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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.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son devirlerin-
de yaşanan siyasal ve toplumsal değişime 
ışık tutar. Yazıları ve şiirleri, yaşadığı dönem-
de neşrolunan pekçok kadın mecmuasının 
yanısıra, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin yararına 
satılan kartpostallarda da yer almıştır.

Milletin tarihi, bazen belli kişilerin hayatında 
özetlenir. Böyle kişiler, hem millete hem de 
tarihe malolmuş kişilerdir; milletin hafızası 
rolü oynarlar; milletin yaşadıklarını yansıtan 
bir ayna rolü, hatta  “ayna imge” fonksiyonu 
görürler; Emin Saraç Hocamız Türkiye’nin 
ayna imgesi'ydi.

Tüm hayatlarını telefonlarda, görselliklerde, 
sosyal medyada sergileyenler; sadece daha 
radikal bir sonuçla yüzleşiyordu, olan buydu. 
Öyle ya; yediği yemekleri, giysileri, evi, 
doğum gününü, arabayı… vb teşhir edenler, 
neden Mahremiyetin ihlalinden bahsedebili-
yordu ki? 

Biden ile gelen yeni yönetimin Ortadoğu 
sorunlarına yaklaşımı tam olarak netleşmiş 
değil. Fakat hem seçim kampanyalarındaki 
söylemleri hem de görevi devralır almaz 
attığı bazı adımlar şimdiden Trump dönemin-
de esen rüzgarın tersine döndüğünü gösteri
yor.
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Bursa'daki erken İmparatorluk üslubunun, 
sanat alanında ulaştığı üstün teknik düzeyin 
örneklerini gördüğümüz Yeşil Cami, 
tabhaneli camiler grubu içerisinde yer alır.

İstanbul Üniversitesi Dinî Mûsikî Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli ile Balkanlarda-
ki derleme çalışmaları hakkında sohbet ettik.
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“Ne çâre? Hükm-i kaderdir, günah bu rütbe bükâ,

Düşün şu hikmeti kâfi ki sende var mı beka.”

Evlatlarına duyduğu tarifsiz sevgi ve şefkat duygusu-

nu sık sık yazıya döken Şair Nigâr’a göre, dünyanın 

gidişatını düzeltmenin, insanları barış ve esenlik 

içerisinde yaşatmanın tek yolu, çocukların terbiyesine 

emek vermekten geçmektedir. Bir çocuğun saygın bir 

insan olması, ancak eğitim ve terbiyeyle sağlanabilir. 

Bu çabanın aslî sorumluluğu ise, elbette “anne”ye 

aittir. Her şeyden evvel “Ana, çocuğuna Yaratan’ı 

anmayı, O’nun Bir’liğini öğretmelidir.”

Bir Mâder-i Mütehassir

Ya Rab bu ne ızdırâb u ahzân
Hiss eylediğim dilimde her ân!
Hasret, dinemez ‘azâb-ı nîrân
Ateșinde cism ü sîne sûzan!
Elbette beni eder perîșân…
Evlâd firâkıdır bu hüsrân
Yezdan acısın bu hâle Yezdan
Îcâz-nümâ olan o Sultân.    
(6 Șubat 1889)

Sultan II. Abdülhamid tarafından Şefkat nişanıyla 

ödüllendirilen Nigâr Hanım, Osmanlı kadın hareketi 

içerisinde müstesna bir yere sahiptir. Gerek günlükle-

riyle, gerekse roman, şiir tarzında verdiği eserleriyle 

Türk Edebiyatı’nda “kadın kimliğiyle” öncü bir yazar 

olarak kabul edilmektedir. Cemiyet hayatı içerisinde  

oldukça aktif bir şekilde yer alan Nigâr Hanım, Şişli’de 

bulunan konağında düzenlediği toplantılarda, Recâi-

zade Ekrem, Süleyman Nazif, Abdülhak Hâmid, Şeker 

Ahmed Paşa, Arminius Vambery, Paris sefiri Sâlih 

Münir Paşa gibi dönemin seçkin isimlerini ve sanat-

kârlarını ağırlamıştır. Bunun yanında, yaşamı boyunca 

Osmanlı hanım sultanlarıyla da yakın dostluk ilişkileri 

kurmuş, çeşitli vesilelerle hanedan mensupları ile bir 

araya gelmiştir. Romanya Kraliçesi Carmen Sylva, 

yabancı gazetelerde adına yer verilen Şair Nigâr 

Hanım’ı ilgiyle takip etmiş ve onu, “yazar ve statüsü 

değişmekte olan bir Türk kadını” olarak nitelemiştir. 

Şair Nigâr Hanım, 1 Nisan 1918’de yakalandığı Tifüs 

sebebiyle vefat etmiştir. Son Halife Abdülmecid 

Efendi, Nigâr Hanım’ın ölümünün ardından şöyle not 

düşmüştür: “Nisvân-ı Osmâniyyemiz, sizin fazl u 

kemâlinizi numûne-i imtisâl ittihaz eylerse ciddî ve 

metîn bir nesl-i âtiye mâlik olabiliriz.” Mehmed Fuad 

Köprülü’nün sözleri ile; 

“Eserlerinin değeri, bir kadın kalbinden koptuğunu 

geçecek ömrü boyunca tebessümle yâd edeceği en 

bahtiyâr zamanları olacaktır. 

Mehmet İhsan Bey’le Evliliği

“Kaderi tedbir hiçbir zaman değiştiremez”

Onbir yaşına geldiğinde, babası Macar Osman Paşa 

tarafından mektepten alınır; zirâ dinî emirler gereği, 

örtünme zamanı yaklaşmıştır. Böylece tahsiline, 

Çengelköy’de bulunan evlerinde bir müddet daha 

devam eder. Bu arada, dönemin Berlin Büyükelçisi 

Sadullah Paşa’nın aynı semtte bir yalısı bulunmaktadır 

ve Paşa’nın küçük kardeşi, Hacı Salih Bey adlı zâtın 

damadıdır. Sâlih Bey’in oğlu İhsan Bey ise Çengelköy 

İskelesi’nde Nigâr Hanım’ı görmüş ve birkaç netîcesiz 

isteme müracaatinden sonra, “kaderi tedbir hiçbir 

zaman değiştiremediğinden” 1874’te, nikâhları kıyılmış-

tır. İşte bu tarihten sonra, Nigâr Hanım’ın hayatı 

boyunca peşini bırakmayacak felâketler birbirini 

izlemiştir. Dokuz yaşındaki kardeşi Ali’nin kendisini 

görmeye gelirken fecî bir araba kazasında yaşamını 

yitirmesi bütün aile efradını mateme boğmuş, Nigâr 

Hanım’ın “ölümün korkunç acısını ilk defa duydum” 

dediği ve ömrünün sonuna kadar unutamadığı elîm 

     19. asır Türk edebiyatının öncü kadın şairi Nigâr 

Hanım, henüz çocukluk çağlarında şiir yazmaya başlar. 

Hayatı, tâbir-i câiz ise çile içinde geçen Şair Nigâr, en 

büyük teselliyi, acılarını kağıda döküp, kederini ve 

yalnızlığını okuyucularıyla paylaşmakta bulur. Yirmi 

defteri bulan ve Türk Edebiyatı’nda batılı anlamda 

günlük türünün ilk örnekleri sayılan hatıraları, şairin 

hayatına olduğu kadar, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

son devirlerinde yaşanan siyasal ve toplumsal değişi-

me de ışık tutar. Efsus (1886), Nîrân (1896), Aks-i Sadâ 

(1900), Elhân-ı Vatan ve Safahât-i Kalb, Şâir Nigâr’ın 

başlıca eserleridir. Yazıları ve şiirleri, yaşadığı dönem-

de neşrolunan pekçok kadın mecmuasının yanısıra, 

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin yararına satılan kartpostal-

larda da yer almıştır.

Sarılmıș kan içinde yerde bir genç nâtüvân kalmıș
Hilâl-i Ahmer ondan reng-i șefkat iștimâl almıș!
Șu gûn-âlûd olan sahra-yı vahșette yașayan mecrûh
Fedâi-yi vatandır sînesinde yaralar pür-hûn
Yetișsin imdâdına șefkat o kalb-i ibtilâ meșmum
Vatan-ı sıla el’an çarpıyor ey șefkat-i memduh
Yetișsin, gel dest-gîr ol sen ki mevhûb-u ileyhsin
İnâyet, merhamet, sen çünki mahbûb-u ileyhsin! 
(7 Șubat 1914)

Nigâr binti Osman

Şairemiz, çocukluk yıllarından başlayarak kaleme 

aldığı hatıralarını, “alınlarının kara yazısı benimkini 

andıran bahtsızlarımıza” dediği cefâkeş kadınlara ithâf 

etmiştir. Nigâr Hanım, asıl ismi Sandor Farkaş olan 

Macar Osman Paşa’dan olma, Keçecizâde Fuad 

Paşa’nın mühürdârı Nuri Bey’in kızı Emine Rif’âti’den 

doğmadır. Müslüman olduktan sonra Osman Nihâlî 

ismini alan babası, 1848 Macar İhtilâli’nin ardından 

Türkiye’ye sığınan bir subaydır. Annesi Emine hanım, 

güzel sanatlar ve şiirle pek alâkadar, nâzik bir kadındır. 

Çocukluk çağından itibaren Arapça ve Farsça öğrenen 

Nigâr binti Osman, 7 yaşında babası tarafından 

gönderildiği Madame Garos’un geceli mektebinde 

(Kadıköy Fransız Kız Mektebi) Fransızca tahsil etmiş-

tir. Yatılı mektebe başlamadan önce birkaç defa 

Kurân-ı Kerim’i hatmettiğini söyleyen Nigâr Hanım, 

piyano, dikiş-nakış, resim dersleri de almış; mektepte 

bulunan farklı milletlere mensup arkadaşlarıyla vakit 

geçirdikçe, İtalyanca, Rumca ve Ermenice’yi anlayıp 

konuşabilecek duruma gelmiştir. Çocukluk çağının, 

kendi deyimiyle, “târifle ve lâyıkıyla anlatması kâbil 

olmayan” yatılı okul yılları, yalnızlık ve keder içinde 

bir hadise olmuştur.

“Keder geçer, bırakır yâdigâr eserlerini!”

Şair Nigâr, evliliğinin ilk dönemlerinde şiddetli bir 

böbrek iltihabına tutularak hasta düşer. Hastalık uzun 

zaman yakasını bırakmaz; ancak birkaç yıl arayla Salih 

Münir, Salih Feridun ve Keramet isimlerini verdikleri 

üç erkek çocuğu dünyaya getirir. Hastalığı ağırlaştıkça, 

yeniden sıhhatine kavuşabilmek ümîdiyle, hekimlerin 

tavsiyesi üzerine sedyeyle Büyükada’ya naklolunur ve 

ailesinden, evlatlarından bir müddet ayrı düşmek 

zorunda kalır. Saadet zamanlarının çabucak geçiverdi-

ğini ve yerini kederli zamanlara bıraktığını söyleyen 

Nigâr Hanım, ondört yaşından itibaren şiir yazmaya 

başlar. Ancak yazdıklarının birer şiir değil, “şevk ve 

emel terâneleri içinde gizlenmiş birer yeis feryâdından 

ibaret” olduğunu söyler: “Bahtsızlık iniltilerimin aksini 

işitmek hevesine düştüm, bu eserler onun için basıldı.” 

Yine de gizleyemediği bir aşk hissi vardır gönlünde; 

fakat bu hissiyat, her şeyden önce güneşine, baharına, 

mehtabına kanamadığı, hayran olduğu vatanına, 

sonra da “ebeveyni ve evlâdına” münhasırdır. Peki ya 

İhsan Bey?

Yol Ayrımı

“Ey, şu yazıları yazdığım defterle yazıhanemin 

üzerini ıslatmaktan başka bir işe yaramayan 

gözyaşlarım!”

Hatıralarından öğrendiğimiz kadarıyla İhsan Bey, 

evlilikleri boyunca sefâhate düşkün bir hayat sürmüş-

tür. İlk zamanlar “ara sıra” ziyaretine gitse de, Büyüka-

da’da hastalığıyla mücadele eden zevcesi Nigâr 

Hanım’ın yanına zamanla uğramaz olur. İstanbul’daki 

konaklarında beraber yaşamakta oldukları görümcesi 

Besime Hanım ise, hayatı boyunca Nigâr Hanım’a 

eziyet etmiş, kardeşi İhsan’ın üzerindeki tesiriyle 

daima ona sıkıntı çektirmiş, çocuklarından sık sık ayrı 

düşmesine sebep olmuştur. Ne var ki, Nigâr Hanım’ın 

bütün çabalarına rağmen, ailesini son derece ihmâl 

eden İhsan Bey’in düzeleceği de yoktur. Birkaç defa 

ayrılıp, her defasında evlat hasretine dayanamayarak 

kocasının evine dönen Nigâr Hanım, “bir annenin 

çocukları için yapabileceği fedâkârlıkların hepsini 

yaptıktan sonra” kendisini birçok defa aldatan, alkol 

ve kumar düşkünü İhsan Bey’den 1889’da boşanır. 

Keder içinde geçen on yılın ardından önce annesini, 

annesinden bir yıl sonra da babasını toprağa verir.
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gösteren samîmiliği, geniş şöhretiyle, hiç mübalağaya 

düşmeyerek iddia olunabilir ki, Nigâr Hanım, şimdiye 

kadar yetişen Türk şairelerinin en büyüğüdür.” 
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Yalnızlık Labirentinin
Dolambaçlı Yollarında
Bir Osmanlı Kadın Şairi: 



“Ne çâre? Hükm-i kaderdir, günah bu rütbe bükâ,

Düşün şu hikmeti kâfi ki sende var mı beka.”

Evlatlarına duyduğu tarifsiz sevgi ve şefkat duygusu-

nu sık sık yazıya döken Şair Nigâr’a göre, dünyanın 

gidişatını düzeltmenin, insanları barış ve esenlik 

içerisinde yaşatmanın tek yolu, çocukların terbiyesine 

emek vermekten geçmektedir. Bir çocuğun saygın bir 

insan olması, ancak eğitim ve terbiyeyle sağlanabilir. 

Bu çabanın aslî sorumluluğu ise, elbette “anne”ye 

aittir. Her şeyden evvel “Ana, çocuğuna Yaratan’ı 

anmayı, O’nun Bir’liğini öğretmelidir.”

Bir Mâder-i Mütehassir

Ya Rab bu ne ızdırâb u ahzân
Hiss eylediğim dilimde her ân!
Hasret, dinemez ‘azâb-ı nîrân
Ateșinde cism ü sîne sûzan!
Elbette beni eder perîșân…
Evlâd firâkıdır bu hüsrân
Yezdan acısın bu hâle Yezdan
Îcâz-nümâ olan o Sultân.    
(6 Șubat 1889)

Sultan II. Abdülhamid tarafından Şefkat nişanıyla 

ödüllendirilen Nigâr Hanım, Osmanlı kadın hareketi 

içerisinde müstesna bir yere sahiptir. Gerek günlükle-

riyle, gerekse roman, şiir tarzında verdiği eserleriyle 

Türk Edebiyatı’nda “kadın kimliğiyle” öncü bir yazar 

olarak kabul edilmektedir. Cemiyet hayatı içerisinde  

oldukça aktif bir şekilde yer alan Nigâr Hanım, Şişli’de 

bulunan konağında düzenlediği toplantılarda, Recâi-

zade Ekrem, Süleyman Nazif, Abdülhak Hâmid, Şeker 

Ahmed Paşa, Arminius Vambery, Paris sefiri Sâlih 

Münir Paşa gibi dönemin seçkin isimlerini ve sanat-

kârlarını ağırlamıştır. Bunun yanında, yaşamı boyunca 

Osmanlı hanım sultanlarıyla da yakın dostluk ilişkileri 

kurmuş, çeşitli vesilelerle hanedan mensupları ile bir 

araya gelmiştir. Romanya Kraliçesi Carmen Sylva, 

yabancı gazetelerde adına yer verilen Şair Nigâr 

Hanım’ı ilgiyle takip etmiş ve onu, “yazar ve statüsü 

değişmekte olan bir Türk kadını” olarak nitelemiştir. 

Şair Nigâr Hanım, 1 Nisan 1918’de yakalandığı Tifüs 

sebebiyle vefat etmiştir. Son Halife Abdülmecid 

Efendi, Nigâr Hanım’ın ölümünün ardından şöyle not 

düşmüştür: “Nisvân-ı Osmâniyyemiz, sizin fazl u 

kemâlinizi numûne-i imtisâl ittihaz eylerse ciddî ve 

metîn bir nesl-i âtiye mâlik olabiliriz.” Mehmed Fuad 

Köprülü’nün sözleri ile; 

“Eserlerinin değeri, bir kadın kalbinden koptuğunu 

geçecek ömrü boyunca tebessümle yâd edeceği en 

bahtiyâr zamanları olacaktır. 

Mehmet İhsan Bey’le Evliliği

“Kaderi tedbir hiçbir zaman değiştiremez”

Onbir yaşına geldiğinde, babası Macar Osman Paşa 

tarafından mektepten alınır; zirâ dinî emirler gereği, 

örtünme zamanı yaklaşmıştır. Böylece tahsiline, 

Çengelköy’de bulunan evlerinde bir müddet daha 

devam eder. Bu arada, dönemin Berlin Büyükelçisi 

Sadullah Paşa’nın aynı semtte bir yalısı bulunmaktadır 

ve Paşa’nın küçük kardeşi, Hacı Salih Bey adlı zâtın 

damadıdır. Sâlih Bey’in oğlu İhsan Bey ise Çengelköy 

İskelesi’nde Nigâr Hanım’ı görmüş ve birkaç netîcesiz 

isteme müracaatinden sonra, “kaderi tedbir hiçbir 

zaman değiştiremediğinden” 1874’te, nikâhları kıyılmış-

tır. İşte bu tarihten sonra, Nigâr Hanım’ın hayatı 

boyunca peşini bırakmayacak felâketler birbirini 

izlemiştir. Dokuz yaşındaki kardeşi Ali’nin kendisini 

görmeye gelirken fecî bir araba kazasında yaşamını 

yitirmesi bütün aile efradını mateme boğmuş, Nigâr 

Hanım’ın “ölümün korkunç acısını ilk defa duydum” 

dediği ve ömrünün sonuna kadar unutamadığı elîm 

     19. asır Türk edebiyatının öncü kadın şairi Nigâr 

Hanım, henüz çocukluk çağlarında şiir yazmaya başlar. 

Hayatı, tâbir-i câiz ise çile içinde geçen Şair Nigâr, en 

büyük teselliyi, acılarını kağıda döküp, kederini ve 

yalnızlığını okuyucularıyla paylaşmakta bulur. Yirmi 

defteri bulan ve Türk Edebiyatı’nda batılı anlamda 

günlük türünün ilk örnekleri sayılan hatıraları, şairin 

hayatına olduğu kadar, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

son devirlerinde yaşanan siyasal ve toplumsal değişi-

me de ışık tutar. Efsus (1886), Nîrân (1896), Aks-i Sadâ 

(1900), Elhân-ı Vatan ve Safahât-i Kalb, Şâir Nigâr’ın 

başlıca eserleridir. Yazıları ve şiirleri, yaşadığı dönem-

de neşrolunan pekçok kadın mecmuasının yanısıra, 

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin yararına satılan kartpostal-

larda da yer almıştır.

Sarılmıș kan içinde yerde bir genç nâtüvân kalmıș
Hilâl-i Ahmer ondan reng-i șefkat iștimâl almıș!
Șu gûn-âlûd olan sahra-yı vahșette yașayan mecrûh
Fedâi-yi vatandır sînesinde yaralar pür-hûn
Yetișsin imdâdına șefkat o kalb-i ibtilâ meșmum
Vatan-ı sıla el’an çarpıyor ey șefkat-i memduh
Yetișsin, gel dest-gîr ol sen ki mevhûb-u ileyhsin
İnâyet, merhamet, sen çünki mahbûb-u ileyhsin! 
(7 Șubat 1914)

Nigâr binti Osman

Şairemiz, çocukluk yıllarından başlayarak kaleme 

aldığı hatıralarını, “alınlarının kara yazısı benimkini 

andıran bahtsızlarımıza” dediği cefâkeş kadınlara ithâf 

etmiştir. Nigâr Hanım, asıl ismi Sandor Farkaş olan 

Macar Osman Paşa’dan olma, Keçecizâde Fuad 

Paşa’nın mühürdârı Nuri Bey’in kızı Emine Rif’âti’den 

doğmadır. Müslüman olduktan sonra Osman Nihâlî 

ismini alan babası, 1848 Macar İhtilâli’nin ardından 

Türkiye’ye sığınan bir subaydır. Annesi Emine hanım, 

güzel sanatlar ve şiirle pek alâkadar, nâzik bir kadındır. 

Çocukluk çağından itibaren Arapça ve Farsça öğrenen 

Nigâr binti Osman, 7 yaşında babası tarafından 

gönderildiği Madame Garos’un geceli mektebinde 

(Kadıköy Fransız Kız Mektebi) Fransızca tahsil etmiş-

tir. Yatılı mektebe başlamadan önce birkaç defa 

Kurân-ı Kerim’i hatmettiğini söyleyen Nigâr Hanım, 

piyano, dikiş-nakış, resim dersleri de almış; mektepte 

bulunan farklı milletlere mensup arkadaşlarıyla vakit 

geçirdikçe, İtalyanca, Rumca ve Ermenice’yi anlayıp 

konuşabilecek duruma gelmiştir. Çocukluk çağının, 

kendi deyimiyle, “târifle ve lâyıkıyla anlatması kâbil 

olmayan” yatılı okul yılları, yalnızlık ve keder içinde 

bir hadise olmuştur.

“Keder geçer, bırakır yâdigâr eserlerini!”

Şair Nigâr, evliliğinin ilk dönemlerinde şiddetli bir 

böbrek iltihabına tutularak hasta düşer. Hastalık uzun 

zaman yakasını bırakmaz; ancak birkaç yıl arayla Salih 

Münir, Salih Feridun ve Keramet isimlerini verdikleri 

üç erkek çocuğu dünyaya getirir. Hastalığı ağırlaştıkça, 

yeniden sıhhatine kavuşabilmek ümîdiyle, hekimlerin 

tavsiyesi üzerine sedyeyle Büyükada’ya naklolunur ve 

ailesinden, evlatlarından bir müddet ayrı düşmek 

zorunda kalır. Saadet zamanlarının çabucak geçiverdi-

ğini ve yerini kederli zamanlara bıraktığını söyleyen 

Nigâr Hanım, ondört yaşından itibaren şiir yazmaya 

başlar. Ancak yazdıklarının birer şiir değil, “şevk ve 

emel terâneleri içinde gizlenmiş birer yeis feryâdından 

ibaret” olduğunu söyler: “Bahtsızlık iniltilerimin aksini 

işitmek hevesine düştüm, bu eserler onun için basıldı.” 

Yine de gizleyemediği bir aşk hissi vardır gönlünde; 

fakat bu hissiyat, her şeyden önce güneşine, baharına, 

mehtabına kanamadığı, hayran olduğu vatanına, 

sonra da “ebeveyni ve evlâdına” münhasırdır. Peki ya 

İhsan Bey?

Yol Ayrımı

“Ey, şu yazıları yazdığım defterle yazıhanemin 

üzerini ıslatmaktan başka bir işe yaramayan 

gözyaşlarım!”

Hatıralarından öğrendiğimiz kadarıyla İhsan Bey, 

evlilikleri boyunca sefâhate düşkün bir hayat sürmüş-

tür. İlk zamanlar “ara sıra” ziyaretine gitse de, Büyüka-

da’da hastalığıyla mücadele eden zevcesi Nigâr 

Hanım’ın yanına zamanla uğramaz olur. İstanbul’daki 

konaklarında beraber yaşamakta oldukları görümcesi 

Besime Hanım ise, hayatı boyunca Nigâr Hanım’a 

eziyet etmiş, kardeşi İhsan’ın üzerindeki tesiriyle 

daima ona sıkıntı çektirmiş, çocuklarından sık sık ayrı 

düşmesine sebep olmuştur. Ne var ki, Nigâr Hanım’ın 

bütün çabalarına rağmen, ailesini son derece ihmâl 

eden İhsan Bey’in düzeleceği de yoktur. Birkaç defa 

ayrılıp, her defasında evlat hasretine dayanamayarak 

kocasının evine dönen Nigâr Hanım, “bir annenin 

çocukları için yapabileceği fedâkârlıkların hepsini 

yaptıktan sonra” kendisini birçok defa aldatan, alkol 

ve kumar düşkünü İhsan Bey’den 1889’da boşanır. 

