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Portre Fethullah Topal
11 Sezai
Karakoç dâr-ı fenâdan dâr-ı bekâya
irtihal etti. Dünya sürgünü sona erdi. Bir
şair, bir düşünür, bir âlim öldü. Bir devir
kapandı.

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.

Sanat güçtür,
cesarettir, meraktır.
Ünlü ressam ve minyatür sanatçısı
Günseli Kato ile keyiﬂi bir röportaj yaptık.

6

s.

Mesnevîden s.2

Sezai Küçük

Mesnevi’nin ilk on sekiz beytinde insanın
ezel âleminden bu dünyaya yolculuğunu
ney’in hikâyesi ile bizlere anlatan Mevlânâ,
daha sonra gelen beyitlerde dünyaya
kapılıp kalan, nefsine uyan insana hür
olmasını salık veriyor.

Yorum s.12
Yusuf Kaplan

Üstad Sezai Karakoç, Rabbine kavuştu. Allah
(cc) rahmet eylesin. Mekânı cennet, makamı
âlî olsun. Ortaya işlenmesi ve geliştirmesi
gereken güçlü bir medeniyet mefkûresi
koydu. Sanatıyla çığır açtı. Vahyin ışığını
yansıtan Nebevî ahlâkıyla İslâm’ın izzetini,
Müslümanın haysiyetini korudu.

Biyograﬁ s.16

Yusuf Temizcan

Mütevazılığı, nezaketi, dünyaya rağbetinin
az olması, para ile ilgili her şeyi elinin
tersiyle itmesi, hayatını ilme adaması, en
kapsamlı siyer çalışmalarından birini yapması ile tanındı ve anıldı. Hiç evlenmedi.
Hazırladığı hiçbir eserden telif ücreti almadı.

Deneme s.18

Peyami Safa Gülay

Her şey öğretilebilir mi? Soruyu, “her şey
öğrenilebilir mi?” sorusuyla karıştırmamak
gerekiyor. Gerekli istek ve mesai olduğu
sürece insanın her şeyi öğrenebileceği
elbette iddia edilebilir. Fakat öğretmek,
başka bir şey.
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Hür Ol
Ey İnsan!
Kur’ân-ı Kerim insanı, yaratılışını, mahiyetini ve

Mevlânâ eserlerinde insanın bu iki yönüne çokça

evi, doyacak kadar yiyeceği, yeterince giyeceği bulun-

gayesini bütün yönleriyle bize anlatır. Allah Teâlâ

vurgu yapar. Ama aslında Mevlânâ’nın temel hedeﬁ

duğu halde; daha iyisini, daha fazlasını elde etmek için

Âdem’in bedenini topraktan yaratmış ve ona ruhun-

insanın yüce tarafını ön plana çıkarmaktır.

didinir, üzülür durur. Hâlbuki insan, kendinden üstteki-

dan üﬂemiş, isimleri öğretmiş, göklerde ve yerde olan
her şeyi onun emrine vermiş, mükerrem kılındığı ve

Mesnevi’nin ilk on sekiz beytinde, insanın ezel âlemin-

ahsen-i takvîm üzere yarattığı bu insanı halife yapmış

den bu dünyaya yolculuğunu ney’in hikâyesi ile bizlere

ve nihayet meleklerin insana secde etmesini emret-

anlatan Mevlânâ, daha sonra gelen beyitlerde dünya-

miştir.

ya kapılıp kalan, nefsine uyan insana hür olmasını salık

leri bırakıp kendinden aşağıda olanlara bakacak ve
onlardan ibret alacak olsa, elindekine kanaat gösterir,
kendi kendine teselli bulur. Şâir Nâbî merhum, şu
beytini ne güzel söylemiştir:

veriyor ve şöyle sesleniyor:
Senden ednâyı görüb șükr ile demsâz olmak,

Yine Kur’an-ı Kerim’e göre; Allah’ın halifesi seçilerek
güzel mizaç ve kabiliyetlerle donatılan insan, aynı

“Dünya bağını kopar, maddeye olan bağlılıktan

Senden â’lalara rișkeylemenin merhemidir!

zamanda zayıf biçimde yaratılmış, nankör, aceleci,

kendini kurtar da, hür ol, evlâdım! Ne zamana kadar

(Kendinden aşağıda olanlara bakarak şükretmek,

cimri, tartışmacı, zalim, cahil ve hırslı gibi nefse ait ve

altının, gümüșün esiri olacaksın?

kendinden üstün olanları kıskanma hastalığının

zayıf bazı özelliklerle donatılmıştır.
Rızıklar denizini, bir testiye dökecek olsan, ne kadaBütün bu özellikleri ile insanın en temel görevi; “Ben

rını alır? Ancak bir günlük kısmet, bir günlük su...

cinleri ve insanları, bașka değil, sırf bana kulluk

merhemidir)
Şeyh Sadi Şirâzî, bir seyahati esnasında, ayakkabısı
olmadığı için yalın ayak yürüyor ve hâline canı

etsinler diye yarattım” (Zariat, 51/56) ayetinde buyu-

Harîslerin, dünyayı çok sevenlerin göz testileri hiç

rulduğu gibi Allah'a gerçek kulluktur.

dolmaz. Sedef de kanaat edici olmayınca, içi inci ile

sıkılıyormuş. Sonra, ayakları kesik birinin sürünerek

dolmaz.

gittiğini görmüş. Kendisinin sadece ayakkabısının
olmadığına şükretmiş.

