AL
T

SAYI

I
AY

ÇÜNCÜ
IŞ Ü
S
M

63
s

Gelenekli Sanatlar Songül Ergün
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Bak ve Yorumla
26 Dur,
Siz de Serdivan Ajans’ta yazabilirsiniz.

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

Sinan’ın çıraklık dönemi eserlerinden
Bozüyük Kasım Paşa Camii’ni ele aldık. İyi
okumalar.

Sorusuz ve Cevapsız
Hayat, Taklidî
Bir Hayattır.
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü, Dr. Coşkun Yılmaz ile kültür,
sanat, medeniyet ve İstanbul üzerine keyiﬂi bir röportaj gerçekleştirdik.
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Mesnevîden s.2

Sezai Küçük

Mesnevî’nin ilk dizelerinde Mevlânâ’nın
üzerinde durduğu konulardan biri de
“ayrılık”tır. Mevlânâ, Mesnevî’nin ilk beytinde “Dinle! Şu neyin nasıl şikâyet ettiğini,
ayrılıklardan nasıl hikâyet ettiğini…” derken
ney’in lisan-ı hâlinden âdemoğlunun ayrılık
hikayesini dile getirmektedir.

Yorum s.11

Yusuf Kaplan

Kitabiyat s.12

Fethullah Topal

Dini hurafelerden temizleyeceğiz diye yola “Gelenek, Sanat ve Medeniyet” 2015 yılının
çıkan insanlar, en büyük hurafeye dönüşen Mart ayında okuyucusuyla buluştu. Kitap,
akılcılığa, bilime göre dini sil baştan kodlama yazarın yirmi yıl boyunca muhtelif dergi ve
savaşı veriyorlar. O yüzden önce hadislere ve gazetelerde yayınlanan sanat yazılarından
mezheplere saldırıyorlar, sonra da herkes oluşuyor. Yazar, “Ben kimim?” sorusuna
Kur’ân’ı anlayabilir diyerek Hz. Peygamber’i mensubu olduğu medeniyet tasavvurunu
devre dışı bırakacaklar.
araştırarak cevap bulmak istiyor.

Yorum s 14.

Ayhan Koçkaya

Deneme, kimi zaman size ayrılan kimi
zamansa uzunluğu daha önceki emsallerince belirlenmiş bir boşluğu derin tefekkürle
doldurma ustalığıdır. Nasıl ki bir şiirin öz
fakat yoğun olması gerekiyorsa bir denemenin de aynı şekilde öz ve yoğun olması
gerekmektedir.
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Mesnevî’nin ilk dizelerinde Mevlânâ’nın üzerinde

lerini söyler. Bu husus Kur’ân-ı Kerîm’de de; “Hani

miştir. İradesi dışında ezelî-ruhânî (ilâhî) âlemden

durduğu konulardan biri de “ayrılık”tır. Mevlânâ,

Rabbin, Âdemoğullarından, onların sırtlarından

koparılan insan maceralı, meşakkatli ve hüzünlü bir

Mesnevî’nin ilk beytinde “Dinle! Șu neyin nasıl

(sulblerinden) zürriyetlerini çıkarıp kendilerini

yolculuktan sonra kendi asıl vatanına dönmek ister.

șikâyet ettiğini, ayrılıklardan nasıl hikâyet ettiğini…”

nefislerine karșı șahit tutmuș, “Ben sizin Rabbiniz

Zira “her şey aslına rücu eder.”

derken ney'in lisan-ı hâlinden ademoğlunun ayrılık

değil miyim?” demiști. Onlar da “Evet (Rabbimiz-

hikayesini dile getirmektedir. Devam eden beyitlerde de;

sin), șahit olduk.” demișlerdi. (İște bu șahitlendir-

İnsan âlem-i ilâhîde, cennette her nevi ilahî nimet

me) kıyamet günü, “Bizim bundan haberimiz

içinde yaşarken, Hakk’a yakın iken şu dünyâya indiril-

Ney kendine has bir dille, hal dili ile : ‘’Beni kamıșlıktan

yoktu.” dememeniz içindi.” (A‘râf, 7/172) şeklinde

miş, beşeriyyet kisvesine bürünmüş, beden elbisesine

kestiklerinden beri, feryadımdan, duygulu olan

beyan edilmiştir. Bu ayette geçen “Ben sizin rabbiniz

hapsedilmiş, neticede de ayrılık ateşiyle yüreği

erkek de, kadın da, ağlamaktadır. Beni dinleyen

değil miyim?” sorusuna ruhların “evet” cevabını verdi-

dağlanmış ve şerha şerha edilmiştir.

her insan, benim neler dediğimi anlayamaz.

ği meclis, tasavvuf edebiyatında “bezm-i elest/elest

Benim feryadımı duyamaz. Beni anlamak, beni

meclisi” ifadesi olarak geniş bir şekilde yer alır ve

Mevlânâ, Mesnevî’de bu durumu yani ayrılığı diğer

duymak için, ayrılık acısı çekmiș, gönlü yaralanmıș,

Mevlânâ da bir gazelinde bu hususa dikkat çekerek;

varlıklar üzerinden de dile getiriyor ve şöyle anlatıyor:

içli bir insan isterim ki, acılarımı, dertlerimi ona

“Nereden gelmișsin, biliyor musun? Sen Hakk’ın

anlatayım.” diyerek ney’in temsil ettiği insan-ı

hareminden gelmișsin. O ruhanî âlem, o güzellikler

“Bu topraklar, sudan ayrılınca çoraklașır. Irmaklar-

kâmilin ayrılık acısı ile söylediği hakikatleri ifade

hatırına gelmiyor mu?” sorusunu sorar.

dan, derelerden ayrı kalan, uzak düșen sular da
sararır, kokar, bulanır, kapkara olur.”

etmektedir.
“Esasen bu dünya sizin ruhlarınızın hapishanesidir”
İnsan bir yolcudur. O, bu yolculuğa ruhlar âleminden

diyen Mevlanâ, bu dünyaya gelmekle de insanoğlu-

Hayat veren, cana can katan rüzgâr, dostlardan

başlamış ve bir gurbet diyârı olan bu dünyaya inmiştir.

nun hür ve neşeli olan rûhunun, bedenin esareti altına

ayrılıp kapalı bir yerde kalırsa kokar veya kesilir;

Yine bir Mesnevî beyitinde Mevlânâ bu gerçeği; “El,

girdiğine ve ayrılık acısıyla yorulduğuna işaret eder. Bu

ateș, ocağından ayrılırsa söner, kül hâline gelir,

ayak mertebesi demek olan bu dünyaya gelmeden

sebeptendir ki Mevlânâ, Mesnevî’sinin ilk beyitlerine

savrulur, gider.

önce ruhların vefa ve sefa fezalarında uçtukların-

ayrılık acısının şikayetiyle başlamış; “Beni kamıșlıktan

dan” bahsederek dile getirir ve Allah’ın ezelî inayetini

kestikleri; vatanımdan kopardıkları günden beri,

Cennet gibi yemyeșil olan bağlar, bahçeler sulardan

ve lütfunu görmüş bulunan ruhların, geldikleri bu

feryadımdan, kadın erkek; herkes ağladı.” diyerek

ayrı düșünce, sararır, solar, yaprakları kurur, dökü-

âlemde, o aslî vatanı daima hatırladıklarını ve özledik-

ney’in feryadını insanın ayrılık feryadı olarak dile getir-

lür, bir hastalık yurdu olur.
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Her șeyi anlayan, idrâk eden akıl bile dostların

uzun yıllar gözyaşı dökmüş, hasret ve ızdırapla

şekilde olur: Biri ihtiyarî, yani isteyerek, diğeri de icbarî

ayrılığı ile yayı kırılmıș okçu gibi șașırır, kalır.

inlemiştir. Çünkü onun vatan-ı aslîsi cennet ve Yüce

yani mecburî bir dönüştür. İhtiyarî dönüş tasavvuf

Rabbinin yanı idi. Bundan onun nesli olan her

yolcusunun, âriﬁn dönüşüdür. O mürşidinin yardımı ve

Cehennem bile ayrılık yüzünden gençlik çağına

âdemoğlunun da nasibi vardır. Dolayısıyla bülbülün

rehberliği ile çile riyazetle ve ibadet yolunu kateder,

hasret çeken ihtiyarın titrediği gibi titrer, yandığı gibi

altın kafeste bile “vatan, vatan” diye feryâd etmesi

nefsini arındırır ve Hakk’a vuslat bulur. Fakat icbarî

yanar, kavrulur.

düşünülürse, insanın ulvî bir âlemden süﬂî bir yere

dönüş sadece ölüm ile gerçekleşir. Yani her ölen

geldiğinde ağlayıp feryâd eylemesi daha iyi anlaşılmış

mecbûren aslına döner.

Kıvılcım gibi çakıp yakan, yakıp yandıran ayrılığı

olur.
Bir hakikat yolcusu olan Niyazi Mısri hazretleri bütün

kıyâmete kadar anlatsam, onun dehșet ve șiddetinin ancak yüzbinde birini anlatabilirim.

Mevlânâ bir diğer eseri olan Mecâlis-i Sab‘a’da der ki:

bu anlattıklarımızı -nasıl ki Mevlânâ ney’i hakikati
anlatmaya aracı yapmış ise o da bülbül ile söyleşerekbir şiirinde bizlere şöylece aktarmaktadır:

Öyleyse onun yakıcılığını anlatmaya kalkıșma. "Yâ

“Bilin ki hani sel, bütün kuvvetiyle dağlardan, tepe-

Rabbi, beni ayrılıktan sen kurtar, sen kurtar!" diye

lerden apaçık coșarak köpürerek denize koșar;

duâ et. Bu kadar yetișir.

ırmaklar, coșarak köpürerek denize akar; binlerce

Ey garib bülbül diyârın kândedir (nerededir?)

elle, binlerce ayakla denize ulașır… Nitekim su katre-

Bir haber ver gülizârın kândedir

Dünyada ne ile neșeleniyor, seviniyorsan, o neșe-

leri de bu kuvvetle dağlardan akar, ovalardan geçer,

Sen bu ilde kimseye yâr olmadın

lendiğin zaman ondan ayrılığı bir düșün bakalım.

asılları olan denizlere ulașırlar… Bir dağlıkta yahut

Var senin elbette yârin kândedir,

bir mağaranın içinde yahut aman vermez bir ovada
Senin sevindiğin șeylere, senden evvel gelen birçok

bir katre tek bașına kalırsa; o katrenin madenî, aslı

Arttı günden güne feryâdın senin

kișiler sevindiler, sonunda o șey ellerinden çıktı,

deniz olduğu için onu arzular; o elsiz-ayaksız katre,

Âh u efgân oldu mu’tâdın senin

rüzgâr gibi geçip gitti.

eli yokken ayağını atar; denizin özlemiyle elini uzatır;

Aşk içinde kimdir üstâdın senin

ne sel yardım eder ona, ne de bir dostu vardır. Öyle

Bu senin sabr u karârın kândedir,

O șey senin elinden de çıkar, ona gönül verme; o

olduğu halde düșe-kalka yuvarlanmaya koyulur;

senden kaçmadan önce sen ondan kaç...

özlem ayağıyla denize koșar; zevk bineğine biner, yol

Bir enisin yok aceb hasrettesin

almaya koyulur…”

Rahatı terk eyledin mihnettesin
Gece gündüz bilmeyüp hayrettesin

Bu dünya hayatının bir ayrılık olduğunu her insan

Yâ senin leyl u nehârın kândedir,

kavrayamamıştır. Ancak peygamberlerin çağrısına

Bu suyun hikayesinde bile suyun aslı olan denize

kulak verip onlara gerçek ümmet olanlar fark etmişler

ulaşma gayreti dile getirilmiştir. İnsan da daima aslına

veya insan-ı kâmil olanlar bilmişlerdir.

dönmek için özlem içinde olan bir varlıktır ve “Doğru-

Ne göründü güle karşı gözüne

su biz Allah’a âitiz ve kușkusuz O’na döneceğiz”

Ne büründü baktığınca özüne

Hazret-i Âdem (a.s.) de cennetten, dolayısıyla Rabbin-

(Bakara 2/156) ayetinde buyurulduğu gibi mutlaka

Kimse mahrem olmadı hiç râzına

den ayrılarak dünyâ gurbetine düşmesi sebebiyle

aslına dönecektir. Aslına dönmek de sûfîlere göre iki

Bilmediler şehsüvârın kândedir,
Gökte uçarken seni indirdiler
Çâr anasır bendlerine urdular
Nûr iken adın Niyâzî kodular
Şol ezelki itibârın kândedir.
Hepimiz Rabbimizden, asli vatanımızdan ayrıyız,
memleketimizde, anne babamızın, eşimizin, dostumuzun yanında olsak da Mevlânâ’nın Mesnevî’nin ilk
beyitlerinde işaret ettiği gibi ruhumuz itibariyle
gurbetteyiz. Yârimizden ayrıyız.
Bu ayrılık dünyasından Kur’anın rehberliğinde ve Hz.
Peygamberin izinde Rabbimize, cennete yani asli
vatanımıza döneceğiz. “Doğrusu biz Allah’a âitiz ve
kușkusuz O’na döneceğiz.” (Bakara 2/156)
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Klasik Osmanlı camilerinin örneklerinden olan

rûmî bordürlü dört satırlık kitâbe caminin tarihini

olup son kaidesi düzgün taştan yapılmıştır. Minarede

Bozüyük Kasım Paşa Camii, Mimar Sinan'ın çıraklık

verirken avlu kapısı üzerindeki sivri kemerli alınlık

kullanılan taşlar camide kullanılan taşlarla aynıdır.

eserlerinden biridir. Külliyenin bânisi olan Güzelce

içinde yer alan ikinci kitâbe de bu tarihi tekrarlar.

Kademeli bir silmeden sonra gelen pabuç, kırmızı

Kasım Paşa (ö. 948/1541’den sonra) 922’de (1516) Hama

Mukarnas başlıklı dört sütunun taşıdığı kırmızı beyaz

taştan yapılmıştır. Silindirik yapıda olan gövdede ise

mutasarrıfı olduktan sonra yüksek mevkilere getiril-

taş örgü sivri kemerler ile üç kubbeli son cemaat yeri

altta ve üstte frizler yer alır ve bunlar ak taştan

miş ve ardından üçüncü vezir olmuştur. 1525-1528

caminin kuzeyindedir. Batı kenarında ise düzgün

yapılmıştır. Minarenin üç sıra mukarnaslı bir şerefesi

yıllarında Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat seferine

kesme taşla inşa edilmiş silindir gövdeli, tek şerefeli

vardır. Minarenin ve caminin alemleri bakırdan

giden komutanlarından Kasım Paşa tarafından yaptı-

minare yer alır.

yapılmış olup külahı kurşun kaplıdır.

rılmıştır. Külliye, cami, imaret, medrese, sıbyan mektebi, kervansaray ve hamamdan meydana gelen bu

Klasik tarzda, küçük ölçüde yapılmış olan caminin planı

yapılar topluluğundan sadece cami, imaret ve kervan-

kare şeklindedir. Ana mekânı örten tek kubbe ve son

saraya ait iki kubbeli mekân günümüze kadar ulaşmıştır.

cemaat yerini örten üç küçük kubbe daha bulunmaktadır. Cami duvarlarında düzgün kesilmiş kırmızı ve

Son cemaat yeri kare planlı olan tek kubbeli cami

beyaz taşlar kullanılmıştır. Cami giriş kapısı ise kuzeyde

kırmızı ve beyaz kesme taşlarla karışık örgülü duvarla-

yer alır. İlk devir Osmanlı cami planına uygun yapılmış-

ra sahiptir. Harim mekânı kuzey, güney, doğu ve batı

tır. Son cemaat yeri üç kubbeli ve dört sütun üzerine

duvarlarında altta dikdörtgen biçiminde toplam on

oturtulmuştur. Kubbeler basık olup sekizgen kasnaklı-

pencere ile aydınlatılmaktadır. Kıble, batı ve doğu

dır. Kare şeklinde olan caminin doğu-batı cephelerinde

duvarlarının üst kısmında içleri vitraylarla bezenmiş,

altta üçer mermer söveli pencere yer alır. Kubbe

Geometrik yıldızlarla işlenmiş, yer yer sedef kakmalı

sivri kemerli ve alçı şebekeli pencereler yer alır. Harimi

kurşun ile kaplanmıştır. Pencere kanatları kündekari

pencere kapaklarından ise yalnız mihrabın doğusunda-

örten 13,80 m. çapındaki kubbe geçiş pandantiﬂerle

tekniği ile yapılmıştır.

ki orijinaldir. Dikkati çeken diğer bir süsleme unsuru da

sağlanmıştır. Kubbe kasnağına sekiz adet yuvarlak
kemerli pencere açılmıştır.
İki renkli taştan yapılan yay kemerli kapı üzerindeki

1940 onarımında aslına sadık kalınarak yenilenen
Dışarıdan sade bir mimariye sahip olan caminin içine

kalem işleridir ve harim mekânında alçı şebekeli

girildiğinde şaşırtıcı bir dekor zenginliği göze çarpar.

pencerelerin etrafında, pandantiﬂerde, kubbe kasna-

Cemaat yerinin birleştiği köşe, caminin sağ tarafında

ğında ve göbeğinde uygulanmıştır.
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Cami içindeki süslemelerin başında dönemin ayırıcı

şeklinde çevrilen çiniler bulunmaktadır. Minberde ve

tekniği olan renkli sırla yapılmış çiniler gelmektedir.

külahta kullanılan çinilerle desen ve renkler aynıdır.