Keder içinde geçen on yılın ardından önce annesini, 

annesinden bir yıl sonra da babasını toprağa verir.
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gösteren samîmiliği, geniş şöhretiyle, hiç mübalağaya 

düşmeyerek iddia olunabilir ki, Nigâr Hanım, şimdiye 

kadar yetişen Türk şairelerinin en büyüğüdür.” 
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konturlarda siyahtan başka kırmızı rengin kullanımı 

dikkat çekicidir. Selçuklu eserlerinde görülen geomet-

rik geçmeler ve rumi çeşitlerinin yanı sıra yenilik olan 

hatayiler, pençler, natüralist karakterde çiçekler ve 

nebatî motifler görülmektedir. Aynı zamanda renkler 

daha zengin olup, sarı, yeşil, beyaz ve mor hâkimdir.

Yeşil Cami’de, İstanbul Çinili Köşk’ün giriş eyvanında 

olduğu gibi, çini mozayik ve renkli sırlı çiniler bir arada 

da kullanılmaktadır. Ayrıca geometrik ve bitkisel 

bezemelerle süslü mihrap, erken Osmanlı devri 

mihraplarının öncüsü olmuştur. İlk devir Bursa 

çinilerinde Selçuklu renkleri biraz daha mat olarak 

devam etmekte, sarı ve yeşil renklerde artış fark 

şeklinde bir plân üzerine kurulan bu bina Tebriz'deki 

Mavi Camii andırmaktadır.

Merkezde bir kubbe ile örtülü bir sahın bulunur. Haçın 

dört kolu yine kubbelerle örtülü ve kare seklinde dört 

sofa teşkil etmektedir. Ana kapının her iki tarafındaki 

birer merdiven yukarı kattaki hünkâr mahfiline çıkar. 

Merkezî sahın ile mihrap sahnı, her biri 12,5 metre 

çapındaki iki kubbe ile örtülüdür. Haçın giriş tarafında 

bulunan kolu, içeriden, mahfillere, merdivenlere ve 

dehlizlere mahsus kısımlarla ayrılmıştır. Haç kollarının 

dışta kalan dört kösesi de kubbe ile örtülmüştür. Bu 

düzene Selçuklu medreseleri ile Mısır'daki eyvanlı 

camilerde rastlanmaktadır; ancak. Mısır'daki camilerin 

eyvanı açık olduğu halde, Yeşil Camide kubbe ile 

örtülüdür.

Kuzey cephede girişin üstü, iki katlı olarak düzenlen-

miştir. Üst katta, hünkâr mahfili, maiyet odaları ile 

       Caminin banisi, Çelebi Sultan Mehmed tarafından 

1413 yılında inşasına başlanmış, Sultan II. Murad 

zamanında 1424 yılında tamamlanmıştır. Caminin 

mimarı, Hacı İvaz Paşa (Hacı İvaz bin Ahi Bayezid), çini 

ustaları; Muhammed Mecnun ile Tebrizli ustalardır. 

Nakkaş ise Ali bin İlyas Ali'dir.

Yapının taç kapısında bir inşa kitabesi vardır. Bu kitabe-

ye göre yapı; H. Zilhicce 822 / M. Aralık 1419-Ocak 1420 

yılında inşa edilmiştir. Hünkâr mahfilinin orta avluya 

bakan cephesinin üst kesiminde de bir usta kitabesi 

bulunmaktadır. Bu kitabeden süslemelerin, H. Rama-

zan 827 / M. Ağustos 1424 yılında tamamlandığı anlaşıl-

maktadır. Yapının vakfiyesi, 

28 Mart 1419 tarihlidir. 

Bursa'daki erken İmparator-

luk üslubunun, sanat alanın-

da ulaştığı üstün teknik 

düzeyin örneklerini vermek-

tedir. Yapı tabhaneli camiler 

grubu içerisinde yer alır. 

Orta avlu, harim, eyvanlar 

ve tabhane mekânlarından 

oluşan, birimler -kuzeydeki 

iki tabhane mekânı hariç- 

kubbe ile örtülüdür. Haç 

sahnişin sofaları bulunmaktadır. Yapının son cemaat 

yeri planlanmış olmasına karşın yapılmamıştır.

Yapı, mermer ve kesme taşla, son derece özenli bir 

şekilde inşa edilmiştir. Duvarların pencerelerle bölün-

mesi, cephede yer alan zengin mermer süsleme 

geleneği daha sonra Bursa Osmanlı eserlerinde sürdü-

rülür. Yeşil Cami'de, duvarların üst kısmında ve kubbe-

lerde temizlenen sıvaların, altınlı çiniler kadar zengin, 

çok renkli kalemişleri meydana çıkarılmış ve caminin, 

aslında bir saray gibi zengin, fakat mübalağaya kaçma-

yan, mimarîye bağlı ve ona tâbi bir süsleme sanatının 

en parlak abidesi olduğu anlaşılmıştır. Mihrap tarafın-

daki yan odalarla girişin iki yanındaki odaların kıble 

duvarları yaşmaklı bir ocak, masalık, dolaplar ve 

nişlerle kaplanmış; üstte geometrik süslemeli panolar 

halinde alçı kabartma süslemelidir.

Yeşil Cami, erken Osmanlı devrinin anıtsal karakterli 

ve mükemmel bir çini isçiliğinin sergilendiği nadir 

yapılardandır. Yapının içinde, hemen hemen bütün 

mekânlar çini ile süslenmiştir. Giriş eyvanı, tabhane 

mekânları, harim, mihrap, eyvanlar, hünkâr ve 

müezzin mahfilleri ve maiyet odakları ile şahnisin 

sofaları çinilerle kaplanmıştır. Bunlar, Selçuklulardan 

farklı olarak, levhalar halinde çok renkli sır tekniği ile 

yapılmış; fakat örnekler mozaik çinilere benzetilerek, 

şaşırtıcı bir etki yaratılmıştır. Renk sınırlarını ayıran 
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edilmektedir. Ayrıca altın da kullanılmıştır. Kırmızı, 

genellikle altın veya sarı renk için konturları belirleye-

cek şekilde görülmektedir. Geometrik şekiller, yazı 

dekoru, rumiler ve hatayiler Selçuk devri çinilerinin 

dekorunu devam ettirmekle beraber, Bursa'da bunlar 

nebati motifler ve natüralist çiçeklerle fazlasıyla 

zenginleştirilmiş ve Selçuklu devri motifleri de değişik 

yeni bir anlayışla ele alınmıştır. Yeşil Cami’de farklı 

tekniklerdeki çinili bezemeler oldukça yoğundur. Cami-

nin bütün mekânlarında çini süslemeler görülmekte-

dir. Bu yapıda renkli sır tekniği ile uygulanan çinilerin 

hepsinde sarı renk görülmektedir. Yeşil Cami’de sarı 

rengin yanında altının da kullanımı ile çok farklı bir etki 

yaratılmıştır. Asya gelenekli olduğu düşünülen renkli 

sır tekniği ve sarı renk ile Bursa’daki yapılar ilk devir 

Osmanlı çinileri için bir koleksiyon oluşturmaktadır. Sarı 

rengin birkaç tonunu bu camide görmek mümkündür. 

Altının kullanımıyla birlikte yelpaze daha zenginleşmiştir 

Renkli sır tekniğinin dolayısıyla sarı rengin Timur 

dönemiyle bağdaştırılması cami mihrabında bulunan 

kitabeden kaynaklanmaktadır. Timur devri Türkistan ve 

İran eserlerinde uygulanan cuerda seca çinilerle Anadolu 

örneklerinin benzerliği dikkat çekicidir. Semerkant'ın ünlü 

medreselerinde ve Sah Zinde türbelerinde, İran’da Tebriz 

Gök Mescid ve büyük ustalıkla islenen renkli sır tekniği 

Osmanlı eserlerinde aynı başarıyla uygulanmıştır. 

Yeşil Cami ve türbesinin çinilerinin devrin keramik merke-

zi İznik’te yapıldığı kabul edilmemektedir. İznik’te beş 

sene süre ile yapılan kazılardan, 1984 yazında yapılan 

kazıda, sadece sarı renkte renkli sırın kullanıldığı, deneme 

için yapıldığı anlaşılan tek bir çini parçasına rastlanılmıştır. 

İmalatın Bursa, Edirne ve İstanbul’da, yapıların yakınına 

kurulan küçük atölyelerde yapıldığı tahmin edilmektedir. 

Erken Osmanlı çini süslemesinin Uzak Doğu, Timur devri 

etkili en ilginç ve yeni örnekleri, yukarıda adı geçen “renkli 

sır” (cuerda seca) tekniğinde üretilen çinilerdir. 

Osmanlı çini sanatının bu ilk muhteşem çinili eseri, çok 

köklü bir geçmişi olan mozaik çini tekniği ile zamanının 

yeniliği olan renkli sır tekniğini çok güzel bir şekilde 

birleştirmiştir.
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konturlarda siyahtan başka kırmızı rengin kullanımı 

dikkat çekicidir. Selçuklu eserlerinde görülen geomet-

rik geçmeler ve rumi çeşitlerinin yanı sıra yenilik olan 

hatayiler, pençler, natüralist karakterde çiçekler ve 

nebatî motifler görülmektedir. Aynı zamanda renkler 

daha zengin olup, sarı, yeşil, beyaz ve mor hâkimdir.

Yeşil Cami’de, İstanbul Çinili Köşk’ün giriş eyvanında 

olduğu gibi, çini mozayik ve renkli sırlı çiniler bir arada 

da kullanılmaktadır. Ayrıca geometrik ve bitkisel 

bezemelerle süslü mihrap, erken Osmanlı devri 

mihraplarının öncüsü olmuştur. İlk devir Bursa 

çinilerinde Selçuklu renkleri biraz daha mat olarak 

devam etmekte, sarı ve yeşil renklerde artış fark 

şeklinde bir plân üzerine kurulan bu bina Tebriz'deki 

Mavi Camii andırmaktadır.

Merkezde bir kubbe ile örtülü bir sahın bulunur. Haçın 

dört kolu yine kubbelerle örtülü ve kare seklinde dört 

sofa teşkil etmektedir. Ana kapının her iki tarafındaki 

birer merdiven yukarı kattaki hünkâr mahfiline çıkar. 

Merkezî sahın ile mihrap sahnı, her biri 12,5 metre 

çapındaki iki kubbe ile örtülüdür. Haçın giriş tarafında 

bulunan kolu, içeriden, mahfillere, merdivenlere ve 

dehlizlere mahsus kısımlarla ayrılmıştır. Haç kollarının 

dışta kalan dört kösesi de kubbe ile örtülmüştür. Bu 

düzene Selçuklu medreseleri ile Mısır'daki eyvanlı 

camilerde rastlanmaktadır; ancak. Mısır'daki camilerin 

eyvanı açık olduğu halde, Yeşil Camide kubbe ile 

örtülüdür.

Kuzey cephede girişin üstü, iki katlı olarak düzenlen-

miştir. Üst katta, hünkâr mahfili, maiyet odaları ile 

       Caminin banisi, Çelebi Sultan Mehmed tarafından 

1413 yılında inşasına başlanmış, Sultan II. Murad 

zamanında 1424 yılında tamamlanmıştır. Caminin 

mimarı, Hacı İvaz Paşa (Hacı İvaz bin Ahi Bayezid), çini 

ustaları; Muhammed Mecnun ile Tebrizli ustalardır. 

Nakkaş ise Ali bin İlyas Ali'dir.

Yapının taç kapısında bir inşa kitabesi vardır. Bu kitabe-

ye göre yapı; H. Zilhicce 822 / M. Aralık 1419-Ocak 1420 

yılında inşa edilmiştir. Hünkâr mahfilinin orta avluya 

bakan cephesinin üst kesiminde de bir usta kitabesi 

bulunmaktadır. Bu kitabeden süslemelerin, H. Rama-

zan 827 / M. Ağustos 1424 yılında tamamlandığı anlaşıl-

maktadır. Yapının vakfiyesi, 

28 Mart 1419 tarihlidir. 

Bursa'daki erken İmparator-

luk üslubunun, sanat alanın-

da ulaştığı üstün teknik 

düzeyin örneklerini vermek-

tedir. Yapı tabhaneli camiler 

grubu içerisinde yer alır. 

Orta avlu, harim, eyvanlar 

ve tabhane mekânlarından 

oluşan, birimler -kuzeydeki 

iki tabhane mekânı hariç- 

kubbe ile örtülüdür. Haç 

sahnişin sofaları bulunmaktadır. Yapının son cemaat 

yeri planlanmış olmasına karşın yapılmamıştır.

Yapı, mermer ve kesme taşla, son derece özenli bir 

şekilde inşa edilmiştir. Duvarların pencerelerle bölün-

mesi, cephede yer alan zengin mermer süsleme 

geleneği daha sonra Bursa Osmanlı eserlerinde sürdü-

rülür. Yeşil Cami'de, duvarların üst kısmında ve kubbe-

lerde temizlenen sıvaların, altınlı çiniler kadar zengin, 

çok renkli kalemişleri meydana çıkarılmış ve caminin, 

aslında bir saray gibi zengin, fakat mübalağaya kaçma-

yan, mimarîye bağlı ve ona tâbi bir süsleme sanatının 

en parlak abidesi olduğu anlaşılmıştır. Mihrap tarafın-

daki yan odalarla girişin iki yanındaki odaların kıble 

duvarları yaşmaklı bir ocak, masalık, dolaplar ve 

nişlerle kaplanmış; üstte geometrik süslemeli panolar 

halinde alçı kabartma süslemelidir.

Yeşil Cami, erken Osmanlı devrinin anıtsal karakterli 

ve mükemmel bir çini isçiliğinin sergilendiği nadir 

yapılardandır. Yapının içinde, hemen hemen bütün 

mekânlar çini ile süslenmiştir. Giriş eyvanı, tabhane 

mekânları, harim, mihrap, eyvanlar, hünkâr ve 

müezzin mahfilleri ve maiyet odakları ile şahnisin 

sofaları çinilerle kaplanmıştır. Bunlar, Selçuklulardan 

farklı olarak, levhalar halinde çok renkli sır tekniği ile 

yapılmış; fakat örnekler mozaik çinilere benzetilerek, 

şaşırtıcı bir etki yaratılmıştır. Renk sınırlarını ayıran 
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edilmektedir. Ayrıca altın da kullanılmıştır. Kırmızı, 

genellikle altın veya sarı renk için konturları belirleye-

cek şekilde görülmektedir. Geometrik şekiller, yazı 

dekoru, rumiler ve hatayiler Selçuk devri çinilerinin 

dekorunu devam ettirmekle beraber, Bursa'da bunlar 

nebati motifler ve natüralist çiçeklerle fazlasıyla 

zenginleştirilmiş ve Selçuklu devri motifleri de değişik 

yeni bir anlayışla ele alınmıştır. Yeşil Cami’de farklı 

tekniklerdeki çinili bezemeler oldukça yoğundur. Cami-

nin bütün mekânlarında çini süslemeler görülmekte-

dir. Bu yapıda renkli sır tekniği ile uygulanan çinilerin 

hepsinde sarı renk görülmektedir. Yeşil Cami’de sarı 

rengin yanında altının da kullanımı ile çok farklı bir etki 

yaratılmıştır. Asya gelenekli olduğu düşünülen renkli 

sır tekniği ve sarı renk ile Bursa’daki yapılar ilk devir 

Osmanlı çinileri için bir koleksiyon oluşturmaktadır. Sarı 

rengin birkaç tonunu bu camide görmek mümkündür. 

Altının kullanımıyla birlikte yelpaze daha zenginleşmiştir 

Renkli sır tekniğinin dolayısıyla sarı rengin Timur 

dönemiyle bağdaştırılması cami mihrabında bulunan 

kitabeden kaynaklanmaktadır. Timur devri Türkistan ve 

İran eserlerinde uygulanan cuerda seca çinilerle Anadolu 

örneklerinin benzerliği dikkat çekicidir. Semerkant'ın ünlü 

medreselerinde ve Sah Zinde türbelerinde, İran’da Tebriz 

Gök Mescid ve büyük ustalıkla islenen renkli sır tekniği 

Osmanlı eserlerinde aynı başarıyla uygulanmıştır. 

Yeşil Cami ve türbesinin çinilerinin devrin keramik merke-

zi İznik’te yapıldığı kabul edilmemektedir. İznik’te beş 

sene süre ile yapılan kazılardan, 1984 yazında yapılan 

kazıda, sadece sarı renkte renkli sırın kullanıldığı, deneme 
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varsa gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Güfte işleminin 

de tamamlanmasıyla eseri notaya alıyoruz.

Bir eserin derleme çalışmasına girmesi için sizin 

açınızdan neler önemlidir? Örneğin Balkanlar’da 

derleme çalışması yaparken sadece yerel dilleri 

içeren eserler mi çalışmanız kapsamında?

Eserin dilinin Türkçe veya yerel dil olması bizim dikkate 

almadığımız bir konu. Zira Hz. Mevlana’nın dediği gibi 

“Yeryüzünde nice diller var nice diller, fakat hepsinde 

anlam bir.” Bizim çalışmalarımız dini müziği kapsıyor. 

Dolayısıyla konusu Allah (c.c.) sevgisi, Hz. Peygamber 

(s.a.v.) sevgisi, muhabbeti, Allah’ın veli kullarına 

kaynaklanan sevgiden kaynaklanan eserler bizi ilgilen-

diriyor.  Yani tasavvufi olan irfan içeren tüm eserler 

bizim çalışmamız kapsamında. Bunun adı şarkı olur, 

türkü olur, ilahi olur hiç fark etmez.  Bunu ister Boşnak-

ça ister Arnavutça ister Türkçe yapsın biz derliyoruz, 

kayıt altına alıyoruz. Farsça’nın da bu coğrafyada 

edebiyat dili olması, Arapça’nın din dili olması sebebiy-

le her yerde karşımıza bu diller de çıkıyor. 

bu açıdan da meşk oldukça önemlidir. Günümüz tekno-

loji çağında ise yeni intikal sistemlerine ihtiyaç duydu-

ğumuzu ciddi bir şekilde tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla 

bir gün bu eserlere tekrar ihtiyaç duyduğumuzda, 

onlara tekrar ulaşabilmek için muhakkak ve muhak-

kak bu eserlerin kayıt altına alınması gerektiğini 

düşünüyoruz. Fuat Köprülü hocanın “Bir gün bir yerin 

Türk yurdu olduğunu ispata ihtiyaç duyarsanız burada-

ki en büyük deliliniz halkiyat çalışmaları olacaktır.” 

sözünü de bu noktada hatırlarsak bir gün biz buraday-

dık diyeceğimiz bir temelden de ziyade bu eşsiz kültür 

hazinesini kayıt altına almak ve kaybolmasını 

önlemek derleme çalışmalarının asıl maksadıdır. Biz 

bir eseri derlediğimizde yani notaya aldığımızda 

sadece o eseri değil buradaki yaşanmışlığı kaydediyo-

ruz. Dolayısıyla günümüz için derleme çalışmaları acil 

yapılması gereken büyük bir hizmettir. Eski ile köprü 

vazifesi gören bu eserleri bilen büyüklerimiz hayatları-

nın belki de son kısmındalar ve hafızalarında var olan 

bu eserler de eğer ki kaydedilmezse onlarla beraber 

sırlanacaklar. Ben derleme faaliyetlerine kısaca 

“Tarihin imbiğinden süzülen bu irfan medeniyetini 

Bu ayki söyleşimizde İstanbul Üniversitesi Dinî Mûsikî 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. 

Ubeydullah Sezikli ile beraber olduk. Hocamız hakkın-

da kısaca bir malumat arz edelim:

Ubeydullah Sezikli, 1974 Çorum doğumlu. İlk, orta ve 

lise eğitimlerini Bursa’da tamamlamış ve Bursa Büyük-

şehir Belediyesi Konservatuarı’nın dört yıllık ses 

eğitimi bölümünden 1996 yılında mezun olmuş. Tekke 

mûsikîsi tavır ve üslubunu Çorum Ulucami İmamı 

Hafız Recep Camcı’dan, ney eğitimini ise Neyzen 

Ömer Erdoğdular’dan almış. Ulusal ve uluslararası 

birçok etkinlikte Türk müziğini temsil etmiş olan 

hocamız, hâlen İstanbul Üniversitesi Dini Mûsikî 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü ve 
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ve tel kudretiyle var 
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Türk Din Mûsikisi Anabilim Dalı Başkanlığını devam 

ettirmektedir. 

Ubeydullah Hocamızla, Fakültedeki odasında gerçek-

leştirdiğimiz sohbetimize başlamadan hemen evvel 

büyük bir mutluluk ve heyecanla son gözdesi olan 

“Evlâd-ı Fatihândan Kadim Sesler: Balkan İlahileri 2” ve 

Sancaktepe Belediyesi’nin katkıları ile hazırlanan 

"Tasavvuf Geleneğinde Çorum’da Dinî Mûsikî Geleneği" 

isimli yeni çıkan eserlerini hediye etti. Uzun yıllardır 

emek verdiği eserler bu kitap çalışmaları. Balkan 

İlahileri kitabının birinci cildi ise 2018 yılında yine T.C. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla yayımlan-

mıştı. Bu üç eser kapsamında Anadolu ve Balkanlar’da-

ki Osmanlı sözlü ve yazılı kültürün izleri sürülmüş, dini 

mûsikî özelinde derleme çalışmaları yapılarak Osmanlı 

tekke kültürünün bu coğrafyalarda canlı olarak yaşadı-

ğı ve sürdürüldüğü tespit edilmiştir. Hazır kitabı 

elimize alınca sohbetin konusu bir anda derlemeler 

oldu ve başladık muhabbete…

Derleme çalışmalarının özellikle son yüzyılla 

birlikte yoğunluk kazandığını görüyoruz. Hatta 

günümüzde çok daha fazla ehemmiyet verilen bir 

mevzu değil mi hocam? Siz de bu hususta ciddi 

günümüze ve gelecek nesillere aktarmak” diyorum.

Derleme çalışması nasıl bir işlemle gerçekleşiyor? 

Derleme yaparken önce kaynak kişiyi buluyoruz ve 

okuduğu eseri başından sonuna kadar sesli ve/veya 

sesli, görüntülü kaydediyoruz. Her ne okursa okusun, 

dili veya konusu her neyse kaydediyoruz. Kaynak kişi, 

eseri okurken asla durdurmuyoruz, soru sormuyoruz, 

detone de olsa icrasını yarıda bırakmıyoruz. Genelde 

ellerinde güfte mecmuaları oluyor ve ona bakarak 

okuyorlar. Özellikle tekkelerdekiler ne biliyorlarsa 

bildikleri kadarını okuyorlar. Bu kayıt işleminden sonra 

uzman arkadaşlarımla almış olduğumuz kayıtları 

inceliyoruz. Bizim daha önceden bildiğimiz başka bir 

eserin melodisine bu güfte giydirilmiş mi, yoksa arabesk 

niteliği taşıyan eskiye ait değil günümüzde oluşturul-

muş basit (cami altı) bir eser mi diye inceliyoruz. 

Melodik olarak böyle bir sınıflandırma yaptıktan sonra 

eserin orijinalliğine kanaat getirirsek sonraki aşama 

olarak güftesini inceliyoruz. Güftenin dilini ve edebiyatı 

bilen uzman kişiler tarafından tashihe muhtaç şiirler 

gayret gösteren hocalarımızdansınız. Derleme 

çalışmalarının günümüzde daha fazla yapılıyor 

olmasının sebebi nedir?

Türk müziğinin nakil, intikal sistemi geleneksel açıdan 

meşk sistemidir. Birileri birilerinden öğrenerek, fem-i 

muhsin dediğimiz düzgün bir ağızdan öğrenme ve 

öğretme isteği bir eserin nota ile yazılmasını engelle-

miş. Bu o kişilerin nota bilmediğini değil, notaya itibar 

etmedikleri kanısını bizde oluşturuyor. Bu sistemle de 

günümüze kadar gelmiş binlerce eser var. Dolayısıyla 
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8 ŞUBAT     20219RÖPORTAJ

Neden Balkanlar’da derleme çalışmaları yaptınız?

