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Yusuf Kaplan
11 BuYorum
yazıda, bir hadis-i şerif üzerinden nasıl

s

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.

bir “maarif” sistemi inşa edebileceğimizin
özlü bir şekilde yol haritasını vereceğim,
sütunlarını dikmeye çalışacağım...

Türkiye'de Mahalle
Tarihçiliği Yapılıyor.
Prof. Dr. Vahdettin Engin ile Türkiye'de tarihçilik ve
II. Abdülhamid dönemi üzerine konuştuk.
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Mesnevîden s.2

Sezai Küçük

Bilindiği üzere Mevlânâ Mesnevî’nin ilk on
sekiz beytinde ney’in hikâyesini anlatır.
Buradaki ney’den maksat; kendini, niçin
yaratıldığını ve Rabbini bilen insandır.
Tasavvufun ifadesi ile insan-ı kâmildir.
Ney ile insan-ı kâmil, biri diğerinin misalidir
ve biri diğerini temsil etmektedir.

Mimarî s.4

Melike Nur Saraylı

Bu yazı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın günümüzden yaklaşık 75 yıl öncesinde (ilk basım 1946)
kaleme aldığı, bazısında ilk kez yirmili yaşlarında bulunduğu, bazısına ise kerelerce yolunun
düştüğü beş şehir üzerine birtakım anlatıları
ele almaktadır.

Yorum s.14

Ayhan Koçkaya

Biz ekseriyetle çeviriler üzerinden sosyal
bilimler ve felsefe literatürünü takip eden
bir milletiz. Aynı şeyi elbette, örneğin bir şiir
için söylemek mümkün değil, fakat Batı
felsefe literatürü bizde çoğunlukla tercümeler üzerinden okunuyor. Üstelik bu yeni bir
şey de değil…

Müzik Kültürü s.20
Mücab Keskin

Türk Mûsıkîsi’ndeki kavram kargaşası,
üzerinde durulması ve liyâkat sâhibi; icrâları
ile sözlerine îtibâr edilmesi gerektiğini isbât
etmiş müzisyenlerle, Osmanlı Türkçesi’ne
hâkim dil-bilimcilerin ortak çalışmasını
gerektiren husûsi bir meseledir.
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HASRET...
Bilindiği üzere Mevlânâ Mesnevî’nin ilk on sekiz

Allah)” diyor” buyurmuştur.

bu beden kafesinde ömür denilen yolculuktadır. Ruhumuz Rabbimiz katından bir emanettir ve Rabbimizin

beytinde ney’in hikâyesini anlatır. Buradaki ney’den
maksat; kendini, niçin yaratıldığını ve Rabbini bilen

İnsan-ı kâmil de böyledir. Neyistân-ı ezelden (Hakk’ın

yanından ayrılıp gelmiştir. Ayrılık aynı zaman da

insandır. Tasavvufun ifadesi ile insan-ı kâmildir.

yanından) yani daha açık ifade ile âlem-i ilahîdeki

hasret demektir. İnsanı Rabbi katında kıymetli kılan

yerinden kader sevkiyle şu dünyaya getirilmiş, beşeri-

da ruhudur. Kur’an’ın ifadesi ile: “Muhakkak ki biz

Tâhirü'l Mevlevî (ö. 1951) Mesnevî şerhinde şöyle

yet kaydına ve anasır-ı tabîat bendine vurulmuştur.

insanı en mükemmel biçimde yarattık. Sonra onu

nakleder: “Merhum üstadım Mehmed Esad Dede

Ayrılık ateşiyle bağrı şerha şerha olmuş, eski yerindeki

așağıların en așağısına indirdik. Ancak iman edip

Efendi (ö.1911) tamamlamaya muvaﬀak olamadığı

feyizden mahrum kalmış insan-ı kâmil, kalbini nefsin

sâlih ameller yapanlar müstesnâ! Onlar için hiç

Mesnevî şerhinde der ki: “Ney’den murad; enaniye-

heveslerinden, zihnini vehimden, hayalden ibaret

eksilmeyen ve tükenmeyen bir mükâfat vardır.” (Tin

tinden yani benliğinden kurtulmuș ve bekâbillah

varlıktan boşaltmıştır. Velhasıl insan-ı kâmil kendini

Suresi 95/4-6)

mertebesine ulașmıș olan velî yani mürșid-i kâmil-

Allah’ın kudret ve düzenine terk etmiş, Hakk’ın irade-

dir. Ya da bildiğimiz ney’dir, tevile hacet yoktur.”

sine vasıta olmaktan başka bir vazifesi kalmamış,

Hz. Mevlânâ diyor ki: “Her meyvenin içi, kabuğundan

nefha-i ilahîye hangi perdeden zuhur eylerse o

iyidir. Sen de șu bedeni kabuk, o gönülde yer verdi-

Tâhirü'l Mevlevî anlatmaya devam ediyor ve diyor ki:

nağmeyi icra ediyor. Mahlûkattan her birinin aslî

ğin dostu, o sevgiliyi iç olarak bil. İnsanda pek güzel

“Mehmed Esad Dede merhûmun bu ifadesi genel

vatanına karşı muhabbeti olması ve onun hasretiyle

bir iç, bir cevher vardır ki, o da Allah'ın insana nefh

manada bir açıklamadır. Zaten ney ile insan-ı kâmil,

ağlayıp inlemesi ve şikâyette bulunması tabiîdir.

ettiği rûhdur. Eğer gerçekten insan isen, insan

biri diğerinin misalidir ve biri diğerini temsil etmekte-

Ney’den maksat, bildiğimiz ney olsa da, mecâzen

olmak istiyorsan, Allah'ın sana verdiği o cevheri

dir. Çünkü ney, yetiştiği kamışlıktan kesilip ayrılmış,

insan-ı kâmil bulunsa da, her ikisinde de bu vatan

sende ara. Onu bulmaya çalıș.” (Mesnevi, III,

göğsüne ateşle delikler açılmış, başına ve ayağına

hasreti bulunduğundan, hikâyelerinin dinlenilmesi

3417-3418)

hatta boğumları arasına madeni halkalar ve teller

faydalıdır. Çünkü Kur’an’da:

takılmış, koparıldığı yerdeki nemden, sudan mahrum

“Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak mümin-

Ama insanoğlu dünyanın gaﬂeti ve meşgalesi

kalmış, bundan dolayı kupkuru ve sapsarı kesilmiştir.

lere fayda verir.” (Zâriat Suresi, 51/55) buyrulmuştur.

sebebiyle geldiği yeri unutmuştur.

İçi boştur ancak neyzenin nefesiyle dolar. Kendi başına

Hazret-i Mevlânâ bu emr-i ilahîye tam uymuş olmak

kalırsa ne sesi çıkar, ne sedası olur. Vazifesi, neyzenin

için vatan-ı aslîyi hatırlıyor ve: “Ney’i dinle, onun

Mevlânâ yine diyor ki:

dudaklarıyla parmaklarına alet, onun istediği nağme-

șikâyet-âmiz hikâyelerini anla!” diyor.

“İnsanın rûhu da rûhlar âleminden, akıl âleminden

1

geldi. Ne yazık ki o da aslını, geldiği yeri unuttu. Rûh

lerin ortaya çıkmasına vasıta olmaktır. Hazreti MevlâAriﬂerden biri: “Nereden geldiğini biliyor musun?

âleminde bulunan ve henüz șu kirli dünyaya gelip

Harem-i Sübhanî’nin mahremiyeti makamından

maddî varlığa bürünmeyen o tertemiz rûhlardan,

“Ney’i dinle ki, neler, neler söylüyor. Allah’ın gizli

yani ilm-i ilahî âleminden gelmișsin. Düșün, o hoș ve

akıllardan, dünyaya gelip tene yerleșen rûha: ‘Ey

sırlarını seslendiriyor. Yüzü sararmıș, içi boșalmıș,

ruhanî makamları hiç hatırlıyor musun?” buyurmuştur.”

aslını unutan vefâsız.’ diye mektup geliyor. Mektup-

na bir rubaisinde:

ta diyorlar ki: ‘Ey geldiği asıl vatanını unutan

bașı kesilmiș yahut neyzenin nefesine terkedilmiș
olduğu halde dilsiz ve kelamsız, “Hüdâ, Hüdâ (Allah,

İnsan ruhtan ve bedenden yaratılmış bir varlıktır. Ruh

vefâsız, șu madde dünyasına geldin, beș günlük

3
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sefîl, uygunsuz dostlar buldun, eski dostlardan yüz

seksen cilt de olsa, sonu gelmez. (Mesnevî, III,

İnsan dünya sevgisinden, nefsânî isteklerden

çevirdin.” (Mesnevî, VI, 450-452)

4435-4447)

arınan gönül gözünü açmalı da, sırlar penceresinden baș çıkarıp bakmalı, evveli ve âhiri; yâni önü

Mevlâna’nın mürşidi Burhâneddin Muhakkık Tirmizî

Hazret-i Mevlânâ’ya göre bu dünya ruhumuzun

sonu görmeli, nereden geldiğimizi, nereye gideceği-

(ö. 639/1241) de bir şiirinde aynı mevzuya farklı bir

gurbetidir. Ayrılık sancısı onu hasrete dçar kılıp daima

mizi düșünmeli.”

yaklaşım ile şöyle parmak basıyor: “Rûh gurbettedir.

geldiği vatanını aramaya sevk etmektedir. Bu hususu

Beden ise kendi vatanında, yâni yeryüzünde yașa-

Mesnevî’deki bir misalle şöyle izah ediyor:

İnsan bu dünyada yaşamının gayesini fark ederek

maktadır. Allah'ım, garîb ve vatandan ayrı düșmüș

“Bir adam yıllarca bir șehirde yașasa, hattâ orada

ruhunu/kalbini başka bir ifade ile iç dünyasını, huyunu,

olan rûha acı, merhamet et.”

doğsa, büyüse, bir zaman için uyusa, uykuya dalsa,

ahlakını güzelleştirmeli ve “O gün ki ne mal fayda

rüyâsında;

verir ne oğullar! Ancak Allah’a selim bir kalb ile

Hz. Mevlânâ da Mesnevî’nin bir başka beytinde ruhla

varan bașka” (Şuara Suresi, 26/88-89) ayeti işaretin-

bedeni konuşturuyor ve diyor ki:

Kendini iyi kötü șeylerle dolu bir șehirde görür de

ce kıyamet gününe bedenini besleyerek değil ruhu-

“Rûh bedenin cüz’lerine der ki: "Ey benim topraktan

kendi șehri hâtırına bile gelmez.

nu/kalbini tertemiz kılarak hazırlanmalıdır.

gurbet acısı daha büyüktür, çünkü ben rûh âlemin-

"Ben orada idim, yâni asıl kendi memleketimde

Yine Mesnevî’den beyitlerle tamamlayalım:

den gelmișim, arșa mensubum.

idim, șimdi oturmakta olduğum o yeni șehir, benim

“Bilmiș ol ki beden, elbiseye benzer. Sen bu elbiseyi

șehrim değil, nasılsa buraya gelmiș, buraya bağlan-

okșayıp durma; git de bu elbiseyi giyeni ara!

gelen, toprağa mensup olan cüz’lerim! Çektiğim

Bedenin meyli, yiyeceğe, içeceğe, yeșilliğe, akarsu-

mıșım” demez.

laradır. Çünkü onun aslı onlardandır.

Bu elbiseyi giyen ve bu elbise içinde gizlenen rûha,
Demesi șöyle dursun, o kendini dâimâ bu yeni

bedeni tanımak, onunla meșgûl olmaktan ziyâde

Rûhun meyli de mânevî hayâtadır. Diri ve ebedî

șehirden imiș, orada doğmuș, oraya alıșmıș sanır.

Allah'ı bir bilmek, bir tanımak hoș gelir. O rûhun,

olan, kâinâtı yaratan Allah'tır. Çünkü mekânsızlık

Ne șașılacak șeydir ki: Rûh da doğup yurt edindiği

bedenindeki görünen el ve ayağa benzemeyen,

rûhu, onun aslıdır.

gayb âlemini, o eski vatanını unutup, bu fânî dünya-

görünmeyen bir bașka türlü eli, bir bașka türlü

ya kapılıp kalmıștır.

ayağı vardır.

fete; bedenin meyli ise bağlara, bahçelere, üzümle-

Çünkü bulutun yıldızları örttüğü gibi, bu dünya

“Rûhun nasıl eli ayağı olur?” diye kafanı yorma.

redir. Rûh mânen yücelmek, yükselmek ister; beden

hayatı ve bu dünyaya bağlılık onu rüyâ gibi kaplar,

Rüyâda el ayak görürsün; onlarla bir șey alır, bir

ise kazanca, paraya, pula, yiyeceğe, içeceğe

kavrar da o eski vatanını, o eski șehrini hatırına bile

yerlere gidersin; iște gördüklerini gerçek bil, saçma

düșkündür.

getirmez.

sapan sanma!”

O yücelmenin meyli ve o yücelmenin așkı rûh tarafı-

Hele o bunca șehirler gezmiș, bunca yollar çiğne-

Sen öyle bir kișisin ki, sende bedensiz bir beden var.

nadır. Bunun anlamını: “Allah onları sever, onlar da

miștir de, daha tozları bile onun üstünden silkinmemiștir.

Öyleyse bedenden dıșarı çıkmaktan, candan

Rûhun meyli, hikmete ve mânevî olan bilgi ve mari-

Allah'ı severler.” âyetini oku da anla.

olmaktan; yâni, bedenden canın çıkmasından
Ne yazık ki insan bașından geçenleri bilmek için sıkı

korkma!” (Mesnevî, III, 1610-1613)

Hülâsa; her kim Allah'ı severse, isterse Allah da ona

bir araștırmaya girișmemiștir. Gereği gibi çalıșarak

rağbet eder, onu sever.

gönlünü arıtmamıștır. “Ben bu dünyaya nereden

Dipnot

geldim?” diye hiç düșünmemiștir.
Bunu anlatmaya, açıklamaya kalkıșsam, Mesnevî

1- Bu yazıdaki Mesnevî beyitleri; Şeﬁk Can, Konularına Göre
Açıklamalı Mesnevî Tercümesi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 200
(I-III), isimli eserden alınmıştır.

MİMARÎ
Melike Nur Saraylı
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BEŞ ŞEHİR VE ÖTESİ:
GÜNÜMÜZDEN
TANPINAR'A,
TANPINAR'DAN
GEÇMİŞE
Bu yazı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın günümüzden

nostalji duyarak hatırlayan veyahut ömrü boyunca

Tamcı, Balmumcu, Holzmeister, Egli, Jansen, Taut,

yaklaşık 75 yıl öncesinde (ilk basım 1946) kaleme aldığı,

aynı yerin birden çok değişimine tanıklık eden günü-

Bonatz, Mongeri gibi Türk, Avusturyalı, Alman, İsviçreli

bazısında ilk kez yirmili yaşlarında bulunduğu, bazısına

müz neslinden farklı bir nesli temsil eden Tanpınar da

mimarlar bir taraftan bir başkentin oluşumunu sağlar-

ise kerelerce yolunun düştüğü beş şehir üzerine

aynı kaygıyı taşımaktadır. Bu kaygıdan yola çıkarak,

ken; diğer taraftan, meclis binası, bakanlıklar, enstitü-

birtakım anlatıları ele almaktadır. Bu anlatılar, -kitapta

Beş Şehir kitabının konusunu, "hayatımızda kaybolan

ler, müzeler, sergi evleri, vakıf hanlar, postaneler,

yer ediniş sırasına göre- Ankara, Erzurum, Konya,

şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı

istasyon binaları, garlar, bankalar gibi geçmişin

Bursa ve İstanbul şehirlerinde geçirilen ve kendi

beslenen iştiyak" olarak tanımlamaktadır. Nitekim

modern mimarisinin izlerini de oluşturmaktadır (Goet-

deyimiyle bir kütüphane kadar faydalı olan kısmen

kendisi de satır aralarında buna, Baudelaire'nin "Eski

he-Institut Ankara, 2010).

uzun kısmen kısa zamanlı misaﬁrliklerin uzantısı

Paris artık yok, ne yazık, bir şehrin şekli bir fâninin

olmaktadır. "Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir."

kalbinden daha çabuk değişiyor." sözleriyle değinmek-

Ankara'nın varlığı boyunca, böylesi zıtlıklardan oluşan

atasözünün halk arasındaki biçimiyle, her kuşağa

tedir.

bir mimari terkibin en nadide örneğini, Augustus

mutlaka sorulan "Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?"

Tapınağı ve Hacı Bayram Veli Cami birlikteliği oluştur-

sorusuna da bir cevap niteliğindedir kitabın kendisi. Bu

Tanpınar, anlatısına Ankara ile başlamaktadır (Şekil 1).

maktadır. Caminin kendisinden apayrı, zaferi temsil

noktada, çok okuyan (hatta yazan -Tanpınar'ın kendi-

Ankara yazısı, kendi yaşadığından çok başka bir hayat

eden Roma mabedi kalıntısıyla uç uca temaslı ilişkisi,

si-) kişi tarafından, gezilerek anlatılan şehirlerin ve

tahayyül ettiğini söylediği eski Anadolu evleriyle,

Ankara'da yaşananları özetler niteliktedir.

daha ötesinin hikayeleri, bu özelliğiyle mimari deneme

mimari mecmualardan fırlamışçasına yenilik sergile-

türünün de başlıca örneklerinden olmaktadır. Tanpı-

yen villalarıyla, yeni üslubun temsilcileri olan kübik

nar'ın kendi yaşadığı andan, o anın geçmiş yaşanmış-

konutlarıyla, fabrikada barınma ihtiyacına karşılık inşa

lıklarına giderek aktardığı tarihsel manzara, bizler için

edilen memur mahalleleriyle yeni şehrin gün yüzüne

de günümüzden Tanpınar zamanına bir tarihsel bakış

çıktığı bir manzarayı konu almaktadır.

sunmaktadır. Bu tarihsel algısallık (Tanpınar'dan
geçmişe, günümüzden Tanpınar'a), mimarlık, musiki,
edebiyat, sosyoloji alanlarının kendi zenginlikleri ve
karşılıklı birliktelikleriyle oluşmaktadır. Bu bağlamda
Hacı Bayram Camii, Türbesi, Augustus Tapınağı ve çevresi.

hem zaman hem de tema açısından geçmişe dönük
katmanlı bir okuma sunan kitap, aynı zamanda
çağımızın aktüalite bir eseri olarak da görülebilir.

Bu şantiye manzarasında, Kemalettin, Koyunoğlu,

Tanpınar, Erzurum gözlemlerini anlatmaya bu şehre ilk
kez daha çocukken 1993'te, Balkan Harbi sonunda

Doğduğu ya da yaşamakta olduğu şehrin birkaç yıl
öncekini halini, hızlı ve kısa süreli değişimler sebebiyle

Ankara Gravürü, 1701

başka bir şark sancağından dönerken uğraması ve bu
şehre ikinci defa, on yıl sonra, 1923'te lise öğretmenliği
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yapmak için gelmesi durumlarını karşılaştırarak

mimari yapılar da tüm hikayeleriyle ve canlılıklarıyla

başlamaktadır. Her iki durumda ve zamanda

anlatılmaktadır.

içinde bulunduğu şehir arasında benzer bir münasebet

bulamadığını vurgulamaktadır.

