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Araştırma14s 26s Dur, Bak ve YorumlaŞenay Öksüz
Siz de Serdivan Ajans’ta yazabilirsiniz.
Dur, Bak ve Yorumla köşemizde 
gördüğünüz fotoğrafları, kendi fikir ve 
duygu dünyanızı yansıtacak şekilde 
yorumlayıp bize gönderebilirsiniz.

Dilsizlik sağır olmaktan kaynaklanır. Bu 
sebeple konuşulana, anlatılana kulak 
vermek lazımdır. Hz. Mevlânâ, bunun için 
Mesnevî’ye “Bişnev”, “Dinle” hitabıyla 
başlamıştır. Kur’an’a, Hz. Peygamber’e, 
âlime, ârife ve insân-ı kâmile kulak ver… 
Dinle!…

Malazgirt Savaşı, askerî ordularla kazanılan 
bir savaş olduğu için değil, ilim, irfan ve 
hikmet ordularıyla kazanılan, bin yıllık Ehl-i 
Sünnet Omurgayı muhkem bir şekilde 
dikmeyi başaran bir hakikat savaşı olduğu 
için diriltici ve kanatlandırıcı bir ruhtur.

Hepimiz bir “okuryazarlık sonrası” toplum-
da yaşıyoruz. Çoğumuz bir konu hakkında 
birkaç paragraf okumaktansa kısa bir video 
ile bilgi açığını kapatmayı tercih ediyor. 
Üstelik son zamanlarda bu kısa videoların 

“kısalık” oranları da gittikçe düşüyor.

Gülün Adı, Ortaçağ İtalya’sında geçiyor ve 
Papa ile İmparator arasındaki bir iktidar 
savaşını, Manastır’da işlenen bir cinayeti, 
tarikatlar arasındaki farklı görüşleri anlatan; 
bir yönüyle ciddi bir polisiye öykü, diğer 
yanıyla da felsefi bir anlatı diyebiliriz… 
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Bu yazımızda, bütün hayatını Türk dili ve 
kültürüne adamış bir fikir adamı olan 
Şemseddin Sâmi’nin “Kadınlar” adlı 
risâlesinde öne sürdüğü fikirleri ana 
hatlarıyla ele alacağız.

s. 6

Akademisyen, Yazar Prof. Dr. Mustafa Alican ile 
Tarih, Malazgirt Projesi ve “Malazgirt Günlükleri  
Kutlu Mirasın Peşinde” kitabı üzerine keyifli bir 
röportaj gerçekleştirdik. 

   “Malazgirt Ruhu”
    İslam Dünyasının 
    Geleceğidir. 

   “Malazgirt Ruhu”
    İslam Dünyasının 
    Geleceğidir. 



gönüle naklettiler. Nakledilen bu dinin esaslarını 

öğrenmek ve nakletmek can-ı gönülden dinlemek 

suretiyle hasıl olmuştur.

 

Dini ilimlerde bilgi kulak vâsıtasıyla, bir fem-i muhsin-

den dinlemekle öğrenildiği gibi tıp, matematik, hukuk, 

coğrafya, ekonomi, mühendislik ve daha sayabileceği-

miz bütün müspet ilimlerin tahsilinde de öğrenmek 

dinlemek suretiyle olur. Dinlemeyenler öğrenemezler, 

öğrenemeyenler bilemezler, bilemeyenler ise 

“olamazlar.” 

Şairin dediği gibi;

Gör zâhidi kim sâhib-i irşâd olayım, der, Dün mek-

tebe vardı, bugün üstâd olayım der.

Bu sebeple din ve tarikatte dinlemek, görmekten ve 

diğer davranışlardan önde gelir.  Allah katında da 

canlıların en şerlisi hakikat kelâmından sağır olandır ve 

onu söylemekten dilsiz kalandır;

“Allah katında, yeryüzündeki canlıların en kötüsü, 

gerçeği akletmeyen sağırlar ve dilsizlerdir.”

Dilsizlik sağır olmaktan kaynaklanır. Bu sebeple konu-

şulana, anlatılana kulak vermek lazımdır. Hz. Mevlânâ, 

bunun için Mesnevî’ye “Bişnev” “Dinle” hitabıyla 

başlamıştır. Kur’an’a, Hz. Peygamber’e, âlime, ârife ve 

insân-ı kâmile kulak ver… Dinle!…

Mevlânâ;

“Nerede dinlediği hakikatleri anlayacak kabiliyette 
bir kulak bulundu ise, o kulak; Allah'ın inâyeti ile göz 
olmuș, hakikatleri görmüștür. Nerede bir taș bulun-
du ise, Hakk'ın lûtfu ile yeșim tașı olmuștur.” diyerek 

bu hakikati dile getirir.

ayetinde mü’minler işiten ve itaat edenler olarak 

vasıflandırılmaktadır: “Allah’ın elçisi ve müminler, 
rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, 
meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. 
“O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız” ve “İșittik, 
itaat ettik, bağıșlamanı dileriz rabbimiz, gidiș sana-
dır” dediler.”

Buna mukabil Araf Sûresi’nin 198. ayetinde ise kâfirler 

ve müşrikler ilahi vahye kulak vermeyenler olarak 

nitelendirilmektedir: “Hidayete ulașma hususunda 
onlara yalvarsanız sizi duymazlar, sana bakıyorlar 
zannedersin, oysa görmezler.” 
 

Yine geçmişten Peygamberleri dinlemeyenlere bir 

örnek olarak Kur’an, Nuh (a.s)’ın kavmini verir ve 

onların da Hazret-i Nûh’un dâvetine karşı kulaklarını 

tıkadıklarını söyler: “Kulaklarını parmaklarıyla tıkadı-

lar, libaslarıyla örtündüler, küfürde kalmak için ısrar 

ettiler ve kibr ü azamet gösterdiler.”

 

İşitmenin ve duymanın ehemmiyetine binaen Kur’an-ı 

Kerim’de şu husus da dikkat çekicidir. Ayet-i Kerîme-

         “Dinle! Șu neyin nasıl șikâyet ettiğini, ayrılıklar-
dan nasıl hikâyet ettiğini…”

Farsça olan “şinev” kelimesi, “işitmek, duymak, dinle-

mek” mânâlarına gelen “şinuften” mastarından bir 

emir (emr-i hâzır) dır. Bunun “dinle, işit, duy” şekillerin-

de tercümeleri yapılmışsa da ney'in bir mûsikî âleti 

olduğu dikkate alınırsa, Türkçe îtibâriyle en uygunu 

“dinle” kelimesidir.

Mesnevî; “Keşşâfü’l-Kur’andır” yani Kur’an’ın tefsiridir. 

Bu sebeple Mevlânâ da Mesnevî’ye “Oku” emrinin 

tefsiri mahiyetinde “Dinle” hitabıyla başlamıştır.

 

İnsana verilen en önemli nimetlerden birisi hiç şüphe-

siz ki duyma ve işitme özelliğiyle kulaktır. 

Duygu ve düşüncelerimizi başkalarına anlatırken veya 

onları anlayıp dinlerken bizim en önemli vasıta organı-

mızdır kulak. Dolayısıyla kulak, insanın dış âleme 

açılan kapısıdır. Göz gibi diğer organlar da çok kıymet-

lidir ama işitmenin eksikliği insanda birçok problemin 

ortaya çıkmasına sebep olur. Bunlardan en önemlisi 

konuşma kabiliyetinin yokluğudur ki konuşma kabili-

yeti işitmek ve öğrenmenin neticesidir. Anadan 

doğma sağırlar, ses ve söz duymadıkları için dilsiz 

kalırlar.

 

Bu sebeple dinlemek önemlidir ve insan dinleyerek 

her açıdan kemâle ulaşan bir varlıktır. Kuş yavruları 

yumurtadan çıkınca bir müddet susarlar; analarını, 

babalarını dinlerler ve onlardan nasıl ötmeleri gerekti-

ğini öğrenince ötmeye başlarlar.

İnsanlığın kılavuzu olan Kur’an-ı Kerîm’de; “semî‘” 

yani duyma, dinleme ve işitme kavramının diğer 

varlıklar için birçok yerde kullanılmakla birlikte en 

fazla insanlar için kullanıldığını görüyoruz. Bu da bize 

işitmenin, duymanın, kulak vermenin yani dinlemenin 

ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Peygamberler 

Allah’tan aldıkları vahyi insanların kulaklarına ulaştır-

mışlardır. Çünkü vahyin akla ve kalbe ulaşmasını 

sağlayan en önemli kanal kulaktır. Dolayısıyla insanın 

bir hitabı, bir teklifi kabul edebilmesi ancak onu 

duyduktan sonra mümkün olabilmektedir. Bu sebep-

tendir ki Kur’an-ı Kerim’de Bakara Sûresi’nin 285. 

lerde insanın iki önemli duyusu beraber zikredilirken 

her zaman aynı ayette “işitmek” kelimesi “görmek” 

kelimesinden önce gelmiştir;

 

“De ki: “Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve 

kalpler veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz!” (Mülk, 

23)  “Sizi kulaklar, gözler ve akıllarla donatan O’dur. 

Ne de az şükrediyorsunuz!” (Mü'minûn, 78) “Sonra 

ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş; 

sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da 

az şükrediyorsunuz!” (Secde, 9)

 Mesela; Firavun’u dâvete memur olan Mûsa ve Hârun 

Peygamberlere hitâben Hak Teâla, Taha Sûresi’nde, 

“Korkmayınız, muhakkak Ben sizinle beraberim. 
İșitirim ve görürüm” buyurmuştur. 

Allah Teâlâ peygamberlerine de “Dinle!” hitabı ile 

seslenmiştir. Musa (a.s)’a hitaben Taha Sûresi’nin 13. 

ayetinde “Șimdi vahyolunacak șeyleri dinle” buyu-

rulmuştur. Yine dinlemek hususunda Kur’an-ı 

Kerim’de Araf Sûresi’nin 204. ayetinde: “Kur’an okun-
duğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki 
rahmete nâil olasınız.” tembihi ile bizi Kur’an’ı dinle-

meye çağırmıştır.

 

Bu ayetlerin her birinde müminlere dinlemek, kulak 

vermek çağrısı vardır.  Dinlemeyenlerin akıbetlerinin 

nasıl olacağı ise müteaddit ayetlerde mevcuttur.

Hz. Peygamber’in sohbetinde bulunmak bahtiyarlığı-

na erenlere, “Ashâb-ı Kirâm” denilmiştir. Bunun 

sebebi Hz. Peygamber’in sohbetinde bulunup, O’nu 

dinlemek şerefine ermiş olmalarındandır. İşte onlar 

Hz. Peygamber’e kulak verdiler onun mübarek ağzın-

dan çıkan Kur’an ayetlerini ve hadis-i şeriflerini dinle-

diler ve din-i mübini elden ele, dilden dile ve gönülden 
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 Nitekim bazı ârifler:

Akla magrûr olma Eflâtûn-ı vakt olsan eger
Bir edîb-i kâmili gördükte tıfl-ı mekteb ol
 
“Zamanın Eflatun’u dâhi olsan sakın sahip olduğun 

aklınla gururlanma, bir insân-ı kâmili görürsen bir 

öğrenci gibi ol” demişlerdir.

 

Tasavvufta en önemli kaide; söylemek değil, dinle-

mektir. Yine tasavvufta dervişlik kadar önemli diğer 

bir unsur sohbettir. Sohbet konuşanı dinlemekle olur. 

Hz. Mevlânâ da dinlemenin söylemeden önce geldiği-

ne, dinlemenin söylemeden daha üstün olduğuna şu 

beyitlerle işaret etmiştir:

“Kâmil için yemek ve konușmak helâldir. 
Mâdemki senin kemâlin yok, her șeyi yeme ve dilsiz 
ol.
Sen kulaksın, o dildir. Allah kulaklara: “Susunuz” 
emrini buyurmuștur.
Çocuk doğduğunda önce süt emici olur. Sonra 
susup dâim kulak kesilir.
Sözlerin mânâsını anlayıncaya kadar bir müddet 
ağzını açmaz.
Eğer çocuk kulak vermez de, boșuna söylenirse 
topal ve dilsiz gibi ızdırabını izhar eder.
Duymaya kadir olmayan sağır kimse hiç konușmaz. 
Ağzı bağlı dilsiz gibidir.
Zîra konușmak için önce dinlemek șarttır. Söze, 
kulak yolu bağlıdır.
Evlere kapılarından girin. Maksadları sebeblerinden 
arayın.
İșitilmeğe ihtiyacı olmayan söz, vasfedilmesi 
mümkün olunamayan Hâlik'a mahsustur.”

Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî’ye “Dinle” diye başlaması 

aslında Kur’an’ın çağrısına ve Hz. Peygamber’in 

sohbet uslûbuna uyduğu kadar, edebiyat geleneğin-

deki anlayışa da münasibtir.

 

Meselâ: İmr'ü'l-Kays (ö. 540), kasidesine “Kıfâ” 

(Durunuz) diye başlamıştır…

Fuzûlî (ö. 963/1556) meşhur natı olan “Su Kasîdesi”ne 

“Saçma ey göz…” şeklinde başlamıştır.

 

Hz. Mevlânâ da bu îtibarla Mesnevî'sine “Bişnev” 

(Dinle!...) diye başlamıştır.

Hz. Mevlânâ Mesnevî’ye “Dinle” diye başlamıştır. 

MESNEVÎDEN
Sezai Küçük skucuk@sakarya.edu.tr

MESNEVÎDEN

Hat ‘‘Bişnev Gel’’, Hattat: Ali Rıza Özcan

Hat ‘‘Bişnev İn Ney ’’, Hattat: Ali Alparslan



gönüle naklettiler. Nakledilen bu dinin esaslarını 

öğrenmek ve nakletmek can-ı gönülden dinlemek 

suretiyle hasıl olmuştur.

 

Dini ilimlerde bilgi kulak vâsıtasıyla, bir fem-i muhsin-

den dinlemekle öğrenildiği gibi tıp, matematik, hukuk, 

coğrafya, ekonomi, mühendislik ve daha sayabileceği-

miz bütün müspet ilimlerin tahsilinde de öğrenmek 

dinlemek suretiyle olur. Dinlemeyenler öğrenemezler, 

öğrenemeyenler bilemezler, bilemeyenler ise 

“olamazlar.” 

Şairin dediği gibi;

Gör zâhidi kim sâhib-i irşâd olayım, der, Dün mek-

tebe vardı, bugün üstâd olayım der.

Bu sebeple din ve tarikatte dinlemek, görmekten ve 

diğer davranışlardan önde gelir.  Allah katında da 

canlıların en şerlisi hakikat kelâmından sağır olandır ve 

onu söylemekten dilsiz kalandır;

“Allah katında, yeryüzündeki canlıların en kötüsü, 

gerçeği akletmeyen sağırlar ve dilsizlerdir.”

Dilsizlik sağır olmaktan kaynaklanır. Bu sebeple konu-

şulana, anlatılana kulak vermek lazımdır. Hz. Mevlânâ, 

bunun için Mesnevî’ye “Bişnev” “Dinle” hitabıyla 

başlamıştır. Kur’an’a, Hz. Peygamber’e, âlime, ârife ve 

insân-ı kâmile kulak ver… Dinle!…

Mevlânâ;

“Nerede dinlediği hakikatleri anlayacak kabiliyette 
bir kulak bulundu ise, o kulak; Allah'ın inâyeti ile göz 
olmuș, hakikatleri görmüștür. Nerede bir taș bulun-
du ise, Hakk'ın lûtfu ile yeșim tașı olmuștur.” diyerek 

bu hakikati dile getirir.

ayetinde mü’minler işiten ve itaat edenler olarak 

vasıflandırılmaktadır: “Allah’ın elçisi ve müminler, 
rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, 
meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. 
“O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız” ve “İșittik, 
itaat ettik, bağıșlamanı dileriz rabbimiz, gidiș sana-
dır” dediler.”

Buna mukabil Araf Sûresi’nin 198. ayetinde ise kâfirler 

ve müşrikler ilahi vahye kulak vermeyenler olarak 

nitelendirilmektedir: “Hidayete ulașma hususunda 
onlara yalvarsanız sizi duymazlar, sana bakıyorlar 
zannedersin, oysa görmezler.” 
 

Yine geçmişten Peygamberleri dinlemeyenlere bir 

örnek olarak Kur’an, Nuh (a.s)’ın kavmini verir ve 

onların da Hazret-i Nûh’un dâvetine karşı kulaklarını 

tıkadıklarını söyler: “Kulaklarını parmaklarıyla tıkadı-

lar, libaslarıyla örtündüler, küfürde kalmak için ısrar 

ettiler ve kibr ü azamet gösterdiler.”

 

İşitmenin ve duymanın ehemmiyetine binaen Kur’an-ı 

Kerim’de şu husus da dikkat çekicidir. Ayet-i Kerîme-

         “Dinle! Șu neyin nasıl șikâyet ettiğini, ayrılıklar-
dan nasıl hikâyet ettiğini…”

Farsça olan “şinev” kelimesi, “işitmek, duymak, dinle-

mek” mânâlarına gelen “şinuften” mastarından bir 

emir (emr-i hâzır) dır. Bunun “dinle, işit, duy” şekillerin-

de tercümeleri yapılmışsa da ney'in bir mûsikî âleti 

olduğu dikkate alınırsa, Türkçe îtibâriyle en uygunu 

“dinle” kelimesidir.

Mesnevî; “Keşşâfü’l-Kur’andır” yani Kur’an’ın tefsiridir. 

Bu sebeple Mevlânâ da Mesnevî’ye “Oku” emrinin 

tefsiri mahiyetinde “Dinle” hitabıyla başlamıştır.

 

İnsana verilen en önemli nimetlerden birisi hiç şüphe-

siz ki duyma ve işitme özelliğiyle kulaktır. 

Duygu ve düşüncelerimizi başkalarına anlatırken veya 

onları anlayıp dinlerken bizim en önemli vasıta organı-

mızdır kulak. Dolayısıyla kulak, insanın dış âleme 

açılan kapısıdır. Göz gibi diğer organlar da çok kıymet-

lidir ama işitmenin eksikliği insanda birçok problemin 

ortaya çıkmasına sebep olur. Bunlardan en önemlisi 

konuşma kabiliyetinin yokluğudur ki konuşma kabili-

yeti işitmek ve öğrenmenin neticesidir. Anadan 

doğma sağırlar, ses ve söz duymadıkları için dilsiz 

kalırlar.

 

Bu sebeple dinlemek önemlidir ve insan dinleyerek 

her açıdan kemâle ulaşan bir varlıktır. Kuş yavruları 

yumurtadan çıkınca bir müddet susarlar; analarını, 

babalarını dinlerler ve onlardan nasıl ötmeleri gerekti-

ğini öğrenince ötmeye başlarlar.

İnsanlığın kılavuzu olan Kur’an-ı Kerîm’de; “semî‘” 

yani duyma, dinleme ve işitme kavramının diğer 

varlıklar için birçok yerde kullanılmakla birlikte en 

fazla insanlar için kullanıldığını görüyoruz. Bu da bize 

işitmenin, duymanın, kulak vermenin yani dinlemenin 

ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Peygamberler 

Allah’tan aldıkları vahyi insanların kulaklarına ulaştır-

mışlardır. Çünkü vahyin akla ve kalbe ulaşmasını 

sağlayan en önemli kanal kulaktır. Dolayısıyla insanın 

bir hitabı, bir teklifi kabul edebilmesi ancak onu 

duyduktan sonra mümkün olabilmektedir. Bu sebep-

tendir ki Kur’an-ı Kerim’de Bakara Sûresi’nin 285. 

lerde insanın iki önemli duyusu beraber zikredilirken 

her zaman aynı ayette “işitmek” kelimesi “görmek” 

kelimesinden önce gelmiştir;

 

“De ki: “Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve 

kalpler veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz!” (Mülk, 

23)  “Sizi kulaklar, gözler ve akıllarla donatan O’dur. 

Ne de az şükrediyorsunuz!” (Mü'minûn, 78) “Sonra 

ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş; 

sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da 

az şükrediyorsunuz!” (Secde, 9)

 Mesela; Firavun’u dâvete memur olan Mûsa ve Hârun 

Peygamberlere hitâben Hak Teâla, Taha Sûresi’nde, 

“Korkmayınız, muhakkak Ben sizinle beraberim. 
İșitirim ve görürüm” buyurmuştur. 

Allah Teâlâ peygamberlerine de “Dinle!” hitabı ile 

seslenmiştir. Musa (a.s)’a hitaben Taha Sûresi’nin 13. 

ayetinde “Șimdi vahyolunacak șeyleri dinle” buyu-

rulmuştur. Yine dinlemek hususunda Kur’an-ı 

Kerim’de Araf Sûresi’nin 204. ayetinde: “Kur’an okun-
duğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki 
rahmete nâil olasınız.” tembihi ile bizi Kur’an’ı dinle-

meye çağırmıştır.

 

Bu ayetlerin her birinde müminlere dinlemek, kulak 

vermek çağrısı vardır.  Dinlemeyenlerin akıbetlerinin 

nasıl olacağı ise müteaddit ayetlerde mevcuttur.

Hz. Peygamber’in sohbetinde bulunmak bahtiyarlığı-

na erenlere, “Ashâb-ı Kirâm” denilmiştir. Bunun 

sebebi Hz. Peygamber’in sohbetinde bulunup, O’nu 

dinlemek şerefine ermiş olmalarındandır. İşte onlar 

Hz. Peygamber’e kulak verdiler onun mübarek ağzın-

dan çıkan Kur’an ayetlerini ve hadis-i şeriflerini dinle-

diler ve din-i mübini elden ele, dilden dile ve gönülden 
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 Nitekim bazı ârifler:

Akla magrûr olma Eflâtûn-ı vakt olsan eger
Bir edîb-i kâmili gördükte tıfl-ı mekteb ol
 
“Zamanın Eflatun’u dâhi olsan sakın sahip olduğun 

aklınla gururlanma, bir insân-ı kâmili görürsen bir 

öğrenci gibi ol” demişlerdir.

 

Tasavvufta en önemli kaide; söylemek değil, dinle-

mektir. Yine tasavvufta dervişlik kadar önemli diğer 

bir unsur sohbettir. Sohbet konuşanı dinlemekle olur. 

Hz. Mevlânâ da dinlemenin söylemeden önce geldiği-

ne, dinlemenin söylemeden daha üstün olduğuna şu 

beyitlerle işaret etmiştir:

“Kâmil için yemek ve konușmak helâldir. 
Mâdemki senin kemâlin yok, her șeyi yeme ve dilsiz 
ol.
Sen kulaksın, o dildir. Allah kulaklara: “Susunuz” 
emrini buyurmuștur.
Çocuk doğduğunda önce süt emici olur. Sonra 
susup dâim kulak kesilir.
Sözlerin mânâsını anlayıncaya kadar bir müddet 
ağzını açmaz.
Eğer çocuk kulak vermez de, boșuna söylenirse 
topal ve dilsiz gibi ızdırabını izhar eder.
Duymaya kadir olmayan sağır kimse hiç konușmaz. 
Ağzı bağlı dilsiz gibidir.
Zîra konușmak için önce dinlemek șarttır. Söze, 
kulak yolu bağlıdır.
Evlere kapılarından girin. Maksadları sebeblerinden 
arayın.
İșitilmeğe ihtiyacı olmayan söz, vasfedilmesi 
mümkün olunamayan Hâlik'a mahsustur.”

Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî’ye “Dinle” diye başlaması 

aslında Kur’an’ın çağrısına ve Hz. Peygamber’in 

sohbet uslûbuna uyduğu kadar, edebiyat geleneğin-

deki anlayışa da münasibtir.

 

Meselâ: İmr'ü'l-Kays (ö. 540), kasidesine “Kıfâ” 

(Durunuz) diye başlamıştır…

Fuzûlî (ö. 963/1556) meşhur natı olan “Su Kasîdesi”ne 

“Saçma ey göz…” şeklinde başlamıştır.

 

Hz. Mevlânâ da bu îtibarla Mesnevî'sine “Bişnev” 

(Dinle!...) diye başlamıştır.

Hz. Mevlânâ Mesnevî’ye “Dinle” diye başlamıştır. 

MESNEVÎDEN
Sezai Küçük skucuk@sakarya.edu.tr

MESNEVÎDEN

Hat ‘‘Bişnev Gel’’, Hattat: Ali Rıza Özcan

Hat ‘‘Bişnev İn Ney ’’, Hattat: Ali Alparslan



    Toprak malzemeden yapılmış eserler arasında önemli bir yeri olan Türk çini 

sanatına ait buluntuların geçmişi 8. ve 9. yüzyıllara, Uygurlar’a kadar dayandırıl-

maktadır. Tarihsel süreç içerisinde; Gazneliler, Karahanlılar ve Büyük Selçuklu 

Devleti’nin, çini sanatının gelişiminde büyük rol oynadığı görülmektedir. Büyük 

Selçuklular ile çini sanatının giderek zenginleştiği, 13. yüzyıl sonlarında İlhanlılar ile 

de günümüze güzel örnekler kaldığı bilinmektedir. Ancak Büyük Selçuklular’dan 

günümüze göçler ve savaşlar nedeniyle kalan çinili eserler sayıca azdır. Çini 

üretiminde Büyük Selçuklular’ın başlattıkları köklü gelişim Anadolu Selçuklular’ı ile 

sürmüştür. Anadolu Selçukluları’nın sanat geleneğini sürdüren Beylikler Dönemi 

sonrasında, Erken Osmanlı devrinde, sarayın da büyük desteği ile İznik’te yeni 

teknik ve üslupta çini ürünlerin üretilmesine başlanmıştır. 14. yüzyılın sonu ile 15. 16. 

ve 17. yüzyıllarda İznik en önemli çini üretim merkezi olmuştur. Aynı dönemlerde 

Kütahya’nın ise İznik ile paralel olarak çini üretimine katkı sağladığı bilinmektedir.

17. yüzyılın sonları ile 18. yüzyılın başlarında İznik’te çini üretiminin duraklamaya 

başlamasıyla Kütahya çiniciliğinin kendine özgü renk ve desenleriyle ön plana 

çıktığı görülmektedir.

18. yüzyılda çini üretim merkezi olarak iyice önemini kaybetmiş olan İznik, Kütahya 

atölyelerinin de hız kazanmasına yön vermiştir. Kütahya’da ise, mimari yapı 

süslemenin yanında, beyaz hamurlu sıraltı tekniğinde farklı üslup ve objelerde 

çiniler üretilmiştir. Kase, fincan, ibrik, buhurdanlık, sürahi, hokka, matara, kupa 

(kulplu- kulpsuz), çerezlik, limonluk, kandil, tütsülük, süs topları gibi objeler, 

döneme ait yapılmış kullanım eşyaları arasında yer almaktadır. Günümüze ulaşan 

örnekler vasıtasıyla bu kullanım eşyalarının, o döneme kadar yapılmış çini örnekle-

rinden farklı olarak mahalli izler barındırdığı görülmektedir.

 

Sarı, kırmızı, yeşil, mavi, mor ve eflatun renkler kullanılarak Kabe ve Medine tasvirli 

panolar, bitkisel kompozisyonlar, dallar, sarmaşıklar, madalyonlar, melek figürleri, 
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FİGÜRLÜ ÇİNİLERİ 
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aziz, haç figürleri, çeşitli hayvan figürleri ve yöresel kıyafetleriyle insan figürleri 

döneme ait çinilerde kullanılan kompozisyonlar arasında yer almaktadır.  

18. yüzyıl ortalarına tarihlenen önemli bir çini grubunun -tabak, şişe, sürahi, matara, 

şekerlik vb.- üzerine kadın, erkek ve çocuk figürleri, din adamları, kuş, at, leylek, 

horoz, avlarıyla birlikte kuşlar ve balık pulu motifleri ile kompozisyonlar oluşturuldu-

ğu görülmektedir.

Bu grubun kadın figürlerinin en çok görüldüğü obje tabaklardır. Bu tabaklar genelde 

küçük boyutta yaklaşık 15 cm. çapındadırlar. Kadın figürleri, tabak dışında; şişe, 

matara, şekerlik gibi formlar üzerinde de görülmektedir. Bu kadın figürlü objeler 

üzerinde, kompozisyonlar, bitkisel desenlerle desteklenerek oluşturulmuştur. 

Ayrıca kadın figürlerinin kaftanlı, başlıklı, kemerli ya da kuşaklı, şalvarlı olarak göste-

rilmesi ise o dönemin yerel kıyafetlerini sergilemesi ve günlük hayattan kesitler 

yansıtması açısından önemlidir.

 

Erkek figürlerinin en çok işlendiği örnekler arasında ise tabak, şişe, matara ve sürahi 

gibi objeler bulunmaktadır. Bunlar arasında sürahi form üzerindeki iki erkek figürü-

nün birinin sarıklı diğerinin papaz başlığı ile birbirlerine sarılmış olarak resimlendiril-

diği dikkati çeker. Bu figürler devrin iki din adamının o dönemdeki dostluklarını 

göstermesi açısından önemlidir. Hayvan figürlü objeler ise daha çok tabak ve 

matara üzerine bezenmişlerdir.

18. yüzyıla ait Kütahya çinilerinde, krem renkli hamur, beyaz astar üzerine mavi 

tonların hâkim olduğu, firuze, siyah, yeşil, kahverengi, mangan moru ve hafif 

kabarık kiremit rengi kırmızı ile çiniler renklendirilmiştir. Erken döneme ait olan canlı 

sarı renk  18. yüzyıl Kütahya çinilerinin en önemli rengi olarak yeniden ortaya çıkmıştır.

Bu figürlü evanilerden günümüze ulaşan eserlerde, her figürle birlikte bitkisel 

motiflerin de kullanıldığı görülmektedir. Bu bitkisel motiflerin 18. yüzyıl etkisi ile 

dönemin özelliklerini yansıttığı görülmekte, çizimlerin ise özensiz yapıldığı göze 

çarpmaktadır. Bir nevi desenlerin bir ön çalışma yapmaksızın doğrudan obje üzerine 

uygulandığı hissiyatı aşikârdır. Renklerde ise taşma ve birbiri içine karışmış özensiz 

bir boyama görülmektedir. Ancak figürlerin her iki yanını kuşatan bu basit bitkisel 

kompozisyonlar ve ufak fırça dokunuşları ile yapılmış olan süslemelerin eserlere aynı 

zamanda canlılık ve hareket kazandırdığı da görülmektedir. 

18. yüzyılda Kütahya atölyeleri kendi çabası ile ayakta kalmaya çalışmış ve halkın 

ihtiyaçları doğrultusunda üretime devam etmiştir. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

görülen hamur ve sır kalitesindeki bozulmalar, boyaların akması ve desen çiziminin 

zayıflığı bize o dönem çini atölyelerinin seri üretim yapmaya çalıştığını düşündür-

mektedir. Kütahya’da o dönemde üretilmiş çini grupları arasında ise bu figürlü örnek-

ler döneme ait zarif ve kaliteli eserler olarak anılmaktadır.

