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Sezai Küçük
2 Mesneviden
Âlimlerve âriﬂer Hz. Peygamberin varisleridir. Bir
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Bak ve Yorumla
26 Dur,
Siz de Serdivan Ajans’ta yazabilirsiniz.

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

âlim ve ârif olan Mevlana’yı tanımadan O’nun en
önemli eseri olan Mesnevi’yi anlamak mümkün
değildir. Bu yazımızda Mevlana'nın Hz. Peygamber
(s.a.v)'e olan sonsuz muhabbetini ele alıyoruz.

SANAT SINIR TANIMAZ
Ebru sanatının ustalarından Hikmet Barutçugil
ile ebru sanatını ve özellikle kendi keşﬁ olan
"Barut Ebru"su hakkında keyiﬂi bir söyleşi
gerçekleştirdik.
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s.

Araştırma s.10

Yorum s.12

Yorum s.14

Ortadoğu s.20

Bu yazımızda ana vatanı Amerika kıtasının
1492’de Avrupalılar tarafından keşﬁ ve
istilası sonrası tüm dünyaya yayılan tütün
(Nicotiana tabacum)'nün haram olup
olmadığına dair yapılan tartışmaları konu
edindik. İyi okumalar.

Bu medeniyetin birikimini, ruhunu, ruh
köklerini bir kez daha tarihe gömen, ikinci kez
yok eden bir cinayet işleniyor memlekette. Bu
topraklardaki tapu senedimizi elimizden
alacak ve arkeolojik kazı numaralarıyla bizi bu
topraklardan sürecek yapıları adım adım inşa
ediyorlar.

Düşünce faaliyetine ﬁzikle yani doğa bilimleriyle başladı. Zihnini meşgul eden soruların
yanıtını doğa bilimlerinde bulamayınca
miras aldığı klasik düşünce geleneğini ihya
etme yoluna koyuldu. Yetiştirdiği öğrenciler
ve etkilediği şahıslar Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşmasında belirleyici rol aldılar.

Suudi Arabistan ve İran arasında yaşanan
rekabet, yıllardır devam eden tarihsel bir arka
plana sahiptir. Özellikle son on yıllık süreçte iki
rakip ülke bölgesel anlamda yaşanan her
krizde farklı cephelerde yer aldılar. Bu durum
rekabetin şiddetini önemli ölçüde arttırdı.

M.Fatih Çalışır

Yusuf Kaplan

Hayyam Celilzade

Nurhak Gürel
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Âlimler ve âriﬂer Hz. Peygamberin varisleridir. Bir

Kil ona șöyle cevap verir:

bulunanlarla birlikte Mevlânâ'nın bu hâline hayretle
bakıyorduk. Namazdan sonra her zamanki gibi

âlim ve ârif olan Mevlana’yı tanımadan O’nun en
önemli eseri olan Mesnevi’yi anlamak mümkün

–Ben ne miskim ne de amberim. Bildiğiniz alelâde bir

tesbihini çekip Cenâb-ı Hakk'a uzun uzun yalvarıp

değildir. Mevlana’yı da galiba en güzel şu rubaisi

toprağım. Lâkin ben bir gülün altında bulunuyor ve

yakararak duâ etti. Onun bu hâli bana çok tesir etti,

anlatmaktadır:

her seher vakti gül goncalarından süzülen șebnemler-

ağlamaya bașladım. Sonra; "Ey Efendi! Dünyâda ve

le yoğruluyordum. İște bu güzel koku oradandır yani

âhirette biz günahkârların ümîdi sensin. Bu kadar

gülün kokusudur. …”

çok ibâdetinle, böyle korkar, ağlar, yalvarırsan, biz bu

"Cânım bedenimde oldukça Kuran’ın kölesiyim,

tembel hâlimizle kıyâmet gününde ne yaparız?" diye

Muhammed-i Muhtar’ın yolunun toprağıyım.
Birisi, sözlerimden, bundan bașka bir söz naklederse,

Mevlana da ömrü boyunca Hz. Peygamberin gül

Ben nakledenden de, o sözden de șikâyetçiyim."

kokulu bahçesinin toprağı olmaktan başka gayesi

sordum.

olmayan bir Hak yolcusu olmuştur. Adım adım Hz.

Bana dedi ki; “Allah Teâlâ’nın bana verdiği nîmetlerin,

Mevlana Hz. Peygamberin gül bahçesinde açmış en

Peygamberin izinden gitmiş O’nun her halleriyle hallen-

ihsânların yanında benim yaptığım ibâdet ve yakarıș-

muhteşem, en zarîf, en güzel kokulu bir güldür.

miştir. Bir gün evine gelmiş, “yiyecek bir șey var mı?”

larım acziyetimin ifadesinden bașka bir șey değildir.

diye sormuş. “Hayır efendim, evde yiyecek hiçbir șey

Bütün bu hallerimle; “Ey Kerîm olan Allah'ım! Benim

Şeyh Sâdî-i Şirazi, Mevlana gibi bütün velîlerin güzellik-

yok” cevabını alınca sevinmiş ve ellerini açarak;

gibi bir âcizin, çâresizin tâkatı ancak bu kadardır,

lerini Allah Rasûlü’nden aldıklarını, güzel ahlaklarını

“Allah’ım sana șükürler olsun, bugün evimiz Hz.

mâzur buyur yâ Rabbî!” demek istiyorum. Yoksa

Peygamber’in evine benzemiș.” diye şükretmiştir.

O'na lâyık bir ibâdeti kim yapabilir?"

tinden miras olduğunu, Gülistan adlı eserinde şöyle

Yoklukta bile Hz. Peygambere benzemekten sevinç

Bir gün de talebelerine;"Ey bizi sevenler! Sevgili

hikaye eder:

duyan Mevlana’nın bu hali, Hz. Peygambere olan

Peygamberimizin gittiği Ehl-i sünnet yolundan

bağlılığının ve muhabbetinin ifadesi değil de nedir?

yürüyüp, bu yolu ihyâ etmeliyiz. Allah Teâlânın

O’na borçlu olduklarını, gönül dünyalarında sahip
oldukları bütün faziletlerin Hz. Peygamberin ruhaniye-

sevdiği ameller, ibâdetler ile helâl yollardan çoluk-ço-

“Hamama giden birine dostlarından biri temizlenmesi için güzel kokulu bir kil (toprak) verir. Kilden enfes

Hanımının naklettiği Mevlana’nın şu hali “Ahmed-i

cuğunun ihtiyaçlarını kazanarak, râzı olunan kullar

bir koku yayılmaktadır. Bu koku karșısında mest

muhtarın yolunun toprağıyım” sözünü teyit etmekte-

zümresine dâhil olmalıyız. Her hareketimizi Peygam-

olan adam kile:

dir:

ber efendimizin hâl ve hareketlerine uydurmalıyız.
Bizim yolumuzda olanlara, kıyâmet günü yardımcı

–Ey mübârek! Senin bu güzel kokunla mest oldum… “Mevlânâ bir gün namaza durdu. Sükûnet ve tevâzu

olur, yüzlerinin ak olmasına çalıșırız. Ancak, edebe

içinde tâzim ve hürmetle namaz kılıyor ama bir

riâyet etmeyenler ve Ehl-i sünnet yoluna muhâlefet

taraftan da gözlerinden yașlar akıtıyordu. Evde

edenler, kıyâmet günü bizi göremeyeceklerdir.”

Nereden aldın bu güzel kokuyu? diye sorar.
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buyurması yine O’nun Hz. Peygambere ve sünnet-i

Mevlânâ, sahih kaynaklarda yer alan ve Hz. Peygam-

dipdiri bir ağaç yapsın? Yahut seni bir cennet fidanı

seniyyesine bağlılığının başka bir ifadesidir.

berden adeta ayrı kalacağı için inleyen hurma kütüğü

eylesin ki, sonsuzluğa kadar taze ve genç kalasın!..»

kıssasını kütüğün hâl lisânına tercümân olarak bizlere
Mevlânâ Hz. Peygamber’e karşı olan sonsuz sevgisini,

Mesnevi’de şöyle anlatmıştır:

Hz. Peygamberin bu teklifine karșı hurma kütüğü,
Rasûlullahtan șu talepte bulundu:

Mesnevî ve Divân-ı Kebir’de ve diğer tüm eserlerinde
her fırsatta dile getirir. Şu beyitler de bu sevginin

“Hannâne direği Hz. Peygamberin ayrılığından

nişaneleridir:

dolayı inledi, feryâd etti.

«–Yâ Rasûlâllah! Benim hayatım, Sen’in nûrâniyetinin nûruyla beslendi. Sana destek olmanın, Sen’in

Öyle ki mescitte hazır bulunan genç-ihtiyar herkes,

harâretinle ısınmanın, Sen’de yanıp kavrulmanın

O’nun mahlûkudur.

bu inilti ve feryadı duydu. Cansız bir direğin böyle

lezzetini tattı. Ben artık bu hoș ve tatlı halden ayrıla-

Benim aklım da, canım da, O’nun habibine kurban

inleyip feryâd etmesine, Rasûlullah Efendimiz’in

mam. Dâimâ bâkî olanı isterim. Beni buraya göm ve

olmuștur.

ashâbı șașırıp kaldılar.

yok et ki, Sen’de, Sen’in biricik nûrun içinde dirilip

“Ben öyle birine așığım ki her șey O’nundur, her șey

ebedî olayım.»
Kervanbașımız dünyanın övündüğü Mustafa bizim.

Hazret-i Peygamber, minberden indi ve mübârek

Allah Rasûlü o hurma kütüğünü toprağa gömdürdü.

Ay bile nurlu yüzünü gördü de dayanamadı, yarıldı;

elleriyle hurma kütüğünü okșayarak;

Tâ ki kıyâmet gününde insan gibi dirilsin!”

O'na itaat ettiği için bu (güzel) talihe eriști.”
«–Ey hurma kütüğü! Ne istiyorsun? Bu feryâdın
“Kiși sevdiğiyle beraberdir.” buyurmuştur Hz. Peygam-

sebebi nedir?» diye sordu.

Mevlana, Rasulullah’ın huzurunda vuku bulan ve
mescitteki bütün sahabenin șahitlik ettiği bu olayı
naklettikten sonra diyor ki:

ber. Sevmek tanımak ve sevdiğinin izinden gitmekle
olur. Sevgi ve muhabbet de itaati ve bağlılığı beraberin-

Hurma kütüğü, kendi hâl lisânı ile konușmaya bașla-

de getirir.

dı ve dedi ki:

“Ey gafil! Musa’nın ve Ahmed’in mûcizelerine nazar
et! Asâ, nasıl ejderhâ oldu ve hurma kütüğü, nasıl
irfan sahibi oldu ve inledi.”

Mevlana Mesnevi’de Hz. Peygamber sevgisini

«–Yâ Rasûlâllah! Sen’in ayrılığın içime tarifsiz bir gam,

anlatmak ve O’na olan muhabbetine vurgu yapmak

keder ve hasret doldurdu. Daha evvel hutbe okurken

için bir mucizeyi nakleder. Bu mucize İslam tarihinde

Sen’in dayandığın o talihli ve mesut direk bendim.

“Muhabbetin hakikatini bir ağaçtan duy ve ondan

Hicretin sekizinci senesinde vuku bulan ve birçok

Șimdi ise beni terk ettin; bir minbere çıktın. Ey

ibret al! Kendini vücut ve dünya heveslerine

sahâbî tarafından rivayet edilen “Hanînü’l-Ciz’” (Hannâ-

Allâh’ın Rasûlü! Dünyada hangi varlık Sen’den ayrı

mahkûm etme! Gerçek saâdetin ve mevkilerin en

ne Direği) mucizesi diye bilinen bir hadisedir.

kalmaya tahammül edebilir?»

yücesinin, vücutlar ötesinde ve onların son bulduğu
yerde olduğunu bil! Bil ki gerçek saâdet, fânî

Önceleri Mescid-i Nebevî’de Resûl-i Ekrem’in ona

Rasûlullah hurma kütüğünü tesellî etmek için șöyle

vücudun desîselerinden kurtulup ilâhî vuslata talip

yaslanarak hutbe okuduğu bir hurma kütüğü (Ciz’)

buyurdu:

olmaktır.”

varmış. Bir minber yapılıp kütük kenara kaldırılınca
kütük bir inilti ile ağlamaya başlamış, durumu

«–Ey hurma kütüğü! Madem ki feryâdın böyle bir

“Hazret-i Mustafâ, kendisinden ayrı düștüğü için

farkeden Resûl-i Ekrem, kütüğün yanına gidip onu

ayrılık acısındandır, dile benden, ne dilersen!..

inleyen hannâne direğini okșadı. Sen, bir kütükten

eliyle teskin etmiştir.

İster misin, Allâh’a yalvarayım da seni yemyeșil,

de așağı değilsin. Hannâne direği ol da sen de ayrılıktan inle.”
Hz. Peygambere muhabbet bir mü’minin hayat gayesidir. Mevlana bu gayenin mümessillerindendir. Bu
gerçeğin farkına varanlardan biri olan Sultan Abdülmecid’in annesi Bezm-i Âlem Vâlide Sultan (ö. 1853)
yüzüğüne şu mısraları kazıtmıştı:
Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl,
Muhammed’siz muhabbetten ne hâsıl?!.
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la; inceleyeceğimiz eser icrâsı için sâdece bir girizgâh

CD den müteşekkil) güftesi Nâbî’ye âit “Gel ey nesîm-i

devir başlatan Münir Nûreddin Selçuk, koro yönetimin-

yapmamız elzemdi. Zirâ “Koro” daha geniş ve misalleri

sabâ hatt-ı yârdan ne haber” mısraı ile başlayan,

de de sanat arşivlerine tarihi kayıtlar kazandırmıştır.

ile yazılması gereken bir konudur.

Isfahân Zencîr murabbaı (I.Beste) notasının, (2 numara-

Türk Müzik Sanatı sözlü eser icrâ üslûbunda bir

lı nota) 1’inci mısraı3 (Matla mısraı) üzerinden; okuyuş

Münir Bey, Koro şeﬂerine dâir ﬁkrini şöyle beyân eder;
Sayısı 10 kişiyi geçmeyen koroların icrâlarında karşılaşı-

üslûbu bâbında olmaması gereken müzik hareketlerini

şartı vardır!..” Buradaki “iyi” sıfatına dikkatinizi çekiyo-

lan müzikalite eksikliklerinin esbâbı,(=sebepleri) ya

kırmızı renkli kalemle gösterdik. Matbuu nota,

rum. Zira sesin nasıl kullanılacağı; geniş entervaller-

özensizlik ya da iyi bir ses sanatçısı olmamaktan madâ;

okunması gerektiği gibi yazılmıştır. Dönem eser icrâları-

de(=ses aralıklarında) nasıl okunacağı (nüanslar v.s.) ve

ayrıca koro icrâsında duyulması gereken husûsiyetin

nı dinlediğimiz; Münir Nûreddin Selçuk ve Kâni

tavır birliği ile nasıl yorum yapılacağı, vasat bir ses

ve bu tarz müziğin ciddiyeti ile sanat duygusallığını

Karaca’ın okudukları minvâldedir. Esâsen bu tenkid

sanatçısından net öğrenilemez. Ayrıca Münir Bey’in

bağdaştırma

yazılarımızda referansımız, böyle sanatçılar ve

sözüne ilâve olarak; bir şeﬁn, koroya söyletme tekniği-

Buna mümâsil şeﬂerin müzik hakkında bilgili; ve

ni de iyi bilmesi gerekir ki müziğin söz unsuru hebâ (=

sazlarında çok mâhir olmalarının neticeyi değiştirmedi-

faydasız, ziyân) olmasın..Yoruma gelince; zâten tarihe

ği bir vakıadır.

“..Koro yönetecek bir şeﬁn, iyi bir ses sanatçısı olması

bilgisinden yoksun yönetmenlerdir.

bırakılacak bir icrâ mümkün değildir. Millî servet

sonrasında; sözde değil, icrâları ile tâkib edenlerdir.
Eserin icrâsı; münferit üslûpla okuyan ses sanatçılarından dolayı, eski âsâra dâir bir eser söyleyiş üslûbundan

ziyanlığıdır yâni.. Koro şeﬁnin en önemli hususiyeti

Müziğin icrâ edileceği mekân ve maksat belirlendikten

uzaktır. Koroda, herkesin kendi istediği tarzda söyleme-

öğretici olmasıdır. Diğer unsurlar bu vasfından sonra

sonra, tür ve form önem kazanır. Meselâ, bir meydân

mesi gerektiği (solo şarkı söyler gibi!.); koro icrâlarının,

değerlendirilir. En az 40 kişi ve daha fazla ses sanatçı-

faslında icrâ edilecek “Beste” ile klasik koroda icrâ

meydan fasıllarında bile belli kurallar manzûmesi ile

sından müteşekkil korolar için, kısaca îzâha çalıştığı-

edilecek “Beste” arasında üslûp bakımından çok fark

yapılması gerektiği hakîkati ap-açık ortada dururken,

mız koro şeﬁ özellikleri yeterli olabilir ki, müzik

vardır.

Itrî dönemine âit bir eser; icrâsı îtibârı ile bu çalışmaya

tarihimizde; (Türkiye Radyoları-TRT ve Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu) bu hacimde

uygun değildir. Portamento, Glisando, Mordan, Vibrato,
Olmalıdır!..

koroları; ses sanatçısı olmadığı halde yöneten başarılı

Grupetto, Rubato ve cümlecikler üzerinde; solo icrâda
okuyormuş gibi yapılan çarpmalar, sessiz harﬂer üzerin-

şeﬂer olmuştur. Bu şeﬂerin bazıları; Mesud Cemil Bey,

Bu konunun; her türlü müzik mekânı, icrâ ediliş maksa-

deki zamanlama hataları ve özellikle kelime sonlarında

Rûşen Ferid Kam gibi iyi sâzende, İsmail Bahâ Sürelsan

dı, eser türleri ve formları için ayrı-ayrı incelenmesi

bulunup;bir türlü duyulamayan konsonantlar(=sessiz

gibi iyi bestekâr ve Nevzat Atlığ (İstanbul Radyosu’nda

gerekir.

harﬂer).. Ayrıca, cümle giriş-bitişlerinde birleşememe

keman çalarak katıldığı emisyonlar da vardır..) gibi;
sabrı, bilgisi ve hoş-görgüsü ile disiplinli , kararlı, amacı-

defosu, kanaatimizce doğru yönlendirilmemekten
BİR ESER İCRÂSI ÜZERİNDEN...

na odaklanmış olarak çalışan müzisyenlerdir. Ve fakat

kaynaklanmaktadır. Zirâ okuyanlar ve çalanların her-biri
kendi mecrâsında iyi müzisyenlerdir. Hal böyle olunca

az sayıda ses sanatçısını yönetmek için bilinen vasıﬂar

Biz bu inceleme-tenkîd makâlemizde, bir albümde icrâ

ortaya çıkan müziğin, bizim bin yıllık kültürümüzü ifâde

kâﬁ gelmez.. Bu makalemizin konusu “Koro” olmamak-

edilmiş Buhûri-zâde Mustafa Efendi’nin-ITRÎ, (4 adet

etmekten uzak kaldığı kanaatindeyiz.
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Kodu taratarak
eseri dinleyebilirsiniz.