Gelenek ve göreneklerin kaybedilmeden, toplumların 

dini hassasiyetlerinin mûsikî aracılığıyla göstermesi 

durumunu incelemek ve dini sözlü sanat alanındaki 

sosyo-kültürel birikimlerin öneminin açığa çıkarılması 

maksadıyla bu çalışmaya başlamıştık. Bir medeniyet 

kolay tesis edilemiyor. Kolay tesis edilemediği gibi de 

kolayca elden gitmiyor. Balkanlar’daki bu medeniyet, 

onların içinden geçtikleri Komünizm gibi bir belanın 

varlığına karşı bu medeniyeti elde tutma, kaybetme-

me isteği ve mücadelesini perçinlemiş. Çok sık bir 

araya gelmeleri, beraber meşk etmeleri, mevlîd-i şerîf 

etrafında buluşma gayretleri onları bu kültüre sımsıkı 

bağlamış. Bir düşünür “Sitenin(şehrin) en son yıkılan 

duvarı müziktir.” diyor. Ben de aynı kanaatteyim. Bu 

duvar inşallah yıkılmaz. Bizim bir oluşumuzun, 

beraber oluşumuzun, aynı kaynaktan beslendiğimizin 

göstergelerindendir müzik. Bizim türkülerimizi, şarkıla-

rımızı kendi özlerinden gelen Balkan müziğini 

dinleyenler hâlâ var. Sayıları da azımsanmayacak 

kadar. Bizler bu bölgede ses ve tel kudretiyle var 

olmaya devam ediyoruz. Balkanlar’da derlediğimiz 

ilahiler, eserler hem bizim hem bölge halkının geçmişi. 

Bu geçmişin üzerindeki tozu kaldırarak birlik ve 

beraberliğimizi sağlamlaştırıyoruz. Bu çalışmadan 

Balkanlar’daki ilgililer de mutlular. Bu gelenekli eserle-

rin deformasyonlarını temizleyip, tashih edip günlük 

hayata yeni teknoloji ile adapte edilmesine vesile 

oluyoruz. Bugüne kadar kalmış, nesiller boyu aktarıl-

mış bu eserleri gelecek nesiller de nesillerimiz de 

taşımaya devam edecekler. Sitenin son duvarı dimdik 

ayakta kalmaya bu sayede devam edecek inşallah. 

Balkanlar’da derleme çalışmaları kapsamında en 

çok hangi şairin şiirlerine rastladınız?

Yunus Emre, Niyazi Mısri, Eşrefoğlu Rumi, Hasan 

Sezai, Pir Sultan Abdal gibi bazı şairlerimiz Anadolu’ya, 

Balkanlara yani bu coğrafyaya mâl olmuş kişiler. Bu 

şairlerin bazı şiirlerinin Arnavutça’ya, Boşnakça’ya 

çevrildiğine de şahit oluyoruz. Yine burada Süleyman 

Çelebi Hazretlerinin Vesiletü’n-Necat adlı mevlid-i 

şerif eserini hatırlamakta fayda var. Zira bu eser de 

birçok dile çevrilmiş, çevrilmekle kalmamış bu bölge-

lerde hâlâ yaygın bir şekilde icra ediliyor. Tabi burada 

Ahmet Yesevi Hazretlerinden açıla gelen bir koridor 

neticesinde bölgede yetişen Şeyh Hacı Ömer Lütfi, 

Hacı Hafız Ahmet Fethi Efendi, Hafız Abdül Malik 

Hilmi, Selim-i Sâni gibi şairlerin şiirlerine de sıkça 

rastladık. Bu koridor özde hepsine aynı şeyi söyletiyor 

fakat şekil ve dil itibariyle birbirlerinden farklı olabili-

yorlar. Yaptığımız derlemeler sayesinde bunu çok net 

bir şekilde görebiliyoruz. 

Derleme çalışmaları neticesinde sosyolojik ve 

antropolojik olarak Balkanlar hakkında neler 

söyleyebilirsiniz?

Osmanlı fethettiği bölgelere üç büyük kurumsal 

yapıyla gitti; medrese, vakıf ve tekke. Yani ilim, irfan 

ve yardım. Elbette fethedilen bölge imar edilmiş, 

bölgenin halkının refah seviyesi yükseltilmeye gayret 

edilmiş. Ancak bunların ötesinde bir şey daha götürül-

müş; dervişler. Dervişler orada İslam’ın gülen yüzü 

olmuş ve İslam’ı büyük bir muhabbetle bölge insanına 

tanıtmışlar. Aslında bunun için özel gayret gösterme-

mişler sadece kendilerinin İslam’ı yaşamaları bunu 

sağlamış.  Bu şekilde zor kullanılmadan Müslüman 

olan insanlar, başlarındaki idareciler değişince de eski 

inançlarına dönmemişler ve nesiller boyu Müslüman 

olarak yaşamaya devam etmişler. Balkanlar da bu 

durumun en güzel örneklerinden birisidir. Balkanlarda-

ki bu teba milliyetçi, vatansever ve Müslüman olan 

insanlar. Balkanların sosyolojik yapısına bakacak 

olursak diğer bütün Müslüman kesimle onları kesişti-

ren en önemli unsurlardan biri mevlid-i şerif. İslam’ı 

günümüze kadar taşıyabilmelerinin de en önemli 

etkenlerinden biri yine mevlid-i şerif. Derleme çalışma-

ları yaparken yine dindeki ve günlük hayattaki kelime 

literatürünü inceleme imkânına sahip oluyoruz. 

Türkler, İslam dinini ve ritüellerini sembolize eden 

kelimeleri Arap ve İran menşeili kelimeler ile adlandırıp, 

daha sonraki süreçte de birçoğunu Türkleştirmiş ve 

Türkçe olarak günlük hayatta kullanmış ve kullanıyor. 

Balkanlar’da da bu durumu Türkçe olarak görüyoruz. 

Balkanlar’a İslam’ı tanıtan, götüren Türkler, İslam 

ritüellerini Türkçe ifadelerle tanıtmışlar tabii olarak. Bu 

da derleme çalışmaları yaparken yerel dilde söylenmiş 

tasavvufi şiirlerde açık bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Gerek Anadolu’da gerekse Anadolu’nun civar 

bölgelerinde yapmış olduğunuz bu arşiv çalışma-

ları için size ve bu çalışmaya destek veren herkese 

bu vesile ile teşekkür ederiz hocam.

Balkanlar’daki bu medeniyet, onların içinden geçtikleri Komünizm gibi bir bela-
nın varlığına karşı   bu medeniyeti elde tutma, kaybetme me isteği ve mücadele-
sini perçinlemiş.

Balkanların sosyolojik yapısına bakacak olursak diğer bütün Müslüman kesim-
le onları kesiştiren ve İslam’ı günümüze kadar taşıyabilmelerinin de en önemli 
etkenlerinden birisi de mevlid-i şeriftir.

Müzik, Balkanlarla bir 
oluşumuzun, beraber 
oluşumuzun, aynı 
kaynaktan 
beslendiğimizin 
göstergelerindendir.
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durumunu incelemek ve dini sözlü sanat alanındaki 

sosyo-kültürel birikimlerin öneminin açığa çıkarılması 

maksadıyla bu çalışmaya başlamıştık. Bir medeniyet 

kolay tesis edilemiyor. Kolay tesis edilemediği gibi de 

kolayca elden gitmiyor. Balkanlar’daki bu medeniyet, 

onların içinden geçtikleri Komünizm gibi bir belanın 

varlığına karşı bu medeniyeti elde tutma, kaybetme-

me isteği ve mücadelesini perçinlemiş. Çok sık bir 

araya gelmeleri, beraber meşk etmeleri, mevlîd-i şerîf 

etrafında buluşma gayretleri onları bu kültüre sımsıkı 

bağlamış. Bir düşünür “Sitenin(şehrin) en son yıkılan 

duvarı müziktir.” diyor. Ben de aynı kanaatteyim. Bu 

duvar inşallah yıkılmaz. Bizim bir oluşumuzun, 

beraber oluşumuzun, aynı kaynaktan beslendiğimizin 

göstergelerindendir müzik. Bizim türkülerimizi, şarkıla-

rımızı kendi özlerinden gelen Balkan müziğini 

dinleyenler hâlâ var. Sayıları da azımsanmayacak 

kadar. Bizler bu bölgede ses ve tel kudretiyle var 

olmaya devam ediyoruz. Balkanlar’da derlediğimiz 

ilahiler, eserler hem bizim hem bölge halkının geçmişi. 

Bu geçmişin üzerindeki tozu kaldırarak birlik ve 

beraberliğimizi sağlamlaştırıyoruz. Bu çalışmadan 

Balkanlar’daki ilgililer de mutlular. Bu gelenekli eserle-

rin deformasyonlarını temizleyip, tashih edip günlük 

hayata yeni teknoloji ile adapte edilmesine vesile 

oluyoruz. Bugüne kadar kalmış, nesiller boyu aktarıl-

mış bu eserleri gelecek nesiller de nesillerimiz de 

taşımaya devam edecekler. Sitenin son duvarı dimdik 

ayakta kalmaya bu sayede devam edecek inşallah. 

Balkanlar’da derleme çalışmaları kapsamında en 

çok hangi şairin şiirlerine rastladınız?

Yunus Emre, Niyazi Mısri, Eşrefoğlu Rumi, Hasan 

Sezai, Pir Sultan Abdal gibi bazı şairlerimiz Anadolu’ya, 

Balkanlara yani bu coğrafyaya mâl olmuş kişiler. Bu 

şairlerin bazı şiirlerinin Arnavutça’ya, Boşnakça’ya 

çevrildiğine de şahit oluyoruz. Yine burada Süleyman 

Çelebi Hazretlerinin Vesiletü’n-Necat adlı mevlid-i 

şerif eserini hatırlamakta fayda var. Zira bu eser de 

birçok dile çevrilmiş, çevrilmekle kalmamış bu bölge-

lerde hâlâ yaygın bir şekilde icra ediliyor. Tabi burada 

Ahmet Yesevi Hazretlerinden açıla gelen bir koridor 

neticesinde bölgede yetişen Şeyh Hacı Ömer Lütfi, 

Hacı Hafız Ahmet Fethi Efendi, Hafız Abdül Malik 

Hilmi, Selim-i Sâni gibi şairlerin şiirlerine de sıkça 

rastladık. Bu koridor özde hepsine aynı şeyi söyletiyor 

fakat şekil ve dil itibariyle birbirlerinden farklı olabili-

yorlar. Yaptığımız derlemeler sayesinde bunu çok net 

bir şekilde görebiliyoruz. 

Derleme çalışmaları neticesinde sosyolojik ve 

antropolojik olarak Balkanlar hakkında neler 

söyleyebilirsiniz?

Osmanlı fethettiği bölgelere üç büyük kurumsal 

yapıyla gitti; medrese, vakıf ve tekke. Yani ilim, irfan 

ve yardım. Elbette fethedilen bölge imar edilmiş, 

bölgenin halkının refah seviyesi yükseltilmeye gayret 

edilmiş. Ancak bunların ötesinde bir şey daha götürül-

müş; dervişler. Dervişler orada İslam’ın gülen yüzü 

olmuş ve İslam’ı büyük bir muhabbetle bölge insanına 

tanıtmışlar. Aslında bunun için özel gayret gösterme-

mişler sadece kendilerinin İslam’ı yaşamaları bunu 

sağlamış.  Bu şekilde zor kullanılmadan Müslüman 

olan insanlar, başlarındaki idareciler değişince de eski 

inançlarına dönmemişler ve nesiller boyu Müslüman 

olarak yaşamaya devam etmişler. Balkanlar da bu 

durumun en güzel örneklerinden birisidir. Balkanlarda-

ki bu teba milliyetçi, vatansever ve Müslüman olan 

insanlar. Balkanların sosyolojik yapısına bakacak 

olursak diğer bütün Müslüman kesimle onları kesişti-

ren en önemli unsurlardan biri mevlid-i şerif. İslam’ı 

günümüze kadar taşıyabilmelerinin de en önemli 

etkenlerinden biri yine mevlid-i şerif. Derleme çalışma-

ları yaparken yine dindeki ve günlük hayattaki kelime 

literatürünü inceleme imkânına sahip oluyoruz. 

Türkler, İslam dinini ve ritüellerini sembolize eden 

kelimeleri Arap ve İran menşeili kelimeler ile adlandırıp, 

daha sonraki süreçte de birçoğunu Türkleştirmiş ve 

Türkçe olarak günlük hayatta kullanmış ve kullanıyor. 

Balkanlar’da da bu durumu Türkçe olarak görüyoruz. 

Balkanlar’a İslam’ı tanıtan, götüren Türkler, İslam 

ritüellerini Türkçe ifadelerle tanıtmışlar tabii olarak. Bu 

da derleme çalışmaları yaparken yerel dilde söylenmiş 

tasavvufi şiirlerde açık bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Gerek Anadolu’da gerekse Anadolu’nun civar 

bölgelerinde yapmış olduğunuz bu arşiv çalışma-

ları için size ve bu çalışmaya destek veren herkese 

bu vesile ile teşekkür ederiz hocam.

Balkanlar’daki bu medeniyet, onların içinden geçtikleri Komünizm gibi bir bela-
nın varlığına karşı   bu medeniyeti elde tutma, kaybetme me isteği ve mücadele-
sini perçinlemiş.

Balkanların sosyolojik yapısına bakacak olursak diğer bütün Müslüman kesim-
le onları kesiştiren ve İslam’ı günümüze kadar taşıyabilmelerinin de en önemli 
etkenlerinden birisi de mevlid-i şeriftir.

Müzik, Balkanlarla bir 
oluşumuzun, beraber 
oluşumuzun, aynı 
kaynaktan 
beslendiğimizin 
göstergelerindendir.

ŞUBAT     2021 Ubeydullah Sezikli



oldu. 3. bölümde etraflıca anlatılan bu kırılma, başka 

bir deyişle ekonomik kriz çok geçmeden kendini 

gösterdi. 

Bankacılık, finans, medya, iletişim ve dış ticaret 

sektörleri çalışanları başta gelmek üzere orta ve üst 

düzey yönetici ve işadamlarının gelirleri 80 öncesine 

göre büyük ölçüde artmıştı. İş dünyası artık nitelikli 

yönetici ve personele yüksek ücretler ödemeye başla-

mıştı. Sermayenin gazete, dergi, tv yani medya işine 

girmesi ile birlikte, medyanın yeni yıldız isimleri haya-

lini bile kuramadıkları gelirleri elde eltmeye başladılar. 

Özal’ın tavsiyesi ile pek çok kişi bu dönemde tasarruf-

larını IMKB’de günlük faizde, hazine bonosunda, 

dövizde değerlendirerek rant elde ettiler. Ve yeni bir 

aristokrasi çıktı. Bu aristokrasi de inanılmaz bir biçim-

de toplumun dönüşme sürecine katkı sağladılar… 

Fakat her şey güllük gülistanlık gitmedi, 2001’in başla-

rında büyük bir ekonomik kriz baş gösterdi. 19 Şubat 

2001 günü MGK toplantısında o meşhur olay yaşan-

mıştı. Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet 

Necdet Sezer’e anayasa kitapçığı fırlatmış, yazar 

kasalar atılmış, döviz bir anda zirve yapmış ve her şey 

ters yüz olmuştu. Bu ekonomik kriz döneminde Rıfat 

Bali’nin kitapta vurguladığı üzere, Serdar Turgut’un 

başlattığı “öteki Türkiye” tartışması ivme kazandı. 

Lüks olandan bahsetme konforundan vazgeçmek 

zorunda kalan köşe yazarları artık batık bir ülkenin 

gerçek sorunlarına eğilmek “zorunda kaldılar”. 

Bu ekonomik krizle birlikte köşe yazarlarındaki 

değişimleri izah eden yazarımız, Ahmet Altan, Asude 

Şengül, Melih Aşık, Haluk Şahin gibi pek çok yazardan 

alıntı yaparak demek istediğini genişletiyor. Sonuç 

olarak da “Fırsat Eşitliği Hülyasının İflası”nı gözlerimi-

zin önüne getiriyor. 

Bazen kaybettiğimiz bir eşyayı ararken farklı bir şeyi 

buluverir ve onun peşinden gideriz. Rıfat Bali’nin bu 

eserinde de, sanki medya taraması ile zenginlerin 

sosyolojik değişimini incelemeye kalkışmış ama sonra 

araca (medya) dönüp bakmış, köşe yazarları üzerinde 

daha fazla durmaya karar vermiş gibi sanki. Beyaz 

Türkler denilen heyulanın (Marx’dan ilhamla “Avrupa-

da bir heyula dolaşıyor”) nasıl ortaya çıktığı ve somut 

olarak kimler olduğunu anlamak için de iyi bir başvuru 

kaynağı olabilir.

        Türkiye’nin 1980 sonrası kendini kaçınılmaz olarak 

içinde bulduğu değişim rüzgarını, bunu tetikleyici 

sebepleri ve çıktılarını; kimliklerin savruluşunu, Özal 

ile birlikte serbest piyasaya geçerken yaşadığımız 

toplumsal dönüşümü ve 2000’lere olan etkisini irdele-

yen Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a isimli eser pek çok 

açıdan ilginç özelliklere sahip.

Kitap 2002’de yayınlanmış. 2002 tarihi burada vurgu-

lanması gereken bir yıl, zira kitabın yazılmasından bu 

yana neredeyse 20 yıl geçmiş. Bu da aslında içerikteki 

canlılığı, bugünün anlayışında ve şartlarında yeniden 

yorumlamayı zorunlu kılıyor. Zira 2002’den 80’lere 

bakış ve çıkardığımız sonuçlarla, bugünden 80 ve 

sonrasına bakış son derece farklı olacaktır. 

Yasama, Yürütme, Yargı ve Medya

Kitabımız son 20 yılın gazete ve dergilerini adeta didik 

didik ederek titiz bir çalışma ortaya koymuş. 

Medya-iktidar-iş dünyası saç ayaklarında 80’lerden 

sonra yaşadığımız dönüşümü anlamamızı kolaylaştırı-

yor. Türkiye’nin önemli bir kırılma yaşadığı 80’lerde, 

topluma yön veren popüler eğilimleri ve bunların 
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dinamiklerini konu alıyor. Bilhassa medya ve köşe 

yazarları, reklamlar, sosyal değişimin baş aktörü kabul 

ediliyor.

80’li ve 90’lı yılları gözümüzün önüne getirmeye 

çalıştığımızda, zihnimizde canlanan ilk görüntü, 

70’lerin puslu ve karamsar havasına kıyasla daha 

dinamik ve renkli bir tablo çıkıyor karşımıza. Bunun 

sebebi belki de, Cumhuriyet tarihinin gördüğü en 

kapsamlı değişimi ve dönüşümü yaşadığımız 12 Eylül 

sonrası dönemde yeni rollerin oluşmasıdır.

Kitabın temel motivasyonu “değişimi anlamak”. Örne-

ğin, McDonald’s’ın İstanbul’a hoşgeldiğine dair bir afiş 

üzerinden, köşe yazarlarının bir konudaki ilgisi üzerin-

den dönüşümün seyri çözümlenmeye çalışılıyor.

1980 sonrası dönem bugün hâlâ yeterince üzerine 

düşemediğimiz, gündelik hayatın renklendiği, serbest 

piyasa ekonomisi ile dünyaya açıldığımız yeni bir evre 

bir bakıma… Her yönüyle Amerikanlaştığımız bir tür 

“golden age”. Kitabımızın da üzerinde durduğu gibi, 

gazeteciliğin tanımı bu dönemde değişmeye başladı. 

İşadamları artık daha fazla görünmek ister oldu. Gaze-

köşe yazarından aristokrat, işadamından entelektüel, 

sanayiciden aydının nasıl çıkarıldığının incelikli ve 

kapsamlı hikayesini sunuyor. Tarihin bir dönemine dair 

kazı çalışması da diyebiliriz buna. 

Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a, siyasetçilerin nasıl oldu 

da imajlarıyla gündeme gelme yarışına girdiklerini 

anlamaya çalışıyor. Rıfat Bali’ye göre 80’lerden sonra 

“yeni türk insanı” imajı oluşturuldu. Buna göre Avru-

pai ve milliyetçi köşe yazarlarının yanısıra, genç, kentli, 

iyi eğitimli ve yüksek gelir düzeyine sahip beyaz 

Türkler “kara kalabalıklar”dan uzaklaşıp korunaklı 

sitelere yerleştiler. İyi yemek, puro ve şaraptan 

anlamak bir tür statü göstergesi oldu. Siyasetçiler 

imajlarıyla gündeme gelmeye başladı, fikirleri ve 

projeleri ile değil… Bir zamanların “pera nostaljisi” yok 

oldu ve kendisiyle birlikte gayrımüslimlere yönelik ilgi 

de dağıldı. Burada çok hızlı büyüyen reklam sektörü 

çok etkili oldu.

80’li yıllar ithalatın serbest bırakılmasına, tüketimin 

hızlandırılmasına ve tüketici profiline uygun ürünlerin 

piyasa sürülmesine yeni yeni başlandığı bir dönemdi 

ve bu yeni bir şeyin de habercisi oldu: Çağdaş Erkek ve 

Çağdaş Kadın. Artık hiç kimse eski haliyle kalamazdı. 

Herkes Avrupai olmanın şartları her ne ise yerine 

getirmeli idi. Ayrıca 80’lerin gözde mesleklerinden 

olan bankacılık, finans sektörünün cazibeli bir hal 

alması önemli idi. Medyanın da gerekli desteği verme-

si ile (“milyarlara yön verenler – hürriyet”, “milyarlarla 

oynayan gençler – milliyet”, “dünya borsalarındaki 

genç Türkler – Tempo” gibi) gençler arasında kısa 

yoldan köşeyi dönmek ile bankacı olmak arasında 

ister istemez bir yakınlık oluştu.

Rırat Bali’ye göre, 80 sonrasında başlayan yeni 

dönemde en büyük hedef siyasi, toplumsal ve ekono-

mik “yeniden yapılanma” gerçekleştirmekti. Yani 

toplumsal dönüşüm hedefleniyordu. Bu da yatay 

düzlemde değil, dikey düzlemde gerçekleşecekti. 

Yeniden inşa döneminde piyasa ekonomisinin kural 

tanımaz yanı galip gelecek ve Türkiye son yirmi yılda 

(şimdi kırk demek lazım) çoğu zaman kuralsız, dene-

timsiz, kimi zaman anarşik bir görünüm arz eden 

büyüme sürecine tanık olacaktı. Bu genetiği değiştiril-

miş, dopinglenmiş hormunlu hızlı büyüme elbette 

büyük kırılmaları da davet edecekti. Nitekim öyle de 
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Okurken şunu düşünmeden edemedim: Böyle bir 

çalışmanın bir benzerini, 2000’lerden bugünlere 

getirilecek şekilde yapılsa nasıl bir şey çıkardı karşımı-

za acaba? Benzer şekilde, medya-işadamı-siyasetçi 
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oldu. 3. bölümde etraflıca anlatılan bu kırılma, başka 

bir deyişle ekonomik kriz çok geçmeden kendini 

gösterdi. 

Bankacılık, finans, medya, iletişim ve dış ticaret 

sektörleri çalışanları başta gelmek üzere orta ve üst 

düzey yönetici ve işadamlarının gelirleri 80 öncesine 

göre büyük ölçüde artmıştı. İş dünyası artık nitelikli 

yönetici ve personele yüksek ücretler ödemeye başla-

mıştı. Sermayenin gazete, dergi, tv yani medya işine 

girmesi ile birlikte, medyanın yeni yıldız isimleri haya-

lini bile kuramadıkları gelirleri elde eltmeye başladılar. 

Özal’ın tavsiyesi ile pek çok kişi bu dönemde tasarruf-

larını IMKB’de günlük faizde, hazine bonosunda, 

dövizde değerlendirerek rant elde ettiler. Ve yeni bir 

aristokrasi çıktı. Bu aristokrasi de inanılmaz bir biçim-

de toplumun dönüşme sürecine katkı sağladılar… 

Fakat her şey güllük gülistanlık gitmedi, 2001’in başla-

rında büyük bir ekonomik kriz baş gösterdi. 19 Şubat 

2001 günü MGK toplantısında o meşhur olay yaşan-

mıştı. Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet 

Necdet Sezer’e anayasa kitapçığı fırlatmış, yazar 

kasalar atılmış, döviz bir anda zirve yapmış ve her şey 

ters yüz olmuştu. Bu ekonomik kriz döneminde Rıfat 

Bali’nin kitapta vurguladığı üzere, Serdar Turgut’un 

başlattığı “öteki Türkiye” tartışması ivme kazandı. 

Lüks olandan bahsetme konforundan vazgeçmek 

zorunda kalan köşe yazarları artık batık bir ülkenin 

gerçek sorunlarına eğilmek “zorunda kaldılar”. 