Kasım Paşa Camii’nin çinilerinde daha çok bitkisel

Fakat renklerin kullanımlarında farklılıklar vardır.

motiﬂer kullanılmıştır. Çinilerde hatai, penç, gonca,
yaprak ve geometrik motiﬂerden oluşmuş zengin

Bozüyük Kasım Paşa Hamamı, günümüzde tamamen

desenlerin yanı sıra rumi motiﬁ de işlenmiştir. Motiﬂer

yok olmuştur; geriye sadece hamamın dış yüzünden

birbiriyle son derece uyumlu ve dengeli olup güzel bir

alınıldığı düşünülen kitabesi kalmıştır. Bu pano, renkli

şekilde yerleştirilmiştir. Kompozisyonlarda genel

sır tekniğinde iştlenmiş çinilerle süslüdür. Yeşil zeminli

olarak simetrik bir düzen oluşturulmuştur. Renkli sırla

olan bordür kısmında kıvrık dallar üzerinde hatailer ve

hazırlanan çinilerde opak mavi, lacivert, fıstık yeşili,

pençlerle süslü olan çerçevenin ortasında lacivert

beyaz, sarı, mor ve kırmızı renkler kullanılmıştır. Sarı ve

zemin üzerine beyaz sülüs ve kuﬁ kitabe ve hamamın

lacivert renkler çinilerde ağırlıklı olarak bulunmaktadır.

yapılış tarihi olan 1526 yılı yazılıdır. Kitabe halen Türk
İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi’nde bulunmaktadır.

Kırmızı renk diğerlerinden farklı bir şekilde uygulanmıştır. Kırmızı kullanılacak yerler boş bırakılmış diğer
kısımlar sırla doldurulduktan sonra fırınlanmıştır.
Kırmızı ise fırınlandıktan sonra boş kalan bu kısımlara
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lerde kullanılan bordür, desenler ve renkler yer alır

ve Teknikleri’’, Sanat Tarihi Yıllığı 1964–1965, İstanbul Üniversitesi

ancak sadece farklı biçim ve ölçülerdedir. Minberin sağ

Edebiyat Fakültesi, İstanbul

tarafındaki panolarda ve külah kısmında da aynı desen

Minberdeki çinilerin etrafında bordür kullanılmış ancak
dikdörtgen panolarda kullanılmamıştır. Müezzin
mahﬁlinin sol tarafındaki pencerenin üzerinde farklı bir
pano yer alır. Panonun dış kısmında da giriş kısmında
bulunan bordürün aynısı kullanılmıştır. İç kısımda ise
altıgen karolar, penç ve gonca motiﬂeri kullanılmıştır.
Caminin giriş kapısının sağ tarafında yer alan müezzin
mahﬁlinde ve müezzin kürsüsünde üst kısmı kuşak

Çıkrıktaki Kadın, Platt Powell Ryder

ve renkler kullanılmıştır.
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Kültür doğrudan insanla ilgilidir,
insanla inşa edilir, insan için inşa edilir.
Hocam merhaba hem bir tarihçi hem de İstanbul İl

seniz merkez inşa etmenizin bir anlamı yoktur. Netice

Kültür ve Turizm Müdürü olmanız hasebiyle sizinle

itibariyle kültür doğrudan insanla ilgilidir, insanla inşa

kültür, tarih ve İstanbul üzerine konușmak niyetinde-

edilir, insan için inşa edilir ama bütün bunların bir arka

yiz. Aslında konuklarımızın biyografilerini kendi

planı, bir zihniyet dünyası, bir değerler dünyası, kavram-

ağızlarından dinlemek bir geleneğimiz. Ancak sizin

ları, üslubu, tarzı ve kodları olması gerekir. Benim kültür

terceme-i halinizi anlatmayı tercih etmediğinizi de

kavramını kullanırken üzerinde özellikle durduğum şey

biliyoruz. Bu nedenle doğrudan tarih ve kültür üzerine

zihniyet dünyasının inşasıdır. Kültürden neyi anladığı-

konușmaya bașlayacağız. Davetimizi kabul ettiğiniz

mız, niye kültür dediğimiz, kültürde neyi hedeﬂediğimiz

ve bu tarihi mekânda bizleri ağırladığınız için teșek-

gibi soruların cevaplarının verilmesi ve bu cevaplara

kürlerimizi sunuyoruz.

yönelik adımların atılması gerekir. Bugün genelde ne
yazık ki sayılar, mekanlar ve faaliyetler üzerinden bir

Bașarılı bir kültür ve sanat politikası ne olmalıdır?

kültürel hayat değerlendirmesi yapıyoruz. Evet konfe-

Kültür merkezi inșa etmek ve faaliyetler yapmak

ranslar, seminerler, konserler, sergiler vb. hepsi bir

yeterli midir?

faaliyettir ve siz bunu kültürel faaliyet olarak da tanım-

Şu hususun altını çizmemiz gerekiyor. Öncelikle kültü-

layabilirsiniz ancak faaliyetleri niçin ve neden yapıyorsu-

rün ne olduğunu, nasıl inşa edildiğini ve nasıl ihya edildi-

nuz, faaliyetlerden neyi bekliyorsunuz sorularını doğru

ğini belirlememiz gerekiyor. Faaliyetin ve binanın kendi-

cevaplandırmamışsanız kültürün merkezini inşa eden

si bizatihi kültür değildir. Faaliyetler sizin kültür tasavvu-

amaçlara ulaşamamışsınız demektir. Onun için sorular…

runuzu, kültür anlayışınızı, kültür politikalarınızı ya da

sorular… sorular… ve cevaplar… cevaplar… cevaplar… Bu

kültürden beklentilerinizi aksettireceğiniz mecralardır.

durum kültür, sanat, kültür endüstrisi, eğitim, mimari,

Dolayısıyla adı kültür merkezi olan on binlerce kilometre

ticaret ve toplum için de geçerlidir. Sorusuz ve cevapsız

kare bina inşa etmiş olabilirsiniz ancak orada neyi

hayat taklidî bir hayattır. Sorunuz yoksa cevabınız da

sunacaksınız, neyi ifade edeceksiniz, neyi hedeﬂiyorsu-

yoktur. Soru ve cevaplar üretemiyorsanız tek başına

nuz, nasıl yapacaksınız, kiminle yapacaksınız gibi pek

faaliyet yapmak yeterli olmaz. Faaliyetleri bizatihi

çok soruyu sormamışsanız, pek çok sorunun cevabını

kültürün kendisi olarak görmüyorum, yapılış amaçları

ehliyle, işin uzmanlarıyla belirgin bir şekilde ortaya

ve beklentiler doğrultusunda kültürel faaliyetler olarak

koymamışsanız, yeni soruları beraberinde getirmemiş-

görüyorum. Ama faaliyetin kendisi bizatihi olgunun
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1985’te Ordu İmam Hatip Lisesi’ni, 1989’da İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. 1994’te Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü’nde,
“Siyasetnamelere Göre Osmanlılarda İktisadi Düşünce” konulu
teziyle yüksek lisansını, 2002’de, Sakarya Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü’nde “XVI. ve XVIII. Yüzyıl
Islahatnamelerine Göre Osmanlılarda Siyaset ve Toplum
Düşüncesi'' teziyle doktorasını tamamladı. 1990’da Başbakanlık
Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı’nda arşivist olarak çalışmaya
başladı. On aylık mesaiden sonra istifa etti. Eğitim, yayın, basın,
iletişim, organizasyon ve halkla ilişkiler alanında faaliyet
gösteren çeşitli kuruluşlarda, öğretmenlik, yöneticilik, genel
yayın yönetmenliği ve genel müdürlük yaptı. Ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve bilimsel projelerin koordinasyonunu ve
yöneticiliğini üstlendi. 2012'de Marmara Üniversitesi Atatürk
Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğretim
üyeliğine başladı. 1 Mart 2017’de Kültür ve Turizm Bakanlığı
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine getirildi.
1994’de AKRA FM’deki “Kültürümüz Kimliğimiz” programı ile
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Yılın En İyi Radyo Programcısı” seçildi. 2013 yılında ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından,
editörlüğünü üstlendiği 40 ciltlik “İstanbul Kadı Sicilleri” projesi
ile “100 Yılın Kültür Hizmeti Ödülü ”ne layık görüldü. 2019 Necip
Fazıl Uluslararası Fikir Araştırma Ödülünü Prof. Dr. Mehmet Akif
Aydın ile birlikte aldı. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda
bilim ve düzenleme kurulu üyeliğine seçildi, tebliğler sundu, yurt
içi ve dışında konferanslar verdi. Çeşitli radyo ve televizyonlarda
çok sayıda kültür, sanat, eğitim, haber-yorum programı hazırladı
ve sundu, dergi ve gazetelerde köşe yazısı, yorum ve araştırmaları yer aldı. Dr. Coşkun Yılmaz evli ve 2 çocuk babasıdır.
ESERLERİ
Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, (10 Cilt),
İstanbul Kadı Sicilleri (40 Cilt), Osmanlılarda Sağlık / Healt in the
Ottomans (2 Cilt), Evliya Çelebi Atlası, Müteferrika: Basmacı
İbrahim Efendi ve Müteferrika Matbaası/ Basmacı İbrahim
Efendi and the Müteferrika Press, 1453: Panoroma Tarih Müzesi,
II. Abdülhamid: Modernleşme Sürecinde İstanbul / Istanbul
during the modernization process, II. Mahmud: Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul / II. Mahmud Istanbul in the process being
rebuilt, III. Selim: İki Asrın Dönemecinde İstanbul/ Istanbul at a
Turning Point between Two Centuries, İstanbullu Sahabeler /
Companions of muhammad in Istanbul/ es-Sahabetü’l İstanbuliyyûn, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu (9 Cilt) Sultan II.
Abdülhamid ve Dönemi, Düşten Fethe İstanbul... yazarı, proje
yöneticisi ve editörü olduğu eserlerden bazılarıdır. Yazar, editör
ve proje yöneticisi olarak 150 cilde yakın eserde imzası vardır.
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Küresel salgın bir kere daha gösterdi ki insan aslında pek çok hadiseye karşı dirençli, çabuk
mevzi alabilen, çözüm üretebilen, kendi hayat alanını ve imkanlarını oluşturabilen, aynı
zamanda yeni gelişmelere çabuk alışkanlık kesbeden, uyum sağlayabilen bir varlıktır.
kendisi değildir. Faaliyet; yani sizden yansıyanlar, sizin

dijital ortamda gerçekleștirilmeye bașladı. Sizce

gittiniz Türkçe’nin cenaze namazından bahsediyorsu-

kültürel bakışınızı ve beklentinizi ortaya koyar. Bugün

kültür ve sanat çalıșmaları online/dijital ortama

nuz! Tam da bunu söylüyorum. Son iki yılda yaygın

çoğu defa temel problemimiz kültür ile ilgili sorularımı-

uyum sağlayabildi mi? Siz bașarılı buluyor musu-

olarak kullanılan kavramlara baktığımızda salgınla

zın olmayışıdır. Kültür ile ilgili zihin parçalayan; acı,

nuz?

ortaya çıkan literatürün çok belirleyici olduğunu

sevinç, hüzün, duygu, iklim, renk ve koku veren soruları-

Müsaadenizle ben pandemi veya covid-19 değil de

görüyoruz. 40 yıllık ahbap gibi bu kelimeleri kullandığı-

mızın olmayışı ve bu sorulara cevap verme, cevap

küresel salgın olarak ifade etmek istiyorum. Öncelikle

mızı görüyoruz. Ve bu kelimelerin her birinin Türkçe

arama ile ilgili bir zihni gayretin, bilginin, becerinin,

Türkçe’nin yaralı bir dil olduğunu kabul etmemiz gereki-

karşılığına baktığımızda çok daha verimli ve çok daha

çevrenin ya da ortamın inşa edilmeyişidir. Bugün kültür

yor. Çeşitli hançer saldırılarına maruz kaldığını kabul

renkli karşılıklarının olduğunu da görüyoruz. Ne yazık ki

ile ilgili temel problemimiz budur. Bu ortamı oluşturma-

etmemiz gerekiyor. Çeşitli eller tarafından çeşitli

sağlık sözcüleri, ekran ve medya başta olmak üzere yeni

dığımız sürece kültürel ağıt yakmaya devam edeceğiz.

şekillerde hançerlendiğini kabul etmemiz gerekiyor.

salgınla birlikte pek çok kavramı, yabancı kavramı ve

Ama kültüre yaktığımız bu ağıt aslında millet olarak

Türkçe yaralı bir dil, kan revan içinde, yara bere içinde bir

kelimeyi, Türkçeye sokarken onun muadili olan çok

kendi cenazemize yaktığımız ağıttır, kendi geleceğimize

dil ve Türkçe defnedilmemek için direnen bir dildir.

zengin bir literatürü, çok zengin bir kelime grubunu da

yaktığımız ağıttır ve daha da acısı, kendi cenazemizi

Türkçe musalla taşına son bir gayretle uzanmamanın

Türkçemizden itmiştir, atmıştır. Dolayısıyla küresel

kaldıracak bir cemaatin, kendi cenaze namazımızı

mücadelesini veren bir dildir. Türkçe’nin bu duruma

salgın demeyi tercih ediyorum. Bu küresel salgın insan-

kıldıracak bir imamın bile bulunamayacağının bir

gelmesindeki önemli unsurlardan biri de tıp dilidir.

lığın beklemediği bir durumdu. Ama küresel salgın bir

ağıtıdır. Ve ne yazık ki ağıtımızı da niye yaktığımızı ve

Tıbbın Türkçeleştirilmesi aslında -Şanizade Ataullah

kere daha gösterdi ki insan aslında pek çok hadiseye

neye yaktığımızı bilemiyoruz. Ağlamak güzeldir ama

Efendi’yi burada zikretmek isterim- Osmanlılar döne-

karşı dirençli, çabuk mevzi alabilen, çözüm üretebilen,

maharet ağlamakta değildir. Maharet gönüldeki acıyı,

minde çok daha ciddi şekilde ele alınan bir meseledir.

kendi hayat alanını ve imkanlarını oluşturabilen, aynı

yürekteki sızıyı ve gözdeki yaşı durdurabilecek bir

Tıbbın beraberinde getirdiği kavramlar Türk dilinde

zamanda yeni gelişmelere çabuk alışkanlık kesbeden,

dereceyi, büyük bir ümidi ve bir toplumu inşa ettirecek/

yabancılaşmada, yabancı dil kullanımında ve kendi

uyum sağlayabilen bir varlıktır. Kültür de bunlardan bir

ettirebilecek bir gayreti ortaya koymaktır.

kavramlarını üretememe de önemli olmuştur. Şimdi siz

tanesidir. Küresel salgın sürecinde kültürün dijital ve

diyorsunuz ki hocam biz size pandeminin kültürel

online ortama geçişi, aslında benim için kültür adına

hayata etkisi ve bu etkinin yansımasını sorduk siz

sevindirici bir durumu, mutlu olmamız gereken bir

Pandemi sürecinde kültür ve sanat etkinleri online/-

fotoğrafı ortaya koyuyor. Çünkü demek ki kültür ve
sanat bizim için hala önemli ve bu hayat savaşı içerisinde insanlar online sistemi zorlayarak, internet imkanlarını değerlendirerek, kültür ve sanatı bir nefes alma,
kendine belli bir alan açma, hayatını renklendirme ve
farklılaşma unsuru olarak görüyor.

Bir defa ben

buradan bakıyorum. Online kültür olur olmaz, fayda
sağlar sağlamaz herkesin muhakkak bir ﬁkri ve görüşü
vardır; ancak kesinlikle olmaz diyemeyiz. Kültür için her
ortamı, her malzemeyi bir imkân olarak görmeliyiz.
Evet her aracın ve ortamın bir dili vardır ve beraberinde getirdiği bir üslup ve kültür de vardır bunu
inkâr edemeyiz ancak bunu dönüştürmek ve daha
verimli hale getirmek de son derece önemlidir. Ama
salgın sürecinde, internet ortamında çok da güzel
kültür-sanat faaliyetleri yaptık ve böyle devam edelim
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diyemeyiz. Çünkü kültür ve sanatın insan ile ilișki-

durumuna da düșebiliriz. Mesele burada sorular-

mirasın ihyası, muhafazası ve geleceğe tașınması

sini tarihi derinlikler ve insani hususiyetler üzerine

dan ve cevaplardan kaçmayan bir anlayıș, kaçma-

için Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda -özellikle de

okumak zorundayız. Kültür ve sanat sadece anlık

yan bir üslup.

son 15 yıl içerisinde- önceki yıllarla mukayese
edilemeyecek büyük bir hamle içerisinde. Bir defa

bir eğlenceyi değil, bir sosyal iletișim, eğitim ve
paylașma gibi pek çok hususu da içerisinde barın-

“Bir milletin temel varlığının o milletin kültür mirası

șunun altını çizelim; kültürel miras sadece devle-

dırıyor. Yeni dönemde geleneksel yöntemlerin bir

olduğunu” ifade ediyorsunuz. Bu cihetle Türkiye’nin

tin sorumluluğunda değildir ve kültürel miras

taraftan, -küresel salgınla birlikte ortaya çıkma-

kültürel mirasına sahip çıkmak için uyguladığı politi-

sadece devletin varlığı değildir. Kültürel miras

yan, aslında küresel salgından önce de var olan

kalar nelerdir? Bu politikaları nasıl değerlendiriyor-

milletin varlığıdır. Kadını ile erkeği ile genci ile

ama fonksiyonu tam olarak keșfedilmeyen- dijital

sunuz?