Ayrıca döneme ait örneklerde her figürün çiçek, tütün çubuğu ya da çalgı aleti gibi 

mutlaka bir obje ile resmedilmiş olması, şişe, sürahi, tabak ve matara üzerinde 

görülen figürlerin din adamı olarak tanımlanması ve bu iki farklı dine mensup erkek 

figürünün birbirine sarılmış olarak resmedilmesi, sokak ciğer satıcısının satış yapar-

ken tasvir edilmesi, farklı bir eserde bir kuş figürünün meyve dalının üzerinde resme-

dilmesi, başka bir eserde de erkek figürün at üzerinde kama ile resmedilmesi 18. ve 

19. yüzyıl Kütahya yerel halkının yaşamı, yemek kültürü ve sosyo-kültürü ile ilgili de 

bilgi vermesi açısından önemli koleksiyon eserlerdir.

 

Bilindiği üzere 18. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nin başkentinde bulunan 

Avrupalı sanatçılar, kent insanının günlük yaşamını, kıyafetlerini, törenlerini ve 

topografyasını belgeler nitelikte resimler yapmışlardır. 18. yüzyıl da Kütahya üretimi 

olan bu çini evani grubu da dönemin Anadolu’ya ait belge niteliği taşıyan eserleri 

olması açısından önemlidir.
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aziz, haç figürleri, çeşitli hayvan figürleri ve yöresel kıyafetleriyle insan figürleri 

döneme ait çinilerde kullanılan kompozisyonlar arasında yer almaktadır.  

18. yüzyıl ortalarına tarihlenen önemli bir çini grubunun -tabak, şişe, sürahi, matara, 
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üzerinde, kompozisyonlar, bitkisel desenlerle desteklenerek oluşturulmuştur. 
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rilmesi ise o dönemin yerel kıyafetlerini sergilemesi ve günlük hayattan kesitler 

yansıtması açısından önemlidir.
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nün birinin sarıklı diğerinin papaz başlığı ile birbirlerine sarılmış olarak resimlendiril-

diği dikkati çeker. Bu figürler devrin iki din adamının o dönemdeki dostluklarını 

göstermesi açısından önemlidir. Hayvan figürlü objeler ise daha çok tabak ve 

matara üzerine bezenmişlerdir.

18. yüzyıla ait Kütahya çinilerinde, krem renkli hamur, beyaz astar üzerine mavi 

tonların hâkim olduğu, firuze, siyah, yeşil, kahverengi, mangan moru ve hafif 

kabarık kiremit rengi kırmızı ile çiniler renklendirilmiştir. Erken döneme ait olan canlı 

sarı renk  18. yüzyıl Kütahya çinilerinin en önemli rengi olarak yeniden ortaya çıkmıştır.

Bu figürlü evanilerden günümüze ulaşan eserlerde, her figürle birlikte bitkisel 

motiflerin de kullanıldığı görülmektedir. Bu bitkisel motiflerin 18. yüzyıl etkisi ile 

dönemin özelliklerini yansıttığı görülmekte, çizimlerin ise özensiz yapıldığı göze 

çarpmaktadır. Bir nevi desenlerin bir ön çalışma yapmaksızın doğrudan obje üzerine 

uygulandığı hissiyatı aşikârdır. Renklerde ise taşma ve birbiri içine karışmış özensiz 

bir boyama görülmektedir. Ancak figürlerin her iki yanını kuşatan bu basit bitkisel 

kompozisyonlar ve ufak fırça dokunuşları ile yapılmış olan süslemelerin eserlere aynı 
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18. yüzyılda Kütahya atölyeleri kendi çabası ile ayakta kalmaya çalışmış ve halkın 

ihtiyaçları doğrultusunda üretime devam etmiştir. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

görülen hamur ve sır kalitesindeki bozulmalar, boyaların akması ve desen çiziminin 

zayıflığı bize o dönem çini atölyelerinin seri üretim yapmaya çalıştığını düşündür-

mektedir. Kütahya’da o dönemde üretilmiş çini grupları arasında ise bu figürlü örnek-

ler döneme ait zarif ve kaliteli eserler olarak anılmaktadır.

Ayrıca döneme ait örneklerde her figürün çiçek, tütün çubuğu ya da çalgı aleti gibi 
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ken tasvir edilmesi, farklı bir eserde bir kuş figürünün meyve dalının üzerinde resme-

dilmesi, başka bir eserde de erkek figürün at üzerinde kama ile resmedilmesi 18. ve 

19. yüzyıl Kütahya yerel halkının yaşamı, yemek kültürü ve sosyo-kültürü ile ilgili de 

bilgi vermesi açısından önemli koleksiyon eserlerdir.
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Avrupalı sanatçılar, kent insanının günlük yaşamını, kıyafetlerini, törenlerini ve 
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Kütahya 18. yüzyıl, matara (bir yüzünde kadın figürü, diğer yüzünde

hayvan-leylek figürü kullanılmış.)

Kütahya 18. yüzyıl, tabak 

(meyve dalı üzerinde kuş figürü.)

Kütahya 18. yüzyıl, şekerlik (insan ve hayvan

figürleri kullanılmış.)
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Türkiye’nin kurucu hikâyesi olan Malazgirt’in yalnız-
ca tarih ilminin değil, aynı zamanda diğer bilim ve 
sanat dallarının da konusu haline gelmesi gerekiyor.
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Trabzon’un Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy beldesinde dünyaya 
geldi. Çocukluk yılları Bursa ve İstanbul’da ecdadın canlı varlığını 
temâşâ ile geçti. 2007 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2012’de Ege Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunduğu “Bir Ortaçağ Şehri Olarak 
Meyyâfârikîn (Silvan)” başlıklı teziyle tarih doktoru oldu. 
Muhtelif gazete, dergi ve internet sitelerinde makale, çeviri, 
eleştiri ve yorum yazıları yayınlandı. 2013 yılında yardımcı 
doçent, 2016’da doçent, 2021’de profesör oldu. 2012-2018 yılları 
arasında Adıyaman Üniversitesi Tarih Bölümü’nde çalıştı. Muş 
Alparslan Üniversitesi Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin (SEMAM) kurucu müdürü olarak görev 
aldı. 2008-2018 yılları arasında Dr. Gökhan Kağnıcı ile kurduğu 
Tarih Okulu Dergisi’ni idare etti.  Şu an Malatya Turgut Özal 
Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görev 
yapmaktadır. Özelde Selçuklu, genelde ise İslâmî Ortaçağ tarihi 
ile ilgilenen Mustafa Alican, Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, 
Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesinin yürütücülüğü-
nü de yapmaktadır.
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KİMDİR ? Prof. Dr. Mustafa Alican

Selçuklular ve İslami ortaçağ tarihine olan ilginiz 

nereden gelmektedir?

Selçuklular ve İslami ortaçağın, bugünkü dünyamızın 

kodlarını içerisinde barındıran ve bir anlamda yaşadığı-

mız çağın genetik altyapısını oluşturan dönem olduğu-

nu düşünüyorum. Bugün yaşadığımız dünya birçok 

yönüyle Selçuklu çağının orta ve uzun vadeli sonuçları 

tarafından inşa edilmiş bir dünyadır. Dolayısıyla da 

yaşadığım dönemi ve coğrafyayı, mensubu olduğum 

milleti ve aslında kendimi doğru bir biçimde anlayabil-

mek ve anlatabilmek için bu dönemi çalışmak istedim. 

Doğrusu bilinçli bir tercih bu.

     

Osman Turan’ın Selçuklu çalışmalarınızdaki etkisi 

nedir? 

Büyüktür. Osman Turan merhum, bilimsel otoritesi 

bütün dünya tarafından kabul edilmiş olan ve henüz 

aşılamamış bir Selçuklu tarihçisidir. Öte yandan onu 

eşsiz kılan yönü yalnızca Selçuklu tarihçiliği değil, tarihî 

bilgiyi adeta bir kuyumcu titizliğiyle işlemeyi esas alan 

metodolojisidir. Tarihin, işlenmediği takdirde toprak 

altındaki kıymetli madenler gibi hiçbir anlam ifade 

etmeyeceğini vurgulayan Turan, benim bakış açısı ile 

örnek aldığım bir isim olmuştur her zaman. O, bir tarihçi-

nin ötesinde kuvvetli mütefekkirdir. Tefekkürünün 

merkezini ise İslam dünyası ve Türklerin bu dünyadaki 

konumunu tarif etme çabası oluşturur. Tarihten 

hareketle bugüne ilişkin bir perspektif ortaya koymuş, 

bir gelecek tasavvuru meydana getirmiştir. Onun 

Selçuklulardan hareketle böyle güçlü, uzun erimli ve 

muhkem bir dünya görüşü inşa edebilmiş olmasının 

benim Selçuklu tarihini anlamaya dönük teşebbüsümde 

kuvvetli bir etkisi vardır. 

    

Malazgirt Zaferi’nin 950. yılında sizlerle röportaj 

yapıyor olmak oldukça mutluluk verici. 26 Ağustos 

1071 yılı size neyi ifade ediyor? 

Teşekkür ediyorum. Sizinle konuşmak benim için de 

ziyadesiyle mutluluk verici. 26 Ağustos 1071 tarihi benim 

için yeni bir çağın başlangıcıdır. Tarihin raylarının makas 

değiştirdiği, Türk ve İslâm tarihinin artık yeni bir ilerleme 

hattı üzerinden işlemeye başladığı bir tarihtir. Bir 

dönüm noktasıdır. Tarihimizi Malazgirt Öncesi ve Malaz-

girt Sonrası diye iki kısma ayırmak mümkündür. Bütün 

bunlara ilave olarak, ben 26 Ağustos 1071’e baktığımda, 

orada bir tohum görüyorum. Müslüman ve Türk Anado-

lu’yu inşa eden, onu doğuran ve bünyesinden çıkardığı 

devasa bir varoluş ağacının dallarıyla asırları gölgelendi-

ren bir ruh görüyorum. Yine bu tohumun hayatiyetini 

bütün canlılığıyla devam ettirdiğini, keşfedilip ihya 

edildiği takdirde Anadolu’yu yeniden dünyaya nizam 

verecek bir özne kılacak güçlü bir potansiyel görüyorum. 

Orada yalnızca Türkiye’nin değil, İslam dünyasının ve 

hatta bütün dünyanın geleceğini görüyorum.

     

Türk-İslam tarihi açısından tartışmasız bir öneme 

sahip olan Malazgirt Zaferi gibi bir zaferimiz varken 

bu zaferin hak ettiği ilgi ve değeri gördüğünü düşü-

nüyor musunuz? 

Yakın zamanlara kadar böyle bir soruya müspet bir 

cevap verebilmek hiç mümkün değildi. Öte yandan son 

yıllarda devletin en üst düzeyde ilgi gösterdiği Malazgirt 

etkinlikleri ile büyük zafere ilişkin sağlıklı bir yaklaşım 

ortaya çıkmış olmakla birlikte, şu aşamada bunun yeter-

li olduğunu söylemek de mümkün değil gibi görünmek-

tedir. Türkiye’nin kurucu hikâyesi olan Malazgirt’in 

yalnızca tarih ilminin değil, aynı zamanda diğer bilim ve 

sanat dallarının da konusu haline gelmesi gerekiyor. 

Bunun gerçekleştiğini ise henüz söyleyemeyiz. İşin aslı 

bunun için daha çok yolumuz var. Fakat Malazgirt’in 

ihtiva ettiği anlamın keşfedilme sürecinde önemli bir 

aşama kaydedildiğini düşünüyorum ve bu konuda ümit 

varım. Malazgirt Zaferi ve Selçuklulara yönelik kavrayış, 

özellikle son dönemlerde yapılan çalışmalarla bilgi 

düzeyinde epeyce bir mesafe kaydetti. Bu da gerekli 

olan altyapının önemli ölçüde inşa edildiği anlamına 

geliyor. Konuyla ilgili dolaşımdaki verinin yekûnu kayda 

değer. Birkaç yıldır büyük ilgi gören dizi ve belgeseller-

den de anlaşılabileceği üzere bu verinin işlenme vetiresi 

de başlamış gibi görünüyor. Bu bakımdan, önümüzdeki 

dönemlerde Malazgirt’in daha yoğun ve hak ettiği 

biçimde gündemimize dâhil olacağını düşünüyorum.   

Yahya Kemal Beyatlı İstanbul’un Fethi ile Malaz-

girt Zaferi arasında bir bağ kuruyor, siz bu husus 

hakkında ne düşünüyorsunuz?

Merhum Yahya Kemal ile aynı kanaati paylaşıyorum. 

Malazgirt Zaferi ile başlayan süreç, bir başka ifadeyle 

Türklerin Anadolu’yu yurt tutma ve Batı’ya doğru 

ilerleme süreçleri İstanbul’un fethi ile sonuçlanmıştır. Bu 

çerçevede Malazgirt Savaşı’ndan sonra Bizans İmpara-

torluğu’nun Müslümanlar üzerine bu çapta başka bir 

sefer düzenleyememiş olmalarına da yansıdığı üzere, 

denilebilir ki Malazgirt’te çekilen yaydan fırlayan ok 

İstanbul’un surlarının içine düşmüştür. Malazgirt Zaferi 

ile İstanbul’un Fethi arasında dolaysız bir ilişki vardır. 

Zira Malazgirt Zaferi Türkleri İstanbul önlerine taşımış, 

zaferin yarattığı yeni Anadolu’nun rahminde yetişen 

askeri ve siyasi kültür ise İstanbul’u, hatta Avrupa’yı 

fethetmiştir. Bunları birbirlerinden ayrı şeyler olarak 

görmek tarihi bağlamı gözardı etmek anlamına gelir.

Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolo-

jik Yüzey Araştırması projesinin mahiyeti ve önemi 

nedir? 

2020 yılının yazında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik 

Hoca’nın yürütücülüğünde on üniversiteden otuz 

civarında akademisyenin araziye çıkmasıyla başlayan 

proje, Cumhuriyet tarihinde bu alanda yapılmış bu tür ilk 

proje olma özelliğine sahiptir. Temel anlamda savaşın 

gerçekleştiği alanın takriben 150 kilometrelik bir alana 

yayılan Malazgirt Ovası’nın içerisindeki konumunun 

noktasal olarak tespit edilmesini amaçlayan projemiz, 

yine Türkiye’de daha önce örneği görülmemiş bir savaş 

arkeolojisi projesidir. Esas itibarıyla bazı kazı çalışmala-

rında kullanılan, örneğin jeoradar, lidar tarama, elektro-

manyetik tarama gibi bazı yöntemlerin yeniden yorum-

lanması ve farklı disiplinler ile bir araya getirilerek adeta 

sentetik bir metodolojiye dönüştürülmesi ile en azından 

ülkemiz açısından yeni bir çerçeve ortaya koyma gayreti

içerisinde olan Malazgirt Projesi çerçevesinde çok 

önemli çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaya da devam 

edilmektedir. Malazgirt şehrinin tarihi surları ve tarihine 

ilişkin birçok yeni bilgi ortaya çıkarılmış, ovada yüzey 

araştırmaları ve kazılar gerçekleştirilmiş, birçok önemli 

keşif yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarının bir kısmını 

muhtelif mecralarda yayınladık. Özellikle 23-24 Ağustos 

2021’de Malazgirt’te tertip edeceğimiz sempozyumda 

önemli ölçüde kamuoyunun ve bilim dünyasının dikkati-

ne sunuyoruz. Fakat tabi henüz daha çok yolumuz var. 

Öte yandan bu projenin en önemli tarafı, herhalde Türk 

savaş arkeolojisi çalışmaları açısından gelecekte bir 

örnek oluşturabilme ve bir metodoloji inşa edebilme 

potansiyeline sahip olmasıdır. İnanıyorum ki Malazgirt 

Projesi hem Türk tarihçiliği hem de Türk sosyal bilimi 

açısından bir eşik olacaktır. 

Malazgirt Projesi hem Türk tarihçiliği 
hem de Türk sosyal bilimi açısından 
bir eşik olacaktır. 

Malazgirt Projesi hem Türk tarihçiliği 
hem de Türk sosyal bilimi açısından 
bir eşik olacaktır. 
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Muhtelif gazete, dergi ve internet sitelerinde makale, çeviri, 
eleştiri ve yorum yazıları yayınlandı. 2013 yılında yardımcı 
doçent, 2016’da doçent, 2021’de profesör oldu. 2012-2018 yılları 
arasında Adıyaman Üniversitesi Tarih Bölümü’nde çalıştı. Muş 
Alparslan Üniversitesi Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin (SEMAM) kurucu müdürü olarak görev 
aldı. 2008-2018 yılları arasında Dr. Gökhan Kağnıcı ile kurduğu 
Tarih Okulu Dergisi’ni idare etti.  Şu an Malatya Turgut Özal 
Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görev 
yapmaktadır. Özelde Selçuklu, genelde ise İslâmî Ortaçağ tarihi 
ile ilgilenen Mustafa Alican, Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, 
Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesinin yürütücülüğü-
nü de yapmaktadır.
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KİMDİR ? Prof. Dr. Mustafa Alican

Selçuklular ve İslami ortaçağ tarihine olan ilginiz 

nereden gelmektedir?

Selçuklular ve İslami ortaçağın, bugünkü dünyamızın 

kodlarını içerisinde barındıran ve bir anlamda yaşadığı-

mız çağın genetik altyapısını oluşturan dönem olduğu-

nu düşünüyorum. Bugün yaşadığımız dünya birçok 

yönüyle Selçuklu çağının orta ve uzun vadeli sonuçları 

tarafından inşa edilmiş bir dünyadır. Dolayısıyla da 

yaşadığım dönemi ve coğrafyayı, mensubu olduğum 

milleti ve aslında kendimi doğru bir biçimde anlayabil-

mek ve anlatabilmek için bu dönemi çalışmak istedim. 

Doğrusu bilinçli bir tercih bu.

     

Osman Turan’ın Selçuklu çalışmalarınızdaki etkisi 

nedir? 

Büyüktür. Osman Turan merhum, bilimsel otoritesi 

bütün dünya tarafından kabul edilmiş olan ve henüz 

aşılamamış bir Selçuklu tarihçisidir. Öte yandan onu 

eşsiz kılan yönü yalnızca Selçuklu tarihçiliği değil, tarihî 

bilgiyi adeta bir kuyumcu titizliğiyle işlemeyi esas alan 

metodolojisidir. Tarihin, işlenmediği takdirde toprak 

altındaki kıymetli madenler gibi hiçbir anlam ifade 

etmeyeceğini vurgulayan Turan, benim bakış açısı ile 

örnek aldığım bir isim olmuştur her zaman. O, bir tarihçi-

nin ötesinde kuvvetli mütefekkirdir. Tefekkürünün 

merkezini ise İslam dünyası ve Türklerin bu dünyadaki 

konumunu tarif etme çabası oluşturur. Tarihten 

hareketle bugüne ilişkin bir perspektif ortaya koymuş, 

bir gelecek tasavvuru meydana getirmiştir. Onun 

Selçuklulardan hareketle böyle güçlü, uzun erimli ve 

muhkem bir dünya görüşü inşa edebilmiş olmasının 

benim Selçuklu tarihini anlamaya dönük teşebbüsümde 

kuvvetli bir etkisi vardır. 

    

Malazgirt Zaferi’nin 950. yılında sizlerle röportaj 

yapıyor olmak oldukça mutluluk verici. 26 Ağustos 

1071 yılı size neyi ifade ediyor? 

Teşekkür ediyorum. Sizinle konuşmak benim için de 

ziyadesiyle mutluluk verici. 26 Ağustos 1071 tarihi benim 

için yeni bir çağın başlangıcıdır. Tarihin raylarının makas 

değiştirdiği, Türk ve İslâm tarihinin artık yeni bir ilerleme 

hattı üzerinden işlemeye başladığı bir tarihtir. Bir 

dönüm noktasıdır. Tarihimizi Malazgirt Öncesi ve Malaz-

girt Sonrası diye iki kısma ayırmak mümkündür. Bütün 

bunlara ilave olarak, ben 26 Ağustos 1071’e baktığımda, 

orada bir tohum görüyorum. Müslüman ve Türk Anado-

lu’yu inşa eden, onu doğuran ve bünyesinden çıkardığı 

devasa bir varoluş ağacının dallarıyla asırları gölgelendi-

ren bir ruh görüyorum. Yine bu tohumun hayatiyetini 

bütün canlılığıyla devam ettirdiğini, keşfedilip ihya 

edildiği takdirde Anadolu’yu yeniden dünyaya nizam 

verecek bir özne kılacak güçlü bir potansiyel görüyorum. 

Orada yalnızca Türkiye’nin değil, İslam dünyasının ve 

hatta bütün dünyanın geleceğini görüyorum.

     

Türk-İslam tarihi açısından tartışmasız bir öneme 

sahip olan Malazgirt Zaferi gibi bir zaferimiz varken 

bu zaferin hak ettiği ilgi ve değeri gördüğünü düşü-

nüyor musunuz? 

Yakın zamanlara kadar böyle bir soruya müspet bir 

cevap verebilmek hiç mümkün değildi. Öte yandan son 

yıllarda devletin en üst düzeyde ilgi gösterdiği Malazgirt 

etkinlikleri ile büyük zafere ilişkin sağlıklı bir yaklaşım 

ortaya çıkmış olmakla birlikte, şu aşamada bunun yeter-

li olduğunu söylemek de mümkün değil gibi görünmek-

tedir. Türkiye’nin kurucu hikâyesi olan Malazgirt’in 

yalnızca tarih ilminin değil, aynı zamanda diğer bilim ve 

sanat dallarının da konusu haline gelmesi gerekiyor. 

Bunun gerçekleştiğini ise henüz söyleyemeyiz. İşin aslı 

bunun için daha çok yolumuz var. Fakat Malazgirt’in 

ihtiva ettiği anlamın keşfedilme sürecinde önemli bir 

aşama kaydedildiğini düşünüyorum ve bu konuda ümit 

varım. Malazgirt Zaferi ve Selçuklulara yönelik kavrayış, 

özellikle son dönemlerde yapılan çalışmalarla bilgi 

düzeyinde epeyce bir mesafe kaydetti. Bu da gerekli 

olan altyapının önemli ölçüde inşa edildiği anlamına 

geliyor. Konuyla ilgili dolaşımdaki verinin yekûnu kayda 

değer. Birkaç yıldır büyük ilgi gören dizi ve belgeseller-

den de anlaşılabileceği üzere bu verinin işlenme vetiresi 

de başlamış gibi görünüyor. Bu bakımdan, önümüzdeki 

dönemlerde Malazgirt’in daha yoğun ve hak ettiği 

biçimde gündemimize dâhil olacağını düşünüyorum.   

Yahya Kemal Beyatlı İstanbul’un Fethi ile Malaz-

girt Zaferi arasında bir bağ kuruyor, siz bu husus 

hakkında ne düşünüyorsunuz?

Merhum Yahya Kemal ile aynı kanaati paylaşıyorum. 

Malazgirt Zaferi ile başlayan süreç, bir başka ifadeyle 

Türklerin Anadolu’yu yurt tutma ve Batı’ya doğru 

ilerleme süreçleri İstanbul’un fethi ile sonuçlanmıştır. Bu 

çerçevede Malazgirt Savaşı’ndan sonra Bizans İmpara-

torluğu’nun Müslümanlar üzerine bu çapta başka bir 

sefer düzenleyememiş olmalarına da yansıdığı üzere, 

denilebilir ki Malazgirt’te çekilen yaydan fırlayan ok 

İstanbul’un surlarının içine düşmüştür. Malazgirt Zaferi 

ile İstanbul’un Fethi arasında dolaysız bir ilişki vardır. 

Zira Malazgirt Zaferi Türkleri İstanbul önlerine taşımış, 

zaferin yarattığı yeni Anadolu’nun rahminde yetişen 

askeri ve siyasi kültür ise İstanbul’u, hatta Avrupa’yı 

fethetmiştir. Bunları birbirlerinden ayrı şeyler olarak 

görmek tarihi bağlamı gözardı etmek anlamına gelir.

Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolo-

jik Yüzey Araştırması projesinin mahiyeti ve önemi 

nedir? 

2020 yılının yazında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik 

Hoca’nın yürütücülüğünde on üniversiteden otuz 

civarında akademisyenin araziye çıkmasıyla başlayan 

proje, Cumhuriyet tarihinde bu alanda yapılmış bu tür ilk 

proje olma özelliğine sahiptir. Temel anlamda savaşın 

gerçekleştiği alanın takriben 150 kilometrelik bir alana 

yayılan Malazgirt Ovası’nın içerisindeki konumunun 

noktasal olarak tespit edilmesini amaçlayan projemiz, 

yine Türkiye’de daha önce örneği görülmemiş bir savaş 

arkeolojisi projesidir. Esas itibarıyla bazı kazı çalışmala-

rında kullanılan, örneğin jeoradar, lidar tarama, elektro-

manyetik tarama gibi bazı yöntemlerin yeniden yorum-

lanması ve farklı disiplinler ile bir araya getirilerek adeta 

sentetik bir metodolojiye dönüştürülmesi ile en azından 

ülkemiz açısından yeni bir çerçeve ortaya koyma gayreti

içerisinde olan Malazgirt Projesi çerçevesinde çok 

önemli çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaya da devam 

edilmektedir. Malazgirt şehrinin tarihi surları ve tarihine 

ilişkin birçok yeni bilgi ortaya çıkarılmış, ovada yüzey 

araştırmaları ve kazılar gerçekleştirilmiş, birçok önemli 

keşif yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarının bir kısmını 

muhtelif mecralarda yayınladık. Özellikle 23-24 Ağustos 

2021’de Malazgirt’te tertip edeceğimiz sempozyumda 

önemli ölçüde kamuoyunun ve bilim dünyasının dikkati-

ne sunuyoruz. Fakat tabi henüz daha çok yolumuz var. 

Öte yandan bu projenin en önemli tarafı, herhalde Türk 

savaş arkeolojisi çalışmaları açısından gelecekte bir 

örnek oluşturabilme ve bir metodoloji inşa edebilme 

potansiyeline sahip olmasıdır. İnanıyorum ki Malazgirt 

Projesi hem Türk tarihçiliği hem de Türk sosyal bilimi 

açısından bir eşik olacaktır. 

Malazgirt Projesi hem Türk tarihçiliği 
hem de Türk sosyal bilimi açısından 
bir eşik olacaktır. 

Malazgirt Projesi hem Türk tarihçiliği 
hem de Türk sosyal bilimi açısından 
bir eşik olacaktır. 
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Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolo-

jik Yüzey Araştırması projesine yönelik basında ve 

çeşitli medya kuruluşlarında birtakım haberler çıktı. 

Bu haberlere yönelik kısaca bir şeyler söylemek 

ister misiniz?

Evet, projemizin çalıntı olduğunu ileri süren birtakım 

şaşırtıcı ve elbette mesnetsiz iddialar ileri sürüldü maale-

sef. Bunlarla ilgili olarak birkaç platformda gerekli cevap-

ları hem Adnan Çevik Hoca, hem de ben verdik. Projenin 

başlangıç aşamasından itibaren sürecin nasıl işlediğini 

detaylı bir şekilde anlatarak kamuoyuna gerekli bilgilen-

dirmeyi yaptık. Dolayısıyla burada konuyu yeniden 

gündeme getirmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. 

Merak eden okurlar projemiz ile ilgili bazı programları da 

yayınlandığımız Anomali isimli Youtube kanalımızda yer 

alan doğrudan konu ile ilgili video kaydını izleyebilir ya 

da geçtiğimiz günlerde yayınlanan Malazgirt Günlükleri 

isimli son kitabıma bakabilirler.

 

İslam Tarihine Düşen Cemre: Selçuklular kitabınızın 

tarih bilimine katkıları oldukça güçlü iken aynı 

zamanda bu kadar popüler olmasının başarısını 

neye bağlıyorsunuz?

Öncelikle bu değerlendirmeniz için teşekkür ederim. 

Açıkçası bunu bir iltifat olarak kabul ettiğimi özellikle 

vurgulamak istiyorum. Kitabımın akademik bir veçheye 

sahip olması, kuşkusuz benim akademik kimliğimle 

ilgilidir. Metinde kullanılan malzeme, benim yıllardan 

beri yürüttüğüm Selçuklu tarihi ile alakalı bilimsel 

çalışmalara dayanıyor çünkü. Öte yandan popüler bir 

biçime sahip olması sanırım yazım türü ile alakalı. Kitabın 

bölümlerinin büyük bölümüne esas teşkil eden kısımları 

daha önce popüler yayın mecralarında ve biraz da 

serbest bir üslup gözeterek yazıp yayınlamıştım. Dolayı-

sıyla metinlerin ilk oluşturulma süreçlerinde hedef okur 

kitlesi temelde tarihle ilgili akademik bir uzmanlığı 

olmayan yaygın okur grubuydu. Sonradan bu metinleri 

yeniden yapılandırmış olsam da anlatı tarzının ruhunu 

özellikle o haliyle bırakmak istedim. Galiba bahsettiğiniz 

şeyin oluşmasını sağlayan şey budur.

  

Selçuklu tarihine yönelik başlayan yeni ilgiyi ve 

Selçukluları anlama çabasını Türkiye’nin son 100 

yıldaki kimlik arayışının önemli bir kademesi olarak 

gördüğünüzü ifade ediyorsunuz, bunu biraz daha 

açabilir misiniz?

Ben Türk tarihinin kabaca son üç asrını bir arayış dönemi 

olarak değerlendiriyorum ve bu dönem çerçevesinde son 

yüzyılın ise eskisinden daha yoğun bir biçimde Müslü-

man Türk kimliğine ilişkin bir anlamlandırma çabasına 

tekabül ettiğini düşünüyorum. Bu yüzyıl, Türkiye’nin 

radikal bir biçimde Batılılaşmayı en kaba haliyle tecrübe 

ettiği bir dönem olmuştur. İdealize ettiği bir şeye dönüş-

mek için büyük bir çaba harcadığı, fakat zaman içerisinde 

bunun ontolojik olarak mümkün olmadığını da idrak 

ettiği bir dönem. Nitekim özellikle 90’lı yılların sonundan 

itibaren bu tecrübenin başarısız olduğuna ilişkin kanaat 

yaygın bir taraftar kitlesi edinmiş ve Türk’ü tarif ederken 

referans noktasının Batı değil bizatihi bir çeşit kendilik 

bilinci olduğuna yönelik görüşler ağırlık kazanmıştır. Bu 

ise Selçukluları anlama çabasını doğal olarak tetiklemiş-

tir. Çünkü Türk tarihinin İslam tarihi ile birleşerek bir 

bütün haline geldiği, bir anlamda bugün Türk dediğimiz 

şeyin başlangıç noktası Selçuklular dönemidir. Ben/Biz 

denen şeye dönük bir içebakış, her zaman başlangıç 

noktasına odaklanmak, kendisini ilk hatırlayabileceği 

yerden kurmak zorundadır. Bilinç dediğimiz şeyin 

teşekkülünün başka bir yolu yoktur. Bu odaklanmayı 

açıkçası Türkiye’nin kendisini siyasal olarak konumlandır-

dığı noktada da görebiliriz. Otuz yıl önce bir Ortadoğu 

ülkesi olmak kâbus gibi bir şey olarak görülüyordu, fakat 

sanırım bugün kimse Türkiye’nin Ortadoğu’nun bir 

parçası olduğuna itiraz etmez. Bunun tercih edilebilecek 

ya da reddedilebilecek bir şey olmadığı, varoluşsal 

olduğu açıktır. Bu konuda ilginç bir örnek verebilirim. 

