
Hazırlayanlar: Hamim Bayram - Servet Kızılay
Fotoğraf: Doğan Hızlan ile Karalama Defteri

s. 6

s. 2 YorumBiyografi s. 12 Yorum s. 14
Yusuf Kaplan Servet Kızılay

Ortadoğu s. 20
Nurhak GürelYusuf Temizcan

Gelenekli Sanatlar  4s 26s Dur, Bak ve YorumlaSongül Ergün
Siz de Serdivan Ajans’ta yazabilirsiniz.
Dur, Bak ve Yorumla köşemizde 
gördüğünüz fotoğrafları, kendi fikir ve 
duygu dünyanızı yansıtacak şekilde 
yorumlayıp bize gönderebilirsiniz.

Ailesi Çerkes boylarına mensuptur. Harp 
okulunun son sınıfında iken Jön Türklerle 
ilişkisi iddiası üzerine II. Abdülhamit tarafın-
dan babasıyla birlikte Hicaz’a sürgün gönde-
rilir. Bir süre Taif’te kaldıktan sonra buradan 
kaçar ve kardeşi Selim Sami Bey’le birlikte 
isyan hareketi başlatır.

Türkiye’de üniversitenin köklü felsefî, varoluş-
sal sorunları var. Üniversite sayısını artırarak 
üniversitenin sorunlarını çözemeyiz; aksine, 
kangrene dönüştürürüz. Üniversite krizi, 
sadece bizim yaşadığımız bir sorun değil. 
Küresel ölçekte, köklü bir üniversite krizi 
yaşıyor dünya.

Asrî zamanlar için ‘çatışmaların çağı’ derler. 
Gerçekten de çatışma alanlarını günlük 
hayatın en altından başlayarak en üstteki 
yapılara kadar birçok çeşitlere ve farklılığa 
ayırarak sayabiliriz fakat önemli olan çatışma 
alanlarının çeşitliliği ve fazlalığı değil ortaya 
çıkardığı etkilerdir.

‘Post-İslamcılık’ tanımlaması Arap Baharı’nda 
İslamcılara yüklenen anlamın gecikmiş 
versiyonu gibidir" diyor merhum Akif Emre. 
Gerçekten de İslamcı hareketlerin en azından 
bir şekilde iktidar tecrübesini yaşayanları, 
batılı değerleri referans alarak siyasete 
meşru bir zemin kazandırmak istediler. 
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Bu yazımızda Bursa Yeşil Türbe'nin mimarî 
yapısını, tezyinatında kullanılan çini ve 
mozaiklerini, renklerinin çeşitliliğini sizler 
için yazdık. Keyifli okumalar.

Kitabiyat söyleşileri kapsamında misafir 
ettiğimiz Prof.Dr. Kurtuluş Kayalı hoca ile 
Türk Düşüncesinde Yol İzleri’ni ve Türk 
entelektüelini konuştuk.
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Niyazi, Enver ve Eyüp Sabri beylerle sıkı iş birliği yapar. 

1908’de yeniden meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili 

olur. Kuruluşundan 2 yıl sonra, yani 1910’da Teşkilât-ı 

Mahsûsa, Sultan Reşad tarafından onaylanarak 

resmiyet kazanır ve başkumandanlığa bağlanır. 

Teşkilatın başkanı olarak Hint Hilafet Komitesi’nin 

Zürih’teki toplantısına gider. Trablusgarp ve Balkan 

savaşlarına katılır. Edirne’nin geri alınmasında ve Batı 

Trakya zaferlerinde etkili olur. 1. Dünya savaşı yılların-

da da gizli yolculuklar yaparak Türkistan’da Ruslar’ı zor 

durumda bırakan ayaklanmalar başlatır.

Destansı Yolculuk

Enver Paşa bir gün İstanbul’da Kuşçubaşı’nı ziyaret 

eder. İngilizlerin Kuzey Arabistan’ı ele geçirdiğini 

buradan Filistin’e doğru ilerlediklerini anlatır. “Biz 

orada bir savunma hattı oluşturduk ama yeterli değil, 

onları güneyden vurmamız gerekiyor.” der. Fakat 

güneyde Osmanlı’nın askerleri yoktur. “Yemen halkı 

bizimle, onları örgütleyip yardım yapabilirsek, hem 

isyan eden Şerif Hüseyin birliktelerini dağıtırlar hem 

de İngilizler’i güneyden vurabilirler.” der Enver Paşa. 

Ve devam eder: “Yemen için 300 bin altın hazırladık, 

bunu siz götürmelisiniz.” Kuşçubaşı hayretle sorar 

“tüm Ortadoğu işgal altında iken İstanbul’dan Yemen’e 

300 bin altını nasıl götüreceğiz?” Enver Paşa onu 

cesaretlendirerek “Bu işi yalnız siz yapabilirsiniz!” der. 

deveye altınları yüklemiş ve Zenci Musa’yı görevlendir-

miştir. “Siz bunları sağ salim Yemen’e ulaştırın.” demiş 

ve kendisi de adeta ölüme gitmiştir. Zenci Musa’nın 

hikayesi ayrı bir yazının konusu olabilecek derinlikte, o 

yüzden oradaki detayları atlayalım.

Lawrens ve Kuşçubaşı

İngiliz Lawrens’ı ne ise Türk Kuşçubaşı’sı da odur diyebi-

liriz. Adeta bir efsane haline gelmiştir. İstihbarat ile 

aynı cümlede geçen her şey “ispatlanamaz” kategori-

sinde olduğu için bu konularda spekülasyonlar hayli 

fazladır. Efsaneler en olmadık rolleri de biçmiştir 

kendisine. Kimine göre Kuşçubaşı, Lawrens’in korkulu 

rüyası olmuştur, kimilerine göre ise Osmanlı’nın yıkılışı-

nı geciktirmiştir.

Ahmet Efe’nin Efsaneden Gerçeğe Kuşçubaşı Eşref 

adını taşıyan eserinde, bilinenin aksine Kuşçubaşı’nın 

Harbiye Mektebi mezunu olmadığını söyler. Bunu da 

Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı kayıtlarına 

dayanarak yapar. Aynı eserde, aslında Teşkilatı Mahsu-

sa’yı da Eşref’in kurmadığını, adına bir çok gerçek dışı 

efsane uydurulduğunu anlatır.

Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde yöneticilerin ülkede 

istemediği meşhur “150’likler listesinde” Kuşçubaşı 
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        İstanbul’da doğar. Yıl 1873. Asıl adı Eşref Sencer 

Kuşçubaşı iken Kuşçubaşı Eşref adıyla anılır. Ailesi 

Çerkes boylarına mensuptur. Babası Abdülaziz Çerkes 

Mustafa Nuri Bey’dir, Sultan Abdülaziz’in kuşçubaşılığı-

nı yapmıştır. Harp okulunun son sınıfında iken Jön 

Türklerle ilişkisi iddiası üzerine II. Abdülhamit tarafın-

dan babasıyla birlikte Hicaz’a sürgün gönderilir. Bir 

süre Taif’te kaldıktan sonra buradan kaçar ve kardeşi 

Selim Sami Bey’le birlikte isyan hareketi başlatır. 

Kendine çekmeyi başardığı genç subaylarla birlikte 

girdiği mücadelelerden zaferle çıkar. Hatta, bu 

mücadele sonrası bolca silah, para ve malzeme ele 

geçirir. 

Gitgide güçlenen Eşref, kendisi gibi sürgünde olan 

Miralay Rasim Bey’in telkinleriyle 1898’de Osmanlı’nın 

ilk istihbarat kuruluşu olan Teşkilât-ı Mahsûsa’yı kurar 

ve ilk başkanı olur. Teşkilatı kendi kurmayıp sonradan 

dahil olduğuna dair rivayetler de vardır. Bu kurum, 

özellikle Arap yarımadasında 1. Dünya Savaşı boyunca 

bir çok kirli iş yapmış olan İngiliz istihbarat ağına karşı 

amansız bir mücadele verecektir. (Keşke birileri şu 

teşkilatın dizisini yapsa).

Avrupa’daki Jön Türkler ile temas kuran Kuşçubaşı, 

hoca kılığında Makedonya’ya geçip Üçüncü Ordu’nun 

kadrosuna girer. Burada faaliyet gösteren ve daha 

sonra Osmanlı yönetimine gelecek olan İttihatçılardan 

Kurtuba Cami

Nihayetinde Kuşçubaşı, Teşkilât-ı Mahsûsa’dan en 

sağlam 70 adamını toplar. Tüm altınları o 70 kişiye 

paylaştırır, İstanbul’dan ayrı noktalar üzerinden gidip, 

Medine’de buluşmak üzerine bir plan yaparlar. (Aslın-

da iyi bir film de çıkar buradan).

Kuşçubaşı, Arabistan yolculuklarında geleneksel Arap 

kıyafetleri giyer ve çok iyi Arapça konuşabilmektedir. 

Araplar ona “Kuşların Şeyhi” der, çünkü her şeyi bilen 

bir adamdır(!). Kuşların dilinden anladığı için bu kadar 

çok gizli bilgilere vakıf olduğunu düşünürler. Bu 

yolculuğu esnasında birkaç kez yakalanmanın eşiğin-

den döner. Nihayetinde 70 kişi Medine’de buluşur. 

Fahrettin Paşa bir süredir Medine’yi savunmaktadır 

ama işler hiç iyi gitmiyordur. Kuşçubaşı Eşref’e “İngiliz-

ler Yemen’e yardım götürdüğünüzü öğrenmişler, ben 

sizi ancak Hayber’e kadar koruyabilirim, İngilizler 

niyahetinde sizi yakalar.” der, Kuşçubaşı kararlıdır, 

“Neye mâl olursa olsun, bu işi yapacağız.” Hayber’e 

kadar güvenli bir şekilde gelirler ama daha fazla 

ilerleyemeden Şerif Hüseyin’in 10 bin kişilik birliği, 70 

kişiyi kuşatır. Sonu belli bir çatışmaya girişirler, bir süre 

mücadele ettikten sonra çoğu şehit olur, ellerindekiler 

yağmalanır ve Kuşçubaşı esir alınır.

Yemenliler olayı duymuş ve derin bir üzüntü içine 

girmişlerken kısa süre sonra, bir gecenin sabahında 

Yemen’e yanında 7-8 deve ile iki adam gelir. Önünü 

kesip kim olduklarını sorarlar, siyahi olan ve boyu 2 

metreyi geçen yiğit adam “biz Kuşçubaşı Eşref’in 

askerleriz, emanetleri getirdik” der. Siyahi olanın adı 

Zenci Musa’dır. Ayakları öpülesi Sudanlı bir yiğittir ve 

kahramanlığı ile Yemenlilerin bir ömür minnet borcu 

içinde olması gereken biridir. Sana valisi Mahmud 

Nedim Paşa yatağından kaldırılır, iki kişi huzura 

alınırlar ve durumu anlatırlar. Kuşçubaşı Eşref, baskın 

olabilir endişesiyle çölün başka bir yerinden 7-8 

y.temizcan@gmail.com

Bir Osmanlı İstihbaratçısı
Kuşçubaşı Eşref

Eşref de vardır. Maalesef ülkeden sürgün edilir ve 

onlarca yıl sürgünde yaşar. Af çıkıp döndüğünde ise 

zorluklar içinde bir kaçak gibi yaşar ve Söke’de kendi 

evinde 1964’te vefat eder. Kendi tarlasına defnedilir.

Eşref – Polat Safi – Kronik Yayınları

Kuşçubaşı Eşref – Benjamin Fortna – Timaş Yayınları

Kuşçubaşı hakkında ileri okumalar

yapmak isteyenler için:
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      1421–1422 tarihli yapının taç kapısında bir kitabe bulunmaktadır. Bu kitabede, 
Çelebi Sultan Mehmed'in, H. Cemaziyelevvel 824/M. Mayıs 1421 yılında öldüğü 
belirtilmektedir. İnşasına Çelebi Sultan Mehmed'in ölümünden önce başlanan 
türbe, Sultanın ölümünden sonra, 1424–1425 yıllarında tamamlanmış olmalıdır.

Yapının mimarı Hacı İvaz Pasa, ahşap ustası ise, Ali bin Hacı Ahmed Tebrizi'dir. Bütün 
süslemeyi idare eden (Nakkaş Ali)Ali bin İlyas Ali’dir. Kitabelerde adları belirtilme-
mesine karsın, Muhammed Mecnun ile Tebrizli ustaların da türbede çalıştıkları ve 
çini süslemeleri yaptıkları kabul edilmektedir.

Türbe, sekizgen bir gövde ve gövdenin üzerini örten bir kubbeden oluşmaktadır. Bu 
sekiz köseli yapı, 4,57 metre yükseklikte bir kasnak üzerine oturan 6,60 metre 
yükseklikte sivriye yakın bir kubbe ile örtülüdür. Türbenin adı, içeride üç metre 
yüksekliğe kadar duvarları kaplayan sekiz köseli koyu yeşil çinilerden gelmektedir. 
Sonradan kaybolan bu çinilerin yerini XIX. yüzyılda firuze mavisi çiniler almıştır. 
Yapı, satıhları çinilerle kaplı, sekizgen gövdenin yüksek bir kasnağa oturan sivrimsi 
bir kubbeyle örtülmesinden ibarettir. Kuzey kenarında dışa kuvvetle fırlayan, 
önyüzü ile üst tarafı ilk şeklini koruyamamış portal, dilimli bir yarım kubbe ile son 
bulur.

Taçkapının yer aldığı kuzey cephesi hariç, türbenin bütün cepheleri simetrik bir 
düzene sahiptir. Her cephe, dış bükey kavisli bir silmeyle çerçevelenmiş; bu çerçeve 
içine fazla derin olmayan sivri kemerli bir çökertme yerleştirilmiştir. Cephelerin 
tümünde, altta dikdörtgen şekilli, üstte sivri kemerli ikişer pencere açıklığı vardır. 
Mermer söveli alt pencereler demir parmaklıklarla, üst pencereler ise alçı şebekeli 
içlik ve dışılıklarla kapatılmıştır. Gövde, silme seklinde düz bir saçakla sona ermekte-
dir. Gövdenin üzerini örten hafif sivri kubbe, sekizgen bir kasnak üzerine oturmak-
tadır. Kuzey cephe üzerindeki taçkapı, cepheyi ortalamaktadır. Taçkapı yan kanatla-
rının dış yüzleri mermer levhalarla kaplıdır. Bir düz silmeyle çerçevelenmiş olan 
taçkapının cephesi bugün sıvalı durumdadır. Taçkapı ana nişi üçgen bir kuşak üzeri-
ne oturan, dilimli bir yarım kubbe ile örtülüdür. Ana nişin yan duvarları üzerinde, 
dikdörtgen bir çökertme içine yerleştirilmiş beşgen kesitli mihrabiyeler mukarnas 
dolgulu birer kavsarayla örtülüdür.

Türbe, içte de sekizgendir. Duvarlar, yaklaşık üç metre yüksekliğe kadar çinilerle 
kaplanmıştır. Alt sıra pencereleri sivri kemerli birer alınlığa sahiptir. Pencerelerin 
tavanları ve alınlıkları ile pencere alınlıklarını çerçeveleyen şeritler çini-mozaik süsle-
melere sahiptir. Üçgen bir kuşak üzerine oturan kubbenin iç yüzeyi bugün sıvalıdır. 
Kubbe göbeğindeki kalemişi süslemeler yakın zamanda yapılmıştır.
Yeşil Türbe, mükemmel çini isçiliğiyle, yüzyıllara damgasını vurmuş nadir örnekler-
den biridir. Yapının dış cepheleri, taçkapısı, mihrabı, portal, duvar yüzeyleri ve 
sandukaları, son derece özgün ve kaliteli çinilerle süslüdür. Çinilerin çoğu renkli sır 
tekniğinde çok renkli mihrap ve portalda önemli bir kısmı kabartma, pencere tavan-
ları ile kapı iç kemerinde mozaik tekniğindedir. Kabartma çinilerin bir kısmı düz çini 
yüzeyi üzerine yumuşak çini hamuru ile desenin kabarık şeklinde islenmesi ile bir 
kısmı ise henüz fırınlanmamış çini yüzeyinde desenin derinlemesine oyulmasıyla 
meydana getirilmiştir. Portal yan nişi köseliğinde ilk şekil, bu bölümdeki dış bordür-
de ikinci sekil tatbik edilmiştir. Renkli sır tekniğinin alışılmış renkleri olan firuze, 
lacivert, sarı, beyaz ve açık yeşil, yer yer kırmızı kontur ve altın kullanılmıştır.

Türbe, oldukça yoğun çini süslemelere sahiptir. Dış cepheler firuze renkli çini plaka-
larla kaplanmıştır. Cephelerdeki çökertmeler ve pencereleri çerçeveleyen çini 
şeritler, sarı, beyaz, mavi ve firuze renkli kıvrım dallar ve rumilerle süslenmiştir. Alt 
sıra pencerelerinin alınlıklarında, lacivert zemin üzerine beyaz yazılardan olusan çini 
kitabeler vardır. Üst sıra pencerelerinin alt hizasına, rumilerden oluşan bir şeritle 
çerçevelenmiş dikdörtgen birer çini pano yerleştirilmiştir. Ancak, hem kaplama, 
hem de süsleme malzemesi olarak kullanmaları bu çinilerin büyük bir kısmı yenilen-
miştir. Mihrap; yapının güney duvarındaki nadide çinilerle kaplı abidevi mihrap tam 
bir sanat şaheseridir.
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Yalnızca, taçkapının doğusundaki cephenin çinilerinin bir kısmı orijinaldir. Firuze 
renkli çiniler ile pencere ve pencere alınlıkları renkli sır teknikli, rumi kompozisyonlu 
ince bir bordür ile sınırlanmaktadır. Taçkapının bütün yüzeyleri, renkli sır teknikli 
çinilerle kaplanmıştır. Taçkapı ana nişinin yan kanatları, mihrabiyeleri, dilimli yarım 
kubbesi ve kubbe geçişleri; firuze, lacivert, beyaz, sarı ve fıstık yeşili renkli çinilerle 
süslenmiştir. Kıvrım dallar, taç yapraklı çiçekler, rumi, tepelik, ortabağ ve yazı 
şeritleri başlıca motifleri oluşturmaktadır. Taçkapının kuzeydoğusundaki pencere-
nin alınlığı da, renkli sır teknikli bir bordürle çevrelenmektedir. Bu bordürde, krizan-
tem ve hatayi motifleri ile bunların aralarında yer alan şakayıkların meydana getir-
diği bir süsleme dikkati çekmektedir. Taçkapı ana nişini üç yönden dolanan mukar-
nas dizisinin altında, dışa tasmalı, dikdörtgen formlu kitabe kartuşları bulunmakta-
dır. Bu kartuşlarda, yazılar kabartmalı sülüs yazıyla verilmiştir. Taçkapının yan yüzle-
rinde yer alan mukarnas kavsaralı mihrabiyelerden batıdakinin çinileri günümüze 
ulaşamamıştır. Doğudaki mihrabiyenin çinileri ise kısmen iyi durumdadır. Kalıpla 
kabartma tekniğinin kullanıldığı süslemede; iç içe yerleştirilmiş tepelikler, rumilerle 
kuşatılmıştır. Fıstık yeşili ve kobalt mavisi renkli zemin üzerinde motifler, beyaz ve 
firuzeyle islenmiştir. Kavsara köseliklerindeki süslemeler de, kabartma tekniği 
kullanılarak meydana getirilmiştir. 

Duvar yüzeyleri; çinilerde kabartmalı, renkli sır ve mozaik çini teknikleri kullanılmış-
tır. Bütün duvar yüzeyleri, yerden yaklaşık 2 metre yüksekliğe kadar, firuze tek renk 
sırlı altıgen çinilerle kaplanmıştır. Bu çiniler yukarıda da değinildiği gibi girift rumi 
kompozisyonundan gelişen, renkli sır teknikli bordürle sınırlanmıştır. Pencere kenar 
alınlıklarında da dış cephelerdeki gibi Hadis-i Şerifler bulunmaktadır.

Çelebi Sultan Mehmed'in Lahdi; Dikdörtgen kaidenin üzerinde yine aynı biçimde 
fakat üstü semer sırtı şeklinde ayak kısmına doğru alçalır vaziyette prizmatik bir 
sanduka uzanmaktadır. Sanduka tamamen firuze tek renk sırlı dikdörtgen çini 
plakalarla kaplı olup yazı ve motiflerle tezyin edilmiştir. Çelebi Sultan Mehmed'in 
lahdi, mükemmel renkli sır isçiliğiyle göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahiptir. Sanduka-
nın üstü ve geniş kenarları kabartmalı ve sülüs yazılı kitabeyle dolgulanmış, kitabe-
de Çelebi Sultan Mehmed’in adı ve ölüm tarihi verilmektedir.

Lahitler; Türbede dokuz adet sanduka bulunmaktadır. Bu sandukalardan yalnızca 
beş tanesi çini ile süslüdür. Mezarlar, Sultan I. Mehmed (Çelebi), oğulları Mustafa, 
Mahmud ve Yusuf ile hanım sultanlara aittir. Bunlardan en gösterişlisi Çelebi 
Mehmed'in sandukasıdır. Türbede dikkati çeken diğer sanduka Çelebi Mehmed'in 
kızı Selçuk Hatun'a (1485) aittir. Alçıdan hazırlanmış sanduka geometrik bir örnekle 
kaplanmış üst kısımsa çok girift ve nefis sülüs yazılarla donatılmıştır. Türbede yer 
alan diğer sandukalardan Çelebi Mehmed'in kızları Sitti Hatun, Ayşe Hatun, Hafsa 
Hatun ile dâyesinin sandukaları çini kaplıdır. Sitti Hatun'a izafe olunan sanduka 
firuze renkli altıgen çinilerle kaplı olup etek ve bas tarafta mavi-beyaz çiniler görü-
lür.
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      1421–1422 tarihli yapının taç kapısında bir kitabe bulunmaktadır. Bu kitabede, 
Çelebi Sultan Mehmed'in, H. Cemaziyelevvel 824/M. Mayıs 1421 yılında öldüğü 
belirtilmektedir. İnşasına Çelebi Sultan Mehmed'in ölümünden önce başlanan 
türbe, Sultanın ölümünden sonra, 1424–1425 yıllarında tamamlanmış olmalıdır.

Yapının mimarı Hacı İvaz Pasa, ahşap ustası ise, Ali bin Hacı Ahmed Tebrizi'dir. Bütün 
süslemeyi idare eden (Nakkaş Ali)Ali bin İlyas Ali’dir. Kitabelerde adları belirtilme-
mesine karsın, Muhammed Mecnun ile Tebrizli ustaların da türbede çalıştıkları ve 
çini süslemeleri yaptıkları kabul edilmektedir.

Türbe, sekizgen bir gövde ve gövdenin üzerini örten bir kubbeden oluşmaktadır. Bu 
sekiz köseli yapı, 4,57 metre yükseklikte bir kasnak üzerine oturan 6,60 metre 
yükseklikte sivriye yakın bir kubbe ile örtülüdür. Türbenin adı, içeride üç metre 
yüksekliğe kadar duvarları kaplayan sekiz köseli koyu yeşil çinilerden gelmektedir. 
Sonradan kaybolan bu çinilerin yerini XIX. yüzyılda firuze mavisi çiniler almıştır. 
Yapı, satıhları çinilerle kaplı, sekizgen gövdenin yüksek bir kasnağa oturan sivrimsi 
bir kubbeyle örtülmesinden ibarettir. Kuzey kenarında dışa kuvvetle fırlayan, 
önyüzü ile üst tarafı ilk şeklini koruyamamış portal, dilimli bir yarım kubbe ile son 
bulur.

Taçkapının yer aldığı kuzey cephesi hariç, türbenin bütün cepheleri simetrik bir 
düzene sahiptir. Her cephe, dış bükey kavisli bir silmeyle çerçevelenmiş; bu çerçeve 
içine fazla derin olmayan sivri kemerli bir çökertme yerleştirilmiştir. Cephelerin 
tümünde, altta dikdörtgen şekilli, üstte sivri kemerli ikişer pencere açıklığı vardır. 
Mermer söveli alt pencereler demir parmaklıklarla, üst pencereler ise alçı şebekeli 
içlik ve dışılıklarla kapatılmıştır. Gövde, silme seklinde düz bir saçakla sona ermekte-
dir. Gövdenin üzerini örten hafif sivri kubbe, sekizgen bir kasnak üzerine oturmak-
tadır. Kuzey cephe üzerindeki taçkapı, cepheyi ortalamaktadır. Taçkapı yan kanatla-
rının dış yüzleri mermer levhalarla kaplıdır. Bir düz silmeyle çerçevelenmiş olan 
taçkapının cephesi bugün sıvalı durumdadır. Taçkapı ana nişi üçgen bir kuşak üzeri-
ne oturan, dilimli bir yarım kubbe ile örtülüdür. Ana nişin yan duvarları üzerinde, 
dikdörtgen bir çökertme içine yerleştirilmiş beşgen kesitli mihrabiyeler mukarnas 
dolgulu birer kavsarayla örtülüdür.

Türbe, içte de sekizgendir. Duvarlar, yaklaşık üç metre yüksekliğe kadar çinilerle 
kaplanmıştır. Alt sıra pencereleri sivri kemerli birer alınlığa sahiptir. Pencerelerin 
tavanları ve alınlıkları ile pencere alınlıklarını çerçeveleyen şeritler çini-mozaik süsle-
melere sahiptir. Üçgen bir kuşak üzerine oturan kubbenin iç yüzeyi bugün sıvalıdır. 
Kubbe göbeğindeki kalemişi süslemeler yakın zamanda yapılmıştır.
Yeşil Türbe, mükemmel çini isçiliğiyle, yüzyıllara damgasını vurmuş nadir örnekler-
den biridir. Yapının dış cepheleri, taçkapısı, mihrabı, portal, duvar yüzeyleri ve 
sandukaları, son derece özgün ve kaliteli çinilerle süslüdür. Çinilerin çoğu renkli sır 
tekniğinde çok renkli mihrap ve portalda önemli bir kısmı kabartma, pencere tavan-
ları ile kapı iç kemerinde mozaik tekniğindedir. Kabartma çinilerin bir kısmı düz çini 
yüzeyi üzerine yumuşak çini hamuru ile desenin kabarık şeklinde islenmesi ile bir 
kısmı ise henüz fırınlanmamış çini yüzeyinde desenin derinlemesine oyulmasıyla 
meydana getirilmiştir. Portal yan nişi köseliğinde ilk şekil, bu bölümdeki dış bordür-
de ikinci sekil tatbik edilmiştir. Renkli sır tekniğinin alışılmış renkleri olan firuze, 
lacivert, sarı, beyaz ve açık yeşil, yer yer kırmızı kontur ve altın kullanılmıştır.

Türbe, oldukça yoğun çini süslemelere sahiptir. Dış cepheler firuze renkli çini plaka-
larla kaplanmıştır. Cephelerdeki çökertmeler ve pencereleri çerçeveleyen çini 
şeritler, sarı, beyaz, mavi ve firuze renkli kıvrım dallar ve rumilerle süslenmiştir. Alt 
sıra pencerelerinin alınlıklarında, lacivert zemin üzerine beyaz yazılardan olusan çini 
kitabeler vardır. Üst sıra pencerelerinin alt hizasına, rumilerden oluşan bir şeritle 
çerçevelenmiş dikdörtgen birer çini pano yerleştirilmiştir. Ancak, hem kaplama, 
hem de süsleme malzemesi olarak kullanmaları bu çinilerin büyük bir kısmı yenilen-
miştir. Mihrap; yapının güney duvarındaki nadide çinilerle kaplı abidevi mihrap tam 
bir sanat şaheseridir.
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renkli çiniler ile pencere ve pencere alınlıkları renkli sır teknikli, rumi kompozisyonlu 
ince bir bordür ile sınırlanmaktadır. Taçkapının bütün yüzeyleri, renkli sır teknikli 
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şeritleri başlıca motifleri oluşturmaktadır. Taçkapının kuzeydoğusundaki pencere-
nin alınlığı da, renkli sır teknikli bir bordürle çevrelenmektedir. Bu bordürde, krizan-
tem ve hatayi motifleri ile bunların aralarında yer alan şakayıkların meydana getir-
diği bir süsleme dikkati çekmektedir. Taçkapı ana nişini üç yönden dolanan mukar-
nas dizisinin altında, dışa tasmalı, dikdörtgen formlu kitabe kartuşları bulunmakta-
dır. Bu kartuşlarda, yazılar kabartmalı sülüs yazıyla verilmiştir. Taçkapının yan yüzle-
rinde yer alan mukarnas kavsaralı mihrabiyelerden batıdakinin çinileri günümüze 
ulaşamamıştır. Doğudaki mihrabiyenin çinileri ise kısmen iyi durumdadır. Kalıpla 
kabartma tekniğinin kullanıldığı süslemede; iç içe yerleştirilmiş tepelikler, rumilerle 
kuşatılmıştır. Fıstık yeşili ve kobalt mavisi renkli zemin üzerinde motifler, beyaz ve 
firuzeyle islenmiştir. Kavsara köseliklerindeki süslemeler de, kabartma tekniği 
kullanılarak meydana getirilmiştir. 

Duvar yüzeyleri; çinilerde kabartmalı, renkli sır ve mozaik çini teknikleri kullanılmış-
tır. Bütün duvar yüzeyleri, yerden yaklaşık 2 metre yüksekliğe kadar, firuze tek renk 
sırlı altıgen çinilerle kaplanmıştır. Bu çiniler yukarıda da değinildiği gibi girift rumi 
kompozisyonundan gelişen, renkli sır teknikli bordürle sınırlanmıştır. Pencere kenar 
alınlıklarında da dış cephelerdeki gibi Hadis-i Şerifler bulunmaktadır.

Çelebi Sultan Mehmed'in Lahdi; Dikdörtgen kaidenin üzerinde yine aynı biçimde 
fakat üstü semer sırtı şeklinde ayak kısmına doğru alçalır vaziyette prizmatik bir 
sanduka uzanmaktadır. Sanduka tamamen firuze tek renk sırlı dikdörtgen çini 
plakalarla kaplı olup yazı ve motiflerle tezyin edilmiştir. Çelebi Sultan Mehmed'in 
lahdi, mükemmel renkli sır isçiliğiyle göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahiptir. Sanduka-
nın üstü ve geniş kenarları kabartmalı ve sülüs yazılı kitabeyle dolgulanmış, kitabe-
de Çelebi Sultan Mehmed’in adı ve ölüm tarihi verilmektedir.

Lahitler; Türbede dokuz adet sanduka bulunmaktadır. Bu sandukalardan yalnızca 
beş tanesi çini ile süslüdür. Mezarlar, Sultan I. Mehmed (Çelebi), oğulları Mustafa, 
Mahmud ve Yusuf ile hanım sultanlara aittir. Bunlardan en gösterişlisi Çelebi 
Mehmed'in sandukasıdır. Türbede dikkati çeken diğer sanduka Çelebi Mehmed'in 
kızı Selçuk Hatun'a (1485) aittir. Alçıdan hazırlanmış sanduka geometrik bir örnekle 
kaplanmış üst kısımsa çok girift ve nefis sülüs yazılarla donatılmıştır. Türbede yer 
alan diğer sandukalardan Çelebi Mehmed'in kızları Sitti Hatun, Ayşe Hatun, Hafsa 
Hatun ile dâyesinin sandukaları çini kaplıdır. Sitti Hatun'a izafe olunan sanduka 
firuze renkli altıgen çinilerle kaplı olup etek ve bas tarafta mavi-beyaz çiniler görü-
lür.

Kaynakça: 
A. Süheyl ÜNVER, (1951), Yeşil Türbesi Mihrabı, Tege Laboratuarı, İstanbul
Bedri YALMAN, (1982), “Yeşil Türbe”, İlgi Dergisi S.34, İstanbul
Doğan KUBAN, (2007), Osmanlı Mimarisi, Yem Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, 
İstanbul
E. Hakkı AYVERDİ, (1989), Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri 
(806–855/1403–1451), C.II, İstanbul
Gönül ÖNEY, (2002), ”Mimari Süsleme”, Akdeniz'de İslam Sanatı Erken Osmanlı 
Sanatı Beylikler Mirası, Arkeoloji ve sanat yayınları, İstanbul 
Hakkı ÖNKAL, (1992), Osmanlı Hanedan Türbeleri, Ankara
Hakkı ÖNKAL, (1999), Selçuklu – Osmanlı Sultanları ve Türbeleri, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Yayınları, Ankara
Sevinç Gök GÜRHAN, (2007), Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, İstanbul
Suut Kemal YETKİN, (1984), İslam Ülkelerinde Sanat, Cem Yayınevi, İstanbul
Şerare YETKİN, (1986), Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İÜEF Yayınları, 
İstanbul
Yıldız DEMİRİZ, (2003) “Anadolu Türk Sanatında Süsleme Ve Küçük Sanatlar”, 
Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, Görsel Yayınları

YEŞİL TÜRBE

OCAK     2021 4 OCAK     20215



başlık, kitabın başlığı değil. Yani bambaşka bir başlık, 

Sonra (ikincisinde); bir başkaları bunu daha düzgün bir 

biçimde çevirmeye yöneliyorlar. Bu tek bir olay değil, 

olayın öbür kısmı ne biliyor musunuz? Öbür kısmı da 

şu; Türkiye’de çoğu kitapta böyle bir şey var, mesela 

ne bileyim bizim bir başka milli düşünürümüzün 

“İslamiyet ve Sosyalizm” diye bir kitabı var. Roger 

Garaudy’nin de kitabın başlığı “Sosyalizm ve İslamiyet” 

değil. Şimdi Türkiye’de bir sürü kitap, başlığı dönüştü-

rülerek çevriliyor. Tabii sadece başlığı dönüştürülmü-

yor. Bir sürü kitap soru darlaştırılarak okunuyor. 

Mesela Frank A. Stone’nun ‘Anadolu Üniversiteleri’ 

diye bir kitabı var -“Anadolu Üniversitesi” kitabının 

başlığı da daha ayrıntılı bir şekilde konuluyor. Kitabın 

başlığı orijinal başlığıyla çelişkili bir şekilde “Sömürgeci-

liğin Hasat Mevsimi: Anadolu’da Amerikan Misyoner 

Okulları”na dönüştürülüyor. O kitabın metninin 

altında dipnotlarda şöyle ifadeler var: “Ya, bu böyle 

söylüyor tamam da burada yanlış söylüyor” diye, 

çevirmenin notları düşülmüş. Arkadaş yani bir metni 

ne yaparsın, eleştirirsin, bir başka metin yazarsın. 