yașlısı ile A’sı ile B’si ile C’si ile bütün bir toplumun

unsurların da diğer taraftan devam edeceğine

Bir hususun altını çizmemiz gerekiyor. Her șeyin

ortak varlığıdır. Yetmez... Kültürel miras asırlardır,

inanıyorum. Ve ben bu ikisini birbirlerine rakip

daha iyisi vardır. Bunu unutmayalım. Yaptığımız

binlerce yıldır bu topraklara emek vermiș, hayat

olarak görmüyorum. Biz artık șu çatıșmacı ve

her șeye en iyisi bu, bundan daha iyisi yok șeklinde

vermiș, adı sanı kesilmiș milyonlarca insanın da

çatıștırmacı yaklașımdan uzaklașmalıyız. Yapma-

yaklaștığımız an, idam fermanımızı imzaladığımız

mirasıdır. Yetmez… Kültürel miras ne sadece dün

mız gereken șey ana hatlarıyla her șeyi yerli yerin-

andır. Hayatın akıșı gibi ve bu akıșa bağlı olarak

yașayıp gitmiș insanların ne sadece bugün yașa-

de görmek, yerli yerinde değerlendirmek, istifade

insan arayıșı devam eder. Bugün Türkiye, kültürel

yanların değil aynı zamanda gelecek nesillerin de

edilebilir kılmak, insana ulașmak ve insana ulaș-

mirası koruma konusunda iki durumla karșı karșı-

mirasıdır. Biz bugün durduğumuz nokta itibari ile

tırmaktır. Birini diğerinin varlık veya yokluk sebebi

yadır. Birincisi mevzuat. İkincisi ise bir devlet

bir emanetçiyiz. Bu emanet hem geçmișe bir saygı

olarak görmemek gerekir. Hayatın akıșı içerisinde

politikası olarak devletin mücadelesi ve toplumsal

ve vefa hem de geleceğe bir borçtur. Bu toplumsal

istesek de istemesek de pek çok unsurla, pek çok

mücadele. Șüphesiz tarihe dönüp baktığımız

șuurun ve idrakin olușturulması gerekiyor. Bunun

hususla karșı karșıya kalıyoruz. Bunların hepsine

zaman Türkiye kültürel mirası koruma konusunda

için sivil toplum kurulușları, dernekler, aydınlar,

karșı sistematiği belli, değerleri belli, sorusu

devlet olarak da millet olarak da toplum olarak da

yazarlar büyük bir sorumluluk içerisinde mücade-

sorulmuș ve cevabı olușturulmuș bir șekilde hare-

düne göre çok iyi bir konumdadır. Ama en iyisi mi?

le etmek durumundadır. Türkiye’nin devlet olarak

ket etmez, mevzi almaz, yolumuzu, yöntemimizi

Bunun cevabını zaten herkes verebilir. Daha iyi

attığı adımın toplumsal olarak da desteklenmesi

ve yönümüzü belirlemez isek iște o zaman bizi bir

olmak için mücadele ediyor mu? Evet ediyor. Yeter

gerekiyor. İstanbul özelinden bir șey söylemek

felaket bekliyor olabilir. İște o zaman çaresiz aktör

mi? Hep en iyisine talip olmak zorundayız. Kültürel

isterim, bildiğiniz gibi ben İstanbul tarihçisiyim.
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İstanbul üzerine ciltlerce eseri olan bir insanım.

bu konuda yaptırımları var mı? Evet var. Ama

oldu. Ben bunu șöyle yorumladım. Bu tartıșmayı

Son 15 yıl içerisinde İstanbul’da inșa edilen, ihya

sadece kolluk kuvvetleri ile olacak bir iș değil.

yapanlar ne yazık ki tarihimizi, kültürümüzü

edilen, restore edilen tarihi eserlere baktığımda

Kültürel mirasa karșı yapılan art niyetli ișler,

medeniyetimizi, geçmiște nasıl davrandığımızı

İstanbul’un binlerce yıllık geçmișinin herhangi bir

suikastlar aslında bir cinayet gibi, cinayete teșeb-

bilmiyorlar ve kendi milletimizi, kendi insanımızı

döneminde görmediğim bir yenilenme sürecini

büs gibi ele alınmalı, çok sert ve ağır cezalar veril-

tanımıyorlar. Tanısalar en azından bu kadar sert

görüyorum. Yani İstanbul’un tarihinde 30 yıllık

meli. Kültürel meselelerin her alanında ihtisasla-

ve kesin yorumlar yapmazlardı, yapamazlardı.

dönemi alıyorum ve üst üste koyuyorum hiçbir

șılmalı ve bu yolda ilerlenmelidir. Düne göre iyiyiz

Ayasofya’nın camiye çevrilme kararı alındığında

dönemde son 10-15 yıl içerisindeki gibi büyük bir

ama daha almamız gereken mesafe de var.

sayın Cumhurbașkanımızın talimatı ve Kültür ve
Turizm Bakanımızın emri ile büyük bir bilim kurulu

tarihi eser korumasına, restorasyonuna, tamirine
ve bakımına benzer bir tablo göremiyorum. Bu

“Ayasofya vb. yapılar Osmanlıların aslında farklı

olușturuldu. Camiye çevrilme kararı alındığında

son derece önemli bir hadise ve maalesef farkın-

medeniyetlerden, kültürlerden ve inançlardan

Ayasofya’nın kültürel mirasının nasıl korunması

da olmadığımız bir hadise. Yine aynı șekilde Kültür

intikal eden eserlere nasıl muamele ettiğinin uygu-

gerektiği ve burada ibadete bașlanıldığında nasıl

ve Turizm Bakanlığı’nın dünyadaki kültürel mira-

lamalı bir göstergesidir” diyorsunuz bunu biraz

hareket edilmesi gerektiği gibi sorular soruldu ve

sımızı temsil etme, geri alma ve geri getirme

daha açabilir miyiz?

aklın, ilmin, irfanın ve tarihi tecrübenin ıșığında

konusundaki mücadelesine baktığımız zaman

Bu durum sadece Osmanlılar için değil, Türkiye

farklı insanlardan görüșler alındı. Camiye çevril-

yine geçmiș yıllarla mukayese edilemeyecek

Cumhuriyeti için de geçerlidir. Ayasofya’nın

dikten sonra Ayasofya’yı büyükelçilerle de konso-

büyük bir bașarı ve atılım içerisinde, uzmanlașma

bugünkü müzeden camiye çevrilme sürecini,

loslarla da turistlerle de dolaștık, herkeste bir

içerisinde olduğunu görüyoruz. Hülasa kültürel

șeklini, yöntemini ve ortaya koyulan yaklașımı

șașkınlık hali vardı. Ayasofya’daki farklı dönemle-

miras ve toplumsal duyarlılık konusunda sosyal

değerlendirdiğimizde aslında bu hassasiyetin

re ait -sadece Hristiyanlara ait değil- bütün kültü-

medya bașta olmak üzere ciddi bir duyarlılık oldu-

sadece düne değil bugüne de özgü olduğunu

rel unsurlar herhangi bir tahribata uğramadan

ğunu görüyoruz. Ama henüz Türkiye ve İstan-

söyleyebiliriz. Burada ortaya koyulan yaklașım

muhafaza edildi. Bu kültürel unsurları bizim

bul’un sahip olduğu kültürel miras zenginliğine

Osmanlıyı aratmayan bir yaklașımdır. Farklı

dinimizin ve inancımızın da bir problem olarak

oranla ortak bir șuura, anlayıșa, gayrete ve arzu

inançlara, kültürlere ve medeniyetlere ait mirasın,

görmediğini biliyorum. Bunların varlığının deva-

edilen seviyeye ulașılmadığını da söyleyebiliriz.

kültürel varlığın sahiplenilmesi, benimsenmesi ve

mının inanç sistemimiz açısından da bir tartıșma

Yani șu anda mevcut devlet ve toplum katmanla-

yașatılması konusunda bizim kodlarımız son

konusu olmadığını biliyorum. Bu konuda da zaten

rını bir araya getirdiğimizde kültürel mirasın

derece üst düzeyde ve örnek nitelikte. Çok șükür

Diyanet İșleri Bașkanlığı ve ilahiyat uzmanları

korunması hususunda Türkiye olması gereken

aradan geçen bunca zamana, değișime, yıpran-

görüșlerini ortaya koydular. Neticede bugün

noktada değil. Ama bu konuda geçmiș yıllara

mıșlığa ve farklı așamalara rağmen devlet olarak

Ayasofya camiye çevrildi ama Ayasofya’nın

oranla bir mücadele ve gayret var. Hep birlikte

da millet olarak da bu özelliğimiz/zenginliğimiz

binlerce yıllık geçmișinden günümüze intikal eden

daha iyisini yapmalıyız. Bir defa insanlar sevgilile-

devam ediyor. Bugün Ayasofya camiye dönüștü-

kültürel renkler, sanatlar, uygulamalar bütün

rin isimlerini bir çeșmenin duvarına yazmaktan

rülürken çok ciddi tartıșmalar çıktı, mozaikler ve

hususiyetiyle devam ediyor. Hatta imparatorların

vazgeçmeli. Bir defa bir çeșmenin veya sebilin

çiniler ne olacak, sıva mı yapılacak, kazınacak mı

taç giyme alanlarına varıncaya kadar bu alan

musluğunu çalmaktan vazgeçmeli. Arabasını

yoksa çıkarılacak mı? Böyle șașkınlıkla izledik biz.

muhafaza ediliyor. Bunu gören yabancılar -diplo-

götürüp tarihi bir eserin önünde yıkamaktan ve o

Bizim konușmadığımız, gündemimizde olmayan

matlardan farklı mezhep mensuplarına varıncaya

tarihi eseri kundaklamaktan vazgeçmeli. Devletin

konular toplumda çok ciddi bir tartıșma konusu

kadar turistler- büyük bir șașkınlıkla Ayasofya’yı

Neticede bugün Ayasofya camiye çevrildi ama Ayasofya’nın binlerce
yıllık geçmişinden günümüze intikal eden kültürel renkler, sanatlar,
uygulamalar bütün hususiyetiyle devam ediyor.
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seyrediyorlar ve Türkiye’nin bu gelişmişliğine, farklı
uluslara olan yaklaşımına hayranlıkla bakıyorlar.
Dünyanın en büyük ülkelerinin büyükelçilerine ve
aydınlarına da söyledim burada da ifade etmek istiyorum: “İşte Ayasofya ve uygulamaları ortada, biz farklı
kültürlere mensup unsurların korunması konusunda

Divan Yolu; bizlerin, bizden önceki mirasa bakışını, yaklaşımını, yorumunu, anlayışını ve muhafazasını da ortaya
koyan bir güzergahtır.

ortaya koyduğumuz üslup ile dünyanın her ülkesiyle
mukayese edilmeye hazırız. Ayasofya’da ortaya

hakimiyet telakkilerini ortaya koyduğu mekandır.

Sahabeler kitabı fethin 550. yılı hatırasına bir sanayici

koyduğumuz bu üslubun farklı coğrafyalardaki İslam

Topkapı

İmparatorluğu’nun

olan iş adamının bu topraklara ve tarihe karşı vefasını

kültür ve mirasının muhafazası yönünde de ortaya

merkezi olan

Büyük Saray’dan başlar. Divan Yolu

ödeme gayretinin bir yansımasıdır. Gemi sanayii

konulması gerektiğine inanıyoruz ve her türlü muka-

demek Topkapı Sarayı ve Büyük Saray demektir.

yüksek mühendisi Özkan Göksal Bey bu eseri hazırla-

yese edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu bekle-

Divan Yolu demek bugünkü ismiyle Sultanahmet

mamızı bizden özellikle rica etti, bunun masrafının

mek de hakkımızdır.” Kimse buna itiraz etmedi. Yani

Meydanı demektir. Buradan başlayıp Aksaray’a kadar

karşılanmasını ve eserin hazırlanmasını kendisi için bir

siz düşünerek, taşınarak, iyi değerlendirmeler yaparak

uzanan yoldur. Aksaray’dan başlayıp Sirkeci’ye giden

görev bildi ve onun sağladığı imkanlarla o günün

hareket ettiğinizde ortaya çok güzel sonuçlar çıkıyor.

güzergâhı veya Sirkeci’den başlayıp Aksaray’a giden

şartlarında bilimsel olarak ilmi kaynaklara erişip kulla-

Bugün Ayasofya üzerinden şunu da söylüyoruz:

güzergahı ben İstanbul’un ortak güzergahı olarak

narak bu kitabı hazırlamaya çalıştık. Bu süreç bize bir

“Türkiye farklı fraksiyon değişikliklerine rağmen, farklı

görüyorum. Ama bu güzergahı da hakkıyla gezmek

kez daha gösterdi ki bu toprakların bir geçmişi var, bu

kültürlere, coğrafyalara ve inançlara ait eserlerin

istiyorsanız birkaç gün ayırmanız gerektiğine inanıyo-

geçmişte, bizim inanç değerlerimiz içerisinde ve

zenginliğini, o dönemin izlerini, hatıralarını koruma,

rum. Ve bu güzergahı adımlamaya başlamadan önce

dünya görüşümüz çerçevesinde en kutlu neslin emeği

yaşatma ve geleceğe taşıma noktasında çok çarpıcı ve

birkaç cilt kitap okumanız gerektiğine de inanıyorum.

var. Bu topraklar sadece senden benden ibaret değil.

Sarayı’ndan,

Roma

örnek bir tabloyu ortaya koymuştur. Bugün Ayasofya

Aslında kitap bu topraklarda yaşayanların vefasının bir

üzerinden bizim hem geçmişte hem de günümüzde

Bir okur olarak “İstanbullu Sahabeler” kitabınızı

göstergesidir. Bu vefa üç özelliğe sahiptir. Bir; bu

farklılıklara yaklaşımımızdan kültüre, sanata, medeni-

okuduğumda nasıl ki İstanbul’un fetih sürecini

topraklarda yaşayanlar o nesli hatırlar, iki; o nesle

yete, kültürel ve tarihi mirasa karşı tavrımızdan, politi-

anlatırken sadece maddi unsurları değil manevi

karşı vefakâr olur, üç; “bastığın yerleri toprak diyerek

kalarımızdan, uygulamalarımızdan hareketle söyleye-

unsurları da ele almamız gerekiyorsa, İstanbul’un

geçme tanı!” yaklaşımına sahiptir aynı zamanda.

bileceğimiz hiçbir söz yok ve kimsenin de Türkiye’ye

kültürel mirasını öğrenmek ve hissetmek için de

İstanbul’un tarihi kültürü oluşmaya devam ederken ne

karşı söyleyebileceği herhangi bir söz yok, eğer

sahabelerin izinden gitmemiz gerektiğini hisset-

yazık ki sahabe kültürü ve katkısı pek dikkate alınmaz.

maksat meyve yemek ise. Maksat bağcıyı dövmek ise

tim. Necdet Yılmaz Hoca ile hazırladığınız “İstan-

Ne yazık ki hala da öyledir! Aslında biraz da bu toprak-

bilinmelidir ki bağcı da kendi hukukunu koruyabilecek

bullu Sahabeler” kitabınız adeta bir İstanbul șehir

ların kimliğini oluşturan unsurlardan birinin de asli

güçtedir.”

rehberi olarak kullanılıyor, bu hususta neler söyler-

mahiyetine dikkat çekmek istedik. Kendi halinde

siniz?

sessiz sedasız ama ele alınan şahısların vakarına

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü olmanız hase-

Ne güzel aslında siz bizim hazırlama mantığımızı da

yakışır, tevazuuna yakışır, nüfuzuna yaraşır bir şekilde

biyle, kültür ve medeniyet bașkenti olan ve ayrıca

aşan bir yorumla yaklaşmışsınız. Zaten bir eser

alttan alta faydalar da tesir etmiştir.

bir açık hava müzesi hüviyetine sahip olan İstan-

yazarındır ama yazardan daha çok okuyanındır.

bul’a ait bir gezi rotası çizmenizi rica etsek nereden

Yazarın bir hedeﬁ, yaklaşımı vardır ama okuyanın

bașlar ve nerede bitirirsiniz?

yaklaşımı her zaman daha önemlidir. İstanbullu

Bir İstanbul güzergâhı çizmek mümkün değil, onlarca,
yüzlerce İstanbul güzergahı çizilebilir. Ayrıca bir İstanbul güzergahı çizmek kolay da değildir. Ama bir hoca
olarak şunu söyleyebilirim: Benim ilk güzergahım
Divan Yolu olur. Divan Yolu iki büyük imparatorluğun
yoludur; Roma ve Osmanlı. Ve Divan Yolu aslında bu
iki büyük devletin ve onların ortaya koyduğu kültürel
mirasın da neşvünema bulduğu alandır. Divan Yolu
aynı zamanda bizlerin, bizden önceki mirasa bakışını,
yaklaşımını, yorumunu, anlayışını ve muhafazasını da
ortaya koyan bir güzergahtır. Divan Yolu'nun farklı
boyutları da var ama tabii olarak okuyucularımız
diyeceklerdir ki nedir bu Divan Yolu? Divan Yolu
neticede bir yoldur, iki imparatorluğun tören yoludur.
Aslında iki imparatorluğun görkemini, ihtişamını ve

Teșekkür ederiz hocam.
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Yusuf Kaplan

Kant’ın Teoloji ve Akıl’la Mücadelesi
Zihinlerinin çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüştüğünü
ve aklın, yalnızca mevcut çağın algılama ve düşünme
biçimlerini aklamaktan başka bir işe yaramadığını
göremeyecek kadar sığ, yüzeysel ve çapsız kişilere
damarlarında Gazalî’nin dolaştığı gözlenen Kant gibi
çaplı düşünürler esaslı cevapları verirler.
Ne demişti Kant şaheseri Saf Aklın Kritiği’nde: “Dini
kurtarmak için, teolojiden kurtulmak gerektiğini
anladım.”
Ve ilâve etmişti: “Dinin önünü açmak için aklı(n alanını)
sınırlandırdım.”
Kant’ın modern düşüncenin kurucu babası olduğunu
hatırlatmaya gerek yok burada.
Felâketin büyüklüğünü gördü ama önüne geçemedi
Kur’ân’ın Hakikati ve Aklın Sefaleti
Kur’ân hem Hakikat kitabıdır hem de Hakikat’in
nasıl hayat bulacağını, hayat olacağını ve herkese
hayat sunacağını gösteren zamanlar ve mekânlar üstü,
çağlar ötesi İlâhî Hitap.
Kur’ân, bütünü verir bize. Aslî olanı.
Akıl, zamanla ve mekânla kayıtlıdır, bağlıdır.
Akıl, bütünü değil parçayı, aslî olanı değil arızî olanı
idrak edebilir sadece.
Sadece akılla bütün kavranamaz.
Kavranamaz; çünkü akıl, tanımlar ve sınırlar.
Akıl, tek başına Hakikat’i kavrayamaz. Hakikat’in
görünümlerini görebilir yalnızca, Hakikat’in kendisini
değil.
Eğer akıl, tek başına Hakikat’i kavramaya muktedir
olsaydı, Kitaplar da, Peygamberler de gönderilmezdi.
Ayrıca Kur’ân, sadece okunup anlaşılacak salt bir bilgi
kitabı değildir; hayata hem mânâ hem de ruh kazandıracak bir Hakikat ve Hayat Kitabıdır.
Hakikat’e kuru bilgiyle ulaşılmaz. Mesele bilmek değil
olmaktır.
O yüzden Hakikat’e ulaşmak için hem yola çıkmak
hem sürgit yolda olmak hem de yol olmak gerekir.
Yola çıkma aşamasında akıl belirleyici bir rol oynar.
Yolda olmak kalbin, yol olmak ise ruhun eseridir.
Din’in Aklı, Akl’ın Din’i
Din, tanımların ve sınırların ötesine uzandığı için
hayatımıza hem mânâ hem de ruh katar.
Akılsa, hesap yapar; ölçer-biçer, kesip atar, indirger...
Din, hiç bir hesaba gelmez.
Akıl hesabîdir; din hasbî.
Dinin akla indirgenmesi, akılla sınırlı bir olguya
indirgenmesi, dini ruhsuzlaştırır ve hayattan uzaklaştırır sonunda.