Şarkın

büyük ticaret ve transit şehirlerinden olan eski
Erzurum'un harp, hicret, felaket ve hastalıklarla
harap bir şehre dönüşümüne değinmektedir. Eski
Erzurum tasvirinde, toplumsal yapılanma, esnaflık ilişkileri, halk sanatı gibi anlatıların ötesinde,
mevsim ﬁkrinin bizim dünyamızdaki zaman

Leon Laborde'un 1838 tarihli Konya gravürü

göstergeleri dışındaki bir öğeyle (ses, gelenek vs.)

Bursa şehri ise Tanpınar'ın muhayyilesinde ayrı bir yere

beslenmiş olması dikkat çekmektedir. Böylelikle,

sahiptir. Bursa için yalnız onu görmek ve gördüğünü

çocukların yaz mevsiminin geldiğini çadırcı usta-

anlatmakla kalmamakta, onun hakiki benliğini tıpkı

nın eve gelmesinden, kışın geldiğini ise kürkçü-

Evliya Çelebi gibi "ruhaniyetli şehir" deyimiyle hisset-

Tüm bu değişim süreçlerinde şehirlerin, bilhassa İstan-

nün şehri ziyaretinden anlamaları bizlerin şu anki

tirmektedir. "Ne içindeyim zamanın / Ne de büsbütün

bul'un ağaçsız kaldığından bahsetmektedir. Gelenekle-

güncel yaşantısında yer edinmemektedir. Bu

dışında / Yekpare, geniş bir ânın / Parçalanmaz akışın-

rin arkasından yenileri geldikleri için gittiklerini anlatır-

anlamdaki yaşanmış hayat sıcaklığını, büyük harp

da." şiir satırlarında da değindiği gibi, bilindik ve yaşanı-

ken ağaç metaforunu kullanmaktadır. Asırlık bir ağacın

sonrasındaki Erzurum'da dahi bulmak mümkün

lan andan apayrı ikinci zamanın varlığından bahset-

gitmesinin başka bir şey olduğu, yerine yenisi dikilse

olmamaktadır. Nitekim IV. Murat zamanında top

mektedir. Bursa camileri, hanları, türbeleri ve çeşmele-

dahi aynı manzara için zaman geçmesi gerektiği

imalathanesi olarak kullanılan Çifte Minare ve o

riyle geçmiş zamanı ve bunlar içerisinde yaşanan

üzerinde durmaktadır. Bunun karşı konumunda ise bu

zamanlar askeri amber olarak kullanılan Ulu Cami

hadiseleri hatırlatır niteliktedir. Bu mimari eserler, taşı

ağacın bugünün yenilik rüzgarıyla savrulması da pek

içinde bulundukları çevresel bağlamın zamanın-

canlı bir mahluk yapan ve göze bir kalp penceresi açan

tabii olmaktadır.

dan kopuk yaşamaktadır. Tanpınar, şehre İkinci

bir anlayışla vücut bulmaktadır. Mimarlık ve ruh ilişkisi,

Dünya Savaşı'nın son yıllarına karşılık gelen

Bursa şehrinin her köşesinde kendine yer bulmaktadır.

İstanbul gravürü, 1800’ler

Beş Şehir kitabı da (analoji kurulacak olursa), eski ağaç

üçüncü gidişini, toz haline gelen eski harap şehir

ve kökeni ile yeni rüzgâr etkisi arasındaki hesaplaşma

ile yeni yapılan beton binalarla kaplı şehir arasın-

gereksiniminden doğmuştur, denebilir. "Biz neydik,

daki büyük farklar ile betimlemektedir.

neyiz ve nereye gidiyoruz?" sorularına temellenen bir
değişim ekseninde aranan cevaplar Tanpınar'ın
yaşamında rastladıkları üzerinden şekillenmiştir; kâh
bir kubbe altında, kâh bir şehir manzarasında, kâh bir
musiki sesinde...

Bursa Gravürü, 1701
Son olarak, dört şehirde olduğu gibi İstanbul yaşanErzurum gravürü, Erzurum Hasankale (Pasinler) 1701

mışlıklarını da hayalinde yer aldığı çehresiyle birlikte

KAYNAKLAR
1.https://twitter.com/slmhktn/status/992520114523209729?t=-Gy3fFB9ERq6M5NmLZPNLQ&s=08

anlatır Tanpınar. İstanbul'un semtlerinden, bentle-

2 . h t t p s : // t w i t t e r. c o m / A n k a r a A p a r t m a n / s t a -

Tanpınar’ın Konya izlenimleri, Selçuklu mimari

rinden, adalarından bizde ayrı ayrı duygular uyandı-

tus/789713824295358464/photo/4

mirasını oluşturan cami, türbe, han, kervansaray

ran, hayalimize başka türlü yaşama şekilleri ilham

üzerine yapılan yüzlerce esere övgü niteliğinde-

eden peyzajlar olarak bahsetmektedir. Yangınlar

dir. Bu övgü aracılığıyla, zengin mimari içeriğiyle

yüzünden birkaç on yılda bir yeniden yapılandırılan

dikkat çeken mimari cepheler, cepheleri özgün-

şehrin asıl omurgasının çarşılar olduğunu söylemek-

leştiren emsalsiz taş işçiliği, mimari kompozis-

tedir. Çarşılarda eski-yeni, yerli-yabancı bir yığın

yonlarda tekrar eden büyük kapı bütünleri, koru-

unsur bütünü yer almaktadır. Eski İstanbul sokakla-

5.https://twitter.com/slmhktn/status/992667223398416385/pho-

naklı kapalı kutuyu andıran büyük kitleler ile

rını, ahşap konutlar ve yanı başındaki camiler kadar,

to/1

mimari detayların kullanım ﬁkri yeniden hatırla-

günü beş ana bölen ezan sesi, çeşitli satıcı sesleri de

tılmaktadır. Mevlânâ'nın, Şeyh Galip'in, musiki-

oluşturmaktadır. Bunların dışında, şehirlinin mühim

nin, mimarinin birlikteliğiyle şekillenen Selçuklu

toplantı yerlerinden olan berber dükkanları ve

Rönesans'ı kar fırtınaları altında yeşeren bahara

kahvehaneler, bir müzikal olarak andığı boğazın

benzemektedir.

mimariyle olan ilişkisi, cumba ve çıkmalarıyla sivil

3.https://twitter.com/slmhktn/status/992505822524698626/photo/1
4 . h t t p s : // t w i t t e r. co m / t a r i h i ko n y a / s t a tus/1253401087291338760/photo/1
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Malazgirt'ten sonra bu coğrafyada
Anadolu merkezli bir Türk devleti kuruldu
ve o devlet halen varlığını devam ettiriyor.
KİMDİR ?
Hocam, II. Abdülhamid üzerine araștırma yapan biri

değil. Hem hayatın içindeki gelişmeleri oldukça yakın-

bu alanda öncelikle sizin eserlerinize rastlıyor, II.

dan takip eden, dünyada olan biten her şeyden haber-

Abdülhamid üzerine çok sayıda çalıșmanız var. Peki

dar hem de merhametli bir yönü var. İnsanlar mağdur

çalıșmalarınızın odak noktasının II. Abdülhamid

olmasın istiyor. Abdülhamid’in kulağına şöyle bir bilgi

olmasının sebebi nedir?

gelmiş zamanında; İmarethanelerde verilen çorbaların
içindeki pirinç taneleri azmış. Şimdi bir padişahın günlük

Prof. Dr. Vahdettin Engin

1956’da Kocaeli'de doğdu. İlköğrenimini Yarımca'da tamamladı.
1977 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu ve ardından
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi
Kürsüsü'ne girdi. 1982 yılında buradan mezun olan Engin, 1983
yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'ne
araştırma görevlisi olarak atandı. 1986 yılında "Ahmet Rıza Bey
ve Siyasi Faaliyetleri" adlı teziyle yüksek lisansını, 1992 yılında
"Rumeli Demiryolları" adlı çalışmasıyla da doktorasını tamamladı.
1995 yılında doçent, 2002'de ise profesör unvanını aldı.
Vahdettin Engin, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
öğretim üyesi ve Tarih Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ABD
Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim
Yılı'nda Galatasaray Lisesi Müdürü olarak görev yapmıştır.

Doktora tezi yazarken özellikle de yakın çağ tarihçisi

işlerini düşünürseniz, o yoğun işlerin arasında bir padişa-

olduğum için Osmanlı arşivine girmem ve orada çok

hın imarethanelerdeki çorbanın içindeki pirinç tanesiyle

sayıda belgeyle haşır neşir olmam gerekiyordu. Doktora

ilgileniyor olması ve bunun düzeltilmesi için çaba göste-

tezim Rumeli Demiryolları üzerineydi. Demiryolu tarihi

riyor olması da hayret verici. Dolayısıyla o zaman şunu

üzerine araştırmalar yapıyordum. Ve o zamanlar şimdiki

yapmak lazım diye düşündüm. Arşiv belgeleri bize net,

gibi internet üzerinden arşive ulaşma kolaylığı yoktu ve

doğru bilgi verir. Yani arşiv belgelerinde bir bilgi varsa o

katalog taramanız gerekiyordu. Böyle günlerce, aylarca

tartışılmaz. Arşiv incelendiğinde de buna benzer pek çok

katalog tarar, konunuzla ilgili bir belge arar ve bunu

doğru bilgi ile karşılaşılıyor ve söylenenin tam tersi bir

miyle ilgili bir kitap yazmaya başladım. Sonrasında

yaparken de aslında başka birçok şeyi de okumuş

Abdülhamid portresi ortaya çıkıyor. Arşivdeki belgelerle

çalışmalarımın bir kısmını II. Abdülhamid ve dönemi

olursunuz. Dolayısıyla ben bu araştırmaları yaptığım

olaya giderek yoğunlaştıkça II. Abdülhamid’in aslında

oluşturdu. Hikayenin başlangıcı böyle diyebiliriz.

sırada II. Abdülhamid'in bir ifadesine denk geldim. Orada

nasıl bir padişah olduğunu, dünya görüşünün ne

şöyle bir cümle kullanıyor Padişah, “Ekmeğe beş para

olduğunu anlamaya ve böylece o dönemi de çok daha

Tarihe baktığımızda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki

zam yapılmasına bile müsaade etmem”. Sözünü ettiğim

iyi algılamaya başladım. Uluslararası ilişkiler, dönemin

anayasa (Kanun-i Esasi), demir yolu, telgraf gibi

1980’ler falan. Biz de netice itibariyle klasik bir eğitim-

ekonomik yapısı, askeri durum, sosyal hayat... Bunların

ilklerin ve bugün Türkiye'de varlığını devam ettiren

den geçmişiz, Abdülhamid için Kızıl Sultan kavramı

hepsi derlenip toparlandığı zaman Abdülhamid döne-

birçok kurum ve kurulușun Abdülhamid döneminde

2000 yılında çıkan Tünel kitabıyla Türk Tarih Kurumu Ödülü'ne
layık görülen Engin, özellikle II. Abdülhamit dönemi üzerine
yaptığı çalışmaları ve bu konu hakkında yayınladığı çok sayıdaki
eserleriyle bilinmektedir.

kullanılıyor. Bu bana çok ilginç geldi. Yani bir tarafta Kızıl
Sultan diye dillerde dolaşan bir padişah var diğer
taraftan da insanları, vatandaşını düşünen bir padişah.
Bu tek bir belge bile bir ﬁkir veriyor. Sonrasında Abdülhamid dönemi ile ilgili başka belgeler okudukça şunu
gördüm ki, Abdülhamid hiç de öyle Kızıl Sultan falan

Abdülhamid hiç de öyle Kızıl Sultan falan değil. Hem
hayatın içindeki gelişmeleri oldukça yakından takip
eden, dünyada olan biten her şeyden haberdar hem de
merhametli bir yönü var.
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temellendiğini, onun döneminde bașlatıldığını

Mısır'ı da dâhil edip elimizden çıkan toprakları hesap

kere. Sadece eğitim yönüne bakarsanız,, döneminde 30

görüyoruz. Fakat Abdülhamid dönemi için hala bir

edin (ki Mısır'ın Abdülhamid döneminde elden çıktığını

bin tane ilkokul açmış bir padişahtan söz ediyoruz.

istibdat dönemi yakıștırması var. Bunu nasıl açıklar-

da kabul etmiyorum çünkü onun bir mazisi var) 2

Müthiş bir eğitim seferberliği görüyoruz ve o dönemde

sınız?

milyon kilometrekare etmiyor. O zaman nasıl dönemin-

yetişen nesiller sonradan Cumhuriyet’i kurdu. Çok iyi

de en çok toprak kaybeden padişah II. Abdülhamid

yetişen bir gençlik var yani. Diğer taraftan sosyal hayat…

Bir kere Türkiye'de bu konuda ciddi bir ön yargı var.

oluyor? Ki Sultan Reşat sadece Trablusgarp'ta iki

Geceleri insanlar ilaç alma ihtiyacı hissediyorlar fakat

Bununla ilgili benim bir değerlendirmem var. Türkiye'de

milyon kilometrekare kaybetti. Balkan Savaşlar?..

eczaneler kapalı olduğu için ilaç bulamıyorlar. Hâlbuki bu

mahalle tarihçiliği yapılıyor. Nedir mahalle tarihçiliği?

Bütün Balkanlar gitti. I. Dünya Savaşı?.. Bütün Orta

bir ihtiyaç. Bunun giderilmesi gerekir. Bunun için çözüm

Şimdi bir kısım tarihçi Türkiye'deki her şeyin cumhuri-

Doğu gitti. O zaman niye ihale II. Abdülhamid'e kalıyor?

yolu gayet basit diyor. Bazı eczaneler geceleri nöbetçi

yetle başladığını düşünüyor ve dolayısıyla onun öncesi-

Bu zihinlere yerleşmiş. Bunu mahallelerine böyle anlatı-

kalacak. Böylelikle bir ilki başlattı. Kendi ﬁkrini ortaya

ni yok farz ediyor. (Yani kapkaranlık bir dönem.) Dolayı-

yorlar. “Döneminde en çok toprağı II. Abdülhamid

koydu ve hayata geçirdi. Mesela bir dönem et ﬁyatları

sıyla bütün çalışmaları da buna yönelik oluyor, kendi

kaybetmiştir. Dolayısıyla hiçbir zaman makbul bir

pahalanıyor. Bunun üzerine devlet eliyle et satın alıp onu

mahallesine yönelik yayın yapıyor veya söylemde

padişah olamaz”. II. Abdülhamid’i kötüleyerek kendi

doğrudan halka satmak suretiyle ﬁyatların ucuzlamasını

bulunuyor. Fakat kendi mahallesine yönelik yayınlarda

mahallesinde prim yapmaya çalışan insanlar da var.

sağlıyor. Tabii bunlar aynı zamanda basit şeyler yani dış

yeteri kadar argüman bulamadığı zaman bazı şeyleri

Bunların yarattığı olumsuz etkiyi silmek kolay değil. Bir

politika, uluslararası ilişkiler veya uluslararası istihbarat

uyduruyor. Bunun bir de tam tersi bir versiyonu var

de geçmişten gelen bir imaj var. İttihat Terakki döne-

mücadelesindeki daha önemli başarıların yanında basit

tabii; kendini Osmanlıcı olarak tanımlayanlar. Osmanlı

minde, II. Meşrutiyet döneminde II. Abdülhamid çok

ama hayatın içinden konular. Abdülhamid bu derece ilgili

her şeyiyle mükemmel, Cumhuriyet geldi, her şeyi rezil

kötülenmiştir. İttihatçılar konjonktürel olarak kendimiz-

ve otuz üç yıllık iktidar döneminde pek çok başarıya imza

etti. Böyle bir tarih anlatımı da var. O da kendi mahalle-

den önceki dönemi ne kadar kötülersek toplum nezdin-

atmış bir kişi. Bunun hakkını vermek lazım. Bunun hakkı-

sine yönelik yayın yapmış oluyor. Hâlbuki gerçek böyle

de kendimize o kadar yer bulabiliriz düşüncesiyle eski

nı vermek de ancak belgelendirmekle mümkün olabilir. O

değil, bambaşka... Bu anlamda en çok mağdur olan

dönemi kötülediler. Bu söylemler de tabii ki Cumhuriyet

yüzden bu konularda iddialıyımdır. Çünkü bir şey yazmış-

padişah II. Abdülhamid’dir. Bu mahalle tarihçiliği netice-

dönemine intikal etti. Bunların devam ediyor olması

sam veya bir ifadede bulunmuşsam yanına belgesini de

sinde Kızıl Sultan'dan başlayıp, müstebit padişah,

hem talihsizlik hem de sadece havada kalan birtakım

koymuşumdur. Dolayısıyla itiraz eden olursa, o belgeyi

Kıbrıs'ı sattı, Filistin'i sattı, döneminde en çok toprak

ifadeler. Ama tarih bilmediğimiz için onları gerçek

okuyamadığı için itiraz edecektir. Okuyamıyorsa benim

kaybeden padişah oldu gibi şeyler söylendi. Hâlbuki

sayıyoruz, zannediyoruz. Böyle bir problemimiz var.

problemim değil tabii ki. O zaman okumayı öğrenecek-

bunu söyleyen insan şöyle bir mantık yürütmeli.

Ben ne yapmaya çalıştım? Doğrudan belgelerle; bakın

sin. Oradaki gerçeği görmek için okumayı öğreneceksin.

Trablusgarp ne zaman elimizden çıktı? 1911-1912. Tahtta

II. Abdülhamid budur, dış politikada şunları yapmıştır,

Ama çok önyargılıysan itiraz etmeye devam edersin

Sultan Reşat vardı o zaman. Trablusgarp'ın yüz ölçümü

iktisadi hayatta şunları yapmıştır, diyerek ortaya

fakat bu bir şey kazandırmaz. Sonuç olarak, genel anlam-

2 milyon kilometrekare. Şimdi Abdülhamid zamanında

koymaya çalıştım. Eğitim anlamında muazzamdır bir

da 33 yıl boyunca ülkeyi iyi idare etmiş bir padişahtan söz
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ediyoruz. Zaaﬂarı veya hataları yok mudur? Vardır tabii

daha ön plana çıkabiliyor. Evet bir donanma oluşturdun.

Mektebi var tabii. Yani Deniz Harp Okulu. Oradaki

ki ama 33 yıl bu ülkeyi idare etmek kolay bir şey değil,

Gemi sayısı olarak belirli bir gemi satın aldın ama perso-

öğrencilerin yetişmesi için öğrenci gemileri var. Dolayı-

artıların çok daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz bu

nelin yok. Şimdi bu donanma ne kadar işlevsel olabilir?

sıyla onlar orada staj görüyorlar. O tarz gemiler çok fazla

süreç içinde.

Bu donanmadan bir deniz savaşına katılması gerektiği

tatbikat yapmaz. Ama bununla beraber bir Osmanlı

zaman ne kadar yararlanabilirsin? Aslında cevaplar

donanmasının varlığından her zaman söz edebiliriz.

Hocam değindiniz gibi en büyük toprak kayıplarının

negatif. Mesela 93 Harbi’nde o donanma ne yaptı?

Dolayısıyla böyle baktığımız zaman kendisine ne intikal

Abdülhamid döneminde yașandığı gibi yanlıș bilinen

Dünyanın ikinci büyük donanmasına sahipsen Rusya'yla

etti? Söylendiği gibi devasa bir donanma intikal etme-

çok sayıda genelleme var. Bunlardan bir tanesi de

yaşanan 93 Harbi’nde hiç olmazsa donanmandan yarar-

mişti. Onu kısmen korudu. Kısmen yenilerini ilave etti

Osmanlı donanması ile ilgili. Genel olarak hem

lanman lazım. Ama o donanmadan yararlanılamadı.

ama donanma önceliği değildi. Bunu söyleyebiliriz.