Metni o şekilde sen nasıl millete sunuyorsun? Metni 

insan kendisi yorumlar. Bunun yerine “Benim yorum 

tarzımla okuyun!” diyor. Bunun daha karikatürleştiril-

miş bir biçimi de var. Nasıl söyleyeyim, o tercüme 

değil. Bizatihi o kişi tercüme etmemiş o metni. Metni, 

Niyazi Berkes kendisi Türkçeleştirmiş. Türkçeleştirir-

ken farklılaştırarak Türkçeleştirmiş, yani Berkes’in 

metnine baktığınız zaman (Türkiye’de Çağdaşlaşma) 

bir 1964’teki İngilizce baskısı var bir de 1973’teki baskı 

var. Bunlar birbirinden farklı şeyler, bu iki baskıya 

baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Ondan sonra 

bunu Türkiye’de beş, altı sene veya daha sonra (yayın-

da yoktu) bir akademisyen Berkes’in sonradan ekledi-

ği notları da dikkate alarak yeniden yayına hazırladı. 

Yeniden yayına hazırlanan metinde en az on-on beş 

düşüncesi de söz konusu. Bu coğrafyanın eski tarihin-

de Arap kültürünün ve Arap düşünce aleminin, Farsça-

da yazılmış metinlerin bariz bir biçimde etkisi vardır. 

Bu bakımdan kastedilenleri kapsamlı olarak yorumla-

yarak anlamaya çalıştığımız takdirde, Hilmi Ziya’da 

çok net bir biçimde Türkiye dışındaki düşünceye açık 

olmak, Türkiye dışındaki Batı düşüncesi dahil olmak 

üzere bunları özümsemeye çalışmak, özümsemeye 

çalışmaktan öte, buna belli oranda direnmek de söz 

konusu. Bunu görmek mümkün. Belki de hakikaten 

insan Türkiye’de, düşünce üzerine düşünmeye başladı-

ğı zaman bu iki entelektüelin söyledikleri birbiriyle 

bariz biçimde iç içe geçmiş ve bize büyük ölçüde yol 

gösterebilecek olan bir yaklaşımdır. Şerif Mardin’in de 

1984’te o konuda yaptığı olağanüstü bir konuşma var. 

Orada şunu söylüyor; ‘Batı düşüncesine açık olmak ve 

bunu tartışmak durumundayız’ ve ‘Batı düşüncesini 

olduğu gibi uyarlayamazsın, bu toplumda düşünce 

üretmenin zorunluluğunu bilmek durumundasın’, 

diyor. Bu toplumda sosyoloji yapacağını bilmek 

durumundasın. Burada olay sadece sosyoloji yapmak 

değil, düşünsel üretkenlik ve özgün olmak zorunlulu-

ğudur. Zaten Şerif Mardin’i okurken, Hilmi Ziya’yı 

okurken bizim başka entelektüelleri okumamıza 

nazaran bir fark var. Şöyle ki: Bunların ikisi de düşünce-

ye evrensel anlamda açık. Türkiye’de -Hilmi Ziya 

açısından aynı şeyleri söylemek belki mümkün değil 

ama- Şerif Mardin’e bakanlar iki türlü bakıyor: Bir 

kısmı sadece Şerif Mardin’in teorik olarak ne söylediği-

ni anlamaya çalışıyor. Bir kısmı ise, Şerif Mardin’in 

telaffuz ettiği düşüncelerin Türkiye’de neye tekabül 

ettiğini anlamaya çalışıyor. Bu insanlar, Türkiye’de 

düşünceyi anlamak, yorumlamak ve geliştirmek 

bakımından önemli mihenk taşları olarak görülebilir. 

Şöyle bir baktığımız zaman; Şerif Mardin’in bir makale-

si var, o yazı Türkçe’de yoktur. Alim Arlı’nın derlediği bir 

“Şerif Mardin Bibliyografyası” mevcut, orada bile 

künye olarak sadece o yazının özeti bulunuyor. Yazı, 

1974 yılında yayımlanıyor. Galiba başlığı “Türkiye’de ve 

Ortadoğu’da Sosyoloji”. O metinde net bir şekilde 

şunu görüyoruz: Türkiye’de sosyolojinin tahlilinde 

Hilmi Ziya Ülken’in yönettiği ve ağırlıklı olarak onun 

metinlerinin bulunduğu “Sosyoloji Dergisi” incelene-

rek durum anlaşılabilir. 1940 yılından 1967 ye kadar 

seri halinde çıktı ama 1960 Ekim’inde Hilmi Ziya 

İstanbul Sosyoloji’den uzaklaşmak durumunda kaldı. 

O döneme kadar Türkiye’de sosyolojiyi “Sosyoloji 

Dergisi”ni tahlil ederek anlamaya çalışıyor. Şerif 

Mardin ve Hilmi Ziya’nın koyduğu çerçevede, 

Türkiye’de düşünceyi anlamak bakımından olağanüs-

tü önemde bir dayanak olabilir. İkisinde de Batı düşün-

Şerif Mardin hocanın şöyle bir tespitiyle başlaya-

lım: Hoca, ‘Türk düşünce dünyasının bir sosyolojik 

tespitinin yapılması gerekli olduğuna’ dair, bir 

değerlendirmede bulunur. Başka bir alıntıyla 

diğer bir düşünürden bahsetmek gerekirse, Hilmi 

Ziya Ülken; Türk düşüncesi diye bir şeyin mümkün 

olmadığını söylüyor, yani ‘Türk düşüncesinin daha 

çok, eklektik ve tercümelerle oluşan bir yapı arz 

ettiğini’ söylüyor.

Siz öncelikle bu konuda ne düşünürsünüz? Acaba 

Türk düşüncesi sadece tercümelerden müteşekkil 

eklektik bir yapı mı, hani Ziya Gökalp’in Durkhe-

im’ı alımlaması üzerinden gelişen ve bunun örnek-

leriyle açıklanabilecek bir yapıya mı sahip, yoksa 

özgün bir düsturu var mıdır? Bu konuya yaklaşımı-

nız nasıl?

Buradaki sorular, tez soruları. İlk olarak; Şerif Mardin, 

Türk düşüncesi diye bir şey var mı?” diye soruyor. Bu 

konuda; “tam vardır, diyemeyiz”. Olsa olsa Türkiye’de 

Bu toplumun halet-i ruhiyesi 
önemli bir şey, sen bu 
toplumun kültürüyle bir 
biçimde ilgili olmadıktan 
sonra, bu toplumu 
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düşünce sosyolojisi yapılabilir, diyor. Bunu tam da en 

temel kitaplarından, ilk kitaplarından birinde söylüyor. 

Hilmi Ziya Ülken ise, “Türk düşüncesi yoktur”, demiyor. 

Sizin söylediğiniz gibi bir yandan “ tercüme de beslen-

mek gereken bir şeydir” diyor. Hatta sizin söylediğiniz-

le daha da temellendirmek bakımından ilave edersek: 

“Meşrutiyet, Tanzimat ve hatta Cumhuriyet dönemin-

de bile Türk düşüncesi sathidir” diyor. “Türk düşüncesi-

nin” temel problemleri vardır. “Türk düşüncesi” bütü-

nüyle tercümelerden oluşur, yerine “Keşke Türk düşün-

cesinin tercümelerden nasiplense” diyor. “Türk düşün-

cesinin, tercümelerden yeterince nasiplenmediğini” 

söylüyor. Bunu şu anlamda söylüyor: “o dönemlerde 

Türkiye’de düşünce, Fransız Devriminin fikirlerinden 

etkilenmiştir” fakat Fransız devriminin fikirlerinden 

etkilenmiş olmasına rağmen Fransız devriminin 

arkasındaki düşünsel metinlerin Türkçeye daha 

çevrilmediğinin altını çiziyor. Türkiye’de düşünce, tercü-

melerden beslenme konusunda da problemlidir. Yani, 

tercümelerden beslenmesinin sınırları vardır. Ama 

Hilmi Ziya, Şerif Mardin’e göre meseleyi bir noktada 

daha ileriye götürmüş, bunu; “Türkiye’de Çağdaş 

Düşünce Tarihi”nin önsözünde söylüyor. Türkiye’de 

düşünce sathidir, problemlidir, sınırlıdır. ‘Ancak zaman 

içinde orijinal Türk düşüncesi olacaktır’ fikrinde. Tercü-

me konusunda ise, ‘tercümeye açık olmamız, tercüme-

yi özümlememiz’ gerektiğine vurgu yapıyor. ‘Sonunda 

orijinal Türk düşüncesinin bu coğrafyada üretilebilece-

ğini’ belirtiyor. Yani bu ne anlama geliyor; hem Batı 

cesine açıklık, Batı düşüncesiyle yüzleşmek, hesaplaş-

mak ve özgün düşünce üretmek şeklinde telakki 

edilebilecek bir şey var. Geçmişe dönük eleştirel 

bakıyorlar. Aynı çerçeve içinde Erol Güngör’ün düşün-

celerini mütalaa etmek de mümkün. Bana göre Ziya 

Gökalp hiç de eklektik, hiç de safi tercüme değil.

Tercümenin rolünden bahsederken, bu düşünce-

nin aktarılması konusunu ilave bir soru ile biraz 

daha açmak faydalı olabilir. Türkiye’de düşünce-

nin tercümesi de aslında tercüme edilecek olan 

şeyin, metnin bilginin kısmi işleviyle aslında 

doğru orantılı gibi. Mesela, aslında Edward Said 

bir edebiyat eleştirmeni olmasına rağmen, Türki-

ye’deki en öne çıkan eserlerinden bir tanesi 

“Başlangıçlar” gibi edebiyat eleştirisi yaptığı 

eserlerden ziyade “Şarkiyatçılık”; veya Fouca-

ult’un Türkiye’deki tercümesi aslında belki de 

Türkiye’deki siyasi konjonktürle de alakalı, siz bu 

düşüncenin aktarılması ve onunla hesaplaşılması 

konusuna temas ettiniz. Acaba bu konuda ne 

söylersiniz? Tercümede öne çıkan yanlar, neyin 

üzerinde durulacağı gibi durumlar, hangi paramet-

relerin üzerinden Türkiye’de düşüncenin şekillen-

mesinde etkili oluyor?

Okuyan insanlara, bu metinler hakikaten okunuyor 

mu diye sorsak. Türkiye’de insanlara sorduğunuz 

zaman, Edward Said ne uzmanı diye çoğu kişi karşılaş-

tırmalı edebiyat uzmanı olduğunu, İngiliz edebiyatı 

uzmanı olduğunu söylemiyor. Türkiye’de bu Oryanta-

lizm metninin ciddi bir biçimde okunduğu konusunda 

soru işareti oluşuyor insanın kafasında. Şöyle bir şey; 

bu ilginç bir hikâye, belki bununla bağlantılandırılabilir: 

Nasıl söylemek mümkün? “Şarkiyatçılık” kitabı, benim 

bildiğim Türkiye’de iki kere çevriliyor. Birincisinde; 

düşüncesinin, sadece batı düşüncesinin de değil, hem 

de doğu düşüncesinin de tercüme edilmesi gerektiği-

nin altını çiziyor. Hilmi Ziya’nın, kendi zamanındaki ve 

sonraki entelektüellerden, diğer entelektüellerden 

temel farkı; düşünce derken, tercüme derken, sadece 

Fransızcadan İngilizceden Almancadan tercümeleri 

anlamamasıdır.  Hilmi Ziya, aynı zamanda Arapçadan 

ve Farsçadan tercümeleri de anlıyor. Hilmi Ziya’nın 

Arap ve Fars düşüncesine açık olduğunu görmek 

mümkün. Hilmi Ziya’nın 1930’lu yılların başlarında 

kaleme aldığı “Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü” 

eserini hatırlayabiliriz. Yani bizim ‘uyanış devrimizde 

tercümenin rolü’ derken, sadece “Batı düşüncesi” 

değil, aynı zamanda Doğu düşüncesi yani Arap-Fars 
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başlık, kitabın başlığı değil. Yani bambaşka bir başlık, 

Sonra (ikincisinde); bir başkaları bunu daha düzgün bir 

biçimde çevirmeye yöneliyorlar. Bu tek bir olay değil, 

olayın öbür kısmı ne biliyor musunuz? Öbür kısmı da 

şu; Türkiye’de çoğu kitapta böyle bir şey var, mesela 

ne bileyim bizim bir başka milli düşünürümüzün 

“İslamiyet ve Sosyalizm” diye bir kitabı var. Roger 

Garaudy’nin de kitabın başlığı “Sosyalizm ve İslamiyet” 

değil. Şimdi Türkiye’de bir sürü kitap, başlığı dönüştü-

rülerek çevriliyor. Tabii sadece başlığı dönüştürülmü-

yor. Bir sürü kitap soru darlaştırılarak okunuyor. 

Mesela Frank A. Stone’nun ‘Anadolu Üniversiteleri’ 

diye bir kitabı var -“Anadolu Üniversitesi” kitabının 

başlığı da daha ayrıntılı bir şekilde konuluyor. Kitabın 

başlığı orijinal başlığıyla çelişkili bir şekilde “Sömürgeci-

liğin Hasat Mevsimi: Anadolu’da Amerikan Misyoner 

Okulları”na dönüştürülüyor. O kitabın metninin 

altında dipnotlarda şöyle ifadeler var: “Ya, bu böyle 

söylüyor tamam da burada yanlış söylüyor” diye, 

çevirmenin notları düşülmüş. Arkadaş yani bir metni 

ne yaparsın, eleştirirsin, bir başka metin yazarsın. 

Metni o şekilde sen nasıl millete sunuyorsun? Metni 

insan kendisi yorumlar. Bunun yerine “Benim yorum 

tarzımla okuyun!” diyor. Bunun daha karikatürleştiril-

miş bir biçimi de var. Nasıl söyleyeyim, o tercüme 

değil. Bizatihi o kişi tercüme etmemiş o metni. Metni, 

Niyazi Berkes kendisi Türkçeleştirmiş. Türkçeleştirir-

ken farklılaştırarak Türkçeleştirmiş, yani Berkes’in 

metnine baktığınız zaman (Türkiye’de Çağdaşlaşma) 

bir 1964’teki İngilizce baskısı var bir de 1973’teki baskı 

var. Bunlar birbirinden farklı şeyler, bu iki baskıya 

baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Ondan sonra 

bunu Türkiye’de beş, altı sene veya daha sonra (yayın-

da yoktu) bir akademisyen Berkes’in sonradan ekledi-

ği notları da dikkate alarak yeniden yayına hazırladı. 

Yeniden yayına hazırlanan metinde en az on-on beş 

düşüncesi de söz konusu. Bu coğrafyanın eski tarihin-

de Arap kültürünün ve Arap düşünce aleminin, Farsça-

da yazılmış metinlerin bariz bir biçimde etkisi vardır. 

Bu bakımdan kastedilenleri kapsamlı olarak yorumla-

yarak anlamaya çalıştığımız takdirde, Hilmi Ziya’da 

çok net bir biçimde Türkiye dışındaki düşünceye açık 

olmak, Türkiye dışındaki Batı düşüncesi dahil olmak 

üzere bunları özümsemeye çalışmak, özümsemeye 

çalışmaktan öte, buna belli oranda direnmek de söz 

konusu. Bunu görmek mümkün. Belki de hakikaten 

insan Türkiye’de, düşünce üzerine düşünmeye başladı-

ğı zaman bu iki entelektüelin söyledikleri birbiriyle 

bariz biçimde iç içe geçmiş ve bize büyük ölçüde yol 

gösterebilecek olan bir yaklaşımdır. Şerif Mardin’in de 

1984’te o konuda yaptığı olağanüstü bir konuşma var. 

Orada şunu söylüyor; ‘Batı düşüncesine açık olmak ve 

bunu tartışmak durumundayız’ ve ‘Batı düşüncesini 

olduğu gibi uyarlayamazsın, bu toplumda düşünce 

üretmenin zorunluluğunu bilmek durumundasın’, 

diyor. Bu toplumda sosyoloji yapacağını bilmek 

durumundasın. Burada olay sadece sosyoloji yapmak 

değil, düşünsel üretkenlik ve özgün olmak zorunlulu-

ğudur. Zaten Şerif Mardin’i okurken, Hilmi Ziya’yı 

okurken bizim başka entelektüelleri okumamıza 

nazaran bir fark var. Şöyle ki: Bunların ikisi de düşünce-

ye evrensel anlamda açık. Türkiye’de -Hilmi Ziya 

açısından aynı şeyleri söylemek belki mümkün değil 

ama- Şerif Mardin’e bakanlar iki türlü bakıyor: Bir 

kısmı sadece Şerif Mardin’in teorik olarak ne söylediği-

ni anlamaya çalışıyor. Bir kısmı ise, Şerif Mardin’in 

telaffuz ettiği düşüncelerin Türkiye’de neye tekabül 

ettiğini anlamaya çalışıyor. Bu insanlar, Türkiye’de 

düşünceyi anlamak, yorumlamak ve geliştirmek 

bakımından önemli mihenk taşları olarak görülebilir. 

Şöyle bir baktığımız zaman; Şerif Mardin’in bir makale-

si var, o yazı Türkçe’de yoktur. Alim Arlı’nın derlediği bir 

“Şerif Mardin Bibliyografyası” mevcut, orada bile 

künye olarak sadece o yazının özeti bulunuyor. Yazı, 

1974 yılında yayımlanıyor. Galiba başlığı “Türkiye’de ve 

Ortadoğu’da Sosyoloji”. O metinde net bir şekilde 

şunu görüyoruz: Türkiye’de sosyolojinin tahlilinde 

Hilmi Ziya Ülken’in yönettiği ve ağırlıklı olarak onun 

metinlerinin bulunduğu “Sosyoloji Dergisi” incelene-

rek durum anlaşılabilir. 1940 yılından 1967 ye kadar 

seri halinde çıktı ama 1960 Ekim’inde Hilmi Ziya 

İstanbul Sosyoloji’den uzaklaşmak durumunda kaldı. 

O döneme kadar Türkiye’de sosyolojiyi “Sosyoloji 

Dergisi”ni tahlil ederek anlamaya çalışıyor. Şerif 

Mardin ve Hilmi Ziya’nın koyduğu çerçevede, 

Türkiye’de düşünceyi anlamak bakımından olağanüs-

tü önemde bir dayanak olabilir. İkisinde de Batı düşün-

Şerif Mardin hocanın şöyle bir tespitiyle başlaya-

lım: Hoca, ‘Türk düşünce dünyasının bir sosyolojik 

tespitinin yapılması gerekli olduğuna’ dair, bir 

değerlendirmede bulunur. Başka bir alıntıyla 

diğer bir düşünürden bahsetmek gerekirse, Hilmi 

Ziya Ülken; Türk düşüncesi diye bir şeyin mümkün 

olmadığını söylüyor, yani ‘Türk düşüncesinin daha 

çok, eklektik ve tercümelerle oluşan bir yapı arz 

ettiğini’ söylüyor.

Siz öncelikle bu konuda ne düşünürsünüz? Acaba 

Türk düşüncesi sadece tercümelerden müteşekkil 

eklektik bir yapı mı, hani Ziya Gökalp’in Durkhe-

im’ı alımlaması üzerinden gelişen ve bunun örnek-

leriyle açıklanabilecek bir yapıya mı sahip, yoksa 

özgün bir düsturu var mıdır? Bu konuya yaklaşımı-

nız nasıl?

Buradaki sorular, tez soruları. İlk olarak; Şerif Mardin, 

Türk düşüncesi diye bir şey var mı?” diye soruyor. Bu 

konuda; “tam vardır, diyemeyiz”. Olsa olsa Türkiye’de 

Bu toplumun halet-i ruhiyesi 
önemli bir şey, sen bu 
toplumun kültürüyle bir 
biçimde ilgili olmadıktan 
sonra, bu toplumu 
dönüştüremezsin.
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düşünce sosyolojisi yapılabilir, diyor. Bunu tam da en 

temel kitaplarından, ilk kitaplarından birinde söylüyor. 

Hilmi Ziya Ülken ise, “Türk düşüncesi yoktur”, demiyor. 

Sizin söylediğiniz gibi bir yandan “ tercüme de beslen-

mek gereken bir şeydir” diyor. Hatta sizin söylediğiniz-

le daha da temellendirmek bakımından ilave edersek: 

“Meşrutiyet, Tanzimat ve hatta Cumhuriyet dönemin-

de bile Türk düşüncesi sathidir” diyor. “Türk düşüncesi-

nin” temel problemleri vardır. “Türk düşüncesi” bütü-

nüyle tercümelerden oluşur, yerine “Keşke Türk düşün-

cesinin tercümelerden nasiplense” diyor. “Türk düşün-

cesinin, tercümelerden yeterince nasiplenmediğini” 

söylüyor. Bunu şu anlamda söylüyor: “o dönemlerde 

Türkiye’de düşünce, Fransız Devriminin fikirlerinden 

etkilenmiştir” fakat Fransız devriminin fikirlerinden 

etkilenmiş olmasına rağmen Fransız devriminin 

arkasındaki düşünsel metinlerin Türkçeye daha 

çevrilmediğinin altını çiziyor. Türkiye’de düşünce, tercü-

melerden beslenme konusunda da problemlidir. Yani, 

tercümelerden beslenmesinin sınırları vardır. Ama 

Hilmi Ziya, Şerif Mardin’e göre meseleyi bir noktada 

daha ileriye götürmüş, bunu; “Türkiye’de Çağdaş 

Düşünce Tarihi”nin önsözünde söylüyor. Türkiye’de 

düşünce sathidir, problemlidir, sınırlıdır. ‘Ancak zaman 

içinde orijinal Türk düşüncesi olacaktır’ fikrinde. Tercü-

me konusunda ise, ‘tercümeye açık olmamız, tercüme-

yi özümlememiz’ gerektiğine vurgu yapıyor. ‘Sonunda 

orijinal Türk düşüncesinin bu coğrafyada üretilebilece-

ğini’ belirtiyor. Yani bu ne anlama geliyor; hem Batı 

cesine açıklık, Batı düşüncesiyle yüzleşmek, hesaplaş-

mak ve özgün düşünce üretmek şeklinde telakki 

edilebilecek bir şey var. Geçmişe dönük eleştirel 

bakıyorlar. Aynı çerçeve içinde Erol Güngör’ün düşün-

celerini mütalaa etmek de mümkün. Bana göre Ziya 

Gökalp hiç de eklektik, hiç de safi tercüme değil.

Tercümenin rolünden bahsederken, bu düşünce-

nin aktarılması konusunu ilave bir soru ile biraz 

daha açmak faydalı olabilir. Türkiye’de düşünce-

nin tercümesi de aslında tercüme edilecek olan 

şeyin, metnin bilginin kısmi işleviyle aslında 

doğru orantılı gibi. Mesela, aslında Edward Said 

bir edebiyat eleştirmeni olmasına rağmen, Türki-

ye’deki en öne çıkan eserlerinden bir tanesi 

“Başlangıçlar” gibi edebiyat eleştirisi yaptığı 

eserlerden ziyade “Şarkiyatçılık”; veya Fouca-

ult’un Türkiye’deki tercümesi aslında belki de 

Türkiye’deki siyasi konjonktürle de alakalı, siz bu 

düşüncenin aktarılması ve onunla hesaplaşılması 

konusuna temas ettiniz. Acaba bu konuda ne 

söylersiniz? Tercümede öne çıkan yanlar, neyin 

üzerinde durulacağı gibi durumlar, hangi paramet-

relerin üzerinden Türkiye’de düşüncenin şekillen-

mesinde etkili oluyor?

Okuyan insanlara, bu metinler hakikaten okunuyor 

mu diye sorsak. Türkiye’de insanlara sorduğunuz 

zaman, Edward Said ne uzmanı diye çoğu kişi karşılaş-

tırmalı edebiyat uzmanı olduğunu, İngiliz edebiyatı 

uzmanı olduğunu söylemiyor. Türkiye’de bu Oryanta-

lizm metninin ciddi bir biçimde okunduğu konusunda 

soru işareti oluşuyor insanın kafasında. Şöyle bir şey; 

bu ilginç bir hikâye, belki bununla bağlantılandırılabilir: 

Nasıl söylemek mümkün? “Şarkiyatçılık” kitabı, benim 

bildiğim Türkiye’de iki kere çevriliyor. Birincisinde; 

düşüncesinin, sadece batı düşüncesinin de değil, hem 

de doğu düşüncesinin de tercüme edilmesi gerektiği-

nin altını çiziyor. Hilmi Ziya’nın, kendi zamanındaki ve 

sonraki entelektüellerden, diğer entelektüellerden 

temel farkı; düşünce derken, tercüme derken, sadece 

Fransızcadan İngilizceden Almancadan tercümeleri 

anlamamasıdır.  Hilmi Ziya, aynı zamanda Arapçadan 

ve Farsçadan tercümeleri de anlıyor. Hilmi Ziya’nın 

Arap ve Fars düşüncesine açık olduğunu görmek 

mümkün. Hilmi Ziya’nın 1930’lu yılların başlarında 

kaleme aldığı “Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü” 

eserini hatırlayabiliriz. Yani bizim ‘uyanış devrimizde 

tercümenin rolü’ derken, sadece “Batı düşüncesi” 

değil, aynı zamanda Doğu düşüncesi yani Arap-Fars 
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tane şu tarz dipnot var. “Yazar böyle diyor, ama siz 

onu boş verin, bunun esası öyle değil, böyle!”. Yani 

yazarın söylediğinden farklı bir tarzda olaylara bakıyor, 

olayları bariz bir biçimde farklı değerlendiriyor. Bizim 

zaten bu metinlerle karşılaşmamız bu biçimde oluyor 

ve şöyle düşünmek lazım, gerek bu kitabı gerekse 

başka kitapları biz, o dönemdeki temel meselemiz ne 

ise o eksende yorumlamaya çalışıyoruz. İşte iki kitabın 

çarpıtılmış sunuluşu zihniyeti tam tekmil yansıtıyor. 

Garaudy’nin kitabını ya bu adam bu konuda ne diyor, 

sosyalizm ve İslamiyet arasında bir yakınlaşma olabilir 

mi şeklinde anlamaya çalışıyoruz. Ama burada düşün-

celerini yorumlama değil çarpıtarak yorumlama söz 

konusu. Türkiye’de olabilir mi? Şeklinde anlamaya 

çalışıyoruz. Adam bir şey söylüyor, biz aktarılan bir 

şeyi bütünüyle benimsemek durumunda da değiliz,  

bu tartışılabilir. Yani  demin ilk başta söylediğim 

hikâye; Edward Said’in veya Garaudy’in söylemediği 

şeyleri, alıp bir biçimde metne eklemlemeye çalışıyo-

ruz. Bu çok yaygın ve mesela şunu düşünmek lazım. 

Edward Said’in bu metnine bakıp bu metni anlamaya 

çalıştığımız zaman, Türkiye’de kaçımız Edward Said’in 

metnine yönelik eleştirel metin yazıyoruz?: Yok belki. 

Mesela Şerif Mardin’in Edward Said üzerine “Edward 

Said’in Halının Altına Süpürdükleri” gibi bir başlığı olan 

bir yazı yazıyor ve fakat bu yazı belli ölçüde tepki 

çekiyor. Şerif Mardin’de buna yönelik bir eleştirel tavır 

var. Foucault mesela, -şimdi söylediğiniz çerçevede- 

Türkiye’de onun yaklaşım tarzına kim eleştirel bir 

biçimde baktı?! Mesela Şerif Mardin’in Said Nursi 

metninde ‘Foucault eksenli’ bir bakış açısı görülüyor. 

Ona bakarken nasıl bakmamız gerektiğini Şerif 

Mardin’in iki ayrı metinde iki ayrı tarzda cevaplıyor. 

Hatta ben ilginç bir şey söyleyeyim: 1975 yılında 

“Birikim Dergisinde” -yazının ismini unuttum- muhte-

melen 3. Sayısında Althusser’in bir yazısı var. Yazı tarih 

üzerine bir yazı, orada anlaşılmaz önemsiz diye iki- üç 

paragrafı atlıyor editör çünkü o dönemde asıl olan 

hikaye, Althusser hikayesi. Foucault’a dair iki paragraf  

o dönemde bizim dünyamıza girmiş olmadığı için 

Foucault tuhaf yorumlamış zaten önemli bir entelektü-

el de değil diyerek birkaç paragraf atılmış. Yani şimdi 

bu çevirilerde bu tarzda bir anlayış tarzı mevcut. 

Mesela Saffet Murat Turan’ın bir yazısı var yine 

Birikim’de çok daha sonraki yıllarda. Bir şey söylüyor, 

diyor ki; “biz hepimiz Althusser ekseninde düşündüğü-

müzü zannediyoruz.” ama Althusser’in iki temel metni 

var: Bunlardan biri ‘Kapitali okumak’, bir diğeri de 

‘Marx için’ diyor. İlginç bir hikaye. Bizim milli düşünce 

hayatımız Althusser’le  hemhâl olmuş. Bu iki kitabın 

ikisinin de Türkçesi yok. Arkadaşlar bilir; şimdi bu 

kitapları çok daha sonra İthâki çevirdi. Bu değişik 

dönemlerde bu tür hususlar gündeme geliyor ve 

mesela yakın dönemde ‘Althusser ve Biz’ diye bir kitap 

çıkıyor. Bu kitapta ne var? Avrupalı bir sürü entelektüe-

lin Althusser hakkındaki kanaatleri ve hatıraları var. 

Orada insan şöyle diyebilir: ‘Althusser ve Biz’, 

Türkiye’deki etkileri açısından çok güzel bir yazı 

konusu olabilir ama bunun altından kalkacak bir aydın 

yok. Bir önsöz yok yani buna biz nasıl bakarız, diye bir 

deneme yok. İlginç olan nokta kitabı bir de Althusser’i 

Türk düşünce hayatına sokan yayınevi yayınlıyor. Olay 

hakikaten öbür türlü dallanıp budaklanıyor. Baktığı-

mız zaman önemli olan şey: Edward Said’in metnine 

Edward Said’in bir başka metni ile bakmak. Edward 

Said’in bu metnine biz Edward Said’in “Entelektüel” 

metniyle bakarsak o zaman problem daha net ortaya 

çıkar. Yani bu somut olay bir durumu gösteriyor. 

Edward Said’in “Entelektüel” metninde ne diyor? 

Entelektüelin marjinal olduğunu, devlet dışında 

olduğunu söylüyor, değil mi? Memlekette İslamcı 

muhafazakar entelektüeller de dahil marjinal kaç 

entelektüel var?! Hâkezâ Türkiye’de sosyalist veya sol 

liberaller arasındaki kendi cemaatinin dışında laf 

söyleyecek kaç entelektüel var?!. Şimdi Said, ilginç bir 

düşünce beyan ediyor: “Dünya’da kendi sesinin tınısı 

olan iki entelektüel var. Birisi Bertrand Russell birisi 

Jean Paul Sartre” diyor. Ya işte insan bunu düşünürken 

Türkiye’de entelektüel olarak kendi özgün sesi olan 

kaç kişi var? diye sorduğumuz zaman bu özgün sesin 

aynı zamanda tercüme metinler üzerinde de kendisini 

hissettirmesi lazım. Dolayısıyla orda bariz bir problem 

oluyor ve Türkiye de hakikaten belli bir dar grubun 

dışında aydınların laf söylemesi bariz bir şekilde zor 

olur. Mesela; İslami -muhafazakâr kesim içinde bu 

konuda tipik bir örnek vermek gerekirse, belki en 

rahat verilebilecek örnek, hem bu dönemde söyledikle-

ri açısından hem de daha önceki dönemde söyledikleri 

açısından Sezai Karakoç’tur. Sol kesim hakkında örnek 

vermeye çalışırsak veya kendi bulunduğu konumunu 

farklılaştırmak açısından bakacak olursak mesela bir 

örnek Kemal Tahir olabilir. Kemal Tahir, kendisinin 

mensup hissedildiği gruptan bariz olarak farklı 

biçimde bakıyor. Ne oluyor, biz bunları belli bir dönem 

geliyor önemsiyoruz, belli bir dönem geçiyor ondan 

sonra başkalarını önemsiyoruz ve hikâye bitiyor. 

Sonra Edward Said’e bakıyoruz. Duyarlı olacaksak, 

herkes hakkında duyarlı olmak durumundayız. Yani 

bugün Osmanlı hakkında eleştirel bir şey söylediği 

zaman, duyarlı oluyorsun. Edward Said’in Osmanlıya 

yaklaşımı eleştirel bir yaklaşım. Türkiye’de Edward 

Said in Osmanlı’ya bu eleştirel yaklaşımı üzerine 

eleştiri gelişmiş mi? Bir de bütün hikâye aydınlar 

neredeyse hiç incelemeden onu bunu oryantalist 

olarak niteliyor. İnsanlar, her olmadık şeyi oryantalist 

olarak nitelendiriyorlar. Türkiye’de bunun bir biçimde 

sorgulanması lazım. Çünkü hemen hemen her tür 

düşünce cenahında oryantalist bir takım izler, bir 

takım aydınlar görülebiliyor. Yani, nasıl başka alanlar-

da birörnek tutumlar söz konusuysa, bu yeni gelen 

şeylerde de birörnek tutum söz konusu. Bu hikâyeyi 

belki insan izah edemez ama bunların yerine daha 

sonra ikame edilen düşünce adamları konusunda da 

benzeri şeyleri söylemek mümkün gibi görülüyor. 

Mesela baktığınız zaman bir de neyi görüyorsunuz 

–sözü yeniden Hilmi Ziya Ülken ve Şerif Mardin’e 

getirirsek- Hilmi Ziya Ülken ve Şerif Mardin’in 

yaklaşım tarzları itibariyle, değişik konularda problem-

leri anlamlandırmaya ve Türkiye’ye dönük olarak 

yorumlamaya açık zihinleri var. Bunu görebiliyoruz. 

Türkiye'nin çok bilindik ve sıralama açısından 

yukarıda olan üniversitelerinde "Türk Düşüncesi"-

nin önemli isimlerinin ne oranda çalışıldığını 

görüyorsunuz? Bu çalışmaları nitelik ve nicelik 

bakımından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Üst üniversiteler hangisi?

Belli başlı üniversiteler… Boğaziçi, ODTÜ vb. mi?

Benim hatırladığım şöyle bir hikâye var: Sizin ilk 

sorunuz asıl bunlara izafe edilerek sorulabilir. “Türki-

ye’de düşünce yok!” derken insanın geldiği nokta 

burası. -ODTÜ de Boğaziçi üniversitesi de ha bunlar iyi 

üniversiteler tabii ki, ODTÜ ve Boğaziçi üniversitelerin-

de hangi Türk entelektüelleri üzerine çalışma 

yapılmış? Şimdi tipik, Türkiye’de başat üniversitelerin-

de Türk entelektüellerinden bu edebiyatçı olabilir, 

siyasetçi olabilir, sosyolog olabilir böyle insanlar 

üzerine yüksek lisans tezi, doktora tezi -yok dememek 

için- yok denecek kadar azdır diyorum. Bütün hikâye 

şuradan kaynaklanıyor. Son dönemde baktığınız 

zaman, toplumlar birbirine benzer noktasına geliniyor. 

