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Müzik Kültürü  2s 26s Dur, Bak ve YorumlaMücab Keskin
Siz de Serdivan Ajans’ta yazabilirsiniz.
Dur, Bak ve Yorumla köşemizde 
gördüğünüz fotoğrafları, kendi fikir ve 
duygu dünyanızı yansıtacak şekilde 
yorumlayıp bize gönderebilirsiniz.

İlk İslam Devletleri’nde Cami-Avlu İlişkisi 
üzerinde durduğumuz önceki yazımızın 
devamı olarak İlk Türk İslam Devletlerin-
de avlu tipolojisini incelemeye Karahanlı-
lar ile başlayacağız.  Karahanlılar, İslami-
yet’i ilk kabul eden Türk devletidir ve 
Türk- İslam mimarisinin temelini atmış-
lardır.

Akademik hayatına yeni kurulan 
Erzurum Atatürk Üniversite’sinde başla-
dı. Ömrünün tam 36 yılını Erzurum’da 
geçirdi. Erzurum’un ilk İstanbullu 
hocasıydı. Hep de öyle anıldı. Ama onu 
hocaların hocası diye anmak daha anlam-
lı.

İnsanlık tarihine dikkatle baktığımız 
zaman şu yakıcı ve yıkıcı gerçeği görmek-
te zorlanmayız: İnsan, her dâim sâbite 
arayışı içindedir. Sâbitelerini yitirdiği 
zaman, değişkenleri sâbite katına 
yükseltmekten çekinmez. Kaçınılmazdır 
bu: İnsan, sâbitesiz / “omurgasız” ayakta 
duramaz zira.

Teknolojik çağa gelene kadar birçok 
gelişim, değişim, dönüşüm...vb. gerçek-
leşmiştir. Bizi burada ilgilendiren tekno-
lojinin dille hangi alanda karşılaştığı 
olgusudur. Dil, teknolojiyle en ciddi ve 
büyük karşılaşmasını tarihin geriye 
dönülemez bir dönüşüm alanında 
gerçekleştirir: Yazıda.
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Bu yazımızda, kâr türünde bir eser üzerinden; 
bugüne kadar söz etmediğimiz husûsi bir okuyuş 
üslûbuna değinerek, bu bâbda meşhûr olmuş bir 
kadın ses-sanatkârımızın Türk Müzik Sanatı 
içindeki yeri ve bir icrâsını ele aldık.

Ressam, geometrik desenler uzmanı Serap Ekizler 
Sönmez ile geometrik desenleri bilim ve sanat ekseninde 
değerlendirdiğimiz faydalı bir sohbet gerçekleştirdik.

SANAT ESERİ,
DÜŞÜNCENİN MADDE İLE
DIŞAVURUMUDUR. 

SANAT ESERİ,
DÜŞÜNCENİN MADDE İLE
DIŞAVURUMUDUR. 



       Bundan önceki yazılarımızda, kadim okuyuş üslû-
bu üzerine; notalarda işâret ederek üç ayrı icrâdan 
Merâgî’ye atfedilen Uşşâk; Hafîf Kâr’ı konu edinmiş ve 
icrâ tarihinden; kanaatimizce olmaması gerekenleri 

“kırmızı” renkli kalemle işâret etmiştik. Bu makâlemiz-
de, yine kâr türünde ve fakat başka bir eser üzerinden; 
bugüne kadar söz etmediğimiz husûsi bir okuyuş 
üslûbuna değinerek, bu bâbda meşhûr olmuş bir 
muganniyemizin (kadın ses-sanatkârımızın) Türk 
Müzik Sanatı içindeki yeri; ve bir icrâsı için yazacağız.

MERÂL UĞURLU, Türk Mûsıkîsi şarkı icrâsına, yarım 
asırdır bir asâlet imzası atmış tartışmasız ses sanatçıla-
rındandır. Bâzı çevrelerin; “.. şarkı söylerken usûlden 
imtinâ eder..” veyâ “..eserleri çok yayarak okur..” türün-
den menfî tenkidlerinin bile sanat-severler nezdinde 
bir kıymet-i harbiyesi olmamıştır. Sahne duruşu ve 
güzel yüzünde okurken beliren mimiklerle, söylediği 
şarkıyı âdetâ yaşıyor hissi vererek ustaca kullandığı 
sesini nüanslarla daha tesirli hale getirip, dinleyenin 
kalbine nüfûz eder. Bütün bu husûsiyetlerinin yanında, 
ses tekniği ile birleştirdiği yumuşak üslûbu, Melâl 
Hanım’ı mûsıkî tarihinde şekçin sanatkarlar sınıfına 
taşımıştır ve hiç-kuşkusuz ilâ-nihâye orada gelecek 
nesillere, “şarkı nasıl yorumlanmalıdır?..” dersini okuta-
caktır. 

“Merâl Uğurlu” ismi;(d.8 Aralık 1937-) Münir Bey henüz 
sağ ve konserler veriyor durumda iken, hattâ Zeki 
Müren’in piyasada ortalığı kasıp-kavurduğu zamanda 
bile, Alâeddin Yavaça’nın mûsıkî câmiasında baş-üstün-
de taşınan,  çok meşhûr bir ses sanatçısı olarak tanını-
yor olduğu yıllarda, İzmir’den sökün edip birdenbire 
sanat severlerin gözdesi olu-veren; çağdaşı Bekir Sıdkı 
Sezgin(1 Temmuz 1936-10 Eylül 1996) ile aynı paragraf-
ta anılmış ve yazılmıştır. Hatta, bir sohbetimizde Bekir 
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Sıdkı merhûm’un; “..Merâl Hanım benim kadın versiyo-
numdur..” dediğini iyi hatırlarım. Lâkin, bu iki ses 
sanatçısının birbirinden etkilenmiş olduklarını düşün-
mek hatâdır ve fakat aynı kaynaktan beslendikleri bir 
vâkıadır… Bu sebeple makâlemize konu olan “Klasik 
sözlü eser okuma üslûbu” başlığı verdiğimiz bu “çok 
özel şarkı söyleme tarzı” ve eski âsâra dâir “Kâr”, 

“Beste”, “Semâî”’lerin icrâsı bâbındaki fikirlerimiz her 
ikisi için de aynıdır. Burada eski dostum merhûm 
Neyzen Akagündüz Kutbay’ın şu tesbîtini yorumsuz 
paylaşmak isterim.

“-..Bekir Sıdkı ve Meral Hanım şarkı icrâcısıdır. Ama 
Alâeddin Yavaşça ve Hâfız Kâni,  klasik eser icrâcısıdır!..”

“4 numaralı nota” ekinde (Tamamına şâmil olacağı 
kanaatimizle; notada bölünmüş ilk 48 ölçü üzerin-
den..) teknik incelemesini yapacağımız eser, 1797-1869 
yılları arasında yaşamış; Dede Efendi’nin en önemli 
şâkirdlerinden olan Delâl-zâde Hacı İsmâil Efendi’nin, 
(Güfte şâiri: Mehmed Şâkir Dede) “Kâr-ı Surriye” nâmı 
ile marûf  Ferahnâk; Muhammes Kâr’ıdır. Takdîr 
buyurulur ki böyle eserler her “baba-yiğit” in altından 
kalkabileceği türden değildir. Bazı mecrâlarda bulabile-
ceğiniz kayıtlardan; okumaya yeltenen birkaç kişi 
tesbit ettik elbette… Fakat, “perdeleri” mi desem, 

“kötü ses çıkarma teknikleri” mi desem, “tenkid edecek 
olsam nota kırmızıdan görünemez” mi desem, veyâ 

“..Anladık; gönlünüz böyle eserlerde ama, insan dediğin 
biraz haddini bilmeli Yâ Hû..” mu desem bilemedim. 
Bu esbâbdan (sebeplerden), bir lahza dinlemeye 
tahammül edemediğim icrâları  yazımızda kâle alama-
yacağız!. Hâl böyle iken Merâl Uğurlu ismine; mûsıkî-
ye verdiği onca hizmete ve dahi o büyük sanatkârın 
rûhâniyetine halel düşürmeden; eserin icrâsında 
kadîm okuyuş üslûbu ile olmamasını temennî 

ettiğimiz icrâ farklılıklarını nota üzerinde kırmızı renkli 
kalemle işâret edeceğiz. Bu meyanda, biz kim oluyo-
ruz da böyle tenkidlerle, bunca hizmeti bulunan 
sanatçıları zan altında bırakıyoruz!..
El-cevâb; Cehlimizin farkındayız lâkin, kanaatimiz; Kâr, 
Beste, Semâî türlerinin günümüze intikâl eden sesli; 
ve dahi eski yazılı belgeleridir. Meselâ, Münir Nûred-
din Selçuk’un Dârül-Elhân plakları ve notaları, Hâfız 
Sâmi Efendi ve Hâfız Sâdeddin Kaynak’tan kalan gazel 
hâricindeki birkaç plak ve husûsiyetle, Kâni Karaca’nın 
Sâdeddin Heper ve Mes’ud Cemil’in idâresinde yapmış 
olduğu İstanbul Radyosu kayıtları.. Bu ses belgelerine, 
Alâeddin Yavaşça’nın seçilmiş bâzı icrâlarını da ekleye-
biliriz. Ayrıca Ali Ufki’nin, “Mecmua-yı Saz ü Söz” adlı 
yazmasında bulunan sözlü eserlerin notalarındaki 
yorumlanası ifâde; bundan en az 2; belki 3 asır öncesi-
nin muhtemel icrâ üslûbuna işâret etmektedir. Anlaya-
bilene!.. Bu yazdıklarım sâdece bir münekkidin 
yorumu değildir. Ayrıca ben-deniz, bir kısım insanın 
rahatsız olmasından mutluluk duymuyorum. Lâkin 
ortaya koyduğum her tezimi sesli ve yazılı belgeleri ile 
ispatlayabiliyorum. Ayrıca, çağımızda, internet 
ortamında bulabileceğiniz adresleri işâret ederek de 
mesûliyetimi tamamlıyorum.

Bu meyânda, kıymetli okurlarımızın S.Ü. Devlet 
Konservetuvarı Klasik Türk Müziği Korosu’nun (Şef: 
Emrah Hatipoğlu) konser kaydından Ferahnâk Kâr’ı 
dinlemelerini salık veriyorum. Şef’in sorumluluğu 
kabîlinden ki, konserde pek tabiidir; bir kaç münferid 
duyuş, çok küçük birkaç “kaçak” hâricinde; bugün 
yapılabilecek en düzgün gelenekli icrâdır. (Sürekli 
değiştiği için tesbit edebildiğimiz kadarı ile,1/4 lük; 
67-69 arası metronom sayısı ile ağır tempoda söylen-
miştir..) Hem şefleri Emrah Hatipoğlu’nu hem de çalan, 
söyleyen gençleri cân ü gönülden tebrik ederim. İcrâla-

rı Türk Müziğinin temâdisi bakımından ümit verici ve çok sevindiricidir. Sahne duruş-
ları, ciddiyetleri ve fakat samimi icrâları, “Bu eser bir koro tarafından ancak böyle 
söylenebilir!..” dedirtiyor doğrusu... Hakkını teslim etmeliyiz...
Merâl Uğurlu’nun, yazımızın başında da ifâde ettiğimiz, nev-i şahsına münhasır; 
insanı mest eden, yumuşak şarkı söyle üslûbunun “kâr  söylerken gelenekli okuyuş-
tan sayılmayacağına atıf yapmıştık. Dârül-elhân yayımı notalarda 88 dörtlük (Buna 
mümâsil eserlerde olması gereken metronom sayısı..) olarak gösterilen eser; yayıla-
rak okunduğu için tesbit edebildiğimiz kadarı ile 65 puanda icrâ edilmiştir ki, bu 
tempo “Kâr” türü için oldukça yavaştır. Sadece doğru perde basmak ve güfteyi 
doğru telâffuz etmekle, değişik türlerin icrâsında uyulması gereken gelenekli üslûp 
hâsıl olmaz. Her türün ve formun kendine has icrâ üslûbu vardır vesselâm…

Söz konusu eserde, (Her mecrâda; özellikle internette aranarak sesli belgeye ulaşıla-
bilir...) olmaması gereken melodik farklılıkları “ek”te işâret ediyoruz. Genellikle 
cümle başlarındaki notlara girilirken (Cümle aralarında da var..) pest perdeye 
basarak (âdetâ bir tramplen olarak..)   çıkmak “çarpma” olamaz. Zîrâ çarpmalar, bâzı 
husûsi cümleler hâricinde her zaman bir üst perdeden tanini (tam 2 li aralık), ya da 
nâdiren bakiye (yarım 2 li) aralıkla yapılır. (Saz icrâlarında, enstrumana ve icrânın 
türüne göre çarpma aralıkları değişebilir..)  Notada işâret ettiğimiz ölçülerde, 
pestten perdeye ulaşmak; (Nâdiren tanini; çoğunlukla alt 3 lü ya da alt 4 lü aralık 
olmak üzere..)  son 50 yılın solist icrâsı hastalıklarından olup, maalesef kronikleşmiş-
tir. Kanaatimizce, bu özensizliğe “yorum” denemez!. Bâzı şarkıların uygun cümlele-
rinde kabûl edilebilse bile; “Kâr”, “Beste”, “Semâî” gibi kadîm türlerde yapılmaması 
icâb eder...

Mesâil-i  Mûsikîden... 15
İcrâ Bahsine Devam...

Kadîm (Klasik)
Sözlü Eser
Okuma Üzerine
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       Bundan önceki yazılarımızda, kadim okuyuş üslû-
bu üzerine; notalarda işâret ederek üç ayrı icrâdan 
Merâgî’ye atfedilen Uşşâk; Hafîf Kâr’ı konu edinmiş ve 
icrâ tarihinden; kanaatimizce olmaması gerekenleri 

“kırmızı” renkli kalemle işâret etmiştik. Bu makâlemiz-
de, yine kâr türünde ve fakat başka bir eser üzerinden; 
bugüne kadar söz etmediğimiz husûsi bir okuyuş 
üslûbuna değinerek, bu bâbda meşhûr olmuş bir 
muganniyemizin (kadın ses-sanatkârımızın) Türk 
Müzik Sanatı içindeki yeri; ve bir icrâsı için yazacağız.

MERÂL UĞURLU, Türk Mûsıkîsi şarkı icrâsına, yarım 
asırdır bir asâlet imzası atmış tartışmasız ses sanatçıla-
rındandır. Bâzı çevrelerin; “.. şarkı söylerken usûlden 
imtinâ eder..” veyâ “..eserleri çok yayarak okur..” türün-
den menfî tenkidlerinin bile sanat-severler nezdinde 
bir kıymet-i harbiyesi olmamıştır. Sahne duruşu ve 
güzel yüzünde okurken beliren mimiklerle, söylediği 
şarkıyı âdetâ yaşıyor hissi vererek ustaca kullandığı 
sesini nüanslarla daha tesirli hale getirip, dinleyenin 
kalbine nüfûz eder. Bütün bu husûsiyetlerinin yanında, 
ses tekniği ile birleştirdiği yumuşak üslûbu, Melâl 
Hanım’ı mûsıkî tarihinde şekçin sanatkarlar sınıfına 
taşımıştır ve hiç-kuşkusuz ilâ-nihâye orada gelecek 
nesillere, “şarkı nasıl yorumlanmalıdır?..” dersini okuta-
caktır. 

“Merâl Uğurlu” ismi;(d.8 Aralık 1937-) Münir Bey henüz 
sağ ve konserler veriyor durumda iken, hattâ Zeki 
Müren’in piyasada ortalığı kasıp-kavurduğu zamanda 
bile, Alâeddin Yavaça’nın mûsıkî câmiasında baş-üstün-
de taşınan,  çok meşhûr bir ses sanatçısı olarak tanını-
yor olduğu yıllarda, İzmir’den sökün edip birdenbire 
sanat severlerin gözdesi olu-veren; çağdaşı Bekir Sıdkı 
Sezgin(1 Temmuz 1936-10 Eylül 1996) ile aynı paragraf-
ta anılmış ve yazılmıştır. Hatta, bir sohbetimizde Bekir 
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Sıdkı merhûm’un; “..Merâl Hanım benim kadın versiyo-
numdur..” dediğini iyi hatırlarım. Lâkin, bu iki ses 
sanatçısının birbirinden etkilenmiş olduklarını düşün-
mek hatâdır ve fakat aynı kaynaktan beslendikleri bir 
vâkıadır… Bu sebeple makâlemize konu olan “Klasik 
sözlü eser okuma üslûbu” başlığı verdiğimiz bu “çok 
özel şarkı söyleme tarzı” ve eski âsâra dâir “Kâr”, 

“Beste”, “Semâî”’lerin icrâsı bâbındaki fikirlerimiz her 
ikisi için de aynıdır. Burada eski dostum merhûm 
Neyzen Akagündüz Kutbay’ın şu tesbîtini yorumsuz 
paylaşmak isterim.

“-..Bekir Sıdkı ve Meral Hanım şarkı icrâcısıdır. Ama 
Alâeddin Yavaşça ve Hâfız Kâni,  klasik eser icrâcısıdır!..”

“4 numaralı nota” ekinde (Tamamına şâmil olacağı 
kanaatimizle; notada bölünmüş ilk 48 ölçü üzerin-
den..) teknik incelemesini yapacağımız eser, 1797-1869 
yılları arasında yaşamış; Dede Efendi’nin en önemli 
şâkirdlerinden olan Delâl-zâde Hacı İsmâil Efendi’nin, 
(Güfte şâiri: Mehmed Şâkir Dede) “Kâr-ı Surriye” nâmı 
ile marûf  Ferahnâk; Muhammes Kâr’ıdır. Takdîr 
buyurulur ki böyle eserler her “baba-yiğit” in altından 
kalkabileceği türden değildir. Bazı mecrâlarda bulabile-
ceğiniz kayıtlardan; okumaya yeltenen birkaç kişi 
tesbit ettik elbette… Fakat, “perdeleri” mi desem, 

“kötü ses çıkarma teknikleri” mi desem, “tenkid edecek 
olsam nota kırmızıdan görünemez” mi desem, veyâ 

“..Anladık; gönlünüz böyle eserlerde ama, insan dediğin 
biraz haddini bilmeli Yâ Hû..” mu desem bilemedim. 
Bu esbâbdan (sebeplerden), bir lahza dinlemeye 
tahammül edemediğim icrâları  yazımızda kâle alama-
yacağız!. Hâl böyle iken Merâl Uğurlu ismine; mûsıkî-
ye verdiği onca hizmete ve dahi o büyük sanatkârın 
rûhâniyetine halel düşürmeden; eserin icrâsında 
kadîm okuyuş üslûbu ile olmamasını temennî 

ettiğimiz icrâ farklılıklarını nota üzerinde kırmızı renkli 
kalemle işâret edeceğiz. Bu meyanda, biz kim oluyo-
ruz da böyle tenkidlerle, bunca hizmeti bulunan 
sanatçıları zan altında bırakıyoruz!..
El-cevâb; Cehlimizin farkındayız lâkin, kanaatimiz; Kâr, 
Beste, Semâî türlerinin günümüze intikâl eden sesli; 
ve dahi eski yazılı belgeleridir. Meselâ, Münir Nûred-
din Selçuk’un Dârül-Elhân plakları ve notaları, Hâfız 
Sâmi Efendi ve Hâfız Sâdeddin Kaynak’tan kalan gazel 
hâricindeki birkaç plak ve husûsiyetle, Kâni Karaca’nın 
Sâdeddin Heper ve Mes’ud Cemil’in idâresinde yapmış 
olduğu İstanbul Radyosu kayıtları.. Bu ses belgelerine, 
Alâeddin Yavaşça’nın seçilmiş bâzı icrâlarını da ekleye-
biliriz. Ayrıca Ali Ufki’nin, “Mecmua-yı Saz ü Söz” adlı 
yazmasında bulunan sözlü eserlerin notalarındaki 
yorumlanası ifâde; bundan en az 2; belki 3 asır öncesi-
nin muhtemel icrâ üslûbuna işâret etmektedir. Anlaya-
bilene!.. Bu yazdıklarım sâdece bir münekkidin 
yorumu değildir. Ayrıca ben-deniz, bir kısım insanın 
rahatsız olmasından mutluluk duymuyorum. Lâkin 
ortaya koyduğum her tezimi sesli ve yazılı belgeleri ile 
ispatlayabiliyorum. Ayrıca, çağımızda, internet 
ortamında bulabileceğiniz adresleri işâret ederek de 
mesûliyetimi tamamlıyorum.

Bu meyânda, kıymetli okurlarımızın S.Ü. Devlet 
Konservetuvarı Klasik Türk Müziği Korosu’nun (Şef: 
Emrah Hatipoğlu) konser kaydından Ferahnâk Kâr’ı 
dinlemelerini salık veriyorum. Şef’in sorumluluğu 
kabîlinden ki, konserde pek tabiidir; bir kaç münferid 
duyuş, çok küçük birkaç “kaçak” hâricinde; bugün 
yapılabilecek en düzgün gelenekli icrâdır. (Sürekli 
değiştiği için tesbit edebildiğimiz kadarı ile,1/4 lük; 
67-69 arası metronom sayısı ile ağır tempoda söylen-
miştir..) Hem şefleri Emrah Hatipoğlu’nu hem de çalan, 
söyleyen gençleri cân ü gönülden tebrik ederim. İcrâla-

rı Türk Müziğinin temâdisi bakımından ümit verici ve çok sevindiricidir. Sahne duruş-
ları, ciddiyetleri ve fakat samimi icrâları, “Bu eser bir koro tarafından ancak böyle 
söylenebilir!..” dedirtiyor doğrusu... Hakkını teslim etmeliyiz...
Merâl Uğurlu’nun, yazımızın başında da ifâde ettiğimiz, nev-i şahsına münhasır; 
insanı mest eden, yumuşak şarkı söyle üslûbunun “kâr  söylerken gelenekli okuyuş-
tan sayılmayacağına atıf yapmıştık. Dârül-elhân yayımı notalarda 88 dörtlük (Buna 
mümâsil eserlerde olması gereken metronom sayısı..) olarak gösterilen eser; yayıla-
rak okunduğu için tesbit edebildiğimiz kadarı ile 65 puanda icrâ edilmiştir ki, bu 
tempo “Kâr” türü için oldukça yavaştır. Sadece doğru perde basmak ve güfteyi 
doğru telâffuz etmekle, değişik türlerin icrâsında uyulması gereken gelenekli üslûp 
hâsıl olmaz. Her türün ve formun kendine has icrâ üslûbu vardır vesselâm…

Söz konusu eserde, (Her mecrâda; özellikle internette aranarak sesli belgeye ulaşıla-
bilir...) olmaması gereken melodik farklılıkları “ek”te işâret ediyoruz. Genellikle 
cümle başlarındaki notlara girilirken (Cümle aralarında da var..) pest perdeye 
basarak (âdetâ bir tramplen olarak..)   çıkmak “çarpma” olamaz. Zîrâ çarpmalar, bâzı 
husûsi cümleler hâricinde her zaman bir üst perdeden tanini (tam 2 li aralık), ya da 
nâdiren bakiye (yarım 2 li) aralıkla yapılır. (Saz icrâlarında, enstrumana ve icrânın 
türüne göre çarpma aralıkları değişebilir..)  Notada işâret ettiğimiz ölçülerde, 
pestten perdeye ulaşmak; (Nâdiren tanini; çoğunlukla alt 3 lü ya da alt 4 lü aralık 
olmak üzere..)  son 50 yılın solist icrâsı hastalıklarından olup, maalesef kronikleşmiş-
tir. Kanaatimizce, bu özensizliğe “yorum” denemez!. Bâzı şarkıların uygun cümlele-
rinde kabûl edilebilse bile; “Kâr”, “Beste”, “Semâî” gibi kadîm türlerde yapılmaması 
icâb eder...

Mesâil-i  Mûsikîden... 15
İcrâ Bahsine Devam...

Kadîm (Klasik)
Sözlü Eser
Okuma Üzerine

ARALIK     20203



          Karahanlılar, İslamiyet’i ilk kabul eden Türk devle-
tidir ve Türk-İslam mimarisinin temelini atmışlardır. 
Mimari anlayışları kullandıkları teknik ve malzemeler 
ile tarihsel süreç içerisinde önemli bir yer teşkil etmek-
tedir. Malzeme bakımından Karahanlı yapılarının 
temellerinde taş, duvarlarında ise kerpiç ve tuğla 
gözlemlenmektedir. Yapıların süslemeleri oldukça 
sadedir ve tuğla malzemenin değişik dizilişleriyle 
süsleme ile bezemeler oluşturmuşlardır (1).

Karahanlıların sahip olduğu önemli cami tipolojilerin-
den biri ‘etrafı kare veya dikdörtgen duvarla sınırlanan 
avlunun, kıble yönüne ana kapı şeklinde bir mihrab 
yapılarak namazın bu mihraba yönelerek avluda 
kılındığı camiler’ şeklinde tanımlanan namazgâh tipi 
camilerdir. Bu tipolojinin yanı sıra diğer bir tip Kara-
hanlı Devleti’nde örneklerinde rastladığımız merkezi 
plan şemalı tek kubbeli cami tipidir. Hazer Degaron 
Cami ve Talhatan Baba Cami bu tipolojide günümüze 
ulaşan örneklerdir (2).
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Hazer Degaron Cami Planı [6]

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ’NDE
CAMİ-AVLU İLİŞKİSİ
İlk İslam Devletleri’nde Cami Avlu İlişkisi üzerinde durduğumuz önceki yazımızın devamı 

olarak İlk Türk İslam Devletlerinde avlu tipolojisini incelemeye Karahanlılar ile başlayacağız. 

Buhara Hazer Degaron Cami;

Buhara şehrine yaklaşık 40 km mesafede, Hazar bölgesin-
de, XI. Yüzyıl‘da inşa edildiği düşünülen Hazer Degaron 
Camii’nde kerpiç ve tuğla karışık olarak kullanılmıştır. Dört 
sivri kemere oturtulmuş yaklaşık 6,50 metre çapındaki 
kubbesi ve köşelerine yerleştirilmiş küçük kubbeleri ile 
prototip bir merkezi plan şeması ortaya koymaktadır. 
Karışık malzeme kurgusu ile duvarları kerpiçten ve orta 
kubbenin oturduğu kemerler tuğladan yapılmıştır. XVI. 
Yüzyıl’da Osmanlı mimarisinde ortaya çıkan dört yarım 
kubbeli ve bir ana kubbeli, merkezi plânlı camiler açısından 
bu erken Karahanlı camisinin, büyük önem teşkil ettiği 
düşünülmektedir (2, 3).

Talhatan Baba Cami;

Karahanlılar Döneminde, Mevr şehrine yaklaşık 30 km 
uzaklıkta inşa edilmiştir. Yapı tek kubbeli merkezi plan 
şeması ile merkezi mekân anlayışının öncülerinden 
biridir. Cami, geniş orta sahınını bütünü ile örten 
merkezi kubbeye sahiptir (3).
Dört eyvanlı orta avlu kullanımını kervansaray yapıla-
rında sıkça gördüğümüz Karahanlı mimarisinin bu iki 

Buhara Hazer Degaron Cami

Talhatan Baba Cami Planı [6]

Leşker-i Bazar Ulu Cami   [6]

Talhatan Baba Cami

cami yapısında avlu fonksiyonlu herhangi bir öğesi 
günümüze ulaşamamıştır (3).

Leşker-i Bazar Ulu Cami;

Gazneli’lerin ordugâh şehri Laşker-i Bazar’da ki Ulu 
cami, Türk-İslam camileri arasında önemli bir yere 
sahiptir. Yapı, Laşker-i Bazar Sarayı’nın geniş dış sur 
duvarına bitişik olarak konumlanmıştır. Caminin üst 
örtüsünü yalnızca, iki sıra sütuna taşıtılan mihrap önü 
kubbesi oluşturmaktadır. Yapının gün yüzüne çıkarı-
lan kalıntıları, kemerlerle avluya açılarak kalabalık 
cemaate hizmet edebilen bir konumda olabileceğini 
göstermiştir (4).

Leşker-i Bazar Ulu Cami planı   [6]

İsfahan Mescid-i Cuması 1072 [6]

Karahanlı ve Gazneli mimarisinde hemen hemen tüm 
yapı tiplerinde geniş ölçüde uygulanmış olan dört 
eyvanlı avlu şemasını ilk kez cami mimarisinde kulla-
nan Büyük Selçuklular, caminin güney eyvanına -kıble 
eyvanı- kubbeli bir birim -mihrap önü kubbesi- 
ekleyerek tüm İran ve Orta Asya camilerinin sıkça 
kullanılan plan şeması olacak yeni bir tipoloji oluştu-
ruşlardır (4).

İsfahan Mescid-i Cuması (1072-1092);

İsfahan Mescid-i Cuma’sı yaklaşık dikdörtgen plana 
sahip mihrap önü kubbeli, dört eyvanlı, avlulu, çok 
ayaklı bir yapıdır. İran ve Orta Asya eyvanlı mekân 
geleneği ile avlulu, çok ayaklı Arap camilerinin birleşi-
mi ile ortaya çıktığı düşünülmektedir [5].
İsfahan Mescid-i Cuma’sı Selçuklular’dan sonra İlhanlı-
lar, Muzafferiler, Akkoyunlular ve Safeviler zamanında 
yapılan ilavelerle büyük bir yapı topluluğu haline 
gelmiştir. Cami mihrap önü kubbeli bir harim, dört 
eyvanlı revaklı bir avlu ve kuzeyde yer alan bir mekân-
dan oluşmaktadır [3].
             

Mescid-i Cuma Cami, dört eyvanlı avlu şemasının cami 
yapısına uyarlanmış ilk örneğidir. 