Yeryüzünde halife kılınan insan, kendisine verilen akıl
ve kalp gibi özellikler sayesinde nefsinin arzu ve istek-

Hâlbuki ilâhî așk yüzünden, nefsaniyetten kurtulan,

lerini aşarak kemale erebilir. İnsanı dünyaya çeken

benlik elbisesi yırtılan kimse, hırstan da, ayıptan da,

İnsanların pek çoğu, bu hakikati anlamak istemez,

nefs ve beden yönü onu sürekli Allah’tan uzaklaştır-

kötülüklerden de tamamıyla temizlenir.” (Mesnevi, I,

mak, hevâ ve hevesleriyle meşgul etmek ister.

Beyit 19-22)

ihtiyacından çok fazlasının peşine koşar. İhtirası,

Aklı/Gönlü, şehvetine galip gelen meleklerden daha
yüksek; şehveti aklına ve kalbine galip gelen ise

Bu beyitlerin şerhinde Tâhirü'l Mevlevî der ki:

hayvanlardan daha aşağıdır. İnsan bu zıt kuvvetlerin
mücadele sahnesi durumunda bir varlıktır ve bu ikisi

“Bazı kimseler vardır ki, “Kanaat, tükenmez bir

arasında bocalar durur.

hazinedir” hadis-i şeriﬁni dikkate almaz, barınacak bir

ihtiyacıyla kıyaslanmayacak derecelere varır. İşte bu
gaﬂet ile onun faydasızlığını anlatmak için Hazreti
Mevlânâ, “Faraza bir denizi, bir kâseye dökecek
olsan ne kadar su alır?” diye soruyor ve “Servetin
deniz gibi de olsa, ondan istifaden, mideni bir
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günlük dolduracak miktardan ibarettir” cevabını

yani gaye varlıktır. İnsan olarak bunca değerine ve

Yahut da küçük bir parçasıyla yüzlerce kapkacak alına-

veriyor.

seçilmişliğine rağmen, nefsinin istek ve arzularının,

bilen bir altın tencereyi getirmişsin, içinde şalgam

dünyanın aldatıcılığının peşinden koşup, yaradılış

pişiriyorsun. Yahut da mücevherlerle bezenmiş bir

Bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber: “Âdemoğlunun iki

gayesine uygun hareket etmeyenlere Mevlânâ’nın

hançeri kırık bir kabağı asmak için çivi yapmışsın da

vadi malı olsa, üçüncüsünü de ister. Âdemoğlunun

Fîhi Mâ Fîh isimli eserindeki şu ikazları dikkate

diyorsun ki; iş görüyorum; kabağı ona asıyorum, şu

karnını ancak toprak doldurur” buyurmuştur.

değerdir:

hançeri öylece bırakmıyorum ya.

Mevlânâ da bu beyitlerde bu hadis-i şerife işaret

Altın Kapta Şalgam Pişirme!

olarak; harîs olanların kâselerinin daima boş kalacağı-

“Dünyada unutulmaması gereken bir şey vardır. Her

Acınacak, gülünecek işler değil de nedir bunlar? O

nı, karınları tok olsa da gözlerinin aç bulunacağını

şeyi unutsan da onu unutmamalısın veya her şeyi

kabak, bir pul değerindeki bir tahta yahut demir çiviye

söylüyor. Sedeﬁn (istiridye) içinde inci oluşması için,

unutmasan da onu unutursan vay haline!

de asılabilecekken mücevherlerle bezenmiş nadide

kanaat göstermesi ve kabuklarını kapaması lazım

hançeri bu işe kullanmak, akıl işi midir?

geldiği gibi, kalbinde marifet cevherleri husule gelme-

Hani bir padişah seni özel bir iş için bir yere görevlen-

sini isteyenler de, hırs ve tamah ağzını kapamalıdır

dirse, sen de gitsen de o görevden başka yüzlerce iş

Yüce Allah sana pek büyük bir değer vermiștir.

diyor.

başarsan, hangi iş için gittiysen onu yapmayınca,

Buyurdu ki: “Allah müminlerden, mallarını ve canla-

hiçbir iş başarmamış sayılırsın. Şu halde insan dünyaya

rını, kendilerine (verilecek) cennet karșılığında satın

İncinin de şu şekilde oluştuğu rivayet edilir:

bir tek iş için gelmiştir, maksat odur. Onu başarmadı

almıștır.” (Tevbe, 9/111)