Batı’da protestanlıkla/modernlikle birlikte yaşanan

Kant.

felâket budur işte.

Bizim entelijansiyamız, neyin ne olduğunu görebile-

Kişinin, dini kafasına göre, işine nasıl geliyorsa öyle

cek durumda bile değil hâlâ!

yorumlaması ve sonuçta dine uyacağına, dini kendisine uydurması kaçınılmaz sondur...

Ruhsuz Din ve Çöle Dönen İnsan

O yüzden önüne gelen İncil yazıyor Batı’da.

Akılla ribat gerçekleşir. Kalple irtibat. Ruhla rabıta.

Feministler, eşcinseller, hatta “ateist papazlar” kafala-

Mesele, köken/mebde meselesidir.

rına göre İncil yazıyorlar...

İnsanın ne olduğunu, nereden gelip nereye doğru ve

Bizde de böyle giderse olacağı budur -Allah göstermesin.

nasıl yol alması gerektiğini köken tasavvuruna sahipseniz idrak edebilirsiniz. Köken şuuruna sahip değilseniz,

Din’i Hurafelerden Kurtarmak mı, Çağdaş Hurafe-

yola çıkamazsınız; yola çıksanız bile yoldan çıkmanız

ler Çöplüğünde Debelenmek mi?

muhtemeldir.

Dini hurafelerden temizleyeceğiz diye yola çıkan

2500 yıllık Batı uygarlığının seyrüseferi, akılla yapılan

insanlar, en büyük hurafeye dönüşen akılcılığa, bilime

yolculuğun, insanın hakikatle buluşmasını mümkün

göre dini sil baştan kodlama savaşı veriyorlar.

kılmaya yetmediğini çok iyi gösteriyor bize.

O yüzden önce hadislere, mezheplere saldırıyorlar,

Akılla çıkılan yolculuk, akıldışılıkların hükmünü icra

sonra herkes Kur’ân’ı anlayabilir diyerek Hz. Peygam-

ettiği bir felâketin eşiğine sürükledi Batılıları.

ber’i devre dışı bırakacaklar.

Akıl, hesap-kitap yaptı; Heidegger’in “başıboş canavar”

Hz. Peygamber’in devre-dışı bırakıldığı bir din, kısa

diye tarif ettiği, dünyayı bir düğmeye basarak yok

devre yapacaktır.

edecek, insanı kölesi hâline getirecek, hayatı mekanik-

Sıra sonunda Kur’ân’a gelecek... Ayetler tartışılmaya

leştirecek ruhsuz teknolojilerin, teknolojik silahların

başlanacak...

üretilmesine yaradı.

Başladı da nitekim. Bazı profesörler, “ﬁlan ayet

Ruhsuz bir dünya icat etti.

kafama yatmadı benim” diyebiliyorlar!

Sadece Batılıları değil, Batılıların bütün diğer medeni-

Sen kafanı değiştir önce, diyorum ben de bu sığ, çapsız

yetlerin kökünü kazımaları ve Batılı hayat tasavvuru-

kişilere.

nu bütün dünyaya dayatmaları gibi bir saldırganlığı

Kur’ân’ı sadece akılla, bilimle anlamaya çalışmak, aklı

akladı/meşrulaştırdı; bu nedenle hızla sekülerleşen

da bilimi de vahyin önüne geçirmektir.

dünya, insanlığı, tabiatı ontolojik yok oluş felâketinin

Daha da vahimi, Kur’ân’ı, Müslüman zihnin buharlaştı-

eşiğine getirip bıraktı.

ğı, Batılı/seküler, modern veya postmodern zihin
kalıplarına göre işlediği bir zaman diliminde aklı, bilimi
eksene alarak yorumlamak dini din olmaktan çıkarır,
hayattan uzaklaştırır.
Her iki durum da İslâm’ın tahrif ve tahrip edilmesiyle
sonuçlanır.

KİTABİYAT
Fethullah Topal
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GELENEK SANAT VE
MEDENİYET ÜZERİNE
“Sâbitâ gam yeme kim her mihnet içinde lezzet
Gökyüzü ebr-i feşân bağlasa bârân getirir.”
Son dönem düşünce dünyamızda ele alınan temel

olduğunu söyleyebiliriz.

sözlerle selamlıyor yazar okurunu: “Her medeniyet
anlayıșı, insanını kendi ufku ve dünyası içinde yetiști-

konulardan biri de medeniyettir. Bir medeniyetin
kurucu unsurlarının neler olduğu, medeniyet tasavvuru-

Medeniyetlerin kalıcılıkları birçok faktöre bağlı olsa da

rir. Toplum, sanatıyla kendini ifade eder; hem halde

nun nasıl oluştuğu yazıların genel kapsamını oluştur-

bu faktörlerin başında sanat gelmektedir. Bir yerin

var olmanın hem istikbalde devam etmenin yolu

maktadır. Bu kapsamda kimi zaman geçmiş medeniyet-

hangi medeniyete ait olduğunu, o medeniyetin dış

sanattan da geçer.”

lerin tecrübelerine kimi zaman ise var olan medeniyetle-

dünyaya baktığında hangi dünyayı gördüğünü sanat

rin durumuna bakılarak, öncelikle düşünürde, daha

eserleri sayesinde görürüz. Bazen büyük taş yapılar

Bir birey toplumu ile tanışıp-karşılaşma sürecinde kendi

sonra okurda bir algı ve anlayış oluşur. Oluşan bu algı-an-

bazen küçük bir el işi telkârî sanatı bize o coğrafyadaki

toplumunun sanatını görür. Onlardan etkilenir. Kişiliği-

layış ile medeniyetleri var eden maddi ve manevi öğeler

insanların estetik kaygıları ve dışarıya baktıklarında

nin oluşmasını sağlar. Toplumsallaşır. Toplumlarda o

belirlenir, bir tasavvur ortaya konur. Medeniyet tasavvu-

gördükleri dünya hakkında bilgi verir. Bu bilgiler ise,

bireyin kendi insan ve medeniyet anlayışları çerçevesin-

ru bir medeniyeti kurar, yaşatır. Kimi zaman da medeni-

medeniyet tasavvurları ise onu okumayı bilenlerin

de topluma katılmasını ister. Kendi ideolojisini, kültürü-

yetler tasavvurları oluşturur ya da değiştirir.

ortaya koyduğu eserler ile kuşaktan kuşağa aktarılır.

nü, sanatını, tüm karakteristik özelliklerini topluma
katılan bireyin benimsemesini ister. Bu süreçte birçok
başka kişi de rol oynar. Yöneticiler, ebeveynler, öğret-

En geniş anlamı ile medeniyet “Bir millet ve toplumun

“Gelenek, Sanat ve Medeniyet” 2015 yılının Mart

maddî, mânevî varlığına âit üstün niteliklerden, değer-

ayında okuyucusuyla buluştu. Kitap, yazarın yirmi yıl

lerden, fikir ve sanat hayâtındaki çalıșmalardan, ilim,

boyunca muhtelif dergi ve gazetelerde yayınlanan

teknik, sanâyi, ticâret vb. sâhalardaki nîmetlerden

sanat yazılarından oluşuyor. Yazar, “Ben kimim?”

Sadettin Ökten, bir medeniyet tasavvuruna şairlerin

yararlanarak ulaștığı bolluk, rahatlık ve güvenlik

sorusuna mensubu olduğu medeniyet tasavvurunu

katkısını anlatarak eserine başlıyor. Şairlerin bir kültüre,

içindeki hayat tarzı, yașama biçimi, medenîlik, uygar-

araştırarak cevap bulmak istiyor. Tasavvuru araştırırken

nesillere nasıl ufuklar çizebildiğini, şuur oluşturduğunu

lıktır.” (Kubbealtı Lügati) Medeniyetin bu tanımındaki

ve düşünürken onun önemli bir öğesi olan sanata ve

Âkif ve Yahya Kemal örneği üzerinden anlatıyor. Şairle-

ﬁkir ve sanatın Ökten’in bu eserinin temel konusu

kadim hayatımıza ait sanat telakkisine yöneliyor. Şu

rin bir çağın öncüsü ve sözcüsü olduklarına dair yadsına-

menler, tarihçiler, edebiyatçılar, şairler vs…
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maz tespitlerde bulunuyor. Medeniyetlerin çok zorlu

kıymetli işler yapılabildiğini dile getiriyor. Estetik

konulmasının çok zor olduğu görülüyor. Çünkü böylesi

süreçler yaşayabileceklerini fakat bu zorlu süreçlerin

kaygıların bir medeniyeti inşa etme sürecindeki katkısı

bir sanat anlayışı menfaatin bir anlayışı ve böylesi bir

ortak bir şuur ile aşılabileceğini dile getiriyor.

üzerinde duruluyor. Geleneksel Türk el sanatlarının

sanatkar ise isyanın sanatkarıdır.

dayandığı medeniyet anlayışının, evrensel problemlere
Geleneğin her güzel şey gibi kendini sakladığı, onu

cevabının İslam’ca olduğu ve bu sanatların cevaplarını

Vahiy medeniyetinin sanatkarının asıl gayesi temsil

anlamak için derununa inmek gerektiği ve böylece

kendi estetik yöntemleri ile dile getirdiği vurgulanıyor.

ettiği ve teslim olduğu inancın yayılmasını sağlamaktır.

medeniyet köprüsünün kurulabileceği üzerinde duruyor

Çok muazzam eserlerin ortaya konulması sanatçının

yazar. Geleneğin bir şair, yazar ve tarihle bitmeyeceğini,

Geleneksel Türk el sanatlarını yapan, geleneğin sanatkâr- daha önce karşılaştığı içsel bir haletin sonucudur. Bu

dünya durdukça devam edeceğini söylüyor, insanın bu

larının ortaya koyduğu eserler Sadettin Ökten’e göre,

yönüyle bakıldığında aslında her sanatın eserinin

sürecin devamına kendi kabiliyeti nispetinde katkı

ilahi sanatın bahçelerine kabul edilmiş sanatkarların

ardında, formun ötesinde bir vakıanın olduğunu

yapmasının üzerinde duruyor. Bunu özellikle bizim

eserleridir. Bu yönü ile bakıldığında bu eserler maddi

söylemek mümkündür.

kendi medeniyetimiz açısından, bir vahiy medeniyeti

kaygı ile yapılmış olmanın ötesinde birer kuşatıcı, huzur

olmamız sebebiyle, önemli görüyor. “Kendi gök kubbe-

verici eserlerdir. Sanattaki estetik ve sanatkârdaki “Gelenek, Sanat ve Medeniyet” bizlere medeniyetimizi,

miz” altında bağlı bulunduğumuz medeniyet tasavvuru-

kâinatı anlama çabası, kendine özgü biçimiyle geleneği- medeniyet tasavvurumuzu anlama ve bir araya gelmesi

nun anlam katmanlarını anlamamızın çok önemli

mizi oluşturmuştur. Ruh dünyasının düzeni itibarı ile

mümkün gözükmeyen batı medeniyetiyle sentezi

olduğuna inanıyor.

vahiy medeniyetinin sanatçısı, teslimiyetin sanatçısıdır.

yolunda önemli ufuklar açıyor.

Geleneksel Türk el sanatlarının, toplumumuzun insana

Ökten’e göre günümüzde, her şeyin metalaştığı bu

ve dünyaya nasıl baktığını, onları nasıl algıladığını

çağda, kimileri sanatın maddi güç kazanma yolunu da

görmemizde çok önemli bir rol oynadığını dile getiriyor

kullanarak onu metalaştırıyor. Böylesi bir anlayış ile,

yazar. Ve bugün bu işlere meraklı gençlerin çıkabildiğini,

değil olağanüstü bir yapıt olağan bir yapıtın bile ortaya
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görsele dayalı ve bir şeylerin çok hızlı şekilde tüketilmesi

kendi içinde başka bir türdür, romansa başka. İkincisi,

ye pek de razı olmayan romana farklı açılardan yaklaş-

gerekiyor! Hızlı tüketemediğimiz her şeye yabancılaş-

burada deneme eserlerin farik vasfının “hızlı tüketil-

mak mümkündür. Bir roman birçok felsefî konuyu

mak, ondan korkmak ve uzaklaşmak çok sık karşılaştığı-

mek”ten ibaret olduğu da kast edilmemektedir. Tam

tartışır şüphesiz. Rus romanları, romanın sadece

mız bir durum. Dolayısıyla bin sayfayı aşan ve felsefî

tersine, deneme türü eserlerin yoğunluğu üstünde çok

giriş-gelişme-sonuç bölümlerinden oluşan bir kurgunun

muhteva ile dolu bir Rus romanı bugünün birçok okuru-

fazla, belki bugün her zamankinden daha fazla durulma-

ötesinde olduğunun tipik emsalleri arasında yer alır.

na hitap etmeyecektir. Açıkçası günümüzün kimi roman

sı gereken bir gerçektir.

Varoluş, inanç, hayat, hayatın anlamı, ölüm gibi birçok

yazarları da bunun farkında olmalılar ki eserlerini ve

varoluşsal tema bir romanın içerisine sığdırılabilir. Bu

eserlerini oluşturan cümleleri kısa tutmayı tercih ediyor-

Deneme elbette herhangi bir türe alternatif değildir,

yoğunluk roman okumayı, örneğin; Ecinniler veya

lar. Yoğun tasvirler, fazla karakterler ve romanın içindeki

lâkin deneme ile şiir arasında bir benzerlik olduğu

Karamazov Kardeșler’i okumayı cazip hale getirir.

başka diyaloglara atıﬂarla dolu, dokuz yüz veya bin

söylenebilir. Şayet şiir ferdin sahip olduğu ve adeta

Fakat bu romanlarda yazarın nereye varmak istediğini

sayfayı mütecaviz yeni eserler görmek tam da bu neden-

içinden taşıp gelen hissiyatın kısa, öz ve emsalsiz derece-

anlamak için yüzlerce sayfayı okumayı ve konu bütünlü-

le pek mümkün değil. Daha önceki dönemlerde yazılan

de yoğun bir anlatımı, ifade-i meramıysa, deneme de

ğünden kopmamayı garanti etmeniz de gerekiyor.

romanlar da ya akademik çalışmaların konusu olacakları

ferdin sahip olduğu derin tefekkürün kısa ve öz anlatımı-

Belirli bir sayfayı okuduktan sonra artık hikâyeden

için okunuyor ya da okunduğu zannediliyor.

dır. Bu bakımdan belki bir deneme kimi zaman uzun bir

Tanımı yapılması imkânsız olan ve ele avuca gelme-

roman yazmaktan daha risklidir. Roman insana istediği-

kopmak, karakterlerin kim olduğunu unutmak, önceki
diyalogları hatırlayamamak romanın anlatmak istediği

Peki aynı şey deneme türü için geçerli mi? Hızlı tüketil-

ni dile getirmede geniş bir zemin sunmaktadır. Uzun ve

şeyi anlayamamayı da kaçınılmaz kılar. Dolayısıyla

meye her zaman hazır olan denemeler ideal metinler

tekrarlı cümleler için bir romanda her zaman yer bulunur.

tavsiye edilen, bir romanı mümkün olan en kısa zaman-

haline gelmiyor mu, romanın insanı korkutan hacmine

Deneme ise kimi zaman size ayrılan kimi zamansa

da okuyup bitirmektir.

kıyasla? Açıkçası deneme türü hacmi dolayısıyla son

uzunluğu daha önceki emsallerince belirlenmiş bir

derece avantajlı görünüyor. Burada iki muhtemel yanlış

boşluğu derin tefekkürle doldurma ustalığıdır. Nasıl ki

Günümüzde ise bir edebî eseri kısa sürede okuyup

anlaşılmanın önüne geçmekte fayda var. Birincisi,

bir şiirin öz fakat yoğun olması gerekiyorsa bir deneme-

bitirmek o kadar kolay değil. Hayat artık çok fazla

deneme eserleri romanlara alternatif değildir. Deneme

nin de aynı şekilde öz ve yoğun olması gerekmektedir.
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Belki de gerek ülkemizde gerekse dünyada denemeci

tam da böylesi bir denemedir.) Montaigne’in belirli bir

derdi taşımaz, o bir düşünce yazısıdır. Bu sebeple

diye bildiğimiz mütefekkirlerin sayısı romancı diye

denemesi üzerine bir deneme yazmak da mümkündür.

denemelerin sonunda bir kaynakça bulunmaz ve çoğu

bildiklerimizden çok daha azdır.