Büyük Selçuklu’nun din anlayışının dünya ve ahiret 
arasında dengeli bir tutum sergilemiş olması fikri, 
avludaki eyvanların ibadet mekânı olan cami ile ibadet 
harici sosyal fonksiyonlar için kullanılan bir şehir 
merkezi misyonuna sahip avluyu, yani uhrevi bir 
mekân ile dünyevi bir mekânı, yapı boşluk ilişkisi 
içerisinde kademeli olarak birbirinden ayırarak yumu-
şak bir geçiş sağladığı ifade edilmektedir [7].

Bu yüzyılda bir Selçuklu komutanı olan I. Süleyman 
Şah Anadolu fetihlerini batıya yönlendirerek, Bizans 
hakimiyetinde olan İznik’i ele geçirmiştir. 1075’te aldığı 
İznik’i başkent yaparak Anadolu Selçuklu Devleti’ni 
kurmuştur [8].

Selçuklular kubbeli ve eyvanlı harim şemasını Anado-
lu’ya da getirmişlerdir ve yaygın olarak kullanmışlar-
dır. Ancak, Büyük Selçuklu Mescid-i Cumalarının plan 
şeması Anadolu’da değişikliğe uğramış; revaklı ve 
eyvanlı avlu küçültülerek üzeri örtülmüş ve harime 
dahil edilmiştir. Anadolu camilerinde orta sahna 
avluyu temsilen, altında bir şadırvan bulunan bir 
aydınlık feneri eklenmiştir. Avlusunun açık olarak 
bırakılması ve doğrudan avluya açılan harimi ile 
Malatya Ulu Cami İran ile Anadolu arasında bir ara tip 
konumundadır [3].

Konya Alaaddin Cami (1155);

Harimin ön tarafındaki avlu harimde de olduğu gibi 
düzgün bir geometriye sahip değildir. Avlunun güney-
doğu kısmında, harimdeki çok sütunlu kısmın ön 
tarafında ahşap direklerin taşıdığı ve üstü saçakla 
örtülü, son cemaat mahallini hatırlatan bir bölüm 
bulunmaktadır [9].

Konya İplikçi Cami;
Kıble duvarına paralel üç sahınla enine gelişmiş bir 
ibadet mekânı vardır. Orta sahnı bir iç kubbe ile örtülü, 
diğer sahınlar ise çapraz tonozlarla örtülüdür. Yapı 
sadece harim kısmından oluşmaktadır ancak güney 
cephesinde, cepheye bitişik durumda kubbeli bir birim 
daha bulunmaktadır [10]. Masif bir cephe özelliği 
sergileyen yapının avlusu ve son cemaat mahalli 
yoktur.

Malatya Ulu Cami (1247);

Anadolu Selçukluları sadece İran kültürünün etkisinde 
yapılar inşa etmemişler, Anadolu‘nun yerel yapım 
tekniklerinden de etkilenerek kendi kültürlerini 

oluşturmuşlardır. Malatya Ulu Camii’nde akrabaları 
Büyük Selçuklular‘ın mimari üslûbunu hem plan 
şemasında hem de malzemede kullanmışlardır. 
Malatya Ulu Cami mihrap önü kubbeli mekânı (mak-
suresi), buna bitişik eyvanı ve doğu - batı yönlerinde 
revaklarla tanımlanmış avlusu ile Büyük Selçuklular‘ın 
İran ve Azerbaycan’da inşa ettikleri dört eyvanlı ve 
avlulu plan şemasının Anadolu‘da görüldüğü tek 
camidi [11], [8]. Bu anlamda Büyük Selçukluların 
İsfahan, Zevare ve Ardistan Mescid–i Cuma camileri ile 
benzerlik göstermektedir [8].

Beyşehir Eşrefoğlu Cami (1296-1299);

Yapıyı 45 derecelik açı ile kesen taç kapısı ve minaresi 
nedeni ile kesik dikdörtgen şemalı bir planı vardır. 
Caminin ana mekânı olan harim kısmının üst örtüsü, 
48 adet ahşap direğin üzerindeki kirişlerin taşıdığı düz 
bir tavandır [12]. Mihrap duvarına dik 7 neften oluşan 
harim kısmının orta nefi daha geniş ve daha yüksektir. 
Orta nefin merkezindeki dört direğin üstü geleneksel 
Ulucami planlarındaki gibi açıktır.
              
Yarı kamusal bir alan olarak nitelendirdiğimiz cami 
avluları, toplumsal kent yaşamında ibadet, cenaze, 
bayramlaşma vb. işlevler için bir mekân olmanın yanı 
sıra belirli zamanlarda kurulan pazarlarda insanların 
alışveriş yaptığı ve iletişim halinde olduğu, arzuhalciye 
dilekçelerin yazdırıldığı ve bazı mahkemelerin kurul-
duğu bir mekan olma özelliğine de sahiptir.
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          Karahanlılar, İslamiyet’i ilk kabul eden Türk devle-
tidir ve Türk-İslam mimarisinin temelini atmışlardır. 
Mimari anlayışları kullandıkları teknik ve malzemeler 
ile tarihsel süreç içerisinde önemli bir yer teşkil etmek-
tedir. Malzeme bakımından Karahanlı yapılarının 
temellerinde taş, duvarlarında ise kerpiç ve tuğla 
gözlemlenmektedir. Yapıların süslemeleri oldukça 
sadedir ve tuğla malzemenin değişik dizilişleriyle 
süsleme ile bezemeler oluşturmuşlardır (1).

Karahanlıların sahip olduğu önemli cami tipolojilerin-
den biri ‘etrafı kare veya dikdörtgen duvarla sınırlanan 
avlunun, kıble yönüne ana kapı şeklinde bir mihrab 
yapılarak namazın bu mihraba yönelerek avluda 
kılındığı camiler’ şeklinde tanımlanan namazgâh tipi 
camilerdir. Bu tipolojinin yanı sıra diğer bir tip Kara-
hanlı Devleti’nde örneklerinde rastladığımız merkezi 
plan şemalı tek kubbeli cami tipidir. Hazer Degaron 
Cami ve Talhatan Baba Cami bu tipolojide günümüze 
ulaşan örneklerdir (2).
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Hazer Degaron Cami Planı [6]

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ’NDE
CAMİ-AVLU İLİŞKİSİ
İlk İslam Devletleri’nde Cami Avlu İlişkisi üzerinde durduğumuz önceki yazımızın devamı 

olarak İlk Türk İslam Devletlerinde avlu tipolojisini incelemeye Karahanlılar ile başlayacağız. 

Buhara Hazer Degaron Cami;

Buhara şehrine yaklaşık 40 km mesafede, Hazar bölgesin-
de, XI. Yüzyıl‘da inşa edildiği düşünülen Hazer Degaron 
Camii’nde kerpiç ve tuğla karışık olarak kullanılmıştır. Dört 
sivri kemere oturtulmuş yaklaşık 6,50 metre çapındaki 
kubbesi ve köşelerine yerleştirilmiş küçük kubbeleri ile 
prototip bir merkezi plan şeması ortaya koymaktadır. 
Karışık malzeme kurgusu ile duvarları kerpiçten ve orta 
kubbenin oturduğu kemerler tuğladan yapılmıştır. XVI. 
Yüzyıl’da Osmanlı mimarisinde ortaya çıkan dört yarım 
kubbeli ve bir ana kubbeli, merkezi plânlı camiler açısından 
bu erken Karahanlı camisinin, büyük önem teşkil ettiği 
düşünülmektedir (2, 3).

Talhatan Baba Cami;

Karahanlılar Döneminde, Mevr şehrine yaklaşık 30 km 
uzaklıkta inşa edilmiştir. Yapı tek kubbeli merkezi plan 
şeması ile merkezi mekân anlayışının öncülerinden 
biridir. Cami, geniş orta sahınını bütünü ile örten 
merkezi kubbeye sahiptir (3).
Dört eyvanlı orta avlu kullanımını kervansaray yapıla-
rında sıkça gördüğümüz Karahanlı mimarisinin bu iki 

Buhara Hazer Degaron Cami

Talhatan Baba Cami Planı [6]

Leşker-i Bazar Ulu Cami   [6]

Talhatan Baba Cami

cami yapısında avlu fonksiyonlu herhangi bir öğesi 
günümüze ulaşamamıştır (3).

Leşker-i Bazar Ulu Cami;

Gazneli’lerin ordugâh şehri Laşker-i Bazar’da ki Ulu 
cami, Türk-İslam camileri arasında önemli bir yere 
sahiptir. Yapı, Laşker-i Bazar Sarayı’nın geniş dış sur 
duvarına bitişik olarak konumlanmıştır. Caminin üst 
örtüsünü yalnızca, iki sıra sütuna taşıtılan mihrap önü 
kubbesi oluşturmaktadır. Yapının gün yüzüne çıkarı-
lan kalıntıları, kemerlerle avluya açılarak kalabalık 
cemaate hizmet edebilen bir konumda olabileceğini 
göstermiştir (4).

Leşker-i Bazar Ulu Cami planı   [6]

İsfahan Mescid-i Cuması 1072 [6]

Karahanlı ve Gazneli mimarisinde hemen hemen tüm 
yapı tiplerinde geniş ölçüde uygulanmış olan dört 
eyvanlı avlu şemasını ilk kez cami mimarisinde kulla-
nan Büyük Selçuklular, caminin güney eyvanına -kıble 
eyvanı- kubbeli bir birim -mihrap önü kubbesi- 
ekleyerek tüm İran ve Orta Asya camilerinin sıkça 
kullanılan plan şeması olacak yeni bir tipoloji oluştu-
ruşlardır (4).

İsfahan Mescid-i Cuması (1072-1092);

İsfahan Mescid-i Cuma’sı yaklaşık dikdörtgen plana 
sahip mihrap önü kubbeli, dört eyvanlı, avlulu, çok 
ayaklı bir yapıdır. İran ve Orta Asya eyvanlı mekân 
geleneği ile avlulu, çok ayaklı Arap camilerinin birleşi-
mi ile ortaya çıktığı düşünülmektedir [5].
İsfahan Mescid-i Cuma’sı Selçuklular’dan sonra İlhanlı-
lar, Muzafferiler, Akkoyunlular ve Safeviler zamanında 
yapılan ilavelerle büyük bir yapı topluluğu haline 
gelmiştir. Cami mihrap önü kubbeli bir harim, dört 
eyvanlı revaklı bir avlu ve kuzeyde yer alan bir mekân-
dan oluşmaktadır [3].
             

Mescid-i Cuma Cami, dört eyvanlı avlu şemasının cami 
yapısına uyarlanmış ilk örneğidir. 

Büyük Selçuklu’nun din anlayışının dünya ve ahiret 
arasında dengeli bir tutum sergilemiş olması fikri, 
avludaki eyvanların ibadet mekânı olan cami ile ibadet 
harici sosyal fonksiyonlar için kullanılan bir şehir 
merkezi misyonuna sahip avluyu, yani uhrevi bir 
mekân ile dünyevi bir mekânı, yapı boşluk ilişkisi 
içerisinde kademeli olarak birbirinden ayırarak yumu-
şak bir geçiş sağladığı ifade edilmektedir [7].

Bu yüzyılda bir Selçuklu komutanı olan I. Süleyman 
Şah Anadolu fetihlerini batıya yönlendirerek, Bizans 
hakimiyetinde olan İznik’i ele geçirmiştir. 1075’te aldığı 
İznik’i başkent yaparak Anadolu Selçuklu Devleti’ni 
kurmuştur [8].

Selçuklular kubbeli ve eyvanlı harim şemasını Anado-
lu’ya da getirmişlerdir ve yaygın olarak kullanmışlar-
dır. Ancak, Büyük Selçuklu Mescid-i Cumalarının plan 
şeması Anadolu’da değişikliğe uğramış; revaklı ve 
eyvanlı avlu küçültülerek üzeri örtülmüş ve harime 
dahil edilmiştir. Anadolu camilerinde orta sahna 
avluyu temsilen, altında bir şadırvan bulunan bir 
aydınlık feneri eklenmiştir. Avlusunun açık olarak 
bırakılması ve doğrudan avluya açılan harimi ile 
Malatya Ulu Cami İran ile Anadolu arasında bir ara tip 
konumundadır [3].

Konya Alaaddin Cami (1155);

Harimin ön tarafındaki avlu harimde de olduğu gibi 
düzgün bir geometriye sahip değildir. Avlunun güney-
doğu kısmında, harimdeki çok sütunlu kısmın ön 
tarafında ahşap direklerin taşıdığı ve üstü saçakla 
örtülü, son cemaat mahallini hatırlatan bir bölüm 
bulunmaktadır [9].

Konya İplikçi Cami;
Kıble duvarına paralel üç sahınla enine gelişmiş bir 
ibadet mekânı vardır. Orta sahnı bir iç kubbe ile örtülü, 
diğer sahınlar ise çapraz tonozlarla örtülüdür. Yapı 
sadece harim kısmından oluşmaktadır ancak güney 
cephesinde, cepheye bitişik durumda kubbeli bir birim 
daha bulunmaktadır [10]. Masif bir cephe özelliği 
sergileyen yapının avlusu ve son cemaat mahalli 
yoktur.

Malatya Ulu Cami (1247);

Anadolu Selçukluları sadece İran kültürünün etkisinde 
yapılar inşa etmemişler, Anadolu‘nun yerel yapım 
tekniklerinden de etkilenerek kendi kültürlerini 

oluşturmuşlardır. Malatya Ulu Camii’nde akrabaları 
Büyük Selçuklular‘ın mimari üslûbunu hem plan 
şemasında hem de malzemede kullanmışlardır. 
Malatya Ulu Cami mihrap önü kubbeli mekânı (mak-
suresi), buna bitişik eyvanı ve doğu - batı yönlerinde 
revaklarla tanımlanmış avlusu ile Büyük Selçuklular‘ın 
İran ve Azerbaycan’da inşa ettikleri dört eyvanlı ve 
avlulu plan şemasının Anadolu‘da görüldüğü tek 
camidi [11], [8]. Bu anlamda Büyük Selçukluların 
İsfahan, Zevare ve Ardistan Mescid–i Cuma camileri ile 
benzerlik göstermektedir [8].

Beyşehir Eşrefoğlu Cami (1296-1299);

Yapıyı 45 derecelik açı ile kesen taç kapısı ve minaresi 
nedeni ile kesik dikdörtgen şemalı bir planı vardır. 
Caminin ana mekânı olan harim kısmının üst örtüsü, 
48 adet ahşap direğin üzerindeki kirişlerin taşıdığı düz 
bir tavandır [12]. Mihrap duvarına dik 7 neften oluşan 
harim kısmının orta nefi daha geniş ve daha yüksektir. 
Orta nefin merkezindeki dört direğin üstü geleneksel 
Ulucami planlarındaki gibi açıktır.
              
Yarı kamusal bir alan olarak nitelendirdiğimiz cami 
avluları, toplumsal kent yaşamında ibadet, cenaze, 
bayramlaşma vb. işlevler için bir mekân olmanın yanı 
sıra belirli zamanlarda kurulan pazarlarda insanların 
alışveriş yaptığı ve iletişim halinde olduğu, arzuhalciye 
dilekçelerin yazdırıldığı ve bazı mahkemelerin kurul-
duğu bir mekan olma özelliğine de sahiptir.
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[4]  Altun, A., (2005). Gazneliler, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi,Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul.
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haksızlık olur. O nedenledir ki yıllarca sanat tarihinin 
çalışma sahasına sıkıştırılmış ve bu nedenledir ki 
geometrik strüktürü neredeyse tüm tezlerde hatalı 
olan açıklamalar ortaya çıkmış. Bu saha kendi içinde 
çok fazla olması gerekenleri içeren bir saha.  

Geometri, cebir, mimari, sanat tarihi, bilim tarihi, 
felsefe, hatta fizik-kimya-biyoloji gibi fen bilimleri ve 
de ilahiyatın çalışma alanları içerisinde olan geometrik 
desenler ele alınırken sadece somut olarak varlıklarını 
ortaya koymak yetmez. Onları bu çoklu disipliner 
çalışma ile bir bütün olarak ele almak gerekir. Ancak o 
zaman desenlerin ortaya konuluşunda dönemin 
sanatçı-bilim adamı-zanaatçı üçgeninin nasıl bir bağ 
ile çalıştığı, desenlerin nasıl üretildiği ve nasıl bir 
yöntemle zanaatkârın desenleri uyguladığı gibi 
sorular aydınlanabilir. Aksi takdirde hep bir şeyler 
noksan kalacaktır. Madem ki geometrik desenlerin 
gelişimi geometrideki gelişimle paralel ilerliyor o 
halde geometrik desenler konusunda yapılan çalışma-
lar dolaylı olarak bilim tarihine de ışık tutacaktır.   

Farklı dönemlerde kurulan İslam medeniyeti bilim 
üretme biçimlerinin / dolayısı ile düşünme biçiminin 
göstergeleri ise bu medeniyetlerin sanatsal dışavu-
rumlarının arkasındaki farklı dönemlere ait bilme ve 
düşünme biçimleri de iyi tahlil edilmelidir. Geleneğe 
dönüşen sanatsal işlerin gelenekselleşme nedenlerini 
de tarih bağlamında iyi takip etmek gerekir. 

Noktadan kosmoza insanı insan yapan fizik (madde) 
ve metafizik (mana) unsurlar bir bütün olarak ele 
alındığında insanın ürettiği “şey” ler anlaşılabilir. İslam 
içinde kendini tanımlayan insanın (medeniyetin) çevre 
ile kurduğu ilişki, Tanrı ile kurduğu ilişki, onlara yükledi-
ği anlamlar bütünü “şey”lerin anlamına da yansıyacak-
tır şüphesiz. Sanat eseri olan “şey”ler düşüncenin 
madde ile dışavurumudur. Belki de en açık ifadesidir. 
İslam düşüncesinin nasıl ve ne şekilde cisimleştiğini 
anlayabilmek için anlamamız gereken meselelerden 
bir diğeri de fetihler vasıtası ile yerleşilen topraklarda-
ki düşünce dünyasının (sanatının), var olanı nasıl 
etkilediği ve daha doğrusu nasıl harmanlandığı 
konusudur ve komplike bir konudur. 

Kısaca İslam felsefesini anlamadan İslam sanatının 
felsefesini bir zemine oturtmak mümkün değildir. 
İslam felsefesini anlamak ise bilim tarihinin gelişim 
sürecini de beraberinde anlamayı gerektirir. 

Bunların dışında kadim olan sanatları bugün uygulanış 
biçimiyle yeniden masaya yatırmak gerekir. Geçmişte 
bir fonksiyona sahipken ve bütünde bir anlamı varken 
minyatür, hat, tezhip gibi tüm bu başlıkları bütünden 
ve dolayısı ile fonksiyondan çıkarıp duvara astığınızda 
yeni bir tanımlama ve değerlendirmeye muhtaç bir 
durumla karşılaşıyoruz. Modern dünyanın icat ettiği 
sanat anlayışının dönüştürdüğü bu “bize ait” işlerin 
bizatihi kendisi ile birlikte sosyolojik karşılığı üzerinde 
durulması gereken bir diğer konudur. 
Geçmişin geleceğe aktarımında bu sanatların durumu 
ise tam bir açmaz. El ve makine üretimi/ el ile yapılan 
işlerde geçmişin kötü kopyalarının yaygınlaşması gibi 
konular da bu açmazın parçaları. Tüm bu soru ve sorun-
lar içerisinde boğuşurken soruya kısaca İslam sanatı-
nın felsefesi onun “Tevhidi” oluşunda yatmaktadır 
beylik cevabını verip geçemedim. Anlamaya çalışıyo-
rum ben de ve özellikle kırılma noktalarımızı anlamak 
adına…

Sizi kısaca tanımak isteriz Serap Ekizler Sönmez 
kimdir?

Özetle ifade edeyim; Almanya doğumluyum. Kimya 
mezunuyum ve bir süre sektörde kalite kontrol şefi ve 
işletme şefi olarak çalıştım. Eğitim ve çalışma hayatım 
boyunca resim eğitimim de iyi ressamların atölyelerin-
de devam etti.   Bir ara atölye ve şahsi galeri olarak bir 
ofisim vardı ve oradan uluslararası koleksiyonerlerle 
çalıştım, sergiler açtım. Uzun yıllardır geometrik desen-
lerin yapısı üzerinde çalışıyorum.  Evliyim ve iki 
evladım var. 

Öncelikle kimya eğitimi aldığınızı söylediniz. Peki 
kimyadan İslam sanatına uzanan bu yolculuk 
nasıl başladı? 

RÖPORTAJ Serap Ekizler Sönmez

15 yıl kadar evvel bir vakıfta gençlere resim dersi 
veriyordum.  İslâm sanatı hakkında da bir şeyler 
anlatma ihtiyacı hissettim. Fakat alanla alakalı çok da 
bir şey bilmiyormuşum. Hem kitap sanatları hem de 
mimari hakkında okumalara başladım. Mimari daha 
çok ilgimi çekti. İslâm mimarisi ile alakalı özellikle 
mimar olan yazarların yazdığı kitapları okudum. Hatta 
defalarca okuyup notlar alıp, yapıların planlarını çizip 
anlamaya çalıştım. Özellikle Anadolu’ya çok gezi ve 
incelemelerde bulundum. Gezerken geometrik desen-
lerin kimyadaki kristal sistemlerine benzerliğini fark 
ettim. Arkasında yatan sistemi anlamaya önce kristal 
kimyasında da olan basit simetri gruplarını desenler 
üzerinden tespit ederek başladım. Kitapların ve sosyal 
medyanın olmadığı o dönemde ufak ufak analizlere 
başladım. Ardından mimarî okumalarım neticesinde 
yüksek lisans akabinde doktora yapmaya karar 
verdim. O yıllarda Uluslararası İslâm Sanatında 
Geometrik Desenler çalıştaylarına danışmanlık yaptım. 
Bu çalıştaylarda tüm dünyada var olan ekoller, yapılan 
çalışmaları birbiri ile ve en önemlisi kendi çalışmalarım-
la kıyaslayarak yorumlama şansı yakaladım. Doğru ve 
iyi bir noktada olduğumu görmek mutlu etti.

İslam Mimarisinde kullanılan geometrik desenle-
rin dini, sosyal ve kültürel açıdan değeri/spesifik 
bir anlamı var mı? Yoksa yalnızca estetik bir kurgu-
dan mı ibaret?

Mütemadiyen altını çizdiğim bir konu var; İslam sanatı 
dediğimiz şeyi bilimden ayırarak değerlendirmek 

İslam Sanatları dediğimizde aklımıza gelen kitabi 
tezyinat sanatlar dediğimiz; Hüsn-i Hat, Tezhip, 
Minyatür, Cilt geliyor. Bu algı sizce doğru mu? 
Geometrik desenler bir ilim ve sanat olarak bu 
gruplandırmanın neresinde?

Açıkçası geometrik desenleri bilimin mi yoksa sanatın 
bir kolu olarak sınıflandırmamıza göre değişir. Eğer 
sanatın bir kolu olarak sınıflandıracaksak bu durumda 
mimariden kitap sanatlarına kadar hemen her teknik-
te uygulama sahası bulmuş olduğu için tüm bu alanla-
rın üst çatısı olarak görmek mümkündür. Fakat cilt, 
tezhip gibi kendi içinde malzeme geleneği olan bir 
saha olmadığından tüm bu sanatların alt dalı olarak da 
görmek mümkündür. Her iki durumda da tüm bu 
sanatlarda yer alması nedeniyle kıymeti tartışılmazdır. 
İlim olarak baktığımızda ise geometrinin doğasından 
beslenen bir saha. Geometrik disiplinine sıkı sıkıya 
bağlı. Bu nedenle de sadece sanat olarak ele almak ve 
hatta belki de geometri disiplini olmayan sanatçıların 
eline, onların mesela tezhip üst başlığı altında uygula-
dıkları bir küçük alt başlığa indirgemek bu alana büyük 

Düşünme ve görme 
biçimlerini unutmuş 
bir toplumun kadîm 
olanı yeniye taşıması 
beklenemez.

Hazırlayanlar: Selda Kavas Afacan selda.kavas@hotmail.com
hamimbayramHamim Bayram

ESERLERİ

yanlış. Çünkü her ikisi de medeniyetin bileşenleridir. 
Her ikisi de bir düşüncenin yansımasıdır. O halde İslam 
düşüncesi nedir evvela onu iyi anlamak özümsemek 
gerekir kanaatimce. İslam bilim ve sanat insanının 
düşünce biçimi neydi? Bu düşünce biçimini belirleyen 
dinamikler neydi? Her iki sorunun cevabını anlamadan 
İslam sanatının felsefesini bugünü verecek şekilde inşa 
etmeye çalışmak bizi whiggizme düşürür. O döneme 
ait düşünme tarzını tüm elemanları ile birlikte bütün-
cül olarak anladığımız taktirde niçin sanat sorusunun 
cevabı ve bu cevapla birlikte zaten felsefesi de anlaşıl-
mış olacaktır. 

Mütemadiyen altını çizdiğim bir konu var; İslam sanatı dediğimiz şeyi bilimden ayı-
rarak değerlendirmek yanlış. Çünkü her ikisi de medeniyetin bileşenleridir. Her 
ikisi de bir düşüncenin yansımasıdır. O halde İslam düşüncesi nedir evvela onu iyi 
anlamak özümsemek gerekir.

Sorun; çağda değil,
modernizmde. 
Sorun; çağda değil,
modernizmde. 
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Sihirli Üçgenler Çizim ve Boyama Kitabı 
(2017)
Birim Hücre Gösterimi ile Geometrik 
Desenler Boyama Kitabı (2017)
Mimar Sinan Cami Minberlerinde Beşgen 
Geometrik Desenler (2016)
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geometrik strüktürü neredeyse tüm tezlerde hatalı 
olan açıklamalar ortaya çıkmış. Bu saha kendi içinde 
çok fazla olması gerekenleri içeren bir saha.  

Geometri, cebir, mimari, sanat tarihi, bilim tarihi, 
felsefe, hatta fizik-kimya-biyoloji gibi fen bilimleri ve 
de ilahiyatın çalışma alanları içerisinde olan geometrik 
desenler ele alınırken sadece somut olarak varlıklarını 
ortaya koymak yetmez. Onları bu çoklu disipliner 
çalışma ile bir bütün olarak ele almak gerekir. Ancak o 
zaman desenlerin ortaya konuluşunda dönemin 
sanatçı-bilim adamı-zanaatçı üçgeninin nasıl bir bağ 
ile çalıştığı, desenlerin nasıl üretildiği ve nasıl bir 
yöntemle zanaatkârın desenleri uyguladığı gibi 
sorular aydınlanabilir. Aksi takdirde hep bir şeyler 
noksan kalacaktır. Madem ki geometrik desenlerin 
gelişimi geometrideki gelişimle paralel ilerliyor o 
halde geometrik desenler konusunda yapılan çalışma-
lar dolaylı olarak bilim tarihine de ışık tutacaktır.   

Farklı dönemlerde kurulan İslam medeniyeti bilim 
üretme biçimlerinin / dolayısı ile düşünme biçiminin 
göstergeleri ise bu medeniyetlerin sanatsal dışavu-
rumlarının arkasındaki farklı dönemlere ait bilme ve 
düşünme biçimleri de iyi tahlil edilmelidir. Geleneğe 
dönüşen sanatsal işlerin gelenekselleşme nedenlerini 
de tarih bağlamında iyi takip etmek gerekir. 

Noktadan kosmoza insanı insan yapan fizik (madde) 
ve metafizik (mana) unsurlar bir bütün olarak ele 
alındığında insanın ürettiği “şey” ler anlaşılabilir. İslam 
içinde kendini tanımlayan insanın (medeniyetin) çevre 
ile kurduğu ilişki, Tanrı ile kurduğu ilişki, onlara yükledi-
ği anlamlar bütünü “şey”lerin anlamına da yansıyacak-
tır şüphesiz. Sanat eseri olan “şey”ler düşüncenin 
madde ile dışavurumudur. Belki de en açık ifadesidir. 
İslam düşüncesinin nasıl ve ne şekilde cisimleştiğini 
anlayabilmek için anlamamız gereken meselelerden 
bir diğeri de fetihler vasıtası ile yerleşilen topraklarda-
ki düşünce dünyasının (sanatının), var olanı nasıl 
etkilediği ve daha doğrusu nasıl harmanlandığı 
konusudur ve komplike bir konudur. 

Kısaca İslam felsefesini anlamadan İslam sanatının 
felsefesini bir zemine oturtmak mümkün değildir. 
İslam felsefesini anlamak ise bilim tarihinin gelişim 
sürecini de beraberinde anlamayı gerektirir. 

Bunların dışında kadim olan sanatları bugün uygulanış 
biçimiyle yeniden masaya yatırmak gerekir. Geçmişte 
bir fonksiyona sahipken ve bütünde bir anlamı varken 
minyatür, hat, tezhip gibi tüm bu başlıkları bütünden 
ve dolayısı ile fonksiyondan çıkarıp duvara astığınızda 
yeni bir tanımlama ve değerlendirmeye muhtaç bir 
durumla karşılaşıyoruz. Modern dünyanın icat ettiği 
sanat anlayışının dönüştürdüğü bu “bize ait” işlerin 
bizatihi kendisi ile birlikte sosyolojik karşılığı üzerinde 
durulması gereken bir diğer konudur. 
Geçmişin geleceğe aktarımında bu sanatların durumu 
ise tam bir açmaz. El ve makine üretimi/ el ile yapılan 
işlerde geçmişin kötü kopyalarının yaygınlaşması gibi 
konular da bu açmazın parçaları. Tüm bu soru ve sorun-
lar içerisinde boğuşurken soruya kısaca İslam sanatı-
nın felsefesi onun “Tevhidi” oluşunda yatmaktadır 
beylik cevabını verip geçemedim. Anlamaya çalışıyo-
rum ben de ve özellikle kırılma noktalarımızı anlamak 
adına…

Sizi kısaca tanımak isteriz Serap Ekizler Sönmez 
kimdir?