1960’lı yıllarda Türkiye’ye bakan insanlar, -biraz daha 

yaşlı olan insanlar- Türkiye’nin bir özgün yapısı olduğu-

nu telaffuz etmeye çalışıyorlar. Bugün baktığınız 

zaman Türkiye üzerine metin yok. Yani Türk düşünce 

adamı üzerine metnin ötesinde ‘Türkiye üzerine’ 

metin yok. 60’lı yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 

dersinde veya Türk Sosyologları dersinde okutulabile-

cek bir sürü Türk entelektüeli vardı. Bugün üniversite-

lerde insanlar Türkiye’nin siyasi tarihi, Türkiye’nin 

toplumsal yapısı konusunda okuttukları temel metin-

ler, Zürcher’in ‘Modernleşen Türkiye’nin Tarihi’ ve 

Feroz Ahmet’in ‘Demokrasi Sürecinde Türkiye’ metni. 

Şimdi olayı bir şekilde fark etmek mümkün. Oradan 

buraya doğru bir kayış var. 2000’li yılların başlarında 

bir dergide, Hasan Bülent Kahraman’la yapılmış bir 

konuşma var. Yazının başlığı ne? "Türkiye'de Düşünce 

Yok" veya Türkiye'de Düşünce Adamı Yok" Bunun en 

bariz göstergesi nereden kaynaklanıyor? Son dönem-

de özellikle bu modern üniversitelerde, insanların 

yaklaşım tarzlarında kendisini gösteriyor. Bu modern 

üniversitelere baktığımız zaman, bir kere neyi görüyor-

sunuz? Türkiye’de bol miktarda yabancı dilde metin 

görüyorsunuz. Zaten Türkiye’de insanlar, yabancı dilde 

metin yazmaya teşvik ediliyor, bu tür üniversitelerde 

çok yaygın bir biçimde gerçekleşiyor.  İkinci olarak, bu 

tür üniversitelerde yabancı dilde yazı dışında neler 

gündeme geliyor, bunun üzerinde durmak lazım. Bu 

nokta-i nazardan üniversitelere baktığımız zaman, 

buralarda o dönemin yaygın konularına yönelik bir 

eğilim var. Mesela bu tür üniversitede okuyan insanla-

rın ders materyali olarak telif metin okumaları 

olağanüstü sınırlı bir şey. Zaten Zürcher’in metnine 

baktığınız zaman, kaynakça değerlendirmesi tarzında 

bir bölüm var. Orada şunu söylüyor: “Türkiye’nin 

akademik tarihi açısından da İngilizce yazılan metinler 

daha önemli metinler” Yani bunu orada çok net bir 

biçimde görmeniz mümkün. Bir de son dönemde 

Türkiye’de bu üniversitelerde ve başka yerlerde 

insanın kafasını şekillendiren temel metinlerin yayınev-

leri belli. Temel metinlerin yayınevlerinin en barizleri 

İletişim, Metis, eski Ayrıntı. Şimdi Metis’e ve eski 

Ayrıntı’ya baktığınız zaman bunların neredeyse tek 

telif metni yok. Bütün metinler tercüme. İletişim’e 

baktığınız zaman İletişim’in de telif metinleri, daha çok 

Türkiye’deki hassas konular üzerine yazılmış telif 

metinler. Tercüme metinler de orada çok daha yoğun 

bir biçimde gündeme geliyor. Temel düşünceyi 

tercüme metinler telaffuz ediyor. Telif metinler de 

buralardaki düşünceyi Türkiye’ye iliştiriyor. Bu sadece 

bu kesim açısından değil, aynı zamanda Türkiye’de 

İslamcı muhafazakâr kesim açısından da söz konusu. 

İslamcı muhafazakâr kesimin bir kısmı da bu tür düşün-

me, bu tür yaklaşım tarzlarına yatkın. Mesela tipik 

İslamcı sosyologları düşünün ve İletişim’in bu 9 ciltlik 

“Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Tarihi” metinlerine 

bakın; o metinlere baktığınız zaman, Türkiye’deki tipik 

İslamcı sosyologların hiçbirinin herhangi bir Türk 

entelektüeli üzerine yazılmış bir metni yok veya 

olağanüstü az veya hepten sathi veya hepten eleştirel. 

Yani bu tür eğilimlerin sadece belli kesimleri değil, çok 

daha yaygın bir kesimi etkilemeye başladığını görme-

miz mümkün. Günden güne bu toplum başka toplum-

lara benziyor; “bu düşünce belli, bunu didiklemeye 

gerek yok, bunu özümlemeye gerek yok, bu Batı 

düşüncesine direnmeye gerek yok” mantığı olağanüs-

tü yaygın ve bunlarda “ben özgün metin üretebilirim” 

gibi bir dert yok. Başkasının özgün metin üretemediği, 

başkasının orijinal bir tarzda düşünemediği söylenebi-

lir ama Türkiye’de bu tarzdaki insanlar bizatihi kendile-

rinin özgün düşünce üretmediklerini söylüyorlar. Şunu 

da ilave etmem gerekir; bu yayınevleri ciddi metinler 

çıkarıyor. Bunlara bütünüyle kulağı kapatıp, 

Türkiye’de yazılan her bir şeye hepten hikâye demekte 

yanlış gibi geliyor bana. Türkiye’de üniversitenin çok 

ciddi bir biçimde sorgulanması lazım. “Türkiye’de 

üniversitede önemli insanlar vardır, şu vardır, bu vardır” 

ama bunun mantalitesi çok farklı. Bu yaygın durumun 

bir istisnası var. Bunun bir istisnası ne? Türkiye’de belli 

bir dönemde yapılan İslam üzerine çalışmalar bunun 

istisnası olabilir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? -bir 

dönemde- “Türkiye Günlüğü” dergisinde yazarının 

kim olduğunu unuttum,  güzel bir yazı yer aldı. Yazının 

başlığı şu şekildeydi: "Laik Entelektüellerin Yeni 

Ekmek Kapısı: İslam Araştırmaları". Türkiye’de bunun 

en farklı noktası; ODTÜ’de Sosyoloji bölümünde veya 

başka bir modern üniversitede, somut İslami aydınlar 

üzerine metinler yazılmıştır. Mesela -orada hatırladı-

ğım- Rasim Özdenören üzerine, İsmet Özel üzerine 

metinler yazılmıştır ve o dönemde zaten bütün hikâye 

oraya doğru yönelmiştir.  Yani bütün çaba ‘İslam 

Çalışmaları’ üzerine ve etnik çalışmalar üzerine 

yönelmişti. 1980’li yılların ortalarından itibaren yurt 

dışına gidenler iki şey çalışıyordu: Biri, etnik konular, 

çok yoğun bir biçimde, diğeri ise İslamî konulardı.  

Btaktığınız zaman; -o ortaklaşmayı göstermek 

açısından,- İslamcı muhafazakârla birlikte solcu liberal-

ler de bunları çalışıyorlardı. Şunu söylemiyorum; “tam 

tekmil ucu ucuna, üstü üstüne, tamı tamamına aynı 

tarzda çalışıyorlardı” anlamında söylemiyorum ama 

bunların ana noktaları itibariyle birbirine benzediği 

söylenebilir.  Yani aynı tarz hikâyeler vardı. Üniversite, 

üzerinde ciddi olarak tartışılması gereken bir mesele. 

Üniversitelerde insanların yönelimi toptan bir tarzda 

oluyor. Bunun en güzel göstergelerinden biri de, 

Türkiye’de Sosyal Bilimler Kongresi, “Türkiye’de 

Toplumsal Bilimlerin Gelişimi” adıyla -1970 yılında 

yapılmış, 1971 yılında- metinleri yayınlanmış bir kitap 

var. Orada birisi diyor ki; “Siyasal Bilgiler Fakültesinde 

hocalar, 1930’lu yıllarında birbirlerine Türkiye’nin nasıl 

bir sınıfsız toplum olduğunu, imtiyazsız, sınıfsız 

kaynaşmış bir toplum olduğunu anlatmaya çalışıyor-

lardı. Aynı zamanda birbirlerine Fransız hukukçularının, 

mesela Duguit’nin çok önemli bir hukukçu olduğunu 

ve kendilerinin bunu ne kadar iyi bildiklerini anlatma-

ya çalışıyorlardı” diyor. Aynı kişiler veya onların varisle-

ri aynı kurumlarda bir 30 sene sonra, kendilerinin 

Marx’ı, Lenin’i birbirlerinden ne kadar daha iyi bildikle-

rini anlatmaya yöneldiler. Ve “aynı kişiler aynı yerlerde 

Türkiye’nin nasıl sınıflı bir toplum olduğunu anlatmayı 

İnsanlar, her olmadık şeyi oryantalist olarak nitelendiriyorlar. Türkiye’de bunun 
bir biçimde sorgulanması lazım. Çünkü hemen hemen her tür düşünce cenahın-
da oryantalist bir takım izler, bir takım aydınlar görülebiliyor. 

Kurtuluş Kayalı
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tane şu tarz dipnot var. “Yazar böyle diyor, ama siz 

onu boş verin, bunun esası öyle değil, böyle!”. Yani 

yazarın söylediğinden farklı bir tarzda olaylara bakıyor, 

olayları bariz bir biçimde farklı değerlendiriyor. Bizim 

zaten bu metinlerle karşılaşmamız bu biçimde oluyor 

ve şöyle düşünmek lazım, gerek bu kitabı gerekse 

başka kitapları biz, o dönemdeki temel meselemiz ne 

ise o eksende yorumlamaya çalışıyoruz. İşte iki kitabın 

çarpıtılmış sunuluşu zihniyeti tam tekmil yansıtıyor. 

Garaudy’nin kitabını ya bu adam bu konuda ne diyor, 

sosyalizm ve İslamiyet arasında bir yakınlaşma olabilir 

mi şeklinde anlamaya çalışıyoruz. Ama burada düşün-

celerini yorumlama değil çarpıtarak yorumlama söz 

konusu. Türkiye’de olabilir mi? Şeklinde anlamaya 

çalışıyoruz. Adam bir şey söylüyor, biz aktarılan bir 

şeyi bütünüyle benimsemek durumunda da değiliz,  

bu tartışılabilir. Yani  demin ilk başta söylediğim 

hikâye; Edward Said’in veya Garaudy’in söylemediği 

şeyleri, alıp bir biçimde metne eklemlemeye çalışıyo-

ruz. Bu çok yaygın ve mesela şunu düşünmek lazım. 

Edward Said’in bu metnine bakıp bu metni anlamaya 

çalıştığımız zaman, Türkiye’de kaçımız Edward Said’in 

metnine yönelik eleştirel metin yazıyoruz?: Yok belki. 

Mesela Şerif Mardin’in Edward Said üzerine “Edward 

Said’in Halının Altına Süpürdükleri” gibi bir başlığı olan 

bir yazı yazıyor ve fakat bu yazı belli ölçüde tepki 

çekiyor. Şerif Mardin’de buna yönelik bir eleştirel tavır 

var. Foucault mesela, -şimdi söylediğiniz çerçevede- 

Türkiye’de onun yaklaşım tarzına kim eleştirel bir 

biçimde baktı?! Mesela Şerif Mardin’in Said Nursi 

metninde ‘Foucault eksenli’ bir bakış açısı görülüyor. 

Ona bakarken nasıl bakmamız gerektiğini Şerif 

Mardin’in iki ayrı metinde iki ayrı tarzda cevaplıyor. 

Hatta ben ilginç bir şey söyleyeyim: 1975 yılında 

“Birikim Dergisinde” -yazının ismini unuttum- muhte-

melen 3. Sayısında Althusser’in bir yazısı var. Yazı tarih 

üzerine bir yazı, orada anlaşılmaz önemsiz diye iki- üç 

paragrafı atlıyor editör çünkü o dönemde asıl olan 

hikaye, Althusser hikayesi. Foucault’a dair iki paragraf  

o dönemde bizim dünyamıza girmiş olmadığı için 

Foucault tuhaf yorumlamış zaten önemli bir entelektü-

el de değil diyerek birkaç paragraf atılmış. Yani şimdi 

bu çevirilerde bu tarzda bir anlayış tarzı mevcut. 

Mesela Saffet Murat Turan’ın bir yazısı var yine 

Birikim’de çok daha sonraki yıllarda. Bir şey söylüyor, 

diyor ki; “biz hepimiz Althusser ekseninde düşündüğü-

müzü zannediyoruz.” ama Althusser’in iki temel metni 

var: Bunlardan biri ‘Kapitali okumak’, bir diğeri de 

‘Marx için’ diyor. İlginç bir hikaye. Bizim milli düşünce 

hayatımız Althusser’le  hemhâl olmuş. Bu iki kitabın 

ikisinin de Türkçesi yok. Arkadaşlar bilir; şimdi bu 

kitapları çok daha sonra İthâki çevirdi. Bu değişik 

dönemlerde bu tür hususlar gündeme geliyor ve 

mesela yakın dönemde ‘Althusser ve Biz’ diye bir kitap 

çıkıyor. Bu kitapta ne var? Avrupalı bir sürü entelektüe-

lin Althusser hakkındaki kanaatleri ve hatıraları var. 

Orada insan şöyle diyebilir: ‘Althusser ve Biz’, 

Türkiye’deki etkileri açısından çok güzel bir yazı 

konusu olabilir ama bunun altından kalkacak bir aydın 

yok. Bir önsöz yok yani buna biz nasıl bakarız, diye bir 

deneme yok. İlginç olan nokta kitabı bir de Althusser’i 

Türk düşünce hayatına sokan yayınevi yayınlıyor. Olay 

hakikaten öbür türlü dallanıp budaklanıyor. Baktığı-

mız zaman önemli olan şey: Edward Said’in metnine 

Edward Said’in bir başka metni ile bakmak. Edward 

Said’in bu metnine biz Edward Said’in “Entelektüel” 

metniyle bakarsak o zaman problem daha net ortaya 

çıkar. Yani bu somut olay bir durumu gösteriyor. 

Edward Said’in “Entelektüel” metninde ne diyor? 

Entelektüelin marjinal olduğunu, devlet dışında 

olduğunu söylüyor, değil mi? Memlekette İslamcı 

muhafazakar entelektüeller de dahil marjinal kaç 

entelektüel var?! Hâkezâ Türkiye’de sosyalist veya sol 

liberaller arasındaki kendi cemaatinin dışında laf 

söyleyecek kaç entelektüel var?!. Şimdi Said, ilginç bir 

düşünce beyan ediyor: “Dünya’da kendi sesinin tınısı 

olan iki entelektüel var. Birisi Bertrand Russell birisi 

Jean Paul Sartre” diyor. Ya işte insan bunu düşünürken 

Türkiye’de entelektüel olarak kendi özgün sesi olan 

kaç kişi var? diye sorduğumuz zaman bu özgün sesin 

aynı zamanda tercüme metinler üzerinde de kendisini 

hissettirmesi lazım. Dolayısıyla orda bariz bir problem 

oluyor ve Türkiye de hakikaten belli bir dar grubun 

dışında aydınların laf söylemesi bariz bir şekilde zor 

olur. Mesela; İslami -muhafazakâr kesim içinde bu 

konuda tipik bir örnek vermek gerekirse, belki en 

rahat verilebilecek örnek, hem bu dönemde söyledikle-

ri açısından hem de daha önceki dönemde söyledikleri 

açısından Sezai Karakoç’tur. Sol kesim hakkında örnek 

vermeye çalışırsak veya kendi bulunduğu konumunu 

farklılaştırmak açısından bakacak olursak mesela bir 

örnek Kemal Tahir olabilir. Kemal Tahir, kendisinin 

mensup hissedildiği gruptan bariz olarak farklı 

biçimde bakıyor. Ne oluyor, biz bunları belli bir dönem 

geliyor önemsiyoruz, belli bir dönem geçiyor ondan 

sonra başkalarını önemsiyoruz ve hikâye bitiyor. 

Sonra Edward Said’e bakıyoruz. Duyarlı olacaksak, 

herkes hakkında duyarlı olmak durumundayız. Yani 

bugün Osmanlı hakkında eleştirel bir şey söylediği 

zaman, duyarlı oluyorsun. Edward Said’in Osmanlıya 

yaklaşımı eleştirel bir yaklaşım. Türkiye’de Edward 

Said in Osmanlı’ya bu eleştirel yaklaşımı üzerine 

eleştiri gelişmiş mi? Bir de bütün hikâye aydınlar 

neredeyse hiç incelemeden onu bunu oryantalist 

olarak niteliyor. İnsanlar, her olmadık şeyi oryantalist 

olarak nitelendiriyorlar. Türkiye’de bunun bir biçimde 

sorgulanması lazım. Çünkü hemen hemen her tür 

düşünce cenahında oryantalist bir takım izler, bir 

takım aydınlar görülebiliyor. Yani, nasıl başka alanlar-

da birörnek tutumlar söz konusuysa, bu yeni gelen 

şeylerde de birörnek tutum söz konusu. Bu hikâyeyi 

belki insan izah edemez ama bunların yerine daha 

sonra ikame edilen düşünce adamları konusunda da 

benzeri şeyleri söylemek mümkün gibi görülüyor. 

Mesela baktığınız zaman bir de neyi görüyorsunuz 

–sözü yeniden Hilmi Ziya Ülken ve Şerif Mardin’e 

getirirsek- Hilmi Ziya Ülken ve Şerif Mardin’in 

yaklaşım tarzları itibariyle, değişik konularda problem-

leri anlamlandırmaya ve Türkiye’ye dönük olarak 

yorumlamaya açık zihinleri var. Bunu görebiliyoruz. 

Türkiye'nin çok bilindik ve sıralama açısından 

yukarıda olan üniversitelerinde "Türk Düşüncesi"-

nin önemli isimlerinin ne oranda çalışıldığını 

görüyorsunuz? Bu çalışmaları nitelik ve nicelik 

bakımından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Üst üniversiteler hangisi?

Belli başlı üniversiteler… Boğaziçi, ODTÜ vb. mi?

Benim hatırladığım şöyle bir hikâye var: Sizin ilk 

sorunuz asıl bunlara izafe edilerek sorulabilir. “Türki-

ye’de düşünce yok!” derken insanın geldiği nokta 

burası. -ODTÜ de Boğaziçi üniversitesi de ha bunlar iyi 

üniversiteler tabii ki, ODTÜ ve Boğaziçi üniversitelerin-

de hangi Türk entelektüelleri üzerine çalışma 

yapılmış? Şimdi tipik, Türkiye’de başat üniversitelerin-

de Türk entelektüellerinden bu edebiyatçı olabilir, 

siyasetçi olabilir, sosyolog olabilir böyle insanlar 

üzerine yüksek lisans tezi, doktora tezi -yok dememek 

için- yok denecek kadar azdır diyorum. Bütün hikâye 

şuradan kaynaklanıyor. Son dönemde baktığınız 

zaman, toplumlar birbirine benzer noktasına geliniyor. 

1960’lı yıllarda Türkiye’ye bakan insanlar, -biraz daha 

yaşlı olan insanlar- Türkiye’nin bir özgün yapısı olduğu-

nu telaffuz etmeye çalışıyorlar. Bugün baktığınız 

zaman Türkiye üzerine metin yok. Yani Türk düşünce 

adamı üzerine metnin ötesinde ‘Türkiye üzerine’ 

metin yok. 60’lı yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 

dersinde veya Türk Sosyologları dersinde okutulabile-

cek bir sürü Türk entelektüeli vardı. Bugün üniversite-

lerde insanlar Türkiye’nin siyasi tarihi, Türkiye’nin 

toplumsal yapısı konusunda okuttukları temel metin-

ler, Zürcher’in ‘Modernleşen Türkiye’nin Tarihi’ ve 

Feroz Ahmet’in ‘Demokrasi Sürecinde Türkiye’ metni. 

Şimdi olayı bir şekilde fark etmek mümkün. Oradan 

buraya doğru bir kayış var. 2000’li yılların başlarında 

bir dergide, Hasan Bülent Kahraman’la yapılmış bir 

konuşma var. Yazının başlığı ne? "Türkiye'de Düşünce 

Yok" veya Türkiye'de Düşünce Adamı Yok" Bunun en 

bariz göstergesi nereden kaynaklanıyor? Son dönem-

de özellikle bu modern üniversitelerde, insanların 

yaklaşım tarzlarında kendisini gösteriyor. Bu modern 

üniversitelere baktığımız zaman, bir kere neyi görüyor-

sunuz? Türkiye’de bol miktarda yabancı dilde metin 

görüyorsunuz. Zaten Türkiye’de insanlar, yabancı dilde 

metin yazmaya teşvik ediliyor, bu tür üniversitelerde 

çok yaygın bir biçimde gerçekleşiyor.  İkinci olarak, bu 

tür üniversitelerde yabancı dilde yazı dışında neler 

gündeme geliyor, bunun üzerinde durmak lazım. Bu 

nokta-i nazardan üniversitelere baktığımız zaman, 

buralarda o dönemin yaygın konularına yönelik bir 

eğilim var. Mesela bu tür üniversitede okuyan insanla-

rın ders materyali olarak telif metin okumaları 

olağanüstü sınırlı bir şey. Zaten Zürcher’in metnine 

baktığınız zaman, kaynakça değerlendirmesi tarzında 

bir bölüm var. Orada şunu söylüyor: “Türkiye’nin 

akademik tarihi açısından da İngilizce yazılan metinler 

daha önemli metinler” Yani bunu orada çok net bir 

biçimde görmeniz mümkün. Bir de son dönemde 

Türkiye’de bu üniversitelerde ve başka yerlerde 

insanın kafasını şekillendiren temel metinlerin yayınev-

leri belli. Temel metinlerin yayınevlerinin en barizleri 

İletişim, Metis, eski Ayrıntı. Şimdi Metis’e ve eski 

Ayrıntı’ya baktığınız zaman bunların neredeyse tek 

telif metni yok. Bütün metinler tercüme. İletişim’e 

baktığınız zaman İletişim’in de telif metinleri, daha çok 

Türkiye’deki hassas konular üzerine yazılmış telif 

metinler. Tercüme metinler de orada çok daha yoğun 

bir biçimde gündeme geliyor. Temel düşünceyi 

tercüme metinler telaffuz ediyor. Telif metinler de 

buralardaki düşünceyi Türkiye’ye iliştiriyor. Bu sadece 

bu kesim açısından değil, aynı zamanda Türkiye’de 

İslamcı muhafazakâr kesim açısından da söz konusu. 

İslamcı muhafazakâr kesimin bir kısmı da bu tür düşün-

me, bu tür yaklaşım tarzlarına yatkın. Mesela tipik 

İslamcı sosyologları düşünün ve İletişim’in bu 9 ciltlik 

“Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Tarihi” metinlerine 

bakın; o metinlere baktığınız zaman, Türkiye’deki tipik 

İslamcı sosyologların hiçbirinin herhangi bir Türk 

entelektüeli üzerine yazılmış bir metni yok veya 

olağanüstü az veya hepten sathi veya hepten eleştirel. 

Yani bu tür eğilimlerin sadece belli kesimleri değil, çok 

daha yaygın bir kesimi etkilemeye başladığını görme-

miz mümkün. Günden güne bu toplum başka toplum-

lara benziyor; “bu düşünce belli, bunu didiklemeye 

gerek yok, bunu özümlemeye gerek yok, bu Batı 

düşüncesine direnmeye gerek yok” mantığı olağanüs-

tü yaygın ve bunlarda “ben özgün metin üretebilirim” 

gibi bir dert yok. Başkasının özgün metin üretemediği, 

başkasının orijinal bir tarzda düşünemediği söylenebi-

lir ama Türkiye’de bu tarzdaki insanlar bizatihi kendile-

rinin özgün düşünce üretmediklerini söylüyorlar. Şunu 

da ilave etmem gerekir; bu yayınevleri ciddi metinler 

çıkarıyor. Bunlara bütünüyle kulağı kapatıp, 

Türkiye’de yazılan her bir şeye hepten hikâye demekte 

yanlış gibi geliyor bana. Türkiye’de üniversitenin çok 

ciddi bir biçimde sorgulanması lazım. “Türkiye’de 

üniversitede önemli insanlar vardır, şu vardır, bu vardır” 

ama bunun mantalitesi çok farklı. Bu yaygın durumun 

bir istisnası var. Bunun bir istisnası ne? Türkiye’de belli 

bir dönemde yapılan İslam üzerine çalışmalar bunun 

istisnası olabilir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? -bir 

dönemde- “Türkiye Günlüğü” dergisinde yazarının 

kim olduğunu unuttum,  güzel bir yazı yer aldı. Yazının 

başlığı şu şekildeydi: "Laik Entelektüellerin Yeni 

Ekmek Kapısı: İslam Araştırmaları". Türkiye’de bunun 

en farklı noktası; ODTÜ’de Sosyoloji bölümünde veya 

başka bir modern üniversitede, somut İslami aydınlar 

üzerine metinler yazılmıştır. Mesela -orada hatırladı-

ğım- Rasim Özdenören üzerine, İsmet Özel üzerine 

metinler yazılmıştır ve o dönemde zaten bütün hikâye 

oraya doğru yönelmiştir.  Yani bütün çaba ‘İslam 

Çalışmaları’ üzerine ve etnik çalışmalar üzerine 

yönelmişti. 1980’li yılların ortalarından itibaren yurt 

dışına gidenler iki şey çalışıyordu: Biri, etnik konular, 

çok yoğun bir biçimde, diğeri ise İslamî konulardı.  

Btaktığınız zaman; -o ortaklaşmayı göstermek 

açısından,- İslamcı muhafazakârla birlikte solcu liberal-

ler de bunları çalışıyorlardı. Şunu söylemiyorum; “tam 

tekmil ucu ucuna, üstü üstüne, tamı tamamına aynı 

tarzda çalışıyorlardı” anlamında söylemiyorum ama 

bunların ana noktaları itibariyle birbirine benzediği 

söylenebilir.  Yani aynı tarz hikâyeler vardı. Üniversite, 

üzerinde ciddi olarak tartışılması gereken bir mesele. 

Üniversitelerde insanların yönelimi toptan bir tarzda 

oluyor. Bunun en güzel göstergelerinden biri de, 

Türkiye’de Sosyal Bilimler Kongresi, “Türkiye’de 

Toplumsal Bilimlerin Gelişimi” adıyla -1970 yılında 

yapılmış, 1971 yılında- metinleri yayınlanmış bir kitap 

var. Orada birisi diyor ki; “Siyasal Bilgiler Fakültesinde 

hocalar, 1930’lu yıllarında birbirlerine Türkiye’nin nasıl 

bir sınıfsız toplum olduğunu, imtiyazsız, sınıfsız 

kaynaşmış bir toplum olduğunu anlatmaya çalışıyor-

lardı. Aynı zamanda birbirlerine Fransız hukukçularının, 

mesela Duguit’nin çok önemli bir hukukçu olduğunu 

ve kendilerinin bunu ne kadar iyi bildiklerini anlatma-

ya çalışıyorlardı” diyor. Aynı kişiler veya onların varisle-

ri aynı kurumlarda bir 30 sene sonra, kendilerinin 

Marx’ı, Lenin’i birbirlerinden ne kadar daha iyi bildikle-

rini anlatmaya yöneldiler. Ve “aynı kişiler aynı yerlerde 

Türkiye’nin nasıl sınıflı bir toplum olduğunu anlatmayı 

İnsanlar, her olmadık şeyi oryantalist olarak nitelendiriyorlar. Türkiye’de bunun 
bir biçimde sorgulanması lazım. Çünkü hemen hemen her tür düşünce cenahın-
da oryantalist bir takım izler, bir takım aydınlar görülebiliyor. 
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         Koronavirüs salgınıyla birlikte, yeni normalin haya-

tımıza yerleştiği bu günlerde eski normale dönüşten 

bahsetmek bir hayli garip olsa gerek. Yeni normal 

bizim için ne ifade ediyor? İçini kurcalamadan önce, 

“yeni” ve “normal” kelimeleri üzerinde durabiliriz. 

Hepimiz için “yeni” kelimesi ilk görünüşte müspet bir 

anlam ifade edecektir. Sonuç olarak, eskileri bir kenara 

bırakır, yeni şeylerden yana oluruz. Yeni eşya, yeni 

araba, yeni ev gibi… Diğer kelimemiz de “normal”. 

Olağan bir durumun ifadesidir. Anormal bir durum 

olmadığını ifade eder. Herkes her şeyin normal seyrin-

de ilerlemesini ister ve buna ayak uydurur. Bu iki 

kelimenin ilkiyle ileriye doğru bir oluş, ikinciyle 

müspet bir duruş belirtilmek istenir. 

Pandemiyle birlikte, sıkça duyduğumuz “yeni normale 

uygun” söylemi, sanırım bu iki kelimeyi daima olumlu 

karşılayanlarda da bir huzursuzluk yaratmış olabilir. 

Eğer huzursuzluk yaratmıyorsa, yeni normlara uygun 

hale getirilmişizdir. Normlar, yani Jack Barbalet’in 

tanımıyla “bir grup ya da kolektivitenin üyeleri tarafın-

dan paylaşılan ve birey davranışını büyük ölçüde 
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belirleyen beklentiler.” Bunun karşılığında normalleş-

me çalışmaları şu soruyu sorar, “normları kim tanımlı-

yor?” (1) 

Evet, Covid-19’un türlü türlü yollarla dünyayı etkisi 

altına alması hâlâ tam anlamıyla sorgulanabilmiş değil. 

Eğer birileri, bu virüsün Çin’den bir muzun içinde 

geldiğine bizi inandıramayacaksa, Koronavirüs salgını; 

21. Yüzyılın sorgulanmaya değer en büyük vakası 

olarak önümüzde duruyor. 

Eğer, Covid-19’un getirileri konuşulmayacaksa, götürü-

leri üzerinde epey durulacaktır. Dünya halklarının 

salgının yarasa yiyen adamdan yayılım gösterdiği 

konusunda ittifak ettiğini hepimiz biliyoruz. Acaba 

düşünsel zeminde hangi kanıya varılacak ve ne kadar 

yol alınacak; Covid salgınını suçüstü yapabilecek 

düşünsel zemin kurulabilecek mi, onu zaman göstere-

cek. 

Yazının başlığından mülhem, eski normale dönüş 

rotamızı da çizmemiz gerekecek. Hafızamızı ziyana 

uğratma endişesi taşıdığımız bu salgından eskiye 

dönüş elbette kolay olmayacak. “Kalbime döneceğim, 

ama hangi yolla?” diye soruyordu şair. Biz de eskiye 

dönmek istediğimizde, hangi yolla sorusuna başvura-

cağız elbette. Vahim bir tablo çizmek istemiyorum. 

Artık herkes adamı gözünden tanır hale geldi. Sosyal 

mesafe kadar, göz mesafesi de hayatımızın ortasında 

yer almaya başladı. Dostluk ve akrabalık ilişkileri artık 

gözden uzak, hayliyle gönülden de ırak. Ne yan yana, 

ne omuz omuza durabiliyoruz artık. Bireyselleştiren, 

biraz da bencilleştiren bir bağışıklık kazandık. 

Bir elin sesi olduğuna itimat etmiyorsak eğer, nesi 

olduğu hususunda endişelerimizi dilden düşürmeye-

lim. Ya da bizi bir elin sesi olduğuna ikna etmek 

isteyen her neyse bunu reddetmekle dönüş yolunu 

aramaya koyulalım. Beraberliğin, toplum olmanın, 

cemiyet ve cemaat olmanın elzem gerekliliğini gözden 

kaçırmayalım. 

Dipnot: Sosyoloji Sözlüğü, Mark Sherry ve Gary L. 
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ESKİ
NORMALE
DÖNERKENyeğlediler” diyor. Adamın söylediği hikaye şu; 

Türkiye’nin orta yerleri, en modern yerleri, yani üniver-

sitenin orta yeri, Türkiye’nin ‘Anadolu’nun gerici muhit-

leri’nden, toplu halde düşünce değiştirme konusunda 

ve toplu halde düşünce kabullenmek anlamında tam 

tekmil birbirlerine benzer” diyor. Bunun altındaki imza 

da;  Şerif Mardin’in. Yani bunların gelişmesi için bir 

sorgulama mekanizmasının oluşması lazım. Mesela 

şöyle bir soru, hakikaten önemli bir soru: -Sadece 

sosyologlar açısından değil, daha genel anlamda 

sorulabilir- 1989 yılında ‘Sosyal Bilimler Kongresinde’ 

biri soruyor: "Türkiye’de sosyolog olmak, nedir?  

Türkiye’de sosyolog olmak üzerine düşünüyor 

muyuz? Aynı kişinin bir metni daha var, "Tarihsel 

Sosyoloji" diye. Tarihsel sosyolojiye bakıldığında; son 

dönemde bir sürü tarihsel sosyoloji metni, kitabı 

yayımlandı. Bunların çoğu neredeyse hepten tercüme 

metinler. O metinde şöyle bir şey var, tarihsel sosyoloji-

nin ne olduğunu anlatıyor. Ne olduğunu anlattıktan 

sonra da Türkiye’de hakikaten tarihsel sosyoloji 

yaptığı varsayılan insanlarla konuşmalar var, yani 

“arkadaş siz bunu nasıl yapıyorsunuz?” diye. Ali Yaşar 

Sarıbay’la da, Mehmet Genç’le de, Şerif Mardin’le de 

konuşulmuş. Orada seçmeci bir tavır yok. Tarihsel 

sosyoloji derken, biz teorik olarak bunu anlamaya 

çalışırken, bu Türkiye’ye ne kadar değiyor ve bunun 

yansıması nasıl oluyor? Bunu en çok bu toplumla 

hemhal olmuş kişi yapıyor. Aramızda en fazla bu 

coğrafyanın insanı yapıyor. Aramızda bu coğrafyanın 

en sahici insanı kim? Bunu yapan, Elisabeth Özdalga. 

Hakikaten bu tuhaf bir şey. Şimdi bir metin yayımlandı, 

bakıp metinleri okuyorsun, bu insanlar hepten mülteci 

değil. Türkiye’de olup sosyalist, komünist insanlar yurt 

dışına gidiyorlar belli bir dönem, geldiklerinde ya da 

dışarıdayken bunlarla konuşulmuş -yeni bir kitap bu, 

1-1,5 ay oldu çıkalı- Birisi konuşuyor, diyor ki, “Arkadaş 

ben yurtdışına gittiğim zaman baktım, toplumdan 

hepten kopmuşum. Türkiye’ye geldim, bu topluma 

benim intibakım iki noktada oldu, edebiyat ve 

sinemayla oldu. Ben buraya geldikten sonra edebiyat 

okumaya sinema seyretmeye başladığım zaman 

huzura kavuştum” diyor. “Ben yurt dışında sudan 

çıkmış balık gibiydim, yurda geldim ve bu çerçeveyle 

suya yeniden daldım” diyor. Bunu kim söylüyor? 

Masis Kürkçügil söylüyor.  Adama baktığınız zaman 

bu toplumla çok bariz biçimde hemhal olmuş olduğu-

nu görüyorsunuz. Adamın söylemiş olduğu şey bu. 