Osmanlı donanması üzerine, hem de Abdülhamid

Demek ki çok da işlevsel değilmiş. İşte Abdülhamid'e

donanması üzerine neler söylersiniz?

intikal eden donanma buydu. Tabii bir de şöyle bir gerçe-

Hocam sizinle İsrail-Filistin sorunu ve siyonizm

ği kabul edelim, Abdülhamid o donanmanın 30 Mayıs

üzerine de konușmak istiyoruz. Özellikle “Pazarlık”

Evet, gerçekten doğru bilinen yanlışlar var. Abdülhamid

1876 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nın önüne gelerek

kitabınız hem popüler mecrada hem de akademik

için donanma önemliydi. Hatta 93 Harbi’nde Rusya’yla

Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesine sebep olduğu-

camiada oldukça ilgi gördü. Osmanlı Devleti'nin

Ayastefanos Antlaşması yapıldığı zaman Rusya'nın

nu da biliyor. Çünkü Abdülaziz’e yapılan darbe, karadan

Filistin meselesine bakıș açısı nedir? Nasıl bir politi-

oradaki taleplerinden biri de Osmanlı donanmasının

harp okulu öğrencilerinin Dolmabahçe Sarayı’nı kuşat-

ka izlendi, izlenen politikalar bașarılı oldu mu?

teslim edilmesi olmuştu. Abdülhamid bu talebin yerine

ması, denizden de donanmanın toplarını saraya

getirilmemesi için ciddi bir mücadele verdi. Burada

çevirmesiyle gerçekleşti. Dolayısıyla donanmayı kontrol

Filistin mevzusu tabii ki Museviler açısından önemli.

aslında hangi donanma diye bir soru da sormak lazım.

altında tutmak lazım. O yüzden Abdülhamid döneminde

Çünkü orası kendilerine göre vadedilmiş topraklar. Tarih

Bizde yine şöyle yaygın bir ifade var: Sultan Abdülaziz

yeni gemiler satın alındı, alındı ama devletin kaynakları

boyunca orada bir yurtlarının olmasını istediler ve

kendi zamanında borçlanarak dünyanın ikinci büyük

donanma için çok da fazla kullanılmadı. Çünkü devletin

bunun için belli dönemlerde yoğun faaliyetlere giriştiler.

donanmasını kurdu. Bir kere bu doğru mu? Önce bunu

o dönemdeki ihtiyacı Rusya'yla olası bir savaşta başa

II. Abdülhamid dönemi tam da bu faaliyetlerin yoğun-

tartışacağız. Yani Abdülhamid’e nasıl bir donanma miras

baş savaşabilecek bir kara ordusu, öncelik bu. Donanma

laştığı bir dönemdir. Çünkü konjonktür olarak yaşanan

kaldı? Onu bileceğiz önce. Ondan sonra bu donanma için

ise daha çok başka yerlere gitmek, başka ülkeleri fethet-

bazı gelişmeler bu süreci hızlandırdı. Mesela Musevi-

ne yaptı veya ne yapmadı? Haliç'te mi çürüttü? Onun

mek gibi bir hedeﬁn varsa önceliğin olabilir. Fakat

ler’in Rusya'dan, Romanya'dan, Almanya'dan, Yunanis-

cevabını bulacağız. Öncelikle öyle ikinci büyük donanma

Osmanlı Devleti için o dönem mevcudu korumanın

tan'dan kovulduğu bir dönem var. Örneğin, 1881’de Rus

falan değil Abdülaziz’in donanması. O dönemde bir

derdinde olunduğu bir dönem. Mevcudu korumak için

Çarı Aleksandr'a bir suikast düzenleniyor ve öldürülüyor.

dönüşüm var. Önce ahşap gemiler ondan sonra buharlı

kara ordusuna daha çok önem vermen gerekir. Dolayı-

Bu suikastçiler arasında Museviler de var. Dolayısıyla

gemiler. Zırhlı, buharlı ve devasa şekilde büyük tonajlı

sıyla kaynaklar kara ordusu için kullanıldı. Tabii donan-

zaten Musevilerden çok da hoşlanmayan Ruslar devlet

gemiler yapılmaya başlanıyor. O dönemde Abdülaziz de

maya yeni gemiler alındı. Mesela Hamidiye ve Mecidiye.

olarak onları sınır dışı etmeye başlıyor. Rusya'dan böyle

donanmayı yenileyecek tarzda gemiler satın aldı. Şimdi

Bunlar iki değerli gemidir ve bu gemiler Cumhuriyet

bir hareket gelince diğer ülkeler de benzer şeyler

bu yeni bir teknoloji fakat senin insanın o teknolojiyi

Dönemi’nde de uzun yıllar hizmet verdiler. Fakat deniz-

yapmaya başlıyor. Bu sınır dışı edilen mağdur binlerce

uygulamaya henüz uygun değil, yetişmiş adamın yok.

lere açılıp çok fazla tatbikat yapmadılar. Bunlar sahil

insan İstanbul’a geliyor. Şimdi devlet bunlara karşı ne

Deniz subayın var ama oradaki çarkçıbaşı da önemli. O

muhafaza gemileri idi. Örneğin; Kızıldeniz'de geminin

yapacak? Tabii bu bir süreç ve bu süreç içinde farklı

gemiyi sevk ve idare edecek olan kişi çarkçıbaşı. Onlar

olması lazım, Basra Körfezi'nde donanmanın olması

aşamalar var. Geliyorlar ve bizi Filistin’e yerleştirin diyor-

bazen geminin işlemesi için deniz subaylarından bile

lazım. Çünkü sahillerini koruyacaksın. Bir de Bahriye

lar. Peki Osmanlı Devleti bu meseleye nasıl bakacak?

Hiçbir zaman Filistin’e Yahudi yerleşimi konusunda izin verilmemiştir.
Ne toprak satılması ne de yerleşimi hususunda izin verilmiş, bu iki olayı
da engellemeye yönelik politikalar izlenmiştir. Büyük oranda da engellenmiştir.
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Ortada mağdur binlerce insan var. Filistin'e yerleşmek

ye giriyor. O da kendisini Yahudi meselesine ve

ya’ya dağınık bir şekilde olmak şartıyla izin veririz. Bu

istiyorlar ama bu konuda devlet her zaman için

Filistin’de bir yurt kurmaya adamış biri. Herzl bu mese-

görüşme 1902’de oldu. Ertesi yıl Düyûn-ı Umûmiye ile

taahhütsüz olmuştur. “Filistin'e yerleşemezsiniz” diyor.

lenin halledilebilmesinin ancak padişahı ikna etmekle

anlaşılarak 75 milyon Osmanlı lirası olan borç, 32 milyon

Dediğim gibi devletin politikası bu yerleşime kesinlikle

mümkün olacağına inanıyor. Bunun için farklı tekliﬂer

liraya indirildi. Müthiş bir indirim. Bu anlaşma gerçekleş-

karşı çıkmak olmuştur. Tabii bir de öteden beri sürege-

sunuyor. Örneğin, oraya yerleşelim çünkü biz çok

tirildikten sonra Herzl devre dışı bırakıldı. Yani araların-

len bir husus var. Islahat Fermanı’nda, devlet yabancıla-

çalışkan insanlarız, üretiriz, gittiğimiz yeri imar ve ihya

da böyle bir münasebet oldu. Bu anlamda hiçbir zaman

ra Osmanlı coğrafyasından toprak satın alma gibi bir

ederiz, kalkındırırız, devlete iyi vergiler gelir ve devletin

Filistin’e Yahudi yerleşimi konusunda izin verilmemiştir.

imkan tanımış. Fermanda denmiş ki, bir yabancı kutsal

imkânları da artar. Ayrıca çok sayıda Yahudi zengin

Ne toprak satılması ne de yerleşimi hususunda izin

topraklar yani Mekke, Medine, Hicaz bölgesi hariç

burada bölgesel yatırımlar yapar (elektrik, demir yolu)

verilmiş, bu iki olayı da engellemeye yönelik politikalar

Osmanlı coğrafyasında istediği yerden toprak satın

diyor. O dönemde Abdülhamid’in de bir derdi var:

izlenmiştir. Büyük oranda da engellenmiştir.

alabilir. Şimdi böyle bir yasa olduğu için yabancılar

Osmanlı borçları meselesi. Onun da çok uzun bir hikaye-

henüz Rusya'dan kovulmadan önce bile Filistin'den

si var. Padişah Düyûn-ı Umûmiye kurulurken borçların

Bir de Türkiye'deki tarih öğretimi ve yazımı hakkında

yavaş yavaş toprak satın almaya başlamıştı. Bu durum

%52’sini sildirmişti. 1900’lü yılların başlarında mevcut

konușmak istiyoruz. Klasik Osmanlı dönemlendir-

fark edilince ne yapıldı? Toprak satın alma olayı yasak-

borçları tekrar indirime tabi tutmak gibi bir düşüncesi

mesini nasıl buluyorsunuz? Alternatif bir dönemlen-

landı. Fakat ortada bir kanun var. Bu sebeple kanun

vardı. Buna Tevhid-i Düyûn deniliyor. Bu işlemde

dirmeniz mevcut mudur?

varken üzerine padişah iradesi çıkarıldı ve irade her

mevcut borçlar tek bir kalemde toplandıktan sonra

şeyden üstündür denilerek, yasak devam ettirildi. Fakat

üzerinden önemli bir miktar silinir ve kalan borç öden-

Tarihin böyle dönemlere ayrılmasında bir yanlışlık var.

bu defa muvazaa yoluyla farklı yöntemler denenmeye

meye devam ederdi. Tam bu süreç işlediği sırada

Mesela Osmanlı tarihinin; kuruluş, yükselme, durakla-

başlandı. Mesela toprak satın alınıyor ama tapu işlem-

Thedor Herzl devrede. II. Abdülhamid burada çok

ma ve gerileme dönemi gibi bir sınıﬂandırmaya tabi

leri yapılmıyordu. Diğer taraftan bir de yerleşme olayı

uyanık davranıyor ve (kitabımın adı da Pazarlık) aslında

tutulması bize kesinlikle bir ﬁkir vermiyor. Ve onun

var tabii. Devlet önceden satın alınmış topraklara

pazarlığı Düyûn-ı Umûmiye ile yapıyor. Fakat diğer

yarattığı imaj şu oluyor: Osmanlı Devleti kuruldu. Sonra

Musevilerin gelip yerleşmesine de kesin olarak karşı,

taraftan da (Yahudi sermayesi de var) gerekirse ben

muazzam bir imparatorluk oldu ve sonra durakladı,

bunun önüne geçmeye çalışılıyor. Fakat bütün o

onlarla da anlaşabilirim mesajı veriyor. Herzl da o sırada

yıkıldı. Bu gerileme diye sözü edilen dönem II. Viyana ile

kontrolü yürütmek kolay iş değil. Zaman zaman insani

bir şekilde Abdülhamid’i ikna etme çabasında. Neticede

başlıyor (yani 1689) 1922’ye kadar sürüyor. Yani 300

duygular da ön plana çıkabiliyor. Mesela padişah

1901’de Sultan, Herzl ile görüştü, görüşme benzer

senelik bir dönemden söz ediyoruz. Şimdi bir ülke üç yüz

başlangıçta şunu söylüyor: Çok sayıda olamamak

minvalde geçti. Sonra iki defa daha görüşme gerçekleş-

sene hep geriler, geriler de nasıl ayakta kalır? Bir kere

kaydıyla Filistin hariç imparatorluğun bazı vilayetlerine

tirildi, Herzl 1-2

mektup yazdı padişaha. Buradan

böyle bir sınıﬂandırma bunun cevabını veremiyor. Diğer

gelin yerleşin. Mesela Selanik, Eskişehir, Bursa, Aydın.

anladığımız üzere padişah Herzl'ın taleplerini kabul

taraftan o gerileme dönemi adı verilen süreçte çok

Fakat bu suistimal edilince artık bütün ülkeye yerleşim

etmiyor ama yine şöyle bir önerisi oluyor: Filistin’e

başarılı işler de yapıldı. O başarılı işlerin neticesinde

yasağı geliyor. Bu süreç yaşanırken Thedor Herzl devre-

yerleşmeniz söz konusu bile olamaz ama Mezopotam-

ülkenin ciddi bir ivme kazandığını görüyoruz. Mesela

RÖPORTAJ

EKİM 2021

10

den beri askeri anlamda Almanların bir ağırlığı var.
Alman ordusu daha disiplinli bir ordu. Fakat I. Dünya
Savaşı'nın Avrupa'da patlak vermesiyle Osmanlı
Devleti'nin savaşa girmesi arasında birkaç aylık bir
süre var. O geçen süre içinde aslında İttihat Terakki
liderleri Almanya'nın yanında değil de İtilaf devletlerinin yani İngiltere, Fransa ve Rusya'nın yanında savaşa
girmek için ciddi bir mücadelede bulundular. Niye?
Çünkü savaşın onlar tarafından kazanılacağını düşünüyorlardı. Ve her ülkeyle ayrı ayrı temas kuruldu.
İngiltere kabul etmedi. Çünkü savaş sonunda Musul
ve Kerkük petrollerine el koymayı kafasına koymuştu.
Dolayısıyla niye Osmanlı Devleti'ni yanlarına mütteﬁk
olarak alsınlar? Aynı düşünceyle Fransa da hiçbir
1790’lı yıllar, III. Selim dönemi. Devletin sahip olduğu

sağlıklı işlediğini düşünmüyorum. Öğretmenlerin

zaman istemedi. Rusya zaten İstanbul'u ve boğazları

coğrafya geniş ama devlet içeriden tam anlamıyla

çabalarıyla gidiyor. Biz aynı zamanda eğitim fakültesi

ele geçirmeyi, sıcak denizlere inmeyi hedeﬂiyor.

çürümüş ve çökmüş durumdadır. Baktığınızda askeri,

olarak öğretmen yetiştiren de bir kurumuz. Dolayısıy-

Özetle Osmanlı'yı bir şekilde kendi aralarında paylaş-

iktisadi ve diğer dünya ülkelerine direnebilme gücü

la ben her sene yeni gelen öğrencilere neden tarih

mışlar, konjonktürel dememin sebebi bu. Osmanlı

çok zayıf bir noktadadır. Mesela insanlar sokaklarda

bölümünü seçtiklerini sorarım. Ve onlardan geri

savaşa girmek istemiyor aslında. Fakat bu temaslar

açız diye bağırıyorlar, böyle bir ülke var gerileme

dönüşler alırım. Bütün handikaplarına rağmen

sırasında görüyor ki bu devletler biz savaşa girsek de

döneminde. Fakat 100 sene sonra (II. Abdülhamid

(çünkü burada artık atanma problemi var, öğrenci-

girmesek de paylaşmayı kafalarına koymuşlar bir

dönemi) bu süreçlerin hiçbiri yaşanmıyor. İktisadi ve

lerin geleceğini görememesi sebebiyle tarih

kere. En azından Almanya'yla beraber olursak belki de

askeri güç olarak da kendini toparlamışsın. Dünya

bölümü cazibesini müthiş bir şekilde kaybetti) hala

durumu kurtarabiliriz diye düşünüyorlar. Hiç olmazsa

siyasetindeki ağırlığın ciddi bir şekilde artmış, operas-

Tarih’e gelen öğrenciler var. Öğrencilerde şunu

Almanya'nın gücüyle beraber bir takım kazanımları-

yon yapabiliyorsun ve düvel-i muazzama olarak

gözlemliyorum, hayatlarının bir döneminde, genel-

mız olur diyerek savaşa giriliyor. Aksi halde dediğim

adlandırılan altı ülkeden birisin. Demek ki olumlu

de de lise çağlarında tarih öğretmenleri onlara

gibi tarafsız olmak emperyalist ülkeler için hiçbir

anlamda ülke bir yerden başka bir noktaya gelmiş.

dokunmuş. Bir cümlesiyle veya anlattığı bir hikâye

anlam ifade etmiyor. Daha sonra Almanya ile bir dizi

Peki gerilerken bu olur mu? Olmaz. Öyle ise böyle bir

ile tarihin ne kadar önemli olduğunu onların zihnine

ittifak anlaşması yapıldı ve Kasım 1914'te de savaşa ﬁili

sınıﬂandırma yapmak doğru olmuyor. Çünkü öğrenci-

yerleştirmiş. Öyle olunca da o genç, ben tarihçi

olarak girildi. II. Abdülhamid de o sırada Beylerbeyi

nin kafası karışıyor. Onun yerine ne önerebiliriz? Ben

olacağım diye karar vermiş. Dolayısıyla bunların

Sarayı'nda gözetim altında bulunuyordu. II. Abdülha-

bir tarihçi olarak Osmanlı Devleti yıkıldı, Türkiye

artması lazım. Fakat burada gelecek görememe

mid'in dolaylı katkısı da şudur: Çanakkale istihkâmları-

Cumhuriyeti kuruldu gibi söylemlere de çok prim

endişesi öğrencilerin motivasyonunu bozuyor tabii.

nı kendi zamanında ciddi bir şekilde istihkâm etmişti.

vermiyorum. Bir tarihçi olarak kanaatim Malazgirt’ten

Yani Tarih’i sevilmeyen bir ders olmaktan çıkarmak

Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasında o istihkâmların

sonra bu coğrafyada Anadolu merkezli bir Türk devle-

lazım.

önemli bir rolü oldu. Çünkü henüz Almanya'dan yeteri
kadar destek gelmiyordu. Bulgaristan savaşa girmedi-

tinin kurulduğudur. Ve o devlet hala devam etmektedir. Çünkü yıkılan veya kurulan bir devlet yok. Zaman

Okuduğum bir kitap üzerinden șunu sormak istiyo-

ği için karadan bağlantı yoktu ve Çanakkale Savaşı

zaman hanedan veya rejim değişikliği oluyor. Böyle

rum. I. Dünya Savașı kararı hakkında Prof. Dr.

sırasında büyük oranda kendi imkânlarımızla savaş-

bir öğretinin çok daha yararlı olacağını düşünüyorum.

Necmettin Alkan kitabında șöyle bir ifade kullanı-

tık. Bulgaristan ne zaman savaşa girdi? 1915 Eylül ayı.

Aksi halde bu tarz dönemlere ayırmak öğrencilerin de

yordu: “Bu karar aslında Osmanlı devlet geleneği-

Ama zaten o zaman Çanakkale Savaşı neredeyse

kafasını karıştırıyor. Bir de şu var tabii, tarih kitabının

nin, devlet diplomasisinin bir devamı olarak okun-

tamamen bitmişti. Dolayısıyla Abdülhamid’in katkısı

yanında tarih öğretmeni de çok önemli. Yani tarih

malı. Kesinlikle bir kırılma olarak değil” çünkü

orayı ciddi bir şekilde tahkim etmiş olmasıdır. Hem

kitaplarımız yeterli mi? Yeterli bilgiyi verdiğini düşün-

Abdülhamid döneminde Almanya’yla bașlayan iyi

deniz savaşlarında hem de kara savaşlarında böyle bir

müyorum. Çünkü çok zengin ve birikimli bir tarihimiz

ilișkiler aslında bu devlet geleneğinin devam

rolü vardır. Diğer önemli bir rolü de Çanakkale Sava-

var. Bana göre tarih kitaplarının kısa olmasına gerek

ettiğini gösteriyor. Bunu burada tekrar ifade etme-

şı’nda savaşan subayların, erlerin hepsinin Abdülha-

yok. Şimdiki anlayış, mümkün olduğu kadar kısa

min nedeni sizin de Çanakkale Savașı'nda Abdül-

mid’in kendi açtığı okullarda yetişmesidir. I. Dünya

olsun, öğrencilere hap bilgiler versin yeterli. Bana göre

hamid'in önemli bir rolünden bahsediyor olmanız.