Önemli not: Nota üzerinde, sâdece aykırı müzik

Ayrıca çok önemli bir husus olarak; okunan versiyonun

hareketleri işâretlenmekle; olması gerekenler (gelenek-

farklı her nüshasında 1’inci mısra “Gel ey nesîm-i sabâ

li çarpmalar gibi..) gösterilmeyecektir.. Eser icrâsında

hatt-ı yârdan ne haber” olarak yazılı iken; “hatt-ı”

yapılan bâzı çarpmalar, şarkı söyleme üslubu olarak

kelimesinin yerine “kûy-i” okunmasının sebebi anlaşıla-

dikkat çekici!..

mamıştır; Ciddî bir çalışmada bu önemli farklılıktan
dolayı, hangi versiyonun

lar işte ne güzel; Sana ne!.” diyenler var ise; demesinler!..
Demeyin! vesselâm...

icrâ edildiğinin; özellikle

Genel olarak perdeler net değil ve küçük aralıklı sesler

Devlet desteği ile yayınlanmış kalıcı bir ürün olan

arasında devamlı ses kaydırmaları ile perde bulunuyor.

müzik albümünde belirtilmesi gerekir, zîrâ eserin güfte

Dipnotlar:

Bu durum, “Beste” türündeki bir eserin icrası için uygun

şâiri bilinmekte (Nâbî) ve Dîvân’ına ulaşılabilir...

değildir. Daha da önemli olarak, perdelere yumuşak

Genel olarak; tesbitlerimiz koro icrâsından duyduğu-

çarpmalarla girilmesi âdet hâlini almış gibi duyuluyor

muzdur. Koristlerin yönlendirilmemesi sebebi ile,

ki; “Beste” türünde bir murabba’nın icrâsı için kabûl

münferit okuyuşlarının; eser icrâsına etkilerini yazdık.

edilemez.. Bazı (özellikle “e”vokallerinde..) uzun zaman-

Bir-çok perdenin net duyulamamasının sebebi de

1.“Vefâtının 300.yılında besteleri ile büyük ITRî”, Proje
sahibi: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel
Müdürlüğü, İstanbul Türk Müziği Araştırma ve Uygulama
Topluluğu, Sanat yönetmeni: Murat Sâlim Tokaç, Sanat
yönetmeni yardımcısı: Sadreddin Özçimi, Proje Sanat,
Aralık 2012

lı seslerde kadın okuyucuların, seslerinin yer değiştir-

kanaatimizce aynıdır...

mesi (ses kullanma tekniği bakımından..) âhengi menfî
etkiliyor. Koro icrâsında, kelime sonundaki sessiz

Bu tenkid makâlemizi okuyanlara hitâben; “..Efendi, neden

harﬂerin duyulmaması ayrı garâbettir.

didikliyorsun, bunca ayrıntıya ne gerek var?. Çalmış okumuş-

2. Eser, albümün 1’inci CD sinde 4’üncü track.
3. Sadece 1’inci mısraı üzerinde inceleme yapılan eserin
diğer mısralarında, daha farklı; icrâ üslûbuna uymayan
müzik hareketleri de yapılmıştır.
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Eğitimlerimizin özü
öğretmek değil sevdirmektir.
Kıymetli hocam, şu anda İstanbul’da şahane bir

hazırladım. Çok büyük bir ilgi gördü ve orada bir ebru

Hocam sizi takip eden çok ciddi bir kitle var. Ebru

manzaraya sahip çok güzel bir konaktayız. İlerde

dergisinde de bu konuşma yayınlandı, on iki sayfalık

denince akla gelen ilk isimlerdensiniz. Ancak

ebru müzesine çevirmek istediğiniz bu konağın

bir konuşmaydı. İnsanların bir kısmından çok ilginç

okurlarımız veya ebruyla bu vesile ile tanışacaklar

hikayesini okurlarımız için anlatır mısınız?

tepkiler aldım. “Ya bir şey vardı bunun arkasında ama

için kendinizi hatırlatabilir misiniz?

neydi, bir şey hissediyorduk ama ne olduğunu bilemiEfendim buranın adını Ebristan koyduk. Ebru ve

yorduk. Adını koyamıyorduk, işte sen bize bunları

1973 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde

İstanbul kelimelerini birleştirdiğimiz bir isim oldu,

anlattın” gibi yoğun bir ilgi oldu. Bu ilgi üzerine ben

tekstil eğitimine başladım. O yıl tanıştığım Emin

Ebru-İstanbul… 1992’de Amerika’da uluslararası bir

onları 1997’de İstanbul’a davet ettim. Orada fark ettim

Barın’ın talebesi oldum. Yazı hocamızdı. Bize Latin

Ebru Kongresi düzenlendi. California, San Francisco’da

ki gerçekten ebru’ nun ana vatanı, evi, kökeni İstanbul.

alfabesi yazı dersi veriyordu ama kendisi aynı zaman-

oraya davet edildim, bir buçuk sene önceden haber

Bilinen bütün ıslahatlar Üsküdar’da, bütün ustalar hep

da Arap alfabesinin de büyük ustasıydı. Yazıya, hat

verdiler. Bir sene önce de açılış konuşmasını yapmamı

Üsküdarlı. Bunun üzerine eski bir ev hayal ediyordum,

sanatına çok farklı, çok güncel, daha sanatsal ve graﬁk

istediler. Orada ne anlatayım diye altı ay kadar düşün-

kadim bir sanatla uğraştığımdan ve İstanbul’da kaybo-

tasarım çerçevesinden bir bakış açısı getirmişti. Yenilik-

düm. Sonunda “İslam Sanatlarının Estetik Prensipleri”

lan bu (içinde bulunduğumuz konak) kültür mirasını

çi bir ustaydı. Hocamız, eski sanatlara olan ilgisizlikten

diye ebrunun bâtınî yönüne vurgu yapan bir konuşma

da büyük bir eseﬂe seyrediyordum.

tatlı tatlı şikâyetlenirdi. Bu sebeple yazı sanatına
heves sardım ve hocamın yönlendirmesiyle Süleyma-

Yaradılışın temel
prensibi tekamüldür.

Bu ev, 1830-36 yılları arasında Sultan II. Mahmut tarafın-

niye Kütüphanesi’ne -eski yazıları görmek için- gittim

dan Selimiye Kışlası'nın paşalarına ihsan edilmiş on iki

ve orada ebruyla karşılaştım. Bazı yazıların zeminlerin-

konaktan biri. Biz burayı harabe halinde satın aldık, iyi

de, bazı yazıların kenar pervazlarında boyalı bir kâğıt

ki de almışız. Burası semte adını veren ve ayakta kalan

vardı. Hayatımda hiçbir zaman sanat eğitimi yapacağı-

son konak, II. derece tarihi eser. Burayı ebru sanatının

mı hayal etmemiştim. Bizim bütün ailemiz hukukçu,

yaşatılması için adadık. Buranın galerisi var, atölyesi var.

rahmetli babam noterdi. Üniversiteye girmeden önce,

Dersler, kurslar veriliyor, sergiler açılıyor. Daha sonra da

lise tahsilim boyunca onun yanında çalışıyordum.

burayı bir ebru müzesi haline getireceğiz. Onun için de

Başkâtipliğini yapıyordum. Ben de hukukçu olmayı

şu anda devam eden bir vakıf kuruluşumuz var, Allah’a

hayal ederdim; ama işte mukadderat… Hocamız,

hamd olsun. Bu mekânı ebru sanatı bize hediye etti, biz

bizleri kadim sanatlarımıza özendirmeye çalışıyormuş.

de o sanata geri hediye edeceğiz inşallah.

Tabii daha sonraları anladım. Mesela, meşhur Hafız
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Ebru yapımı geleneksel tarzının yanı sıra, kâğıttan başka yüzeylere de
uygulanmaya başlandı. Bunu başka sanatlara da adapte edelim; mesela
resim tuvale yapılır değil mi ama tuvalin dışında başka bir şey yapıldığı
zaman o da resim olur. Duvara yapılır, adı fresk olur.
Osman’ın ‘vav hikâyesi’ gibi menkıbelerle ilgimizi

öyle tafsilatlı bilgiler yoktu. Daha sonraları 1977 yılında,

rüyalarımda öğrendim. Çıkan görüntülere öncelikle

çekmeye çalışıyordu. Yazının çok üst düzey bir sanat

ebruyu ve ustalarını tanıtan bir kitabı Uğur Derman

şaşırıyordum. Çünkü ortaya çıkanlar, eskiden yapılan-

olduğunu hocamdan öğrendim. Yazı hevesleri, arayış-

yayınladı.

ların hiçbirine benzemiyordu.

evvel ebru görmüştüm ama bu algıda seçicilikle çok

Bu arayışlar sırasında önceleri, “Yahu niye kimse bunu

Kendi kendinize ortaya koyduğunuz bu sanata da

gizemli, büyülü bir sanat gibi geldi ve gönlüm de o

bilmiyor, niye kimse öğretmiyor?” gibi hayıﬂanırken

‘ebru’ mu diyeceğiz?

yıllarda ebruya kaydı. Bu bahsettiğim 1973 yılıydı.

sonra bunun çok büyük bir avantaj olduğunu fark

Ebru sanatını bilen, ciddi olarak icra eden bir tek kişi

ettim. Eğer bir ustanın rahle-i tedrisine girmiş

Evet, bunun adı yine de ebrudur. Çünkü ebru, Farsça

vardı. Bazı ciddi amatörler de vardı tabii ki; ama o da

olsaydım onun dar kalıpları içinde zanaatta kalıp farklı

kökeniyle âb-rû ‘dan geliyor. Âb-su, rû- yüz ’dür. Su

ilgisizlikten küsmüş, içine kapanmıştı. Bu gizem beni

açılımlar yapamayacak, sanat boyutuna ulaşamaya-

yüzü anlamına geliyor. Su yüzünde yapılan her şeyin

daha da kamçıladı, merakımı artırdı.

caktım. Tabii çok uzun yıllar sonra bu farkına varış

genel adı ebrudur kanaatindeyim. Ancak kendi içinde

gerçekleşti. Bu arayışlar sırasında eskilerinden çok

yapanın adı ile anılan ebru tarzları da var; Hatip

farklı yeni tarz ebrular ortaya çıktı.

Ebrusu, Necmeddin Ebrusu gibi... Dolayısıyla bu

ları sırasında ebru ile karşılaştım. Muhtemelen daha

Bu bahsettiğiniz kişi Necmeddin hoca mı?

ortaya çıkan ebruların da adı ‘Barut Ebrusu’ olarak
Hayır, Mustafa Düzgünman’dı. Necmeddin hoca o

Sizden mi? Yoksa başkalarından mı?

anılıyor.

hizmetleri oldu ve Osmanlı’dan gelen zincirin son

Fakirden zuhur etti, o yıllarda Niyazi Sayın dışında

Ebru yapımı geleneksel tarzının yanı sıra, kâğıttan

halkasıydı. Bu merak giderek daha da içime sinmeye

nerdeyse başka uğraşan kimsecikler yoktu.

başka yüzeylere de uygulanmaya başlandı. Bunu

sene vefat etmişti. Allah rahmet etsin. Sanata büyük

başladı. Tek bildiğim, öğrendiğim şey, suyun üzerinde
yapıldığıydı, başka bir şey bilmiyordum. Bu konuda, o

başka sanatlara da adapte edelim; mesela resim
Peki, siz ebruyu kimden öğrenmiş oldunuz?

günlerde -maalesef şimdi elimizde olan- Türkçe hiçbir

tuvale yapılır değil mi ama tuvalin dışında başka bir
şey yapıldığı zaman o da resim olur. Duvara yapılır,

yazılı kaynak yoktu. Çok daha sonraları Tertib-i

Otodidaktik diyorlar ya ona, kendi kendime öğrendim.

adı fresk olur. Ne bileyim ahşaba yapılır, edirnekâri

Risale-i Ebri diye bir kaynaktan bahsederler (1608). O

Elime ne boya geçtiyse, ne su geçtiyse, nasıl bir teknik-

olur. Ya da antikçağdan beri heykel sadece mermer-

elime geçti ama o da kısa tavsiyelerden ibaretti. Yani;

le neler yapılabilir diye düşünceler, arayışlar içerisinde,

den yapılır diye bir şey söyleyebilir miyiz? Söyleyeme-

“Boya nasıl hazırlanır? İçine ne katılır, nasıl yapılır?”,

deneme- yanılma yoluyla tefekkür ederek, hatta

yiz. Metalden yapılır, seramikten yapılır, ahşaptan
yapılır, çamurdan, her şeyden yapılır. Bu da o şekilde
oldu. Sanatta bazı ekoller var, onun için de sanat
tarihi diye bir bilim dalı var. Belli dönemlerin, belli
tarzların, yeni ﬁkirlerin ve dönemlerin ortaya çıktığı,
o dönemin keşfedeniyle anılan bir sürü ekoller var. Bu
da işte klasik ebruyu ararken ortaya çıktı. 1987 yılında
İngiltere Londra’da Royal College of Art sanat okulundan bir Profesör, İstanbul’da benim eserlerimi gördü.
Çok farklı ve ilginç buldu. Kuruluşlarının 250. yıl
dönümlerinde bir sergi için davet ettiler, ‘’BARUT
EBRU’’ adı da orada kondu. Bu vesileyle gençlere de
kısa bir tavsiyede bulunayım. Hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmak, ticari bakımdan çok tuhaf geliyor
insanlara.
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Ebrunun bir klasiği, kadim bir tarzı var. İlk örneklerinin 9.yy’a kadar gittiği
tahmin ediliyor. Bildiğimiz kadarıyla 15.yy’dan beri bu zanaat tescilli olarak
var. Daha doğrusu kayıtlara geçilmiş, tarih atılmış olarak var. Öncesini pek bilmiyoruz.
Ben bu yeni ebruları yapmaya başladığımda arkadaşla-

örneklerinin 9.yy’a kadar gittiği tahmin ediliyor. Bildiği-

rım ve yakınlarım hep yadırgadılar. Dediler ki: “Bu iş

miz kadarıyla 15.yy’dan beri bu zanaat tescilli olarak

geçmiş, sen aç kalırsın. Seﬁl, perişan olursun. Uğraşma

var. Daha doğrusu kayıtlara geçilmiş, tarih atılmış

Hocam ebru nerede kullanılır? Yani gelenekte

bu işlerle, geçinemezsin…” Hatta o yıllarda bu tür

olarak var. Öncesini pek bilmiyoruz. Orada bir tarz var,

kitap süslemesinde, hat tezyininde vs. kullanılı-

sanatlarla uğraşanlar gerici, bağnaz, yobaz diye

bir tavır var. Mesela bir battal ebru var. Bir gelgit ebru

yor. İlerleyen süreçte başlı başına duvara asılabile-

anılırdı. Allah’a hamd olsun ki aşkını, şevkini hiç eksik

var. Sonraları taraklı ebrular var. Bunlar da boyalar,

cek bir sanat eseri haline geliyor. Peki, sizle

etmedi gönlümden. Çok şükür ne aç kaldım, ne seﬁl,

fırçalar yardımıyla teknenin üstüne, kitreli kıvamlı

beraber ebru ne oluyor? Çünkü bildiğim kadarıyla

ne de perişan oldum. Aradan 48 sene geçti, 50 seneye

suyun üstüne atılıyor. Orada desenleniyor ve kâğıda

sizin başka denemeleriniz de var.

yaklaşıyoruz. Bir müze kurmayı hayal edebilecek

alınıyor. Bu, bu işin klasiğidir.

duruma bile geldik çok şükür.
70’li yıllarda klasiği ararken yeniliği keşfetmeye

kaynağı, merhum Ressam Hoca Ali Rıza’dır.

Benimle birlikte ne oldu? Benimle birlikte bu
Mesela o zamanlar çiçek var mı? Çiçek de nihaye-

bilindik kadim tekniğin tamamen dışında bambaşka

tinde yeni bir şey.

bir şey oldu. Yine âb-rû, yine su yüzü, ebru diyeceğiz.

başlıyorsunuz. Klasiği ararken, yeniliği keşfeder-

Bu yapılan gelişmeler aslında bir yenilik değil, bir
Evet, o zamanlar çiçek yok. Çiçek, Necmeddin

değişiklik. Şöyle ki, Hatip Mehmet Efendi bir hatip

Okyay’la başlıyor. Gerçi Nürnberg Kütüphanesi’nde

ebrusu yapmış. Daireleri koymuş sağdan, soldan

Önceleri ne yaptığımı bir türlü anlamadım. Bir şeyler

1656 tarihli bir çiçek var. Biri yapmış kim yapmışsa.

çizmiş. Yukarıdan aşağıya bir daha çizdiğinizde

çıkıyor, hoşuma gidiyor. Soyut resim gibi bakıyorum,

Hatip Mehmet Efendi (vefatı 1773) halkaları şekillendi-

yaprak olmuş; onu bir lale yapmak, bir karanﬁl

başka bir şey gibi bakıyorum. Daha sonra TÜBİTAK’ın

rerek bir tarz geliştirmiş. Daha önceleri de var, o çokça

yapmak mümkünmüş aslında. Onun bir alt yapısı

hazırladığı Bilim ve Teknik dergisinin Mayıs sayısının

kullandığı için onun adıyla anıyoruz şimdi. Necmeddin

var, zemin aynı, malzeme aynı, boyalar aynı, teknik

kapağında “denizler kirleniyor” diye bir resim vardı.

Okyay ile çiçek patlamasını görüyoruz.

ken o keşiﬂer sizde ne uyandırdı?

İçinde de birkaç tane resim var. O fotoğraﬂar yapmış
olduğum ebrulara çok benziyorlardı. Suyun akışkanlı-

Necmeddin hocanın ustası Özbekler tekkesi şeyhi

ğıyla oluşan, suya karışan başka maddelerin akışkanlı-

İbrahim Ethem Efendidir. Hezarfen, bin bir sanat

ğıyla oluşan, drone çekimlerinde gördüğümüz müsilaj

lakabı ile anılıyor, çok becerikli bir adam. Çokta güzel

desenleri gibi. Suyun akışkanlığıyla oluşan desenler

ebruları var. Klasik tarzda ebrular tabi. İbrahim Ethem

tabiatta zaten var. Mermerde, toprak katmanlarında

Efendi ömrünün son altı-yedi aylık gibi bir döneminde

aynı görüntüler var. Bu suyun akışkanlığının verdiği o

Necmeddin Molla’ya (Okyay) demiş ki: “Ya sen çok

doğal güzellik ebruya da yansımış oldu. O zaman

beceriklisin. Gel sana biraz ebru göstereyim.” Birkaç

doğru yolda olduğuma ikna oldum. Demek ki bu, var

sefer gitmiş gelmiş, ne yapılıyor diye bakmış. Yaptığı

olan bir görüntü, bir saçmalık değil, tabiatta bunları

ebruları, komşusu, Güzel Sanatlar Akademisinde hoca

görüyoruz. Hatta uzaydan, Venüs gezegeninden

olan Ressam Hoca Ali Rıza ile paylaşmış. Kendi ifadesi-

gelen fotoğraﬂarda da var.

ne göre: “Özene bezene yaptığım battallar, gelgitler,
taraklılar onları beğenmezdi. (Hat sanatında da olur ya

Klasik kelimesine gelmek istiyorum, ebru dediği-

meşk ederken karalama yaparsın) Biz boya kıvamını,

miz sanatın klasiği var mıdır? Ebru klasik bir sanat

ödün ayarını, suyun ayarını, kıvamı iyi mi gibi ölçümle-

mıdır? Sizin yapmış olduğunuz ebrularda elbette

ri yaparken yaptığımız deneme ebrularını çok beğenir-

gelenekli motiﬂer var ama bu ebrulara geleneksel

di” diyor. Ressam gözüyle bakıyor ya. Hatta şunu

veya klasik diyebilir miyiz?