80’li yılların sonu ile 90’lı yılların başında ilk çocukluk 

dönemimi geçirdiğim Bursa’nın doğu girişindeki bir 

üstgeçidin üzerinde “Avrupa Şehri Bursa’ya Hoş Geldiniz” 

tabelası asılıydı. Okumayı söktüğüm ilk dönemlerde bu 

yazıyı şaşkınlık içinde okur, yazıda ne anlatılmak istendi-

ğini anlamaya çalışırdım. O çocuk halimle bile bana biraz 

gurur kırıcı gibi gelirdi bu yazı. Osman Turan’ın “aşağılık 

kompleksi” dediği böyle bir öykünme durumuna herhal-

de o döneme kıyasla bugün çok daha az kişi tahammül 

Malazgirt Zaferi Türkleri İstanbul önlerine taşımış, zaferin 
yarattığı yeni Anadolu’nun rahminde yetişen askeri ve 
siyasi kültür ise İstanbul’u, hatta Avrupa’yı fethetmiştir.

Kendi kusurlarımızı görmek, başkalarının kusurlarını gözümüzde küçültür.

edebilir. Dolayısıyla diyebiliriz ki Türkiye kendini arama 

sürecinde kendi tarihine müracaat etme, kendisini kendi 

tarihi kökleri üzerinden okumaya çalışma noktasına 

gelmiştir ve bu okumanın en önemli sayfalarından biri 

de Selçuklulardır.

    

Sizce Selçuklu kültürünün ve medeniyetinin oluşu-

munda etkili olmuş olan en önemli hükümdar ve 

ilim adamı kimdir?

Bence hükümdar olarak Sultan Tuğrul Bey, ilim adamı 

olarak da İmam Gazzalî zikredilebilir.

  

İslam dünyasının önemli bir kısmında Sünni-İslam 

anlayışının hâkim olmasında Selçukluların rolü 

nedir?

Sünni-İslam anlayışının bugün de İslam dünyasının 

hâkim paradigması olmasında Selçukluların belirleyici 

bir rolü vardır. Selçukluların tarih sahnesine çıktıkları 

dönemde Sünni Abbasiler ile Şii Fatımiler arasında dini 

ve siyasi bir mücadele olup bu mücadele Şii-Fatımi 

Halifeliği lehine sonuçlanmak üzereydi. Fatımiler Mısır, 

Suriye, Filistin ve hatta el-Cezire ile Irak’ın da bazı 

bölgelerine hâkim duruma gelmişler, yine Şii bir 

hanedan olan Büveyhiler ise Bağdat’a hâkim olarak 

Abbasileri büsbütün etkisiz hale getirmişlerdi. Bir 

bakıma Sünni Abbasi Halifeliği fiilen sona ermişti de 

denebilir. Fakat İslam dini ile Sünni perspektif üzerinden 

irtibat kuran Selçuklular, 1040 yılında meydana gelen 

Dandanakan Savaşı’ndan sonraki süreçte Büveyhileri 

ortadan kaldırarak himaye altına aldıkları Abbasileri 

özgürleştirmiş, Fatımileri Mısır’a geri sürmüş ve Sünni 

anlayışı İslam dünyasında yeniden hâkim duruma 

getirmişlerdir. Kurdukları Nizamiye Medreseleri ile Sünni 

İslam anlayışına ilmi bir zemin ve çerçeve de kazandıran, 

Şiilik ile yalnızca siyasi olarak değil aynı zamanda entelek-

tüel olarak da mücadele ederek tabir yerindeyse Sünnili-

ğin bir paradigma haline gelme sürecini inşa eden Selçuk-

lular sonrası dönemde Şii siyaset bir daha hiçbir zaman 

eski gücüne kavuşamamıştır.

 

Selçuklu ve Malazgirt Uygulama Araştırma Merke-

zi’nin kuruluş sürecinden ve amacından bahsedebilir 

misiniz?

Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni 

2018 yılının baharında, Muş Alparslan Üniversitesi’nde 

çalışmaya başladığım dönemde rektörümüz Prof. Dr. 

Fethi Ahmet Polat’ın desteği ile kurmuştuk. O dönemde 

epeyce verimli çalışmalar yapan bu merkezi kurmaktaki 

temel amacımız, Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde 

kurulmasını arzu ettiğimiz bir Selçuklu ve Malazgirt 

Araştırmaları Enstitüsü’nün temellerini atmaktı. Orta ve 

uzun vadeli hedeflerimiz vardı. Selçuklu çağı açısından 

çok önemli olan ve her haliyle o çağı aksettiren bir coğraf-

yada, Sultan Alparslan’ın adını taşıyan bir üniversitede 

böyle bir merkez ve enstitü kurma düşüncesi doğrusu 

heyecan vericiydi. Fakat sonra, maalesef şartlar amaçları-

mızı gerçekleştirmemize müsaade etmedi.

 

Türklere Anadolu’nun kapılarını açan bu tarihi 

zaferin 950. Yılında geçtiğimiz hafta Malazgirt 

Günlükleri: Kutlu Mirasın Peşinde isimli yeni kitabınız 

yayınlandı. Bu kitabınız da tıpkı diğer birçok kitabınızın 

olduğu gibi hem bilimsel hem de popüler bir içeriğe 

sahip. Malazgirt Günlükleri: Kutlu Mirasın Peşinde 

kitabı ile okuyucularınız hangi sorulara cevap bulacak-

lar kısaca bahsedebilir misiniz? 

Malazgirt Günlükleri, özelde Malazgirt Projesi çerçevesinde 

yapılan çalışmalar, genelde ise benim bölgede çalışmaya 

başladıktan sonraki süreçte doğrudan ve yoğun bir biçimde 

irtibat kurduğum Anadolu’nun ruhu ekseninde oluşturul-

muş kişisel bir günlük metni açıkçası. Belki de benim şahsi 

Malazgirt’im, Malazgirt’e baktığım zaman gördüğüm 

manzara da denilebilir. Okurlar kitapta, sözünü ettiğim hat 

üzerinden kuşkusuz, Malazgirt Projesi’nde çalışan araştırma-

cıların Malazgirt’teki bulundukları sürece ne yaptıklarını gün 

gün ve detaylı bir şekilde bulabilir, geçmişe dönerek Malaz-

girt Savaşı’nın hikâyesine şahitlik edebilir, Malazgirtlilerin 

Sultan Alparslan ve Selçuklular ile ilgili imgelemine temas 

edebilir, hatta 2071 yılının Malazgirt’ine de misafir olabilirler. 

Hangi sorulara cevap bulacaklarına gelince… Doğrusu 

bilmiyorum, bu biraz da onların sorularına bağlı.

  

Son olarak Selçuklu tarihi üzerine uzmanlaşmak 

isteyen okurlarımıza neleri tavsiye edersiniz?

Selçuklu tarihi üzerine çalışmak isteyenlere yapabileceğim 

en temel tavsiye, ortaçağ dillerinden birine ya da daha 

fazlasına dönük ilgi geliştirmeleri ve Selçuklu coğrafyasını 

tanıma gayreti içerisinde olmalarıdır.

Teşekkür ederiz hocam.  

 

Prof. Dr. Mustafa Alican
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şeyin oluşmasını sağlayan şey budur.
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Selçukluları anlama çabasını Türkiye’nin son 100 

yıldaki kimlik arayışının önemli bir kademesi olarak 

gördüğünüzü ifade ediyorsunuz, bunu biraz daha 

açabilir misiniz?

Ben Türk tarihinin kabaca son üç asrını bir arayış dönemi 

olarak değerlendiriyorum ve bu dönem çerçevesinde son 

yüzyılın ise eskisinden daha yoğun bir biçimde Müslü-

man Türk kimliğine ilişkin bir anlamlandırma çabasına 

tekabül ettiğini düşünüyorum. Bu yüzyıl, Türkiye’nin 

radikal bir biçimde Batılılaşmayı en kaba haliyle tecrübe 

ettiği bir dönem olmuştur. İdealize ettiği bir şeye dönüş-

mek için büyük bir çaba harcadığı, fakat zaman içerisinde 

bunun ontolojik olarak mümkün olmadığını da idrak 
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bilinci olduğuna yönelik görüşler ağırlık kazanmıştır. Bu 

ise Selçukluları anlama çabasını doğal olarak tetiklemiş-

tir. Çünkü Türk tarihinin İslam tarihi ile birleşerek bir 

bütün haline geldiği, bir anlamda bugün Türk dediğimiz 

şeyin başlangıç noktası Selçuklular dönemidir. Ben/Biz 

denen şeye dönük bir içebakış, her zaman başlangıç 

noktasına odaklanmak, kendisini ilk hatırlayabileceği 

yerden kurmak zorundadır. Bilinç dediğimiz şeyin 

teşekkülünün başka bir yolu yoktur. Bu odaklanmayı 

açıkçası Türkiye’nin kendisini siyasal olarak konumlandır-

dığı noktada da görebiliriz. Otuz yıl önce bir Ortadoğu 

ülkesi olmak kâbus gibi bir şey olarak görülüyordu, fakat 

sanırım bugün kimse Türkiye’nin Ortadoğu’nun bir 

parçası olduğuna itiraz etmez. Bunun tercih edilebilecek 

ya da reddedilebilecek bir şey olmadığı, varoluşsal 

olduğu açıktır. Bu konuda ilginç bir örnek verebilirim. 

80’li yılların sonu ile 90’lı yılların başında ilk çocukluk 

dönemimi geçirdiğim Bursa’nın doğu girişindeki bir 

üstgeçidin üzerinde “Avrupa Şehri Bursa’ya Hoş Geldiniz” 

tabelası asılıydı. Okumayı söktüğüm ilk dönemlerde bu 

yazıyı şaşkınlık içinde okur, yazıda ne anlatılmak istendi-

ğini anlamaya çalışırdım. O çocuk halimle bile bana biraz 

gurur kırıcı gibi gelirdi bu yazı. Osman Turan’ın “aşağılık 

kompleksi” dediği böyle bir öykünme durumuna herhal-

de o döneme kıyasla bugün çok daha az kişi tahammül 

Malazgirt Zaferi Türkleri İstanbul önlerine taşımış, zaferin 
yarattığı yeni Anadolu’nun rahminde yetişen askeri ve 
siyasi kültür ise İstanbul’u, hatta Avrupa’yı fethetmiştir.

Kendi kusurlarımızı görmek, başkalarının kusurlarını gözümüzde küçültür.

edebilir. Dolayısıyla diyebiliriz ki Türkiye kendini arama 

sürecinde kendi tarihine müracaat etme, kendisini kendi 

tarihi kökleri üzerinden okumaya çalışma noktasına 

gelmiştir ve bu okumanın en önemli sayfalarından biri 

de Selçuklulardır.

    

Sizce Selçuklu kültürünün ve medeniyetinin oluşu-

munda etkili olmuş olan en önemli hükümdar ve 

ilim adamı kimdir?

Bence hükümdar olarak Sultan Tuğrul Bey, ilim adamı 

olarak da İmam Gazzalî zikredilebilir.

  

İslam dünyasının önemli bir kısmında Sünni-İslam 

anlayışının hâkim olmasında Selçukluların rolü 

nedir?

Sünni-İslam anlayışının bugün de İslam dünyasının 

hâkim paradigması olmasında Selçukluların belirleyici 

bir rolü vardır. Selçukluların tarih sahnesine çıktıkları 

dönemde Sünni Abbasiler ile Şii Fatımiler arasında dini 

ve siyasi bir mücadele olup bu mücadele Şii-Fatımi 

Halifeliği lehine sonuçlanmak üzereydi. Fatımiler Mısır, 

Suriye, Filistin ve hatta el-Cezire ile Irak’ın da bazı 

bölgelerine hâkim duruma gelmişler, yine Şii bir 

hanedan olan Büveyhiler ise Bağdat’a hâkim olarak 

Abbasileri büsbütün etkisiz hale getirmişlerdi. Bir 

bakıma Sünni Abbasi Halifeliği fiilen sona ermişti de 

denebilir. Fakat İslam dini ile Sünni perspektif üzerinden 

irtibat kuran Selçuklular, 1040 yılında meydana gelen 

Dandanakan Savaşı’ndan sonraki süreçte Büveyhileri 

ortadan kaldırarak himaye altına aldıkları Abbasileri 

özgürleştirmiş, Fatımileri Mısır’a geri sürmüş ve Sünni 

anlayışı İslam dünyasında yeniden hâkim duruma 

getirmişlerdir. Kurdukları Nizamiye Medreseleri ile Sünni 

İslam anlayışına ilmi bir zemin ve çerçeve de kazandıran, 

Şiilik ile yalnızca siyasi olarak değil aynı zamanda entelek-

tüel olarak da mücadele ederek tabir yerindeyse Sünnili-

ğin bir paradigma haline gelme sürecini inşa eden Selçuk-

lular sonrası dönemde Şii siyaset bir daha hiçbir zaman 

eski gücüne kavuşamamıştır.

 

Selçuklu ve Malazgirt Uygulama Araştırma Merke-

zi’nin kuruluş sürecinden ve amacından bahsedebilir 

misiniz?

Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni 

2018 yılının baharında, Muş Alparslan Üniversitesi’nde 

çalışmaya başladığım dönemde rektörümüz Prof. Dr. 

Fethi Ahmet Polat’ın desteği ile kurmuştuk. O dönemde 

epeyce verimli çalışmalar yapan bu merkezi kurmaktaki 

temel amacımız, Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde 

kurulmasını arzu ettiğimiz bir Selçuklu ve Malazgirt 

Araştırmaları Enstitüsü’nün temellerini atmaktı. Orta ve 

uzun vadeli hedeflerimiz vardı. Selçuklu çağı açısından 

çok önemli olan ve her haliyle o çağı aksettiren bir coğraf-

yada, Sultan Alparslan’ın adını taşıyan bir üniversitede 

böyle bir merkez ve enstitü kurma düşüncesi doğrusu 

heyecan vericiydi. Fakat sonra, maalesef şartlar amaçları-

mızı gerçekleştirmemize müsaade etmedi.

 

Türklere Anadolu’nun kapılarını açan bu tarihi 

zaferin 950. Yılında geçtiğimiz hafta Malazgirt 

Günlükleri: Kutlu Mirasın Peşinde isimli yeni kitabınız 

yayınlandı. Bu kitabınız da tıpkı diğer birçok kitabınızın 

olduğu gibi hem bilimsel hem de popüler bir içeriğe 

sahip. Malazgirt Günlükleri: Kutlu Mirasın Peşinde 

kitabı ile okuyucularınız hangi sorulara cevap bulacak-

lar kısaca bahsedebilir misiniz? 

Malazgirt Günlükleri, özelde Malazgirt Projesi çerçevesinde 

yapılan çalışmalar, genelde ise benim bölgede çalışmaya 

başladıktan sonraki süreçte doğrudan ve yoğun bir biçimde 

irtibat kurduğum Anadolu’nun ruhu ekseninde oluşturul-

muş kişisel bir günlük metni açıkçası. Belki de benim şahsi 

Malazgirt’im, Malazgirt’e baktığım zaman gördüğüm 

manzara da denilebilir. Okurlar kitapta, sözünü ettiğim hat 

üzerinden kuşkusuz, Malazgirt Projesi’nde çalışan araştırma-

cıların Malazgirt’teki bulundukları sürece ne yaptıklarını gün 

gün ve detaylı bir şekilde bulabilir, geçmişe dönerek Malaz-

girt Savaşı’nın hikâyesine şahitlik edebilir, Malazgirtlilerin 

Sultan Alparslan ve Selçuklular ile ilgili imgelemine temas 

edebilir, hatta 2071 yılının Malazgirt’ine de misafir olabilirler. 

Hangi sorulara cevap bulacaklarına gelince… Doğrusu 

bilmiyorum, bu biraz da onların sorularına bağlı.

  

Son olarak Selçuklu tarihi üzerine uzmanlaşmak 

isteyen okurlarımıza neleri tavsiye edersiniz?

Selçuklu tarihi üzerine çalışmak isteyenlere yapabileceğim 

en temel tavsiye, ortaçağ dillerinden birine ya da daha 

fazlasına dönük ilgi geliştirmeleri ve Selçuklu coğrafyasını 

tanıma gayreti içerisinde olmalarıdır.

Teşekkür ederiz hocam.  

 

Prof. Dr. Mustafa Alican
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            Malazgirt Zaferi, bir ruhun adıdır; direniş ve diriliş 

ruhunun.

Mekke’den süt emen, Medine’den beslenen, Kudüs’te 

meyve veren hakikat medeniyetinin insanlık çapında 

bir yürüyüşe soyunmasının başlangıç noktası.

Malazgirt, hem İslâm tarihinde hem de insanlık tarihin-

de tarihin akışının, yönünün, yörüngesinin belirlendiği 

bir büyük dönüşümün miladıdır.

İki asırdır ikinci büyük medeniyet krizini yaşıyoruz 

iliklerimize kadar. Birinci büyük medeniyet krizi, 

Selçuklular’ın tarihe girmesiyle aşıldı. Malazgirt, 

bunun miladı olmuştu.

Malazgirt Zaferi’nin 950. yıldönümünde, ikinci krizi 

anlamımızı ve aşmamızı sağlayacak bir Malazgirt 

ruhuna ihtiyacımız var. Bu ruhu yazmıştım, yeniden 

paylaşıyorum sizlerle.

Alparslan: Samimî Bir Müslüman, Asalet ve 

Merhamet Timsali Bir Sultan

Sultan Alparslan, 1030 yılında doğdu, 43 yaşında 

ömrünü doldurdu. Bu kısacık ömrüne hem bu toprakla-

rın insanlarının, hem bütün Müslümanların hem de 

insanlığın kaderinin nihâî yönünü belirleyecek bir 

dünya tarihi haritası sığdırdı.

Sadece dokuz yıl hükümran oldu, dokuz yılda yaptıkla-

rıyla dünya tarihinin alacağı şeklin yörüngesini belirledi.

Anadolu’dan Balkanlar’a, Kuzey Afrika’dan Yemen’e 

kadar dalga dalga, sayha sayha yayılacak Hakikat 

Medeniyeti Çınarı, Sultan Alparslan’ın diktiği işte bu 

dev çınardı.

Böylesi bir çınarı herkes dikemezdi; bu şeref herkese 

lütfedilmezdi.

Sultan Alparslan, her şeyden önce, samimî, ihlaslı, 

donanımlı bir Müslümandı.

Asalet timsali bir sultandı. Adalet, ahlâk ve merhamet 

anıtı bir insandı.

Sadece Müslüman kaynaklar değil, Süryani, Ermeni, 

Rum kaynaklar da, Sultan Alparslan’ı böyle tasvir 

ediyorlardı.

Alparslan, bu hakikati kendisi de açıkça dile getirmiştir: 

“Biz, tertemiz, bid’atten uzak Müslümanlarız. Allah 

rızasını kazanmak için kefenimizle yola çıkmış insanla-

rız. Bu sebepledir ki, Allah Teâlâ bize yardımını esirge-

memiştir.”

Askerî Ordular Yetmez; Fikir ve Mefkûre Orduları 

Şart!

Sultan Alparslan, İslâm dünyasının yaşadığı fitne-fesa-

dı, darmadağınıklığı, kaosu, yıkımı iliklerine kadar 

yaşayan, yüreği yangın yerine dönen bir Müslüman, 

hedefe kilitlenen bir sultandı.

İslâm dünyasının yaşadığı iç buhranları ve dış sorunları 

hâl yoluna koymayı kafasına koymuştu.

Devasa sorunlarla boğuşuyordu İslâm dünyası: Rafızî-

lik, Batınîlik, Hâricîlik, Mutezililik, Şiîlik, Haşhaşîlik gibi 

akımların yol açtığı köklü, sarsıcı akîdevî, fikrî ve siyasî 

sorunlar, İslâm dünyasının belini büküyor, toparlanıp 

ayağa kalkabilmesini önlüyordu.

Selçuklu Devleti, İslâm dünyasının imdadına adeta 

Hızır gibi yetişti.

Tuğrul Bey, Alparslan ve Melikşah, İslâm dünyasının 

makus talihini yenecek, tarihin akışını değiştirecek 

muazzam ve muazzez bir yolculuk gerçekleştirdiler.

Bu yolculuk, özellikle Alp Arslan’ın bütün kapıları açan 

Malazgirt Zaferi’nden sonra, sonraki Müslüman 

emirlikleri, beylikleri, sultanlıkları, aynı çifte hedefe 

kilitleyecekti: Dışardan gelecek saldırıların püskürtül-

mesi ama bunun için öncelikle içerdeki akîdevî, fikrî, 

siyasî köklü sorunların çözümlenebilmesi.

Alparslan, güçlü ordular kurdu. Ama güçlü ordular bu 

çifte savaşla başa çıkmak için yeterli değildi, bunu çok 

iyi biliyordu.

Askerî ordulardan çok daha güçlü, insanlığın umudu 

olacak köklü bir fikir ve mefkûrenin davasını güdecek, 

dışarıdan gelen küffar saldırılarını püskürtecek, içerde-

ki buhranlara son verecek akîde, fikir ve siyaset sütun-

ları üzerinden yükselecek ilim, irfan ve hikmet orduları 

kurulması gerektiğinin farkındaydı büyük sultan.

Omurga  Kuruldu, Dünya Tarihin Yörüngesi Oluştu-

ruldu

1067 yılında bir devrim yaptı: Nizamiye Medreseleri-

nin temelini attı.

Nureddin Zengi’nin eğitimde başlattığı, Salahaddin 

Eyyûbî’nin siyasette bambaşka ufuklara taşıdığı 

yolculuk da böyle bir ruhla gerçekleştirilmişti.

Gerek Selçuklu’nun gerekse Eyyûbîlerin kalkış noktası, 

İslâm dünyasının makus talihini yenebilmesi için Ehl-i 

Sünnet Omurganın sarsılmaz bir şekilde tesis edilme-

siydi.

İşte Malazgirt ruhu, akîde, fikir ve siyaset sütunları 

üzerinden yükseltilen, ilim ve irfan kanatlarıyla hikmet 

ufuklarına ulaşılan bu Ehl-i Sünnet Omurganın gelecek 

bin yılın hem İslâm tarihini hem de dünya tarihini 

şekillendirecek kapılarını Anadolu’dan açan bir direniş 

ve diriliş ruhunun adı ve miladıdır.

Malazgirt savaşı, askerî ordularla kazanılan bir savaş 

olduğu için değil, ilim, irfan ve hikmet ordularıyla 

kazanılan, bin yıllık Ehl-i Sünnet Omurgayı muhkem 

bir şekilde dikmeyi başaran bir hakikat savaşı olduğu 

için diriltici ve kanatlandırıcı bir ruhtur.

Gök Kubbeni Gözün Gibi Koru!

Osmanlı’nın, bu ruhu tarihten silmek için çökertildiğini, 

Türkiye’nin de bu ruha sahip çıkmaya başladığını 

gösterdiği için kuşatıldığını unutmayalım asla!

Malazgirt ruhu, İslâm dünyasını toparlayan ve tarihin 

akışını değiştiren Ehl-i Sünnet Omurga çökerse, İslâm 

dünyasındaki hiçbir farklı akım, mezhep, meşrebin 

yaşayamaz olduğu gerçeğinin de anlaşılmasını 

sağlayan kucaklayıcı bir ruhtur.

Bu mezhebî bir analiz değil; İslâm dünyasının perperi-

şan olduğu bu zorlu zamanlarda mezhebî analiz 

yapamam.

Şunu söylüyorum: Ehl-i Sünnet, gök kubbemizdir. Gök 

kubbe çökerse, hepimiz altında kalırız.

Malazgirt ruhu, işte bize bu muazzam gök kubbeyi 

inşa etti.

Bu aziz gök kubbeyi ne kadar diri ve dimdik ayakta 

tutabilirsek, o kadar kendimizden emin bir şekilde 

bütün farklılıkları zenginlik olarak görebilir, yeniden 

gelebilir ve tarihin akışını değiştirecek yolculuklara 

Allah’ın lütfuyla yeniden imza atabiliriz.

Fethullah Topaltopalfethullah@gmail.com

        Medeniyet ve Felsefe, ilk baskısını 2016 yılının 

Ağustos ayında yaptı. O günden bu güne çok okundu. 

Prof. Dr. Levent Bayraktar bu kitapta insanı, medeni-

yet tasavvurunu, medeniyeti, birlikte yaşamayı ve 

birlikte var olmayı, ahlâkı, Türk Düşüncesini kaleme 

alıyor. Eserde, bunları yapacak ve yaşayacak olan 

insanoğlunun, kendisini bir özne olarak yeryüzünde 

inşa etmesinin, bilinçli ve iradeli bir varoluş gerçekleş-

tirmesinin önemi anlatılıyor. 

Hoca, Medeniyet Krizine Felsefi Bir Bakış bölümünde 

felsefe ve medeniyetin birbiri ile olan ilişkisinin üzerin-

de duruyor. Felsefeye kültürün ve medeniyetin bir 

bilinci olarak bakmamız gerektiğini ve değerlerle 

kurulan, devam ettirilen medeniyetin günümüzde 

yaşadığı küresel çaptaki krizinin teşhis edilebilmesi 

için felsefi bir birikime ihtiyaç duyulduğu tespitini 

yapıyor bu bölümde.

İnsan, Medeniyet ve Felsefe bölümünde, insanın ruh 

ve bedenden, insanın kurduğu medeniyetin ise maddî 

ve manevî unsurlardan oluştuğunu okuyoruz. Medeni-

yeti kuran insanın hem kendisi hem diğer canlılar hem 

de bütün kâinatın mukadderatından sorumlu bir insan 

olduğunu görüyoruz.

Kimlik ve Kişilik Üzerine’ye geldiğimizde kim olduğu-

muz, içine doğduğumuz, tevarüs ettiğimiz ve öğrendi-

ğimiz tabiat karşılıyor bizi. Kimlikten hareketle oluşan 

kişilikle bireyin yerelden evrensele, kapalıdan açığa 

dönük tekâmülünün üzerinde duruluyor.

Medeniyet Tasavvurunun Temeli: Ahlâk ve Değer’de 

hoca, bize medeniyet tasavvurundan ne umduğumu-

zu, niçin böyle bir şeye ihtiyaç duyduğumuzu soruyor. 

İnsan ve evrenin birbirinden ayrılamayacağını, insanın 

bir değer varlığı olduğunu, insana baktığımızda bir 

anlamda evrenin sırrına baktığımızı vurguluyor. 

İnsanoğlunun ancak etik, estetik ve metafizik değerler-

le eşref-i mahlûkat olabileceğini yazıyor. İnsan etik bir 

şahsiyet olursa, medeniyeti değerlerle inşa ederse 

kan ve gözyaşının değil fakat yaşayan ve yaşatan bir 

medeniyeti görebileceğimizi söylüyor.

Birlikte Yaşamak ve Birlikte Varolmak Üzerine 

bölümünde insanın varoluşunu en yetkin manada 

“ben ve öteki” düalizmini aşarak, etkileşim ve iletişim 

ile sağlayabileceğini okuyoruz. Burada hoca bizlere 

şunu söylüyor: “Değerler alanında insan; dinî, millî ve 

insanî olanı birler, birleyerek oluşur.” (sy:51)

Ben ve Öteki Düalizminden Etik Bir Medeniyet Tasav-

vuruna Doğru bölümünde hoca, peşin hükümlerin 

değil samimi bir ilişki, iletişim ve etkileşim içerisinde 

olunmasının önemini vurguluyor.  Ahlak öznesi olan 

bireyin karşıdaki ile tanış olmak istediğini ve kendisi 

için istediğini onun içinde isteyebilecek seviyeye 

geldiğini Yunus’un dizeleri ile anlatır:

“Sen sana ne sanırsan,

Ayruğa da onu san,

Dört kitabın manası 

Budur eğer var ise” 

İpek Yolu’nda Felsefe ve Hikmet’te felsefe ve hikmetin 

izlerini sürüyor hoca. Kendi ilim, irfan ve hikmetimiz 

ile kopmuş olan bağın yeniden kurulması ile kan ve 

gözyaşının dineceğine işaret ediyor. Türk ve İslam 

düşüncesinin bugüne söyleyeceği çok şey olduğunu 

ve insanlığın bu söyleneceklere ihtiyacı olduğunu dile 

getiriyor. 

Türk Düşünce Hayatının Sorunları ve Türk Düşüncesi-

ne Dair bölümlerinde ise önce Türk Düşüncesi kavra-

mından ne anlamamız gerektiğini, bu düşüncenin 

tarihi ve kültürel köklerini görüyoruz. Türkçenin 

önemini, evrenselleştirilebilir bir Türk Düşüncesini, 

Yunus’u ve bugünün Türk Düşüncesinin kolektif bir 

bilinç oluşumuna katkılarını görüyoruz.

Üniversite Üzerine adlı bölümde hoca, üniversitenin 

kuru bilgi üzerine kurulu olmaması gerektiğini ve 

Türkçenin üniversiteler için önemini vurguluyor. Hiç 

kimsenin bu dünyaya bir başkasının istediği kişi olmak 

için gelmediğini, üniversitelerin bu bağlamda insanın 

kişiliğini inşa yolunda bir fırsat sağlayabileceğini 

söylüyor. 

Kitabın son iki bölümü ise bizlere düşünce tarihimiz-

den örneklerle ahlâk ve şahsiyet kavramlarını okuma 

imkânı veriyor. Bu bölümlerden ilki, Mehmet Âkif’ten 

Nurettin Topçu’ya İsyan Ahlâkı ikincisi ise, Mustafa 

Şekip Tunç’ta Plüralizm ve Şahsiyetçilik başlıklarından 

oluşuyor. 

Malazgirt Ruhu: 
Selçuklunun 
İnsanlık Ufku

Yusuf Kaplan yenisafakwriter

Medeniyet ve Felsefe 

“İnsanoğlunun kim olduğunu, nerede olduğunu, 

buraya nereden geldiğini ve ne yapması gerektiğini 

cevaplandırmadan anlamlı bir varoluş 

gerçekleştirmesi mümkün görünmemektedir.”