Savaşı meselesine de böyle bakabiliriz.

o yeterli değil. Mühim olan tarihin önemini idrak

Abdülhamid’in buradaki rolü nedir?

ettirmek. Orada da öğretmene çok büyük bir rol düşüyor. Öğretmen bu işi ideal olarak benimseyecek ve

I. Dünya Savaş’ına girişimiz tabii ki İttihat ve Terak-

yeniden nasıl öğretirim gibi bir çaba içinde olacak. Bu

ki'nin politikalarından ziyade konjonktüreldir. Bunu

konuda yeterli seviyede olduğumuzu, öğretimin çok

nereden anlıyoruz? Aslında II. Abdülhamid dönemin-

Teșekkür ederim hocam..
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Yusuf Kaplan

İşte Bir Maarif İnkılabı Taslağı...
açacak, insanlığın insanca bir hayat sürdürmesini

gelinen noktada, araçların amaçların önüne geçtiği,

Birinci aforizma: Okumak’tan maksat, bilmek değil,

mümkün kılacak yegâne yol haritasının sütunlarıyla

hayatın anlamını yitirdiği, orman kanunlarının güç

olmak’tır. Bilmek, ilim yolculuğunun, olmak’sa hikmet

karşı karşıyayız.

üreten teknolojik silahların tehdidiyle dünyayı cehen-

yolculuğunun meyvesidir.

Bizim geleneğimizde, tefekkür tarihimizde, kişi, irfan

neme çevirdiği bir çıkmaz sokağın eşiğine getirip

İkinci aforizma: Kuru bilgi, zihni dondurur, kalbi durdu-

mertebesine vasıl olmak için önce ilim talim eder.

bıraktı hepimizi.

rur, ruhu soldurur...

İrfan mertebesi, ilmin amele dönüştürülmesi, hayata

Bilim, düşünemez, demişti büyük düşünür Heidegger.

Bize zihni açacak ilim, kalbi arındıracak irfan, ruhu

aktarılması, kişinin kendisinin ve muhitinin hayatında

Bilim araçtır çünkü.

kanatlandıracak hikmet pınarları gerek...

karşılık bulması için gayret sarf edilmesi sürecidir.

Aracı, amacın önüne geçirirseniz, insan düşer, düştüğü

Bu yazıda, bir hadis-i şerif üzerinden nasıl bir “maarif”

Kişi, ilmini, irfan’la amele dönüştürdüğü zaman, bilgi,

yerden de kalkamaz kolay kolay.

sistemi inşa edebileceğimizin özlü bir şekilde yol haritası-

kuru bilgi olmaktan kurtulur, kurucu, koruyucu ve

nı vereceğim, sütunlarını dikmeye çalışacağım...

hatta kurtarıcı bilgiye dönüşmeye başlar.

Biz Besmele’yi Çekelim, Rahmet Tecellî Edecektir...

Önce kişinin kendisi için geçerlidir bilgi’nin kuru

İşte tam da Gazâlî’nin “âlim”i “avam” olarak gördüğü,

İlim, İrfan, Hikmet Sütunları: Maarif İnkılabının

bilgiden kurtarılıp, kurucu, koruyucu, kurtarıcı ve

irfandan, hikmet’ten nasibini almayan kuru bilginin,

Yol Haritası

kuşatıcı bir bilgiye dönüşmesi, dolayısıyla hayat hâline

kör bilinç ürettiği, kör bilincin bilincine insanı linç ettiği,

Gazâlî’nin Cevâhirü’l-Kur’ân başlıklı son dönemine,

gelmesi.

dünyayı çölleştirdiği bir cehennemin ortasında, bizim

olgunluk devrine ait kitabında okumuştum:

Hikmet mertebesi, Rahmet Peygamberi Efendimiz’in

inşa edeceğimiz ve insanlığa hediye edeceğimiz

(sav), “kişi, ilmiyle amel ederse, Allah (cc), o kişiye

muhkem ilim, irfan ve hikmet sütunları üzerinden

Bir anda irkildiğimi hatırlıyorum bu kısacık ama

bilmediklerini de öğretir / lûtfeder” diye buyurduğu,

geliştireceğimiz hakikat medeniyeti tasavvuruna

kitaplar dolusu mânâ yüklü hikmetli cümleyi okuduğumda.

bu son aşamaya tekabül eder.

insanlığın ekmek kadar, su kadar ihtiyaç duyduğu bir

Nasıl yani, diye soracak oldum kendi kendime; ama

Biz, hakikate teslim olmuş insanlar, vâkî olanda hayır

zaman diliminde, daha fazla geç olmadan bu üç sütun

hemen model insan karakterlerini hatırlayınca, zihnim-

vardır, diye inanırız.

üzerinden kendi kuşatıcı ve kucaklayıcı, hayata anlam

de şimşekler çaktı, yerimden fırladım, “eyvallah üstad!”

O yüzden şikâyet etmek yerine, bir hikâye, bir gelecek

ve ruh katıcı, insanlığın zihnini ve ufkunu açıcı o

diyerek...

inşa edecek zorlu ama umut dolu yolculuğun yapıtaşla-

muazzez ve leziz maarif modelimizi adım adım hayata

Tasavvuf ﬁkriyatımızın ve hayatımızın üç mertebeden

rının neler olduğunu göstermekle ve elimizden

geçirmek boynunuzun borcudur.

oluşan model insan tasniﬁ ve tariﬁ vardır.

geldiğince bu yapıtaşlarını hayata geçirecek kısa, orta

İnsanı insanın kurdu yapan seküler-kapitalist saldırının

İlk sırada, “avam” yer alır.

ve uzun vadeli adımlar atmakla mükelleﬁz karınca

inşa ettiği Darwinyen orman kanunlarının bütün

İkinci sırada “havass”.

kaderince...

insanlığı eşiğine sürüklediği cehennemden çıkaracak,

Önce zihin açıcı iki aforizma:

“Âlim” diyordu Gazâlî, “aslında avam’dır”.

insanı insanın kurdu değil, insanı insanın yurdu,

Üçüncü sırada ise “havassü’l-havass”. Model insan
tipolojimizin zirvesidir bu.

Kuru Bilgi, Bilinci Linç Eder...

umudu ve ufku olarak gören hakikat medeniyetinin

Bunlar, sırasıyla ilim, irfan ve hikmet yolculuklarına

Batı’da bilim tavan yaptı: Genetik mühendisliği ve

maarif sisteminin tohumlarını model okullarla hayata

denk gelir.

yapay zekâ transhumanizm olarak tanımlanan

geçirmek için kollarımızı sıvamak zorundayız...

Gazâlî, en temel düzlemde ilimle uğraşan kişiyi “avam”,

robotların, makinaların hayatımıza çeki düzen verece-

Biz niyetlenelim, besmeleyi çekelim, rahmet tecellî

irfan’la hemhâl olan kişiyi, havass; hikmet mertebesi-

ği ruhsuz bir dünyanın eşiğine doğru sürükleniyor

edecek, tohum toprağa düşecek ve meyve verecektir

ne ulaşan kişiyi ise “havassü’l-havass” olarak tarif

insanlık...

Allah’ın lütfu ve keremiyle.
O yüzden her zaman söylediğim şu cümleyle bitireyim

ediyordu.
Bilgi’yi, kişinin kendini, dünyayı, doğayı, eşyayı, hakika-

yazıyı: Eğer 10 yılda, gelecek 100 yılın tohumlarını

İlmiyle Amel Edene Hikmet Lûtfedilir...

ti bilme, idrak etme yolculuğu olarak değil, doğaya ve

ekemezsek, yok olmaktan kurtulamayız.

Burada hem zihnimizi hem de önümüzü ve ufkumuzu

insana hâkim olma saldırısı olarak gören Batı uygarlığı,

Vesselâm.

ARAŞTIRMA
M. Fatih Çalışır
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"Veba Yılı
Günlüğü"
Seyyid Hasan Efendiʼnin (öl. 1688)
Sohbetnâmeʼsinde Veba ve Ölüm

1620ʼde doğan Seyyid Hasan Efendi, Sünbüliye

dönemin sosyal, kültürel ve dini hayatına dair son

dîde-i ibret ile ol kadar nazar itdim ki ve bir mertebe

tarikatından Kocamustafapaşa Dergâhı şeyhi Şeyh

derece kıymetli bilgiler içeren bir ben-anlatısı olarak

korku çekdim ki ve hocaya gitmesi hüznünü hiss

Seyyid Muhammed Eminʼin oğlu ve Eyüp Sultan

nadir ve önemli kaynaklardan biridir ve birçok yönden

itmekle bir mertebe merhamet itdim ki tabîri kâbil

Camii türbedarı Seyyid Abdülhalik Efendiʼnin torunu-

incelenmeye açıktır. Yazarımız, yakın çevresinden

değil… Derûnumda bir ateș peydâ oldı ki beyâna

dur. Dönemin önemli isimlerinden dersler alan

aralarında eşi, oğlu ve yeğenlerinin de yer aldığı birçok

gelmez… Kableʼl-asr fakîr küçük kapudan çıkdıkda

Seyyid Hasan, tarikattaki sülûkünü de tamamlayıp

kişiyi veba sebebiyle kaybetmiştir. Eserinde vebaya ve

fiʼl-hâl gördüm ki hocadan âzâd olmuș. Rumhî

Balatʼtaki Ferrûh Kethüda Zaviyesinde irşat faaliyet-

veba kaynaklı ölümlere çokça atıfta bulunması, Hasan

Ahmed Ağaʼnın oğulcuğu Mehmed Ağa getüriyor.

lerinde bulunmuş ve ders vermiştir. 1688ʼde yetmiş

Efendiʼnin bu konuda hassas hâle geldiğinin bir delilidir

Tevakkuf itdim. Kemâl-i sürurumdan nâçâr kapuyı

bir yaşındayken hayatını kaybeden Seyyid Hasan

(Kaderin bir cilvesi, Hasan Efendi de vebadan hayatını

açup 'Mustafa hocadan geliyor' deyü beșâret tarîkıy-

Efendi, geriye bugün Sohbetnâme adıyla anılan ve

kaybetmiştir). Bu kısa yazımızda müelliﬁn güncesinde

la sokakdan içerüye hitâb itdim" (s. 18). Bakkal Emir

Topkapı Sarayı Yazma Eser Kütüphanesi'nde muhafa-

yer alan veba temalı notlara ve ölüm olgusuna değinile-

Ahmed Çelebiʼnin büyük oğlu Seyyid Mehmedʼin

za edilen önemli bir eser bırakmıştır (Orhan Şâik

cek ve bugün yaşadığımız salgına benzer bir salgının on

vefat haberi geldiğinde müellif duyduğu korkuyu

Gökyay ve Cemal Kafadar tarafından detaylı bir

yedinci yüzyıl İstanbulʼunda bir şeyhin iç dünyasında

yeniden kayda geçirir: Badeʼl-mağrib Yıldızzâdeʼnin

şekilde incelenen iki ciltlik bu eserin ilk cildi Aykut

nasıl yankı bulduğunu anlamaya çalışacağız.

odasında ihvân ile mücâleset iderken vakt-i ıșâda
Bakkal Emîr Ahmed Çelebiʼnin büyük oğulcuğu

Can tarafından yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır.
Etrafında genç-yaşlı, zengin-fakir, kadın-erkek onlarca

Seyyid Mehmed fevt oldığını istimâ itdik. Emîr-i

kişinin veba nedeniyle hayatını kaybettiğine şahit olan

mezbûr feryâd u zâr ile bir-iki kerre bezme geldi gitti

Sohbetnâme, Seyyid Hasan Efendiʼnin hicri 1072-1075

Seyyid Hasan Efendi, oğlu Mustafaʼnın da bu illete

ve sokaklarda gezdi yürüdi… Seyyid Mehmedʼin

(miladi Ağustos 1661-Temmuz 1665) yılları arasında

kurban gideceği korkusunu yaşamakta ve bunu şu

gaslinde hâzır oldum. Ol esnâda 'Âya oğlum Mustafaʼ-

şahit olduğu bazı olayları ve bu olaylar karşısındaki

satırlarla ifade etmektedir: "Oğlum Mustafa ağasın-

ya dahi mevt isâbet idüb ten-șûyda bu kâmet ve

duygu ve düşüncelerini yıl, ay ve gün esası üzerinden

dan sûre-i Mâunʼdan dersin okudı. Ol esnâda 'Âya

cesâmet ve bu heyet ve kıyâfet ile mi gasl olunur'

kaleme aldığı, 418 yapraktan oluşan bir güncedir. Eser

[Acaba] bu oğlancığın hayâli gözümde mi kalur' deyü

deyü derûna hatıralar gelürdi (s. 18). Seyyid Mehmedʼin

Metindeki alıntılar mezkûr teze aittir.)
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cenaze namazını kıldıkları anda camii avlusuna araların-

Efendi görevine kaldığı yerden devam eder.

vâkı olmușdır. Ve Nazmî Efendi berâ-yı defn deniz

da ekâbirden birinin oğlunun da bulunduğu beş cenaze

Fakat veba henüz bitmemiştir. İlerleyen günlerde

geçmemișdir" (s. 29).

daha gelir.

dört ay on üç buçuk günlük yeğeni Seyyid İbrahimʼi

Artık günlük konuşmaların bir parçası, hatta ana madde-

de bu illete kurban veren müellif, tabutsuz defnettik- si haline gelen ölüm olgusuna Seyyid Hasan Efendiʼnin
Ölüm, 1661 yılı Ağustos ve Eylül aylarında İstanbul

leri bebeğin vefatını şu ifadelerle kaydeder: "Târîh-i

güncesinde sık sık değinilir: "Bayram Dedeʼnin büyük

sokaklarında kol gezmektedir. Seyyid Hasan Efendi,

fevt-i Seyyid İbrahim ibn-i Seyyide Zâhide: Malum

kızı Râbia Kadınʼın gasline hâzır olup iki kapu beyninde

mezar ölçüsü almak için sokağa çıktığında tanıdık bir

ola ki hâher-i kihterim Seyyide Zâhide Kadınʼın ebe

fukarâ ile tevhîd eyledik. Badeʼt-tevhîd sokak kapusının

esnaf nereye gittiğini sorar, cevap hüzün doludur: "Yine

güveygüsü ve Orta Defterdar İbrahim Efendiʼnin

hâricine hürûc idüp intizâr üzre iken karşu kaldırımdan

bir mezar lazım oldı." Mezarlıklar dolmuş taşmış, aile

ortanca oğlı Ahmed Ağaʼdan olan oğlı Seyyid

Bâzirgân Şeyhi Hüseyin Efendi 'Kâsımzâde merhûm

mezarlığında uygun bir yer bulamayan müellif,

İbrahim dört aylık ve on üç buçuk günlük oldığı

olmuş' didi. Fakir dahi 'Deli Kâsım oğlı mı?' didim. 'Bes

"Bayram Pașa Vakfıʼna muttasıl zeminde ve Ulu Yol

halde ve mat ûn oldığı halde (Ali Beğ Köyüʼnde)

ândan gayrı Kâsımzâde yoğa' didi. 'Bunda mı yani

kurbunda ve bizüm mezarlar beraberinde bir yer

Saferʼin tokızıncı gününde ve isneyn gününde ve

merhûm Dervîş Ağaʼnın evinde mi? Zirâ badeʼl-ihrâ-

tayîn" (s. 23) edip eve dönmüştür.

öyle vaktinde fevt olub irtesi onuncı güni yevm-i

kuʼl-kebîr ânda günde yüz akça kirâ ile müstecîr idi.

sülesâ vakt-i duhâda Yel değirmeni kurbünde

Yohsa Edrene Kapusı hâricindeki çiftliğinde mi?' didim.

tabutsuz defn olunmuș" (s. 25).

'Çiftliğinde merhûm olmuş' deyü cevâb virdi. Bu siyâkda

Müelliﬁmiz, 3 Safer 1072 (28 Eylül 1661)ʼde yakın arkadaşı Nazmi Efendiʼnin üçüncü kızının cenazesinde hazır

mezbûre Râbia Kadınʼın teçhîz ve tekfîni maslahatları

bulunur. Deﬁn işleminden sonra İmam Efendiʼnin kızı

Ölüm başka yollardan ve hasta-doktor dinlemeden

itmâm olunup buyurun dinildi. Cenâzesini evvel kaldıran-

Seyyide Vahideʼyi de musallaya götürürler. Bir cenaze-

kapıları çalmaktadır. Tabip Mustafa Efendiʼnin

ların biri fakîr idi. Sokağa dek çıkardım" (s. 30).

den başka bir cenazeye -kendi kızının cenazesine- koşan

oğlu Tabip Mehmed Çelebi de hayatını kaybeder:

İmam Efendi bu esnada vebaya tutulur ve iki hafta

"Malum ola ki Küçük Hamamʼda merhum Tabib

Cuma hutbesine çıkamaz. Ancak veba her zaman

Mustafa Efendi (oğlı) Tabib Mehmed Çelebi fevt

öldürmez. İki hafta sonra sağlığına kavuşan İmam

olub Kasımpașaʼda defn olunmak bu hafta içinde

YORUM
Ayhan Koçkaya
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Anlaşılmamaktan Duyulan Şu Engin Haz
Biz ekseriyetle çeviriler üzerinden sosyal bilimler ve

yazmak. Spinoza üzerine yazan, diyelim ki Steven

de az gördüğümüzü söyleyemeyeceğimiz lâkin açıklan-

felsefe literatürünü takip eden bir milletiz. Aynı şeyi

Nadler’dan çeviri yapmaktan her zaman daha zordur ve

ması kolay olmayan bir vakıadır. Felsefenin veya sosyal

elbette, örneğin bir şiir için söylemek mümkün değil,

daha risklidir. Bir kere Spinoza’nın tüm eserlerine ve

bilimlerin ruhuna da aykırı olan bu tutum biraz da

fakat Batı felsefe literatürü bizde çoğunlukla tercümeler

farklı yönlerine vâkıf olmanız gerekir, bu eserleri doğru

iktidar alanını veya ferdî cazibeyi arttırma çabası olarak

üzerinden okunuyor. Üstelik bu yeni bir şey de değil,

anlamanız gerekir. Gelgelelim bu da yetmez, kaleme

değerlendirilebilir. “Bir şey anlaşılmıyorsa mutlaka

Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılından beri karşılaş-

aldığınız eseri sarih, anlaşılır bir dille okuyucuya sunma-

derindir!” Anlaşılmamak adına sarf edilen her gayret,

makta olduğumuz durum bu şekilde. İlk önemli münev-

nız şarttır. Eğer bir kişi bir konuyu birkaç dakika içerisin-

felsefenin ruhuna da aykırıdır, zira her ﬁlozof kendi

verlerimizin birçoğu aynı zamanda mütercimdir. Hatta

de ve basitçe anlatamıyorsa, en azından o konuya dair

çağındaki kelimeler ve kavramlarla konuşur. İstisnai

kimi münevverlerimiz Fransızcayı kendi çabalarıyla

temel kavramları dinleyiciye veya okuyucuya aktaramı-

olarak yeni bir kavram ortaya koymuşsa da bu yeni

öğrenmiş ve kısa bir süre içerisinde edebî çeviriler

yorsa, o kişi konuyu anlamamış demektir. İsterseniz

kavramı mutlaka açıklar. Örneğin Hegel, felsefenin

yapacak dirayete ulaşmıştır. Öyle ki, çağdaşımız bir

Hegel’in diyalektiği veya Marx’ın bir kavramı olsun, her

günlük dildeki kelimelerle yapılması gerektiğini söyler.

