. 

Çok fazla okumak demek çok fazla oburluk demek 

değil midir? Her önüne geleni yemek sıhhate zarar. 

Peki ya her önüne geleni okumak? Bir çeşit gecikmişli-

ğimizin kazasını mı yapıyoruz bu kadar abur cubur 

okumakla? Şunu da hatırlayalım, oburluk kelimesi 

bizde hangi bağlamda kullanılırsa kullanılsın kötü bir 

mânâyı ihtiva etmektedir. Lâkin kitap oburu olmak 

bizde iyidir. Birini övmek için kullanılabilir örneğin. 

Oysa kitap oburluğu son tahlilde gözleri birtakım 

satırlar üzerinde gezdirmekten başka bir şey değildir 

dergilerinde yayınlanmaktaydı. Bu toprakların bu 

tecrübelerden farklı bir serencâmı vardır yazın dünyası 

bakımından. Lâkin bugün, her yıl yayınlanan tercüme 

eserlerin sayısı telif eserlerinkinden kat kat fazladır. 

Bununla birlikte, Batılı literatürde basılan kimi kitapla-

rın hesapsızca, herhangi bir plan dahilinde olmadan, 

üstelik büyük bir şehvetle satıldığını, okunduğunu da 

unutmamak gerek. Hesap ve plan maalesef yok, evet. 

Bunu F. Beiser’in bir kitabını okurken müşahede 

etmek mümkün. Türkçeye çevrilen Aydınlanma, 

Devrim ve Romantizm’in, Alman idealizmine dair bir 

önceki kitabının devamı olduğunu söylüyor Beiser. 

Ancak o kitapla birlikte anlaşılabilecek bir eser diyebili-

riz bunun için. Oysa birinci kitabın Türkçesi yok elimiz-

de. Anca Beiser’in devam niteliğindeki kitabının 

tercümesi var. Bu da muhtemelen bize has bir durum.

Peki ama bu neden kaynaklanıyor? Şunu söylemek 

gerekir, bizler sözlü kültür medeniyetinin insanlarıyız. 

Sözlü kültür herhangi bir şekilde sorumluluktan 

kaçma tezahürü değil, söyleyenin tanınma gibi bir 

gayesinin olmadığı anlamına geliyor. Birincil gaye 

gönlünü samimi bir surette ortaya serebilmek. Bunun 

       “Sıhhatli bir zekâ kitapları çalışmalarına tabi kılar.” 

Cemil Meriç’in Bu Ülke’de eserinde yer alan enfes 

cümlelerden sadece birisi bu. Niceliğin hüküm sürdü-

ğü bir dünyada kitapların da niceliğin nesnesi olması-

na direnen bir ifade adeta. Okumayı fetişleştiren, bir 

kendinde değer olarak gören alışkanlıkların panzehiri 

de diyebiliriz.

 

Konuya dair yazdığı satırları Proust’tan ilhamla yazmış 

diyebiliriz. Proust’un sık sık atıf yapılan, konuyla 

alâkalı yazısının başlığı da manidar: “Okuma Hastalığı”. 

Bu yazının başında dile getirildiği söylenen şikâyet 

bugün de varlığını koruyor aslında. “Okumuyoruz” 

şikâyeti. Kendi adıma ben bu şikâyeti, kitapları en 

meşhur yayınevlerinden birinden çıkan ve muhtelif 

baskılar yapan bir müellifin de dile getirdiğini bilirim.

 

“Okumuyoruz” şikâyeti ne kadar yerinde bir şikâyet? 

Bunu tartışıp esasında yersiz bir retorikten ibaret 

olduğunu söyleyebiliriz. Ama önce bir başka sualle 

başlamalı konuya. Neden okuyacağız? Burada cevabı-

nı aradığımız “neden”i her türlü maddi pragmatizm-

den azade bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Kaldı ki 
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maddî gerekçelerle okumak da bir yeter sebeptir ve 

nicelik merkezli bir okuma fetişizminden daha kıymet-

sizdir diyebilir miyiz?

Bir kere kendi ülkemiz özelinde “okumuyoruz” gibi bir 

şikâyetin ülkemizde pek bir karşılığı yok. Biz okuyoruz. 

Gittikçe daha fazla okuyoruz. Son derece enfes bir 

Türkçe ile birçok eseri dilimize kazandıran Tuncay 

Birkan’ın dediği üzere, Türkiye’deki sosyal bilim okurla-

rı hırslı bir okur kitlesidir. Bu söz doğrudur, lâkin buna 

şerhler düşmek de gerekir. Batı felsefesinin çok önemli 

kimi eserlerinin Türkçeye henüz kazandırılmadığını 

elbette hesaba katmalıyız, öte yandan kimilerininse 

nitelikli tercümeleri maalesef yok örneğin. Marx’ın 

Das Kapital’i basıldıktan neredeyse 150 yıl sonra 

Almanca orijinalinden Türkçeye çevrildi. Hegel’in Tarih 

Felsefesi’nin tercümesi ise Almanca’dan değil İngilizce 

üzerindendir. Bir anlamda suyunun suyu. Rusya’da 

1850 – 1870 yılları arasında birçok Batılı klasik Rus 

diline kazandırılmıştı. Hatta bu çevirilerden biri Dosto-

yevski’ye aitti. Dostoyevski, Balzac’ın Eugenie 

Grandet’sini Rusça’ya tercüme etmişti. Dickens’ın 

romanları, Dickens henüz hayattayken Rus edebiyat 

için de adını bir yerlere kazımana gerek kalmıyor. 

Gönlünden geçeni aktarabil ve karşındakinin gönlüne 

temas et, yeterli. Bu yüzden birçok Yunus var, bu 

yüzden “anonim” nice şiir var, kime ait olduğunu bilme-

diğimiz birçok mani var. Bu yüzden Karacaoğlan’a dair 

çok az şey biliniyor. Aslolan “ben” değil zira. İşte bu 

sözlü kültürün yazılı kültüre geçişte bizde hasıl olan 

birinci hissiyat “gecikmişlik” hissiyatıydı. Bir şeylerden 

geri kalmışlık hissi ve bu açığı bir an önce kapatma 

güdüsü.

19. asrın başlangıcında daha fazla hissedilen, hatta 

belki en şiddetli bir şekilde hissedilen kaygı “gecikmiş-

lik” kaygısıydı ve bu bugün de atlatılmış bir kompleks 

değildir. Oysa biz geç kalmamıştık, ortada bir paradig-

ma farkı vardı. Esas mesele ise bu paradigma farkını 

unutmaktan da öte, bir paradigma farkının olduğunu 

bile unutmuş olmak. Gecikmişlik kaygısının temelinde 

bu yatıyor.

Yüzyılımızda kimi entelektüeller bu görüşü dillendir-

meye devam etti. Ahmet Cemal için bizim matbaa ile, 

dolayısıyla okumakla kurduğumuz kurduğumuz 

ve zaman kaybından başka bir netice vermez çoğun-

lukla. Belki de bu oburluk ve nicellik fetişizmi “hızlı 

okuma kursları”nın arkasındaki sebep. Bunun da bir 

gerisinde gecikmişlik kaygısı yatıyor. Gecikmişlik 

kaygısı ise paradigma farkının olduğunu unutmakla 

alâkalı.

Hülâsa etmek gerekirse, okumadığımızı söylemek 

artık bize bıkkınlık vermesi gereken, sözde bir şikâyet-

tir. Okuyoruz, hatta gittikçe daha çok okuyoruz. 

Okumadığımız gibi bir gözlemin çok yerinde olmadığı 

kanaatindeyim. Esas yerinde olan gözlem bugün 

görsel kültür üzerinden yapılabilir ve görsel kültür 

temelli bir tartışma başlatabiliriz belki. Batı’nın yazılı 

kültürden geçerek görsel kültüre vardığı, bizimse yazılı 

kültürü tam içselleştiremeden görsel kültüre geçtiği-

miz şeklindeki tespit bize yeni ufuklar açmaktadır. 

Buna hepimizin iştirak etmesi lazım. Ve buradan hâsıl 

olan neticeler üzerinde durabiliriz ancak.

Ayhan Koçkaya a.kockayay@gmail.com
KASIM     2020 16



ilişkideki “gecikmişlik” önemli bir eksikliğe tekabül 

ediyordu. Batı bizden birkaç yüzyıl önce okumaya 

başlamıştı ve biz buradan doğan açığı henüz kapatabil-

miş değildik. Bugünümüz ile bunun bir alâkası vardı 

ona göre. Kendisine bir Türk ansiklopedisti diyebilece-

ğimiz Ahmet Cemâl’in bu yaklaşımını temelden sorgu-

lamamız gerekir. Bu temel ise, “gecikmişlik”in ne 

olduğu şeklinde olacaktır. Neye gecikmiştik ki? Birinci-

si böyle bir kaygı yersizdir. Buna ek olarak, Ahmet 

Cemal bizdeki okuma alışkanlığının gerilediğini 

söylediğinde esasında yanlış bir tespitte bulunuyordu.

Biz okumuyor değiliz zira. Hatta belki problem kimi 

zaman biraz fazla okuyor olmamızdan kaynaklanıyor. 

Çok fazla okumak demek çok fazla oburluk demek 

değil midir? Her önüne geleni yemek sıhhate zarar. 

Peki ya her önüne geleni okumak? Bir çeşit gecikmişli-

ğimizin kazasını mı yapıyoruz bu kadar abur cubur 

okumakla? Şunu da hatırlayalım, oburluk kelimesi 

bizde hangi bağlamda kullanılırsa kullanılsın kötü bir 

mânâyı ihtiva etmektedir. Lâkin kitap oburu olmak 

bizde iyidir. Birini övmek için kullanılabilir örneğin. 

Oysa kitap oburluğu son tahlilde gözleri birtakım 

satırlar üzerinde gezdirmekten başka bir şey değildir 

dergilerinde yayınlanmaktaydı. Bu toprakların bu 

tecrübelerden farklı bir serencâmı vardır yazın dünyası 

bakımından. Lâkin bugün, her yıl yayınlanan tercüme 

eserlerin sayısı telif eserlerinkinden kat kat fazladır. 

Bununla birlikte, Batılı literatürde basılan kimi kitapla-

rın hesapsızca, herhangi bir plan dahilinde olmadan, 

üstelik büyük bir şehvetle satıldığını, okunduğunu da 

unutmamak gerek. Hesap ve plan maalesef yok, evet. 

Bunu F. Beiser’in bir kitabını okurken müşahede 

etmek mümkün. Türkçeye çevrilen Aydınlanma, 

Devrim ve Romantizm’in, Alman idealizmine dair bir 

önceki kitabının devamı olduğunu söylüyor Beiser. 

Ancak o kitapla birlikte anlaşılabilecek bir eser diyebili-

riz bunun için. Oysa birinci kitabın Türkçesi yok elimiz-

de. Anca Beiser’in devam niteliğindeki kitabının 

tercümesi var. Bu da muhtemelen bize has bir durum.

Peki ama bu neden kaynaklanıyor? Şunu söylemek 

gerekir, bizler sözlü kültür medeniyetinin insanlarıyız. 

Sözlü kültür herhangi bir şekilde sorumluluktan 

kaçma tezahürü değil, söyleyenin tanınma gibi bir 

gayesinin olmadığı anlamına geliyor. Birincil gaye 

gönlünü samimi bir surette ortaya serebilmek. Bunun 

       “Sıhhatli bir zekâ kitapları çalışmalarına tabi kılar.” 

Cemil Meriç’in Bu Ülke’de eserinde yer alan enfes 

cümlelerden sadece birisi bu. Niceliğin hüküm sürdü-

ğü bir dünyada kitapların da niceliğin nesnesi olması-

na direnen bir ifade adeta. Okumayı fetişleştiren, bir 

kendinde değer olarak gören alışkanlıkların panzehiri 

de diyebiliriz.

 

Konuya dair yazdığı satırları Proust’tan ilhamla yazmış 

diyebiliriz. Proust’un sık sık atıf yapılan, konuyla 

alâkalı yazısının başlığı da manidar: “Okuma Hastalığı”. 

Bu yazının başında dile getirildiği söylenen şikâyet 

bugün de varlığını koruyor aslında. “Okumuyoruz” 

şikâyeti. Kendi adıma ben bu şikâyeti, kitapları en 

meşhur yayınevlerinden birinden çıkan ve muhtelif 

baskılar yapan bir müellifin de dile getirdiğini bilirim.

 

“Okumuyoruz” şikâyeti ne kadar yerinde bir şikâyet? 

Bunu tartışıp esasında yersiz bir retorikten ibaret 

olduğunu söyleyebiliriz. Ama önce bir başka sualle 

başlamalı konuya. Neden okuyacağız? Burada cevabı-

nı aradığımız “neden”i her türlü maddi pragmatizm-

den azade bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Kaldı ki 

YORUM YORUM

GECİKMİŞLİK KOMPLEKSİ
ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

maddî gerekçelerle okumak da bir yeter sebeptir ve 

nicelik merkezli bir okuma fetişizminden daha kıymet-

sizdir diyebilir miyiz?

Bir kere kendi ülkemiz özelinde “okumuyoruz” gibi bir 

şikâyetin ülkemizde pek bir karşılığı yok. Biz okuyoruz. 

Gittikçe daha fazla okuyoruz. Son derece enfes bir 

Türkçe ile birçok eseri dilimize kazandıran Tuncay 

Birkan’ın dediği üzere, Türkiye’deki sosyal bilim okurla-

rı hırslı bir okur kitlesidir. Bu söz doğrudur, lâkin buna 

şerhler düşmek de gerekir. Batı felsefesinin çok önemli 

kimi eserlerinin Türkçeye henüz kazandırılmadığını 

elbette hesaba katmalıyız, öte yandan kimilerininse 

nitelikli tercümeleri maalesef yok örneğin. Marx’ın 

Das Kapital’i basıldıktan neredeyse 150 yıl sonra 

Almanca orijinalinden Türkçeye çevrildi. Hegel’in Tarih 

Felsefesi’nin tercümesi ise Almanca’dan değil İngilizce 

üzerindendir. Bir anlamda suyunun suyu. Rusya’da 

1850 – 1870 yılları arasında birçok Batılı klasik Rus 

diline kazandırılmıştı. Hatta bu çevirilerden biri Dosto-

yevski’ye aitti. Dostoyevski, Balzac’ın Eugenie 

Grandet’sini Rusça’ya tercüme etmişti. Dickens’ın 

romanları, Dickens henüz hayattayken Rus edebiyat 

için de adını bir yerlere kazımana gerek kalmıyor. 

Gönlünden geçeni aktarabil ve karşındakinin gönlüne 

temas et, yeterli. Bu yüzden birçok Yunus var, bu 

yüzden “anonim” nice şiir var, kime ait olduğunu bilme-

diğimiz birçok mani var. Bu yüzden Karacaoğlan’a dair 

çok az şey biliniyor. Aslolan “ben” değil zira. İşte bu 

sözlü kültürün yazılı kültüre geçişte bizde hasıl olan 

birinci hissiyat “gecikmişlik” hissiyatıydı. Bir şeylerden 

geri kalmışlık hissi ve bu açığı bir an önce kapatma 

güdüsü.

19. asrın başlangıcında daha fazla hissedilen, hatta 

belki en şiddetli bir şekilde hissedilen kaygı “gecikmiş-

lik” kaygısıydı ve bu bugün de atlatılmış bir kompleks 

değildir. Oysa biz geç kalmamıştık, ortada bir paradig-

ma farkı vardı. Esas mesele ise bu paradigma farkını 

unutmaktan da öte, bir paradigma farkının olduğunu 

bile unutmuş olmak. Gecikmişlik kaygısının temelinde 

bu yatıyor.

Yüzyılımızda kimi entelektüeller bu görüşü dillendir-

meye devam etti. Ahmet Cemal için bizim matbaa ile, 

dolayısıyla okumakla kurduğumuz kurduğumuz 

ve zaman kaybından başka bir netice vermez çoğun-

lukla. Belki de bu oburluk ve nicellik fetişizmi “hızlı 

okuma kursları”nın arkasındaki sebep. Bunun da bir 

gerisinde gecikmişlik kaygısı yatıyor. Gecikmişlik 

kaygısı ise paradigma farkının olduğunu unutmakla 

alâkalı.

Hülâsa etmek gerekirse, okumadığımızı söylemek 

artık bize bıkkınlık vermesi gereken, sözde bir şikâyet-

tir. Okuyoruz, hatta gittikçe daha çok okuyoruz. 