Özetle ifade edeyim; Almanya doğumluyum. Kimya 
mezunuyum ve bir süre sektörde kalite kontrol şefi ve 
işletme şefi olarak çalıştım. Eğitim ve çalışma hayatım 
boyunca resim eğitimim de iyi ressamların atölyelerin-
de devam etti.   Bir ara atölye ve şahsi galeri olarak bir 
ofisim vardı ve oradan uluslararası koleksiyonerlerle 
çalıştım, sergiler açtım. Uzun yıllardır geometrik desen-
lerin yapısı üzerinde çalışıyorum.  Evliyim ve iki 
evladım var. 

Öncelikle kimya eğitimi aldığınızı söylediniz. Peki 
kimyadan İslam sanatına uzanan bu yolculuk 
nasıl başladı? 

RÖPORTAJ Serap Ekizler Sönmez

15 yıl kadar evvel bir vakıfta gençlere resim dersi 
veriyordum.  İslâm sanatı hakkında da bir şeyler 
anlatma ihtiyacı hissettim. Fakat alanla alakalı çok da 
bir şey bilmiyormuşum. Hem kitap sanatları hem de 
mimari hakkında okumalara başladım. Mimari daha 
çok ilgimi çekti. İslâm mimarisi ile alakalı özellikle 
mimar olan yazarların yazdığı kitapları okudum. Hatta 
defalarca okuyup notlar alıp, yapıların planlarını çizip 
anlamaya çalıştım. Özellikle Anadolu’ya çok gezi ve 
incelemelerde bulundum. Gezerken geometrik desen-
lerin kimyadaki kristal sistemlerine benzerliğini fark 
ettim. Arkasında yatan sistemi anlamaya önce kristal 
kimyasında da olan basit simetri gruplarını desenler 
üzerinden tespit ederek başladım. Kitapların ve sosyal 
medyanın olmadığı o dönemde ufak ufak analizlere 
başladım. Ardından mimarî okumalarım neticesinde 
yüksek lisans akabinde doktora yapmaya karar 
verdim. O yıllarda Uluslararası İslâm Sanatında 
Geometrik Desenler çalıştaylarına danışmanlık yaptım. 
Bu çalıştaylarda tüm dünyada var olan ekoller, yapılan 
çalışmaları birbiri ile ve en önemlisi kendi çalışmalarım-
la kıyaslayarak yorumlama şansı yakaladım. Doğru ve 
iyi bir noktada olduğumu görmek mutlu etti.

İslam Mimarisinde kullanılan geometrik desenle-
rin dini, sosyal ve kültürel açıdan değeri/spesifik 
bir anlamı var mı? Yoksa yalnızca estetik bir kurgu-
dan mı ibaret?

Mütemadiyen altını çizdiğim bir konu var; İslam sanatı 
dediğimiz şeyi bilimden ayırarak değerlendirmek 
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mimariden kitap sanatlarına kadar hemen her teknik-
te uygulama sahası bulmuş olduğu için tüm bu alanla-
rın üst çatısı olarak görmek mümkündür. Fakat cilt, 
tezhip gibi kendi içinde malzeme geleneği olan bir 
saha olmadığından tüm bu sanatların alt dalı olarak da 
görmek mümkündür. Her iki durumda da tüm bu 
sanatlarda yer alması nedeniyle kıymeti tartışılmazdır. 
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Düşünme ve görme 
biçimlerini unutmuş 
bir toplumun kadîm 
olanı yeniye taşıması 
beklenemez.

Hazırlayanlar: Selda Kavas Afacan selda.kavas@hotmail.com
hamimbayramHamim Bayram

ESERLERİ

yanlış. Çünkü her ikisi de medeniyetin bileşenleridir. 
Her ikisi de bir düşüncenin yansımasıdır. O halde İslam 
düşüncesi nedir evvela onu iyi anlamak özümsemek 
gerekir kanaatimce. İslam bilim ve sanat insanının 
düşünce biçimi neydi? Bu düşünce biçimini belirleyen 
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ait düşünme tarzını tüm elemanları ile birlikte bütün-
cül olarak anladığımız taktirde niçin sanat sorusunun 
cevabı ve bu cevapla birlikte zaten felsefesi de anlaşıl-
mış olacaktır. 

Mütemadiyen altını çizdiğim bir konu var; İslam sanatı dediğimiz şeyi bilimden ayı-
rarak değerlendirmek yanlış. Çünkü her ikisi de medeniyetin bileşenleridir. Her 
ikisi de bir düşüncenin yansımasıdır. O halde İslam düşüncesi nedir evvela onu iyi 
anlamak özümsemek gerekir.

Sorun; çağda değil,
modernizmde. 
Sorun; çağda değil,
modernizmde. 

Anadolu Selçuklu Sanatının Geometrik 
Dili (3 Cilt Takım) (2020)
Bilge Üçgen Kendini Tanıyor (2019)
Mimar Sinan Camileri ve İslam Sanatında 
Geometrik Desenler (2017)
Sihirli Üçgenler Çizim ve Boyama Kitabı 
(2017)
Birim Hücre Gösterimi ile Geometrik 
Desenler Boyama Kitabı (2017)
Mimar Sinan Cami Minberlerinde Beşgen 
Geometrik Desenler (2016)
Derviş Boyama Kitabı (2016)
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Geometrik desenler İslam coğrafyası başta olmak 

üzere birçok medeniyette özellikle anıtsal yapılar-

da (saray, cami, külliye, kümbet vb…) sıklıkla 

tercih edilmiş. Peki günümüzde modern mimari-

deki geometrik desenlerin sizce yeri nedir? Nasıl 

olmalı?

Aslında bu bir açmaz. Özellikle kent kimliği bağlamın-

da geometrik desenler son yıllarda birçok bina yüzeyin-

de ye almakta. Yanlış strüktürle uygulanıyor birçoğu 

da. Doğru uygulandığını bile varsaysak acaba modern 

bir yapının yüzeyinin desen kaplı olması o yapının 

geçmişle aynı dili konuştuğu anlamına mı gelir? Ya da 

bunu sağlayarak medeniyeti yeniden inşa etmiş mi 

oluruz? Ya da geçmişin değerini günümüze mi taşırız? 

İslam sanatı uygulamaları konusunda kafamız biraz 

karışık görünüyor. Bir üslup birlikteliğinden elbette 

söz edilemediği gibi geçmişi de doğru anlamış değiliz. 

Bence sorun modernizmde yani bu çağda değil. Sorun 

köklerden kopmakla alakalı. Gerek mimaride gerek 

kitap sanatlarında genellikle yapılan işler ya eskiye 

benzetmeye çalışmak şeklinde ya da tamamen yenilik-

çi ama bağlamsız tarzda ürün ortaya koymak şeklinde 

karşımıza çıkıyor. İlki durumunda her şeyden evvel 

aynı malzemeyi kullanarak aynı metotlarla inşa 

etmediğimiz müddetçe hep taklit olarak kalacaktır 

yeni yapılar. Düşünme ve görme biçimlerini unutmuş 

bir toplumun kadîm olanı yeniye taşıması beklenemez. 

Önce kadîm olanla barışmalı/anlamalı. Bugüne değil 

geleceğe söz söyleyebilmenin derdi olmadan da 

kadîm olan bugüne taşınamaz/cisimleşemez kanaa-

timce.

Geometrik desenler tüm dünyada popüler durum-

da, şüphesiz karşılaştığımız/şahit olduğumuz 

örneklerin tamamını doğru (kurallar bütünü 

içerisinde) kabul etmemiz söz konusu olamaz. 

Peki doğru ya da yanlış olarak ayırabileceğimiz 

kesin çizgiler/ölçekler nelerdir?

Evet popülerleşti. Ama popülarite sürekliliği olan bir 

şey değildir. Sabun köpüğü diyorum onlara. Önemli 

olan kalıcı çalışmalara doğru yaklaşım ve kaynaklar 

ışığında imza atabilmek. Ölçüden ziyade Öklid geomet-

risinden İslam geometricilerine aktarılmış olan cetvel 

pergel konstrüksiyonu mühim. Bazı konstrüksiyonla-

rın sıkıntılı olduğunu görüyorum. Ancak yine de bunla-

rın bir konstrüksiyonla inşa edildiğine dair farkındalı-

ğın artması adına bu popülerleşme belki de faydalı. 

Zira hala geleneksel sanatçılar ve akademisyenlerimiz 

arasında cetvel-pergel konstrüksiyonunu çizgi 

yumağı olarak değerlendirenler var. 

Geometrik desen analizi konusunda uzman kişile-

rin yetiştirilmesi adına dünyada ve ülkemizde 

neler yapılıyor? Konu ile ilgili bir hayaliniz veya 

öneriniz var mı?

2013'ten beri öğrenci yetiştiriyorum. Birçok projede 

yer aldım. Hatta birçoğu gönüllü oluşumlardı. Ancak 

akademide bu alanın inşası en önemsediğim konu. 

Zira akademisyenlerin refere ettiği çalışmalara imza 

atsanız da bir doktora tezi olarak çıkmadığı müddetçe 

akademide bu alanın olması gerektiği biçimde kabul 

görmeyeceğini fark ettim. Bu nedenle doktora 

yapmaktayım. Belki de Princess School gibi bizim de 

bir geleneğin aktarıldığı bir okulumuz olmalı, geomet-

ri okulu belki sadece. Bilemiyorum ama bu alanın 

sürekliliği olan ve sınavla öğrencinin alındığı, mimarlık 

tarihi, düşünce tarihi, sanat tarihi, geometri dersleri ile 

takviye olunan bir okul hayalimdeki okul. Ama sanırım 

bu sahayı süs olarak görmeye devam ettiğimiz 

müddetçe yapılan işler yanlış çıkmaya devam edecek. 

Ülkemizde tarihi eserlere yapılan restorasyon çalışmaları sık sık gündem 

oluyor. Bitkisel süslemelerden geometrik bezemelere kadar birçok yanlış 

uygulama ile tarihi eserlerimizi ne acıdır ki kendi ellerimizle yok ediyoruz. 

Akademilerde özellikle restorasyon bölümlerinde eğitim süreci boyunca 

geometrik desen analizi konusunda öğretilenler sizce yeterli mi? Bir öneriniz 

var mı?

Akademilerde bu konunun dersi yok. Olsa da analiz öğretilmiyor. Öğretilse de analiz-

leri yorumlamak için bir iki dönemlik dersler yeterli değil asla. Uzun soluklu bir 

yolculuk ve bu konunun uzmanlarının yetişmesi lazım.  

Birçok geometrik desen restorasyonlarının hatalı olduğunu Anadolu’da dahil olmak 

üzere gezdiğim yapılarda müşahede ettim. Sivas İzzettin Keykavus Türbesi sanduka-

larından tutun da Selimiye Camii ve Süleymaniye Camii’nde yer alan bazı kündekâri 

kapılara kadar. Zaman zaman bunları doğru analizlerimle de zikrederim. İşin en 

trajik tarafı bu hatalı restorasyonların yanlış geometrik çizimlerle bazı sanat tarihçi-

leri tarafından tezlerde orijinalmiş gibi yer alması. Sanırım geometrik desenlerin 

geometrik konstrüksiyondan bağımsız bir biçimde ele alınamayacağını ve bunun 

ciddi bir birikim meselesi olduğunu anlamamız biraz zaman alacak.

Ülkemizde geometrik süslemenin sistematik ve disiplinli bir şekilde uygulan-

ması adına neler yapılıyor? Örnek verebilir misiniz?/Neler yapılmasını isterdi-

niz?

Hiçbir şey yapılmıyor. Çünkü sistematiklik ve disiplin ancak bir kurum çatısı altında 

mümkün ve kurstan ziyade bir akademi çatısı altında veya bir okul çatısı altında 

mümkün. Yılladır ders veriyorum ama “kurs”  kavramından daha üst bir başlığa 

taşınmalı. Belki de özellikle devlet eliyle sağlam adımların atılmasına yönelik adım 

atmam, belki büyük üniversitelerde bu alanı kurmam ilk adım. Sonrasında bayrağı 

teslim alacak öğrenciler yetişeceği için kendiliğinden kaliteli bir eğitim anlayışı ile 

sistem oturacaktır. 

Günümüzde geometrik desenleri tarihte olduğunun aksine (mimaride) 

birçok alanda farklı uygulamalarını görüyoruz. Aralarında sizin de beğendiği-

niz seçkin örnekler var mı? 

Evet bazı yapılar var benim de beğendiğim. Ben bir yüzey kaplama sisteminden 

ziyade mimari ile bütünleşik uygulamaları daha çok seviyorum. Yani mimari ile 

birlikte tasarlanmış uygulamaları. Bunlar arasında mesela Jean Nouvel’in  Abu 

Dhabi ‘deki Louvre Müzesi, yine Abu Dhabi ‘de Bilim ve Teknoloji Enstitüsü binası 

Toronto’da İsmaili Merkezi…

Bu güzel sohbet için teşekkür ederiz.

İslam sanatı uygulamaları konusunda kafamız biraz karışık görünüyor. Bir üslup bir-
likteliğinden elbette söz edilemediği gibi geçmişi de doğru anlamış değiliz. Bence 
sorun modernizmde yani bu çağda değil. Sorun köklerden kopmakla alakalı. 

Bu alanın sürekliliği olan ve sınavla öğrencinin alındığı, mimarlık tarihi, düşünce 
tarihi, sanat tarihi, geometri dersleri ile takviye olunan bir okul hayalimdeki okul. 
Ama sanırım bu sahayı süs olarak görmeye devam ettiğimiz müddetçe yapılan 
işler yanlış çıkmaya devam edecek. 
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tı. Ama O’nun en önemli eseri bugün Türkiye’nin dört 
bir yanında Müslüman hassasiyetiyle dolu binlerce 
hocadır.
 
Tanıdığı insanların biyografilerini kaleme aldığı “Silik 
Fotoğraf”ların Nurettin Topçu ile ilgili bölümü şöyle 
başlar: “Nesillerimiz bir buçuk asırdan beri bitmez 
tükenmez ideoloji kavgaları içinde geçiyor. Tanzi-
mat’la beraber bir Doğu-Batı mücadelesi şeklinde 
başlayan bu kavga günümüze kadar dallanıp budakla-
narak milletimizi uzlaşmaz cephelere ayırmıştır.” 
Bunlar hem tesbitleri hem de kuşkusuz tanıklığı. Sanki 

“Meslek hayatının tamamını taşrada geçirdiği hâlde, 
zarafeti, çelebiliği ve Türkçesiyle İstanbullu kalmayı 
başaran, nesli tükenmiş bir ideal ve ahlâk adamı, 
hakiki bir hocaydı.” (Beşir Ayvazoğlu)
“Orhan Okay, teferruatın insanıdır. Kendisi bir mekan 
kaşidir.” (Erdoğan Erbay)

“Dindar bir bilim adamı olamayacağı tezini çürütmüş 
biridir. Zerafet nedir diye sorulsa, rahatlıkla Orhan 
Okay denilebilir. O’nda görkemli bir sadelik ve tevazu 
vardır. Ayrıca müthiş sabırlı bir insandır.” (Yılmaz 
Daşçıoğlu)

Okuyarak Hayata Tutunuyordu

Eşinin vefatından sonra kendini iyi hissetmiyordu. 
İSAM’da yıllarca aynı odayı paylaştığı Nurettin Albay-
rak’ın genç yaşta vefatı onu çok sarsmıştı. Yazmakta 
zorlanıyor, okuyarak tutunuyordu. Ocak 2017’de, 
kendi evinde kitaplığından bir kitabı almaya çalışırken 
dengesini kaybetti ve kalbinin durmasıyla 86 yaşında 
vefat etti. 

Vefatını duyunca tuhaf hissettim, bir alim daha göçtü 
bu diyardan dedim kendi kendime. Fatih Camii’nden 
kalkan cenazesi kelimenin tam anlamıyla hınca hınç 
doluydu. Ülkenin yetiştirdiği en önemli hocalar 
oradaydı ve hepsinin hikayesinde Orhan Okay’ın 
katkısı vardı. Allah gani gani rahmet eylesin…

        Tam adı Mehmet Orhan Okay. Ama onu hocaların 
hocası diye anmak daha anlamlı. 1931’de, tek parti 
döneminde İstanbul’un Balat semtinde doğdu. 
Osmanlı’nın çoğulcu yapısını yansıtan bu renkli semtte 
geçti çocukluğu. Vefa Lisesi’nde okudu. İstanbul 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 
Bir süre edebiyat öğretmenliği yaptı. Artvin ve Diyar-
bakır’da çalıştı. 28 yaşında Mübeccel Hanım ile evlen-
di. 

Akademik hayatına yeni kurulan Erzurum Atatürk 
Üniversite’sinde başladı. Ömrünün tam 36 yılını 
Erzurum’da geçirdi. Erzurum’un ilk İstanbullu hocasıy-
dı. Hep de öyle anıldı.

1960’larda, daktilo bulmanın zor olduğu, hatta tüken-
mez kalemin neredeyse olmadığı günlerde doktora 
tezini yazdı. Tez konusu “İlk Türk Natüralisti ve Poziti-
visti Beşir Fuad” idi. Sonradan kitaplaştırıldı. Düşünce 
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tarihimizde sıradışı bir yeri olmasına rağmen çok 
konuşulmayan bir ismi çalıştı. Doçentlik tezi “Batı 
Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi”. 1998’de 
profesörlük ünvanını Necip Fazıl üzerine yaptığı 
çalışmayla aldı. 1994-1996 tarihleri arasında Sakarya 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kurdu ve 
bölüm başkanlığını üstlendi. 
Diyanet Vakfı’nın İslam Ansiklopedisi’nde dolayısıyla 
İSAM’da çalıştı. 2010’da İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün kurucu hocası oldu 
ve vefatına kadar burada görev yaptı.

Sanki Bugüne Yazmış

İlk yazısı 22 yaşındayken “Türk Sanatı”nda yayımlandı. 
İstanbul, Hareket, Türk Dili, Dergâh, Milli Kültür, Türk 
Yurdu gibi dergilerde yazdı. Kendisiyle yapılan bir 
programda, “Çok sayıda eseri var.” denilince müteva-
ziliğini göstererek düzeltme ihtiyacı hisetti. “Aslında o 
kadar çok değil, yaşıma göre yahut emsallerime göre 
o kadar fazla değil. Meselâ yirmi olmadı hâlâ.” 

Çalışmaları Dergâh ve Türk Edebiyatı Vakfı yayınların-
dan çıkıyordu. “Silik Fotoğraflar” isimli hem hatırat, 
hem de portre türünde çalışması oldukça önemlidir.  
“Kağıt Medeniyeti”, “Kalabalıklarda Bir Yalnız Adam: 
Mehmed Akif”, “İlk Pozitivist ve Naturalist: Beşir 
Fuad”, “Bir Hülya Adamının Romanı: Ahmet Hamdi 
Tanpınar”, “Sıcak Yarada Kezzap: Necip Fazıl”, “Batılı-
laşma Devri Türk Edebiyatı” isimli çalışmaları kitaplaş-
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bugünleri anlatıyor. Devam edelim: “Solcu, sağcı, 
milliyetçi, hümanist, ilerici, gerici, ruhçu, maddeci, 
liberalist, sosyalist, komünist, ırkçı, Turancı, Kemalist… 
Üstelik bütün bunların kendi içlerinde bölündükleri 
siyasi ve ideolojik tarikatler, çok defa bir kavram 
kargaşalığıyla, genç nesilleri ya bunaltmış, bocalatmış 
veya şuursuzca bunlardan birine yahut ötekine sürük-
lenmiştir.” Ömrümüzü beyhude tartışmalarla boşa 
geçirmemeyi öğütlüyor sanki. Şevkatli bir baba gibi 
yapıyor bunu.

Hayat Kısa, Sanat Uzun

Hayatın kısa, sanatın uzun olduğuna inanırdı. Edebi-
yat da bir sanat olduğu için hayatını bu sanata adadı 
desek herhalde abartmış olmayız. Ilımlılık en çok O’na 
yakışırdı. Zerafet timsaliydi. Uçlara kaçmadan yaşadı. 
Günün adamı olmayı reddetti. Tarihin yalnızca mimari 
mirası değil, asıl bir insan mirası bıraktığını ona baka-
rak görebiliriz. Bugün ihtiyacımız olan bu değil mi? Bu 
mirası çoğaltmak. Şehrin, siyasetin, kültürün, bilimin, 
evin merkezi haline getirmeliyiz bu mirası. Bunun 
derdini gütmeli, gündem sıramızın en üstüne bunu 
yerleştirmeliyiz. Meselemiz, hedefimiz, tüm gayeleri-
mizin zirvesi bu toprakların insanı olmalı, değil mi?

4 yıl kadar önce Sakarya’da “ustalara saygı” programı 
için geldiğinde kendisini dinlemiştim. Hemen ön 
sıramda oturuyordu. Hatırladığım kadarıyla konuş-
macılar arasında Nazan Bekiroğlu, Mustafa İsen, 
Turan Karataş, Ali Haydar Haksal vardı. Programda 
vali, rektör, üniversite hocaları, öğrenciler hazırdı ve 

baya kalabalıktı. Niye daha önce kendinisi hiç duyma-
dım diye hayıflanmıştım. Sonra her ismini duyduğum-
da dikkat kesildim. Çünkü çok yaşlı olmasına rağmen 
güçlü ve mütevazi duran bir adam olarak hafızama 
kazınmıştı. Şehir kültürünün kanlı canlı örneğiydi. Tam 
bir İstanbul beyefendisi idi. Oradaki pek çok kıymetli 
hoca saygıyla önünde eğiliyor ve hürmetlerini arz 
ediyorlardı. Etkilenmemek mümkün değildi. Vefatının 
ardından peşpeşe yazılar yayınlandı, konuşmalar 
yapıldı. Eğer o gün karşımda gözleri bana bakarak 
konuşmasaydı, arkasından yazılan metinler o kadar da 
dikkatimi çekmeyecekti, kim bilir. 

Yayınlanmış 18 kitabı var. Pek çok ödül aldı. Edebiyata 
gönül verdi, talebelerini siyasetten mümkün olduğun-
ca uzak tuttu. Doğu ya da batıyı değil yerliliği işaret 
etti. Gösterişten uzak bir dindarlığın nasıl yaşanacağı-
nı tecrübe etti. Yakınlarıın aktardığına göre Orhan 
Hoca çok çalışkandı. Sabahları erken kalkar, ilerleyen 
yaşına rağmen çok okur, iyi yazardı. Titizdi, kaynaklara 
hakimdi. Sabırlı ve ısrarlı bir ilim adamıydı. Sohbet 
etmeyi severdi. İnsana değer verirdi. Sadece iyi hoca-
lar yetiştirmedi, kendisi de öğrencileri için çok iyi bir 
hoca oldu. İstanbul’da doğup büyümesine ve tekrar 
buraya dönmesine rağmen Nurettin Topçu gibi 
Anadolucuydu. Her biri tarih ve edebiyat kokan 
mektuplaşmaları “Anadolu’dan Hatıralarla Nurettin 
Topçu’nun Mektupları” ve “Mehmet Kaplan’dan 
Hatıralar, Mektuplar” isimli kitaplarında toplandı. 
Ayrıca “Mektuplar” isimli müstakil bir kitabı da vardır. 
TDV İslam Ansiklopedisi için 50’den fazla madde yazdı. 
Onun hakkında ne dediler, birlikte bakalım:

y.temizcan@gmail.com
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tı. Ama O’nun en önemli eseri bugün Türkiye’nin dört 
bir yanında Müslüman hassasiyetiyle dolu binlerce 
hocadır.
 
Tanıdığı insanların biyografilerini kaleme aldığı “Silik 
Fotoğraf”ların Nurettin Topçu ile ilgili bölümü şöyle 
başlar: “Nesillerimiz bir buçuk asırdan beri bitmez 
tükenmez ideoloji kavgaları içinde geçiyor. Tanzi-
mat’la beraber bir Doğu-Batı mücadelesi şeklinde 
başlayan bu kavga günümüze kadar dallanıp budakla-
narak milletimizi uzlaşmaz cephelere ayırmıştır.” 
Bunlar hem tesbitleri hem de kuşkusuz tanıklığı. Sanki 

“Meslek hayatının tamamını taşrada geçirdiği hâlde, 
zarafeti, çelebiliği ve Türkçesiyle İstanbullu kalmayı 
başaran, nesli tükenmiş bir ideal ve ahlâk adamı, 
hakiki bir hocaydı.” (Beşir Ayvazoğlu)
“Orhan Okay, teferruatın insanıdır. Kendisi bir mekan 
kaşidir.” (Erdoğan Erbay)

“Dindar bir bilim adamı olamayacağı tezini çürütmüş 
biridir. Zerafet nedir diye sorulsa, rahatlıkla Orhan 
Okay denilebilir. O’nda görkemli bir sadelik ve tevazu 
vardır. Ayrıca müthiş sabırlı bir insandır.” (Yılmaz 
Daşçıoğlu)

Okuyarak Hayata Tutunuyordu

Eşinin vefatından sonra kendini iyi hissetmiyordu. 
İSAM’da yıllarca aynı odayı paylaştığı Nurettin Albay-
rak’ın genç yaşta vefatı onu çok sarsmıştı. Yazmakta 
zorlanıyor, okuyarak tutunuyordu. Ocak 2017’de, 
kendi evinde kitaplığından bir kitabı almaya çalışırken 
dengesini kaybetti ve kalbinin durmasıyla 86 yaşında 
vefat etti. 

Vefatını duyunca tuhaf hissettim, bir alim daha göçtü 
bu diyardan dedim kendi kendime. Fatih Camii’nden 
kalkan cenazesi kelimenin tam anlamıyla hınca hınç 
doluydu. Ülkenin yetiştirdiği en önemli hocalar 
oradaydı ve hepsinin hikayesinde Orhan Okay’ın 
katkısı vardı. Allah gani gani rahmet eylesin…

        Tam adı Mehmet Orhan Okay. Ama onu hocaların 
hocası diye anmak daha anlamlı. 1931’de, tek parti 
döneminde İstanbul’un Balat semtinde doğdu. 
Osmanlı’nın çoğulcu yapısını yansıtan bu renkli semtte 
geçti çocukluğu. Vefa Lisesi’nde okudu. İstanbul 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 
Bir süre edebiyat öğretmenliği yaptı. Artvin ve Diyar-
bakır’da çalıştı. 28 yaşında Mübeccel Hanım ile evlen-
di. 

Akademik hayatına yeni kurulan Erzurum Atatürk 
Üniversite’sinde başladı. Ömrünün tam 36 yılını 
Erzurum’da geçirdi. Erzurum’un ilk İstanbullu hocasıy-
dı. Hep de öyle anıldı.

1960’larda, daktilo bulmanın zor olduğu, hatta tüken-
mez kalemin neredeyse olmadığı günlerde doktora 
tezini yazdı. Tez konusu “İlk Türk Natüralisti ve Poziti-
visti Beşir Fuad” idi. Sonradan kitaplaştırıldı. Düşünce 
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tarihimizde sıradışı bir yeri olmasına rağmen çok 
konuşulmayan bir ismi çalıştı. Doçentlik tezi “Batı 
Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi”. 1998’de 
profesörlük ünvanını Necip Fazıl üzerine yaptığı 
çalışmayla aldı. 1994-1996 tarihleri arasında Sakarya 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kurdu ve 
bölüm başkanlığını üstlendi. 
Diyanet Vakfı’nın İslam Ansiklopedisi’nde dolayısıyla 
İSAM’da çalıştı. 2010’da İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün kurucu hocası oldu 
ve vefatına kadar burada görev yaptı.

Sanki Bugüne Yazmış

İlk yazısı 22 yaşındayken “Türk Sanatı”nda yayımlandı. 
İstanbul, Hareket, Türk Dili, Dergâh, Milli Kültür, Türk 
Yurdu gibi dergilerde yazdı. Kendisiyle yapılan bir 
programda, “Çok sayıda eseri var.” denilince müteva-
ziliğini göstererek düzeltme ihtiyacı hisetti. “Aslında o 
kadar çok değil, yaşıma göre yahut emsallerime göre 
o kadar fazla değil. Meselâ yirmi olmadı hâlâ.” 

Çalışmaları Dergâh ve Türk Edebiyatı Vakfı yayınların-
dan çıkıyordu. “Silik Fotoğraflar” isimli hem hatırat, 
hem de portre türünde çalışması oldukça önemlidir.  
“Kağıt Medeniyeti”, “Kalabalıklarda Bir Yalnız Adam: 
Mehmed Akif”, “İlk Pozitivist ve Naturalist: Beşir 
Fuad”, “Bir Hülya Adamının Romanı: Ahmet Hamdi 
Tanpınar”, “Sıcak Yarada Kezzap: Necip Fazıl”, “Batılı-
laşma Devri Türk Edebiyatı” isimli çalışmaları kitaplaş-
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bugünleri anlatıyor. Devam edelim: “Solcu, sağcı, 
milliyetçi, hümanist, ilerici, gerici, ruhçu, maddeci, 
liberalist, sosyalist, komünist, ırkçı, Turancı, Kemalist… 
Üstelik bütün bunların kendi içlerinde bölündükleri 
siyasi ve ideolojik tarikatler, çok defa bir kavram 
kargaşalığıyla, genç nesilleri ya bunaltmış, bocalatmış 
veya şuursuzca bunlardan birine yahut ötekine sürük-
lenmiştir.” Ömrümüzü beyhude tartışmalarla boşa 
geçirmemeyi öğütlüyor sanki. Şevkatli bir baba gibi 
yapıyor bunu.