Bütün hikâye de; bu topluma baktığınız zaman, edebi-

yatına baktığınız zaman, sinemasına baktığınız zaman 

öbür alanlara, akademik alana bakmaya nazaran bu 

toplumla ister istemez bir kültürel bağlantı kurmaya 

düğümlenmiş gibi. Yani, somut insan ilişkisi çerçevesin-

de meseleye bakmak durumunda. Zaten bizim düşün-

ce hayatımızın içinde de kültürün önemi çok daha 

sonra ortaya çıkıyor. 1960’larda burada tersine bir 

durum var. Nereye geliyor 1960’larda? Şuraya geliyor, 

bu memleketi ne şekillendirir? Siyaset şekillendirir. 

Türkiye’de o kadar yıldır siyasetin bu toplumu şekillen-

direceğini zannediyor insanlar. Başka,  ne şekillendirir? 

İktisat şekillendirir -Marksizm’in etkisi bu dönemde-. 

Bu toplumun halet-i ruhiyesi önemli bir şey. Bu 

mesele, kültür alanında çok basit bir tarzda; sen bu 

toplumun kültürüyle bir biçimde ilgili olmadıktan 

sonra, bu toplumu dönüştüremezsin. Sen o tür metin-

lerle bu topluma nüfuz edemezsin. Marksizm içinde 

kaldığın zaman bile nereye geliyorsun? Frankfurt 

Okuluna geliyorsun. Niye geliyorsun?  Demek ki daha 

önceki bilgi birikimin kifayet etmiyor, o nedenle Frank-

furt Okuluna geliyorsun. Bunu nasıl anlıyorsun? Belki 

düzgün anlıyorsun, belki yamuk anlıyorsun. Niye 

yamuk anlıyorsun? Mesela ne bileyim, memlekette 

son dönemde milli yazarımız kim? Ahmet Hamdi 

Tanpınar, ortaklaşa milli yazarımız. Yahu arkadaş ben 

Ahmet Hamdi Tanpınar’a Frankfurt Okulundan gelme-

ye mecbur muyum? Yani T. Adorno okuyacaksın, M. 

Horkheimer, Benjamin okuyacaksın, oradan Ahmet 

Hamdi Tanpınar’a geleceksin. Hakikaten Türkiye’de bu 

tarz ciddi, iyi, belli bir düzeyde çalışma yapan insanlar 

var ama bunların buraya gelme serüvenleri böyle. Bu 

noktaya ne zaman geliyorlar? Ünsal Öskay, 1980’li 

yılların başlarında geliyor, diğerleri çok daha sonra 

geliyor, düşünebiliyor musunuz?! Bunun başka bir 

yolu yok mu? Baktığınız zaman illa o kavramsal 

çerçevede bakmayacaksınız. Bu toplumu anlamaya 

yöneldiğin zaman; bu toplumda kültürel ortamın, 

toplumu anlamakta önemli bir vasat teşkil ettiğini 

göreceksin. Selim İleri’nin 1996’da yapmış olduğu çok 

ilginç bir anketi var. İnsanlara şunu soruyor:  Mahmut 

Makal’ın kitabı “Bizim Köy” mü? Yoksa Tanpınar’ın 

kitabı “Huzur” mu diye soruyor.  Aynı hikâye, işte 

kültürel boyut. Mahmut Makal’ın efsane olmuş kitabı 

işin maddi boyutunda hapsolmuş gibi. Tamam kültür 

alanı var, orada da olağanüstü sathi ve darlaştırıcı bir 

fotoğraf var. Yani o dönemde baktığınız zaman 

insanlar o kitabı çok daha fazla önemsiyor. Türkiye’de 

yaygın bir tarzda Tanpınar’ın gündeme gelmeye 

başlaması, 1980’li yılların ortalarından itibaren oluyor 

ve Türkiye’de Tanpınar’ın gündeme gelmeye başlama-

sıyla ‘Frankfurt Okulu’nun gündeme gelmeye başlama-

sı aynı tarihlere tekabül ediyor. Bunu görüp anlamak 

mümkün. Türkiye’de fotoğraf, biraz da bu şekilde 

gelişiyor. Sen bu toplumda bir takım değişik şeyler 

olduğunu düşündüğün zaman o çerçevede onu somut-

laştırmaya çalışırsın ama onu somutlaştırırken onunla 

hesaplaşmaya da çalışırsın. Tanpınar’ın bir lafı var, çok 

hoş bir laf; “biz tarihimizle yüzleşmeye, hesaplaşmaya 

ve anlaşmaya mecburuz” diyor. Türkiye’de sol düşün-

ce de bu noktaya, liberal sol da bu noktaya geldi. Tarihi-

mizle yüzleşmeye, hesaplaşmaya ve barışmaya… 

Çünkü Osmanlı’ya eskisi kadar olumsuz bakılmıyor, 

eleştirel bakılmıyor. Ama arkadaş sen Osmanlı ile 

yüzleşmeye, hesaplaşmaya ve anlaşmaya yatkınsan 

“Batı düşüncesi” ile niye hep anlaşmaya yatkınsın? 

Niye bir şekilde hesaplaşma olmuyor? İnsanın kendisi 

ile hesaplaşması hoş bir şey, güzel bir şey ama yani 

öbürüyle de bir ölçüde, bir noktada, hesaplaşma 

denemesi olması lazım. Batıya karşı yaklaşım tarzının 

tipik örnekleri görülüyor. Bunun da hikâyesi nereden 

kaynaklanıyor? Bunu daha modern üniversitelerde 

çok net görüyorsun. Türkiye’de tipik sosyal bilimci 

zaten bunu bir biçimde yaşıyor. Nerede yaşıyor? 

Şurada yaşıyor, teori ile uğraştığı zaman. Şunu 

görüyor; Batı’da bu teori, birikim, olağanüstü gelişmiş 

bir şey. İnsan ister istemez onun karşısında eziliyor. Bu 

eziklik hali bunu bariz bir biçimde gösteriyor. Ben şunu 

anlamıyorum, Türkiye’de herkes okuduğu teorik 

metinleri tam tekmil anladığını söylemeye çalışıyor. 

Teorik metinleri insan okurken, kendi kendine çok 

rahat bir biçimde bunu kısmen de olsa anlamadığını 

itiraf edebilir. Ama bunu aleni tarzda söyleyemiyorlar. 

Zaten Şerif Mardin de kontra soruyu soruyor: Batı 

düşüncesine bihakkın vakıf olmak kolay mı? Cevabı 

olağanüstü menfi.

Çok teşekkür ederiz hocam.

Sen bu toplumda bir takım 
değişik şeyler olduğunu 
düşündüğün zaman o çerçe-
vede onu somutlaştırmaya 
çalışırsın ama onu somutlaştı-
rırken onunla hesaplaşmaya 
da çalışırsın. 

RÖPORTAJ OCAK     2021 10 OCAK     202111

Bu konuşma 20 Aralık 2019'da Serdivan Fikir ve 
Sanat Akademisi'nde gerçekleşen Kitabiyat 
Söyleşileri adlı programdan alınmıştır.

NOTNOT



         Koronavirüs salgınıyla birlikte, yeni normalin haya-

tımıza yerleştiği bu günlerde eski normale dönüşten 

bahsetmek bir hayli garip olsa gerek. Yeni normal 

bizim için ne ifade ediyor? İçini kurcalamadan önce, 

“yeni” ve “normal” kelimeleri üzerinde durabiliriz. 

Hepimiz için “yeni” kelimesi ilk görünüşte müspet bir 

anlam ifade edecektir. Sonuç olarak, eskileri bir kenara 

bırakır, yeni şeylerden yana oluruz. Yeni eşya, yeni 

araba, yeni ev gibi… Diğer kelimemiz de “normal”. 

Olağan bir durumun ifadesidir. Anormal bir durum 

olmadığını ifade eder. Herkes her şeyin normal seyrin-

de ilerlemesini ister ve buna ayak uydurur. Bu iki 

kelimenin ilkiyle ileriye doğru bir oluş, ikinciyle 

müspet bir duruş belirtilmek istenir. 

Pandemiyle birlikte, sıkça duyduğumuz “yeni normale 

uygun” söylemi, sanırım bu iki kelimeyi daima olumlu 

karşılayanlarda da bir huzursuzluk yaratmış olabilir. 

Eğer huzursuzluk yaratmıyorsa, yeni normlara uygun 

hale getirilmişizdir. Normlar, yani Jack Barbalet’in 

tanımıyla “bir grup ya da kolektivitenin üyeleri tarafın-

dan paylaşılan ve birey davranışını büyük ölçüde 
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belirleyen beklentiler.” Bunun karşılığında normalleş-

me çalışmaları şu soruyu sorar, “normları kim tanımlı-

yor?” (1) 

Evet, Covid-19’un türlü türlü yollarla dünyayı etkisi 

altına alması hâlâ tam anlamıyla sorgulanabilmiş değil. 

Eğer birileri, bu virüsün Çin’den bir muzun içinde 

geldiğine bizi inandıramayacaksa, Koronavirüs salgını; 

21. Yüzyılın sorgulanmaya değer en büyük vakası 

olarak önümüzde duruyor. 

Eğer, Covid-19’un getirileri konuşulmayacaksa, götürü-

leri üzerinde epey durulacaktır. Dünya halklarının 

salgının yarasa yiyen adamdan yayılım gösterdiği 

konusunda ittifak ettiğini hepimiz biliyoruz. Acaba 

düşünsel zeminde hangi kanıya varılacak ve ne kadar 

yol alınacak; Covid salgınını suçüstü yapabilecek 

düşünsel zemin kurulabilecek mi, onu zaman göstere-

cek. 

Yazının başlığından mülhem, eski normale dönüş 

rotamızı da çizmemiz gerekecek. Hafızamızı ziyana 

uğratma endişesi taşıdığımız bu salgından eskiye 

dönüş elbette kolay olmayacak. “Kalbime döneceğim, 

ama hangi yolla?” diye soruyordu şair. Biz de eskiye 

dönmek istediğimizde, hangi yolla sorusuna başvura-

cağız elbette. Vahim bir tablo çizmek istemiyorum. 

Artık herkes adamı gözünden tanır hale geldi. Sosyal 

mesafe kadar, göz mesafesi de hayatımızın ortasında 

yer almaya başladı. Dostluk ve akrabalık ilişkileri artık 

gözden uzak, hayliyle gönülden de ırak. Ne yan yana, 

ne omuz omuza durabiliyoruz artık. Bireyselleştiren, 

biraz da bencilleştiren bir bağışıklık kazandık. 

Bir elin sesi olduğuna itimat etmiyorsak eğer, nesi 

olduğu hususunda endişelerimizi dilden düşürmeye-

lim. Ya da bizi bir elin sesi olduğuna ikna etmek 

isteyen her neyse bunu reddetmekle dönüş yolunu 

aramaya koyulalım. Beraberliğin, toplum olmanın, 

cemiyet ve cemaat olmanın elzem gerekliliğini gözden 

kaçırmayalım. 

Dipnot: Sosyoloji Sözlüğü, Mark Sherry ve Gary L. 
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ESKİ
NORMALE
DÖNERKENyeğlediler” diyor. Adamın söylediği hikaye şu; 

Türkiye’nin orta yerleri, en modern yerleri, yani üniver-

sitenin orta yeri, Türkiye’nin ‘Anadolu’nun gerici muhit-

leri’nden, toplu halde düşünce değiştirme konusunda 

ve toplu halde düşünce kabullenmek anlamında tam 

tekmil birbirlerine benzer” diyor. Bunun altındaki imza 

da;  Şerif Mardin’in. Yani bunların gelişmesi için bir 

sorgulama mekanizmasının oluşması lazım. Mesela 

şöyle bir soru, hakikaten önemli bir soru: -Sadece 

sosyologlar açısından değil, daha genel anlamda 

sorulabilir- 1989 yılında ‘Sosyal Bilimler Kongresinde’ 

biri soruyor: "Türkiye’de sosyolog olmak, nedir?  

Türkiye’de sosyolog olmak üzerine düşünüyor 

muyuz? Aynı kişinin bir metni daha var, "Tarihsel 

Sosyoloji" diye. Tarihsel sosyolojiye bakıldığında; son 

dönemde bir sürü tarihsel sosyoloji metni, kitabı 

yayımlandı. Bunların çoğu neredeyse hepten tercüme 

metinler. O metinde şöyle bir şey var, tarihsel sosyoloji-

nin ne olduğunu anlatıyor. Ne olduğunu anlattıktan 

sonra da Türkiye’de hakikaten tarihsel sosyoloji 

yaptığı varsayılan insanlarla konuşmalar var, yani 

“arkadaş siz bunu nasıl yapıyorsunuz?” diye. Ali Yaşar 

Sarıbay’la da, Mehmet Genç’le de, Şerif Mardin’le de 

konuşulmuş. Orada seçmeci bir tavır yok. Tarihsel 

sosyoloji derken, biz teorik olarak bunu anlamaya 

çalışırken, bu Türkiye’ye ne kadar değiyor ve bunun 

yansıması nasıl oluyor? Bunu en çok bu toplumla 

hemhal olmuş kişi yapıyor. Aramızda en fazla bu 

coğrafyanın insanı yapıyor. Aramızda bu coğrafyanın 

en sahici insanı kim? Bunu yapan, Elisabeth Özdalga. 

Hakikaten bu tuhaf bir şey. Şimdi bir metin yayımlandı, 

bakıp metinleri okuyorsun, bu insanlar hepten mülteci 

değil. Türkiye’de olup sosyalist, komünist insanlar yurt 

dışına gidiyorlar belli bir dönem, geldiklerinde ya da 

dışarıdayken bunlarla konuşulmuş -yeni bir kitap bu, 

1-1,5 ay oldu çıkalı- Birisi konuşuyor, diyor ki, “Arkadaş 

ben yurtdışına gittiğim zaman baktım, toplumdan 

hepten kopmuşum. Türkiye’ye geldim, bu topluma 

benim intibakım iki noktada oldu, edebiyat ve 

sinemayla oldu. Ben buraya geldikten sonra edebiyat 

okumaya sinema seyretmeye başladığım zaman 

huzura kavuştum” diyor. “Ben yurt dışında sudan 

çıkmış balık gibiydim, yurda geldim ve bu çerçeveyle 

suya yeniden daldım” diyor. Bunu kim söylüyor? 

Masis Kürkçügil söylüyor.  Adama baktığınız zaman 

bu toplumla çok bariz biçimde hemhal olmuş olduğu-

nu görüyorsunuz. Adamın söylemiş olduğu şey bu. 

Bütün hikâye de; bu topluma baktığınız zaman, edebi-

yatına baktığınız zaman, sinemasına baktığınız zaman 

öbür alanlara, akademik alana bakmaya nazaran bu 

toplumla ister istemez bir kültürel bağlantı kurmaya 

düğümlenmiş gibi. Yani, somut insan ilişkisi çerçevesin-

de meseleye bakmak durumunda. Zaten bizim düşün-

ce hayatımızın içinde de kültürün önemi çok daha 

sonra ortaya çıkıyor. 1960’larda burada tersine bir 

durum var. Nereye geliyor 1960’larda? Şuraya geliyor, 

bu memleketi ne şekillendirir? Siyaset şekillendirir. 

Türkiye’de o kadar yıldır siyasetin bu toplumu şekillen-

direceğini zannediyor insanlar. Başka,  ne şekillendirir? 

İktisat şekillendirir -Marksizm’in etkisi bu dönemde-. 

Bu toplumun halet-i ruhiyesi önemli bir şey. Bu 

mesele, kültür alanında çok basit bir tarzda; sen bu 

toplumun kültürüyle bir biçimde ilgili olmadıktan 

sonra, bu toplumu dönüştüremezsin. Sen o tür metin-

lerle bu topluma nüfuz edemezsin. Marksizm içinde 

kaldığın zaman bile nereye geliyorsun? Frankfurt 

Okuluna geliyorsun. Niye geliyorsun?  Demek ki daha 

önceki bilgi birikimin kifayet etmiyor, o nedenle Frank-

furt Okuluna geliyorsun. Bunu nasıl anlıyorsun? Belki 

düzgün anlıyorsun, belki yamuk anlıyorsun. Niye 

yamuk anlıyorsun? Mesela ne bileyim, memlekette 

son dönemde milli yazarımız kim? Ahmet Hamdi 

Tanpınar, ortaklaşa milli yazarımız. Yahu arkadaş ben 

Ahmet Hamdi Tanpınar’a Frankfurt Okulundan gelme-

ye mecbur muyum? Yani T. Adorno okuyacaksın, M. 

Horkheimer, Benjamin okuyacaksın, oradan Ahmet 

Hamdi Tanpınar’a geleceksin. Hakikaten Türkiye’de bu 

tarz ciddi, iyi, belli bir düzeyde çalışma yapan insanlar 

var ama bunların buraya gelme serüvenleri böyle. Bu 

noktaya ne zaman geliyorlar? Ünsal Öskay, 1980’li 

yılların başlarında geliyor, diğerleri çok daha sonra 

geliyor, düşünebiliyor musunuz?! Bunun başka bir 

yolu yok mu? Baktığınız zaman illa o kavramsal 

çerçevede bakmayacaksınız. Bu toplumu anlamaya 

yöneldiğin zaman; bu toplumda kültürel ortamın, 

toplumu anlamakta önemli bir vasat teşkil ettiğini 

göreceksin. Selim İleri’nin 1996’da yapmış olduğu çok 

ilginç bir anketi var. İnsanlara şunu soruyor:  Mahmut 

Makal’ın kitabı “Bizim Köy” mü? Yoksa Tanpınar’ın 

kitabı “Huzur” mu diye soruyor.  Aynı hikâye, işte 

kültürel boyut. Mahmut Makal’ın efsane olmuş kitabı 

işin maddi boyutunda hapsolmuş gibi. Tamam kültür 

alanı var, orada da olağanüstü sathi ve darlaştırıcı bir 

fotoğraf var. Yani o dönemde baktığınız zaman 

insanlar o kitabı çok daha fazla önemsiyor. Türkiye’de 

yaygın bir tarzda Tanpınar’ın gündeme gelmeye 

başlaması, 1980’li yılların ortalarından itibaren oluyor 

ve Türkiye’de Tanpınar’ın gündeme gelmeye başlama-

sıyla ‘Frankfurt Okulu’nun gündeme gelmeye başlama-

sı aynı tarihlere tekabül ediyor. Bunu görüp anlamak 

mümkün. Türkiye’de fotoğraf, biraz da bu şekilde 

gelişiyor. Sen bu toplumda bir takım değişik şeyler 

olduğunu düşündüğün zaman o çerçevede onu somut-

laştırmaya çalışırsın ama onu somutlaştırırken onunla 

hesaplaşmaya da çalışırsın. Tanpınar’ın bir lafı var, çok 

hoş bir laf; “biz tarihimizle yüzleşmeye, hesaplaşmaya 

ve anlaşmaya mecburuz” diyor. Türkiye’de sol düşün-

ce de bu noktaya, liberal sol da bu noktaya geldi. Tarihi-

mizle yüzleşmeye, hesaplaşmaya ve barışmaya… 

Çünkü Osmanlı’ya eskisi kadar olumsuz bakılmıyor, 

eleştirel bakılmıyor. Ama arkadaş sen Osmanlı ile 

yüzleşmeye, hesaplaşmaya ve anlaşmaya yatkınsan 

“Batı düşüncesi” ile niye hep anlaşmaya yatkınsın? 

Niye bir şekilde hesaplaşma olmuyor? İnsanın kendisi 

ile hesaplaşması hoş bir şey, güzel bir şey ama yani 

öbürüyle de bir ölçüde, bir noktada, hesaplaşma 

denemesi olması lazım. Batıya karşı yaklaşım tarzının 

tipik örnekleri görülüyor. Bunun da hikâyesi nereden 

kaynaklanıyor? Bunu daha modern üniversitelerde 

çok net görüyorsun. Türkiye’de tipik sosyal bilimci 

zaten bunu bir biçimde yaşıyor. Nerede yaşıyor? 

Şurada yaşıyor, teori ile uğraştığı zaman. Şunu 

görüyor; Batı’da bu teori, birikim, olağanüstü gelişmiş 

bir şey. İnsan ister istemez onun karşısında eziliyor. Bu 

eziklik hali bunu bariz bir biçimde gösteriyor. Ben şunu 

anlamıyorum, Türkiye’de herkes okuduğu teorik 

metinleri tam tekmil anladığını söylemeye çalışıyor. 

Teorik metinleri insan okurken, kendi kendine çok 

rahat bir biçimde bunu kısmen de olsa anlamadığını 

itiraf edebilir. Ama bunu aleni tarzda söyleyemiyorlar. 

Zaten Şerif Mardin de kontra soruyu soruyor: Batı 

düşüncesine bihakkın vakıf olmak kolay mı? Cevabı 

olağanüstü menfi.

Çok teşekkür ederiz hocam.

Sen bu toplumda bir takım 
değişik şeyler olduğunu 
düşündüğün zaman o çerçe-
vede onu somutlaştırmaya 
çalışırsın ama onu somutlaştı-
rırken onunla hesaplaşmaya 
da çalışırsın. 
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Bu konuşma 20 Aralık 2019'da Serdivan Fikir ve 
Sanat Akademisi'nde gerçekleşen Kitabiyat 
Söyleşileri adlı programdan alınmıştır.

NOTNOT



Sığ Aydınlanma aklı ve düşüncesi üzerine kurulan 
çağdaş üniversite için, mesele bilmek’tir. Kuru bilgi’dir; 
parçalı bilgi: Bütün’ün yitirilmesi, farklı alanlar ve 
olgular arasındaki ilgi’nin bitirilmesi; buradan ruhsuz, 
sadece egemenlik kurmak aracıyla üretilen bir gücün 
inşa edilmesi.

Kuru bilgi’nin kör bilince dönüşmesi, insanı linç etmesi, 
hayatı güçlü olan’ın haklı olduğu bir güç arenasına 
dönüştürmesi.
Çağdaş üniversitenin krizi: Zihni felçleştirmesi, ruhu 
yok etmesi, hayatı çölleştirmesi...

Türkiye’deki üniversite, bu üç hayatî sorunu, Batı’dan 
daha sarsıcı bir şekilde yaşıyor. Ama yaşadığı krizin ne 
olduğunu göremeyecek ve bu krizi nasıl aşabileceğini 
bilemeyecek kadar da krizin boyutlarını kavramaktan 
uzak.

Peki, Boğaziçi Üniversitesi etrafında yaşanan tartışma-
lar, Türkiye’nin “beyaz mitoloji”lerinin deşifre olması-
na ve çökmesine imkân tanıyabilir mi?

Şu âna kadar yaşananlara bakılırsa, ham hayal benim-
kisi. Ama yine de var bir ihtimal!

Çağdaş düşüncenin en cins kafalarından Derrida, 
“beyaz mitoloji” kavramını, Grek felsefesinin akıl üzerin-
den ürettiği “hurafeleri” deşifre etmek için önerir.

Grek felsefesinin akılcılığının, metaforik düşünme ve 
tahayyül biçimlerinin üstünü çizerek beyaz bir felsefî 
emperyalizm tarzı ürettiğini söyler.

Grek akılcılığının moderniteyi 
kuran akılcılığa evrilmesiyle, 
akılcılığın bir yandan 
tastamam bir epistemik emper-
yalizm biçimine dönüşerek, 
hâkim kültürel yapıları, dili, 
söyleyiş biçimlerini aklamaya 
yaradığını, ama öte yandan 
diğer bütün idrak biçimlerini ve 
dolayısıyla kültürel ifade şekille-
rini, dilleri, söyleyiş tarzlarını 
hasıraltı ettiğini, silip süpürdü-
ğünü anlatır.

Burada kullandığım ifadeler ve 
kavramlar, bendenize ait: Akılcı-
lığın aklamacılığa dönüşmesi, 
beyaz felsefî emperyalizm 
biçimi vesaire gibi.

“Silip süpürme, hasıraltı” meta-
foru, Derrida’nın “sahneden 

Bu tartışmaların meyvelerini verebilmesi ancak ‘68 
devrimi’yle birlikte mümkün olabildi.

68 Zihniyet Devrimi: Disiplinlerarası Üniversite

68 “öğrenci devrimi”yle birlikte, postyapısalcılık, 
Batı’daki aydınlanmacı / “modern akademi” anlayışını 
yerle bir etti.

İyi ki de etti: Çünkü modern akademi, Aydınlanma 
çağının, aklı putlaştıran ve düşünme faaliyetini dondu-
ran “hurafeleriyle” üniversite fikrini iktisadî yararcılı-
ğın çıkmaz sokağına fırlatarak kapitalist sistemi 
aklamaya kapı aralamıştı.

Postyapısalcılık, üniversite’yi modernliğin bu 
Weber’yen “demir kafes”inden çıkardı: Disiplinlerarası-
lığın, geçişkenliğin, “alış-veriş”in, karşılıklı-beslen-
me’nin önünü açtı. İslâm ilim geleneğine yaklaştı.

Ama bu kez de, ethos’unu yitirdiği için, neo-liberalizm 
dalgasının estirdiği fırtınaya yakalandı ve paradoksal 
olarak, bir yandan, üniversiteyi, iktisadî yararcılığın 
üniversitenin üzerine heyûla gibi çöreklendiği, kapita-
list sistemin çarklarını daha ayartıcı, daha “verimli” 
şekillerde döndüren tastamam ticarî bir işletmeye 
dönüştürdü; öte yandan da, üniversite, ufuk ve çığır 
açıcı bir düşünce atılımının, niteliksel bilgi birikiminin 
geliştirilmesine hiçbir katkıda bulun/a/mayan, marji-
nal, “siyasî doğruluk”çulukların kıskacında un ufak 
oldu; üniversite sistemindeki bu kaotik hercümerç, 

    Boğaziçi Üniversitesi, rektör atamasına itiraz 
edildiği için karıştı: Laik Aydınlanma despotizmi, 

“kendilerinden olmayan” bir rektör atandığı için (ne 
kadar ilkel bir kafa bu!) ülkeyi kaosa sürüklemekten 
çekinmeyen çevrelerce karanlık bir ruh olarak çöktü 
ülkenin üzerine. Sadece Boğaziçi’ni değil ülkeyi kardeş 
kavgasının eşiğine sürükleme potansiyeli taşıyor!

Herkesin dikkatli ve rikkatli olması şart!

Konuyu daha önceki bir yazımın tozunu alarak en 
temelden tartışmak istiyorum.

Aydınlanma Üniversitesi: Niceliğin ve Batı-mer-
kezciliğin Hükümranlığı

Türkiye’de üniversitenin köklü felsefî, varoluşsal sorun-
ları var. Üniversite sayısını artırarak üniversitenin 
sorunlarını çözemeyiz; aksine, kangrene dönüştürü-
rüz.

Üniversite krizi, sadece bizim yaşadığımız bir sorun 
değil. Küresel ölçekte, köklü bir üniversite krizi yaşıyor 
dünya.

Aydınlanma’nın tohumlarını eken bilimsel devrim’in 
kurucu babalarından Francis Bacon’ın ünlü “bilgi 
güçtür” aforizması, modernlerin, bilme çabasını, 
Descartes’ın “tabiatın efendileri ve hâkimleri olacağız” 
mottosuyla hareket ederek gücü ele geçirme kaygısı-
na dönüştürmelerine yol açtı.

YORUM YORUM
Yusuf Kaplan

Çağdaş / modern üniversite, işte bu temel üzerine 
bina edildi. Buna da “hurafelerden kurtulma, aydınlan-
ma çabası”, denildi.

Oysa yapılan şey, çağdaş / seküler hurafeler icat 
etmekten ibaretti: Akıl kutsandı, bilim putlaştırıldı, 
ilerleme putu bütün dünyayı esir aldı: Üniversite bile 
araçları amaçların önüne geçirdi; hem emperyalizmin 
niceliksel, güce, güç üreten araçlara / teknolojik silahla-
ra dayalı hegemonyasını meşrulaştıracak hem de 
Batı-merkezci perspektifleri “bilim bu” diyerek dünya-
ya “satan”, bilimsel emperyalizmi bütün dünyaya 
dayatan bir kültür savaşı makinasına dönüştü.

Aydınlanma’nın Bilimsel Hurafeleri

Aydınlanma, gerçekte, karartmayla sonuçlandı. 
İnsanın zihni çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüştürül-
dü.

Öyle ki, modern / aydınlanmacı üniversite, bütün 
bilimleri, fizik / doğal bilimlerin ilkeleri üzerinden inşa 
etti. Sosyal bilimler, insan bilimleri, teoloji, fizik bilimle-
rin sözümona nesnel (salt kabuk / fizik gerçekliğe 
dayalı) ilkeleri üzerinden şekillendi.

Tabii bu durum, farkedildi. Çağdaş üniversitenin köklü 
bir zihnî kriz yaşadığı, bu krizin nasıl aşılabileceği 
sorunu Husserl, Nietzsche, Heidegger, Weber gibi 
düşünürlerce kıyasıya tartışıldı.

Kurtuba Cami

Michel Henry’nin yerinde saptamasıyla, “üniversite-
nin tahribi”yle sonuçlandı.

Modern akademi, Aydınlamacı tarihsel / sığ aklın 
ayartısına kapılan ve pozitivist donma’yla sonuçlanan 
bir ifrat girişimiydi.

Postmodern akademiyse, bu kez, akademi’yi, sonu 
nereye varacağı kestirilemeyen bir kaosun ortasına 
getirip bırakmakla bir tefrit’e / kayıtsızlık’a, banalliğe 
yol açtı.

Bu da kaçınılmazdı: Çünkü Nietzsche’nin “felsefemiz, 
ahlâkımız dekandasın formlarına dönüştü” haykırışı’n-
da en iyi ifadesini bulan çok yönlü bir dekadans’ın 
pençesinde kıvranmaya başlamıştı Batı uygarlığı: 

“İnsanlığı” “akıl tutulması”nın eşiğine fırlatan “araçsal 
akıl”ın aşırılıklarının kurbanı olduğu için Batı uygarlığı-
nın “bunalım/lar çağı” süreci çoktan başlamıştı.

Ezcümle… Batı’da üniversite “çöktü”; Batı uygarlığı 
bilfiil / bedenen yaşıyor; ama bilkuvve / ruhen bitti 
çünkü: Postmodern akademinin, olumlu ama marjinal 
kalan yanlarıyla birlikte, içine sürüklendiği, hakikat 
fikrini bitiren kaotik ontolojik çıkmaz, bunun en çarpıcı 
göstergesi.

Aslolan Bilmek Değil, Olmak’tır...

Sözün özü: Aslolan bilmek değil, olmak’tır: Hayatın 
anlamını kavrayabilmek, hakikatin izini sürebilmek, 
insanı ve hayatı zenginleştirecek ilim, irfan ve hikmet 
kulelerini dikebilmek...
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Laik Aydınlanma Despotizmi, 
Üniversitenin Krizi ve 
Boğaziçi’nin Beyaz Mitolojileri

Laik Aydınlanma Despotizmi, 
Üniversitenin Krizi ve 
Boğaziçi’nin Beyaz Mitolojileri

temizleme” metaforundan mülhem, elbette ki.

Boğaziçi’nin Beyaz Mitolojileri: Böyle Buyurdu 
Boğaziçi’nin Zerdüşt’ü!

Boğaziçi, Türkiye’nin laik beyaz mitolojilerini daha 
rafine bir şekilde kazıdı mensuplarının (hocalarının ve 
öğrencilerinin) kimlik kartlarına ve anlam haritalarına.
Üniversitede beyaz bir derebeylik kuruldu çağdaşlık, 
liberal değerler adına: Öğrencileri bir şekilde Anado-
lu’dan geliyordu ama öğretim üyeleri paraşütle, 
baronik çetelerin lordlar kamarası’ndan atanıyordu!

Zenci bir cumhurbaşkanının başlarına bir rektör atama-
sı, yenilir yutulur bir şey değildi, aslâ kabul edilemezdi! 
Boğaziçi’nin beyaz mitolojilerine, kökleşmiş laik âyinle-
rine tersti bu! Böyle buyuruyordu Boğaziçi’nin 
Zerdüşt’ü!

Sözün özü: Türkiye’nin dokunulmaz kutsal ineğiydi, 
laiklik. Beyaz emperyalizm biçimi, mitolojik esin ve 
besin kaynağı. Kutsal şarabı!

Boğaziçi ve benzeri üniversitelerin kurdukları beyaz 
mitolojik iktidar biçimleri, laik kutsanma ayinleriyle 
aklanıyordu. Âyinlere katılan içeri alınıyordu. Âyinleri 
reddeden, aşağılanıyor, laik tanrıların ve tanrıçaların 
lanetine uğruyordu!

Boğaziçi ve benzeri üniversiteler, güçlerini, meşruiyet-
lerini, Batılı seküler akademinin beyaz mitolojilerini, 
metodolojilerini, kutsal ineklerini ve ritüellerini sorgu-
suz sualsiz benimsemelerinden alıyordu.

Boğaziçi’li olmanın mitolojileri, ritüelleri vardı: Batılı 
akademya üretecek, sense onların ürettiklerinin gönül-
lü acentalığını yapacaksın! Celladına âşık olacaksın! Bu 
ülkenin medeniyet birikimini, ruhunu hasıraltı edecek, 
Batı’dan sahte laik kutsallar ithal edecek, onların 
ürettiklerini burada tepe tepe tüketecek, epistemik 
köleliği marifet belleyeceksin!

Epistemik kölelik biçiminin tek başarı kriteri olarak 
kabul edildiği bir akademiden bir Gazâlî, bir İbn Haldun, 
bir Sinan, Itrî yetişir mi? Bunları geçtik, bir Kant, bir 
Hegel, bir Mahler yetişir mi?

İyi de, ne yetişir, peki?



Sığ Aydınlanma aklı ve düşüncesi üzerine kurulan 
çağdaş üniversite için, mesele bilmek’tir. Kuru bilgi’dir; 
parçalı bilgi: Bütün’ün yitirilmesi, farklı alanlar ve 
olgular arasındaki ilgi’nin bitirilmesi; buradan ruhsuz, 
sadece egemenlik kurmak aracıyla üretilen bir gücün 
inşa edilmesi.

Kuru bilgi’nin kör bilince dönüşmesi, insanı linç etmesi, 
hayatı güçlü olan’ın haklı olduğu bir güç arenasına 
dönüştürmesi.
Çağdaş üniversitenin krizi: Zihni felçleştirmesi, ruhu 
yok etmesi, hayatı çölleştirmesi...

Türkiye’deki üniversite, bu üç hayatî sorunu, Batı’dan 
daha sarsıcı bir şekilde yaşıyor. Ama yaşadığı krizin ne 
olduğunu göremeyecek ve bu krizi nasıl aşabileceğini 
bilemeyecek kadar da krizin boyutlarını kavramaktan 
uzak.

Peki, Boğaziçi Üniversitesi etrafında yaşanan tartışma-
lar, Türkiye’nin “beyaz mitoloji”lerinin deşifre olması-
na ve çökmesine imkân tanıyabilir mi?

Şu âna kadar yaşananlara bakılırsa, ham hayal benim-
kisi. Ama yine de var bir ihtimal!

Çağdaş düşüncenin en cins kafalarından Derrida, 
“beyaz mitoloji” kavramını, Grek felsefesinin akıl üzerin-
den ürettiği “hurafeleri” deşifre etmek için önerir.