Okumadığımız gibi bir gözlemin çok yerinde olmadığı 

kanaatindeyim. Esas yerinde olan gözlem bugün 

görsel kültür üzerinden yapılabilir ve görsel kültür 

temelli bir tartışma başlatabiliriz belki. Batı’nın yazılı 

kültürden geçerek görsel kültüre vardığı, bizimse yazılı 

kültürü tam içselleştiremeden görsel kültüre geçtiği-

miz şeklindeki tespit bize yeni ufuklar açmaktadır. 

Buna hepimizin iştirak etmesi lazım. Ve buradan hâsıl 

olan neticeler üzerinde durabiliriz ancak.

Ayhan Koçkaya a.kockayay@gmail.com
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ve kentsel nüfuslar arasındaki farkla sınırlı olmadığını 

aynı zamanda nesiller arası olduğunu gözlemler. 

Gelecek nesillerin ne bilmesi gerektiği önceden 

bilinemeyeceğinden her bir neslin önceden çıkan 

ihtiyaçlarının anlaşılması gerekir. Dolayısıyla Tolstoy, 

kendi eğitsel deneyinin temelinin, öğrencilerin doğuş-

tan öğrenmeye eğilimli oldukları şeyi ifade etme 

özgürlüğü olarak tanımlar. Eğitim, her bir bireyin ve 

neslin ihtiyaçlarına hitap etmesi gereken, gitgide 

gelişen, dinamik bir süreçtir. Eğitimcinin, öğrencinin 

memnuniyetsizliğine duyarlı olması, hitap edebilmesi, 

sürekli yeni neslin, yeni ve yenilikçi amaçlarla iç içe 

olması için uğraşması gerekir.”

Kitabın ilerleyen sayfalarında yazar bize Tolstoy’un 

çiftçi çocuklarını eğitmek için kurduğu deneysel 

okulunda nasıl bir sistem olduğunu anlatıyor: “Yazları 

dersler dışarıda yapılırdı ve öğrenciler haftada bir 

ormana gider, bitki bilim çalışmalarının bir parçası 

olarak çiçek ve mantar ararlardı. Hayal dünyalarını 

hikâyeler okuyarak canlandırdıktan sonra Tolstoy 

bazen, öğrencilerini gece yürüyüşüne çıkarırdı. Sınıfın 

biçimsel kısıtlamalarının aksine dışarıdaki ortamın, 

öğrenmenin gerçekleşmesi için harika bir zemin 

hazırladığını ileri sürerdi: ‘Okulun dışında açık havada 

öğrenciler ve öğretmenler arasında, orada verilen 

        Tolstoy evini ve karısını terk ettiğinde tarih 28 

Ekim 1910’du. Karısı onun bıraktığı mektubu okudu-

ğunda koşarak evin süs havuzuna atmıştı kendini. 

Neyse ki bu intihar, bir teşebbüs olarak kaldı. Mektup-

ta Tolstoy, kendisini takip etmemesini rica ediyordu 

karısı Sofya’dan. Aslında seneler önce, karısından 

neden ayrılmak istediğini anlatan bir mektup da 

yazmıştı. Ne var ki verememişti bir türlü. Mektupta 

kendi dünyevi servetinden uzun süredir ne kadar 

rahatsız olduğunu ve Hinduların hayatlarının ilerleyen 

zamanlarında yaptıkları gibi tek başına inzivaya 

çekilmek istediğini yazmıştı. Ayrıca artık asabi ve tuhaf 

tavırlarından dolayı karısıyla yaşamak zor geliyordu 

Tolstoy’a. Gitmek ve her şeyi geride bırakmak, manevi 

arzularına kendini teslim etmek istiyordu.

Çıktığı bu son tren yolculuğunda -tabi kendisi son 

olduğundan habersiz- önce kız kardeşini ziyaret etti. 

KİTABİYAT KİTABİYAT

Pedagojinin
Tek Kıstası
Özgürlüktür,
Tek Yöntemi
Deneyim

Ziyaretinin ertesi sabahı onu ölüme götürecek bir 

hastalıkla uyanmıştı: akciğer iltihabı. Trenin geçtiği bir 

istasyon şefi onu evinde misafir etmeye başladı. 

Ölüme bu evde teslim olacaktı Tolstoy. Bilinci yerindey-

ken kızı Alexandra’ya bazı notlar yazdırdı: “Tanrı, 

insanın kendisini sonsuz bir parçası olarak gördüğü 

sonsuz bir bütündür. Sadece Tanrı gerçekten vardır.”.

Hece Yayınlarından çıkan Eğitici Tolstoy kitabı, bize 

Tolstoy’un pek de üzerinde durulmayan fakat, üzerin-

de durulması diğer yönlerinden çok daha elzem ve 

öncelikli olan bir yönünü gözler önüne seriyor: kendisi-

nin de edebi eserlerinin çok üstünde tuttuğu eğitim 

çalışmalarını, eğitimci yönünü. Tolstoy için eğitim 

üzerine kafa yormanın, doğduğu Yasnaya Polyana’da 

–hatta önce kendi evinde- açtığı ve sonra büyüttüğü 

deneysel okulunun, modern eğitim yöntemlerini 

incelemek üzerine yaptığı Avrupa seyahatlerinin, 

yazdığı pedagojik makalelerin ne kadar mühim ve 

burada olduğumu bilmeden yaşayamam. Ve bilemeye-

ceğim için de dolayısıyla yaşayamam.”. İvan İlyiç’in 

ihtiyacı olan şeyse, yaşayan biri olmak ne gerektirirdi, 

bunu anlamak ve hayatını gerçek anlama yöneltmekti.

Almanya’dayken günlüğüne “çocuk yetiştirme ve 

eğitim sorununu çözme” isteği yüzünden uyuyamadı-

ğını yazan Tolstoy, her çocuğun biricik olduğu gerçeğin-

den hareketle herkese uyan tek bir eğitim sistemi 

dayatmasıyla kavgalıydı. Öğrencilerin özgür olmadığı 

bir ortamda gerçek bir eğitimden söz edilemezdi ona 

göre. Okulun işinin bilgiyi açığa çıkarmak değil, bilgiye 

duyulan saygıyı ve bilgi düşüncesini ortaya çıkarmak 

olduğunu söylüyordu. Ona göre öğretmenin en 

önemli özelliği ise öğrencilere ve ailesinin yaşadığı 

koşullara saygı duymak ve en önemlisi dürüst olmaktı. 

Okul da aslında bizim öğrencilere bir şeyler öğretme-

miz için değil; öğrencilerin bize öğretmesi için vardı. 

Ayrıca okulların “hayatın insana yönelttiği soruları” 

yanıtlaması gerekiyordu. Öğretmenler, öğrencinin 

aslında neye ihtiyaç duyduğunu düşünmeli; bilginin 

iyice karmaşık hale geldiği bu çağda, bilgi aktarımında 

kullanılan yöntemleri güncellemeliydi.

“Tolstoy öğrencilerin ihtiyaçlarının çeşitliliğinin, kırsal 

bütün özgürlüğe rağmen, daha çok özgürlük veren, 

daha çok sadelik içeren ve daha çok güven veren, yeni 

ilişkiler oluşur kendiliğinden. Bize göre bu ilişkiler, 

okulun çaba sarf etmesi gereken amaçtır.’ derdi.”.

Tolstoy’un edebi ve sanatsal yönü, onun eğitim 

çalışmalarıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Dolayısıyla bu 

çalışmalar üzerinde mesai harcamadan, edebi eserleri-

ni tam olarak anlamak pek de mümkün olmayacaktır. 

Eğitici Tolstoy kitabı işte bu ihtiyacı karşılamak üzere, 

ünlü yazarın gün yüzüne çıkarılmayan fakat önemi su 

götürmez eğitimci yanına ışık tutuyor. Kurduğu deney-

sel okuldan, çıkardığı eğitim dergisinden, eğitime dair 

makalelerinden tutun da tüm bunlara yapılan eleştiri-

lere, özel hayatının detaylarına, kimleri etkilediğine ve 

hatta kimlerden etkilendiğine kadar pek çok meseleyi 

bu kitapta bulacaksınız. 

Zeynep ACAR zynp.knby@gmail.com

ruhsal dönüşümüne sebebiyet verici olduğunu kitabın 

yazarı Daniel Moulin şöyle açıklıyor: “Kişisel olarak 

Tolstoy için öğretmenlik, geliştirici bir deneyimdi. 

Öğretmenlik; onun daha geniş bir düşünce gücü 

geliştirmesini sağlamış, zihinsel, sanatsal ve ruhsal 

gelişimini kamçılamıştır. Okuldaki çiftçi çocuklarıyla 

diyalogları; onu dinin, edebiyatın ve hayatın anlamı ve 

amacına dair çetin bir araştırmaya itmiştir.”. Örneğin, 

Savaş ve Barış’ı yazma fikrine okulda tarih dersi 

verirken kapılmıştır.

Eğitim ve edebiyat üzerine yoğunlaşmak onun huzuru-

nu ilelebet kaçıracak, onu huzursuz bir adam yapacak 

ve her yerde cevabını arayacağı bazı soruları kalbinin 

orta yerine bir saatli bomba gibi bırakacaktı: hayatın 

amacı nedir, insan ne için yaşar, nasıl yaşamalıyız? 

Örneğin, Anna Karenina’da intihara meyilli Levin kendi 

kendine şöyle düşünüyordu: “Ne olduğumu ve neden 
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ve kentsel nüfuslar arasındaki farkla sınırlı olmadığını 

aynı zamanda nesiller arası olduğunu gözlemler. 

Gelecek nesillerin ne bilmesi gerektiği önceden 

bilinemeyeceğinden her bir neslin önceden çıkan 

ihtiyaçlarının anlaşılması gerekir. Dolayısıyla Tolstoy, 

kendi eğitsel deneyinin temelinin, öğrencilerin doğuş-

tan öğrenmeye eğilimli oldukları şeyi ifade etme 

özgürlüğü olarak tanımlar. Eğitim, her bir bireyin ve 

neslin ihtiyaçlarına hitap etmesi gereken, gitgide 

gelişen, dinamik bir süreçtir. Eğitimcinin, öğrencinin 

memnuniyetsizliğine duyarlı olması, hitap edebilmesi, 

sürekli yeni neslin, yeni ve yenilikçi amaçlarla iç içe 

olması için uğraşması gerekir.”

Kitabın ilerleyen sayfalarında yazar bize Tolstoy’un 

çiftçi çocuklarını eğitmek için kurduğu deneysel 

okulunda nasıl bir sistem olduğunu anlatıyor: “Yazları 

dersler dışarıda yapılırdı ve öğrenciler haftada bir 

ormana gider, bitki bilim çalışmalarının bir parçası 

olarak çiçek ve mantar ararlardı. Hayal dünyalarını 

hikâyeler okuyarak canlandırdıktan sonra Tolstoy 

bazen, öğrencilerini gece yürüyüşüne çıkarırdı. Sınıfın 

biçimsel kısıtlamalarının aksine dışarıdaki ortamın, 

öğrenmenin gerçekleşmesi için harika bir zemin 

hazırladığını ileri sürerdi: ‘Okulun dışında açık havada 

öğrenciler ve öğretmenler arasında, orada verilen 

        Tolstoy evini ve karısını terk ettiğinde tarih 28 

Ekim 1910’du. Karısı onun bıraktığı mektubu okudu-

ğunda koşarak evin süs havuzuna atmıştı kendini. 

Neyse ki bu intihar, bir teşebbüs olarak kaldı. Mektup-

ta Tolstoy, kendisini takip etmemesini rica ediyordu 

karısı Sofya’dan. Aslında seneler önce, karısından 

neden ayrılmak istediğini anlatan bir mektup da 

yazmıştı. Ne var ki verememişti bir türlü. Mektupta 

kendi dünyevi servetinden uzun süredir ne kadar 

rahatsız olduğunu ve Hinduların hayatlarının ilerleyen 

zamanlarında yaptıkları gibi tek başına inzivaya 

çekilmek istediğini yazmıştı. Ayrıca artık asabi ve tuhaf 

tavırlarından dolayı karısıyla yaşamak zor geliyordu 

Tolstoy’a. Gitmek ve her şeyi geride bırakmak, manevi 

arzularına kendini teslim etmek istiyordu.

Çıktığı bu son tren yolculuğunda -tabi kendisi son 

olduğundan habersiz- önce kız kardeşini ziyaret etti. 

KİTABİYAT KİTABİYAT

Pedagojinin
Tek Kıstası
Özgürlüktür,
Tek Yöntemi
Deneyim

Ziyaretinin ertesi sabahı onu ölüme götürecek bir 

hastalıkla uyanmıştı: akciğer iltihabı. Trenin geçtiği bir 

istasyon şefi onu evinde misafir etmeye başladı. 

Ölüme bu evde teslim olacaktı Tolstoy. Bilinci yerindey-

ken kızı Alexandra’ya bazı notlar yazdırdı: “Tanrı, 

insanın kendisini sonsuz bir parçası olarak gördüğü 

sonsuz bir bütündür. Sadece Tanrı gerçekten vardır.”.

Hece Yayınlarından çıkan Eğitici Tolstoy kitabı, bize 

Tolstoy’un pek de üzerinde durulmayan fakat, üzerin-

de durulması diğer yönlerinden çok daha elzem ve 

öncelikli olan bir yönünü gözler önüne seriyor: kendisi-

nin de edebi eserlerinin çok üstünde tuttuğu eğitim 

çalışmalarını, eğitimci yönünü. Tolstoy için eğitim 

üzerine kafa yormanın, doğduğu Yasnaya Polyana’da 

–hatta önce kendi evinde- açtığı ve sonra büyüttüğü 

deneysel okulunun, modern eğitim yöntemlerini 

incelemek üzerine yaptığı Avrupa seyahatlerinin, 

yazdığı pedagojik makalelerin ne kadar mühim ve 

burada olduğumu bilmeden yaşayamam. Ve bilemeye-

ceğim için de dolayısıyla yaşayamam.”. İvan İlyiç’in 

ihtiyacı olan şeyse, yaşayan biri olmak ne gerektirirdi, 

bunu anlamak ve hayatını gerçek anlama yöneltmekti.

Almanya’dayken günlüğüne “çocuk yetiştirme ve 

eğitim sorununu çözme” isteği yüzünden uyuyamadı-

ğını yazan Tolstoy, her çocuğun biricik olduğu gerçeğin-

den hareketle herkese uyan tek bir eğitim sistemi 

dayatmasıyla kavgalıydı. Öğrencilerin özgür olmadığı 

bir ortamda gerçek bir eğitimden söz edilemezdi ona 

göre. Okulun işinin bilgiyi açığa çıkarmak değil, bilgiye 

duyulan saygıyı ve bilgi düşüncesini ortaya çıkarmak 

olduğunu söylüyordu. Ona göre öğretmenin en 

önemli özelliği ise öğrencilere ve ailesinin yaşadığı 

koşullara saygı duymak ve en önemlisi dürüst olmaktı. 

Okul da aslında bizim öğrencilere bir şeyler öğretme-

miz için değil; öğrencilerin bize öğretmesi için vardı. 

Ayrıca okulların “hayatın insana yönelttiği soruları” 

yanıtlaması gerekiyordu. Öğretmenler, öğrencinin 

aslında neye ihtiyaç duyduğunu düşünmeli; bilginin 

iyice karmaşık hale geldiği bu çağda, bilgi aktarımında 

kullanılan yöntemleri güncellemeliydi.

“Tolstoy öğrencilerin ihtiyaçlarının çeşitliliğinin, kırsal 

bütün özgürlüğe rağmen, daha çok özgürlük veren, 

daha çok sadelik içeren ve daha çok güven veren, yeni 

ilişkiler oluşur kendiliğinden. Bize göre bu ilişkiler, 

okulun çaba sarf etmesi gereken amaçtır.’ derdi.”.

Tolstoy’un edebi ve sanatsal yönü, onun eğitim 

çalışmalarıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Dolayısıyla bu 

çalışmalar üzerinde mesai harcamadan, edebi eserleri-

ni tam olarak anlamak pek de mümkün olmayacaktır. 

Eğitici Tolstoy kitabı işte bu ihtiyacı karşılamak üzere, 

ünlü yazarın gün yüzüne çıkarılmayan fakat önemi su 

götürmez eğitimci yanına ışık tutuyor. Kurduğu deney-

sel okuldan, çıkardığı eğitim dergisinden, eğitime dair 

makalelerinden tutun da tüm bunlara yapılan eleştiri-

lere, özel hayatının detaylarına, kimleri etkilediğine ve 

hatta kimlerden etkilendiğine kadar pek çok meseleyi 

bu kitapta bulacaksınız. 

Zeynep ACAR zynp.knby@gmail.com

ruhsal dönüşümüne sebebiyet verici olduğunu kitabın 

yazarı Daniel Moulin şöyle açıklıyor: “Kişisel olarak 

Tolstoy için öğretmenlik, geliştirici bir deneyimdi. 