şöyle çeksen yaprak olur. Şunu şöyle yap bak lale olur
gibi tavsiyelerde bulunmuş. Necmeddin hoca da bunla-

Diyemeyiz. Ebrunun bir klasiği, kadim bir tarzı var. İlk

rı uygulamış. Aslında gelişen çiçekli ebruların ilham

9

HAZİRAN 2021

Hikmet Barutçugil

Bu tür ebrular tamamen doğal akışkanlıkla oluşurlar. Böyle bir ebru daha
evvel yoktu. Şimdi yapanlar var çok şükür, devam da ediyor, çok da tutuldu.
Bu, kendi içinde yenilik değil de kökten bir değişiklik oldu.
aynı. Dolayısıyla bu bir çeşitleme oluyor. Eski dille

Bir sonsuzluktan, boyut genişlemesinden bahsedi-

O kadar katı kural değil ama bizim eğitimlerimizin özü

tenevvü diyorlar buna, yani köklü bir yenilik değil,

yorsunuz. Böyle bir durumda sizin sanatınızın bir

öğretmek değil, öğreteceğimiz şeyi talep edene,

çeşitlilik. Bu tür ebrular tamamen doğal akışkanlıkla

sınırı var mı?

talebeye, öğrenciye sevdirmek var. Eğer biz sevdirmeyi başarırsak o nasıl olsa öğrenir, içinden nasıl kolayına

oluşurlar. Böyle bir ebru daha evvel yoktu. Şimdi
yapanlar var çok şükür, devam da ediyor, çok da

Sanatta sınır olmaz. Şu an benim aklıma gelmeyen

geliyorsa ‘bız’ ı da öyle tutar. Yoksa bizim müfredat

tutuldu. Bu, kendi içinde yenilik değil de kökten bir

daha sonra gelmeyecek diye bir şey yok. Başka birinin

diye çok tuhaf bir sistemimiz var. 19.yy’dan beri

değişiklik oldu. Boyutlar bambaşka yere geldi.

aklına gelmeyecek diye bir şey yok. Geliştirme sonsuz

değişmeyen bir sistem. Herkese aynı sistemle aynı

Teknik olarak klasikte attığınız boya sayısı kadar

ve sınırsızdır. Zaten yaradılışın temel ilkesi, temel

şeyi öğretmek gibi. Sanatta da önce alfabesini iyice

boya alırsınız. Fırçada karıştırma işi -onu da ben

prensibi tekâmül, iyi ki de tekâmül. Yoksa insanoğlu

öğrenmek lazımdır. Boya ırkla karıştırılır, ezilir.

geliştirdim- ara tonlar çıkıyor. Bunda doğal olarak

cilalı taş devrine gelemeyecekti. Yontma taş devrinde

Kitrenin kıvamı şu olmalıdır, bu olmalıdır. Battal budur,

boyalar kendiliğinden kontrolsüz olarak karışıyor ve

kalacaktık. Her şeyde bir gelişme var, her şeyde bir

gelgit budur, tarak budur. Lale böyle yapılır, karanﬁl

ara tonlar çıkıyor. Dolayısıyla bir renk sonsuzluğu

yenilenme var. Bu insanın doğasında vardır. Bunu

böyle yapılır, sümbül böyle yapılır. Ne zamanki bu

var. İki renk yan yana geldiğinde birbirleriyle kontrol-

kabul etmemek bana biraz tuhaf geliyor. “Bu, budur!

alfabeyi öğrendi, ondan sonra çocuk serbesttir. Aklına

süz olarak karışmasıyla bir tür ara tonlar çıkıyor.

Bundan başkası olmaz!” Niye olmasın! Belki olur,

bir şey mi geldi? Ya ben bu kitre yerine duvar kâğıdı

Bunu bir renk ayırımına verseniz; diyelim ki klasik

yaparsak ne güzel olur.

yapıştırıcısı kullansam olmaz mı? Denedim, çokta
güzel oldu. Peki; “ben daha önce hiç yapılmamış üç

bir ebruda size 80 tane, 100 tane net renk sayar
ama böyle bir ebruda milyonlarca renk var. Yani bu

Peki, ebru eğitiminde tabi olduğunuz ve tesis

boyutlu bir çiçek yapsam?” dedim ve Efsun çiçeği diye

yeni tekniklerle ebrunun ara tonları gelişti, boyut

ettiğiniz kurallar var mı?

bir çiçek bu şekilde ortaya çıktı. O üç boyutlu görünen

değişti.

bir çiçek, ebru tarihinde yoktu. Tabii her zaman olduğu
gibi yenilikler ilk başta büyük tepkilerle karşılaşılıyor
klasik, sabit ﬁkirliler tarafından ama biz onları duymuyoruz. Onlara hiç itibar etmiyoruz. Çünkü tarihin en
başından beri yenilik hep tepkiyle karşılanır.
Teşekkür ederiz hocam.
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Ana vatanı Amerika kıtasının 1492’de Avrupalılar
tarafından keşﬁ ve istilası sonrası tüm dünyaya yayılan
tütün bitkisi (Nicotiana tabacum), on altıncı yüzyılın
ikinci yarısından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda
da çeşitli şekillerde kullanılmaya başlanmıştır. Resmî
ve ilmî dilde “duhân,” halk arasında ise “tütün” olarak
adlandırılan bu bitkinin tüketiminde görülen artış,
imparatorluk yöneticilerini gerekli tedbirleri alma
noktasında harekete geçirmişti. İlk müdahale 1609
yılında, Sultan I. Ahmed’in imparatorluk sınırları
içerisinde tütün ekimi, içimi ve ticaretini yasaklayan
fermanıyla geldi. 1610, 1614 ve 1618 tarihli yeni fermanlar bu yasağı teyit ederken, 1619’da tütün yasağına dini
temel teşkil eden bir fetva alındı. Tütün yasağı özellikle
IV. Muradʼın saltanat yıllarında (1623-1640) sıkı bir
şekilde uygulandı.
On yedinci yüzyılın ilk yarısında kontrolü altındaki
topraklarda tütünün yaygınlaşmasını önlemeye
çalışan tek ülke Osmanlı İmparatorluğu değildi. Henüz
1600’lerin başlarında bir sigara bağımlısının kadavrasını teşrih eden İngiliz hekimler, ölünün akciğerlerinin
küçüklü büyüklü deliklerle dolu kuru bir süngere
döndüğünü gördüklerinde Amerika’daki kolonilerden
ithal edilen tütünün İngiltereʼde yasaklanması yönünde girişimde bulundular. Japon İmparatoru Go-Yōzei
1603’te tütünü yasaklarken, Rus Çarı Mikhail Romanov’un ilan ettiği yasağı delip tütün sattıkları için sekiz
erkek ve bir kadın 1634 yılı Eylül ayında Moskova’da
kırbaçlanarak ağır bir şekilde cezalandırıldı.
Her ne kadar tütünle mücadele konusunda Osmanlı
İmparatorluğu ilk dönemlerde sert ve kararlı bir
politika izlese de, özellikle 1649’da şeyhülislamlık
makamına getirilen Bahâî Mehmed Efendi’nin verdiği
“tütün içmenin haram olmadığı” yönündeki fetva
sonrası tütüne karşı alınan tavrın değiştiği görülmektedir. İkinci Viyana Kuşatması (1683)’nda yaşanan
hezimet ve müteakip savaşlar nedeniyle devlet maliyesine ek kaynak sağlamak amacıyla tütünden “duhân
resmi” adıyla vergi alınmaya başlandı. Devlet, böylece,

tütünün ekimi, ticareti ve tüketimini resmen kabullendi. Durum böyle olsa da daha sonraki dönemlerde
tütün kullanımı konusunda kısmî yasaklar getirildiği
görülmektedir. I. Mahmud (1730-1754) döneminde
caddelerde, dükkânlarda ve evlerin önlerinde tütün
içmek yasaklandı. III. Osman (1754-1757) devrinde de
çarşı ve pazarda tütün çubuğu ile gezmek yasaklandı
ancak gizlice ve edebiyle tütün içmek yasak kapsamı
dışında bırakıldı.
Tütün kullanımı, meseleyi dini ve hukuki yönden ele alan
Osmanlı uleması arasında uzun süreli tartışmalara neden
olmuştur. Tütün konusunda hüküm vermemeyi (tevakkuf) tercih edenler olduğu gibi asıl tartışma tütünü mübah
yahut haram sayanlar arasında yaşandı. Ulemanın çoğu
tütünü dinen haram kabul etse de bazıları mubah olduğunu iddia ettiler. 1600’lerin ortalarına doğru Osmanlı
İmparatorluğu’nda tütüne karşı resmî tavrın değişmesi ve
devletin tütünü bir gelir kaynağı olarak kabul etmesi,
ulema arasındaki ﬁkir ayrılığını derinleştirdi ve tütün
lehinde ve aleyhinde çeşitli risaleler kaleme alındı.

Osmanlı uleması tarafından tütün kullanımını mübah
görenlere karşı yazılan “reddiye” niteliğinde risalelerin
en meşhurları İbrahim b. İbrahim el-Lekânî (öl.
1632)’nin Naṣîḥatü’l-ihvân bi’ctinâbi şürbi’d-duhânʼı,
Ahmed-i Rûmî Akhisarî (öl. 1632)’nin Risâle fî
ḥükmi’d-duhân (Duhâniyye)’si ve İbn ‘Allan (öl. 1648)’ın
İ’lâmu’l-ihvân bi-tahrîmi’d-duhân adlı eserleridir. Bu
risalelerden bazıları yayımlanmış olsa da birçoğu halen
yazma eser olarak araştırmacıların dikkatini beklemektedir. Söz konusu risalelerin tercüme ve tahlillerinin
yapılıp gerek basılı halde gerekse internet ortamında
geniş kitlelerin istifadesine sunulması birçok açıdan
faydalı olacaktır. Farklı dönemlerde kaleme alınan
tütün (duhân) risalelerinin kimler tarafından, hangi
siyasi ve sosyal zeminde yazıldığı bilmek ve bu eserlerin etkilerini tespit etmek siyasi, sosyal, kültür ve
hukuk tarihimize önemli katkılar sağlayacağı gibi
sigarayla mücadele konusunda yürütülen çalışmalara
da tarihi bir arka plan ve derinlik kazandıracaktır.
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Bilge kişilerden biri "Ayrılık ölümün kardeşidir" diyen
adama, "Hayır" dedi, "doğrusu ölüm ayrılığın kardeşidir."
İbn Hazm Hicri 393 yılında Endülüs/Kurtuba’da
doğmuştur. İslam hukukçusu, tarihçi, edebiyatçı, şair,
hadis uzmanıdır. Bugün takipçisi kalmayan Zâhirîlik
mezhebinin seçkin bir imamı ve teorisyeni olarak kabul
edilmektedir. 400’ün üzerinde eser yazdığı bilinmektedir. Bu eserlerin, maalesef, birçoğu günümüze kadar
ulaşmamıştır. Hayatı boyunca hazanı da baharı da
görmüştür. Görüşlerinden dolayı hapse de atılmış bir
dönem vezirlikte yapmıştır. Nihayet kendini ilerleyen
dönemlerde bütünüyle ilmî çalışmalara vermiştir. Hicri
456 yılında Casa Mantia’da da vefat emiştir. İbn Hazm’ı
ve düşüncesini anlamak için Roger Garaudy’in
Endülüs’te İslâm/Düșüncenin Bașkenti Kurtuba adlı
eserinin Kurtuba’lı İbn Hazm bölümü (20 Sayfa) ve
H.Yunus Apaydın’ın İSAM Yayınlarından çıkan İbn
Hazm – Zâhirîlik Düșüncesinin Teorisyeni adlı kitabı
başlangıç okumalar olabilir.

aleyhisselam ve Musa aleyhisselam dostluğu değildir.
Anlatılan İbn Hazm’ın ve birlikte yaşadığı insanların
hikayesidir. Eserde anlatılan duygu durumlarını her
coğrafyadan, her görüş ve inanıştan insan hayatının
bir döneminde mutlak yaşamıştır. Bu duygu durumlarından bazıları, aynı zamanda Güvercin Gerdanlığı
kitabının bölüm başlığını oluşturur. Bunlar; Kavuşma,
kaçınma, teselli, ayrılık, ihanet, kanâat, ölüm, aşk’tır.
Bunlar geçmişte yaşamış, gelecekte yaşayacak bütün
insanların duygularıdır. Bugünün halleridir. Anlatılan
bizim hikayemizdir.
İbn Hazm bir fakih, muhaddis, tarihçi, usulcü olarak
kendisinin böylesi bir eseri (aşk, ihanet vb. konuları
içeren) yazmasının insanlar tarafından kötü zan ile
karşılanabileceğini sezmiş ve eserinin ilerleyen kısımlarında (sy: 314) bir ayet ile; “Ey iman edenler! Zannın
çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır.”
(Hucurât Suresi, 12. Ayet) uyarıda bulunmuştur.
Eserden damlalar:

Güvercin Gerdanlığı, orijinal adı ile Tavku'l-Hamame
Fi'l-ülfe ve'L-ullaf aşık ve maşuk’u anlatmaktadır.
Dostluk ve arkadaşlığı anlatmaktadır. Dünya üzerinde
hemen hemen her dile çevrilmiştir. Aynı dillerde birçok
farklı baskısı vardır. Bizim referans aldığımız baskı
İnsan Yayınları, 2. Baskı, çev: Mahmut Kanık’tır.
Eserde anlatılan aşk meşhur-u cihan olan Leyla ve
Mecnun aşkı olmadığı gibi anlatılan dostlukta Hızır

Her dinin kendine özgü bir ahlâk anlayışı vardır; İslâm'ın
ahlâk anlayışı da hayadır.
Şüphesiz en değerli aşk, yüce Allah’ın aşkında buluşup
birleşenlerin aşkıdır.
Derdimin ilacı yine derdimde aranmalı!

Fethullah Topal

Denilmiştir ki; "Başkasından duyan, kendi gözüyle
gören gibi değildir."
Aşk yıpratıcı bir hastalıktır. Fakat açtığı yaralarla orantılı olarak kendi merhemini de özünde taşır.
Sevgilinin azıcık vefası çok sayılır; tersine aşığın çok
vefası az sayılır.
Aşkın öldürdüğü bir kimseye kefaret ve kısas
gerekmez.
Fırsatları ganimet bil ve değerlendir; çünkü bil ki, fırsat
şimşek gibidir; görünmesiyle kaybolması birdir.
Geçmişi an, ondan ibret al; çünkü geçmişten ders
almak akılları sivriltilir, zekâları keskinleştirir.
Ölümden daha güçlü olan, ölümü arzulatan şeydir;
candan daha kıymetlisi uğruna can verilendir.
Hiç kuşkusuz neﬁs her zaman kötülüğü emreder!
Ahde bağlılık imandandır.
Bu dünyada ayrılığa denk olabilecek başka hiçbir
felaket yoktur. Sonunda gözyaşları aka aka ruhları
yerinden oynatmasaydı; ayrılık, önemsiz, küçük şey
sayılırdı belki. Bilge kişilerden biri; "Ayrılık ölümün
kardeşidir" diyen adama, "Hayır" dedi, "doğrusu ölüm
ayrılığın kardeşidir."
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Arkeoloji; sona ermiş, bitmiş bir tarihin korunması
bilimi olarak kabul edilir. Tam anlamıyla hurafedir bu!
Üstelik de en masumane gözüken çağdaş hurafelerden biri!

Tam budur yaşanan -yaşanmamış sahte, icat edilmiş
bir geçmişi “gerçek tarih bu” diyerek sana, bana
sunulan.
Yaşarken ölmek, diye buna derim ben.

Arkeoloji, savaşmadan tarih yapmanın en kestirme
yoludur. Tarihi çarpıtmanın ve yeniden yazmanın...
Başkalarına tarih dayatmanın... Dahası, senin atalarının yaşamadığı bu imal edilmiş tarihi, dünyaya satmalarının...
O yüzden kim arkeolojiye hâkim olursa, dünyaya
da o hâkim olur: Tarihi o yazar; yazdığı tarihi “gerçek
bu” diye satar bütün dünyaya.
EN İDEOLOJİK BİLİM DALI, ARKEOLOJİDİR!

Bir toplumun geleceğinin karartılması. Üstelik de
bugün yaşanan sorunlarla, açmazlarla değil geçmişte
yaşananları yok sayarak, geçmişten devşirilecek
varoluş iradesini ve geleceği inşa edecek ruh köklerini
yok ederek bir toplumun geleceğinin yok edilmesi tam
da böylesi bir bilimsel cinayetin eseridir. Toplum da
bu “bilimsel” cinayetin esiri! Bilim kılıfıyla çevrilen
“ﬁlim”in kölesi, hatta gönüllü köleleri!
BU TOPRAKLARDAKİ TAPU SENEDİMİZİ ELİMİZDEN ALMALARINA SESSİZ KALAMAYIZ!

En ideolojik bilim dalı, arkeolojidir. Arkeoloji, bilimle ve
bilim üzerinden savaşmanın adıdır. Silahtır. En ürpertici silahtır, en öldürücü silah hem de: Tarihinizin
silinmesi, yok edilmesi ve size sahte bir tarih icat edilmesi! Bu da sizin, tarihte ikinci kez ölümünüz demektir.

Memleket medya-mafya-siyaset skandallarıyla
çalkalanıyor, sen nelerle uğraşıyorsun Yusuf Kaplan,
demiyorsunuzdur umarım.

Birinci ölümünüz, tarih olmuş, tarihte kalmış, olmuş
bitmiş geçmişinizdir.

Bu yaşanan skandallar, yaşadıklarımızı yok saymanın,
geçmişimizi inkâr etmenin, tarih bilincimizi linç
etmenin kaçınılmaz olarak sürüklediği zihnî, kültürel
ve siyasî savrulmalardır.

İkinci ölümünüzse, geçmişinizin sil baştan Batı-merkezci, oryantalist gözlüklerle, bakış açılarıyla yeniden
yazılması, size, sizin atalarınızın yaşamadığı ama
kurmaca, icat edilmiş bir tarihin sizin tarihiniz diye
yutturulmasıdır.

Bir ülke düşünün… Bin yıl dünya tarihini yapmış...
Dünyaya adalet, hakkaniyet ve sulh armağan eden
aşılamamış, anlaşılamamış, anlaşılamadığı için
aşılamadığı da anlaşılamamış çağ açan, çığır açan,

keşfedilmeyi bekleyen insan-yüzlü, hakikat-yüklü
medeniyetler kurmuş, insanlığın gebe olduğu, su
kadar ekmek kadar ihtiyaç duyduğu diriltici ve özgürleştirici medeniyetler…Ruhu, evrensel ilkeleri, bizi de
silkeleyip kendimize getirecek, biz keşfedemezsek,
başkalarının er geç keşfedeceği aziz ve leziz medeniyetler…
İşte bu medeniyetin birikimini, ruhunu, ruh köklerini bir kez daha tarihe gömen, ikinci kez yok eden
bir cinayet işleniyor memlekette. Bu topraklardaki tapu senedimizi elimizden alacak, bizi bu topraklardan sürecek yapıları adım adım inşa ediyor birileri
arkeolojik kazı numaralarıyla…
Türkiye’nin dört bir tarafı, başta İstanbul olmak üzere,
Anadolu'nun her tarafı, İslâmî köklerinden koparılarak,
bu toprakların bizden önceki Rum, Ermeni, Hıristiyan
geçmişi, pagan Yunan ve antik Ege ve Akdeniz uygarlıkları geçmişi kazınarak gün yüzüne çıkarılmaya
çalışılıyor harıl harıl…
Zihnen Bizans'ın çocukları olduklarını ispat edercesine Müslüman Anadolu kıtasının altını oyuyorlar, her tarafı arkeolojik kazı çöplüğüne dönüştürmüş, gece gündüz demeden, Avrupa Birliği
fonlarından fonlanarak, başka şer şebekelerden
beslenerek bu toprakların İslâmî tarihini, geçmişini
kazıyacak, bu topraklarda bizim işgalci olduğumuzu göstermeye kalkışacak hummalı bir kazı
çalışması yürütülüyor ülkenin dört bir tarafında.
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600 küsur kazı yürütülüyor el ‘an ekiplerle
Anadolu çapında!

kültürüm olması gerekmiyor ama bizim kültürel
hazinelerimiz ve zenginliklerimizdir bunlar.