Grek felsefesinin akılcılığının, metaforik düşünme ve 
tahayyül biçimlerinin üstünü çizerek beyaz bir felsefî 
emperyalizm tarzı ürettiğini söyler.

Grek akılcılığının moderniteyi 
kuran akılcılığa evrilmesiyle, 
akılcılığın bir yandan 
tastamam bir epistemik emper-
yalizm biçimine dönüşerek, 
hâkim kültürel yapıları, dili, 
söyleyiş biçimlerini aklamaya 
yaradığını, ama öte yandan 
diğer bütün idrak biçimlerini ve 
dolayısıyla kültürel ifade şekille-
rini, dilleri, söyleyiş tarzlarını 
hasıraltı ettiğini, silip süpürdü-
ğünü anlatır.

Burada kullandığım ifadeler ve 
kavramlar, bendenize ait: Akılcı-
lığın aklamacılığa dönüşmesi, 
beyaz felsefî emperyalizm 
biçimi vesaire gibi.

“Silip süpürme, hasıraltı” meta-
foru, Derrida’nın “sahneden 

Bu tartışmaların meyvelerini verebilmesi ancak ‘68 
devrimi’yle birlikte mümkün olabildi.
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68 “öğrenci devrimi”yle birlikte, postyapısalcılık, 
Batı’daki aydınlanmacı / “modern akademi” anlayışını 
yerle bir etti.

İyi ki de etti: Çünkü modern akademi, Aydınlanma 
çağının, aklı putlaştıran ve düşünme faaliyetini dondu-
ran “hurafeleriyle” üniversite fikrini iktisadî yararcılı-
ğın çıkmaz sokağına fırlatarak kapitalist sistemi 
aklamaya kapı aralamıştı.

Postyapısalcılık, üniversite’yi modernliğin bu 
Weber’yen “demir kafes”inden çıkardı: Disiplinlerarası-
lığın, geçişkenliğin, “alış-veriş”in, karşılıklı-beslen-
me’nin önünü açtı. İslâm ilim geleneğine yaklaştı.

Ama bu kez de, ethos’unu yitirdiği için, neo-liberalizm 
dalgasının estirdiği fırtınaya yakalandı ve paradoksal 
olarak, bir yandan, üniversiteyi, iktisadî yararcılığın 
üniversitenin üzerine heyûla gibi çöreklendiği, kapita-
list sistemin çarklarını daha ayartıcı, daha “verimli” 
şekillerde döndüren tastamam ticarî bir işletmeye 
dönüştürdü; öte yandan da, üniversite, ufuk ve çığır 
açıcı bir düşünce atılımının, niteliksel bilgi birikiminin 
geliştirilmesine hiçbir katkıda bulun/a/mayan, marji-
nal, “siyasî doğruluk”çulukların kıskacında un ufak 
oldu; üniversite sistemindeki bu kaotik hercümerç, 

    Boğaziçi Üniversitesi, rektör atamasına itiraz 
edildiği için karıştı: Laik Aydınlanma despotizmi, 

“kendilerinden olmayan” bir rektör atandığı için (ne 
kadar ilkel bir kafa bu!) ülkeyi kaosa sürüklemekten 
çekinmeyen çevrelerce karanlık bir ruh olarak çöktü 
ülkenin üzerine. Sadece Boğaziçi’ni değil ülkeyi kardeş 
kavgasının eşiğine sürükleme potansiyeli taşıyor!

Herkesin dikkatli ve rikkatli olması şart!

Konuyu daha önceki bir yazımın tozunu alarak en 
temelden tartışmak istiyorum.

Aydınlanma Üniversitesi: Niceliğin ve Batı-mer-
kezciliğin Hükümranlığı

Türkiye’de üniversitenin köklü felsefî, varoluşsal sorun-
ları var. Üniversite sayısını artırarak üniversitenin 
sorunlarını çözemeyiz; aksine, kangrene dönüştürü-
rüz.

Üniversite krizi, sadece bizim yaşadığımız bir sorun 
değil. Küresel ölçekte, köklü bir üniversite krizi yaşıyor 
dünya.

Aydınlanma’nın tohumlarını eken bilimsel devrim’in 
kurucu babalarından Francis Bacon’ın ünlü “bilgi 
güçtür” aforizması, modernlerin, bilme çabasını, 
Descartes’ın “tabiatın efendileri ve hâkimleri olacağız” 
mottosuyla hareket ederek gücü ele geçirme kaygısı-
na dönüştürmelerine yol açtı.

YORUM YORUM
Yusuf Kaplan

Çağdaş / modern üniversite, işte bu temel üzerine 
bina edildi. Buna da “hurafelerden kurtulma, aydınlan-
ma çabası”, denildi.

Oysa yapılan şey, çağdaş / seküler hurafeler icat 
etmekten ibaretti: Akıl kutsandı, bilim putlaştırıldı, 
ilerleme putu bütün dünyayı esir aldı: Üniversite bile 
araçları amaçların önüne geçirdi; hem emperyalizmin 
niceliksel, güce, güç üreten araçlara / teknolojik silahla-
ra dayalı hegemonyasını meşrulaştıracak hem de 
Batı-merkezci perspektifleri “bilim bu” diyerek dünya-
ya “satan”, bilimsel emperyalizmi bütün dünyaya 
dayatan bir kültür savaşı makinasına dönüştü.

Aydınlanma’nın Bilimsel Hurafeleri

Aydınlanma, gerçekte, karartmayla sonuçlandı. 
İnsanın zihni çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüştürül-
dü.

Öyle ki, modern / aydınlanmacı üniversite, bütün 
bilimleri, fizik / doğal bilimlerin ilkeleri üzerinden inşa 
etti. Sosyal bilimler, insan bilimleri, teoloji, fizik bilimle-
rin sözümona nesnel (salt kabuk / fizik gerçekliğe 
dayalı) ilkeleri üzerinden şekillendi.

Tabii bu durum, farkedildi. Çağdaş üniversitenin köklü 
bir zihnî kriz yaşadığı, bu krizin nasıl aşılabileceği 
sorunu Husserl, Nietzsche, Heidegger, Weber gibi 
düşünürlerce kıyasıya tartışıldı.

Kurtuba Cami

Michel Henry’nin yerinde saptamasıyla, “üniversite-
nin tahribi”yle sonuçlandı.

Modern akademi, Aydınlamacı tarihsel / sığ aklın 
ayartısına kapılan ve pozitivist donma’yla sonuçlanan 
bir ifrat girişimiydi.

Postmodern akademiyse, bu kez, akademi’yi, sonu 
nereye varacağı kestirilemeyen bir kaosun ortasına 
getirip bırakmakla bir tefrit’e / kayıtsızlık’a, banalliğe 
yol açtı.

Bu da kaçınılmazdı: Çünkü Nietzsche’nin “felsefemiz, 
ahlâkımız dekandasın formlarına dönüştü” haykırışı’n-
da en iyi ifadesini bulan çok yönlü bir dekadans’ın 
pençesinde kıvranmaya başlamıştı Batı uygarlığı: 

“İnsanlığı” “akıl tutulması”nın eşiğine fırlatan “araçsal 
akıl”ın aşırılıklarının kurbanı olduğu için Batı uygarlığı-
nın “bunalım/lar çağı” süreci çoktan başlamıştı.

Ezcümle… Batı’da üniversite “çöktü”; Batı uygarlığı 
bilfiil / bedenen yaşıyor; ama bilkuvve / ruhen bitti 
çünkü: Postmodern akademinin, olumlu ama marjinal 
kalan yanlarıyla birlikte, içine sürüklendiği, hakikat 
fikrini bitiren kaotik ontolojik çıkmaz, bunun en çarpıcı 
göstergesi.

Aslolan Bilmek Değil, Olmak’tır...

Sözün özü: Aslolan bilmek değil, olmak’tır: Hayatın 
anlamını kavrayabilmek, hakikatin izini sürebilmek, 
insanı ve hayatı zenginleştirecek ilim, irfan ve hikmet 
kulelerini dikebilmek...

OCAK     2021 12 OCAK     202113
yenisafakwriter

Laik Aydınlanma Despotizmi, 
Üniversitenin Krizi ve 
Boğaziçi’nin Beyaz Mitolojileri

Laik Aydınlanma Despotizmi, 
Üniversitenin Krizi ve 
Boğaziçi’nin Beyaz Mitolojileri

temizleme” metaforundan mülhem, elbette ki.

Boğaziçi’nin Beyaz Mitolojileri: Böyle Buyurdu 
Boğaziçi’nin Zerdüşt’ü!

Boğaziçi, Türkiye’nin laik beyaz mitolojilerini daha 
rafine bir şekilde kazıdı mensuplarının (hocalarının ve 
öğrencilerinin) kimlik kartlarına ve anlam haritalarına.
Üniversitede beyaz bir derebeylik kuruldu çağdaşlık, 
liberal değerler adına: Öğrencileri bir şekilde Anado-
lu’dan geliyordu ama öğretim üyeleri paraşütle, 
baronik çetelerin lordlar kamarası’ndan atanıyordu!

Zenci bir cumhurbaşkanının başlarına bir rektör atama-
sı, yenilir yutulur bir şey değildi, aslâ kabul edilemezdi! 
Boğaziçi’nin beyaz mitolojilerine, kökleşmiş laik âyinle-
rine tersti bu! Böyle buyuruyordu Boğaziçi’nin 
Zerdüşt’ü!

Sözün özü: Türkiye’nin dokunulmaz kutsal ineğiydi, 
laiklik. Beyaz emperyalizm biçimi, mitolojik esin ve 
besin kaynağı. Kutsal şarabı!

Boğaziçi ve benzeri üniversitelerin kurdukları beyaz 
mitolojik iktidar biçimleri, laik kutsanma ayinleriyle 
aklanıyordu. Âyinlere katılan içeri alınıyordu. Âyinleri 
reddeden, aşağılanıyor, laik tanrıların ve tanrıçaların 
lanetine uğruyordu!

Boğaziçi ve benzeri üniversiteler, güçlerini, meşruiyet-
lerini, Batılı seküler akademinin beyaz mitolojilerini, 
metodolojilerini, kutsal ineklerini ve ritüellerini sorgu-
suz sualsiz benimsemelerinden alıyordu.

Boğaziçi’li olmanın mitolojileri, ritüelleri vardı: Batılı 
akademya üretecek, sense onların ürettiklerinin gönül-
lü acentalığını yapacaksın! Celladına âşık olacaksın! Bu 
ülkenin medeniyet birikimini, ruhunu hasıraltı edecek, 
Batı’dan sahte laik kutsallar ithal edecek, onların 
ürettiklerini burada tepe tepe tüketecek, epistemik 
köleliği marifet belleyeceksin!

Epistemik kölelik biçiminin tek başarı kriteri olarak 
kabul edildiği bir akademiden bir Gazâlî, bir İbn Haldun, 
bir Sinan, Itrî yetişir mi? Bunları geçtik, bir Kant, bir 
Hegel, bir Mahler yetişir mi?

İyi de, ne yetişir, peki?



YORUM YORUM
Servet Kızılay servetkzlay

        Asrî zamanlar için ‘çatışmaların çağı’ derler. Ger-

çekten de çatışma alanlarını günlük hayatın en 

altından başlayarak en üstteki yapılara kadar birçok 

çeşitlere ve farklılığa ayırarak sayabiliriz fakat önemli 

olan çatışma alanlarının çeşitliliği ve fazlalığı değil 

ortaya çıkardığı etkilerdir. Bu noktada çatışma alanla-

rının büyüklüğü, ortaya çıkardığı krizin büyüklüğü ile 

orantılıdır. Kültürel ve siyasal alanda bu çeşitlilik ve 

fazlalık belirgin olarak daha fazla hissedilir. 

Öncelikle çatışmanın politiğini, çatışmanın kendi 

yapısından ve işleyişinden ayırmak gerekir. Bu ayrım 

üzerinden meseleyi irdelemek, çatışmanın politiğini 

daha net bir şekilde görmemize neden olur. Değişim 

teorilerinin ortaya çıkan kriz noktaları belirtmek için 

kullandığı merkezi kavramlarından olan ‘çatışma, 

çatışma alanları, gerilim alanları’…vb gibi kavramlar, 

çatışmanın politiği söz konusu olduğunda, bir ara 

kavrama döner. Çatışmanın politiği daha basit bir 

harekete sahiptir. Çabuk etki yapmak ve hızlı sonuç 

almak ister. Değişimi anlamaya yönelik teoriler, daha 

derin bir zihni faaliyete ihtiyaç duyarken, çatışmanın 

politiğinde buna ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla büyük 

gayretlerle elde edilebilen bir kavrayışa çatışma 

politikleştiği ölçüde gerek duyulmaz. Yani O, bir 

anlamda zorunlu olandan değil, zorlama bir şeyden 

çıkar. Çatışmanın politiği, üzerinde rahatlıkla projeler 

ve operasyonlar yapılan ülkelerde değişim teorileri 

öne sürülerek saklanabilir. Böylelikle değişim konuşul-

duğu zannedilen yerde aslında çatışmanın politiği 

gizlice devreye giriverir. Değişim teorilerinin bu 

konuda en büyük manipülasyonu, çatışmanın politiği-

nin kuralsız, anormal, gayr-ı insani niteliğini meşrulaş-

tırmasıdır. Nihayetinde “her şey değişir” ve “değişim-

den kaçmak imkânsızdır”. O hâlde çatışma, doğal bir 

sürecin parçasıdır ve parçası olarak kalır. Bu çıkarımlar, 

değişikliğe uğratılanlar bakımından yeterince iknâ 

edicidir. “elhâk doğrudur” hükmüne varılır. Kısacası; 

çatışmanın politiği, değişikliği değişime dönüştürür ve 

öylece yutturur. Şimdi çatışmanın politiğinin sosyo- 

kültürel iz düşümlerine genel olarak bir bakalım.

Modernleşme sürecine sonradan katılan biz Şark’lılar 

(ve üçüncü dünyacılar), giderek artan siyasal operas-

yonlar yüzünden çatışmanın politiği üzerinden 

konumlanmak zorunda kaldık. Siyasetin bizzat kendi-

sinin bir çatışma olduğunu ya da çatışma alanları 

ürettiğini söyleyenler, çatışmanın imkânsal durumları-

na gönderme yaparlar ve çatışmayı normalleştirirler, 

onu olumlu anlamda kullanırlar. Oysa çatışmanın 

politiği; kendi halinde olmayan, anormal bir şeye, bir 

duruma işaret eder. Genel olarak çatışmanın politik 

kaynağını iki ana düzeye ayırabiliriz: Dışardan  ve 

İçerden kaynaklanan düzey. Bu iki düzey de ulaşılma-

ya çalışılan hedef, toplumun sosyal-kültürel şekillen-

dirme kalıplarıdır. Dışardan kaynaklanan düzeyde; 

çatışmaya sürüklenme dolaysızdır. Fiili müdahale 

sözkonusudur. Meselâ; coğrafyaya tank yoluyla 

demokrasinin getirilmesi, siyasal ve sosyal yapıların 

şiddet – cebir yoluyla şekillendirilmesi gibi. Bu durum-

da Avrupa; çatışmanın bütün mâkul (düşünsel-insani 

vb..) sınırlarını ve olumlu anlamlarını kendine yaraya-

cak biçimde yıkar. Dolayısıyla operasyon yaptığı 

yerlerdeki insanların ortaya koyduğu tepkiler, “barbar 

ve ilkellerin zaten yapageldiği” şeyler olur. Daha 

öncede belirttiğimiz gibi; Avrupa’nın çatışma alanı, 

sözümona aşağıladığı o barbar ve ilkel insanlardan 

daha fazladır fakat onun çatışması ve şiddeti, insanlı-

ğın ilerlemesi adına -halen bile- olumlu görülmüş, 

estetize edilmiştir. Şayet çatışma alanlarının derinliği 

ve fazlalığı, yüksek kültürün bir ürünü ise o hâlde 

konuşmaya zaten gerek yoktur. Zirâ Avrupa dışındaki 

coğrafyalarda (bilhassa bu coğrafyada) çatışma 

alanları; düşük -değersiz, oralarda ise yüce-değerli bir 

şey olacaktır. 

Çatışmanın politiğinin içerden kaynaklanan düzeyi ise, 

çatışmaya maruz kalanlar açısından daha korkunç ve 

daha şiddetli sonuçlar içerir. Zirâ tahrib edilen, yağma-

lanan yerler, fiziksel alanlarla sınırlanmayacak denli 

oldukça büyük sahayı kaplar. Bu düzey çerçevesinde  

‘değişiklik’ (değişim değil) bir anlamda daha görünür 

olarak yeni anlam dünyası dayatır. Şayet bizler 

toplumdaki bütün sosyal değişimlerin, çatışmanın 

kendi doğasından dolayı ortaya çıktığına ikna olabil-

seydik durum farklı olabilirdi. Demek ki; -az evvel 

belirttiğimiz gibi- her türlü operasyona uğrayan bizim 

gibi ülkelerde olumlu anlamda öne sürülen değişim 

teorileri, çatışmanın politiğini gizleyen bir işlev görür. 

Siyaset eliyle çıkarılan yasalar, düzenlemeler, medya 

yoluyla yürütülen algı operasyonları, çatışmanın 
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politiğini ortaya çıkması için bir araç olurlar. Meselâ; 

‘Kadına şiddet’ adıyla başlatılan algı operasyonları, 

çatışmanın politiğinin görünür hâle getiren binlerce 

unsurdan biridir. Bu meselenin altında başka kapılar 

açılıp bir adım ilerisinde topluma benimsetilmesi çok 

kolaydır. Sadece vitrine bir olayı yerleştirmek ve onu 

işlemek yeterli olur. Bir kişinin (haksızca ve hunharca) 

katledilmesiyle ayağı kalkan toplumun binlerce kişinin 

-hem de yanı başlarında- katledilmesine ses çıkarma-

ması, ‘modern toplumun tipik özelliği’, normal olduğu 

ve bunun bir realite olarak adeta kabul edilmesi 

gerektiği söylenir. Kötü örnekler ( su-i misal), çatışma-

nın politiği üzerinden beslenenlerin çok iyi besinleri 

olur.

Çatışmanın politiği giderek artan korkunç gerilim 

alanları oluşturuyor ve bu gerilim metafizik dünyanın 

yıkımını hem hızlandırıyor hem de çabucak meşrulaş-

tırıyor. Hemen hemen yüzelli yıldır devam eden süreç, 

hızı ve etkileri bakımından umulmadık bir sürate 

ulaştı. Sürecin başında yaşanan ‘ne Şark’lı ne de Garb’li 

kalabilme’ durumu, Şark’ta yıkılanlar hesaba katılınca, 

ÇATIŞMANIN POLİTİĞİÇATIŞMANIN POLİTİĞİ

Garb’in yararına sonuçlandı. Çatışmanın politiği son 

derece pratik çıkarlar üzerinden ilerlemiş olsa bile 

gelinen nokta bakımından inanılan şeylerle yaşadığı 

şeyler arasında açılan uçurumlara atılan kitleler 

üretmiştir. Görmediği bir Tanrıya inananlar, görünür 

ve gittikçe daha çok görünür olan bir dünyaya daha 

fazla inanmak zorunda kalmıştır. 

Çatışmanın politiği ile hayatımıza daha görünür şeyler 

sokulmaya devam edeceğe benziyor. Bu yeni şeyler, 

daha fazla algı operasyonlarıyla yürürlüğe  girecek. 

Tezler, raporlar, anketler, istatiksel veriler, bazı belirli 

projelere yön verecek. TV’de ‘Kadına Şiddet’ tartışılır-

ken bir gazeteci tarafından ‘babası tarafından 3 yaşın-

daki bir çocuğun elinde sigara söndürülmesini’ günde-

me taşıdı. Demek ki; “Çocuk Hakları” bir isim olarak 

değil, bir cisim olarak çatışmanın politiğini görünür 

kılacak. Yavaş yavaş yola çıkan bu yeni  “haklar”, baka-

lım ülkemize ne zaman ulaşacak, bizler de bunu hangi 

sürede meşrulaştırıp değişik (teolojik, sosyal, kültürel, 

felsefi, insani vb…) hikmetlerini anlayabileceğiz?!
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politiğini ortaya çıkması için bir araç olurlar. Meselâ; 
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katledilmesiyle ayağı kalkan toplumun binlerce kişinin 

-hem de yanı başlarında- katledilmesine ses çıkarma-

ması, ‘modern toplumun tipik özelliği’, normal olduğu 

ve bunun bir realite olarak adeta kabul edilmesi 

gerektiği söylenir. Kötü örnekler ( su-i misal), çatışma-

nın politiği üzerinden beslenenlerin çok iyi besinleri 

olur.
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alanları oluşturuyor ve bu gerilim metafizik dünyanın 

yıkımını hem hızlandırıyor hem de çabucak meşrulaş-
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hızı ve etkileri bakımından umulmadık bir sürate 

ulaştı. Sürecin başında yaşanan ‘ne Şark’lı ne de Garb’li 
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ÇATIŞMANIN POLİTİĞİÇATIŞMANIN POLİTİĞİ
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yüzyılda yazdığına bir örnek 

vermiştik. Kendi örneğimiz için o 

kadar geriye gitmeyelim, Namık 

Kemâl’in Hürriyet Kasidesi bize 

vaziyetimizin vahametini göster-

sin. Bu kasidenin ilk satırlarında 

geçen “münharif”, “ahkâm-ı asr”, 

“bâb-ı hükûmet” gibi kelime ve 

terkipleri anlayan kaç tane Türk 

Dili ve Edebiyatı öğrencimiz var? 

Ve kaç tane tarih öğrencimiz 

Namık Kemâl’in yazdığı alfabe ile 

bu satırları okuyup idrak 

edebilir? 

Peki biz şimdi ne yapalım? Bu konu ile alâkalı hiçbir derdimiz veya malumatımız 

olmasa bile, İngilizlerin 17. yüzyılda yazılan bir metnini bugün okuyabildiğimizi fark 

etmemiz ve sırf buradan yola çıksak bile kendimiz için üzülmemiz gerekmez mi? 

Tefekkür adına neler kaybettiğimizi buradan dahi anlamamız gerekmez mi? Mevcut 

lisanın bizim dertlerimizi anlatmaya yetmediğini buradan görmek de kolay değil 

mi? Bugünlerde unuttuğumuz meselelerin başında bu geliyor ve lisan meselesine 

dönüp tekrardan bakmamız gerekiyor. Zira asıl kayıp düşünce hayatında yaşanan 

kayıptır. 

DİL MESELESİNİ
ARTIK UNUTTUK MU
YAHUT MEVCUT
KELİMELER
DERTLERİMİZİ
ANLATMAYA
YETER Mİ?

          Bizde sıkça söylenen bir sözdür “eskilerin ifadesiyle” sözü. Bir konuda konuşur-

ken şayet eski bir kelimeye müracaat edilecekse, hatip önce “eskilerin deyimiyle” 

der ve sonrasında örneğin “temerküz etmek”, “tavattun etmek” gibi artık pek 

kullanılmayan bir kelime kullanır. Bir nevi kulakları ısındırmak, insanların dikkatleri-

ni birazdan kullanılacak kelimeye teksif etmek, yani odaklamak için söylenen kısa 

bir alıştırma sürecidir bu. Ve aslında bu “eskiler” de bundan sekiz yüz veya dokuz 

yüz yıl önce yaşamış insanlar değildir, muhtemelen 60-70 yıl öncesinde yaşayan 

insanların anlayabileceği bir kelime kullanılacaktır birazdan. Lâkin birçok meselede 

olduğu gibi kendine has bir lisan geçmişine de sahip olduğumuzdan kulağa pek de 

abes gelmez bu. 

Kendi adıma bu durum benim herhangi bir İngiliz’de denk geldiğim bir adet değil. 

Hiçbir İngiliz’in veya Amerikalının “eskilerin deyişiyle” deyip sonrasında bir kelimeyi 

ağzından çıkardığına denk gelmedim. İsterseniz 19. yüzyılda çıkmış gazeteleri 

okuyun, hatta isterseniz Shakespeare’in 16. veya 17. yüzyılda yazdığı soneler ve 

oyunlarla bugünkü İngilizce’yi mukayese edin arada pek bir fark göremezsiniz. 

Sadece bugün “f” harfini andıran “s” harfi gibi, nüans veya birkaç detaydan çok da 

öteye gitmez aradaki fark. Ünlü İngiliz ozan Chaucer’ın on dördüncü yüzyılın sonun-

da yazdığı Canterbury Hikâyeleri’nin girişi “Whan that Aprill, with his shoures 

soote/ The droȝte of March hath perced to the roote” diye başlar örneğin ve bu 

satırların bugünkü karşılığı da “When [that] April with his showers sweet/The 

YORUM YORUM

drought of March has pierced to the root” şeklindedir. (Bir şiir tercümesi olduğunu 

unutmamamız gereken bu eserin Nazmi Ağıl’ın Türkçesiyle ilk iki satırı “Nisan tatlı 

yağmurlarıyla gelip/Kırınca Marttan kalan kurağı ve delip” şeklinde.) “Middle 

English” devrine ait bu lisanın bugün kullanılan İngilizce’den çok farklı olmadığı son 

derece aşikâr. Ve belki burada şunu da söylemekte fayda var, Middle English dediği-

mizde biz 11. asırdan itibaren şekillenen bir dilden bahsediyoruz. Şu halde bu tarihi 

Chaucer’in “Canterbury Hikâyeleri”ni yazdığı dönemden daha geriye götürmek de 

mümkün. O zaman ortaya çıkan netice kabaca şu oluyor: Bir İngiliz için tarihte 

yaklaşık bin yıl geriye gidip on asır önceki eserleri okumak katiyen uzun soluklu bir 

gayret gerektirmiyor. Hatta sair bir milliyete mensup bir fert de yeterince İngilizce 

biliyorsa, kısa bir çalışma neticesinde Chaucer’ı da Milton’u da hakkını vererek 

okuyabilir.

Birçok farklı misalle bunu zenginleştirmek ve Türkçe ile olan farkı teşrih masasına 

yatırmak elbette mümkün, fakat bu yazının sınırları itibariyle bu kadarla yetinebili-

riz. Temas edilmesi gereken esas nokta, bugün bu farkı ne kadar dert ettiğimizdir. 

Lisan meselesi geçtiğimiz asırda yaşadığımız en büyük kayıp. Elbette bunun planını 

projesini daha önceki bir tarihe götürmek ve “dilde sadeleşme” planlarının bir 

tarihçesini de çıkarabiliriz, ama bu da şüphesiz başka yazıların, çalışmaların konusu. 

Bunu bir tarih çalışması olarak yaparken şunu akıldan çıkarmamak gerekiyor: Bu 

konu hâlâ gündemimizde mi? Bunu dert ediniyor muyuz, yoksa sadece birkaç 

yakınmanın ve akademik çalışmaların alanına mı terk edildi “dilde sadeleşme” vakıa-

sı. Burada “vakıa” kelimesinin üstüne basa basa tekrarlanması gerekiyor: Dilde 

sadeleşme artık çoktan gerçekleşti ve bunun bütün menfi neticelerini yaşıyoruz. 

Kimi zaman görüyoruz, çevirmenler İngilizce bir kelimenin karşılığını bulamayıp bu 

dertlerini “tweet” olarak atıyor ve bir anlamda dertlerini, mümkün olan tüm kamuo-

yu ile paylaşıyor. Yabancı bir dildeki kelimenin karşılığını bulmadan yana yaşanan 

müşkülât son derece ferdî bir dirayetsizliğe de dayanabilir ve bu hepimizin de 

yaşayabileceği bir durumdur. Fakat bu dirayetsizliğin ardında bir de sistematik bir 

çalışma olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu sistematik çalışmanın adı, tekrar edelim, 

“dilde sadeleşme” veya “dil devrimi” denen masabaşı işlerdir.

Bir çevirmenimizin deyişiyle, bir şeyleri komisyona havale etmenin “sorunları” 

çözebileceği şeklindeki anlayışın ürünüdür bu akımlar. Batı’da da dil değişiyor, dönü-

şüyor. Günümüz İngilizcesi ile 13. asır İngilizcesi elbette aynı değil (tekrarlayalım 

yalnız, ufak nüanslar var). Fakat Batı’da dil kendi organik süreçlerini yaşayarak 

değişiyor, komisyonlar eliyle ve devlet politikaları sebebiyle değil. Hâl böyle olunca 

entelektüel hayattaki devamlılık mevcudiyetini muhafaza ediyor, radikal kopuşlarla 

insanların arası açılmamış oluyor. Bir Fransızın Zola’nın diliyle veya Stendhal’ın 

romanlarıyla bağlantı kurmak için öğrenmesi gereken yeni kelime sayısı kaçtır, kaç 

tane olabilir? Bizde ise, örneğin bir Namık Kemâl okumak istiyorsak önümüzde iki 

engel duruyor: Öncelikle yeni bir alfabe ile tanışmamız gerekiyor. Ve şu gerçekle 

yüzleşelim, ilk okumaya başlayanlar için Rus veya Çin alfabesiyle hiçbir farkı yok 

bunun. İkinci olarak bir dizi yeni kelime öğrenmemiz gerekiyor. (Yukarıda gördük, 

İngilizler sadece yazım bilgilerini güncellemekle iktifa edebiliyorlar.) Chaucer’ın 14. 
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        “Şaşılacak bir durumdu: Nehlüdof kötü olduğunu, 

kendinden iğrendiğini anladığı andan bu yana başkala-

rından iğrenmiyordu artık.”

Tolstoy, Diriliş romanında başkahraman Nehlüdof için 

böyle söyler. Gerçekten de o kendi içinin, kalbinin 

barındırdığı pisliği görmemek için -çünkü bu acı 

verecekti- hep başkalarına sıçratıyor o kiri ve sonra da 

ahlaksız olmakla suçluyordu onları. Ta ki artık bununla 

yani kendi ahlaksızlığının sebep olduğu yıkımla göz 

ardı edilemez bir şekilde karşılaşana kadar. Asıl 

ahlaksız olanın kendisi olduğunu anlayınca insanlara 

olan bakışı değişmişti artık; gördüğü tüm kusurların 

kaynağını uzakta aramaktan vazgeçmişti. Tolstoy’un 

Nehlüdof için söylediği cümlede beni ziyadesiyle 

etkileyen şey: bir insanın başka bir insanda gördüğü 

her ne ise kendinden beri olmadığıydı.

Ayşe Şasa, Delilik Ülkesinden Notlar kitabında, 

Alplerin tepesindeki rasathaneye tayin olmuş gökbi-

limci arkadaşına şahane bir soru sorar: “Günde yirmi 

dört saat gökyüzünü, yıldızları izlemek insanın ruhu, 

inançları üzerinde acaba ne etki yapıyor?”. Uzun bir 

aradan sonra sorduğu soruya cevaben bir mektup alır. 

Reiner yazdığı mektupta, kendisiyle birlikte rasathane-

de çalışan iki kişinin hikâyesini anlatır ona. Birinci kişi 

Heloise adında az çok imanlı bir Hıristiyan. Rasathane-

ye geldiği ilk sıralar kalbi yeni boşandığı kocasına karşı 

kin ve öfke dolu. Boş zamanlarını içki içerek hatta 

kocasını çalıştığı üniversitede küçük düşürecek bir 

ifşaat romanı yazmakla geçiriyor. Göğe de hep içinde-

ki bu duyguların odağından baktığı için kâinatta 

anlamdan çok saçmalık ve tesadüf olduğuna kendini 

inandırıyor. Bir süre sonra her şeyin boş olduğunu 

haykırmaya başlıyor, içkiciliği tam bir alkolizme 
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dönüşüyor, iş arkadaşları arasında çıkarmadığı sorun 

kalmayınca da işten kovuluyor. Reiner’ın hikâyesini 

anlattığı, ikinci kişi ise Anton. İmanlı mı imansız mı 

olduğuna bir türlü karar veremeyen bu genç adam, 

rasathaneye gelirken geride mutsuz sonla biten bir 

aşk bırakmış. Sevgilisi onu terk etmesine rağmen hâlâ 

kalbi ona karşı aşkla dolu olan Anton, fırsat buldukça 

dağlardan çiçekler topluyor, topladığı bu çiçekleri de 

içi şiirlerle dolu bir güncenin sayfalarına iliştiriyormuş. 

Yıldızlara baktığında ise büyüleniyor, her geçen gün 

göğü ve ondaki olayları daha anlamlı buluyormuş. Bu 

hassas kalpli genç, bir gün televizyonda Kâbe’nin tavaf 

edildiği bir görüntüyle karşılaşıyor ve şöyle haykırma-

ya başlıyor: “İşte yıldızların hareketi, semadaki anlam! 

İşte çokluktaki birlik…”. Ve Anton, on altı gün sonra 

istifa edip Kâbe’ye gitmek üzere Alplerdeki istasyon-

dan ayrılırken arkadaşlarına coşkulu bir şekilde şöyle 

diyor: “Hayatım boyunca aradığımı buldum. Yerin ve 

göğün birliğini buldum.”. 

Nasıl oluyordu da iki insan, aynı yere bakmalarına 

rağmen aynı şeyi göremiyorlardı?  Birinin içindeki 

garaz yıldızlara baktıkça artarken, diğerinin içindeki 

aşk daha da büyüdü. Nehlüdof örneğinde de olduğu 

gibi insan her şeye kendi içinin penceresinden bakıyor-

du işte; yani kalbinden. Peygamber efendimizin 

başından geçen bir hadise de buna açıklık getiriyor 

zannımca. Bir gün o kutlu nebiye rast gelen Ebu Cehil: 

“Ya Muhammet ne kadar çirkinsin. Senin kadar çirkin 

olan hiç kimseyi görmedim.” der. Bunun üzerine “Haklı-

sın.” cevabını alır. Ardından bu kez Hz. Ebu Bekir, 

efendimize rast gelir ve “Ya Rasulallah! Ne kadar 

güzelsiniz.” der. Peygamberimiz ona da “Haklısın.” 

deyince sahabe bu durumun izahını sorar. Bunun 

üzerine Peygamber efendimiz şöyle buyurur: “Ben bir 

ayna gibiyim. Bana bakan bende kendisini görür. 

Böyle olunca, bana bakıp kendi çirkinliğini gören Ebu 

Cehil çirkin olduğumu söyledi. Benim yüzümde kendi 

güzelliğini gören Ebu Bekir ise güzel olduğumu 

söyledi. Ben de her ikisine ‘Haklısın.’ dedim.”.