Medeniyet ve Felsefe, Levent Bayraktar
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            Malazgirt Zaferi, bir ruhun adıdır; direniş ve diriliş 

ruhunun.

Mekke’den süt emen, Medine’den beslenen, Kudüs’te 

meyve veren hakikat medeniyetinin insanlık çapında 

bir yürüyüşe soyunmasının başlangıç noktası.

Malazgirt, hem İslâm tarihinde hem de insanlık tarihin-

de tarihin akışının, yönünün, yörüngesinin belirlendiği 

bir büyük dönüşümün miladıdır.

İki asırdır ikinci büyük medeniyet krizini yaşıyoruz 

iliklerimize kadar. Birinci büyük medeniyet krizi, 

Selçuklular’ın tarihe girmesiyle aşıldı. Malazgirt, 

bunun miladı olmuştu.

Malazgirt Zaferi’nin 950. yıldönümünde, ikinci krizi 

anlamımızı ve aşmamızı sağlayacak bir Malazgirt 

ruhuna ihtiyacımız var. Bu ruhu yazmıştım, yeniden 

paylaşıyorum sizlerle.

Alparslan: Samimî Bir Müslüman, Asalet ve 

Merhamet Timsali Bir Sultan

Sultan Alparslan, 1030 yılında doğdu, 43 yaşında 

ömrünü doldurdu. Bu kısacık ömrüne hem bu toprakla-

rın insanlarının, hem bütün Müslümanların hem de 

insanlığın kaderinin nihâî yönünü belirleyecek bir 

dünya tarihi haritası sığdırdı.

Sadece dokuz yıl hükümran oldu, dokuz yılda yaptıkla-

rıyla dünya tarihinin alacağı şeklin yörüngesini belirledi.

Anadolu’dan Balkanlar’a, Kuzey Afrika’dan Yemen’e 

kadar dalga dalga, sayha sayha yayılacak Hakikat 

Medeniyeti Çınarı, Sultan Alparslan’ın diktiği işte bu 

dev çınardı.

Böylesi bir çınarı herkes dikemezdi; bu şeref herkese 

lütfedilmezdi.

Sultan Alparslan, her şeyden önce, samimî, ihlaslı, 

donanımlı bir Müslümandı.

Asalet timsali bir sultandı. Adalet, ahlâk ve merhamet 

anıtı bir insandı.

Sadece Müslüman kaynaklar değil, Süryani, Ermeni, 

Rum kaynaklar da, Sultan Alparslan’ı böyle tasvir 

ediyorlardı.

Alparslan, bu hakikati kendisi de açıkça dile getirmiştir: 

“Biz, tertemiz, bid’atten uzak Müslümanlarız. Allah 

rızasını kazanmak için kefenimizle yola çıkmış insanla-

rız. Bu sebepledir ki, Allah Teâlâ bize yardımını esirge-

memiştir.”

Askerî Ordular Yetmez; Fikir ve Mefkûre Orduları 

Şart!

Sultan Alparslan, İslâm dünyasının yaşadığı fitne-fesa-

dı, darmadağınıklığı, kaosu, yıkımı iliklerine kadar 

yaşayan, yüreği yangın yerine dönen bir Müslüman, 

hedefe kilitlenen bir sultandı.

İslâm dünyasının yaşadığı iç buhranları ve dış sorunları 

hâl yoluna koymayı kafasına koymuştu.

Devasa sorunlarla boğuşuyordu İslâm dünyası: Rafızî-

lik, Batınîlik, Hâricîlik, Mutezililik, Şiîlik, Haşhaşîlik gibi 

akımların yol açtığı köklü, sarsıcı akîdevî, fikrî ve siyasî 

sorunlar, İslâm dünyasının belini büküyor, toparlanıp 

ayağa kalkabilmesini önlüyordu.

Selçuklu Devleti, İslâm dünyasının imdadına adeta 

Hızır gibi yetişti.

Tuğrul Bey, Alparslan ve Melikşah, İslâm dünyasının 

makus talihini yenecek, tarihin akışını değiştirecek 

muazzam ve muazzez bir yolculuk gerçekleştirdiler.

Bu yolculuk, özellikle Alp Arslan’ın bütün kapıları açan 

Malazgirt Zaferi’nden sonra, sonraki Müslüman 

emirlikleri, beylikleri, sultanlıkları, aynı çifte hedefe 

kilitleyecekti: Dışardan gelecek saldırıların püskürtül-

mesi ama bunun için öncelikle içerdeki akîdevî, fikrî, 

siyasî köklü sorunların çözümlenebilmesi.

Alparslan, güçlü ordular kurdu. Ama güçlü ordular bu 

çifte savaşla başa çıkmak için yeterli değildi, bunu çok 

iyi biliyordu.

Askerî ordulardan çok daha güçlü, insanlığın umudu 

olacak köklü bir fikir ve mefkûrenin davasını güdecek, 

dışarıdan gelen küffar saldırılarını püskürtecek, içerde-

ki buhranlara son verecek akîde, fikir ve siyaset sütun-

ları üzerinden yükselecek ilim, irfan ve hikmet orduları 

kurulması gerektiğinin farkındaydı büyük sultan.

Omurga  Kuruldu, Dünya Tarihin Yörüngesi Oluştu-

ruldu

1067 yılında bir devrim yaptı: Nizamiye Medreseleri-

nin temelini attı.

Nureddin Zengi’nin eğitimde başlattığı, Salahaddin 

Eyyûbî’nin siyasette bambaşka ufuklara taşıdığı 

yolculuk da böyle bir ruhla gerçekleştirilmişti.

Gerek Selçuklu’nun gerekse Eyyûbîlerin kalkış noktası, 

İslâm dünyasının makus talihini yenebilmesi için Ehl-i 

Sünnet Omurganın sarsılmaz bir şekilde tesis edilme-

siydi.

İşte Malazgirt ruhu, akîde, fikir ve siyaset sütunları 

üzerinden yükseltilen, ilim ve irfan kanatlarıyla hikmet 

ufuklarına ulaşılan bu Ehl-i Sünnet Omurganın gelecek 

bin yılın hem İslâm tarihini hem de dünya tarihini 

şekillendirecek kapılarını Anadolu’dan açan bir direniş 

ve diriliş ruhunun adı ve miladıdır.

Malazgirt savaşı, askerî ordularla kazanılan bir savaş 

olduğu için değil, ilim, irfan ve hikmet ordularıyla 

kazanılan, bin yıllık Ehl-i Sünnet Omurgayı muhkem 

bir şekilde dikmeyi başaran bir hakikat savaşı olduğu 

için diriltici ve kanatlandırıcı bir ruhtur.

Gök Kubbeni Gözün Gibi Koru!

Osmanlı’nın, bu ruhu tarihten silmek için çökertildiğini, 

Türkiye’nin de bu ruha sahip çıkmaya başladığını 

gösterdiği için kuşatıldığını unutmayalım asla!

Malazgirt ruhu, İslâm dünyasını toparlayan ve tarihin 

akışını değiştiren Ehl-i Sünnet Omurga çökerse, İslâm 

dünyasındaki hiçbir farklı akım, mezhep, meşrebin 

yaşayamaz olduğu gerçeğinin de anlaşılmasını 

sağlayan kucaklayıcı bir ruhtur.

Bu mezhebî bir analiz değil; İslâm dünyasının perperi-

şan olduğu bu zorlu zamanlarda mezhebî analiz 

yapamam.

Şunu söylüyorum: Ehl-i Sünnet, gök kubbemizdir. Gök 

kubbe çökerse, hepimiz altında kalırız.

Malazgirt ruhu, işte bize bu muazzam gök kubbeyi 

inşa etti.

Bu aziz gök kubbeyi ne kadar diri ve dimdik ayakta 

tutabilirsek, o kadar kendimizden emin bir şekilde 

bütün farklılıkları zenginlik olarak görebilir, yeniden 

gelebilir ve tarihin akışını değiştirecek yolculuklara 

Allah’ın lütfuyla yeniden imza atabiliriz.

Fethullah Topaltopalfethullah@gmail.com

        Medeniyet ve Felsefe, ilk baskısını 2016 yılının 

Ağustos ayında yaptı. O günden bu güne çok okundu. 

Prof. Dr. Levent Bayraktar bu kitapta insanı, medeni-

yet tasavvurunu, medeniyeti, birlikte yaşamayı ve 

birlikte var olmayı, ahlâkı, Türk Düşüncesini kaleme 

alıyor. Eserde, bunları yapacak ve yaşayacak olan 

insanoğlunun, kendisini bir özne olarak yeryüzünde 

inşa etmesinin, bilinçli ve iradeli bir varoluş gerçekleş-

tirmesinin önemi anlatılıyor. 

Hoca, Medeniyet Krizine Felsefi Bir Bakış bölümünde 

felsefe ve medeniyetin birbiri ile olan ilişkisinin üzerin-

de duruyor. Felsefeye kültürün ve medeniyetin bir 

bilinci olarak bakmamız gerektiğini ve değerlerle 

kurulan, devam ettirilen medeniyetin günümüzde 

yaşadığı küresel çaptaki krizinin teşhis edilebilmesi 

için felsefi bir birikime ihtiyaç duyulduğu tespitini 

yapıyor bu bölümde.

İnsan, Medeniyet ve Felsefe bölümünde, insanın ruh 

ve bedenden, insanın kurduğu medeniyetin ise maddî 

ve manevî unsurlardan oluştuğunu okuyoruz. Medeni-

yeti kuran insanın hem kendisi hem diğer canlılar hem 

de bütün kâinatın mukadderatından sorumlu bir insan 

olduğunu görüyoruz.

Kimlik ve Kişilik Üzerine’ye geldiğimizde kim olduğu-

muz, içine doğduğumuz, tevarüs ettiğimiz ve öğrendi-

ğimiz tabiat karşılıyor bizi. Kimlikten hareketle oluşan 

kişilikle bireyin yerelden evrensele, kapalıdan açığa 

dönük tekâmülünün üzerinde duruluyor.

Medeniyet Tasavvurunun Temeli: Ahlâk ve Değer’de 

hoca, bize medeniyet tasavvurundan ne umduğumu-

zu, niçin böyle bir şeye ihtiyaç duyduğumuzu soruyor. 

İnsan ve evrenin birbirinden ayrılamayacağını, insanın 

bir değer varlığı olduğunu, insana baktığımızda bir 

anlamda evrenin sırrına baktığımızı vurguluyor. 

İnsanoğlunun ancak etik, estetik ve metafizik değerler-

le eşref-i mahlûkat olabileceğini yazıyor. İnsan etik bir 

şahsiyet olursa, medeniyeti değerlerle inşa ederse 

kan ve gözyaşının değil fakat yaşayan ve yaşatan bir 

medeniyeti görebileceğimizi söylüyor.

Birlikte Yaşamak ve Birlikte Varolmak Üzerine 

bölümünde insanın varoluşunu en yetkin manada 

“ben ve öteki” düalizmini aşarak, etkileşim ve iletişim 

ile sağlayabileceğini okuyoruz. Burada hoca bizlere 

şunu söylüyor: “Değerler alanında insan; dinî, millî ve 

insanî olanı birler, birleyerek oluşur.” (sy:51)

Ben ve Öteki Düalizminden Etik Bir Medeniyet Tasav-

vuruna Doğru bölümünde hoca, peşin hükümlerin 

değil samimi bir ilişki, iletişim ve etkileşim içerisinde 

olunmasının önemini vurguluyor.  Ahlak öznesi olan 

bireyin karşıdaki ile tanış olmak istediğini ve kendisi 

için istediğini onun içinde isteyebilecek seviyeye 

geldiğini Yunus’un dizeleri ile anlatır:

“Sen sana ne sanırsan,

Ayruğa da onu san,

Dört kitabın manası 

Budur eğer var ise” 

İpek Yolu’nda Felsefe ve Hikmet’te felsefe ve hikmetin 

izlerini sürüyor hoca. Kendi ilim, irfan ve hikmetimiz 

ile kopmuş olan bağın yeniden kurulması ile kan ve 

gözyaşının dineceğine işaret ediyor. Türk ve İslam 

düşüncesinin bugüne söyleyeceği çok şey olduğunu 

ve insanlığın bu söyleneceklere ihtiyacı olduğunu dile 

getiriyor. 

Türk Düşünce Hayatının Sorunları ve Türk Düşüncesi-

ne Dair bölümlerinde ise önce Türk Düşüncesi kavra-

mından ne anlamamız gerektiğini, bu düşüncenin 

tarihi ve kültürel köklerini görüyoruz. Türkçenin 

önemini, evrenselleştirilebilir bir Türk Düşüncesini, 

Yunus’u ve bugünün Türk Düşüncesinin kolektif bir 

bilinç oluşumuna katkılarını görüyoruz.

Üniversite Üzerine adlı bölümde hoca, üniversitenin 

kuru bilgi üzerine kurulu olmaması gerektiğini ve 

Türkçenin üniversiteler için önemini vurguluyor. Hiç 

kimsenin bu dünyaya bir başkasının istediği kişi olmak 

için gelmediğini, üniversitelerin bu bağlamda insanın 

kişiliğini inşa yolunda bir fırsat sağlayabileceğini 

söylüyor. 

Kitabın son iki bölümü ise bizlere düşünce tarihimiz-

den örneklerle ahlâk ve şahsiyet kavramlarını okuma 

imkânı veriyor. Bu bölümlerden ilki, Mehmet Âkif’ten 

Nurettin Topçu’ya İsyan Ahlâkı ikincisi ise, Mustafa 

Şekip Tunç’ta Plüralizm ve Şahsiyetçilik başlıklarından 

oluşuyor. 

Malazgirt Ruhu: 
Selçuklunun 
İnsanlık Ufku

Yusuf Kaplan yenisafakwriter

Medeniyet ve Felsefe 

“İnsanoğlunun kim olduğunu, nerede olduğunu, 

buraya nereden geldiğini ve ne yapması gerektiğini 

cevaplandırmadan anlamlı bir varoluş 

gerçekleştirmesi mümkün görünmemektedir.”

Medeniyet ve Felsefe, Levent Bayraktar
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rinin üçüncüsünde ölümsüz bir insan grubuyla tanıştırılır. 

Kendilerine Struldbruglar denen bu insanlar alınlarında 

kırmızı bir nokta ile doğarlar ve Gulliver bu insanlar 

üzerinden ölümsüzlüğün nasıl bir şey olabileceğini 

anlatır.  Swift’in bize anlattıkları bize şunu bir kere daha 

gösterir: ölümsüzlük esasında berbat bir şeydir. İlk 

olarak, belirli bir yaştan sonra bu Struldbrugların hayat 

neşesi kalmaz ve seksenden sonra da donuk, hissiz, 

hayatla bağları kopmuş birer insan olup çıkarlar. Sağda 

solda bir yerlere yaslanmış ve var olmalarının hiçbir 

manasının kalmadığı insanlardır artık Struldbruglar. 

Okuduğumuz satılar son derece felsefîdir. Hayata anlam 

katan şeylerden, onu değerli kılan şeylerden biri de 

ölümdür. Her insan sonludur ve ancak ölümlü, sonlu 

olmak sayesinde bu hayatın yükünü kaldırmak 

mümkün olur. Swift’in belli ki kafasını kurcalayan ölüm 

teması kendisinden önceki ve sonraki birçok filozofun 

da ele aldığı temalar arasında yer alır. Montaigne’in en 

önemli denemelerinden birisinin hem başlığı hem de 

girişi Cicero’dan meşhur bir alıntıyla başlar: “felsefe 

yapmak insanın kendisini ölüme hazırlamasından başka 

bir şey değildir”. Ölüm bizim kabul etmemiz gereken ve 

esasında bizler için de hayırlı olandır. 

Oliver Twist, Pip ve Gulliver özelinde söylenen şeyler 

yorumdur ve bunlar gereklidir. Bir edebî eserin diğer 

şey yaşamamasıdır. Oliver Twist olağanüstü gerekçeler 

veya kabiliyetleri sebebiyle içinde bulunduğu bakıme-

vinden kovulmak zorunda kalmaz örneğin. Sadece biraz 

daha fazla yemek istediği için kovulur ve sonrasında 

yaşadıkları da pek olağanüstü değildir. Oliver Twist’in 

Fagin’in eline düşüp suça icbar edildiği gibi gerçek 

hayatta da birçok çocuk birilerinin eline düşüp suça itilir. 

Veya Büyük Umutlar’daki Pip önce fevkalâde yetenekle-

riyle görünmez olup sonrasında ablasının ve eniştesinin 

evini gizlice terk etmez. Ablası dünden razıdır onu 

Havisham’ın yanına vermeye. Sonrasında yaşadıkları da 

çok klişe şeylerdir. Kendisine kalan mirasla zengin olur, 

sınıf atlar ve Londra’da çok farklı bir çevrenin içine girer. 

Fakat sonrasında Güneydoğu İngiltere’deki Kent’e, yani 

başladığı yere geri döner Pip. Bunlar şimdiye kadar belki 

yüzbinlerce kişinin başına gelmiştir ama önemli olan 

bizim bu olanlara nasıl baktığımız, romanı nasıl okudu-

ğumuz önemlidir.

Sözgelimi Pip’in “atom fiziğine de profesörlüğe de lânet 

olsun” kabilinden bir tutumla, kendisine kalan her 

şeyden bir şekilde soyutlanıp Kent’e geri dönmesi ne 

anlama gelir? Pip sıfır noktasına geri dönmüştür. Tabiri 

caizse bir tam tur yapar ve huzuru başladığı yerde bulur. 

Sahip oldukları onu bir anlamda hapis etmiştir. Bir kere 

kendisine sahip olduğu mirası bırakan asla aklına gelme-

          Edebiyat eleştirmeni Terry Castle’a göre hepimiz bir 

“okuryazarlık sonrası” toplumda yaşıyoruz. Çoğumuz bir 

konu hakkında birkaç paragraf okumaktansa kısa bir 

video ile bilgi açığını kapatmayı tercih ediyor. Üstelik 

son zamanlarda bu kısa videoların “kısalık” oranları da 

gittikçe düşüyor. Sözgelimi yarım saatlik bir belgesel de 

artık yeterince kısa değil ve beş dakikalık bir video daha 

tercih edilir hâl alıyor. Birkaç tuşla bütün bilgilerin 

önümüze serilebildiği bir dünyada bu durum çok da 

şaşırtıcı olamaz elbette. Gelgelelim okuryazarlığın 

niteliğinin sürekli olarak değişmesi ve “bilgi kaynakları-

nın” dönüşümü okuma, öğrenme, sabır ve dikkat 

gerektiren farklı alanları etkiliyor.

Roman türü bu alanlar içinde önemli bir yer tutuyor. 

İnsanlar, Castle’ın da altını çizdiği üzere, artık koca koca 

romanları okumak istemiyorlar. Savaş ve Barış 

günümüzdeki birçok okur için fazla uzun veya nice 

cesametli romanda takibi zor olan çok fazla karakter var. 

Burada da devreye o uzun metinleri kısaltan veya bir 

kısa video ile “anlatan” bazı aracılar giriyor. Romanın 

kendisinin değil bu aracıların tercih edilmesi ise niteliksiz-

liği beraberinde getiriyor. Bir kere bu aracılar bizi bir 

romanın ne olduğu bilgisinden mahrum ediyor ve 

romanı basit bir eğlence aracına dönüştürüyor. Böylesi 

bir vasatta roman türünün ne olduğunu ve romanın çok 
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katmanlılığını hatırlatmak da edebiyat eleştirisine 

düşecektir. Zira ancak bu yolla iyi bir okur olmanın 

gerektirdiği sabırdan ve temkinden mahrum olmanın 

nasıl bir kayıp olduğu anlaşılabilir.

İlk olarak şununla başlamak yerinde olacaktır: Romanlar 

kendine has bir okuma kültürü ve niteliği gerektirir. 

Hatta bütün büyük klasiklere ve daha başka birçok 

romana tatbik edilebilecek şu temel soruyla başlayalım: 

Bir roman nasıl okunmalıdır? Tabii bu soruyu başka 

sorular izleyecektir: Romanlar içlerinde ne gibi unsurlar 

barındırır? Felsefî, epistemolojik kaynaklar olarak bize 

sundukları bir şeyler var mıdır? Romanlar sadece vakit 

geçirmek için paragraflara dökülen birer kurgudan 

ibaret değildir. Burada romanların “içinde bulundukları, 

yazıldıkları toplum ile” aralarındaki bağların ötesinde bir 

şeylerden bahsetmek de gerekir, bu bağların gerçekten 

var olduğunu unutmadan.

Romanlar varoluşa dair, topluma dair, bireye dair açılım-

lar sunar bize. On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılda 

çoğu roman bireyin yolculuğunu, sergüzeştini kuşatır ve 

biz bu ferdî yolculuk boyunca kahramanın birçok farklı 

duruma maruz kaldığını görürüz. Belki de işin en ironik 

yanlarından birisi, sergüzeştiyle bize birçok şey öğreten 

kahramanın aslında hemen hemen hiç olağanüstü bir 

yecek, gelse de ağzının tadı baştan kaçacak Abel 

Magwitch adında bir suçludur. Yine geldik “suç” kavra-

mına. Oliver Twist romanında olduğu gibi Büyük Umut-

lar’da da suç merkezî bir temadır. Her iki romandaki iki 

karaktere (Oliver Twist ve Abel Magwitch) suçlu nazarıy-

la mı bakmak gerekir? Oliver Twist gerçekten bir suçlu 

mu? “Kabahat onda” demek mi gerekir yoksa “onu bu 

hallere düşüren toplum utansın” mı? Charles Dickens 

her iki romanda da bizi bu ikilem içinde bırakır ve cevabı 

bir çırpıda vermemize müsaade etmez. İşte bu Pip bu 

sevmediği Abel Magwitch’in eliyle zengin olmuştur. 

Terry Eagleton’un yorumuna bağlı kalarak söylemek 

gerekirse, Pip’in sahip olduğu o şatafatın bir adım 

gerisinde kanunsuz, suçlu, hapse mahkum edilmiş bir 

fail yatmaktadır. Bir Pip karakterinden yola çıkıp koca 

medeniyetler bütününe ulaşırız buradan. Her medenili-

ğin ardında o medeniliği hazırlayan bir barbarlık vardır, 

lâkin o barbar hafızanın geri gelmemesi, bize o medeni-

yetleri miras bırakan barbar failin birden karşımızda 

dikilmemesi gerekir. Eğer onunla karşılaşırsak tadımız 

kaçar ve tası tarağı bırakıp köyümüze dönmemiz gereke-

bilir. Pip’in başına gelen işte budur. Abel Magwitch Pip'e 

'Sen ipeklerde yaşayasın diye ben taşlarda uyudum', der.

Sadece hayata dair konularla ilgilenmez romanlar, 

ölümle ilgili çok ilginç şeyler bulmak da mümkündür. 

Jonathan Swift’in meşhur kahramanı Gulliver, seyahatle-

edebî eserler ve felsefî, sistematik düşüncelerle bağlantı-

sını bu yorumlar sayesinde yapabiliriz ancak. Bir yandan 

da bir edebî esere dair hiçbir yorumun o edebî eserin 

kendisini aşamayacağını akılda tutmalıyız. Karamazov 

Kardeşler hakkında yazılacak hiçbir kitap veya makale 

romanın kendisinden daha fazla okunamaz. Fakat bu 

edebiyat eleştirisini gereksiz kılmaz. Edebiyat eleştirisi-

nin varlığı bize okuryazar bir toplum olmaktan uzaklaş-

manın ne derece tehlikeli olabileceğini gösterebilir. Siz 

birkaç dakikalık bir videoyla Büyük Umutlar’da anahatla-

rıyla neler olup bittiğini öğrenebilirsiniz ama romanın 

bir yerinde aniden Magwitch ile Pip’in karşılaşmasının 

ne anlama geldiğini idrak edebilmeniz için birkaç dakika-

lık video asla yeterli olamaz. Veya Büyük Umutlar 

romanı üzerinden bir medeniyet eleştirisi yapıp eleştiri-

nizi Walter Benjamin’den bir alıntıyla süsleyecekseniz 

de roman özeti okumaktan daha fazlasına ihtiyaç duyar-

sınız. Bir romanı mümkün olan en iyi şekilde anlamak ve 

bir adım öteye geçip onu belirli bir perspektife oturtmak 

ve felsefesini yapmak için yegâne çözüm oturup o 

romanı okumaktır. Bu da hayattan bir derece kopmayı 

gerektiriyor. Ama bunda korkulacak bir yan yok. Zaten 

Sokrates bize filozofun bir yarı-ölü olduğunu söyleme-

miş miydi?
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rinin üçüncüsünde ölümsüz bir insan grubuyla tanıştırılır. 

Kendilerine Struldbruglar denen bu insanlar alınlarında 

kırmızı bir nokta ile doğarlar ve Gulliver bu insanlar 

üzerinden ölümsüzlüğün nasıl bir şey olabileceğini 

anlatır.  Swift’in bize anlattıkları bize şunu bir kere daha 

gösterir: ölümsüzlük esasında berbat bir şeydir. İlk 

olarak, belirli bir yaştan sonra bu Struldbrugların hayat 

neşesi kalmaz ve seksenden sonra da donuk, hissiz, 

hayatla bağları kopmuş birer insan olup çıkarlar. Sağda 

solda bir yerlere yaslanmış ve var olmalarının hiçbir 

manasının kalmadığı insanlardır artık Struldbruglar. 

Okuduğumuz satılar son derece felsefîdir. Hayata anlam 

katan şeylerden, onu değerli kılan şeylerden biri de 

ölümdür. Her insan sonludur ve ancak ölümlü, sonlu 

olmak sayesinde bu hayatın yükünü kaldırmak 

mümkün olur. Swift’in belli ki kafasını kurcalayan ölüm 

teması kendisinden önceki ve sonraki birçok filozofun 

da ele aldığı temalar arasında yer alır. Montaigne’in en 

önemli denemelerinden birisinin hem başlığı hem de 

girişi Cicero’dan meşhur bir alıntıyla başlar: “felsefe 

yapmak insanın kendisini ölüme hazırlamasından başka 

bir şey değildir”. Ölüm bizim kabul etmemiz gereken ve 

esasında bizler için de hayırlı olandır. 

Oliver Twist, Pip ve Gulliver özelinde söylenen şeyler 

yorumdur ve bunlar gereklidir. Bir edebî eserin diğer 

şey yaşamamasıdır. Oliver Twist olağanüstü gerekçeler 

veya kabiliyetleri sebebiyle içinde bulunduğu bakıme-

vinden kovulmak zorunda kalmaz örneğin. Sadece biraz 

daha fazla yemek istediği için kovulur ve sonrasında 

yaşadıkları da pek olağanüstü değildir. Oliver Twist’in 

Fagin’in eline düşüp suça icbar edildiği gibi gerçek 

hayatta da birçok çocuk birilerinin eline düşüp suça itilir. 

Veya Büyük Umutlar’daki Pip önce fevkalâde yetenekle-

riyle görünmez olup sonrasında ablasının ve eniştesinin 

evini gizlice terk etmez. Ablası dünden razıdır onu 

Havisham’ın yanına vermeye. Sonrasında yaşadıkları da 

çok klişe şeylerdir. Kendisine kalan mirasla zengin olur, 

sınıf atlar ve Londra’da çok farklı bir çevrenin içine girer. 

Fakat sonrasında Güneydoğu İngiltere’deki Kent’e, yani 

başladığı yere geri döner Pip. Bunlar şimdiye kadar belki 

yüzbinlerce kişinin başına gelmiştir ama önemli olan 

bizim bu olanlara nasıl baktığımız, romanı nasıl okudu-

ğumuz önemlidir.

Sözgelimi Pip’in “atom fiziğine de profesörlüğe de lânet 

olsun” kabilinden bir tutumla, kendisine kalan her 

şeyden bir şekilde soyutlanıp Kent’e geri dönmesi ne 

anlama gelir? Pip sıfır noktasına geri dönmüştür. Tabiri 

caizse bir tam tur yapar ve huzuru başladığı yerde bulur. 

Sahip oldukları onu bir anlamda hapis etmiştir. Bir kere 

kendisine sahip olduğu mirası bırakan asla aklına gelme-

          Edebiyat eleştirmeni Terry Castle’a göre hepimiz bir 

“okuryazarlık sonrası” toplumda yaşıyoruz. Çoğumuz bir 

konu hakkında birkaç paragraf okumaktansa kısa bir 

video ile bilgi açığını kapatmayı tercih ediyor. Üstelik 

son zamanlarda bu kısa videoların “kısalık” oranları da 

gittikçe düşüyor. Sözgelimi yarım saatlik bir belgesel de 

artık yeterince kısa değil ve beş dakikalık bir video daha 

tercih edilir hâl alıyor. Birkaç tuşla bütün bilgilerin 

önümüze serilebildiği bir dünyada bu durum çok da 

şaşırtıcı olamaz elbette. Gelgelelim okuryazarlığın 

niteliğinin sürekli olarak değişmesi ve “bilgi kaynakları-

nın” dönüşümü okuma, öğrenme, sabır ve dikkat 

gerektiren farklı alanları etkiliyor.

Roman türü bu alanlar içinde önemli bir yer tutuyor. 

İnsanlar, Castle’ın da altını çizdiği üzere, artık koca koca 

romanları okumak istemiyorlar. Savaş ve Barış 

günümüzdeki birçok okur için fazla uzun veya nice 

cesametli romanda takibi zor olan çok fazla karakter var. 

Burada da devreye o uzun metinleri kısaltan veya bir 

kısa video ile “anlatan” bazı aracılar giriyor. Romanın 

kendisinin değil bu aracıların tercih edilmesi ise niteliksiz-

liği beraberinde getiriyor. Bir kere bu aracılar bizi bir 

romanın ne olduğu bilgisinden mahrum ediyor ve 

romanı basit bir eğlence aracına dönüştürüyor. Böylesi 

bir vasatta roman türünün ne olduğunu ve romanın çok 

YORUM YORUM

katmanlılığını hatırlatmak da edebiyat eleştirisine 

düşecektir. Zira ancak bu yolla iyi bir okur olmanın 

gerektirdiği sabırdan ve temkinden mahrum olmanın 

nasıl bir kayıp olduğu anlaşılabilir.

İlk olarak şununla başlamak yerinde olacaktır: Romanlar 

kendine has bir okuma kültürü ve niteliği gerektirir. 