Nisan yağmurları yağarken, denizde istiridye kabuğu;

mı, hiçbir iş başarmamış demektir. “Biz emaneti

karada yılan ağzını açarmış… Yağmur damlaları istirid-

göklere, yere ve dağlara teklif ettik ama onlar bunu

Ey İnsan! Kendini ucuz satma; çünkü değerin pek fazla

ye içine düşünce inci, yılanın ağzına girince de zehir

yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu

senin. Yüce Mevlâ buyuruyor ki: Sizi de, nefesinizi de,

olurmuş. Lakin incinin husule gelmesi için istiridye

insan yüklendi. Kușkusuz insan çok zalim, çok

vakitlerinizi de, mallarınızı da, zamanınızı da satın

kabuklarının kapanması, yağmur damlalarının deniz

bilgisizdir.” (Ahzab, 33/72)

aldım. Bana harcarsanız, bana verirseniz karşılığı

suyuna karışmaması lazımmış.”

ölümsüz cennettir. Senin benim yanımdaki değerin
Gökten ve yerden aklı şaşırtan ne işler meydana

budur işte. Fakat sen, tutar da kendini cehenneme

Bir başka Mesnevi beytinde de Mevlânâ, dünyaya

geliyor. Dağlar da çeşit çeşit madenler veriyor. Bütün

satarsan kendine zulmetmiş olursun. O pek kıymetli

kapılıp da Hakk’ın âlemdeki kudret ve azametinde

bunları yapıyorlar, yapıyorlar amma onlardan o bir tek

hançeri duvara saplayıp ona bir kabak yahut bir testi

habersiz ve heyecansız olanları çamur yiyenlere,

iş meydana gelmiyor da o tek işi insan görüyor, başarı-

asan kişi gibi.” 1

meşguliyetlerini de çamur alıp satmaya benzeterek

yor. Allah Teâlâ; "Gerçekten biz, Âdemoğullarını azîz

diyor ki:

ve șerefli kıldık” (İsrâ, 17/70) dedi, “Göğü, yeri azîz ve

Bir bahar mevsiminde Meram Bağları'nda dolaşırken

șerefli kıldık.” demedi. Şu halde insanın elinden öyle

Mevlânâ, ağaçlarda tomurcukların yaprak halinde

“Çamur yeme yani topraktan gelen gıdaları yeme,

bir iş geliyor ki ne göklerin elinden geliyor o iş, ne

açıldıklarını görüyor, tabiat âleminden, harice çıkmayı,

çamur satın alma!

yerlerin, ne de dağların. O işi de gördü mü, onda ne

kurtulmayı düşünüyor ve yaprağa soruyor:

Çünkü çamur yiyenlerin, yani yer sofrasında oturan-

zalimlik kalıyor, ne bilgisizlik. Amma sen, o işi görmü-

ların, maddî gıdalarla beslenenlerin mânevî benizle-

yorsam bunca iş görüyorum ya dersin; dersin amma

“Ey yaprak! Elbette bir kuvvet buldun da, dalı yarıp

ri daima sarıdır.

seni öbür işler için yaratmadılar ki. Bu şuna benzer:

çıktın. Ne yaptın da zindandan kurtuldun, hür

Sen gönül gıdası ye! Gönüle gelen ilahî duygularla

oldun? Söyle, söyle de bu dünya hapishanesinden

beslen ki, daima genç kalasın, ilahî tecellîlerle

Padişahların

çehren nûrlansın, erguvan çiçeği gibi olsun.” (Mesne-

biçilmez bir çelik Hint kılıcını tutmuşsun da kokmuş

vi, II, 2440-2442)

öküz etini kesmek için satır olarak kullanıyor, sonra da

DİPNOT:

atıl bırakmadım kılıcı ya, böylesine bir iş için kullanıyo-

1- Mevlânâ Celaleddin Rûmî, Fihi Mâ Fîh, s. 17-18.

Mevlânâ’ya göre insan âlemin özü ve yaratılış sebebi

hazinelerinde

rum onu diyorsun.

bulunabilen,

değer

kurtulmak için biz de senin yaptığını yapalım.”