Göğe içindeki öfkeyle bakan onda iflah olmaz bir 

kargaşa görürken; yüreğinden taşan aşkla bakan 

tevhide varıyordu. İnsana kendi kusurundan bakan 

onda kusur bulurken, yalnızca kendi içine bakanın ise 

kimseyi göresi gözü olmuyordu. Her sabah komşusu-

nun balkonuna asılmış çamaşırları yeterince temiz 

değil diye kınayan ancak asıl temiz olmayanın kendi 

penceresi olduğunun farkında olmayan kadının 

öyküsünü bilirsiniz değil mi? İşte o hesap…

      Brian Fay, bu kitabına sosyal bilimlerin bilim olup 

olmadığı sorusunu tartışmaya açar. Ona göre poziti-

vist bakış açısının egemen olduğu zamanlarda sosyal 

bilimlerin doğa bilimleri gibi ele alınıp incelenmesi 

gerektiğini savunan görüş hâkimdi. Bu görüşten 

hareket eden araştırmacılar doğa bilimlerinde kullanı-

lan metodu sosyal bilimlerde de uygularlardı. Ancak 

yazar bu görüşü kabul etmez ve sosyal bilimlerle doğa 

bilimlerinin mahiyetleri itibarıyla farklı olduklarını 

belirtir. Binaenaleyh metotlarının da farklı olması 

gerektiğini söyler. Fay’e göre doğa bilimlerinde tek 

bakış açısı esas olmasına karşın sosyal bilimlerdeki 

konular doğrudan insanlarla ilişkili olduğu için çok 

bakışlı, geniş açılı yaklaşımlara imkân veren metotla-

rın devreye girmesi gerekir. Pozitivist yaklaşımdan 

esinlenerek yapılan sosyal bilimlerin hatalı sonuçlar 

ortaya koyduğu kanaatinde olan Brian Fay, alternatif 

bakış açılarına yer veren sosyal bilimlerin geliştirilmesi 

gerektiğini vurgular. Binaen ikili bakış açısından ele 

alınması gereken konuların tek bakış açısıyla ele 

alınması hem eksik hem de hatalıdır. Sosyal bilimler 

felsefesinde çiftli antonimler / ters anlamlı kavramla-

rın kullanılması gerektiğinin altını çizen yazar, diyalek-

tik düşünmenin ehemmiyetli sonuçlar doğuracağı 

kanaatindedir. Binaen başkalarını başkaları olarak 

kabul etmememiz ve benzerlik ve farklılığın beraber / 

birlikte ele alınması gerektiğini savunur. Evrensellik 

veya tikellik / benlik ve başkası vs. benzeri kavramlar 

arasında seçim yapma zorunluluğundan kurtulmamı-

zın önemli olduğunun altını çizen yazarımız, bu 

kavramlar arasındaki etkileşime de dikkat etmemiz 

gerektiğini ifade eder. Sosyal bilimler felsefecisinin 

tözsel / istikrarlı düşünmemesi gerektiğini vurgulayan 

Brian Fay, hareketli ve devinim düşünme tarzının bize 

çok fayda sağlayacağı kanaatindedir. Sosyal bilimci 

öznelerin eylemliğini, dinamikliğini, etki-tepki işlikleri-

ni göz önünde bulundurmalıdır. Toplumlar homojen 

yapılar olarak kabul edilmemelidir. Öte yandan 

toplumların tarihleri, geleneğin esas olduğu ama 

öznelerin de geçmişi tanımladıkları gerçeği unutulma-

dan irdelenmelidir. 

Eserde belli başlı sorulara yazarın verdiği yanıtları 

maddeler halinde sırlamak gerekirse;

Birisini bilmek için o mu olmalısınız? 

Birisini bilmek için o olmak gerekli ama yeterli değildir. 

Birisini bilmek hem o olabilmek hem de daha ötesinde 

onun eylem ve davranışlarına anlam verebilmektir. 

Dolayısıyla başkası olmadan da başkasını anlayabiliriz. 

Kendimiz olmak için başkalarına muhtaç mıyız?

Ben ve öteki veya biz ve onlar bir birilerinden ayrı 

bağımsız, etkileşmeyen şeyler değildir. Dolayısıyla 

hiçbir şekilde benlikten ayrı başkasını, başkasından 

ayrı benliği ele alamayız. 

Bizi biz yapan şey kültürümüz ya da toplumumuz 

mudur?

Yapmakla mümkün kılma kastediliyorsa o zaman 

kültür ve toplumumuz bizi biz yapan şeydir. Ama 

yapmakla belirleme kastediliyorsa o zaman bizi biz 

yapan şey toplum ve kültür değildir.  

Farklı kültürlerdeki insanlar farklı dünyalarda mı 

yaşıyorlar?

Başkalarının farklılığının aşırı derecede vurgulanması 

ve kabulü onlarla irtibat kurmamızı engeller. Bunun 

tersi de bazı sorunlara yol açar. Dolayısıyla radikal 

seçimlerdense daha çok orta yol anlayışı tercih edilme-

lidir. 

Başkalarının rasyonel olduklarını mı varsaymalıyız?

Evet, başkalarının rasyonel oldukları kabul edilmelidir. 

Başkalarını anlamak için onların bakış açılarını mı 

benimsemeliyiz?

Başkalarını anlamak için başkalarının bakış açıları 

benimsenmelidir ama bu yeterli değildir. 

Başkalarının davranışları onların kastettikleri anlama 

mı geliyor?

Eğer maksatçılık söz konusuysa başkalarının davranış-

ları onların kastettikleri anlama gelir. Ancak anlam, 

aktörün sadece o davranışıyla kastettiği anlam değil, 

yorumcunun, zihin dünyasında yer alan terimlerle de 

ifade edilen şeydir. Yani ikisi birlikte anlamı oluşturur. 

Başkalarını anlayışımız özde tarihsel midir?

Başkalarını anlamamız hem özde tarihseldir hem de 

değildir.

Öyküler yaşanıyor mu yoksa anlatılıyor mu?

Öykülerimiz hem yaşanır hem de anlatılır.

Başkalarını nesnel olarak anlayabilir miyiz?

Nesnelciliği doğrulanamazcı bir yaklaşımla açık fikirli, 

her türlü kanıyı dikkate alan, sorumlu eleştiri bekleyen 

tutum olarak ele alırsak o zaman başkalarını anlama-

mız nesnel olabilir. 

İyi okumalar. 

Brian Fay’in Çağdaş
Sosyal Bilimler
FelsefesininTanıtımı
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        “Şaşılacak bir durumdu: Nehlüdof kötü olduğunu, 

kendinden iğrendiğini anladığı andan bu yana başkala-

rından iğrenmiyordu artık.”

Tolstoy, Diriliş romanında başkahraman Nehlüdof için 

böyle söyler. Gerçekten de o kendi içinin, kalbinin 

barındırdığı pisliği görmemek için -çünkü bu acı 

verecekti- hep başkalarına sıçratıyor o kiri ve sonra da 

ahlaksız olmakla suçluyordu onları. Ta ki artık bununla 

yani kendi ahlaksızlığının sebep olduğu yıkımla göz 

ardı edilemez bir şekilde karşılaşana kadar. Asıl 

ahlaksız olanın kendisi olduğunu anlayınca insanlara 

olan bakışı değişmişti artık; gördüğü tüm kusurların 

kaynağını uzakta aramaktan vazgeçmişti. Tolstoy’un 

Nehlüdof için söylediği cümlede beni ziyadesiyle 

etkileyen şey: bir insanın başka bir insanda gördüğü 

her ne ise kendinden beri olmadığıydı.

Ayşe Şasa, Delilik Ülkesinden Notlar kitabında, 

Alplerin tepesindeki rasathaneye tayin olmuş gökbi-

limci arkadaşına şahane bir soru sorar: “Günde yirmi 

dört saat gökyüzünü, yıldızları izlemek insanın ruhu, 

inançları üzerinde acaba ne etki yapıyor?”. Uzun bir 

aradan sonra sorduğu soruya cevaben bir mektup alır. 

Reiner yazdığı mektupta, kendisiyle birlikte rasathane-

de çalışan iki kişinin hikâyesini anlatır ona. Birinci kişi 

Heloise adında az çok imanlı bir Hıristiyan. Rasathane-

ye geldiği ilk sıralar kalbi yeni boşandığı kocasına karşı 

kin ve öfke dolu. Boş zamanlarını içki içerek hatta 

kocasını çalıştığı üniversitede küçük düşürecek bir 

ifşaat romanı yazmakla geçiriyor. Göğe de hep içinde-

ki bu duyguların odağından baktığı için kâinatta 

anlamdan çok saçmalık ve tesadüf olduğuna kendini 

inandırıyor. Bir süre sonra her şeyin boş olduğunu 

haykırmaya başlıyor, içkiciliği tam bir alkolizme 
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dönüşüyor, iş arkadaşları arasında çıkarmadığı sorun 

kalmayınca da işten kovuluyor. Reiner’ın hikâyesini 

anlattığı, ikinci kişi ise Anton. İmanlı mı imansız mı 

olduğuna bir türlü karar veremeyen bu genç adam, 

rasathaneye gelirken geride mutsuz sonla biten bir 

aşk bırakmış. Sevgilisi onu terk etmesine rağmen hâlâ 

kalbi ona karşı aşkla dolu olan Anton, fırsat buldukça 

dağlardan çiçekler topluyor, topladığı bu çiçekleri de 

içi şiirlerle dolu bir güncenin sayfalarına iliştiriyormuş. 

Yıldızlara baktığında ise büyüleniyor, her geçen gün 

göğü ve ondaki olayları daha anlamlı buluyormuş. Bu 

hassas kalpli genç, bir gün televizyonda Kâbe’nin tavaf 

edildiği bir görüntüyle karşılaşıyor ve şöyle haykırma-

ya başlıyor: “İşte yıldızların hareketi, semadaki anlam! 

İşte çokluktaki birlik…”. Ve Anton, on altı gün sonra 

istifa edip Kâbe’ye gitmek üzere Alplerdeki istasyon-

dan ayrılırken arkadaşlarına coşkulu bir şekilde şöyle 

diyor: “Hayatım boyunca aradığımı buldum. Yerin ve 

göğün birliğini buldum.”. 

Nasıl oluyordu da iki insan, aynı yere bakmalarına 

rağmen aynı şeyi göremiyorlardı?  Birinin içindeki 

garaz yıldızlara baktıkça artarken, diğerinin içindeki 

aşk daha da büyüdü. Nehlüdof örneğinde de olduğu 

gibi insan her şeye kendi içinin penceresinden bakıyor-

du işte; yani kalbinden. Peygamber efendimizin 

başından geçen bir hadise de buna açıklık getiriyor 

zannımca. Bir gün o kutlu nebiye rast gelen Ebu Cehil: 

“Ya Muhammet ne kadar çirkinsin. Senin kadar çirkin 

olan hiç kimseyi görmedim.” der. Bunun üzerine “Haklı-

sın.” cevabını alır. Ardından bu kez Hz. Ebu Bekir, 

efendimize rast gelir ve “Ya Rasulallah! Ne kadar 

güzelsiniz.” der. Peygamberimiz ona da “Haklısın.” 

deyince sahabe bu durumun izahını sorar. Bunun 

üzerine Peygamber efendimiz şöyle buyurur: “Ben bir 

ayna gibiyim. Bana bakan bende kendisini görür. 

Böyle olunca, bana bakıp kendi çirkinliğini gören Ebu 

Cehil çirkin olduğumu söyledi. Benim yüzümde kendi 

güzelliğini gören Ebu Bekir ise güzel olduğumu 

söyledi. Ben de her ikisine ‘Haklısın.’ dedim.”.

Göğe içindeki öfkeyle bakan onda iflah olmaz bir 

kargaşa görürken; yüreğinden taşan aşkla bakan 

tevhide varıyordu. İnsana kendi kusurundan bakan 

onda kusur bulurken, yalnızca kendi içine bakanın ise 

kimseyi göresi gözü olmuyordu. Her sabah komşusu-

nun balkonuna asılmış çamaşırları yeterince temiz 

değil diye kınayan ancak asıl temiz olmayanın kendi 

penceresi olduğunun farkında olmayan kadının 

öyküsünü bilirsiniz değil mi? İşte o hesap…

      Brian Fay, bu kitabına sosyal bilimlerin bilim olup 

olmadığı sorusunu tartışmaya açar. Ona göre poziti-

vist bakış açısının egemen olduğu zamanlarda sosyal 

bilimlerin doğa bilimleri gibi ele alınıp incelenmesi 

gerektiğini savunan görüş hâkimdi. Bu görüşten 

hareket eden araştırmacılar doğa bilimlerinde kullanı-

lan metodu sosyal bilimlerde de uygularlardı. Ancak 

yazar bu görüşü kabul etmez ve sosyal bilimlerle doğa 

bilimlerinin mahiyetleri itibarıyla farklı olduklarını 

belirtir. Binaenaleyh metotlarının da farklı olması 

gerektiğini söyler. Fay’e göre doğa bilimlerinde tek 

bakış açısı esas olmasına karşın sosyal bilimlerdeki 

konular doğrudan insanlarla ilişkili olduğu için çok 

bakışlı, geniş açılı yaklaşımlara imkân veren metotla-

rın devreye girmesi gerekir. Pozitivist yaklaşımdan 

esinlenerek yapılan sosyal bilimlerin hatalı sonuçlar 

ortaya koyduğu kanaatinde olan Brian Fay, alternatif 

bakış açılarına yer veren sosyal bilimlerin geliştirilmesi 

gerektiğini vurgular. Binaen ikili bakış açısından ele 

alınması gereken konuların tek bakış açısıyla ele 

alınması hem eksik hem de hatalıdır. Sosyal bilimler 

felsefesinde çiftli antonimler / ters anlamlı kavramla-

rın kullanılması gerektiğinin altını çizen yazar, diyalek-

tik düşünmenin ehemmiyetli sonuçlar doğuracağı 

kanaatindedir. Binaen başkalarını başkaları olarak 

kabul etmememiz ve benzerlik ve farklılığın beraber / 

birlikte ele alınması gerektiğini savunur. Evrensellik 

veya tikellik / benlik ve başkası vs. benzeri kavramlar 

arasında seçim yapma zorunluluğundan kurtulmamı-

zın önemli olduğunun altını çizen yazarımız, bu 

kavramlar arasındaki etkileşime de dikkat etmemiz 

gerektiğini ifade eder. Sosyal bilimler felsefecisinin 

tözsel / istikrarlı düşünmemesi gerektiğini vurgulayan 

Brian Fay, hareketli ve devinim düşünme tarzının bize 

çok fayda sağlayacağı kanaatindedir. Sosyal bilimci 

öznelerin eylemliğini, dinamikliğini, etki-tepki işlikleri-

ni göz önünde bulundurmalıdır. Toplumlar homojen 

yapılar olarak kabul edilmemelidir. Öte yandan 

toplumların tarihleri, geleneğin esas olduğu ama 

öznelerin de geçmişi tanımladıkları gerçeği unutulma-

dan irdelenmelidir. 

Eserde belli başlı sorulara yazarın verdiği yanıtları 

maddeler halinde sırlamak gerekirse;

Birisini bilmek için o mu olmalısınız? 

Birisini bilmek için o olmak gerekli ama yeterli değildir. 

Birisini bilmek hem o olabilmek hem de daha ötesinde 

onun eylem ve davranışlarına anlam verebilmektir. 

Dolayısıyla başkası olmadan da başkasını anlayabiliriz. 

Kendimiz olmak için başkalarına muhtaç mıyız?

Ben ve öteki veya biz ve onlar bir birilerinden ayrı 

bağımsız, etkileşmeyen şeyler değildir. Dolayısıyla 

hiçbir şekilde benlikten ayrı başkasını, başkasından 

ayrı benliği ele alamayız. 

Bizi biz yapan şey kültürümüz ya da toplumumuz 

mudur?

Yapmakla mümkün kılma kastediliyorsa o zaman 

kültür ve toplumumuz bizi biz yapan şeydir. Ama 

yapmakla belirleme kastediliyorsa o zaman bizi biz 

yapan şey toplum ve kültür değildir.  

Farklı kültürlerdeki insanlar farklı dünyalarda mı 

yaşıyorlar?

Başkalarının farklılığının aşırı derecede vurgulanması 

ve kabulü onlarla irtibat kurmamızı engeller. Bunun 

tersi de bazı sorunlara yol açar. Dolayısıyla radikal 

seçimlerdense daha çok orta yol anlayışı tercih edilme-
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Brian Fay’in Çağdaş
Sosyal Bilimler
FelsefesininTanıtımı
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getiriyor. Bu bakımdan post-İslamcılık tanımına 

yüklenen beklenti, İslamcılığın batılı değerlerle uzlaş-

masıdır. Bayat durumu şu şekilde özetliyor;

“...İslami siyasetin kural dışılığından kaynaklanan 

“post-İslamcılık”, dindarlığı ve hakları, inanç ve özgür-

lüğü, İslam ve hürriyeti bir araya getirmeye yönelik bir 

çabayı temsil etmektedir. Post-İslamcılık ödevlerin 

yerine haklara, tekçi otoriter sesin karşısında çoğulcu-

luğa, yazılı dogmatik metinlerden daha ziyade tarih-

selliğe ve geçmiş yerine geleceğe vurgu yaparak 

İslamcılığın önde gelen ilkelerini değiştirmeyi 

istemektedir... (Asaf Bayat, İki Yörüngenin Hikayesi, 

çev. Didem Özalpat).”

İslamcılığa bu değerler üzerinden yeni bir anlam 

yüklemek aslında Roy ile aynı akıl yürütmeye dayanı-

yor. Tam da Batıda bile sorgulanmaya başladığı 

zamanda, bu değerlerin İslamcılar nezdindeki 

kazanımlarını ilan etmek birçok yönden eleştirilmeyi 

hak ediyor. Liberal batılı sitemin zaferini ilan eden 
       2011’de Tunus’ta başlayıp daha sonra Mısır’a ve 

tüm bölgeye yayılan ayaklanmalar bölgedeki İslamcı 

hareketlere iktidara gelme fırsatı sundu. Yıllarca 

bölgedeki despot yönetimler tarafından bastırılan 

İslamcı hareketler seçimlerle başa gelme veya bir 

şekilde yönetime katılmanın tecrübesini yaşadılar. 

Arap Baharı adıyla literatürde yerini alan bu süreçte 

İslamcı hareketlere ve liderlerine içten içe batılı değer-

lerle barışık olmaları halinde başarılı olacakları telkin 

ediliyordu. İslamcılık adına yapılan bu telkin piyasa 

ekonomisinden özgürlük ve çoğulculuğa kadar 

Ortadoğu halklarının taleplerinin şekillenmesinde 

önemli ölçüde etkili olmuştu. Ne var ki İslamcı 

hareketlerin tepkileri beklendiği gibi sonuçlanmadı. 

Bu hareketlerin iktidara gelme çabaları hem ABD ve 

Batının müdahalesi hem de toplumsal tabanın çeşitli 

fraksiyonlara bölünmesiyle yeni çatışma alanları 

doğurdu. Sadece Tunus'taki Nahda Hareketi, Mısır'da-

ki Müslüman Kardeşler’in seçimle iktidara geldikten 

bir yıl sonra düşüşünden önemli dersler çıkarabildi. 

İslamcı programlarında önemli değişiklere giderek 

seküler gruplarla koalisyon kurmayı tercih ettiler. 

Ülkede yaşanan devrimde etkili bir aktör olan Nahda 

içinde önemli İslamcılar olsa da partisinin ikinci kuşak 

ORTADOĞU ORTADOĞU

karar vericileri için aynı şeyi söylemek mümkün değil. 

Partinin 2016’daki kongresinde, artık İslamcı değil 

Müslüman demokratik bir parti olduğunun vurgulan-

ması yeni bir eğilimin sinyalini vermiştir. Nahda 

hareketi bunun en açık örneği olarak sunuluyor. Fakat 

Fas’ta Adalet ve Kalkınma Partisi, Mısır’da İhvan, 

Lübnan’da Hizbullah gibi hareketler de İslamcı söylem 

ve davranışlarını ılımlı noktalara çektiler. 

Siyasal İslam Tartışmaları

İslamcı hareketlerin yönetime katılım süreçleri farklı 

şekillerde cereyan etmiş olsa da söylemlerinde ve 

pratiklerindeki benzerlikler, İslamcılık tartışmalarının 

odağı haline geldi. Bununla bağlantılı olarak 1990’lar-

dan beri İslamcıların davranışlarını inceleyen akade-

misyenleri önemli ölçüde etkileyen Oliver Roy'un 

'Siyasal İslam'ın İflası' ve sonrasında Asaf Beyat'ın 

İslamcıların söylem ve uygulamalarındaki değişimi 

tanımlamak için ortaya attığı ‘Post İslamcılık’ tezleri 

bu tartışmalar içinde yeniden referans alınıyor. İslam-

cıların temel argümanlarından vazgeçtiği ve dolayısıy-

la İslamcılığın çöktüğünü ileri süren Roy'un tezleri hem 

Batıda (John L. Esposito, Francesco Cavatorta, Franço-

is Burgat, Bassam Tibi...) hem de Türkiye’deki akade-

ve İslamcı hareketlerin post-İslamcı bir dönüşüm 

yaşadıklarını ileri sürmüştür. Bayat’a göre İslamcılar 

kendi iktidarlarını kurumsallaştırırken başvurdukları 

sistemin yetersizliklerinin farkına vardılar. Roy’un 

aksine Bayat, İslamcılığın ölmediğini fakat bu yeter-

sizliklerle yüzleşmek için yaratıcı bir şekilde dönüşerek 

post-İslamcılığa evirildiğini söylüyordu. 

Post-İslamcı Değişim mi?

‘Post-İslamcılık’ tanımlaması Arap Baharı’nda İslamcı-

lara yüklenen anlamın gecikmiş versiyonu gibidir" 

diyor merhum Akif Emre. Gerçekten de İslamcı 

hareketlerin en azından bir şekilde iktidar tecrübesini 

yaşayanları, batılı değerleri referans alarak siyasete 

meşru bir zemin kazandırmak istediler. Önceleri İslam, 

toplumsal, siyasi, kültürel ve ekonomik alanı düzenle-

yen yegâne kaynak olarak görülüyordu. Fakat post-İs-

lamcılık ile birlikte siyasal İslam’a yüklenen yeni 

sorumluluk, bireysel özgürlük, çoğulculuk ve batılı 

değerlerin hararetle savunulmasını kaçınılmaz hale 
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Francis Fukuyama'nın ‘Tarihin Sonu’ tezi gibi, Siyasal 

İslam’ın İflası ve Post-İslamcılık tezleri de aslında aynı 

dönemin ürünleri olduğu söylenebilir. Soğuk Savaş 

yılarının bittiği; ABD ve Batı dünyasının İslamcı 

hareketler ile yeni temaslar kurma arayışında olduğu 

zamanlarda ortaya çıkmışlardır. 

Nurhak Gürel NurhakGurel

misyenlerin (Nilüfer Göle, İhsan Dağı...)  çalışmalarında 

sıkça işlendi. 

Siyasal İslam’ın sonunun geldiği tezi aslında ilk defa 

dile getirilen bir şey değildi. Dönemin tartışması 

olarak İslamcılığın bir ideolojik çıkmazda olduğu kana-

ati çoğu akademisyen tarafından ele alınıyordu. 

Siyasal İslam’ın İflası’nda asıl öne çıkan, İslamcı 

hareketlerin siyasal alandan çekildiği ve toplumsal 

alana yöneldiği tespitiydi. Roy’un sonraki çalışmala-

rında bu gerçeği öne çıkarması birçok yönüyle haklı 

olarak eleştirilmiştir. Çünkü İslamcıların İslam devleti 

hayalinden vazgeçip daha çok toplumsal örgütlenme-

ye yönelmelerinin pek de siyasallıktan uzaklaştıkları 

anlamına gelmiyordu. Diğer taraftan İslamcılığı 

sadece iktidar ilişkilerinde öne çıkarmanın Roy’un 

siyaset ile olan temasından etkilendiği yönünde 

önemli bir tespit de mevcut. ‘Radikal ve Ilımlı’ ayrımı-

nın mimarlarından biri olarak, İslamcılar arasında ılımlı 

olanlarıyla temas kurmanın gerekliliğini siyasi temas-

larında çokça önerdiği biliniyor. Roy’un önerilerinin 

90’larda ABD ve Batı’nın Müslüman ülkelerle ilişkile-

rinde izlemek istedikleri yollarla fazlasıyla kesişiyordu. 

Diğer taraftan Roy gibi Bayat da ilk olarak İran devri-

minin başarısızlıkla sonuçlandığından hareket etmiş 
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itibaren devlet, bütün imkânlarını kullanarak topye-
kun bir seferberlik içerisinde çalışmalara başlamıştır. 
Memleketin dört bir yanından yapılacak iânelerin hızla 
ulaştırılabilmesi için “Millî Yardım Komitesi” teşkil 
edilmiştir.9 İlk olarak, Elazığ’da bulunan dördüncü 
umum müfettişi Orgeneral Orbay, 28 Aralık saat 
16:16’da yola çıkmış; yüz çadır, bin kaput, bin kilo 
makarna, iki bin kilo şeker, yüz kilo çay, bin kilo kuru 
üzüm, bin kilo ekmek, beş yüz kilo konserveyi de 
beraberinde götürmüştür. Muhtelif vilayetlerden de 
benzer şekilde erzak, çadır, sıhhî yardım malzemeleri 
ve çeşitli ihtiyaçlar için toplanan yardımlar süratle 
depremden hasar gören bölgelere nakledilmiştir. 
Bunun yanısıra, dönemin şartlarına göre büyük sayıla-
bilecek ölçüde nakdî bir yardım da temin edilmiştir. 
Buna göre, 27 Aralık 1939’dan 18 Mart 1940’a kadar, 3 
ayda toplanarak ilgili valiliklere, kaymakamlıklara ve 
Kızılay Teşkilatı’na yollanan para 156.617.710 lirayı 
bulmuştur.10 Diyanet İşleri Reisliği de harekete geçmiş, 
felâketzedeler için camilerde para toplatıldığı gibi, 
Diyanet memurları, maaşlarının belli oranlarını 
depremden zarar gören vatandaşlara bağışlamışlar-
dır.11 İlaveten, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, 
Yugoslavya, Romanya, Mısır, Irak, İran, İngiltere, 
Fransa ve Filistin gibi ülkelerden, gerek tıbbî malzeme 
ve ilaç, gerekse battaniye, çadır, un, kereste gibi birçok 
ihtiyaç Türkiye’ye gönderilmiştir.12 

Depremin hemen ardından, evsiz kalan vatandaşlar 
hasar almayan binalara yerleştirilmiş ve bazı binalar 
da hastaneye çevrilerek yaralıların tedavisine başlan-
mıştır. Yaralıların büyük bir bölümü ise 30 Aralık 
akşamına kadar, 3 kafile halinde, Diyarbakır, Malat-
ya-Elazığ, Sivas hastanelerine sevkedilmişlerdir. Evsiz 
kalan ahali, Divriği ve Sivas’ın yanısıra mevsim şartları 
daha uygun olan güney bölgelerinden Malatya, 
Adana, Diyarbakır, Mersin, Elazığ ve Antakya’ya 
gönderilerek iskân edilmişlerdir.13  Ardından, şehirde 
imar ve inşa çalışmaları için bölgeye bilim adamları 
gönderilmek suretiyle keşifler yaptırılmış, bölgede 

   Tarihimizin en büyük felâketlerinden biri olan
1939 Erzincan Depremi’nin üzerinden tam 81 yıl geçti. 
Büyüklüğü, Richter ölçeğine göre 7.2 olarak tespit 
edilen ve 32 bin 968 insanın hayatını kaybettiği, 100 
bin kişinin yaralandığı deprem, tarihin acı sayfaların-
daki yerini aldı.

Mevsim kıştı. -35’lere varan dondurucu soğuğun 
hâkim olduğu 27 Aralık gecesi, saat 2 sularında, şehri 
kıskıvrak yakalayan felaketin ardından Erzincan, artık 
koca bir enkaz yığınıydı.

Kuzey Anadolu deprem kuşağının önemli bir 
bölümünde yer alan ve tarih boyunca çok sayıda 
depreme maruz kalan Erzincan’da meydana gelen bu 
büyük âfet, çevre illerde de önemli ölçüde tahribat ve 
can kaybına sebep olmuştur. Öyle ki, ülkemizde 
bugüne kadar yaşanan depremler arasında bu anlam-
da ilk sırayı, dünyada 27. sırayı, yirminci yüzyıl 
depremleri içerisinde ise 8. sırayı alarak kayıtlara 
geçmiştir. 

Dönemin arşiv kayıtlarına bakıldığında, 21-27 Kasım 
tarihleri arasında, felâketin habercisi sayılabilecek olan 
irili ufaklı birden fazla zelzelenin bölgede meydana 
geldiği görülmektedir. Nitekim, çok daha eski bir 
tarihte, 19 Temmuz 1784 gecesi gerçekleşen Erzincan 
Depremi’nde, benzer şekilde beş-altı ay evvelinden 
başlayan öncü depremlerin yaşandığı bilinmektedir.1  

ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA

1939 Kasımı’ndaki bu haberci sarsıntılar da birçok evin 
yıkılmasına ve can kayıplarına sebep olmuş, özellikle 
Erzincan’a bağlı köylerde etkisini gösteren hadiseden 
sonra, Kızılay Cemiyeti olay mahalline ulaşarak yardım 
faaliyetlerine başlamıştır. Ardından, Erzincan Valiliği 
tarafından depremin bilançosu, evlerin yeniden inşası 
ve evsiz kalan insanların başka yerlere gönderilerek 
iskân olunmaları hakkında hazırlanan bir rapor, Anka-
ra’ya gönderilmiştir.2  

27 Aralık 1939’da yaşanan depremin ardından, çevre 
illerden Ankara’ya çekilen telgraflar, hadisenin boyu-
tunu bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermekteydi. 28 
Aralık sabahı, dönemin Dahiliye Vekili Faik Öztrak ve 
Sıhhiye Vekili Dr. Hulusi Alataş, depremzedeler için 
hazırlanan erzak ve çadırların yanı sıra, enkaz çalışma-
larında görev almak üzere amelelerin de içinde bulun-
duğu 09:40 treni ile Sivas’a gitmek üzere Ankara’dan 
hareket etmişlerdir. Vekillerin hareket noktasını Sivas 
olarak seçmelerinin sebebi, Erzincan’a ulaşamama 
riskinin dikkate alınmasından kaynaklanmaktadır; bu 
yüzden afet koordinasyon merkezi de Sivas’ta kurula-
caktır.3 Nitekim, Sivas Valisi, bir otomobil ve 10 
kamyon alarak Sivas’tan saat 10:10’da hareket eden 
bir imdat treninin, Divriği’den ise 5 kamyon, 1 sandık 
sıhhî imdat malzemesi ve 2000 kilo ekmek alarak 
derhal Erzincan’a gideceğini, trende ayrıca 280 amele-
nin bulunduğunu, Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekili’ne çekilen bir telgrafla bildirmekteydi.4  Döne-

Zaman kaybetmeden yardım faaliyetlerine yönelik 
yazışmalar ve görevlendirmeler yapılarak bölgede 
bulunan memurlara konuyla ilgili gerekli talimatlar 
verilmişti. Ne var ki, vaziyet içler acısıydı: Erzincan ile 
telgraf irtibatı kesilmişti. Yoğun kar yağışı sebebiyle 
yollar kapalıydı. Heyelandan dolayı meydana gelen 
kaymalar ve hasarlardan ötürü, bölgeye ulaşımda 
birçok engel bulunmaktaydı. Bu yüzden, erişimi güç 
mahallere yardım nakli için at, deve ve katır gibi yük 
hayvanları kullanılacaktı. Örneğin, büyük zarar gören 
bölgelerden biri olarak Tokat Reşadiye, oldukça dağlık 
bir yapıya sahiptir ve heyelanlar sebebiyle yolları 
kapanmıştır. Bu yüzden yardım, develerle götürüle-
cektir.6  Erzincan’da bulunan hükümet konağı, ordu 
evi, postane gibi binaların yanısıra, şehrin çarşısı da 
kâmilen yıkıldığından, bölgede yiyecek ve içecek 
kalmamıştır. Bununla birlikte, şehirde piyade ve topçu 
kışlaları ayakta kalmayı başarabilmiş ve buradaki 
askerler, enkaz altında bulunan vatandaşları kurtar-
mak üzere harekete geçmiştir.7  Dışarıda kalan yaralı-
lar ise en az deprem kadar korkutucu boyutlara varan 
soğuk hava koşullarından dolayı hayatî tehlikeye 
maruz kalmışlardır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, 
hayvanlar da telef olmuş, şehrin muhtelif yerlerinde 
yangınlar baş göstermiştir. 