Bu ekonomik krizle birlikte köşe yazarlarındaki 

değişimleri izah eden yazarımız, Ahmet Altan, Asude 

Şengül, Melih Aşık, Haluk Şahin gibi pek çok yazardan 

alıntı yaparak demek istediğini genişletiyor. Sonuç 

olarak da “Fırsat Eşitliği Hülyasının İflası”nı gözlerimi-

zin önüne getiriyor. 

Bazen kaybettiğimiz bir eşyayı ararken farklı bir şeyi 

buluverir ve onun peşinden gideriz. Rıfat Bali’nin bu 

eserinde de, sanki medya taraması ile zenginlerin 

sosyolojik değişimini incelemeye kalkışmış ama sonra 

araca (medya) dönüp bakmış, köşe yazarları üzerinde 

daha fazla durmaya karar vermiş gibi sanki. Beyaz 

Türkler denilen heyulanın (Marx’dan ilhamla “Avrupa-

da bir heyula dolaşıyor”) nasıl ortaya çıktığı ve somut 

olarak kimler olduğunu anlamak için de iyi bir başvuru 

kaynağı olabilir.

        Türkiye’nin 1980 sonrası kendini kaçınılmaz olarak 

içinde bulduğu değişim rüzgarını, bunu tetikleyici 

sebepleri ve çıktılarını; kimliklerin savruluşunu, Özal 

ile birlikte serbest piyasaya geçerken yaşadığımız 

toplumsal dönüşümü ve 2000’lere olan etkisini irdele-

yen Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a isimli eser pek çok 

açıdan ilginç özelliklere sahip.

Kitap 2002’de yayınlanmış. 2002 tarihi burada vurgu-

lanması gereken bir yıl, zira kitabın yazılmasından bu 

yana neredeyse 20 yıl geçmiş. Bu da aslında içerikteki 

canlılığı, bugünün anlayışında ve şartlarında yeniden 

yorumlamayı zorunlu kılıyor. Zira 2002’den 80’lere 

bakış ve çıkardığımız sonuçlarla, bugünden 80 ve 

sonrasına bakış son derece farklı olacaktır. 

Yasama, Yürütme, Yargı ve Medya

Kitabımız son 20 yılın gazete ve dergilerini adeta didik 

didik ederek titiz bir çalışma ortaya koymuş. 

Medya-iktidar-iş dünyası saç ayaklarında 80’lerden 

sonra yaşadığımız dönüşümü anlamamızı kolaylaştırı-

yor. Türkiye’nin önemli bir kırılma yaşadığı 80’lerde, 

topluma yön veren popüler eğilimleri ve bunların 
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dinamiklerini konu alıyor. Bilhassa medya ve köşe 

yazarları, reklamlar, sosyal değişimin baş aktörü kabul 

ediliyor.

80’li ve 90’lı yılları gözümüzün önüne getirmeye 

çalıştığımızda, zihnimizde canlanan ilk görüntü, 

70’lerin puslu ve karamsar havasına kıyasla daha 

dinamik ve renkli bir tablo çıkıyor karşımıza. Bunun 

sebebi belki de, Cumhuriyet tarihinin gördüğü en 

kapsamlı değişimi ve dönüşümü yaşadığımız 12 Eylül 

sonrası dönemde yeni rollerin oluşmasıdır.

Kitabın temel motivasyonu “değişimi anlamak”. Örne-

ğin, McDonald’s’ın İstanbul’a hoşgeldiğine dair bir afiş 

üzerinden, köşe yazarlarının bir konudaki ilgisi üzerin-

den dönüşümün seyri çözümlenmeye çalışılıyor.

1980 sonrası dönem bugün hâlâ yeterince üzerine 

düşemediğimiz, gündelik hayatın renklendiği, serbest 

piyasa ekonomisi ile dünyaya açıldığımız yeni bir evre 

bir bakıma… Her yönüyle Amerikanlaştığımız bir tür 

“golden age”. Kitabımızın da üzerinde durduğu gibi, 

gazeteciliğin tanımı bu dönemde değişmeye başladı. 

İşadamları artık daha fazla görünmek ister oldu. Gaze-

köşe yazarından aristokrat, işadamından entelektüel, 

sanayiciden aydının nasıl çıkarıldığının incelikli ve 

kapsamlı hikayesini sunuyor. Tarihin bir dönemine dair 

kazı çalışması da diyebiliriz buna. 

Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a, siyasetçilerin nasıl oldu 

da imajlarıyla gündeme gelme yarışına girdiklerini 

anlamaya çalışıyor. Rıfat Bali’ye göre 80’lerden sonra 

“yeni türk insanı” imajı oluşturuldu. Buna göre Avru-

pai ve milliyetçi köşe yazarlarının yanısıra, genç, kentli, 

iyi eğitimli ve yüksek gelir düzeyine sahip beyaz 

Türkler “kara kalabalıklar”dan uzaklaşıp korunaklı 

sitelere yerleştiler. İyi yemek, puro ve şaraptan 

anlamak bir tür statü göstergesi oldu. Siyasetçiler 

imajlarıyla gündeme gelmeye başladı, fikirleri ve 

projeleri ile değil… Bir zamanların “pera nostaljisi” yok 

oldu ve kendisiyle birlikte gayrımüslimlere yönelik ilgi 

de dağıldı. Burada çok hızlı büyüyen reklam sektörü 

çok etkili oldu.

80’li yıllar ithalatın serbest bırakılmasına, tüketimin 

hızlandırılmasına ve tüketici profiline uygun ürünlerin 

piyasa sürülmesine yeni yeni başlandığı bir dönemdi 

ve bu yeni bir şeyin de habercisi oldu: Çağdaş Erkek ve 

Çağdaş Kadın. Artık hiç kimse eski haliyle kalamazdı. 

Herkes Avrupai olmanın şartları her ne ise yerine 

getirmeli idi. Ayrıca 80’lerin gözde mesleklerinden 

olan bankacılık, finans sektörünün cazibeli bir hal 

alması önemli idi. Medyanın da gerekli desteği verme-

si ile (“milyarlara yön verenler – hürriyet”, “milyarlarla 

oynayan gençler – milliyet”, “dünya borsalarındaki 

genç Türkler – Tempo” gibi) gençler arasında kısa 

yoldan köşeyi dönmek ile bankacı olmak arasında 

ister istemez bir yakınlık oluştu.

Rırat Bali’ye göre, 80 sonrasında başlayan yeni 

dönemde en büyük hedef siyasi, toplumsal ve ekono-

mik “yeniden yapılanma” gerçekleştirmekti. Yani 

toplumsal dönüşüm hedefleniyordu. Bu da yatay 

düzlemde değil, dikey düzlemde gerçekleşecekti. 

Yeniden inşa döneminde piyasa ekonomisinin kural 

tanımaz yanı galip gelecek ve Türkiye son yirmi yılda 

(şimdi kırk demek lazım) çoğu zaman kuralsız, dene-

timsiz, kimi zaman anarşik bir görünüm arz eden 

büyüme sürecine tanık olacaktı. Bu genetiği değiştiril-

miş, dopinglenmiş hormunlu hızlı büyüme elbette 

büyük kırılmaları da davet edecekti. Nitekim öyle de 
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MISIR'DA "OSMANLI'NIN ÇOCUĞU" OLARAK GÖRÜ-
LÜYORLAR!

Üçbaş Medresesi'nde 1950'ye kadar kalıyor. Bu 
süreçte Gümülcineli Mustafa Efendi, Muhaddis 
İbrahim Efendi, Arnavut Hüsrev Efendi, Ali Haydar 
Efendi, Silistreli Süleyman Hilmi (Tunahan) Efendi gibi 
zatlardan da tefsir, hadis, fıkıh, usul dersleri okuyor.

Ezher diploması Türkiye'de geçersiz kılınmasına 
rağmen Mısır'da 9 yıl kalarak eğitimine devam ediyor. 
Bu dönemde Muhammed Zahidü'l Kevserî, Osman-
lı'nın son şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi, Yozgat-
lı İhsan Efendi, Muhammed Abdulvehhab Buhayri, 
Ahmed Fehmi Ebu Sünne, Ali Yakup Efendi, Abdulfet-
tah eş-Şa'şa'dan istifade ediyor. 

Mısırlı hocalar kendilerini "Osmanlı devletinin çocuk-
ları" olarak görüyorlar. Tabii bu çok önemli bir iltifat 
onlar için!

Emin Saraç Hocamız ikibine yakın talebeye icazet 
verdi. Fırtınanın ortasında yılmadı,  dalgakıran gibi 
savaştı ve geleceğin Müslüman Türkiye’sinin temelleri-
ni atan ilim, fikir ve devlet adamlarını yetiştirdi. 

"Çocukluğumda bizim Kur'an okumamız yasaktı. 
Babam da dedem de bu yüzden hapse girmişti. O 
imtihanlardan geçtik. Şimdi ise Allah bizi aydınlı-
ğa çıkardı. Artık ülkemizde Kur'an-ı Kerim okuyan 
bir Cumhurbaşkanı var" demişti.

Allah rahmet eylesin.

Mekânı cennet, makamı âlî olsun.

sürecinde karşı karşıya kaldığımız epistemolojik ve 
ontolojik yok oluş biçimlerine direniş boyutunu temsil 
ediyordu.

Başka bir ifadeyle medeniyetimizi inşa eden inşacı 
ruhun ve bu ruhu yok etmeye kalkışan iradeye direnen 
diriliş ruhunun son temsilcilerinden biriydi.

FIRTINALI YAKIN TARİHİMİZİN AYNA İMGESİ

Emin Saraç Hocamızın hayatı, geçmişten günümüze 
medcezirli bir şekilde akıp gelen yakın tarihimizin bu 
direniş ve diriliş ruhunun özeti gibiydi; yaşadıklarımıza 
ayna tutan fırtınalı bir hayattı bu!

Milletin tarihi, bazen belli kişilerin hayatında özetlenir. 
Böyle kişiler, hem millete hem de tarihe malolmuş 

         Son devrin büyük âlimlerinden, YÖK Başkanı 
Yekta Saraç Hoca'nın babası, Muammed Emin Saraç 
Hocamız, Hakka yürüdü. Cenazesi, Cumhurbaşkanımı-
zın da katıldığı kalabalık bir cemaat iştirak ettiği bir 
cenaze töreni sonrasında Fatih Camii'nden kaldırıldı; 
cenaze namazı, Emin Saraç Hoca'nın talebesi olan 
Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Hoca tarafından 
kıldırıldı. Emin Saraç Hoca’nın naaşı, Fatih Camii hazire-
sine defnedildi.

BİN YILI KURAN İNŞA, HİCRET VE DİRİLİŞ RUHU

Türkiye, bin yılı kuran bir fikrin, iradenin ve ruhun 
aktörü. Sadece bu toplumun bin yılını değil. İslâm 
tarihinin bin yılını da değil. Dünya tarihinin bin yılını 
kuran bir fikrin, iradenin ve ruhun aktörü.

Soru şu burada: Türkiye, nasıl oldu da böyle bir rolü 
üstlenebildi peki? İslâm medeniyetinin yaşadığı ilk 
büyük medeniyet krizinin aşılmasında kilit rol 
oynayan büyük atılımlara öncülük ettiği için. 

Türkler, göçebe bir kavim. Müslüman olduktan sonra 
Türklerin bu göçebe özellikleri yerleşik kültürel özellik-
lerle harmanlandı. Göçebe kültürün muazzam bir fetih 
ve hicret ruhu kazandırmasına yol açtı Türklere. 
Sadece coğrafyaların fetih değil, entelektüel coğrafya-
ların fethine de yol açan bir diriliş ruhuydu bu.

İbn Haldun'un hadarî ve bedevî umran teorisinin de, 
kanına sığmazlık özelliği olarak tarif ettiğim asabiye 
teorisinin de etme kemiğe bürünmüş örneğiydi 
Türkler.

YORUM YORUM
Yusuf Kaplan

Türklerin Müslüman olmasıyla Kaşgar’dan İsfahan'a 
kadar Türkistan ve Horasan havzası İslâm medeniyeti-
nin çekim merkezi hâline geldi. Hem saldırıları göğüsle-
yen hem de ilim, irfan ve hikmet sütunlarının aynı 
anda üçünde de büyük entelektüel atılımların gerçek-
leştirildiği, hadisten fıkha, hendeseden metafiziğe ve 
felsefeye kadar İslâm düşünce birikiminin inşa edilme-
sinde kilit rol oynayan çift yönlü bir çekim merkezi.

Türklerin sadece toprakları ve kıtaları değil, zihinleri ve 
gönülleri de fetheden bu hicret ve fetih ruhu, sadece 
Türklerin veya sadece İslâm tarihinin değil, dünya 
tarihinin şekillenmesinde kurucu kilit rol oynamalarını 
kolaylaştırdı.

Emin Saraç Hocamız, hem hicret ve fetih ruhumuzun 
fikrî boyutunu hem de yaşadığımız kültür değişmesi 

kişilerdir; milletin hafızası rolü oynarlar; milletin yaşa-
dıklarını yansıtan bir ayna rolü, hatta  “ayna imge” 
fonksiyonu görürler; ille de psikanalist Lacan'ın imajina-
tif metaforunu kullanmam gerekirse.

Ayna imge metaforunu ödünç aldım burada; zira ayna 
imge metaforu işlevi görenler sadece geçmişi, yaşan-
mışlıkları yansıtmazlar; geleceğe, geleceğin nasıl 
geleceğine de işaret eder, ayna tutarlar. Emin Saraç 
Hocamız Türkiye’nin ayna imgesi'ydi tam da anlatmaya 
çalıştığım şekilde.

Türkiye’nin modernleşme, sekülerleşme tercihiyle fırtına-
lı denizlerde yol alışını, geminin fırtınanın ortasında 
batma tehlikesiyle kıran kırana boğuşmasını, ontolojik 
olarak Türkiye’nin ruhköklerini inkâr ederek tıpkı okyanu-
sunun ortasında ortaya buraya sürüklenişini, yok olma 
korkusunu iliklerine kadar yaşayışını temsil ediyor Emin 
Saraç Hoca'nın hayatı.

Tabii bu madalyonun sadece bir yüzü, görünen yüzüne 
yansıyanlar bunlar. Bir de madalyonun öteki yüzü var; 
orada da okyanusun ortasında yok oluş felâketine 
karşı dalgakıranlar gibi direnen, savaşan gizli kahra-
manlar var.

İşte o gizli kahramanlardan biri Emin Saraç Hocamız. 
Kur'ân'la, Sünnet'le, hadislerle, tasavvufla sarsılmaz, 
kale gibi duvarlar, yıkılamaz, yok edilemez muhkem 
direnç noktaları inşa ederek yok olmaya direndi, milletin 
ruhunu diri tuttu; bütün epistemolojik, kültürel, ontolo-
jik yok olma biçimlerini püskürten, dirilişin güzergâhları-
nı belirleyerek temellerini atan uzun soluklu, çilekeş 
bir ilim geleneği geliştirerek medeniyet fikriyatının 
ve öncülerinin tohumlarını ekti ve yokoluşu dirilişe ve 
varoluşa dönüştüren gizli kahramanlardan biri olarak 
âhirete irtihal eyledi, tarihe geçti.

Emin Saraç Hocamızın şahsî biyografisine baktığımız-
da, onun çilekeş hayatıyla Türkiye’nin fırtınalı yakın 
tarihinin nasıl örtüştüğünü, Emin Saraç gibi öncü ilim 
ve fikir adamlarımızla Türkiye’nin geleceğinin, gelecek 
tarihinin İslâmî ruh köklerimiz üzerinden nasıl inşa 
edildiğini çok rahat bir şekilde görebileceğimizi 
düşünüyorum.

Bunun için onun hayatına yakından bakmak yeterli.

BABASI KUR'ÂN ÖĞRETTİĞİ İÇİN MAHKEMEYE 
ÇIKARILDI!

Tokat'ın Erbaa kazasında Tanoba köyünde, ilim tahsili 
yüksek bir ailede ve ortamda dünyaya geliyor. Dedesi 
Nakşibendiye'den Müderris Üzeyir Efendi Niksar'ın 
Keşfi Camii Medresesi'nde müderrislik yapmış, döne-
min önde gelen uleması arasında gösterilen biri. Emin 
Saraç Hoca, dedesinin yanında 6 yaşında Kur'ân-ı 
Kerîm'i hatmederek hafızlığa başlıyor.

Kendisi, erkek ve kız kardeşleri, Kur'ân-ı Kerim 
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okumanın suç sayıldığı dönemlerde hâfız olarak 
yetiştiriliyorlar. 
Kasıp kavurucu, yok edici, her şeyi silip süpürücü 
fırtınanın ortasında dalgakıran gibi yok olmaya 
direnmek buna denir işte!
Babası Hafız Mustafa Efendi o dönemde çocuklarına 
Kur'ân-ı Kerîm okuttuğu için mahkemeye çıkarılı-
yor!

Yanlış okumadınız ey millet!
Babası çocuklarına Kur'ân okutuyor diye yargılanıyor! 
Sadece bir örnek bu!
Binlercesi Anadolu kıtasının bağrında kayıtlı; nöbet 
tutan dağı taşı, kayıt tutan ve ağıt yakan ırmakları 
tanıktır buna! 
Hâkim, "Sen çocuklara Arapça okutuyormuşsun. 
Bu, doğru mu?" diye soruyor!
Yunan çocuğu değil bu adamlar! Bu ülkenin devşiril-
miş, celladına âşık edilmiş tasmalı çekirgeleri! 

Ama cevabını alıyor bu epistemik köleler: "Ben çocuk-
lara kimsenin canına, malına ve ırzına tasallut 
etmeleri için bir şey öğretmiyorum ki! Ben Kur'ân-ı 
Azîmüşşan'ı okutuyorum! Allah'ın kitabını!" diyor 
ve buna rağmen 6 ay hapis cezasına çarptırılıyor!

İLK HADİS İCAZETİNİ SÜLEYMAN EFENDİ'DEN ALDI

Emin Saraç Hocamızı ailesi, 1943'te tahsil için 
İstanbul'a Ali Haydar Efendi'nin tekkesine gönderi-
yor. O sıralarda  Ali Haydar Efendi, tekkesi sürekli 
gözlem altında tutulduğu için M. Emin Saraç'ı Fatih 
Camii Baş İmamı Ömer Efendi'ye emanet ediyor!

Sonra Karagümrük'teki Üçbaş Medresesi'ne gidiyor. Burada 
ikamet eden ve 65 sene başkayyımlık yapan Süleyman 
Efendi'den Buhâri-i Şerif okuyor ve icazetnamesini alıyor.

yenisafakwriter

Emin Saraç Hoca

Türkiye’nin Fırtınalı
Yakın Tarihinin
Ayna İmgesi:



MISIR'DA "OSMANLI'NIN ÇOCUĞU" OLARAK GÖRÜ-
LÜYORLAR!

Üçbaş Medresesi'nde 1950'ye kadar kalıyor. Bu 
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Emin Saraç Hocamız ikibine yakın talebeye icazet 
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Mekânı cennet, makamı âlî olsun.
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ların fethine de yol açan bir diriliş ruhuydu bu.

İbn Haldun'un hadarî ve bedevî umran teorisinin de, 
kanına sığmazlık özelliği olarak tarif ettiğim asabiye 
teorisinin de etme kemiğe bürünmüş örneğiydi 
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YORUM YORUM
Yusuf Kaplan
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sunun ortasında ortaya buraya sürüklenişini, yok olma 
korkusunu iliklerine kadar yaşayışını temsil ediyor Emin 
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ve öncülerinin tohumlarını ekti ve yokoluşu dirilişe ve 
varoluşa dönüştüren gizli kahramanlardan biri olarak 
âhirete irtihal eyledi, tarihe geçti.

Emin Saraç Hocamızın şahsî biyografisine baktığımız-
da, onun çilekeş hayatıyla Türkiye’nin fırtınalı yakın 
tarihinin nasıl örtüştüğünü, Emin Saraç gibi öncü ilim 
ve fikir adamlarımızla Türkiye’nin geleceğinin, gelecek 
tarihinin İslâmî ruh köklerimiz üzerinden nasıl inşa 
edildiğini çok rahat bir şekilde görebileceğimizi 
düşünüyorum.
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Keşfi Camii Medresesi'nde müderrislik yapmış, döne-
min önde gelen uleması arasında gösterilen biri. Emin 
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okumanın suç sayıldığı dönemlerde hâfız olarak 
yetiştiriliyorlar. 
Kasıp kavurucu, yok edici, her şeyi silip süpürücü 
fırtınanın ortasında dalgakıran gibi yok olmaya 
direnmek buna denir işte!
Babası Hafız Mustafa Efendi o dönemde çocuklarına 
Kur'ân-ı Kerîm okuttuğu için mahkemeye çıkarılı-
yor!

Yanlış okumadınız ey millet!
Babası çocuklarına Kur'ân okutuyor diye yargılanıyor! 
Sadece bir örnek bu!
Binlercesi Anadolu kıtasının bağrında kayıtlı; nöbet 
tutan dağı taşı, kayıt tutan ve ağıt yakan ırmakları 
tanıktır buna! 
Hâkim, "Sen çocuklara Arapça okutuyormuşsun. 
Bu, doğru mu?" diye soruyor!
Yunan çocuğu değil bu adamlar! Bu ülkenin devşiril-
miş, celladına âşık edilmiş tasmalı çekirgeleri! 

Ama cevabını alıyor bu epistemik köleler: "Ben çocuk-
lara kimsenin canına, malına ve ırzına tasallut 
etmeleri için bir şey öğretmiyorum ki! Ben Kur'ân-ı 
Azîmüşşan'ı okutuyorum! Allah'ın kitabını!" diyor 
ve buna rağmen 6 ay hapis cezasına çarptırılıyor!

İLK HADİS İCAZETİNİ SÜLEYMAN EFENDİ'DEN ALDI

Emin Saraç Hocamızı ailesi, 1943'te tahsil için 
İstanbul'a Ali Haydar Efendi'nin tekkesine gönderi-
yor. O sıralarda  Ali Haydar Efendi, tekkesi sürekli 
gözlem altında tutulduğu için M. Emin Saraç'ı Fatih 
Camii Baş İmamı Ömer Efendi'ye emanet ediyor!

Sonra Karagümrük'teki Üçbaş Medresesi'ne gidiyor. Burada 
ikamet eden ve 65 sene başkayyımlık yapan Süleyman 
Efendi'den Buhâri-i Şerif okuyor ve icazetnamesini alıyor.

yenisafakwriter

Emin Saraç Hoca

Türkiye’nin Fırtınalı
Yakın Tarihinin
Ayna İmgesi:



YORUM YORUM
Servet Kızılay servetkzlay

         Sosyal bilimler özellikle Sosyoloji, uzun bir zaman-

dır toplumu anlamak, kodlarını çözmek, açıklamak, 

yorumlamak vb. amacıyla “toplum” denilen bir araştır-

ma nesnesi ile çalışıyor. Çağdaş dünyanın karmaşık 

toplumsal yapısını -bilgi düzeyinde- bizlerin de bilmesi 

için, karmaşık toplumsal yapıyı daha önce yaşayanla-

rın ve kuranların (Batı’nın) çalışmalarına bakmamız 

gerekiyor. Onlar modern dünyayı inşa ederken, ortaya 

çıkabilecek tüm sorunlarla -diğerlerinden çok önce- 

hem pratik hem de teorik temas içinde kalmak 

durumundaydılar. Bundan dolayı; “Mahremiyet” konu-

sunda devasa bir literatürle karşı karşıya olmamız bir 

sürpriz olmadı. 

Düşüncenin; doğa-nesne, teoloji, metafizikten artan 

ve farklılaşan oranda insan üzerine katlanması, onun 

toplumsal davranışlarına da odaklanmayı artırdı fakat 

gelinen nokta itibarıyla; insanın değerinin aynı oranda 

arttığı, büyük bir şüpheyi barındırıyor. Ne insani ne de 

doğal bir gerçekliğin kalmadığı, “simülasyon evreni”n-

de yaşandığı, iddiaları ise; aynı zamanda insanlara 

halen bir Mahremiyetten bahsetmenin, anlamsız 

içerik taşıdığını söylüyor. Öte yandan bu tür iddialar; 

sözü edilen evreni “yeni bir gerçeklik” olarak benimse-

meye, normalleştirmeye, onun içinde şeffaf şekilde 

belirsiz bir sürükleniş ve tükenişle savrulmaya, olduk-

ça sağlam zemin hazırlıyor. Oysa Mahremiyet, insani 

kalmaya gönderme yaparak; ister biyolojik ister sosyo-

lojik, ister alanı daraltılmış sıkıştırılmış ister genişletil-

miş olsun ayak diretmeye eğilim gösteriyor.