Öğretmenlik; onun daha geniş bir düşünce gücü 

geliştirmesini sağlamış, zihinsel, sanatsal ve ruhsal 

gelişimini kamçılamıştır. Okuldaki çiftçi çocuklarıyla 

diyalogları; onu dinin, edebiyatın ve hayatın anlamı ve 

amacına dair çetin bir araştırmaya itmiştir.”. Örneğin, 

Savaş ve Barış’ı yazma fikrine okulda tarih dersi 

verirken kapılmıştır.

Eğitim ve edebiyat üzerine yoğunlaşmak onun huzuru-

nu ilelebet kaçıracak, onu huzursuz bir adam yapacak 

ve her yerde cevabını arayacağı bazı soruları kalbinin 

orta yerine bir saatli bomba gibi bırakacaktı: hayatın 

amacı nedir, insan ne için yaşar, nasıl yaşamalıyız? 

Örneğin, Anna Karenina’da intihara meyilli Levin kendi 

kendine şöyle düşünüyordu: “Ne olduğumu ve neden 
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si bir retoriğin ürünü olmaktan öteye gitmiyor. Bu 

şekilde etiketlenen devletlerde çoğunlukla dış politika 

seçenekleri için aranan temeller inşa edilmiş oluyor. 

Başarısız devletler üzerine çalışmalar yapan düşünce 

kuruluşları ve vakıflar fon bulmada sıkıntı yaşamadılar. 

Böylece kavramı farklı şekillerde ve muğlak tanımla-

malarla kullanımı yaygınlaşmış oldu. Bunlardan en 

önde geleni Washington merkezli fonlanan "The 

Found for Peace"in yıllık raporlarıdır. Her yıl devletle-

rin kırılganlıklarını ölçen raporlar yayınlayan bu 

kuruluşun "Kırılgan Devletler Endeksi"nde ülkeler 

başarısız devletselliğin testinden geçiyor. Mesela 2019 

endeksinde Türkiye, Yemen, Cibuti. Lübnan ve Gambia 

gibi yüksek uyarı veren ülkelerle aynı kategoride yer 

alıyor. Türkiye’de de bu kavramın eleştirisiz alıcısı olan 

fazla sayıda çalışma bulunuyor. Başarısız devlet 

kavramı diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de 

yüksek lisans ve doktora derecesindeki tezlerde ilgi 

görmüş durumda.  Bunun gibi kavramı kullananlar, 

devletleri kendi güvenlik anlayışlarına göre puanlayıp 

risk derecelerine göre sınıflandırmaya tabi tutuyorlar. 

Kolombiya, Doğu Timur, Endonezya, Kuzey Kore gibi 

ülkelerin yanı sıra Ortadoğu’daki devletlerin çoğunlu-

ğu aynı kategorilerde yer aldılar.          Günümüzde devletlerin meydana getirdiği ulusla-

rarası sistemin temellerinin 1648 Vestfalya barışına 

dayandığı kabul edilir. Avrupa’da yaşanan bu barış 

sistemi; ulus devleti, sistemin en önemli aktörü olarak 

öne çıkarmıştır. Sonraki tarihsel süreçte dünyanın 

diğer bölgelerinde bir devlet formuna giremeye 

çalışan ülkeler de Avrupa ulus devlet modelini örnek 

almışlardır. Ulus devletin sistemde egemenliğini 

koruması ve temel fonksiyonlarını yitirmemesi, 

barışın devam ettirilmesi için hayati derecede önemli 

kabul ediliyor. Bu yüzden sistemi etkileyecek bir 

gelişme yaşandığında ilk tartışılmaya açılan devlet 

kavramı olmuştur. Çünkü sisteme bağlı kalarak 

varlığını sürdüren bir devletin çökmesi, aynı zamanda 

barışın ve istikrarın hem bölgesel hem de küresel 

anlamda bozulması anlamına geliyor. 

Ortadoğu'da on yıl önce baş gösteren Arap isyanları ile 

birlikte devletin egemenliği ve temel fonksiyonları 

üzerine yapılan tartışmaların da sayısı arttı. Sosyoloji-

den siyaset bilimine çoğu alanın terminolojisine yeni 

yeni eklenen kavramlar oldu.  “Başarısız devlet” (failed 

state) kavramı da bu kavramlar arasında akademik 

metinlerde ve medyada en çok tercih edilenler arasın-

da. Kavram aslında ilk kez Gerald B. Helman ve Steven 

R. Ratner tarafından, 1992 yılında Foreign Poilcy 

dergisindeki "Başarısız Devletleri Kurtarmak" adlı 
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makalelerinde tartışılmaya açıldı. Bu iki yazar BM'nin 

Kamboçya ve Somali'deki müdahalelerinden yola 

çıkarak işaret ettikleri başarısız devletler için Ameri-

kan dış politika yapımcılarına tavsiye olacak nitelikte 

öneriler sıralamışlardır. Helman ve Ratner'in vardıkları 

sonuç, uluslararası sistemde bir aktör olarak yeterli 

fonksiyonlara sahip olamamış devletlerin rahatsız 

edici bir olguya dönüştüğüdür. Küreselleşme ile birlik-

te uluslararası sistemde yaşanan değişim, bu sorunu 

birçok tartışmanın merkezine taşıdı. Helman ve 

Ratner’in tartıştığı devletlerin en önemli önceliği, 

küresel dünyanın bir parçası olabilmektir. Bunun 

çözümü ise devletlerin karşılıklı bağımlılık zemininde 

kurumsal işleyişlerini sürdürebilmelerinde aranmıştır. 

Bu noktada başarısız devletler olarak nitelendirilen 

yerlerde yaşanan istikrarsızlıklar, doğal olarak sistem 

için de bir tehdit olarak değerlendirildiler. Daha sonra 

Tunus, Mısır, Libya ve Suriye'de yaşanan iç çatışmalar-

da, bu kavram üzerinden yapılan tartışmalar önemli 

ölçüde yaygınlık kazanmıştır. 

Kime göre başarısız devlet?

“Başarısız devlet” tabiri genelde bir devletin kendi 

kurumlarında, idare, kontrol ve eylem yeteneklerini 

kaybetmeye başlamasıyla ortaya çıkan durumu ifade 

etmek için tercih ediliyor. Bu devletler kendi kurumla-

atılmadığının altını çizmek gerekiyor. Bu gerçeklik, 

başarısız devlet gibi kavramların “askeri müdahaleleri 

meşrulaştırmak için ortaya atıldığı” eleştirisini haklı 

çıkarıyor. 

Askeri müdahalelerde yeni konsept

Batının bölgesel çıkarlarını ve güvenliğini tehlikeye 

atmayan devletler başarısız devlet olarak pek etiket-

lenmiyorlar. Fakat sorun tehdit derecesine geldiğinde 

başarısız devlet olmaları gecikmiyor. Örneğin; 11 Eylül 

2001 saldırılarına kadar Taliban’ın Afganistan'daki 

insan hakları ihlalleri, devletin temel fonksiyonlarına 

verdiği zararlar ve silahlı grupları barındırması pek 

tepki çekmiyordu. 2001 Afganistan, 2003 Irak, 2011 

Libya askeri müdahalelerinde bu ülkeler için de aynı 

şekilde başarısız devlet etiketi tercih edildi. Bush’un 

2002’deki ulusal güvenlik stratejindeki sözleri tam da 

bu noktaya işaret etmiştir. Ona göre başarısız ülkeler 

Amerikan ulusuna, fetih yapan ülkelerden daha fazla 

zarar veriyordu.  Bunlar ve daha sonraki ABD ve Batılı 

devletlerin Ortadoğu’daki müdahaleleri dikkate 

alındığında bu kavramın nasıl bir zeminde kullanıldığı 

netleşiyor. Bu durumda başarısız devlet nitelendirme-

Kavram ile ilgili yapılan tartışmalara bakıldığında elle 

tutulur bir karşılığının olmadığı; daha çok küresel 

aktörlerin keyfi uygulamalarını meşrulaştırdığını 

söyleyebiliriz. Örneğin; Libya'da Kaddafi’nin gitmesine 

öncülük eden ABD ve Fransa'nın, Suriye'de devam 

eden iç savaşta geri planda kalmaları, başarısız devlet-

lerin aslında hangi koşullarda kullanıldığını açıkça 

gösteriyor. Bu doğrultuda başarısız devletler olarak 

görülmesi gereken Mısır ve Suriye'de de devlet fonksi-

yonları düzgün işlemediği zaman Libya’daki gibi bir 

müdahale seçeneği küresel aktörler tarafından tercih 

edilmedi. Dolayısıyla kullananların inisiyatifi ile şekille-

nen başarısız devletler kavramı; askeri müdahalelerin 

meşruluğunu ilan etmede bir araç olma eleştirisini 

fazlasıyla hak ediyor.

Nurhak Gürel NurhakGurel

rıyla temel hizmetleri yerine getiremedikleri için 

uluslararası toplumun da bir parçası olarak görülmü-

yor. Bu tür kavramların henüz literatürde tam 

anlamıyla tartışılmadığı ve sınırlarının çizilmediğini 

hatırlatmak gerekir. Daha çok çöküş halindeki devlet-

leri işaret etmek için kullanılan bu ifade, akademik 

söylemlerde ya da medyada yer alan yorumlarda 

tercih ediliyor. Başarısız devlet etiketi genel olarak 

muğlaklığını korurken asıl altının çizilmesi gereken 

nokta; bunu bölgede yaşanan terörizm, iç çatışmalar, 

insani krizler gibi sorunları kaynağı olarak gören bakış 

açısıdır. Şu ana kadar daha çok küresel güçler arasın-

daki rekabette manipüle edilmiş bir kavram olarak 

gün yüzüne çıktı. Başarısız devletlerin bulunduğu 

bölgelerde yaşanan her çatışma ve buradaki terörizm 

gerçekliğinin ortaya çıkardığı her sonuç onların hedef 

ülkeler haline gelmesine yol açmıştır.

ABD’nin bölgedeki müdahalelerinin kuvvetli etkisinde 

olan bu başarısız devlet kavramı, ampirik olmaktan 

ziyade bir dış politika söylem aracı olma niteliğindedir. 

Hem ABD dış politikasının hem de uluslararası toplu-

mun çatışma bölgelerinde var olan sorunlarda tercih 

etmesi yargılayıcı bir nitelemeyi de ortaya çıkarıyor. 

Diğer taraftan ABD ve batılı güçlerin çıkarları açısından 

stratejik olan başarısız ülkelerde doğrudan müdahale-

ye gidilirken özellikle yer altı kaynakları açısından fakir 

olan ve önceki tabloda yer almayan ülkelerde bir adım 
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si bir retoriğin ürünü olmaktan öteye gitmiyor. Bu 

şekilde etiketlenen devletlerde çoğunlukla dış politika 

seçenekleri için aranan temeller inşa edilmiş oluyor. 

Başarısız devletler üzerine çalışmalar yapan düşünce 

kuruluşları ve vakıflar fon bulmada sıkıntı yaşamadılar. 

Böylece kavramı farklı şekillerde ve muğlak tanımla-

malarla kullanımı yaygınlaşmış oldu. Bunlardan en 

önde geleni Washington merkezli fonlanan "The 

Found for Peace"in yıllık raporlarıdır. Her yıl devletle-

rin kırılganlıklarını ölçen raporlar yayınlayan bu 

kuruluşun "Kırılgan Devletler Endeksi"nde ülkeler 

başarısız devletselliğin testinden geçiyor. Mesela 2019 

endeksinde Türkiye, Yemen, Cibuti. Lübnan ve Gambia 

gibi yüksek uyarı veren ülkelerle aynı kategoride yer 

alıyor. Türkiye’de de bu kavramın eleştirisiz alıcısı olan 

fazla sayıda çalışma bulunuyor. Başarısız devlet 

kavramı diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de 

yüksek lisans ve doktora derecesindeki tezlerde ilgi 

görmüş durumda.  Bunun gibi kavramı kullananlar, 

devletleri kendi güvenlik anlayışlarına göre puanlayıp 

risk derecelerine göre sınıflandırmaya tabi tutuyorlar. 

Kolombiya, Doğu Timur, Endonezya, Kuzey Kore gibi 

ülkelerin yanı sıra Ortadoğu’daki devletlerin çoğunlu-

ğu aynı kategorilerde yer aldılar.          Günümüzde devletlerin meydana getirdiği ulusla-

rarası sistemin temellerinin 1648 Vestfalya barışına 

dayandığı kabul edilir. Avrupa’da yaşanan bu barış 

sistemi; ulus devleti, sistemin en önemli aktörü olarak 

öne çıkarmıştır. Sonraki tarihsel süreçte dünyanın 

diğer bölgelerinde bir devlet formuna giremeye 

çalışan ülkeler de Avrupa ulus devlet modelini örnek 

almışlardır. Ulus devletin sistemde egemenliğini 

koruması ve temel fonksiyonlarını yitirmemesi, 

barışın devam ettirilmesi için hayati derecede önemli 

kabul ediliyor. Bu yüzden sistemi etkileyecek bir 

gelişme yaşandığında ilk tartışılmaya açılan devlet 

kavramı olmuştur. Çünkü sisteme bağlı kalarak 

varlığını sürdüren bir devletin çökmesi, aynı zamanda 

barışın ve istikrarın hem bölgesel hem de küresel 

anlamda bozulması anlamına geliyor. 

Ortadoğu'da on yıl önce baş gösteren Arap isyanları ile 

birlikte devletin egemenliği ve temel fonksiyonları 

üzerine yapılan tartışmaların da sayısı arttı. Sosyoloji-

den siyaset bilimine çoğu alanın terminolojisine yeni 

yeni eklenen kavramlar oldu.  “Başarısız devlet” (failed 

state) kavramı da bu kavramlar arasında akademik 

metinlerde ve medyada en çok tercih edilenler arasın-

da. Kavram aslında ilk kez Gerald B. Helman ve Steven 

R. Ratner tarafından, 1992 yılında Foreign Poilcy 

dergisindeki "Başarısız Devletleri Kurtarmak" adlı 
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makalelerinde tartışılmaya açıldı. Bu iki yazar BM'nin 

Kamboçya ve Somali'deki müdahalelerinden yola 

çıkarak işaret ettikleri başarısız devletler için Ameri-

kan dış politika yapımcılarına tavsiye olacak nitelikte 

öneriler sıralamışlardır. Helman ve Ratner'in vardıkları 

sonuç, uluslararası sistemde bir aktör olarak yeterli 

fonksiyonlara sahip olamamış devletlerin rahatsız 

edici bir olguya dönüştüğüdür. Küreselleşme ile birlik-

te uluslararası sistemde yaşanan değişim, bu sorunu 

birçok tartışmanın merkezine taşıdı. Helman ve 

Ratner’in tartıştığı devletlerin en önemli önceliği, 

küresel dünyanın bir parçası olabilmektir. Bunun 

çözümü ise devletlerin karşılıklı bağımlılık zemininde 

kurumsal işleyişlerini sürdürebilmelerinde aranmıştır. 

Bu noktada başarısız devletler olarak nitelendirilen 

yerlerde yaşanan istikrarsızlıklar, doğal olarak sistem 

için de bir tehdit olarak değerlendirildiler. Daha sonra 

Tunus, Mısır, Libya ve Suriye'de yaşanan iç çatışmalar-

da, bu kavram üzerinden yapılan tartışmalar önemli 

ölçüde yaygınlık kazanmıştır. 

Kime göre başarısız devlet?

“Başarısız devlet” tabiri genelde bir devletin kendi 

kurumlarında, idare, kontrol ve eylem yeteneklerini 

kaybetmeye başlamasıyla ortaya çıkan durumu ifade 

etmek için tercih ediliyor. Bu devletler kendi kurumla-

atılmadığının altını çizmek gerekiyor. Bu gerçeklik, 

başarısız devlet gibi kavramların “askeri müdahaleleri 

meşrulaştırmak için ortaya atıldığı” eleştirisini haklı 

çıkarıyor. 