Hayat Kısa, Sanat Uzun

Hayatın kısa, sanatın uzun olduğuna inanırdı. Edebi-
yat da bir sanat olduğu için hayatını bu sanata adadı 
desek herhalde abartmış olmayız. Ilımlılık en çok O’na 
yakışırdı. Zerafet timsaliydi. Uçlara kaçmadan yaşadı. 
Günün adamı olmayı reddetti. Tarihin yalnızca mimari 
mirası değil, asıl bir insan mirası bıraktığını ona baka-
rak görebiliriz. Bugün ihtiyacımız olan bu değil mi? Bu 
mirası çoğaltmak. Şehrin, siyasetin, kültürün, bilimin, 
evin merkezi haline getirmeliyiz bu mirası. Bunun 
derdini gütmeli, gündem sıramızın en üstüne bunu 
yerleştirmeliyiz. Meselemiz, hedefimiz, tüm gayeleri-
mizin zirvesi bu toprakların insanı olmalı, değil mi?

4 yıl kadar önce Sakarya’da “ustalara saygı” programı 
için geldiğinde kendisini dinlemiştim. Hemen ön 
sıramda oturuyordu. Hatırladığım kadarıyla konuş-
macılar arasında Nazan Bekiroğlu, Mustafa İsen, 
Turan Karataş, Ali Haydar Haksal vardı. Programda 
vali, rektör, üniversite hocaları, öğrenciler hazırdı ve 

baya kalabalıktı. Niye daha önce kendinisi hiç duyma-
dım diye hayıflanmıştım. Sonra her ismini duyduğum-
da dikkat kesildim. Çünkü çok yaşlı olmasına rağmen 
güçlü ve mütevazi duran bir adam olarak hafızama 
kazınmıştı. Şehir kültürünün kanlı canlı örneğiydi. Tam 
bir İstanbul beyefendisi idi. Oradaki pek çok kıymetli 
hoca saygıyla önünde eğiliyor ve hürmetlerini arz 
ediyorlardı. Etkilenmemek mümkün değildi. Vefatının 
ardından peşpeşe yazılar yayınlandı, konuşmalar 
yapıldı. Eğer o gün karşımda gözleri bana bakarak 
konuşmasaydı, arkasından yazılan metinler o kadar da 
dikkatimi çekmeyecekti, kim bilir. 

Yayınlanmış 18 kitabı var. Pek çok ödül aldı. Edebiyata 
gönül verdi, talebelerini siyasetten mümkün olduğun-
ca uzak tuttu. Doğu ya da batıyı değil yerliliği işaret 
etti. Gösterişten uzak bir dindarlığın nasıl yaşanacağı-
nı tecrübe etti. Yakınlarıın aktardığına göre Orhan 
Hoca çok çalışkandı. Sabahları erken kalkar, ilerleyen 
yaşına rağmen çok okur, iyi yazardı. Titizdi, kaynaklara 
hakimdi. Sabırlı ve ısrarlı bir ilim adamıydı. Sohbet 
etmeyi severdi. İnsana değer verirdi. Sadece iyi hoca-
lar yetiştirmedi, kendisi de öğrencileri için çok iyi bir 
hoca oldu. İstanbul’da doğup büyümesine ve tekrar 
buraya dönmesine rağmen Nurettin Topçu gibi 
Anadolucuydu. Her biri tarih ve edebiyat kokan 
mektuplaşmaları “Anadolu’dan Hatıralarla Nurettin 
Topçu’nun Mektupları” ve “Mehmet Kaplan’dan 
Hatıralar, Mektuplar” isimli kitaplarında toplandı. 
Ayrıca “Mektuplar” isimli müstakil bir kitabı da vardır. 
TDV İslam Ansiklopedisi için 50’den fazla madde yazdı. 
Onun hakkında ne dediler, birlikte bakalım:

y.temizcan@gmail.com
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araçlar insanı köleleştirdi, ruhsuzlaştırdı ve duyarsızlaş-
tırdı.
Modern veya postmodern seküler / pagan insan, Tanrı 
fikrini yitirdi, kendisini Tanrı’nın yerine yerleştirdi.
Sonuçta tabiatı delik deşik etti; dünyayı talan etti; 
insanlığı kendisine benzetti: Yeni-barbarlık biçimleri-
nin zaferi.
Bilim tavan yaptı, insan insanlıkta yerlerde sürünüyor: 
Bütün bilimsel gelişmeler, dünyaya ve insana tahak-
küm edecek bir barbarlıkla gerçekleştiriliyor: Kapitaliz-
min zaferi!
En ileri bilimsel atılımlar, gen teknolojisi, yapay zekâ 
çalışmaları da dâhil, insana ve dünyaya hâkim olma 
kaygısıyla geliştiriliyor. Dünyayı ve insanlığı tek bir 
düğmeye basarak yok edecek “smart” teknolojik 
silahların geliştirilmesi, güç üreten araçların kutsanma-
sı, niceliğin hükümran olması, insanın insanlığını 
unutması, araçların kölesi olması sonucunu doğuruyor 
yalnızca: Tekno-pagan sekülarizmin zaferi!

Kur’ân’a Uyacağımıza, Kur’ân’ı Kendimize Uydur-
mak!

Sözün özü: Kur’ân-ı Kerîm’i bura’dan yola çıkarak 
anlamaya kalkışmak, hem Kur’ân’ın anlam sistematiği-
ni tarumar etmekle hem de İslâm’ın ilim, irfan ve 
hikmet geleneklerini, yolculuklarını hiçe sayarak 
çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüşen zihnimizle, 
seküler zihin kalıplarıyla Kur’ân’ı yorumlamaya kalkış-
makla, bu da, Kur’ân’ı da, İslâm’ı da tanınamaz hâle 
getirmekle sonuçlanır.
Bu, kendimizi Kur’ân’a uyduracağımıza, Kur’ân’ı 
kendimize uydurmamız anlamına gelir; buysa, kelle 
sayısı kadar Kur’ân’ın ortaya çıkması sonucunu 
doğurur kaçınılmaz olarak. Müslümanların başına 
gelebilecek en büyük felâket budur.
Hele de Batı uygarlığının Nietzsche’den itibaren felsefî 
olarak çöktüğü, başka dinlerin, düşünce geleneklerinin 
fosilleştirildiği, dünyanın İslâm’ın şaşmaz hakikatleri-
ne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir 
zaman diliminde böyle bir şeye soyunmaya kalkışmak 
felâketlerin felâketi olur.
Elbette ki, dün yaptığımız gibi bugün ve yarın da, 
Batı’dan da, başka düşünce geleneklerinden de 
besleneceğiz. Ama pergelin sâbit ayağını, vahyin 
hakikatlerine, bu hakikatlerin nasıl anlaşılabileceğini 
vahyin şaşmaz sâbiteleri ışığında sarih ve vâzıh bir 
şekilde ortaya koyan İslâm ilim, irfan ve hikmet 
yolculuklarına basacağız.
Ancak ondan sonradır ki, pergelin hareketli ayağıyla 
bütün dünyalara, bütün değişkenlere velûd ve münbit 
bir şekilde açılabilmemiz, bütün dünyalara da, değiş-
kenlere de “ruh üfleyebilmemiz” imkân dâhiline girebi-
lir. Vesselâm.

Tarih, izafîdir ve değişkendir. İzafî ve değişken olan bir 
şeyin kutsanması, mutlaklaştırılması, zamanla kendi 
içinden fenâ hâlde çatırdamasıyla sonuçlanacaktı, 
kaçınılmaz olarak.
Modernlikle birlikte, insanın tanrılaştırılmasıyla, Tanrı, 
hayattan “kovulmuştu”. Kovulan, elbette ki, Kilise’nin 
tanrısıydı ama Tanrı fikri büsbütün yitirilmiş ve zaman-
la tarih gibi, bilim gibi, teknoloji gibi, sermaye gibi 
sahte tanrılar icat edilmişti.
Hegel, tarihi, spesifik olarak da Avrupa’nın tarihî 
serüvenini mutlaklaştırmakla, insanı, dolayısıyla 
Avrupa aklını ve Avrupa’nın bizzat kendisini tanrılaştırı-
yor, Tanrı’yı tarihten de “kovmuş oluyordu”.
Tarihin mutlaklaştırılması, Protestanlığın bir başka 
zaferiydi. Hegel, inançları güçlü bir Hıristiyandı ama 
Protestandı.
Protestanlaşma, Tanrı’nın hayattan uzaklaştırılması, 
dinin bireysel bir inanç meselesine indirgenmesiydi: 
Bunun sonucu deizm olacaktı: Deizm de kültürel 
çözülme ve nihilizmle sonuçlanacaktı.
İşte tarihselciliğin sosyal bilimlerde pıtrak gibi bittiği 
yer burasıydı. Dilthey, tarihselliği mutlaklaştıracak 
kapıları sonuna kadar açtı; anlama ve yorumlama 
çabasının izafî bir çaba olduğunu söyleyerek, sosyal 
bilimlerde tarihselciliğin temellerini attı; böylelikle 
kabaca “hakikat fikri yoktur, hakikat herkese göre 
değişir” mottosuna dayanan postmodern anlama ve 
yorumlama sürecini hazırladı, bu bağlamda.
Tarihselciliğin entelektüel serüveninde dönüm nokta-
larından birini Gadamer teşkil eder.
Gadamer, “ufukların buluşması”ndan, “diyalojik 
okuma stratejileri”nden söz eder.
Bütün tarihselciliğin kalkış noktası da, varış noktası da 

      Müslümanların başına gelebilecek en büyük felâ-
ket, hadisleri ve Kur’ân’ı tartışmaya açmaktır.
Kur’ân’ın vahyî karakterinin tartışılmaya açılması, 
tarihselcilik akımı üzerinden yürütülüyor.
Tarihselcilik, Kur’ân’ı izâfileştirecek ve Kur’ân’ın vahyî 
konumunu tartışılır hâle getirecek, sonuçta, Müslü-
man kitlelerin, özellikle de genç kuşakların inanç temel-
lerini altüst edecek tehlikeli bir akımdır.
Tarihselcilik, Batı’da bile kıyasıya tartışılmış ve hurda-
ya çıkarılmıştır. Ülkemizde Batı’da hurdaya çıkarılan 
bir akım üzerinden Kur’ân metnini tartışmaya açmak 
kelimenin tam anlamıyla epistemik köleliktir.
Bu çerçevede yazdığım bir yazımı zihin açıcı olacağı 
umuduyla paylaşıyorum.

Tenzîlî ve Tekvînî Âyetler

İki tür âyet’ten / “işâret”ten söz ediyoruz: Birincisi, 
tekvînî âyetler, yani yaratılış sırları.
İkincisi ise, tenzîlî âyetler, yani Yaratıcı’nın, insana 
yaratılış sırlarını okumasında rehberlik edecek ilkelerin 
haritası.
Tekvînî âyetler, değişkendir.
Tenzîlî âyetler ise, sâbittir, değişmez; değişkenlerin 
yorumlanması, anlamlı kılınması sürecinde yönlendiri-
ci roller oynar.
Allah Teâlâ’nın insana lûtfettiği, insanın aklı, kalbi, ruhu, 
dolayısıyla bunları harekete geçirecek iradesi, tekvînî 
âyetleri / yaratılış sırlarını okuyabilmesi için yeterli 
değil mi?
Hayır.
Yeterli olsaydı, peygamberler ve kitaplar gönderilmez-
di.

YORUM YORUM
Yusuf Kaplan

Çünkü insan hür iradeyle donatılmasına, hür iradesini 
harekete geçirebileceği akıl, kalp ve ruh melekeleriyle 
teçhiz edilmesine rağmen, hem iyi hem de kötü hususi-
yetlere de sahip olduğu için, yol haritası olmadan 
insanca bir hayat inşa edebilmesi çok zordur.
Yol haritası sunan tenzîlî âyetler olmadan, yolda 
karşılaştığı tekvînî âyetleri “doğru” / bihakkın okuyabil-
mesi zordur insanın.
İnsan, tenzîlî âyetler olmadan, tekvînî âyetleri keyfine 
göre, işine nasıl geliyorsa öylece okumaktan, yaratılı-
şın düzenini bozmaktan, tarûmâr etmekten kurtula-
maz.
Tenzîlî âyetler, zamana ve mekâna göre değişmeyen 
sâbiteler verir insana.
Sürgit değişim hâlinde olan tekvînî âyetleri yani 
değişkenleri insanın önünü açacak şekilde okuyabilme-
si ve insanca bir hayat kurabilmesi ancak bu sâbiteler 
ışığında söz konusu olabilir.

Tarihselciliğin Serüveni: İnsanın Tanrılaştırılması 
Süreci

Tarihselcilik, insanın tanrılaştırılması sürecinin kaçınıl-
maz sonucudur.
Tarihselciliğin felsefî temellerini Hegel attı: Tarihi, 
dolayısıyla zamanı ve mekânı kutsadı.
Kutsanan zaman, Aydınlanma çağı’ydı; kutsanan 
mekânsa Avrupa ve uygarlığı.
Hegel’in sorunu, Descartes’la kabaca temelleri atılan, 
Kant’la muhkemleştirilen dualizmi aşmak, Avrupa 
uygarlığı fikrinin mutlak bir şekilde kökleneceği ve 
dünya üzerinde egemenlik tesis edeceği zemini inşa 
etmekti.

Kurtuba Cami

“burası”dır: Bura, mutlaklaştırılır; burada ve şimdi 
anlama ve yorumlama çabası eksene alınır. Her şey 
buraya ve şimdiye göre yorumlanır.
Gerek tarihselciliğin, gerekse hermenötiğin sâbiteleri-
ni yitiren, değişkenlerin önünde sürüklenen Batı 
dünyasında bir anlamı ve karşılığı vardır.
Ama vahyin kaynaklarının sağlam olduğu, İslâm’ın 
doğuşundan bu yana vahyin sâbitelerinin (tenzîlî 
âyetlerin), hayatın değişkenlerini (tekvînî âyetleri) 
anlama ve yorumlama sürecinde hayatın her alanına 
imajinatif sonuçlar doğuracak şekilde rehberlik edegel-
diği Müslüman dünyada bir karşılığı olmaz, olamazdı; 
olsa olsa kafa karışıklıklarının, okumuş-yazmış insanla-
rın zihinlerinin çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüşmesi-
ne yol açabilir/di bu, esas itibariyle.
Sözgelişi, Gadamer’in “ufukların buluşması” dediği 
fenomeni düşünün. Vahyin ufkunu, bura’nın ufkuyla, 
bura’nın ufkunu eksene alarak anlama ve yorumlama 
çabasına soyunmak, ontolojik bir şiddettir: İnsanın, 
bura’yı, şimdi’yi ve dolayısıyla kendisini vahyin önüne 
geçirmesidir bu. Peygambersiz İslâm ve İslâmsız İslâm 
projelerinin ayak sesleri bu!
Tarihselcilik, Almanya’nın darmadağınık olduğu bir 
zaman diliminde bir Alman ruhu icat ederek Alman-
ya’yı toparlamak aracıyla doğdu, esas itibariyle.
Farklı kültürlere, dillere kapı aralayan bir arayış olarak.
Zamanla, izafîleştirici, her şeyi kayıtlı zamana ve 
mekâna kilitleyici, dolayısıyla insanı tanrılaştırıcı, tarihi 
kutsayıcı özellikleri nedeniyle kıyasıya eleştirildi; 
sonunda, Karl Popper tarafından hurdaya çıkarıldı.
Tarihselciliğin, tarihi mutlaklaştırarak hakikati izafîleş-
tirici özelliğinin, hakikat fikrini inkâr eden izafîleşme 
biçimlerini mutlaklaştıran postmodern söylemlere 
kapı araladığını da hatırlatmak isterim.

Düşünme Çabasını Bitiren İki Çıkmaz Sokak: Tarih-
selcilik ve Pozitivizm

Tarihselciliğin, felsefî / entelektüel olarak nasıl bir 
çölleşmeye yol açtığını, Husserl üzerinden giderek 

gözler önüne sermek isterim.
Husserl, Hegel’in Avrupa’yı sarsılmaz bir şekilde 
kurayım derken, tarihi kutsayarak aslında Avrupa’yı 
önce nasıl bir entellektüel felâketin eşiğine sürüklediği-
ni gösterir ve bunun pratikte büyük bir katastrofa yol 
açacağına dikkat çeker.
Tıpkı Hegel gibi Descartes ve Kant’la hesaplaşan 
Husserl, modern Batı dünyasında düşünme faaliyeti-
nin sonuna gelindiği uyarısı yapar ve bu felâketin iki 
ana kaynağı olduğunu söyler: Tarihselcilik ve poziti-
vizm.
Tarihselcilik, izafîleşmenin temellerini atar; pozitivizm 
ise, fizik gerçeklikler üzerinden hayatı anlamaya 
çalışmakla kabul olunmayacak bir duaya âmin der.
Tarihselcilik, insanın düşünme çabasını izafîliklere, 
pozitivizm de fizik gerçekliklere / kabuğa indirgemekle, 
düşüncenin ve daha da önemlisi düşünme faaliyetinin 
köküne kibrit suyu çakarlar.
Husserl böyle düşünür ve ömrünü bu çifte çıkmaz 
sokağı aşmak için geliştirdiği fenomenolojiyi inşa 
ermeye adar.

Değişkenler’in Sâbite Katına Yükseltilmesi 
Felâket Üretir Sadece

İnsanlık tarihine dikkatle baktığımız zaman şu yakıcı 
ve yıkıcı gerçeği görmekte zorlanmayız: İnsan, her 
dâim sâbite arayışı içindedir. Sâbitelerini yitirdiği 
zaman, değişkenleri sâbite katına yükseltmekten 
çekinmez. Kaçınılmazdır bu: İnsan, sâbitesiz / “omurga-
sız” ayakta duramaz zira.
Ama insanın, değişkenleri, sâbite katına yükseltmesi, 
zulümdür: Sadece kendine değil, bütün varlığa yaptığı 
bir zulümdür bu.
Yalnızca çağımıza bakmamız kâfî bu yakıcı gerçeği 
görebilmemiz için.
Modernlikle birlikte, insan tanrılaştırıldı. İnsanın 
tanrılaştırılması, insanın azmanlaşmasına giden kapıla-
rı sonuna kadar açtı: Modern insan, yaşayabilmek için 
araçları, özellikle de güç üreten araçları kutsadı; 
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araçlar insanı köleleştirdi, ruhsuzlaştırdı ve duyarsızlaş-
tırdı.
Modern veya postmodern seküler / pagan insan, Tanrı 
fikrini yitirdi, kendisini Tanrı’nın yerine yerleştirdi.
Sonuçta tabiatı delik deşik etti; dünyayı talan etti; 
insanlığı kendisine benzetti: Yeni-barbarlık biçimleri-
nin zaferi.
Bilim tavan yaptı, insan insanlıkta yerlerde sürünüyor: 
Bütün bilimsel gelişmeler, dünyaya ve insana tahak-
küm edecek bir barbarlıkla gerçekleştiriliyor: Kapitaliz-
min zaferi!
En ileri bilimsel atılımlar, gen teknolojisi, yapay zekâ 
çalışmaları da dâhil, insana ve dünyaya hâkim olma 
kaygısıyla geliştiriliyor. Dünyayı ve insanlığı tek bir 
düğmeye basarak yok edecek “smart” teknolojik 
silahların geliştirilmesi, güç üreten araçların kutsanma-
sı, niceliğin hükümran olması, insanın insanlığını 
unutması, araçların kölesi olması sonucunu doğuruyor 
yalnızca: Tekno-pagan sekülarizmin zaferi!

Kur’ân’a Uyacağımıza, Kur’ân’ı Kendimize Uydur-
mak!

Sözün özü: Kur’ân-ı Kerîm’i bura’dan yola çıkarak 
anlamaya kalkışmak, hem Kur’ân’ın anlam sistematiği-
ni tarumar etmekle hem de İslâm’ın ilim, irfan ve 
hikmet geleneklerini, yolculuklarını hiçe sayarak 
çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüşen zihnimizle, 
seküler zihin kalıplarıyla Kur’ân’ı yorumlamaya kalkış-
makla, bu da, Kur’ân’ı da, İslâm’ı da tanınamaz hâle 
getirmekle sonuçlanır.
Bu, kendimizi Kur’ân’a uyduracağımıza, Kur’ân’ı 
kendimize uydurmamız anlamına gelir; buysa, kelle 
sayısı kadar Kur’ân’ın ortaya çıkması sonucunu 
doğurur kaçınılmaz olarak. Müslümanların başına 
gelebilecek en büyük felâket budur.
Hele de Batı uygarlığının Nietzsche’den itibaren felsefî 
olarak çöktüğü, başka dinlerin, düşünce geleneklerinin 
fosilleştirildiği, dünyanın İslâm’ın şaşmaz hakikatleri-
ne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir 
zaman diliminde böyle bir şeye soyunmaya kalkışmak 
felâketlerin felâketi olur.
Elbette ki, dün yaptığımız gibi bugün ve yarın da, 
Batı’dan da, başka düşünce geleneklerinden de 
besleneceğiz. Ama pergelin sâbit ayağını, vahyin 
hakikatlerine, bu hakikatlerin nasıl anlaşılabileceğini 
vahyin şaşmaz sâbiteleri ışığında sarih ve vâzıh bir 
şekilde ortaya koyan İslâm ilim, irfan ve hikmet 
yolculuklarına basacağız.
Ancak ondan sonradır ki, pergelin hareketli ayağıyla 
bütün dünyalara, bütün değişkenlere velûd ve münbit 
bir şekilde açılabilmemiz, bütün dünyalara da, değiş-
kenlere de “ruh üfleyebilmemiz” imkân dâhiline girebi-
lir. Vesselâm.

Tarih, izafîdir ve değişkendir. İzafî ve değişken olan bir 
şeyin kutsanması, mutlaklaştırılması, zamanla kendi 
içinden fenâ hâlde çatırdamasıyla sonuçlanacaktı, 
kaçınılmaz olarak.
Modernlikle birlikte, insanın tanrılaştırılmasıyla, Tanrı, 
hayattan “kovulmuştu”. Kovulan, elbette ki, Kilise’nin 
tanrısıydı ama Tanrı fikri büsbütün yitirilmiş ve zaman-
la tarih gibi, bilim gibi, teknoloji gibi, sermaye gibi 
sahte tanrılar icat edilmişti.
Hegel, tarihi, spesifik olarak da Avrupa’nın tarihî 
serüvenini mutlaklaştırmakla, insanı, dolayısıyla 
Avrupa aklını ve Avrupa’nın bizzat kendisini tanrılaştırı-
yor, Tanrı’yı tarihten de “kovmuş oluyordu”.
Tarihin mutlaklaştırılması, Protestanlığın bir başka 
zaferiydi. Hegel, inançları güçlü bir Hıristiyandı ama 
Protestandı.
Protestanlaşma, Tanrı’nın hayattan uzaklaştırılması, 
dinin bireysel bir inanç meselesine indirgenmesiydi: 
Bunun sonucu deizm olacaktı: Deizm de kültürel 
çözülme ve nihilizmle sonuçlanacaktı.
İşte tarihselciliğin sosyal bilimlerde pıtrak gibi bittiği 
yer burasıydı. Dilthey, tarihselliği mutlaklaştıracak 
kapıları sonuna kadar açtı; anlama ve yorumlama 
çabasının izafî bir çaba olduğunu söyleyerek, sosyal 
bilimlerde tarihselciliğin temellerini attı; böylelikle 
kabaca “hakikat fikri yoktur, hakikat herkese göre 
değişir” mottosuna dayanan postmodern anlama ve 
yorumlama sürecini hazırladı, bu bağlamda.
Tarihselciliğin entelektüel serüveninde dönüm nokta-
larından birini Gadamer teşkil eder.
Gadamer, “ufukların buluşması”ndan, “diyalojik 
okuma stratejileri”nden söz eder.
Bütün tarihselciliğin kalkış noktası da, varış noktası da 

      Müslümanların başına gelebilecek en büyük felâ-
ket, hadisleri ve Kur’ân’ı tartışmaya açmaktır.
Kur’ân’ın vahyî karakterinin tartışılmaya açılması, 
tarihselcilik akımı üzerinden yürütülüyor.
Tarihselcilik, Kur’ân’ı izâfileştirecek ve Kur’ân’ın vahyî 
konumunu tartışılır hâle getirecek, sonuçta, Müslü-
man kitlelerin, özellikle de genç kuşakların inanç temel-
lerini altüst edecek tehlikeli bir akımdır.
Tarihselcilik, Batı’da bile kıyasıya tartışılmış ve hurda-
ya çıkarılmıştır. Ülkemizde Batı’da hurdaya çıkarılan 
bir akım üzerinden Kur’ân metnini tartışmaya açmak 
kelimenin tam anlamıyla epistemik köleliktir.
Bu çerçevede yazdığım bir yazımı zihin açıcı olacağı 
umuduyla paylaşıyorum.

Tenzîlî ve Tekvînî Âyetler

İki tür âyet’ten / “işâret”ten söz ediyoruz: Birincisi, 
tekvînî âyetler, yani yaratılış sırları.
İkincisi ise, tenzîlî âyetler, yani Yaratıcı’nın, insana 
yaratılış sırlarını okumasında rehberlik edecek ilkelerin 
haritası.
Tekvînî âyetler, değişkendir.
Tenzîlî âyetler ise, sâbittir, değişmez; değişkenlerin 
yorumlanması, anlamlı kılınması sürecinde yönlendiri-
ci roller oynar.
Allah Teâlâ’nın insana lûtfettiği, insanın aklı, kalbi, ruhu, 
dolayısıyla bunları harekete geçirecek iradesi, tekvînî 
âyetleri / yaratılış sırlarını okuyabilmesi için yeterli 
değil mi?
Hayır.
Yeterli olsaydı, peygamberler ve kitaplar gönderilmez-
di.

YORUM YORUM
Yusuf Kaplan

Çünkü insan hür iradeyle donatılmasına, hür iradesini 
harekete geçirebileceği akıl, kalp ve ruh melekeleriyle 
teçhiz edilmesine rağmen, hem iyi hem de kötü hususi-
yetlere de sahip olduğu için, yol haritası olmadan 
insanca bir hayat inşa edebilmesi çok zordur.
Yol haritası sunan tenzîlî âyetler olmadan, yolda 
karşılaştığı tekvînî âyetleri “doğru” / bihakkın okuyabil-
mesi zordur insanın.
İnsan, tenzîlî âyetler olmadan, tekvînî âyetleri keyfine 
göre, işine nasıl geliyorsa öylece okumaktan, yaratılı-
şın düzenini bozmaktan, tarûmâr etmekten kurtula-
maz.
Tenzîlî âyetler, zamana ve mekâna göre değişmeyen 
sâbiteler verir insana.
Sürgit değişim hâlinde olan tekvînî âyetleri yani 
değişkenleri insanın önünü açacak şekilde okuyabilme-
si ve insanca bir hayat kurabilmesi ancak bu sâbiteler 
ışığında söz konusu olabilir.

Tarihselciliğin Serüveni: İnsanın Tanrılaştırılması 
Süreci

Tarihselcilik, insanın tanrılaştırılması sürecinin kaçınıl-
maz sonucudur.
Tarihselciliğin felsefî temellerini Hegel attı: Tarihi, 
dolayısıyla zamanı ve mekânı kutsadı.
Kutsanan zaman, Aydınlanma çağı’ydı; kutsanan 
mekânsa Avrupa ve uygarlığı.
Hegel’in sorunu, Descartes’la kabaca temelleri atılan, 
Kant’la muhkemleştirilen dualizmi aşmak, Avrupa 
uygarlığı fikrinin mutlak bir şekilde kökleneceği ve 
dünya üzerinde egemenlik tesis edeceği zemini inşa 
etmekti.

Kurtuba Cami

“burası”dır: Bura, mutlaklaştırılır; burada ve şimdi 
anlama ve yorumlama çabası eksene alınır. Her şey 
buraya ve şimdiye göre yorumlanır.
Gerek tarihselciliğin, gerekse hermenötiğin sâbiteleri-
ni yitiren, değişkenlerin önünde sürüklenen Batı 
dünyasında bir anlamı ve karşılığı vardır.
Ama vahyin kaynaklarının sağlam olduğu, İslâm’ın 
doğuşundan bu yana vahyin sâbitelerinin (tenzîlî 
âyetlerin), hayatın değişkenlerini (tekvînî âyetleri) 
anlama ve yorumlama sürecinde hayatın her alanına 
imajinatif sonuçlar doğuracak şekilde rehberlik edegel-
diği Müslüman dünyada bir karşılığı olmaz, olamazdı; 
olsa olsa kafa karışıklıklarının, okumuş-yazmış insanla-
rın zihinlerinin çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüşmesi-
ne yol açabilir/di bu, esas itibariyle.
Sözgelişi, Gadamer’in “ufukların buluşması” dediği 
fenomeni düşünün. Vahyin ufkunu, bura’nın ufkuyla, 
bura’nın ufkunu eksene alarak anlama ve yorumlama 
çabasına soyunmak, ontolojik bir şiddettir: İnsanın, 
bura’yı, şimdi’yi ve dolayısıyla kendisini vahyin önüne 
geçirmesidir bu. Peygambersiz İslâm ve İslâmsız İslâm 
projelerinin ayak sesleri bu!
Tarihselcilik, Almanya’nın darmadağınık olduğu bir 
zaman diliminde bir Alman ruhu icat ederek Alman-
ya’yı toparlamak aracıyla doğdu, esas itibariyle.
Farklı kültürlere, dillere kapı aralayan bir arayış olarak.
Zamanla, izafîleştirici, her şeyi kayıtlı zamana ve 
mekâna kilitleyici, dolayısıyla insanı tanrılaştırıcı, tarihi 
kutsayıcı özellikleri nedeniyle kıyasıya eleştirildi; 
sonunda, Karl Popper tarafından hurdaya çıkarıldı.
Tarihselciliğin, tarihi mutlaklaştırarak hakikati izafîleş-
tirici özelliğinin, hakikat fikrini inkâr eden izafîleşme 
biçimlerini mutlaklaştıran postmodern söylemlere 
kapı araladığını da hatırlatmak isterim.