Şayet “Mahremiyeti” merkez kavram olarak alırsak; 

mahremiyet alanına ilk bakışta girmeyen konular da 

onun alanına dahil edilebilir. Böylelikle toplumda 

sadece dine ve ahlaka hapsedilmeyen diğer toplumsal 

kodlar da, bir şekilde onun alanında kalır. Eğer bu 

doğruysa; “Mahremiyet” ekonomiye kadar uzanan 

geniş bir fiiller(eylemler ve tarzlar) düzlemine geçer 

(mesela; modern Doğa Bilimleri de; doğanın örtüsü-

nün-gizeminin-büyüsünün bozulmasından kısacası 

Mahremiyetinin kaldırılmasından bahseder). Bu 

durum, “Mahremiyetin” anlam genişlemesi ve çeşitlili-

ğini kapsar. Oysa böyle bir “Mahremiyeti” modern 

(sosyal) bilim de istemez, pek sıcak bakmaz. Nedeni şu 

(olabilir): a) Mahremiyet anlam genişlemesine uğradı-

ğında, zorunlu olarak başta Din ve Ahlakın temel 

konusu haline gelir, onun altında büyüme gösterir. 

Oysa Din de Ahlak da anlam daralmasına uğramıştır 

ve bu çerçeve içinde tutulması tercih edilir b) Ekonomi-

ye kadar uzanan bir “Mahremiyet” özerk alanları ve 

sınırlarını gevşeteceğinden şiddetle karşı çıkılır c) 

“özerk alanın” sınırsız açıldığı modern paradigmaya 

taban tabana zıt karaktere sahiptir.

“Mahremiyet” genel anlamda iki gösterge düzeyine 

sahiptir: 1) İç-gösterge düzlemi. 2) Dış gösterge 

düzlemi. Yukarıda bahsedilen şeyler onun iç yüzüne 

yöneliktir ya da öyle okunabilir. Bir de onun özellikle 

Siyaset ve Bilim-teknoloji boyutu bulunur. İkinci 

düzey daha çok bununla ilgilidir. Zaten hepimizi ilgilen-

diren boyutu, onun nasıl tanımlandığı ve kendi içinde-

ki çeşitliliği değil onun ilişki biçimleriyle ilgili kısmıdır. 

Yani siyasetteki yansıması, teknolojik olarak bize 

tesirleri vb şeyler. [Modern düşünme biçimi de 

“ilişkiler ve nispetler” üzerine yoğunlaşmış Bilimsel 

düşünce denilen, kabul edilen bilgi formu da bunun 

üzerine kurulmuştur. Yani şeylerin kullanımı, üretimi, 

faydası üzerine yoğunlaşır. Bu anlamda bilimsel düşün-

ce ve halk arasında makas çok açık değildir]

Şimdi Whatsapp üzerinden tekrar gündeme getirilen 

“Mahremiyet” hem Devlet(ler)in hem de Bilim-teknolo-

jinin onulmaz durumu hakkında insanları duvara 

çarptı. İnsanlar bu çarpmanın sendelemesiyle bir an 

“ne oluyoruz? Hani mahremiyetimiz!” demeye başladı 

fakat unuttukları önemli bir şey vardı: Mahremiyet 

uzun süreden beri zaten insandan toplumdan gizlen-

mişti. Gittikçe şeffaflaşan, örtüsü yırtılan dünyada 

sadece büyük bir sonuçla karşılaşıyordu, olan buydu. 

Yani tüm hayatlarını telefonlarda, görselliklerde, 

sosyal medyada sergileyenler; sadece daha radikal bir 

sonuçla yüzleşiyordu, olan buydu. Öyle ya; yediği 

yemekleri, giysileri, evi, doğum gününü, arabayı… vb 

teşhir edenler, neden Mahremiyetin ihlalinden bahse-

debiliyordu ki? Bazı düşünürlerin “Gösteri Toplumu” 

bazılarının “Teşhir Çağı” dediği bir durumda; insanlar, 

gösterebildikleri (teşhir ettikleri) ölçüde varolabiliyor, 

toplumsal itibar sağlayabiliyor, kıymet kazanabiliyor, 

değer görebiliyordu. Yani sakladığın değil, ifşa ettiğin 

şeyle, “sen” oluyorsun (varoluşsal kimlik+itibar+ 
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anlam kazanırsın) deniyor. Durum böyle olunca; 

öncelikle maddi (yeni prestijli nesneler daha tercihle) 

yönle birlikte manevi yön de göstermenin (teşhirin) 

parçası haline dönüyor. Peki durum buysa neye itiraz 

edeceğiz, neye isyan edebiliriz?

Bu ve benzeri tespitler yapmak, (sosyal) bilimsel düşün-

ce için büyük bir iş görülse de; asıl tehlike bundan 

sonra başlar. Bizlere görsel bir dünyada ve “gösteri 

toplumunda” yaşadığımızı söyleyenler, aynı zamanda 

çelişkileri ve tutarsızlıkları normal saymamız gerektiği-

ni söyleyerek, o toplumun içinde tutmak, o gösteride 

kalmamızı, derinden telkin eder gibidir. Demek ki; ilk 

itirazımız bilimsel düşünce denilen paradigmanın 

çelişkileri, tutarsızlıkları, gayrı insani durumları gevşe-

ten-normalleştiren- tepki vermeyi azaltan, o sistema-

tik düzenine olmalıdır. İkinci şiddetli itirazımız; en 

büyük organizasyon (örgütlenme biçimi) olan Devlet(-

ler)e olmalıdır. Devlet, herşeyi olduğu gibi bilim-tekno-

lojiyi de giderek artan oranda kullanan, gerekirse 

silaha çeviren bir yapı. Devlet(ler) artık günaha bile 

müdahale eden bunu da kendi lehine çeviren ultra 

distopik mekanizmaya hızla dönüştü. Bu durum başlı 

başına ayrı bir tartışma konu olmakla birlikte düşünce-

nin-felsefenin bu canavara karşı sözü kesilmiş, kalma-

mış konumu, düşündürücüdür. 

Açıktır ki; Mahremiyet bir yandan kitle zihni, tüketim 

algısı, medya ve kitle iletişim araçlarıyla yani “yeni 

gerçekçilik” ile doğrudan alakalıdır. Diğer yandan 

varoluş tarzı biçimine bürünen çarpıtılmış şeffaflıkla 

içiçedir. Büyüsü bozulmuş bir dünyada Mahremiyet, 

tıpkı ne saklayan ne de ifşa eden sadece işaret eden 

Delphin kahinlerini anımsatır: ne saklanabiliyor ne de 

gösterebiliyor kendini fakat suskunluğun, konuşma 

karşısında bir üstünlük sağlaması gibi -o da bir adım 

geride durduğu ölçüde- cazibesini, değerini, saygınlığı-

nı yitirmeyecek unsurları bünyesinde korumaya çalışır.

Mahremiyet; bugün oldukça dar anlamda anlaşılsa da, 

nerdeyse insanların cinsel organlarını açıkça gösterme-

sine kadar bir düzeye gerilemişse de bu da yetmezmiş 

gibi teknolojik yollarla bu da teşhire açılmaya, politik 

dayatma, şantaj konusu vb yapılmaya çalışılsa da, 

ondan vazgeçmek gerekmez. Siyaset, zaten olan, 

ortaya çıkmış şeyi kullanan bir yapı olduğu ölçüde 

Mahremiyet bizlerin derin bir meselesi olarak kalır. İşin 

içinde; bir tarafta kullanan diğer tarafta üreten ilişkisi, 

dönüp duran bir mekanizma, bir çark bulunur ve en 

kötüsü her iki taraf da bizleri (insanları) istediği gibi 

öğütür.  
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Yani siyasetteki yansıması, teknolojik olarak bize 

tesirleri vb şeyler. [Modern düşünme biçimi de 

“ilişkiler ve nispetler” üzerine yoğunlaşmış Bilimsel 

düşünce denilen, kabul edilen bilgi formu da bunun 

üzerine kurulmuştur. Yani şeylerin kullanımı, üretimi, 

faydası üzerine yoğunlaşır. Bu anlamda bilimsel düşün-

ce ve halk arasında makas çok açık değildir]

Şimdi Whatsapp üzerinden tekrar gündeme getirilen 

“Mahremiyet” hem Devlet(ler)in hem de Bilim-teknolo-

jinin onulmaz durumu hakkında insanları duvara 

çarptı. İnsanlar bu çarpmanın sendelemesiyle bir an 

“ne oluyoruz? Hani mahremiyetimiz!” demeye başladı 

fakat unuttukları önemli bir şey vardı: Mahremiyet 

uzun süreden beri zaten insandan toplumdan gizlen-

mişti. Gittikçe şeffaflaşan, örtüsü yırtılan dünyada 

sadece büyük bir sonuçla karşılaşıyordu, olan buydu. 

Yani tüm hayatlarını telefonlarda, görselliklerde, 

sosyal medyada sergileyenler; sadece daha radikal bir 

sonuçla yüzleşiyordu, olan buydu. Öyle ya; yediği 

yemekleri, giysileri, evi, doğum gününü, arabayı… vb 

teşhir edenler, neden Mahremiyetin ihlalinden bahse-

debiliyordu ki? Bazı düşünürlerin “Gösteri Toplumu” 

bazılarının “Teşhir Çağı” dediği bir durumda; insanlar, 

gösterebildikleri (teşhir ettikleri) ölçüde varolabiliyor, 

toplumsal itibar sağlayabiliyor, kıymet kazanabiliyor, 

değer görebiliyordu. Yani sakladığın değil, ifşa ettiğin 

şeyle, “sen” oluyorsun (varoluşsal kimlik+itibar+ 

14 15

anlam kazanırsın) deniyor. Durum böyle olunca; 

öncelikle maddi (yeni prestijli nesneler daha tercihle) 

yönle birlikte manevi yön de göstermenin (teşhirin) 

parçası haline dönüyor. Peki durum buysa neye itiraz 

edeceğiz, neye isyan edebiliriz?

Bu ve benzeri tespitler yapmak, (sosyal) bilimsel düşün-

ce için büyük bir iş görülse de; asıl tehlike bundan 

sonra başlar. Bizlere görsel bir dünyada ve “gösteri 

toplumunda” yaşadığımızı söyleyenler, aynı zamanda 

çelişkileri ve tutarsızlıkları normal saymamız gerektiği-

ni söyleyerek, o toplumun içinde tutmak, o gösteride 

kalmamızı, derinden telkin eder gibidir. Demek ki; ilk 

itirazımız bilimsel düşünce denilen paradigmanın 

çelişkileri, tutarsızlıkları, gayrı insani durumları gevşe-

ten-normalleştiren- tepki vermeyi azaltan, o sistema-

tik düzenine olmalıdır. İkinci şiddetli itirazımız; en 

büyük organizasyon (örgütlenme biçimi) olan Devlet(-

ler)e olmalıdır. Devlet, herşeyi olduğu gibi bilim-tekno-

lojiyi de giderek artan oranda kullanan, gerekirse 

silaha çeviren bir yapı. Devlet(ler) artık günaha bile 

müdahale eden bunu da kendi lehine çeviren ultra 
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algısı, medya ve kitle iletişim araçlarıyla yani “yeni 

gerçekçilik” ile doğrudan alakalıdır. Diğer yandan 
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içiçedir. Büyüsü bozulmuş bir dünyada Mahremiyet, 
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sine kadar bir düzeye gerilemişse de bu da yetmezmiş 

gibi teknolojik yollarla bu da teşhire açılmaya, politik 

dayatma, şantaj konusu vb yapılmaya çalışılsa da, 
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“ambiguität” kelimesinin karşılığı olarak tercüme 

edilmiş.  “Ambiguität” ise İngilizce “ambiguity” kelime-

sinin Almancası. Şu halde biz hangi kelimeye “müp-

hemlik” diyoruz? “Ambiguity” kelimesine mi yoksa 

“ambivalent” kelimesine mi? Oysa Türkçede müphem-

lik kelimesinin yanı sıra bir de “muğlâklık” kelimesi var. 

Peki bu kelimeyi kullanacaksak yukarıdaki İngilizce iki 

kelimeden hangisi için kullanacağız? Bu sadece iki 

kitapla alâkalı olan bir “ufak” kavram karmaşası. Bu 

tür karmaşalar elbette sadece bizim için geçerli değil. 

Fakat lisanımızın içinden geçtiği vetireler sebebiyle 

Türkçe oldukça istisnai bir mevkide bulunuyor.

Sonuç olarak söylemek gerekirse, bizim bir dilimiz 

vardır ve öyle görünüyor ki bugün için dilimiz bizim 

hafızamızın çok çok ötesindedir. Hele bir tercümanın 

bunu çok iyi bilmesi gerekir ve “bizim bir dilimiz yoktu” 

gibi ilginç cümleler kuran birinin esasında hiçbir kitabı 

bir başka dile tercüme etmeye kalkışmaması gerekir. 

Acaba İngiltere’de bir asır öncesinin İngilizcesini yok 

hele elinize aldığınız metin felsefî veya sosyolojikse 

“sade” Türkçe o metni karşılamaya yetmiyor. Günlük 

(örneğin) İngilizce ile akademik İngilizce veya entelek-

tüel metinlerde kullanılan İngilizce birbirinden çok 

farklıdır zira. Bundan dolayı Türkçe’nin bütün zenginlik-

lerinden istifade etmek bir gereklilik olarak beliriyor. 

Bir medeniyetin (ki bu örnekte kendi medeniyetinin) 

dilinin olmadığını söyleyerek o medeniyetten nasıl 

istifade edilecektir peki? Bir grup insandan yeni bir 

lisan vücuda getirmesini bekleyecek ve tamamen o 

lisan ile kırk-elli senede yeni bir edebiyat külliyatı 

oluşturmasını mı bekleyecektik? 

Tüm bunlar karşısında diyebileceğimiz en temel şey, 

bir kere bizim bir lisanımızın var olduğudur. Bugünkü 

varlığı gibi dünkü varlığının da somut; elle tutulur, 

gözle görülür olduğudur. Bugün kullandığımız ve bir 

alternatifinin olduğunu belki aklımıza getirmediğimiz 

kelimeler Osmanlı dönemi düşünürlerince de kullanıl-

        Türkiye’nin en yetkin çevirmenlerinden ve geçtiği-

miz senelerde kaybettiğimiz entelektüellerinden 

birinin bir internet sitesinde, ölümünden birkaç sene 

önce katıldığı bir programda dediği söz bir dönemin 

paradigmasını anlamak için anahtar vazifesi görür 

seviyede. Entelektüelimizin dediğine göre, bir başka 

tercümanımız bir gün kendisine cumhuriyetin ilk 

yıllarında yapılan klasik eserlerin çevirilerinden bahse-

derken, “üstelik siz bugün çok şanslısınız, biz o çevirile-

ri yaparken o günlerde bizim bir dilimiz bile yoktu” 

demiş. Gerçekten çok acı bir söz ve gerçekten çok şey 

anlatan da bir ifade. Peki böyle miydi gerçekten? Uzun 

asırlar boyunca bizim bir lisanımız yok muydu? Veya 

soruyu bir başka açıdan yaklaşarak soralım. Bir lisan 

otuz-kırk senede vücuda gelen bir enstrüman mıdır?

Belli ki bu sözleri söyleyen ve kendisi de vefat etmiş 

olan kişi “dilde sadeleşme” denilen akımın muakıbların-

dan, takipçilerinden. Söylenen bu sözler bir medeniye-
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te yabancılaşmışlıktan da fazlasını ihtiva ediyor. Bir 

medeniyetin dilinin olmadığını söylemek için o mede-

niyete büyük bir istikrahla bakmak gereklidir ancak. 

Hatta istikrah bile insana yok saymayı gerekli kılmaz. 

Bizler bir ülkeden nefret edebiliriz, onun tarih sahnesin-

de oynadığı rolden son derece şikâyetçi de olabiliriz. 

Fakat bu o ülkenin/medeniyetin kadim günlerindeki 

edebiyatını yok saymayı gerekli kılmaz. Kültürün 

zenginliği nesneldir, edebiyatını gözler görmese 

musikîsini kulaklar duyar. 

Tabi bugün artık bu sadeleşme merakı en azından eski 

gücünü devam ettirmiyor veya gaye edindiği neticeye 

ulaşmış değil, fakat bu vaziyet lisanımızın son derece 

“sadeleştiği” gerçeğini değiştirmiyor. Bu çok üzerinde 

durulan bir mesele ve çok daha fazla üzerinde durulma-

sı da gerekiyor. Özellikle eline bir kitap veya birkaç 

sayfalık bir makale alıp onu tercüme etmek isteyen 

herhangi bir kişi bunun farkına varabilir. Kimi zaman, 

mış, hem de Osmanlıcalaştırılmıştır. Örneğin Ziya 

Gökalp metinlerinde “eklektik” kelimesi “iktitaf” 

olarak geçer. “Meyve toplamak” anlamına gelen 

iktitaf kelimesine sadece felsefî değil edebî metinlerde 

de rastlamak mümkündür. Yapılması gereken gençle-

rin ve hepimizin de bu lisanı (yani kendi öz lisanını) 

öğrenmektir. 

Tüm bunlara ek olarak, maalesef günümüzde kavram-

lardan yana bir ittifak kurulamadığı da görülüyor ve 

lisan bahsine ne kadar önem vermemiz gerektiği 

buradan da anlaşılıyor. Bir örnek verelim, Zygmunt 

Bauman’ın 2020 yılında Türkçe’ye tercüme edilen 

“Modernlik ve Müphemlik” kitabının İngilizce orijinal 

adı “Modernity and Ambivalence”. Kitabın tercümanı 

“ambivalence” kelimesine “müphemlik” demeyi tercih 

etmiş. Yine yakın bir zaman önce basılan bir başka 

kitap ise “Müphemlik Kültürü ve İslâm” başlığını 

taşıyor. Fakat bir farkla, burada “müphemlik” kelimesi 

sayan, onu dilden kabul etmeyen bir kişi var mıdır? 

Hoş İngilizler birkaç asır önceki metinlerini de bugün-

kü gibi okuyabilirler. En fazla birkaç kelimenin içindeki 

birkaç harf farklılığı vardır ve herhangi bir eğitim 

alınmadan bu gibi engeller aşılabilir, metin üzerinde 

rahatlıkla çalışma yapılabilir. (İngilizce’deki “virtue” 

kelimesi on altıncı yüzyıldaki bir metinde “vertue” 

olarak geçmektedir. İşte bütün fark bundan ibaret!) 

Bizim bir dilimiz vardır. Çok şükür ki bir dilimiz vardır 

ve bugün yapılacak işlerin en önemlilerinden biri de o 

zengin dili yeni nesillerin öğrenebilmesi için gayret sarf 

etmektir.
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sinin Almancası. Şu halde biz hangi kelimeye “müp-

hemlik” diyoruz? “Ambiguity” kelimesine mi yoksa 

“ambivalent” kelimesine mi? Oysa Türkçede müphem-

lik kelimesinin yanı sıra bir de “muğlâklık” kelimesi var. 

Peki bu kelimeyi kullanacaksak yukarıdaki İngilizce iki 

kelimeden hangisi için kullanacağız? Bu sadece iki 

kitapla alâkalı olan bir “ufak” kavram karmaşası. Bu 

tür karmaşalar elbette sadece bizim için geçerli değil. 

Fakat lisanımızın içinden geçtiği vetireler sebebiyle 

Türkçe oldukça istisnai bir mevkide bulunuyor.

Sonuç olarak söylemek gerekirse, bizim bir dilimiz 

vardır ve öyle görünüyor ki bugün için dilimiz bizim 

hafızamızın çok çok ötesindedir. Hele bir tercümanın 

bunu çok iyi bilmesi gerekir ve “bizim bir dilimiz yoktu” 

gibi ilginç cümleler kuran birinin esasında hiçbir kitabı 

bir başka dile tercüme etmeye kalkışmaması gerekir. 

Acaba İngiltere’de bir asır öncesinin İngilizcesini yok 

hele elinize aldığınız metin felsefî veya sosyolojikse 

“sade” Türkçe o metni karşılamaya yetmiyor. Günlük 

(örneğin) İngilizce ile akademik İngilizce veya entelek-

tüel metinlerde kullanılan İngilizce birbirinden çok 

farklıdır zira. Bundan dolayı Türkçe’nin bütün zenginlik-

lerinden istifade etmek bir gereklilik olarak beliriyor. 

Bir medeniyetin (ki bu örnekte kendi medeniyetinin) 

dilinin olmadığını söyleyerek o medeniyetten nasıl 

istifade edilecektir peki? Bir grup insandan yeni bir 

lisan vücuda getirmesini bekleyecek ve tamamen o 

lisan ile kırk-elli senede yeni bir edebiyat külliyatı 

oluşturmasını mı bekleyecektik? 

Tüm bunlar karşısında diyebileceğimiz en temel şey, 

bir kere bizim bir lisanımızın var olduğudur. Bugünkü 

varlığı gibi dünkü varlığının da somut; elle tutulur, 

gözle görülür olduğudur. Bugün kullandığımız ve bir 

alternatifinin olduğunu belki aklımıza getirmediğimiz 

kelimeler Osmanlı dönemi düşünürlerince de kullanıl-

        Türkiye’nin en yetkin çevirmenlerinden ve geçtiği-

miz senelerde kaybettiğimiz entelektüellerinden 

birinin bir internet sitesinde, ölümünden birkaç sene 

önce katıldığı bir programda dediği söz bir dönemin 

paradigmasını anlamak için anahtar vazifesi görür 

seviyede. Entelektüelimizin dediğine göre, bir başka 

tercümanımız bir gün kendisine cumhuriyetin ilk 

yıllarında yapılan klasik eserlerin çevirilerinden bahse-

derken, “üstelik siz bugün çok şanslısınız, biz o çevirile-

ri yaparken o günlerde bizim bir dilimiz bile yoktu” 

demiş. Gerçekten çok acı bir söz ve gerçekten çok şey 

anlatan da bir ifade. Peki böyle miydi gerçekten? Uzun 

asırlar boyunca bizim bir lisanımız yok muydu? Veya 

soruyu bir başka açıdan yaklaşarak soralım. Bir lisan 

otuz-kırk senede vücuda gelen bir enstrüman mıdır?

Belli ki bu sözleri söyleyen ve kendisi de vefat etmiş 

olan kişi “dilde sadeleşme” denilen akımın muakıbların-

dan, takipçilerinden. Söylenen bu sözler bir medeniye-
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te yabancılaşmışlıktan da fazlasını ihtiva ediyor. Bir 

medeniyetin dilinin olmadığını söylemek için o mede-

niyete büyük bir istikrahla bakmak gereklidir ancak. 

Hatta istikrah bile insana yok saymayı gerekli kılmaz. 

Bizler bir ülkeden nefret edebiliriz, onun tarih sahnesin-

de oynadığı rolden son derece şikâyetçi de olabiliriz. 

Fakat bu o ülkenin/medeniyetin kadim günlerindeki 

edebiyatını yok saymayı gerekli kılmaz. Kültürün 

zenginliği nesneldir, edebiyatını gözler görmese 

musikîsini kulaklar duyar. 

Tabi bugün artık bu sadeleşme merakı en azından eski 

gücünü devam ettirmiyor veya gaye edindiği neticeye 

ulaşmış değil, fakat bu vaziyet lisanımızın son derece 

“sadeleştiği” gerçeğini değiştirmiyor. Bu çok üzerinde 

durulan bir mesele ve çok daha fazla üzerinde durulma-

sı da gerekiyor. Özellikle eline bir kitap veya birkaç 

sayfalık bir makale alıp onu tercüme etmek isteyen 

herhangi bir kişi bunun farkına varabilir. Kimi zaman, 

mış, hem de Osmanlıcalaştırılmıştır. Örneğin Ziya 

Gökalp metinlerinde “eklektik” kelimesi “iktitaf” 

olarak geçer. “Meyve toplamak” anlamına gelen 

iktitaf kelimesine sadece felsefî değil edebî metinlerde 

de rastlamak mümkündür. Yapılması gereken gençle-

rin ve hepimizin de bu lisanı (yani kendi öz lisanını) 

öğrenmektir. 