Hatta bütün büyük klasiklere ve daha başka birçok 

romana tatbik edilebilecek şu temel soruyla başlayalım: 

Bir roman nasıl okunmalıdır? Tabii bu soruyu başka 

sorular izleyecektir: Romanlar içlerinde ne gibi unsurlar 

barındırır? Felsefî, epistemolojik kaynaklar olarak bize 

sundukları bir şeyler var mıdır? Romanlar sadece vakit 

geçirmek için paragraflara dökülen birer kurgudan 

ibaret değildir. Burada romanların “içinde bulundukları, 

yazıldıkları toplum ile” aralarındaki bağların ötesinde bir 

şeylerden bahsetmek de gerekir, bu bağların gerçekten 

var olduğunu unutmadan.

Romanlar varoluşa dair, topluma dair, bireye dair açılım-

lar sunar bize. On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılda 

çoğu roman bireyin yolculuğunu, sergüzeştini kuşatır ve 

biz bu ferdî yolculuk boyunca kahramanın birçok farklı 

duruma maruz kaldığını görürüz. Belki de işin en ironik 

yanlarından birisi, sergüzeştiyle bize birçok şey öğreten 

kahramanın aslında hemen hemen hiç olağanüstü bir 

yecek, gelse de ağzının tadı baştan kaçacak Abel 

Magwitch adında bir suçludur. Yine geldik “suç” kavra-

mına. Oliver Twist romanında olduğu gibi Büyük Umut-

lar’da da suç merkezî bir temadır. Her iki romandaki iki 

karaktere (Oliver Twist ve Abel Magwitch) suçlu nazarıy-

la mı bakmak gerekir? Oliver Twist gerçekten bir suçlu 

mu? “Kabahat onda” demek mi gerekir yoksa “onu bu 

hallere düşüren toplum utansın” mı? Charles Dickens 

her iki romanda da bizi bu ikilem içinde bırakır ve cevabı 

bir çırpıda vermemize müsaade etmez. İşte bu Pip bu 

sevmediği Abel Magwitch’in eliyle zengin olmuştur. 

Terry Eagleton’un yorumuna bağlı kalarak söylemek 

gerekirse, Pip’in sahip olduğu o şatafatın bir adım 

gerisinde kanunsuz, suçlu, hapse mahkum edilmiş bir 

fail yatmaktadır. Bir Pip karakterinden yola çıkıp koca 

medeniyetler bütününe ulaşırız buradan. Her medenili-

ğin ardında o medeniliği hazırlayan bir barbarlık vardır, 

lâkin o barbar hafızanın geri gelmemesi, bize o medeni-

yetleri miras bırakan barbar failin birden karşımızda 

dikilmemesi gerekir. Eğer onunla karşılaşırsak tadımız 

kaçar ve tası tarağı bırakıp köyümüze dönmemiz gereke-

bilir. Pip’in başına gelen işte budur. Abel Magwitch Pip'e 

'Sen ipeklerde yaşayasın diye ben taşlarda uyudum', der.

Sadece hayata dair konularla ilgilenmez romanlar, 

ölümle ilgili çok ilginç şeyler bulmak da mümkündür. 

Jonathan Swift’in meşhur kahramanı Gulliver, seyahatle-

edebî eserler ve felsefî, sistematik düşüncelerle bağlantı-

sını bu yorumlar sayesinde yapabiliriz ancak. Bir yandan 

da bir edebî esere dair hiçbir yorumun o edebî eserin 

kendisini aşamayacağını akılda tutmalıyız. Karamazov 

Kardeşler hakkında yazılacak hiçbir kitap veya makale 

romanın kendisinden daha fazla okunamaz. Fakat bu 

edebiyat eleştirisini gereksiz kılmaz. Edebiyat eleştirisi-

nin varlığı bize okuryazar bir toplum olmaktan uzaklaş-

manın ne derece tehlikeli olabileceğini gösterebilir. Siz 

birkaç dakikalık bir videoyla Büyük Umutlar’da anahatla-

rıyla neler olup bittiğini öğrenebilirsiniz ama romanın 

bir yerinde aniden Magwitch ile Pip’in karşılaşmasının 

ne anlama geldiğini idrak edebilmeniz için birkaç dakika-

lık video asla yeterli olamaz. Veya Büyük Umutlar 

romanı üzerinden bir medeniyet eleştirisi yapıp eleştiri-

nizi Walter Benjamin’den bir alıntıyla süsleyecekseniz 

de roman özeti okumaktan daha fazlasına ihtiyaç duyar-

sınız. Bir romanı mümkün olan en iyi şekilde anlamak ve 

bir adım öteye geçip onu belirli bir perspektife oturtmak 

ve felsefesini yapmak için yegâne çözüm oturup o 

romanı okumaktır. Bu da hayattan bir derece kopmayı 

gerektiriyor. Ama bunda korkulacak bir yan yok. Zaten 

Sokrates bize filozofun bir yarı-ölü olduğunu söyleme-
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makastır. Bir evde, ki kadın beygirlere, erkek mutfa-

ğa karıșır, o evde hayır yoktur.” 

Risalesini milletçe “terakki ve selametin yegâne sebebi” 

olarak gördüğü kadınların ıslahı ihtiyacına mebni 

kaleme aldığını söyleyen Şemseddin Sâmi, zekâ ve akıl 

konusunda erkeklerden hiçbir farkı bulunmayan kadınla-

rın “seriü’l intikal” yani daha çabuk kavrayıp öğrenme 

yetisine sahip olduklarını da ifade etmektedir. 

“Kadınlar, nev’i beșerin nısfıdır.”

Şemseddin Sâmi, erkekler tarafından kendileri için 

zararlı ve faydasız olarak addettikleri pek çok ilimden 

yoksun bırakılan kadınların, zekâ ve ferasetlerini “fistan-

larının dantelaları” gibi ehemmiyetsiz işlere harcadıkları-

nı teessüfle dile getirir. Böylece zekâları akıllara şaşkın-

lık verebilecek olan kadınların insanlığa sunabileceği 

birçok faydalı hizmetten de mahrum kalındığına işaret 

eder.

Sâmi’nin Kadınlar risâlesindeki 24. yazı ise kadınların 

örtünmesi bahsine ayrılmış olup, yazar bu konuyla 

alakalı görüşlerini de şöyle dile getirmektedir:

“Kur’an-ı Kerîm’in mesturiyyet bahsinde tayin ettiği 

hudud, Hazret-i Nebi ve ashab-ı kirâmın kadınları-

nın en mühim mecâlis ve mehâfile girip beyan-ı rey 

etmelerine, her ișe karıșmalarına ve hatta muhare-

beye bile gitmelerine mâni olmadı.”

Avrupalıların İslam dininde kadının yeri hakkındaki 

daki yeri, çalışma hayatında yer almaları ve erkeklerle 

eşit eğitim hakkına sahip olmaları gibi mevzular hem 

periyodik yayınlarla hem de kadın dernekleri vasıtasıyla 

kamuoyunda daha geniş yankı bulmaya başlar. Döne-

min önde gelen devlet adamlarının eşleri ve kızlarının 

da (Cevdet Pașa’nın kızı Fatma Aliye, Ahmet Muhtar 

Pașa’nın kızı Nimet Muhtar, Macar Osman Pașa’nın 

kızı Nigar binti Osman gibi), kadın haklarına yönelik 

faaliyetlere öncülük ettikleri görülür. Kadınların yanı 

sıra, Namık Kemal ve Ahmed Mithat Efendi gibi birçok 

aydın şahsiyet de yazılarında kadın haklarına ve 

problemlerine geniş şekilde yer verirler. Şemseddin 

Sâmi’nin kadına dair birçok meseleyi müstakil olarak ele 

aldığı ve bu yönüyle Osmanlı basınındaki ilk örnekler-

den birini teşkil eden Kadınlar adlı risâlesi de böyle bir 

ortamda, 1879 [h.1296] yılında Mihran Matbaası tarafın-

dan yayınlanır. Sâmi’nin bu eseri, “Cep Kütüphanesi” 

adlı serisinin üçüncü kitabıdır ve 34 bölüm, 96 sayfadan 

oluşmaktadır. 

“Cemiyet-i Beşeriyenin Esası, Ahlâk-ı Umumiyenin 

Rüknü Kadındır.”

        Bütün hayatını Türk dili ve kültürüne adamış bir fikir 

adamı olan Şemseddin Sâmi (1850-1904), romanları, 

tiyatro denemeleri, telif ve tercüme eserleri, dil ve 

sözlük çalışmalarıyla Türk edebiyatının köşe taşlarından 

biri olduğu kadar, Osmanlı Devleti’nde Türk milliyetçiliği 

fikrinin gelişmesinde de büyük katkıları bulunan mühim 

bir şahsiyettir. Şemseddin Sâmi’nin altı ciltlik meşhur 

Kāmusü’l A’lâm adlı ansiklopedik eserinde yer alan 

birçok yazısı, çığır açan kelime dağarcığı ve öncü fikirleri 

ihtiva etmesinin dışında, ulusal söylemin ortaya çıkması-

na katkıda bulunan kurucu metinler arasında sayılmala-

rı bakımından da önemini muhafaza etmektedir.

Çağının Ötesinde Bir Osmanlı Münevveri: Sâmi 

Frashëri 

1 Haziran 1850’de Yanya (Janinë) vilâyeti Ergiri (Gjirokast-

ra) sancağının Premedi (Përmet) kazasına bağlı Fraşiri 

(Frashëri) köyünde doğan ve Arnavutça literatürde 

daha çok Sâmi Frashëri olarak bilinen Şemseddin 

Efendi, küçük yaşta anne ve babasını kaybeder. Ardın-

dan kardeşleriyle birlikte Yanya’ya giderek burada 

ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA

modern bir öğrenim programının tatbik edildiği 

Zosimea Rum Lisesi’ne kaydolur.  Okulun 8 yıllık öğreni-

mini 7 yılda tamamlayan Sâmi Efendi, Rum, Yunan, 

Fransız ve İtalyan dillerinin yanı sıra Arapça ve Farsça da 

öğrenir. Üç yıl sonra İstanbul’a gelerek Matbuat 

Kalem’inde çalışmaya başlayan Sâmi Efendi, hayatı 

boyunca edebiyatta yenilik taraftarı olmuş ve eski-yeni 

tartışmalarında da her zaman bu görüşü savunmuştur. 

Bu yazımızda, eserleri üzerine geçmişten bugüne kadar 

çok sayıda inceleme kaleme alınan bu çok yönlü Osman-

lı münevverinin “Kadınlar” adlı risâlesinde öne sürdüğü 

fikirleri ana hatlarıyla ele alacağız. 

Osmanlı Kadın Hareketi

Tanzimat’ın ilânı (1839) ile birlikte Osmanlı İmparatorlu-

ğu’nda hemen her alanda kendisini gösteren değişim 

süreci, edebiyat ve basına da yansır. Özellikle II. Meşruti-

yet’in ilânından sonra daha sistematik bir hâl alan 

Osmanlı kadın hareketinin bir parçası olan kadın dergile-

rinin sayısı da bu tarihten itibaren artmaya başlar. Kadın 

erkek eşitliği meselesi, kadınların toplum ve aile hayatın-

Sâmi’ye göre kadınlar, ailenin temelidir. Aile, insanı 

“hâl-i temeddüde koyan” ve “canavarlıktan çıkaran” 

kutsal bir birliktir. Özellikle kadınların eğitimi meselesi-

ne vurgu yapan Sâmi, toplumun medeni ve ahlaklı 

olmasının çocukların terbiye ve eğitiminden geçtiğini 

ifade etmektedir. Bunu gerçekleştirecek olan kadının ise 

bilgili ve ahlaklı olması şarttır. Sâmi Efendi, bu meseleyi 

izah ederken Avrupa tarihinden bazı örneklere de yer 

vermektedir:

“Büyük Bonaparte Fransa’nın meşahir-i nisasından 

Madam Kampan’a ‘Fransa’da çocukların terbiye 

olunmak için ne kusurları vardır?’ dediğinde, 

Madam Kampan, ‘Valideleridir.’ cevabını vermiştir. 

Bunun üzerine Bonapart da ‘bir çocuğun istikbali 

validesinin elindedir.’ diyerek mukabelede bulun-

muştur. İngiliz hükemâsından biri ise ‘tabiatın 

kılıcımız üzerinde tahrir ve hakketmek için kullandı-

ğı kalem kadındır.’ demiştir.”

Esasında, Şemseddin Sâmi gibi birçok Osmanlı aydınının 

buna benzer söylemlerinin temelinde yatan düşünce, 

“kadının eş ve annelik rolünü daha iyi yapabilmesi” şeklin-

de izah edilebilir. Her ne kadar kadınların birçok mesleği 

(doktorluk, terzilik, ticaret, eczacılık vb.) erkekler gibi 

icra edebileceklerini hatta bazı mesleklerde erkeklerden 

daha başarılı olabileceklerini savunsalar da onların “aslî” 

vazifesinin annelik ve çocuk yetiştirmek olduğunu 

vurgulamaktan vazgeçmezler   :

“Kadın fakr u zarurete karșı bir askerdir; vatanı ev, 

istihkâmı sa’y, fenn-i harbi idare, silahı iğne ve 

yanlış isnadâtlarını eleştiren Şemseddin Sâmi, İslam 

dinine atfedilen pek çok şeyin esasında dinin emir ve 

tavsiyelerinin yanlış anlaşılması ve uygulanmasından 

kaynaklandığını ifade eder. Kadının bir eşya, bir mal- 

mülk ve esir sıfatıyla addedilmesi meselesinin, Hazret-i 

Fahri Kâinat’ın bu konuda Hazreti Hatice, Ayşe ve 

Fatıma’ya buyurduğu riayet ve itibarın göz önünde 

bulundurulmasıyla İslam’da asla yeri bulunmayan bir 

davranış olduğunun anlaşılmasına kâfi geleceğini vurgu-

lamaktadır. Şemseddin Sâmi’ye göre Din-i İslam, kadın-

ları hiçbir şeyden mahrum ve müstesna bırakmamıştır. 

Kuran-ı Kerim’in her bir emir ve yasağı “müslimîn” ve 

“müslimât”, “müminîn” ve müminât” olarak zikredilmek-

tedir. İtikat, ibadet ve amellerin ilim ve okuma yazmaya 

mütevakkıf bulunduğunu ifade eden Sâmi, bu itikad ve 

ibadattan hariç tutulmayan kadınların da ilim ve okuma 

yazmayı bilmeye mecbur olduklarına işaret etmektedir. 

Nitekim bu konudaki kitapların hem erkekler hem de 

kadınlar için kaleme alındığı görülmektedir. 

“Biz, yani alelumum ümem-i İslâmiye, terakki ve 

temeddüdüne muhtaç olup, bu maksadımıza nail 

olabilmek için bir tarik aramakta olduğumuzdan, o 

tarikin mebdeini kadınların terbiyesinde aramalı-

yız. Şeriatın kendilerine verdiği hukuktan kendileri-

ni mahrum bırakmamaya ve hikmet-i hilkat ve 

tabiatın kendilerine tayin ettiği vezâifi icra ettirme-

ye ve bir taraftan da Avrupa kadınları indinde mer’î 

olan bazı âdât ve merâsim-i gayr-i memdûhânın 

âsâr-ı medeniyetle beraber, kadınlarımızın ahlâk 

ve ahvâline duhûl ve sirayet etmemesine fevkalâde 

dikkat etmeliyiz.”
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makastır. Bir evde, ki kadın beygirlere, erkek mutfa-

ğa karıșır, o evde hayır yoktur.” 

Risalesini milletçe “terakki ve selametin yegâne sebebi” 

olarak gördüğü kadınların ıslahı ihtiyacına mebni 

kaleme aldığını söyleyen Şemseddin Sâmi, zekâ ve akıl 

konusunda erkeklerden hiçbir farkı bulunmayan kadınla-

rın “seriü’l intikal” yani daha çabuk kavrayıp öğrenme 

yetisine sahip olduklarını da ifade etmektedir. 

“Kadınlar, nev’i beșerin nısfıdır.”

Şemseddin Sâmi, erkekler tarafından kendileri için 

zararlı ve faydasız olarak addettikleri pek çok ilimden 

yoksun bırakılan kadınların, zekâ ve ferasetlerini “fistan-

larının dantelaları” gibi ehemmiyetsiz işlere harcadıkları-

nı teessüfle dile getirir. Böylece zekâları akıllara şaşkın-

lık verebilecek olan kadınların insanlığa sunabileceği 

birçok faydalı hizmetten de mahrum kalındığına işaret 

eder.

Sâmi’nin Kadınlar risâlesindeki 24. yazı ise kadınların 

örtünmesi bahsine ayrılmış olup, yazar bu konuyla 

alakalı görüşlerini de şöyle dile getirmektedir:

“Kur’an-ı Kerîm’in mesturiyyet bahsinde tayin ettiği 

hudud, Hazret-i Nebi ve ashab-ı kirâmın kadınları-

nın en mühim mecâlis ve mehâfile girip beyan-ı rey 

etmelerine, her ișe karıșmalarına ve hatta muhare-

beye bile gitmelerine mâni olmadı.”

Avrupalıların İslam dininde kadının yeri hakkındaki 

daki yeri, çalışma hayatında yer almaları ve erkeklerle 

eşit eğitim hakkına sahip olmaları gibi mevzular hem 

periyodik yayınlarla hem de kadın dernekleri vasıtasıyla 

kamuoyunda daha geniş yankı bulmaya başlar. Döne-

min önde gelen devlet adamlarının eşleri ve kızlarının 

da (Cevdet Pașa’nın kızı Fatma Aliye, Ahmet Muhtar 

Pașa’nın kızı Nimet Muhtar, Macar Osman Pașa’nın 

kızı Nigar binti Osman gibi), kadın haklarına yönelik 

faaliyetlere öncülük ettikleri görülür. Kadınların yanı 

sıra, Namık Kemal ve Ahmed Mithat Efendi gibi birçok 

aydın şahsiyet de yazılarında kadın haklarına ve 

problemlerine geniş şekilde yer verirler. Şemseddin 

Sâmi’nin kadına dair birçok meseleyi müstakil olarak ele 

aldığı ve bu yönüyle Osmanlı basınındaki ilk örnekler-

den birini teşkil eden Kadınlar adlı risâlesi de böyle bir 

ortamda, 1879 [h.1296] yılında Mihran Matbaası tarafın-

dan yayınlanır. Sâmi’nin bu eseri, “Cep Kütüphanesi” 

adlı serisinin üçüncü kitabıdır ve 34 bölüm, 96 sayfadan 

oluşmaktadır. 

“Cemiyet-i Beşeriyenin Esası, Ahlâk-ı Umumiyenin 

Rüknü Kadındır.”

        Bütün hayatını Türk dili ve kültürüne adamış bir fikir 

adamı olan Şemseddin Sâmi (1850-1904), romanları, 

tiyatro denemeleri, telif ve tercüme eserleri, dil ve 

sözlük çalışmalarıyla Türk edebiyatının köşe taşlarından 

biri olduğu kadar, Osmanlı Devleti’nde Türk milliyetçiliği 

fikrinin gelişmesinde de büyük katkıları bulunan mühim 

bir şahsiyettir. Şemseddin Sâmi’nin altı ciltlik meşhur 

Kāmusü’l A’lâm adlı ansiklopedik eserinde yer alan 

birçok yazısı, çığır açan kelime dağarcığı ve öncü fikirleri 

ihtiva etmesinin dışında, ulusal söylemin ortaya çıkması-

na katkıda bulunan kurucu metinler arasında sayılmala-

rı bakımından da önemini muhafaza etmektedir.

Çağının Ötesinde Bir Osmanlı Münevveri: Sâmi 

Frashëri 

1 Haziran 1850’de Yanya (Janinë) vilâyeti Ergiri (Gjirokast-

ra) sancağının Premedi (Përmet) kazasına bağlı Fraşiri 

(Frashëri) köyünde doğan ve Arnavutça literatürde 

daha çok Sâmi Frashëri olarak bilinen Şemseddin 

Efendi, küçük yaşta anne ve babasını kaybeder. Ardın-

dan kardeşleriyle birlikte Yanya’ya giderek burada 

ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA

modern bir öğrenim programının tatbik edildiği 

Zosimea Rum Lisesi’ne kaydolur.  Okulun 8 yıllık öğreni-

mini 7 yılda tamamlayan Sâmi Efendi, Rum, Yunan, 

Fransız ve İtalyan dillerinin yanı sıra Arapça ve Farsça da 

öğrenir. Üç yıl sonra İstanbul’a gelerek Matbuat 

Kalem’inde çalışmaya başlayan Sâmi Efendi, hayatı 

boyunca edebiyatta yenilik taraftarı olmuş ve eski-yeni 

tartışmalarında da her zaman bu görüşü savunmuştur. 

Bu yazımızda, eserleri üzerine geçmişten bugüne kadar 

çok sayıda inceleme kaleme alınan bu çok yönlü Osman-

lı münevverinin “Kadınlar” adlı risâlesinde öne sürdüğü 

fikirleri ana hatlarıyla ele alacağız. 

Osmanlı Kadın Hareketi

Tanzimat’ın ilânı (1839) ile birlikte Osmanlı İmparatorlu-

ğu’nda hemen her alanda kendisini gösteren değişim 

süreci, edebiyat ve basına da yansır. Özellikle II. Meşruti-

yet’in ilânından sonra daha sistematik bir hâl alan 

Osmanlı kadın hareketinin bir parçası olan kadın dergile-

rinin sayısı da bu tarihten itibaren artmaya başlar. Kadın 

erkek eşitliği meselesi, kadınların toplum ve aile hayatın-

Sâmi’ye göre kadınlar, ailenin temelidir. Aile, insanı 

“hâl-i temeddüde koyan” ve “canavarlıktan çıkaran” 

kutsal bir birliktir. Özellikle kadınların eğitimi meselesi-

ne vurgu yapan Sâmi, toplumun medeni ve ahlaklı 

olmasının çocukların terbiye ve eğitiminden geçtiğini 

ifade etmektedir. Bunu gerçekleştirecek olan kadının ise 

bilgili ve ahlaklı olması şarttır. Sâmi Efendi, bu meseleyi 

izah ederken Avrupa tarihinden bazı örneklere de yer 

vermektedir:

“Büyük Bonaparte Fransa’nın meşahir-i nisasından 

Madam Kampan’a ‘Fransa’da çocukların terbiye 

olunmak için ne kusurları vardır?’ dediğinde, 

Madam Kampan, ‘Valideleridir.’ cevabını vermiştir. 

Bunun üzerine Bonapart da ‘bir çocuğun istikbali 

validesinin elindedir.’ diyerek mukabelede bulun-

muştur. İngiliz hükemâsından biri ise ‘tabiatın 

kılıcımız üzerinde tahrir ve hakketmek için kullandı-

ğı kalem kadındır.’ demiştir.”

Esasında, Şemseddin Sâmi gibi birçok Osmanlı aydınının 

buna benzer söylemlerinin temelinde yatan düşünce, 

“kadının eş ve annelik rolünü daha iyi yapabilmesi” şeklin-

de izah edilebilir. Her ne kadar kadınların birçok mesleği 

(doktorluk, terzilik, ticaret, eczacılık vb.) erkekler gibi 

icra edebileceklerini hatta bazı mesleklerde erkeklerden 

daha başarılı olabileceklerini savunsalar da onların “aslî” 

vazifesinin annelik ve çocuk yetiştirmek olduğunu 

vurgulamaktan vazgeçmezler   :

“Kadın fakr u zarurete karșı bir askerdir; vatanı ev, 

istihkâmı sa’y, fenn-i harbi idare, silahı iğne ve 

yanlış isnadâtlarını eleştiren Şemseddin Sâmi, İslam 

dinine atfedilen pek çok şeyin esasında dinin emir ve 

tavsiyelerinin yanlış anlaşılması ve uygulanmasından 

kaynaklandığını ifade eder. Kadının bir eşya, bir mal- 

mülk ve esir sıfatıyla addedilmesi meselesinin, Hazret-i 

Fahri Kâinat’ın bu konuda Hazreti Hatice, Ayşe ve 

Fatıma’ya buyurduğu riayet ve itibarın göz önünde 

bulundurulmasıyla İslam’da asla yeri bulunmayan bir 

davranış olduğunun anlaşılmasına kâfi geleceğini vurgu-

lamaktadır. Şemseddin Sâmi’ye göre Din-i İslam, kadın-

ları hiçbir şeyden mahrum ve müstesna bırakmamıştır. 

Kuran-ı Kerim’in her bir emir ve yasağı “müslimîn” ve 

“müslimât”, “müminîn” ve müminât” olarak zikredilmek-

tedir. İtikat, ibadet ve amellerin ilim ve okuma yazmaya 

mütevakkıf bulunduğunu ifade eden Sâmi, bu itikad ve 

ibadattan hariç tutulmayan kadınların da ilim ve okuma 

yazmayı bilmeye mecbur olduklarına işaret etmektedir. 

Nitekim bu konudaki kitapların hem erkekler hem de 

kadınlar için kaleme alındığı görülmektedir. 

“Biz, yani alelumum ümem-i İslâmiye, terakki ve 

temeddüdüne muhtaç olup, bu maksadımıza nail 

olabilmek için bir tarik aramakta olduğumuzdan, o 

tarikin mebdeini kadınların terbiyesinde aramalı-

yız. Şeriatın kendilerine verdiği hukuktan kendileri-

ni mahrum bırakmamaya ve hikmet-i hilkat ve 

tabiatın kendilerine tayin ettiği vezâifi icra ettirme-

ye ve bir taraftan da Avrupa kadınları indinde mer’î 

olan bazı âdât ve merâsim-i gayr-i memdûhânın 

âsâr-ı medeniyetle beraber, kadınlarımızın ahlâk 

ve ahvâline duhûl ve sirayet etmemesine fevkalâde 

dikkat etmeliyiz.”

Dipnotlar
1-Bülent Bilmez, “Contributing to the Construction of Albanian and 

Turkish Identities”, pp. 341-271. We, The People- Shemseddin Sami 

Frasheri (1850-1904), Central European University Press. 

2-Hayatı ve eserleri hakkında bilgi için bkz. Abdullah Uçman, 

“Şemseddin Sâmi”, TDVİA, 2010, 519-523.

3- Bir Elde İğne Bir Elde Kitap: Şemseddin Sâmi ve Osmanlı Kadınları, 
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YORUM YORUM
Salih Remzi

          Göstergebilimde biçim ile içerik arasındaki zıt ilişki 

sıklıkla vurgulanır. Şayet bu ilişki modeli doğruysa; 

Batı ne denli katılaşırsa (kendini hâkim olarak 

görünür kılarsa) o denli içeriğinin (kavranmasının) 

buharlaşması, anlaşılır hale gelir. Böylelikle her sert 

katılaşma, ele avuca gelmez, geçmez, buharlaşmayı 

ortaya çıkarır.

Gittikçe artan oranda Batı’dan (varlığından) şüphe 

duyulması, diğer yandan kendi katılığını dünyaya 

kabul ettirmesi, benimsetmesi, normal ve “görünmez” 

bir durum haline geliyor. Tabii ki; burada başka bir 

kural daha bizleri bekliyor: Bir şey ne kadar yaygınsa 

(genişlemeye sahipse) o denli silikleşip normalleşiyor; 

tıpkı hava gibi. Batı dışındakilerin her alanda bu denli 

ona katılıp adeta onda hulûl etmek istemesi, onun 

“coğrafi” (mekânsal) sınırları hakkında büyük bir 

belirsizliğe yol açıyor ve “çeşitli Batı”dan bahsetmeyi 

ilk etapta mümkün kılıyor. Tam da bu noktada; Roman-

ya’nın, Bulgaristan’ın, Macaristan’ın ne kadar Batı 

olduğu(!) birden hatırlanıyor ve karşıt görüşler peş 

peşe sıralanıyor. Bu tabloya göre hem kendi içinde 

Batı hem de dışarıda (mesela Japonya’da) Batı şüpheli 

hâlde önümüze seriliyor. 

İlk bakışta doğruymuş gibi görünen bu tür görüşler ve 

göstergeler, daha yakından bakıldığında isabetsiz 

birçok taraf taşır: Tarih içinde her “güçlü” toplum-dev-

let, kültür, kendi dışında (tabii coğrafi sınırları ötesin-

de) bir karşılık, bir etkileşim alanı bulmuştur. Çok yakın 

zamanlara kadar Avrupa’da, Araplar gibi giyinenlerin 

olması ve Arapça şiirlerin okunması, buna sadece 

küçük bir örnek. Demek ki; coğrafi sınır, mekânsal 

zorunluluğu bir yandan elde tutmakla -hatta sabit 

kalmakla- birlikte etki alanı olarak esneyebiliyor, kendi 

dışına rahatlıkla taşabiliyor. Bunda büyük bir mucize yok.

Diğer bakış açısıyla özellikle yöntemsel bakıldığında 

Batı’nın varlığından şüphe ötesine uzanan kanaatlere 

ve düşüncelere sahip olmak, yine oldukça zor görünü-

yor. İster yapısalcığın “yapı” (yani bir sistem bütünlü-

ğünden yola çıkarak diğer unsurları belirlemek) düşün-

cesiyle yola çıkalım, ister biçimciler gibi “hâkim öğe” 

(yani belirli bir merkezi etrafına toplayan onu merkez 

kılan bireysel-anahtar öğe) düşüncesiyle yola çıkalım, 

Batı konusunda sonuç, hep aynı yere gelip dayanıyor. 

Yani ister bir bütünlükten parçaya (tümdengelim), 

ister parçadan bütüne (tümevarım) ulaşılsın, Batı her 

yerden (merkez olarak) kaçınılmaz biçimde görünüyor. 

Descartes’in kendisinden şüphe etmeyen/etmeyecek 

olan, düşünen “Ben”i gibi, öyle ya da böyle gelip sabit 

bir noktaya (Batı’ya) saplanıyor. Öte yandan sosyal 

bilimlerin neredeyse tümünde hararetle savunulan 

Birey/Bireyselcilik temasının, belirli bir faili ve fail-nede-

ni bir türlü gösterememesi, tutarlılık arz etmiyor. Batı, 

özellikle akademide, sürekli olarak bir madde gibi 

kavranması imkânsız bir heyulaya dönüştürülüyor.

“Batı Eleştirisi”nin Semantik- Göstergesel Değeri:

Modernleşme sürecine katılan ülkemizde uzun 

yıllardan beri “Batı eleştirisi” yapıldı/yapılıyor. Bu 

eleştiriler genel olarak “anti-modern(ist)” adla yahut 

etiketle toplandı/toplanıyor. Çünkü eleştirilerde hâkim 

olan karakter, Batı’nın iki yüzlülüğü üzerine yoğunlaş-

tı/yoğunlaşıyor. Buna karşılık, tüm eleştiriler bir yere 

bağlanmadan ansızın çekiliverdi. Değer olarak eskisi 

gibi kıymet görmemeye başladı ve şimdi giderek 

artan oranda “Batı eleştirisiyle bir şey olmaz”a yerini 

bıraktı. Akademide ise “Batı eleştirisi”; ikinci, üçüncü 

sınıf olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu tür eleştiriler, 

aslında düşünce adına bir şey söylemiyor, sadece 

oyalıyor yahut psikolojik olarak rahatlatıyor. Bunda 

çok da haksız sayılmayacak taraflar mevcut. Mesela; 

siyaset elinde “Batı eleştirisi” kitlelerin gazını alan aynı 

zamanda devletlerin-iktidarların anti-demokratik 

uygulamalarını gizlemeye yarayan bir araç ya da kılıf 

gibi kullanılıyor.