SANAT
Tuba Marmara
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SULTAN II. ABDÜLHAMİD’DEN BİR ARMAĞAN:

YILDIZ ÇİNİ PORSELEN
FABRİKASI

Günümüzde TBMM Milli Saraylara bağlı bir kurum

sanata ve el becerisine olan bu ilgili tutumunun, böyle

Fabrikanın kuruluş amaçlarının başında Saray’ın porse-

olarak ‘TBMM Milli Saraylar Yıldız Çini ve Porselen

bir fabrikanın kurulması konusuna bakışını etkilemiş

len eşya ihtiyacını karşılamak gelse de, Anadolu

Fabrikası’ adıyla çini ve porselen sanatına yönelik

olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca Sultan’ın sanata

Seramik ve Çiniciliğini yaşatması bakımından da önem

ürünleriyle faaliyetine devam eden fabrika; ilk olarak

olan ilgi ve alakası sayesinde Saray çevresinde bir

arz etmekteydi. Buna ek olarak Avrupa’da süregelen

Sultan II. Abdülhamid’in öncü ve yenilikçi ﬁkirleriyle o

sanat ortamı gelişmiş ve yurt dışından gelen pek çok

porselen üretimine İstanbul’un da katılmasını istemek

zamanki adıyla Yıldız Fabrika-i Hümâyunu olarak

sanatçı aracılığıyla kültürel bir alışveriş imkânı da

diğer önemli amaçlardan biri olarak düşünülmektedir.

kurulmuştur.

doğmuştu.

Ayrıca bu fabrikada üretilen ürünler gerek Osmanlı’da
gerekse uluslararası protokol kurallarının geleneksel

Yıldız Çini ve Porselen Fabrikasının kuruluş süreci,

Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası’nın kuruluş hikayesiyle

bir özelliği olan hediyeleşme ritüeline de hizmet etmek

Avrupa’yla birlikte Osmanlı topraklarında da birtakım

ilgili pek çok görüş mevcuttur. Bu görüşlerden birisine

adına devlet büyüklerine hediye edilmekteydi. Özellik-

yeniliklerin yaşandığı bir döneme denk düşmektedir.

göre dönemin Fransız elçisi, Sultan Abdülhamid ile

le bu ürünlerin tasarımları Mustafa Vasﬁ Paşa’ya aitti.

18.yy.’da Sanayi Devrimi'yle başlayan gelişmeler ve

yaptığı bir toplantı esnasında masanın üzerinde duran

Yukarıda da bahsedildiği gibi, Anadolu’nun geleneksel

beraberindeki değişimler Avrupa’da sanat alanında da

bardağı çok beğenir ve beğenisini Sultan’a iletir. Sultan

çinicilik sanatının yeniden canlandırılması açısından

birçok yeniliğe öncü olmuştur. Dönemin Osmanlı

bardağın Sevr ürünü olduğunu ve kendisinin de barda-

önemli bir girişim olan Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası;

padişahı Sultan II.Abdülhamid de bu gelişmeleri yakın-

ğı çok beğendiğini söyler. Elçi ise aldığı cevabın ardın-

bunun yanında Türk sanatının Batılılaşma hareketine

dan takip etmiş, Paris’te eğitim vermekte olan sanat

dan Sultan’a “Öyleyse Sevr’deki fabrika gibi bir tane de

de öncülük etmiş bir kurumdu. Fabrikanın kuruluş

okulunun bir benzerinin de İstanbul’da kurulmasına

burada kuralım” diye karşılık verir ve fabrikanın

dönemiyle hemen hemen eş zamanlı gelişen, batılı

karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda 1833’te Sanâ-

kuruluş çalışmaları böylelikle başlar.

anlamda eğitim veren kurumların ve Sanâyi-i Nefîse

yi-i Nefîse Mektebi (bugünkü adıyla Mimar Sinan

Mektebi'nin kurulması, birbirini destekleyen nitelikte

Üniversitesi) kurulmuş ve okulun başına Osman

Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası; Yıldız Sarayı’nın dış

gelişmelerdir. Sanâyi-i Nefîse Mektebi'nde Osman

Hamdi Bey getirilmiştir.

bahçesinin doğu tarafındaki yamaçlarda, küçük bir

Hamdi Bey öncülüğünde yetişen birçok ressam ve

düzlük üzerinde inşa edilmiştir. Fabrikanın günümüze

farklı kesimlerden sanatçılar söz konusu fabrika

Sanata ilgi duyan bir hükümdar olan Sultan Abdülha-

kadar gelebilmiş olan orijinal yapısının, Sultan

bünyesinde önemli çalışmalara imza atmış ve Yıldız

mid, boş zamanlarının çoğunu sarayda bulunan kendi-

Abdülhamid adına çalışan mimarlardan Raimondo

üretimi porselenlerin kalitesini Fransız ürünlerle

sine özel marangozluk atölyesinde masa, sandalye gibi

d’Aranco tarafından yapıldığı bilinmektedir. 1890’da

yarışabilecek niteliğe getirmeyi başarmışlardır.