BU ARKEOLOJİK EMPERYALİZME İZİN VERİLEMEZ!

Bunları söylemek bile saçma.

Bu arkeolojik çalışmaların neredeyse hepsi antik,
İslâm öncesi, ölü, bize bir şey söylemeyecek antik
uygarlıklarla ilgili kazalar. Önemli olan çapı değil,
miktarı. Şunu diyecekler yarın: “Bu topraklar, Hıristiyanlığın suladığı topraklar, siz işgalcisiniz!”
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir arkeolojik
emperyalizme aslâ izin verilmez!
Adamlar, İspanya'da, Sicilya’da, Malta'da, Girit’te,
Balkanlar’da İslam'dan iz bile bırakmadılar. Bütün
eserleri yıktılar! Yerle bir ettiler! Onlar orda İslâm'ın
izini silerken, biz burada, kendi ülkemizde, ölmüş,
bana bir şey söylemeyecek ama yarın bu ülkeden bizi
sürmeye kalkışacakları yeni bir tarih icat etmeye
çalışıyorlar. Ölü tarihi diriltiyorlar ve bizi ikinci kez
öldürüyorlar!
Bu arkeolojik emperyalizme izin verilemez.
İsrail'in Mescid-i Aksa'nın altını oyarak yaptığı arkeolojik katliamdan farksız bir arkeolojik katliam yapılıyor
bu topraklarda! İslâm'ın izini silmek için toprağın üstünde az cinayet işlenmedi bu ülkede: Emperyalistler
tarafından ﬁilen dışarıdan sömürgeleştirilemeyen bu
ülke, içerideki uyduları tarafından zihnen sömürgeleştirildi zaten!

Ama bunları söylemek zorunda kalıyor insan. Zira
Türkiye'de arkeoloji bilimine adına arkeolojik emperyalizm dediğim saldırgan bir tavır hâkim ve bu arkeolojik emperyalizm, bu ülkede gayrimüslim kültürleri
öne çıkaran, İslâm kültürünün izlerini adım adım silen
bir strateji izliyor.
Burada dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmayan büyük
bir felâkete dikkat çekmeye çalışıyorum.
Ülkede İslâm kültürüne ait eserlerimizi gün ışığına
çıkaran arkeologlarımızı yürekten tebrik ediyorum.
Diğer kültürlere ait önemli eserlerin gün ışığına çıkarılması da önemli kesinlikle. Burada her şeye rağmen
arkeolojik emperyalizm zihniyeti gibi dışlayıcı
değil kuşatıcı ve kucaklayıcı bir millî arkeoloji
kavramına ve kavrayışına ihtiyacımız var.
Bu ülkenin arkeolojik zenginliklerinin yağmalanmasını
önleyecek, yurtdışına kaçırılan eserlerimizin ülkemize
iadesini sağlayacak bir millî arkeoloji anlayışı bu,
meselâ.
Bu konuda önemli adımlar atıldığını görüyoruz ama
belli bir sistematik ve kültürel strateji dâhilinde değil
bu adımlar.
İkinci olarak, millî bir arkeoloji stratejisi geliştirilmesi
gerekiyor. Bu konu ekmek kadar su kadar önemli.

Bu yetmiyormuş gibi şimdi de toprağımızın ve tarihimizin altı oyuluyor! Bu topraklardan İslâm'ın izlerinin
silinmesine göz yumarsak, bu topraklardan bizi sürme- “GEÇMİŞİ KONTROL EDEN GELECEĞİ KONTOL
lerinin önünü açmış oluruz.
EDER”
Boşuna demiyorlar değil mi “zulüm 1453'te başladı” diye! Yarın “zulüm 1071'de başladı” derlerse hiç
şaşırmayın!
MİLLÎ ARKEOLOJİ STRATEJİSİ ŞART
Bu yazdıklarımdan arkeoloji bilimine düşman
olduğum, ülkemizdeki İslâm'ın dışındaki bütün diğer
dinlere, kültürlere, medeniyetlere ait kalıntılara karşı
olduğum sonucu çıkarılabilir mi?
Ne münasebet!
Öyle şey olur mu?
Bütün yaratılmışlar ve insanın eseri bütün kültürler
okunması, yorumlanması ve ders alınması gereken
âyetlerdir bir Müslüman için.
Elbette ki bu toprakların altında kalan bütün kültürel
hazineler bizim kültürel hazinelerimizdir. Benim

George Orwell ne kadar haklı: Geçmişi kontrol
eden geleceği kontrol eder. Arkeoloji bilimi bu
ülkede on yıllarca emperyalistlerle ve yerli emperyalist zihniyetlilerce yapıldı. Bu durum değişiyor, çok
şükür. Bizim kültürümüze ait eserlerimiz daha fazla
gün ışığına çıkarılmaya başlandı. Bunu önemsiyorum.
Fakat arkeolojik emperyalizm zihniyetinin hâlâ çok
güçlü olduğunu düşünüyorum. Dünyanın hiç bir
yerinde, örneğin İspanya'da İtalya'da, Yunanistan'da
Türkiye’deki bir arkeolojik vurdumduymazlığın ve
çarpık zihniyetin hakim olmasını hayal etmek bile
imkansızdır.
İspanya'da, İtalya'nın başta Sicilya adası olmak
Akdeniz’de dün Müslümanların insanlık çapında evrensel medeniyet eserleri yeşerttikleri adalarda, Müslümanların sürüldüğü, katledildiği veya azınlıkta olduğu

Balkan ülkelerinde siz İslâm kültürünün, eserlerinin
kazısının yapılmasına, gün ışığına çıkarılmasına tanık
oldunuz mu, olabilir misiniz?
Aksine İslâm kültürünün kökünü kazıdı bütün bu
ülkeler, bütün Avrupalılar!
İspanya’da neredeyse hiç iz kalmadı Müslüman
İspanya'dan!
Ürpertici değil mi bu? Bizde sanki burası sömürge
ülkesiymiş, işgal altındaymış gibi tam tersi bir uygulama ve zihniyet var: Son yıllarda değişmeye başlasa da
büyük ölçüde İslâm kültürünün dışındaki kültürleri
gün ışığına çıkarma mücadelesi, hatta savaşı veriliyor!
Haklı olarak soruyorum: Ne adına ve niçin?
Biraz önce de dediğim gibi, Selçuklu ‘ya, Osmanlı’ya,
beylikler dönemine ait İslâm eserlerinin gün ışığına
çıkarılması gayretleri son 30-40 yıldan bu yana büyük
ivme kazandı. Ama bu ülkenin meselâ Müslüman
ruhunun damgasını taşıyan Eyüp'ü Bizans ve
öncesi pagan kültürü öne çıkarmak için arkeolojik
çöplüğe çevirmek, kazılarla Eyüp'ün Müslüman
ruhunu ve kimliğini yok etmek için çalışan zihniyet
arkeolojik emperyalizm zihniyeti değil midir? Bu
zihniyeti aslâ makul görmemiz ve kabul etmemiz
beklenmemeli bizden! Böyle bir şey olabilir mi?
Türkiye'ye, bu ülkenin İslâmî kimliğine karşı geçmişini
kontrol ederek geleceğini İslâm kültüründen arındırılmış, İslâm'ın marjinalleştirildiği bir ülkeye dönüştürmek isteyenlere dikkat çekmek bu ülkenin çocuğu bir
ﬁkir adamı ve yazar olarak yerine getirmem gereken
bir yükümlülüktür.
Bu yazdıklarımdan arkeolojik eserlere saldırı sonucunu çıkarmak maksatlı, yapılan yanlışlıkları örtbas
etmeye dönük kışkırtıcı bir yaklaşımdır.
Bu ülkenin çocukları, başka kültürlere her zaman saygı
duymuştur. Tek istediğimiz şey, bizim tarih yapmamızı,
her tür zorluğa karşı dimdik ayakta durmamızı ve
birlikte hareket ederek göğüs germemizi sağlayan
İslâm'ın, bu ülkenin ruhunun, adım adım yok edilmesine dikkat çekmemize saygı duyulmasını beklemek, ki
bu da bizim hakkımız.
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Kendisi, düşünce faaliyetine ﬁzikle yani doğa bilim-

açısını içselleştirerek düşüncesine mevzu edindiği

geleneğinin özüne hâkim olduğunun bir göstergesidir.

leriyle başladı. Bilimsel faaliyetin en yüksek seviyede

soruların yanıtlarını aradı. Klasik ﬁlozoﬂarın yaptığı

Ancak her ne kadar Halilov, böyle bir mecrada Farabi’y-

yapıldığı ve işbu bilimlerden azami düzeyde faydala-

faaliyetin mahiyetini bütün veçheleriyle idrak eden bir

le mutabık olmuş olsa da Farabi veya diğer başka bir

nan bir ülkede yani Sovyetler Birliğinin en prestijli bilim

yaklaşımla hareket eden Halilov, doğa bilimlerini “ithal

Müslüman ﬁlozofun düşüncelerini yeniden ihya etme

merkezi olan Bilimler Akademisi’nde çalışmalarını

etmekle” yani temsil etmekle Batı’yla İslam dünyası

teşebbüsünde hiçbir zaman olmadı. Onun yapmış

sürdüren Halilov, bir yandan İslam dünyasının içinde

arasında olan farkın kapanmayacağı kanaatinde vardı.

olduğu özgün felsefe faaliyeti hem Doğulu hem Batılı

bulunduğu maddi ve manevi krizlerin nedenlerini

Ayrıca Batı felsefesinin -yukarıda da söylediğimiz

ﬁlozoﬂarın aslında buluştukları ama felsefe tarihlerin-

düşüncesine konu ediniyor ve bir çıkış yolu arıyor, diğer

üzere- ontolojik ve epistemolojik ilkelerine hâkim

de dile getirilmeyen noktaların varlığını görmelerine

taraftansa modern doğa bilimlerine yön veren ontolo-

olması nedeniyle Doğu ve Batı arasındaki farkın, çoğu

yol açtı. Bu noktaların üzerine gidilmesi gerektiğini

jik ve epistemolojik ilkelerin izlerini sürüyordu. Zihnini

akademisyenin savunduğu üzere özde bir fark olmadı-

savunan eserler kaleme alan Halilov, Sühreverdi ve

meşgul eden soruların yanıtını doğa bilimlerinde

ğını, farkın daha çok ontolojik ilkelerin formüle edilme

Husserl’i, Goethe ve Hüseyin Cavid’i, Sartre ve Cafer

bulamayacağı bilinciyle hareket eden Halilov, miras

yönteminde ortaya çıktığını vurgulayarak statik ve

Cabbarlı’yı aynı ufukta buluşturdu. Daha doğrusu aynı

aldığı klasik düşünce geleneğini ihya etme yoluna

dışlayıcı Doğu-Batı ayrımına karşı çıktı. Bu anlamda

ufukta buluşmuş olduklarını beyan etti. Başka bir

koyuldu. Ancak bu ihya teşebbüsü geçmişin yeniden

medeniyetin tek olduğunu, kültürünse çeşitlilik arz

deyişle üzeri kapalı olan hakikatlere tercüman oldu.

inşası veya aynen tekrarı olmamalıydı. Tam olarak bu

edebileceğini savundu. Halilov’un işbu tezini tahkim

Böyle bir bakış açısına sahip olan ﬁlozofumuzun

yüzden klasik düşünce geleneğinde yapılan yanlışların

eden tespitiyse Farabi sunmaktaydı. Farabi, Tahsi-

eserleri farklı ülke akademisyenlerinin ilgi odağına

tespit edilerek onarılması gerektiği, Batı’nın özellikle

lü’s-Saade’de “felsefe önce Irak ehlinden Keldanilerde

dönüştü. Eserleri çeşitli dillere tercüme edildi. Binaen

Descartes sonrası geliştirdiği metaﬁzik ilkelerin

ortaya çıkmış sonradan Mısır’a, oradan Yunanlara

kendisi hayattayken hakkında Batı’da sempozyum

sunduğu ontolojik ufkun tüm boyutlarıyla farkında

onlardan da Süryanilere geçmiş ve sonra Araplara

düzenlenen ender (belki de ilk) Müslüman bilgin oldu.

olunması gerektiğini savunmaya başladı. Artık ﬁziğin,

intikal etmiştir” diyerek bir anlamda Halilov’un doğru

yani modern doğa bilimlerinin dışına çıkan Halilov,

bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir. Aslında

Yetiştirdiği öğrenciler ve etkilediği şahıslar Azerbay-

doğa bilimlerini içeren, aynı zamanda aşan bir bakış

Halilov’un söz konusu tezi ileri sürmesi, klasik düşünce

can’ın bağımsızlığına kavuşmasında da belirleyici rol
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oynadılar. Ayrıca Azerbaycan bağımsızlığına kavuş-

yen özüne dikkat çekmektedir. Nitekim ﬁlozofun

yani musikinin imkânları ve şiirin sağladığı kathartik/-

tuktan sonra kurucu rektörü olduğu Azerbaycan

evrenselliğinin ve yaptığı işin tüm insanlara hakikat

sağaltıcı etki üzerinde durur. Etik ve estetik boyuttan

Üniversitesi’nin temellerini attı. Söz konusu üniversite

sunmak olduğunun da başka izahı olamaz. Ancak

mahrum kalan felsefe faaliyetinin doğa bilimlerine

ve bünyesinde faaliyet gösteren düşünce merkezi, bir

felsefe faaliyetinin ve ﬁlozoﬂarın araçsallaştırılmasının

malzeme sunabileceklerini ama yönlendiremeyeceği-

yandan ülkedeki bilimsel faaliyetin sekteye uğrama-

insanlık açısından arzu edilmeyen sonuçları beraberin-

ni de gösterir. Yani ﬁlozofumuza göre felsefe faaliyeti-

masını sağlıyor diğer taraftansa felsefenin ekolleşme-

de getirdiğini ve getireceğini düşünen Halilov, Batı’nın

nin doğa bilimlerini yönlendirebilecek ontolojik ilkeleri

sini temin ediyordu. Bağımsızlığın sadece politik boyu-

böyle bir yola girmiş olduğunu vurgular. Yani Halilov’a

formüle etmesinin yolu, etik ve estetik alanın ihmal

tuyla kalmaması gerektiğini, felsefe alanında yapıla-

göre, Batı’da felsefe faaliyeti politikleşerek ideolojik

edilmemesinden geçer.

cak dönüşümle özelde Türk dünyasının genelde İslam

mahiyet arz etmeye başlamış durumdadır. Bunun

Türk-İslam sanatlarının önemine dikkat çeken Halilov,

dünyasının tam bağımsızlığına kavuşacağını, katıldığı

niçin böyle olduğunu Halilov çeşitli çalışmalarında

gerçek anlamda klasik düşüncemizin çağdaş temsilcisi

toplantılarda ve çalışmalarında dile getiren Halilov, bu

vuzuha kavuşturmaktadır. Filozofumuza göre felsefe

olma adını hak ettiğini gösterir. Binaen doğa bilimleri-

istikamette başta Türk dünyası olmak kaydıyla İslam

faaliyetinin politikleşmesi sonucunda modern bilimler

ni içererek aşan yani onları kuşatan, nokta-i nazarı haiz

ülkelerinde çeşitli temaslarda bulundu. Modern doğa

çevre sorunlarından ekonomik sorunlara kadar haya-

olan ve felsefe faaliyetinin özünü yakalayan ﬁlozofu-

bilimlerinin yol açtığı ve açacağı krizlere çözüm olarak

tın bütün alanlarında ciddi krizlere yol açmıştır. Dolayı-

muz hakikatin izinin nerede aramamız gerektiğini dile

metaﬁzik faaliyete dönmemiz gerektiğinin altını çizen

sıyla sorun doğa bilimlerinin kendisinde değil, doğa

getirir.

Halilov, klasik düşünce geleneğimizin bu doğrultuda

bilimlerine yön gösterecek, onları yönlendirecek

iyi bir hareket noktası olacağı ﬁkrini savunur. Yani bu

ontolojik ilkelerin eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

anlamda klasik düşünce geleneğimiz sadece birer

Başka ifadeyle Halilov, felsefe faaliyetinin yeniden

basamaktır, orada meskûn olmamızın veya aynen

kendi öz mecrasına taşınması gerektiğini ileri sürer. Bu

günümüze taşımamızın sadece tarihsel bir değeri

işe ise öncelikle Müslüman bilginlerin etik ve estetik

olacağını savunan Halilov, felsefe faaliyetinin coğraf-

hassasiyetlerinin yeniden hatırlamakla başlamamız

yasından, dininden ve dilinde asılı olmayarak değişme-

gerektiğinin altını çizerek, özellikle muğam sanatının

Bu istikamette özellikle
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Onun yapıp ettiklerinden kim mesuldür? Bu korkular

Bu kadarıyla bu roman bize ne anlatır? Klasik bir

var. Burada Dr. Frankenstein ile Mary Shelley’in

ve bu düşüncelerde Dr. Frankenstein çareyi kadehler-

okumayla Dr. Frankenstein romanı aslında Aydınlan-

meşhur roman kahramanı kast edilmiyor. Dr. Frankens-

de arar ve bir müddet sonra da bu canavarın birini

ma ve modernite umdelerine bir meydan okumadır.

tein bir prototiptir zira. Dünya ile hesaplaşmaya

öldürdüğüne, fakat ﬁilin bir başkasının üstüne kaldığı-

Bilimin yeni yeni “güç” olarak kabul edildiği bir devirde,

koyulan, sonrasında bir insan yaratmak için kolları

na dair bir mektup alır. Victor Frankenstein katilin kim

bilime ve rasyonaliteye bir karşı çıkıştır aslında. Fakat

sıvayan ve ardından ortadan kaldırmak isteyeceği bir

olduğunu bilmekte fakat bunu polise söyleyememek-

bu, işin “büyük anlatı” türünden bir kısmı. Makro bir

canavar meydana getiren Dr. Frankenstein, zamanı

tedir. Sonrasında vicdan azabı iyice şiddetlenen Dr.

okuma bu. Bütün bir moderniteyi kapsıyor ve makro

aşan bir fail konumundadır. Onun yapmak istediğini de

Frankenstein Alp dağlarına bir yolculuğa çıkar ve kendi

olduğu nispette bizim hayatımızdan uzaktır bu okuma.

yaptığını/gerçekleştirdiğini de birçoğumuz hayatında

eliyle dünyaya gelen canavarla (tüm roman boyunca

Shelley sadece tarih felsefesini alâkadar edecek bir

tecrübe eder. Nedir Shelley’in kahramanının hikâyesi?

esasında üçüncü kez olmak üzere) karşılaşır ve

roman ortaya koymamıştır Dr. Frankenstein ile. Her

Bunu anlamak hayat ile hesaplaşmamızı kolaylaştıra-

canavar, kendisinden bir kadın canavar yaratmasını

romanın olduğu gibi bu romanın da bize, bizim günlük

caktır.

ister. Frankenstein bunu reddeder ve bunun ardından

hayatımıza anlattığı bir şeyler var. Klasik okumalar

canavar, Frankenstein’in evleneceği kadın olan

fazlasıyla kitabî. Biz ise Dr. Frankenstein romanını

Dr. Frankenstein genç bir doktordur. Annesini kaybe-

Elizabeth’i de öldürür. Bu cinayetin ardından Victor

gündelik yapıp ettiklerimiz ve hayatımız üzerinden

der ve bu kayıp onda derin bir yara meydana getirir.