Lakin her şeye rağmen “Batı eleştirisi”nin bizzat değer-

siz olduğu; doğruyu yansıtmadığı ve sahici olanı 

gizlediği söylenebilir mi? Öncelikle; “Batı eleştirisin-

den bir şey olmaz” iddiası, doğru kabul edilse bile bu 

durum bizim (üçüncü dünya) için geçerli. Konuyla ilgili 

kritik eşik, eleştirinin yerinin ve muhataplarının 

konumunu belirlememek yahut karıştırmak mesele-

sinde ortaya çıkar. Burada yapılan hata, ilk hatayı 

oluşturur. Hataya düşmemek için iki genel düzeyi 

birbirinden ayırmak gerekir: 1- Batı’nın kendi içinde 

yapmıș olduğu eleștiri, 2- Batı’ya dıșarıdan 

yapılmıș olan eleștiriler. Bu iki genel düzeydeki 

eleştiriyi de hareketi bakımından ayırırsak; Batının 

kendi içinde yapmış olduğu eleştirinin çoğunun 

içerden-içeriye olduğu görülür. Kalan az kısım ise, 

içerden-dışarıya (yani Batı’dan üçüncü dünyaya) 

yönelir. Batı’ya dışarıdan (üçüncü dünyadan) yapılan 

eleştiriler; daha yoğun olarak dışardan-dışarıya yani 

üçüncü dünyadan üçüncü dünyaya doğrudur. Bunlar-

dan az olan kısmı ise dışarıdan-içeriye doğru ilerler. Bu 

durum, her zaman gözlenmez; iyi bir kariyer yahut 

entelektüel birikim gerekir. Yani üçüncü dünyalının 

onları bir şekilde etkilediği, büyülediği şartlarda 

dışarıdan-içeriye hareket mümkün olur.

“Batı eleştirisi”nden ümidi kesmemek ve değerini 

belirlemek ya da görmek için yapılması gerekenlerden 

ilki, dışardan-içeriye doğru hızlıca hareket edip, fail 

olana (sistemi kuran ve dayatana) ortaya çıkardıkları 

ile ilgili yaptırımları içeren sorgulamada bulunmaktır. 
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Çünkü tüm dünya gibi bizler de onun ürünleriyle baş 

başayız ve sürekli olarak ondan etkilenmekte, onun 

ortaya çıkardığı felaketleri bire bir yaşamaktayız. 

Durum böyle olunca Batı’ya direkt olarak sorular 

yöneltmek, sadece yöneltmekle kalmayıp olabildiğin-

ce baskı kurmak, cevapları vermeye zorlamak, kendi 

konumumuz hakkında dolaylı da olsa pratiğe yönelik 

olarak bir bilgi elde etme şansı bulabilmemizi sağlar.

Şimdi soralım ve sorgulayalım:

1-Batı ve ABD, 1945’ten beri savaş ve silah ihraç ediyor, 

(aynı zamanda silah endüstrisini de elinde tutan ve 

gelişmiş ülkeler olarak adlandırılan) bu ülkeler savaş 

ve silah ihraç etmeye devam edecekler mi? Bu ülkeler 

savaşların hep bizim bölgemizde yaşanacağından 

emin mi? Garantileri var mı? Varsa nedir?

2-Batı halen kolonyalizm ile çok ciddi sömürüye (bir 

veriye göre; Fransa'nın 14 kolonisi bulunmaktadır ve 

bu kolonilerinden yılda 450 milyar Euroluk talan- 

hırsızlık geliri elde etmektedir) ve yok etmeye devam 

ediyor; ABD son çeyrek yüzyılda Afganistan hariç 

sadece bu coğrafyada 4 milyondan fazla insanı katletti. 

Bunu sürdürecek mi? 

3-Bu ülkeler sömürü ve cinayetlere devam etmesi 

halinde ortaya çıkacak sonuçlardan "hep uzak" kalabi-

lecek mi?

4-Dünyanın halen yüzde sekseninden fazlası Avrupa 

gibi olmayacaksa, onun sahip olduğu standartlardan 

teknik olarak uzak kalacaksa Avrupa refahı, ilerlemesi 

kimlere ait olacak?

5-“Batı eleştirisini” Batı ve onun sapıkça uygulamaları-

na yöneltmeyeceksek, onu bundan vazgeçirmeyecek-

sek, sahip olduklarını evrensel olarak kabul etmek 

yahut “yeryüzü cenneti” olarak kabul etmek aptalca 

olmaz mı? Savaştan açlıktan ve felaketlerden kaçan 

insanlar Batı’nın soyut düşüncesine değil “yeryüzü 

cennetine” kaçıyorsa bu cenneti kurarken cehenneme 

çevrilen dünya halen inancını koruyabilecek mi? 

Mesela; dünya petrol üretiminde ciddi bir paya sahip 

olan Irak’ın aç, sefil, mülteci vb. olması, “normal” 

olarak kabul edilip sürdürülebilir sayılacak mı?

Kısacası:

Hem Batı’nın buharlaşması ve giderek yok olması hem 

de “Batı eleştirisi”nin aynı akıbete uğraması-uğratıl-

ması, görünenin ötesinde başka nedenlere dayanıyor. 

Batı, ne kadar bir varlığa değil belirli bir söyleme itibar 

edip saklansa da ortaya çıkardıklarıyla ve dünyanın 

geriye kalanlarına sunduklarıyla pek de buharlaşacak 

gibi durmuyor. Zaten kendisi buharlaşmadığı halde 

buharlaştırılan bir Batı, öyle ya da böyle her zaman 

yüzleşmek zorunda kalınan bir şey olmaktan kaçamı-

yor.

“Batı eleştirisi”nden vazgeçmek ve onu değersiz olarak 

kabul etmek içinse şu basit kriter şimdilik yeterli 

oluyor: İnsanlık tarihini son 300 yıl ile değerlendirmek 

ve bunu yaparken güç-iktidar üzerinden düşünmediği-

mize, şekillenmediğimize yemin etmek. 

AĞUSTOS     2021 AĞUSTOS     2021

BUHARLAŞAN 
BATI VE BATI 
ELEŞTİRİSİ



YORUM YORUM
Salih Remzi

          Göstergebilimde biçim ile içerik arasındaki zıt ilişki 

sıklıkla vurgulanır. Şayet bu ilişki modeli doğruysa; 

Batı ne denli katılaşırsa (kendini hâkim olarak 

görünür kılarsa) o denli içeriğinin (kavranmasının) 

buharlaşması, anlaşılır hale gelir. Böylelikle her sert 

katılaşma, ele avuca gelmez, geçmez, buharlaşmayı 

ortaya çıkarır.

Gittikçe artan oranda Batı’dan (varlığından) şüphe 

duyulması, diğer yandan kendi katılığını dünyaya 

kabul ettirmesi, benimsetmesi, normal ve “görünmez” 

bir durum haline geliyor. Tabii ki; burada başka bir 

kural daha bizleri bekliyor: Bir şey ne kadar yaygınsa 

(genişlemeye sahipse) o denli silikleşip normalleşiyor; 

tıpkı hava gibi. Batı dışındakilerin her alanda bu denli 

ona katılıp adeta onda hulûl etmek istemesi, onun 

“coğrafi” (mekânsal) sınırları hakkında büyük bir 

belirsizliğe yol açıyor ve “çeşitli Batı”dan bahsetmeyi 

ilk etapta mümkün kılıyor. Tam da bu noktada; Roman-

ya’nın, Bulgaristan’ın, Macaristan’ın ne kadar Batı 

olduğu(!) birden hatırlanıyor ve karşıt görüşler peş 

peşe sıralanıyor. Bu tabloya göre hem kendi içinde 

Batı hem de dışarıda (mesela Japonya’da) Batı şüpheli 

hâlde önümüze seriliyor. 

İlk bakışta doğruymuş gibi görünen bu tür görüşler ve 

göstergeler, daha yakından bakıldığında isabetsiz 

birçok taraf taşır: Tarih içinde her “güçlü” toplum-dev-

let, kültür, kendi dışında (tabii coğrafi sınırları ötesin-

de) bir karşılık, bir etkileşim alanı bulmuştur. Çok yakın 

zamanlara kadar Avrupa’da, Araplar gibi giyinenlerin 

olması ve Arapça şiirlerin okunması, buna sadece 

küçük bir örnek. Demek ki; coğrafi sınır, mekânsal 

zorunluluğu bir yandan elde tutmakla -hatta sabit 

kalmakla- birlikte etki alanı olarak esneyebiliyor, kendi 

dışına rahatlıkla taşabiliyor. Bunda büyük bir mucize yok.

Diğer bakış açısıyla özellikle yöntemsel bakıldığında 

Batı’nın varlığından şüphe ötesine uzanan kanaatlere 

ve düşüncelere sahip olmak, yine oldukça zor görünü-

yor. İster yapısalcığın “yapı” (yani bir sistem bütünlü-

ğünden yola çıkarak diğer unsurları belirlemek) düşün-

cesiyle yola çıkalım, ister biçimciler gibi “hâkim öğe” 

(yani belirli bir merkezi etrafına toplayan onu merkez 

kılan bireysel-anahtar öğe) düşüncesiyle yola çıkalım, 

Batı konusunda sonuç, hep aynı yere gelip dayanıyor. 

Yani ister bir bütünlükten parçaya (tümdengelim), 

ister parçadan bütüne (tümevarım) ulaşılsın, Batı her 

yerden (merkez olarak) kaçınılmaz biçimde görünüyor. 

Descartes’in kendisinden şüphe etmeyen/etmeyecek 

olan, düşünen “Ben”i gibi, öyle ya da böyle gelip sabit 

bir noktaya (Batı’ya) saplanıyor. Öte yandan sosyal 

bilimlerin neredeyse tümünde hararetle savunulan 

Birey/Bireyselcilik temasının, belirli bir faili ve fail-nede-

ni bir türlü gösterememesi, tutarlılık arz etmiyor. Batı, 

özellikle akademide, sürekli olarak bir madde gibi 

kavranması imkânsız bir heyulaya dönüştürülüyor.

“Batı Eleştirisi”nin Semantik- Göstergesel Değeri:

Modernleşme sürecine katılan ülkemizde uzun 

yıllardan beri “Batı eleştirisi” yapıldı/yapılıyor. Bu 

eleştiriler genel olarak “anti-modern(ist)” adla yahut 

etiketle toplandı/toplanıyor. Çünkü eleştirilerde hâkim 

olan karakter, Batı’nın iki yüzlülüğü üzerine yoğunlaş-

tı/yoğunlaşıyor. Buna karşılık, tüm eleştiriler bir yere 

bağlanmadan ansızın çekiliverdi. Değer olarak eskisi 

gibi kıymet görmemeye başladı ve şimdi giderek 

artan oranda “Batı eleştirisiyle bir şey olmaz”a yerini 

bıraktı. Akademide ise “Batı eleştirisi”; ikinci, üçüncü 

sınıf olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu tür eleştiriler, 

aslında düşünce adına bir şey söylemiyor, sadece 

oyalıyor yahut psikolojik olarak rahatlatıyor. Bunda 

çok da haksız sayılmayacak taraflar mevcut. Mesela; 

siyaset elinde “Batı eleştirisi” kitlelerin gazını alan aynı 

zamanda devletlerin-iktidarların anti-demokratik 

uygulamalarını gizlemeye yarayan bir araç ya da kılıf 

gibi kullanılıyor.

Lakin her şeye rağmen “Batı eleştirisi”nin bizzat değer-

siz olduğu; doğruyu yansıtmadığı ve sahici olanı 

gizlediği söylenebilir mi? Öncelikle; “Batı eleştirisin-

den bir şey olmaz” iddiası, doğru kabul edilse bile bu 

durum bizim (üçüncü dünya) için geçerli. Konuyla ilgili 

kritik eşik, eleştirinin yerinin ve muhataplarının 

konumunu belirlememek yahut karıştırmak mesele-

sinde ortaya çıkar. Burada yapılan hata, ilk hatayı 

oluşturur. Hataya düşmemek için iki genel düzeyi 

birbirinden ayırmak gerekir: 1- Batı’nın kendi içinde 

yapmıș olduğu eleștiri, 2- Batı’ya dıșarıdan 

yapılmıș olan eleștiriler. Bu iki genel düzeydeki 

eleştiriyi de hareketi bakımından ayırırsak; Batının 

kendi içinde yapmış olduğu eleştirinin çoğunun 

içerden-içeriye olduğu görülür. Kalan az kısım ise, 

içerden-dışarıya (yani Batı’dan üçüncü dünyaya) 

yönelir. Batı’ya dışarıdan (üçüncü dünyadan) yapılan 

eleştiriler; daha yoğun olarak dışardan-dışarıya yani 

üçüncü dünyadan üçüncü dünyaya doğrudur. Bunlar-

dan az olan kısmı ise dışarıdan-içeriye doğru ilerler. Bu 

durum, her zaman gözlenmez; iyi bir kariyer yahut 

entelektüel birikim gerekir. Yani üçüncü dünyalının 

onları bir şekilde etkilediği, büyülediği şartlarda 

dışarıdan-içeriye hareket mümkün olur.

“Batı eleştirisi”nden ümidi kesmemek ve değerini 

belirlemek ya da görmek için yapılması gerekenlerden 

ilki, dışardan-içeriye doğru hızlıca hareket edip, fail 

olana (sistemi kuran ve dayatana) ortaya çıkardıkları 

ile ilgili yaptırımları içeren sorgulamada bulunmaktır. 

16 17

Çünkü tüm dünya gibi bizler de onun ürünleriyle baş 

başayız ve sürekli olarak ondan etkilenmekte, onun 

ortaya çıkardığı felaketleri bire bir yaşamaktayız. 

Durum böyle olunca Batı’ya direkt olarak sorular 

yöneltmek, sadece yöneltmekle kalmayıp olabildiğin-

ce baskı kurmak, cevapları vermeye zorlamak, kendi 

konumumuz hakkında dolaylı da olsa pratiğe yönelik 

olarak bir bilgi elde etme şansı bulabilmemizi sağlar.

Şimdi soralım ve sorgulayalım:

1-Batı ve ABD, 1945’ten beri savaş ve silah ihraç ediyor, 

(aynı zamanda silah endüstrisini de elinde tutan ve 

gelişmiş ülkeler olarak adlandırılan) bu ülkeler savaş 

ve silah ihraç etmeye devam edecekler mi? Bu ülkeler 

savaşların hep bizim bölgemizde yaşanacağından 

emin mi? Garantileri var mı? Varsa nedir?

2-Batı halen kolonyalizm ile çok ciddi sömürüye (bir 

veriye göre; Fransa'nın 14 kolonisi bulunmaktadır ve 

bu kolonilerinden yılda 450 milyar Euroluk talan- 

hırsızlık geliri elde etmektedir) ve yok etmeye devam 

ediyor; ABD son çeyrek yüzyılda Afganistan hariç 

sadece bu coğrafyada 4 milyondan fazla insanı katletti. 

Bunu sürdürecek mi? 

3-Bu ülkeler sömürü ve cinayetlere devam etmesi 

halinde ortaya çıkacak sonuçlardan "hep uzak" kalabi-

lecek mi?

4-Dünyanın halen yüzde sekseninden fazlası Avrupa 

gibi olmayacaksa, onun sahip olduğu standartlardan 

teknik olarak uzak kalacaksa Avrupa refahı, ilerlemesi 

kimlere ait olacak?

5-“Batı eleştirisini” Batı ve onun sapıkça uygulamaları-

na yöneltmeyeceksek, onu bundan vazgeçirmeyecek-

sek, sahip olduklarını evrensel olarak kabul etmek 

yahut “yeryüzü cenneti” olarak kabul etmek aptalca 

olmaz mı? Savaştan açlıktan ve felaketlerden kaçan 

insanlar Batı’nın soyut düşüncesine değil “yeryüzü 

cennetine” kaçıyorsa bu cenneti kurarken cehenneme 

çevrilen dünya halen inancını koruyabilecek mi? 

Mesela; dünya petrol üretiminde ciddi bir paya sahip 

olan Irak’ın aç, sefil, mülteci vb. olması, “normal” 

olarak kabul edilip sürdürülebilir sayılacak mı?

Kısacası:

Hem Batı’nın buharlaşması ve giderek yok olması hem 

de “Batı eleştirisi”nin aynı akıbete uğraması-uğratıl-

ması, görünenin ötesinde başka nedenlere dayanıyor. 

Batı, ne kadar bir varlığa değil belirli bir söyleme itibar 

edip saklansa da ortaya çıkardıklarıyla ve dünyanın 

geriye kalanlarına sunduklarıyla pek de buharlaşacak 

gibi durmuyor. Zaten kendisi buharlaşmadığı halde 

buharlaştırılan bir Batı, öyle ya da böyle her zaman 

yüzleşmek zorunda kalınan bir şey olmaktan kaçamı-

yor.

“Batı eleştirisi”nden vazgeçmek ve onu değersiz olarak 

kabul etmek içinse şu basit kriter şimdilik yeterli 

oluyor: İnsanlık tarihini son 300 yıl ile değerlendirmek 

ve bunu yaparken güç-iktidar üzerinden düşünmediği-

mize, şekillenmediğimize yemin etmek. 
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romanının da Osmanlı ortaçağında geçtiğini ve karlı 

dokuz günü anlattığını hatırlamamız gerekiyor. 

Beraber okunduğunda pek çok ortak nokta bulacağı-

mız bu iki eser, ilhamdan öte bir öykünme olarak da 

yorumlanabilir. Zira Orhan Pamuk’un, Eco’yu çok 

sevdiğini, Boğaziçi Üniversitesinin 150. yılı kutlamala-

rında birlikte bir konferans verdiklerini biliyoruz. Bu iki 

kitap arasındaki ilişkiyi işleyen çalışmalara arzu 

edenler göz atabilirler.

Her Şey Ortaçağ’da Başladı ve Ortaçağ’da Bitti

Umberto Eco’nun uzmanlık alanlarından birinin 

ortaçağ olduğunu unutmadan bu romanla ilgilenmek 

gerekiyor. Zira yazarımız, bu kitap sayesinde ortaçağ 

ile ilgilenmemiş, zaten ilgi alanlarından biri olan ve 

üzerine akademik çalışmalar yaptığı bir alan üzerine 

hayali bir hikaye inşa etmiş. Bu hikâyenin, on yıllardır 

onlarca ülkede okunuyor olmasının önemli bir sebebi 

de budur kanaatimce. Büyük romancılar bunu yapar. 

Genelde uzmanlaştıkları, derinleştikleri, yıllarını verip 

yoğunlaştıkları konularda yazmayı tercih ederler.

 

Kitabın okuyucuyu şaşırtabilecek pek çok yönü var 

          1932’de İtalya’nın Milano şehrinde doğan, 1970’ler-

den vefat ettiği 2016’ya kadar Bologna Üniversitesin-

de çalışan; göstergebilim, ortaçağ estetiği, Thomasçı-

lık gibi alanlarda yoğunlaşan yazar, düşünür ve eleştir-

men Umberto Eco; kuşkusuz son yüzyılın büyük fikir 

adamlarından ve edebiyatçılarından biriydi. Onun en 

ünlü eseri olan Gülün Adı, yayınlanışından sonra 

büyük yankı uyandırdı. Foucault Sarkacı, Somon 

Balığıyla Yolculuk, Yanlıș Okumalar, Önceki Günün 

Adası, Ortaçağı Düșlemek, Anlatı Ormanlarında Altı 

Gezinti gibi roman, deneme ve araştırma eserleri de 

pek çok dile çevrildi, farklı ülkelerde Eco’nun sadık 

okurlarının oluşmasını sağladı.

Umberto Eco, 50’li yaşlarının henüz başlarında (1980) 

kaleme aldığı Gülün Adı’nı yazmaya başladığında 

aslında zihninde romanla ilgili hemen hemen her şey 

yerine oturmuştu. On yıllar sonra kitabın hikayesini 

anlattığı bir video röportajda, dedektiflik öyküsü 

yazmasını isteyen bir yayıncıyla anlaşamadığını, ama 

o görüşmeden sonra aklına ortaçağ manastırında 

KİTABİYAT

geçen bir cinayet öyküsü yazma hususunda bazı 

şeylerin belirdiğini, eve geldiğinde ise rahiplerin isimle-

rini düşünmeye başladığını söylüyordu.

 

Roman mı Yazmak İstiyorsunuz? Karakterleri ve 

Mekânı Belirleyin, Gerisi Gelir

Eco, halihazırda bir ortaçağ uzmanı olarak bilgisini 

kurgu eserler üzerinde derinleştirmeyi o zamana 

kadar düşünmemişti. Fakat karakterler zihninde bir 

kıvılcım yaktıklarında devamının geleceğini ve şöhreti-

ni buna borçlu olacağını elbette tahmin edemezdi. 

Ursula K. Le Guin’in dediği gibi, ‘’Aslında her roman bir 

karakterin ufukta görünmesiyle yazılır.’’ 

Karakterler oturduğuna göre, sıra mekânın tasarımına 

gelmişti. Olaylar dağ başında bir manastırda geçmeliy-

di, zira Kasım ayı olmasına rağmen her yer karla kaplı 

olmalıydı. Manastırın içinde Borges-vari bir labirent 

şeklindeki kütüphaneyi (çünkü labirent hem sonsuzlu-

ğu simgelemeli hem de sıkışmışlığı) ve Aristotales’in 

“komedi” üzerine kayıp kitabını (anlatmak istediği 

William ve Adso kitap boyunca bize eşlik ediyor. Bu 

cinayetler etrafında farklı tarikatların sapkın görüşleri, 

inanışları, aralarındaki mücadeleler, manastırdaki bazı 

esrarengiz olaylar da kitabın temel yapı taşlarını 

oluşturuyor. Ama okuyucuyu asıl yakalaması gereken 

bunların dışında dönen bilim-din tartışmaları…

14. yüzyılda geçen olaylar iki Katolik rahibi arasında 

geçen bir tartışmayı etraflıca işliyor. Tartışmanın 

özünde, kitapların gücünün şeytanın etkilerini yayma 

yeteneği olup olmadığı ve sonuçta kiliseyi tahrip edip 

edemeyeceği hususları var. Başrahip Jorge, kutsal 

yazılar dışındaki kitapların bin akrep gücünde olduğu-

nu ve halkın uzak tutulması gerektiğini ileri sürüyor. 

Hikâyeye göre, kitapların vaktiyle kaldırıldığı karanlık 

mağaramsı kütüphanenin bir Fransis-kan manastırın-

daki yerini yalnızca iki rahibin bilmesine izin verilmişti. 

Şeytanın kitaplarda olduğunu kabul etmeyen Basker-

ville’li William ise bilgiye karşı bu korkulu bakışa muha-

lifti. Ona göre anlamlar insanın içindeydi ve sansür de 

en büyük günahtı.

Burada, Orhan Pamuk’un Benim Adım Kırmızı isimli 
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ama özellikle kütüphane ile ilgili anlatılanlar diğerleri 

arasında bariz bir şekilde öne çıkıyor. Manastırda 

işlenen korkunç cinayetin ardından rahip William ve 

Adso’nun, cinayeti araştırmak üzere çalışmalara 

başladığında, William’ı manastırın her yerini araştırabi-

leceğini ama kütüphaneye giremeyeceğini söyler 

başrahip. Bunun üzerine kütüphaneye dair ciddi bir 

merakları oluşur.

 

Bu kütüphane, labirent gibi bir alandır, eserler zaten el 

yazmasıdır, maktul de bunları resimlerle süsleyen bir 

minyatür ustasıdır. Dolayısıyla yoğunlaşılması 

gereken yer kütüphane olur ama başrahip buranın 

katı kuralları olduğunu ve esnetilemeyeceğini söyler. 

Kütüphaneci, kitapları nereye koyacağını, nerede 

bulacağını, gizlilik derecesini (her kitabın bir gizlilik 

derecesi vardır) bilir ve onları korur. Rahipler çalışmala-

rını yazı salonunda yaparlar. Çalışmalarını yürütürler-

ken bazı ciltleri okuyabilirler.

 

Dünyanın en zengin kitaplığı olduğuna inanılan bu 

yerin katı kuralları yıllarca korunmuştur. Pek çok rahip 

el yazma eserler üzerinde çalışırlar ama kitaplığın ge-

aslında komedidir) yerleştirmişti. Sonraki kitaplarında 

da görebileceğimiz üzere  (özellikle Foucault Sarkacı’

nda) “gerçek dünya”yla yakın simbiyotik bir ilişki 

içindeki bu yeni “paralel evren”de roman, kendini 

göstermiştir: Dogmanın hüküm sürdüğü bir ortaçağ 

manastırında, septik bir Fransisken rahip bir cinayeti 

aydınlatırken, Hristiyanlığın temellerindeki ilahiyat 

tartışmalarına, kitaplarla insanlar arasındaki ilişkilere 

ve aşk, adalet, bilgi, sembol gibi temel kavramlara dair 

uzun bir felsefi konuşma yapar…

Aslında Ne Anlatıyor?

Gülün Adı, Ortaçağ İtalya’sında geçiyor ve Papa ile 

İmparator arasındaki bir iktidar savaşını, Manastır’da 

işlenen bir cinayeti, tarikatlar arasındaki farklı görüşle-

ri anlatan; bir yönüyle ciddi bir polisiye öykü, diğer 

yanıyla da felsefi bir anlatı diyebiliriz… 8 bölümden 

oluşuyor. İlk yedi bölüm Baskerville’li William ile tüm 

hikâyenin anlatıcısı çömez Melk’li Dom Adso’nun 

manastıra geldikten sonra geçirdikleri yedi güne 

odaklanıyor. Yedi farklı cinayeti çözmeye çalışan 

Analojiler Üzerinde Bir Gezinti

Yusuf Temizcan y.temizcan@gmail.com
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romanının da Osmanlı ortaçağında geçtiğini ve karlı 
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mız bu iki eser, ilhamdan öte bir öykünme olarak da 

yorumlanabilir. Zira Orhan Pamuk’un, Eco’yu çok 

sevdiğini, Boğaziçi Üniversitesinin 150. yılı kutlamala-

rında birlikte bir konferans verdiklerini biliyoruz. Bu iki 

kitap arasındaki ilişkiyi işleyen çalışmalara arzu 

edenler göz atabilirler.
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Umberto Eco’nun uzmanlık alanlarından birinin 

ortaçağ olduğunu unutmadan bu romanla ilgilenmek 

gerekiyor. Zira yazarımız, bu kitap sayesinde ortaçağ 

ile ilgilenmemiş, zaten ilgi alanlarından biri olan ve 

üzerine akademik çalışmalar yaptığı bir alan üzerine 

hayali bir hikaye inşa etmiş. Bu hikâyenin, on yıllardır 

onlarca ülkede okunuyor olmasının önemli bir sebebi 

de budur kanaatimce. Büyük romancılar bunu yapar. 

Genelde uzmanlaştıkları, derinleştikleri, yıllarını verip 

yoğunlaştıkları konularda yazmayı tercih ederler.

 

Kitabın okuyucuyu şaşırtabilecek pek çok yönü var 

          1932’de İtalya’nın Milano şehrinde doğan, 1970’ler-

den vefat ettiği 2016’ya kadar Bologna Üniversitesin-

de çalışan; göstergebilim, ortaçağ estetiği, Thomasçı-

lık gibi alanlarda yoğunlaşan yazar, düşünür ve eleştir-

men Umberto Eco; kuşkusuz son yüzyılın büyük fikir 

adamlarından ve edebiyatçılarından biriydi. Onun en 

ünlü eseri olan Gülün Adı, yayınlanışından sonra 

büyük yankı uyandırdı. Foucault Sarkacı, Somon 

Balığıyla Yolculuk, Yanlıș Okumalar, Önceki Günün 

Adası, Ortaçağı Düșlemek, Anlatı Ormanlarında Altı 

Gezinti gibi roman, deneme ve araştırma eserleri de 

pek çok dile çevrildi, farklı ülkelerde Eco’nun sadık 

okurlarının oluşmasını sağladı.

Umberto Eco, 50’li yaşlarının henüz başlarında (1980) 

kaleme aldığı Gülün Adı’nı yazmaya başladığında 

aslında zihninde romanla ilgili hemen hemen her şey 

yerine oturmuştu. On yıllar sonra kitabın hikayesini 

anlattığı bir video röportajda, dedektiflik öyküsü 

yazmasını isteyen bir yayıncıyla anlaşamadığını, ama 

o görüşmeden sonra aklına ortaçağ manastırında 

KİTABİYAT

geçen bir cinayet öyküsü yazma hususunda bazı 

şeylerin belirdiğini, eve geldiğinde ise rahiplerin isimle-

rini düşünmeye başladığını söylüyordu.

 

Roman mı Yazmak İstiyorsunuz? Karakterleri ve 

Mekânı Belirleyin, Gerisi Gelir

Eco, halihazırda bir ortaçağ uzmanı olarak bilgisini 

kurgu eserler üzerinde derinleştirmeyi o zamana 

kadar düşünmemişti. Fakat karakterler zihninde bir 

kıvılcım yaktıklarında devamının geleceğini ve şöhreti-

ni buna borçlu olacağını elbette tahmin edemezdi. 

Ursula K. Le Guin’in dediği gibi, ‘’Aslında her roman bir 

karakterin ufukta görünmesiyle yazılır.’’ 

Karakterler oturduğuna göre, sıra mekânın tasarımına 

gelmişti. Olaylar dağ başında bir manastırda geçmeliy-

di, zira Kasım ayı olmasına rağmen her yer karla kaplı 

olmalıydı. Manastırın içinde Borges-vari bir labirent 

şeklindeki kütüphaneyi (çünkü labirent hem sonsuzlu-

ğu simgelemeli hem de sıkışmışlığı) ve Aristotales’in 

“komedi” üzerine kayıp kitabını (anlatmak istediği 

William ve Adso kitap boyunca bize eşlik ediyor. Bu 

cinayetler etrafında farklı tarikatların sapkın görüşleri, 

inanışları, aralarındaki mücadeleler, manastırdaki bazı 

esrarengiz olaylar da kitabın temel yapı taşlarını 

oluşturuyor. Ama okuyucuyu asıl yakalaması gereken 

bunların dışında dönen bilim-din tartışmaları…

14. yüzyılda geçen olaylar iki Katolik rahibi arasında 

geçen bir tartışmayı etraflıca işliyor. Tartışmanın 

özünde, kitapların gücünün şeytanın etkilerini yayma 

yeteneği olup olmadığı ve sonuçta kiliseyi tahrip edip 

edemeyeceği hususları var. Başrahip Jorge, kutsal 

yazılar dışındaki kitapların bin akrep gücünde olduğu-

nu ve halkın uzak tutulması gerektiğini ileri sürüyor. 