Tüm bunlara ek olarak, maalesef günümüzde kavram-

lardan yana bir ittifak kurulamadığı da görülüyor ve 

lisan bahsine ne kadar önem vermemiz gerektiği 

buradan da anlaşılıyor. Bir örnek verelim, Zygmunt 

Bauman’ın 2020 yılında Türkçe’ye tercüme edilen 

“Modernlik ve Müphemlik” kitabının İngilizce orijinal 

adı “Modernity and Ambivalence”. Kitabın tercümanı 

“ambivalence” kelimesine “müphemlik” demeyi tercih 

etmiş. Yine yakın bir zaman önce basılan bir başka 

kitap ise “Müphemlik Kültürü ve İslâm” başlığını 

taşıyor. Fakat bir farkla, burada “müphemlik” kelimesi 

sayan, onu dilden kabul etmeyen bir kişi var mıdır? 

Hoş İngilizler birkaç asır önceki metinlerini de bugün-

kü gibi okuyabilirler. En fazla birkaç kelimenin içindeki 

birkaç harf farklılığı vardır ve herhangi bir eğitim 

alınmadan bu gibi engeller aşılabilir, metin üzerinde 

rahatlıkla çalışma yapılabilir. (İngilizce’deki “virtue” 

kelimesi on altıncı yüzyıldaki bir metinde “vertue” 

olarak geçmektedir. İşte bütün fark bundan ibaret!) 

Bizim bir dilimiz vardır. Çok şükür ki bir dilimiz vardır 

ve bugün yapılacak işlerin en önemlilerinden biri de o 

zengin dili yeni nesillerin öğrenebilmesi için gayret sarf 

etmektir.
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haliyle. Yunus Emre’nin “âşıklar ölmez” ifadesi, var 

olabilenin ölmezliğine bir gönderme veya yaratımının 

iması gibi okunabilir. Âşıklar yaratabilir ancak. Yaratım 

aşk iledir. Aynının cehenneminde boğulmazlar. Tekrar 

etmekle ölmek aynı anlama gelir âşıklar için: Baştan 

alalım olmaz. Aşk halinde olmadan düşünce olmaz. 

Düşünmek, bir deliliktir çünkü zemini yoktur, “ayağını-

zın altındaki zemini kaybetmek”[14] riskini taşır. 

Düşünme sonunda hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir. 

Bunu göze alabilenlerin edimidir âşık olmak.

Bu, aynılığın veya tekrarın değil, başkanın/ötekiliğin 

etkisidir. Aynılık ve tekrar, kendini dinî ritüeller, bilim-

sel faaliyetler (dataizm) ve çalışma içinde formatlar-

ken, başkalığın etkisi kendisini felsefe veya derin 

düşünme (vita contemplatia) ve tasavvufta gösterir.

İman

Kurulan her dostluk ilişkisi bir risk ya da gizem taşır. 

Bütün yönleriyle, tam anlamıyla, tamamen bilmediği-

niz kişiyle dost olduğunuzda bir riski göze alarak yol 

alırsınız. Risk hiçbir zaman bitmeyecektir. Dostunuz 

hakkındaki bilgilerinizin artması da o bilinmezlikten 

bir şey eksiltmez. Bildikçe, bilinmezlik de devam eder. 

Ama bu, dostunuzu tam biliyormuş gibi hareket 

etmenizi engellemez. Dostunuzdan eminliğiniz risk ile 

birlikte sürer: Ya düşündüğünüz gibi değilse!

İnandığınız ile ilişkiniz de aynen dostluk ilişkisi gibidir. 

İnandığınızın varlığı kesin olarak ortada olsaydı zaten 

iman diye bir şey olmazdı. Çünkü bilirdiniz onu. Ancak 

inandığınızın varlığı kesinlik düzeyinde olmadığı için 

iman, bir gayba/duyularla bilinemeyene inanmadır. 

           Dostluk bir tür armağan oyunudur. Bir şeyi verirsi-

niz ve alırsınız. Ancak almayı beklemezsiniz. Alıp 

vermeye konu olan bu şeyler haz, menfaat veya iyilik 

olabilir. Yazılı kuralları olmadığı için ilişkiyi sürdürmek 

hem kolay hem de zordur. Dostluğu bitiren, yazılı 

olmayan kurallarına uyulmamasıdır. Ortada olmayan 

kurallar, dostluğun gizemini oluşturur. Cazibesi de 

buradan kaynaklanır. Her iki taraf, birbirine ihtar 

çekmeden bilinmeyen bu kurallara uymakla mükellef-

tir. Kurallar hatırlatıldığı anda oyundan çıkılmış olunur. 

Çıkıldığı anda bir daha asla oyuna kaldığı yerden 

başlanamaz. Kurallar, gizemi ortadan kaldırdığı için 

açıklık, kesinlik ve şeffaflık dostluğun müphemliğine 

saldırıdır.

Sevgi ve Aşk

Dostluk en nihayetinde sevmektir. Daha ilerisi ise âşık 

olmak… Fakat her seven veya sevilenin dost olduğu 

anlamına gelmez bu. Platon’a göre sevgi, yaradılış 

yarasını sağaltma çabasıdır.[1] Ne haksızlık eder ne de 

haksızlığa tahammül eder. Zorla yapılan hiçbir eyleme 

eşlik etmez. Haklı olduğu kadar ölçülü de olduğu için 

arzuların dizginlerini elinde tutar.[2] “Bizi iyiliğe dost, 
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kötülüğe düşman eder”[3] ve “kalbi sakinleştirir, yatış-

tırır…”[4]

Sevgi de yönetme ve yönetilmekten hazzetmez. 

Hatta buna direnir. Çünkü yönetmede zor ve zorlama 

vardır. Yönetmek, bir şey üzerinde güç kullanmak 

demektir. “Bir şey üzerinde güç elde etmek, kirlet-

mektir. Sahip olmak, kirletmektir.”[5] Sevgi güzeldir, 

güzel ise saftır. “[A]şağılık veya vasat olan her şey 

saflığa isyan eder ve yaşamını kurtarmak için bu saflığı 

kirletmeye ihtiyaç duyar. Kirletmek, değiştirmektir… 

Güzel [ise] değiştirmenin istenemeyeceği şeydir.”[6]

Sevgi yönetilemez, ancak onunla dans edilir, oyun 

oynanır. Sevgide ilişki zorundalıkla değil, özgür iradey-

le kurulur. Cesareti olmayanın da özgür iradesi söz 

konusu olamaz. Cesaret olmaksızın, diyor Rollo May, 

sevgimiz salt bağımsızlık olarak solar, uyumculuk 

halini alır.[7] Antik Yunan’da da sevgi ve dostluk ilişkisi 

özgür yurttaşlar arasında söz konusuydu. Özgür 

olmayanın sevgisi söz konusu olamaz.

Aşk ise kişiler arası en saf ilişki olan sevgiden daha 

derin ve karmaşıktır. Ancak güzel duygular, der Adam 

Smith, aşırıya da kaçsalar tiksinti uyandırmazlar.[8] 

olmak ya da aşkla olmaktır.

“Seni seviyorum”da iki kişi vardır ve başkalarından 

haber yoktur. Oysa bu hiç gerçekçi bir durum, ilişki ve 

düşünme tarzı da değildir. Hatta delicesine bir şeydir. 

Delilik, varlığı ve ilişkileri yok saymak ya da yoklukları 

var saymakla aynı yola çıkar. Delicesine âşık ya da 

aşkta olmadan dünya gerçekliklerine karşı koymak da 

o ölçüde olası değildir, makul görülmez. Dünya 

gerçekliğinde makuliyet, delilikten uzaklaşarak, 

“gerçek dünya” deliliğine (reelpolitik) teslim olmayı 

seçmektir. Âşık, aşkına aşkını göstermek ve vermek 

ister. Etrafına bakındığında vermeye “değer”, canın-

dan başka hiçbir şey göremez, çünkü hiçbir şey o denli 

değerli değildir.  Canını verecek olsa bu sefer de aşkı, 

görüş mesafesinden çıkmış olur. Bu ise aşktaki 

paradokstur, diğer alanlardaki paradokslar gibi bu da 

aşılamaz.

Doğadan çıkarak, kurtularak özgürleştiğini düşünme 

eğiliminde olan insan, yeni bir doğa olarak topluma 

tutulur. Toplum, artık kişi için yeni doğadır. Yalnızlık ile 

toplum, kişinin ifrat ve tefrit noktalarıdır. Aristoteles’in 

erdemini burada kişi, bu iki uç noktanın arasında/orta-

sında kalarak aşmaya çalışır. Söz konusu orta, dostluk 

ilişkisidir. Dostlar arasında kişi, yalnızlık ve toplum gibi 

yeni doğaların zorundalıklarından kurtularak nefes 

almış olur. Burada dostluk, nefes/oksijen adası işlevi 

görür. Hayatı anlamlandırma sürecinde her tıkanma-

da kişi, nefes almak için kendini dostlar arasına 

atacaktır.

“Seni herkesten çok seviyorum”da ise bir karşılaştır-

ma olduğu için aşk eksilmiş, içi boşalmış, en hafif tabir-

le yara almıştır. Burada “herkes”, bir çokluk olarak 

dünyadır. Dünyanın, yani gerçekliğin farkına varılmış-

tır. İster istemez, “hangi dünyaya kulak kesilmişse 

öbürüne sağır”[12] olacaktır. Sağırlık ise eksik sağlıktır. 

Aşk sağlığınızı yitirdiğinizde acıyı hissetmemenin yolu 

ya da telafisi olarak bedene özen azami seviyeye 

çıkartılacaktır. Bu noktada aşk, artık bir sağlık sorunu, 

ya da beden sorunu olarak görülecektir.  Anlam kaybı, 

fiziksel bütünlük, bedensel “pürüzsüzlük” ve göze 

çarpıcılık ile aşılarak her geçen gün yeni teknikler 

geliştirilecektir.

Bauman’ın İvan Klima’dan aktardığına göre aşk ile 

ölüm birbirine çok benzerler. İkisinin de ortaya çıkışıcı 

biricik ve kesindir; tekrar ve erteleme kabul etmez.[13] 

Başlı başına bir yaratı ve eser olarak görülebilir bu 

O’nun varlığına olan inanç, inananlar için kesin olarak 

varmış gibi hareket edilmesini gerektirir. Ancak O’nun 

varlığından eminliğiniz “korku ve titreme” ile birlikte 

sürer.

Fidés’ten (Lat.) gelen “iman”, sadakat (fidélité) ilişkisi-

dir.[15] Arapça sıdk kökünden gelen sadık (sadakat) ise 

aslına uygun, dostuna içten bağlı, gerçek ve doğru 

anlamlarına gelir. İman, dostun bildiğin kişi olmayan 

kişiye sadık kalmak, bağını gerçek kılmaktır. Bu 

anlamda gerçeklik, inanmakla, inandıkça kurulur. Her 

inanç bir gerçeklik kurar, yeni bir gerçeklik yaratır. 

Nesne, gerçekliğini kendisine yüklenen anlam/anlatı 

ile kurar. Çünkü ianlam, nesneye yüklenir. Nesne, 

varlığını kendisine yönelen zihinden almış olur. Hiçbir 

varlık değerini salt kendinden elde edemez: Dışarıdan 

gelir. Nesne, kendine yönlenen zihinler sayısınca ve 

ölçüsünde değer kazanır/değerlenir. Zihin nesneye 

yönelmeden ve onu adlandırmadan nesnenin varlığın-

dan söz edilemez, nesne dahi olamaz. Zihin, kendi 

zihinsel varoluşunu da kendini düşünmekten alır.
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Kenan Göçer knngcr

Aşkın derinliği, dünya gerçekliğinden aşk süresi 

boyunca kopuşu ifade eder. Öyle ki âşık, aradığını 

bulduğu için kendini bu dünya için kaybetmiştir. 

Gözünde dünyanın değeri sıfırlanmıştır. Hatta sıfır bir 

ölçüm noktası olduğu için “sıfırlanmıştır” bile dene-

mez. Bütün ölçü birimlerini kaybetmiştir. Bu yüzden 

“aşırı cömert ve sevgi dolu bir dosta acıyarak baka-

rız”.[9]

Devam eder Smith, “aşırı iyilik gösteren kimselerin 

karakterlerinde öyle bir çaresizlik vardır ki onlara bu 

çaresizlikten ötürü acırız… Bizi endişelendiren şey, bu 

karakterin yaşadığımız dünyaya uyum sağlayamaya-

cak olmasıdır, zira böyle bir insan bu dünya için 

fazladır”.[10] Çünkü ölçülebilir, birimlenebilir ve dolayı-

sıyla standartlaştırılabilir “gerçek” dünya ile irtibat 

yitirilmiştir. Ama zaten gerçek aşk, ölçülebilirlikler, 

karşılaştırmalar ve nicelikler dünyasının ötesinde 

başlamaz mı?[11] Gerçek aşk, bir an olarak gerçek 

dünyayı es geçmekle, gerçek dünyanın dışına çıkmak-

la veya ötesine geçmekle aynı anlama gelir. Sürdüğü 

müddetçe gerçek aşk, ölçüye ve birime, kısaca iş ve 

ekonomi dünyasına meydan okur. Tersinden de söyle-

yebiliriz: Dünyaya meydan okumanın biricik yolu âşık 
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haliyle. Yunus Emre’nin “âşıklar ölmez” ifadesi, var 

olabilenin ölmezliğine bir gönderme veya yaratımının 

iması gibi okunabilir. Âşıklar yaratabilir ancak. Yaratım 

aşk iledir. Aynının cehenneminde boğulmazlar. Tekrar 

etmekle ölmek aynı anlama gelir âşıklar için: Baştan 

alalım olmaz. Aşk halinde olmadan düşünce olmaz. 

Düşünmek, bir deliliktir çünkü zemini yoktur, “ayağını-

zın altındaki zemini kaybetmek”[14] riskini taşır. 

Düşünme sonunda hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir. 

Bunu göze alabilenlerin edimidir âşık olmak.

Bu, aynılığın veya tekrarın değil, başkanın/ötekiliğin 

etkisidir. Aynılık ve tekrar, kendini dinî ritüeller, bilim-

sel faaliyetler (dataizm) ve çalışma içinde formatlar-

ken, başkalığın etkisi kendisini felsefe veya derin 

düşünme (vita contemplatia) ve tasavvufta gösterir.

İman

Kurulan her dostluk ilişkisi bir risk ya da gizem taşır. 

Bütün yönleriyle, tam anlamıyla, tamamen bilmediği-

niz kişiyle dost olduğunuzda bir riski göze alarak yol 

alırsınız. Risk hiçbir zaman bitmeyecektir. Dostunuz 

hakkındaki bilgilerinizin artması da o bilinmezlikten 

bir şey eksiltmez. Bildikçe, bilinmezlik de devam eder. 

Ama bu, dostunuzu tam biliyormuş gibi hareket 

etmenizi engellemez. Dostunuzdan eminliğiniz risk ile 

birlikte sürer: Ya düşündüğünüz gibi değilse!

İnandığınız ile ilişkiniz de aynen dostluk ilişkisi gibidir. 

İnandığınızın varlığı kesin olarak ortada olsaydı zaten 

iman diye bir şey olmazdı. Çünkü bilirdiniz onu. Ancak 

inandığınızın varlığı kesinlik düzeyinde olmadığı için 

iman, bir gayba/duyularla bilinemeyene inanmadır. 

           Dostluk bir tür armağan oyunudur. Bir şeyi verirsi-

niz ve alırsınız. Ancak almayı beklemezsiniz. Alıp 

vermeye konu olan bu şeyler haz, menfaat veya iyilik 

olabilir. Yazılı kuralları olmadığı için ilişkiyi sürdürmek 

hem kolay hem de zordur. Dostluğu bitiren, yazılı 

olmayan kurallarına uyulmamasıdır. Ortada olmayan 

kurallar, dostluğun gizemini oluşturur. Cazibesi de 

buradan kaynaklanır. Her iki taraf, birbirine ihtar 

çekmeden bilinmeyen bu kurallara uymakla mükellef-

tir. Kurallar hatırlatıldığı anda oyundan çıkılmış olunur. 

Çıkıldığı anda bir daha asla oyuna kaldığı yerden 

başlanamaz. Kurallar, gizemi ortadan kaldırdığı için 

açıklık, kesinlik ve şeffaflık dostluğun müphemliğine 

saldırıdır.

Sevgi ve Aşk

Dostluk en nihayetinde sevmektir. Daha ilerisi ise âşık 

olmak… Fakat her seven veya sevilenin dost olduğu 

anlamına gelmez bu. Platon’a göre sevgi, yaradılış 

yarasını sağaltma çabasıdır.[1] Ne haksızlık eder ne de 

haksızlığa tahammül eder. Zorla yapılan hiçbir eyleme 

eşlik etmez. Haklı olduğu kadar ölçülü de olduğu için 

arzuların dizginlerini elinde tutar.[2] “Bizi iyiliğe dost, 

YORUM YORUM

kötülüğe düşman eder”[3] ve “kalbi sakinleştirir, yatış-

tırır…”[4]

Sevgi de yönetme ve yönetilmekten hazzetmez. 

Hatta buna direnir. Çünkü yönetmede zor ve zorlama 

vardır. Yönetmek, bir şey üzerinde güç kullanmak 

demektir. “Bir şey üzerinde güç elde etmek, kirlet-

mektir. Sahip olmak, kirletmektir.”[5] Sevgi güzeldir, 

güzel ise saftır. “[A]şağılık veya vasat olan her şey 

saflığa isyan eder ve yaşamını kurtarmak için bu saflığı 

kirletmeye ihtiyaç duyar. Kirletmek, değiştirmektir… 

Güzel [ise] değiştirmenin istenemeyeceği şeydir.”[6]

Sevgi yönetilemez, ancak onunla dans edilir, oyun 

oynanır. Sevgide ilişki zorundalıkla değil, özgür iradey-

le kurulur. Cesareti olmayanın da özgür iradesi söz 

konusu olamaz. Cesaret olmaksızın, diyor Rollo May, 

sevgimiz salt bağımsızlık olarak solar, uyumculuk 

halini alır.[7] Antik Yunan’da da sevgi ve dostluk ilişkisi 

özgür yurttaşlar arasında söz konusuydu. Özgür 

olmayanın sevgisi söz konusu olamaz.

Aşk ise kişiler arası en saf ilişki olan sevgiden daha 

derin ve karmaşıktır. Ancak güzel duygular, der Adam 

Smith, aşırıya da kaçsalar tiksinti uyandırmazlar.[8] 

olmak ya da aşkla olmaktır.

“Seni seviyorum”da iki kişi vardır ve başkalarından 

haber yoktur. Oysa bu hiç gerçekçi bir durum, ilişki ve 

düşünme tarzı da değildir. Hatta delicesine bir şeydir. 

Delilik, varlığı ve ilişkileri yok saymak ya da yoklukları 

var saymakla aynı yola çıkar. Delicesine âşık ya da 

aşkta olmadan dünya gerçekliklerine karşı koymak da 

o ölçüde olası değildir, makul görülmez. Dünya 

gerçekliğinde makuliyet, delilikten uzaklaşarak, 

“gerçek dünya” deliliğine (reelpolitik) teslim olmayı 

seçmektir. Âşık, aşkına aşkını göstermek ve vermek 

ister. Etrafına bakındığında vermeye “değer”, canın-

dan başka hiçbir şey göremez, çünkü hiçbir şey o denli 

değerli değildir.  Canını verecek olsa bu sefer de aşkı, 

görüş mesafesinden çıkmış olur. Bu ise aşktaki 

paradokstur, diğer alanlardaki paradokslar gibi bu da 

aşılamaz.

Doğadan çıkarak, kurtularak özgürleştiğini düşünme 

eğiliminde olan insan, yeni bir doğa olarak topluma 

tutulur. Toplum, artık kişi için yeni doğadır. Yalnızlık ile 

toplum, kişinin ifrat ve tefrit noktalarıdır. Aristoteles’in 

erdemini burada kişi, bu iki uç noktanın arasında/orta-

sında kalarak aşmaya çalışır. Söz konusu orta, dostluk 

ilişkisidir. Dostlar arasında kişi, yalnızlık ve toplum gibi 

yeni doğaların zorundalıklarından kurtularak nefes 

almış olur. Burada dostluk, nefes/oksijen adası işlevi 

görür. Hayatı anlamlandırma sürecinde her tıkanma-

da kişi, nefes almak için kendini dostlar arasına 

atacaktır.

“Seni herkesten çok seviyorum”da ise bir karşılaştır-

ma olduğu için aşk eksilmiş, içi boşalmış, en hafif tabir-

le yara almıştır. Burada “herkes”, bir çokluk olarak 

dünyadır. Dünyanın, yani gerçekliğin farkına varılmış-

tır. İster istemez, “hangi dünyaya kulak kesilmişse 

öbürüne sağır”[12] olacaktır. Sağırlık ise eksik sağlıktır. 

Aşk sağlığınızı yitirdiğinizde acıyı hissetmemenin yolu 

ya da telafisi olarak bedene özen azami seviyeye 

çıkartılacaktır. Bu noktada aşk, artık bir sağlık sorunu, 

ya da beden sorunu olarak görülecektir.  Anlam kaybı, 

fiziksel bütünlük, bedensel “pürüzsüzlük” ve göze 

çarpıcılık ile aşılarak her geçen gün yeni teknikler 

geliştirilecektir.

Bauman’ın İvan Klima’dan aktardığına göre aşk ile 

ölüm birbirine çok benzerler. İkisinin de ortaya çıkışıcı 

biricik ve kesindir; tekrar ve erteleme kabul etmez.[13] 

Başlı başına bir yaratı ve eser olarak görülebilir bu 

O’nun varlığına olan inanç, inananlar için kesin olarak 

varmış gibi hareket edilmesini gerektirir. Ancak O’nun 

varlığından eminliğiniz “korku ve titreme” ile birlikte 

sürer.

Fidés’ten (Lat.) gelen “iman”, sadakat (fidélité) ilişkisi-

dir.[15] Arapça sıdk kökünden gelen sadık (sadakat) ise 

aslına uygun, dostuna içten bağlı, gerçek ve doğru 

anlamlarına gelir. İman, dostun bildiğin kişi olmayan 

kişiye sadık kalmak, bağını gerçek kılmaktır. Bu 

anlamda gerçeklik, inanmakla, inandıkça kurulur. Her 

inanç bir gerçeklik kurar, yeni bir gerçeklik yaratır. 

Nesne, gerçekliğini kendisine yüklenen anlam/anlatı 

ile kurar. Çünkü ianlam, nesneye yüklenir. Nesne, 

varlığını kendisine yönelen zihinden almış olur. Hiçbir 

varlık değerini salt kendinden elde edemez: Dışarıdan 

gelir. Nesne, kendine yönlenen zihinler sayısınca ve 

ölçüsünde değer kazanır/değerlenir. Zihin nesneye 

yönelmeden ve onu adlandırmadan nesnenin varlığın-

dan söz edilemez, nesne dahi olamaz. Zihin, kendi 

zihinsel varoluşunu da kendini düşünmekten alır.
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Kenan Göçer knngcr

Aşkın derinliği, dünya gerçekliğinden aşk süresi 

boyunca kopuşu ifade eder. Öyle ki âşık, aradığını 

bulduğu için kendini bu dünya için kaybetmiştir. 