Türk muharririn deyimiyle “Türk aydını tercüme odasın-

konu kısa bir süre içerisinde anlatılmaya müsaittir.

Bu da bir ﬁlozofun gündelik hayatın içindeki kelimelerle

dan çıkmıştır”.

Şayet ağdalı bir dille ve dolambaçlı yollara sapılarak bir

konuştuğunu, yepyeni bir dil falan kurmadığını bize

anlatıma gidilmişse, bu ya o konuyu anlamamış

gösterir. Üstelik Hegel özelinde, son derece kısa cümle-

Tercümeyle kurduğumuz bu yakın ilişkinin olumlu

olmanın üstünü örtme çabasından başka bir şey değildir

ler kuran bir ﬁlozoftan bahsetmekteyiz.

yanları olduğu gibi olumsuz yanları da var. Evvela

ya da kasten bir anlaşılmama çabası söz konusudur.
Felsefeciler gibi sosyal bilimciler de kendi dönemlerinin

tercüme, kendi dilinde orijinal eserler yazma gayretinin
önüne ket vuruyor. Bunun nedeninin tercümelerin

Konuyu anlayamamanın birbirinden farklı sebepleri

ve içine doğdukları dilin sınırları içinde konuşur ve

tembelleştirici rolü olduğu düşünülebilir, fakat bunun

olabilir, lâkin bu anlaşılmama çabası anca patolojik bir

yazarlar. Üstelik onlar, bırakın anlaşılmamayı, kimi

baskın neden olduğunu düşünmemek lazım. Bizim belli

duruma işaret eder. Tekrara düşmek pahasına söyleye-

zaman pratik/gündelik ama derin sorunlara çözüm

başlı ﬁlozoﬂara veya spekülasyonlara tercüme yoluyla

lim, her konu kısa bir sürede ve basit ifadelerle anlatılabi-

bulmanın peşindedirler. İlk sosyal bilimciler artan

ulaşmamız biraz da tercümenin cesaret kırıcı niteliğin-

lir. Anlatamayanın, ele aldığı konu hakkındaki okumaları-

kentleşme ve bireyselleşmenin meydana getirdiği

den kaynaklanıyor, diyebiliriz. Örneğin Spinoza üzerine

nı genişletmesi gerekir. Anlaşılmama çabası ise, ülkemiz-

sorunlar, eski kabilevî/ailevî bağların çözülüşü sonucu
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meydana gelen problemler, olumsuz çalışma koşulları-

yi kamunun imtihanına açmaksa yapılması gereken, bir

geçilen yeni bir konu değildi asla. Bu satırların yazarı

nın insan ve toplum hayatı üzerindeki etkileri gibi son

meseleyi kısa ifadelerle ve yalın bir dil kullanarak

dahil, birçoğumuz postmodern ﬁlozoﬂarın metinlerinin

derece gündelik konuları ele almışlardır. Dolayısıyla

anlatmaktır. Bunun tam tersi kişiyi kendinden uzaklaştır-

içinde bulduk kendimizi aniden. Bu çarpım tablosunu

anlaşılmama gibi bir lüksleri yoktur, olması da imkânsız-

mak olur, ki belki de anlaşılmamanın altında yatan

tam ezberlemeden polinomlara geçmek gibi bir faciadır.

dır. Onlar karşılaştıkları problemlerin çözümünü

sebeplerden biri de yazılan metin üzerinde konuşulması-

Bu meyanda söylemek gerekir ki, kimi konulara veya

sunmak adına kimi zaman işçilerden oluşan salonlarda

nın önüne geçmektir. Gerçekten anlaşılan bir yazı,

alanlara ortadan girmek çok sağlıklı olmayacaktır.

işçi sınıfına hitap etmiştir. Dolayısıyla en son isteyecekle-

yazının müelliﬁ için tehlikeli olabilir. Oysa bir şey kısa

Metinlerle ve düşünceyle iştigalin bu denli sağlıksız

ri şeydir, anlaşılmamak. Felsefeciler gibi sosyal bilimciler

cümlelerle yazılmasına rağmen derin olabilir. Hans

olduğu ülkemizde muhtevadan ziyade şekil daha baskın

de çoğu zaman o kavramların içine doğarlar zaten.

Georg Gadamer’in, Hegel’in Tinin Fenomenolojisi

gelmektedir. Değerlendirmeler içerik değil söyleyiş

eserinden, bir dönemde toplamda ancak birkaç sayfa

biçimi üzerinden yapıldığında en fazla name-dropping

okutması bunun göstergesidir.

(nâm lakırtısı) yapan kazanır, en anlaşılmayan kişi en

Anlaşılmama isteğinin en fazla açığa çıktığı yer aslında

bilge olur. Buradan elde edilen sonuç ise ne felsefenin ne

en az açığa çıkması gereken yerdir: insanlar anlaşılmama “maharetlerini” özellikle yazdıkları yazılarda sergiler.

Kendisinden bol bol alıntı okuduğumuz veya duyduğu-

de sosyal bilimlerin ortaya çıkış ve varoluş amacıyla izah

Yazılan yazılardaki uzun cümleler, kavramlar, sıfat ve

muz bir romancımızın yerinde tespitiyle, Türk halkı

edilebilir.

bağ ﬁillerle sonu gelmez pasajlar, girift ifadeler ve daha

birkaç asır önce okuması gereken kitapları yeni yeni

niceleri…Anlaşılmamayı kolaylaştıran süreç konuşma

okumaya başlamış bir halktır. Sözü genişletmek adına,

süreci değil yazma sürecidir. Yazarken hemen hiçbir şey

örneğin çok önceleri okunup üzerinde düşünülmeye

anlaşılmayan nice tumturaklı felsefecilerimizi konuşma-

devam edilmesi gereken nice roman henüz yeni yeni

ları esnasında dinlediğimizde güzel bir sunum dinlemiş

çalışılmaktadır. Don Quijote’yi veya Robinson Crusoe’yu

oluruz. Konuşma o çok kutsal anlaşılmama nimetinin

çok iyi bilmiyoruz örneğin. Felsefe ve sosyal bilimler söz

düşmanıdır! Oysa bir şeyi kısa sürede anlatmanın

konusu olduğunda da durum farklı değildir. Memleketi-

mümkün olması gibi kısa cümlelerle anlatmak da

mizde bir dönem çok revaçta olan postmodern felsefe,

mümkündür. Şayet amaç öğretmekse veya bir düşünce-

modern ve antik felsefe çok iyi okunup özümsendiği için
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Türkiye’nin Batılılaşma serüveni boyunca ortaya

hissettiği zamanlar Kemalizm rozetini yakasında

önce Batılılaşmanın temsilcisinin neden CHP’den

çıkan tartışmaların aniden kesilivermiş olması kimin

taşımayan iktidarların başa geçtiği zamanlar olmuş-

başka bir parti olmadığını tartışmaya çalışalım. Türkler

dikkatini çekti? Artık Batılılaşma diye bir tehlike

tur. Peki, bu noktada örneğin, Demokrat Parti ne

uzun yıllar boyunca kendilerinden olmayanı “gâvur”

ortadan kalktığı için mi yoksa çoktan Batılılaştığımız

kadar Batı-dışı, İslamcı ya da mütedeyyin gayeleri

olarak tanımlamış ama bu “gâvur”, söz gelimi zımmî

için mi? Özellikle Osmanlı’nın son zamanlarında İslam-

olan bir partidir? Demokrat Parti’nin ezanın yeniden

statüsündeki gayrimüslimlerden çok Türklere saldıran

cıların “Batı’nın tekniğini alacağız, ahlakını almayaca-

orijinal dilinde okunmasına izin vermesi Batılılaşma-

gayrimüslimleri tanımlamaya yaramıştır. Batılılaşma-

ğız” ya da Ziya Gökalp’ın meşhur kültür-uygarlık

dan uzak olduğunu mu gösterir? İşin esası İsmet

nın ülkeye girişinin de bu anlamıyla bir “gâvur” teşeb-

ayrımı bugün çoğumuzun tebessümle karşıladığı

Özel’in de dediği gibi insanlar DP’yi istediği için değil

büsü olarak algılandığını söylesek abartmış olmayız.

ﬁkirler haline gelmiştir. Bu ﬁkirler bir döneme kadar

CHP’yi istemediği için DP’yi seçmiş olduğudur.

Bunun bir abartı olduğunu düşünen varsa da II.

karşılarında ya taraftar ya da muhalif ﬁkirler buluyor-

Mahmud’un “Gâvur Padişah” şeklinde yaftalanmış

du. Günümüzde ise bir tebessümle, üzerlerinde fazla

Bu doğrultuda üç farklı parti kolektif hafızada kendini

durmadan geçmemizin bizi düşündürmesi gerektiğine

benimsetmeyi başarmıştır. Bunlar DP, ANAP ve

inanıyorum. Peki, ne oldu da bir zamanların hararetli

AKP’dir. Bunların her birinin ortaklıkları bir yana kendi

Ancak kurucusunun Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma-

tartışması bugün bu kadar önemsiz hâle geldi?

aralarında ciddi farklılıklar barındırmalarına rağmen

sında büyük bir emeği olan partiye karşı oluşan tepki

tek parti dönemi, darbeler vb. baskıcı uygulamaların

yalnızca bununla açıklanamaz. Edward Shils’in

Batılılaşma gibi bir tehlike kalmadı mı? Türkiye

hâkim olduğu dönemlerin tersi bir tutum benimseme-

merkez-çevre yaklaşımı bu süreci anlamamıza

Cumhuriyeti kurulduğu dönemden bu yana Türk

leri itibariyle tek bir geleneğin farklı nesillerdeki

yardımcı olabilir. Bu merkez-çevre yaklaşımına göre

insanı, Batılılaşmanın kolektif hafızadaki temsilcisi

tezahürleri olarak yansımışlardır.

merkeze halk için ontolojik ehemmiyete sahip değer-

olan Kemalizm’in baskısından zaman zaman kurtul-

olmasını hatırlaması yeterli olacaktır.

ler, çevreye ise halkın kendisi konumlanır. Uzun lafın

duğunu hissetmiş, zaman zaman da bu baskının

Tam da bu noktada yoksa çoktan Batılılaştık mı,

kısası halk merkezi değerlere bağlılığıyla varlığını

nefesini tekrar ensesinde hissetmiştir. Kurtulduğunu

sorusu akıllara gelir. Bu sorunun cevabına gelmeden

sürdürür. Ancak, olur da milletin yöneticisi konumun-
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daki elitler merkezi değerler dışında başka değerleri

parti döneminde de gündeme gelmiş demokrasi,

Hele ki bu kültürel unsurların kubbe gibi somut değil

ya da merkezi değerlerin tam karşısında duran değer-

neoliberalizm, tüketim toplumu, insan hakları gibi

soyut unsurlar olduğunu da göz önünde bulundurdu-

leri benimserlerse işte o zaman siyasi elitlerle halk

kavramların kökeninin aslında Batı’da yattığını görü-

ğumuzda bunun ne kadar zor olacağını daha da iyi

arasında bir ayrışma meydana gelecek çünkü siyasi

rüz. Tabii herhangi bir kültürel unsurun başka bir

kavrarız.

elitler eski köye yeni merkezi değerler getirmişlerdir.

kültür tarafından paylaşılamayacağı gibi bir iddiada
bulunmuyoruz. Örneğin, İstanbul’un Fethi’nden önce

Mesele şu ki bir zamanların “ahlakı değil tekniği alaca-

Bu durumda yeni merkezi değerler ezanın orijinal

Türkler için pek bir önemi bulunmayan ve bir Bizans

ğız” dediği için gülüp geçtiğimiz mütefekkirlerin

dilinden farklı bir dilde okunmasını şart koştuğu

mimarisine ait somut bir kültürel öge olan kubbe,

torunları bugün ahlakı alıp almama konusunda

yerde başka bir grup siyasi elit ezanı tekrar orijinal

İstanbul’un Fethi itibariyle İslam kültürüne iyice nüfuz

herhangi bir endişe duymuyor: “Tekniği alalım da

dilinde okutmaya başladığında, halkın bağımlı

etmiş, bugün ise bize manevi huzur sağlayan bir

beraberinde ne gelirse gelsin”. Ahlakın alınıp alınma-

olduğu merkezden yana oldukları için halk o elitleri

kültürel unsur haline gelmiştir. Dolayısıyla kubbe,

ması endişe konusu olmayınca da Batılılaşma tartış-

sever, benimser, bazıları çocuğunu kurban etmeyi

Türkleri Bizanslılaştırmamıştır, Müslümanlıklarına

malarının aniden kesilivermesi kimseyi şaşırtmasa

bile düşünür.

Müslümanlık katmıştır.

gerek. Şimdi sorularımıza geri dönelim: Batılılaşma
gibi bir tehlike kalmadı mı yoksa çoktan Batılılaştık

Fakat bu partilerin öz olarak Batı kökenli gayeleri yok

Ancak günümüzde benimsediğimiz kültürel unsurların

mı? El cevap: Batılılaşma gibi bir tehlike kalmadı

değildi. Ancak bu gayelerin icraatı sürecinde halkın

Fetih dönemindeki gibi bir amaçla alınmayıp, tabir

çünkü Batılılaşma artık bir tehlike değil. Peki Batılılaş-

merkezi değerlerinden yana durduğunuz takdirde

yerindeyse Batı’ya yetişmek için alındığını göz önünde

tık mı? Henüz değil.

halk da size karşı durmaz, o gayeleri de kolaylıkla

bulundurduğumuz takdirde kubbe örneğinde olduğu

benimser. Bu anlamda yukarıda sözü geçen her üç

gibi kimliğin korunması çok da mümkün olmayacaktır.

ORTADOĞU
Nurhak Gürel
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NurhakGurel

Orta Doğu Üzerinden
Uluslararası Sistemdeki
Değişimi Okumak

Uluslararası sistemin yapısını sistemde yer alan

rıdır. Yine Arap Baharı sonrası bölgede yaşanan

Bu aktörler güçlü kimlik dinamikleri aracılığıyla bölge-

devletler arasındaki güç ilişkilerinin belirlediği varsayı-

çatışmalar ve zorluklar, bölgenin küresel güçlerle

sel krizlere bağlandıkça, devlet egemenliğinin

lır. Bundan dolayıdır ki büyük savaşlar ve bu savaşların

ilişkilerini karmaşıklaştırırken bölgeyi de dış müdaha-

geleneksel sınırları giderek muğlaklaştı. Belki de

kazananları sistemin de yapısını belirlemişlerdir.

lelere daha elverişli hale getirdi. Suriye, Yemen, Irak ve

bölgedeki birçok rejimin iç meşruiyetten yoksun

İçerisinde bulunduğumuz uluslararası sistemin yapısı

Libya’daki enkaz bu gerçekliğin en fazla gözler önüne

olmaları nedeniyle kısa sürede nüfuz alanlarını geniş-

ve genel özellikleri de Soğuk Savaş sonrası güç ilişkile-

serildiği ülkeler oldular. Küresel güvenlik gündemi

letebildiler.

rine dayanıyor. Bu yapı içerisinde bir bölgesel alt

terörizm, enerji güvenliği, göç gibi sorunlar özelinde

sistem olarak Orta Doğu, stratejik konumu ve kendi iç

Orta Doğu’da yoğunlaşmış durumda. Halihazırda

Belirsizliğin diğer önemli sonuçlarından bir diğeri;

dinamikleriyle çeşitli büyük güçlerin savunma strateji-

bölgedeki ikili ilişkiler o kadar belirsiz hale geldi ki,

uluslararası ve bölgesel düzeylerdeki değişimlerde

lerinin merkezinde yer almıştır.

büyük güçlerin belirli bir krizde ne zaman rekabet

küresel güçlerin desteğini alan Körfez ülkelerinin

veya iş birliği içinde olduklarını kestirmek de zorlaştı.

(Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan)
bölge siyasetini derinden şekillendiren iddialı ve

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana, Orta Doğu
neredeyse her on yılda bir jeopolitik olarak değişti.

Sistemdeki Belirsizliğin Bölge Siyasetine Yansı-

rekabetçi güç oyunlarına geçmeleridir. 1990’dan

Bölgedeki güç dinamikleri Birinci Dünya Savaşı öncesi

maları

itibaren, özellikle BAE gibi küçük Körfez ülkeleri, esas

döneme kadar uzanıyor. Soğuk Savaş sonrası ABD

Silahlı, yerel veya ulus ötesi devlet dışı aktörlerin

olarak dış güvenlik garantörlerine dayanan hayatta

öncülüğünde bölgeye yapılan müdahaleler her ne

yükselişi, halk ayaklanmalarından sonra ortaya çıkan

kalma stratejilerinden göreceli bir özerklik biçimine

kadar eski güç dengelerini değiştirmişse de henüz

jeopolitik çekişmeler ve buna eşlik eden “başarısız

geçtiler. Bu daha çok kurdukları ittifaklarını ve silah

istikrarlı bir yapı ortaya çıkmadı. Bunun somut örnek-

devletler”, bu belirsizliğin ana sonuçlarından biridir.

sağlayıcılarını çeşitlendirmeleriyle mümkün oldu.

leri, 1990 ile 1991 yılları arasındaki Birinci Körfez

Halk ayaklanmalarından uzun süre önce Lübnan,

Siyasi, askeri ve ekonomik sürdürülebilirliğin, hem dış

Savaşı ve daha sonra Afganistan ve Irak’ın işgalleri ve

Yemen, Irak, Libya ve Suriye’de ortaya çıkan ulus ötesi

güvenlik garantörlerine hem de ana zenginlik kaynağı

bu ülkelerde sürdürülebilir bir düzeni sağlayamamala-

devlet dışı aktörler, üstün jeopolitik roller üstlendiler.

olarak petrole, “daha az bağımlı olmaktan geçtiği”
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gerçeğinin giderek daha fazla farkına vardılar. Bu

liderliğini ABD’den üstlenerek, gelişmekte olan çok

rıyla değil, aynı zamanda küresel bir kavşak olma

yüzden Abu Dabi Ekonomik Vizyon 2030 ve Katar

kutuplu bir uluslararası düzende merkezi rol oynaya-

niteliğiyle de ABD-Çin küresel rekabetinin önemli bir

Ulusal Vizyon 2030’un aynı dönemde dünyaya duyu-

cak tek küresel güç olarak değerlendiriliyor. Bugün

cephesidir. Hâlihazırda Çin’in Kuşak ve Yol projesi bu

rulması şaşırtıcı değildir.