Hikâyeye göre, kitapların vaktiyle kaldırıldığı karanlık 

mağaramsı kütüphanenin bir Fransis-kan manastırın-

daki yerini yalnızca iki rahibin bilmesine izin verilmişti. 

Şeytanın kitaplarda olduğunu kabul etmeyen Basker-

ville’li William ise bilgiye karşı bu korkulu bakışa muha-

lifti. Ona göre anlamlar insanın içindeydi ve sansür de 

en büyük günahtı.

Burada, Orhan Pamuk’un Benim Adım Kırmızı isimli 
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ama özellikle kütüphane ile ilgili anlatılanlar diğerleri 

arasında bariz bir şekilde öne çıkıyor. Manastırda 

işlenen korkunç cinayetin ardından rahip William ve 

Adso’nun, cinayeti araştırmak üzere çalışmalara 

başladığında, William’ı manastırın her yerini araştırabi-

leceğini ama kütüphaneye giremeyeceğini söyler 

başrahip. Bunun üzerine kütüphaneye dair ciddi bir 

merakları oluşur.

 

Bu kütüphane, labirent gibi bir alandır, eserler zaten el 

yazmasıdır, maktul de bunları resimlerle süsleyen bir 

minyatür ustasıdır. Dolayısıyla yoğunlaşılması 

gereken yer kütüphane olur ama başrahip buranın 

katı kuralları olduğunu ve esnetilemeyeceğini söyler. 

Kütüphaneci, kitapları nereye koyacağını, nerede 

bulacağını, gizlilik derecesini (her kitabın bir gizlilik 

derecesi vardır) bilir ve onları korur. Rahipler çalışmala-

rını yazı salonunda yaparlar. Çalışmalarını yürütürler-

ken bazı ciltleri okuyabilirler.

 

Dünyanın en zengin kitaplığı olduğuna inanılan bu 

yerin katı kuralları yıllarca korunmuştur. Pek çok rahip 

el yazma eserler üzerinde çalışırlar ama kitaplığın ge-

aslında komedidir) yerleştirmişti. Sonraki kitaplarında 

da görebileceğimiz üzere  (özellikle Foucault Sarkacı’

nda) “gerçek dünya”yla yakın simbiyotik bir ilişki 

içindeki bu yeni “paralel evren”de roman, kendini 

göstermiştir: Dogmanın hüküm sürdüğü bir ortaçağ 

manastırında, septik bir Fransisken rahip bir cinayeti 

aydınlatırken, Hristiyanlığın temellerindeki ilahiyat 

tartışmalarına, kitaplarla insanlar arasındaki ilişkilere 

ve aşk, adalet, bilgi, sembol gibi temel kavramlara dair 

uzun bir felsefi konuşma yapar…

Aslında Ne Anlatıyor?

Gülün Adı, Ortaçağ İtalya’sında geçiyor ve Papa ile 

İmparator arasındaki bir iktidar savaşını, Manastır’da 

işlenen bir cinayeti, tarikatlar arasındaki farklı görüşle-

ri anlatan; bir yönüyle ciddi bir polisiye öykü, diğer 

yanıyla da felsefi bir anlatı diyebiliriz… 8 bölümden 

oluşuyor. İlk yedi bölüm Baskerville’li William ile tüm 

hikâyenin anlatıcısı çömez Melk’li Dom Adso’nun 

manastıra geldikten sonra geçirdikleri yedi güne 

odaklanıyor. Yedi farklı cinayeti çözmeye çalışan 

Analojiler Üzerinde Bir Gezinti

Yusuf Temizcan y.temizcan@gmail.com
KİTABİYAT



neli hakkında bilgi sahibi değildir. Tam da burada kilit bir 

nokta oluşuyor. Kitaplar üzerine bu efsunlu havanın 

estirilme sebebi, bazı kitapların sapkın ve yalan bilgiler 

içerdiğine, okunmaması gerektiğine inanılması. Kitap-

lıktan herhangi bir kitap alabilmek için önce kütüphane-

cinin onayına ardından da başrahibin onayına ihtiyaç 

vardır.

 

Baştan Aşağı Analoji

Kitapta ortaçağdaki pek çok Hristiyan tarikatına, o 

tarikatın özelliklerine, dini yorumlayış ve yaşayış tarzla-

rına değiniliyor. Kitapta, Dolcino isimli karakter üzerin-

den anlatılan bir analoji var. Hatırlanacağı üzere Dolcino, 

sosyal değişim uğruna şiddete başvurmaktan kaçınma-

yan bir tarikatı temsil ediyor. Bunun karşısında pek çok 

tarikat ise gayet barışçıl, uzlaşmacı yollar arıyor. İki 

temel grup söz konusu yani. Şiddet severler ve şiddet-

ten uzak durmaya çalışanlar. Dolcino, her ne kadar kısa 

sürede destekçilerini artırsa da bir süre sonra taraftarları 

dağılıyor fakat diğer barışçıl tarikatlar arasında bir 

efsaneye dönüşüveriyor. Birden tabu haline geliyor. 

Diğer gruplar, hiçbir zaman şiddete başvurmamış olsalar 

bile sistematik bir şekilde sapkınlıkla yaftalanmaya 

devam ediyorlar.

Kitaptaki bu örüntüler aslında insanlık tarihi kadar eski. 

KİTABİYAT

Bunu bize Foucault, iktidar-güç-bilgi ilişkisinde etraflıca 

anlatmıştı. Tekrar tekrar da işlendi. En son ABD’de siyahi 

bir gencin vahşice öldürülmesinin ardından başlayan 

yağma olaylarında da gördük. Aslında erk lehine işleyen 

bir kısır döngü bu. Kitap, bu döngünün ortaçağ versiyo-

nunu dönemin gündemiyle bir nevi belgesel niteliğinde 

aktardığı için son derece başarılı.

Gülün Adı’ndaki tek analoji yukarıda ifade ettiğimiz 

kısım değil elbette. Kitabın tamamı bir analojiden ibaret 

desek hata etmeyiz sanırım. Her ne kadar merkezde 

cinayetler var gibi görünse de aslında cinayetler, etrafın-

da bir derinlik kurmak için sadece bir kurgu ve polisiye 

aracı. Esas merkezde yer alan şey, bana göre, din ve 

bilim çatışması. Felsefi ve dini tartışmalar…

 

Yazarımızın bir göstergebilim uzmanı olduğunu tekrar 

hatırlayacak olursak kitaptaki sayıların, betimlemelerin, 

mekânın ve genel olarak anlatım dilinin altında başka 

şeylerin de yatabileceği fikri canlı duruyor. Örneğin yedi 

cinayet yedi büyük günahı sembolize ediyor olabilir mi? 

Kibir, öfke, açgözlülük, şehvet, kıskançlık, tembellik ve 

oburluk. Bu yedi cinayetin aynı zamanda işlenmesi yedi 

farklı günahın insanda yedi farklı duyguya dokunması ve 

yedi farklı haz vermesi de elbette düşünülebilir. 

Kütüphanede yasaklı kitapların oluşu, yasaklı olmasının 

sebebinin içindeki zararlı yazılar olması ama aynı 

zamanda yok edilemiyor ve korunuyor olması, insana 

haz veren duyguların yasak olması (en azından rahipler 

için düşünelim) ve o kitapların da rahipler tarafından 

korunuyor olmasını hesaba katalım. Büyük bir analoji 

yok mu burada?

 

Aristoteles’in Poetika’sının kayıp kitap olarak gösteril-

mesi hayli ilginçti. Hem bu kitaba okuyucunun ilgisini 

çekmesi açısından hem de sorgulayan bir aklın savunu-

culuğunu yapması bakımından. Diğer taraftan Jorge ve 

William’ın felsefi tartışmalarından ayrı bir kitap olur mu 

diye düşünmedim de değil.

 

Gülün Adı, “önce söz vardı” diyerek başlamıştı, nitekim 

İncil de öyle başlıyor ve bir Tanrı sorgulamasıyla bitiyor. 

Tanrısallığın içerisine dalacağını söylüyor ve “Adıyla var 

bir zamanlar gül olan; salt adlar kalır elimizde.” diyerek 

nihayete eriyor. Evet, sadece adlar kalır elimizde…

Gülün Adı, Umberto Eco, Mütercim: Șaban Karadeniz Can 
Yayınları

Benim Adım Kırmızı, Orhan Pamuk, Yapı Kredi Yayınları
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eski Beste ve Semâî türünde plaklarının olması, 

dönemin kadın icrâları hakkında tam fikir verebilirdi 

diye düşünmüyor değilim; hayfâ ki yok!.. Taş plak 

kayıtlarında ve 50’li yıllardan îtibâren Türkiye Radyola-

rı’ndaki kıymetli kayıtlardan diskotekte saklanan 

mûteber icrâcılar arasında en fazla îtibar göreni, Merâl 

Uğurlu’ya âit kayıtlardır. Bu durum; Sâbite Tur, Medîha 

Demirkıran, Râdife Erten, Tülûn Korman, Tülin Yakarçe-

lik, İnci Çayırlı emsâli sanatçıların repertuar olarak eski 

âsâra dâir eserleri daha az söylemelerinden kaynaklan-

maktadır. 

Kısaca; Merâl Uğurlu’ya “klasik eser icrâcısı” ününü 

kazandıran, repertuar seçimi ve elbette; bu reper-

tuarı hem saygı ile, edep ile, hem de sesini çok 

teknik ve duygulu kullanarak asil bir üslûpla 

okumasıdır ki ,  sahne duruşundaki ve yüz mimikle-

rindeki samîmi asâleti; okuduğu  eserleri  sevdirmesi 

bakımından  da çok önemlidir.

    Musikîmizin “klasik” olarak tarif ettiğimiz eski 

âsâra dair eserlerinden müteşekkil repertuarının icrâ 

edilişi, bu sahadaki icrâları ile sanat câmiâsında hüsn-i 

kabûl görmüş; örnek teşkil eden sanatkârların icrâ 

üslûplarına da bağlı kalarak veya teknik olarak aynı 

râhı (yolu) devâm ettirmek sûreti ile; sâde, abartısız, 

goy-goy denilen tekke (hâfız) tavrındaki hançere 

çarpmalarını en düşük düzeye indirerek, eserin teknik 

ve estetik yapısını vurgulayan bir tavırla okuyuş üslûbu 

olmalıdır. Bu tavrın geçmişteki örnekleri arasında; 

öncesine dâir kayıt bulunmadığı için, Hâfız Sâmi Bey’in 

az sayıdaki sözlü eser icrâsı plağı, Hâfız Saadeddin 

Kaynak ve Hâfız Kemâl Beyler ’in Dârül-elhân ve 

piyasa için doldurdukları birkaç beste ve semâî plağı, 

Münir Nureddin Selçuk’un Dârül-Elhân için doldurdu-

ğu plaklar ve 20-21’inci asırdaki  icrâ üslûbuna dâir tek 

örnek olarak; daha köşeli ve (goy-goy) çarpmaları net 

duyulur şekilde icrâsı ile Hâfız Kâni Karaca en önemli 

emsâl olarak müzik tarihimizde kayıtlıdır. Son dönem 

icrâ tarzına örnek; Alâeddin Yavaşça ve aynı tarzı tâkip 

eden; kendine has yumuşak üslûbu ile Bekir Sıdkı 

Sezgin zikredilebilir. 2000’li yıllar îtibâri ile; TRT 

İstanbul Radyosu’nda yaptığı programlarla da; önceki 

icrâ tarzından farklı bir üslûpla, eski âsâra dâir eserleri 

yorumlayarak; hocalarının (Alâeddin Yavaşça, Kâni 

Karaca, Bekir Sıdkı Sezgin) icrâ üslûbunun devâmına 

katkı koyan bir hânende olarak, Mustafa Doğan 

Dikmen kaydedilmiştir. Mustafa Doğan Dikmen’den 

sonraki kuşaktan; hüsn-i kabûl gören ses sanatçıları ise, 

Münir ve Kâni Beyler’i analiz etmemiş; sadece Bekir 

Sıdkı Sezgin’in şarkı  okuyuş üslûbunu benimsemişlerdir.

Kadınlar arasında, taş plak koleksiyonlarında eski 

âsara dâir eserlerin icrâlarına rastlanmamakla; Safiye 

Ayla’nın içten-dışa plaklara kaydedilmiş bir İstanbul 

Radyosu icrası (Itrî’nin, Bestenigâr; Darb-ı fetih murabbaı,

“Gamzen ki ola sâki-i çeşm-i siyeh-mest”) sanat çevrele-

rinde pek meşhûr ve yüksek seviyeli bir icrâ olarak 

önemlidir. Bu meyanda, Ûdi Nevres Bey’in talebeleri 

olan; piyasada iştihâr etmiş isimleri ile Lâle & Nerkis 
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neli hakkında bilgi sahibi değildir. Tam da burada kilit bir 

nokta oluşuyor. Kitaplar üzerine bu efsunlu havanın 

estirilme sebebi, bazı kitapların sapkın ve yalan bilgiler 

içerdiğine, okunmaması gerektiğine inanılması. Kitap-

lıktan herhangi bir kitap alabilmek için önce kütüphane-

cinin onayına ardından da başrahibin onayına ihtiyaç 

vardır.

 

Baştan Aşağı Analoji

Kitapta ortaçağdaki pek çok Hristiyan tarikatına, o 

tarikatın özelliklerine, dini yorumlayış ve yaşayış tarzla-

rına değiniliyor. Kitapta, Dolcino isimli karakter üzerin-

den anlatılan bir analoji var. Hatırlanacağı üzere Dolcino, 

sosyal değişim uğruna şiddete başvurmaktan kaçınma-

yan bir tarikatı temsil ediyor. Bunun karşısında pek çok 

tarikat ise gayet barışçıl, uzlaşmacı yollar arıyor. İki 

temel grup söz konusu yani. Şiddet severler ve şiddet-

ten uzak durmaya çalışanlar. Dolcino, her ne kadar kısa 

sürede destekçilerini artırsa da bir süre sonra taraftarları 

dağılıyor fakat diğer barışçıl tarikatlar arasında bir 

efsaneye dönüşüveriyor. Birden tabu haline geliyor. 

Diğer gruplar, hiçbir zaman şiddete başvurmamış olsalar 

bile sistematik bir şekilde sapkınlıkla yaftalanmaya 

devam ediyorlar.

Kitaptaki bu örüntüler aslında insanlık tarihi kadar eski. 
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Bunu bize Foucault, iktidar-güç-bilgi ilişkisinde etraflıca 

anlatmıştı. Tekrar tekrar da işlendi. En son ABD’de siyahi 

bir gencin vahşice öldürülmesinin ardından başlayan 

yağma olaylarında da gördük. Aslında erk lehine işleyen 

bir kısır döngü bu. Kitap, bu döngünün ortaçağ versiyo-

nunu dönemin gündemiyle bir nevi belgesel niteliğinde 

aktardığı için son derece başarılı.

Gülün Adı’ndaki tek analoji yukarıda ifade ettiğimiz 

kısım değil elbette. Kitabın tamamı bir analojiden ibaret 

desek hata etmeyiz sanırım. Her ne kadar merkezde 

cinayetler var gibi görünse de aslında cinayetler, etrafın-

da bir derinlik kurmak için sadece bir kurgu ve polisiye 

aracı. Esas merkezde yer alan şey, bana göre, din ve 

bilim çatışması. Felsefi ve dini tartışmalar…

 

Yazarımızın bir göstergebilim uzmanı olduğunu tekrar 

hatırlayacak olursak kitaptaki sayıların, betimlemelerin, 

mekânın ve genel olarak anlatım dilinin altında başka 

şeylerin de yatabileceği fikri canlı duruyor. Örneğin yedi 

cinayet yedi büyük günahı sembolize ediyor olabilir mi? 

Kibir, öfke, açgözlülük, şehvet, kıskançlık, tembellik ve 

oburluk. Bu yedi cinayetin aynı zamanda işlenmesi yedi 

farklı günahın insanda yedi farklı duyguya dokunması ve 

yedi farklı haz vermesi de elbette düşünülebilir. 

Kütüphanede yasaklı kitapların oluşu, yasaklı olmasının 

sebebinin içindeki zararlı yazılar olması ama aynı 

zamanda yok edilemiyor ve korunuyor olması, insana 

haz veren duyguların yasak olması (en azından rahipler 

için düşünelim) ve o kitapların da rahipler tarafından 

korunuyor olmasını hesaba katalım. Büyük bir analoji 

yok mu burada?

 

Aristoteles’in Poetika’sının kayıp kitap olarak gösteril-

mesi hayli ilginçti. Hem bu kitaba okuyucunun ilgisini 

çekmesi açısından hem de sorgulayan bir aklın savunu-

culuğunu yapması bakımından. Diğer taraftan Jorge ve 

William’ın felsefi tartışmalarından ayrı bir kitap olur mu 

diye düşünmedim de değil.

 

Gülün Adı, “önce söz vardı” diyerek başlamıştı, nitekim 

İncil de öyle başlıyor ve bir Tanrı sorgulamasıyla bitiyor. 

Tanrısallığın içerisine dalacağını söylüyor ve “Adıyla var 

bir zamanlar gül olan; salt adlar kalır elimizde.” diyerek 

nihayete eriyor. Evet, sadece adlar kalır elimizde…
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eski Beste ve Semâî türünde plaklarının olması, 

dönemin kadın icrâları hakkında tam fikir verebilirdi 

diye düşünmüyor değilim; hayfâ ki yok!.. Taş plak 

kayıtlarında ve 50’li yıllardan îtibâren Türkiye Radyola-

rı’ndaki kıymetli kayıtlardan diskotekte saklanan 
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Gerek Türkiye Radyoları’nda (TRT) gerekse piyasada 

“klasik” eserlerden birkaç bilindik olanı, bazı kadın ses 

sanatçıları tarafından okunup kayda alınmıştır, fakat 

bu icrâlar bahis konusu edilecek kadar önemli değildir. 

Bazı iddialı icrâlar da özel birtakım tavırların benimsen-

mesi ile, uygunsuz üslûba kurban gitmiş; ziyân olmuştur.

Bu makâlemizde yine bir beste (Halîfe-zâde Tahir 

Efendi’nin, Sabâ; Hafîf murabbaı (II.Beste) icrâsını 

yazacağız ve nota üzerinde (3 numaralı nota) kırmızı 

kalemle icrâda yapılmaması gerekenleri  işâretleyeceğiz. 

Bu yazımızda Sabâ; hafif murabba bestenin 1’inci 

mısraı üzerinden inceleyeceğimiz notada göstereceği-

miz müzik hareketleri; melodik cümlelerin net (temiz) 

olmaması, perde baskıları, ses kullanma tekniği, 

diksiyon sorunları, genel olarak üslûp, nüanslar v.b. 

değerlendirilmeksizin; sadece nota ile gösterilen 

icrâda farklılık kabîlinden ve münhasıran bu icrâdaki 

vibrâtolar ile alâkalıdır. Genel olarak, vibratolu okuyuş 

ve glisandolu çalış üslûbu; bu meyanda gereğinden 

fazla portamento, glisando ve perdeler alttan-üstten 

çarpmalarla girme âdeti (zaman-zaman kaydırarak…) 

gelenekli icrâ için uygun değildir kanaatindeyiz. “Vibra-

to” ve “Glisando” bir icrâcının en önemli estetik unsurla-

rıdır. Lâkin, dozu ayarlanmazsa; çalana-okuyana 

estetik olarak müspet katkısı şöyle dursun, eseri 

dinlenilemeyecek hale getirebilir!

Bu ve buna mümâsil makâlelerimiz şahsî ve tenkid 

maksatlı olmayıp, bilgilendirmek ve tarihe not düşmek 

için kaleme alınıp yayımlanmaktadır; fikrimiz bizi 

bağlar… Lakin yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, 

tezimiz ve nota üzerinde işâret ettiğimiz hipotezimiz, 

gelenekli okuyuş üslûbuna mugâyir nağmelere 

îtirâzımız; müzik câmiasının tamamının tartışmaksızın 

kabûl ettiği; Münir Nûreddin Selçuk ve Hâfız Kâni 

Karaca’nın okuyuş üslûblarından kıyasla tesbît edilmiş-

tir ve hipotezimiz, sesli belgelerin müzik notası üzerin-

deki ifâdesi ile netîcelenmekle; ilmîdir. Bu noktada 

fikrimiz, sâdece bizi bağlamaz vesselâm…

 

İhtâr-ı mahsusa: Seçtiğimiz icrâları, notaları ile incele-

diğimiz (Mayıs 2020) yazılarımızdan bu makâlemize 

kadar, Kâr ve Beste türleri üzerinden; gelenekli icrâ 

üslûbuna mugâyir gördüğümüz süsleme ve ekleme 

nağmeleri işâret ettik.  Îkaz mâhiyetindeki fikirlerimiz, 

ana hatları ile icrâ sorunumuza değinmekle; bu 

konunun detaylı incelemeye muhtaç olduğu bir 

vakıadır. Biliniz istedim...

Dipnot:

1- “Klasik” kelimesi, maksadı dönemler bakımından doğru ifade 

etmemektedir. Fakat, yerine bir başka kelime ikame edilemediği 

için kullanılmakta ve ne kastedildiği böylece anlaşılmaktadır.

2- “Hâfız okuyuşu” tanımı 20. yüzyılda  literatüre girmiştir. Ve 

fakat bu tâbir üzerine düşünülmeye; belki yerine başka bir 

tanımın ikâmesine ihtiyaç vardır.

 

3- 1900’lü yılların başlarında çıkan ilk taş-plaklardaki sözlü eser 

icraları tekke goy-goyu ile aynı tarzdaki çarpmalarladır. Fakat 

1945-1955 arasında İstanbul Radyosu’nda okunan eski asara dair 

eserlerdeki bu çarpmalar yumuşatılmış (törpülenmiş) ve icra tarzı 

21. yüzyılda böyle yansımıştır.

4- “Youtube” da, Muzaffer Türkbayrak’ın hazırladığı video: Ümit 

Yazıcı’nın icrâsı ile Tâhir Ağa’nın Sabâ; Hafîf murabbaı (II.Beste) “O 

şuhun ey gönül düşnam-ı la’li telh-bar olmaz” https://www.youtu-

be.com/watch?v=5SJtY2_31x4&t=18s

 

Alaeddin Yavaşça Meral Uğurlu

Kani Karaca

Hafız Sami Efendi

Bekir Sıdkı Sezgin

Münir Nurettin Selçuk

Hafız Sadeddin - Hafız Kemal

M. Doğan Dikmen

Kodu taratarak
eseri dinleyebilirsiniz.
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raporlayarak, bu konuda önemli bilgiler sağlıyor. 

2020’de yayınlanan rapora göre İran'da;

-Ocak 2019-Aralık 2020 tarihleri arasında en az 233 

kişinin idam edildiği,

-Aynı tarih aralığında en az 3 çocuk suçlunun idamının 

gerçekleştirildiği; 85'ten fazlasının da idam cezasına 

çarptırıldığı,

-Kasım 2019'daki gösterilerde güvenlik güçlerinin ateşli 

silahlarla bastırmaları sonucunda kadın ve çocuklar da 

dahil 304 kişinin öldüğü,

-5 gazetecinin yolsuzluk ve COVİD-19 gibi konularla ilgili 

yaptıkları haberlerden dolayı hapis cezasına çarptırıldığı,

-Hükümetin pandemiyi kontrol edememesi sonucunda, 

İran’ın dünyada ölüm oranlarının en yüksek olduğu 

ülkelerden biri olduğu,

İran Anayasası’nda ve uygulamada yer alan kamusal ve 

özel yaşamda kadınlara ve kız çocuklarına karşı sürege-

len ayrımcılığın devam ettiği bildirildi.

AB’nin İran Politikasında İhlaller

İran’a yönelik politikasının bir parçası olarak AB, Ulusla-

rarası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve diğer 
        Soğuk Savaş sonrası uluslararası siyasette, Avrupa 

Birliği (AB) ülkeleri dış politikalarını insan hakları, 

demokrasi ve özgürlük gibi ilkelere dayandırmaya 

çalışmışlardır. Uluslararası bir örgüt olarak AB bu ilkele-

rin dış ilişkilerde uygulamaya konulmasıyla ilgili önemli 

organlara sahiptir. Örneğin, dış politikanın oluşumu ve 

uygulanması konusunda diğer AB kurumlarıyla karşılaş-

tırıldığında, Avrupa Parlamentosu bu anlamda birliğin 

en önde gelen organıdır. Parlamento raporlarında, 

kararlarında, soru ve faaliyetlerinde insan hakları ile ilgili 

faaliyetler büyük ölçüde yer almıştır. İlk seçildiği tarih 

olan 1979'dan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetler insan 

hakları konusunda önemli bir arka planın oluşmasını da 

sağlamıştır.

İran İslam Cumhuriyeti ise siyasal sistemi, yargının 

işleyişi ve ceza kanunlarıyla, insan hakları hususunda 

liberal Batı'nın ve özelde Avrupa'nın insan hakları 

tutumları ile çelişen inanç ve değerler sistemine dayanı-

yor. Bu yüzden ülkede yaşanan insan hakları ihlalleri, 

AB-İran ilişkilerinde genel itibariyle Avrupalı ülkeleri 

zorlayan bir sorundur. Özellikle son yıllarda İran ile 

ORTADOĞU ORTADOĞU

müzakerelerde önemli adımlar atan AB, İran’da insan 

hakları ihlalleri arttığında yaptırımlara başvurarak bu 

soruna yönelik tavrını korumaya çalışmıştır. Fakat ABD, 

İran'a yönelik güvenlik politikalarında uzlaştırıcı rolünü 

korumak isterken çoğu zaman dış politikalarını dayan-

dırdıkları ilkeleri görmezden gelmek durumunda 

kalmıştır.

  

İran’da İnsan Hakları İhlalleri

İran'daki ölüm cezaları, tutuklamalar, baskı, etnik ve dini 

grupların hakları, mahkûm hakları, basın özgürlüğü vb. 

birçok husus AB tarafından tanınan insan hakları 

standartlarıyla uyuşmamaktadır. Ayrıca İran, dünyada 

idam oranı en yüksek olan ülkeler arasında yer alıyor. 

Ceza kanunu; cinsel ilişki, uyuşturucu bulundurma veya 

satma, hırsızlık vb. 200'den fazla eylem için ölüm cezası 

ön görüyor. Adi suçluların tutuklanması ve kovuşturul-

masındaki ciddi yasal süreç ihlalleri de AB'nin odaklandı-

ğı ihlaller arasındadır. Bunun dışında polis soruşturma 

bürolarına itiraf alma ve soruşturma için açılan yetki 

alanı, yıllarca AB'de, İran'daki insan hakları ile ilgili 

ce siyasi muhalifin akıbeti hakkındaki gizliliğin devam 

ettirilmesi.

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) İran'daki gelişmeleri yakın-

dan takip edip BM Özel Raportörü ’nün çalışmalarına 

destek sağlıyor. Şu ana kadar yayınlanan raporlarda AB 

açısından önemli bir iyileşmeye değinilmedi. İran'ın 

uluslararası organlar aracılığıyla insan hakları hususun-

da diyalog kurma niyeti olsa da bu durum AB'nin sahayı 

sıkı takibi sonucu meseleyi kritik olarak ele alışını değiş-

tirmedi. 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın hemen 

sonrasındaki raporlar ölüm cezasının aşırı kullanımına, 

fiziksel cezalara, gazetecilere ve azınlıklara yönelik 

şiddet içerikli baskıların kritik boyuttaki seyrine dikkat 

çekmiştir.  Bu raporlardan yola çıkıldığında AB’nin, 

-bireysel davalar da dahil olmak üzere- mağdurların 

haklarının korunmasına yönelik yakın takipte buluna-

rak; kamu ve özel diplomasinin yanında ikili ve çok 

taraflı iş birlikleriyle sorunu ele aldığı görünüyor.

İran’daki insan hakları ihlalleri sadece AB’nin değil birçok 

ülke ve uluslararası kuruluşun gündeminde yer alıyor. 

Örneğin, BM İnsan Hakları Konseyi İran Özel Raportörü 

her yıl İran’da gözlemlenen insan hakları ihlallerini 

uluslararası anlaşmalar kapsamında insan haklarına 

ilişkin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi 

amacıyla İran'a birtakım yaptırımlar uygulamaktadır. 

AB, İran'daki insan hakları ihlallerine karşı 2011 yılından 

beri kısıtlayıcı tedbirlerini her yıl biraz daha genişletiyor. 

AB Konseyi tarafından yıllık bazda yenilenen bu yaptı-

rımlar, genel olarak seyahat yasakları, varlıkların dondu-

rulması, iç baskılarda kullanılabilecek teçhizatın ihracatı-

nın yasaklanması gibi meseleleri konu edinmiştir.

Her ne kadar AB-İran ilişkilerinde insan hakları ihlalleri 

bu şekilde gündemde olsa da nükleer sorunun başlangı-

cından bu yana insan hakları ihlalleri AB'nin İran'a yakla-

şımında yine de ikinci planda kalmıştır. AB'nin birincil 

önceliği nükleer anlaşmanın canlandırılması ve İran'ın 

enerji kaynakları ve pazarıyla sağladığı fırsatlardan 

yararlanmaktır. İran, sahip olduğu zengin petrol ve 

doğalgaz rezervleriyle, AB ülkelerinin enerji tedarikçile-

rini çeşitlendirme çabalarının merkezinde yer almıştır. 

Bundan dolayı insan hakları ihlalleri gündemde olsa dahi 

bu mesele ilişkilerin doğrudan yapısını belirleyen bir 

unsur değildir. Dolayısıyla AB’nin İran ile ilişkilerinde 

gösterdiği iradenin asıl motivasyonu; potansiyeli 

yüksek bir pazara erişme imkanıdır. 

Nurhak Gürel NurhakGurel

gündem maddelerinin başında yer aldı. Şiddetli dayak, 

tehdit ve cinsel saldırı, yakma ve bazen tutukluların 

ölümüne yol açan uygulamalar, bu ihlallerin örneklerin-

den sadece birkaçıdır.