Depremin tanıklarından A. Fikret Ersöz’ün şu ifadeleri, 
deprem sonrasında yaşanan çaresizliğin manzarasını 
açıkça ortaya koymaktadır:

“Deprem, gece yarısını geçen bir saatte ve herkesi 
uykuda yakaladı. Șehirde depremden kurtulanlar ve 
enkazdan çıkarılanlar genellikle iç çamașırları ile ve 
çoğunlukla yalınayak kalmıșlardı. Pijaması olanlar 
son derece azdı. Yarı çıplak bir durumda, son derece 
soğuk ve karlı bir ortamda binlerce çaresiz insan 
vardı, bunlardan bir kısmı da maalesef vefat etti.” 8

Bu zorlu şartlara rağmen, felâketin yaşandığı andan 

yerleşime elverişli mahaller ve su kaynakları da göz 
önünde tutularak, yeni şehrin kurulacağı hudutlar 
belirlenmiş ve çalışmalara başlanmıştır.14 

1939 Depremi ile belleklere kazınan önemli başka bir 
hadiseye de burada değinmek gerekmektedir. 
Depremde yıkılan binalar arasında, Erzincan Hapisa-
nesi de bulunmaktadır. Hapisanenin duvarları yıkılmış, 
mahkumları açıkta kalmıştır. Erzincan Savcısı İzzet 
Akçal’ın kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 
serbest bırakılacaklarını söylemesi üzerine mahkum-
lar, her gün yardım çalışmalarına katılmışlardır. Belki 
de, aralarında depremden yakınlarını kaybedenlerin 
bulunduğu mahkumların hiçbiri firara yeltenmediği 
gibi, enkazlardan çıkarılan kıymetli eşyaları da sahip-
lerine vermek üzere muhafaza etmişlerdir. Durum 
böyle iken, mahkumların felâket karşısında sergiledik-
leri ders niteliğindeki bu davranışları, “insanlığın zor 
zamanlarda sınanabileceğinin” açık bir göstergesi 
olmuştur.15  
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min Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 28 Aralık’ta Anka-
ra’dan yola çıkarak, 31 Aralık 1939’da saat 13:00’de 
Erzincan’a ulaşmıştır. Bölgede yapılan çalışmalarla 
ilgili gerekli izahatları dinleyen ve ekip çalışmalarını 
dikkatle takip eden Millî Şef, büyük tahribata uğrayan 
şehri, devlet erkânıyla birlikte dolaşmaya başlamış, 
depremzedelerin acılarını paylaşmışlardır. Vatandaşla-
rın büyük teveccüh gösterdiği İsmet Paşa, depremin 
etki ettiği diğer bölgeleri ziyaret etmek üzere, gerekli 
talimatları vererek akşamüstü şehirden ayrılmıştır. 
İsmet Paşa’nın imzasını taşıyan konuyla ilgili birçok 
arşiv belgesinden bir diğerinde ise, depremden zarar 
gören mıntıkada bulunan mütekait ve yetimlere üç; 
henüz maaş bağlanmamış yetimlere ise yetim maaşı-
na ve ikramiyeye mesnet olan memuriyet maaşının iki 
mislinin avans olarak verilmesine karar verildiği görül-
mektedir.5 
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itibaren devlet, bütün imkânlarını kullanarak topye-
kun bir seferberlik içerisinde çalışmalara başlamıştır. 
Memleketin dört bir yanından yapılacak iânelerin hızla 
ulaştırılabilmesi için “Millî Yardım Komitesi” teşkil 
edilmiştir.9 İlk olarak, Elazığ’da bulunan dördüncü 
umum müfettişi Orgeneral Orbay, 28 Aralık saat 
16:16’da yola çıkmış; yüz çadır, bin kaput, bin kilo 
makarna, iki bin kilo şeker, yüz kilo çay, bin kilo kuru 
üzüm, bin kilo ekmek, beş yüz kilo konserveyi de 
beraberinde götürmüştür. Muhtelif vilayetlerden de 
benzer şekilde erzak, çadır, sıhhî yardım malzemeleri 
ve çeşitli ihtiyaçlar için toplanan yardımlar süratle 
depremden hasar gören bölgelere nakledilmiştir. 
Bunun yanısıra, dönemin şartlarına göre büyük sayıla-
bilecek ölçüde nakdî bir yardım da temin edilmiştir. 
Buna göre, 27 Aralık 1939’dan 18 Mart 1940’a kadar, 3 
ayda toplanarak ilgili valiliklere, kaymakamlıklara ve 
Kızılay Teşkilatı’na yollanan para 156.617.710 lirayı 
bulmuştur.10 Diyanet İşleri Reisliği de harekete geçmiş, 
felâketzedeler için camilerde para toplatıldığı gibi, 
Diyanet memurları, maaşlarının belli oranlarını 
depremden zarar gören vatandaşlara bağışlamışlar-
dır.11 İlaveten, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, 
Yugoslavya, Romanya, Mısır, Irak, İran, İngiltere, 
Fransa ve Filistin gibi ülkelerden, gerek tıbbî malzeme 
ve ilaç, gerekse battaniye, çadır, un, kereste gibi birçok 
ihtiyaç Türkiye’ye gönderilmiştir.12 

Depremin hemen ardından, evsiz kalan vatandaşlar 
hasar almayan binalara yerleştirilmiş ve bazı binalar 
da hastaneye çevrilerek yaralıların tedavisine başlan-
mıştır. Yaralıların büyük bir bölümü ise 30 Aralık 
akşamına kadar, 3 kafile halinde, Diyarbakır, Malat-
ya-Elazığ, Sivas hastanelerine sevkedilmişlerdir. Evsiz 
kalan ahali, Divriği ve Sivas’ın yanısıra mevsim şartları 
daha uygun olan güney bölgelerinden Malatya, 
Adana, Diyarbakır, Mersin, Elazığ ve Antakya’ya 
gönderilerek iskân edilmişlerdir.13  Ardından, şehirde 
imar ve inşa çalışmaları için bölgeye bilim adamları 
gönderilmek suretiyle keşifler yaptırılmış, bölgede 

   Tarihimizin en büyük felâketlerinden biri olan
1939 Erzincan Depremi’nin üzerinden tam 81 yıl geçti. 
Büyüklüğü, Richter ölçeğine göre 7.2 olarak tespit 
edilen ve 32 bin 968 insanın hayatını kaybettiği, 100 
bin kişinin yaralandığı deprem, tarihin acı sayfaların-
daki yerini aldı.

Mevsim kıştı. -35’lere varan dondurucu soğuğun 
hâkim olduğu 27 Aralık gecesi, saat 2 sularında, şehri 
kıskıvrak yakalayan felaketin ardından Erzincan, artık 
koca bir enkaz yığınıydı.

Kuzey Anadolu deprem kuşağının önemli bir 
bölümünde yer alan ve tarih boyunca çok sayıda 
depreme maruz kalan Erzincan’da meydana gelen bu 
büyük âfet, çevre illerde de önemli ölçüde tahribat ve 
can kaybına sebep olmuştur. Öyle ki, ülkemizde 
bugüne kadar yaşanan depremler arasında bu anlam-
da ilk sırayı, dünyada 27. sırayı, yirminci yüzyıl 
depremleri içerisinde ise 8. sırayı alarak kayıtlara 
geçmiştir. 

Dönemin arşiv kayıtlarına bakıldığında, 21-27 Kasım 
tarihleri arasında, felâketin habercisi sayılabilecek olan 
irili ufaklı birden fazla zelzelenin bölgede meydana 
geldiği görülmektedir. Nitekim, çok daha eski bir 
tarihte, 19 Temmuz 1784 gecesi gerçekleşen Erzincan 
Depremi’nde, benzer şekilde beş-altı ay evvelinden 
başlayan öncü depremlerin yaşandığı bilinmektedir.1  

ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA

1939 Kasımı’ndaki bu haberci sarsıntılar da birçok evin 
yıkılmasına ve can kayıplarına sebep olmuş, özellikle 
Erzincan’a bağlı köylerde etkisini gösteren hadiseden 
sonra, Kızılay Cemiyeti olay mahalline ulaşarak yardım 
faaliyetlerine başlamıştır. Ardından, Erzincan Valiliği 
tarafından depremin bilançosu, evlerin yeniden inşası 
ve evsiz kalan insanların başka yerlere gönderilerek 
iskân olunmaları hakkında hazırlanan bir rapor, Anka-
ra’ya gönderilmiştir.2  

27 Aralık 1939’da yaşanan depremin ardından, çevre 
illerden Ankara’ya çekilen telgraflar, hadisenin boyu-
tunu bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermekteydi. 28 
Aralık sabahı, dönemin Dahiliye Vekili Faik Öztrak ve 
Sıhhiye Vekili Dr. Hulusi Alataş, depremzedeler için 
hazırlanan erzak ve çadırların yanı sıra, enkaz çalışma-
larında görev almak üzere amelelerin de içinde bulun-
duğu 09:40 treni ile Sivas’a gitmek üzere Ankara’dan 
hareket etmişlerdir. Vekillerin hareket noktasını Sivas 
olarak seçmelerinin sebebi, Erzincan’a ulaşamama 
riskinin dikkate alınmasından kaynaklanmaktadır; bu 
yüzden afet koordinasyon merkezi de Sivas’ta kurula-
caktır.3 Nitekim, Sivas Valisi, bir otomobil ve 10 
kamyon alarak Sivas’tan saat 10:10’da hareket eden 
bir imdat treninin, Divriği’den ise 5 kamyon, 1 sandık 
sıhhî imdat malzemesi ve 2000 kilo ekmek alarak 
derhal Erzincan’a gideceğini, trende ayrıca 280 amele-
nin bulunduğunu, Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekili’ne çekilen bir telgrafla bildirmekteydi.4  Döne-

Zaman kaybetmeden yardım faaliyetlerine yönelik 
yazışmalar ve görevlendirmeler yapılarak bölgede 
bulunan memurlara konuyla ilgili gerekli talimatlar 
verilmişti. Ne var ki, vaziyet içler acısıydı: Erzincan ile 
telgraf irtibatı kesilmişti. Yoğun kar yağışı sebebiyle 
yollar kapalıydı. Heyelandan dolayı meydana gelen 
kaymalar ve hasarlardan ötürü, bölgeye ulaşımda 
birçok engel bulunmaktaydı. Bu yüzden, erişimi güç 
mahallere yardım nakli için at, deve ve katır gibi yük 
hayvanları kullanılacaktı. Örneğin, büyük zarar gören 
bölgelerden biri olarak Tokat Reşadiye, oldukça dağlık 
bir yapıya sahiptir ve heyelanlar sebebiyle yolları 
kapanmıştır. Bu yüzden yardım, develerle götürüle-
cektir.6  Erzincan’da bulunan hükümet konağı, ordu 
evi, postane gibi binaların yanısıra, şehrin çarşısı da 
kâmilen yıkıldığından, bölgede yiyecek ve içecek 
kalmamıştır. Bununla birlikte, şehirde piyade ve topçu 
kışlaları ayakta kalmayı başarabilmiş ve buradaki 
askerler, enkaz altında bulunan vatandaşları kurtar-
mak üzere harekete geçmiştir.7  Dışarıda kalan yaralı-
lar ise en az deprem kadar korkutucu boyutlara varan 
soğuk hava koşullarından dolayı hayatî tehlikeye 
maruz kalmışlardır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, 
hayvanlar da telef olmuş, şehrin muhtelif yerlerinde 
yangınlar baş göstermiştir. 

Depremin tanıklarından A. Fikret Ersöz’ün şu ifadeleri, 
deprem sonrasında yaşanan çaresizliğin manzarasını 
açıkça ortaya koymaktadır:

“Deprem, gece yarısını geçen bir saatte ve herkesi 
uykuda yakaladı. Șehirde depremden kurtulanlar ve 
enkazdan çıkarılanlar genellikle iç çamașırları ile ve 
çoğunlukla yalınayak kalmıșlardı. Pijaması olanlar 
son derece azdı. Yarı çıplak bir durumda, son derece 
soğuk ve karlı bir ortamda binlerce çaresiz insan 
vardı, bunlardan bir kısmı da maalesef vefat etti.” 8

Bu zorlu şartlara rağmen, felâketin yaşandığı andan 

yerleşime elverişli mahaller ve su kaynakları da göz 
önünde tutularak, yeni şehrin kurulacağı hudutlar 
belirlenmiş ve çalışmalara başlanmıştır.14 

1939 Depremi ile belleklere kazınan önemli başka bir 
hadiseye de burada değinmek gerekmektedir. 
Depremde yıkılan binalar arasında, Erzincan Hapisa-
nesi de bulunmaktadır. Hapisanenin duvarları yıkılmış, 
mahkumları açıkta kalmıştır. Erzincan Savcısı İzzet 
Akçal’ın kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 
serbest bırakılacaklarını söylemesi üzerine mahkum-
lar, her gün yardım çalışmalarına katılmışlardır. Belki 
de, aralarında depremden yakınlarını kaybedenlerin 
bulunduğu mahkumların hiçbiri firara yeltenmediği 
gibi, enkazlardan çıkarılan kıymetli eşyaları da sahip-
lerine vermek üzere muhafaza etmişlerdir. Durum 
böyle iken, mahkumların felâket karşısında sergiledik-
leri ders niteliğindeki bu davranışları, “insanlığın zor 
zamanlarda sınanabileceğinin” açık bir göstergesi 
olmuştur.15  
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min Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 28 Aralık’ta Anka-
ra’dan yola çıkarak, 31 Aralık 1939’da saat 13:00’de 
Erzincan’a ulaşmıştır. Bölgede yapılan çalışmalarla 
ilgili gerekli izahatları dinleyen ve ekip çalışmalarını 
dikkatle takip eden Millî Şef, büyük tahribata uğrayan 
şehri, devlet erkânıyla birlikte dolaşmaya başlamış, 
depremzedelerin acılarını paylaşmışlardır. Vatandaşla-
rın büyük teveccüh gösterdiği İsmet Paşa, depremin 
etki ettiği diğer bölgeleri ziyaret etmek üzere, gerekli 
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Filiz Çağman üniversite hayatının ardından Topkapı 

Sarayında çalışmaya başlamıştır. Cumhuriyetin ilk 

yılları olması sebebiyle Osmanlı döneminin bazı ilim 

adamları ve kapatılan tekke-zaviyelerden müzeye 

geçen müderrisler bu dönemde hala hayattadır. Bahsi 

geçen bu kişilerin yanında göreve başlayan Çağman 

için bu iyi bir fırsattır. Genç yaşta başlayan Topkapı 

Sarayı serüveni yaklaşık 40 yıl sürmüştür. 

Filiz Çağman Osmanlı Devletinden kalma en nadide 

eserlere, Topkapı Sarayı’nda bulunmaları sebebiyle 

ulaşabilmiştir. Kendisi uzun yıllar çalıştığı bu mekânda-

ki eserlerin önemini birçok kişiden daha iyi anlamıştır. 

Özverili ve disiplinli çalışmaları sayesinde, minyatürle-

rin ve el yazması eserlerin muhafazasına ve onların 

gün yüzüne çıkarılmasına büyük katkıları olmuştur. 

Eserlerin önemini bildiği için o eserleri gerçekten 

önemli çalışmalar yapacağına inandığı kişilerin kullanı-

mına açmıştır.

Topkapı Sarayında uzun yıllar çalışan Çağman minya-

tür, hat, resim sanatlarına ve el yazması eserler 

üzerine yaptığı çalışmalar ile bilinmeyen birçok eserin 

yeniden gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır. Bu eserleri 

tüm dünyaya tanıtmıştır. Bu tanıtımı sağlamak için 

özgün eserler kaleme almış, toplantılar organize etmiş, 

seyahatler yapmış, sergiler düzenleyerek bu sergilere 

küratörlük yapmıştır.

Filiz Çağman Topkapı Sarayı’nın Müze Müdürlüğü 

görevini 2005 yılında Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya devret-

      Dünyaca ünlü el yazması ve minyatür sanatı 

uzmanı Filiz Çağman 11 Ocak 2021 tarihinde 81 yaşında 

aramızdan ayrıldı. 1940 yılında Edirne’de dünyaya 

gelen Çağman İstanbul Üniversitesi  Edebiyat Fakülte-

si'nin Estetik ve Sanat Tarihi Enstitüsü, Türk ve İslam 

disiplininden 1964 yılında mezun oldu. Hayatının uzun 

bir bölümünü Topkapı Sarayı’nda geçiren Çağman bir 

dönemde Topkapı Sarayı’nın müze müdürü olarak 

görev yaptı. Önce kendisine kadar gelen müzecilik 

tarihimize sonra da kendisinin yaptıklarına değineceği-

miz bu yazımız müzecilik tarihimizi anlamaya ve 

anlatmaya, Filiz Çağman’ı ve eserlerini tanımaya 

matuftur.

Göçebe olarak hayat süren Türk toplulukları farklı 

zaman ve coğrafyalarda yerleşik yaşama geçmişlerdir. 

Göçebe hayat süren Türk topluluklarının geçmişten 

gelen ve muhafaza edeceği maddi unsurlar taşınabilir 

boyutta olmalıdır. Paha da ağır olan bu ürünler ise 

daha ziyade muhafaza edilirler, ulu orta teşhir edilmez-

ler. Yerleşik yaşama geçildikten sonra ise artık 

taşınmak zorunda olmayan büyük, tarihi-kültürel 

anlamı olan unsurlar muhafaza edilip sergilenebilir 

duruma gelirler.

Türk Müzeciliğine Kısa Değini 

Ünlü tarihçi Heredot’un “gök kubbenin altındaki en 

güzel coğrafya yeryüzünün en güzel iklimine sahip 

yeri” olarak tanımladığı ülkemiz coğrafyasında Türk 

Müzeciliğinin ilk izleri, Selçuklu Dönemi’nde (13.yy) 

(Konya) karşımıza çıkar. Daha sonra Dulkadiroğulları 

Beyliği Dönemi’nde de Kahramanmaraş Kalesi etrafın-

da Geç Hitit eserlerinin biriktirildiği bilinmektedir. 

Fatih Sultan Mehmet’e gelen kıymetli bir takım 

hediyeler ve Yavuz’un seferlerden sonra ele geçirdiği 

kıymetli bir takım nadide eserler de sarayın bir 

bölümünde muhafaza edilmiş ve günümüz müzeciliği-

nin geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

Gerçek anlamda Türk Müzeciliğinin temeli İstanbul 

Arkeoloji Müzeleri'nin temelini de oluşturan Mecma-ı 

Asar-ı Atika’ya (Eski Eserler Koleksiyonu) dayanmakta-

dır. Padişah Abdülmecit'in 1845 yılında Yalova’ya 

şehirlerde de müze kurma çalışmaları başlatılmıştır. 

1902’de Konya’da, 1904’de Bursa’da yeni müzeler 

kurulmuştur.

1912-1914 yılları arasında Gustav Mendel’in yaptığı üç 

ciltlik “Catalogues de Sculptures Grecgues, Romaines 

et Byzantines” isimli taş eserler katalogu Müzey-i 

Hümayun’u dünyaya tanıtan yapıt olmuştur.

Cumhuriyet döneminde Müzeler, Millî Eğitim Bakanlı-

ğı bünyesinde bulunan ve sonradan adı “Âsâr-ı Atika 

ve Müzeler Müdürlüğü” olan Hars Müdürlüğüne 

bağlanmış, daha sonra 1944’te “Eski Eserler ve Müze-

ler Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. 1924 yılında Bakan-

lar Kurulu kararıyla, Topkapı Sarayı’nın mevcut koleksi-

yonu ile müze olarak ziyarete açılması kararı alınmıştır.

Günümüzde aralarında Avrupa'da yılın müzesi ödülü-

nü de kazanmış, 205'i Bakanlığımıza bağlı, 260'ı Bakan-

lığımız denetiminde özel müze olmak üzere toplam 

465 müze bulunmaktadır. 

Filiz Çağman'ın Ardından Birkaç Kelam   

Müzecilik önemi her geçen gün biraz daha artan bir 

meslek haline geldi. Bu mesleğin modern anlamdaki 

temsilcilerini ise geride bıraktığı eserler ve bir kısmını 

gençlere bıraktığı bir kısmını ise yanlarında götürdükle-

ri tecrübelerle ebediyete uğurluyoruz. Son olarak 

hayatını kaybeden müzecimiz ise Topkapı Sarayı’nın 

emektarı Filiz Çağman.

miştir. Topkapı Sarayı müze müdürlüğünden emekli 

olduktan sonra Sakıp Sabancı Müzesi danışmanı 

olmuştur. Londra Kraliyet Sanat Akademisi'nde Ocak 

2005'te açılan ve büyük ilgi gören "Türkler: Bin Yılın 

Yolculuğu 600-1600" başlıklı serginin küratörlüğünü 

Nazan Ölçer ve David Roxburgh ile birlikte yapmıştır. 

Filiz Çağman’ın Osmanlı tasvir, minyatür, hat sanatları 

ve başka birçok alana, müzeciliğe dair kaleme aldığı 

eserler:

Topkapı Palace Museum Islamic Miniature Painting 

(Zeren Tanındı ile birlikte Tercüman Yayınları 1979)

Topkapı (Ahmet Ertuğ ile birlikte Ertuğ & Kocabıyık 

Publication 1991)

Osmanlı Sanatında Hat (Şule Aksoy ile birlikte Kültür 

ve Turizm Bakanlığı Yayınları 1998)

Padişahın Portresi Tesavir-i Ali Osman (İş Bankası 

Kültür Yayınları 2000)

Image of the Turks in the 17th century Europe (Nazan 

Ölçer, Polona Vitmar ile birlikte Sakıp Sabancı Müzesi 

Yayınları 2005)

Osmanlı Resim Sanatı (Zeren Tanındı, Günsel Renda, 

Serpil Bağcı ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yayınları 2006)

Blind Date Istanbul: İstanbul'da Habersiz Buluşma 

(Nazan Ölçer, Arianne Grigoteit ile birlikte Sakıp Saban-

cı Müzesi Yayınları 2007)

Louvre Koleksiyonlarından Başyapıtlarla İslam Sanatı-

nın 3 Başkenti İstanbul, Isfahan, Delhi (Nazan Ölçer, 

Selmin Kangal ile birlikte Sakıp Sabancı Müzesi 

Yayınları 2008)

Kat'ı Osmanlı Dünyasında Kağıt Oyma Sanatı ve 

Sanatçıları (Aygaz Yayınları 2014)

Osmanlı Sarayı Tasvir Sanatı (Masa Yayınevi 2016)

okuyucusunu beklemektedir.

gerçekleştirdiği gezi sırasında gördüğü Doğu Roma 

yazıtlarını İstanbul'a naklettirmesi üzerine eserler 

1846 yılında Osmanlı Devlet adamı Ahmet Fethi Paşa 

tarafından o güne kadar silah deposu (Harbiye 

Ambarı) olarak kullanılan Aya İrini'de toplatılmaya 

başlanmıştır. Mecma-ı Asar-ı Atika koleksiyonu Sadra-

zam Ali Paşa döneminde düzenlenmiş ve 1869 yılında 

dönemin Maarif Nazırı Saffet Paşa tarafından Müze-i 

Hûmayun (İmparatorluk Müzesi) adıyla Osmanlı 

İmparatorluğu’nun ilk müzesi kurulmuştur. Müzede 

toplanan eserlerin sayısının gittikçe artması sonucu 

yeni bir bina arayışına başlanmış ve müzenin Çinili 

Köşk’e taşınmasına karar verilmiştir. Çinili Köşk’e 

taşınan Müze 1880 yılında faaliyete geçmiştir. Müze 

Müdürü Anton Dethier’in ölmesi üzerine Osman 

Hamdi Bey 11 Eylül 1881 tarihinde bu göreve atanmış-

tır.

Ülkemizde, müze binası olarak tasarlanan ilk bina 

Müze-i Hümayun adıyla 1891 tarihinde açılmıştır. 

1903’te ve 1907’de müzeye ek binalar yapılmıştır. Yine 

bu dönemde, İstanbul dışında Anadolu’daki bazı 
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TÜRK MÜZECİLİĞİNE
KISA DEĞİNİ VE
FİLİZ ÇAĞMAN'IN ARDINDAN
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DENEME
Faik Kıvanç faikkivanc
GÖRÜYORUM

Bilal Işıkakdoğan

     Hayatın içerisinde öyle sözler, cümleler kurar ki 

insan, ucu nereye varacak yahut nerede ve neye 

sebebiyet verecek kestiremez. Her kullandığı sözün ve 

kelimenin manasını biliyorum zanneder. Öyle zannet-

se de bunun nihayet bir zann olduğuna zamanla vâkıf 

olur. Bu zaman içerisinde umulan, insanın sözü 

yormamış olmasıdır. Çünkü yerinde kullanılmayan her 

söz ve kelime, sarf edeni ve sözün muhatabını yorar.  

Sözü yormamak adına biliyor olma zann ve vaziyetin-

den kurtulmanın yolu/yolları var mıdır?  Diye sual 

edecek olursak herkes için verilebilecek farklı cevaplar 

olabilir. Yani herkes kendince buna samimi bir şekilde 

cevap verebilir. Burada mühim bir sualle daha karşılaş-

mak mümkündür: Eğer bu vaziyetten kurtulmak için 

herkes kendince bir cevap verebiliyorsa bu nasıl zann 

olabilir ki? Bu manada hâsıl olan ihtilafı ortadan kaldır-

mak için okumak, kelimelerin ve sözün yerli yerince 

kullanılmasına, bu durumun da daimi olarak ortadan 

kalkmasına olanak sağlar. Bunu biraz daha açmaya 

çalışırsak, günlük hayatımızda dile pelesenk olmuş söz 

ve kelimeler vardır. Farkında olmadan gelişigüzel bir 

şekilde bu sözcükleri kurar ve kelimeleri sarf ederiz. 

Bunların her yerde kullanıldığını biliyor olsak da o an 

gerçekleşen duruma uygun olduğunu düşündüğümüz 

için sarf ederiz. Yerli yerince kullanıp kullanmadığımızı 

veya doğru olup olmadığını pek düşünmeyiz. Biraz 

düşündüğümüzde aklımıza kullandığımız kelimeler/-

kavramlar gelecektir. Buna misal olarak şu an aklıma 

“feleğin çarkı-feleğin sillesi” ve “yalan dünya” kelime-

leri geldi. Bizler bu kelimelere kendimizce çok farklı 

anlamlar, dolayımlı anlamlar yükleriz.  Başımıza bir 

şey gelir, o ‘feleğin sillesini’ yemiş oluruz. Bir suç işlenir 

yahut suçsuz yere hapse mahkûm edilir o ‘feleğin 

çemberi’nden geçeriz. İnsanlara inanır, güveniriz. 

Güvenimiz zedelenir, emeğimiz boşa çıkar, dünya 

“yalan dünya” olur.  Belki o an yerinde kullanılmıştır 

lakin kelimelerin manalarına indiğimizde kullanmış 

olduğumuz manalardan daha farklı bir manalarının 

olduğunu görürüz. Ne dünya yalan bir dünyadır ne de 

feleğin çarkları düşündüğümüz gibi çarktır. Elbette ki 

sarf ettiğimiz sözlerle sınanırız. Ama o sözler hayatı-

mızı/geleceğimizi belirlemez. Diğer bir deyişle kaderi-

mizi belirlemez. O halde bir şey başımıza neden gelir?  

Konunun ekseninin kaydığının farkındayım ama 

anlamak ve aktarabilmek için meseleyi açmak gereki-

yor. Eğer insan uzun bir kader çizgisi üzerinde ise 

başına gelenler o belirlenen çerçeve içerisinde, sınır 

içerisinde oluyorsa o sınır içerisinde onu yaşaması 

gerektiği içindir. Yani insanın çizgisinde vardır, zamanı 

gelince o başına gelir. Buna ister insanın kendini 

gerçekleştirmesi deyin, ister olgunlaşma deyin, ister 

başka bir şey. o an onu yaşaması gerekiyordur ve 

yaşıyordur. Zann üzere bir kavramı, bir sözcüğü 

anlamlandırmak, mana yüklemek bireysel olarak 

sadece bizim tasarrufumuzda değildir. Genel itibariyle 

toplumun yaygın olarak kullanmasından gelir.   E ne 

yapalım, hiç konuşmayalım mı? İnsanlar hiç konuşma-

sın mı? Hem bireysel hem de toplumsal olarak sözcük-

ler, kelimeler sarf etmeyelim mi? Elbette ki bir nesne-

ye dokunmak, ona ad vermek ve de sözcükleri yan 

yana dizerek bir anlamlılık oluşturmak, yani konuşmak 

insanın fıtratında var. Zaman içerisinde yanlış kulla-

nımları olmuş olabilir ama sürekli olarak kelimeleri 

yanlış bir manada kullanma hakkına da sahip değildir. 

Ona düşen doğru olan ne ise öğrenmektir. Burada 

öğrenmenin ne demek olduğunu, nasıl bir süreçle-o-

kul, öğrenme süreci- gerçekleştiğini söylemeyeceğim. 

Çünkü her yerde söylenen ve bilinen şeylerdir. Üzerine 

duracağım somut bir şekilde bireysel olarak bu zann 

ve hataları düzeltmenin nasıl mümkünlük kazanacağı 

üzerine olacaktır. Bunun nihai anahtarı yeni âlemlere 

kapı aralayan, o âlemleri keşfeden, ettiren kitapların 

dünyasına girmek, kitapları tanımak ve okumaktır.   

Burada çağımızda artmakta olan kitap oburluğundan, 

tüketiciliğinden bahsetmiyorum. Çünkü bu da bir 

yönüyle insanı yüzeyde bırakıyor. Bu ne demektir? 

Şöyle açıklayayım, bir nesneye dokunmak ve adını 

bilmek o nesnenin bütün mahiyetini bilmek anlamına 

gelmiyor. Aynı şekilde kitap oburluğunda da durum 

böyledir, bir kitabı bilmek- yayın evi, yazar, baskı, 

muhteva vs.-yüzeysel bilmek onu bütün mahiyeti ile 

bilmek anlamına gelmiyor. Yani sorunun ortadan 

kalması için çok kitap okumak değil,  ancak iyi kitapları 

bilmek ve okumakla mümkün olabilir. Peki o halde iyi 

kitap nedir?  İyi kitap, kendini insanda eriten, kendini 

sürekli okutmak isteyen kitaptır. Sadece bir defaya 

mahsus okunan kitap değildir. Ruhun gıdasıdır, sürekli 

olarak ona yönelir insan. Ki zaten bir süre sonra farkın-

da olmadan ona gider. Nasıl ki su susayanı arıyorsa, iyi 

kitap da kendini okutacak olanı arar. Bir kitabın iyi 

kitap olmasının diğer yanı da budur. Doğru anlamak 

da mühimdir, her okuyan doğru anlayıp anlamlandıra-

mayabilir. Okumak, sadece bir zannı kaldırmak, 

düzletmek için midir? elbette ki hayır. Çünkü her şeyin 

bir nedeni var ve okumak insanı kendi nedenine götü-

ren bir yoldur.  İnsan yanılgının, zannın nedenini 

bilmekle onu kaldıramaz. Ama kendi nedenini bildiği 

zaman, kendi nedenini bulduğu zaman hayatını daha 

anlamlı kılabilir ve hayatı daha anlamlı olabilir. Fuzuli 

şöyle der, “İlim, hakkı bilme cevherinin elde edildiği bir 

denizdir.” İşte bu denize açılmanın imkânıdır güzeli 

bulmak, güzeli okumak ve güzelle kurtulmak. Sizler de 

ilim denizinde güzeli aramaya, güzel olanı bulmaya ve 

güzelin içinde kaybolmaya geç kalmayın.
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DENEME
Faik Kıvanç faikkivanc
GÖRÜYORUM

Bilal Işıkakdoğan

     Hayatın içerisinde öyle sözler, cümleler kurar ki 

insan, ucu nereye varacak yahut nerede ve neye 

sebebiyet verecek kestiremez. Her kullandığı sözün ve 

kelimenin manasını biliyorum zanneder. Öyle zannet-

se de bunun nihayet bir zann olduğuna zamanla vâkıf 

olur. Bu zaman içerisinde umulan, insanın sözü 

yormamış olmasıdır. Çünkü yerinde kullanılmayan her 

söz ve kelime, sarf edeni ve sözün muhatabını yorar.  

Sözü yormamak adına biliyor olma zann ve vaziyetin-

den kurtulmanın yolu/yolları var mıdır?  Diye sual 

edecek olursak herkes için verilebilecek farklı cevaplar 

olabilir. Yani herkes kendince buna samimi bir şekilde 

cevap verebilir. Burada mühim bir sualle daha karşılaş-

mak mümkündür: Eğer bu vaziyetten kurtulmak için 

herkes kendince bir cevap verebiliyorsa bu nasıl zann 

olabilir ki? Bu manada hâsıl olan ihtilafı ortadan kaldır-

mak için okumak, kelimelerin ve sözün yerli yerince 

kullanılmasına, bu durumun da daimi olarak ortadan 

kalkmasına olanak sağlar. Bunu biraz daha açmaya 

çalışırsak, günlük hayatımızda dile pelesenk olmuş söz 

ve kelimeler vardır. Farkında olmadan gelişigüzel bir 

şekilde bu sözcükleri kurar ve kelimeleri sarf ederiz. 

Bunların her yerde kullanıldığını biliyor olsak da o an 

gerçekleşen duruma uygun olduğunu düşündüğümüz 

için sarf ederiz. Yerli yerince kullanıp kullanmadığımızı 

veya doğru olup olmadığını pek düşünmeyiz. Biraz 

düşündüğümüzde aklımıza kullandığımız kelimeler/-

kavramlar gelecektir. Buna misal olarak şu an aklıma 

“feleğin çarkı-feleğin sillesi” ve “yalan dünya” kelime-

leri geldi. Bizler bu kelimelere kendimizce çok farklı 

anlamlar, dolayımlı anlamlar yükleriz.  Başımıza bir 

şey gelir, o ‘feleğin sillesini’ yemiş oluruz. Bir suç işlenir 

yahut suçsuz yere hapse mahkûm edilir o ‘feleğin 

çemberi’nden geçeriz. İnsanlara inanır, güveniriz. 

Güvenimiz zedelenir, emeğimiz boşa çıkar, dünya 

“yalan dünya” olur.  Belki o an yerinde kullanılmıştır 

lakin kelimelerin manalarına indiğimizde kullanmış 

olduğumuz manalardan daha farklı bir manalarının 

olduğunu görürüz. Ne dünya yalan bir dünyadır ne de 

feleğin çarkları düşündüğümüz gibi çarktır. Elbette ki 

sarf ettiğimiz sözlerle sınanırız. Ama o sözler hayatı-

mızı/geleceğimizi belirlemez. Diğer bir deyişle kaderi-

mizi belirlemez. O halde bir şey başımıza neden gelir?  

Konunun ekseninin kaydığının farkındayım ama 

anlamak ve aktarabilmek için meseleyi açmak gereki-

yor. Eğer insan uzun bir kader çizgisi üzerinde ise 

başına gelenler o belirlenen çerçeve içerisinde, sınır 

içerisinde oluyorsa o sınır içerisinde onu yaşaması 

gerektiği içindir. Yani insanın çizgisinde vardır, zamanı 

gelince o başına gelir. Buna ister insanın kendini 

gerçekleştirmesi deyin, ister olgunlaşma deyin, ister 

başka bir şey. o an onu yaşaması gerekiyordur ve 

yaşıyordur. Zann üzere bir kavramı, bir sözcüğü 

anlamlandırmak, mana yüklemek bireysel olarak 

sadece bizim tasarrufumuzda değildir. Genel itibariyle 

toplumun yaygın olarak kullanmasından gelir.   E ne 

yapalım, hiç konuşmayalım mı? İnsanlar hiç konuşma-

sın mı? Hem bireysel hem de toplumsal olarak sözcük-

ler, kelimeler sarf etmeyelim mi? Elbette ki bir nesne-

ye dokunmak, ona ad vermek ve de sözcükleri yan 

yana dizerek bir anlamlılık oluşturmak, yani konuşmak 

insanın fıtratında var. Zaman içerisinde yanlış kulla-

nımları olmuş olabilir ama sürekli olarak kelimeleri 

yanlış bir manada kullanma hakkına da sahip değildir. 

Ona düşen doğru olan ne ise öğrenmektir. Burada 

öğrenmenin ne demek olduğunu, nasıl bir süreçle-o-

kul, öğrenme süreci- gerçekleştiğini söylemeyeceğim. 

Çünkü her yerde söylenen ve bilinen şeylerdir. Üzerine 

duracağım somut bir şekilde bireysel olarak bu zann 

ve hataları düzeltmenin nasıl mümkünlük kazanacağı 

üzerine olacaktır. Bunun nihai anahtarı yeni âlemlere 

kapı aralayan, o âlemleri keşfeden, ettiren kitapların 

dünyasına girmek, kitapları tanımak ve okumaktır.   

Burada çağımızda artmakta olan kitap oburluğundan, 

tüketiciliğinden bahsetmiyorum. Çünkü bu da bir 

yönüyle insanı yüzeyde bırakıyor. Bu ne demektir? 