Gerçi roman da bu bakımdan deneme ve şiirle ortak bir

deneme yazarı da yazmayı düşündüğü şeyleri uzatmayı

hususiyete sahiptir. Hatta belki roman ve hikâye bu

sevmez. Zira bir şey hem kısa hem de kolay bir dille

Denemeler bir bakıma lafa ortadan girmek gibidir de.

bakımdan daha özgür bir imkân tanır. Gogol’un bir

anlatılabilir. Bu yanıyla denemeler gazete yazılarına

Sözgelimi

veya

burun üzerine harika bir hikâye yazdığını hatırlayalım.

benzerler, fakat iyi bir denemeci ortaya koyduğu o kısa

Erasmus’tan bahseden bir deneme size hümanizmin

Konu sınırlamasının olmaması sayesindedir ki deneme-

yazının bundan uzun yıllar sonra da o güne aitmiş gibi

tanımı veya Erasmus’un biyograﬁsi hakkında çok fazla

lerden oluşan bir kitap aldığınızda içinde birbirinden

okunmasını sağlayabilecektir. Bu ise onun meselelere

bilgi sunma imkânına sahip olmayacaktır. Okurun o

farklı konularda yazılmış tanelerce yazı bulursunuz. Bu

ne kadar geniş bir perspektiften baktığıyla alâkalı

denemedeki temel kavramları en azından temel seviye-

ise o kitabı kolay okunur kılan başat unsurdur. Son

olabilir ancak. Denemeler kısmen otobiyograﬁk

de bildiği kabul edilir ve size örneğin, Rönesans insanı

sayfada yazılan denemenin ilk sayfada yazılanla alâkası-

unsurlar da taşır ve bu yönüyle yazarın tecrübelerini

hakkında bir şeyler anlatılır. Siz bir okur olarak

nın olması gerekmez. Fakat, tekrarlamak gerekirse, bu

okurlara aktarır. İşte o zaman sadece bir düşünce yazısı

Rönesans’ın Etiyopya’daki bir kahve üretim çiftliği

durum deneme okurunun dikkatli olması gerekliliğini

okumanın ötesine geçer ve belki asırlar öncesinin dünya-

olmadığını ve Rönesans insanının da o çiftlikte çalışan

ortadan kaldırmıyor. Herhangi bir yazıyı okumak ile o

sına gidersiniz.

bir insan/işçi olmadığını bilmelisiniz. Böylesi bir deneme

yazıya bakmak, o yazıyı görmek arasındaki fark

okura Rönesans ile ilgili iki veya üç cümleden daha fazla

denemeler için de geçerlidir. Orada göreceğiniz, okuya-

tanım sunamaz, direkt konuya girer.

cağınız ve anlayacağınız bir satır sizi yepyeni bir ufka

hümanizm

hakkında

yazılan

taşıyabilir.
Tıpkı şiir gibi denemelerin de konu sınırlaması olmaz.
Yirminci yüzyıldaki Türk aydını hakkında bir deneme

İyi yazılmış, özenilmiş ve derin tefekkürün ürünü olan

yazılabileceği gibi deneme yazan biri üzerine de

her bir deneme aynı zamanda son derece dinlendiricidir

deneme yazılabilir. (Örneğin okumakta olduğunuz yazı

de. Zira esas itibariyle bir deneme bilgilendirici olma
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SARAMAGO’YA GÖRE GÖRMEK
VEYA GÖRMEMEK/HATIRLAMAK
VEYA HATIRLAMAMAK
“İsterseniz zihinlerinizde buluşursunuz,
bellek denen şey bu işe yarar”
(Körlük)

Nobel ödüllü Portekizli yazar José Saramago’nun

kündür. Nitekim her iki kitabın çeşitli yerlerinde hafıza

olarak düzenlenen debdebeli anma törenleriyle ‘yara-

meşhur kitabı Körlük ve Körlük kadar meşhur olmasa

kavramına atıfta bulunulmaktadır. Bu konuda moder-

tılmış’ olan ulusun unutulmasını engellemek amaçlan-

da Görmek, birçok açıdan ufkumuzu açan iki eser

niteye dair yapılmış çalışmalar, modern toplum inşası-

maktaydı. Bergson’un alışkanlık belleği derken kastet-

olarak karşımıza çıkar. Saramago ile ilgili herkesin

nın gelenekten beri süregelen hafızayı yok etmesi ile

tiği gibi belli hareketlerin sürekli tekrarlanması

duymuş olduğu hususlardan biri de hiç şüphesiz

gerçekleştiğini ifade eder. Sözgelimi, Ernest Renan

otomatik bir davranış örüntüsünün oluşmasına neden

hicivsel bir dille ‘gören körler’ olarak biz modern insan-

(1882) unutmanın ulus olmanın asli unsuru olduğun-

olur (1929, s. 182). Paul Connerton da bu anlamda

ları eleştirmiş olmasıdır.

dan bahsederken, ulus olmayı, modern siyasi yapı

anma törenlerini hafızanın aktarımı konusundaki en

anlamında bir ulus olarak görüyordu. Aynı şekilde

önemli unsur olarak görür (2006, s. 13). Bu fenomenin

Bu anlamda Körlük eserinde, insanları kör eden bir

İtalyan devlet adamı Massimo d’Azeglio’nun “İtalya’yı

modern bir yapı tarafından meydana getirildiğini

salgının ortaya çıkması konu edinilir fakat bu körlük

yarattık şimdi sıra İtalyanlarda” demesi de bununla

aklımıza getirdiğimizde, mesele daha da önem kazan-

bilinenin aksine insanların dünyalarını karartmak

ilgilidir. Görmek kitabında tam da ulus inşasına dair

maktadır. Zira inanan insanı inancından yoksun hale

yerine her şeyi bembeyaz görmelerini sağlayan

aşağıdaki pasaj karşımıza çıkıyor:

getiren modernite, bu inanma ihtiyacını adeta kendine ibadet edilircesine merasimlerle gideriyordu.

“beyaz bir karanlık”tır. Körlük romanını müteakip
yazılmış olan Görmek romanında ise bir seçim süreci

Sembolik alamet ulusal marșın ilk akorlarıyla birlik-

anlatılmakta ve Körlük eseriyle metinler arası bir

te dirilir gibi oldu, yumușak meltem aniden yerini

Modernitenin unutturması sadece ulus inşasıyla sınırlı

bağlantı kurularak körlük salgınının ardından 4 yıl

ancak engin okyanustan ve muzaffer muharebeler-

değil. Ulusun inşa edilmesiyle birlikte insanlar, ulusa

geçtiği sıkça belirtilmektedir. Ancak salgın atlatılalı 4

den gelebilecek enerjik bir rüzgâra bırakmıștı, biraz

hizmet etmekten başka bir şey yapmayan varlıklar

yıl olmuş olmasına rağmen insanların ne kadar

daha güçlü esse, çok azcık daha güçlü esse, hafif

haline gelirler. Çoğu zaman da kendilerinden bekleni-

görebildikleri hala tartışılan bir konu olarak devam

eyerleri üzerinde atlara binmiș kahraman valkürele-

leni yerine getirdikleri takdirde başka bir ödevi yerine

etmektedir.

rin ortaya çıktığını kesinlikle görürdük (2020, s. 95).

getirmenin ihtiyacını hissetmezler. Memleketim Batı
Trakya’da hiç tasvip etmediğim bir atasözünün yıllar-

Fakat buradaki görmek eyleminin büyük ölçüde hatır-

Şüphesiz ulusal marş, ulus-devletin bedensel pratikle-

dan beri söylendiğini duydum: “Kanuna itaat, canına

lamak eylemine tekabül ettiğini de söylemek müm-

rinin bir parçasını oluşturmaktaydı. Bedensel pratik

rahat”. Türk olduğunu ifade etmenin bile adli soruştur-
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maya sebep olabildiği Yunanistan’da bu atasözünün

meydana getirenler arasında bir bellek kopuşu

önemli bir yetidir. Saramago içinse belleğin önüne

ortaya çıkmış olması anlaşılır ama bir o kadar da

olduğunu söylemek gayet mümkündür. Tıpkı “hatırla-

geçmek için insanı kör etmek yeterlidir. Duymak ise

vahim bir durum. Körlük’te bir kadınla bir erkeği

manın ne gereği var” diyen adamın yaşadığı bellek

itaat için hala gereklidir.

konuşturan Saramago şöyle diyor: “Kocamın belleği

kopuşunda olduğu gibi.

zayıf. Geçmişte, kalmış tatsız olayları hatırlamanın ne

Kaynakça

gereği var, diye homurdandı ilk kör, eğer kadın olsay-

Bu şekilde de organik bellek bir yana, ulus-devletin

dın ve bizim başımıza gelenler senin de başına gelsey-

dayattığı yapay belleklere esir olmak tek çıkar yol

di farklı düşünürdün, dedi koyu renk gözlüklü genç

olarak görünüyor. Doktorla karısı arasında geçen

kız” (2021, s. 274). Bu örnekte erkeğin kadını anlama-

konuşmada da olduğu gibi “bazen öyle oluyor ki,

masını bir bellek kopuşu olarak da niteleyebiliriz. Zira

ötekilerle eşit olabilmek, onlardan daha fazla yüküm-

“İsterseniz zihinlerinizde buluşursunuz, bellek denen

lülük üstlenmemek için keşke kör olsam diye düşün-

Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York:

şey bu işe yarar” (2021, s. 312) cümlesinde de görebile-

düğümü fark edip şaşırıyorum” (2021, s. 311). Kısacası

Basic Books Inc., Publishers.

ceğimiz gibi esas olan aynı belleği taşımaktır. Dolayı-

belki de şunu söylemek gerekir. Doğduğu andan

sıyla bellek çalışmalarında sıkça görüldüğü üzere bir

itibaren çeşitli duyu organları sayesinde insanın belle-

neslin yaşadığı travmalar nesilden nesle aktarılır ve bu

ği harekete geçer ve kimliğine dair anlam ağlarını

şekilde bir kimlik inşası meydana gelir. Bu aktarımın

örmeye başlar, nitekim meşhur antropoloğun deyişiy-

en iyi yolu da anlatılar, mitler ve diğer sembollerdir.

le insan “kendi ördüğü anlam ağlarında asılı kalan bir

Fakat bu üç unsurdan birinin etkisinde kalmasına

hayvan”dır (Geertz, 1973, s. 5). Dolayısıyla bir duyu

Saramago, J. (2021). Körlük. (I. Ergüden, Çev.) İstanbul:

rağmen etkilenmeyen bir insanın da bu unsurları

yetisi olarak görmek kadar duymak da hatırlamak için
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Bir aile meclisinde, yılların izleri yüzündeki derin

duygunun kalmadığını, öldüğünü söylese de aldığı

göstermek için yeterli bir yol olamayacağını söylüyor-

kırışıklıklardan okunan yaşlı bir kadın, kızına olan

cevap hep aynı olur: “Sevin onu!” Adam son kez “Ama

du. Peki, tıpkı farklı konuşma dilleri olduğu ve birini

sevgisini anlatıyordu: “Tek bir yüzüğüm vardı, onun

insan sevmediği birini nasıl sever?” diye sorar ve şu

anlamak istiyorsak onun dilinde konuşmamız gerekti-

için sattım”. Tam karşısında bulunan oğlu ise sitemkâr

sarsıcı cevabı alır:

ği gibi birini sevmek istiyorsak onun sevgi dilini de
bilmemiz mi gerekir? Daha doğrusu sevginin türlü

bir edayla şöyle demişti: “Sen sevmeyi onun için para

türlü dili mi olur?

harcamak mı sanıyorsun?” Sesinde, annesinin sevgisi-

“Dostum, sevmek bir ﬁil, bir eylemdir. Sevgi yani

ni yeterince hissedememiş küçük bir çocuk vardı. Sahi,

duygu, sevme eyleminin bir ürünüdür. Onun için

biz sevmeyi ne zannediyorduk?

karınızı sevin. Ona hizmet edin. Ona kulak verin.

İşte tam da burada Gary Chapman tarafından kaleme

Anlayış gösterin. Onu takdir edin. Onaylayın. Bunu

alınan ve dünyanın dört bir tarafına ulaşan “Beş Sevgi

Dilimize “Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı” olarak çevri-

yapmaya razı mısınız?” Yani adamın gerçekten

Dili” kitabını anmak yerinde olacaktır. Gerçek bir

len “7 Habits” kitabında, yazar Stephen Covey ile onun

evliliğini kurtarmak, yeniden sevgi duygusunu yakala-

sevginin, doğru gösterilmiş bir sevginin, muhatabının

seminerine gelmiş bir dinleyici arasında geçen çarpıcı

mak gibi bir niyeti varsa birtakım sevme eylemleriyle

yüreğine ulaşan bir sevginin saramayacağı bir yara

bir diyalog vardır. Adam yazara yaklaşır ve “Söyledik-

bunun pekâlâ mümkün olduğunu söylüyordu yazar.

olmadığına inanıyorsanız bu kitap size rehber olacak
nitelikte bir kitaptır. Chapman gösterilememiş ya da

leriniz hoşuma gitti, Stephen” der. “Ama durumlar
birbirinden çok farklı. Evliliğime bir baksanıza. Gerçek-

İster eşimizi ister çocuğumuzu ister annemizi isterse

yanlış gösterilmiş sevgilerin açtığı yaralardan örnekler

ten kaygılıyım. Eşimle birbirimize karşı o eski duygula-

Rabbimizi -muhatabımız kim olursa olsun-; birini,

sunarak, doğru gösterilen sevgilerin mucizelerinden

rımız hiç kalmadı. Galiba onu artık sevmiyorum. Eşim

hiçbir şey yapmadan sevme iddiasında bulunmanın

bahsederek sizi, sevdiklerinizin sevgi dillerini bulmaya

de beni sevmiyor. Ne yapabilirim?” Stephen, “O duygu

abesle iştigal olduğunu aklımızın bir köşesine yazdık-

teşvik ediyor ve beş farklı sevgi dilini detaylarıyla

öldü mü artık?” diye sorar. Adam ise bunu onaylaya-

tan sonra yukarıdaki yaşlı kadın ve oğlu arasında

anlatıyor. Peki, yazar tarafından uzun yılların gözlem-

rak ne önerdiğini sorar. Yazarın cevabı adamı şaşkına

geçenlere geri dönelim. Anne, sevgisini çocukları için

leri ve uygulamaları neticesinde tespit edilen bu beş

çevirecektir: “Sevin onu!” Adam her ne kadar ısrarla o

para harcayarak gösterirken, evlat bunun sevgiyi

sevgi dili nedir? Fiziksel temas, olumlama sözleri,
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kaliteli zaman, hediyeler, hizmet eylemleri. Bu beş

vurgulamak, hayallerini sormak ve bunun hakkında

hissettiğinde çıkarıp birer birer vermek… Bu hediyele-

sevgi dilini çocuklar özelinde anlattığı “Çocuklar İçin

onlarla sohbet etmek, yaşı büyük çocuklara gün içinde

rin onun ilgi alanlarına uygun olması da önemli. Sevdi-

Beş Sevgi Dili” kitabı çevresinde çocuk olan ve bir

onları sevdiğimizi anlatan mesajlar atmak, sevgi dili

ği bir yemeği yapmak, sevdiği bir lokantaya götürmek

şekilde çocuğa dokunan herkes için kıymetli bir eser.

olumlama sözleri olan çocuklar için yazarın tavsiyele-

gibi çeşitlendirilebilir bu hediyeler.

Çocuklar özelinde bu sevgi dillerini biraz açmak istiyo-

rinden bazılarıdır.

rum, böylelikle konu daha iyi anlaşılacaktır.

Hizmet eylemlerine geldiğimizde söylenen ise: “ÇocuKaliteli zaman dediğimizde ise bölünmeyen ve odak-

ğunuz sizden bisikletini onarmanızı ya da oyuncak

Fiziksel temas denildiğinde sadece sarılmak ve öpmek

lanan bir ilgiden bahsetmiş oluruz. Çocukla vakit

bebeğinin elbisesini tamir etmenizi istediğinde aslında

akla gelmemeli diyor yazar; bir ebeveyn çok meşgul

geçirmek başka şeylerden vazgeçmek anlamına geldi-

sevgi çığlığı atıyor demektir.” Bu sevgi diliyle yapılacak

olsa bile çocuğunun sırtına, koluna ya da omzuna

ği için ilk iki sevgi dilinden biraz daha zor gelebilir

bazı sevgi eylemleri ise şöyle: Bilgisayarda sorun

kibarca dokunabilir. Bu bile “Seni seviyorum.” deme-

ebeveyne. Oysa bir çocuğa, bir gence şu mesajı verir

yaşayan çocuğun yanına oturup ona yardım etmek,

nin bir yoludur. Eğer çocuğunuzun baskın sevgi dili

kaliteli zaman: “Sen önemlisin. Seninle birlikte olmak

yataklarına gitmelerini söylemek yerine nazikçe

ﬁziksel temas ise onunla karşılaşırken ya da onu uğur-

hoşuma gidiyor.” Çocukları günlük aktivitelerimize

kucaklayıp yataklarına taşımak, o gün okula giderken

larken onu kollarınızın arasına alıp kucaklayabilirsiniz.

dahil etmek, onlarla göz teması kurmak, gülünecek

giyecekleri şeyleri seçmeye yardımcı olmak…

Yumuşak nesnelere sarılmasına imkan tanıyabilir

komik şeyler bulup birlikte bol bol gülmek, kendi

-mesela kendisini yatıştıracak bir battaniyeye- ya da

izlediğimiz programı kapatıp onun sevdiği bir şeyi

Çocuklar özelinde açıklamaya gayret ettiğim tüm bu

size, zor geçen bir gününü anlatırken saçını okşayabi-

birlikte izlemek gibi pek çok kaliteli zaman örneğini

sevgi dilleri, sevginin olduğu her ilişkide kendini belli

lir, sırtını sıvazlayabilirsiniz.

kitapta bulabiliriz.

eder. Birini gerçekten sevmeye ne kadar istekli ve
hevesli olursak bu sevgi dillerini fark etmemiz de bir o

Olumlama sözlerine gelince: “Sevgi soyut bir kavram-

Hediyeler ise pek çok kişi için önemlidir. Ancak bazıları

kadar kolay olur. Yaşadığımız tüketim çağında eşyala-

dır. Bir oyuncağı ya da bir kitabı gördükleri gibi sevgiyi

var ki sevildiğini bu hediyelerden anlar. Mesela, kitap-

rın kalitesine verdiğimiz önemin çok daha fazlasını

göremezler. Çocuklar düz düşünmeye meyilli oldukla-

ta geçen on yaşındaki Rachel. Ona anne ve babasının

ilişkilerimizin kalitesine vermek zorunda olduğumuzu

rından, sevgimizi ifade ederken bunun ne anlama

kendisini sevdiğinden neden bu kadar emin olduğunu

düşünüyorum. Netice itibariyle kimin için olursa olsun

geldiğini anlamaları için onlara yardım etmeliyiz.”

sorduklarında hızlıca onları odasına davet edip ailenin

ister çocuk ister yetişkin, beş sevgi dilini okuyup uygu-

diyor. Doğru zamanda övgü sözcükleri ve cesaretlen-

aldığı ve odanın başköşesinde duran oyuncakları

lamaya başlamak daha sevgi dolu bir dünyanın kapısı-

dirici ifadeler kullanmanın öneminin altını çiziyor.

göstermiş. Tabii ki burada sürekli alınan pahalı hediye-

nı aralayacaktır bizlere…

Üzerinde cesaretlendirici sözler olan bir kâğıdı, yemek

lerden bahsetmiyor yazar. Pahalı olmayan ufak

çantasına yapıştırmak, başarılarına sebep olan şeyleri

hediyeleri paketleyip biriktirmek ve ihtiyacı olduğunu
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Tarih,
Kültür ve
Medeniyet
Günlük hayatta en çok karşılaştığımız kavram-

ların teşvik edildiği ve her geçen gün biraz daha

kendi aidiyeti ile ilgili bir şüpheye düştüğü zaman

lardan biri olan “kimlik” kavramı, toplumdaki hemen

sistemli hale geldiği günümüzde “kimlik” gibi genel bir

kimlik üzerine düşünmeye başlamaktadır.

her bireyin hakkında bilgi veya ﬁkir sahibi olduğunu

kavramın farklı disiplinler tarafından kullanılması

düşündüğü, bu nedenle de üstüne çok fazla kafa

kaçınılamaz bir durum olarak karşımızda duruyor.