ABD’nin dış politika önceliklerinin, Orta Doğu’dan

anlamda bölgeyi merkeze alan bir ilişkiler ağından

Asya-Pasiﬁk bölgesine doğru kaymaya başladığını

oluşuyor. Orta Doğu’da, sunulacak ticaret ve yatırım

Uluslararası Sistem Yeni Bir Düzenin Eşiğindeyken

görüyoruz. Afganistan ve Irak’tan askeri olarak

fırsatlarından yararlanmak için Basra Körfezi ve Doğu

Küresel düzeyde güç ilişkilerinin, 2000’li yılların başla-

çekilmesi ve Suudi Arabistan’dan askeri hava savunma

Akdeniz ülkeleri öncelikli konumdalar.

rında -çok belirgin olmasa da- çok kutuplu bir düzene

sistemlerini çekmesi, bunun somut göstergeleri

doğru kaydığı şeklinde yorumlanıyordu. ABD’nin

olarak karşımızda duruyor. Bir bakıma Orta Doğu’ya

Çin, kendisini Batı’ya alternatif olmanın yanı sıra

Irak’taki başarısızlığı, halkın savaş yorgunluğu ve

görünüşte başladığı amacı tamamlamadan sona eren

önemli bir ekonomik ve askeri aktör olarak konumlan-

2008 mali krizi, ABD’yi müdahaleciliğe daha az meyilli

Amerikan askeri müdahale modeli, Çin’in bir süper güç

dırmak istiyor. Yeni ulaşım rotası, ticaret, yatırım ve

hale getireceği bekleniyordu. Aynı zamanda Çin

olarak yükselişiyle paralel olarak şu anda içinde bulun-

ortakların çeşitlendirilmesi, Kuşak ve Yol projesine

ekonomisi hızla büyüyor ve Güney Doğu Asya ve

duğumuz uluslararası düzeni şekillendiriyor.

olan ilgiyi arttırıyor. Çin için bu durum, pazarların

Afrika’da ABD egemenliğindeki düzene meydan

genişletilmesi ve önemli etki alanlarının belirlenmesi

okuyordu. Fakat ABD müdahaleciliğinin şekillendirdiği

ABD’nin Orta Doğu’dan askeri olarak çekilmesi askeri,

anlamına geliyor. Öte yandan Çin’in Asya’nın coğraﬁ

sistemin artık değişmeye başladığı gerçeği, Suriye iç

ekonomik, siyasi açıdan zayıﬂamasının sonucu değil,

sınırlarını birbirine yakınlaştıran uluslararası ekonomik

savaşı sırasında daha görünür hale geldi. 2003 Irak

Çin’in ABD’ye alternatif bir güç olarak hızlı yükselişe

faaliyetleri, Orta Doğu’yu da daha fazla bölgeselleşmiş

savaşının stratejik hataları ve onun istenmeyen

geçişiyle güçlü bir bağlantıya sahiptir. Dolayısıyla

önemli bir stratejik bağlantı noktası olarak ön plana

sonuçları, ABD’nin bugün bölgedeki askerlerini geri

ABD’nin Çin’e karşı küresel konuşlanma stratejisiyle

çıkarıyor. Bugün belkide bu bölgeler bu anlamda

çekme kararında önemli bir arka plan oluşturmuştur.

birlikte yaşanacak değişimler, Orta Doğu’daki yapıyı

küreselleşmenin yeni sınırlarını işaret ediyor.

da önemli ölçüde dönüştürecektir. Çünkü Orta Doğu,
Çin, uluslararası düzeyde devam eden değişimin

sadece çekici pazarları ve geniş hidrokarbon yatakla-
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Türk Mûsıkîsi’ndeki kavram-kargaşası, üzerinde
durulması ve liyâkat sâhibi; icrâları ile sözlerine îtibâr

Mûsıkî literatürümüzün, inatla bitișik yazılama- “Ağıraksaksemâ‘î” dir ki, sâdece güfte vezni değil; usûl
yan(!) özel isimlerinden; Usûller hakkında görüșlerimiz:

edilmesi gerektiğini isbât etmiş müzisyenlerle, Osman-

yapısı îtibârı ile da “Şarkı” türü içinde ayrıca bir form
teşkîl eder. “Ağır Evfer” ve “Sengin-devr-i Hindî” usûlle-

lı Türkçesi’ne hâkim dil-bilimcilerin ortak çalışmasını

Usûllerimizin her biri özel isim olması sebebi ile cümle

ri, güfte vezni ile usûl mertebesi münâsebeti bulunma-

gerektiren husûsi bir meseledir. Bu çalışmaların netîce-

içinde büyük harﬂe yazılmalıdır. Lâkin “ağır” veyâ

dığından özel bir form olarak değerlendirilmez. Bu

si, Âlem-i Mûsıkî’ye îlân edildiğinde; îtibâr edecekler

“yürük” sıfatları ile tarif edilmiş usûller de özel isim

sebeple bitişik yazılma mecbûriyeti yoktur. “Yürük-

olduğu kadar îtirâz edenler de bulunur elbette… Zîra

teşkil etmektedirler.

mânâları bâbında yanlış kullanılan bu kelimelerin

semâ‘î” türü; veyâ şarkı olarak usûlü de özel isimdir. Bu
tezimizi teyid etmek için usûl-vezin münâsebeti ile

yerine başka tanımlar ikâme edilememekte ve fakat

Usûlller, mertebe îtibârı ile ağırlaştırıldığında (4 lük

ilgili; gerek bitirme; gerekse yüksek lisans tezlerinden

cümle içinde kullanıldığında bütün müzisyenler tarafın-

veya 2 lik birimlerle..) sadece usûlün daha ağır icrâsı

araştırılmasını salık veririm. Ya da bir Ağıraksak şarkıyı

dan ne kast edildiği anlaşılmaktadır. Maksat hâsıl

olmuyor. Bir “Ağıraksak” şarkıyı yürük okuyarak

yürüterek okuyunuz; “Aksak” olabiliyor mu?!?.. Bu

olmaktadır yâni… (“Mânâ-prozodisi”, “İmâle”, “larren- “Aksak”laştıramadığız gibi; 9/8 lik merbe ile yazılmış bir

misalleri bahsi geçen diğer formlar için de deneyebilirsi-

tando” yerine; teknik olarak yanlış kullanılan “Ritardan-

Aksak şarkıyı 9/4 lük mertebe ile okuyarak “Ağıraksak”-

niz. Ve fakat, “Ağır Evfer” usûlündeki bir eserin “Evfer”

do” gibi..) Bu îtirâzların, ferâset sâhibi olan kişilerden

laştıramayız.. Bu usûllerle yazılmış eserler, “Şarkı türü”

temposunda rahatça okunarak, ayrıca bir form meyda-

gelenleri, bir bilim dalı olan müziğe katkı sağlamakla;

içinde ayrı bir “form” da teşkîl ederler. Bu formlara bâzı

na gelmediğinin anlaşılması; ilgili tez çalışmalarını

muhâtablarına,

örnekler; “Ağırsenginsemâ‘î”, “Ağırdüyek”, “Ağıraksak”

incelemekten daha kolay iknâ edecektir.

“bârika-i

hakîkat

müsâdeme-i

efkârdan doğar” (hakîki gerçekler, ﬁkirlerini çatıştıran

gibi usûllerle yazılmış şarkılardır. Hem özel bir form

bilim insanlarının çabaları ile ortaya çıkar) darb-ı meseli-

olması hem de bir usûl bâbında özel isim teşkil etmesi

Ez-cümle, yazılış îtibârı ile; “Ağır aksak” yanlış; “Ağırak-

nin (ata sözünün) her zaman hâtırda tutulması gerekti-

sebebi ile bitişik yazılmalıdırlar. “Türkaksağı”, “Yürükak-

sak” doğrudur. “Ağır düyek” yanlış; “Ağırdüyek” doğru-

ğini îkâz eder.. Bâzen de sırf muhalefet ederek ortaya

sak-Aydın ‘‘Çiftesofyan” ve “Raksaksağı” mümâsili

dur, “Ağır akasak semâ‘î” yanış; “Ağıraksaksemâ‘î’’

çıkmış olmak için veyâ ma‘lûmât-füruşluk serd ederek

usûllerin de özel isim olarak değerlendirilmesi gerekti-

doğrudur.. Yâni ayrı bir form olan usûller özel isimdir;

kendini; bulabildiği bir aralıktan göstermek maksadı ile

ği husûsu tartışmaya açılmalıdır kanaatindeyiz. Usûller

ayrı yazılmamalıdır. Lâkin, başlı-başına bir form oluştur-

îtirâz edenler olur ki böyleleri de lâzımdır!..

arasında, özel olarak incelenmesi gereken bir usûl de;

mayan, “Senginsemâ‘î”, “Yürüksemâ‘î”, “Türkaksağı”,
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“Raksaksağı” mümâsili usûller vardır ki; bu usûller de

doğru; “Hüseynî bûselik” yanlış; “Hüseynîbûselik”

Ez-cümle; gösterdiğimiz misâller, ilgili konunun

özel isim olmaları hasebi ile bitişik yazılmalıdırlar. Bu

doğru; “Hisar bûselik” yanlış; “Hisarbûselik” doğru.. Bu

tamâmına şâmil olmamakla, makâlemizin başında da

arada “Devr-i Hindî”, mânâsı îtibarı; ve terkib olması

tür makam isimlerinin (TRT nota külliyâtında da..)

işâret ettiğimiz gibi, Mûsıkîmizdeki literatür ve yazımı

sebebi ile, ayrıca “Devr-i turan”, “Şarkı devr-i revânı”,

bileşiklerinin büyük harﬂe yazılmış olduğu nota nüsha-

konusuna dikkat çekmeyi maksat edinmiştir. Bundan

larına rastlamaktayız !?!..

sonrası, ciddî akademisyenlerin ellerinden öper

“Bektâşi devr-i revânı”, “Beste devr-i revânı” gibi usûlle-

vesselâm..

ri bitişik yazılmaz.
“Şevk-i cedîd” ve “Rast-ı cedîd”, “Sipihr-i cedîd”, “Tarz-ı
Büyük usûllerden, “Darb-ı fetîh”, “Devr-i kebîr” gibi

cedîd”, Uşşâk-ı cedîd”, “Tarz-ı nevîn” gibi makamlar,

usûller de terkip olarak yazılırlar. Fakat, özel isimli

ma‘nâ îtibârı ile terkib olduklarından bitişik yazılmama-

Dipnot:

usûllerin yarısı olmayıp; kendi başlarına bir yapı teşkil

ları yanlış olmaz kanaatindeyim, lâkin bitişik yazılmala-

1. Ağıraksaksemâ‘î

eden; “Nimsofyan”, “Nimevsat”, “Nimberefşân”,4“Nim-

rında da be‘s (beis) yoktur.. Ve fakat “Sultânîyegâh” ve

Düüm(2)-te(1)-kâ(2)-Düm(1)-düm(1/2)-düm(1/2)-Teek(2)-tek(1)”.

hafîf”, “Nimdevir”, “Nimsakîl” mümâsili usûller özel

“Şedd-i arabân” bu nev‘îden makamlar değildir; özel

isim olarak bitişik yazılmalıdırlar. Bundan başka, isim

isimlerdir. Terkib olarak yazılmamalıdır.

usûlünün

darpları

da

farklıdır.“-

Bu ifâdede; 2 rakamı 2/4 lük değeri-1 rakamı (1/4) lük değeri, ½
ise 1/8 lik değeri anlatıyor. Usûlün zaman olarak toplam değeri
10/4. Ve fakat eserin usûl değeri, 10/2 lik yazılmışsa hesaplama

bâbında eklendiği usûlden ayrılıp başka bir yapı göste-

iki katına göre yapılır..

ren “Duraksevferi”, “Çiftedüyek”, “Frengifer‘” gibi

Ayrıca, okunuşları gereği arada “i” imâlesi kullanılması

usûller de özel isim sınıfında değerlendirilmelidirler.

gereken bazı makamlar vardır ki; mecbûrî okunuşları,

2. Genellikle, Mevlevî Âyinleri’nin 2’nci ve 4’üncü selamları bu usûlle yazılır,

yanlış olarak yazı dilinde ifâde bulmuştur. Misâl;

fakat vezin olarak “Evfer” okunmaya da müsâit olup, türün icrâsının

Sonuç olarak tanımları yazarken; Farsça terkib olanla- “Sûz-dil”;
rın hâricinde, özel isim mantığı ile yazmamız gerekir.

“Sûzidil” okunur. “Sûz-nâk”; “Sûzinâk”

okunur. Böyle makamların okunduğu gibi yazılmaları;
“..Galat-ı meşhûr lügat-ı fasîhden evlâdır..” (Söylene-söy-

Makam isimleri hakkında görüșlerimiz:

lene meşhûr olmuş yanlış; lugattaki doğru ta‘riﬁnden

Bütün “Kürdî”li, “Bûselik” li ve “Aşîrân” lı bileşik

daha çok kabûl görür..) darb-ı meseli gereğince

makamların; “Arabân” lı terkiplerin ayrı yazılmalarının,

kanıksanmıştır.

dil bilimi; veya yazım kuralları bakımından bilimsel bir

Mevlevî zikrine uyması için ağır icrâ edilir. Bu usûlün farkının vezin ile
alâkalı olup-olmadığının tesbîti, husûsî bir çalışmaya muhtaçtır. Bu
sebeple; “Ağır Evfer” her iki usûlün de baş harﬂeri büyük harf olmak kaydı
ile ayrı yazılabilir. “Sengin Devr-i Hindî” üsûlü, Devr-i Hinî usûlünün ağır
mertebesine verilen isim olmakla; ayrı bir form oluşturmaz.Özel isim
olarak değerlendirilmemelidir..

3. Arel-Ezgi-Uzdilek nazarî sistemine göre, Zirgüleli hicaz makâmının

açıklaması olur mu?; merâk içindeyim!?!.. Bâzı “Kürdîli”

Hicaz âilesi olarak gruplandırılan 4 makâmın, eski

(Araban) şeddi olarak ta‘rif edildiğinden terkib olarak yazılması gerektiği

bileşiklerin “Zemzeme” olarak isimlendirildiklerini ve

mecmua‘larda

savunulur. Fakat makamda, başka makam çeşnilerinin etkin bulunmasın-

konumuz dâhilinde olduğundan bahsetmeden geçme-

Hümâyûn, Zirgüle, Uzzâl) Hicaz makâmının yazılışı

meliyiz. Bu makamlar hakkında genel îzâhat kâﬁdir.

sorununa bir çözüm getiriyor..

özel

isimlerle

anılmaları

(Hicaz,

Zîra söz-konusu makamların tam listesine her mecrâ-

dan dolayı şed makam ta‘riﬁne uymamakla ve özel bir makam hüviyeti
taşımakla; özel isim kuralları ile yazılmalıdır. Tanıdığım; 40 lı-50 li
kuşaktan mûsıkîşinasların, “Şatarabân” diye telâﬀuz ettikleri de bir vâkıa‘
dır.

dan ulaşılabilir.Bir-kaç örnekle konuyu kapatalım.

Âcizâde diyemeyeceğim tezim; nûr içinde yatsın;

Yazılış îtibârı ile “Acem aşîrân” yanlış; “Acemaşîrân”

Cüneyd Kosal ile de görüşerek tam ﬁkir birliği içinde

4. Tamlama olarak; “Sûz-i dil” yazılmış nota nüshaları da vardır. Ma‘nâ

doğru, “Muhayyer kürdî” yanlış; “Muhayyerkürdî”

olduğum bir mes‘eledir; ayrıca, Türk Müziği’nin nazâri

îtibârı ile doğru olsa da hem özel isim kavramına hem de teâ‘müle

doğru, “Sabâ zemzeme” yanlış; “Sabâzemzeme”

ta‘riﬂeri bâbında da önem arz etmektedir.

aykırıdır.
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Salih Remzi

DİN İMGESEL, FELSEFE KAVRAMSAL MIDIR?:
DİN/AKIL ÇATIŞMASI HAKKINDA KISA BİR CEVAP - IDin / Akıl, Vahiy/ Akıl ilişkisi çok uzun süreden beri

tanrılaşmış” bir semantik anlam kazanmışken Din ile

bölebiliriz: Ana alanlara böldüğümüzde, üç temel

değişik zamanlarda gündeme gelmiş, tartışmalara

karşılaştırılması ve çelişik seçenek haline sokulması,

eksen karşımızda çıkar: “Din imgesel, felsefe kavram-

konu olmuş, uzun süre münakaşalarda yer almıştır. Bu

aslında hiç normal olmayan bir şeyi gösteriyor. Ayrıca

sal düşünmedir” ve buna benzer iddialar yani bu

durum Din ile Aklın yahut Vahiy ile Aklın arasında bir

imgeyle düşünme, genel olarak insanın en eski (ilkel)

meseleye Dinin aleyhinde atıf yapan görüşler; a) Man-

sürtüşmenin ya da farklılığın olduğuna insanı sevk

düşünsel süreci şeklinde tarif edilegelmektedir. Süreç

tıkta mı b) Epistemolojide mi c) Ontolojide mi dini

ediyor ve ikisinin tam tamına yüzde yüz örtüşmediğini

ilkelden gelişmişe (aydınlanmaya) doğru ilerlemeci

düşüncenin çatıştığını ya da ilkel, zayıf kaldığını söyle-

ima ediyor, biri fazla diğeri eksik geliyor fakat her

boyutu bünyesinde taşıyor. Hâl böyle iken; Din / Akıl

melidir.

hâlükârda dünkü tartışmalarla bugünkü tartışmaların

karşıtlığında, seçeneğinde, ilkokul öğrencisinin bile

birbirine karıştırılmaması gerektiği de ilmi bir zorunlu-

Dini hiçbir biçimde olumlamayacağı ortada duruyor.

Ara alanlara böldüğümüzde ise; şayet bu meselenin

luk olarak bir tarafta durup insanları uyarıyor.

Öyle ya kim ilkel bir düşünceyi ve düşünme tarzını

Mantıkta ise, a) Mantığın genel ilkelerinde mi ( mesela,

savunabilir ki?!

özdeşlik- çelişmezlik-üçüncü hâlin imkansızlığı vb) b)
Tasavvuratında mı c) Tasdikatında mı çatışmanın,

Sekülerizmin giderek arttığı, yükselen bir inanç ve
iman trendine döndüğü bir zamanda; kendisine ﬁlozof

Din / Akıl ve Akıl /Vahiy ilişkisi, temelde iki büyük

ilkelliğin, zayıﬂığın ortaya çıktığı sorgulanmalıdır.

(büyük düşünür, tek metaﬁzikçi) diyenlerin TV'lerden,

gösterge alanına ayrılabilir: İlki; iç gösterge alanları

Mantığın en üst kısmında duran, zorunlu kesin bilgi

sosyal medyalardan yükselen: “dini düşünce imgesel,

bakımından. İkincisi; dıș gösterge alanları bakımdan.

elde edilen öncüllerle kurulan burhan’a göre konuşu-

felseﬁ düşünce kavramsaldır” hikmetli görüşlerinin,

İç gösterge alanları derken; bu ilişkinin mahiyeti,

lursa; Evveliyât ve Fıtriyât gibi insanda zaten varolan

sanıldığı üzere hiç de düşünsel bir kavganın ürünü

değişmez yapısının izlenmesi kastedilir. Dış gösterge

düşünme ilkeleri, dinde yasaklanmış, devre dışı bırakıl-

olmadığı anlaşılıyor. Batı’da çok uzun süreden beri

alanları ise; ilişkinin tarihsel bağlamı ve sosyolojik

mış, dindarlarda yok mudur? Müşâhedât; duyular

işlenip çatışma eksenine taşınan Din (=kilise), Akıl

karakteri üzerine işaret etmeyi belirtir. Buna göre;

yoluyla tasdik her insanda var da dinde ve dindarda mı

(=seküler bilgi) karşısında sürekli bir kan kaybı

yazıda ilk iki paragrafta bahsedilen şeyler, dış göster-

bulunmamaktadır? Mücerrebât, deney sonucu verilen

yaşamış ve değersizleşmişken; “dini düşüncenin

ge alanları düzlemi içinde kalır. Oysa meselenin en zor

hüküm her insanda olup dinde mi insanlıktan çıkarıldı?

imgesel, felseﬁ düşüncenin kavramsal” olduğunu

aşaması, iç gösterge alanları kapsamında yer alır.