iç mimari elemanlarının tasarımları ve uygulamalarıyla

kurulan küçük ölçekteki ilk fabrika, 1894 İstanbul

geçirirdi. Marangozluk hobisi kadar güçlü olmasa da

depreminde ciddi boyutta hasar almış ve aynı yıl,

Yıldız Fabrika-i Hümâyunu Saray bünyesinde üretim

çini ve porselen sanatına da ilgi duyan Sultan Abdülha-

neredeyse baştan inşa edilircesine tamiratı gerçek-

yapan tek birim olmamakla birlikte, söz konusu Saray

mid, bu eserleri de incelemekten keyif alırdı. Sultan’ın

leşmiştir.

kompleksinde farklı amaçlara hizmet eden birçok
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atölye bulunmaktaydı. Ancak üretim yapan atölyeler

olmaması sebebiyle hükümet söz konusu fabrikayı

arasında (marangozhane, demirhane vb.) en masraﬂı

tekrar canlandırmak istemiş ve bu sebeple fabrika

olanı Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyunu’ydu. Söz konusu

onarılmış, ekipmanlar ile donatılmış ve işletme hakları

fabrikada çalışan ustaların, seramik mühendislerinin

Sümerbank’a

hatta eserlerin yapımında kullanılan kalıpların ve en

Sümerbank, fabrikanın kurulması için gerekli ekipman-

önemlisi de bizde kaolenin saf şekli güç bulunduğu için,

ları, makineleri ve elektrikli fırınları Almanya’dan

porselenin hammaddesi olan toprak kaolen, feldspat

getirtmiştir. İlk kuruluşunda Fransız malı ekipmanlarla

gibi hammaddelerin bile Fransa’daki Sérves Porselen

donatılan fabrika artık yolculuğuna Alman ürünleriyle

Fabrikası’ndan getiriliyor oluşu maliyeti arttıran en

devam etmiştir. Bununla birlikte fabrikanın adı artık

önemli kalemlerdi.

‘Sümerbank Yıldız Porselen Müessesesi’ olarak değişti-

devredilmiştir. Yönetimi

devralan

rilmiştir.
Yaşanan bu hammadde krizine karşı bir alternatif
olarak yerli hammadde arayışı için fabrika imalat

Yeni bir solukla üretime başlayan fabrikanın, artık

müdürlüğü görevinde bulunmuş olan Pierre Tharet

üretim niteliği de bir bakıma değişmiştir. Artık amaç

1907 yılında hükümete bir rapor sunmuştur. Raporla

Türk desenlerinden yola çıkılarak desen tasarımları

birlikte yerli hammadde ile birinci sınıf olarak ürettiği,

yapılmış porselen ürünler üretmektir. Bu bağlamda

tabaklı bir ﬁncanla bir adet sigara tablasını da beraber

fabrikada üretilen ürünler sayesinde gerek yurtiçinde

padişaha sunmuştur. Böylelikle, Tharet’in bu başarısı

gerekse yurt dışında geleneksel sanatımızı tanıtım

sayesinde yerli kaolen ile üretime devam edilmiş ve

fırsatı doğmuştur.

üretilen bu porselenlerin üzerlerine de ‘Türk Toprağı’
damgası vurulmuştur.

Üretimine hâlen devam eden fabrika, 1994 itibariyle
TBMM Milli Saraylara devredilmiş ve adı ‘TBMM Milli

Büyük bir titizlikle kurulmuş olan ve verimli bir üretim

Saraylar Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası’ olarak değiş-

dönemi geçiren Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyunu, 1909

tirilmiştir. Fabrika, günümüz beğenilerine hitap edecek

yılında II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi ve II.

ürünlerin yanı sıra, kuruluş yıllarında yaptığı ürünlerin

Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte ne yazık ki kapatılmıştır.

replikalarını da üretmeye devam etmektedir.

Sultan Reşad döneminde ise fabrikanın Saray yerleşkesi dışına taşınılması düşünülmüş, fakat yalnızca bir

KAYNAKLAR

duvar ile ayrılarak Saray’ın dış bahçesinde bırakılmıştır.
Fabrika; kapanışının ardından kısa bir süre sonra, 1911

1- Altay, S. C. (2015). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Çini

yılının Temmuz ayında yeniden üretime başlamıştır.

Fabrika-i Hümayunu Üretimi Art Nauveau Eserler . Ankara:

Ancak bu kez işletme yönetimi ve idari işler Maarif

Hacettepe Üniversitesi SBE.

Nezareti (Millî Eğitim Bakanlığı)’ne devredilmiştir. Kısa

2- Bayraktar, N. (1998). Yıldız Porselenleri. Ö. Küçükerman, N.

soluklu olan bu açılış dönemi, patlak veren I. Dünya

Bayraktar, & S. Karakaşlı içinde, Milli Saraylar Koleksiyonunda

Savaşı sebebiyle fabrikanın tekrar kapanmasıyla son

Yıldız Porseleni. İstanbul: TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı.

bulmuştur. Fakat savaş döneminde çok önemli bir

3- Damlıbağ, F. (2011). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Osmanlı

ihtiyaç olan ve porselenden üretilen telefon ve telgraf

Devleti'nde Porselen ve Çini Fabrikaları. İstanbul: İstanbul Üniversi-

izolatörlerinin temini için fabrika yeniden üretime

tesi SBE .

açılmıştır.