Askeri müdahalelerde yeni konsept

Batının bölgesel çıkarlarını ve güvenliğini tehlikeye 

atmayan devletler başarısız devlet olarak pek etiket-

lenmiyorlar. Fakat sorun tehdit derecesine geldiğinde 

başarısız devlet olmaları gecikmiyor. Örneğin; 11 Eylül 

2001 saldırılarına kadar Taliban’ın Afganistan'daki 

insan hakları ihlalleri, devletin temel fonksiyonlarına 

verdiği zararlar ve silahlı grupları barındırması pek 

tepki çekmiyordu. 2001 Afganistan, 2003 Irak, 2011 

Libya askeri müdahalelerinde bu ülkeler için de aynı 

şekilde başarısız devlet etiketi tercih edildi. Bush’un 

2002’deki ulusal güvenlik stratejindeki sözleri tam da 

bu noktaya işaret etmiştir. Ona göre başarısız ülkeler 

Amerikan ulusuna, fetih yapan ülkelerden daha fazla 

zarar veriyordu.  Bunlar ve daha sonraki ABD ve Batılı 

devletlerin Ortadoğu’daki müdahaleleri dikkate 

alındığında bu kavramın nasıl bir zeminde kullanıldığı 

netleşiyor. Bu durumda başarısız devlet nitelendirme-

Kavram ile ilgili yapılan tartışmalara bakıldığında elle 

tutulur bir karşılığının olmadığı; daha çok küresel 

aktörlerin keyfi uygulamalarını meşrulaştırdığını 

söyleyebiliriz. Örneğin; Libya'da Kaddafi’nin gitmesine 

öncülük eden ABD ve Fransa'nın, Suriye'de devam 

eden iç savaşta geri planda kalmaları, başarısız devlet-

lerin aslında hangi koşullarda kullanıldığını açıkça 

gösteriyor. Bu doğrultuda başarısız devletler olarak 

görülmesi gereken Mısır ve Suriye'de de devlet fonksi-

yonları düzgün işlemediği zaman Libya’daki gibi bir 

müdahale seçeneği küresel aktörler tarafından tercih 

edilmedi. Dolayısıyla kullananların inisiyatifi ile şekille-

nen başarısız devletler kavramı; askeri müdahalelerin 

meşruluğunu ilan etmede bir araç olma eleştirisini 

fazlasıyla hak ediyor.

Nurhak Gürel NurhakGurel

rıyla temel hizmetleri yerine getiremedikleri için 

uluslararası toplumun da bir parçası olarak görülmü-

yor. Bu tür kavramların henüz literatürde tam 

anlamıyla tartışılmadığı ve sınırlarının çizilmediğini 

hatırlatmak gerekir. Daha çok çöküş halindeki devlet-

leri işaret etmek için kullanılan bu ifade, akademik 

söylemlerde ya da medyada yer alan yorumlarda 

tercih ediliyor. Başarısız devlet etiketi genel olarak 

muğlaklığını korurken asıl altının çizilmesi gereken 

nokta; bunu bölgede yaşanan terörizm, iç çatışmalar, 

insani krizler gibi sorunları kaynağı olarak gören bakış 

açısıdır. Şu ana kadar daha çok küresel güçler arasın-

daki rekabette manipüle edilmiş bir kavram olarak 

gün yüzüne çıktı. Başarısız devletlerin bulunduğu 

bölgelerde yaşanan her çatışma ve buradaki terörizm 

gerçekliğinin ortaya çıkardığı her sonuç onların hedef 

ülkeler haline gelmesine yol açmıştır.

ABD’nin bölgedeki müdahalelerinin kuvvetli etkisinde 

olan bu başarısız devlet kavramı, ampirik olmaktan 

ziyade bir dış politika söylem aracı olma niteliğindedir. 

Hem ABD dış politikasının hem de uluslararası toplu-

mun çatışma bölgelerinde var olan sorunlarda tercih 

etmesi yargılayıcı bir nitelemeyi de ortaya çıkarıyor. 

Diğer taraftan ABD ve batılı güçlerin çıkarları açısından 

stratejik olan başarısız ülkelerde doğrudan müdahale-

ye gidilirken özellikle yer altı kaynakları açısından fakir 

olan ve önceki tabloda yer almayan ülkelerde bir adım 

Ortadoğu’nun
Başarısız

Devletleri

Ortadoğu’nun
Başarısız

Devletleri

KASIM     202021



        Üzerinde sıkça durduğumuz, eksikliğini vurguladı-

ğımız; fikir, estetik, erdem gibi kavramlara her geçen 

gün ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu müşahede 

ediyoruz. Fikrin ve estetiğin çekildiği bir toplumda 

“erdem” kavramı da tartışmaya başlanmıştır. Bu 

kavramlar karşılıklı olarak birbirini besler ve büyütür. 

Bu kavramlar geliştikçe nezaket, letafet ve feraset gibi 

olgular da kendini göstermeye başlar. Bu kavramları 

temsil eden bireylerin varlığı bulunduğu toplumu 

güçlendirir.

Entelektüel kimliklerin toplumdaki karşılığı üzerine 

durmakta fayda var. Bunun üzerine düşünmek veya 

buna dair sorular sormak bize ne kazandırır? Elbette 

bir şey kaybettirmez. Besim Dellaloğlu Entelektüelin 

Sosyolojisini temellendirirken “Entelektüel müdriktir. 

Yani entelektüel idrak kapasitesi çok geniş olan biridir. 

Bütün dünyaya açıktır, bir mahalleye, bir ideolojiye, bir 

politik harekete genellikle sığmaz.” İfadelerine yer 

verir. Bir yerlerde entelektüel kimlik arıyorsak bir 

“müdrik” de aramış oluruz.

 

Bu arayış ancak yine Dellaloğlu’nun tabiriyle geniş ve 

derin bir kamusal alanda gerçekleşebilir. Geniş ve 

derin bir kamusal alanı oluşturabilmek için bugün en 

ihtiyaç duyulan şey şüphesiz ki, anlayıştır. Günümüzde 

çözüme kavuşması gereken veya çözüme kavuşsun 

       Kimisinin endişeyle, kimisinin bıkkınlıkla takip 

ettiği salgının ne zaman biteceği konusunda tahmin-

ler yürütülürken, Türk bilim adamları Uğur Şahin ve 

Özlem Türeci çiftinin öncülüğünde çıkarılan aşı belki de 

bütün insanlığa heves, Türkiye’ye ise hevesle birlikte 

gurur da kattı. Bütün dünyanın sevincini tartışmanın 

konumuz açısından pek bir önemi yok ancak Türk 

halkının gururunu tartışmaya açma ihtiyacı hissediyo-

rum.

‘Hayali Cemaatler’ eseriyle bilinen ulusçuluk teorisyeni 

Benedict Anderson, kendisiyle yapılan bir röportajda, 

mealen bir kişinin kendi topluluğunda yaşanan utanç 

durumundan aynı şekilde utanç duymasının o gruba 

aidiyetle doğru orantılı olduğunu söylemişti. Bu 

durumu tersten okuduğumuzda da aynı neticeye 

ulaşabiliriz: Herhangi bir topluluktan bir kişi herhangi 

bir başarıya imza attığında, topluluğun bu başarıyı 

benimsemesi, o kişiyi toplulukta görme ihtiyacından 

kaynaklanır.

Burada anlıyoruz ki, o toplulukta yolunda gitmeyen 

bir şeyler var. O kişiyi toplulukta görme ihtiyacı varsa, 

o kişi toplulukta olmadığı içindir. Uğur Şahin’le Özlem 

Türeci neden bu toplulukta değil? Türk bilim adamları-

nın ilk ve en büyük başarısı bu değil. Daha önceleri de 

birçok Türk’ün başarısına şahit olduk, kimilerinin 

başarısını takdir ettik, kimilerini ise duymadık bile. 

Mesela, Sosyal Psikoloji ile ilgili herhangi bir ders almış 

ya da kitap okumuş olanların sıkça bildiği Muzafer 

Sherif (Şerif), kendi ülkesi tarafından zulme uğrayınca 

öncesinde eğitim gördüğü ABD’ye tekrar gitmiş ve 
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veya kavuşmasın kurcalanması gereken meseleler 

idrak kapasitesi geniş kişilerce yoruma muhtaçtır. Bu 

yorumlar kısa vadede etki uyandırmasa da, uzun 

vadede mutlaka karşılığını bulacaktır. 

Bu kimliğe sahip isimlerin, kendilerini ifade edebilecek-

leri geniş ve derin bir kamusal alan ne kadar mümkün? 

Bu soruyu sadece yerelde değil, ülkemizde ve daha 

sonra dünyada tartışmaya açabiliriz. Zaten oldukça 

üzerine konuşulan bir mevzu olarak tazeliğini koruyor. 

Aydın, münevver veya entelektüel, ne dersek diyelim, 

bu kişiliklerin toplumdaki yerine ehemmiyet atfetmek 

çoğu zaman ederi olan şeyler değildir. Bir politikacı, bir 

bürokrat, hatta bir muhtar kadar pratik sınamaları 

olmayışı, entelektüeli gözden ırak bir yerlere hapseder. 

Bu durumun sokaktaki karşılığı “bana felsefe yapma” 

ifadesiyle tarif edilebilir.

 

Bu çerçevede, entelektüelin yeri sanıldığı kadar küçük 

değildir. Yerel bir entelektüelin konumlanması üzerine 

bir örneklendirme yapılabilir. Bir Belediye Başkanı 

veya bir Milletvekili, seçilmek suretiyle meydana 

çıktığında, halka kendini iyi anlatmak namına çeşitli 

propaganda süreçleri yürütür; kahvehane ziyaretleri 

gerçekleştirir, mahalle buluşmalarına gider, mitingler-

de boy gösterir. Ancak bu isimler halktan oy toplaya-

rak, entelektüel isimlerin de gönlünü alarak kendini 
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garantiye almak ister. Entelektüel isimler bu süreçte 

“kanaat önderi” olarak konumlandırılır. Onların rızasını 

kazanmak matematiksel olarak açıklanamaz. Bu 

sadece yerelde değil, ülkemizde ve dünyada böyledir. 

Yakın zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Macron 

Lübnanlı sanatçı Feyruz’u evinde ziyaret etmesi bu 

denklemi açıklayabilecek niteliktedir. Yine dünyaca 

ünlü yazar Paulo Coelho’nun İzmir Depremi sonrası 

Kızılay aracılığıyla yardımda bulunacağını açıklaması 

bir iş insanının destek açıklamasından daha fazla etki 

uyandırmıştır. Bu isimler sanatlarıyla, besledikleri 

entelektüel kimlikleriyle dünyayı yumuşatabilecek bir 

konuma sahiptirler. 

Gel gelelim, dünyada birçok şeyin politikleştiği ve 

politikanın her değerin üzerine çıktığı yadsınamaz bir 

gerçektir. Bunun karşısında kültür, sanat, eğitim veya 

spor kendilerine has müstakil alanı muhafaza edebile-

cek mi? Bu soruya cevabı yine entelektüel isimler 

arayacak, bu sorularla toplumu kurcalayacak, politika-

nın baskısını kültür ve sanat için bir avantaja dönüştü-

recek.  Entelektüelin kurcalayışı kısa vadeli politik 

çıkarlarla ve menfi denklemlerle çoğu zaman örtüşme-

se de, ihtiyacımız olan yol, gösterici şuur ancak 

entelektüel çabalara bağlıdır. 

Entelektüeli
Konumlandırmak

tepki olsun diye Muzaffer Şerif olan ismini Muzafer 

Sherif olarak kullanmaya başlamıştı. Muzaffer Şerif 

bugün Muzafer Sherif ismiyle Türk halkının tanımadığı 

bir isim olarak Sosyal Psikoloji’nin kurucuları arasında 

gösteriliyor.

Biz sosyal bilimcilerin öve öve bitiremediği Şerif 

Mardin, Kemal Karpat, Halil İnalcık gibi isimler dünya 

çapında tanınmalarını sağlayacak çalışmalara imza 

atmak için ABD’ye gitme ihtiyacı hissetti. En azından 

Halil İnalcık Türk halkının az çok tanıdığı bir isim olarak 

bugün kendi teori ve yöntemini dünya çapında kabul 

ettirebilmiş birisi.

Aziz Sancar, Türkiye’de kalması durumunda muhteme-

len sıradan bir hekimin ötesine geçemeyecekti. Aziz 

Sancar şu an Nobel için yanıp tutuşan(!) Türk halkının 

bağrına bastığı Nobel Ödüllü bir bilim adamı.

Kıbrıs Türkü olan Vamık Volkan, Kıbrıstaki Rumlar’dan 

çektikleri yetmiyormuş gibi Türkiye’de de eğitimini 

sürdürürken engellerle karşılaşmış, sonrasında Ameri-

ka’ya gidip Büyük Grup Kimlikleri (ulus, etnisite, din 

vs.) arasında çıkan tartışmalara karşı geliştirdiği 

psikiyatrik yaklaşımla bütün dünyaya adını duyurmuş-

tur. Vamık Volkan bugün Türk halkının varlığından 

haberdar olmadığı, Siyaset Psikolojisi olarak adlandırı-

lan disiplinin kurucuları arasında yer alıyor. 

Buna benzer daha birçok ismi sıralayabiliriz; Türklerin 

başarısı bundan da ibaret değil. Ancak dikkatinizi 

çekmek istediğim nokta şu ki, bu insanlar bütün 

dünyayı ilgilendiren bir buluş, bir ödül kazanmadıkları 

takdirde kendi ülkeleri tarafından da değer görmeme-

leridir. Bu da bize belki de Türk insanının akademik 

çalışmaları çok fazla önemsemediğini gösteriyor. 

Bizim için yapılan buluşlar bizim övünmemizi sağlaya-

caksa bu çalışmalar takdire layık görülüyor. Türk insanı 

sonucun kendisiyle ilgileniyor. Çalışmanın kendisiyle, 

yolda olmakla ilgilenen yok.

 

Böyle bir tutum da benim Uğur Şahin’le Özlem 

Türeci’nin buluşundan gurur duymaktan utanmama 

sebep oluyor. Bu durum, kendi çocuğunu evinden 

kovan veya evinde besleyemeyen bir ailenin, çocuğu 

başarılı olduğunda evde her türlü imkânı sunmasını 

andırıyor bana. Sizi bilmem ama ben bir defa bu hatayı 

yaptıktan sonra, bir şey yapmamış gibi u dönüşü 

yapınca yüzüm kızarıyor.

Özlem Türeci ile Uğur Şahin’i eğer buluşlarından önce 

de tanıyor olsaydık, o zaman onlarla gurur duyma 

hakkını kendimde bulurdum. Gerçi öyle olsaydı, bu 

insanlar kendilerini Almanya’da değil Türkiye’de göste-

rirdi, değil mi?

Türk toplumu kendi çocuğunun başarısıyla gurur 

duyacaksa bu, çocuğunu başkasının eline teslim 

ettikten sonra değil, kendi elleriyle başarısına vesile 

olunca olmalı. Bunun için de akademinin bireysel 

çabanın dışına çıkıp kurumsal çabalarla yoluna devam 

etmesi gerekir.
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        Üzerinde sıkça durduğumuz, eksikliğini vurguladı-

ğımız; fikir, estetik, erdem gibi kavramlara her geçen 

gün ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu müşahede 

ediyoruz. Fikrin ve estetiğin çekildiği bir toplumda 

“erdem” kavramı da tartışmaya başlanmıştır. Bu 

kavramlar karşılıklı olarak birbirini besler ve büyütür. 

Bu kavramlar geliştikçe nezaket, letafet ve feraset gibi 

olgular da kendini göstermeye başlar. Bu kavramları 

temsil eden bireylerin varlığı bulunduğu toplumu 

güçlendirir.

Entelektüel kimliklerin toplumdaki karşılığı üzerine 

durmakta fayda var. Bunun üzerine düşünmek veya 

buna dair sorular sormak bize ne kazandırır? Elbette 

bir şey kaybettirmez. Besim Dellaloğlu Entelektüelin 

Sosyolojisini temellendirirken “Entelektüel müdriktir. 

Yani entelektüel idrak kapasitesi çok geniş olan biridir. 

Bütün dünyaya açıktır, bir mahalleye, bir ideolojiye, bir 

politik harekete genellikle sığmaz.” İfadelerine yer 

verir. Bir yerlerde entelektüel kimlik arıyorsak bir 

“müdrik” de aramış oluruz.

 

Bu arayış ancak yine Dellaloğlu’nun tabiriyle geniş ve 

derin bir kamusal alanda gerçekleşebilir. Geniş ve 

derin bir kamusal alanı oluşturabilmek için bugün en 

ihtiyaç duyulan şey şüphesiz ki, anlayıştır. Günümüzde 

çözüme kavuşması gereken veya çözüme kavuşsun 

       Kimisinin endişeyle, kimisinin bıkkınlıkla takip 

ettiği salgının ne zaman biteceği konusunda tahmin-

ler yürütülürken, Türk bilim adamları Uğur Şahin ve 

Özlem Türeci çiftinin öncülüğünde çıkarılan aşı belki de 

bütün insanlığa heves, Türkiye’ye ise hevesle birlikte 

gurur da kattı. Bütün dünyanın sevincini tartışmanın 

konumuz açısından pek bir önemi yok ancak Türk 

halkının gururunu tartışmaya açma ihtiyacı hissediyo-

rum.