Düşünme Çabasını Bitiren İki Çıkmaz Sokak: Tarih-
selcilik ve Pozitivizm

Tarihselciliğin, felsefî / entelektüel olarak nasıl bir 
çölleşmeye yol açtığını, Husserl üzerinden giderek 

gözler önüne sermek isterim.
Husserl, Hegel’in Avrupa’yı sarsılmaz bir şekilde 
kurayım derken, tarihi kutsayarak aslında Avrupa’yı 
önce nasıl bir entellektüel felâketin eşiğine sürüklediği-
ni gösterir ve bunun pratikte büyük bir katastrofa yol 
açacağına dikkat çeker.
Tıpkı Hegel gibi Descartes ve Kant’la hesaplaşan 
Husserl, modern Batı dünyasında düşünme faaliyeti-
nin sonuna gelindiği uyarısı yapar ve bu felâketin iki 
ana kaynağı olduğunu söyler: Tarihselcilik ve poziti-
vizm.
Tarihselcilik, izafîleşmenin temellerini atar; pozitivizm 
ise, fizik gerçeklikler üzerinden hayatı anlamaya 
çalışmakla kabul olunmayacak bir duaya âmin der.
Tarihselcilik, insanın düşünme çabasını izafîliklere, 
pozitivizm de fizik gerçekliklere / kabuğa indirgemekle, 
düşüncenin ve daha da önemlisi düşünme faaliyetinin 
köküne kibrit suyu çakarlar.
Husserl böyle düşünür ve ömrünü bu çifte çıkmaz 
sokağı aşmak için geliştirdiği fenomenolojiyi inşa 
ermeye adar.

Değişkenler’in Sâbite Katına Yükseltilmesi 
Felâket Üretir Sadece

İnsanlık tarihine dikkatle baktığımız zaman şu yakıcı 
ve yıkıcı gerçeği görmekte zorlanmayız: İnsan, her 
dâim sâbite arayışı içindedir. Sâbitelerini yitirdiği 
zaman, değişkenleri sâbite katına yükseltmekten 
çekinmez. Kaçınılmazdır bu: İnsan, sâbitesiz / “omurga-
sız” ayakta duramaz zira.
Ama insanın, değişkenleri, sâbite katına yükseltmesi, 
zulümdür: Sadece kendine değil, bütün varlığa yaptığı 
bir zulümdür bu.
Yalnızca çağımıza bakmamız kâfî bu yakıcı gerçeği 
görebilmemiz için.
Modernlikle birlikte, insan tanrılaştırıldı. İnsanın 
tanrılaştırılması, insanın azmanlaşmasına giden kapıla-
rı sonuna kadar açtı: Modern insan, yaşayabilmek için 
araçları, özellikle de güç üreten araçları kutsadı; 
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Siyasi iktidar ya da irade teknolojiden kaynaklanan 

durumu sosyal hayatta olsa olsa yönlendirmiştir.

Yazının kullanılmasıyla onun kültür haline gelmesi 

yani ‘Yazılı Kültür'e dönüşmesi arasında bir eşzamanlı-

lık yoktur. Bir şeyin yazıya ait olması Yazılı Kültür'e ait 

olmasını gerektirmez. Yazılı Kültür, teknolojinin 

üretim-tüketim araç gereçlerinden, alışkanlıklarından, 

bunların sonucu olarak 'maddi ve manevi konumdan 

ayrı ele alınamaz. İletişim kuramcıları arasında bu 

mevzu farklı sınıflamalar ve açıklamalarla 'Kültür 

Endüstrisi' şeklinde tahlil ve tenkit edilmiştir,

Dilin teknolojik çağda durumunun ve duruşunun ne 

olduğu sorunu -tüm bunlara rağmen- vuzuha kavuş-

mayı beklemektedir. Hans-Georg Gadamer'in bu 

noktadaki beyanı bize karineler sunabilir: “ (...) Hoca-

nız Martin Heidegger bir defasında 'dil, varlığın evidir' 

demişti. Medya evinde 'dil' nerede duruyor?-: Enfor-

masyonun yapıtı gezegende gizleniyor. İyi ki kurtulma 

ümidiyle geri çekilmiş. Geçenlerde, Leipzig Üniversite-

sinde yaptığım konuşmayı kağıttan değil de irticalen 

yaptığım için öğrenciler hayret içinde kaldılar: 'Gerçek 

dil' ile enformasyon çağı sesi arasındaki (sensibilieren-

de) karşıtlıktan bahsederken böylesi bir şaşkınlığı 

kastediyorum.”1. Dilin kurtulma ümidiyle geriye 

çekilmiş olması; dilin gerçeklikle olan ünsiyetinin ve 

mübadelesinin, görüntü hakimiyeti ve 'Yabancılaş-

ma'ya rağmen halen de devam ettiği anlamını 

Netice itibariyle dil ve nesne anlatıların düzeni içinde 

kop(arıla)maz bir bağ vücuda getirirler. Her teknolojik 

yenilik dile yeni bir adlandırma kazandırırken, dil de 

nesneleri zihni alana taşıyarak ve inşa ederek kültürün 

göstergelerine kazandırır. Yaptığımız genel değerlen-

dirmenin, teknolojik çağda dilin durumunu açıklama-

ya yetmediği ortadadır. O halde dilin teknolojik çağda 

tarihi serencâmının nasıl geliştiğine bakmamız gereki-

yor.

Teknoloji ve Dil: İlkin teknolojik çağdan kastettiğimiz 

şeyin; sınai devri sonrasında kazanılmış yaygın anlam 

ve bu anlamın zihinlerde tasvir ettiği bir resim olduğu-

nu belirtelim. Bu tanımı esas almakla, teknoloji ve 

teknolojik çağ hakkında yapılan çeşitli tanımları dışarı-

da bırakmak yararlı olacaktır (Mesela; kabul gören bir 

Arkeolojik tanımlamaya göre insanoğlunun ilk tekno-

lojisi çanak-çömlek çarkına geçişle gerçekleşmiştir). 

Antropoloji’de 1930’larda ortaya çıkan Yeni Evrimcilik, 

Kültürel Ekoloji, Kültürel Maddecilik içinde vurgula-

nan Teknolojinin kültürün temeli olması kuramı, 

burada yeri gelmişken hatırlanabilir:  Kültürün; bir 

enerji tezahürü olarak görülmesi, kültür evriminin ise; 

insanın denetim altında tuttuğu kişi başına enerji 

   İnsanın yeryüzündeki serencâmını açıklamaya 

girişen, teknolojik verilerin ve diğer başka unsurların 

katıldığı gelişmelerin desteğiyle hâkim söylem haline 

gelmiş olan Evrimsel kurama göre; insanın ilk alet 

yapım ve kullanımıyla, dili bir yeti olarak kazanıp 

kullanabilmesi arasında binlerce yıllık tarihi bir mesafe 

bulunur. Bu mesafeyi mümkün kılan şey, nesnelerin 

düzeniyle dilin düzeni arasında hiç de gerekli olmayan 

bir durumun olabileceği varsayımıdır. Arkeolojinin 

insan-nesne ilişkisini dayandırdığı temel iddia bu 

noktadır. Dilin "tabiatı", “tabiatın dilinden” farklı mahi-

yette olduğu muhakkaktır. Fakat bu mahiyetten 

kaynaklanan farklılık, öne sürülmüş kurama bir daya-

nak ve haklılık kazandırmaya yeterli olmaz. Dili poziti-

vist evrimsel bir ilerleme tasavvuruyla ele alan kuram, 

dil ve nesne arasındaki ilişkiyi mekanik bir eksene 

oturtur. Böylelikle ilişkiyi doğru bir şekilde açıklamak-

tan uzak kalır. Nereden bakarsak bakalım, sorun 

hemen halledilecek yalınlıkta değildir. İlkin şunu belirt-

memiz gerekir; sosyal hayatta nesnesi olmayan dil, 

dili olmayan bir nesne olmaz. Günümüzde düşünce 

hayatında baskın hale gelen Post-modern anlayış ise;  

dil ve dünya arasındaki temsili gevşetmeye, mümkün 

olabildiğince ortadan kaldırmaya yönelik görüşleriyle, 
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evrimsel kuramın öne sürmüş olduğu şeyleri başka bir 

nokta-i nazardan tekrarlamıştır. Evrimci teori; dili 

nesneden varlık olarak, Post-modern teori ise; dili 

nesneden zihinsel olarak, ayırdı. Evrimci teoride dil 

nesneyle tamamen ayrı ilişkisizken, Post-modern 

teoride dil nesneyi (ya da nesne dili) istese de bir türlü 

yakalayamayan şeye dönüştü. Dil ve nesne birbirleri-

nin peşinde koşup da kavuşamayan ve zorunlu olarak 

kavuşamayacak olan belirsiz, silik bir zincirin halkasına 

bağlandı ve bu dairede anlamla birlikte sürekli kayıp 

ya da ertelenip durdu. Dolayısıyla bu iki zıt teorinin 

aynı ölçüde hataya düştüğü söylenebilir.

R.Barthes'ın deterjan reklamlarını çözümlerken 

"deterjanlar elbiseleri değil vicdanları temizleyen dilsel 

ifadelere" dönüşür tespiti; modern çağda bile olsak, dil 

ve nesne ilişkisinin içtimaî hayatta koparılamaz zorun-

luluğunu ve önemini basit bir şekilde görmemizi 

sağlar. [Her ne kadar R. Barthes dili merkeze alıp 

çözümlemeyi yapmışsa da deterjanların halen nasıl 

olupta "temizleyebildiğini" atladığından dolayı bu 

göstergebilimsel reklam metni çözümlemesinin eksik 

kaldığını yeri gelmişken bir eleştiri olarak belirtmeli-

yiz.]

miktarı arttığı ölçüde, bu enerjiyi işlerliğe sokmada 

teknolojik araçların etkinliği arttığı ölçüde ilerlediğini, 

savunan radikal kuramlara rastlamak mümkün. Yani 

teknoloji bir bütün olarak kültürü de onun evrimini de 

açıklayan temel düzey, olarak görülmüştür. Şayet bu 

kuram kesin olarak doğruysa; teknolojik gelişme ve 

enerjik artışı gerçekleştiren toplumlar sadece ekono-

mik olarak değil aynı zamanda kültürel olarak evrim-

leşerek ilerlemekte diğerleri ise ilkel düzeyde evrimini 

tamamlayamamış şekilde kalmaktadır.  

Teknolojik çağa gelene kadar birçok gelişim, değişim, 

dönüşüm...vb. gerçekleşmiştir. Bizi burada ilgilendiren 

teknolojinin dille hangi alanda karşılaştığı olgusudur. 

Dil, teknolojiyle en ciddi ve büyük karşılaşmasını 

tarihin geriye dönülemez bir dönüşüm alanında 

gerçekleştirir: Yazıda. Yazı, insanoğlunun en temel 

miladıdır. Tarih, Sümer’le -yazıyla- başlamasa bile, 

onunla teknolojik hız kazanmıştır. Yazının ortaya 

çıkarmış olduğu maddi ve zihinsel sonuçlar o kadar 

çoktur ki, bunları sayarak tüketemeyiz. Yazının ilk 

kullanıldığı işler, iktidarla bağlantılı olduğu işlerdi: 

Kayıtlar, Kataloglar, Sayımlar, Kanunlar ve Yönetme-

liklerdi bunlar. Kullanılma maksadı gerek mülkiyet 

gerekse insanların kontrol altında tutulması olsun fark 

etmez; O gücün bir kanıtı, sosyal hayatın denetim 

kaydıydı. Fakat hemen belirtmeliyiz ki, yazının; gücün, 

denetimi aynı zamanda bu denetimin aracı olması, 

siyasi iktidardan ziyade teknolojinin niteliğiyle ilgilidir. 

mündemiç olarak kendisinde barındırır. Aynı zamanda 

dilin özü itibariyle insanî olduğunun da altını çizer. 

Dilin nesneyle -gerçeklikle- ilişkisi dolaylamaya girebi-

lir fakat asla kaybolmaz. Sözlü Kültürde isim ile 

müsemmanın (ad ile göndergesinin) nedenli bir bağ 

oluşturması onun kesinlikle 'İlkel bir zihne ait olduğu-

nu kanıtlar göstergeler sunmaz. Teknolojik çağ, dil ve 

nesne ilişkisini bünyesinde taşıdığı yönlendirici unsur-

lar sayesinde sadece üstünü örtmüş, gölgelemiştir. 

Böylelikle “dil geriye çekilmiştir” dememiz; örtünün 

altında ya da karanlıklar içinde rengini, aslî niteliğini 

koruduğunu bununla birlikte nesneyle olan bağı 

sürdürüp görevini daha sessiz bir şekilde îfa ettiği 

anlamına gelecektir.

Dilin geriye çekilmesi, teknolojik çağın oluşturduğu 

gayr-ı insani kuşatma ortasında belki de daha yüksek 

bir sesle kurtulma ümidini ileri sürebilir.

Dipnot

I) Hans-Georg Gadamer, "Esaret Zincirinde" (Alman 

Filozof, Prof. Hans-Georg Gadamer ile söyleşi), çev.: 

Ozan Çam, Kafdağı, yıl:6, nr.41, Agustos 1997.
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Dil, teknolojiyle en ciddi ve büyük karşılaşmasını 

tarihin geriye dönülemez bir dönüşüm alanında 

gerçekleştirir: Yazıda. Yazı, insanoğlunun en temel 

miladıdır. Tarih, Sümer’le -yazıyla- başlamasa bile, 

onunla teknolojik hız kazanmıştır. Yazının ortaya 

çıkarmış olduğu maddi ve zihinsel sonuçlar o kadar 

çoktur ki, bunları sayarak tüketemeyiz. Yazının ilk 

kullanıldığı işler, iktidarla bağlantılı olduğu işlerdi: 

Kayıtlar, Kataloglar, Sayımlar, Kanunlar ve Yönetme-
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mündemiç olarak kendisinde barındırır. Aynı zamanda 
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Dipnot

I) Hans-Georg Gadamer, "Esaret Zincirinde" (Alman 

Filozof, Prof. Hans-Georg Gadamer ile söyleşi), çev.: 

Ozan Çam, Kafdağı, yıl:6, nr.41, Agustos 1997.
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temsil etmektedir; kendisi çalışmayı ve okumayı 
önemsemektedir ve bu sayede sınıf değiştirir. Felâtun 
Bey, Batılı kılık kıyafete düşkün biriyken Râkım Efendi 
okumaya meraklıdır. Zor şartlar altında büyüyen 
Râkım Efendi de Fransızca bilmektedir, fakat onun 
bilgi birikimi kendisini bir Alafranga bir züppe haline 
getirmez. Öte yandan Râkım Efendi sadece Fransızca 
öğrenmez, Arapça ve Farsça da bilmektedir. Bir 
anlamda, Felâtun Bey radikal bir Doğu-Batı ikiliği ile 
düşünüp direksiyonu Batı’dan yana kırarken, Râkım 
Efendi Doğu-Batı diye ayırmadan okumakta ve kendi-
sini geliştirmektedir. Felâtun Bey’in müsrifliğine karşı-
lık, Râkım Efendi tutumludur ve iradelidir; bu ise 
kendisini daha vakur bir insan yapar. Kısaca, tuttuğu 
yol Felâtun Bey’i sürekli bir dekadansa sevk ederken 
Râkım Efendi hep yükselir, itibarı daima artar. Kısaca 
söylemek gerekirse, bu roman Doğu ve Batı değer 
hükümlerini tartışır ve son tahlilde Doğu’nun itidalinin, 
vakurluğunun, kanaatkârlığının üstünlüğünü sergile-
mektedir. 

Tıpkı yüzyılın Rus romancıları gibi Türk romancılar da 
romanlarını birer siyasî manifesto gibi yazarlar. Kimi 
Rus romancıları, özellikle Dostoyevski, Cinler veya 
Karamazov Kardeşler’de nihilizm veya sosyalizm gibi 
cereyanların insanı nasıl köksüzleştirebileceğinin bir 
panoramasını sunmaya özen gösterir. İlk Türk roman-

vardır ve romancı da eserleriyle bu “görevi” üstlenir. 
(Bu Batı romancısıyla Türk romancısı arasındaki bir 
farka tekabül etmektedir. Batı’da da romancı kısmen 
kendisini bir eğitici olarak görür, fakat temelde hayatı 
ve toplumu nesnel bir şekilde sunmayı amaçlamakta-
dır. Bu durum başlangıç dönemindeki Türk romancıla-
rıyla Batılı roman yazarları arasında epistemolojik bir 
fark meydana gelmesine neden olmaktadır.) Batılılaş-
ma ve Batılı züppe eleştirisi, romancılarımızın bu 
eğitmen kimliği ile doğrudan alâkalıdır. Ahmet Mithat 
gibi ilk Türk romancılar bu karakterler üzerinden 
topluma bir mesaj verme amacı gütmektedir.

Yukarıda bahsedilen, bir yandan toplumsal gerçekliği 
yansıtırken diğer yandan da Batılılaşma eleştirisinin 
yapıldığı romanların başında, Ahmet Mithat Efendi’nin 
yazdığı “Felâtun Bey ile Râkım Efendi” eseri gelmek-
tedir diyebiliriz. (Romanlarda isimlendirme önemlidir: 
Burada Ahmet Mithat karşımıza bir “Bey” ve Efendi” 
ikiliği koymaktadır. Bu ikilik roman tekniğine ne 
açıdan yaklaşıldığını da görünür kılar, zira böylesi 
kontrastlar romantizmin tezahürleridir. Bu çok uzun 
bir konu, fakat, neden ilk romancılarımızın Balzac’ı 
veya Stendhal’i veya Dickens’ı değil de Hugo’yu çok iyi 
bildiği sualinin cevabı da burada.) Felâtun Bey ile 

        Berna Moran üzerinde durduğu noktayı önemse-
yelim: Türk romanı Batı’da olduğu gibi feodaliteden 
kapitalizme geçiş döneminde, bireyin ortaya çıkışı ile 
şekillenen bir tür değildir ve dolayısıyla Türk romanının 
toplumsal ve ekonomik koşullarla yavaş yavaş 
gelişmediğini, toplumun organik seyrinin bir ürünü 
olmadığını söyleyebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu’nda 
roman daha ziyade Batılılaşmanın bir parçası olarak 
gelişti ve gelişmesinde Batı’dan yapılan çevirilerin de 
büyük bir tesiri oldu. Şemsettin Sami, Namık Kemal ve 
Ahmet Mithat gibi yazarlar bir bütün olarak Avrupa 
edebiyatını ve dolayısıyla romanı ileri bir uygarlık 
seviyesinin işareti olarak görmekteydi. Son dönem 
Osmanlı aydınlarının büyük bir bölümü Batı uygarlığı-
nı sadece sanayi ve tekniğin bir ilerlemesi olarak 
görmüyor, oradaki maarifin ve edebiyatın ilerlemiş 
olduğunu da düşünüyorlardı. Örneğin Namık Kemal, 
Batı’da “romans” türünün ürünleri ile mukayese edile-
bilecek kimi klasik anlatılarımızın varlığını kabul 
ediyor, fakat bunları roman türünden daha aşağı bir 
seviyede görüyordu. Fakat aynı romancılar, romanı 
aynı zamanda toplumsal ve siyasî mesajlarını iletme-
nin de bir aracı olarak görüyor, topluma uyarılarını 
roman türünün teknik imkânlarını kullanarak verme 
amacını da taşıyordu.

YORUM YORUM

TEDBİRLİ BİR ÖYKÜNME
VE BİZDE ROMAN

Batı’da roman, bireysellik kültürü etrafında gelişirken 
Türk romanı ise camiacı bir kültür içinde beslenen 
idealist bir dünya görüşü ve bilgi kuramının ürünü 
olarak doğmuştur ve romanın adaptasyonu da Batılı-
laşma sürecinin ürünleri arasında yer almaktadır. 
Bunun doğal bir neticesi olarak bizde roman Batı 
modellerine uygun bir şekilde yazılmaya çalışılır, fakat 
bu “öykünme”, Jale Parla’nın tabiriyle kısmî bir tedbirli-
liği de barındırmaktadır. Burada kilit kelimenin tedbir-
lilik üzerinde durulması gerekmektedir. Batı’nın bütün 
olarak taklit edilmesi ile ortaya çıkabilecek bütün 
çekinceler, işte bu tedbirlilik kapsamı içerisinde okuyu-
cuya sunulmaktadır. Kısaca, bu kısmî tedbirlilik hali 
Batılılaşmanın eleştirisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İlk romancılarımız ortaya koyduğu kimi roman karak-
terleriyle, kültürel anlamda Batılılaşmanın bireyi ne 
derece savurabileceğini ve komik bir duruma düşüre-
bileceğini ortaya koyarlarken bu tedbirli olma halinin 
tezahürlerini sergilemektedir.

İlk Türk romancıları, dahil oldukları konum itibariyle 
yenilikçi/reformcu bir konumdadır ve buna bağlı 
olarak kendisini adeta bir eğitmen olarak görür diyebi-
liriz. Zira onlara göre ortada gerçekliğinin yansıtılması 
değil, eğitilmesi ve dönüştürülmesi gereken bir halk 

Râkım Efendi, Türk edebiyatında “züppe” tipini alan ilk 
romanlar arasında yer almaktadır. Tekrarlamak 
gerekirse, romanlarda isim seçimi önemlidir ve bu 
önem “Felâtun Bey” isminde de karşımıza çıkar. 
“Felâtun” ismi Eflâtun’a bir göndermedir. Eflâtun’a, 
yani Batı medeniyetinin, Marx’ın tabiriyle “hücre 
biçimi”ne… 

Roman kişisi Felâtun Batılılaşmayı tam anlayamamış 
bir figürdür. Alafranga özellikleri, daha doğrusu özen-
tileri kendisini komik duruma düşürmektedir. Bu 
züppe tip, babasından kalan mirası har vurup harman 
savurur. Felâtun Bey’e göre Batılılaşmak demek Batılı 
gibi giyinmek demektir adeta. Fransa’dan gelen insan-
ların arasına karışmaya çalışmakla da ayrıca komik 
duruma düşmektedir Felâtun Bey. Ahmet Mithat 
Efendi, Beyoğlu’nda gezmeyi Batılılaşmak sayan 
Felâtun Bey’i topluma sunarken hiciv sanatına 
başvurmaktadır. Felâtun Bey karakterinin son tahlilde 
vardığı nokta, iflâh olmaz bir taklitçiliğin yanlış bir 
kimlik inşasını beraberinde getireceği ve maddî 
anlamda da hüsranla sonuçlanacağıdır. (Zira Felâtun 
Bey, babasından kendine miras kalan bütün parayı 
sefahet alemlerinde yer bitirir.)

Ahmet Mithat bu romanında Felâtun Bey’in karşısın-
da Râkım Efendi’yi çıkarır. Râkım Efendi erdemli insanı 

cıları da, romanlarını salt gerçekliği aktarmak için 
yazmaz; mesaj içerikli eserler kaleme alır. Tekrara 
düşmek pahasına belirtelim, ilk romancılarımız Balzac 
ile fazla ilgilenmediler. Dostoyevski’yi de pek benim-
semediler. Yaşadığı dönemde romanları, adeta yazılır 
yazılmaz Rusça’ya tercüme edilen ve Amerika’da 
alâyişlerle karşılanan Dickens da çok ilgilerini çekmedi. 
Bunun bir anlamı var. Bu anlam biraz da gerçeklikle 
kurulan ilişkide aranmalıdır. Edebiyatçılarımız gerçeği 
olduğu gibi yansıtmaktansa eğitmeyi ve dönüştürme-
yi, ders vermeyi istiyorlardı ve bu bir derdi olan, 
dünyaya söz söylemek isteyen insanların sahip olabi-
leceği bir derttir. Romancılarımız Batı’yı bir bütün 
olarak reddediyor değildir, fakat, büyük oranda 
tedbirlidirler. Nasıl bir kimlik kriziyle ve varoluşsal bir 
çöküşle karşılaşılacağını göstermek istiyorlardı. İşte, 
kendisini bir eğitmen olarak gören romancılarımızın, 
ortaya koydukları karakterler üzerinden yaptıkları 
Batılılaşma eleştirisi de bu tedbirlilik hali üzerinden 
okunabilir.
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(Bu Batı romancısıyla Türk romancısı arasındaki bir 
farka tekabül etmektedir. Batı’da da romancı kısmen 
kendisini bir eğitici olarak görür, fakat temelde hayatı 
ve toplumu nesnel bir şekilde sunmayı amaçlamakta-
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roman türünün teknik imkânlarını kullanarak verme 
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olarak taklit edilmesi ile ortaya çıkabilecek bütün 
çekinceler, işte bu tedbirlilik kapsamı içerisinde okuyu-
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dünyaya söz söylemek isteyen insanların sahip olabi-
leceği bir derttir. Romancılarımız Batı’yı bir bütün 
olarak reddediyor değildir, fakat, büyük oranda 
tedbirlidirler. Nasıl bir kimlik kriziyle ve varoluşsal bir 
çöküşle karşılaşılacağını göstermek istiyorlardı. İşte, 
kendisini bir eğitmen olarak gören romancılarımızın, 
ortaya koydukları karakterler üzerinden yaptıkları 
Batılılaşma eleştirisi de bu tedbirlilik hali üzerinden 
okunabilir.
 

Ayhan Koçkaya a.kockayay@gmail.com
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     Şair Ali Akbaş 1942 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Çatova köyünde 
doğdu. İlkokulu ilçesinde tamamladıktan sonra, kısıtlı imkânlar ve 10 civarında bir 
arkadaş grubuyla ortaöğrenim için şehir merkezine geldi. Maraş Lisesinde okurken 
Maraş Lisesi Marşını yazdı. Şairliği ilk kez burada bir taltif aldı. Kendisi ile beraber 
gelen arkadaşları farklı sebeplerden dolayı eğitimi yarıda bırakıp memleketlerine 
döndülerse de Akbaş yüksek öğrenime gitmek arzusuyla eğitimine devam etti. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Bura-
dan mezun olduktan sonra bir dönem öğretmenlik yaptı. Daha sonra Hacettepe 
Üniversitesinde dil üzerine yüksek lisansını tamamladı ve uzun yıllar boyunca 
burada okutmanlık yaptı. 1996 yılında emekli oldu.

Üniversite yıllarında Korkut Akbaş müstear adı ile şiirler yazdı. Daha sonra kendi adı 
ile kaleme aldığı eserleri yayımlandı. Yazmış olduğu şiirleri herhangi bir edebi akıma 
bağlamak pek mümkün değildir. Şair çocuk şiirleri de aşk şiirleri de toplumsal şiirler-
de kaleme almıştır. Kuş Sofrası adlı eseri ile 1991 yılında Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafında çocuk edebiyatı dalında yılın şairi seçilmiştir. Şair Kazakistan Almatı, 
Kosova, Venedik, Moskova gibi bir çok yerde ödüller aldı ve ülkemizi temsil etti. 
2011 yılında Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi tarafından Türk Dünyasında Yılın 

Bizden ölümü sorarlar,

Dostlara vedadır ölüm,

Sorarlar bizi yorarlar,

Bir sırr-ı Hüdâdır ölüm. 

(Ali Akbaş, Turna Göçü, sy:81)

         Dünyada, algının olguyu geride bıraktığı günlere eriştik. Gerçeğin peşine düşme 

veya eskiler gibi iz sürme kabiliyetimizi de yitirdik sayılır. Bilginin kolay ulaşılabilirliği, 

beraberinde bilgiyi savsaklamamıza da neden oldu. Durmayan bir akış içerisindeyiz; 

yeni medya araçları üzerimize geliyor. Kapsül içeriklerle doldurulmuş bir zihnimiz 

var artık. Detaylar bizi çok ilgilendirmiyor. 240 karaktere sığabilen ve makyajlanmış 

her içerik domino etkisiyle büyük sonuçlar doğurabiliyor. Şuna kaniyiz ki; elinde 

telefon ve evinde bilgisayar olan herkes bu mahallenin insanı.

Herkesin kendi adaletini sağlamaya çalıştığı bu mahallede ne doğrunun değeri kaldı, 

ne güzelin geçerliliği. Servet Kızılay’dan not almıştım, “artık ülkede ciddiye alınmak 

istiyorsan takipçi sayın yüksek olacak” demişti. Ne yazık ki bu doğru. Güvenilirlik 

ölçütümüz değişti. Samimi ve gayretli insanlar bu muğlak ortamda ne yazık ki 

kendilerini dosdoğru ifade edemez oldu. Sosyal medyada, yalnızca avcılık ve linç 

etmek üzere var olan binlerce sahte kimlik türedi. Muhabbet kültürü yerini linç 

kültürüne bıraktı. Bu kültür, sosyal medyaya bir meydan oluşturdu. Bu meydana 

alınan iyi-kötü herkes şiddete maruz kalıyor. Psikolojik ve acımasız bir şiddet... 

PORTRE YORUM

Edebiyat Adamı Seçildi. TÜRKSOY tarafından 25. Yıl Madalyası ile onurlandırıldı. 

Ali Akbaş şiirlerinde geçmiş ve gelecek bulunur. Ağırbaşlı bir şair ile masum bir çocuk 
şiirlerde kendine yer edinir. Şairin ressamlık tarafı da onun edebi yönüne katkı 
sağlar. Taşra ve büyükşehir şairin şiirlerinde birlikte vardır. Birinden diğerine olan 
“Göç” ve yolculuk şair tarafından şiirle resmedilir. Bu maddi bir göç ile birlikte bir 
psikolojik ve sosyolojik aynadır.

Fethullah Topal topalfethullah@gmail.com

Anlayış, empati, kötüden iyiye sıçrama, güzel olanı çoğaltıp, kötü olanı azaltmak 

gibi erdemli davranışlar ne yazık ki bu mecralarda yer alamıyor. Sanırım bu niyette 

olan insanlar da olan bitenden sonra korkuyla bir köşede duruyor. 