3- Küçükerman, Ö. (1987). Dünya Saraylarının Prestij Teknolojisi:
Porselen Sanatı ve Yıldız Çini Fabrikası. . İstanbul: Sümerbank.

Savaşın ardından kendi kaderine bırakılan fabrika,

4- Özçelik, H. (2018). Çağdaş Türk Seramik Sanatında İlk Dönem

Emlak-ı Milliye tarafından tasﬁye edilmiştir. İstanbul

Seramik Duvar Panoları. Asos Journal, 152-161.

Defterdarlığı fabrikadaki kalıpları, yarı pişmiş 3000

5- Serin, S. (2009). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Çini

tabağı, fırını ve çok sayıda vazoyu açık arttırmayla;

Porselen Fabrikası. İstanbul: İstanbul Üniversitesi SBE.

1350 liraya bir antikacıya satmıştır. Bununla birlikte,

6- Yıldız, Y. (2015). TBMM Milli Saraylar Yıldız Çini ve Porselen

kendi hâline terk edilmiş fabrika binasıysa, on iki sene

Fabrikası Ürün Kataloğu. İstanbul: TBMM Milli Saraylar.

boyunca boş durmuştur. Tüm bu olumsuz gelişmelerden sonra, 1957 yılında fabrikanın tekrar üretime başlaması için girişimlerde bulunulmuştur. Dönem itibariyle
ülke sınırları içerisinde başka bir porselen fabrikası
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Putlaştırarak
Sanat Yapılmaz.
KİMDİR ?
Hocam lisans eğitiminizi Eğitim Fakültesi – Resim

Sanat da o zaman şahikasına ulaşıyor. Öğrettikçe

bölümünde tamamlıyorsunuz. Dolayısıyla siz bir

öğrenesin geliyor. Zamanla, dalga dalga büyüyorsun.

sanatkâr ve aynı zamanda bir eğitimcisiniz. Bu

Aynı zamanda korkak davranmamak, elinde olanı

pedagojik eğitime vakıf olmak sizin sanat anlayıșını-

başkasından saklamamak, bildiğin şeyleri; atölyeni,

zı nasıl etkiledi?

malzemeni başkalarına açmak seni daha da büyütür.
Kıskançlık yapmak, kendini dışarıya kapamak, ben

Öğrenerek öğretmek kadar güzel bir şey yoktur. Bunu

biliyorum demek ve paylaşmamak insanı küçültür,

da öğrenmeme Süheyl Hoca (Süheyl Ünver) vesile oldu.

minnacık yapar.

Bir şey öğrenmek istiyorsanız, öğrendiğiniz her şeyi
öğretmeniz gerekir. Bu bir terapidir aynı zamanda. Bir

O hâlde iyi bir sanatçı olmak iyi bir eğitimci olmayı da

şeyin tekrarını anlatırken onu pekiştirirsin. Diğer yandan

beraberinde getirmeli mi hocam?

öğretmek dediğiniz şey, inanın doğuştan gelen bir istek.
Bazı insan içe dönüktür. Herkes öğretemez. Öğretmen-

Hayır hiç alakası yok. İyi bir sanatçı niçin öğretsin ki?

lik okulunu bitirir, pedagojiyi bitirir. Bitirir ama öğrete-

Gerçek sanatçılar görünmezler, içe bir dönük yaşamları

mez. Ne öğretmen öğrencinin yüzünü tanır ne de

vardır. Her iki vasfa sahip olan ise azdır.

öğrenci öğretmenin. Öğretmek demek, öğrenciyle göz
göze temas kurmak demektir. Her öğrencinin öğrenme

Peki siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

kapasitesi, algısı farklıdır. “Öğretme”nin anlamı, her
öğrenciyle ayrı ayrı teşrîk-i mesâîde bulunmaktır. Örne-

Ben kendimi sanatçı olarak addetmiyorum bile. Ben

ğin, Avrupa'da sanat eğitiminde öğretmen ve öğrenciler

vizyonu olan, çeşitli disiplinlerle çalışmayı seven, çok

arkadaştırlar. Aynı masa etrafında otururlar, konuşurlar,

yönlü bir sanat aşığıyım. Bu dünyada bir incir çekirdeği

yerler, içerler. O korkulan öğretmen imajı yoktur, öğren-

kadar varlığım var. Ben kendimi sanatçı addedersem,

ciyle iç içedirler. Her öğrenci için ayrı temalar işlenir, ayrı

haşa şirk koşmuş olurum. Hepimiz Tanrı'nın birer parça-

bir ruh üﬂenir. Böyle olduğunda o sanat oluyor zaten. Bu

sıyız, o kadar. Yaratılışta insanın içerisine öylesine bir

kabiliyet bende var, ben dışa dönük biriyim. Öğrendi-

üfürülmüş ki her birimiz sanatçı olabiliriz. Her birimizin

ğim, bildiğim her şeyi; -sadece sanatımı değil- yaşam

kabiliyeti çok fazla. Fakat ben sanatçı olma, öyle anılma

felsefemi birileriyle paylaşmak üzere kurgulanmışım.