‘Hayali Cemaatler’ eseriyle bilinen ulusçuluk teorisyeni 

Benedict Anderson, kendisiyle yapılan bir röportajda, 

mealen bir kişinin kendi topluluğunda yaşanan utanç 

durumundan aynı şekilde utanç duymasının o gruba 

aidiyetle doğru orantılı olduğunu söylemişti. Bu 

durumu tersten okuduğumuzda da aynı neticeye 

ulaşabiliriz: Herhangi bir topluluktan bir kişi herhangi 

bir başarıya imza attığında, topluluğun bu başarıyı 

benimsemesi, o kişiyi toplulukta görme ihtiyacından 

kaynaklanır.

Burada anlıyoruz ki, o toplulukta yolunda gitmeyen 

bir şeyler var. O kişiyi toplulukta görme ihtiyacı varsa, 

o kişi toplulukta olmadığı içindir. Uğur Şahin’le Özlem 

Türeci neden bu toplulukta değil? Türk bilim adamları-

nın ilk ve en büyük başarısı bu değil. Daha önceleri de 

birçok Türk’ün başarısına şahit olduk, kimilerinin 

başarısını takdir ettik, kimilerini ise duymadık bile. 

Mesela, Sosyal Psikoloji ile ilgili herhangi bir ders almış 

ya da kitap okumuş olanların sıkça bildiği Muzafer 

Sherif (Şerif), kendi ülkesi tarafından zulme uğrayınca 

öncesinde eğitim gördüğü ABD’ye tekrar gitmiş ve 

YORUM YORUM

veya kavuşmasın kurcalanması gereken meseleler 

idrak kapasitesi geniş kişilerce yoruma muhtaçtır. Bu 

yorumlar kısa vadede etki uyandırmasa da, uzun 

vadede mutlaka karşılığını bulacaktır. 

Bu kimliğe sahip isimlerin, kendilerini ifade edebilecek-

leri geniş ve derin bir kamusal alan ne kadar mümkün? 

Bu soruyu sadece yerelde değil, ülkemizde ve daha 

sonra dünyada tartışmaya açabiliriz. Zaten oldukça 

üzerine konuşulan bir mevzu olarak tazeliğini koruyor. 

Aydın, münevver veya entelektüel, ne dersek diyelim, 

bu kişiliklerin toplumdaki yerine ehemmiyet atfetmek 

çoğu zaman ederi olan şeyler değildir. Bir politikacı, bir 

bürokrat, hatta bir muhtar kadar pratik sınamaları 

olmayışı, entelektüeli gözden ırak bir yerlere hapseder. 

Bu durumun sokaktaki karşılığı “bana felsefe yapma” 

ifadesiyle tarif edilebilir.

 

Bu çerçevede, entelektüelin yeri sanıldığı kadar küçük 

değildir. Yerel bir entelektüelin konumlanması üzerine 

bir örneklendirme yapılabilir. Bir Belediye Başkanı 

veya bir Milletvekili, seçilmek suretiyle meydana 

çıktığında, halka kendini iyi anlatmak namına çeşitli 

propaganda süreçleri yürütür; kahvehane ziyaretleri 

gerçekleştirir, mahalle buluşmalarına gider, mitingler-

de boy gösterir. Ancak bu isimler halktan oy toplaya-

rak, entelektüel isimlerin de gönlünü alarak kendini 
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garantiye almak ister. Entelektüel isimler bu süreçte 

“kanaat önderi” olarak konumlandırılır. Onların rızasını 

kazanmak matematiksel olarak açıklanamaz. Bu 

sadece yerelde değil, ülkemizde ve dünyada böyledir. 

Yakın zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Macron 

Lübnanlı sanatçı Feyruz’u evinde ziyaret etmesi bu 

denklemi açıklayabilecek niteliktedir. Yine dünyaca 

ünlü yazar Paulo Coelho’nun İzmir Depremi sonrası 

Kızılay aracılığıyla yardımda bulunacağını açıklaması 

bir iş insanının destek açıklamasından daha fazla etki 

uyandırmıştır. Bu isimler sanatlarıyla, besledikleri 

entelektüel kimlikleriyle dünyayı yumuşatabilecek bir 

konuma sahiptirler. 

Gel gelelim, dünyada birçok şeyin politikleştiği ve 

politikanın her değerin üzerine çıktığı yadsınamaz bir 

gerçektir. Bunun karşısında kültür, sanat, eğitim veya 

spor kendilerine has müstakil alanı muhafaza edebile-

cek mi? Bu soruya cevabı yine entelektüel isimler 

arayacak, bu sorularla toplumu kurcalayacak, politika-

nın baskısını kültür ve sanat için bir avantaja dönüştü-

recek.  Entelektüelin kurcalayışı kısa vadeli politik 

çıkarlarla ve menfi denklemlerle çoğu zaman örtüşme-

se de, ihtiyacımız olan yol, gösterici şuur ancak 

entelektüel çabalara bağlıdır. 

Entelektüeli
Konumlandırmak

tepki olsun diye Muzaffer Şerif olan ismini Muzafer 

Sherif olarak kullanmaya başlamıştı. Muzaffer Şerif 

bugün Muzafer Sherif ismiyle Türk halkının tanımadığı 

bir isim olarak Sosyal Psikoloji’nin kurucuları arasında 

gösteriliyor.

Biz sosyal bilimcilerin öve öve bitiremediği Şerif 

Mardin, Kemal Karpat, Halil İnalcık gibi isimler dünya 

çapında tanınmalarını sağlayacak çalışmalara imza 

atmak için ABD’ye gitme ihtiyacı hissetti. En azından 

Halil İnalcık Türk halkının az çok tanıdığı bir isim olarak 

bugün kendi teori ve yöntemini dünya çapında kabul 

ettirebilmiş birisi.

Aziz Sancar, Türkiye’de kalması durumunda muhteme-

len sıradan bir hekimin ötesine geçemeyecekti. Aziz 

Sancar şu an Nobel için yanıp tutuşan(!) Türk halkının 

bağrına bastığı Nobel Ödüllü bir bilim adamı.

Kıbrıs Türkü olan Vamık Volkan, Kıbrıstaki Rumlar’dan 

çektikleri yetmiyormuş gibi Türkiye’de de eğitimini 

sürdürürken engellerle karşılaşmış, sonrasında Ameri-

ka’ya gidip Büyük Grup Kimlikleri (ulus, etnisite, din 

vs.) arasında çıkan tartışmalara karşı geliştirdiği 

psikiyatrik yaklaşımla bütün dünyaya adını duyurmuş-

tur. Vamık Volkan bugün Türk halkının varlığından 

haberdar olmadığı, Siyaset Psikolojisi olarak adlandırı-

lan disiplinin kurucuları arasında yer alıyor. 

Buna benzer daha birçok ismi sıralayabiliriz; Türklerin 

başarısı bundan da ibaret değil. Ancak dikkatinizi 

çekmek istediğim nokta şu ki, bu insanlar bütün 

dünyayı ilgilendiren bir buluş, bir ödül kazanmadıkları 

takdirde kendi ülkeleri tarafından da değer görmeme-

leridir. Bu da bize belki de Türk insanının akademik 

çalışmaları çok fazla önemsemediğini gösteriyor. 

Bizim için yapılan buluşlar bizim övünmemizi sağlaya-

caksa bu çalışmalar takdire layık görülüyor. Türk insanı 

sonucun kendisiyle ilgileniyor. Çalışmanın kendisiyle, 

yolda olmakla ilgilenen yok.

 

Böyle bir tutum da benim Uğur Şahin’le Özlem 

Türeci’nin buluşundan gurur duymaktan utanmama 

sebep oluyor. Bu durum, kendi çocuğunu evinden 

kovan veya evinde besleyemeyen bir ailenin, çocuğu 

başarılı olduğunda evde her türlü imkânı sunmasını 

andırıyor bana. Sizi bilmem ama ben bir defa bu hatayı 

yaptıktan sonra, bir şey yapmamış gibi u dönüşü 

yapınca yüzüm kızarıyor.

Özlem Türeci ile Uğur Şahin’i eğer buluşlarından önce 

de tanıyor olsaydık, o zaman onlarla gurur duyma 

hakkını kendimde bulurdum. Gerçi öyle olsaydı, bu 

insanlar kendilerini Almanya’da değil Türkiye’de göste-

rirdi, değil mi?

Türk toplumu kendi çocuğunun başarısıyla gurur 

duyacaksa bu, çocuğunu başkasının eline teslim 

ettikten sonra değil, kendi elleriyle başarısına vesile 

olunca olmalı. Bunun için de akademinin bireysel 

çabanın dışına çıkıp kurumsal çabalarla yoluna devam 

etmesi gerekir.

Salih Canbaz_SalihCanbaz
KASIM     202023



3
AYASOFYA CÂMİİ
SERİSİ

Serinin ikinci yazısında Ayasofya Külliyesi bölümlerinin 
devamından bahsetmiştik. Serinin bu yazısında ise, I. 
Mahmud Kütüphânesi ile artık içine girdiğimiz Ayasof-
ya’nın, içerisindeki detaylara değinmeye çalışacağız.

Ayasofya Câmii, Kaynak: TDVİA

Elif Arslan elifarsslan05@gmail.com
KÜLTÜR SANAT KÜLTÜR SANAT

          AYASOFYA CÂMİİ’NİN KAPILARINDAN İKİ 
KAPI: AYASOFYA’NIN ‘GÜZEL KAPI’SI VE İMPA-
RATOR KAPISI

Aslında Ayasofya’nın birçok kapısı olmasına rağmen 
özelde bu iki kapı üzerinde durmak istedim. İlk olarak 
M.Ö. 2. Yüzyıla ait bir yapı olduğu söylenen Güzel 
Kapı’nın; İmparator Theophilos (829- 842) tarafından 
838 tarihinde, Helenistik Döneme ait bir pagan 
tapınağından sökülüp Tarsus'tan Ayasofya’ya getiril-
diği söylenmektedir. Ayasofya’nın en eski mimarî 

parçalarından biri olan bu bronz kapı, çeşitli bitki 
motifleri ve sembollerle bezelidir ve önemli merasim-
lerde imparatorların bu kapıdan iç narthekse geçtikleri 
söylenir. Dolayısıyla Güzel Kapı iç nartheksin güney 
tarafındaki çıkışta konumlanmıştır ve uzun yıllar 
Ayasofya’nın ana giriş kapısı olarak kullanılmıştır. 
Kapının üzerinde “İmparator Muzaffer Theophilos” 
yazısı bulunmaktadır. Fakat kapıyı gidip görme şansı-
mız olur ise göreceğiz ki kapı, zeminden daha aşağıda 
durmaktadır. Bunun sebebi de pek tabii Ayasofya’nın 
geçirmiş olduğu evrelerdir. Özellikle 3. Ayasofya’ya 
kadar ilk iki Ayasofya’nın katmanlı yapısı ve kapının 
çok önceden eklenen bir parça olması hasebiyle kapı, 
zeminin biraz altında kalmaktan kendini maalesef 
kurtaramamıştır. Kapıdan içeriye girdiğiniz vakit 
karşınıza iç narthekse açılan kapı üzerinde önemli bir 
mozaik çıkmaktadır. Mozaiğin sol yanında duran I. 
Justinianus, Ayasofya Kilisesi’nin maketini, sağ tarafta 
yer alan I. Konstantin ise Doğu Roma İmparatorluğu-
nun başkenti olan Konstantinopolis’in maketini 
ortada Hz. Meryem’in kucağında oturan Hz. İsa’ya 
sunarken tasvir edilmiştir. Bu mozaiğin Bizans sanatı-
nın doruk eserlerinden biri olduğu söylenir.

Diğer önemli kapımız ise hiç şüphesiz İmparator 
Kapısı’dır. Bizans İmparatorları savaşta zafer kazan-
dıkları vakit şehrin giriş kapısı olan yedi kuledeki Altın 
Kapı’dan1 İstanbul’a girip şehri turladıktan sonra en 
son olarak da İmparator Kapısı’ndan girerek, bu turu 
yani zafer turunu tamamlamış olurlarmış. İmparator 

Kapısının üstünde bulunan bronz kornişin ortasında 
dinî içerikli bir kabartma bulunmaktadır ve kapının 
üstünde yine çok mühim ve herkes tarafından bilinen 
bir mozaik gelenleri karşılamaktadır. Mozaikte; 
Tahtında oturan Hz. İsa’nın önünde secdeye varan 
İmparator VI. Leon’u görmekteyiz. Hz. İsa’nın elinde 
duran açık kitapta ise «Üzerinize selâmet, ben dünya-
nın nûruyum» sözleri yazılı imiş. Mozaiğin sağ üst 
kısmında Hz. Meryem sol üst kısmında ise baş melek 
Gabriel (Cebrail) resmedilmiştir.2 

BİR HAT SERGİSİ: AYASOFYA CÂMİİ HATLARI misalleri insanlar için verir. Allah, her şeyi hakkıyla 
bilendir.” 3

AYASOFYA CÂMİİ MİHRABI

Dipnotlar
1. 412 Yılında şehrin (İstanbul) giriş kapısı olarak kabul edilen kapı 
şehrin en büyük caddesine açılması bakımından son derece 
mühim olmakla birlikte, İmparator 2. Theodosius tarafından ‘zafer 
takı’ olarak yaptırılmıştır. Altınla ve yaldızlarla bezeli olması 
hasebiyle ‘Altın Kapı’ adını almıştır.
2. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Ayasofya Müzesi Belgeseli (2010) 
Yönetmen: Hikmet Yaşar Yenigün / Yapımcı: Şenol Demiröz
3. Elmalılı M. Hamdi Yazır, Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meâli 
4. Sebebi pek tabii; Ortaçağ’da iktidara gelen kişiye, siyasî anlam-
da güç sahibi olan din adamlarının taç giydirmesidir. Dolayısıyla 
taç giyme törenleri şehrin en büyük kiliselerinde bulunan (Ayasof-
ya Kiliseleri) Omphalion Taşı’nın üzerinde yapılıyordu.
5. Bursa’da Orhan Gazi’nin nâşının bulunduğu türbe eskiden şehrin 
büyük kiliselerinden biri imiş.Güzel Kapı, Kaynak: arkeolojiuzerine.blogspot.com

İmparator Kapısı, Kaynak: istanbulistan.net

Ayasofya hat levhaları,
Kaynak: TDVİA

Ayasofya kubbe içi, Kaynak: kulturportali.gov.tr

Pek çok kez çöktüğünü ve hep yeniden yapıldığını 
söylemiş idik. Hatta son hâlini verenin çok yüksek bir 
ihtimalle Mimar Sinan olduğunu da belirtmiş olduğu-
muz kubbenin güzelliğini ifade etmek için, semaya 
tutturulmuş uçmakta olan bir kubbe şeklindeki 
benzetmeler epey meşhurdur. Fakat bence bu kubbe-
yi daha da güzel ve mühim kılan şey hiç şüphesiz 
sizlerin de tahmin edeceği üzere, kubbe içine nakşedil-
miş ( yine Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından 
yapıldığı söylenir) olan Nur Suresi’nin 35. Ayetidir. 
İnşallah kalplerimize de nakşedebilmek adına ayeti 
hatırlamış olalım: “Allah, göklerin ve yerin nûrudur. 
O’nun nûrunun bir örneği, içinde ışık bulunan bir kandil 
yuvası gibidir. Işık bir cam içindedir; cam ise, şarka da 
garba da ait olmayan mübarek, ateş değmese bile 
yağı neredeyse ışık verecek olan bir zeytin ağacından 
yakılan sanki inci bir yıldız gibidir. Nûr üzerine nûrdur. 
Allah, dilediğini nûruna hidayet eder. Allah, böyle 

Ayasofya’nın payelerinde asılı olan hat levhalar, Sultan 
Abdülmecid (1839-1861) döneminde 1847-1849 yılları 
arasında Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi 
tarafından yapılmıştır. Ihlamur ağacından yeşil bir 
zemin üzerine altın yaldız ile sırasıyla: Allah, Hz. 
Muhammed, Dört Halife; Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. 
Osman, Hz. Ali ile Peygamber Efendimizin torunları 
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in isimleri yazılıdır. Toplam-
da sekiz adet olan bu devasa levhaların çapı 7.5 metre 
olup, harf kalınlığı ise 35 cm’dir…

AYASOFYA CÂMİİ KUBBESİ

Mihrap, 19. Yüzyılın eklektik mimarî anlayışıyla yapıl-
mıştır. Altın yıldızlarla kaplı mihrabın sağ ve sol yanın-
da Kanuni Sultan Süleyman devrinde (1520-1566) 
Budin Fethi sırasında Macar Kralı I. Matyas’ın saray 
kilisesinden getirilen şamdanlar yer almaktadır. Yine 
mihrabın sağ ve sol kısımlarında padişahlara ve 
şeyhülislamlara ait hat levhalar beraberinde dehliz 
kısmında 8 parçadan müteşekkil Kâbe tasviri ile birlik-
te yine Peygamber Efendimizin türbesinin tasvir 
edildiği çini bir pano yer almaktadır.