Frankenstein canavarın peşine düşer, onu öldürmeyi

yeniden değerlendirebiliriz.

Bunun üzerinde bir insan “yaratmayı” ve bir mânâda

kafasına koymuştur fakat bunu başaramaz. Hikâyenin

ölümü öldürmeyi koyar kafasına. Geceleri mezarlarda

sonunda Victor Frankenstein ölürken, yarattığı

Tüm hayat aslında bizim ulaşmak istediğimiz şeyler

dolaşır, çabalar, didinir ve bir canavar meydana getirir.

canavar karanlıkların ve sisin içerisinde kaybolur gider

için sarf ettiğimiz çabalar içerisinde akıp gider. Genellik-

Fakat bu canavar dünyaya gelir gelmez Dr. Frankenste-

ve bir daha da görülmez. Ölmeden önce Dr. Frankens-

le insanlar ulaşamadıkları şeyler için pişmanlık duyar.

in’ın içine bir kurt düşer. Amiyane tabirle sağda solda

tein’in son sözü ise “mutluluğu sükûnet ve hırstan

Tüm pişmanlık hikâyeleri gerçekleştirilmek istenen

dolanan bu canavarı kim kontrol edecektir şimdi?

uzak durmada” aramak gerektiği olacaktır.

fakat bir şekilde elden kaçan, olmayan hedeﬂer etrafın-

Yazının başında öncelikle şunu söylemekte fayda
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da şekillenir. Şimdiye kadar “şunu başardım ama

değiştirecek bir sahaya geçmek istediğinde temelde

romanından yaklaşık bir asır önce yazılan Gulliver’in

ardından bu başarı şunlara mâl oldu” diye bir hikâye

bir mekân değişikliğinin peşinde koşar. Öte yandan

Seyahatleri ise bize ölümün ne kadar gerekli olduğunu

duymamışızdır çoğumuz. O başarı yolunda kaybedilen

her hayal veya her plan bizim bazı şeyleri kanıksama-

anlatır. Gulliver’in Seyahatleri’nde “Luggnagg”de

şeyleri kast etmiyorum. “Çok çalıştım, başardım ama

mızı beraberinde getirmez mi? Bu elbette her türden

yaşayan “Struldbrug”lar hiç ölmez, fakat onların

bu süreçte sinirlerim mahvoldu” türü hikâyeleri bir

planların kenara bırakılması çağrısı değil, fakat geç

ölümsüzlüğü hayatlarını sefalet içinde yaşamalarını

kenara bırakalım. Bizatihî başarılmasının ardından

dönem kapitalizminin “kafasına koyduğu her şeyi

beraberinde getirir. Ölümsüzlük onların hayatını

problemler meydana getiren hedeﬂerden bahsediyo-

yapabilecek fert” mitine yönelik bir reﬂeksiyon

anlamsızlaştırır. Sadece var olurlar ama yaşamazlar.

rum. Shelley’in romanı böylesi bir konu etrafında

teşebbüsü. Öncelikle yoktur böyle bir fert aslında.

Belki bir başka yazının konusu olabilir, fakat burada da

örülmüştür zira. Dr. Frankenstein bir şeyleri başarma

Kafasına koyduğu her şeyi yapabilecek bir insan düşün-

son derece gayr-i maddî bir mesaj görebiliriz. Ama bir

yolculuğunda yapıp ettikleri nedeniyle vicdan azabı

cesi büyük sükût-ı hayalleri beraberinde getirebilecek,

cümle ile söyleyelim: Hayat bir parantezdir, aslolan

yaşamaz. Onu vicdan azabına uğratan şey tam da

tehlikeli bir mittir.

ölümdür.

Buna ek olarak, “hedef” nosyonunu fetişleştirmeye de

Bazen önümüze hedef olarak koyduğumuz şey kimi

Buna benzer bir örneği Geleceğe Dönüş ﬁlminde de

hizmet eder bu tür mitler. İnsanın her hedeﬁne ulaşma-

zaman hayatımızı mahvedebilir kimi zamansa kimliği-

görmez miyiz? Oradaki “çılgın doktor” Emmett

sı iyi bir şey değildir. Hayırlı olan başka bir şey; “iyi”

mizi teğellerinden sökebilir. Belki radikal dönüşümler-

Brown da bir zaman makinesi yapmak ister, fakat

başka bir şey. Bir İngilize kendi hakkında hayırlı olanı

de olumsuz neticelerin farkına kolaylıkla varabiliriz,

ﬁlmin bir yerinde icat ettiği bu zaman makinesinin

istemesini telkin etmek bir Müslüman için çok kolay

fakat bizi yavaş yavaş dönüştürdüğü durumlarda

yıkımdan başka bir şeye yol açmadığından şikâyet

olmayacaktır. Geç kapitalizmin en makbul zirvesi “iyi”

bunu anlamak zor olacaktır. Kimi örneklerde her şeyin

eder. Burada da aslında Dr. Frankensteincı bir sahne ile

olanı elde etmektir. Dr. Frankenstein romanına geri

bizim adımıza iyi olacağı düşüncesi sert bir duvara

karşı karşıyayızdır.

dönecek olursak, onun için “iyi” olan, bir insan “yarat-

toslar. Bununla karşılaştığımızda ise ne yapmamız

mak”tır. Böylece roman kahramanı Dr. Frankenstein

gerektiğini kestirmek asla kolay değildir. Önümüzde

Hedeﬂerimiz, bizi içinde bulunduğumuz hayattan

hayatla hesaplaşacağını ihsas eder bize. Annesinin

duran, bizim ütopyaya benzeyeceğini düşündüğümüz,

“kurtarma” amaçlıdır çoğu kere. Herkes yeni bir yere

ölümünün verdiği acıdan kurtulmak için ölümü

fakat bir canavarın varımıza yoğumuza kast ettiği yeni

gitmek, yeni bir iş bulmak veya hayatının akışını

ortadan kaldırmak istemektedir. Dr. Frankenstein

bir dünyadan fazlası olmayabilir.

başarısının kendisidir.
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Hayaller başka gerçekler bambaşka derler ya,

öngörüleri gibi pratik karşısında tutmadı. Bugün

ve gözetlemeyi devletler kadar ulusaşırı şirketlerin de

toplum üzerine konuşmak da biraz böyledir. Kitap her

post-truth çağına girdiğimiz söyleniyor. İnsanüstülük.

gerçekleştirdiğini hatırdan çıkarmamak gerekiyor.

zaman hayata uymaz. Teoriye göre konuştuğumuz

İnsan-robot ilişkisi. Aslında bu söylemlere de tarihin

çoğu şeyi pratik silip atar. Gündelik hayat her zaman

tecrübesini dikkate alarak belki kuşkuyla yaklaşmak

başka başka gerçeklikler inşa eder. Toplum, dinamikle-

gerekecek.

riyle bizi sürekli şaşırtır ve toplum kendini daima korur.
Șeffaf Hapishane Yahut Gözetim Toplumu isimli eseri

Ulusaşırı Şirketler
Alışkanlıklarımız izleniyor ve işleniyor. Buna bağlı

Toplum Kendini Savunur

okurken bunları düşündüm ister istemez… Eserin

olarak daha rahat pazarlanabilir ürünler önümüze
çıkıyor. Telefonlarımız dinleniyor, sadece telefon

temelde vurguladığı tez, iletişimin ve bilgi yaygınlığı-

Dr. Uğur Dolgun, Şeﬀaf Hapishane’de özgürlükler

konuşmalarımız değil, telefon yanımızdayken yaptığı-

nın artması ile birlikte ciddi anlamda özgürleşeceğimiz

çağının yerine gözetim çağının geldiğini söylüyor.

mız konuşmalar da dinleniyor. Bu artık herkesin bildiği

temennilerinin pratikte ters yüz olduğu ve daha

Bunu kitap boyunca neden-sonuç ilişkileri bağlamın-

sırlardan. Şampuanlar üzerine konuşurken bir anda

karmaşık ve kontrol edilemez yeni bir gözetim

da işliyor. İlk bölümde tarihsel ve kuramsal çerçeve

önümüze şampuan reklamlarının çıkması, bir defa tatil

toplumuna geçtiğimiz, "elektronik panoptisizme"

çiziliyor. Burada modernlik öncesi, moderniteye geçiş

hakkında mesajlaştıktan sonra tatil reklamlarının

yükseldiğimiz gerçeği…

ve modern toplum olarak üç ayrı kısımda gözetim

instagram story’lerde sürekli karşımıza çıkması gibi.

toplumunun işleyişi anlatılıyor. Görme metaforuna

Sosyal medya gönderilerimiz ve “stalk”larımız veri

Aydınlanma sonrası Batı Avrupa’da bir hayal kurulmuş-

değiniliyor. İkinci bölümde enformasyon toplumu,

merkezlerinde işlenerek büyük şirketlere satılıyor.

tu. Klisenin baskısının yıkılacağı, bireyin özgürleşeceği,

ulus devletin gözetim mekanizmaları üzerinden etkisi,

Devletlerin otoriterleşmesi ve egemenliklerini hisset-

refah toplumuna geçeceğimiz, savaşların ve sömürü-

uydu sistemleri ve biyolojik gözetim araçları ele

tirmesi kadar önemli olan bir şey de Google’un ve

nün olmayacağı, dünyada cenneti kuracağımız bir

alınıyor. Üçüncü ve son bölümde ise bilimsel gelişmele-

ürünlerinin, Facebook’un, Whatsapp’ın ve Instag-

dünya yaklaşmaktaydı. Pozitivizm yapacaktı bunu. Bu

rin iktidar gücüyle pekişmesi, internet kullanımının

ram’ın hayatımızdaki görünmez baskısı, rızası alınma-

öngörülerinin bırakınız tutmasını; Afrika’dan köle

gözetlemeye etkisi, özel hayat ve mahremiyet, karşı-ü-

mış dayatmaları oluyor… Ve tüm bunları bilmemize

olarak getirilen yüzbinlerce insanın dramı, hammadde-

topyalarda gözetim, e-devlet uygulamaları ayrı ayrı

rağmen rahatsızlıklarımızı bir kenara bırakıp hayatları-

yi kolayca sömürmek için oluşturulan iç savaşlar,

başlıklar altında konu ediliyor.

mıza devam ediyoruz.

yabancılaşan emek, iki büyük cihan harbinin sonucu

Şeﬀaf Hapishane’nin ilk bölümünün girişinde, hem

Gözetim geçmişinin hayli eskiye dayanmasına

olarak 100 milyona yakın insanın ölüşü, sömürgeleştiri-

gözetim toplumuna dair yapılan tanımlar hem de

rağmen ulus devlet ve sanayileşme ile birlikte hız

len topraklar, Hitler zulmü gerçeği gibi çok sancılı

daha baştan toplumsal denetimin iktidar/egemenlik

kazandığı gerçeği eserin ilk bölümlerinde vurgulanıyor.

dönemlerden geçti dünya.

ile rabıtasının kurulması dikkate değerdi. Burada

Bununla beraber feodalizmin de başka bir boyutta

iktidarı sadece devlet olarak düşünmemek gerekir,

gözetim uyguladığının altı çiziliyor. Gözetimin ilk

21. yüzyıla girerken artık bilginin parmaklarımızın

büyük oranda kastedilen odur, Foucault’cu anlamda

dönemlerine ait gözlemlerini paylaşan Marks ve

ucunda olacağı varsayımı da tıpkı Aydınlanmacıların

da böyledir, fakat bugün dünyada toplumsal denetim

Weber’in görüşleri kitapta etraﬂıca inceleniyor.

devrimlerde akan kan, fabrikalarda ezilen işgücü ve
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Kitaptaki şu ifadeler hayli ilgi çekici ve kışkırtıcı idi:

anlamak üzerineydi. Baudrillard’a göre, panoptik çağ

suçları bir nebze önlüyor olabilir ama mahremiyeti de

“Gündelik yaşam ve toplumsal ilişkiler, elektronik

Loud ailesi deneyiyle son bulmuştu. Bu deney, tipik

öldürüyor.

gözler veya popüler deyimle ‘büyük ağabey’ tarafın-

bir amerikan ailesi olan Loud’ların yedi ay boyunca

dan sürekli izlenir hale gelmişti. Bentham’ın hayalini

belli anlarının kamera kaydına alınıp, işlenmeden 20

kurduğu, Foucault’nun kuramsallaştırdığı ve Orwell’in

milyon Amerikan izleyicisine sunulmasından oluşan

karşı-ütopya şeklinde tahayyül ettiği panoptik

300 saatlik bir belgesel çalışmasıydı. Baudrillard, bu

Kitapta, 11 Eylül sonrası ABD başta olmak üzere pek

toplum, 20. yüzyılın sonlarından itibaren dünyayı

olaydan sonra hiç beklenmedik bir şekilde mutlu bir

çok batı ülkesinde güvenlik politikalarının arttığı ve

baştanbaşa saran elektronik ağlar ve siber uzay

edayla artık panoptik çağın bittiğini ilan etmişti. Zira

buna bağlı olarak gözetleme araçlarının yaygınlaştığı

sayesinde (artık) mümkün hale gelmiştir.”

ona göre, izleyici ve izlenen arasındaki sınırın kalkma-

ve bununda “ulusal güvenlik” çerçevesinde meşrulaştı-

sı, kutupların birbirine karışıp ayırt edilemez hale

rıldığı vurgulanıyor. Zira 11 Eylül saldırılamaz, tehdit

İngiliz ﬁlozof ve toplum kuramcısı Jeremy Bentham’ı,

gelmesi bu çağı bitirmişti. Bir tür hipergerçeklik inşa

alamaz, korunaklı bir yer olarak görülen ABD’nin ve

1785’te tasarladığı hapishane inşa modeliyle biliyoruz.

edilmişti.

kapitalizmin kalbine yapılmış bir terör eylemi idi ve

Bu tasarımın öyle bir konsepti vardı ki her bakımdan

Ulusal Güvenlik mi Dediniz?

güven sarsılması yaşatmıştı. Bu güven sarsılması

gözetlemeye imkan tanıyordu. Bir anlamda da sosyal

Bentham, Foucault, Orwell, Baudrillard ve bu alanda

beraberinde kaçınılmaz olarak paranoyaya yol açtı.

deney merkezi idi. Gözetlemelerin çoğunlukla deneyle-

çalışan çoğu isim, biri bizi gözetliyor tarzı şov program-

Yarından endişe duyan bireyler arttı ve daha da fenası

mek, test etmek gibi bir yönü vardır zaten. Bentham’ın

ları, panopticonu ve gözetlemeyi bize anlatırken belli

gözetlemeye karşı direnç sergilenecek bir durum

tahayyülünde birkaç katlık tek odalı hücrelerden

bir alanda, belli koşullarda yaşayan insanları gözlemle-

kalmadı. Bu tip kriz durumlarında devletlerin otoriter-

oluşan bir halka modeli vardı. Pan (bütün), opticon

memiz anlamına geliyordu. Fakat bugün, 2020’de tüm

leşmesi normal kabul edilir ve hatta talep edilir. 15

(gözlemlemek) panopticon ise bütünü gözetlemek

dünya kocaman bir panopticona dönüşmüş durumda.

Temmuz sonrası Türkiye’de yaşadığımız OHAL süreci

anlamına geliyordu. Bentham, Panopticon’u “bir üst

Artık hepimizin zevkleri, alışveriş tercihleri, değerleri

gibi. Ya da şu an tüm dünyada virüs salgını dolayısıyla

aklın, gücü elde etmesinin yeni bir modeli” olarak

birer kullanışlı ürünlere dönüştürüldü.

devletlerin aldığı sert önlemler gibi. Bırakınız karşıtlığı,
bizzat bireyler tarafından destekleniyor bu otoriterleş-

ifade etmişti.
Şeﬀaf Hapishane bağlamında gözetleme ve gözetlen-

me ve daha fazlası talep ediliyor (sokağa çıkma yasağı,

Fransız ﬁlozof Michael Foucault, belki gözetleme

me olgularını düşündüğümüzde sosyal medyada hem

kurallara uymayanlara ağır cezalar gibi). Burada ayrıca

konusunda en derin bakışı sunmuştu. Ona göre, panopti-

başkalarıyla “ilgilenme” hem de bizimle “ilgilenilmesi”

ulus-devlet vurgusunun önemli olduğunun da altını

con modern güç kavramının babasıdır. İzlenmese bile

arzumuzun basit ego açıklamalarının ötesinde bir

çizmemiz gerekiyor. Zira ulus-devletler yapısı gereği

izlendiğini ya da her an izlenebileceğini düşünen birey

anlamı olmalı. Neden kendimizi ifşa ediyoruz sorusu

merkezi kontrolü önemserler ve ortaya çıkış sebepleri

kendi kendine bir oto kontrol mekanızması geliştirir ve

da zannımca hatalı. Aslında kimse kendini ifşa etmiyor.

sanayi devrimine dayandığı için vatandaşların üretim

kendini denetlemeye başlar. Bu da herhalde devletlerin

Olmak istediği bir karakter inşa ediyor. En güzel

mekanizmalarına maksimum katılımını arzu ederler.

bir taşla birkaç kuş vuracağı anlamına geliyor… Foucault,

halimizle sosyal medyada arzı endam ediyor, tüm

Bu da gözetlemeyi kaçınılmaz kılar.

gözetleme ile birlikte “görünmez bir iktidar” kurulaca-

kusurlarımızı saklıyor, cevherlerimizin (beden ya da

ğından söz etmişti. Ona göre tüm gözetleme sistemleri

zeka) ortaya çıkmasını arzu ediyoruz. Bir kısmımızı

Şeﬀaf Hapishane’de dikkat çekilen bir diğer husus,

“iktidarın gözü” idi. Burada belki Althusser’i ve “devletin

örtüyor, bir kısmımızı görünür kılmak istiyoruz. Çok

ütopyaların aslında karşı-ütopyaya dönüşmüş olmala-

ideolojik aygıtlarını” da hatırlamak gerek. Zira Althusser

kitap okuduğumuzun ortaya çıkmasını diliyoruz. Zeki,

rı. Yani Platon’un Devlet’i Bacon Yeni Atlantis’i,

için ideoloji, bireyin bir özne olarak kabul edip daha

kıvrak, hazır cevap, espritüel, yakışıklı, güzel, örnek

Thomas More’un Ütopya’sı, Campanella’nın Güneş

doğmadan o kişinin düşüncesinin, yaşayışının, hayat

insan, takdir edilen birey, özgür kişi, iyi anne, makul

Ülkesi, Farabi’nin Erdemli Şehir’i bugün ütopya olarak

görüşünün belirlenmesinin toplumsal sağlayıcısıydı.

vatandaş olmak arzusundayız. Ama bütün bunlar

görülmüyor, bir tür distopyayı andırıyor.

olurken, hem tabiatı gereği otorite meraklısı olan
Sosyal bilimciler analiz eder ama romancılar onu esteti-

devletlerimiz hem de ulusaşırı şirketler tarafından

Sonuç olarak, kitabın ilk baskısını 2005’te yaptığını ve

ze ederek daha anlaşılır kılarlar. Bu yüzden çoğu iyi

izleniyor, yapay zekalar ve algoritmalar tarafından

o günden bu yana 16 yıl geçtiğini düşünürsek aslında

roman onlarca sosyalbilimcinin yapamadığını yapabi-

işleniyoruz. Daha fazla kazanmak ve daha fazla bilmek

tezinin daha güçlü bir şekilde devam ettiğini söyleyebi-

lir. Orwell, belki diğer isimlerin asla ulaşamayacağı

isteyenler için ücretsiz çalışan işçileriz hepimiz.

liriz. Belki bugünün şartları dikkate alarak yeniden
gözden geçirilip genişletilmiş baskısının sunulması

geniş kitlelere panoptik toplumun nasıl korkunç sonuç-

gerekiyor.

ları olacağını anlatan ve karanlığı içselleştirmemize

Devletler ve şirketler bizden aldıkları sonsuz verileri

yardımcı olan metinleri bize armağan olarak bıraktı.

dikkate alarak tüketim alışkanlıklarımıza yardımcı

1984 ve Hayvan Çiftliği ile bir tür ters-ütopya anlata-

oluyor, güvenlik politikalarını daha etkin kullanıyor.