Belki de en çok yanıldığımız şey, bir şeylerin burada düzeleceğine inanmamız olabilir. 

Geniş kitleleri etkileyip, bazı şeyleri “iyiye” doğru dönüştüreceğimize inanmanın 

yeri burası mı? Diye sorgulamamız gerekiyor. Aksi takdirde, sorunun kaynağının 

aynı cinsinden yaptığımız çıkarımlarla çözüm arayışı içerisinde olacağız. Halimiz, 

tribünde yüksek sesle hakaretlerin edildiği futbol maçına gidip “ben hakaret etmez-

sem ve örnek tavır içerisinde olursam her şey değişir” diye düşünmekten ibaret 

kalabilir. Oysaki kendi değişimimizi gözden kaçırabiliriz. Bu tribünde, ilk geldiğimiz 

kadar temiz kalmayabiliriz. 

Yapacağımız şey, itidali korumaktan geçiyor. Malumatfuruşluğun ayyuka çıktığı bu 

günlerde, zamanımızı; rûberû ilişkilere, kitabın sayfalarına, düşüncenin keyfiyetine 

ayırmamız gerekiyor. Bunu sinmekle veya kabuğuna çekilmekle eş tutmayalım. 

Bunun adı, kendimize dönmek, kendimize döndükçe topluma yönelmektir. Yani 

iyiye ve faydaya yolculuk. Aldatıcı dünyadan sahici dünyaya geçiş… Bu kolay olmasa 

da, mücadele etmeye değer bir gerçektir. Cengiz Çakmak hocanın ifade ettiği gibi, 

“Aldanmaya giden kapı” her zaman geniş ve çekicidir. Gerçeğe giden yol ise hem 

çetin hem acı vericidir. 

Göstermenin ve görünmenin zirve çağını yaşadığı bu zaman diliminde, görünme-

den temiz kalabilmek ve gerçeği arayabilmek ne büyük zenginlik. 

Aradıkça dirisin

Aradıkça mecalsiz kaldı kibrin.

-İsmet Özel

Serkan Akdenizsserkanakdeniz@gmail.com

Ali Akbaş arkadaşları ile birlikte Divan, Doğuş Edebiyat ve Kanat dergilerini çıkarttı. 
Yazmayı hiç bırakmayan şairimiz 14. Yılını ve 167. Sayısını tamamlayan Avrasya 
yazarlar Birliği tarafından hazırlanan “Kardeş Kalemler Dergisini” çıkarmaya devam 
etmektedir. Akbaş aynı zamanda Avrasya Yazarlar Birliğinin başkan yardımcılığını 
da sürdürmektedir. 

Şairliğin yanında masal, piyes, belgesel çalışmaları da bulunan Akbaş’ın ilk adının 
Mustafa Kök tarafından “Çimen Kız” olarak hatırlandığı “Kız Evi Naz Evi” adlı piyesi 
İstanbul radyosu tarafından seslendirilmiştir. Şairin Turna Göçü adlı eserindeki 
şiirlerin bir kısmı yine kendisi tarından seslendirilmiş ve bazı şiirleri de İrfan Gürdal 
tarafından bestelenmiştir. 

Şairin Kuş Sofrası adlı şiir kitabı Mariya Leontiç tarafından Makedonca’ya (2000), 
Mir Aziz Azam tarafından Özbek Türkçe’sine çevrildi (2008). Kitaplarından müstakil 
bazı şiirleri bir çok dile çevrildi. Yazarın yayımlanmış eserleri Masal Çağı (şiir), Eylüle 
Beste (şiir), Erenler Divanında (şiir), Turna Göçü (şiir), Kuş Sofrası (çocuklar için şiir), 
Gökte Ay Portakaldır (masal), Kız Evi Naz Evi (piyes) ve Hacı Bektaş-ı Veli (belgesel) 
dir. 

Aradıkça Dirisin 

Kolaj: Mehmet Geren

Kolaj: Mehmet Geren

ARALIK     2020 18



     Şair Ali Akbaş 1942 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Çatova köyünde 
doğdu. İlkokulu ilçesinde tamamladıktan sonra, kısıtlı imkânlar ve 10 civarında bir 
arkadaş grubuyla ortaöğrenim için şehir merkezine geldi. Maraş Lisesinde okurken 
Maraş Lisesi Marşını yazdı. Şairliği ilk kez burada bir taltif aldı. Kendisi ile beraber 
gelen arkadaşları farklı sebeplerden dolayı eğitimi yarıda bırakıp memleketlerine 
döndülerse de Akbaş yüksek öğrenime gitmek arzusuyla eğitimine devam etti. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Bura-
dan mezun olduktan sonra bir dönem öğretmenlik yaptı. Daha sonra Hacettepe 
Üniversitesinde dil üzerine yüksek lisansını tamamladı ve uzun yıllar boyunca 
burada okutmanlık yaptı. 1996 yılında emekli oldu.

Üniversite yıllarında Korkut Akbaş müstear adı ile şiirler yazdı. Daha sonra kendi adı 
ile kaleme aldığı eserleri yayımlandı. Yazmış olduğu şiirleri herhangi bir edebi akıma 
bağlamak pek mümkün değildir. Şair çocuk şiirleri de aşk şiirleri de toplumsal şiirler-
de kaleme almıştır. Kuş Sofrası adlı eseri ile 1991 yılında Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafında çocuk edebiyatı dalında yılın şairi seçilmiştir. Şair Kazakistan Almatı, 
Kosova, Venedik, Moskova gibi bir çok yerde ödüller aldı ve ülkemizi temsil etti. 
2011 yılında Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi tarafından Türk Dünyasında Yılın 

Bizden ölümü sorarlar,

Dostlara vedadır ölüm,

Sorarlar bizi yorarlar,

Bir sırr-ı Hüdâdır ölüm. 

(Ali Akbaş, Turna Göçü, sy:81)

         Dünyada, algının olguyu geride bıraktığı günlere eriştik. Gerçeğin peşine düşme 

veya eskiler gibi iz sürme kabiliyetimizi de yitirdik sayılır. Bilginin kolay ulaşılabilirliği, 

beraberinde bilgiyi savsaklamamıza da neden oldu. Durmayan bir akış içerisindeyiz; 

yeni medya araçları üzerimize geliyor. Kapsül içeriklerle doldurulmuş bir zihnimiz 

var artık. Detaylar bizi çok ilgilendirmiyor. 240 karaktere sığabilen ve makyajlanmış 

her içerik domino etkisiyle büyük sonuçlar doğurabiliyor. Şuna kaniyiz ki; elinde 

telefon ve evinde bilgisayar olan herkes bu mahallenin insanı.

Herkesin kendi adaletini sağlamaya çalıştığı bu mahallede ne doğrunun değeri kaldı, 

ne güzelin geçerliliği. Servet Kızılay’dan not almıştım, “artık ülkede ciddiye alınmak 

istiyorsan takipçi sayın yüksek olacak” demişti. Ne yazık ki bu doğru. Güvenilirlik 

ölçütümüz değişti. Samimi ve gayretli insanlar bu muğlak ortamda ne yazık ki 

kendilerini dosdoğru ifade edemez oldu. Sosyal medyada, yalnızca avcılık ve linç 

etmek üzere var olan binlerce sahte kimlik türedi. Muhabbet kültürü yerini linç 

kültürüne bıraktı. Bu kültür, sosyal medyaya bir meydan oluşturdu. Bu meydana 

alınan iyi-kötü herkes şiddete maruz kalıyor. Psikolojik ve acımasız bir şiddet... 

PORTRE YORUM

Edebiyat Adamı Seçildi. TÜRKSOY tarafından 25. Yıl Madalyası ile onurlandırıldı. 

Ali Akbaş şiirlerinde geçmiş ve gelecek bulunur. Ağırbaşlı bir şair ile masum bir çocuk 
şiirlerde kendine yer edinir. Şairin ressamlık tarafı da onun edebi yönüne katkı 
sağlar. Taşra ve büyükşehir şairin şiirlerinde birlikte vardır. Birinden diğerine olan 
“Göç” ve yolculuk şair tarafından şiirle resmedilir. Bu maddi bir göç ile birlikte bir 
psikolojik ve sosyolojik aynadır.

Fethullah Topal topalfethullah@gmail.com

Anlayış, empati, kötüden iyiye sıçrama, güzel olanı çoğaltıp, kötü olanı azaltmak 

gibi erdemli davranışlar ne yazık ki bu mecralarda yer alamıyor. Sanırım bu niyette 
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nükleer cephaneliği hakkında çok fazla belirsizlik var. 

Fakat son yıllarda, uluslararası kurumların raporları, 

düşünce kuruluşları, yazarlar ve analistler İsrail'in 

nükleer stoklarını 75 savaş başlığından 400'den fazla 

savaş başlığına kadar geniş bir şekilde boyutlandırdı. 

Nükleer silah programının arka planına bakıldığında 

İsrail’in yıllardır devam ettirdiği nükleer gizlilik politi-

kasını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği görülüyor. 

Resmi olarak nükleer silaha sahip olduğunu ne onay-

lamış ne de reddetmiştir.  Böylece bölgesel nükleer 

tekeli bozulmadan ve tutarlı bir nükleer stratejiye 

sahip tek bölgesel aktör olma konumunu koruyabili-

yor. Diğer taraftan bu belirsizlik, İsrailli liderlere ülkele-

rinin nükleer kapasitesini ve buna yönelik niyetlerini 

yöneten tutarlı bir stratejik çerçeve sağlıyor. Çeşitli 

uluslararası, bölgesel ve yerel tehditlere yanıt olarak 

         Soğuk Savaş yıllarında nükleer güce sahip olmanın 

cazibesi, savaş sonrasında da devletleri kendine 

çekmeye devam etmiştir. Bugün dünya genelinde 

nükleer gücü elinde bulunduran 9 ülke var; ABD, 

Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Hindistan, Pakistan, 

Kuzey Kore ve İsrail. Nükleer silahların yayılmasını 

önlemek üzere imzalanan birçok uluslararası anlaşma-

ya rağmen bu devletler büyük cephaneliklerine nükle-

er silahları eklemeye ve bunları ulusal stratejilerin 

merkezine koymaya devam ediyorlar. Bunu yaparken 

çoğu zaman nükleer silah çalışmalarını ulusal sır olarak 

saklamaktadırlar. Çalışmaların gizlilik derecesi de 

ülkeden ülkeye önemli ölçüde değişiklik gösterebili-

yor. Bundan dolayı her ülkenin sahip olduğu nükleer 

silahların gerçek sayısını tam olarak bilmek mümkün 

değil. Yine de uluslararası kurumlar tarafından tutulan 

kayıtlar, ara sıra ortaya çıkan sızıntılar ve kamuoyuna 

açık bilgilerden hareketle yaklaşık rakamların tahmini 

yapılabiliyor. 

Nükleer Stratejinin Temelleri

2020 itibariyle dünyada totalde 13 bin 410 nükleer 

savaş başlığının olduğu tahmin ediliyor. Bunların 9 bin 

200'den fazlası askeri stoklarda tutulmaya devam 

ediyor. Geri kalanı ise sökülmeyi beklemektedir. 

Bunların içinde yaklaşık 3 bin 700 kadar nükleer savaş 

ORTADOĞU ORTADOĞU

başlığı askeri olarak konuşlandırılmış; 1800 kadar Rus, 

ABD, İngiliz ve Fransız savaş başlığı yüksek alarmda ve 

kısa sürede kullanılabilecek şekildedir. Bu tabloda 

İsrail, Ortadoğu'da nükleer silah üretme kapasitesine 

sahip tek devlet olarak ortaya çıkmıştır. Genel olarak 

beyan edilmemiş, ikinci nesil bir nükleer güç olarak 

kabul ediliyor. Bölgede işgalci bir devlet olarak henüz 

varoluşsal kaygılarını gidermemişken bu kadar hızlı 

nükleer silah elde edebilmesinin arka planında birçok 

etken var. Fakat bunu asıl mümkün kılan şey İsrail’in 

başından beri izlediği nükleer silahlanma stratejisidir. 

İsrail ve ABD'de gizliliği kaldırılmış hükümet belgele-

rinden yola çıkan raporlar, İsrail'in 1960'ların başında 

bir nükleer silah stoku oluşturmaya başladığını göste-

riyor. Tabi bunun temelleri daha erken dönemlerde 

başlayan çabalara dayanıyor. Nükleer araştırma ve 

geliştirme devletin kurulmasından kısa bir süre sonra, 

İsrail Atom Enerjisi Komisyonu'nun kurulmasıyla, 

koordineli bir çaba olarak başladı. Savunma Bakanlığı 

bünyesindeki Araştırma ve Planlama Dairesine bağlı 

olan komisyon, kuruluşundan 19 Kasım 1954'te kamu-

oyuna açıklanana kadar gizli bir organizasyon olarak 

kaldı. Sonrasında 1948’de Arap- İsrail savaşında devle-

tin liderliğinde bulunun Ben Gurion, nükleer progra-

mın kontrolünü merkezileştirerek, ona hem siyasi 

meşruiyet sağladı hem de onu istenmeyen müdahale-

lerden izole etti. Aynı zamanda İsrail'in nükleer prog-

önemli fırsatlar sunuyordu. Avrupalı Yahudiliğin yok 

edilmesine dair bu paylaşılan hafıza, İsrail liderlerinin 

ülkedeki nükleer programın geliştirilmesine ilişkin 

kararlarında tutarlı bir rol oynadı. Dışardan gelen 

tehditler ve ‘yok olma’ ihtimali ile derinleştirilen 

varoluşsal kaygı, nükleer silahlanma stratejisinin 

temelini oluşturdu. Dolayısıyla bu mantık birbiriyle 

ilişkili iki faktöre dayanıyor: varlığına yönelik dış tehdi-

din algılanması ve Yahudilerin tarihsel deneyimi. 

Aslında İsrail’i, Uluslararası prestij veya bölgesel hege-

monya elde etmenin bir yolu olarak nükleer bir politi-

ka geliştirmeye çalışan diğer devletlerden farklı kılan 

şey de bu mantıktır. Bu şekilde nükleer silahlanmayı 

sözde meşrulaştıran mesaj da uluslararası kamuoyu-

nu sunuluyor: “İsrail bunu ulusal varlığını güvende 

tutmak amacıyla gerçekleştiriyor...” 

Kasıtlı Belirsizlik

İsrail, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi 

Antlaşması, Füze Teknoloji Kontrol Rejimi, Bakteri-

yel/Biyolojik ve Toksin Silahların Geliştirilmesi, Üretil-

mesi ve Stok Yapılmasının Yasaklanması Anlaşması da 

dahil olmak üzere, kitle imha silahlarının yayılmasının 

önlenmesi anlaşmalarından hiçbirine taraf değildir. 

Nükleer silahlarını hiçbir zaman alenen test etmemiş-

tir. Kasıtlı olarak sürdürdüğü bu muğlak nükleer 

stratejisi, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaş-

malarından kaynaklanabilecek baskı ve kısıtlamalar-

dan kaçınmasını da mümkün kılıyor. Hükümetten ve 

diğer ülkelerin istihbarat topluluklarından resmi veya 

kamuoyuna açık bilgiler bulunmadığından, İsrail'in 

zaman içinde gelişen bu strateji farklı zamanlarda 

farklı işlevlere hizmet etmiştir. Başlangıçta, İsrail'in 

nükleer altyapı geliştirme çabalarını güvenli bir şekilde 

yürütmesini sağladı. Daha sonra nükleer silahların 

yayılmasını önleme politikasının odağı haline geldi-

ğinde, uluslararası toplumun İsrail’e karşı kesin bir 

pozisyon almasını engellemiş oldu. Şimdilerde ise 

bölgesel olarak nükleer güç tekelinin yalnızca kendi-

sinde bulunmasına hizmet ediyor. Başlangıçta bölge-

deki devletlerin tam anlamıyla düşmanlığı ve ezici 

askeri üstünlüğüyle ilgilenen İsrail’in tehdit algısı şu 

anda özellikle İran’ın kitle imha silahları geliştirmesine 

odaklanıyor. Bu kapsamda İran ya da başka bir devle-

tin bölgede nükleer güce ulaşması, İsrail açısından 

nükleer stratejisinin çökmesi anlamına geliyor.

Nurhak Gürel NurhakGurel

ramını çevreleyen büyük gizlilik geleneğini de başlat-

mış oldu. Bu süreçte ne kabinesini ne Knesset'i ne de 

İsrail istihbarat topluluğunu nükleer silah geliştirme 

konusundaki ilk karar hakkında bilgilendirmemiştir. 

Daha sonra 1950'ler ve 1960'lar boyunca Fransa, 

İsrail'in birincil askeri teçhizat ve yüksek teknoloji 

ürünün kaynağı olmuştur. 1967 Altı Gün Savaşı'ndan 

sonra Fransızların daha önceki yakın askeri bağlarını 

fiilen koparmasına kadar, Fransız-İsrail nükleer iş 

birliği devam etmiş; kesin doğası hakkındaki bilgiler 

ise gizliliğini korumuştur. Nükleer silahlar ile ilgili 

materyallerin ve teknolojinin gizlice edinilmesi, 

İsrail'in 1970'lerin ortalarına kadar 10, 1980'lerin 

ortalarında 100 ve 1990'da 200'e kadar nükleer savaş 

başlığı geliştirmesinde önemli ölçüde yardımcı olmuş-

tur. 

Varoluşsal Tehdit Algısı

Geçmişe bakıldığında, bölgede girdiği her savaştan 

sonra İsrail’in nükleer silah programını bir adım daha 

ileri taşıdığı görülüyor. Özellikle 1973 Arap-İsrail Sava-

şı'nın ardından, nükleer programını taktiksel nükleer 

silahların geliştirilmesini ve konuşlandırılmasını içere-

cek şekilde genişletmiştir. Bölgede yaşanan her savaş 

İsrailli liderlere, ülkelerinin nükleer kapasiteleri ilgili 

kararlarını şekillendiren Holokost’u hatırlatmada 
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nükleer cephaneliği hakkında çok fazla belirsizlik var. 

Fakat son yıllarda, uluslararası kurumların raporları, 

düşünce kuruluşları, yazarlar ve analistler İsrail'in 

nükleer stoklarını 75 savaş başlığından 400'den fazla 

savaş başlığına kadar geniş bir şekilde boyutlandırdı. 

Nükleer silah programının arka planına bakıldığında 

İsrail’in yıllardır devam ettirdiği nükleer gizlilik politi-

kasını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği görülüyor. 

Resmi olarak nükleer silaha sahip olduğunu ne onay-

lamış ne de reddetmiştir.  Böylece bölgesel nükleer 

tekeli bozulmadan ve tutarlı bir nükleer stratejiye 

sahip tek bölgesel aktör olma konumunu koruyabili-

yor. Diğer taraftan bu belirsizlik, İsrailli liderlere ülkele-

rinin nükleer kapasitesini ve buna yönelik niyetlerini 

yöneten tutarlı bir stratejik çerçeve sağlıyor. Çeşitli 

uluslararası, bölgesel ve yerel tehditlere yanıt olarak 

         Soğuk Savaş yıllarında nükleer güce sahip olmanın 

cazibesi, savaş sonrasında da devletleri kendine 

çekmeye devam etmiştir. Bugün dünya genelinde 

nükleer gücü elinde bulunduran 9 ülke var; ABD, 

Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Hindistan, Pakistan, 

Kuzey Kore ve İsrail. Nükleer silahların yayılmasını 

önlemek üzere imzalanan birçok uluslararası anlaşma-

ya rağmen bu devletler büyük cephaneliklerine nükle-

er silahları eklemeye ve bunları ulusal stratejilerin 

merkezine koymaya devam ediyorlar. Bunu yaparken 

çoğu zaman nükleer silah çalışmalarını ulusal sır olarak 

saklamaktadırlar. Çalışmaların gizlilik derecesi de 

ülkeden ülkeye önemli ölçüde değişiklik gösterebili-

yor. Bundan dolayı her ülkenin sahip olduğu nükleer 

silahların gerçek sayısını tam olarak bilmek mümkün 

değil. Yine de uluslararası kurumlar tarafından tutulan 

kayıtlar, ara sıra ortaya çıkan sızıntılar ve kamuoyuna 

açık bilgilerden hareketle yaklaşık rakamların tahmini 

yapılabiliyor. 

Nükleer Stratejinin Temelleri

2020 itibariyle dünyada totalde 13 bin 410 nükleer 

savaş başlığının olduğu tahmin ediliyor. Bunların 9 bin 

200'den fazlası askeri stoklarda tutulmaya devam 

ediyor. Geri kalanı ise sökülmeyi beklemektedir. 

Bunların içinde yaklaşık 3 bin 700 kadar nükleer savaş 

ORTADOĞU ORTADOĞU

başlığı askeri olarak konuşlandırılmış; 1800 kadar Rus, 

ABD, İngiliz ve Fransız savaş başlığı yüksek alarmda ve 

kısa sürede kullanılabilecek şekildedir. Bu tabloda 

İsrail, Ortadoğu'da nükleer silah üretme kapasitesine 

sahip tek devlet olarak ortaya çıkmıştır. Genel olarak 

beyan edilmemiş, ikinci nesil bir nükleer güç olarak 

kabul ediliyor. Bölgede işgalci bir devlet olarak henüz 

varoluşsal kaygılarını gidermemişken bu kadar hızlı 

nükleer silah elde edebilmesinin arka planında birçok 

etken var. Fakat bunu asıl mümkün kılan şey İsrail’in 

başından beri izlediği nükleer silahlanma stratejisidir. 

İsrail ve ABD'de gizliliği kaldırılmış hükümet belgele-

rinden yola çıkan raporlar, İsrail'in 1960'ların başında 

bir nükleer silah stoku oluşturmaya başladığını göste-

riyor. Tabi bunun temelleri daha erken dönemlerde 

başlayan çabalara dayanıyor. Nükleer araştırma ve 

geliştirme devletin kurulmasından kısa bir süre sonra, 

İsrail Atom Enerjisi Komisyonu'nun kurulmasıyla, 

koordineli bir çaba olarak başladı. Savunma Bakanlığı 

bünyesindeki Araştırma ve Planlama Dairesine bağlı 

olan komisyon, kuruluşundan 19 Kasım 1954'te kamu-

oyuna açıklanana kadar gizli bir organizasyon olarak 

kaldı. Sonrasında 1948’de Arap- İsrail savaşında devle-

tin liderliğinde bulunun Ben Gurion, nükleer progra-

mın kontrolünü merkezileştirerek, ona hem siyasi 

meşruiyet sağladı hem de onu istenmeyen müdahale-

lerden izole etti. Aynı zamanda İsrail'in nükleer prog-

önemli fırsatlar sunuyordu. Avrupalı Yahudiliğin yok 

edilmesine dair bu paylaşılan hafıza, İsrail liderlerinin 

ülkedeki nükleer programın geliştirilmesine ilişkin 

kararlarında tutarlı bir rol oynadı. Dışardan gelen 

tehditler ve ‘yok olma’ ihtimali ile derinleştirilen 

varoluşsal kaygı, nükleer silahlanma stratejisinin 

temelini oluşturdu. Dolayısıyla bu mantık birbiriyle 

ilişkili iki faktöre dayanıyor: varlığına yönelik dış tehdi-

din algılanması ve Yahudilerin tarihsel deneyimi. 

Aslında İsrail’i, Uluslararası prestij veya bölgesel hege-

monya elde etmenin bir yolu olarak nükleer bir politi-

ka geliştirmeye çalışan diğer devletlerden farklı kılan 

şey de bu mantıktır. Bu şekilde nükleer silahlanmayı 

sözde meşrulaştıran mesaj da uluslararası kamuoyu-

nu sunuluyor: “İsrail bunu ulusal varlığını güvende 

tutmak amacıyla gerçekleştiriyor...” 

Kasıtlı Belirsizlik

İsrail, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi 

Antlaşması, Füze Teknoloji Kontrol Rejimi, Bakteri-

yel/Biyolojik ve Toksin Silahların Geliştirilmesi, Üretil-

mesi ve Stok Yapılmasının Yasaklanması Anlaşması da 

dahil olmak üzere, kitle imha silahlarının yayılmasının 

önlenmesi anlaşmalarından hiçbirine taraf değildir. 

Nükleer silahlarını hiçbir zaman alenen test etmemiş-

tir. Kasıtlı olarak sürdürdüğü bu muğlak nükleer 

stratejisi, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaş-

malarından kaynaklanabilecek baskı ve kısıtlamalar-

dan kaçınmasını da mümkün kılıyor. Hükümetten ve 

diğer ülkelerin istihbarat topluluklarından resmi veya 

kamuoyuna açık bilgiler bulunmadığından, İsrail'in 

zaman içinde gelişen bu strateji farklı zamanlarda 

farklı işlevlere hizmet etmiştir. Başlangıçta, İsrail'in 

nükleer altyapı geliştirme çabalarını güvenli bir şekilde 

yürütmesini sağladı. Daha sonra nükleer silahların 

yayılmasını önleme politikasının odağı haline geldi-

ğinde, uluslararası toplumun İsrail’e karşı kesin bir 

pozisyon almasını engellemiş oldu. Şimdilerde ise 

bölgesel olarak nükleer güç tekelinin yalnızca kendi-

sinde bulunmasına hizmet ediyor. Başlangıçta bölge-

deki devletlerin tam anlamıyla düşmanlığı ve ezici 

askeri üstünlüğüyle ilgilenen İsrail’in tehdit algısı şu 

anda özellikle İran’ın kitle imha silahları geliştirmesine 

odaklanıyor. Bu kapsamda İran ya da başka bir devle-

tin bölgede nükleer güce ulaşması, İsrail açısından 

nükleer stratejisinin çökmesi anlamına geliyor.

Nurhak Gürel NurhakGurel

ramını çevreleyen büyük gizlilik geleneğini de başlat-

mış oldu. Bu süreçte ne kabinesini ne Knesset'i ne de 

İsrail istihbarat topluluğunu nükleer silah geliştirme 

konusundaki ilk karar hakkında bilgilendirmemiştir. 

Daha sonra 1950'ler ve 1960'lar boyunca Fransa, 

İsrail'in birincil askeri teçhizat ve yüksek teknoloji 

ürünün kaynağı olmuştur. 1967 Altı Gün Savaşı'ndan 

sonra Fransızların daha önceki yakın askeri bağlarını 

fiilen koparmasına kadar, Fransız-İsrail nükleer iş 

birliği devam etmiş; kesin doğası hakkındaki bilgiler 

ise gizliliğini korumuştur. Nükleer silahlar ile ilgili 

materyallerin ve teknolojinin gizlice edinilmesi, 

İsrail'in 1970'lerin ortalarına kadar 10, 1980'lerin 

ortalarında 100 ve 1990'da 200'e kadar nükleer savaş 

başlığı geliştirmesinde önemli ölçüde yardımcı olmuş-

tur. 

Varoluşsal Tehdit Algısı

Geçmişe bakıldığında, bölgede girdiği her savaştan 

sonra İsrail’in nükleer silah programını bir adım daha 

ileri taşıdığı görülüyor. Özellikle 1973 Arap-İsrail Sava-

şı'nın ardından, nükleer programını taktiksel nükleer 

silahların geliştirilmesini ve konuşlandırılmasını içere-

cek şekilde genişletmiştir. Bölgede yaşanan her savaş 

İsrailli liderlere, ülkelerinin nükleer kapasiteleri ilgili 

kararlarını şekillendiren Holokost’u hatırlatmada 

İsrail’in
Nükleer Silah
Stratejisi

İsrail’in
Nükleer Silah
Stratejisi

ARALIK     202021



Bu örnek, durumu ajite etme amacıyla uydurduğum 

bir örnek değil. Bu örnek, artık Müslümanlar arasında 

sıkça görülen bir durum. Dikkat ederseniz, bu kişi ev 

almak için veya ilk arabasını almak için “Allah’a ve 

Resulüne savaş açmak” olarak tarif edilen bu günahı 

işlememektedir. Bu günah, bolluk içinde yüzerken, bu 

bolluğu arttırmak için işlenmiştir. “Küfrün ve zulmün 

âleti” olmaya devam eden Müslüman’ın bu durumda 

yaratılış gayesini gerçekleştirdiğinden söz etmek 

mümkün değildir. “Dünya kafirler için cennet, Müslü-

manlar için zindandır” hadisini unutmuş insanlar, 

cenneti asıl yaşanması gereken yerde değil dünyada 

yaşamak için gayret ediyor.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde, Özdenören’in 

(2012) Kul hakkı versus insan hakkı yazısını okumuş-

tum. Özdenören, yukarıda adı geçen yazısında Batı 

Hümanizmi’nden doğan İnsan Hakları’nın bireye 

yönelik, dahası ‘Ben’e yönelik olduğunu söyler. Dolayı-

sıyla ““İnsan hakları” özneye dönük bir nitelik taşır”. 

“Kul hakkı” ise “ötekine dönük bir nitelik taşır. Birinde 

kendi benini öne çıkartma gayreti varken, ikincisinde 

ötekinin (başkasının) hakkını ihlal etmeme titizliği öne 

çıkar”.

Hatta ben, şunu da savunmuşumdur ki, kul hakkı 

insana başkasına olan hakkını helal etmemeyi keyfi bir 

       Müslümanca düşünme, çeşitli gerekçelerle bugün 

krizde olduğunu söyleyebileceğimiz bir düşünce 

haline gelmiştir. Aydınlanmayla birlikte, “aklını kullan-

ma cesaretini gösteren” her insanın en doğru bilgiye 

ulaşabileceğine yönelik görüş, zamanla bu akımın 

dışında kalan -özellikle de din kaynaklı- bilgiyi saf 

dışında tutmuştur. Bu, Türkiye gibi modern değil 

modernize edilmiş bir ülkede tepkisel bir biçimde 

ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda, Müslümanlar 

düşüncelerini bir taraftan kendilerine bir tepki biçimin-

de kendini sunmuş olan moderniteye, karşı tepki 

gösterecek şekilde kurgulamış, öbür taraftan da kuru 

bir şekilde karşı tepki gösteren kesimin yanlışını görüp 

ama aynı zamanda aydınlanmanın kıskacından kurtu-

lamamış bir biçimde dini sırf akılla açıklamaya 

çalışmışlardır. 