AYASOFYA CÂMİİ MİNBERİ

Ayasofya Câmii Mihrabı, Kaynak: arkeofili.com

Ayasofya Minberi, Kaynak: kulturportali.gov.tr

Mihrabın hemen sağ tarafında yer alan minber, Sultan 
III. Murad döneminde yapılmış olup mermer işçiliğinin 
güzel örneklerinden biri tanesidir. Minberin her iki 
yüzüne de ortasında rozetler olan sekiz köşeli yıldızlar 
işlenmiştir. Tıpkı mihrap gibi altınla bezelidir.

AYASOFYA CÂMİİ HÜNKÂR MAHFİLİ

Üstü altın yaldızlı ahşap kafes ile çevrelenen mahfil, ilk 
olarak Sultan III. Ahmed döneminde (18.yüzyıl) eklen-
miştir fakat bu ilk hali hakkında elimize fazla bir veri 
ulaşmamıştır. Günümüze ulaşan mahfil ise Sultan 
Abdülmecid tarafından (19. Yüzyıl) İsviçreli mimar 
Fossati’ye yaptırılmıştır. Altıgen bir plana sahiptir ve 
sütunlar üzerinde durmaktadır.

AYASOFYA CÂMİİ MÜEZZİN MAHFİLİ

Ayasofya Hünkâr Mahfili, Kaynak: arkeofili.com

Ayasofya Müezzin Mahfili, Kaynak: TDVİA

Müezzin Mahfili, müezzinin namaz ve diğer ibadetler 
sırasında üst kısma çıkarak dua okuduğu yerdir. 
Ayasofya’daki ise yine III. Murad döneminde yapılmış-
tır ve tıpkı minber gibi 16. Yüzyıl mermer işçiliğinin 
güzel örneklerinden bir tanesidir.

AYASOFYA’LARIN OLMAZSA OLMAZI OMPHA-
LION TAŞI
Omphalion, Yunanca ‘yerin merkezi’ (navel of earth) 
anlamına gelmektedir. Bizans kralları taç giyme 
törenlerini “Omphalion” adı verilen bu taşın üzerinde 
yapıyorlardı. Genelde Ayasofya Kiliseleri’nde karşımı-
za çıkan taş4, ortasında bulunan geniş daireyle etrafın-
da onu takip eden küçük ve renkli diğer dairelerden 
meydana gelen bir kompozisyondur. Türkiye’de en 
büyüğü Ayasofya Câmii’nde olmakla birlikte; Ompha-
lion Taşı’nı İstanbul Kariye Müzesi, İznik Ayasofya’sı, 
Trabzon Ayasofya’sı ve Bursa Orhangazi Türbesi’nde5 
de görmekteyiz.

AYASOFYA CÂMİİ’NDEKİ MERMER KÜPLER
Helenistik döneme ait yekpare mermerden yapılma 
sağda ve solda bulunan bu iki küp, yine III. Murad 
tarafından câmii içi şadırvanı olarak kullanılmak üzere 
Bergama’dan getirilmiştir.    
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AYASOFYA CÂMİİ
SERİSİ

Serinin ikinci yazısında Ayasofya Külliyesi bölümlerinin 
devamından bahsetmiştik. Serinin bu yazısında ise, I. 
Mahmud Kütüphânesi ile artık içine girdiğimiz Ayasof-
ya’nın, içerisindeki detaylara değinmeye çalışacağız.

Ayasofya Câmii, Kaynak: TDVİA

Elif Arslan elifarsslan05@gmail.com
KÜLTÜR SANAT KÜLTÜR SANAT

          AYASOFYA CÂMİİ’NİN KAPILARINDAN İKİ 
KAPI: AYASOFYA’NIN ‘GÜZEL KAPI’SI VE İMPA-
RATOR KAPISI

Aslında Ayasofya’nın birçok kapısı olmasına rağmen 
özelde bu iki kapı üzerinde durmak istedim. İlk olarak 
M.Ö. 2. Yüzyıla ait bir yapı olduğu söylenen Güzel 
Kapı’nın; İmparator Theophilos (829- 842) tarafından 
838 tarihinde, Helenistik Döneme ait bir pagan 
tapınağından sökülüp Tarsus'tan Ayasofya’ya getiril-
diği söylenmektedir. Ayasofya’nın en eski mimarî 

parçalarından biri olan bu bronz kapı, çeşitli bitki 
motifleri ve sembollerle bezelidir ve önemli merasim-
lerde imparatorların bu kapıdan iç narthekse geçtikleri 
söylenir. Dolayısıyla Güzel Kapı iç nartheksin güney 
tarafındaki çıkışta konumlanmıştır ve uzun yıllar 
Ayasofya’nın ana giriş kapısı olarak kullanılmıştır. 
Kapının üzerinde “İmparator Muzaffer Theophilos” 
yazısı bulunmaktadır. Fakat kapıyı gidip görme şansı-
mız olur ise göreceğiz ki kapı, zeminden daha aşağıda 
durmaktadır. Bunun sebebi de pek tabii Ayasofya’nın 
geçirmiş olduğu evrelerdir. Özellikle 3. Ayasofya’ya 
kadar ilk iki Ayasofya’nın katmanlı yapısı ve kapının 
çok önceden eklenen bir parça olması hasebiyle kapı, 
zeminin biraz altında kalmaktan kendini maalesef 
kurtaramamıştır. Kapıdan içeriye girdiğiniz vakit 
karşınıza iç narthekse açılan kapı üzerinde önemli bir 
mozaik çıkmaktadır. Mozaiğin sol yanında duran I. 
Justinianus, Ayasofya Kilisesi’nin maketini, sağ tarafta 
yer alan I. Konstantin ise Doğu Roma İmparatorluğu-
nun başkenti olan Konstantinopolis’in maketini 
ortada Hz. Meryem’in kucağında oturan Hz. İsa’ya 
sunarken tasvir edilmiştir. Bu mozaiğin Bizans sanatı-
nın doruk eserlerinden biri olduğu söylenir.

Diğer önemli kapımız ise hiç şüphesiz İmparator 
Kapısı’dır. Bizans İmparatorları savaşta zafer kazan-
dıkları vakit şehrin giriş kapısı olan yedi kuledeki Altın 
Kapı’dan1 İstanbul’a girip şehri turladıktan sonra en 
son olarak da İmparator Kapısı’ndan girerek, bu turu 
yani zafer turunu tamamlamış olurlarmış. İmparator 

Kapısının üstünde bulunan bronz kornişin ortasında 
dinî içerikli bir kabartma bulunmaktadır ve kapının 
üstünde yine çok mühim ve herkes tarafından bilinen 
bir mozaik gelenleri karşılamaktadır. Mozaikte; 
Tahtında oturan Hz. İsa’nın önünde secdeye varan 
İmparator VI. Leon’u görmekteyiz. Hz. İsa’nın elinde 
duran açık kitapta ise «Üzerinize selâmet, ben dünya-
nın nûruyum» sözleri yazılı imiş. Mozaiğin sağ üst 
kısmında Hz. Meryem sol üst kısmında ise baş melek 
Gabriel (Cebrail) resmedilmiştir.2 
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1. 412 Yılında şehrin (İstanbul) giriş kapısı olarak kabul edilen kapı 
şehrin en büyük caddesine açılması bakımından son derece 
mühim olmakla birlikte, İmparator 2. Theodosius tarafından ‘zafer 
takı’ olarak yaptırılmıştır. Altınla ve yaldızlarla bezeli olması 
hasebiyle ‘Altın Kapı’ adını almıştır.
2. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Ayasofya Müzesi Belgeseli (2010) 
Yönetmen: Hikmet Yaşar Yenigün / Yapımcı: Şenol Demiröz
3. Elmalılı M. Hamdi Yazır, Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meâli 
4. Sebebi pek tabii; Ortaçağ’da iktidara gelen kişiye, siyasî anlam-
da güç sahibi olan din adamlarının taç giydirmesidir. Dolayısıyla 
taç giyme törenleri şehrin en büyük kiliselerinde bulunan (Ayasof-
ya Kiliseleri) Omphalion Taşı’nın üzerinde yapılıyordu.
5. Bursa’da Orhan Gazi’nin nâşının bulunduğu türbe eskiden şehrin 
büyük kiliselerinden biri imiş.Güzel Kapı, Kaynak: arkeolojiuzerine.blogspot.com

İmparator Kapısı, Kaynak: istanbulistan.net

Ayasofya hat levhaları,
Kaynak: TDVİA

Ayasofya kubbe içi, Kaynak: kulturportali.gov.tr

Pek çok kez çöktüğünü ve hep yeniden yapıldığını 
söylemiş idik. Hatta son hâlini verenin çok yüksek bir 
ihtimalle Mimar Sinan olduğunu da belirtmiş olduğu-
muz kubbenin güzelliğini ifade etmek için, semaya 
tutturulmuş uçmakta olan bir kubbe şeklindeki 
benzetmeler epey meşhurdur. Fakat bence bu kubbe-
yi daha da güzel ve mühim kılan şey hiç şüphesiz 
sizlerin de tahmin edeceği üzere, kubbe içine nakşedil-
miş ( yine Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından 
yapıldığı söylenir) olan Nur Suresi’nin 35. Ayetidir. 
İnşallah kalplerimize de nakşedebilmek adına ayeti 
hatırlamış olalım: “Allah, göklerin ve yerin nûrudur. 
O’nun nûrunun bir örneği, içinde ışık bulunan bir kandil 
yuvası gibidir. Işık bir cam içindedir; cam ise, şarka da 
garba da ait olmayan mübarek, ateş değmese bile 
yağı neredeyse ışık verecek olan bir zeytin ağacından 
yakılan sanki inci bir yıldız gibidir. Nûr üzerine nûrdur. 
Allah, dilediğini nûruna hidayet eder. Allah, böyle 

Ayasofya’nın payelerinde asılı olan hat levhalar, Sultan 
Abdülmecid (1839-1861) döneminde 1847-1849 yılları 
arasında Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi 
tarafından yapılmıştır. Ihlamur ağacından yeşil bir 
zemin üzerine altın yaldız ile sırasıyla: Allah, Hz. 
Muhammed, Dört Halife; Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. 
Osman, Hz. Ali ile Peygamber Efendimizin torunları 
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in isimleri yazılıdır. Toplam-
da sekiz adet olan bu devasa levhaların çapı 7.5 metre 
olup, harf kalınlığı ise 35 cm’dir…

AYASOFYA CÂMİİ KUBBESİ

Mihrap, 19. Yüzyılın eklektik mimarî anlayışıyla yapıl-
mıştır. Altın yıldızlarla kaplı mihrabın sağ ve sol yanın-
da Kanuni Sultan Süleyman devrinde (1520-1566) 
Budin Fethi sırasında Macar Kralı I. Matyas’ın saray 
kilisesinden getirilen şamdanlar yer almaktadır. Yine 
mihrabın sağ ve sol kısımlarında padişahlara ve 
şeyhülislamlara ait hat levhalar beraberinde dehliz 
kısmında 8 parçadan müteşekkil Kâbe tasviri ile birlik-
te yine Peygamber Efendimizin türbesinin tasvir 
edildiği çini bir pano yer almaktadır.

AYASOFYA CÂMİİ MİNBERİ

Ayasofya Câmii Mihrabı, Kaynak: arkeofili.com

Ayasofya Minberi, Kaynak: kulturportali.gov.tr

Mihrabın hemen sağ tarafında yer alan minber, Sultan 
III. Murad döneminde yapılmış olup mermer işçiliğinin 
güzel örneklerinden biri tanesidir. Minberin her iki 
yüzüne de ortasında rozetler olan sekiz köşeli yıldızlar 
işlenmiştir. Tıpkı mihrap gibi altınla bezelidir.

AYASOFYA CÂMİİ HÜNKÂR MAHFİLİ

Üstü altın yaldızlı ahşap kafes ile çevrelenen mahfil, ilk 
olarak Sultan III. Ahmed döneminde (18.yüzyıl) eklen-
miştir fakat bu ilk hali hakkında elimize fazla bir veri 
ulaşmamıştır. Günümüze ulaşan mahfil ise Sultan 
Abdülmecid tarafından (19. Yüzyıl) İsviçreli mimar 
Fossati’ye yaptırılmıştır. Altıgen bir plana sahiptir ve 
sütunlar üzerinde durmaktadır.

AYASOFYA CÂMİİ MÜEZZİN MAHFİLİ

Ayasofya Hünkâr Mahfili, Kaynak: arkeofili.com

Ayasofya Müezzin Mahfili, Kaynak: TDVİA

Müezzin Mahfili, müezzinin namaz ve diğer ibadetler 
sırasında üst kısma çıkarak dua okuduğu yerdir. 
Ayasofya’daki ise yine III. Murad döneminde yapılmış-
tır ve tıpkı minber gibi 16. Yüzyıl mermer işçiliğinin 
güzel örneklerinden bir tanesidir.

AYASOFYA’LARIN OLMAZSA OLMAZI OMPHA-
LION TAŞI
Omphalion, Yunanca ‘yerin merkezi’ (navel of earth) 
anlamına gelmektedir. Bizans kralları taç giyme 
törenlerini “Omphalion” adı verilen bu taşın üzerinde 
yapıyorlardı. Genelde Ayasofya Kiliseleri’nde karşımı-
za çıkan taş4, ortasında bulunan geniş daireyle etrafın-
da onu takip eden küçük ve renkli diğer dairelerden 
meydana gelen bir kompozisyondur. Türkiye’de en 
büyüğü Ayasofya Câmii’nde olmakla birlikte; Ompha-
lion Taşı’nı İstanbul Kariye Müzesi, İznik Ayasofya’sı, 
Trabzon Ayasofya’sı ve Bursa Orhangazi Türbesi’nde5 
de görmekteyiz.

AYASOFYA CÂMİİ’NDEKİ MERMER KÜPLER
Helenistik döneme ait yekpare mermerden yapılma 
sağda ve solda bulunan bu iki küp, yine III. Murad 
tarafından câmii içi şadırvanı olarak kullanılmak üzere 
Bergama’dan getirilmiştir.    
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Faik Kıvanç faikkivanc
GÖRÜYORUM

Öyle ya! Tüm kurgum, tam bir Simetri üzerine inşa edilmişti. Kalbe karşılık kalp, ruha 
karşılık ruh, gönle karşı gönül, hüzne karşı hüzün, tamlığa karşı bütünlük, bire karşı 
bir; toprak toprağa, ateş ateşe, rüzgar rüzgara, küller küllere… Yani Simetri demek 
ayna gibi bi’şeydi. “Sahi öyle bir şey ya yoksa? Bunların hepsi uzun yıllardır hayaletle-
rin hapishanesinde gördüğüm, kurduğum; kuruntular, zanlar, vehimler İse?”

Olduğum yerden hiddetle sıçrayıp:
 "Ne olursa olsun, ne biterse bitsin, ben kitabın ortasından konuşacağım! Normalde 
insanların asla beceremeyeceği, o zor şeyi yapacağım! Onunla sanki tüm zaman 
donup, her şey bir saat önce kesilmiş, yeniden başlamışçasına, çok sıradan olacak 
cümlelerim!" diye,  kendimi motive edip telkinlerde bulundum.

 Tavırlarım, kişisel gelişimcilerin konferanslarda insanlara verdiği gazlara benziyordu 
aslında. Öte yandan kurgumun ikinci; gizli ve sinsi zehrini saklamaya çalışıyordum: 
Zamanı durdurmuş ya da dışına kaçmış, tüm yaşanmışlıkları paranteze almıştım. 

“Bilgide, dünyayı anlamada / anlamlandırmada olabiliyorsa, mümkünse, neden 
bunda da mümkün olamasın?!” diye, alternatif (rahatlatan) çözümler aramıştım 
fakat etrafı hayaletlerle kuşatılmış, karşılığında havada yüzen kurgulara sarılmış 
zavallı birinin sürekli yığına dönüşen cümlelerini işitiyordum.   

Ne Tuhaf... Hiç olmayacak bi'şey; kitabı açıp ortasından başlamak. hem de asude 
akan bir nehir gibi seslerin yankısını duymak...