Uluslararası Af Örgütü’nün yıllık raporlarına göre 2020 

yılı da dahil olmak üzere İran'da işlenen insan hakları 

ihlallerini şu şekilde özetleyebiliriz:

-Örgütlenme ve toplanma özgürlüğünün ağır şekilde 

bastırılması ve güvenlik güçlerinin yasadışı güç kullan-

maları,

-Etnik/dini azınlıklar ve kadınların ayrımcılığın yanı sıra 

şiddete maruz kalmaları,

-Kırbaçlama ve ampütasyon dahil, işkenceye varan 

adli-bedensel cezaların uygulanması ve bu kapsamda 

adli yargılanma haklarının sistematik olarak ihlal 

edilmesi,

-Ölüm cezasının yönetim tarafından siyasi baskının bir 

aracı olarak kullanılması,

-Halka açık veya gizli idamların gerçekleştirilmesi,

-1988'de zorla kaybedilen ve yargısız infaz edilen binler-
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raporlayarak, bu konuda önemli bilgiler sağlıyor. 
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ORTADOĞU ORTADOĞU

müzakerelerde önemli adımlar atan AB, İran’da insan 
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İran’da İnsan Hakları İhlalleri
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nın yasaklanması gibi meseleleri konu edinmiştir.

Her ne kadar AB-İran ilişkilerinde insan hakları ihlalleri 

bu şekilde gündemde olsa da nükleer sorunun başlangı-

cından bu yana insan hakları ihlalleri AB'nin İran'a yakla-

şımında yine de ikinci planda kalmıştır. AB'nin birincil 

önceliği nükleer anlaşmanın canlandırılması ve İran'ın 

enerji kaynakları ve pazarıyla sağladığı fırsatlardan 

yararlanmaktır. İran, sahip olduğu zengin petrol ve 

doğalgaz rezervleriyle, AB ülkelerinin enerji tedarikçile-

rini çeşitlendirme çabalarının merkezinde yer almıştır. 

Bundan dolayı insan hakları ihlalleri gündemde olsa dahi 

bu mesele ilişkilerin doğrudan yapısını belirleyen bir 

unsur değildir. Dolayısıyla AB’nin İran ile ilişkilerinde 

gösterdiği iradenin asıl motivasyonu; potansiyeli 

yüksek bir pazara erişme imkanıdır. 

Nurhak Gürel NurhakGurel

gündem maddelerinin başında yer aldı. Şiddetli dayak, 

tehdit ve cinsel saldırı, yakma ve bazen tutukluların 

ölümüne yol açan uygulamalar, bu ihlallerin örneklerin-

den sadece birkaçıdır.

Uluslararası Af Örgütü’nün yıllık raporlarına göre 2020 

yılı da dahil olmak üzere İran'da işlenen insan hakları 

ihlallerini şu şekilde özetleyebiliriz:

-Örgütlenme ve toplanma özgürlüğünün ağır şekilde 

bastırılması ve güvenlik güçlerinin yasadışı güç kullan-

maları,

-Etnik/dini azınlıklar ve kadınların ayrımcılığın yanı sıra 

şiddete maruz kalmaları,

-Kırbaçlama ve ampütasyon dahil, işkenceye varan 

adli-bedensel cezaların uygulanması ve bu kapsamda 

adli yargılanma haklarının sistematik olarak ihlal 

edilmesi,

-Ölüm cezasının yönetim tarafından siyasi baskının bir 

aracı olarak kullanılması,

-Halka açık veya gizli idamların gerçekleştirilmesi,

-1988'de zorla kaybedilen ve yargısız infaz edilen binler-

AĞUSTOS     2021 24 AĞUSTOS     202125

İran-Avrupa Birliği İlişkilerinde 
İnsan Hakları İhlalleri



AĞUSTOS     2021 26 AĞUSTOS     202127
Faik Kıvanç faikkivanc
GÖRÜYORUM DENEME

Serdivan Ajans 62. sayısına kavuştu.
Bu sayfalar birçok güzelliğe işaret etse de, bu yazı Serdivan Ajans’a işaret etmek için 
yazılıyor. Yıllardır, her ay kültürel, edebî, tarihî, felsefî vb. birçok başlıkta yazılara ev 
sahipliği yapıyor Serdivan Ajans. Türkiye’nin birçok kıymetli ismiyle büyük emekler-
le röportajlar yapılıyor ve Ajans’ın orta sayfasında yer alıyor. Dünya sineması, 
geleneksel sanatlar, kitap tahlilleri, teknoloji, spor, edebiyat, tarih, felsefe, sosyoloji, 
mimarî vb. gibi geniş yelpazede nitelikli yazılar ve yazarlar bu mecrada okurlarıyla 
buluşuyor. Neden bunu vurguluyorum? Marifetin iltifata tabi olduğunu es geçme-
mek için. Eski sayılarından günümüze, adeta kültürel bir envanter ve arşiv hazinesi 
haline geldi Serdivan Ajans. Teoman Duralı, Uğur Derman, Turan Koç, Doğan Hızlan, 
Erol Göka, Handan İnci, Seda Özen Bilgili ve bunlar gibi birçok değerli isim Serdivan 
Ajans’a özel konuşmalar gerçekleştirdi. Bunca güzelliğin mütevazi ve özgün bir 

şekilde yayımlanıyor olması takdire şayan. Mutfağındaki kolektif emeği es geçme-
yelim, gençlerin enerjisi Ajans’ta yuvalanıyor. Birçok yeni kalem kendine burada yer 
bulabiliyor. Herkese kapılarını açan bu özel mecranın Sakarya’dan Anadolu’ya 
yayılan bir ümit olduğunu vurgulamadan geçmeyeceğim. Her türlü sürece rağmen 
istikrarını bozmayan, nevi şahsına münhasır yapısını koruyan bu gibi yayınların 
başta şehir kültürüne, daha sonra ilim dünyasına önemli katkılar sunduğuna inanı-
yorum. Umuyorum ki Serdivan Ajans upuzun yolculuğuna devam edecek, birçok 
genç, birçok kıymetli isim bu sayfalar vesilesiyle biz Serdivan Ajans müdavimleriyle 
buluşacak. Hep birlikte Ajans’ı elden ele yaymaya, okumaya ve okutmaya devam 
edeceğiz. Ardı gür olsun diye bir dilek vardır ya, bu dileğimizi sürdürüyor, Serdivan 
Ajans’ın yolculuğunun daim olmasını diliyoruz. 

Hepimizin
Kilise Camii* (Aziz Gregorius Kilisesi) - AKSARAY 2019

*Güzelyurt merkezindeki Hıristiyanlık dönemi eserlerinden Aziz Gregorius Kilisesi, Kapadokya'daki 

en erken Hıristiyanlık dönemi eserlerinden birisi olup, Ortodoks alemi için büyük önem taşımaktadır. 

Ağva - Şile - İSTANBUL 2016

Yörük Köyü - Safranbolu - KARABÜK 2016 Duomo Katedrali*- Milano- İTALYA 2019
*Avrupa'nın dördüncü büyük katedralidir. Milano'nun merkezinde adını verdiği Piazza Del Duomo

meydanında bulunur. Katedralin yapımına 1386'da başlanmış ve ancak 500 yılda tamamlanmıştır.

Varda Köprüsü* - ADANA 2020 
*Adana ili Karaisalı ilçesi 'nde bulunan, yöre halkı tarafından "Koca Köprü" diye anılan 

köprü, 1912 yılında Almanlar tarafından inşa edildiği için Alman köprüsü olarak bilinmektedir. 

Hisar Tepesi- TARAKLI 2021

Serkan Akdenizsserkanakdeniz@gmail.com 
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meydana getiren sekiz adet kalın taş pâyenin yüzeyle-

ri sıvalıdır. Sivri kemerlerle birbirine bağlanan taş 

sütunlar yapının geçirdiği bir onarımda ahşap direkler-

le desteklenmiştir. Yerel üslûpta ahşap işçiliğine sahip 

bu destekler, ahşap kirişli düz toprak dam şeklindeki 

üst örtünün ağırlığını ve yapının doğuya eğimini 

dengelemek amacıyla yapılmış olmalıdır. Dıştan 

algılanmayan, kâgir (Türk mimari kültüründe yığma 

taşla yapılan bölüm) olması muhtemel kubbe ahşap 

örtülüdür. Orta sahın üzerinde kare formlu, sonradan 

camla kapatılan bir aydınlık feneri yer almaktadır. 

Mihrabın yanında ve son cemaat yerinde açılan 

pencerelerin yanı sıra aydınlık feneri de harim mekânı-

nı aydınlatmaktadır. Yapıldığı dönemde çinili bir 

kompozisyona sahip olduğu düşünülen mihrap, özgün 

haliyle günümüze ulaşmamıştır. Dikdörtgen çerçeveli, 

sivri kemerli, mukarnaslı mihrabın iki yanında birer 

kandil motifine rastlanmıştır.

İmaretin dikkat çeken bir diğer özelliği de kitabesinin 

kubbenin altına bitişik bir şekilde işlenmiş olmasıdır. 

Kitabede; yapının büyük bir tamirat geçirdiği, yapıyı 

inşa ettiren kişinin Necmeddin Alpı olduğu ve 

1152-1157 tarihleri arasında inşa edildiği gibi bilgiler yer 

almaktadır. Kubbesi Türk kültürünün önemli bir parça-

sı olan çadır şekline benzemektedir.  Kubbe dört 

trompla (Tavanı desteklemek için yapılan, bir duvar-

dan diğerine geçişlerde kullanılan süslü el işçiliği) 

desteklenmiş ve gökyüzünü andırır bir şekildedir. 

Mihrap önünde iki sütuna oturan üç geniş sivri keme-

rin oluşturduğu kare mekânın üzeri geçişi mukarnaslı 

(İslam sanatında mimari yapılarda görülen geometrik 

bir bezeme çeşidi) tromplarla sağlanan kubbe ile 

koruyan Roma mimarisini de düşünecek olursak, 

imaretin bir kiliseden camiye devşirildiğini ya da  o

bölgedeki diğer camilerin yapısal özelliklerinden 

öykünüldüğünü söylemek benim açımdan mümkün 

görünüyor. Kıble yönünün nasıl ayarlandığı sorulabilir; 

şöyle ki Roma döneminde yapılan birçok kilisenin ön 

cephesi Hristiyanlar için de kutsal sayılan Kudüs’e 

dönük yapılmıştır ve istikamet açısından Mekke ve 

Kudüs’ün birbirlerine yakın konumda bulunması, 

kiliseden camiye çevrilen yapılar için Müslümanlara 

kolaylık sağlamıştır, bakınız Ayasofya Camii. 

Kesme taştan inşa edilen caminin cephelerinde farklı 

boyutlarda ve formlarda iki sıra pencere yer almakta-

dır,  bu pencerelerin bazıları 1900’lerden sonra yapılan

tadilatlar sırasında eklenmiştir. Saçak hizasında ise 

küçük taş konsollara oturan duvar kabartmaları 

bulunmaktadır.

İmaretin taç kapısı oldukça süslü olup Mardinli Süryani 

ustalar tarafından sonradan eklenmiştir. Bu kapı 

üçgen formda olup kilise mimarisi özellikleri taşımak-

tadır. Kapının silmelerle meydana getirilen üçgen 

alınlığını içten geometrik geçmeli bir çerçeve ve istirid-

ye kabuğu motifli bir silme dolaşmakta ve alınlığın 

ortasında muhtemelen kapıyı inşa eden mimarların 

kültürünü yansıtan bir rozet bulunmaktadır. 

İç Mekân  

Caminin iç mekânı dikdörtgen formlu, mihrap yönüne 

dik uzanan üç bölümlü ve mihrap önü kubbeli bir 

plana sahiptir. Sütunlar arasında kalan mekânları 
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            Silvan Ulu Camii, bugünkü Diyarbakır’ın Silvan 

ilçesinde 1152-1157 yılları arasında Artuklu Emîri 

Necmeddin Alpı b. Timurtaş tarafından inşa ettirilmiş-

tir. Silvan’ın eski isimlerinden biri olan Miyyakarifin 

olarak da bilinmektedir. Günümüze ulaşan kaynaklar 

arasında caminin mimarı hakkında herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır. Yapının inşasından sonra farklı 

dönemlerde gerçekleştirilen ve özellikle 1913 yılında 

Mardin’den özel olarak getirilen mimarlar tarafından 

yapılan tadilatlar öncesinde yapının aslî planının 

büyük bir tahribata uğradığı bilinmektedir. Harap 

durumdaki yapıyı inceleyen G. Bell ve 1932 yılındaki 

incelemelerini 1940 yılında yayınlayan  A. Gabriel

 cephelerdeki farklı görünümlerden yola çıkarak camii-

nin çeşitli kısımlarının farklı dönemlerde yapıldığı 

üzerinde birleşmişlerdir. G. Bell, tek kubbeli bir cami 

olan yapıya, yan mekânların sonradan eklendiğini 

düşüncesine sahiptir. A. Gabriel ise tonozlu mekânlarla 

örtülü caminin ortasına sonradan kubbeli kısmın 

eklendiği düşüncesine sahiptir. Ancak caminin bu iki 

görüşe de uymayan bir kuzey cephesi mevcuttur. 

Zaman içerisinde camiye yapılan eklentiler neticesin-

de bazı kitabelerin kaybolduğunu, bu nedenle de 

caminin mimarı ve yapımı hakkındaki birçok bilginin 

sır olarak kaldığını düşünüyorum. Yapılan tadilatları 

uygunsuz ve gereksiz olarak görmek başta doğru gibi 

görünse de birçok tarihi eserin bu tamir ve tadilatlar 

neticesinde günümüze ulaştığını biliyoruz. Tarihi 

dokusuna ve ruhuna uygun yapılan her tamir ve 

tadilat gelecekte de varlığını koruyacak olan yaşayan 

tarihlerin ayakta kalması anlamına gelmektedir. 

Mimari

Güney duvarının doğu tarafında yer alan mihrap 

Eyyûbî döneminde 1227 tarihinde yapılmış bir onarıma 

işaret etmektedir. 1911-1913 yıllarında büyük bir 

onarım daha geçiren yapının cephe düzenlemelerin-

deki değişiklikler sırasında bazı mimari öğelerin yeri 

değiştirilmiş, yeni pencere ve kapılar açılmıştır. 1964’te 

Vakıflar İdaresi tarafından müdahale gören caminin 

özgün durumu büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.

Camii dikdörtgen bir plan üzerine doğu-batı yönünde 

inşa edilmiş, mihraba paralel dört nefli ve mihrap önü 

kubbelidir. Kuzey cephesi üzerinde görülen izlerden 

yapının önünde bir avlunun olabileceği düşünülmek-

tedir. Bu özellikleri dikkate alarak, o tarihlerde yapılan 

camilerin yapılış özelliklerini ve o dönemde varlığını 
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örtülüdür ve iki yanında kufi yazı stiliyle yazılmış beze-

meler vardır.  Minberi mermerden ve sade bir şekilde 

tasarlanmıştır.

Osmanlı Selatin Camilerinden (Osmanlı’da sultanların 

yaptırdıkları camiiler) farklı olarak Selçuklu mimarisin-

de, ibadetin huşu içinde yapılabilmesi için dikkat çekici 

renklerin ve süslemelerin iç mekanda kullanılmaması 

benimde hoşuma giden ince bir düşüncedir. Silvan Ulu 

Camii halen ibadete ve ziyarete açıktır. Yolu düşünle-

rin feyzinden istifade etmelerini Rabbimden niyaz 

ederim.
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Bilgisiz Bilgelik           Serdivan Belediyesi’nin pandemi şartlarına uygun, 

sınırlı sayıda kontenjan ile düzenlediği Serdivan Açık 

Hava Etkinlikleri 2-28 Ağustos tarihleri arasında gerçek-

leştirildi. Birbirinden farklı 7 program ile haftanın altı 

günü Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi terasında 

düzenlenen Serdivan Açık Hava Etkinliklerinde; Film-Kri-

tik, Türk Müziği Meşki, Aile ve Çocuk Psikolojisi, İslam’da 

Aile, Görsel Kültür ve Fotoğraf, Ebru Sanatı ve Seramik 

Obje Tasarımı dersleri pandemi şartlarına uygun bir 

şekilde düzenlenen atölyelerde gerçekleştirildi.

Ağustos ayı boyunca 4 hafta süren Serdivan Açık Hava 

Etkinliklerinde aileler ve yetişkinler Serdivan Fikir ve 

Sanat Akademisinin terasında derslere katılırken, dileyen 

aileler aynı saatte başlayan ve birbirinden farklı eğlenceli 

ve eğitici atölyeleri olan Serdivan Çocuk Bahçesinde 

çocuklarının da hoş vakit geçirme imkanını elde ettiler. 

3-12 yaş çocuklarımıza yönelik olarak hazırlanan Serdi-

van Çocuk Bahçesi, her hafta yenilenen atölyeleri ile 

çocuklarımızın eğlenirken öğrenmelerine katkı sağladı.

Açık Hava Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 

Film-Kritik derslerinde “Bağcık”, “Rüya” ve “Dört Köşeli 

Üçgen” filmlerinin gösteriminin ardından izlenilen 

filmlerin yönetmenleri ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Bu 

kapsamda Film-Kritik derslerinde Derviş Zaim, Görkem 

Yeltan ve Mehmet Güreli sinemaseverlerle bir araya 

geldi. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen derslere sinema-

severler soru ve yorumları ile eşlik ettiler.

Türk Müziği Meşki derslerinde ise TRT İzmir Radyo-

su’nun ses sanatkarlarından Çağlar Fidan’ın idaresinde 

Türk müziğinin en beğenilen ve seçkin eserleri katılım-

cılar ile icra edildi. Repetitör enstrümanların da refaka-

tiyle zengin bir müzik meclisi olan bu meşklerde icra 

edilecek eserlerin notaları derslerin bir hafta öncesinde 

katılımcılarla paylaşıldı.

Aile ve Çocuk Psikolojisi derslerinde; anne-baba 

tutumlarının çocuklukta kişilik özelliklerinin ve çeşitli 

davranış bozukluklarının gelişimine etkisi, aile yaşam 

döngüsü, ailede disiplin-itaat- saygı kavramları ve aile 

içinde kural koyma, çocuk ve ergenlerde mahremiyet 

eğitimi gibi konular teorik düzeyde ele alınarak  güncel 

örneklerle tartışıldı.

İslam’da Aile derslerinde; Kur’an ve Allah Resulü’nün 

örnekliği ışığında ailenin önemi, kuruluşu, aile fertlerinin 

karşılıklı hak ve görevleri, aileye ilişkin sorunlar ve bunla-

rın çözümü, ailenin dağılması ve bunun doğurduğu 

sonuçlar ile Kur’an’da örnek gösterilen aile modelleri ele 

alındı. Bu dersler kapsamında modern zamanlarda 

ailenin karşılaştığı meydan okumalar ve bu meydan 

okumalara karşı İslamî bir bakış ve karşı durmanın 

imkânı üzerinde duruldu.

Görsel Kültür ve Fotoğraf derslerinde; görsel kültür ve 

fotoğraf sanatını farklı disiplinler ışığında araştırma, 

tartışma, düşünme ve anlama imkanları üzerinde durul-

du. Bu doğrultuda dünyada çalışmalarıyla kabul 

görmüş farklı sanatçıların eserleri incelenerek fotoğraf 

sanatının yalnızca bir görüntü kaydetme biçimi olarak 

değil, farklı sanat disiplinlerinden beslenen evrensel bir 

dil olduğu sonucuna varıldı.

Seramik Obje Tasarımı derslerinde; en temel seramik 

şekillendirme tekniklerinden biri olan plaka tekniğiyle 

objeler şekillendirildi. Şekillendirilen obje üzerinde 

çeşitli dekor teknikleri uygulanarak   ilk pişirimler 

gerçekleştirildi. Bunun ardından sır uygulaması yapıla-

rak ikinci pişirimler gerçekleştirildi. Tüm bu aşamaların 

ardından katılımcılar 4 haftalık kurs süresi sonunda 

kullanıma hazır seramik bir obje elde ettiler. 

Ebru Sanatı derslerinde; ebruya dair malzeme bilgisi 

katılımcılarla paylaşıldı, ardından ebru yapımı ve 

çeşitleri uygulamalı olarak anlatıldı. Ebru Sanatı dersle-

rinde katılımcılar uygulamalı olarak ebru yapma fırsatı-

nı elde ettiler. 

             Sulu Boya Atölyesi, Sanatçı ve Sanat Eseri Atölyesi, Kuru Boya Atölyesi, Karika-

tür Atölyesi, Kağıt Kilim Dokuma Atölyesi, Pastel Boya Atölyesi, Pipetli Sulu Boya 

Atölyesi, Kağıt Kukla Atölyesi, Oyuncak Tasarım Atölyesi, Ebru Atölyesi, Kumaş 

Çanta Boyama Atölyesi, Maket Hayvan Figürleri Atölyesi, Kitap Ayracı Tasarımı 

Atölyesi, Defter Kapağı Tasarımı Atölyesi, Quilling Atölyesi, Kağıt Maske Atölyesi, 

Balon Hayvan Figürleri Atölyesi, Çiçek Ressamlığı Atölyesi, Dekoratif Çamur Şekil-

lendirme Atölyesi, Kilim Dokuma Atölyesi ve Origami Atölyesi  gibi atölyelerin yer 

aldığı etkinlikler ile Serdivan Çocuk Bahçesi atölyelerinde çocukların eğlenirken öğren-

meleri amaçlandı. 

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi yetkilileri vatandaşlar tarafından gösterilen yoğun 

ilgiden dolayı oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Pandemi nedeniyle sınırlı 

sayıda kontenjan ile hizmet verdiklerini ifade eden yetkililer, ‘’atölyelerimizde çocuk-

larımızın eğlenirken öğrenmelerini amaçlıyoruz ancak çocuklarımızın sağlığı en 

öncelikli konumuz, yoğun bir başvuru aldık ve sınırlı kontenjanlarımız neredeyse 

dakikalar içerisinde doldu, vatandaşlarımızın bu ilgisi bizleri oldukça memnun etti.’’ 

şeklinde açıklama yaptılar.

Serdivan Çocuk Bahçesi atölyelerinde çocuklar etkinliklerin dışında her akşam farklı 

bir müzik enstrümanını da tanıma fırsatı buldular. Müzik enstrümanına dokunarak 

melodilerine eşlik eden öğrenciler, ayrıca müziğin ritmi ile dans etme imkanını da 

elde ettiler. Pandemi nedeniyle evlere kapanan ve ihtiyaç duydukları sosyalleşme 

ortamından uzak kalan minikler, Serdivan Çocuk Bahçesi atölyeleri ile bu ihtiyaçlarını 

da karşılamış oldular. Her hafta yenilenen ve birbirinden farklı içeriğe sahip olan 

atölyeleri ile Serdivan Çocuk Bahçesi’nin eğitici ve eğlenceli atölyeleri haftanın 5 

günü Serdivan Fikir ve Sanat Akademisinin bahçesinde çocuklarla buluştu. 
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aileler aynı saatte başlayan ve birbirinden farklı eğlenceli 

ve eğitici atölyeleri olan Serdivan Çocuk Bahçesinde 

çocuklarının da hoş vakit geçirme imkanını elde ettiler. 

3-12 yaş çocuklarımıza yönelik olarak hazırlanan Serdi-

van Çocuk Bahçesi, her hafta yenilenen atölyeleri ile 

çocuklarımızın eğlenirken öğrenmelerine katkı sağladı.

Açık Hava Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 

Film-Kritik derslerinde “Bağcık”, “Rüya” ve “Dört Köşeli 

Üçgen” filmlerinin gösteriminin ardından izlenilen 

filmlerin yönetmenleri ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Bu 

kapsamda Film-Kritik derslerinde Derviş Zaim, Görkem 

Yeltan ve Mehmet Güreli sinemaseverlerle bir araya 

geldi. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen derslere sinema-

severler soru ve yorumları ile eşlik ettiler.

Türk Müziği Meşki derslerinde ise TRT İzmir Radyo-

su’nun ses sanatkarlarından Çağlar Fidan’ın idaresinde 

Türk müziğinin en beğenilen ve seçkin eserleri katılım-

cılar ile icra edildi. Repetitör enstrümanların da refaka-

tiyle zengin bir müzik meclisi olan bu meşklerde icra 

edilecek eserlerin notaları derslerin bir hafta öncesinde 

katılımcılarla paylaşıldı.

Aile ve Çocuk Psikolojisi derslerinde; anne-baba 

tutumlarının çocuklukta kişilik özelliklerinin ve çeşitli 

davranış bozukluklarının gelişimine etkisi, aile yaşam 

döngüsü, ailede disiplin-itaat- saygı kavramları ve aile 

içinde kural koyma, çocuk ve ergenlerde mahremiyet 

eğitimi gibi konular teorik düzeyde ele alınarak  güncel 

örneklerle tartışıldı.

İslam’da Aile derslerinde; Kur’an ve Allah Resulü’nün 

örnekliği ışığında ailenin önemi, kuruluşu, aile fertlerinin 

karşılıklı hak ve görevleri, aileye ilişkin sorunlar ve bunla-

rın çözümü, ailenin dağılması ve bunun doğurduğu 

sonuçlar ile Kur’an’da örnek gösterilen aile modelleri ele 

alındı. Bu dersler kapsamında modern zamanlarda 

ailenin karşılaştığı meydan okumalar ve bu meydan 

okumalara karşı İslamî bir bakış ve karşı durmanın 

imkânı üzerinde duruldu.

Görsel Kültür ve Fotoğraf derslerinde; görsel kültür ve 

fotoğraf sanatını farklı disiplinler ışığında araştırma, 

tartışma, düşünme ve anlama imkanları üzerinde durul-

du. Bu doğrultuda dünyada çalışmalarıyla kabul 

görmüş farklı sanatçıların eserleri incelenerek fotoğraf 

sanatının yalnızca bir görüntü kaydetme biçimi olarak 

değil, farklı sanat disiplinlerinden beslenen evrensel bir 

dil olduğu sonucuna varıldı.

Seramik Obje Tasarımı derslerinde; en temel seramik 

şekillendirme tekniklerinden biri olan plaka tekniğiyle 

objeler şekillendirildi. Şekillendirilen obje üzerinde 

çeşitli dekor teknikleri uygulanarak   ilk pişirimler 

gerçekleştirildi. Bunun ardından sır uygulaması yapıla-

rak ikinci pişirimler gerçekleştirildi. Tüm bu aşamaların 

ardından katılımcılar 4 haftalık kurs süresi sonunda 

kullanıma hazır seramik bir obje elde ettiler. 

Ebru Sanatı derslerinde; ebruya dair malzeme bilgisi 

katılımcılarla paylaşıldı, ardından ebru yapımı ve 

çeşitleri uygulamalı olarak anlatıldı. Ebru Sanatı dersle-

rinde katılımcılar uygulamalı olarak ebru yapma fırsatı-

nı elde ettiler. 

             Sulu Boya Atölyesi, Sanatçı ve Sanat Eseri Atölyesi, Kuru Boya Atölyesi, Karika-

tür Atölyesi, Kağıt Kilim Dokuma Atölyesi, Pastel Boya Atölyesi, Pipetli Sulu Boya 

Atölyesi, Kağıt Kukla Atölyesi, Oyuncak Tasarım Atölyesi, Ebru Atölyesi, Kumaş 

Çanta Boyama Atölyesi, Maket Hayvan Figürleri Atölyesi, Kitap Ayracı Tasarımı 

Atölyesi, Defter Kapağı Tasarımı Atölyesi, Quilling Atölyesi, Kağıt Maske Atölyesi, 

Balon Hayvan Figürleri Atölyesi, Çiçek Ressamlığı Atölyesi, Dekoratif Çamur Şekil-

lendirme Atölyesi, Kilim Dokuma Atölyesi ve Origami Atölyesi  gibi atölyelerin yer 

aldığı etkinlikler ile Serdivan Çocuk Bahçesi atölyelerinde çocukların eğlenirken öğren-

meleri amaçlandı. 

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi yetkilileri vatandaşlar tarafından gösterilen yoğun 

ilgiden dolayı oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Pandemi nedeniyle sınırlı 

sayıda kontenjan ile hizmet verdiklerini ifade eden yetkililer, ‘’atölyelerimizde çocuk-

larımızın eğlenirken öğrenmelerini amaçlıyoruz ancak çocuklarımızın sağlığı en 

öncelikli konumuz, yoğun bir başvuru aldık ve sınırlı kontenjanlarımız neredeyse 

dakikalar içerisinde doldu, vatandaşlarımızın bu ilgisi bizleri oldukça memnun etti.’’ 

şeklinde açıklama yaptılar.

Serdivan Çocuk Bahçesi atölyelerinde çocuklar etkinliklerin dışında her akşam farklı 

bir müzik enstrümanını da tanıma fırsatı buldular. Müzik enstrümanına dokunarak 

melodilerine eşlik eden öğrenciler, ayrıca müziğin ritmi ile dans etme imkanını da 

elde ettiler. Pandemi nedeniyle evlere kapanan ve ihtiyaç duydukları sosyalleşme 

ortamından uzak kalan minikler, Serdivan Çocuk Bahçesi atölyeleri ile bu ihtiyaçlarını 

da karşılamış oldular. Her hafta yenilenen ve birbirinden farklı içeriğe sahip olan 

atölyeleri ile Serdivan Çocuk Bahçesi’nin eğitici ve eğlenceli atölyeleri haftanın 5 

günü Serdivan Fikir ve Sanat Akademisinin bahçesinde çocuklarla buluştu. 
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Gençlik

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

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

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

Faruk Nafiz Çamlıbel
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Türkçe ve Türkçeleştirilmiş 
Kelimelerde Mânâ Zenginliği 

Şemseddin Sâmi Bey’in 
Kâmus-ı Türkî’sini açanlar, orada 
birçok Türkçe ve Türkçeleşmiş 
kelimelerin ya tek başına ya aldığı 
eklerle yahut birleşik kelimeler 
hâlinde bâzan “yüzden fazla mânâda” 
kullanıldığını görebilirler. Türkçe ’de 
“almak, vermek, görmek, geçmek, 
düşmek” gibi, çok sayıda kelime, böyle 
çok mânâda kullanılan sözlerdendir. 
Yalnız Fuzûli’nin şiirlerinde Türkçe 
“düşmek” kelimesinin elliye yakın 
mânâda kullanıldığı tesbit edilmiştir.
İşte Türk Milleti, kelimelerini bir mücevher 
gibi işleme sanatını yalnız Türkçe 
kelimelere değil, Türkçeleşmiş kelimelere 
de tatbik ederek, onları da çok mânâlı 
kelimeler hâlinde millîleştirmiştir.

Mesela Türkçe’de yalnız “siyah renk” anlamına gelen “kara” kelimesinin, 
aldığı ekler ve birleştiği kelimelerle, dilimizde 200’den fazla mânâ ve deyim 
yaratmış bir ifâde saltanatı vardır.

Nihad Sami BANARLI
(Türkçenin Sırları, Kubbealtı Neşriyâtı, İstanbul, 2015, s.298.)