Şeﬀaf Hapishane Yahut Gözetim Toplumu

rak tehlikenin farkında mısınız dedi.

İşin sosyal medya kısmının yanında mobese kamerala-

Dr. Uğur Dolgun

rı, hepimizin cebindeki kameralar, gittiğimiz tüm

Ötüken Neşriyat

Jean Baudrillard’ı da anmamız lazım. Onun gözetim

kapalı mekanlardaki kamera sistemleri, sokaklar,

toplumu hakkında ﬁkirleri biraz daha sonuçları

caddeler vs her an bir gözetlenme halindeyiz. Bu
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Suudi Arabistan ve İran arasında yaşanan rekabet,

ilişkiler önemli ölçüde kötüleşti. Birleşik Arap Emirlik-

odaklanan bir bölgesel güvenlik konferansı düzenle-

yıllardır devam eden tarihsel bir arka plana sahiptir.

leri, Katar, Kuveyt ve Ürdün gibi ülkeler büyük elçilik-

meyi önermişti. Bu ﬁkrin hayata geçirilmesi için Türki-

Özellikle son on yıllık süreçte iki rakip ülke bölgesel

lerini geri çektiler. Bu devletlerin bir kısmı, Suudilerden

ye, İran, Suudi Arabistan, Ürdün ve Kuveyt'teki yetkili-

anlamda yaşanan her krizde farklı cephelerde yer

daha önce aldıkları yardımlar karşılığında hareket

ler ile temasa geçmeye başlamıştı. Fakat hem Suudi

aldılar. Bu durum rekabetin şiddetini önemli ölçüde

ederken bir kısmı da daha sonra Suudi yardımları ile

Arabistan hem de İran açısından çatışmadan diploma-

arttırdı. Öyle ki her iki tarafta da savaş seçeneğinin

ödüllendirildiler. Bu doğrultuda ilerleyen güç ve

siye geçiş, ABD’nin Orta Doğu politikasına yönelik

tartışıldığı durumlar yaşandı. Bu süreçte İran; Hizbul-

rekabet merkezli ilişkilerin yumuşamasına ihtimal

verdiği değişim mesajlarıyla mümkün oldu. Biden

lah, Ensarullah ve Haşdi Şa’bi gibi bölgesel örgütleri

verilmiyordu. Suudi yetkililer gerilimi azaltmaya yöne-

yönetimi göreve başlayınca bölgedeki devletlerin bu

güçlendirirken Suudi Arabistan, bölgedeki devletlerin

lik görüşmelere başlamadan önce, İran’ın Yemen, Irak,

bağlamdaki çıkar hesaplamaları da değişti. Yeni yöne-

İran karşısında örgütlenmesini sağladı. Örneğin,

Suriye ve Lübnan’daki örgütlere olan desteğini geri

timin bölgede diplomasiye yönelik verdiği mesajlar bir

2015’te Riyad’da 34 ülkenin katıldığı İslam İttifakı bu

çekmesinde ısrar ediyordu. Ayrıca Suudi yöneticiler

şekilde bölgesel güçleri de diplomasiye teşvik etti.

amaca hizmet ediyordu. Bölgede güvenlik ve istikra-

Trump yönetiminin son zamanlarına kadar ABD’nin

rın sağlanması amacıyla Suudiler öncülüğünde

bölgesel çıkarlarına aykırı herhangi bir şekilde hareket

kurulan ittifakın asıl gayesi, İran karşısında bir blok

etme konusunda oldukça isteksizdiler. En azından

oluşturmaktı.

ABD’de Joe Biden yönetime gelene kadar, Suudiler

Irak cumhurbaşkanının Nisan ayında yaptığı açıkla-

diplomasi yerine ABD öncülüğünde “maksimum

mada, ülkesinin yakın zamanda Suudi Arabistan ve

baskı” politikasını takip ettiler.

İran arasında birden fazla vesileyle doğrudan görüş-

Riyad-Tahran ilişkilerinde asıl kopuş ise 2016 yılında,
Suudi Arabistan’daki Şii azınlığın önde gelen dini

Diplomatik Girişimler

melere ev sahipliği yaptığını ve Bağdat'ın arabulucu

liderlerinden olan Nimr el Nimr’in Suudi Arabistan’da

Aslında gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik girişim-

olarak rolünün ilk kez kamuoyu tarafından kabul

idam edilmesiyle başladı. Nimr’in idamına misilleme

ler başından beri vardı. Örneğin, 2019 Temmuz ayında

edildiğini söyledi. Şimdilerde Irak Başbakanı Mustafa

olarak İranlı protestocular Tahran’daki Suudi Arabistan

Rusya, Körfez bölgesi için bir güvenlik konsepti ﬁkrini

el-Kazımi’nin, İranlı ve Suudi muhataplarını diplomasi

büyükelçiliğine ve Meşhed'deki konsolosluğa saldırdı-

ortaya attı ve Eylül ayında Moskova'da bir çalıştay

zemininde buluşturmada kilit rol oynadığı söyleniyor.

lar. Daha sonra Riyad'ın diplomatlarını geri çekmesiyle

düzenledi. Benzer şekilde Irak dışişleri bakanı, Irak'a

Riyad ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı son
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ziyaretler de bunun işaretleri olarak değerlendiriliyor.
Suudi Arabistan-İran arasındaki görüşmelere ev
sahipliği yapan Irak için bu durum önemli bir adım. İki
ülke arasındaki rekabetin yıllarca yükünü çeken bir
devlet, şimdi yine iki ülke arasında diplomasi kanalına
ev sahipliği yapıyor. Mevcut Irak yönetiminin hem
ABD hem de İran ile bulunan bağları bunu mümkün
hale getirdi.
Ne İran ne de Suudi Arabistan görüşmelerin gerçekleştiğine dair resmi bir teyit sunmadılar. Ancak her iki
ülke yönetimleri bu durumu memnuniyetle karşıladılar. İran dışişleri bakanı bir açıklamasında, ülkesinin
bölgesel rakibi Suudi Arabistan ile daha yakın ilişkiler
kurmaya hazır olduğu mesajını verdi. Aynı şekilde

gerekir. Trump gibi büyük bir destekçinin ardından

İran açısından yenilenen nükleer müzakerelerde işe

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin

gelen Biden yönetimi -her ne kadar Suudi Arabistan ile

yarayacağı şüphesiz.

Selman, Suudi televizyonuna verdiği demeçte, İran ile

mütteﬁklik ilişkisini devam ettirse de- Suudiler açısın-

iyi ilişkiler kurmaya çalıştıklarının altını çizdi. Hizbullah

dan eski dönemin kapandığını gösterdi. Bu yüzden

Yemen'de yıllardır devam eden savaşı sonlandırma

lideri Hassan Nasrallah da bir tarafta İran, diğer tarafta

Suudi Arabistan’ın bölgesel anlamda yeni bir pozisyon

çabaları da Suudi Arabistan'ı İran ile müzakere arayışı-

ABD ve Suudi Arabistan arasındaki diyaloğu destekle-

arayışına girmesine şaşırmamak gerekir. Özellikle

na ittiğini söyleyebiliriz. Özellikle son aylarda Husiler,

diğini duyurdu. Aynı konuşmada, bu tür görüşmelerin

2018'de muhalif yazar Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesin-

Suudi krallığının önemli bölgelerini ve petrol altyapısı-

Tahran ve mütteﬁklerine fayda sağlayabileceğini ve

den sonra, krallığın insan hakları sicilini eleştiren Biden

nı hedef alan füze saldırılarını artırmıştı. Bunun da

bölgedeki gerilimi sakinleştirebileceğine değindi.

yönetimi ile ilişkilerini iyileştirmeye çalışıyor.

ötesinde Yemen'deki savaş, Suudiler için zorlu bir yük
haline gelmişti. Diğer taraftan Riyad'ın Vizyon 2030

Normalleşme Kimin Çıkarına?

İran tarafından bakıldığında, nükleer anlaşmayı

stratejisinde ortaya koyduğu sosyal ve ekonomik

yeniden tesis etmek ve böylece Trump yönetiminden

reformlardan uzaklaşmasına neden olmuştu. Bu

Bağdat'ta İran-Suudi görüşmelerine uygun bir ortam

kalan 'maksimum baskı' kapsamındaki sert yaptırım-

noktada, Suudilerin görüşmeler aracılığıyla başarabi-

yaratan kilit gelişme, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve

ları haﬁﬂetmek için bu diyalog önemli bir fırsat olarak

lecekleri Yemen çatışmasından müzakereli bir çıkış,

başlamasıdır. Biden’ın Yemen'deki savaşı sona

görülüyor. İran öncelikle Viyana Süreci içinde ABD ile

bölgesel ve küresel anlamda yeniden konumlanışını

erdirmek istemesi ve İran nükleer anlaşmasının olası

doğrudan ilişki kurarak bu hedeﬂere ulaşmaya çalışı-

güçlendiriyor. Tabi bu durum yaptırımların kaldırılma-

restorasyonuna odaklanması hem Tahran'ın hem de

yor. Bundan dolayı Bağdat'taki görüşmelere dahil

sını isteyen İran için de önemli bir koz.

Riyad'ın siyasi hesaplarını değiştirdi. Dolayısıyla Suudi

olmak, İran'ın uluslararası itibarını güçlendirdiği gibi

Arabistan-İran yakınlaşmasının, Biden'in bölgede

ABD ile bir anlaşmaya varma çabalarını da kolaylaştı-

İran-Suudi rekabetinin geldiği sürece bakıldığında

açtığı diplomasi kanallarıyla bağlantısının altını çizmek

rıyor. Suudi Arabistan ile kademeli bir yakınlaşmanın

elbette iki ülke arasında bir yakınlaşma olması,
buralarda devam eden çatışmaların şiddetinin azalmasını sağlayacaktır. Yıllardır Irak'ta, Lübnan'da ve en çok
da Yemen'de her ülkeden farklı grupları destekleyip
silahlandırdılar. İki ülke arasında devam eden amansız
rekabetin sonuçları da ağır oldu. Bu yüzden bahsedilen
ülkeler arasında yaşanacak bir yakınlaşmanın tüm
cephelere yansıması olumlu bir beklentidir. Diğer
taraftan ABD merkezli yeni bir bölgesel konumlanışın
ürünü olması gerçeğini de değiştirmiyor. ABD'nin sıkı
bölgesel mütteﬁki olan Muhammed bin Selman, şu
ana kadar hesaplarını ABD veya Batı'nın dikkatini
çekme üzerinden yaptı. Bu süreç de belli ki Biden yönetiminin Ortadoğu politikasına göre şekillenecek.
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İsrail hem ortaya çıkışıyla hem de ortaya çıkardık-

çeşitlilik dışı kalsın, hakkında hemen hüküm verilsin ve

“Modern Dünya Sistemi” gibi diğer sistem teorileri

larıyla farklı açılardan bakılıp değerlendirilebilir; fakat

“yargılansın”?! Bugün her şey söylemin bir parçasına

burada hatırlanabilir. Sistemin ne denli homojen-bü-

nereden bakılırsa bakılsın, nasıl değerlendirilirse değer-

dönüşmüşse / dönüştürülmüşse, İsrail’in ondan uzak

tüncül olduğu tartışmaya açık olsa da; İsrail konusun-

lendirilsin, her zaman aynı zulmün görüldüğü, Siyonist

tutulması beklenemez. Nitekim “Anti-semitizm”

da hiç olmayacak kadar homojen ve cisimleşmiş bir

terör devletidir. Onun varlığı, mantık sınırlarıyla alay

kavramı altında Avrupa’da İsrail’e açık destek verilme-

karakter taşıdığı, izlenebilir. Bu sebeple İsrail’e bakar-

edecek bir yapıdadır: 8 milyon nüfusuyla coğrafyaya

si, bunun sadece bir sonucu.

ken sistemin siyasal yüzünü net görmek, onu teşhis
etmek hiç de zor olmaz. Bazı açılardan İsrail’i, I.Wallers-

kan kusturur. Bu mantık dışılığı (akıl almazlığı) anlamanın yolu, sistem (dünya düzeni) meselesi olarak ortaya

Bu tür yanıltıcı, saptırıcı, aldatıcı şeylerin düşünce adı

tein’ın modern dünya sistemi içinde tanımladığı

çıktığını ve onun tarafından beslendiğini görmekle

altında insanlara takdim edilmesi, Siyonizm gibi

“jeopolitik” olarak adlandırabiliriz. Yani İsrail, hegemo-

mümkün. Lakin onu sistemin siyasal yüzü olarak

vahşet-üstü şeylerin bile; sıradanlaşması, meşrulaştırıl-

nik ülkelerin bir kalesi olarak coğrafyanın kalbine

değerlendirmek, bugünkü post-modern düşünce

ması için işlevsel mekanizmaların elde tutulması

sokulmuş; ekonomisiyle, kültürüyle, sanatıyla, düşün-

tarzına uymaz. ‘Her türlü “Total düşünce”nin zorunlu

anlamına gelir. Sistem kendini en iyi bu ve benzeri

ce ve medya dünyasıyla bir mevzi olarak tahkim

olarak Faşizm üretmesi gerektiği’, insanlara adeta

yollarla gizler. Farklılığı artırmak, ele geçirilemez,

edilen jeopolitik gibi çalışır. Tam da bu noktada

ezberletildiği bir ortamda, sistemden bahsetmek tabii

hüküm verilemez olmasını garantiler. Ortaya karma-

Avrupa’da İsrail’i korumaya yönelik bir anda artan

ki olumlu sayılamaz. Farklılıklar, çoğulculuk üzerine

şık, karmaşık olduğu kadar a-morf (şekilsiz) bir şey

resmi destekleri hatırlamalıyız.

okumalar, tek doğru okuma ve anlama biçimi olarak

çıkar fakat sistemin işleyiş tarzı takip edildiğinde;

önümüze konur. Durum böyle formüle edilince,

bağlantıların tesadüﬂerden çok, düzenli-planlı olduğu,

İsrail, tıpkı bir Eisberg gibi sistemin siyasal yüzü olarak

Siyonizm bile buharlaşabilir kıvama gelir: “İsrail’deki

benzerliklerin farklılıklardan daha yüksek biçimde

karşımızda durmakta. Bu sistemin birleşimlerini

barışçıl gösteriler, Arap-Yahudi dostluğunu gösteren

kurulduğu,

gözlemlenebilir. İsrail’in sistemin bir

şayet bir metaforla anlatmaya kalkarsak şuna benzer:

açıklamalar, mesajlar, resimler, görseller, dünyada

siyasal yüzü olduğunu kavrayabilmek için; a) onun

Tohumu başkası ekiyor, hasatı başkası yapıyor,

İsrail karşıtı yürüyüşler, Avrupalı insanların tepkileri…” varlığına (mahiyetine) b) işleyişine (konusuna) c)

nakliyesini başkası üstleniyor, halde başkası devreye

vb örneklerle insanların tek tip olmadığını, tek tipleşti-

organizasyon şemasına d) şemanın eleman kümesine

giriyor, tezgaha başkası koyuyor, satın alan başkası,

rilemeyeceğinin, İsrail meselesinin de hem kendi

e) kümenin birleşim ve ilişki yapısına bakmak yeterlidir.

mutfakta başkası pişiriyor, servisi başkası getiriyor,

içinde hem de kendi dışında farklılıklar barındırdığını,

Bir şeyin karmaşık olmasıyla anlaşılamaz oluşu arasın-

yiyen ise bir başkası. Sistemin organizasyonu komp-

“ispat” edebilir olduğu, gösterilir. İnsanlar farklılığın,

da ısrarla yanlış paralellikler kurulmakta ve insanlar

leks işleyişe sahip. Hangi metafor olursa olsun bu

buna kuvvetle inandırılmaktadır.

yapıyı göstermeye yetersiz. O halde sistemin organi-

uyuşmazlığın, sıra-dışılığın peşinden gittikçe, o şey
hakkında; hüküm verilemez. Genellendirilemezliğini
artık anlamaya başlar. O halde Siyonizm de neden

zasyon şemasını bilmemiz için farklı şeylere ulaşmaSistem

denilmişken;

Immanuel

Wallerstein’ın

mız gerekiyor.
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Sistemin organizasyon şemasında çok çeşitli devletler

bakıldığında normal görünebilir yani devletler

devletlerin İsrail’e yaptığı katkıyı ve desteğini ayrıntılı

rol alıyor. Başta İngiltere’nin ve şimdilerde ABD’nin,

sistemin

göstermek bile, Siyonizmi “buharlaştırmak”, onun

onun en büyük hamisi olduğu sürekli söyleniyor fakat

sıyrılmak için bir yol bulabilir fakat bu bizleri aldatma- “düşman üreten bir kurgu” olduğunu göstermek için

diğer ülkelerin destekleri ve katkıları, en büyük

sın. Sistem o küçük çarkın yani her devletin yaptığı

aslında yeterlidir. Böylelikle Siyonizm insanların

denilenlerden daha fazlası. O denli çeşitli devletler var

katkı ve desteklerle daha büyük olanı çevirmesiyle

yaşadığı bir felaket değil ürettiği bir kurgu olur. “Buhar-

ki; insanların aklına hayaline gelmeyecek, duyunca

ayakta kalabilmekte.

laşma” burada başlar.

her rol aynı ağırlıkta değil. Bu coğrafyadaki “Müslü-

İsrail; sistemin en kompleks yapısının işleyen siyasal

Siyonist terör devleti İsrail (bu tabir bilimsel kabul

man” devletlerin katkıları desteklerini Asya, Afrika,

kurumu olmakla farklı alanlarda ilerler: Ekonomik,

edilmez) gözümüzün önünde kelimelere sığmayan

Latin-Amerika’dan ayırmak gerek. Organizasyon

İletişim-medya, Akademik, Askeri, Siyasi. Her alan

vahşet uygulamakta. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bu

şemasını net olarak ortaya çıkarmak; öncelikle her

kendi içinde uzayıp gider ve başlı başına bir araştırma

vahşetler olurken ancak bir hafta sonra toplanabildi.