       Çok ama çok yorulmuştum... Gece boyunca upuzun kordon caddesini sonuna 
kadar yürümüştüm. Yol uzunluğunca bir taraftan kendimle tartışıyor bir taraftan 
hayaletlerin fısıltılarına cevap vermeye gayret ediyordum. Oldukça sesli bir tartışma-
ya girişmiştim. Aslında kendimi bildim bileli yollarda çok hızlı adımlarla yürür ve sesli 
bir şekilde kendi kendimle konuşurdum/konuşurum. Lisedeyken mahalleden bir 
arkadaşım beni yolda görmüş, şaşkına dönmüş sonra durumu(mu) bana anlatmıştı:

"Sanki karşında gerçek biri vardı o kadar yüksek sesle kendi kendine konuşuyorsun 
ki? Dışardan bakanlar benim gibi hem şaşırabilir hem de iyi gözle bakmaz sana. 
Haberin olsun!" demişti.
 
Oysa bu durumun farkında bile değildim.  Ben felsefi meseleler dahil hemen hemen 
her şeyi kendi kendimle sesli konuşmayı severdim /severim: " Benim Ruhum Sesli!" 
Bunu bir kere kabul etmiştim. Yani lisan-ı hâfi ile derdimi anlatamıyordum. Şayet 
ortada bir dert varsa ve illa anlatılacaksa (tartışılacaksa) ses de olmalıydı ardından. 
İçimdeki fırtınalar, kıyıları büyük gürültüyle dövmeliydi belki de. 

Gece yol boyunca konuşmalar bittiğinde kaldığım otele geldim. Bacaklarım ağrılar 
içindeydi. Kendimi elbiselerle yatağa attım. O zaman olanlar oldu...

Onca hararetli meselelerin ortasında aklıma gelmeyen bir şey oldu. Sabaha kadar 
süren rüyada; capcanlı karşımdaydı. Onu rüyamda böylesine uzun bir müddet, 
böylesine gerçek görebileceğimi düşünemezdim bile.  Oysa ki; onu aklımdan, 
ruhumdan, kalbimden çıkaramamıştım. Adeta bir saplantı olup kalbime hançer gibi 
saplanmış daha sonra içerde kırılmıştı. Ne ellemek mümkündü ne de çıkarmak… 
Tabii ki; geçen onca yıl içinde pek çok kez rüyama girmişti; fakat her defasında hem 
kısacık sürmüştü hem de öylesine capcanlı bir gerçeklikle olmamıştı.
  
Oturuyorduk... Aramızdaki muhabbet, tüm duyguların ve sezgilerin dolaysız bir 
aynasından yansıyarak en samimi şekilde; derin, asude akan bir küçük nehir olup 
sürükleniyordu. O kadar huzurlu, sükûnete boğulmamıştım. Hâlbuki; aramızdaki 
konuşmada hüzün ağıyla örülmüş cümleler geçiyordu. Ne tuhaf ikimiz de sakince 
huzur iklimini soluyorduk. Kalp ve Ruh hiçbir atom parçacığının araya giremeyeceği 
kadar bütün bir şekilde akıp birbirine sarmaşık gibi dolanıyordu. 

İçimde mutlulukla karışık tarifi zor duygularla uyandım. Sanki bir volkan patlamışça-
sına ferahlık hissi de dürtüyordu beni. En kuvvetli bedensel hazlar ile en yüksek 
ruhsal hazlar (sekerât) arasında sallanmıştım ve yine sanki Ruh ve Beden bir anlık da 
olsa yekpare olup bütünlenmiş, sınırlarını kaybederek akıp gitmişti.
Sonra bir duvara (gerçeğe) çarpmışçasına düşünüp irkildim. Olasılıklar matematik 
değil bir ucu keskin kanca gibi etime saplandı: 

"Gerçekten karşılaştığımızda; a) O tekrar kaçmaya teşebbüs etmese, b) Olur da 
Konuşursak c) Ben kitabın ortasından konuştuğumda/ konuşursam d) O da aynı 
yerden konuşsa; ne olur (du)?!" Acaba rüyadaki gibi asude akan bir mısraya, bir 
beyite bir nehire benzer miydi, konuşmalar, cümleler? Daha sonra birden fark ettim: 

"Peki kitabın ortası, sandığım gibi değilse! Orada asla sevmeyen/ sevmemiş cümleler 
beni bekliyorsa, pusu kurmuşsa bana, vuracaksa beni, gebertecekse ruhumu..."

Salih Remzi Efendi

HİÇ OLMAYACAK Bİ'ŞEY:
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     Seyahat etmek, farklı şehirleri hatta ülkeleri 
görmek, farklı kültürleri tanımak benim için bir çocuk-
luk hayaliydi. Bu yüzden üniversiteye başladığım ilk 
sene itibariyle gerek yurt içi gerek yurt dışı, bazen 
paralı bazen de parasız düştüm yollara.
Onlarca şehri, hatta ülkeyi gezdim. Bu macera da 
onlardan birisi gibi gözükebilir ama bir farkı var.

Çünkü benim için en güzeli ve en özeli.
Beni tanıyan herkesin mutlaka bildiği, ya da dolaylı 
yoldan dinlediği hikaye bu.
 
Amsterdam macerası…
Daha öncesinden yurtdışına çıkmışlığım vardı fakat 
Avrupa’ya olan ilk yolculuğumdu.
Planım 24 günlük, bütçem ise bir sene boyunca 
biriktirdiğim 950 euro.(Her şey dahil.)
İlk uçuşum Roma’ya, dönüşüm ise Barcelona’dan 
İstanbul’a.

Ayasofya Kütüphânesi Okuma salonu
dıştan görünümü, kaynakça: TDVİA

    

Roma
Amsterdam

SEYAHAT SEYAHAT
Osman Ateş gezenvegulenadam

Bu plan içerisine sığdırdığım 3 gün ise Amsterdam’a 
ait. İtalya’dan başlayan seyahatim rotam gereği 
Berlin’e oradan da Amsterdam’a uzanıyor. Sabah 4 de 
bindiğim tren Amsterdam istasyonuna saat 9.30 da 
varıyor.

Amsterdam; gerek hosteller gerek diğer harcamalar 
için çok pahalı olduğundan burada konaklamak için bir 
bütçe ayıramadım. Gün içerisinde gezdikten sonra 
akşam, ya tren garında ya da havalimanında matımı 
serip uyurum diye düşündüm. Fakat bir sorun daha 
vardı ki o da 55 litrelik büyük ve ağır çantam.

Bana çok fazla yük olacak ve yoracağı için mecbur 
istasyon lockerlarına koymam gerekti. Fakat günlük 
ücreti 7 euro.
 
Prag ve Budapeşte’de günlüğü 9 euro’ya hostelde 
kalmışken burada sadece bir dolaba 7 euro vermek 

hem çok pahalı hem de saçma geldi. Ben de önemli 
eşyalarımı ve magnetlerimi ufak çantama aldıktan 
sonra en köşede ve en altta bulunan bir dolaba diğer 
eşyalarımı koydum ve kapağını iteledim. Birisi görürse 
dolu deyip geri kapatır bir şey de olmaz mantığıyla 
yaptım bunu ama sonradan öğrendiğim kadarıyla çok 
tehlikeliymiş, sakın denemeyin derim.

Çantadan kurtulup ağır yüklerden de arındıktan sonra 
benim için başlamış oldu macera. Amsterdam merkez 
tren istasyonundayım. O kadar güzel ve ihtişamlı ki, 
kendisine hayran bırakacak bir görsele sahip.

Ortada büyük iki kule ve kulelerin arasında kalan 
düzlükte ise Hollanda’nın kraliyet arması var. Bunu 
yapan mimar aynı zamanda Rijks Müzesini de yaptığı 
için iki bina arasında baya benzerlikler söz konusu. Dış 
cephesinde bulunan karyetitleri ve kabartmaları 
özenle izleyip inceliyorum.

Bir tren garına bu kadar hayran olmak ve bahsetmek 
belki ilginç gelecektir. Öyle özenle ve estetik bir mima-
riyle yapılmış ki hayran olmamak elde değil. Bir 
hayranlığım da adamların bu eseri gözü gibi koruma-
ları. Haliyle göz bebeğimiz olması ve üzerine titreme-
miz gerekirken yaktığımız Haydarpaşa Garı geliyor 
aklıma. Kadıköy’de gözyaşları içerisinde izlediğim o acı 
manzarayı bir an olsun silemiyorum hatırımdan, ne 
yazık ki…

Gardan ayrılıyor ve keşfe başlıyorum. Bir şehri keşfet-
menin en güzel yolu sokaklarında kaybolmaktır. Bu 
sebeple herhangi bir planım da yok, belirli bir rotam 
da. Amacım sadece kaybolmak…

İstasyonu arkama alıp dümdüz yürüyorum. Yürüdü-
ğüm cadde Damrak Caddesi, aşağısı ise Dam Meydanı.
Eğer düz gitmeyip sola sapsaydım Saint Nicholas yani 
Noel Baba Kilisesini görmüş olacaktım. Turu tamam-
layıp döndüğümde zaten görmüş oluyorum. Noel 
baba bizim ülkemizde (Kaş, Patara) doğmuş olsa da 
dünyanın her yerinde adına ithaf edilmiş kiliseleri 
mevcut. Burası da Noel babaya ithaf edilmiş kiliseler-
den biri.

Damrak Caddesi üzerinde devam ediyorum ve karşı-
ma Manneken Pis çıkıyor. Brüksel’in simgesi olan eser. 
Fakat Amsterdam’da bir patatesçi burası ve işin garibi 
önünde de hep uzun kuyruklar oluyor. Bana göre bir 
esprisi yok ama ne hikmetse turistler için cazibe 
kazanmış bir mekân. Sahibi kimse helal olsun, bir 
patatesten deli para kırıyor. 

Yoluma devam ediyor Dam meydanını da geçerek 
kanallar şehrinde kayboluyorum. Her bir kanal ayrı bir 
güzelliğe ve sokağa açılıyor. Zaten buraya kuzeyin 
Venedik’i diyorlar. Ve hiç de boşuna söylenmiş bir laf 
değil. 

Amsterdam’da her yer kanal, çünkü 11 milyon kazığın 
üzerine oturtulmuş bir kanallar şehri burası. Kanallar, 
dar cepheye sahip taş evlerle örülmüş durumda. 

16. yy ile 18. yy arasında inşa edilmiş 6800 tane taş 
bina mevcut Amsterdam’da.

Binalar çok dar cephelere sahip çünkü eskiden vergi 
cepheye göre veriliyormuş. Ne kadar geniş cephe o 
kadar çok vergi demekmiş. Bu çerçevede de evler son 
derece dar cephelere sahip ama gayet de uzun.

Asırlar öncesine dayanan bu mimari yapıları çok da 
titizlikle koruyorlar. Bu sebepten ötürü de her yıl 
milyonlarca turist buraya akın ediyor.

Bu arada Amsterdam’da yer gök bisiklet dolu. Bisiklet 
yolunda dikkat, adeta kamikaze gibi üzerinize geliyor-
lar. Dikkat etmezseniz bir kazanın kurbanı olmanız an 
meselesi. 

Sokak sokak dolaşıyor, ara sıra peynirci dükkânına 
girip deneme ürünlerinden tadıyor ve yoluma devam 
ediyorum. İkindi sularında dinlenmek için Dam 
Meydanına geliyor bir bankta oturuyorum.

İşte her şey bu esnada gerçekleşiyor ve benim unutul-
maz Amsterdam maceram tam bu noktada başlıyor.
Bankta oturmuş dinlenirken, uzaktan birisi yanıma 
geldi ve “Boş mu yanın kardeşim?” diye sordu.
İşin ilginç tarafı bana soruyu Türkçe sorması.
“Buyur abi boş.” deyince arkasını dönüp “Gelin gelin 
çocuk Türk çıktı.” diyerek birilerine seslendi ve yanıma 
5 Türk daha geldi.

Başladık muhabbet etmeye. Nerden geldin, nere 
gidersin, nasıl gezersin derken. “Bu akşam nerde 
kalacaksın kardeşim?” diye sorunca, “Açıksa garda, 

AMSTERDAM-1 
En güzel maceram

yoksa havalimanına gidip kalacağım abi.” dedim.
“Bizim otelde bir yatak boş, gel kal kardeşim.” dedi 
abi. Rahatsız etmeyeyim abi vs. derken çoktan karar 
verip de übere binip otele doğru yol almıştık bile. Bu 
arada “über’i” bırak binmeyi ilk defa orada duymuş-
tum.
Otele bir geldik ki, beş yıldızlı Mövenpick Hotel. Çıktık 
10. kata. Camdan şehri seyrediyorum, tüm şehir ayak-
larımın altında. Duş alıp biraz dinlendikten sonra 
yemeğe gideceğiz dediler ve saat 8’de sözleştik.
Çok güzel bir steak restoranına gittik. Yemek yiyoruz, 
süper eğleniyoruz ama bunlar Türk, ekmek yemeden 
doymaz. Habire “Harry ekmek iste.” diyorlar. (Bana 
Harry diyorlar.)

Yemekten sonra eğlence mekânına gitmemiz, ertesi 
gün Roterdam ve Zaandam’ı gezmemiz. Balıklar, 
wafflellar derken unutulmaz maceralar yaşadım 
onlarla.
 
Amsterdam’a gelirken tren garında yatmayı planlar-
ken, bu güzel insanlar sayesinde beş yıldızlı otelde 
kalıp delicesine eğlendiğim bir Amsterdam macerası 
yaşamış oldum.

Her seferinde anlatmaktan keyif duyduğum bu mace-
ranın kahramanlarıyla da tanışın isterim. Türkan abla, 
Yıldırım abi, Nilgün abla, Emir abi, Ayşegül abla ve 
başkahramanı Yusuf abi.

Bunca şeyi yaşarken aklımda tek bir soru vardı ki, o da 
çantam. Çantamın akıbetine ne oldu acaba? O da ayrı 
bir hikâye… 

Bir sonraki ayda görüşmek üzere,
#gezenvegulenadam’dan sevgi ile…
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sebeple herhangi bir planım da yok, belirli bir rotam 
da. Amacım sadece kaybolmak…

İstasyonu arkama alıp dümdüz yürüyorum. Yürüdü-
ğüm cadde Damrak Caddesi, aşağısı ise Dam Meydanı.
Eğer düz gitmeyip sola sapsaydım Saint Nicholas yani 
Noel Baba Kilisesini görmüş olacaktım. Turu tamam-
layıp döndüğümde zaten görmüş oluyorum. Noel 
baba bizim ülkemizde (Kaş, Patara) doğmuş olsa da 
dünyanın her yerinde adına ithaf edilmiş kiliseleri 
mevcut. Burası da Noel babaya ithaf edilmiş kiliseler-
den biri.

Damrak Caddesi üzerinde devam ediyorum ve karşı-
ma Manneken Pis çıkıyor. Brüksel’in simgesi olan eser. 
Fakat Amsterdam’da bir patatesçi burası ve işin garibi 
önünde de hep uzun kuyruklar oluyor. Bana göre bir 
esprisi yok ama ne hikmetse turistler için cazibe 
kazanmış bir mekân. Sahibi kimse helal olsun, bir 
patatesten deli para kırıyor. 

Yoluma devam ediyor Dam meydanını da geçerek 
kanallar şehrinde kayboluyorum. Her bir kanal ayrı bir 
güzelliğe ve sokağa açılıyor. Zaten buraya kuzeyin 
Venedik’i diyorlar. Ve hiç de boşuna söylenmiş bir laf 
değil. 

Amsterdam’da her yer kanal, çünkü 11 milyon kazığın 
üzerine oturtulmuş bir kanallar şehri burası. Kanallar, 
dar cepheye sahip taş evlerle örülmüş durumda. 

16. yy ile 18. yy arasında inşa edilmiş 6800 tane taş 
bina mevcut Amsterdam’da.

Binalar çok dar cephelere sahip çünkü eskiden vergi 
cepheye göre veriliyormuş. Ne kadar geniş cephe o 
kadar çok vergi demekmiş. Bu çerçevede de evler son 
derece dar cephelere sahip ama gayet de uzun.

Asırlar öncesine dayanan bu mimari yapıları çok da 
titizlikle koruyorlar. Bu sebepten ötürü de her yıl 
milyonlarca turist buraya akın ediyor.

Bu arada Amsterdam’da yer gök bisiklet dolu. Bisiklet 
yolunda dikkat, adeta kamikaze gibi üzerinize geliyor-
lar. Dikkat etmezseniz bir kazanın kurbanı olmanız an 
meselesi. 