derdinde olan biri değilim. Benim yaptığım,

bana

Günseli Kato

Günseli Kato 1956 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1974 yılında
Topkapı Sarayı Müzesi’nde Prof. Dr. Süheyl Ünver’in minyatür
derslerine katılarak resme ilgi duymaya başladı. 1976 yılında
Topkapı Sarayı Nakışhanesi Süsleme Sanatları Bölümü’nde
öğretmen olarak görevlendirildi. 1980 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim bölümünden mezun oldu. 1981
yılında Sato Vakfı bursunu kazanarak Japonya’ya gitti.
Araştırma ve çalışmalarına Tokyo Üniversitesi Güzel Sanatlar
Akademisi’nde devam eden Kato, burada Geleneksel Japon
Resim Bölümü’ü tamamladı. Daha sonra 1985 yılında İslam
Seramik Sanatı Uzmanı Takuo Kato ile tanıştı ve 12 yıl boyunca
onun atölyesinde çalıştı.
Türkiye’ye döndükten sonra ülkenin dört bir yanında sergiler,
konferanslar ve seminerler gerçekleştiren Kato, 17 yılın sonunda
Tokyo’da kendi adına açtığı bir minyatür okulu olan, herkesin
tanıdığı ünlü bir sanatçı oldu. 1994 yılında Asahi Gazetesi Kültür
Merkezi’nde Günseli Kato Türk minyatür sınıfı açıldı. Kato şu an;
TRT2’de yayınlanan “Miyako’dan Payitahta” programında
kültür sanat dünyasından konuklarını ağırlamaya devam
etmektedir.
SERGİLERİ
-1984 Minyatür Sergisi, T.C. Tokyo Büyükelçiliği / Japonya
-1989 Çağdaş Minyatürde Kadın, Nagoya Maruei Mağazası / Japonya
-1994 “Hiç” Sergisi, Kohedo Galerisi – Gifu / Japonya
-1995 “İpek Yolunun Neşesi” (Takuo Kato ile birlikte) Gero Onsen Galerisi,
Gifu / Japonya
-1996 Çağdaş Minyatür Sergisi, Wakoll Galerisi, Tokyo / Japonya
-1997 “Olduğu Gibi” Performans, Ercüment Kalmık Müzesi, İstanbul
-1998 “İstanbul’un Bin Yılı” Performans, Aya İrini, İstanbul
-1999 “Bizans’ın Mor Bin Yılı”, Yapı Kredi Bankası, İstanbul
-1999 “Çerçeveler İçin Çoğaltmalar”, Borusan Sanat Galerisi, İstanbul
-1999 “700 yılda Osmanlı Mimarisi” Sergi, Teknik Üniversite Taşkışla,
İstanbul
-2000 “Ahenk, Cenk ve Beden” Performans, New York / ABD
-2000 “Yer Kabuğunun Hareketi” Sergi, Teknik Üniversite Maslak,
İstanbul
-2001 “15. Yüzyıl Saray Albümleri” Sergi, Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul
-2001 “Aşk Hikayesi, Varka ile Gülşah” Performans, Sergi, Esma Sultan
Yalısı / İstanbul
-2002 “Japonya’dan Esintiler” Sergi, Almanya
-2002 “Şin, Zen, Bi”, Sergi Çukurcuma, İstanbul
-2003 “1001 İstanbul” Sergi, Galerie Adler, Paris / Fransa
-2003-2004, “Yansımalar” Sergi, Maya Uptown, İstanbul
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verilmiş olan o imkânı ve ruhu kullanabilmek. İnsana

Bir röportajınızda șöyle bir cümle kuruyorsunuz: “Beni

yanlış esasında. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun geleneği,

bahşedilen yaratma gücü o kadar sonsuz ki.. Ben bir

asıl etkileyen șey Japonların sanat motifleri değil,

halkın geleneği değil. Bu gelenek sonradan, yirminci

yaptığımı ikinci kez yapmadım, tekrara düşmedim. Ne

onların sanata ve yașama olan bakıșlarıydı” . Peki

yüzyılda araştırmacılar ve sanat tarihçileri tarafından

resmimde ne minyatürümde ne de tezhibimde.

Türk kültürü ve Japon kültürü arasında, sanata ve

yapılan çalışmalarla ortaya çıkarıldı. Benim dönemimde

Rabb'im bana sonsuz iltifatlarda bulunmuş. Sanatçı ne

insana bakıșta nasıl farklılıklar var?