“Kimlik” kavramı bu yönüyle bireyin kendini tanımla-

yormadan kullandığı bir kavram olarak karşımıza

Ancak kavramın içerdiği çok boyutluluğa ve çeşitliliğe

masını sağladığı gibi aynı zamanda toplumun da bireyi

çıkıyor. Bu kavramın akademik ve popüler yazında,

rağmen içeriğe yönelik bir takım eksik tanımlamaların

tanımlamasını sağlamaktadır. Tarihin ve kültürün

sosyal, görsel veya yazılı medyada yoğun kullanılması

var olduğu da bir gerçek. Bu yönüyle genel bir kavra-

araçsallaştırılması sonucu ulus devletlerin sürekliliğini

kavramın içini boşaltarak içerdiği gerçek anlamın

mın genel-geçer bir şekilde tanımının yapılması ve bu

sağlayacak vatandaş tiplerinin oluşturulması gibi bir

silikleşmesine yol açmaktadır. Özellikle neredeyse

tanımın kabul görmesi pek de mümkün görünmüyor.

amaca da hizmet eden “kimlik” kavramı bu yönüyle
toplumsal yapıya şekil verme potansiyeline de sahip-

bütün sosyal bilimlerin alt dallarının bir araştırma
konusu halini alan “kimlik” meselesi son yıllarda o

Latince, aynilik ve süreklilik vurgusunu içeren “idem”

tir. Bir toplumda kimliklerin görünür olması toplumsal

kadar yoğun bir şekilde tartışılmıştır ki “kimlik” kavra-

kökünden türetilen “identity” kavramı, Türkçede

uyumu arttırdığı kadar toplumsal çatışmayı da

mının nitelikli ve sınırları belirlenmiş bir tanımının

“kim” soru kökünden türetilen ayniliği, aidiyeti ve tek

beraberinde getirebilmektedir.

yapılması zaruri bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.

olmayı belirten “kimlik” kavramı ile karşımıza çıkmaktadır. Benzerlikler ve farklılıklar üzerinden bir tanımla-

Tarihin ve kültürün araçsallaştırılması sonucu toplum-

Tarih, kültür ve medeniyet zaviyesinden bakmaya

mayı bünyesinde barındıran “kimlik” kavramı, 1950’li

sal yapıyı şekillendirme potansiyeline sahip olduğunu

çalışacağımız “kimlik” kavramı, günümüzde sosyolog-

yıllarda birey ve toplum arasındaki ilişkiden bahset-

belirttiğimiz kimliğin yapısı meselesi üzerinde de

ların, psikologların, edebiyatçıların, siyaset bilimcile-

mek için yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Türk

birtakım tartışmalar yapılmış ve bu meselede de bir

rin, antropologların, tarihçilerin ve daha nice sosyal

Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde “kimlik”: Toplumsal bir

görüş birliğine varılamamıştır. Kimliğin statik veya

bilimcilerin ilgilendiği temel kavramlardan biri haline

varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren

dinamik olduğu meselesi kadar onun bir öz -çekirdek-

gelmiştir. Bir kavramın birden fazla disiplin tarafından

belirti, nitelik ve özelliklerin bütünü olarak tanımlan-

veya inşa edilen bir olgu olduğu meselesi de tartışılan

kullanılması ve araştırma konusu haline getirilmesi

maktadır. Aynı zamanda “kimlik” belirsizlikten bir

konulardan biridir. Kimliğin inşa edilebilir olma özelli-

elbette doğal bir durumdur. Disiplinler-arası çalışma-

kaçışı da ifade etmektedir. Bu görüşe göre kişi ancak

ğinin hangi şartlar altında devreye sokulduğu veya
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kimliğin yapısının hangi şartlarda dinamik bir özellik

görünür olmaya başlaması ile birlikte kültür ve uygar-

unsurlar üzerinden bir “kimlik” tanımlamasının yapıl-

kazandığı meselesi üzerine farklı görüşler bulunmak-

lık/medeniyet kavramları arasındaki ayrım ortadan

ması zaruri bir hâl almıştır. Bu vesile ile “ben kimim/biz

tadır.

kalkarak bu iki kavram da yine birbirinin yerine kulla-

kimiz” sorusu cevap bulunması gereken soruların

nılmaya başlanmıştır. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlü-

başında gelmeye başlamıştır. Bireyin veya toplumun

Ele aldığımız kültür, medeniyet ve kimlik kavramları

ğünde “uygarlık”: Uygar olma durumu, medeniyet,

tanımlanmasında devreye giren ve bu tanımlamanın

birbiriyle iç içe geçmiş ve çoğu zaman birbirinin yerine

medenilik. Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi

merkezinde yer alan tarih, kültür ve medeniyet

kullanılan kavramlardır. Bir kişi kendisini bireysel

varlıklarının, ﬁkir, sanat çalışmalarıyla ilgili nitelikleri-

kavramlarının doğru bir şekilde ele alınması, yapılacak

özellikleri ile tanımlayabileceği gibi aynı zamanda

nin tümü; medeniyet olarak tanımlanmaktadır.

olan tanımlamanın doğruluğu açısından da oldukça
önemlidir.

içinde yaşadığı toplumun, kültürün, inancın ve medeniyetin özellikleri ile de tanımlayabilmektedir. Bir

Sosyal, siyasi ve ekonomik yapıda dönüşümlerin

toplumun tarihte varlık olarak görünmesini sağlayan

yaşandığı, çeşitli nedenlerle toplumsal hareketlerin

İçerisinde ayniliği, sürekliliği ve tek olmayı barındıran

ve kendine has özelliklerini ihtiva eden kültür, kişinin

artarak farklı kültürlerle etkileşimlerin kurulduğu

“kimlik” kavramı kendi özü itibariyle bir “öteki” yarat-

aidiyet duyduğu topluluğun benimsediği tarih, norm,

dönemlerde kültür ve medeniyet kavramları daha çok

makta ve bu “öteki” de kendi tanımlamasını yine

ahlâk, sanat gibi manevi ve maddi unsurların topla-

ele alınmaya başlanmış ve bu durum “kimlik” meselesi

ortak tarih, kültür ve medeniyet üzerinden yapmakta-

mından meydana gelir. Fransızca “culture” kelimesin-

üzerine tartışmaların daha da görünür olmasına

dır. Bu nedenle "kimlik"kavramının daha net ve sınırla-

den dilimize geçen “kültür” kelimesi Türk Dil Kurumu

neden olmuştur. Farklı kültürlerin tanınması sonucun-

rı belirlenmiş bir tanımının yapılması açısından bir

Türkçe Sözlüğünde: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci

da dışarıda görülüp içeriye aktarılmak istenilen maddi

mikroskop görevi gören tarih, kültür ve medeniyet

içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile

ve manevi unsurlar bir anda toplumun ekonomik,

kavramlarının tek tek ele alınması ve “kimlik” odağın-

bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanı-

siyasi ve sosyal yapısını değiştirmeye yönelik tartış-

da bu kavramların birbiriyle aralarındaki farkların

lan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliği-

maların merkezinde yer almaya başlamıştır. Tam da

ortaya konulması gerekmektedir. Bu nedenle bu

nin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin”

bu noktada bir ayrım yapılmaya başlanmış ve tartış-

yazımızda kavramlara yönelik tanımlarla yetinilerek

olarak tanımlanmaktadır.

ma “biz-bizde” ve “onlar-onlarda” üzerine kurulmaya

ele alınacak konunun sınırları çizilmeye çalışılmıştır.

başlanmıştır. Bu durum bir tanımlama ihtiyacını
18. yüzyılda özellikle Avrupa’da “uygarlık” kavramının

ortaya çıkarmış ve sahip olunan maddi ve manevi
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SEKÜLER TEOLOJİNİN
CEHENNEMİ
Carl Schmitt’in “modern devlet kuramının bütün

Düşünce dünyasına genel baktığımızda asıl kavganın

edilmeleri de zorluk taşır. Bilim; mutlak bir otorite

önemli kavramları, dünyevileştirilmiş teolojik kavram-

keskin iki hatta sürmüş olduğunu görebiliriz ve dahası;

olduğunda yahut kendisine mutlak güvenilip teslim

lardır” sözünden bu yana dikkatler sekülerizmin

bu hat, halen “eski/yeni, oluş-olma/yok oluş-olma

olunduğunda teolojik karakteri ister istemez ortaya

tersten ideolojisine daha fazla yoğunlaştı. Aslında

arasında bir konum almada belirleyiciliğini sürdürüyor.

çıkarken, bilimden beklenilen “yeni dünya, yeni umut-

mantık olarak bakıldığında çok basit bir düzeneğin işin

Hatlardan biri, atomculuk denilen birçok alana

lar, yeni hedeﬂer” bir mitos özelliği sunabilir. İnsanları

içinde olduğu görülebilirdi. O düzenek; Tanrının

sızan/uzanan düşüncede bulunur. Atomculuğun

hakimiyetine alan bilim bir anlamda büyü iken, insan-

–teolojinin-metaﬁziğin-mitosların asla kaybolmaya-

“atomlar arasında boşluk” ﬁkri; yitip gitmeyi, tama-

ları büyüledikleri oranda bilim adamları da büyücü

cağı gerçeğiydi. Teoloji kaybolmuyordu sadece “yer

men yenilenmeyi mümkün kılan bir alan açıyordu.

(şaman) olabilir. Burada ilginç olan başka şey; teolo-

yahut kılık değiştiriyordu”. Bu yalın olayı ve olguyu

Oysa tabiatta boşluk yoktur (Aristoteles) dediğinizde;

jik-metaﬁzik- mitik tüm karakteristik özelliğine

kavrayamamak aptallıktan çok sekülerizmin dayandı-

o şey nasıl kalkarsa kalksın, sökülürse sökülsün, o

(örtüşmelerine) rağmen, modern seküler dünyanın

ğı/sakladığı temellerle ilgiliydi. Köklerini belli açılardan

ortadan kalkanın, sökülenin, çıkarılanın, değiştirilenin

geride bıraktığı aynı zamanda aşağıladığı şeyden

atomculukta bulan, modern zamanda ise kendini

yerine mutlaka onun gibi -ya pratik ya teorik- ya aynı

kendisini çok uzak yerde görmesi, yan yana gelmemek

başka şekilde ve daha net ilerleme kuramında göste-

ya benzer ya da eşit şeyler gelmeliydi. Daha açık

için ayrıca gayret etmesidir. Seküler paradigmanın ne

ren hâkim görüşe göre; Tanrı-Teoloji-Metaﬁzik-Mitos-

söylenirse; mesela, mitosları ortadan kaldırdığınızda

olursa olsun teolojik kavramlardan olabildiğince

lar insanlığın gelişim safhasında ortaya çıkan ilkel ya

yerine yaşanılan dünyaya uygun mutlaka başka

nefret etmesi tesadüﬁ olay ve olgularla açıklanamaz.

da çocukça düşünceler ve inanışlardı. İnsanlar geliştik-

modern anlatılar geçirilmeliydi. Bugün reklamlarda

Mesela; sekülerizme, pagan; onun bağlılarına ise

çe, ilerledikçe bu gibi çocuksu evreleri geride bırakı-

gösterilen ya da değer olarak sunulan “refah yaşam-

paganist denmesi, “bilim-dışı” bir yaklaşımla hemen

yordu. İlerlemede asla geriye gidiş-dönüş yoktu. Tıpkı

lar” bunlardan sadece biriydi. Bilimin bir faaliyet olma-

“aforoz” edilir. Oysa pagan (Müslümanlıkta; putpe-

bir bebekle, aynı bebeğin büyüyüp olgunlaşması gibi;

sından öte bilimle (onun otoritesiyle) kurulan anlatılar

rest) kavramı, oldukça geniş bir karşıtlığı gösterir. Bu

fakat bu bebek (insanlık) ne kadar olgunlaşırsa olgun-

da mitosun işlevselliği içinde yer alır. Lakin modern-

karşıtlık; ekonomik ve kültürel farklılığı gözetmeden,

laşsın ne kadar yaşlanırsa yaşlansın, ölmüyordu. Yani

de-günümüzde-teolojinin–metaﬁziğin-mitosun yerine

ırk ve cinsiyet ayrımına bakmaksızın “semavi olanın”

ilerleme hep daha ilkelden mükemmele, karanlıktan

geçenler, yapıları gereği iyi saklanma ve örgütlenme

inkarını içerir. Hristiyan’ın Müslüman’ı yahut Müslü-

ışığa doğruydu.

kabiliyeti taşıdığından inkâr edilmeleri de tespit

man’ın Hristiyan’ı pagan/putperest olarak nitelemesi,
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bu karşıtlığın geniş içeriğini yadsımaz ve temelindeki

Seküler teolojinin düşünsel yönünün ötesinde onun

yine bu bağlama aitti. Genel olarak bakıldığında; Avru-

anlamı bozmaz.

başka karanlık ve saldırgan yüzü, iddia edilenlerin

pa’da da Türkiye’de de seküler teoloji benzer eksenler

aksine başka şekillerde yansır. 16. yüzyıldan beri kilise-

gösterir: a) ya konuşmayan ya kendi dünyasına asla

C.Schmitt ‘siyasal teoloji’yi siyaset felsefesi üzerinden

ye karşı sistematik olarak yapılan, bugün bir nevi algı

müdahale etmeyen ya da müdahale değil sürekli

yani düşünsel (teorik) boyutu vurgulayan bir yerden

operasyonları denilebilen söylemler, zaferle meyvele-

onaylayan, alkışlayan bir “Tanrı” yaratmak b) kendileri

okuyordu fakat modern devlet(ler)in giderek artan

rini vermiş gibidir. Azgınlık ile dine-dindara müdahale-

din-dışı olmasına rağmen dini bağlayıcılığı ters yansıt-

oranda insanların tüm biyolojilerine, (bedenlerine)

yi normalleştirip, onları aynı zamanda “a-normal” ilan

mak (özellikle kaçınılması gereken şeylerde -haram-

ruhlarına (ahlakına) hâkim olmasına bakılırsa, bu

edip dışarıya atabilmekte. Sosyal bilimler seküler

larda- kendilerine yönelik bir sınırlamanın, engelleme-

durum pratikte bir körün görebileceği kadar apaçık

dünyada din ile olan ilişkilerin karmaşık boyutta yol

nin olduğunu düşünerek karşı çıkma durumu) c) her

teolojiyi gösteriyordu. Devlet(ler) hem yapıp etmele-

aldığını belirtseler de (belki de dine yer açmak için)

şart altında din üzerinde baskı ve denetim sağlamak.

riyle hem insanlar üzerindeki kadir-i mutlak hakimiye-

sekülerizmin ezici/ezen üstünlüğü her geçen gün

tiyle siyasal olandan fazlasını elde etmiş oldu. Öyle ki;

artarak devam eder. Bu durumu şöyle sınayabiliriz:

Seküler teoloji, kurmuş olduğu bir sistemle (dünyayla)

kutsal kitaplarda yer almayan baskı-denetim-kont-

İnsanlar artık hiçbir devletin teolojiyle yönetilmeyece-

teolojik olanla giriştiği bütün saldırılarına rağmen en

rol-yaptırım ile insanlar yakalanmıştı. Kutsal Tanrı

ğine emin oldular ve bunu çok iyi kavradılar. Hatta

ateşli müminleriyle birlikte hem teoride hem de

kullarının günahlarını, suçlarını ya aﬀedip ya ahirete

teolojiyle arasına en fazla mesafe koyan devletin;

pratikte teolojinin- teolojik olanın tersten tekrarıdır.

ertelerken seküler tanrı olan devlet(ler) yönetimi

rasyonel, bilimsel, insani, ahlaki vb. her açıdan

Onu teoride görmek yorucu bir soyutlama sürecini

altındakileri suç işlediğinde aﬀetmeyen ve hemen

mükemmel ve ideal devlet olacağı konusunda ﬁkir

gerektirdiğinden teolojisinin tersten kurulmuş olduğu

cezalandıran bir güçtü. Bugün hiçbir devletin, ne denli

birliğine vardılar.

da rahatlıkla gözden kaçabilir. Aslında insan için en
kötü şey seküler teolojinin başına gelmiş gibidir: Kaçtı-

bahaneler üretilirse üretilsin tanrının vasıﬂarına
bürünmeden yatak odalarına kadar giremeyeceği çok

Hem kilisenin hem de diyanetin bir nefret objesi

ğı şeye yakalanmak, kurduğu tuzağa düşmek. Teolojik

açıktır. İnsanları her yerde duyan ve gören mutlak güç

olması, tarihten beri süregelen algının bir parçası

olandan nefret ederken; yobaz, katı, amansız, acıma-

olan devlet(ler)in nerede duracağı belirsizdir. Daha

olmakla birlikte, ideal devlete yani teolojiden arındırıl-

sız, devasa seküler bir cehennem yaratmak.

kötüsü ise durup durmayacağının ya da olabildiğince

mış devlete sadakatle ilgiliydi. Diyanetin deniz ürünle-

devam edip etmeyeceğinin bilinmemesidir.

ri ile ilgili fetvasına bu denli büyük tepkiler verilmesi,
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DOSTLUK ÜZERİNE
MÜLAHAZALAR - III
‘‘DOSTLUK VE TIP’’
“Dostluk ve tıp arasındaki ilișkiyi anlamak için
öncelikle Hipokrates’i, Hipokrates’i anlamak için de
dönemin felsefi temellerini kısaca hatırlamakta yarar var.”