Şöyle açıklayayım, bir nesneye dokunmak ve adını 

bilmek o nesnenin bütün mahiyetini bilmek anlamına 

gelmiyor. Aynı şekilde kitap oburluğunda da durum 

böyledir, bir kitabı bilmek- yayın evi, yazar, baskı, 

muhteva vs.-yüzeysel bilmek onu bütün mahiyeti ile 

bilmek anlamına gelmiyor. Yani sorunun ortadan 

kalması için çok kitap okumak değil,  ancak iyi kitapları 

bilmek ve okumakla mümkün olabilir. Peki o halde iyi 

kitap nedir?  İyi kitap, kendini insanda eriten, kendini 

sürekli okutmak isteyen kitaptır. Sadece bir defaya 

mahsus okunan kitap değildir. Ruhun gıdasıdır, sürekli 

olarak ona yönelir insan. Ki zaten bir süre sonra farkın-

da olmadan ona gider. Nasıl ki su susayanı arıyorsa, iyi 

kitap da kendini okutacak olanı arar. Bir kitabın iyi 

kitap olmasının diğer yanı da budur. Doğru anlamak 

da mühimdir, her okuyan doğru anlayıp anlamlandıra-

mayabilir. Okumak, sadece bir zannı kaldırmak, 

düzletmek için midir? elbette ki hayır. Çünkü her şeyin 

bir nedeni var ve okumak insanı kendi nedenine götü-

ren bir yoldur.  İnsan yanılgının, zannın nedenini 

bilmekle onu kaldıramaz. Ama kendi nedenini bildiği 

zaman, kendi nedenini bulduğu zaman hayatını daha 

anlamlı kılabilir ve hayatı daha anlamlı olabilir. Fuzuli 

şöyle der, “İlim, hakkı bilme cevherinin elde edildiği bir 

denizdir.” İşte bu denize açılmanın imkânıdır güzeli 

bulmak, güzeli okumak ve güzelle kurtulmak. Sizler de 

ilim denizinde güzeli aramaya, güzel olanı bulmaya ve 

güzelin içinde kaybolmaya geç kalmayın.
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Mesâil-i  Mûsikîden... 16
Bir münekkidin yılsonu başarı ödüllerinden
ilhâm ile aklına takılanlar:

Liyâkat – Muvaffakiyât –
Mükâfât

       Kişilerin başarıları takdîr edildiği ve ödüllendirildi-
ğinde daha iyi sonuçlar elde edilir, başarılarının 
devamı sağlanır. Çok kaliteli bir mal-üreticisi, malına 
alıcı bulamıyorsa, başarısı ne kendisine ne de milletin 
en küçük topluluk birimi olan ailesine fayda sağlamaz. 
Böylece milletin yararına kullanılmayan başarılı ürünle-
rin devamı gâh gecikir gâhi gelmez. Ya da, bütün gücü 
ve inadı ile çalışa çalışa sağladığı başarıdan istifade 
ediliş süreci; artık o üreticinin yeri doldurulamayacak 
zamanı geldiğinde son bulur. Olan da, Sosyal 
Devlet’ten hizmet bekleyen millete olur... İşte makale-
mize başlarken yazdığımız darb-ı meselleşmiş deyiş, 
bu gerçeği anlatmaktadır... Herkesin bildiği bir açıkla-
ma ile girizgâh yaptık aslında. Maksadımız bu 
atasözünden mülhem, sanat câmiâsında takdîr edilen 
ciddî; teşvik edici ve hak edene, ya tarafsız; çok sayıda 

hatırı sayılır kültür insanının jüri olduğu bir kurul 
tarafından belirlenerek, ya da tescilli kurumların bir yıl 
boyunca gözleyerek seçtikleri ve mesnedi olan esbâb-
la; birçok muadilinin arasından kıyaslayarak belirledik-
leri; hiç kimsenin tabiri câiz ise burun kıvıramayacağı; 
bir kurum, televizyon ya da radyo programı, edebiyat, 
tiyatro, sinema, icrâ-i sanat; (müzik, resim, heykel, 
hatt v.b..) ayrıca bilimsel veya sosyal; dîni - gayr-i dîni 
bir çeşit eser ya da çalışmaların (kitap, seminerler, 
televizyon dizisi veya film vs.) ödüllendirilmesidir.

Bu gerçekten hareketle, Memleket’imizdeki “ödül 
dağıtıcıları” meselesini yazalım istedim. Tırnak (“....”) 
içine alarak  istihzâ ediyorum elbette!.

Suallerim Var: 

Sosyal medya mârifeti ile “görmemişin oğlu olmuş” 
kabîlinden boy boy artistik fotoğraflarla ödülü ve 
zatının “PR”ı ile meşgul olanlara takdîr edilen her 
neyse; hangi gerekçe ile  verilmiştir, bu gerekçeleri 
hangi ehil şahıslar tasdîk etmiştir?.. Nasıl bir gözlem 
sonucunda değerlendirilmiştir?.. Gözlem süresi ve 
değerlendiren zevâtın konu ile alâkası veyâ muktese-
bâtı nedir; ne kadardır?.. Ödül alanların kimlerle 
karşılaştırıldığı; veya muadilleri arasında liyâkat farkı 
olup olmadığı ihtimâli araştırıldı mı; yoksa her daim 
olduğu üzere “tanıdık-bilindik” münasebeti ile mi 
amel edilmiştir?.. İlgili kurumlar, kaç yıldır bu tür 
ödüller dağıtmaktadır ve daha önce ödül verdikleri de 
dâhil olmak üzere, yeni sâhiplerinin ürettiklerini kim 
denetlemektedir?.. falan filan… Bu sualler uzaaaaar-gi-
der... Sapla samanın birbirine karıştırıldığı bir mecrada; 
doğru, güzel, faydalı ve millî değerleri hâiz hiçbir şey 
üretilemez. En vahimi de; halk, ortalıkta dolanan her 
neyse; zamanla beğenir hâle gelir. Yani  “a-normal”, 
normalleşir. Hastalanırız da farkına varamayız!..

Husûsiyetle ve ehemmiyetle arz etmeliyim ki; yazıları-
mız akademik çevreler nezdinde  kaynak gösterildiği 
zaman, yapılacak araştırma hak ettiği değeri görsün 
niyeti ile bildirmemiz elzemdir. Biz bu makalemizi, 
2020 yılı sonunda sosyal medyada yaptığımız araştır-
ma üzerinden hazırladık ama önceki yıllara da şamil 
olmakla; korkarız sonrası da böyle devam edecektir!..

“Basın” dernek ya da birliğinin verdiği ödüllerin prestij 
değeri yüksektir. Bu kurumlardan alınan ödüller, hangi 
sosyal veya siyasal görüşte olursa olsun, sanat çevrele-
rinde pek tartışılmaz. Fakat popüler müzik ödüllerinin, 
güzel yurdumda sadece politik (herhangi bir gâile ile 
siyâsi yaklaşım.. ) ve ekonomik şartlar (en çok dinlene-
rek ürünleri satılan...) göz önünde tutularak verildiği 
bir vakıâdır; bu da pek tabiidir. Aslında, kısaca “popçu” 

olarak sıfatlandırılan popüler müzik şarkıcılarının 
aldıkları ödüller, halk tarafından sevilip, beğenilmeleri 
ile doğru orantılıdır ki; haklarıdır doğrusu. Liyâkat 
meselesine gelince; bizde, çeşitli kurum ve kuruluşla-
rın pop sanatçılarına verdikleri ödüller hâricindeki 
ödüllerin liyâkat sorgulaması malum da; dünyanın 
diğer “gelişmiş” ülkelerindeki anlı şanlı ödül dağıtımla-
rı farklı mı? Elbette farklı! Bendeniz, bugüne kadar hak 
etmediğini düşündüğüm “Grammy Ödülü” verilen 
sanat-emekçisi; bir yapımcı, bir müzik grubu, bir 
besteci, bir plak, bir tonmaister, bir şarkıcı, v.b. bilmiyo-
rum meselâ!.. Ve fakat; bu tür ödüllerin prestijinin, ileri 
dünya devletlerinin sanat denetleyici kurumları 
tarafından, bizde olduğundan daha titiz korunduğu 
apaçık ortada iken; ekonomik duygusallığın yön 
verdiği gerçeğini de yadsıyamayız. Ama, liyâkat 
husûsunda başımız hep öne düşer. Bu kusur da bize 
yeter!..  Ödül veren kurumlar bîtaraf olmayabilir. Bu 
durum, ödül alanın; muadilleri ile kıyaslandığında 
üzerine düşen şâibe hâricinde olağandır. Ayrıca bu 
taraflı kurumlar ödül verirken kendi müntesipleri 
arasından seçim yapabilir ki, ilk bakışta bu da normal 
gibi görünüyor. Lâkin, Nasreddin Hoca kıssasından 
kalma “kazın ayağı öyle değil..” diye bir deyiş vardır ya; 
sözün burasında tam yerine oturuyor; ne diyelim?!.. 

Hep merak etmişimdir;  arabesk veya her türlü(!) 
müziği yaparak meşhur olmuş birine; hangi gerekçe 
gösterilerek “Türk Müziği Sanatçısı” sıfatı ile ödül 
verilir?!.. 

Verilen ödül kategorisinde, ödül veren kurum ile aynı 
sosyal fikirde olmayan bir başka sanatçı (her branş-
tan..), yazar, tiyatro veya sinema eseri v.b. var da, 
değerlendirilmeye alınmıyorsa; bu durum, dışarıdan 
bakıldığında “haksızlık”tan öte komik görünür. Ayrıca 
bu ödül enflasyonu, hak edeni taltîf eden köklü ve eski 
kurumların verdiği ödülleri manevî olarak kirlettiği 
gibi; ödül alanın da sevincini kursağında bırakır ve 
zaman içinde üretimin; hem temâdîsini inkıtâya 
uğratır hem de seviyesini düşürür. 

Bu meyanda,  40 yılı aşkın bir zamandır değerlendir-
me yapan ve ödülle taltif eden ciddî kurumlardan hak 
ederek ödül alanların başarılarını cân ü gönülden 
tebrik ederim. 

Sevincim 1 Yıl Sürdü:

Dünyada ve ülkemizde, başarıyı ödüllendiren ciddi ve 
köklü kurumların verdiği ödüller genellikle birçok 
kategoride olur. Sadece Müzik; hatta Türk Müziği 
dalında bir başarı, denetleme ve ödüllendirme çalışma-
sı yok iken;  2013 yılının Ekim Ayı’nda İstanbul-Aya İrini 
antik kilisesinde icrâ edilen bir ödül törenine davet 
edildiğimde çok sevindim çok ümitlendim.   “..Şükürler 

olsun, sonunda Türk Müziği’ne münhasır bir değerlen-
dirme organizasyonu sâyesinde (Türk Mûsıkîsi Vakfı & 
İstanbul Beyoğlu Belediyesi iş- birliği ile..), belki bu 
yüce sanatın makûs talihi değişir. Ne de olsa yüksek 
seviyeli bir rekabet olacak ve vesile ile  Müzik Sanatı-
mız’da daha iyi düzeyde çalışmalar olacak..”diye düşün-
düm. Organizasyonun seçici kurulunda ciddî sanatçılar 
ve câmiâya yakınlıkları ile bilinen bilim adamları vardı,  
ismi de “ITRÎ Klasik Türk Mûsıkisi Ödülleri” olarak 
belirlenmiş; çok zevkli bir ödül tasarlanmıştı. Çok 
ümitlendim.. Hele, törenin yapılacağı mekânın girişin-
deki ikram, düzenli işleyiş, medyanın törene verdiği 
ehemmiyet, aktüel kameraların spot ışıkları ile gözleri 
kamaşan sanatçılar ve şık-şıkırdım muhabirlerin 
onlarla röportajları... Yetmezmiş gibi ne tarafa baksam 
hayranı olduğum bilim insanı ve sanat erbâbı vardı. Bir 
dostumun vesilesi ile de olsa davet edildiğim için 
kendimi önemli addettim doğrusu. Sonra tören 
başladı. T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
mesajı okunurken kendime çekidüzen verdim, ve “..Sn. 
Başbakanımız mesaj göndermiş, ne kadar önemli bir 
dâvete icâbet etmişim..” dedim kendi kendime. Daha 
sonra, organizasyonun ilki olması sebebi ile bir kısım 
bilgiler verildi ve değerlendirmeler hakkında açıklama-
larla; bir anlamda ödül organizasyonu tanıtıldı. Hak 
edenler, profesyonel; düzenli, düzgün bir sunuşla 
sahneye dâvet edilerek ödülleri takdîm edildi. Bu 
seremonide,  her bir muhatap ayrı ayrı, çağırıldı ve 
kendilerine müsaade edilen süre kadar yaptıkları 
teşekkür konuşmalarını müteâkib tören, Cumhurbaş-
kanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nun, her zaman 
kendine yakışan repertuarı ile icrâ ettiği konserle 
taçlandı. Bu hâdisâtı bir münekkid edâsı ile yazmadım. 
Organizasyonun zevkli bir ciddiyetle tamamlandığını, 
temâdisi ile alâkalı ümidimi ve o gün yaşadığım 
sevincimi paylaşmak istedim.  Daha sonra elime geçen 
bir kısım bilgi ile ümidim katlanarak arttı. Her birinde 3 
aday olmak üzere 10 ayrı kategoride değerlendirme 
yapılmış. Listede bulunanların bazıları arasında seçim 
yapmak zor. Aslında hepsi ödülü hak ediyor yâni.. Bu 
seçimden sonraki; ödüller için karar aşaması, birbirini 
tanımayan; sanatçı, veya sanat çevresinden 300 
entelektüel tarafından, yine birbiri ile bağlantısız  
oylama ile yapılmış. Her ne kadar ödüllendirme bâbın-
da bir takım haksız şanssızlıkların (oylamadan sebep..) 
vuku bulduğu kanaatinde isem de; fikrim beni bağlar. 
Ve fakat çok isabetli kararlar neticesinde ödül alanları 
seyrederken en az onlar kadar sevindim; öğündüm. O 
gece, başımı yastığıma koyduğumda çok sevinçli, 
huzurlu ve umutlu idim. Heyhât! sevincimin ertesi 
sene aynı zamana tekâbül eden günlerde son bulacağı-
nı düşünemedim… Bize ait  bir “şey” in üzerine yine 
sütlü çikolata sosu dökülmüştü. Ezcümle, organizas-
yon nasıl olduysa el değiştirmiş, adaylar ve seçimleri; 
hak edenler hâricinde ahbap, çavuş ilişkilerine 
bulaşmış; ve nihayet 3’üncü yılını zor görmüştü. 

Ondan sonrasını takip etmedim.

Güzel yurdumun güzel insanları, Nâzım Hikmet’in 
deyişi üzere “..Bir kısrak başı gibi Orta-Asya’dan Anado-
lu’ya uzanan..” bu Ulus’un 1000 yıllık müzik kültürü-
nün temâdisini güçlendirecek bir organizasyonun 
daha; bilmem hangi gâile ile sonunu getirmeyi başara-
bilmişlerdi. Tebrikler…

Neye sevinip neye üzülelim bilemedim. Tarihe not 
düşelim ve niyaz edelim ki, bizden sonraki kuşaklara 
bırakabileceğimiz bir Müzik Kültürümüz kalırsa, onlar 
bugün yaşanılanları bilsinler de ellerinde ne kaldıysa 
sahip çıksınlar bari. Gerçi olan bize olur. Zîrâ Türk 
Müziği bir dünya mirasıdır.

Diyarbakır’dan bir hanımefendi tanırdım, Şîvesi ile 
Celâl Güzelses’in bütün repertuarını okur hepsini 
ezbere bilirdi. Ayrıca, birçok Türk Müziği müntesîbinin 
tanımadığı; Diyarbakır’lı bestekârların1 ismini bilir, 
fakat Seyyid Nûh’u ayrı severdi. Şehnâz murabba’ını 
ezbere söyler; “..Nühüft bestesini de çok okumak 
istiyorum ama bana geçecek (meşk edecek) birini 
bulamadım!..” der hayıflanırdı. Nûr içinde yatsın Zilan 
Hanım, bu gibi haller için hep şu deyişi söylerdi. “Dert 
bir olaydı ağlamak kolaydı..” vesselâm...

Türk Müziği’ni sâdece İstanbul’a mâl eden ve bir de, 
kafatası boşluğunda beyin taşıdıklarını zannedenlere 
selâm olsun diyeceğim!.. velâkin Allah’ın selâmı en 
kıymetlimdir. Herkese vermem; göndermem!.. Fakat 
dipnotumuzu gözden kaçırmamalarını salık verebili-
rim. Şimdilik bu kadarı ile iktifa etsinler; sussunlar!..

Dipnot

[1-Verdî Ahmed Çelebi(v.1717/1718) -2-Çuvaldızzâde İsmâil 

Çelebi -3-Çemenzâde Mehmed Çelebi – 4-Seyyid 

Nûh(v.1714) -5-Şehlâ Mustafa Çelebi -6-Şeyhzâde Ahmed 

Efendi -7-Seyyid Mahmud Çelebi -8-Yahyâ Çelebi -9-Zey-

nîzâde -10-Diyârbekîrli Emîr Çelebi] Bazı güfte mecmuala-

rında DİYÂRBEKRÎ veyâ DİYÂRBEKİRLİLER olarak kayıtlı 

bestekârlara rastlanmaktadır. Bu bestekârların eserlerinin 

bir-kısmı, diğer(farklı) mecmualardaki araştırmalar 

sonucunda edinilen kanaat ve delillere göre yukarıda adı 

geçen bestekârlara âittir. Çoğunluğu; Türkî, Şarkı, Varsağı 

türünde olan eserlerin bu bölgenin anonim eserleri 

oldukları anlaşılmaktadır.

Harun Korkmaz, Mûsıkînin Diyârbekri, Klasik Türk 

Mûsıkîsinde Diyarbekir’li bestekâralar, Kayapınar Belediye-

si Kültür Yayınları No:1, Nisan 2018 

Hat: Hezârfen Necmeddin Okyay
“Mârifet iltifâta tâbîdir 
 Müşterisiz metâ zâyîdir”

MÜZİK KÜLTÜRÜ
Mücab Keskin mucabkeskin@gmail.com
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Mesâil-i  Mûsikîden... 16
Bir münekkidin yılsonu başarı ödüllerinden
ilhâm ile aklına takılanlar:

Liyâkat – Muvaffakiyât –
Mükâfât

       Kişilerin başarıları takdîr edildiği ve ödüllendirildi-
ğinde daha iyi sonuçlar elde edilir, başarılarının 
devamı sağlanır. Çok kaliteli bir mal-üreticisi, malına 
alıcı bulamıyorsa, başarısı ne kendisine ne de milletin 
en küçük topluluk birimi olan ailesine fayda sağlamaz. 
Böylece milletin yararına kullanılmayan başarılı ürünle-
rin devamı gâh gecikir gâhi gelmez. Ya da, bütün gücü 
ve inadı ile çalışa çalışa sağladığı başarıdan istifade 
ediliş süreci; artık o üreticinin yeri doldurulamayacak 
zamanı geldiğinde son bulur. Olan da, Sosyal 
Devlet’ten hizmet bekleyen millete olur... İşte makale-
mize başlarken yazdığımız darb-ı meselleşmiş deyiş, 
bu gerçeği anlatmaktadır... Herkesin bildiği bir açıkla-
ma ile girizgâh yaptık aslında. Maksadımız bu 
atasözünden mülhem, sanat câmiâsında takdîr edilen 
ciddî; teşvik edici ve hak edene, ya tarafsız; çok sayıda 

hatırı sayılır kültür insanının jüri olduğu bir kurul 
tarafından belirlenerek, ya da tescilli kurumların bir yıl 
boyunca gözleyerek seçtikleri ve mesnedi olan esbâb-
la; birçok muadilinin arasından kıyaslayarak belirledik-
leri; hiç kimsenin tabiri câiz ise burun kıvıramayacağı; 
bir kurum, televizyon ya da radyo programı, edebiyat, 
tiyatro, sinema, icrâ-i sanat; (müzik, resim, heykel, 
hatt v.b..) ayrıca bilimsel veya sosyal; dîni - gayr-i dîni 
bir çeşit eser ya da çalışmaların (kitap, seminerler, 
televizyon dizisi veya film vs.) ödüllendirilmesidir.

Bu gerçekten hareketle, Memleket’imizdeki “ödül 
dağıtıcıları” meselesini yazalım istedim. Tırnak (“....”) 
içine alarak  istihzâ ediyorum elbette!.

Suallerim Var: 

Sosyal medya mârifeti ile “görmemişin oğlu olmuş” 
kabîlinden boy boy artistik fotoğraflarla ödülü ve 
zatının “PR”ı ile meşgul olanlara takdîr edilen her 
neyse; hangi gerekçe ile  verilmiştir, bu gerekçeleri 
hangi ehil şahıslar tasdîk etmiştir?.. Nasıl bir gözlem 
sonucunda değerlendirilmiştir?.. Gözlem süresi ve 
değerlendiren zevâtın konu ile alâkası veyâ muktese-
bâtı nedir; ne kadardır?.. Ödül alanların kimlerle 
karşılaştırıldığı; veya muadilleri arasında liyâkat farkı 
olup olmadığı ihtimâli araştırıldı mı; yoksa her daim 
olduğu üzere “tanıdık-bilindik” münasebeti ile mi 
amel edilmiştir?.. İlgili kurumlar, kaç yıldır bu tür 
ödüller dağıtmaktadır ve daha önce ödül verdikleri de 
dâhil olmak üzere, yeni sâhiplerinin ürettiklerini kim 
denetlemektedir?.. falan filan… Bu sualler uzaaaaar-gi-
der... Sapla samanın birbirine karıştırıldığı bir mecrada; 
doğru, güzel, faydalı ve millî değerleri hâiz hiçbir şey 
üretilemez. En vahimi de; halk, ortalıkta dolanan her 
neyse; zamanla beğenir hâle gelir. Yani  “a-normal”, 
normalleşir. Hastalanırız da farkına varamayız!..

Husûsiyetle ve ehemmiyetle arz etmeliyim ki; yazıları-
mız akademik çevreler nezdinde  kaynak gösterildiği 
zaman, yapılacak araştırma hak ettiği değeri görsün 
niyeti ile bildirmemiz elzemdir. Biz bu makalemizi, 
2020 yılı sonunda sosyal medyada yaptığımız araştır-
ma üzerinden hazırladık ama önceki yıllara da şamil 
olmakla; korkarız sonrası da böyle devam edecektir!..

“Basın” dernek ya da birliğinin verdiği ödüllerin prestij 
değeri yüksektir. Bu kurumlardan alınan ödüller, hangi 
sosyal veya siyasal görüşte olursa olsun, sanat çevrele-
rinde pek tartışılmaz. Fakat popüler müzik ödüllerinin, 
güzel yurdumda sadece politik (herhangi bir gâile ile 
siyâsi yaklaşım.. ) ve ekonomik şartlar (en çok dinlene-
rek ürünleri satılan...) göz önünde tutularak verildiği 
bir vakıâdır; bu da pek tabiidir. Aslında, kısaca “popçu” 

olarak sıfatlandırılan popüler müzik şarkıcılarının 
aldıkları ödüller, halk tarafından sevilip, beğenilmeleri 
ile doğru orantılıdır ki; haklarıdır doğrusu. Liyâkat 
meselesine gelince; bizde, çeşitli kurum ve kuruluşla-
rın pop sanatçılarına verdikleri ödüller hâricindeki 
ödüllerin liyâkat sorgulaması malum da; dünyanın 
diğer “gelişmiş” ülkelerindeki anlı şanlı ödül dağıtımla-
rı farklı mı? Elbette farklı! Bendeniz, bugüne kadar hak 
etmediğini düşündüğüm “Grammy Ödülü” verilen 
sanat-emekçisi; bir yapımcı, bir müzik grubu, bir 
besteci, bir plak, bir tonmaister, bir şarkıcı, v.b. bilmiyo-
rum meselâ!.. Ve fakat; bu tür ödüllerin prestijinin, ileri 
dünya devletlerinin sanat denetleyici kurumları 
tarafından, bizde olduğundan daha titiz korunduğu 
apaçık ortada iken; ekonomik duygusallığın yön 
verdiği gerçeğini de yadsıyamayız. Ama, liyâkat 
husûsunda başımız hep öne düşer. Bu kusur da bize 
yeter!..  Ödül veren kurumlar bîtaraf olmayabilir. Bu 
durum, ödül alanın; muadilleri ile kıyaslandığında 
üzerine düşen şâibe hâricinde olağandır. Ayrıca bu 
taraflı kurumlar ödül verirken kendi müntesipleri 
arasından seçim yapabilir ki, ilk bakışta bu da normal 
gibi görünüyor. Lâkin, Nasreddin Hoca kıssasından 
kalma “kazın ayağı öyle değil..” diye bir deyiş vardır ya; 
sözün burasında tam yerine oturuyor; ne diyelim?!.. 

Hep merak etmişimdir;  arabesk veya her türlü(!) 
müziği yaparak meşhur olmuş birine; hangi gerekçe 
gösterilerek “Türk Müziği Sanatçısı” sıfatı ile ödül 
verilir?!.. 

Verilen ödül kategorisinde, ödül veren kurum ile aynı 
sosyal fikirde olmayan bir başka sanatçı (her branş-
tan..), yazar, tiyatro veya sinema eseri v.b. var da, 
değerlendirilmeye alınmıyorsa; bu durum, dışarıdan 
bakıldığında “haksızlık”tan öte komik görünür. Ayrıca 
bu ödül enflasyonu, hak edeni taltîf eden köklü ve eski 
kurumların verdiği ödülleri manevî olarak kirlettiği 
gibi; ödül alanın da sevincini kursağında bırakır ve 
zaman içinde üretimin; hem temâdîsini inkıtâya 
uğratır hem de seviyesini düşürür. 

Bu meyanda,  40 yılı aşkın bir zamandır değerlendir-
me yapan ve ödülle taltif eden ciddî kurumlardan hak 
ederek ödül alanların başarılarını cân ü gönülden 
tebrik ederim. 
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Dünyada ve ülkemizde, başarıyı ödüllendiren ciddi ve 
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sı yok iken;  2013 yılının Ekim Ayı’nda İstanbul-Aya İrini 
antik kilisesinde icrâ edilen bir ödül törenine davet 
edildiğimde çok sevindim çok ümitlendim.   “..Şükürler 
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mesajı okunurken kendime çekidüzen verdim, ve “..Sn. 
Başbakanımız mesaj göndermiş, ne kadar önemli bir 
dâvete icâbet etmişim..” dedim kendi kendime. Daha 
sonra, organizasyonun ilki olması sebebi ile bir kısım 
bilgiler verildi ve değerlendirmeler hakkında açıklama-
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nün temâdisini güçlendirecek bir organizasyonun 
daha; bilmem hangi gâile ile sonunu getirmeyi başara-
bilmişlerdi. Tebrikler…

Neye sevinip neye üzülelim bilemedim. Tarihe not 
düşelim ve niyaz edelim ki, bizden sonraki kuşaklara 
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     “Dünya vatandaşı olmak” bir kişinin aynı anda 

birden fazla medeniyete mensup olabileceği gibi bir 

mana ihtiva ediyor ve bu manayı ihtiva ettiği oranda 

da naif bir iddia, zira “dünya vatandaşı” olmak hiç 

kimse için mümkün değil. Yüzyılımızın belki de uyanıl-

ması gereken en büyük şuur yanılsamalarından biri de 

aynı zamanda. Kısmen, kendi medeniyeti ile sınırlan-

mak istemeyen, “müstağrib” bir muhteviyata da 

sahiptir esasında “dünya vatandaşlığı” iddiası. “Mille-

tim nev’-i beşerdir, vatanım rûy-ı zemîn” der Tevfik 

Fikret, lâkin “nev’-i beşer”in bundan bir haberi olduğu 

yanılsamasına pek kapılmamak gerekir. Geçtiğimiz 

asrın naif iyimserliği olabilir Fikret’e bu dizeleri 

yazdıran, lâkin “Gerçek” insanı aniden vurur ve kimi 

zaman (yersiz ve içi de zaten boş olan) iyimserlik adına 

ne varsa hepsini silip süpürebilir. Bugün yaşadığımız 

çağda yekpâre bir insanlığın olmadığı, geçen yüzyılın 

kimi iddialarının sönümlendiği de gün be gün şahit 

olduğumuz bir bedâhet. 

Entelektüellerimizde bu “medeniyetinin sınırlarını 

aşma” temâyül ve teşebbüslerini az görmeyiz. Batılı 
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olanı anlamaya ve aktarmaya çalışmak hedefini 

şaşırmış bir şekilde önemsenir. “Türk münevveri 

tercüme odasından çıkmıştır” malum ve bu vakıa her 

yıl ülkemizde yayınlanan kitapların büyük bir kısmının 

tercüme kitaplar olmasıyla alâkalı bir durumdur. Hele 

sosyal bilimler sahasından bahsediyorsak… O cenahta-

ki kitapların ekserisi tercümedir, telif çok geride kalır. 

Amerika’da İngiltere’de hiç de öyle değildir oysa. Peki 

bizde yazılan kaç kitap İngilizceye veya Almancaya 

tercüme edilir? Var mı acaba Derrida üzerine Türkçe 

yazılıp Fransızcaya tercüme edilen bir eser? Türk bir 

akademisyenin İngilizce yazdığı bir kitabın Türkçe 

tercümesi mi daha çok okunuyor, yoksa orijinal hali, 

yani İngilizcesi mi? Batı; medeniyetini, kendisini yine 

kendisinden dinlemek istiyor, örneğin Luther üzerine 

bir kitap derlenecekse bunu (en azından ekseriyetle) 

kendi içindeki akademisyenlerle halletmeyi tercih 

ediyor. Üstelik bu anlaşılması zor veya yadırganacak 

bir durum da değil. Biz de Türkiye’de çalışan Türkiye 

dışı öğrencilerimizden geldikleri ülkeleri çalışmalarını 

bekliyoruz. Yerinde bir beklenti değil mi? Namık 

Kemâl veya Ziya Gökalp öğrenmek istiyorsak bunu biz 

kendimiz de yapıyoruz zaten, istisnaî durumlar 

dışında, neden bir Alman’dan gelip burada bu düşünür-

leri çalışmasını bekleyelim ki?

Öyleyse yukarı çizmeye çalıştığımız resmi son derece 

temel bir soruyla belirli bir perspektife oturtulabilir, 

daha yalın, daha sade bir şekilde şu soruyu sorabiliriz: 

Bizi dinliyorlar mı Batı’daki akademisyenler? Batılı 

sosyal bilimciler hakkında ne yazıyor, neler düşünü-

yoruz, ne çalışmalar yapıyoruz, umursuyorlar mı? 

Oysa bu ülkede cilt cilt kitaplar ve tezler yazılıyor 

Kant veya Hegel veyahut Levinas hakkında. Elbette 

bu kitaplar veya tezler tercüme edilmiyorlar diye 

çalışılmaları gereksizdir ve bütün emekler de boşuna-

dır denilemez. Fakat Batı medeniyet havzasının 

içinden konuşmak isteyen entelektüeller için bu 

konuda hakkında düşünmek mutlaka yerinde olacak-

tır. Zira akademi gibi evrenselliğe en açık sahalardan 

birinde bile bizi dinlemek istediklerinden şüphe 

etmek için kâfi miktarda delil var aslında. Bizden bir 

akademisyen oraya giderse bu sefer de orada 

Türkiyat anlatmıyor mu ekseriyetle? Yine yerel bilgi 

kaynağı olmanın sınırlarını aşamamak hali karşımıza 

çıkıyor. 

Batı’da bir akademisyen, bir entelektüel bir kitap 

derlediğinde ve bu kitapta bizden bir şeylere de yer 

vermek istediğinde tam olarak ne duymak istiyor 

entelektüellerimizden? Meselâ edebiyat teorisi 

üzerine bir kitap derlemesi yapıldığında, Batı medeni-

yeti içinden konuşmayı gerektirecek bir konuyu 

bizden bir teorisyene yazdırıyorlar mı? Yoksa bizden 

“sen kendi ülkendeki bir başka tarihi şahsiyet hakkında 

yaz ve öyle bir katkı sağla” mı diyorlar? Mevcut durum 

birincisine değil de ikincisine yakın gibi. Kimi entelektü-

ellerimiz Türkiye’de istedikleri kadar, meşrep itibarıyla 

Batılı bir tavra sahip olsun ve öğrencilerine/okurlarına 

İngiliz şiirini veya İspanyol romanlarını anlatsın tüm 

akademik hayatları boyunca, o medeniyet havzasın-

dan konuşmasına pek müsaade yok gibi.

Kısaca bu coğrafyanın insanından bu coğrafyanın 

anlatılması bekleniyor ve esasında bu yanlış bir beklen-

ti de değil. Oradan bakıldığında burada herkes yerel 

bir bilgi kaynağı gibi görünüyor ve burada yazılan her 

eser de otantiklik vasfını bir türlü aşamıyor. Bu resim, 

Elitizmin özellikle günümüzde, sorgulanır olduğu 

zamanımızda elitlerimizin de ne kadar elit olduğuna 

biraz daha yakından bakabilmeyi kolaylaştırabilir belki. 

Burada son derece ulaşılamaz olan entelijansıyamız 

istediği kadar İngiliz veya Alman edebiyatında 

mütebahhir görülsün, bu taleplerini Batı’ya tescil 

ettirmeleri için henüz vakit var gibi. (Tabi o vaktin 

geleceğini hâlâ düşünüyorlarsa. Düşünmüyorlarsa da 

düşünmeliler, zira romanın epistemolojisini anlamaya 

sıra geldiğinde kendilerine verilen sipariş on dokuzun-

cu yüzyıl Osmanlı romanını anlatmaları.)

Yazıyı bitirirken, şunun altını kalın çizgilerle çizelim ki 

entelijansıyamızın otantikliği aşması gerekmez, 

esasında aşmasına can atmak bir çeşit eziklik halidir. 

Dolayısıyla otantikliği aşamamaktan gelen bir 

serzeniş belgesi değil bu yazı. (Ayrıca bırakalım burada 

üretilen eserler kendi yolunu kendisi bulsun. Birileri 

“bunu dünya klasiği yapacağım demesin” hiçbir yerli 

romanlarımız için. “Hadi şu eseri kanona sokalım” 

demekle olmuyor üstelik bu işler.) Burada yapılmak 

istenen, evrensellik iddialarında bulunan entelijansıya-

nın ne kadar evrensel olduğunu sorgulama çabası. 

Şunu artık görelim ki, Türkiye’de Batılılıkla el ele giden 

elitizmin balonu Edirne’den dışarı çıktıktan sonra 

aniden sönüyor ve geriye, bir kere daha tekrar etmek 

gerekirse, yerel bilgi kaynağı olmaktan başka çare 

kalmıyor. Netice itibariyle olan da şu naif ve yersiz 

“dünya vatandaşlığı” iddiasına oluyor.
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Ağyâr ile sen geşt ü güzâr eyle çemende;

Ben ağlayayım hasret ile künc-i mihende.

Ey her gülüşü âleme bir gülşen-i hande,

Bir gün gelecek ağlayacaksın bana sen de.

Doğdum doğalı susmadı bir lâhza enînim

Gözyaşlarına peyrev olan ömrü hazînim

Ağlar gibi, çağlar gibi geçmekte. Eminim:

Bir gün gelecek ağlayacaksın bana sen de.

Süleyman Nazif

(Malta Geceleri, İstanbul 1924)
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