Sokak sokak dolaşıyor, ara sıra peynirci dükkânına 
girip deneme ürünlerinden tadıyor ve yoluma devam 
ediyorum. İkindi sularında dinlenmek için Dam 
Meydanına geliyor bir bankta oturuyorum.

İşte her şey bu esnada gerçekleşiyor ve benim unutul-
maz Amsterdam maceram tam bu noktada başlıyor.
Bankta oturmuş dinlenirken, uzaktan birisi yanıma 
geldi ve “Boş mu yanın kardeşim?” diye sordu.
İşin ilginç tarafı bana soruyu Türkçe sorması.
“Buyur abi boş.” deyince arkasını dönüp “Gelin gelin 
çocuk Türk çıktı.” diyerek birilerine seslendi ve yanıma 
5 Türk daha geldi.

Başladık muhabbet etmeye. Nerden geldin, nere 
gidersin, nasıl gezersin derken. “Bu akşam nerde 
kalacaksın kardeşim?” diye sorunca, “Açıksa garda, 

AMSTERDAM-1 
En güzel maceram

yoksa havalimanına gidip kalacağım abi.” dedim.
“Bizim otelde bir yatak boş, gel kal kardeşim.” dedi 
abi. Rahatsız etmeyeyim abi vs. derken çoktan karar 
verip de übere binip otele doğru yol almıştık bile. Bu 
arada “über’i” bırak binmeyi ilk defa orada duymuş-
tum.
Otele bir geldik ki, beş yıldızlı Mövenpick Hotel. Çıktık 
10. kata. Camdan şehri seyrediyorum, tüm şehir ayak-
larımın altında. Duş alıp biraz dinlendikten sonra 
yemeğe gideceğiz dediler ve saat 8’de sözleştik.
Çok güzel bir steak restoranına gittik. Yemek yiyoruz, 
süper eğleniyoruz ama bunlar Türk, ekmek yemeden 
doymaz. Habire “Harry ekmek iste.” diyorlar. (Bana 
Harry diyorlar.)

Yemekten sonra eğlence mekânına gitmemiz, ertesi 
gün Roterdam ve Zaandam’ı gezmemiz. Balıklar, 
wafflellar derken unutulmaz maceralar yaşadım 
onlarla.
 
Amsterdam’a gelirken tren garında yatmayı planlar-
ken, bu güzel insanlar sayesinde beş yıldızlı otelde 
kalıp delicesine eğlendiğim bir Amsterdam macerası 
yaşamış oldum.

Her seferinde anlatmaktan keyif duyduğum bu mace-
ranın kahramanlarıyla da tanışın isterim. Türkan abla, 
Yıldırım abi, Nilgün abla, Emir abi, Ayşegül abla ve 
başkahramanı Yusuf abi.

Bunca şeyi yaşarken aklımda tek bir soru vardı ki, o da 
çantam. Çantamın akıbetine ne oldu acaba? O da ayrı 
bir hikâye… 

Bir sonraki ayda görüşmek üzere,
#gezenvegulenadam’dan sevgi ile…
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önceki yüzyıllardan beri kullanılagelmiştir. Kral, 

gündelik ve özel hayatında “zamana tabi fani bir 

varlık”ken kamusal hayatta zamandan ve zaman 

aşımından etkilenmeyen bir varlıktı. Tıpkı “kutsal 

periler ve melekler” gibiydi Kantorowicz’in tabiriyle. 

Kralın ikinci bedeninin zamandan münezzehliği 

“gemina persona/çifte beden” sahibi olmak tabiri 

üzerinden de adlandırılabiliyordu. Kantorowicz kralın 

iki bedeninin geçerlilik sahasının da mülkiyetinin 

ikircikli yapısında aranabileceğini söyler. Klasik anlam-

da topraklar üzerindeki hükümler, tebaayla olan reel 

ilişkisinde kral somut ve fani bedenin yani ilk bedenin 

sahibi olarak bu gruplarla ilişki kurar fakat ne zamanki 

hukuksal olarak tebaasıyla ve sahibi olduğu topraklar-

la bir bağlantısı olacak -vergi, feodalite, mutlakiyet, 

şenlik vs.- o zaman bu soyut anlaşmalar ve ilişkilerin 

bir bütünü olarak kendisinin de soyut bedeni devreye 

girer. Kutsal Roma İmparatoru V.Charles fethettiği 

toprakları, yönettiği tebaayı kendisi olarak yönetir 

fakat fetih, seremoniler ve diplomasi işin içine girdiği 

zaman onun tanrısal bedeni yürürlüktedir çünkü bu 

alanlar krallığın delaletleridir V.Charles’ın değil. 

         16. yüzyıl dünyası bir imparatorluklar çatışmasının 

dünyasıdır. Modern devlet öncesi imparatorlukların 

Akdeniz’deki rekabetleri, Avrupa devletlerinin iç-reka-

betleri, Hindistan’da Babürlülerin merkezi otoritelerini 

teşekkül etmeye çalışması, Osmanlıların Macaris-

tan’da ve Doğu Anadolu’da Safevilerle olan savaşları 

önemli bir dalgalanmaya da sebep olmaktaydı. Bu da 

imparatorların tanrısal bedenlerinin hukuki temelleri-

nin yeniden kurulmasıydı. 

Avrupa devletlerinde ortaçağın başlangıcından 

erken-modern döneme kadar kilisenin baskınlığının 

olduğu herkesçe bilinen bir olgudur ve bu olgunun da 

bu devletlerin siyaset felsefesi ve siyasal hukukunu ne 

denli etkilediği ve şekillendirdiği de yine gayet iyi 

bilinen bir olgudur. Antikçağ’daki hükümdarlardan 

İsa’ya, İsa’dan II.Richard’a kadar kilisenin yani ilahiya-

tın bir beden tasnifi olduğu da akademik bir araştırma 

konusudur. Avrupa ilahiyatının krala ve devlete 

hizmet edişinin bir sonucu olarak bu hizmeti meşru-

laştırmak ve krala dini bir yetke vermek ilahiyatın 

sürekli dinamize ettiği bir görüştü. Bu görüşten dolayı 

hukuksal zemini erken-modern döneme dayanan 

fakat izleri yüzyıllarca geriye giden bir beden tasnifi 
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bulunmaktaydı. Bu tasnife göre hükümdarın bedeni-

nin iki doğası vardı, dolayısıyla aslında iki bedeni vardı. 

Birisi onun gündelik bedeniydi. Bu beden insan bede-

ninin barındırdığı eksiklikler ve üstünlüklerin temsili 

olan, herkesin sahip olduğu sıradan bedendi. Hüküm-

dar bu bedeniyle temel ihtiyaçlarını giderir, hareket 

eder ve konuşurdu. Hükümdarın ikinci bedeniyse 

onun tanrısal bedeniydi. Bir avatar gibi binlerce yıllık 

tecrübenin devam ettiği bu metafizik beden onun ilahi 

gücünün teolojik meşruiyet kaynağıydı. Bu bedeni 

onun yenilmezliğini, hükümdarlığının meşruiyetini ve 

ölümsüzlüğünün tezahürüydü. Bu bedene atfen 

hukuki dilde kralın tanrısal bedeni için “rex imago 

Dei/tanrının görüngüsü, rex vicarus Dei/tanrının 

temsilcisi” veya Hristiyan geleneğe daha da vurgu ve 

İsa’nın krallığının temsilciliğini vurgulamak için “res 

imago Christi/İsa’nın görüngüsü, res vicarus Christi/İ-

sa’nın temsilcisi” olarak adlandırılmaktaydı. Roma 

emperyal hukukuyla birlikte rafineleşmiş olan bir 

imparator veya hükümdar imgesiyse toprakla yani 

hüküm edilen bölge üzerindeki somut ve soyut 

hakimiyet tasavvuruydu. Somut hakimiyet tasavvuru 

hüküm hakkıyla alakalıyken somut hakimiyetin 

meşruiyeti ise yine teolojik bir boyut kullanılarak 

supra legem” yani kralın, yasanın hem altında hem de 

üzerinde olmasının kaynağı da burada aranmalıdır. 

Kralın somut/insani bedeni yasaya tabidir çünkü 

ölümlü ve hataya düşebilir bir haldedir fakat onun 

tanrısal bedeni -yani ikinci bedeni- tanrısal hüviyetin-

den dolayı yanılmaz, yanlışlanamaz ve yasalar tarafın-

dan kontrol edilemezdir. Mutlakiyetçi yönetimlerin 

çıkışına kadar yani 17.yüzyıla gelinceye kadar bu 

düşünceyi her türlü devlet-kral pratiğinde test edebili-

riz. Osmanlıların da bu hüviyetinin dönüşmesi Avru-

payla aynı döneme yani 17.yüzyıla denk gelir. Son 

dönemde yapılan çalışmalarda III. Murad’la birlikte 

mutlakiyetçi bir siyasetin Osmanlılar üzerinden 

okumasının yapılıp yapılamayacağı tartışılmış ve o 

dönem farklı bir yöne evrilen tarih-yazımı ve bürokra-

tik gelenek üzerinden yeni analizler yapılmaya başlan-

mıştır. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın sahib-zaman sıfatının 

1540’larda Haydar-ı Remmâl’in eserlerinde sahib-kı-

ran sıfatına ek olarak geliştirildiğini yazılmıştır. Avrupa 

tarihinde ve hukukunda ise bu sıfat vardı ve çok daha 
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sağlamlaştırılıyordu. İmparatorun dünyevi bedeni 

topraklara somut düzlemde tipik bir yönetim hakkı 

elde ederken onun tanrısal bedeni soyut hakimiyeti 

temsil ediyordu. Bu soyut hakimiyet için hukuk metin-

leri hükümdarı “deus in terris/yeryüzündeki tanrı” 

veya “deus terrenus/yeryüzünün tanrısı” olarak 

adlandırıyordu. Bu adlandırma daha sonraları tüm 

erken-modern Avrupa kralları için kullanılacaktı. 

Osmanlılar da Roma hakimiyet düşüncesini içeren bir 

hükümdarlık olmaları ve de Sünni İslami geleneğin en 

önde gelen savunucusu ve temsilcileri olmalarından 

dolayı sultan için “zillullah-ı fi'l-arz/Allah’ın yeryüzün-

deki gölgesi” veya “zillullah-ı fi'l-arzeyn/Allah’ın iki 

yerdeki gölgesi” sıfatını kullanacaktı. Böylelikle 

16.yüzyıl kıyamet dünyası görüşündeki Avrupa 

devletleriyle birlikte Osmanlıların da benzer adlandır-

malara sahip olduğunu görüyoruz. Bu benzerlik ve 

kavramsal ayniyyet Osmanlıların özellikle Habsburg-

lara karşı olan siyasetinin teolojik boyutundaki 

çatışmayı daha da güçlendiriyordu. 

Yine Avrupa hukuk metinlerinde kralın yasa koyucu 

niteliğinin altındaki ikircikli bağlantı da bu iki beden 

tartışması üzerinden kaynaklanmaktadır. “Rex infra et 

Bununla birlikte erken-modern dönem Avrupa’sında 

bir “savaşmayan imparator” imgesi ortaya çıkıyordu. 

Daha önceleri savaşarak meşruluğunu kazanan impa-

rator yerine XV. yüzyılda şehir devletleri ve prenslikle-

re ayrılmış olan Avrupa’da artık evlilik ve akrabalık 

yoluyla kurulan hanedan devletleri fazlasıyla sistemi 

değiştirmeye yol açıyordu. Tüm bunlardan sonra 

modern devlet dediğimiz şeye dönüşmeye başlamıştı 

Avrupa devletleri. Artık hükümdarlar savaş meydan-

larında bulunmak zorunda değildiler. Devlet de 

onların tanrısal bedenlerinin bir parçası olmaya başla-

mıştı. Zaten artık XVIII.yüzyıla gelindiğinde Thomas 

Hobbes “Leviathan” adlı eseriyle bu erken-modern 

mutlakiyetçiliğinin teolojik ve politik boyutlarını ayrı 

ayrı tartışacaktı.
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önceki yüzyıllardan beri kullanılagelmiştir. Kral, 

gündelik ve özel hayatında “zamana tabi fani bir 
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hukuksal olarak tebaasıyla ve sahibi olduğu topraklar-
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Avrupa devletlerinde ortaçağın başlangıcından 

erken-modern döneme kadar kilisenin baskınlığının 

olduğu herkesçe bilinen bir olgudur ve bu olgunun da 

bu devletlerin siyaset felsefesi ve siyasal hukukunu ne 

denli etkilediği ve şekillendirdiği de yine gayet iyi 

bilinen bir olgudur. Antikçağ’daki hükümdarlardan 

İsa’ya, İsa’dan II.Richard’a kadar kilisenin yani ilahiya-

tın bir beden tasnifi olduğu da akademik bir araştırma 

konusudur. Avrupa ilahiyatının krala ve devlete 

hizmet edişinin bir sonucu olarak bu hizmeti meşru-

laştırmak ve krala dini bir yetke vermek ilahiyatın 

sürekli dinamize ettiği bir görüştü. Bu görüşten dolayı 

hukuksal zemini erken-modern döneme dayanan 

fakat izleri yüzyıllarca geriye giden bir beden tasnifi 
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bulunmaktaydı. Bu tasnife göre hükümdarın bedeni-

nin iki doğası vardı, dolayısıyla aslında iki bedeni vardı. 

Birisi onun gündelik bedeniydi. Bu beden insan bede-

ninin barındırdığı eksiklikler ve üstünlüklerin temsili 

olan, herkesin sahip olduğu sıradan bedendi. Hüküm-

dar bu bedeniyle temel ihtiyaçlarını giderir, hareket 

eder ve konuşurdu. Hükümdarın ikinci bedeniyse 

onun tanrısal bedeniydi. Bir avatar gibi binlerce yıllık 

tecrübenin devam ettiği bu metafizik beden onun ilahi 

gücünün teolojik meşruiyet kaynağıydı. Bu bedeni 

onun yenilmezliğini, hükümdarlığının meşruiyetini ve 
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temsilcisi” veya Hristiyan geleneğe daha da vurgu ve 
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hüküm hakkıyla alakalıyken somut hakimiyetin 

meşruiyeti ise yine teolojik bir boyut kullanılarak 

supra legem” yani kralın, yasanın hem altında hem de 

üzerinde olmasının kaynağı da burada aranmalıdır. 

Kralın somut/insani bedeni yasaya tabidir çünkü 

ölümlü ve hataya düşebilir bir haldedir fakat onun 

tanrısal bedeni -yani ikinci bedeni- tanrısal hüviyetin-

den dolayı yanılmaz, yanlışlanamaz ve yasalar tarafın-

dan kontrol edilemezdir. Mutlakiyetçi yönetimlerin 

çıkışına kadar yani 17.yüzyıla gelinceye kadar bu 

düşünceyi her türlü devlet-kral pratiğinde test edebili-

riz. Osmanlıların da bu hüviyetinin dönüşmesi Avru-

payla aynı döneme yani 17.yüzyıla denk gelir. Son 

dönemde yapılan çalışmalarda III. Murad’la birlikte 

mutlakiyetçi bir siyasetin Osmanlılar üzerinden 

okumasının yapılıp yapılamayacağı tartışılmış ve o 

dönem farklı bir yöne evrilen tarih-yazımı ve bürokra-

tik gelenek üzerinden yeni analizler yapılmaya başlan-

mıştır. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın sahib-zaman sıfatının 

1540’larda Haydar-ı Remmâl’in eserlerinde sahib-kı-

ran sıfatına ek olarak geliştirildiğini yazılmıştır. Avrupa 

tarihinde ve hukukunda ise bu sıfat vardı ve çok daha 
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modern devlet dediğimiz şeye dönüşmeye başlamıştı 

Avrupa devletleri. Artık hükümdarlar savaş meydan-

larında bulunmak zorunda değildiler. Devlet de 

onların tanrısal bedenlerinin bir parçası olmaya başla-

mıştı. Zaten artık XVIII.yüzyıla gelindiğinde Thomas 

Hobbes “Leviathan” adlı eseriyle bu erken-modern 

mutlakiyetçiliğinin teolojik ve politik boyutlarını ayrı 

ayrı tartışacaktı.
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Gençlik

Anlattı erenler: Bir bahar değil,
Âşıkın ömründe bin bahar varmış.
Hicranla ağaran bu saçlar değil,
Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış…

Sorardım sırrını hiç düşünmeden:
Bu fani gönlümün sevinci neden?
Beni günden güne meğer genç eden
Daima değişen maceralarmış!

Gönlümde kovalar eskiden beri
Sarışın kumralı, kumral esmeri.
Dolmadan boşalmaz birinin yeri.
Gönlümde anladım, her dem baharmış.

Faruk Nafiz Çamlıbel
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