“Müslüman” ülkedeki STK’ların kendi devletlerinin

konusudur. Bunca farklı dallar taşımasına rağmen bizi

Bu bile ne denli aciz olunduğunun kanıtı. Devasa bir

İsrail’e yaptığı katkı ve payları bilmeyle, ortaya

ilgilendiren şey; nasıl olur da sistemin işleyişi değişme-

sistem karşısında kişi/ler ve halklar olarak çaresiziz

çıkarmayla, paylaşmayla mümkün. Bu madalyonun

den, düzenli, istikrarlı, organizeli ilerlediği İsrail’i

fakat devletler sistemin parçası olarak daha kuvvetli

bir yüzü. Diğer yüzü ise, farklı ülkelerdeki STK’ların

ayakta tuttuğudur. Türkiye’de post-modern teorilerin

roller üstlenmek isterken, bizler onun karşısında,

çalışmalarıyla tamamlanır. İkisinin toplamı, gerçek

yaygınlaşmasıyla “farklı bakmak, orta yolculuk, klasik

sistem karşısında, sesimizi yükseltmeye devam

anlamda şemanın tam, eksiksiz bir resmi olur.

yorumların dışına çıkmak, yeni nesil böyle bakmı-

edeceğiz: Sistem ne denli güçlü ve güçlendirilmiş

yor-savaş istemiyor” vb. sözde üsten bakan (parante-

olursa olsun zaferin Filistinlilerin olduğunu, en önem-

İsrail'in her vahşetinde, “Müslüman devletler” birbirle-

ze almaya çalışan) düşünce tarzı, İsrail konusunda da

lisi Siyonizmin tarihin çöplüğüne gönderileceğini

rini itham yarışına girer. Bu durum, adeta bir moda

sergilenmeye başladı hem de bunca Siyonist vahşet-ö-

haykıracağız.

oldu. Sadece burası değil her devlet (halk) bir diğerini

tesi durumlar yaşanırken. İsrail hakkında post-mo-

suçlu gösterme, kendini temize geçirme derdinde. İşin

dern düşüncenin yaptığı en etkili illüzyonlardan biri

ilginç tarafı; gerçek suçluların mezhep taassubu

ise; meselenin bir sistem değil, psikolojik bazen ahlaki

yapmalarına rağmen, Filistin-Kudüs meselesinde

olduğuna insanları ikna etme çabalarıdır. Dolayısıyla

mezhebe göre siyasal tavır göstermemeleri. Yani

farklı ve farklılığı öne çıkarmak adına yapılan yönlendir-

Sünni/Şii karşıtlığı bu mesele için ters dönmüş gibidir.

meler; sistemin varlığını, işleyişini, ilişkilerini bir

bir kurbanı

sayılmak,

suçlamalardan

“ne alakası var bunun İsrail’le” diyecek boyutta. Tabii ki;

paravan olarak tekrar tekrar gölgelemektedir. Bu
Devletlerin İsrail’e katkıları ve destekleri sistem içinde

anlayışa göre; siyasi olarak tek tek

“Müslüman”
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Herkesin birbirini kökenlerine ve zevklerine varana

toprakla bağlı olmadığı için tarafgir eğilimlerden en

hem içinde hem de dışındadır. Tüccarın nesnel

kadar tanıma anlamında köylerde genellikle yabancı

uzak kişi, söz konusu o yabancı olacaktır. Yabancıya bu

konumu, kendisi dışındakileri herkese, yani insanları

bulunmaz. Orada herkes birbirini neredeyse her

nesnelliği veren özellik, kişilere olan eşit mesafesi, yani

nesneye dönüştürdüğü müddetçe gerçektir. Tüccar için

yönden tanır. Birbirine dost değildir herkes ama çok

yerli olmayışı, hareketliliğidir. Ast-üst ilişkilerinden

insanlar, genellenebildiği ölçüde nesnedir. Genelleme,

yakın tanıdıktır. Oysa şehirlerde veya büyük topluluk-

uzak bu mesafe, yabancının soğukkanlı olarak görün-

satılan malın parasal değeri tarafından yapılır. Tüccarın

larda dost ve tanıdıklara ilaveten bir de yabancı vardır.

mesini sağlayarak kendisi dışında herkese güven verir.

gözünde büyük değer eşitleyicisi olan para karşısında

Yabancı, der Georg Simmel, bugün gelip yarın giden

Bu özelliğiyle istenirse herkesi yargılayabilir. Zaten

tüm şehir halkı genel bir niteliğe bürünür. Halka karşı

gezgin gibi değil, bugün gelip yarın kalan adam gibidir.

herkes de gönüllü olarak gelip sorunlarını kendisine

nesnel bir mesafesi olan yabancı sayesinde genelleme

Özellikle ekonomi bağlamında yabancı devreye her

açarak hakemlik yapmasını ister.

ve bilim buradan ﬁliz verir.

şehir halkı için uzak, yabancı diyarlara gidip şehirde

Diğer yandan nesnel (yabancı) insan, toplumdaki en

Yabancılık, insanlar arası tekil ilişkinin genelleştirilmesi,

olmayan malı getiren tüccardır. Yabancı olarak tüccar

özgür insan olarak da görülür. Çünkü şehirde bir karga-

düzlenmesi, insandan insana farkın giderilmesi, insan-

veya tüccar olarak yabancı, Simmel’e göre bu hareket-

şa çıktığında pılını pırtısını toplayıp şehri kolayca terk

ların aynılaştırılması veya “benzersizlik hissinin

liliğinden dolayı şehir için bir nesnellik niteliği taşır.

edebilecek tek insandır. Toprak veya başka bir gayri-

kaybolması”dır.[2] Yabancılık, para kullanılmasa bile

Nesnelliğini, yer-toprak sahibi olmamaklığından alır.

menkulle kendisini bağlamadığı için bulunduğu yerde

söz konusu insandan insana olan farkın, para varmış-

Bu sebeple şehir ahalisi için çoğunca hakem rolü

hareket kabiliyeti en yüksek kişidir. Özgürlüğünü bu

çasına aynılaştırılmasıdır.

görmesi de bu nesnelliğini teyit eder. Çünkü onun

hareket kabiliyetinden alır. Böyle durumlarda da şehir

tutacağı bir toprak ya da taraf yoktur. Hareket, yaban-

için en güvensiz, yani riskli kişi olup çıkar.

zaman tüccar, tüccar da yabancı olarak girer.[1] Çünkü

cılık, ticaret ve nesnellik bu nedenle Yahudilerin tarihî
konumu olmuştur.
Yerli halkın arasında bir sorun olduğunda hakem,

Varlığını, aynılaştırılmaya olan direngenliğinden alan
dost, düşmana tersinden de olsa değer verir. Onu

Şehirdeki herkesin içsel değeri, alt-üst ilişkiler çerçeve-

ciddiye alır, onun tarafından da aynı şekilde ciddiye

sinde belirlenirken dışsal değeri, yabancının bakış

alınır. Çünkü düşmanın dost tarafından tanınan bir

açısından belirlenmiş olur. Yabancı veya tüccar, şehrin

statüsü vardır.[3] Kendilerine denk gördükleri için
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taraﬂar, savaş zemininde olsa bile birbirleriyle mücadele etmekten onur duyarlar. Hatta düşmanların
yiğitliği veya büyüklüğü, tersinden, kişilere itibar
kazandırır. Bu anlamda düşmanla mücadele şan ve
prestij kazanımıdır.
Bir yabancı olan tüccar (bezirgân/bâzargân/pazarcı) ise
herkesi neyi ne kadar satın alabildiğine, daha doğrusu
para sahibi olduğuna göre sınıﬂandırır. Bu anlamda
tüccar için herkesin bir ﬁyatı vardır. Onun gözünde
insanların insani özelliği, dostane ilişkileri değil, para
sahibi olmaları gibi nesnel ölçüler dikkate alınır.
Nesnellik bakışı canlı bir organizma gibi büyür ve
insanları da nesne olarak görmeye kadar vardırır işi.
İnsanın satın alma gücü olarak görülmesi; insani
varoluşundan, hikâyesinden, dostlarından, çevrelerinden ve anlamından ayrılarak parça-lanması ve
para-lanmasıdır.
Para
taraﬂarın her birinin parayla ifade edilmesi demektir.

verilen para, borç) üzerinden Türkçeye neredeyse aynı

Bazen öyle olur ki, dost veya yakın arkadaşlarla aramı-

Paralamak veya paralanmak, dostluğun birbirine

seslerle “ödünç alınması”, borçlanılmasıdır. Türkçe bu

za bir soğukluk, bir mesafe girer. Hissedilen şey diğer

yüklediği paha biçilemez bedelin, paha biçilir hale

anlamda Farsçaya borçlanmıştır da denebilir, tıpkı

tarafa karşı bir tür yabancılıktır. Hatta şöyle dediğimiz

gelmesidir. Dostluk ilişkisi koptuğunda taraﬂarın üzeri-

sermayede olduğu gibi.

bile olur bu anlarda: Tamam, sen sensin, ben de benim!

ne bir borç (pâra) düşmüş olur. Çünkü parça, borç

Oysa dostlukta senlik-benlik davası kaybolmuştur.

demektir, parçalanmamış dostluk ilişkisi ise borçsuz-

Borç, Arapçada deyn (dyn:  )نيدdemektir. Çoğulu,

“Sen sensin, ben de benim!” durumu, aslında dostluk-

luktur. Bütün insan ilişkileri parçalandığı an, borcun

Düyûn-ı Umumiye’den hatırladığımız düyûndur. Dîn,

tan piyasaya geçişin başlangıç zilidir. Piyasaya geçildi-

kucağına düşülmüş olur.

Medîne ve medeniyet de borç - deyn ile aynı kelime

ğinde ise dost veya arkadaşın biricik anlamı, özel

kökünden gelir. Din, Medine ve medeniyet gibi Arapça

durumu veya bireysel farkı kalkmış, piyasanın geçerli

Şöyle sorulabilir: İlişkinin içinde borç yok mudur ki,

kelimeler borçlar dünyasının kelimeleri ise dostluk

akçesi para dili konuşur olmuştur.

ayrılınca/parçalanınca borç ortaya çıkıyor olsun? Buna,

veya aşk bunun neresinde diye sorulabilir? Bunun

dostluğun tanımıyla Aristoteles ve ayrıca izonomi

cevabı Tanrı’ya/Allah’a bakıştadır.

"Ödül, bahşiş" anlamına gelen Farsça pâre (para: )هراپ,

düşüncesi ile zaten cevap verilmişti: Eşitler arasında

Avesta (Zend) dilinde pâra "borç" kelimesi ile aynı

kurulduğu için dostluk, bu durumda kimsenin kimseye

Dipnotlar

köktendir. Avesta (Zend) dilinde par- "ödemek,

de borcu olmuyordu. Hiç mi doğmuyordu borç, dostluk

[1] Georg Simmel, “Yabancı”, Bireysellik ve Kültür

eşdeğerini vermek" ﬁilinden önekiyle türetilmiş ve

ve aşk ilişkisinde, diye sorulacak olursa: Evet, orada da

içinde, çev. Tuncay Birkan, Metis, İstanbul, 2015, s.

Hint-Avrupa anadilinde aynı anlama gelen ve yazılı

vardı, ama bu gönüllü bir borçlanmaydı; vefa, onur

149-150.

örneği bulunmayan per- biçiminden evrilmiştir. Latin-

veya adanma gibi.

[2] Simmel, Bireysellik ve Kültür, s. 152.

ce pretium (ödül, ﬁyat) ile İngilizce price (ﬁyat) ve prize
(ödül) buradan gelir. Pâre, 1.400 yıl öncesinden beri

[3] Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 41
Borç

Türkçede de parça olarak kullanılmaktadır.[4]

[4]https://www.etimolojiturkce.com/kelime/para
(erişim tarihi: 29 Kasım 2020).

Ticari ilişki, yani piyasa (metalar dünyası), dostluğun

[5] Benedictus Spinoza, Törebilim/Ethica, çev. Aziz

“Her şeyin özeti”,[5] yani bütün nesnelerin bedelinin

çatırdadığı yerin çatlaklarını doldurmak üzere devreye

Yardımlı, İdea, İstanbul, 1996, s. 203.

mutlak eşitleyicisi olan para, en son insani ilişkilerin de

girer. Dostluk veya aşkın parçalanması, dostluktaki

arasına girerek onu parçalar (part). Dostluk veya aşk

taraﬂarın borca girmesi, borçlanması, birbirlerinin

bittiğinde taraﬂar kendilerini, tüccarın kullanımına

birbirleri için artık meta haline gelmesi demektir.

hazır, parçalanmış (part) bulurlar. Dostluk parçalanma-

Türkçedeki borç kelimesi de yukarıda açıklandığı üzere

mış bir ilişkidir. İlişkinin parçalanması (part) demek,

Farsçadaki pâre’nin Soğdca pwrç (ödünç alınan veya
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GÖRÜYORUM
Faik Kıvanç

faikkivanc

Ulukışla - Niğde 2016

Tuz Gölü - Şereﬂikoçhisar Ankara 2020

Geyve- Sakarya 2020

Geyve- Sakarya 2020

Nallıhan - Ankara 2017

Sapanca Gölü - Eşme - Kocaeli 2019

26

27

HAZİRAN 2021

YORUM
TawﬁqAliKeeper

Tawﬁq Ali Ozturk

Bir Direniş Alanı
Olarak (mı)
Sosyal Medya
Bu köşede genel olarak sosyal medyayı eleştirel

Farklı ülkelerdeki sosyal medya kullanıcıları, İsrail

İlk olarak şunu bilmemiz gerekiyor ki sosyal medya,

okumaya tabi tutsak da, bazen olumlu yanlarına

karşıtı Filistin’e destek amaçlı milyonlarca paylaşım

başta Filistin olmak üzere, dünya üzerindeki zulümle-

değiniyoruz. Bugün de sosyal medya küresel vicdanda

yaptı ve bir kamuoyu oluşturdu. Türkiye’nin de

rin ortadan kaldırılmasını sağlayacak adalet divanı

bir hak arama mecrası olabilir mi, bu konuya değinece-

aralarında bulunduğu birkaç devlet diplomasi traﬁği-

değildir. Küresel vicdanın oluşmasında etkili olabilecek

ğiz. Malumunuz her Ramazan’da olduğu gibi bu Rama-

ne girişti ve çatışma konusunda çözüm arandı. Akabin-

bir platformdur. Yoksa ABD başkanı Biden da kamera-

zan’da da işgalci İsrail, Filistin’de okul, hastahane

de Birleşmiş Milletler olağanüstü toplandı. Daha sonra-

lar karşısına geçip sosyal medya üzerinden İsrail-Filis-

ayırmadan bombalamaktan; çocuk, kadın, yaşlı gözet-

ki süreçte bir ateşkes ilan edildi. Günler sonra ise Birleş-

tin arasında sükunetin sağlanması konusunda açıkla-

meksizin öldürmekten geri durmadı. Kadir gecesi

miş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Gazze'de ve İsrail

malar yapıyor. Ama bu açıklama ABD’nin her yıl İsrail’e

Kudüs’te Müslümanların kendi evleri olan Mescid-i

işgali altındaki diğer bölgelerde tırmanan şiddet ve

yaptığı 3,8 milyar dolarlık yardım fonu gerçeğini

Aksa’da ibadetlerini yapmalarını engellemeye çalışan

insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere uluslararası

ortadan kaldırmıyor.

ve 78 km uzaktaki Gazze’yi bombalamak için karşılaştı-

soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı

ğı tepkiyi bahane gösteren İsrail, hem sanal dünyada

kabul etti. Sonuç ne oldu, ne olacak? İsrail’in gelenek- “Tweet” Türkçe ifadesi ile cıvıldama, bir ﬂaş patlaması

hem sahada farklı bir gerçeklikle yüzleşti. Burada,

selleştirdiği Ramazan katliamlarına son olmayan bir

olarak görülebilir. Anlık ﬂaşlar bir durumun tamamını,

Hamas Hareketi’nin silahlı kanadı İzeddin el-Kassam

yenisini eklemiş oldu.

ayrıntılarını görmemize yardımcı olmaz, hatta bazen
dikkatleri yanlış yere yönlendirme ile engel de olabilir.

Tugayları, suikaste kurban giden Komutan Raid el
Attar’ın adından gelen A120 füzelerinin 120 km menzili

Buraya kadar her şey normal. Ancak asıl sorulması

Bunun için hızlı değişen dünya/Türkiye gündeminde

ile İsrail’in hava savunma sistemi olan Demir Kubbe’yi

gereken soru şu: Filistin, Doğu Türkistan, Yemen ve

bu konuların belli bir yoğunlukta gündemde tutulması

nasıl etkisiz hale getirdiğine, şehirde var olan korku

dünya üzerindeki zulümleri ortadan kaldırmaya duyar-

bir araç olarak görülebilir. Ancak çözüm uzun yıllar

kültürünü nasıl arttırdığına değinmeyeceğim. Bu konu

lı sosyal medya kullanıcılarının nefesi yetecek mi?

süreceğini bilerek istikrar ve istikamet üzere; ekonomik, politik ve kültürel üstünlüğü kazanmak için

başlı başına ayrı bir analiz konusu ve güvenlik uzmanlaÖzellikle Filistin’deki zulümlerin görünür, duyulur

eyleme dönüşecek toplumsal bir heyecanla mümkün

olduğu zamanlarda sosyal medyada ciddi tepkiler

olacaktır. Ezcümle, sosyal medyanın direniş alanının

Geleneksel yayıncılıkta canlı yayın aracı, kameraman,

ortaya konuluyor. Akabindeki basın açıklamaları ve

merkezini temsil etmediğini bilmemiz gerekir. Yaptığı-

muhabir ve teknik ekiple yüklü miktarlarla yapılacak

yürüyüşlerin sonucunda en azından zaman zaman

mız ve yapmamız gereken işin en iyisini yılmadan

haberi, günümüzde akıllı telefona sahip olan herkes,

ateşkes sağlanıyor olmasıyla daha fazla insanın hayatı-

yapmaya devam ederek, haklı ve aynı zamanda güçlü

neredeyse bedava olarak dünyanın dört bir yanına

nı kaybetmesi erteleniyor. Ama bu süreçte can kayıpla-

olarak, zulümlere karşı ﬂaş etkisi yapacak bir cıvılda-

canlı olarak ulaştırabiliyor. Bu anlamda da sosyal

rı tamamıyla engelleniyor, -1948'den bu yana- Filistinli-

madan daha fazlasını ortaya koyabiliriz.

medya, Filistin’e yönelik yapılan saldırıların anlık

lerin yerlerinden edilmesini durduruyor mu o konuda

olarak tüm dünya ile paylaşılmasında çok etkili oldu.

ciddi şüphelerim var.

rının alanı.
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gezenvegulenadam

Bahar geldi, havalar ısındı, haliyle doğa bütün
güzelliğini ortaya çıkarmaya başladı. Hal böyle olunca
bize de Anadolu seyahatlerimize kaldığımız yerden
devam etmek düştü. Bu ayki yolculuğum ise “Mavi ile
yeşilin birleştiği cennet şehir” olarak adlandıran,
güzeller güzeli memleketim Sinop’a oldu.
İşte Sakarya’dan otostop ile çıkıp Sinop’a kadar olan
yolculuğum…
Genelde seyahatlerime tek çıkarım. Bunun hususi bir
sebebi yok fakat tek olunca daha hızlı karar verdiğim,
daha hızlı yol aldığım kesin. Bu sefer ki yolculuğum
Sinop’a olunca kardeşim de benimle gelmek istedi ve
yanıma liseye giden kardeşimi de aldım, yola koyulduk. Adapazarı gişelerinden çıkar çıkmaz Ankara
istikameti veren güzergahta başladık otostop çekme-

ye. İlk 10 dakika geçti, duran araç yok. İkinci 10 dakikayı bitirdik, hala duran yok. Göz ucuyla kardeşime
bakıyorum, abi galiba durmuyorlar geri gidelim der
gibi bir hali var. Büyük harﬂerle not düşürüyorum ki,
otostopun ilk kuralı sabırdır, unutmayın… Çok değil iki
veya üç dakika sonra lüks model olarak nitelendirebileceğimiz bir araç durdu.
“Yolculuk nereye abi?” diye sorunca,
-Karabük, siz nereye gidiyorsunuz gençler…”
Demesine kalmadan, geliyoruz abi diyerek atladık
araca.
Gerek amcanın giyiminden gerekse aracın kalitesinden dolayı ciddi bir konumda olduğunu düşünüyordum ki, amca eski siyasetçilerden biri çıktı. Zamanında