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler’de, 

Rasim Özdenören (2019a) şunları söyler:

Dinin buyruklarına ve yasaklarına, ancak ve yalnız 

dinin buyruğu ve yasağı olduğu için uyulur. Bir 

Müslüman için domuz eti yememenin tek sebebi 

dinin bu husustaki buyruğunu yerine getirmek 

içindir. Başka bir şey için değil. Fakat dinin hüküm-

leri içindeki hikmetleri araştırmak olsa olsa fazilet-

tir (s. 52).

YORUM YORUM

Bugün, bunu Müslümanlar’a anlatmak dünyanın en 

zor şeylerinden bir tanesidir. Çünkü, Batı düşüncesi 

bize aklın yegâne hakikat kaynağı olduğunu öğütledi. 

Dolayısıyla Batı, akıl sebebiyle dinden uzaklaşırken, 

bizim Müslümanlarımız da kolay kolay dinden vazge-

çemeyeceği için dini akılla yorumlamaya koyuldu. 

Hangi akıl? Materyalist akıl! Nedir bu materyalist akıl? 

Öncelikle, düşünce tarihinin iki temel ontolojiye 

ayrıldığını söyleyerek başlayalım: İdealist ve Materya-

list ontoloji. Hayatın birinin (genellikle Tanrı’nın) fikriy-

le başladığını savunanlar ile tesadüfen nasıl olduğu 

açıklanamayacak bir biçimde bir maddenin evrimleş-

meye başlamasıyla başladığını savunanlar. Burada 

dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var ki, bilimsel 

olduğu varsayılan ikinci görüş de aslında bir inanç 

önermesine dayanır. Yani bugün yapılan bilimsel 

çalışmalarla hayatın kaynağının madde olduğunu 

söylemek mümkün değildir, sadece pozitivist bilgi bu 

doğrultuda ilerlediği için pozitivizmi yegâne bilgi 

kaynağı sayanlar, tarihi de bir maddeyle başlatırlar. 

Batı düşünce geleneği, aslında her ikisi de bir inanç 

önermesi olarak karşımıza çıkan iki düşünce gelene-

ğinden sadece materyalizmi yegâne bilgi kaynağı 

olarak sunmuş, bunda da rasyonel aklı kullandığı için 

Müslümanlar her şeyi bu doğrultuda açıklamaya 

çalışmıştır. Halbuki burada akıl da inanılan bir şeydir, 

Tanrı’ya inanıldığı gibi. Ya Allah’ın yegâne bilgi kaynağı 

Müslümanca Düşünme Üzerinde Denemeler’de, 

Özdenören (2019) şu sözleri söyler:

İbadetlerini yapan kimse bunları kendisi için, yani 

kendi nefsini kurtarmak adına yaptığına göre, o kimse 

bunların dışında ne yapıyor, ona bakmak gerekiyor. 

Hesap günü, Allah kendisine: “Benim için ne yaptın?” 

diye sorduğunda, namaz kıldım, zekât verdim, oruç 

tuttum, Hacca gittim diye ibadetlerini dermeyan eden 

kimseye bu ibadetleri ancak kendi nefsini kurtarmak 

için yapmış olduğunu hatırlatır. Çünkü bu ibadetlere 

muhtaç olan Allah değil, fakat kendisidir. Öyleyse 

Müslüman, Allah için ne yapmış olmalıdır? Ne yapma-

sı gerekir? 

Böyle bir soruya hazırlıklı bulunmak için Müslümanın, 

ibadetlerini yapmış olmasının ötesinde belli bir “bilin-

ce” sahip bulunması gerekir. Müslüman bir yandan 

namazını, kılar, orucunu tutarken, bir yandan da 

küfrün ve zulmün âleti olmaya devam ederse, onda 

elbette belli bir bilincin bulunduğundan bahsedilemez 

(s. 101).

Son zamanlarda, hep aynı örnek üzerinden Müslü-

manların günümüzdeki halini ifşa etmeye çalışmışım-

dır: Beş vakit namazını kılan, orucunu tutan bir Müslü-

man, artık ikinci arabayı alabilmek için kredi çekiyor. 

şekilde sunan bir hak değildir. Kul hakkı kutsî bir hadis-

le emredildiği gibi “zulmedeni affetmek” de kutsî bir 

hadisle emredilmiştir. İslam ahlakı, özünde ötekine 

yönelik sorumluluk ahlakını gün yüzüne çıkarır. Fakat, 

Batılı bir yaşam tarzı yaşadığımız için bu konuyu da 

tepkisel algılamış ve kul hakkını artık ötekine yönelik 

bir sorumluluk ahlakı olmaktan çıkartıp kendi benimi-

zin lehinde kullanılan bir hak olarak algılar duruma 

gelmişizdir. Bu yazıyı okuduğum Dünya İnsan Hakları 

Günü’nde ne hikmetse bir arkadaşın İnsan Hakları 

Derneği’nde çalıştığını öğrenmem üzerine şu soruyu 

kendime sormadan edemedim: Neden İnsan Hakları 

Derneği var da Kul Hakları Derneği yok?
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olduğuna inanırsınız ya da aklın. Allah’ın yegâne bilgi 

kaynağı olduğuna inandığınız takdirde, akılla bunu 

tasdik etmek yalnızca “fazilettir”. 

Öte yandan bir de tam tersi mevkide yer alan Müslü-

manlara dikkat çeker Özdenören. Gazali’den iktibasla,

“Bu ilimleri inkâr etmekle İslâm dinine hizmet ettikleri-

ni zannedenlerin aleyhinde işledikleri cinayet çok 

büyüktür. Şeriat, bu ilimler hakkında ne müspet, ne 

menfi bir şey söylemiş değildir” der ve devam eder:

Şu misal de İmam-ı Gazali’nin: Birisi bir Hıristiyan’dan 

“Tanrıdan başka tapacak yoktur, İsa tanrının elçisidir.” 

sözünü işitiyor, kabul etmiyor: Diyor ki “Bu Hıristiyan 

sözüdür.” Düşünmüyor ki, Hıristiyan bu sözle mi kâfir 

oluyor? Yoksa Allah Resulünün peygamberliğini inkâr 

etmekle mi? (2019b, s. 86-87).

Buradan anlayacağımız, modernleşmeyle birlikte 

dindarların ürettikleri fikirlerin, İslam öyle emrediyor 

diye değil, İslamiyet’e saldıran Batı düşüncesine tepki 

göstermek için ortaya çıktıklarıdır.

Müslümanların yaşadığı bu kimlik kriziyle birlikte, 

Müslümanın bilincinde ciddi anlamda hazarlar yaşan-

mış ve artık Müslümanlar hiç de Müslümanca olma-

yan bir yaşam tarzını artarak benimsemişlerdir. 

Rasim Özdenören’in
Müslümanca
Düşünebilmesi
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Bu örnek, durumu ajite etme amacıyla uydurduğum 
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âleti” olmaya devam eden Müslüman’ın bu durumda 
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YORUM YORUM
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4
AYASOFYA CÂMİİ
SERİSİ

Geçen ayki seride Ayasofya içindeki detayların bazıla-
rından bahsetmiştik. Serinin son yazısı olacak olan bu 
yazıda ise; yine Ayasofya’nın iç detaylarından olan bazı 
mozaiklerinden bahsedeceğiz ve en sonda da küçük bir 
sürpriz sizleri beklemekte…

Resim kaynak; Pinterest

Elif Arslan elifarsslan05@gmail.com
KÜLTÜR SANAT KÜLTÜR SANAT

       AYASOFYA’DAKİ BİLİNEN VE ÇOK BİLİNME-
YEN MOZAİKLERDEN BAZILARI

Ayasofya’nın kapılarından belki de en önemli ikisini 
anlatırken VI. Leon Mozaiği ve Sunu Mozaiği’nden 
biraz bahsetmiştik. Onların dışında ve onlara ek olarak 
Ayasofya’da pek çok mozaik bulunmaktadır. Hattat 
Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin hat sergisi gibi 
Ayasofya’nın bir de mozaik sergisine sahip olduğunu 
söylersek zannediyorum hata etmiş olmayız. Son 
olarak onlardan birkaçını sizlere sunuyorum.

Apsis Mozaiği

Ayasofya’nın kapılarından geçip iç narthekse vardığı-
mızda göze çarpan ilk mozaik Apsis Mozaiği olsa 
gerek. Hemen hemen Ayasofya’ya giden herkesin 
dikkatini celbeden bu mozaik, İkonaklazma1 ( Tasvir 
Kırıcılık) döneminden sonra Ayasofya’da yapılmış olan 
ilk figürlü mozaik (9. Yüzyıl) olması bakımından son 
derece mühimdir. Doğu uçtaki yarım kubbenin 
içerisinde bulunan mozaikte, tahtında koyu lacivert 
elbisesi ile oturan Hz. Meryem ve kucağında çocuk Hz. 
İsa tasvir edilmiştir.

Apsiste Bulunan İki Melek

Kaynakça:
EYİCE, Semavi, Ayasofya Mozaikleri ve bunları meydana çıkartan 
Thomas Whittemore, 1951
ERDİHAN, Yavuz,  AYASOFYA’DA ZOE VE KOMNENOS MOZAİK-
LERİ: RESİMSEL DÜZENLEME VE KONU ÜZERİNE, 2015
Ayasofya Müzesi Belgeseli (2010) Yönetmen: Hikmet Yaşar 
Yenigün / Yapımcı: Şenol Demiröz
Gli resimleri kaynakça: tr.pinterest.com

Dipnotlar
1. Bizans İkonaklazmı, ikonaların ibadetlere zarar verdikleri düşün-
cesiyle III. Leon (717-741) tarafından imha edilmeye başlanması 
sürecidir. Yaklaşık 120 yıl sürmüştür.
2. Islak alçı ya da sıva üzerine suyla karıştırılan boya ile yapılmış 
duvar resim tekniği.
3. Antik Yunan, Roma ve Hristiyan mimarlığında; sanatsal heykel-
lerin, süslemelerin ve dinî içerikli tasvirlerin yer aldığı duvar 
yüzeyleridir.
4. Esas isminin renginden dolayı ‘Gri’ olduğu fakat yabancı turistle-
rin, Gri’yi Gli olarak telaffuz etmeleri dolayısıyla isminin bu şekilde 
kaldığı söylenir.Apsis Mozaiği, resim kaynakça: kulturportali.gov.tr

 
9. yüzyılın ikinci yarısında apsise eklendiği düşünülen 
meleklerden Cebrail’in tasviri apsisin sağ kısmında, 
Mikail’in tasviri ise apsisin sol kısmında bulunmaktadır. 
Cebrail tasvirini büyük ölçüde görüyor olsak da Mikail 
tasvirini kanat ucu ve ayağı haricinde görememekteyiz. 
Cebrail bir elinde asa, diğer elinde ise bir küre tutmaktadır.

Cebrail tasviri, resim kaynakça: arkeofili.com

Deisis Kompozisyonu yahut Kıyamet Günü Yaka-
rışı

Deisis Kompozisyonu yahut Kıyamet
Günü Yakarışı, resim kaynak: arkeofili.com

Güney galerinin batı duvarında bulunan mozaiğin 
sağında İoannes Prodromos (Vaftizci Yahya), solunda 
Hz. Meryem, ortada ise Hz. İsa betimlemeleri bulun-
maktadır. Mozaikte Hz. Meryem ve Vaftizci Yahya’nın, 
kıyamet günü insanların affedilmesi için Hz. İsa’ya 
yakarmaları tasvir edilir. Deisis, Rönesans Dönemi’nin 
Bizans Sanatı’ndaki son tipik örneğidir. 

Kubbedeki Seraphim Melekleri

Pandantifler üzerinde yer alan bu 4 melek; Hristiyan 
inancında cennetin bekçileri olarak Hz. İsa’nın tahtını 
koruduğuna inanılan, bir baş ve altı kanattan oluşan 
Seraphim meleklerinin bir tasviridir. Yalnız doğu 
cephede bulunan melekler mozaikten olup, geri kalan 
iki melek Doğu Roma döneminde bozuldukları için 
fresk (fresko)2 şeklinde yenilenmişlerdir.

Meleklerden yüzü açılmış olan,
kaynak: tarihvearkeoloji.blogspot.com

Tympanon’daki3 Patrik Mozaikleri
 

resim kaynak: arkeofili.com

Galerilerin üstünde ve pencerelerin alt kısmında 
bulunan aziz tasvirlerinin bir kısmı günümüze ulaşabil-
miştir. Birinci nişte Konstantinopolis Patriği Genç 
İgnatios, dördüncü nişte Konstantinopolis Patriği Aziz 
İoannes Khrysostomos, altıncı nişte Antiocheia 
(Antakya) piskoposu Aziz İgnatios Theophoros yer 
almaktadır. Yedinci nişte tasvir edilen figürün ise 
Athanasius olduğu düşünülmektedir.

Zoe ve Komnenos Mozaikleri

Zoe Mozaiği, resim kaynak: arkeofili.com

Komnenos Mozaiği, resim kaynakça: kulturportali.gov.tr

Güney galerisi bağış sahnelerinin tasvir edildiği dinî 
mozaiklerle bezenmiştir. Zoe ve Komnenos Mozaikleri 
de güney galerinin doğu duvarında bulunan bir pence-
renin iki yanında yer almaktadır. Mozaiklerde; İmpara-
tor ve İmparatoriçe’lerin ellerinde tuttukları para 
keseleri ve kâğıt tomarlarından da anlaşılacağı üzere; 
Ayasofya onarımları için yaptıkları bağışlar simgelen-
mektedir. Zoe Mozaiği’nde(11. Yüzyıl); İmparatoriçe 
Zoe ve eşi İmparator IX. Konstantinos (1042-1055) Hz. 
İsa’nın sağında ve solunda yer alırlar. Aynı şekilde 
Komnenos Mozaiği’nde (12. Yüzyıl) de İmparator II. 
İoannes Komnenos (1118-1143) eşi Macar kralı 
Layoş’un kızı İmparatoriçe Eirene ile birlikte, kucağın-
da çocuk Hz. İsa’yı tutan Hz. Meryem’in sağında ve 
solunda tasvir edilmiştir. Bu mozaiğin yanına sonra-
sında İmparator ve İmparatoriçe’nin oğulları Prens 
Alexios da eklenmiştir.

Prens Alexios, resim kaynak: hagiasophiaturkey.com

AYASOFYA CÂMİİ’NİN MİHMANDARI VE BEKÇİSİ 
KEDİ GLİ

2004 yılında Ayasofya’nın güvenlik kulübesinde 
doğan Gli4, o tarihten bu yana hem Ayasofya’nın 
mihmandarlığını hem de bekçiliğini yapmakta. Fakat 
dünyanın en meşhur kedilerinden birisi olması 
hasebiyle Ayasofya’yı görmeye gelenlerin yoğun ilgisi, 
Gli’yi rahatsız ediyor. Lütfen onun da bir canlı olduğu-
nu unutmadan ona yaklaşalım…

resim kaynak: arkeofili.com

Serinin en başında da belirttiğim gibi Ayasofya’yı üç 
dört sayfaya sığdırmak mümkün değildir. Ancak belirli 
şeylere değinebildiğimiz seride ne yazık ki değinmek 
isteyip değinemediğimiz bölümler takdir edersiniz ki 
çoğunluktadır. Okuyup, işittiklerimizi hatalı ifade ettik 
ise affola…
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       AYASOFYA’DAKİ BİLİNEN VE ÇOK BİLİNME-
YEN MOZAİKLERDEN BAZILARI

Ayasofya’nın kapılarından belki de en önemli ikisini 
anlatırken VI. Leon Mozaiği ve Sunu Mozaiği’nden 
biraz bahsetmiştik. Onların dışında ve onlara ek olarak 
Ayasofya’da pek çok mozaik bulunmaktadır. Hattat 
Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin hat sergisi gibi 
Ayasofya’nın bir de mozaik sergisine sahip olduğunu 
söylersek zannediyorum hata etmiş olmayız. Son 
olarak onlardan birkaçını sizlere sunuyorum.

Apsis Mozaiği

Ayasofya’nın kapılarından geçip iç narthekse vardığı-
mızda göze çarpan ilk mozaik Apsis Mozaiği olsa 
gerek. Hemen hemen Ayasofya’ya giden herkesin 
dikkatini celbeden bu mozaik, İkonaklazma1 ( Tasvir 
Kırıcılık) döneminden sonra Ayasofya’da yapılmış olan 
ilk figürlü mozaik (9. Yüzyıl) olması bakımından son 
derece mühimdir. Doğu uçtaki yarım kubbenin 
içerisinde bulunan mozaikte, tahtında koyu lacivert 
elbisesi ile oturan Hz. Meryem ve kucağında çocuk Hz. 
İsa tasvir edilmiştir.

Apsiste Bulunan İki Melek

Kaynakça:
EYİCE, Semavi, Ayasofya Mozaikleri ve bunları meydana çıkartan 
Thomas Whittemore, 1951
ERDİHAN, Yavuz,  AYASOFYA’DA ZOE VE KOMNENOS MOZAİK-
LERİ: RESİMSEL DÜZENLEME VE KONU ÜZERİNE, 2015
Ayasofya Müzesi Belgeseli (2010) Yönetmen: Hikmet Yaşar 
Yenigün / Yapımcı: Şenol Demiröz
Gli resimleri kaynakça: tr.pinterest.com

Dipnotlar
1. Bizans İkonaklazmı, ikonaların ibadetlere zarar verdikleri düşün-
cesiyle III. Leon (717-741) tarafından imha edilmeye başlanması 
sürecidir. Yaklaşık 120 yıl sürmüştür.
2. Islak alçı ya da sıva üzerine suyla karıştırılan boya ile yapılmış 
duvar resim tekniği.
3. Antik Yunan, Roma ve Hristiyan mimarlığında; sanatsal heykel-
lerin, süslemelerin ve dinî içerikli tasvirlerin yer aldığı duvar 
yüzeyleridir.
4. Esas isminin renginden dolayı ‘Gri’ olduğu fakat yabancı turistle-
rin, Gri’yi Gli olarak telaffuz etmeleri dolayısıyla isminin bu şekilde 
kaldığı söylenir.Apsis Mozaiği, resim kaynakça: kulturportali.gov.tr

 
9. yüzyılın ikinci yarısında apsise eklendiği düşünülen 
meleklerden Cebrail’in tasviri apsisin sağ kısmında, 
Mikail’in tasviri ise apsisin sol kısmında bulunmaktadır. 
Cebrail tasvirini büyük ölçüde görüyor olsak da Mikail 
tasvirini kanat ucu ve ayağı haricinde görememekteyiz. 
Cebrail bir elinde asa, diğer elinde ise bir küre tutmaktadır.

Cebrail tasviri, resim kaynakça: arkeofili.com

Deisis Kompozisyonu yahut Kıyamet Günü Yaka-
rışı

Deisis Kompozisyonu yahut Kıyamet
Günü Yakarışı, resim kaynak: arkeofili.com

Güney galerinin batı duvarında bulunan mozaiğin 
sağında İoannes Prodromos (Vaftizci Yahya), solunda 
Hz. Meryem, ortada ise Hz. İsa betimlemeleri bulun-
maktadır. Mozaikte Hz. Meryem ve Vaftizci Yahya’nın, 
kıyamet günü insanların affedilmesi için Hz. İsa’ya 
yakarmaları tasvir edilir. Deisis, Rönesans Dönemi’nin 
Bizans Sanatı’ndaki son tipik örneğidir. 

Kubbedeki Seraphim Melekleri

Pandantifler üzerinde yer alan bu 4 melek; Hristiyan 
inancında cennetin bekçileri olarak Hz. İsa’nın tahtını 
koruduğuna inanılan, bir baş ve altı kanattan oluşan 
Seraphim meleklerinin bir tasviridir. Yalnız doğu 
cephede bulunan melekler mozaikten olup, geri kalan 
iki melek Doğu Roma döneminde bozuldukları için 
fresk (fresko)2 şeklinde yenilenmişlerdir.

Meleklerden yüzü açılmış olan,
kaynak: tarihvearkeoloji.blogspot.com

Tympanon’daki3 Patrik Mozaikleri
 

resim kaynak: arkeofili.com

Galerilerin üstünde ve pencerelerin alt kısmında 
bulunan aziz tasvirlerinin bir kısmı günümüze ulaşabil-
miştir. Birinci nişte Konstantinopolis Patriği Genç 
İgnatios, dördüncü nişte Konstantinopolis Patriği Aziz 
İoannes Khrysostomos, altıncı nişte Antiocheia 
(Antakya) piskoposu Aziz İgnatios Theophoros yer 
almaktadır. Yedinci nişte tasvir edilen figürün ise 
Athanasius olduğu düşünülmektedir.

Zoe ve Komnenos Mozaikleri

Zoe Mozaiği, resim kaynak: arkeofili.com

Komnenos Mozaiği, resim kaynakça: kulturportali.gov.tr

Güney galerisi bağış sahnelerinin tasvir edildiği dinî 
mozaiklerle bezenmiştir. Zoe ve Komnenos Mozaikleri 
de güney galerinin doğu duvarında bulunan bir pence-
renin iki yanında yer almaktadır. Mozaiklerde; İmpara-
tor ve İmparatoriçe’lerin ellerinde tuttukları para 
keseleri ve kâğıt tomarlarından da anlaşılacağı üzere; 
Ayasofya onarımları için yaptıkları bağışlar simgelen-
mektedir. Zoe Mozaiği’nde(11. Yüzyıl); İmparatoriçe 
Zoe ve eşi İmparator IX. Konstantinos (1042-1055) Hz. 
İsa’nın sağında ve solunda yer alırlar. Aynı şekilde 
Komnenos Mozaiği’nde (12. Yüzyıl) de İmparator II. 
İoannes Komnenos (1118-1143) eşi Macar kralı 
Layoş’un kızı İmparatoriçe Eirene ile birlikte, kucağın-
da çocuk Hz. İsa’yı tutan Hz. Meryem’in sağında ve 
solunda tasvir edilmiştir. Bu mozaiğin yanına sonra-
sında İmparator ve İmparatoriçe’nin oğulları Prens 
Alexios da eklenmiştir.

Prens Alexios, resim kaynak: hagiasophiaturkey.com

AYASOFYA CÂMİİ’NİN MİHMANDARI VE BEKÇİSİ 
KEDİ GLİ

2004 yılında Ayasofya’nın güvenlik kulübesinde 
doğan Gli4, o tarihten bu yana hem Ayasofya’nın 
mihmandarlığını hem de bekçiliğini yapmakta. Fakat 
dünyanın en meşhur kedilerinden birisi olması 
hasebiyle Ayasofya’yı görmeye gelenlerin yoğun ilgisi, 
Gli’yi rahatsız ediyor. Lütfen onun da bir canlı olduğu-
nu unutmadan ona yaklaşalım…

resim kaynak: arkeofili.com

Serinin en başında da belirttiğim gibi Ayasofya’yı üç 
dört sayfaya sığdırmak mümkün değildir. Ancak belirli 
şeylere değinebildiğimiz seride ne yazık ki değinmek 
isteyip değinemediğimiz bölümler takdir edersiniz ki 
çoğunluktadır. Okuyup, işittiklerimizi hatalı ifade ettik 
ise affola…
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şeylerden sadece ve sadece biri. Nitekim olmaya da bilirdi (mesela; hayatını 
mahvetmiş bir karara imza atmışsın, yıllar sonra o kararın senin için büyük bir 
felaket olduğunu iyice anlıyorsun. Bir de tüm sonuçları görmüş gibi O karar anına 
ışınlandığını düşün ve birden o kararı değiştirdiğini vb... o zaman başka şekillenecek 
herşey).

Şayet Ruh dolaşıyorsa (bu doğruysa); O Ruh, dünyada bir sürgün gibi kaçıp, kendine 
eş olan Ruha "gizlice" dolanıyordur. onunla ilgileniyor, onunla bütünleniyor, onu 
temaşa ediyordur. Ve yine şayet Ruh, çok güçlü bir eşleşme sağlamışsa; insan, 
beden de bile değişimi hafif olsa da hisseder, gibidir.
Buradaki Ruhun özelliği; genel Ruh tanımından, temelde iki boyutla, farklılaşmak 
istiyor/farklılaşıyor: 1- Bedenle bitişik ya da bedenle tamamen içiçe değil; ondan 
ayrık ve dışarda olması ( dışarıya kaçabilmesi) 2- Bedenle ilişkisi sürekli değil, kesik 
olması.

Kısacası: 

Ruhum sürgündeyse; dışarıda kendi eşine dolanan / dolanmış, gerçek hayatta 
yaşamadıklarımızı, kaçırdıklarımız, yakalamak için başka mümkün senaryoların 
peşinden giden, onları yaşamaya çalışan, süper iletken -geçişken bir "güç", olabilir.
Ve yine bu doğruysa; O halde uzun süredir sürgüne giden, sürgünde kalan, yitip 
giden, kendi Ruhumu geri çağırmanın anlamlı olduğu, söylenebilir.

       Geçenlerde bir arkadaşımla görüşürken bana rüyasını anlattı. O an aklımda 
tuhaf, tuhaf  olduğu kadar da kaçık sayılabilecek bir görüş,  şimşek gibi çaktı.

Şöyle:

Çok çeşitlilikte adına "Ruh Teorileri" diye bileceğimiz teoriler  mevcut. Her filozofun, 
düşünürün Ruh tanımı, diğerinden az da olsa farklılık arz edebiliyor. Eski kültürlerde 
de Ruh tanımları bulunmakta. Onların da kendi içinde Ruha İlişkin farklı katmanları 
var. "Ruhun Bilimi"ni yapmaya çalışan Psikolojide anlatılan (tanımlanan) Ruh'ları 
şimdilik  bagajı hafifletmek için bir yana bırakalım. 

Bunca çeşit Ruh tanımları, açıklamaları, betimlemeleri Dahilinde Onlarda - hemen 
hemen- ORTAK bir eksene (karaktere) rastlamak mümkün. 

Buna göre; Ruh, ya insanın içinde olan onunla (bedenle) bitişik ya bedenden farklı 
olup aynı yerde olan ya bedenden düşük onun himayesinde altında olan ya da 
bedenden  üstün olup onu yöneten, vb.. bir şey.

Yani; ya insanla bitişik ya da insanla iç içe. Dolayısıyla insanla sürekli beraber olan ve 
süreklilik gösteren, bir Şey. Buna ilaveten insanla (bedenle) hareket eden bir şey. 
Hatta bir görüşe göre; bedenin hareketini sağlayan, temin eden, bir şey
Lakin şöyle düşünmek de mümkün olabilir: 

Ruh,  duran  değil bilakis dolaşan bir şey. Rüyadayken  dolaşma oranı, daha fazlaca 
fakat gündelik hayatta da insanı Bazen terk eden ve geri gelen (tıpkı bir nefes gibi), 
sonra; his taşıyan, sezgi taşıyan, birden kafanın içine fikirler, zanlar, hayaller, suret-
ler, üfleyen şey. Hiç tanımadığın bir yeri yahut birini; daha önce görmüş- gitmiş- 
tanımış -gibi olma durumu, dejavular... İşte tüm bunlar, Ruhun dolaşırken değdiği 
(topladığı), ulaştığı, belirgin olmasa da iz ya da işaret olarak sunduğu şeyler.

Şayet bu doğruysa; O halde, Ruhun çok sevdiği birisine gitmesi de Doğrudur. Yani; 
sen, birini bilinç düzeyinde sevsen de sevmesen de O Ruh kendisine eş gelecek (eş 
gördüğü) başka Ruha doğru yöneliyor. Bunu beğenide, sevgide az ama tutkulu 
Aşkta daha net anlayabiliyoruz. Bu durumda; seçim yapan asli güç, Ruhtur. Aşk, tek 
taraflı olsa bile, Ruh kendisine uygun olduğu kendisini tamamladığı Ruha yöneliyor, 
onunla Eşleşiyor, onun yanına "gizlice" kaçıveriyor. 

İnsanlar günlük hayatta, Cin gibi uyanık olduklarında bile, Ruh dışarıda dolaşıyor 
olabilir. Modern zamanda; Telepatik, Parapsikolojik vb olgular, eski zamanlarda; "La 
Zaman- La Mekan" anlatılar, belki de bu Ruh gücünü (meylini-çekimini-seçimini) 
gösteriyor.

Peki Ruh dışarıya çıktığı zaman ne oluyor? : 

Ruh dışarıya çıktığı zaman, insanın tek boyutlu gerçek yaşamının ulaşamadığı çoklu 
yaşamın mümkünlerini yaşıyor. Belki bu resim, biraz "Çoklu Evren" teorisindeki 
içeriklere benziyor. Mesela; bizler bu dünyada her yaptığımız, ettiğimiz, şeylerin 
sonuçları olan sahnedeyiz. Yani gördüğümüz ve olduğumuz şeyler; değişik şartların, 
tercihlerin, kabullerin...vb toplanıp ortaya çıktığı bir sonuç (mesela; masada oturan 
muhasebeci; belirli aşamalardan geçmiş, şekillenmiş, biri) fakat bu; bazı kararlarla, 
olgularla, durumlarla, tek boyuta inmiş ve indirgenmiş şeyler; olması gereken 

Salih Remzi Efendi

BİR RUH DOLAŞMAYA GİTTİ:

DOLAŞAN RUH VE AŞK HAKKINDA 
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şeylerden sadece ve sadece biri. Nitekim olmaya da bilirdi (mesela; hayatını 
mahvetmiş bir karara imza atmışsın, yıllar sonra o kararın senin için büyük bir 
felaket olduğunu iyice anlıyorsun. Bir de tüm sonuçları görmüş gibi O karar anına 
ışınlandığını düşün ve birden o kararı değiştirdiğini vb... o zaman başka şekillenecek 
herşey).