Hastalandığımızda yardımına ve bilgisine başvur-

Bu bakış İyonya’daki doğa ﬁlozoﬂarının veya hekimle-

Hipokrates’in izonomik ilkeyle birlikte anılmasına

duğumuz bugünkü tıp doktorları, fakültelerinden

rinin Tanrı’yı reddettikleri anlamına gelmez. Tanrı’yı

neden olan asıl konu öne sürdüğü dörtlü salgılar teorisidir.

5

mezun olurken hâlâ Hipokrat Yemini ediyorlar. Bu

doğanın bizatihi işleyişi olarak görürler. Bu ise

yemin, yaygın olarak bilindiği kadarıyla Hipokra-

mânâ’nın madde’ye içkinliğinden başka bir şey değildir.

Buna göre ilk defa insan doğası, insan bedeninin “kan,

tes’ten (MÖ 480/460-377/351?) bu yana 2.400 yılı

Hükmetmenin olmaması ile özgürlük ve eşitliğin aynı

lenf, sarı safra ve kara safra” olmak üzere dört salgı

aşkın zamandır devam ediyor. Bu durum tıp sanatının

anda uygulanması demek olan ekonomi politik sistem

içerdiğinin ifadesine yer vermiş olur.7 Bu salgıların her

MÖ 5. yüzyılda bilim haline geldiğini göstermesine

(izonomi), Hipokrates’in yaşadığı zamandan önce

biri sağlıklı bünyede dengededir. Salgılardan birinin

rağmen Yunan/İyonya tıbbının onunla başladığı

İyonya ve hinterlandında bir süre hüküm sürmüştü.

fazla veya eksik olması dengenin bozulması anlamına

anlamına gelmez. Çünkü ondan önce Mısır tıbbının

Sokrates ve Hipokrates zamanında ﬁilen uygulamada

geleceği için hastalık ortaya çıkacaktır. Bu hastalık

varlığı Homeros ve Heredotos tarafından bilinmektedir.

olmasa bile bazı ﬁlozof ve/veya hekimlerin zihinlerine

sadece dört salgıdan birinin fazlalık veya eksikliği yolu

ve davranışlarına sinmişti. Dolayısıyla kimse kimseyi

ile değil, aynı zamanda sıcaklık veya soğukluk ya da

Nedir Hipokratesçi Bakış?

yönetmiyor, herkesin özgür ve eşit olduğu varsayımı-

kuruluk veya nemlilikten de kaynaklanabilir. Salgılar-

Hipokrates Külliyatı’nda adı geçen meşhur Hipokra-

na göre hareket ediliyordu.

dan birinin sıcaklık veya neminin (soğukluk veya
kuruluğunun) artması veya azalması vücudun izono-

tes, İyonya’nın dibindeki Kos adasında doğmuştu.

misinin (denge) bozulması anlamına gelecektir.

Dedelerinden oğlu ve damadına kadar hekimler yetiş-

Hipokrates’in de tıbba ilişkin bakışında aynı şekilde bu

tiren meşhur tıpçı ailenin bu çizgisi Kos Okulu olarak

izonomik ilke geçerliydi. Bir defa Mısır kökenli tıpta

da anılır. Külliyatın en belirgin özelliklerinden biri

olduğu gibi hasta zoraki/zorla tedavi edilmiyordu.

Aslında bu görüş de Empedokles’in dört unsur

“bilginlerin dili olan İyonya lehçesiyle kaleme alınmış

Zorlama, nihayetinde tedavi için bile olsa bir çeşit

(anâsır-ı erbâ: ateş, hava, su ve toprak) teorisinden

olmasıdır”. Bilginler olarak kastedilen hiç kuşkusuz

monarşik yönetimdir. Monarşik yapılarda bu duygu

esinlenmiştir. Buna göre her varlık birleşme ve

doğa ﬁlozoﬂarı ya da İyonyalıların etkisindeki ﬁlozoﬂardı.

her şeye olduğu gibi tıbba da sirayet etmiştir. Jouanna

ittirmenin farklı oranları ölçüsünde var olur, tıpkı

ve Magdelaine’nin Herodotos’tan aktardığına göre

mevsimlerin de dört mevsim gruplandırmasına tabi

Sadece Hipokrates'in eserleri değil, Homeros ve Hero-

“avda attan inerken ayağı burkulan Kral Darios önce

tutulmasında olduğu gibi.

dotos’un (MÖ 484-425) eserleri de İyonya lehçesinde

Mısırlı hekimlere güvenir, kralın ayağını zorlarlar, her

1

2

yazılmıştı. İyonya’da, önceleri dünyanın veya madde-

şeyi daha da kötüleştirirler. Sonra Yunan hekim

Konumuza tekrar dönecek olursak, tıpkı ﬁlozoﬂarın

nin oluşumunda nedeni henüz bilinemeyen şeyler ilahi

Demokedes’i getirtir, Demokedes krala Yunan ilaçları

toplumu veya maddeyi dörtlü yapıda ele almış olduğu

bir güç ile açıklanırken, İyonyalı ﬁlozoﬂar ve bilim

uygulayarak, zorlama yerine nezaket göstererek” iyileştirir.

gibi Hipokrates Külliyatı da sağlığı dört salgı/mizaç

6

üzerinden ele alır ve hekimin görevinin kişinin denge-

adamları sayesinde bu nedenler “doğanın (physis)
işleyişi olarak” görülmeye başlamıştı.3 Mısır’a daya-

Hipokratik tıpta bu, hastaya saygıdır. Saygı ise karşı-

de (izonomik, sağlıklı, normal) olmasına yardımcı

nan tapınak tıbbı ile karşılaştırıldığında Hipokrates’in

lıklı olarak bir çeşit eşitlik temelini varsayar. Eşitlik

olmak olduğunu söyler. Buna göre kanın artışı veya

metinleri şifacı ve kâhinlerin uyguladığı sihirli bir tıbbın

düşüncesinin olmadığı yerde saygı olarak ifade edilen

azalışı, izonomiyi bozarak diğer salgılar üzerinde ya

durum köleci bir itaat, yani uyumculuktur.

hakimiyet kurmasına ya da diğerlerinin hakimiyetine

yerine akılcı ve laik bir tıbbın doğuşu olarak görülür.

4

girmesine neden olacak, bu da hastalık anlamına

25

EYLÜL 2021

gelecektir.

DENEME
ri ya acır ya da kanar. Kan kaybı, Hipokratik bakışın

sermaye birikimini ve doğal olarak öznelik önceliğini

salgı teorisine göre bir hastalıktır. Vücut, denge nokta-

geciktirdikleri için bir hastalık olarak görülür.

Öyleyse Dostluğun Tıpla, Hastalıkla veya Hipok-

sından uzaklaşıyordur. Dostluk, toplumun sağlık

ratik Bakışla Ne Alakası Var?

noktası, denge durumudur. Dostluk dışı ilişkilerde

Obezite, göbeğin yağlanarak büyümesi veya şişman-

Denge

rekabet yok etmeye, ezmeye, sindirmeye ama öldür-

lık, vücudun bir bölgesindeki dengesiz birikimi

Dost, dört salgı/mizaç teorisinde olduğu gibi dostluk

memeye ve fakat özgür de bırakmamaya yazgılıdır.

anlamında bir hastalık olarak görülebilirse, toplumun

ilişkisinde de dosta karşı kendi kefesini ağır kılmaya

Ekonomi terimleriyle ifade edildiğinde dostluk

bazı kesimlerinin veya bazı kişilerinin birikimcil tavırla-

çalışmadığı gibi dostu da ona karşı aynısını yapmaya

dışındakiler sizi daima borçlandırmaya çalışarak yöne-

rı da tıpkı şişmanda olduğu gibi toplum için de bir

çalışır. Ancak terazi, söz konusu izonomik yapı veya

tebilir bir pozisyonda tutmaya çalışır. Borçlandırılama-

hastalık sayılır. Bu hastalık toplumun kendisine zarar

dengede dostuna karşı bir ağırlık koymak isterse, bu,

yanlar ise tehlikeli bir nifak konumundadır: Her an

verdiği gibi çevresine de (diğer halklar) uzun vadede

dostunu daha yükseğe çıkarmak amacıyladır.

pürüz çıkartabilir! Pürüzler, borçlandırılamayanlardır.

zararı dokunacaktır. Batı’nın mevcut birikimcil tavırları

Psikoloji-sosyoloji terimleriyle ifade edildiğinde ise

tüm dünyayı bu nevroza sokarak geriye her gün

Kişi, gücünü dostuna harcasa çıkarabileceği seviye,

dostluk dışındakiler, üzerinizde kibir kullanarak itibar

binlerce insanın açlıktan öldüğü bir Afrika kıtası bırakır.

gücünü kendine harcadığında çıkarabileceği seviye-

veya şeref devşirmeye çalışırlar ki bu borçlandırmanın

Dünyanın mevcut borçlandırılma eğilimi durdurulma-

den katbekat daha yukarıda olacaktır.

duygusal yönüdür. Nereden bakılırsa bakılsın bir

dığında, dünya yakın gezegenlerin Afrika’sı olmaktan

eşitler arası yatay ilişki (sağlık) değil, eşitsizlikler arası

kurtulamayacaktır.

Kişi, dostu için harekete geçtiğinde potansiyel enerji-

hiyerarşik dikey (sağlıksız) ilişkidir.

sinin en üst seviyesine ulaşabilir. Ama aynı enerjiyi
kendisi için kullandığında en üst seviyesine hiçbir

Hastalık Tam Olarak Nedir?

zaman çıkamaz. Dostlar birbirleri için veya birbirleri

Fiziksel hastalık, vücudun salgılarındaki bir denge

sayesinde yaratıcıdır. Bu anlamda birbirlerinin güneşi-

yitimi veya organların uyumlu bütünselliğinin kaybı

dir ve birbirlerini gölgede bırakmazlar. Denge, ancak

iken toplumun birikimcil tavrı, insani ilişkileri veya

birbirlerinin lehine olması durumunda bozulabilir.

dostluğu ciddiye alan kişileri hastalık olarak görür. Bu

Fakat dostluk ilişkisi dışında insanlar arası ilişkide

hastalık, birikim ve kalkınmayı geciktirdiği oranda

denge birbirlerinin aleyhine olacak şekilde kurgulan-

tehlikelidir ve ortadan derhal kaldırılmalıdır.

mıştır. Bütün adalet ve hukuk sistemleri, bu dengeyi

İtibar ve sermaye birikimi peşindeki toplum -ki ikisi,

ölüm ile özgür olmak arasında kaldırılabilir bir seviye-

bir paranın iki yüzü gibidir- birikimsiz insanları nesne

de tutmayı amaçlar. Toplumda öyle bir denge oluştu-

olarak gördükleri için söz konusu nesnelikten çıkmak

rulmuştur ki, ne kişinin ölmesine izin verilir (intiharın

için de ne pahasına olursa olsun bir itibar veya serma-

kınanması vs.) ne de özgür olmasının imkânları

ye birikimini önceleyeceklerdir. Öncelik bir anlamda da

yaratılmaya çalışılır.

öznelik/tanınma arzusudur. Toplum zaten herkesin
özneliği veya herkesin önceliği diye bir kavramı hayal

Dostluk dışı ilişkilerin ucu keskin olduğu için konum-

edemeyeceği için toplumdur. Bu anlamda toplum,

landırılan yerin dışına çıkmaya çalıştıklarında bir yerle-

herkesin düşmanıdır. Dostluk gibi ilişkiler itibar veya
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Aylak insan, tüm gün hiçbir meşgalesi olmadan, başıboş ve amaçsız vakit geçiren
kişi olarak tahayyül edilir zihinlerde. Genel olarak toplumda, ailede ya da kutsal

oturabilen ve bundan rahatsızlık duymayan bir insan çocuğunun “sorunlu” olabileceğinden şüphelenmemiz gerekirdi.”

metinlerde insana verilen telkinler, aylaklıktan kaçınma, çalışkan ve üretken bir
yaşayışı benimseme üzerine olmuştur. Boş duranı Allah sevmez, işleyen demir pas

Fakat şimdilerde küresel salgın ile birlikte (mecburiyet gereği) eğitimin, iş hayatının,

tutmaz, akan su yosun tutmaz gibi söylemler de gündelik hayatta bu durumun bir

sosyalleşme alanlarının vb. ev içine sığdırılması yani hem ﬁziki hem de sosyal alanlar-

örneği olarak sıkça çıkar karşımıza.

dan izole bir yaşam sürdürülmesi, bireylerde kaygı bozukluğu, depresyon ve kronik
stres gibi patolojilerin artmasına neden olmuştur. Anksiyete ve depresyon, gelişen

Fiziksel anlamda harekette olma hali, insan sağlığı için oldukça önemlidir. Çünkü

dünyanın sebep olduğu ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen en önemli problemler-

fabrika ayarlarımız gereği kullanmadıkça körelen bir bedene sahibizdir. Kasların ve

dir. Fiziksel aktivitenin anksiyete, depresyon ve strese hassasiyeti etkilediği ve

hatta beyin devrelerinin gelişimi de ancak bu aktivasyon ile mümkündür. Hareketi

kognisyonu olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir. Bundan sebeptir ki depresyon

yaratılış üzerinden okumaya devam edecek olursak, deniz fıskiyesi canlısından

tedavisinde günlük 30-60 dakika arası bir yürüyüş önemle tavsiye edilir.

bahsetmek yerinde bir örnek olacaktır. Bir canlının hareket halinde olmasını sağlayan
organı, beyindir. Yani beyin varsa hareket vardır. Deniz fıskiyesi ise sabit kaldığında ilk

Hareket, aktif bir yaşam; şüphesiz insanın kendine yapacağı en büyük yatırımlardan

olarak sinir sistemini yiyen bir canlıdır. Buradan insana dair çıkarımlar yapmak da

biridir. Aynı zamanda değişimi de beraberinde getirdiğinden insanı yenileyen, daima

mümkündür. Sabit duran ve meşguliyetten uzak olan bir insan ilk olarak sinir sistemi-

akışta tutan dinamik bir etkiye sahiptir. Fakat aylaklığı sadece maddi hareketten uzak

ne, buna bağlı olarak da duygu durumuna ve ruh sağlığına zarar vermeye başlar,

kalma hali olarak tanımladığımızda onun anlamından bir şeyler eksiltmiş oluruz.

patolojiler ortaya çıkar.