Karabük

müsteşarlıktan bakan ve başbakan danışmanlıklarına
kadar önemli vazifelerde görev almış entelektüel
birisi. Yol boyu yaşadığı tecrübeleri aktarıp çok önemli
nasihatlerde bulundu. Bolu’da bir tesiste mola verip
yemek ve çay ısmarladıktan sonra yola devam ettik.
Şunu söylemek istiyorum ki dört seneden beri
otostop çekiyorum ve karşılaştığım en donanımlı ve
bilgili kişi bu amcaydı. Sohbet ederken yolun nasıl
geçtiğini anlamasak da Karabük’e geldik ve amca ile
ayrıldık. Karabük’ten Kastamonu’ya gelene kadar 5-6
araç değiştirdik. Kastamonu’ya geldiğimizde ise hava
çoktan kararmıştı. O yüzden geceyi burada geçirmek
zorunda kaldık ve asker bir arkadaş couch* olarak bizi
misaﬁr etti. Ertesi sabah müteahhit bir abi ile de Sinop
merkeze kadar gelmiş olduk.
Doğası, mavisi, yeşili, tarihi ile Karadeniz’in incisi…
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Güzelliklerin buluşma noktası ve keşfedilmemiş bir
cennete yolculuk için hazır mısınız?
İşte Sinop
Şehre girer girmez Diyojen’in heykeli karşılıyor bizi,
çünkü Sinop Diyojen’in doğum yeri. M.Ö. 413 yılında
bu topraklarda dünyaya geliyor o büyük ﬁlozof.
Hayatta servet, para, mal, mülk ne varsa hepsinden
vazgeçmiş bir düşünür. Büyük İskender kendisine, dile
benden ne dilersen diye sorunca “Gölge etme başka
ihsan istemem!” diyen bir ﬁlozof. Heykele baktığımız
zaman elinde bir fener var ve anlamını araştırdığımızda ise, gündüz vakti Atina sokaklarında elinde fenerle
adam arıyorum diye dolaşırmış. Heykeltıraş da o
anıya istinaden bu tarzda heykeline şekil vermiş.
Sinop hakkında anlatmak istediğim çok şey olduğundan Diyojen'den maalesef bu kadarcık bahsediyor ve
çok yakınında olduğumuz meşhur Tarihi Sinop Cezaevine geçiyoruz.
Müze kartımız olduğu için ücretsiz olarak girip gezebiliyoruz cezaevini. İçeriye girer girmez insanın içini
karartan bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. 1999
yılında kapatılarak müzeye çevrilen bu mekân aslını
koruyor, bu yüzden de ziyaretçilerini çok etkiliyor.
Girdiğimiz her bir zindan ve tek kişilik hücre odaları o
kadar etkiliyor ki, beni buraya atsalar bir saate kafayı
yerim herhalde diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Sinop cezaevi ile ilgili belgeler 1568 yılına
kadar dayanıyor. Tüyler ürperten bu yeri, bir de Evliya
Çelebi’nin Seyhatnâme'sinden dinlemek isterseniz şu
şekilde ifade ediyor: “Büyük ve korkunç bir kaledir.
300 demir kapısı, dev gibi gardiyanları, kolları demir
parmaklıklara bağlı ve her birinin bıyığından 10 adam
asılır nice azılı mahkûmları vardır. Burçlarında gardiyanlar ejderha gibi dolaşır. Allah korusun, mahkûm
kaçırtmak değil, kuş bile uçurtmazlar.”

Sinop

SEYAHAT

Cezaevinden ayrılıp muhteşem Sinop manzarasını
izlemek için Şahin Tepesi’ne doğru yürüyoruz. Aynı
zamanda şehrin merkezini ve çarşısını da gezmiş
oluyoruz. Çünkü Sinop, tek girişi ve tek çıkışı olan tek
şehirdir. En büyük caddesi olan Sakarya Caddesi
üzerinde devam ederken hiç traﬁk ışıklarının olmaması da dikkatimizi çekiyor. Gerçekten burada traﬁk ışığı
yok! Gerek yaya yolunda gerekse sahil ve bisiklet
yollarında insanlar birbirine çok saygılı. Yaya geçidine
girdiğimde araçların çok uzakta olmasına rağmen
yavaşlamasını en son Avrupa ülkelerinde görmüştüm
ve şimdi de Sinop’ta görüyorum. Anlatılacak o kadar
şey var ki, gerçekten bu şehre ve insanlarına âşık
oldum… Kadınlar, geç saatte bile olsa dışarda dolaşmaktan korkmadıklarını, özgürce sahilde gezebildiklerini söylüyorlar, çünkü insana ve doğaya saygı var
burada…
Sahil boyu dizilmiş balık restoranları olsa da Sinop’un
farklı lezzetlerini tatmak için iç kesimdeki bir mekâna
oturuyoruz. “Sinop’a geldiyseniz Keşkek ve Tirit
yiyeceksiniz” diyorlar ve biz de öyle yapıyoruz. Çok
lezzetli iki yemek ki, özellikle Tirit’i muhakkak yemenizi tavsiye ederim.
Şehrin merkezinden Şahin Tepesi’ne doğru tırmanmaya devam ediyorduk ki, yolumuzun üstünde Seyyid
Bilal Hazretlerinin makamı karşıladı bizi. Manevi
duygularınızı en üst seviyede yaşayacağınızdan ve
aynı zamanda türbenin atmosferinden dolayı ruhen bir
rahatlama hissedeceğinizden emin olarak söyleyebilirim ki; gidip görmeniz ve bu güzel duyguyu yaşamanız
gerekir. Seyyid Bilal Hazretleri; İstanbul, M.S. 675’te
Ömer bin Abdülaziz tarafından fethedilmek istendiğinde buradaki askerlere yardım etmek istemiş ve bu
amaçla Orta Asya’dan gönüllü Türk savaşçıları çağırmış. Bu gönüllü savaşçılar Karadeniz kıyısından İstan-

bul’a doğru hareket etmişler. Hareketleri sırasında
kötü hava koşulları nedeniyle gönüllü savaşçılar Sinop
limanına inmek zorunda kalmışlar. Ancak Sinop Tekfuru onları gözlemleyip üzerlerine baskın düzenlemiş.
Türk gönüllü savaşçıları baskına karşı koysalar da çıkan
bu baskında çoğu şehit düşmüş.
Çevresi Tekfur ve Tekfurun askerleriyle sarılan Seyyid
Bilâl Hazretleri ise düşman ile çatışırken Tekfurun kılıç
darbesiyle başı gövdesinden ayrılarak yere düşmüş.
Düşen başını koltuğuna alarak şu anda türbenin
bulunduğu yere kadar gelmiş.
İnanması güç olan bu olay karşısında dini inancı olan
halk ve Tekfur, bu durumdan korkup pişman olmuş.
“Ben bir ermişi öldürdüm, Allah’ın beni aﬀetmesi için
Seyyid Bilâl Hazretlerinin üzerine türbe yapılsın ve
onu ziyaret edenler beni çiğneyerek geçsin, belki o
zaman aﬀolurum” diyerek ölümünden sonra kendisini
türbenin kapısının eşiğine gömdürmüş. Tekfurun
mezarı da hala buradadır.
Her yıl inananların yanı sıra yabancı turistlerin de
ziyaretine geldiği Seyyid Bilal Hazretlerinden uzunca
bahsetmek istedim. Huzurda, duada bulunduktan
sonra Şahin tepesine çıktık.
İşte karşımızda tüm ihtişamıyla Türkiye’nin kuzeyindeki gerdanı… Üç tarafı masmavi deniz ile çevrili içi ise
doğa ile bütünleşik yemyeşil bir yarımada. Evet,
burası Sinop...
Aslında daha anlatacağım Sinop Kalesi, Hamsilos
Koyu ve kendisine hayran bırakan Erfelek Şelaleleri
var, ama ne yazık ki yerim kalmadı. Buraları da siz
değerli okuyucularıma bırakıyor, bizzat kendinizin
görmesini temenni ederek yazımı noktalıyorum.
GezenveGulenAdam’dan Sinop’tan sevgi ile…
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Külliye, Sultan Alparslan’ın komutanlarından olan

Arseven şöyle söylemiştir: “Kesme Taş Duvar inşası

yanı sıra dini eğitimler de verilmişti. Darüşşifada hasta

Mengücek Gazi'nin kurduğu Anadolu Selçuklu Devleti-

büyük bilgi ve beceri gerektiriyordu. İri taş kütlelerden

odaları bir koridor etrafına sağlı sollu dizilmiştir.7

ne bağlı Mengücek Beyliğinin o zaman ki beyi

oluşan duvarların sıkletini hesap etmek, taşları yerine

Büyük eyvanın tavanı helezonik kilit taşı sistemiyle

Hüsameddin Ahmet Şah tarafından, Darüşşifa ise eşi

göre tıraşlamak, sütunları taşıyacakları ağırlıklara

yapılmış ve günümüzde de sırrı çözülememiş bir tonoz

Turan Melek Hatun tarafından yaptırılmıştır. 1228

göre kalınlıklarını ve oturdukları temel kaidelerini

örneğidir. Baş mimar ismini şifahanede kimsenin

yılında inşaasına başlanan yapı 1243 yılında tamamlan-

hesaplamak, binanın açıtlarını tonoz, kubbe ve kemer-

kolaylıkla fark edemeyeceği bir noktaya; büyük eyvan

mıştır. Külliye mimari zenginliklerinden dolayı 1985

lerin, açılma kuvvetlerini bilmek, hayli bilgi ve

tonozunu taşıyan doğu kemerinin başına çok basit bir

yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası

deneyim gerektiriyordu”.3 İmaretin yapımında birçok

şekilde nakşetmiş ve eserinin kıyamete kadar ayakta

seçilmiştir. Taş işlemelerinin en güzel örneklerinin

usta ve mimar görev alsa da Baş mimarı Muğis oğlu

kalması için dua etmiştir.8

sergilendiği külliye, Sivas ilimizin Divriği ilçesinde

Ahlatlı Hürrem Şah (Ahlatlı Nakkaş Ahmet)’tır4.

konuklarını bütün ihtişamıyla ağırlamaya devam

Yapının günümüze sadece üç bölümü ulaşmıştır(Camii

etmektedir.1

Darüşşifa, türbe) Bu külliye içerisinde mahkeme, cami,
darüşşifa, sundurma, namazgâh, aşhane, konuk evi,
musalla, kuyu ve sebil gibi pek çok yapı bulunmaktaydı5.
Süslemeler özellikle kapılarda yoğunlaşmış ve İslam
Fotoğraf 1

Fotoğraf 2 (Darüşşifa)

üslubuna uygun olarak düz bir zemin üzerinde iki

Camii ortadaki daha geniş olan, mihraba dik beş

boyutlu olarak işlenmiştir.

koridorludur. Koridorlar dörder ayağa oturan ve kemerlerle beş bölüme ayrılmış, böylece yapının üst örtüsü

Mimari
Bölümler

yirmi beş bölümden oluşan değişik tonoz (kemerlerin
birleşimden oluşan yapı) ve kubbeli birimlerden meyda-

Külliye, İslam mimari üslubunun ve Selçuklu mimarisinin sentezidir. İmaret üç eyvanlı(üç tarafı örtülü avlu),

Darüşşifa bölümü, camiinin kıble tarafına bitişik ve

na gelmiştir.9 Büyük boyutlu mihrap önü dilimli, orta

revaklı(üstü kapalı önü avluya açık mekan) ve avlulu

camiye bir pencere ile bağlıdır.

bölüm ise oval birer kubbeyle örtülüdür. Sekizgen
aydınlatma feneri bulunan orta bölümün kubbesi

olup batı ve güney yönünde iki kat halinde düzenle-

sekizgen piramidal külâhla kaplıdır.10

nen bir plana sahiptir, dikdörtgen bir biçimde kesme

Darüşşifanın iç tarafında, Gevher Nesibe Darüşşifası-

taşlarla yapılmış ve dışı Anadolu taş işçilikleriyle süslen-

na6 benzer bir şekilde akıl hastaları tedavi edilmiştir.

miştir2. Yapının on beş yıl sürmesinin nedeninin bu

Su sesiyle, Kuran-ı Kerim tilaveti ve kişiye özgü seçilen

Camiinin iç mekanı ibadetin huşû içinde yapılması için

süslemeler ve hesaplamalara dayalı mimari yapı

müzikle tedavi uygulanmıştır. Hastahanenin yanında

dışına nazaran daha sade yapılmıştır. Bezemeler ve

olduğu düşünülmektedir, mimari hakkında Celal Esat

medrese olarak da kullanılan imarette Tıp eğitiminin

süslemeler daha çok sütunlarda minber ve mihrapta-
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dır. Camii içindeki bazı sütunlar Sultan Süleyman

Mihrap, yine ibadetin huşû içinde yapılması ve dikkat

parçasında “gül” son parçasında ise “bülbül” motiﬁ

zamanında restore edilmiştir.11 Camiiyi ziyaret edenle-

dağıtmamak için sade bir yapıya sahiptir. Mihrap

işlenerek bu eserin yapılış amacı dile getirilmiştir: Gül

rin ilgisini çekecek olan iki adet emanet sandığı ve

üzerine içleri dolu ve boş kalpler ve Allah lafzı işlenmiş-

peygamberimizi, bülbül ise onun Allah’a olan aşkını

sadaka taşı bulunmaktadır. Emanet sandıkları

tir. Allah lafzına yakın olan kalplerin dolu olması rableri-

simgelemektedir.15

yolculuk edenlerin eşyalarını dönüşte geri almak için

ne yakın olan kulların kalplerinin nur ile dolması, uzak

kullandıkları işlemeli ahşap eşyalardır, sadaka taşı ise

olanların boş olması da Allaha uzak kalan kulların

ihtiyaç sahiplerini gücendirmeden yardım edebilmek

Allah’ın nurundan uzak kalmalarını ifade etmektedir.

için yapılmış genellikle mermerden yapılan ince bir
düşüncenin ürünüdür.

Fotoğraf 7(Cennet Kapı, Taç kapı)

Şah Kapısı hükümdar camiiye burdan giriş yaptığı için
Fotoğraf 5 (Mihrap)
Fotoğraf 3 (Ulucamii)

bu isimle anılmıştır. Kapıdaki kitabede, Şah’a, Camiye
her girişinde gerçek mülk sahibini hatırlatmak için,

Türbe, Darüşşifa'nın Camii tarafına bitişik inşa edilmiş

''Mülk, Kahhar ve tek olan Allah'a aittir" ayeti yazılıdır.

İmaretin önemli parçalarından olan minber, dünyanın

olup içinde Ahmet Şah, eşi Turan Melek ve ailesinin

Diğer kapı ise Darüşşifa Taç kapısıdır. Darüşşifaya

en uzun ömürlü ağacı olan abanoz ağacından yapılmış-

kabirleri yer almaktadır. Türbe kapısının üzerinde

verilen önem nedeniyle kapıya bir denge sütunu

tır, cami ile yaşıt olup bugün hala orijinalliğini korumak-

tasavvuﬁ sembollerle yüklü bir motif bulunmaktadır.

konulmuştur. Bu sütun yapının sağlamlığını ve denge-

ta ve kullanılmaktadır. Kündekâri (İslami üslupla

Bir bütün halinde bakıldığında motif, kefelerinde

sini kontrol edebilmek için yapılmış, 1939 Erzincan

yapılan ahşap oymacılığı) tekniği ile yapılmıştır. Minbe-

kalplerin tartıldığı bir terazidir.

Motiﬂe anlatılan

depreminde yapı zarar görmüş ve sütunlar dönme

ri yapan usta, minberin birleşim noktalarında tahta

dünyanın gelip geçici bir mekan olduğu insanın ahiret

özelliklerini yitirmişlerdir. Kapı üzerindeki yıldızlar

çivi, dayanıklılığını artırmak istediği noktalarda ise

yurdu için kendini hazırlaması gerektiği ve eylemleri-

Selçuklunun simgeleridir, kapı üzerinde ay yıldız ve

demir çivi kullanmış ve bu çivilerin başlarını da

nin hesabını vereceğidir.14

çeşitli doğal süslemeler de vardır.16

gizlemiştir. Bu minber ağaç işlemeciliğinde kullanılan
farklı stillerin bir arada bulunduğu önemli eserlerden

İmarethanenin güzellikleri ve özellikleri anlatmakla

biridir. Yapısı ve bezemeleri itibariyle benzerleri olmak-

bitmeyecek kadar çoktur. Halen ibadete ve ziyarete

la beraber, kabartma yazılarının çokluğu bakımından

açık olan yapıya yolu düşenlere, feyzinden faydalan-

onlardan daha önemli ve sanatsal olarak onlardan

malarını Cenab-ı Allahtan niyaz ederim.

öndedir. Minber üzerindeki yazı kuşaklarında, 3’ü
kitabe, 18’i de âyet ve hadis olmak üzere 21 adet
Arapça metin mevcuttur. Yazılar Selçuklu Sülüsü
olarak tabir edilen yazı türüyle yazılmış olup bitkisel

Fotoğraf 6 (Türbe kapı işlemesi)

Külliyenin farklı yönlere açılan üç kapısı vardır;

motiﬂerle bezenmiştir. Yaklaşık 12-13 yılda yapılan
minberin ustası Tiﬂisli İbrahim oğlu Ahmettir, usta

Cennet kapı: Yapının en ihtişamlı kapısıdır. Bu kapıya

ismini mihrap tarafındaki on ikigen yıldız içerisine

cennet kapı adının verilmesi, üzerindeki tüm motiﬂe-

işlemiştir.12

rin cenneti tasvir etmesi sebebiyledir. Kapı oymalarıyla ve yapısıyla cennet bahçesine benzetilerek cennet
ve cennetin katmanları anlatılmıştır. Sağ taraftaki
yıldız köşebendinde "Adaletli sultanın mutluluğu,
egemenliği ve saadeti ebedi olsun" ifadesi yer almaktadır, hemen diğer kenarında ise Ayetü’l-Kürsi'den,
"Allah'tan başka ilah yoktur, sadece O vardır" yazılıdır.
En üst tarafındaki kitabede "Sultanu’l-muazzama,
halifenin yardımcısı Alâeddin Keykubat zamanında"
yazmaktadır. Kapı üzerinde, hayat ağacı motiﬂeri ve
sonsuzluğu ifade eden şekiller bulunmaktadır. Kapının
alt tarafında altında ateş yanan kazan şekilleri vardır.
Bu simgeler Anadolu Selçukluları’nda bolluk ve berekeFotoğraf 4 (Minber)

tin simgesidir. Bununla beraber kitabenin başlangıç
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MERDİVEN
Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,
Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak…
Sular sarardı… yüzün perde perde solmakta,
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta…
Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller;
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,
Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?
Bu bir lisân-ı hafîdir ki ruha dolmakta,
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta…
Ahmet Haşim
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