Şayet Ruh dolaşıyorsa (bu doğruysa); O Ruh, dünyada bir sürgün gibi kaçıp, kendine 
eş olan Ruha "gizlice" dolanıyordur. onunla ilgileniyor, onunla bütünleniyor, onu 
temaşa ediyordur. Ve yine şayet Ruh, çok güçlü bir eşleşme sağlamışsa; insan, 
beden de bile değişimi hafif olsa da hisseder, gibidir.
Buradaki Ruhun özelliği; genel Ruh tanımından, temelde iki boyutla, farklılaşmak 
istiyor/farklılaşıyor: 1- Bedenle bitişik ya da bedenle tamamen içiçe değil; ondan 
ayrık ve dışarda olması ( dışarıya kaçabilmesi) 2- Bedenle ilişkisi sürekli değil, kesik 
olması.

Kısacası: 

Ruhum sürgündeyse; dışarıda kendi eşine dolanan / dolanmış, gerçek hayatta 
yaşamadıklarımızı, kaçırdıklarımız, yakalamak için başka mümkün senaryoların 
peşinden giden, onları yaşamaya çalışan, süper iletken -geçişken bir "güç", olabilir.
Ve yine bu doğruysa; O halde uzun süredir sürgüne giden, sürgünde kalan, yitip 
giden, kendi Ruhumu geri çağırmanın anlamlı olduğu, söylenebilir.

       Geçenlerde bir arkadaşımla görüşürken bana rüyasını anlattı. O an aklımda 
tuhaf, tuhaf  olduğu kadar da kaçık sayılabilecek bir görüş,  şimşek gibi çaktı.

Şöyle:

Çok çeşitlilikte adına "Ruh Teorileri" diye bileceğimiz teoriler  mevcut. Her filozofun, 
düşünürün Ruh tanımı, diğerinden az da olsa farklılık arz edebiliyor. Eski kültürlerde 
de Ruh tanımları bulunmakta. Onların da kendi içinde Ruha İlişkin farklı katmanları 
var. "Ruhun Bilimi"ni yapmaya çalışan Psikolojide anlatılan (tanımlanan) Ruh'ları 
şimdilik  bagajı hafifletmek için bir yana bırakalım. 

Bunca çeşit Ruh tanımları, açıklamaları, betimlemeleri Dahilinde Onlarda - hemen 
hemen- ORTAK bir eksene (karaktere) rastlamak mümkün. 

Buna göre; Ruh, ya insanın içinde olan onunla (bedenle) bitişik ya bedenden farklı 
olup aynı yerde olan ya bedenden düşük onun himayesinde altında olan ya da 
bedenden  üstün olup onu yöneten, vb.. bir şey.

Yani; ya insanla bitişik ya da insanla iç içe. Dolayısıyla insanla sürekli beraber olan ve 
süreklilik gösteren, bir Şey. Buna ilaveten insanla (bedenle) hareket eden bir şey. 
Hatta bir görüşe göre; bedenin hareketini sağlayan, temin eden, bir şey
Lakin şöyle düşünmek de mümkün olabilir: 

Ruh,  duran  değil bilakis dolaşan bir şey. Rüyadayken  dolaşma oranı, daha fazlaca 
fakat gündelik hayatta da insanı Bazen terk eden ve geri gelen (tıpkı bir nefes gibi), 
sonra; his taşıyan, sezgi taşıyan, birden kafanın içine fikirler, zanlar, hayaller, suret-
ler, üfleyen şey. Hiç tanımadığın bir yeri yahut birini; daha önce görmüş- gitmiş- 
tanımış -gibi olma durumu, dejavular... İşte tüm bunlar, Ruhun dolaşırken değdiği 
(topladığı), ulaştığı, belirgin olmasa da iz ya da işaret olarak sunduğu şeyler.

Şayet bu doğruysa; O halde, Ruhun çok sevdiği birisine gitmesi de Doğrudur. Yani; 
sen, birini bilinç düzeyinde sevsen de sevmesen de O Ruh kendisine eş gelecek (eş 
gördüğü) başka Ruha doğru yöneliyor. Bunu beğenide, sevgide az ama tutkulu 
Aşkta daha net anlayabiliyoruz. Bu durumda; seçim yapan asli güç, Ruhtur. Aşk, tek 
taraflı olsa bile, Ruh kendisine uygun olduğu kendisini tamamladığı Ruha yöneliyor, 
onunla Eşleşiyor, onun yanına "gizlice" kaçıveriyor. 

İnsanlar günlük hayatta, Cin gibi uyanık olduklarında bile, Ruh dışarıda dolaşıyor 
olabilir. Modern zamanda; Telepatik, Parapsikolojik vb olgular, eski zamanlarda; "La 
Zaman- La Mekan" anlatılar, belki de bu Ruh gücünü (meylini-çekimini-seçimini) 
gösteriyor.

Peki Ruh dışarıya çıktığı zaman ne oluyor? : 

Ruh dışarıya çıktığı zaman, insanın tek boyutlu gerçek yaşamının ulaşamadığı çoklu 
yaşamın mümkünlerini yaşıyor. Belki bu resim, biraz "Çoklu Evren" teorisindeki 
içeriklere benziyor. Mesela; bizler bu dünyada her yaptığımız, ettiğimiz, şeylerin 
sonuçları olan sahnedeyiz. Yani gördüğümüz ve olduğumuz şeyler; değişik şartların, 
tercihlerin, kabullerin...vb toplanıp ortaya çıktığı bir sonuç (mesela; masada oturan 
muhasebeci; belirli aşamalardan geçmiş, şekillenmiş, biri) fakat bu; bazı kararlarla, 
olgularla, durumlarla, tek boyuta inmiş ve indirgenmiş şeyler; olması gereken 
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      Anadolu’dan çıkmış olan ve Türk sinema tarihinin önemli isimlerinden Ahmet 
Uluçay, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyünde 2 Aralık 1954'te dünya-
ya geldi. İlkokulu bitirdikten sonra bir süre çobanlık yapan, inşaat işçiliği, kamyon 
şoförlüğü, hamallık ve tavukçuluk gibi çeşitli işlerde çalışan Uluçay, aynı zamanda 
sinema tutkunu olan bir sanatçıdır.

Uluçay, küçük yaşlardan beri resim sanatıyla ilgilenmekteydi. Çizdiği resimlerin 
arkasından ‘Keşke şu resimleri kımıldatabilsem’ düşüncesi geçerken köylerine gelen 
gezici bir film ekibi sayesinde sinemayla tanıştı ve sinemacı olmaya karar verdi. 
Köydeki bir arkadaşının yardımıyla birlikte, kitaplardaki sinema makinesi çizimleri-
ne bakarak amatör bir sinema makinesi yaptı. 

Ardından ikinci el 8mm bir analog kamera alarak sinema hayatına başladı. Köyünde 
“Şair Ahmet” olarak tanınan Uluçay, edebiyata olan ilgisini ve bilgisini filmlerine de 
yansıttı. 

Optik Düşler, Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak, Kaza gibi gerçeküstü bir 
üslupla çektiği birden fazla kısa filmiyle Türkiye’de tanınmaya başladı ve birçok 
değerli ödüle layık görüldü. İlk uzun metrajlı filmini kendi hayatından ilham alarak 
yazan ve yöneten Uluçay, filmin ismini “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” 
olarak belirledi. İlk uzun metrajlı filmiyle İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde “En 
İyi Film Ödülü” başta olmak üzere dünya çapında birçok ödüle sahip layık görüldü. 
Yönetmen Uluçay’ı ve sanatını farklı kılan en önemli unsurlardan biri, kendi 
söylemiyle ‘‘Çocuk gözüyle çekilmiş filmler”i olabilir. Filmlerinin hikâyeleri sade gibi 
görünse de içinde farklı gerçeklikler ve incelikler barındırmaktadır. Hayatın gerçekli-
ğini kendi süzgecinden geçirerek filmini seyirciye sunar. Bu özelliği filmlerinin 
(özellikle kısa filmlerinin) düş öğeleri barındırmasına sebep olmuştur. Yönetmenimi-
zin bir sıra dışı özelliği de uzun metrajlı filmini hiç set tecrübesi görmeden çekmesi 
ve asıl mesleği oyunculuk olmayan insanlarla çalışmasıdır. Örneğin Karpuz 
Kabuğundan Gemiler Yapmak filmindeki ana karakterleri Tepecik köyündeki çocuk-
lardan seçip, oynatmıştır. Bu ve bunun gibi faktörlerin tümü Ahmet Uluçay’ı Türk 
sinemasına adını altın harflerle yazdırmasına vesile olmuştur.

2007'de başladığı ikinci uzun metraj filmi olacak "Bozkırda Deniz Kabuğu" filmine 
sağlık sorunları nedeniyle devam etme imkanı bulamamıştır ve beyin tümörü 
teşhisiyle kaldırıldığı hastanede tedavi görürken zatürreye yakalanan Ahmet 

    Kültürümüz içerisinde vakıfların önemli bir yer 

tutması su götürmez bir gerçektir ki; bu yüzden mede-

niyetimizi “vakıf medeniyeti” olarak adlandırırız. 

Narsizmin insanları etkisi altına almaya çalıştığı 

günümüz dünyasında bu adlandırmanın anlamlandırıl-

ması hayati önem taşımaktadır. Tarihimizde birey, 

toplum içinde sosyalleşerek karakter gelişimini 

tamamlamasına karşın, günümüzde birey kendisini 

toplumdan soyutlayarak bu gelişimi sağlama iddiasın-

dadır. Modernliğin hayatımıza girmesiyle birlikte “şu 

an”dan önce ne varsa eleştirme, yok sayma ve hatta 

reddetme eğilimi; kültürümüzle, tarihimizle, toplum-

sal hayatımızla olan bağımızı zedeledi. Hasar görmüş 

olan “tarih – toplum – insan” üçgeni bir buhranın 

habercisi olarak karşımızda durmaktadır. Bir medeni-

yet ihyasından söz edeceksek eğer kâinatı küçülttüğü-

müzde karşımıza çıkan “insan”dan başlamalıyız. Kendi-

mizden medeniyetimize uzanan zorlu, uzunca bir yol 

bu …

Yakın geleceğin muhatabı olarak ‘gençlik’, bir medeni-

yetin (ya da üzülerek söylüyorum; bir medeniyetsizli-

ğin) mimarlarıdır. Zamanın ruhu idrak edilir, kainattaki 

PORTRE YORUM

Uluçay, 30 Kasım 2009'da, 55 yaşındayken vefat etmiştir. Sinemaseverlerin, kendisi-
nin tek uzun metrajlı filmi olan Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmini ve kısa 
metraj filmlerini izlemesini tavsiye ederim. Aynı zamanda Küre Yayınları tarafından 
yayımlanan ve yönetmenin günlük olarak notlarını kayıt altına aldığı “Sinema İçin 
Bunca Acıya Değer mi?” isimli kitap, Uluçay’ın sinema hayatından önemli pasajlar 
sunuyor. 

Kendisini rahmetle anıyor, Türk sinemasının nice Uluçay’lar kazanacağına inanıyo-
ruz. 

Baturay Tunçat BaturayTuncat

varlığının bilincinde olunur ve toplum doğru yorumla-

nırsa Yusuf KAPLAN’ın dediği gibi ‘reklam arasında 

olan medeniyet’imiz tekrar yayına başlayabilir. Yoksa 

dünyaya ben merkezli bakan, özgürlük vaat edip 

tutsaklık sunan ve çıkarcılığı kutsallaştıran modern 

paradigmanın çarkları arasında toplumuna, tarihine, 

kültürüne ve kendisine yabancılaşmış bireylerin (genel 

anlamda toplumun) medeniyetsizleştirilmesi söz 

konusu olacaktır. 

Bir medeniyetin sürdürücüleri, ya da onu yeniden inşa 

etmek isteyenlerse ancak geriye dönüp baktıklarında 

gereken dersi alabilirler. Tarih, olduğu gibi bugüne 

taşıyabileceğimiz bir geçmiş olmadığı gibi, uyanmak 

istediğimiz bir uyku veya rüya değildir. Tarih bizim 

üzerinde düşündüğümüz geçmiştir ve bu geçmiş bize 

“vakıf medeniyeti” olmanın ne demek olduğunu son 

derece harika bir şekilde öğretiyor. Kültüre ve tarihe 

yabancılaşmamak için her zaman tarihte ihya edilmesi 

gereken bir şeyler mevcuttur. Benmerkezcilikten 

kurtulmanın tüm imkân şartları medeniyetimizde 

mevcuttur örneğin. Benmerkezciliğin hüküm sürdüğü 

dünyada ise tek gördüğümüz ise çıkar savaşlarından 

Tawfiq Ali OzturkTawfiqAliKeeper
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ve özenti bir liberalizmden başka bir şey midir? Tesanü-

dün olmadığı dünyada artık her şey değişmiş, insanı 

insan yapan değerler kaidesinden sökülüp atılmak 

istenmemiş midir? Artık paylaşımın yerini alan nedir? 

On dokuzuncu yüzyılın en önemli romancılarından 

Balzac’ın dediği gibi, “artık arkadaşlık yok, yalnızca 

1000 Frank var” sözü ile özetlenen bir “nizam”dır 

elimizde olan. (Buna şayet bir nizam demek mümkün-

se.)

 

Ümit ve korku arasındaki mücadelede var olmak, 

‘ben’in ‘biz’de hayat bulduğu vakıf kültürümüzün 

varlığının devamına bağlıdır. Aslolan “ben” değil, “biz” 

olabilmektir zira. İçinde yaşadığımız bu son derece 

ferdî dünyada “biz” olmak, meydan okumaların en 

anlamlılarından biridir aynı zamanda. Güzel yazı 

öğreten, sakız ağacı diken, meyve yediren, dara düşen-

lerin vergisini ödeyen, göl temizleyen, hasta haklarını 

koruyan, Boğaz’da temiz hava aldıran gibi onlarca 

farklı alanda yüzlerce vakfı bünyesinde barındıran 

tarihimizi hatırlamakla işe başlayabiliriz. 
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    Uzun uzadıya akıp giden kamış sazlıklarla dolu 

derenin kıyısında, kıvrım kıvrım kıvrılan toprak yolda 

yürüyorduk. Ansızın durup beklemeye başladık. Neyi 

bekliyorduk bilemiyordum; ama garip bir merak 

içerisindeydim. Kafamda öyle sorular dönmeye başla-

mıştı ki, kendimce cevaplar bulmaya çalıştım. Çünkü 

beklemenin başka bir açıklaması yoktu benim için. 

Muhtemeldir ki birini bekliyorduk, fakat uzun bir süre 

bekleyince bulduğum cevapların yanlış olduğunu 

anladım. Pek gelen giden olmadı çünkü.  Dedeme 

döndüm onu seyretmeye başladım. O an öyle huzur-

luydu ki beklememizin sebebini sormaya çekindim. 

Kıvranmalarımdan bir şeyleri soracağımı anlamıştı 

ama benim sormamı bekleyerek hiç bir şey demeden 

etrafı izlemeye devam etti. Bir şey sorulmadan pek 

konuşmayı, cevap vermeyi sevmezdi biliyordum. 

Bildiğim için de daha fazla beklemeden sordum:

- Birini mi bekliyoruz? 

O an kendinden geçercesine gülmeye başladı:

- Sen bunun cevabını bulamadın mı dedi:

- Hayır dedim.  

- Beklemek, birinin gelmesi için yapılan bir eylem 

midir? dedi. Bilemiyordum,  on yaşlarında biri için 

beklemek birini geleceğini haber veriyordu çünkü. 

Eğer hiç kimse gelmeyecekse neden bekler ki insan? 

Dedem ne demek istiyordu anlamıyordum. Belli ki 

onun için başka şey ifade ediyordu beklemek. Eliyle bir 

yer göstererek:

- Gel otur dedi. Toprağın üzerine diz kırıp 

yanına çöktüm. İnsan beklemeyi 

bilmeli diye devam etti. Bekle-

DENEME HABER
Bilal Işıkakdoğan bilalisikdogan@gmail.com

Zamansız Bekleyişler - I
meyi bilmiyor muyuz diye sorunca iyi dinle dedi. Susa-

rak dinliyordum. Beklemeyi biliyoruz ama yine de 

beklemiyoruz. Bilmek gerekiyor ama mühim olan 

bildiğini yapabilmek, yani beklemek. Beklemek, nefes 

almayı hatırlamaktır. Hatırlamak için beklemeli insan. 

Yaşamak için nefes almamız gerektiğini biliriz ve nefes 

alırız değil mi? 

Evet dedim.

Yaşamak için sadece nefes almak yetmez. Dedim ya 

beklemek nefes almayı hatırlatır insana. İnsan hatırla-

madan da yaşayamaz. Bunun için bir zamana ne 

hacet, beklemek zamansızlıktır. Sen hiç kendi kendine 

biraz koşayım da bekleyeyim diyor musun? 

 – Hayır dedim. 

Her bekleyişin nihayet bir zamanı var derdi dedem. En 

güzel zamanı da zamansızlıktı onun için. Uzun zaman 

görmediği bir dostu görmek gibiydi. Zamansız bekle-

yişler gibi onu mutlu eden pek bir şey yoktu. Gerçek-

ten öyle mi bilemiyorum. Bana öyle geliyor ki bekle-

mek başlı başına bir mesele, zamansızlıkta eklemle-

nince geriye bir şey kalıyor mu bilemiyorum.  Yürüme-

ye devam ettikçe zihnim biraz daha açılıyordu. Gün 

geçtikçe daha iyi anlamaya başlamıştım. Anladıkça 

zihnimde sorular da çoğalıyordu. Dede dedim, bekle-

mek sadece hatırlamak mıdır? Sadece hatırlamak 

içinde beklemez insan? Evet doğru söylüyorsun dedi. 

İnsan ruhu sükûneti sever. Onun dingin bir hali vardır. 

Beklemek ruhun kendi dinginliğini bulma gayretidir. 

İnsanlar unuttu beklemeyi onun için halet- i ruhiyeleri 

bozulmaya başladı. Beklemeyi zaman kaybı olarak 

görmek gaflettir. Öyle görmemeli insan. Çünkü zama-

nın kıymeti de beklemekle bilinir. Düşün ki birinin 

gelmesini bekliyoruz, gelseydi ne olurdu. Mutlu 

olurdun değil mi. Evet dedim. İşte insan beklerken 

hem zamanın kıymetini bilir hem insanların kıymetini. 

Zamanı geldiğinde sen de birini beklemeye başlayınca 

anlarsın ne demek istediğimi.  Sadece insan nefes 

almaz bu dünya’da, onunla birlikte her şey nefes alır. 

İşte beklemek, onların nefes almasını dinleme fırsatı 

verir. İnsan sadece insandan mes’ul değildir. Bu 

yaslandığımız zeytun ağacı da nefes alıyor. Zaman 

onun için de akıyor. Dibinde bekleyip gölgelenmeyin-

ce, dalından zeytun koparmayınca, dalına yaprağına 

dokunmayınca anlamazsın. İnsan bunun için zamanım 

yok diyebilir mi?  Ama dede herkesin bağında bahçe-

sinde zeytun ağacı yok. Onlar nasıl dokunacak ki? E 

onlarda olan ağaca dokunsun, gölgesinde gölgelensin. 

Ben yıllardan beri köyde olduğum her ikindi vakitlerin-

de geldim buraya. Şu yanındaki incir ağacında incir 

kuşlarını dinledim, nar ağacında yuva yapan muhab-

bet kuşlarını, şu serin serin esen rüzgarı, toprağı çatla-

tan su sesini duydum, onları dinledim. Beklemeyi 

bilemezsen haldan anlayamazsın. İnsan insanın halın-

dan anlar derler. Bu kolaydır ama insan, insan için 

olanın da halından anlamalıdır. Beklemek bunu 

öğretir insana.

        Sekiz farklı alanda ders veren Serdivan Fikir ve Sanat Akademisinde Dört hafta 

süren “Çevirim içi Akademi” dersleri 27 Kasım’da gerçekleşen Cengiz Çakmak’ın 

“Çağdaş Sorunlar ve Felsefe” dersi ile sona erdi.

Bu dönem yoğun ilgi gören Çevirim İçi Akademi, 2 Kasım’da Mehmet Dinç Hoca’nın 

“Kendimle Karşılaşmalar” dersi ile başlayan ve edebiyat, felsefe, tarih, psikoloji, 

müzik, mimari, sanat ve sinema gibi 8 farklı alanda derslere devam eden katılımcı-

lar; 

Mehmet Dinç’in “Kendimle Karşılaşmalar” dersinde; 

İnsanın kendisi ile karşılaşma imkânı ve yolculuğunu,

Ahmet Taşağıl’ın “İslam Öncesi Türklerde Toplum Yapısı ve Devlet Yönetimi” dersin-

de; Türklerin İslamiyet’e girmeden önceki toplum yapısını dönemlere göre incele-

meyi ve devlet yapısını derinlemesine irdelemeyi,

Cengiz Çakmak’ın “Çağdaş Sorunlar ve Felsefe” dersinde; 

Nemesis‘in Gölgesinde Nomos: Pandemi ve Felsefe/ Minos’un Boğası: Neo Liberal 

Dünyada Adalet ve Felsefe/ Ejderhaları Öldürmek: Ekoloji ve Felsefe/ Leviathan’dan 

Behemoth’a  Küresel Dünya: Savaş ve Felsefe konularını,

Görkem Yeltan’ın “Senaryo Atölyesi” dersinde; 

Genel senaryo bilgisi ve kısa metraj film senaryosu yazımı hususunda teorik ve 

pratik çalışmaları,

Güray Süngü’nün “Kurmaca Atölyesi” dersinde; 

Sanatın ne olmadığını ve doğru tanıma götüren kavramları, Ana hareket noktalarını 

ve hikayeyi görmeyi, Kurmacanın dört köşesi ve köşeler arası ağı örmeyi, Anlatıda 

ritim ve ritmin öze etkisini,

Seda Özen’in “Geleneksel Mimariyi Anlamak” dersinde;

Osmanlı döneminde kentlerin kuruluşunu, camii mimarisinin gelişimini, Türk evi,  

Geleneksel Türk evinde iç mekânı ve Geleneksel Mimari terimlerini,

Fatih Koca’nın “Gök Kubbemizdeki Hoş Sadâlar” dersinde; 

Kültür ve Medeniyetimizin nağmelerdeki yansımalarını, Özünü İslamdan alan 

Anadolu insanının dini müziği hangi usüllerle ve nasıl aktardığını,

Serap Ekizler Sönmez’in “İslam Sanatında Geometrik Desenler” dersinde;

Medeniyetin görünür tanığı olan İslam Mimarlık bağlamında Geometrik desenleri, 

Ayasofya Camii Minber Yüzeyinde Yer Alan Desenin Anatomisini, Dinamik Bir Form 

Olan “Dört Yön İmgesi” Üzerinden Tarihi ve Güncel Tasarımları, Ahlat Hüseyin Timur 

Kümbetinden Edirne Selimiye Camii Minberine Aynı Dili Konuşan Tasarımını etüt 

ettiler.
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    Uzun uzadıya akıp giden kamış sazlıklarla dolu 

derenin kıyısında, kıvrım kıvrım kıvrılan toprak yolda 

yürüyorduk. Ansızın durup beklemeye başladık. Neyi 

bekliyorduk bilemiyordum; ama garip bir merak 

içerisindeydim. Kafamda öyle sorular dönmeye başla-

mıştı ki, kendimce cevaplar bulmaya çalıştım. Çünkü 

beklemenin başka bir açıklaması yoktu benim için. 

Muhtemeldir ki birini bekliyorduk, fakat uzun bir süre 

bekleyince bulduğum cevapların yanlış olduğunu 

anladım. Pek gelen giden olmadı çünkü.  Dedeme 

döndüm onu seyretmeye başladım. O an öyle huzur-

luydu ki beklememizin sebebini sormaya çekindim. 

Kıvranmalarımdan bir şeyleri soracağımı anlamıştı 

ama benim sormamı bekleyerek hiç bir şey demeden 

etrafı izlemeye devam etti. Bir şey sorulmadan pek 

konuşmayı, cevap vermeyi sevmezdi biliyordum. 

Bildiğim için de daha fazla beklemeden sordum:

- Birini mi bekliyoruz? 

O an kendinden geçercesine gülmeye başladı:

- Sen bunun cevabını bulamadın mı dedi:

- Hayır dedim.  

- Beklemek, birinin gelmesi için yapılan bir eylem 

midir? dedi. Bilemiyordum,  on yaşlarında biri için 

beklemek birini geleceğini haber veriyordu çünkü. 

Eğer hiç kimse gelmeyecekse neden bekler ki insan? 

Dedem ne demek istiyordu anlamıyordum. Belli ki 

onun için başka şey ifade ediyordu beklemek. Eliyle bir 

yer göstererek:

- Gel otur dedi. Toprağın üzerine diz kırıp 

yanına çöktüm. İnsan beklemeyi 

bilmeli diye devam etti. Bekle-

DENEME HABER
Bilal Işıkakdoğan bilalisikdogan@gmail.com

Zamansız Bekleyişler - I
meyi bilmiyor muyuz diye sorunca iyi dinle dedi. Susa-

rak dinliyordum. Beklemeyi biliyoruz ama yine de 

beklemiyoruz. Bilmek gerekiyor ama mühim olan 

bildiğini yapabilmek, yani beklemek. Beklemek, nefes 

almayı hatırlamaktır. Hatırlamak için beklemeli insan. 

Yaşamak için nefes almamız gerektiğini biliriz ve nefes 

alırız değil mi? 

Evet dedim.

Yaşamak için sadece nefes almak yetmez. Dedim ya 

beklemek nefes almayı hatırlatır insana. İnsan hatırla-

madan da yaşayamaz. Bunun için bir zamana ne 

hacet, beklemek zamansızlıktır. Sen hiç kendi kendine 

biraz koşayım da bekleyeyim diyor musun? 

 – Hayır dedim. 

Her bekleyişin nihayet bir zamanı var derdi dedem. En 

güzel zamanı da zamansızlıktı onun için. Uzun zaman 

görmediği bir dostu görmek gibiydi. Zamansız bekle-

yişler gibi onu mutlu eden pek bir şey yoktu. Gerçek-

ten öyle mi bilemiyorum. Bana öyle geliyor ki bekle-

mek başlı başına bir mesele, zamansızlıkta eklemle-

nince geriye bir şey kalıyor mu bilemiyorum.  Yürüme-

ye devam ettikçe zihnim biraz daha açılıyordu. Gün 

geçtikçe daha iyi anlamaya başlamıştım. Anladıkça 

zihnimde sorular da çoğalıyordu. Dede dedim, bekle-

mek sadece hatırlamak mıdır? Sadece hatırlamak 

içinde beklemez insan? Evet doğru söylüyorsun dedi. 

İnsan ruhu sükûneti sever. Onun dingin bir hali vardır. 

Beklemek ruhun kendi dinginliğini bulma gayretidir. 

İnsanlar unuttu beklemeyi onun için halet- i ruhiyeleri 

bozulmaya başladı. Beklemeyi zaman kaybı olarak 

görmek gaflettir. Öyle görmemeli insan. Çünkü zama-

nın kıymeti de beklemekle bilinir. Düşün ki birinin 

gelmesini bekliyoruz, gelseydi ne olurdu. Mutlu 

olurdun değil mi. Evet dedim. İşte insan beklerken 

hem zamanın kıymetini bilir hem insanların kıymetini. 

Zamanı geldiğinde sen de birini beklemeye başlayınca 

anlarsın ne demek istediğimi.  Sadece insan nefes 

almaz bu dünya’da, onunla birlikte her şey nefes alır. 

İşte beklemek, onların nefes almasını dinleme fırsatı 

verir. İnsan sadece insandan mes’ul değildir. Bu 

yaslandığımız zeytun ağacı da nefes alıyor. Zaman 

onun için de akıyor. Dibinde bekleyip gölgelenmeyin-

ce, dalından zeytun koparmayınca, dalına yaprağına 

dokunmayınca anlamazsın. İnsan bunun için zamanım 

yok diyebilir mi?  Ama dede herkesin bağında bahçe-

sinde zeytun ağacı yok. Onlar nasıl dokunacak ki? E 

onlarda olan ağaca dokunsun, gölgesinde gölgelensin. 

Ben yıllardan beri köyde olduğum her ikindi vakitlerin-

de geldim buraya. Şu yanındaki incir ağacında incir 

kuşlarını dinledim, nar ağacında yuva yapan muhab-

bet kuşlarını, şu serin serin esen rüzgarı, toprağı çatla-

tan su sesini duydum, onları dinledim. Beklemeyi 

bilemezsen haldan anlayamazsın. İnsan insanın halın-

dan anlar derler. Bu kolaydır ama insan, insan için 

olanın da halından anlamalıdır. Beklemek bunu 

öğretir insana.
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Böyle bir ağaç olmaz mı diyorsun
Ama ben gördüm
Yarısı yeşil yarısı mordu
Üstünde bir kertenkele soluyordu
Böyle bir kuş olmaz mı diyorsun
Ama ben gördüm
Göğü yırtıyordu kırmızı gagasıyla
Bir deli poyraz esiyordu
Böyle bir şey olmaz mı diyorsun
Ama ben gördüm
Atkı sandı eleğimsağmayı
Yaramaz bir çocuk
Boynuna sardı
Böyle bir şey olmaz mı diyorsun
Ama ben gördüm
Mevsim kıştı
Her taraf kardı
Adam bir gül kopardı
Eli yandı.
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