Hadsiyât, sezgisel hüküm de mi mevcut değil? Mütevatirât, duyulur dünyasıyla ilgili çoğu insanın tasdik

söylemek doğal olarak nötr bir ilmi alana denk düşmeyeceği zaten açıkça anlaşılıyor. Böyle bir durumday-

Din / Akıl ve Akıl / Vahiy ilişkisinde iç gösterge alanları-

ettiği aklın imkansız görmediği haberler de dinde-

ken yani akıl bunca (tersinden) “mistik-ulu-yüce hatta

nı da kendi içinde ana ve ara alanlar olarak ikiye

dindarda bir yer bulamadı mı?
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Şayet bu mesele Epistemolojide ise, a) Genel olarak

hakkında ise mantığın zirvesinde ocak dışı ilan edilen

yacaktır. Aklın ve bilginin bunca işlevsellikle, pragma-

Akılda mı b) Heyûlani Akılda mı c) Bilmeleke Akılda mı

imgesel olan şeyler durmaz mı? )

tizmle ölçüldüğü “Formel Aklın – Niceliksel AklınAraçsal Aklın” en üst düzeyde yürürlükte olmasının

d) Bilﬁil Akılda mı e) Müstefâd Akılda mı f) Sezgi(sel)
Akılda mı yoksa bu akıllardan üstte duran g) Mücerred

Din / Akıl karşıtlığı üzerinde en radikal görüş olarak bir

hangi kritere göre “imgesel düşünme” tarzına girme-

Akıllarda mı yer alır? h) Teorik Akıl mı i) Pratik Akıl

çırpıda öne sürülebilecek görüşlerden biri, (Semantik-

yeceği gösterilmiyorken hatta imgesel düşüncenin en

mıdır bu? “Din imgesel düşünmedir” vb diye formüle

ten/Anlambilimden) getirilebilir. Bu görüş Din aleyhi-

organize hali olmuşken ve herkesçe kabul görmüşken;

edildiğinde dini düşünce; heyûlani aklın (ilk seviyede

ne argüman getirenlere karşı ezberleri bozan, yerleşik

dinin imgesel düşünce ilan edilip olumsuz tüm nitelik-

olan en temel akli melekenin) biraz üstünde bilﬁil aklın

düşünceyi dağıtan cinstendir: “Richards-Ogden seman-

lerle kenara atılması, tutarlılık bakımından, içsel

altında kalan bir yerle konumlandırılmış gibidir. Şayet

tik üçgeni” diye bilinen anlambilimsel şemada formüle

gösterge alanı kapsamında da ayrı bir sorunu oluştu-

Bilgide ise; a) Genel Bilgide mi, b) Zaruri Bilgide mi c)

edilir. Buna göre; –kısaca- insan hangi dilsel göstergeyi

rur. Burada modern düşünce kendisine olumlu, yüce

Husûli Bilgide mi d) Kesbî (çıkarımsal) Bilgide mi yoksa

kullanırsa kullansın sözcük nesneyi değil kavramı direkt

ve büyük bir istisnai yer ister gibidir. Öte yandan hâlen

metaﬁziksel içeriğe sahip e) Huzûri Bilgide mi? “Din

olarak işaret ediyor, onunla aracısız bağlantı kuruyor.

bilim karşısında Felsefe daha spekülatif kalmışken

imgesel düşünmedir” vb diye formüle edildiğinde dini

Yani buna göre en imgesel düşünce bile aslında zorunlu

/kalıyorken nasıl olur da dini düşünce felsefe tarafın-

düşünce burada; zaruri bilginin (eğitim ve öğretim

olarak kavramsal kalıyor. Nesne ile ilgili bağlantı her

dan aşağılanır? Bunu anlamak zordur. Bilimsel düşün-

faaliyeti olmaksızın, çabalamaksızın zihinde meydana

şartta dolaylı-aracılı işliyor. Nesne ne denli yakalanmak

cede; deneysel yöntem, matematiksel açıklama,

gelen bilgilerin) biraz üstünde çıkarımsal bilginin

isterse istensin dil, zihinle (kavramla) iş tutuyor ve nesne

kanıtlama ve ispat kullanılırken, Felsefede; akıl yürüt-

altında ya da benzer düzeyde bir yerde sınırlandırılmış

hep dışarıda bulunuyor. Richards-Ogden; bu çalışma

me, analiz ve argümanlar kullanılır yani buna göre

gibidir. Hem ontolojide hem de epistemolojide önemli

prensibini, zihnin bizzat kendisinin zorunlu çalışma

felsefe de bir nevi ispatı gösterilemeyen başka bir ilkel

ilkelerden biri olan Faal Aklın bu ilişkideki durumu

prensibi olduğunu söylüyor.

düşünce yöntemi değil midir? Kanıtlama açısından
durumu hiç iç açıcı değilken dini düşüncenin imgesel

nedir (dahil midir, hariç midir, benzer midir, ayrı mıdır?
vb…) diye sorgulandığında başka bir düşünme tarzıyla

Günümüze dönersek; Post-modern teorilerin “akıl

(basit-ilkel-iptidai) olduğunu nasıl cüretkarca kanıtla-

karşılaşılır.

çeşitlerine” başvurmaya, ondan güç-destek almaya

yacaktır?! Hem sanata “başka tür düşünce” diye yer

gerek kalmaksızın Din/Akıl karşıtlığının sorgulanabilir

veren felsefe-ﬁlozoﬂar onu benimseyip yüceltirken

Şayet bu mesele Ontolojide ise; Din / Akıl karşıtlığı öne

olduğu unutulmamalıdır. Antropolojideki görüşleri

neden dine gelince hemen bir kenara atabiliyor? Bu

sürülürse, hangi varlık düşünce yapısının dinî olmadığı

(L.Strauss, Malinovski ve birçok antropoloğun göster-

tavrın mahiyetten kaynaklanan bir durum olduğuna

ya da dine aykırı olduğu öne sürülecek? (hem mantık-

diği gibi) aklın çalışma düzeni, zihnin işleyişi konusun-

inandırılmak mı isteniyor? Dinin sanat gibi dolaylı

taki burhan, ilk iki temel ilke hariç tamamen varolanlar

da detaylı itirazları hatırlamak ise, sadece bir ek sağla-

değil hem teorik hem de pratik olarak direkt etkisinin
bulunduğu itirafı mı yapılıyor?
İlk gösterge alanı olan iç gösterge alanı düzleminde
temel iddiamız; Din / Akıl karşıtlığının doğru-isabetli
ve sağlıklı sonuçlar verebilmesi için dinin; mantıkta mı,
epistemolojide mi, ontolojide mi yetersiz, zayıf, ilkel,
basit kaldığının detaylıca gösterilmesi, delillendirilmesi gereklidir. Dinin; Tanrı-İnsan-Doğa-Bilim ilişkisinin
akılda kavramsal temsil edilemediği yerler tek tek
(tümevarımsal) gösterilmelidir yahut bunun bir bütün
olarak açık olduğuna inanılıyorsa (tümdengelimsel)
ortaya konmalıdır. Din / Akıl arasında bir ayrım ya da
bir karşıtlık varsa bile bu yollar denendikten sonra
nihai kararın verilmesi beklenebilir. Böylelikle sözü
edilen karşıtlığın mutlak mı yoksa itibari, nispi mi
olduğu söylenebilir.
Din / Akıl ve Akıl / Vahiy ilişkisinin (din / akıl karşıtlığının) ikinci gösterge alanı olan dış gösterge alanı yani
tarihsel bağlamı ve sosyolojisini içeren düzlemde
hakkında çok geniş tasniﬂer, bol veriler, ilginç sonuçlar
bulunur.
( ikinci yazıda devam edilecek…)
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DOSTLUK ÜZERİNE
MÜLAHAZALAR - IV
‘‘DOSTLUK VE UMUT’’

Dostlar topluluğunun en sevmediği söylem reel
politiktir. Dostlar mevcuda asla teslim olmadıkları için

daha uzaklara savrulmayı örtük olarak kabul etmiş

makine kesinliğinde olsaydı, insanlar insan değil,

olurlar.

makine olmuş olurdu zaten. Bu durumda da ilişki

muhafazakâr da olamazlar. Mevcudu iki nedenle

kurulmazdı. Dilin var olmasını ve gelişmesini sağlayan

aşmak isterler: Birincisi, mevcut kötü ya da yeterince

Dostlar birbirinin umududur ve umut olduğu için de

şey, konuşmanın en az iki anlama gelebilmesidir.

iyi değildir. Cerbezeli bir dili olan Cioran’a göre “iyi,

kesinlik yoktur. Bu nedenle kesinsizlik bir gizem gibi

olmuş ya da olacak olandır -asla olmayandır… gerçek

görünür. Dostta kesinlik beklentisi ise dostluğun en

Kesinlik ve şeﬀaﬂık talebi şiddeti doğurur. Hayatın

dışı büyük güçtür.” 1 Belki gelecekte olabilir ama

büyük düşmanıdır. Çünkü kesinlik, makinedir. Makine

giderek şeﬀaﬂaştırılması, insanlar üzerinde yönetme

bugün yoktur. Bu nedenle yaygın tüm söyleme

şaka yapmaz, beklentileri boşa çıkarmaz. Toplum,

veya kontrolün artması sonucunu doğurmuştur (tersi

kötülüğün gölgesi düşmüştür. Kötülüğün egemen-

nihai anlamda bir kesinlik düzeni kurma girişimidir.

de geçerlidir). Mahrem alanın giderek daralması,

liğine dair gerçeğin bilinirliğini ortaya çıkarmak

Düzen zaten bir kesinlik halidir. Dostluk ise bu girişimi

insanları rahatsız etmekte ve kaygılandırmaktadır.

isterler. Ortaya çıkarmak da onu aşmak demektir.

sekteye uğratır. Dostlar birbirine sınır, çizgi veya had

Şeﬀaﬂık toplumu, bir olumluluk ve hız toplumudur.

İkincisi, mevcut iyi bile olsa daha iyisi daima müm-

bildirdiğinde dostluk hükmen batıl olur, boşa düşer.

kündür. Daha iyisi için de mevcudu aşmak isterler.

Dostlar arasında bu çizgi varmış gibi yapılır ama çizgi

Tin, der Chul Han, olumsuzda oyalandığı ve onu kendisine göre işlediği için yavaştır. 4 Dostlar topluluğu ise

O nedenle daima direniş halindedirler. Bir hâl

asla kesinliğe kavuşturulmaz. Kesinliğin yerini güven

toplumun pürüzü olduğu için onu yavaşlatır ve sorgu-

çocuğu, ânın, mevcudun çocuğu olarak mevcudu

tutar. Toplum kesinlik kurmaya çalışır, dostlar ise

lamaya tabi kılar. Deniz müsilajlandığında, onu arındı-

aşmak arzusu ile doludurlar.

güven…

racak olan, toplumun kıyısında veya anlamsal olarak
dışında yaşayan dostluk topluluklarıdır. Toplum, müsi-

Dostlar bir araya geldiğinde masadaki daima umuttur.

Şeﬀaﬂık

lajı denizden toplamayı teklif ederken; dostlar topluluğu ise denize kirli atıklarını bırakan kaçak unsurları

Umut

Kesinliğin diğer bir ifadesi ise şeﬀaﬂıktır. “İnsan kendisi
için bile şeﬀaf değil”ken, 2 toplumun kesinlik veya

Umut, dosttan bir güven beklentisidir. Beklentidir adı

şeﬀaﬂık arayışı hiç de dostane değildir. İnsan, bütün

üzerinde, kesin değildir ama kesinmiş gibidir. Hayal

canlılar gibi anne karnındaki karanlıkta var olmaya

Dostlar, daima şeﬀaﬂık ve kesinlik demek olan makine

kırıklığına uğramak riski daima vardır. Ama bu risk,

başlar. Varlık, varoluşunu karanlığa, gizeme ve pürüze

gibi olma arzusundaki topluma direnir. Direnişin özü

ötekiler veya başkalarına oranla dostlar arasında en

borçludur. Şeﬀaﬂık, kesinlik veya pürüzsüzlük, şeylerin

dayatmaya karşı oluştur. Dayatma yoksa direniş de

azdır. Fakat dostlar arasında güven çatladığında,

hesaplanabilirliğini ve bu sayede de birikimini sağladı-

yoktur. Makine ve toplum, hedeﬁne doğrudan yöne-

ötekiler veya başkalarına olan yakınlıktan daha uzağa,

ğı için totaliter ve kapitalist toplumun en gözde

lirken, dostlar dolaylı yol izler. Dostlar hız peşinde

tariﬁ imkânsız ötelere atarlar dostlar birbirini. Dünün

kavramsal olgularındandır. Şeﬀaﬂık toplumu, hizaya

değildir çünkü. Hız peşinde olan makine ve toplumdur.

ötekisi, ötelere atılan dosttan çok daha yakın olup

getirilmesi ve birikimin hızlandırılması açısından ise

Hedef önceden belirlenmiştir ve en kısa zamanda ona

çıkar. Bu, dostluktaki en büyük risktir. Dost olmayı

varılması gerekir. Kapitalist ekonomi buna verimlilik

göze alanlar, birbirine umudu ve güveni kaybettirdik-

işlevseldir. Ancak “hayatı hayat yapan kendiliğindenlik, olay doluluk ve özgürlük, şeﬀaﬂığa izin vermez”. 3 İnsan-

lerinde birbirinin gözünde birden metalaşırlar. Zaten

lar arasındaki ilişkilerin şeﬀaf olmayışı sayesinde

daha özge bir hedeﬁ yoktur. Dostluk kendinde bir

dost olmayı göze alanlar da öteki veya yabancıdan

ilişkiler yürür. Eğer ilişkiler şeﬀaf olsaydı veya insanlar

amaçtır. Birikimcil ekonomi veya toplum, her şeyin

engellemeyi gündeme getirir.

diyecektir. Dostların ise dostluktan daha büyük ve
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öngörülebilir ve yönetilebilirliği için kesinlik ve doğru-

Aslında daha geriden bakıldığında dostluk veya sevgi-

teslim alır dostları. Varlığın serpilip gelişmesine neden

danlık ister. Dostluk ise semantik bulanıklık hâli

nin hem zamansal olarak ve hem de uzamsal olarak

olması kadar dostlar da birbirinin gelecek veya varlık

olduğu için oyalar.

tüm canlı ve şeyler arasındaki bağın (güven) varlığı

umududur.

olduğunu rahatlıkla fark ederiz. Bağı, güveni kopartan
Söz konusu toplum, hızlanmak için ekleme ve enfor-

veya bozan her şey de sevgi veya dostluk eksikliği

Sabır bu durumda dostların ve varlığın umuda uzanır-

masyonu (veri, data) arar. Dostluk ise bir manzara gibi

veya yokluğu olur. Umudun bu noktada, bugün ile

ken dinlenme anlarıdır. Beklerken gönlü umutta,

anlatıdır. Manzara durdurur ve geçmişteki pek çok

yarın arasındaki dostluk bağı veya sevgi dolu güven

susarken gözleri ufukta olan dostların pasif eylemidir.

dağınık parçanın bir araya gelmesini sağlayarak onları

olduğu anlaşılır. Varlığınızı yeşerten, neşenizi arttıran,

Ziyanda olan toplumun ancak iyi ve güzel işler yapan,

bütünlüğe, hikâyeye, anlatıya kavuşturur. Datanın,

yeşilinizi canlandıran, mavinizi göklendiren, alınızı

umuda iman eden, birbirine sabrı tavsiye edip hakika-

verinin, paranın ve atomun kendi arasında rayihası,

allandıran her ne ise onları, yani bağları kestiğinizde

tin peşinde olan dostları bu yokluktan kurtulmuşlar-

kokusu yokken; anlatının bir zamanı vardır, zamanın

varlığınızın, neşenizin, yeşilinizin, mavinizin ve alınızın

dır.

da kokusu… Dostluk, dataya ve reel politiğe teslim

birden öldüğünü görürsünüz. Öyleyse bağ hayata

olmak istemeyen insanlar arası ilişkinin anlatısı,

bağlarken, bağsızlık ölüm olur çıkar. Alain Badiou’nun

kokusu veya manzarasıdır. Umut ise dostların ufkun-

Paulus okumasında “sevgi kendini adalete umut

daki bu manzaradır.

sayesinde bağlar. Umut edilense, adaletin yerine

Kaynakça

geleceğidir”6 ve nihayetinde Badiou umudu, siyasal
Umuda tekrar dönersek…

sevgi olarak tanımlar.

[1] E. M. Cioran, Yeni Tanrılar, çev. Murat Erşen, Redingot: İstanbul 2019, s. 9.

Günah kelimesi, diyor Frédéric Lenoir, Latince yanlış

Umut bugünü yarına bağlarken aynı yaşam anlatısını

[2] Byung-Chul Han, Şeﬀaﬂık Toplumu, çev. Haluk

anlamındaki peccatum’un tercümesidir. “Yunan İncil’i

sürdürür. Reel politikçi bugünü idealize ederken,

Barışcan, Metis: İstanbul, 2020, s. 17.

çevirisinde ise hamartia’dır, güvensizlik ya da hata

dostlar bu ölümcül ağdan varlığını geleceğe bağlaya-

[3] Han, Şeﬀaﬂık Toplumu, s. 17.

anlamına gelir. İbranice’de ise hatta’t ‘eksik hedef’

rak, umutlarını korumuş olurlar. Umut, dostların

[4] Şeﬀaﬂık Toplumu, s. 20.

anlamındadır. Günah, hedeﬁ şaşırmaktır, arzuyu yanlış

varlığını geleceğe de bağlama girişimidir. Bu sayede

[5] Frédéric Lenoir, Üç Usta: Sokrates, İsa ve Buda, çev.

yönlendirmektir veya gerçek amacı şaşırmaktır. Kötü

sonsuzluğa uzanmış olurlar. Bu nedenle dostluk,

Billur İpek Şenol, Paris Yayınları: İstanbul, 2018, s. 177.