Gözünde dünyanın değeri sıfırlanmıştır. Hatta sıfır bir 

ölçüm noktası olduğu için “sıfırlanmıştır” bile dene-

mez. Bütün ölçü birimlerini kaybetmiştir. Bu yüzden 

“aşırı cömert ve sevgi dolu bir dosta acıyarak baka-

rız”.[9]

Devam eder Smith, “aşırı iyilik gösteren kimselerin 

karakterlerinde öyle bir çaresizlik vardır ki onlara bu 

çaresizlikten ötürü acırız… Bizi endişelendiren şey, bu 

karakterin yaşadığımız dünyaya uyum sağlayamaya-

cak olmasıdır, zira böyle bir insan bu dünya için 

fazladır”.[10] Çünkü ölçülebilir, birimlenebilir ve dolayı-

sıyla standartlaştırılabilir “gerçek” dünya ile irtibat 

yitirilmiştir. Ama zaten gerçek aşk, ölçülebilirlikler, 

karşılaştırmalar ve nicelikler dünyasının ötesinde 

başlamaz mı?[11] Gerçek aşk, bir an olarak gerçek 

dünyayı es geçmekle, gerçek dünyanın dışına çıkmak-

la veya ötesine geçmekle aynı anlama gelir. Sürdüğü 

müddetçe gerçek aşk, ölçüye ve birime, kısaca iş ve 

ekonomi dünyasına meydan okur. Tersinden de söyle-

yebiliriz: Dünyaya meydan okumanın biricik yolu âşık 
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sında da doğrudan suç ortağı olmuştur. Dolayısıyla 

Biden’ın söz konusu kararı her ne kadar önemli bir 

adım olarak görülse de Yemen meselesinin geleceği 

daha çok Suudilerin ve Emirliklerin tamamen ülkeden 

çekilmesi ve muhalif taraflara verdikleri destekleri 

sona erdirmelerine bağlı. Bölgenin en önemli askeri 

gücü ve silah tedarikçisi olarak ABD’nin bunu 

sağlamak isteyip istemeyeceği meselesi ise henüz 

gündeme dahi gelmedi.  ABD yönetiminin ilerleyen 

süreçte gündemini meşgul edecek önemli konulardan 

bir diğeri İran ile 2015’te imzalanan nükleer anlaşma 

(KOEP)’ya yönelik Biden’ın verdiği sözdür. Biden, 

İran’ın uranyum zenginleştirme parametrelerine 

tamamen uyması halinde Obama döneminde imzala-

nan nükleer anlaşmaya ABD’nin tekrar döneceğini 

açıkladı. Trump’ın 2018’de tek taraflı olarak çıktığı 

       ABD yönetiminde yaşanan değişimler, Ortado-

ğu'daki siyasi dengeler açısından her dönem belirleyici 

bir faktör olmuştur. Elinde bulundurduğu ekonomik 

ve askeri güç ile küresel anlamda başat aktör olmaya 

devam ettiği sürece bu gerçekliği göz önünde bulun-

durmak gerekecektir. Joe Biden'ın ABD'de başkanlık 

koltuğuna geçmesi Ortadoğu'da yaşanan sorunlar 

açısından büyük önem arz ediyor. Bu yüzdendir ki; 

ABD iç politikasındaki değişimler, dış politika karar 

vericileri, bunların dış politika meselelerine yaklaşımla-

rı ve Biden’ın kişisel özellikleri gibi her mesele doğru 

bir yoruma ulaşmak için önemli birer veri olarak değer-

lendiriliyor. 

İlk olarak yeni ABD başkanı Biden’ın siyasi geçmişine 

bakıldığında dış politika karar alma sürecinin önemli 

aşamalarında tecrübe sahibi olduğu görülüyor. Otuz 

altı yıllık Senato dış ilişkiler komite üyeliği ve sekiz yıl 

başkan yardımcılığı süresince ülkede alınan dış politika 

kararlarını etkilemiş olan Biden’ın dış politikadaki 

çizgisinde daha çok diplomasi ön plana çıkmıştır. 

2003’te ABD’nin Irak işgalini desteklemiş fakat daha 

sonra bunun bir hata olduğunu dile getirmiştir. Yine 

Obama döneminde Libya’ya yapılan müdahaleye karşı 

ORTADOĞU ORTADOĞU

duruşu ile biliniyor. Fakat askeri müdahalelere karşıtlı-

ğı Amerikan askeri gücünü geri plana attığı anlamına 

gelmiyor. Biden diplomasi ve yumuşak güç taraftarı 

olsa da askeri gücün caydırıcı özelliğini kullanmayı da 

önemsiyor. Daha önce Afganistan ve Irak; son yıllarda 

ise Suriye’den askeri birliklerin tamamen çekilmesine 

mesafeli duruşu bunu ispatlıyor. Biden ile birlikte dış 

politikada beklenen değişimi etkileyecek en önemli 

faktör karar alma sürecini belirleyecek olan ekiptir. 

Yeni kabinenin oluşumunda atanan isimler yeni yöneti-

min uluslararası ilişkilerde dış politikasının nasıl şekille-

neceği hususunda önemli işaretler taşımaktadır. Dış 

politikayı şekillendirecek olan isimlerin Obama 

döneminin üst düzey bürokratları olarak görev yapmış 

kişilerden oluştuğu görülüyor. Bundan dolayı çoğu 

gözlemci Biden dönemi ABD bürokrasisinin önemli 

ölçüde Obama tarzı bir dış politikaya döneceğini 

varsayıyor.  

Brett McGurk, Llyod Austin...

Bu anlamda göze çarpan ilk isim Trump döneminde 

DAEŞ ile mücadele özel temsilcisi olarak görev yapan 

Brett McGurk oldu. McGurk, Trump ile yaşadığı görüş 

ABD’nin terör örgütü PKK ve Suriye kolunu kullanışlı 

bir aktör olarak desteklemeye devam edeceğinin 

göstergesidir. Biden’ın yönetiminde savunma bakanı 

olarak yer alan Lloyd Austin de ABD’nin Ortadoğu’daki 

muhtemel politikaları açısından kritik bir isim. Eski 

ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) komutanı olan 

Austin’in ilk akla gelen icraatlarının başında ABD’nin 

2010 yılı boyunca Irak’taki askeri gücüne komuta 

etmesidir. Bölgede daha sonra terör PYD/YPG gibi 

terör örgütlerinin DAEŞ ile mücadele kapsamında 

silahlandırılmasında önemli ölçüde etkili olmuştur.

Biden’ın Yemen ve İran Kararları

Biden ile gelen yeni yönetimin Ortadoğu sorunlarına 

yaklaşımı tam olarak netleşmiş değil. Fakat hem 

seçim kampanyalarındaki söylemleri hem de görevi 

devralır almaz attığı bazı adımlar şimdiden Trump 

döneminde esen rüzgarın tersine döndüğünü gösteri-

yor. Bundan ilk etkilenen aktörler ABD’nin doğrudan 

desteğini alan Suudi Arabistan ve BAE oldu. Özellikle 

BAE, küçük bir Körfez şeyhliği iken son yıllarda kendi 

kapasitesinin çok üzerinde güç iddiaları peşinde koşan 

bir aktör olarak, Kuzey Afrika’dan Levant’a uzanan bir 

coğrafyada jeopolitik varlık gösterdi. Trump dönemin-

de her iki ülke de ABD’nin bölgesel planlarında baş 

aktörler oldular. Biden’ın göreve gelmesiyle aldığı ilk 

kararlardan biri ise Suudilere Yemen’de verilen askeri 

desteğin sona erdirilmesi oldu. ABD yönetimi geçmiş-

te Yemen’de yaşanan insani krize sadece Suudilere 

verdiği askeri destekle değil aynı zamanda milyonlar-

ca Yemenliyi açlık riskine sokan ablukanın uygulanma-

anlaşmayı tekrar hayata geçirmek kısa sürede gerçek-

leşecek bir adım gibi görünmüyor. Çünkü ABD’nin 

devam eden İran yaptırımlarından ilk adımın hangi 

taraftan geleceği sorununa kadar, birçok engeli içinde 

barındıran bir süreç.  

Bunlarla birlikte ABD’de yönetimini yeni devralan 

Biden’ın gerek oluşturduğu yeni ekip gerekse Ortado-

ğu özelinde aldığı kararlar göz önünde bulunduruldu-

ğunda, ABD’nin küresel bir aktör olarak öncülüğünün 

yeniden tesis edilmeye çalışıldığı görülüyor. Her ne 

kadar Trump döneminden farklı bir dış politika 

vizyonuna sahip olsa da, Biden’ın ABD’nin bölgede 

sürdürdüğü geleneksel ittifaklardan ve güç politikala-

rından geri dönmeyeceği aşikâr. 

Nurhak Gürel NurhakGurel

ayrılıkları nedeniyle 2018’de istifa ederek görevinden 

ayrılmıştı. Şimdi Biden’ın ekibinde Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika Koordinatörü olarak yeniden görevlendirildi. 

McGurk’ün atanması medyada ve kamuoyunda ciddi 

yankı buldu. Bunun en önemli sebebi Ortadoğu’da 

daha önce terör örgütleri ile olan yakın ilişkisidir. 

McGurk gibi şiddet taraftarı ve ABD çıkarları adına 

terör örgütleri ile iş birliğini kullanışlı bulan bir ismin 

tabii ki de bölgede yürütülecek politikalara ciddi 

yansımaları olacaktır. Nitekim kendisi Bush dönemin-

den kalma “terörle mücadele” politikalarının önemli 

yürütücülerinden. Bölgede ABD tarzı bir düzenin sıkı 

savunucusu olan McGurk’ün istifasının sebebi de 

bununla bağlantılıydı. Nitekim Trump ile yaşadığı 

görüş ayrılığının temelinde ABD’nin Suriye’den 

çekilme kararı bulunmaktaydı. Zaman zaman ABD’nin 

Lawrence’ı olarak da nitelendirilmesinin arkasındaki 

gerçek, ABD’nin bölgesel çıkarlarına olan sıkı bağlılığı-

dır. Diğer taraftan McGurk’ün sahaya dönecek olması 

en çok Türkiye kamuoyunda ciddi endişe meydana 

getirdi. ABD’nin bölgede DAEŞ ile mücadele politikası-

nı yürütürken her fırsatta YPG/PYD’nin yardımına 

koşmuştur. Böyle bir aktörün ulusal güvenlik konseyin-

de bölge ile ilgili üstü düzey bir göreve atanması, 

Biden Döneminde
ABD’nin Ortadoğu Politikası
Nasıl Şekillenecek?

Biden Döneminde
ABD’nin Ortadoğu Politikası
Nasıl Şekillenecek?
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sında da doğrudan suç ortağı olmuştur. Dolayısıyla 

Biden’ın söz konusu kararı her ne kadar önemli bir 

adım olarak görülse de Yemen meselesinin geleceği 

daha çok Suudilerin ve Emirliklerin tamamen ülkeden 

çekilmesi ve muhalif taraflara verdikleri destekleri 

sona erdirmelerine bağlı. Bölgenin en önemli askeri 

gücü ve silah tedarikçisi olarak ABD’nin bunu 

sağlamak isteyip istemeyeceği meselesi ise henüz 

gündeme dahi gelmedi.  ABD yönetiminin ilerleyen 

süreçte gündemini meşgul edecek önemli konulardan 

bir diğeri İran ile 2015’te imzalanan nükleer anlaşma 

(KOEP)’ya yönelik Biden’ın verdiği sözdür. Biden, 

İran’ın uranyum zenginleştirme parametrelerine 

tamamen uyması halinde Obama döneminde imzala-

nan nükleer anlaşmaya ABD’nin tekrar döneceğini 

açıkladı. Trump’ın 2018’de tek taraflı olarak çıktığı 

       ABD yönetiminde yaşanan değişimler, Ortado-

ğu'daki siyasi dengeler açısından her dönem belirleyici 

bir faktör olmuştur. Elinde bulundurduğu ekonomik 

ve askeri güç ile küresel anlamda başat aktör olmaya 

devam ettiği sürece bu gerçekliği göz önünde bulun-

durmak gerekecektir. Joe Biden'ın ABD'de başkanlık 

koltuğuna geçmesi Ortadoğu'da yaşanan sorunlar 
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Nurhak Gürel NurhakGurel
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yet’in bunca zararlarından sonra, şüphesiz “neden 

medenileşelim?” sorusu akla gelecektir. İşte burada 

umran kavramı devreye girer. İslam bize belki de 

medenileşmeyi değil, umranlaşmayı emreder. Umran-

laşmak, yani insanın doğasını veya fıtratını terketme-

den medenileşmesi.

Dipnotlar

1. Makale boyunca İbn Haldun’a atfen dile getirilecek 

olan bilgiler “İbn Haldun (2020). Mukaddime. (S. 

Uludağ, Dü.) İstanbul: Dergah Yayınları.” eserinden 

derlenmiştir.

2. Kültür ve medeniyet ayrımından bahsederken, 

kültür ve medeniyetin birbirinden tamamen ayrı 

fenomenler olduğunu ileri süren Alman geleneğinin 

görüşü savunulmamaktadır. Sadece insanın kültürün 

baskın olduğu bir yaşam tarzıyla (bedevilik), medeni-

yetin baskın olduğu bir yaşam tarzı (hadarilik) arasın-

da net bir ayrım yapılmaya çalışılmıştır.

        Yıllar önce lisans dönemindeyken Kişilik Psikolojisi 

dersinde şahsiyetler üzerinden bir ödev hazırlamamız 

istenmişti. Benim içinde bulunduğum grubun sorumlu 

olduğu isim İbn Haldun’du. İbn Haldun özellikle de 

Kitabül İber isimli eserinin Mukaddime 1 kısmındaki 

analiziyle, kimilerince sosyoloji disiplininin ilk kurucu-

su olarak gösterilen Müslüman bir alimdir. İsminin 

sosyolojiyle bu kadar çok anılmasının sebebi de, bir 

toplum hayatı üzerine yaptığı analizlerin günümüz 

sosyolojisinde yapılan analizlere benzerliği olsa gerek. 

Fakat, ismi sosyolojiyle anılan birinde kişilik psikolojisi 

ne gezer?

Bir müddet düşündükten sonra özellikle medeniyet 

üzerine yaptığı analizlerin psikolojiyle bağlantılandırı-

labileceğini düşündüm ve aklıma Freud’un (1962) 

Civilization and its Discontents (Uygarlık ve Hoşnut-

suzlukları) eseri geldi. İbn Haldun’un Umran dediği 

fenomeni anlamak için Freud’un görüşleri bize ufuk 

açabilirdi.

Öncelikle, peşinen söylemek gerekir ki, umran kelime-

si birçok kişinin yanlış anladığının aksine toplum veya 

medeniyete tekabül etmez, medeniyetin yapısöküme 

uğratılmış haline tekabül eder. Derrida, yapısökümün 

YORUM YORUM

adalet olduğunu ya da adalete götüren bir strateji 

olduğunu belirtir (1992, s. 15). Umran da bu anlamda 

belki de bizi medeniyetin kötü taraflarından uzaklaştı-

racak bir kelime.

Umran, bedevilikteki ve hadarilikteki kötülüklerin terk 

edilip, yalnızca iyi taraflarını salık veren bir ideal tiptir. 

Bedevilik ve hadarilik ayrımı, tabir yerindeyse 

günümüzde kültür ve medeniyet ayrımına2 dayanan 

ayrımdır. Tabii bu ayrımı kültür ve uygarlık şeklinde 

kestirip atmanın bir anlamı yok. Bedeviler, kırsal 

alanda yaşayan, göçebe topluluklardır. Hadariler ise 

daha ziyade yerleşik hayat süren topluluklardır. 

Bu yönüyle hadarilik veya günümüzde medeniyet 

olarak bildiğimiz fenomen, Freud’un ağzıyla konuşa-

cak olursak, insanın doğal dürtülerine karşı gelmesiyle 

birlikte meydana gelen “hayret verici” bir durumdur 

(1962, s. 33). Buradaki doğallık, hiç şüphesiz Freud’un 

id, ego, süperego kategorilerindeki id’dir. Yani, insanın 

nefsi ya da hayvani dürtüleridir. Bilindiği gibi id’in 

baskılanması Freud’un teorisinde önemli yer işgal eder 

ve ona göre insan yaşamında meydana gelen sorunlar 

genellikle id’in baskılanmasının neticesidir. Burada 

yere göğe sığdırılamayan medeniyet de süperego 

nin pek bir önemi yok, ne olduğunun önemi var. Çünkü, 

bir fenomene isim takıldığında, o fenomen artık özünü 

yitirir, ona verilen isimle tekrar hayat bulur. Sözgelimi, 

İslam ‘Medeniyeti’ne Medeniyet denmesi de, İslam 

‘Medeniyeti’nin “Tek dişi kalmış canavar” olan medeni-

yetle özdeşleşmesine sebep olacaktır. “İslam Medeni-

yeti ayrı, Batı medeniyeti ayrı” desek bile tek dişi 

kalmış canavarı en iyi ihtimalle minnoş bir canavara 

dönüştürürsünüz ama canavar canavardır.

İbn Haldun hadarilikten bahsederken de tam olarak 

“tek dişi kalmış” medeniyetten bahsediyordu. Devletle-

rin geçirdiği zafer, istibdad, dinlenme ve rahatlık, 

kanaat ve barış, son olarak da israf aşamaları İbn 

Haldun’un tavırlar nazariyesini oluşturur. Devletleri de 

insanlar gibi doğup büyüyüp ölen sistemler olarak 

gören İbn Haldun’un teorisinde günümüz medeniyet 

fenomeninin tezahürünü tavırlar nazariyesindeki tüm 

sevimsiz unsurlarda görmekteyiz.

Umran ise Cemil Meriç’in de ortaya koyduğu gibi 

kültür ve medeniyetin sentezidir (2016, s. 147). Medeni-
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tarafından, yani vicdan ya da sosyal normlar tarafın-

dan baskılandığı için “hayret verici” ilan edilmiştir.

İslâm medeniyeti örneğine bakıldığında da, Müslü-

manların medeniyet seviyesine ulaşmış olmaları ve 

medeniyet sayesinde başarmış oldukları işler 

günümüz Müslümanları tarafından methedilir. Hatta 

İslâm’ın temel misyonunun medeniyet kurmak 

olduğunu söyleyenler bile olmuştur. Meselâ Erol 

Güngör (1997), Tarihte Türkler isimli eserinde Türklerin 

İslam sayesinde medeni bir hayat tarzına eriştiğini ve 

medeniyet kelimesine eş anlamlı olması bakımından 

“uydurulmuş” olduğu bilinen uygarlık kelimesinin de, 

yanlış bir kullanımla da olsa ilk defa İslam sayesinde 

medenileşen Uygur Türkleri’nden geldiğini belirtir 

(1997, s. 44). Söz konusu medeniyet, Avrupa’nın ‘karan-

lık çağ’ olarak adlandırdığı dönemde ‘altın çağ’ını 

yaşamıştır. Nitekim, o dönem İslam alimleri tarafın-

dan meydana getirilen ilmi gelişmelere bugün bile 

imrenerek bakılmaktadır.

Peki bu, gerçekten de medeniyet mi? Medeniyet 

kelimesinin Tanzimat dönemiyle birlikte literatürümü-

ze girdiğini düşündüğümüzde, İslam Medeniyetine 

Tanzimat’tan önce ne deniyordu? Aslında ne dendiği-
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gelişiyle birlikte Osmanlı’nın imperial politikası 

içerisinde yeni bir “yaratım” aşamasının başladığının 

göstergesidir. Örneğin Hoca Saadettin’in Selimname-

si’nde Selim’in doğumuyla birlikte sahib-kıran ve 

keramet sahibi olduğunun anlaşıldığını “dervîş-i 

sâhib-keramet” ve “sâhib-i serîr” gibi doğuştan gelen 

dini ve siyasal meşruiyetini pekiştiriyordu. Ayrıca 

döneminin dini gruplarına karşı tavizsizliğine karşı 

Kanuni döneminde gelen eleştirileri değerlendirerek 

Saadettin, Selimname’sinde “padişah-ı derviş dost” 

sıfatını kullanarak onun dervişlerle arasında iyi bir ilişki 

olduğunu ispatlamaya çalışıyordu. Böylelikle Kanuni 

dönemi bürokrat ve tarihçileri ex post fact bir karakter 

ve bu karakterin etrafında yeni bir geleneksel devam-

lılık yaratarak kendi dönemleri içerisindeki meşruiyet-

lerini mükemmelleştirmekteydiler. 

Yavuz Sultan Selim’in Kanuni devri politik-teolojisinde 

    I.Süleyman dönemi meşrulaştırılmaya ve saray 

merkezinde yaygınlaşmaya başlayan eskatik ve dini 

unvanların I.Selim dönemi politik konjonktürü 

içerisinde bağlayıcı bir önemde olmadığını görüyoruz. 

Selim’in Ortadoğu siyaseti içerisinde zaten bir karşıt 

dinde olan rakip devletlere üstünlük sağlamak için 

oluşturulmuş bir teoloji-politik unvanlar bütününe 

ihtiyaç bulunmuyordu. Avrupa siyaseti içerisinde de 

böyle bir anlam bütünü göremiyoruz; daha çok 

“halifelik” merkezli bir kullanım görüyoruz ki bu da 

Memluk ve Safevi rakiplerin dini ve mezhebi yapısının 

Osmanlı politik evreninde nasıl karşılık bulduğuyla 

alakalı bir mevzudur. Kanuni dönemi üzerine olan 

bölümlerde daha iyi işleneceği gibi din-içi karşıtlıklar-

da bir mezhebi kaygı güdüldüğü açıktır. Selim, İslam 

dininin evrensel hakimiyeti politikasından çok Sünni 

İslam’ın bayraktarı olma ve Ortadoğu bölgesindeki 

siyasal liderliği elinde bulundurma çabasının bir evresi 

olarak Mısır’da uzun yıllar kalarak halifeliği Osmanlıla-

rın tekeline almış ve böylece hem Sünni(Memlük) hem 

de Şii(Safevi) dünya üzerinde meşru tahakküm 

kurabilecek bir noktaya gelebilmiştir. Selim’in törenle 

TARİH TARİH

halifeliği Osmanlı hanedanı üzerine alması ve İstan-

bul’a getirmesi meselesi biraz tartışmalı olsa da son 

dönemde halifelik üzerine yapılan çalışmalarda somut 

olarak halifeliğin Mısır’ın fethinden sonra Selim’e 

direkt olarak geçmediği, halifenin İstanbul’da Selim’in 

ölümüne kadar kaldığı ve daha sonra Kanuni döne-

minde 1522/23 yılında Kahire’ye gitmesine izin verildiği 

ve orada öldüğü bilgisi üzerine gelişmiştir. Halifenin 

ölümünden sonra Osmanlı başketinde halifelik tartış-

maları ortaya çıkmış ve üzerine uzun bir dönem 

metinler üretilmiştir. Soyut ve daha doğrusu sembolik 

bir halifeliğin Mısır’ın fethiyle birlikte ortaya çıktığı 

açıktır fakat bu sembolizmin hükümdarda vücut 

bulması için Kanuni dönemini beklemek gerekecektir. 

Selim’in Mısır ve Hicaz’ın Osmanlı topraklarına katma-

sı daha sonraki dönemde halifelikten önce Osmanlıla-

ra daha önemli bir politik meşruiyet katmıştır; bu da 

Hicaz’ın ele geçirilmesi ve merkezi İslami coğrafyanın 

artık Osmanlı ailesinin yönetiminde olmaya başlama-

sıdır. Kanuni döneminde ise Kudüs’ün Selim tarafın-

dan alınmış olması diğer dinler tarafından kutsal 

sayılmasıyla, evrensel imparatorluk ve evrensel din 

ayrıca o kaynakların yazarlarının içerisinde bulunduğu 

politik ortamın bir dönüşümünün göstergelerinendi. 

Örneğin Kanuni Sultan Süleyman’ın vezir-i azamlığını 

yapmış olan Lütfi Paşa Tevârih’inde ve Asâfname’sin-

de Yavuz Sultan Selim için “server-i devrân”, “meh-

di-yi ahir zaman” ve “sahib-kıran” unvanlarını kullana-

rak bahsettiğim geleneği icat ediyor ve Kanuni’nin 

kullandığı unvanların bir tarihsel devamlılık içerisinde 

olduğunu ortaya koymaya çalışıyordu. Örneğin 

“server-i devrân” gibi unvanlar onun bu unvanları 

kullanacak son kişi olmadığını, kendi çağının hakimi-

nin o olduğunu fakat Kanuni’nin parçaları tamamlaya-

cak esas hakim olduğunu pekiştirmek için kullandığı 

küçük nüanslara sahip bir unvandır. Aynı zamanda 

Lütfi Paşa Tevarih’inde bir keresinde Selim’in, oğlu 

Kanuni’yi gördüğünde fizyonomisinden etkilenerek 

“boyun ve şekl ü şemâlin begenüb … olıser sâhib-kırân 

ender cihan.” demiştir. Böylelikle Lütfi Paşa hem 

unvansal devamlılığı sağlamış hem de Kanuni’nin 

tahta geçişi ve hükümranlığının babası tarafından 

onaylandığını da pekiştirerek Selim gibi meşru olma-

yan yollarla hükümdar olmamış bir hükümdar portresi 

çiziyordu.

Kanuni dönemi Osmanlı’sında ortaya çıkan dini 

kavram ve unvanlar üzerinden olan tartışmada saray 

bürokrasisinin konumu daha sonra işlenecek fakat 

Selim bahsinde söylenmesi gereken bazı hususlar var. 