Kişinin sosyal ilişkilerinde ve düşünsel süreçlerinde aylaklık etmesi de bu durumun
başka bir boyutudur. Günümüz dünyasında suni meşguliyetlerle zihinlerini/bedenleri-

Hareketsizlik, özellikle moderniteye geçişle insan hayatına yerleşmeye başlamıştır.

ni oyalayan insanlar, tefekkür etme, soru sorma, iç dünyalarına yolculuk yapma gibi

Sanayi devrimiyle birlikte üretim biçiminin değişmesi, büyük fabrika bacalarının

konularda aylaktırlar. Gündelik meşguliyetleri o kadar yoğundur ki durup bir düşün-

etrafına kurulan liberal kentlerin ortaya çıkması ve son zamanlarda dijitalleşmenin

meye, ânı seyretmeye, keşfetmeye vakit bulamazlar. Fakat yalnızca dünyevi, süﬂi

durdurulamaz ilerleyişi insanın doğadan/ doğasından kopuşunun ve hatta doğaya

ihtiyaçlarının giderilmesi için gösterdikleri bu gayret, anlamdan yoksun bir mesaiden

karşı başlattığı meydan okumanın bir tezahürüdür. Bugünkü kent yaşamı da bu

öteye geçemez. Çünkü insanı insan kılan eylemlerine yüklediği manadır. Bu yüzdendir

meydan okumaların başlıcalarından biridir. Günümüzde kentler sadece çok katlı

ki geçmişte yaşamış ünlü düşünürlerin, ﬁlozoﬂarın yaşadıkları toplumda aylaklık

binalardan oluşan mekanlar değildir. Artık kent denildiğinde akla üretimden ziyade

yapmakla suçlandıklarını duyarız. O halde aylaklığın zıttı bir denge halidir. Hem

tüketimin kalbi olan mekanlar gelmeye başlamıştır. Bu kentlerin daracık alanları

maddi dünyada üretime katılmanın hem de mânâ aleminde var olmanın ahenkli

içinde tüm ihtiyaçların karşılanabiliyor olması, hız dünyasının aktörü olan birey için bir

sentezi, aylaklık haline iyileştirici bir reçete olabilir.

değerdir elbette. Her türlü isteği sadece “bir tık” uzağında olan insan, hareket etmeye
gerek bile duymaz(!). Fakat böylelikle bedenine ve yaradılışına yabancılaşan bir insan

Kaynakça:

modeli çıkar ortaya. Sinan Canan’ın İnsanın Fabrika Ayarları üçlemesindeki şu cümle-

Salmon, P. (2001). Eﬀects of physical exercise on anxiety, depression, and sensitivity to

leri bahsedilen yabancılaşmaya somut bir örnektir: “ İnsanın biyolojik ayarlarına

stress: a unifying theory. Clin Psychol Rev, 21 (1), 33-61AA

kabaca bir bakacak olursak; aslında 40 dakika boyunca kapalı bir ortamda sabit yerde
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HARPUT ULU CAMİİ
Harput Ulu Camii’nin yapım tarihi belli olmasa da

10 medrese, 8 kütüphane, 8 kilise, 12 han ve 90 hama-

yıllarında restore edilmiş ve son tamiratı da 2000

XI. yüzyılda Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan

mın olduğundan bahseder. Harput, 19. yüzyılda 17’si

yılında Vakıﬂar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış-

döneminde veya ondan kısa bir süre önce yaptırıldığı

Müslüman, 5 tanesi de Hristiyan olmak üzere 22

tır. Selçuklu mimarisinin örneklerinden olan imaret,

1

4

düşünülmektedir. Mimari özelliklerine göre, minare

mahalleden oluşmaktaydı. İmaret inşa edildikten

Ulu Camii; iç avlu, son cemaat yeri ve iç cami olmak

ile çevresi muhtemelen 515’ten (1121) önce Belek b.

sonra şehir bu yapının etrafında oluşmuş ve şehrin

üzere üç kısımdan meydana gelmiştir. Dikdörtgen

merkezi haline gelmiştir. Bu kadim şehrin Anadolu

planlı duvarları moloz taştan, kubbe kemerleri ve

topraklarında olmasını kendi adıma bir nimet sayıyorum.

minaresi ise tuğladan inşa edilen caminin iki kapısı

Behrâm b. Artuk tarafından yaptırılmış, öndeki harim
bölümü ise XII. yüzyılın ortalarında ilâve edilmiştir.

2

Eski Harput yerleşim yeri ve camii birçok şehrin kuru-

vardır. 5

luşunda tercih edilen verimli tarım arazilerinin kullanımını engellememek ve olası saldırılarda şehrin savun-

Mimaride insanların en çok ilgisini çeken kısım eğik

masını kolaylaştırmak için yüksek bir yere inşa

minaresidir, minare hakkında çeşitli rivayetler vardır.

edilmiştir. Sadece camii değil Harput’un kendisi de çok

Bir rivayete göre minare yıkılması durumunda

eski bir yerleşim yeridir. Manası "Taş Kale" olan

camiye ve cemaate zarar vermemesi için eğik inşa

Harput, şehir merkezinin kuzeydoğusunda ve şehir

edilmiş, diğer bir rivayete göre de depremlerden sonra

merkezinden yaklaşık 220 metre daha yüksekte yer

eğilmiştir. Halk arasında anlatılanlara göre, caminin

alır. Korunaklı ve savunmaya elverişli yalçın kaya

hemen yanında bulunan eğik ağacın ve minarenin

blokları üzerinde kurulmuştur ve günümüzden yakla-

FOTOĞRAF 1

hikayesi şöyledir: Ramazan ayında camiden çıktıktan

şık 4.000 yıl öncesine uzanan tarihi bir yerleşim bölge-

Mimari

sonra muhabbet eden iki genç minareyi ve ağacı

sidir. Sırasıyla sakinleri Hititler, Asurlar, Urartular,

Vergiyle ilgili bir ferman olan camii duvarında yer alan

secde ederken görürler. Korkarak oradan uzaklaşan

Medler, İskitler, Persler, Roma, Doğu Roma(Bizans),

kitâbeye göre camiinin 541 (1146) yılında yapıldığı

gençler gördüklerini insanlara anlatırlar. Sırlarının

Sasaniler, Selçuklular, çeşitli beylikler, İlhanlılar ve

düşünülmektedir. Anadolu’daki en eski Türk camilerin-

açığa çıkması sebebiyle minare ve ağaç eğik kalır ve

Osmanlı devletidir. Şemseddin Sami, Kamûs’ül Â’lâm

den biri olan Ulu Camii depremler, yangınlar ve

bir daha minareyi ve ağacı secde ederken gören

isimli eserinde Harput’ta 2670 ev, 843 dükkan, 10 cami,

Moğolların saldırıları nedeniyle 1899, 1905, 1996

olmaz.

3
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(Sâre Hatun) Camii’nde bulunmaktadır. 8

Kaynakça
1 - https://islamansiklopedisi.org.tr/ulucami#25-harput-ulucamii

FOTOĞRAF 2

Camii’nin iç yapısında ki duvarlar taştan yapılmış

2 - https://islamansiklopedisi.org.tr/ulucami#25-harput-ulucamii

kemerler ise tuğladan örülmüştür. İç avluya uzak

3 - https://elazig.ktb.gov.tr/TR-187349/harput.html

kalan harim bölümü, üç cephede duvarların üst

4 - https://elazig.ktb.gov.tr/TR-187349/harput.html

seviyesinde açılan on bir mazgal pencereyle aydınlatıl-

5 - https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/elazig/gezilecek-

mıştır. Doğu ve batıdaki kapılardan avlulu bölüme

yer/ulu-cami

geçilmektedir. Güneyde son cemaat yeri niteliğindeki

6 - https://islamansiklopedisi.org.tr/ulucami#25-harput-ulucamii

bölüme altı kemer açıklığıyla geçilmektedir. Enine tek
beşik tonozla örtülen bu mekânda, dilimli, kemerli bir

7 - 12. yüzyıl Anadolu Türk camileri Mustafa GÜLER,İlknur AKTUĞ

İmarethanede bulunan kapılar sonradan, Güneydoğu

kabartma ile istiridye oymalı içbükey kabartmaya

KOLAY/itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım Cilt:5, Sayı:2,

cephesinde bulunan pencereler kaldırılarak yapılmış-

sahip bir mihrap oyması yer almaktadır. Duvarın iki

Kısım:1, 83-90 Eylül 2006

tır. Taç kapı ise batı cephesinde yer almaktadır ve

yanından iki kapıyla girilen, harim bölümü mihraba

8 - https://islamansiklopedisi.org.tr/ulucami#25-harput-ulucamii

paralel iki koridordan meydana gelmektedir. Mihrap

9 - https://islamansiklopedisi.org.tr/ulucami#25-harput-ulucamii

bugünkü halini son yapılan restorasyon ile almıştır.

6

bir kubbe ile, diğer kısımlar ise beşik tonozla örtülmüştür. Üç taraftan kemerlerle desteklenen kare kenarlı
özel bir inşa tekniğiyle yapılan geçişli kubbe, sarmal bir

Fotoğraﬂar

biçimde dizilen tuğlalarla örülmüştür. Caminin asıl

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/elazig/gezilecek-

mihrabı derin bir niş üzerine kesme taş kaplamayla

yer/ulu-cami ve https://www.akmb.gov.tr

elde edilmiş olup sivri kemerli ve geometrik motiﬂi bir
süslemeye sahiptir. 9

FOTOĞRAF 3

Camiinin iç kısımlarından olan avlunun küçültülerek
yapının bir parçası haline getirildiği tek örnek Harput
Ulu Camii’nin avlusudur. Avlu, harimin kuzeyinde yer
alan revakların ortasında bulunmaktadır. Avlunun
kuzeyindeki kemerler arasında kûfî hatla yazılmış
Fahreddin Karaarslan’a ait kitabe bulunmaktadır.

FOTOĞRAF 5

Ayrıca avlunun kuzeydoğu ve kuzeybatı köşesinde
birer eyvan da yer almaktadır.7 Bu eyvanlarda dini

Camiinin iç ve dış kısımlarında abartılı renklere ve

eğitim verildiği düşünülmektedir. Bu mekanlarda

süslemelere yer verilmemiş, sadeliğe ve ibadetin

özellikle yaz aylarında verilen sübyan eğitimi Anadolu

sıhhatine dikkat çekilmiştir. Evliya Çelebi, Seyahatna-

kültürünün önemli bir parçası olmuştur.

mesinde bu camiden “hepsinden büyük ve güzel
camidir eski olup duası kabul olunur yerdir.” diye
bahsetmiştir. Evliya Çelebi’nin umduklarını ben de
Allah’tan niyaz eder, ziyaret edip içinde ibadet etme
fırsatı bulunanların duasında yer almayı dilerim.

FOTOĞRAF 4

Caminin abanoz ağacından kündekâri tekniği kullanılarak yapılan ve Kazvinli İsmâil oğlu Ebû Saîd’in eseri
olan 582 (1186) tarihli minberi bugün Harput Kurşunlu

FOTOĞRAF 6
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Fethi Gemuhluoğlu ve
Dostluk Üzerine
“Neden büyük ırmaklardan bile daha heyecanlıydı
karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak.’’
İsmet Özel

İnsanın dünya’da türlü türlü hâlleri vardır. Gördüğü

olabilir. İnsan için dünya hâllerinden daha mühim bir şey

ağabeydir. Kimilerine göre bir dost, kimilerine göre de

her şeye hayret eder, tanımaya çalışır, sever, mutlu olur,

vardır. Her daim insanı bir bilinç üzerinde tutar, hayretini

başlı başına bir mekteptir. Bir devirde eli kalem tutan

hüzünlenir. Bu hâller insanı insan kılan meziyetlerden

arttırır. Meselelerden haberdar eder, istidadının farkına

herkes muhakkak onunla sohbet etmiş, çayını içmiştir.

bazılarıdır. Ama zamanla kendi iç âleminde öyle çelişki-

vardırır. İnsana müşahhas melekeleri taze tutar, parlatır,

Herkese dostlukla, muhabbetle gönül kapılarını açmış-

lere düşer, çıkmazlara girer ki her şey alt üst olur. İnancı

cilalar, gün yüzüne çıkarır. İnsanın iç âleminde ne kadar

tır. Yazmaya istidadı olanları da teşvik etmiş ve muhak-

sarsılabilir, sevdikleri değişebilir, bunlar uğruna bir

cevher varsa onların izini sürdürür ve bulur/buldurur;

kak yazdırmıştır. Kendisine yazı ve dostluk üzerine soru

kavgaya tutuşabilir. Bunların hepsi olağandır, çünkü

işte bu dostluktur.

sorulunca da şöyle cevap verirmiş:

İnsan olma bilincini insanda bırakan hâller değişmemeli-

“ Hâlk İçre bir âyîneyim, Herkes bakar bir ân görür/

“Dostluk üzerine konușmak hiç gibi; mutadım değil

dir. Nedir ki bu hâller? Hayret etmek değişmemelidir

Her ne görür kendi yüzün, Ger yahși ger yaman görür.”

konușmak. Elli üç yașındayım. Kırk senedir söz orucu

insanda, şaşırmak, tebessüm etmek değişmemelidir.

Niyazi Mısrî

tutuyorum. En az yirmi, yirmi beș senedir yazı orucu

hâldir, değişebilir. Ama bazı hâller öyle olmamalıdır.

tutuyorum. Ne yazarım ne çizerim. Zaten okur- yazar

Düşünmek, akletmek değişmemelidir. Çünkü insan için

takımından da değilim.”

hayatı yaşamaya değerli kılan çok az şey vardır. İnsanı

Burada dostlarına ağabeylik, rehberlik eden birinden

düştüğü yerde bırakmaz. El vermez gönlü yerde kalma-

bahsedeceğim; Fethi Gemuhluoğlu’ndan. O dünya’ya

sına. El uzatır, olduğu yerden çeker kaldırır. Dünya her

başka hâllerle bakardı, sadece iyi cihetleriyle değil, kötü

Bir şey hakkında bir yerlerde çok konuşuluyorsa biliriz ki

gün her ne kadar kötüye gitse de her ne kadar böyle bir

cihetlerin insanı iyiye-doğruya götüren hâlleriyle de

o yerde hakkında konuşulan şey noksandır.

düşünce sarsa da insanın zihnini bu hâller insanın

bakardı. ‘‘Dünya kiri ile, pası ile sevmeye değer’’ diyen

sevmemesine sebep değildir. Burada size bu dünya

Bedri Rahmi Eyüpoğlu’ndan böyle naklediyor Fethi

Gerçekten de öyle miydi Fethi Gemuhluoğlu? Gençlere

hâllerinden bahsetmeyeceğim, çünkü çoğu kişinin iç

Gemuhluoğlu. “Her ne görür kendi yüzün/ger yahşi ger

yol gösteren ama okumayan ve yazmayan bir insan

âleminde edindiği tecrübelerle bunlar değişebilir. Kişi

yaman görür.” O, ân içre bir şeyler sezinleyen, gören/gö-

mıydı? Yahut okur-yazar takımı dediği insanlar kimlerdi?

kendi tecrübesiyle kendine bir yol bulma gayretinde

rebilen kendine has bir şahıstı. Kimilerine göre bir

Neden kendisini onların arasına dâhil etmiyordu? Bunun

31

EYLÜL 2021

PORTRE

insanı âlet etmiştir”der.

‘‘Biz, müstağrak adamlara pek tahammül edemiyoruz.’’

insanlar tenkitvâri oldukları için ve onlarda dostluk ﬁkri

İnsan, dostlukla yeryüzüne indirilmiştir. Dostluğu

Müstağrak olmak, dostluğa götürür. Dostluk, ﬁkre

olmadığı için olsa gerek. Bu dostluk ﬁkri sadece insanla

unutmak, insanın kendini unutmasıdır. Kendini

götürür. Fikir ise insan olmaya. Fikir sahibi olmayan bir

dostluk manasında değil, insanı alakadar eden her

unutmuş bir insana dostluğu hatırlatmak yerine aşağı-

insan unutmaya ve unutulmaya yüz tutmuştur. Dostluk

konuya dost olmakla ilgilidir. Çünkü dostluk olmadığı

larsak, hor görüp kendimizden ötelersek o insan için

istidadı bu bakıma hem bir bellektir, daima hatırlatır.

zaman onun tabiriyle “yanlışlık” ortaya çıkıyordu. Nedir

dostluğun karşısında bir cephede durmaktan başka bir

Hem de bir aynadır, dostu olduğu gibi tüm hakikatiyle

bu yanlışlık silsilesi?

ihtimal kalmıyor. Gemuhluoğlu, bu ihtimalleri ortadan

hakkaniyetli bir şekilde kendisine gösterir. Dostluk

kaldırmak için her canlıya dostlukla muamele etmiş,

tenkit kaldırmaz, tenkit daima tahrip etmiştir ve tahrip

“Türkiye’de yanlıșlık, tenkit fikrinden bașlıyor. Yanlıș-

muhatap almış ve muhabbet etmiştir. Onun için yegâne

eder. Bu sebeple dost hiçbir vakit tenkit edilmez.

lık, dost olmamak, İnsana dost olmamak, fikre dost

şey muhabbettir. Çünkü o insanın cevherinin muhabbet

Gemuhluoğlu’nun da mevzubahis ettiği tenkit aslında

olmamak, coğrafyaya dost olmamak, tarihe dost

ve dostlukla çıkacağının bilincindedir. Dostluğu anlat-

sadece dostluğa değil, her şeyin başlangıcı olan insana,

olmamak, kendi vücuduna dost olmamak, komșuya

mak ve öğretmek husûsunda asla bezginlik duyduğu

insan olmayadır. Bu sebeple kiminle ve kimin yanında

dost olmamak gibi kademe kademe ama entegre bir

asla görülmemiştir. Bunun için yanına gelen herkese

olduğuna dikkat etmelidir insan. İnsan kalmak için,

bütün içinde tüm dostluklar söylenmeye mecburdur.

önce dost olmayı öğretmiş ve öğüt etmiştir. Bu sebeple

insan olmak için ve insan için. Öyle olmadığı takdirde,

Bütün dostluklar söylenmeye mecburdur. Ama fikre

onun için dostluk, insanı daima heyecanlı ve diri kılmış-

yeryüzünde olanlar için dostluğun pek bir ehemmiyeti

dost olmak, İslam’da tenkidi mümkün kılmıyor.”

tır. Heyecan ve diriliğini yitirmiş bir insanı da ancak

ve manâsı kalmıyor. Manâ ve ehmmiyet insanı aşan

dostlukla muamele kendine getireceğinin bilincindedir.

şeyler olabilir, ama insanla mukimdir. Bu vesile ile;

cevaplarını elbette ki kendisi daha iyi bilir. Biz ancak
hüsn-ü zannla cevap verebiliriz. O devirde okur-yazar

Gemuhluoğlu, bazı mes’eleleri diri tutmayı başarabilmiş

Bu bilinç hâli -dostluk istidadı- her nedense son zaman-

ve insanların o yöne meylettirmiştir.

larda sadece müstağrak adamlarda kalmıştır. Onlardaki

Biliriz ki ﬁkri yolculuk dostlarla başlar, yeriniz güzel

o hâl, dostluklarını daha farklı bir merhâleye taşıyordu.

insanların yanı olsun ki dosta dost olun.

Sâmihâ Ayverdi; “Düşünülüp hatırlanarak alınan tedbir-

Bugüne doğru geldiğimizde elbette ki yine bu heyecan

ler de takdirin icâbıdır ki, ona da Cenâb-ı Hak gene

hâli mühimdir ama Gemuhluoğlu’nun dediği gibi;
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Her toplumun toplumsal özelliklerinin bir “maddî”
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esmeri.
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içinde
Dolmadan
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birinin
yeri. nasıl herkes tarafından
bilinen,anladım,
diğer kuşaklara
geçirilen bir model
Gönlümde
her demda
baharmış.
haline geldiğidir. Bunu sağlayan yolların tümüne
Faruk Nafiz
Çamlıbel
“kültür”
denmektedir.
Şerif MARDİN
(Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012, s.50-51.)
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