Ancak sevgi ile

daima bağ kurma, ilmik atma girişimidir. Dostlar,

Alıntıda sadeleştirme ve italiklendirme yapılmıştır.

günahtan uzak durabileceğimiz yorumunu yapar

kötümserliğin hükümranlığına teslim olmamak için

[6] Aktaran Simon Critchley, Sonsuz Talep, çev. Tuncay

Lenoir, yani dostlukla…

bunu yaparlar. Umuda uzanmadıklarında kötülük

Birkan, Metis: İstanbul, 2010, s. 57.

davranırsak hakikatten ayrılırız.”
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Âsâf'ın mikdârını bilmez Süleyman olmayan,
Bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan.
(Ziyâ Paşa)

Aslında “İnsanın kıymetini bilmek” başlıklı yazı bir şiir olarak yazılmalıydı. İyi bir

Maddi varlığına ek olarak sahip olduğu madde ötesi duygu, düşünce, inanç ile birlikte

şairin çok kaliteli bir şiiri, birkaç dizesi ile çağımızda yeniden bu mesele çok açık bir

düşündüğümüzde anlayabiliriz insanı. Onun kalbini bilmemiz gerekir. O kalbin ne ile

şekilde ifade edilebilirdi. Fakat öyle olmadı. Bunun iki sebebi var. Birincisi benim

dolu olduğunu bilmeliyiz. Bu biyolojik bir organı bilmenin ötesini ifade eder. Hz.

böylesi bir şiiri yazmaya istidatımın olmaması ikincisi ise hız çağında bir şiirin kısa

Peygamber (sav) bir hadisinde şöyle buyuruyor: “…Bilin ki! Vücutta öyle bir et parçası

sürede tüketilmesi. İkinci maddeye bir destek maksadı ile Adil Erdem Beyazıt’ın

vardır ki o, iyi (doğru ve düzgün) olursa bütün vücut iyi (doğru ve düzgün) olur; o

“Şiirler” kitabının önsözünü buraya bırakıyorum:

bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki! O, kalptir.” (B52 Buhârî, Îmân, 39)

“Okuyucuma!
Şiir diye

Dış görünüşü aşarak insanı tanımak gayreti bizi çoklukların ardındaki birliğe ulaştıra-

Bir ömür tüketerek yazdıklarım

bilir. İnsan bu sayede ötekinin, kendisinden görünüş olarak farklı olsa bile, aynası

İki saatte okunuyor

olduğunun farkına varır. Ötekinin kendisinin kurdu olmadığını kavrar. Öteki bir

Bundan ucuz ne olabilir

cehennem değildir insanın özüne inme gayesinde olana ve karşıdakini kendisinin

Havadan başka?”

aynası olarak görene.

İnsan diğer insanlarla etkileşimde bulunurken yaptığı iyilik ve kötülüğün, sahip olmayı

Başkalarının birer kıymet olduğu nazarına ulaşabilmek yalnızca bu çağda değil; her

arzu ettiği azın ve çoğun, düşündüğü neşenin ve kederin nihayet inandığını söylediği

çağda çok zordu. Düşünce dünyasında ötekine “O benim aynam” gözüyle bakabilen,

şeyleri yaşayıp yaşamadığı gibi edimlerin kimliğini belirlediği bir varlıktır. Bir değerler

“İnsanı insan yapan şey tam olarak nedir?” sorusunu sorabilen olmak hep çaba

ve akıl varlığıdır insan. İş ve aksiyon sahibidir. Küçük âlemdir. Heidegger’in söylemi ile

istemişti. Hâsılı insanın kıymetini bilebilmek için her çağda önce insan olmak gerekti.

“dünya kuran” bir canlıdır.

Hesabını vermek gerekirdi insan olmanın hem kendine hem diğer insanlara. İnsanın
biyolojik olarak hayatını devam ettirmek için her şeyi yapabilen bir canlı olmadığı

Kâinattaki varlığının farkına varabilen, bu varlık çokluğunun ortasında diğer insanları

düşünen insanlar için çok açıktı.

ve tüm diğer canlı-cansız varlığı anlama çabasına giren bilinçli bir varlıktır insan. Sahip
olduğu irade ile doğru ve yanlıştan birini seçebilme ve yaptığı davranışların sorumlu-

İnsanın kıymetini bilmeye bugünde çok fazla ihtiyacımız var. Her çağda olan şey

luğunu üstlenebilme kabiliyeti kendisine verilmiştir. Başıboş değildir. Her an bir

bugün de değişmiş değil. Farklı çağlarda, mutlaka, farklı bilinç düzeyinde “İnsan

uyarana maruzdur. Bu uyaran bazen yazılı hukuk kuralları ya da ebeveyn bazen de

kıymetlidir” denildi. Fakat arzu edilen tam olarak “Bütün insanlar kıymetlidir”

mensubu olduğu inancın esaslarıdır.

şeklindeki bir anlayıştı. Sen de ben de kıymetliyiz şeklindeki anlayış, çünkü
Gabriel Marcell’ce söylersek "Sen 'ben'in karşısında oturan 'ben'den başka bir şey

Dış görünüşünün derininde, maddi varlığının çok ötesinde bir anlama sahiptir insan.

degildir."

GEZİ KÜLTÜRÜ
Mirac Ot
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ULU CAMİİLER
On birinci yüzyılda, 1060'lı yıllarda Türklerin

tonoz örtülü şadırvan bulunmaktadır. Camiinin batı

hakimiyetine giren Kayseri, Selçuklulardan kalan üç

cephesinde bulunan kitabe tamirat kitabesidir ve ilk

Ulu Camiye ev sahipliği yapmaktadır. Roma dönemin-

yapım kitabesinin akıbeti bilinmemektedir. Tamirat

de asıl ahalisi Rumlar ve Romalıların akınlardan korun-

kitabesinde ise “Bu cami, Kılıçaslan oğlu, büyük Sultan

mak için bölgeye gelen Hristiyan Türkler olan Kayseri,

Keyhusrev devrinde - Allah onun yardımını yüceltsin-

yüzyıllar boyunca ticaret merkezi olması nedeniyle

H.602/M.1206 yılında Yağıbasanoğlu, Muzaﬀereddin

bölgeye yerleşen Ermeni, Arap ve Avrupalı birçok

Mahmud tarafından onarılmıştır.” 2 yazmaktadır. Dört

insana ev sahipliği yapmıştır. Romalılardan sonra bir

neﬂi camiinin minberi mermerden oyma süslemelerle,

süre Arap hakimiyetinde kalan Kayseri daha sonra

tavanı ise ahşaptan yapılmıştır. Mihrap hakkında

Türk yurdu haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin

bilgi bulunmasa da oldukça eskidir. İnşası incelendi-

hakimiyetine girene kadar özellikle Tokat, Sivas,

ğinde ve Selçuklu mimarisi düşünüldüğünde şu an

Kayseri ve Yozgat çevresinde etkin olan Danişmend-

kubbenin bulunduğu yerde bir ışıklık olduğu düşünül-

ler'in Kayseri şehri o dönemde birçok esere sahip

mektedir. Camii bir hikâyeye de konu olmuştur.

olmuştur. Bu yazımızda, şehir merkezinde yer alan

Rivayete göre Emir Melikgazi, camii inşa edilirken

Cami-i Kebir, Bünyan Ulu Camii ve Develi Ulu Camiin-

ustalara hayrın tamamen kendisine ait olacağını

den bahsedeceğim.

kimseden yardım kabul etmemelerini söyler, inşaat

FOTOĞRAF 1

devam ederken yaşlı bir kadın yedi adet taş getirir
Cami-İ Kebir

fakat usta Emir’in buyruğunu söyler ve taşları kabul

Hicri 530-536, Miladi 1135-1141 yıllarında, Danişmend

etmez. O gece Emir Melik Gazi rüyasında yaşlı kadın

hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılmış-

konusunda uyarılır ve bunun üzerine Melikgazi kadını

tır. Asya tuğla tekniği Anadolu’da ilk kez bu camide

bulur ve taşları camii inşaatına koydurur, taşların hâlâ

kullanılmıştır. İki büyük restorasyon geçiren caminin

camiinin doğu cephesinde olduğu söylenir.

ilk restorasyonu Melikgazi’nin yeğeni Muzafereddin
Mahmud tarafından yaptırılmış diğeri ise Saray aşçısı

Bünyan Ulu Camii

Kayserili Hacı Halil Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde Anadolu Selçuklu

Halil Efendi’nin yaptırdığı restorasyonda minarenin

döneminde Zahirüddin Bey tarafından hicri 654

üst kısmı taştan örülmüş minarenin orijinal görüntüsü

miladi 1256 yıllarında yaptırılmıştır. Zaman içinde

bozulmuştur.

yıpranan cami bazı onarımlardan geçmiştir. Bu

1

FOTOĞRAF 2

onarımlardan biri Salih Bey isimli bir hayırsever
Dikdörtgen bir plan üzerine oturtulmuş olan camiinin

tarafından yaptırılmıştır.3 Camii bu yüzden Salih Bey

namaz kılınan alanına merdivenle inilmektedir. Cami-

Camii olarak da bilinir. Camiinin mimarı Kâluyan’dır.

nin doğu, batı ve kuzey cephelerinde olmak üzere

İlk inşasında camii tavanı topraktan yapılmış olup

toplam üç kapısı vardır. Taç kapısı kuzey cephesine

birkaç tamirat görmüştür. Bu çatı 1964 yılında

bakmaktadır. İçinde bulunan mermer sütunların

değiştirilerek yerine çinko bir çatı yaptırılmıştır.

nereden geldiği bilinmemekle birlikte yakınlarında

Eski yapıların çatılarında toprak kullanılması

bulunan bir kiliseden yahut önceden saray veya kilise

sıhhat açısından uygun görülmüş ve bir yalıtım

olduğu düşünülen bir camiden alındığı düşünülmekte-

malzemesi olarak kullanılmıştır.

dir. Camiye ek olarak yaptırılan bir de medrese vardır
fakat medrese zamanla yok olmuş geriye sadece

Kesme taşlarla inşa edilen imaret, ahşap tavanlı ve

Melikgazi’nin türbesi kalmıştır. Caminin güney cephe-

düz çatılıdır. Kesme taşlarla inşa edilen yapı

sinde camiyle birlikte inşa edildiği düşünülen eyvanlı

dikdörtgen planlı olup düz çatı ile örtülüdür.

FOTOĞRAF 3
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Çatısı payandalarla desteklenmiş, duvar kenarla-

sırasında konulan ve nadir bulunan birde denge sütunu

rı pahlanarak (köşelerin keskin taraﬂarı kesilerek

bulunmaktadır. Mevlânâ’nın namaz kıldırdığı rivayet-

düzleştirilmesi) kubbesine piramidal bir şekil

lerine de sahip olan camide yıllar içinde onlarca hafız

verilmiştir. Caminin duvarları oldukça sadedir. Taş

yetiştirilmiştir. Camii halen ibadete açıktır.

oymacılığıyla yapılan süslemelere sadece kemerli
taç kapı da yer verilmiştir.4 Cami’nin iç kısmı üç neﬂi

FOTOĞRAF 4

(sütunlarla oluşturulan koridor) olup mihraba para-

Kaynakça

lel döşenmiştir. Orta nef diğerlerine göre daha

1-http://www.kayseri.gov.tr/cami-kebir-ulu-cami-

geniştir. İç duvarlarında süsleme görünmemek-

2- http://www.kayseri.gov.tr/cami-kebir-ulu-cami-

tedir. (Ya süsleme yapılmamış ya da yapılan

3-https://islamansiklopedisi.org.tr/ulucami#12-bun-

sıvanın altında kalmıştır.) İç yapıdaki süslemeler

yan-ulucamii

mihrapta yoğunlaşmaktadır. Mihrap, taş oymacılı-

4-https://islamansiklopedisi.org.tr/ulucami#12-bun-

ğıyla ihya edilmiş ve mukarnas (İslam sanatında

yan-ulucamii

mimari yapılarda görülen geometrik bir bezeme

5-https://islamansiklopedisi.org.tr/ulucami#12-bun-

çeşidi) süslemelerle bezenmiştir. Minare üstte

yan-ulucamii

üzeri dilimli, çift kulplu kâse formuna dönüşmek-

6-https://islamansiklopedisi.org.tr/ulucami#17-deve-

te ve ufak konik bir külâhla sona ermektedir.

li-ulucamii-yukari

Bünyan Ulucami taç kapısında görülen ﬁgürlü

7-https://islamansiklopedisi.org.tr/ulucami#17-deve-

süslemeleriyle Anadolu’da önem arz eden bir

li-ulucamii-yukari

yapı özelliğine

sahiptir. 5

İslam’a olan hizmeti

hâlen devam etmektedir.
Develi Ulu Camii
Develi ahalisinde 2 adet Ulu Camii olsa da biz nam-ı
diğer Sivasi Hatun Cami'yi (Yukarı Ulu Camii) konu
edineceğiz.
Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan imaretin taç
kapısında bulunan iki kitâbeden, Anadolu Selçuklu
Sultanı III. Gıyâseddin Keyhusrev zamanında Göçer
Arslan’ın oğlu Nasrullah ve câriyesi Said kızı Sivâsî
Hatun tarafından 680 (1281) yılında yaptırıldığı anlaşılFOTOĞRAF 5

maktadır. 6 Camii kare bir plan üzerine, yörede doğal
olarak bulunan kesme andezit taşından inşa edilmiştir.
Taç kapı dışarı doğru taşkındır ve önü duvarlarla
çevrilmiş bir avluya sahiptir. İlk başlarda külliye şeklinde inşa edilen imaretten geriye sadece cami kalmıştır.
Camii iki minarelidir ve minarelerden biri taç kapının
hemen üzerinde bulunmakta ve köşk tipindedir.
Caminin iç yapısı mihraba paralel bir nefe uzanan beş
neften ve on altı sütundan tonoz örtülü olarak meydana getirilmiştir, mihrabın üstünde yer alan payandalar
(çatıyla duvar köşelerine yerleştirilen destek) sonradan eklenmiştir. 7 Caminin ilk yapıldığı sırada özel el
işçiliği ile yaptırılan minberi 1933 yılında cemaatin
rızasının olmamasına rağmen düzensiz bir şekilde
parçalanarak etnografya müzesine götürülmüş, taşın-

5

ma sırasında da parçaları kaybolmuştur. Camii mihrabı
FOTOĞRAF 6

taş oymacılığının nadide bir örneğidir, ayrıca inşa

Fotoğraﬂar www.kayseriden.biz adresinden alınmıştır.
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Serdivan Çocuk Akademisi’nde Atölyeler Başladı!
Altı hafta boyunca, haftanın beş günü birbirinden farklı ücretsiz atölyeler,
dersler ve etkinlikler Serdivan Çocuk Akademisi’nde çocuklarımızı bekliyor.

grubuna ait çeşitli atölye, ders ve etkinlikler gerçekleştirilecektir. Atölyelerimize
katılım tamamen ücretsizdir.
Çocuklarımızın keyiﬂe vakit geçireceği atölyelerimiz, pandemi şartlarına uygun

Serdivan Çocuk Akademisi’nde bu dönem Kuru Boya Atölyesi, Mozaik Atölyesi,

olarak gerçekleşmekte ve bu sebeple online kayıt sistemi kullanılmaktadır. Konten-

Oyuncak Atölyesi, Karakalem Atölyesi, Ritim Atölyesi, Sulu Boya Atölyesi, Seramik

jan gereği her bir çocuğumuz bir hafta boyunca en fazla iki atölyeye katılabilir.

Atölyesi, Moda Tasarım Atölyesi, Karikatür Atölyesi, Çiçek Ressamlığı Atölyesi, Baskı

Atölyelerimize her hafta yeniden kayıt yapılması gerekmektedir. Online kayıt

Atölyesi ve Kolaj Atölyesi gibi birbirinden eğlenceli, eğitici ve çocukların sanatsal

sistemi Pazartesi günleri saat 10.00’da aktiﬂeşmektedir.

becerilerinin gelişimine katkı sağlayan çok sayıda atölye gerçekleşecek.
Başvuruların online olarak yapıldığı Serdivan Çocuk Akademisi hakkında detaylı
Serdivan Çocuk Akademisi 2 Kasım tarihinde başlayacak ve 11 Aralık tarihine kadar

bilgiye ﬁkirvesanat.org adresinden veya 0264 211 20 54 numaralı telefondan

devam edecektir. Akademi’mizde hafta içi Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri

ulaşabilirsiniz.

yalnızca 3-6 yaş grubuna ait atölyeler düzenlenecek olup Cumartesi günü 3-12 yaş
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FİKİR SANAT HABERLERİ

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde Güz Dönemi
Heyecanı Başlıyor!
2021-2022 Güz Dönemi’nde; Felsefeden, Psikolojiye, Mimarlıktan, Siyaset Bilimi

Sermaik Obje Tasarımı ve Türk Müziği Koro Çalışmaları gibi uygulamalı dersleri de

ve Uluslararası İlişkilere pek çok faklı akademi çalışma gurubu ve 17 farklı ders Fikir ve

bulunduran Fikir ve Sanat Akademisi, altı haftalık zengin ders içeriği ile siz değerli

Sanat’ta sizlerle buluşuyor.

katılımcıların akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Aralarında; Rahmi Karakuş, Cengiz Çakmak, Seda Özen Bilgili, Celâleddin Çelik, M.
Doğan Dikmen, Mehmet Kaya, Mehmet Dinç, Latif Karagöz, İlhan Özkeçeci, Soner

Sınırlı sayıda kontenjan ile gerçekleştirilecek olan dersler 15 Kasım-24 Aralık tarih-

Duman, Tuncay Kardaş, Köksal Şahin, Selman Kılıçaslan, Songül Ergün, Orhan Altuğ

leri arasında 6 hafta boyunca devam edecek.

ve Tuba Marmara gibi isimlerin de bulunduğu, alanında uzman birçok akademisyen
ve sanatkâr Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde derslerini icra edecekler.

Başvuruların online olarak yapıldığı Fikir ve Sanat Akademisi Güz Dönemi hakkında
detaylı bilgiye ﬁkirvesanat.org adresinden veya 0264 211 20 54 numaralı

Bünyesinde Filozof Gibi Düşünmek, Siyaset Bilimi Teorileri, Psikolojinin Temel Meseleleri Geleneksel Mimariyi Anlamak gibi teori derslerinin yanı sıra, Ebru Sanatı,

telefondan ulaşabilirsiniz. Katılım ücretsizdir.
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Şimdi, Batı adamınındır bunalım, diyorum.
Doğu
adamının, gerçek mü’min ve muvahhid kişinin bunalımı olmaz,
Gençlik
diyorum.
VeAnlattı
bunuerenler:
şiir yazan,
hikâye
Bir bahar
değil, yazan, roman yazan dostlarıma da her
Âşıkın ömründe
bin bahar varmış.
zaman
bıkıp usanmadan
söylüyorum.
Hicranla
ağaran
bu saçlar
değil,
Ben
hayatın
cezbe
ve şevk
üzerine binâ edildiğine kailim.
Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış…
Hani ilk defa Kelime-i Şehâdet getiriyor gibi getirmedikçe, Kelime-i
Şehâdet
İlkdüşünmeden:
defa âşık oluyor gibidir, ilk defa yürek çarpmışa döSorardımolmaz.
sırrını hiç
nüyor
Bu fanigibidir.
gönlümün sevinci neden?
Beni
günden
meğer genç
eden
İlk
defa
şevkgüne
içindedir,
vecd
içindedir, istiğrâk halindedir ve aşk-ı ilâhîdeğişen maceralarmış!
deDaima
müstağraktır.
Onun
için… biz müstağrâk adamlara pek tahammül edemiyoruz.
Gönlümde kovalar eskiden beri
TEMMUZ 2021

Sarışın kumralı, kumral esmeri.
Fethi
Gemuhluoğlu,
(syf. 28 İz Yayıncılık, 3. Baskı)
Dolmadan
boşalmazDostluk
birinin Üzerine
yeri.
Gönlümde anladım, her dem baharmış.
Faruk Nafiz Çamlıbel
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