Selim dönemi kızışan Kızılbaşlık, Osmanlı-Safevi 

mücadelesi ve diğer dini grupların merkezde yer 

edinmesi Kanuni dönemindeki en önemli konulardan 

birisi haline gelmişti. Selim’in dini gruplara hiçbir 

şekilde taviz vermemesi hanedanın eksi hanesine 

yazılmıştı. Selim’in tahta çıkışı da dini gruplar tarafın-

dan hoş karşılanmamıştı ki Kanuni döneminde buna 

bir çözüm arama girişiminde bulunuldu. Bu da yeni bir 

Selim imajı oluşturmaktı. Çıpa’nın “making” kalıbını 

kullanması Kanuni döneminin tarihyazımının tüm bu 

koşullar içerisinde meşru sayılabilecek bir Selim yarat-

mak uğrunaydı. Yavuz Sultan Selim’in Kanuni dönemi 

bürokrasisinin pragmatist politikası için yeniden 

yaratıldığını söylemek literatürün son aşamasına 

bakıldığında yanıltıcı bir tespit olmayacaktır. Süley-

man döneminde yaygınlaşan Selim-name literatürü-

nün ana amacı işte bu bahsettiğim saiklerin bir araya 

işte bu kadar önemli bir rolü vardı ve bu rol onun 

II.Mehmet’ten sonra Osmanlı coğrafyasını Avrasya’da 

yeniden güçlü ve yayılabilir hale getirebilmek için 

Osmanlı doğusunu şekillendirebilmişti. Böylelikle 

Osmanlılar artık büyük sınırlara sahip olmakla birlikte 

daha sonra üzerinde duracağım Subrahmanyam’ın 

“connected histories”ine bağlanmış olacaktı. Bu 

bağlanma Osmanlı politik-teolojisini şekillendiren ve 

bu diskurun oluşması koşullarını oluşturan ana 

alanlardan birisiydi. Saray dışından kaynaklar da 

Selim’in “mesih/kurtarıcı” olduğu görüşünde olabili-

yordu fakat bu Kanuni dönemi politikasından biraz 

farklı olarak Selim’in Kudüs ve kutsal toprakların 

tamirinde ve yeniden düzenlenmesinde olan rolünden 

dolayı olmalıdır. Örneğin Eliyahu Capsali’nin İbranice 

kroniğinde II.Mehmet, I.Selim ve I.Süleyman’dan 

Kudüs’ü restore ettikleri için önemli bir dini unvanlan-

dırmada bulunur.
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iddiasının meşruiyetini pekiştirecek bir sistematik 

fetih zinciri olmuştur. Kanuni döneminde Lütfi Paşa ve 

Ebussuud gibilerinin kitap ve risalelerinde bu bölgenin 

Osmanlıların elinde olması bilgisi bu iddiaların önemli 

meşruiyet kaynaklarının başında gelecektir. 

Mehdi, sahib-kıran ve mesih gibi unvanlar Kanuni 

dönemi teoloji-politik ortamının bir diskuru olsa da 

yukarıda bahsettiğim üzere I.Selim’in oğluna miras 

bıraktığı dinsel coğrafya ve kısa sürede gelişen büyük 

tarihsel olaylar Kanuni Sultan Süleyman’ın öz-unvan-

landırma politikası içerisinde önemli bir selef olma 

şartlarını taşıyordu. Böylelikle Süleyman dönemi 

tarihyazımı Selim’i de oğlunun bazı unvanlarıyla 

anmaya başlamıştı. Böylelikle Selim’in tarihsel karak-

terine ayrıca dini bir diskur ekleniyor hem de Kanu-

ni’nin halefliğini yaptığı makamın içerisinde tartışılan 

kavramların bir devamlılık içerisinde olduğunu ispat-

layacak bir “geleneğin icadı” ortaya çıkıyordu. Özellik-

le 16. ve 17.yüzyıllarda Selim’in yenilmezliğinin litera-

türde onun döneminin “mehdi”si olarak öne çıkarıl-

ması tarihyazımının “ideal hükümdar” betimlemesinin 
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GÖRÜYORUM

şekilde birbirine giriyordu…

Ekranda mürdüm eriği takmış, yanında küçük sevimli, 

güleç kıza çocuğuna eğilmiş bir dal vardı. Küçük kızla 

can ciğer dostluğu yansıtıyordu. Aralarında sıcak, 

sımsıcak bir nehir akıyor; tüm sevgi, ayan beyan 

ortalığa dökülüyordu. Sanki küçük kız Ona sahip 

olamadığı büyük bir boşluk getirmiş de envai çeşit 

mahrumiyet çiçekleri sunuyordu;  bir hasret, bir 

özlem, bir yoksunluk,  tahammülü zor, kanırtan ve 

kanatan bir hatırlatma demetine başını yaslıyordu.

Lakin kurşun gibi gözleri, küçük kıza bakmıyor, ötelere 

salınıyordu: Donuk/donmuş bir resimden fırlayıp, 

taşıp, belki de zapt edilmeyen dolu dizgin koşan atlar 

gibi kaçıp; odaya, orada cenk eden binlerce fısıltılara, 

fokurdayan nargilenin ince sesine dikiliyordu. Odadaki 

dumanlar ise halen binlerce silüete girip çıkıyor; 

mahşer sahnesini gösterip, ertelenmiş firari davaları 

ısrarla öne koyup açıyordu…

Gözleri kurşun gibi; başını rahmet pınarı gibi küçük 

kıza eğmiş bir şeyler anlatıyordu...

       Gecenin en koyu karanlığında odasında dumanlar 

içindeydi… 

Işıklar kapalıydı. Bir ritüelin parçasıymışçasına masada 

mum yakılmıştı; onun yanında halen okuduğu kitabın 

açık sayfaları, etrafa yayılan bazı eşyalar sessizce 

duruyordu. Derinlerde inceden inceye fokurdayan 

nargilenin sesi, her şeyi kaplayan bir örtü gibi süzülü-

yordu odaya. Açık bir televizyon ekranı ve ekranda 

donuk/donmuş bir resim; gecenin ve odanın dekorunu 

oluşturuyor, Şark’ın unuttuğu Binbir Gece Masalların-

dan satırları sanki canlandırmak istiyordu. Öte yandan 

ekrandaki resim; adeta varlığı geriye çağıran, geriye 

gelmesini bekleyen tüm boş gayretler gibi, maziyi bir 

efsunla içine girilecek sandukaya tıkmanın telaşını 

sergilercesine orada bakıyordu…  Odada yanan mum 

ışığının kalbine kargı sokarcasına ışığı kırıp canlanmak 

istiyor, oluşan  tütsüyü dağıtıyor,  bir yandan da kendi 

gizli menkıbesini odadaki hayaletlere rağmen fısılda-

maya çalışıyordu…

Odadaki  dumanlar, büyük bir gaza meydanında 

kopup kalkan toz dumanına benzercesine amansız bir 

Salih Remzi Efendi

Dumanların içinde, ekrandaki O resme dalmış gider-

ken; belki yemin içebilirdi; kendinin bir an bile olsa 

çağırıldığına fakat dumanların oluş ve bozuluş arasın-

da sallanıp sürekli değişen şekilleri gibi yine de kesin 

emin olamıyordu ve durmadan O donmuş/donuk 

anda neler gerçekleştiğini anlayabilmek için sorular 

soruyordu.  

Sesler; nurun karanlığın, sıcağın soğuğun, sabitin 

değişenin, yakının uzağın, büyüğün küçüğün,  semâ-

vatın arzın,  cenginde dans edercesine hem hayaletle-

rin fısıltılarına hem de gecenin karanlığına sarmaşık 

gibi dolanıp uzuyordu.

Nargilenin fokurdayan ince sesi ise, perilerin dudakla-

rında çarpan bambaşka hüzünlü bir şarkıyı terennüm 

ediyordu...
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kamu görevlisi de olsanız, kurallarımız gereği tekrar 

gelmenize izin verilmez" dedi. Diğer bir ifade ile, tekrar 

başkan seçilse bile Trump'ın hesabı açılmayacak. 

Trump’ın nasıl manülatif bir çıkarcı olduğunun elbette 

farkındayım. Paylaşımları yalan ve şiddeti teşvik 

ediyor / da olabilir. Ama bu dünyada hakikatin kıstası, 

belirleyicisi Twitter mi? Aynı Twitter'in CEO'su Jack 

Dorsey’in Myanmar ordusunun şiddetinden kaçan 

yüzbinlerce Arakanlı mültecinin gerçekliğini görmeyip 

Twitter hesabından yaptığı ''Myanmar kesinlikle güzel 

bir ülke. İnsanları neşe dolu ve yemekler harika. 

Yangon, Mandalay ve Bagan şehirlerini ziyaret ettim. 

Ülkenin dört bir yanındaki birçok manastırı ziyaret 

ettik ve meditasyon yaptık'' paylaşımı ile hakikati 

örtmeye çalışmasını nasıl açıklayacağız.)

…

Kurumların bazı kararları almasındaki geçerli tek 

sebebin twitter’da gündem olması. Bu durumda 

toplum twitter’da kendince bir hakikat inşa etme 

mesaisini ve istihdamını arttıracak. Dolayısı ile zaman-

la bir ulus aşırı şirket olan Twitter’ın da gücünü kurum-

lar devletler nezdinde gücünü de arttıracak. (Bunun 

bir benzerini ülkemizde sayıları her geçen gün artan ve 

youtube, Instagram vb tarafından istihdam edilen 

youtuber, instagrammer, influencer, fenomenlar da 

       Genelde futbol takımlarının taraftarları tarafından 

söylenen “…sen bizim her şeyimizsin” sloganındaki 

fanatizmin varoluşsal ve itikadı tartışmasına hiç değin-

meden kökenleri 2004 yılına kadar giden ve ülkemiz-

de farklı bir forma evirilen bir sosyal medya uygulama-

sı olan Twitter hakkında birkaç kelam etmek istiyorum. 

Temelleri 2004’te atılan, Türkçe ile kullanılabilir hale 

2011 itibarı ile geldiği için Twitter’in Türkiye ile inişli 

çıkışlı (zaman zaman erişim engelinden dolayı birbirin-

den haber alamama gibi durumların yaşandığı) on 

yıllık bir ilişkisi var. Önceden büyük bir kullanıcı için, 

haber değeri taşıyan bir gelişmenin en kısa sürede 

paylaşılması ve öğrenilmesi görevi gören twitter, 

bugün bizatihi haberin ortaya çıktığı kaynak haline 

geldi. Haber doğrudan bir tweet olabilmesinin yanı 

sıra, daha da ilginci, toplumun bu tweetten yola 

çıkarak verdiği hükmün devleti eyleme dönüştürmeye 

zorlama potansiyeli.

Birazdan sıralayacağım hashtaglerde geçen twitter 

ifadesinin yerine çeşitli kişi, kurum, olayı koyabilirsiniz: 

#twitterözürdile #haddinibiltwitter #twittertutuklan-

YORUM YORUM

sın #twitteraözgürlük #twitteriçinadalet, #yalnızdeğil-

sintwitter  #twitteryalnızdeğildir #seninleyiztwitter 

#twitterkapatılsın #tebriklertwitter #bugüngünler-

dentwitter … Her gün Türkiye gündemi bu ve benzeri 

hashtaglerle belirleniyor. Twitter’da gündeme gelen 

olaylardan sonra alınan bazı kararların ardından 

akıllara iki soru geliyor. İlki doğrunun / yanlışın, suçlu-

ki yadsınamaz. Ancak bir hashtag’ı en fazla trend 

topic’te tutma imkanlarını ellerinden barındıranların 

kazandığı düzlemi hayatımız olarak görüp beklenti ve 

tepkilerimizi burada ifade edip karşılık beklemek bana 

pek sağlıklı gelmiyor. Çoğu zaman “haklı” isteklerin bu 

mecralarda elde ediliyor olması da fikrimi değiştirme-

ye yetmiyor.

İşret etmek istediğim düzlem sadece ülkemizdeki 

genel olaral sosyal medya kullanıcıları yazımızdaki 

konu bakımından özel olarak twitter kullanıcılarının 

içerisinde olduğu durum. Belki daha da önemlisi olan 

bu ulus aşırı şirketlerin ülke yönetimine yöneticilerine 

karşı bir eylem içerisinde bulunma durumu. Bu başlı 

başına başka bir yazı konusu ama parantez açıp kısaca 

değinmek istiyorum.

…

(88 milyondan fazla takipçisi bulunan ABD Başkanı  

Donald Trump’ın ilk olarak attığı bazı tweetlerin 

gerçeği yansıtmadığı ve çarpıttığı gerekçesi ile sansür-

lendi daha sonrasında kongre baskını ile ilişkilendirile-

rek hesabı kapatıldı. Akabinde Twitter'ın finans 

müdürü Segal, Trump'ın kapatılan hesabı hakkındaki 

bir soru üzerine, "Aykırı bir davranıştan dolayı 

platformdan çıkarıldığınızda, eski veya mevcut bir 

gözönünde bulunmalı.) Tarih bir gün devletler ile 

twitter gibi şirketleri karşı karşıya getirdiğinde 

insanlar kimin tarafında yer alacak? Sabah gözünü 

açıp daha yataktan kalkmadan, akşam yatağa girip 

gözünden uyku aktığı halde o mecradan kopamayan, 

gün içerisinde paylaştığı gönderiler kadar yaşadığını 

düşünen, orada istediği şeylerin olduğunu gören ve 

bunun olmasındaki başarıyla övünen insanların tarafı 

neresi olacak?

Sevdiğimiz / nefret ettiğimiz kişiye, oy verdiğimiz 

partiye, tuttuğumuz takıma, okuduğumuz kitaba / 

yazara ulaşmada, adalet arayışımızda, hüküm 

verişimizde kabaca her şeyimizde twitter’ın ilk mecra-

lardan biri olarak görülmesini -hiç olmazsa bu mecra-

lar çöktüğünde kısa süreli de olsa erişilemediği zaman-

larda- biraz düşünelim.

Son olarak: “Günümüzde, sosyal medya hayatımızın 

bir parçası oldu.” cümlesi artık sevgimizi ve nefretimizi 

gösterdiğimiz, adalet aradığımız ya da yargı dağıtıp 

infaz ettiğimiz bu sanal dünya için çok küçük kalıyor. 

Belki de cümleyi şöyle yenilemenin zamanı gelmiştir: 

“Günümüzde, bütünüyle hayatımız sosyal medyanın 

bir parçası oldu.” 

Tawfiq Ali Ozturk TawfiqAliKeeper

nun / suçsuzun, iyinin / kötünün, adaletin / zulmün 

belirlenmesinde geçerli kriter twitter mı? İkincisi, 

Türkiye twitter’dan, Türkiye’deki twitter kullanıcıların-

dan mı ibaret?

Tamamıyla Twitter kötülemesi yapmak değil kastım. 

Birçok yanlıştan dönülmesinde, birçok iyiliğin yapılma-

sında (bu arada da kime göre yanlış / iyilik) etkisi tabii 

TWİTTER SEN BİZİM
HER ŞEYİMİZ(Mİ)SİN!
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zamansız bekleyişleri ve zamansız bahçeleri vardı. 

Zamansızlık, insanın anlam dünyasıdır. Kimin bahçesin-

de ne varsa onu bekler insan. Öyle derdi dedem ve 

annem. Kimin bahçesinde ne var ise orada belli olur. 

İnsanın özüdür zamansız bahçeler. Her kalbin bir 

zamansız bahçesi vardır, ama her kalbi olan ulaşamaz 

o zamansız bahçeye. Neden ulaşamaz derseniz bunun 

cevabını bilemiyorum. Ama kalbi olan her insanın 

vicdanlı olup olmadığından pek emin değilim. Öğrendi-

ğim bir şeyler varsa birisi de zamansızlıkta sabır kadar 

vicdan da gereklidir. Toprağı eşelerken toprağı incitme-

mek için, dalından zeytini koparırken ağacı incitme-

mek için, gökyüzünde olanları, yıldızı, ay’ı, güneşi 

incitmemek için sadece sabır yetmez, yetmemeli de. 

Vicdan da gereklidir. Vicdan olmadan insanda sabır 

dahi durmaz derdi dedem. İnsanda durmayan, bu 

âlemde nasıl durabilir ki. İnsan önce onu muhafaza 

etmelidir. Her ne yaparsa yapsın sabırla beklerken 

vicdanlı olmalıdır. Zamansız bahçeler, hayret bahçesi-

dir. İnsanı her şeye hayran bırakır. Bu kelimeler, bu 

kavramlar yahut bu dünyalar çok ütopik, hayâli dünya-

lar değil. Bu sebeple insandan çok uzak olan dünyalar 

       Ne zaman dedemle yolculuğa çıksam daima 

zamansız bir bekleyişle karşılaştım, zamansız bir 

bekleyişi tanıdım. Tanımak diyorum ama pek tanımak 

değil aslında, dedemle o ânın içerisinde yaşıyordum. 

İnsan nefessiz kaldığında nefes alabileceği bir yerdir 

demişti ya işte öyle ben de onunla orada, zamansız 

bekleyişler durağında nefesleniyordum. Nefeslendik-

çe bir şeyleri tanımaya başlıyordum. Dedem zihnimde-

ki karanlıkları aydınlatıyordu susmalarıyla. Hiç sorama-

dığım soruları cevaplıyordu. Cevaplıyordu dediğime 

de bakmayın, bana cevapların izini sürdürüyordu. Her 

sorduğum soruda sen bunun üzerine düşündün mü? 

Cevabını bulmaya çalıştın mı diye sual ederdi. Elbette 

ki anlamakta zorlandığım soruların cevabını veriyordu 

ama üzerine hiç düşünmediğim yahut cevabını bulma-

ya çalışmadığım sorulara bir cevabı yoktu. Ona göre 

insan kendi sorularıyla kendi hayatını yaşardı ama 

başkalarının cevaplarıyla da başkalarının hayatını 

yaşardı. Eğer insanın aklına bir soru takıldıysa, muhak-

kak kendi iç âleminde bir cevabı da vardı. İnsan, kendi 

hayatını yaşamak için kendi cevaplarını bulmalıydı. 

Her ân zamansızdı ve her ân bir bekleyiş vardı. Onun 

bir dost ufkuna zamansız bekleyişleri vardı, benim 

ondan duyacağım her kelimeye zamansız bir bekleyi-

şim vardı. Dilinden dökülen her kelime, ruhumda 

hissettiğim çölün kuraklıklarını gideriyordu. Ucu 

bucağı görünmeyen bozkırda zamansız düşler 

kuruyordum. Dedemleyken her şey zamansızdı, bekle-

mek zamansız, düşler zamansız. Zamansızlık alın 

yazısıydı bozkırda. Herkes anlayamıyordu ama 

anlayanlar da zamansız beklemeyi biliyordu.  Zaman-

sızlık mıydı zamansız bekleyişler? yoksa zamanın 

bereketi miydi? Zaman daralır mıydı? Yoksa genişler 

miydi? Zamansız bekleyişler, asla insanın zamanının 

olmaması değildi. İnsana kısa gelecek bir zaman 

diliminde yapılması, idrak edilmesi zor şeylerin imkân 

bulmasıydı.   Dedemleyken, bir zamansız bekleşin 

içerisinde iken zaman dâima genişlerdi. O genişleme-

nin esrimesiyle insan bir gaile edinirdi.  Çünkü hiçbir 

insan bu âlemde gailesini/vazifesini bulmadan ve 

bilmeden göçmezdi. Öyle derdi ihtiyar dedem, yaslan-

dığı zeytin ağacının gölgesinde gölgelenirken. Zeytin 

ağacı ona gölge yapardı, zamansızlığın esrimesi bana. 

O orada gailesini, vazifesini anlatırdı. Ben vazifeme 

Zamansız Bahçeler

Her zamansız bekleyişin sonunda zamansız bahçeler 

vardır. Dedem o bahçelerde dolaşıyordu. Orada 

okuyordu her okuyor idiyse. Zamansız bahçelerde her 

bir ağaç onun durağıydı. Her birine başka bir şeyler 

okuyordu, anlamıyordum. Attığı her adımı takip 

ediyor, ardından koşuyordum. Ne anlatıyordu? Ne 

okuyordu? Neden hep günün aynı saatlerinde buraya 

geliyordu bir anlam veremiyordum. Dedem garip 

adamdı, öyle derdi herkes. Bana göre de bir dedem, 

birde annem garipti. Onlar taşradaki herkesten farklıy-

dı, sadece insanın dilinden anlamazlardı. Dedemin 

zamansız bekleyişleri vardı, Annemim zamansız bahçe-

leri. İkisi gaile edinmişlerdi o zamansız bahçelerde ve 

zamansız bekleyişlerde olanlarla ilgilenmeye. Biri 

toprağın dilini biliyor, yeryüzündekileri anlatıyordu, 

ötekisi gökyüzünün dilini biliyor, gökyüzündekileri 

anlatıyordu. Biri yeryüzünde zamansız bekliyordu, 

ötekisi gökyüzünün zamansız bahçelerini dolaşıyordu. 

Dedim ya zamansız bekleyişler herkese bir gaile edindi-

rir. Onlar gailelerini bulmuşlardı. O gaileyi anlamak için 

da değil. Sadece içerisinde olduğu zamanı ve içerisinde 

olduğu dünyayı daha güzelleştirmeye çalışmaktır. 

Bunun için bir çabadır. Gailesiz olmamak da bundandır. 

Her insan kendi gönül dünyasında bir zamansız 

bekleyiş durağında duruyor ve her insanın zamansız 

bir bahçesi vardır. Orada soluklanır, orada yürür, 

oradan bakar. Ama bunu anlaması ve bunu görmesi 

için biraz zamansızlığa ihtiyaç duyar. Hayatın telaşesin-

den dolayı sürekli ertelediğimiz, ötelediğimiz güzel 

şeyler var. Zamansız bekleyişler onları insana tekrar 

tekrar hatırlatır. İnsan hatırladıkça görür, gördükçe 

anlar. İşte o zamansız bekleyen ve zamansız bahçeler-

de gezinen insanlar bilgece bunu fark etmişlerdir. 

Bizler de ötelediğimiz şeyleri hatırlamalı, gördükçe 

anlamaya çalışmalıyız.  

Zamansız bir bekleyiştir yaşamak, 

zamansız bahçelerde kalbi olan insanları.

doğru yol alırdım.  Her insanın bu âlemde bir vazifesi 

vardır. Beklemek, insanı o vazifeye doğru götürür. 

Kimi varır o vazifeye kimi varmaz. Kimi bulur vazifesini 

kimi bulmaz ama muhakkak bir vazifesi vardır. Başka 

türlü insan alışamaz bu dünyada yaşamaya. Bir vazife-

sinin olmadığı fikrine kapılsa dahi insan kendine bir 

vazife bulur, edinir. Unutmamak gerek, gâye insanın 

alın yazısıdır. Kimi yol yürür bulur, kimi okur bulur. 

Kimi sorar bulur, kimi arar durur. Ama muhakkak her 

yol insanı zamansız bahçelerin kapısına götürür. 

Zamansız bekleyişler, zamansız bahçelerde anlaşılır ve 

insanın gailesi o kapının kilidini açar. 

“Zeytin ağacının gövdesinde, zamansız bekleyişler 

örüyorum,

Susup dinledikçe zamanı, belirsiz sûretler görüyorum

Sezmek mi, anlamak mı, bilmek mi, taşra da her şey 

zamansız

Dost ufkundan bîhâber, zamansız bahçeler görüyo-

rum”
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Münâcat

Ey İlâh-ı kâinat, ey masdar-ı sun'-ı kemâl

Varlığındır var olan, yoktur o varlıkta zevâl.

Ey cenâb-ı kibriyâ, bizler gibi âcizlere,

Kibriyâ-yı Zât'ını mümkün müdür etmek hayâl?

Daima Allah'tır kalbimde tesbih ettiğim,

Bârgâh-ı lütfuna çıkmaz mı bu feryâd-ı bâl?

Pür-günâhım, pür-günâh olmakla mağrurum buna,

Şevk-ı afvındır sebeb, afv isterim, ey Zü'l-Celâl!

Rahmetinden kat'-ı ümmîd etmeyi men' etmesen,

Fart-ı isyanımla bulmazdım münâcata mecâl.

Vâkıf-ı her hâlsin, yoksa n'olurdu hâlimiz?

Çaresizlikte bize kalsaydı ger ta'rîf-i hâl?

Sabr ile me'lûf kıldın, ey Azîmu'ş-şân beni

Etmedim âlemde Sen'den gayre ben arz-ı melâl!

Derdinin dermanını Sen ver Niğâr-ı bî-kesin

Ey İlâhu'l-halk, ey Rabb-i kerîm-i Zü'l-celâl!

Şair Nigar Hanım
(Efsûs, syf. 10, İstanbul, 1887)
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