Geleneksel Sanatlar dediğimiz bölüm yoktu zaten. Halı,

demektir? İlki yapan kişidir sanatçı, hiç yapılmamış olanı

kilim bölümleri olabilir ama diğer bölümler yoktu. Bu

yapan. Dünyaya bakın, şu anda sanatta ilki yapmış

Şimdi orası bir ada ülkesi ve kendi içinde melezleşme-

bölümleri araştıran birkaç tane hocamız vardı. Bunlardan

olanların ismi anılır, ikinci olanların değil. Rönesans’a

miş bir kültür. Bir de bize bakın. Bin bir çeşit kültürün,

birisi de Süheyl Ünver. Süheyl Hoca; tıp tarihi profesörü

gidelim. Rönesans döneminde Leonardo Da Vinci ve

medeniyetin ve imparatorluğun geçtiği bir coğrafya..

olmakla beraber, babasının hattat olması ve dedelerinin

Michelangelo mu vardı sadece? Yüzlerce sanatçı vardı.

Kaç türlü insan grubu geçmiş. Kaç türlü mezhep, din..

de öyle bir gelenekten gelmesi sebebiyle İstanbul

O dönemde kiliseler, resimler ve muazzam heykeller

Japonya'da da mezhepler var tabii ama bizimki gibi

Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü’nde o devrin ulemalarını,

yapılıyor değil mi? Fakat kim anılıyor? İki tanesi. O iki

değil. Peki gelenek dediğimiz ne? Gelenek, Osmanlı

şairlerini, yazarlarını bir araya getirir, edebiyat ve tarih

tanesi “en’i” yapmış, sanatlarını olağanüstü icra etmiş,

hanedanının içerisinde, Saray nakkaşhanesinde, impa-

sohbetleri yapılmasına öncülük ederdi. Biz de (Semih

mermeri ipeğe dönüştürmüş, bedeni kaslarına varınca-

rator için yapılmış bir kültür atölyesi.

İrteş, Nusret Çolpan ile birlikte) 1974 senesinde o gruba

ya kadar işlemiş. Aslında bakarsanız o dönemde başka
çok önemli insanlar var ama anılmıyorlar. Çünkü birbir-

girmiş üç genç arkadaştık. Bu derslere gelip o kültürü
Peki dergâhlar hocam?

lerinin etkisinde kalmışlar. Toparlayacak olursak şunu

yudumlamaya başladık. Bir sürü insan vardı, hepsi
üniversiteliydi, biz en gençleriydik. Fakat biz başarılı

söyleyebiliriz: Her sanatçı eğitemez, her eğitmen de

Dergâhlarda da yapılmıyor. Bunlar Nakkaşhane kültü-

olduk. Çünkü kabiliyetimizin yanında bunu sürdürebil-

sanatçı olamaz.

rü. Dergâhlar daha halkvârî. Bektâşîlikte neler yapılıyor

memiz ve sanata aşık olmamız bizi başarılı kıldı.

mesela? Cam altı resmi yapılıyor, türküler söyleniyor,
Öğrencilik yıllarınızda bir eğitim bursu almaya hak

musikî yapılıyor. Ama Saray kültürünü sokağa taşıya-

Geleneksel Sanatlar Bölümlerinin üniversitelerde açılma-

kazanıyor ve Japonya’ya gidiyorsunuz. Sonra orada

mıyorsun. Hat, tezhip, ebru.. Bunlar Saray içi kültürü.

sı meselesinin ilk kez gündeme geldiği zamanlar doksan

evleniyorsunuz. Uzun yıllar farklı bir kültür içinde

Kapalıçarşı'da yabancı misyonerler için yapılan bazı

dört senesi falan. Ki Süheyl Hoca, Topkapı Sarayı'nda bu

yașamıș olmanıza karșın siz geleneğine son derece

çarşı işi minyatürler, tezhipler ve hatlar da var, o ayrı.

kursun açılmasına vesile olmuştur. Japonya’ya gitmeden

sahip çıkan bir sanatkârsınız. Bu dengeyi kurarken

Zaten baktığınız zaman anlarsınız, onların kâğıdı daha

önce ben de orada görevliydim ve para kazanıyordum. O

neler tecrübe ettiniz?

kalitesizdir, daha naiftir, boyası farklıdır. Fakat gelenek

dönem Kültür Bakanlığı’nda Talat Halman gibi kültüre

dediğimiz şey asıl olarak Osmanlı hanedanı için yapılı-

saygıları olan insanlar, Marmara Üniversitesi'nde Hat,

Gelişmek için geleneğe sahip çıkmanız gerekiyor.

yor, halk için değil. O Kur'an'ı Kerimler imparator için

Tezhip, Minyatür bölümlerinin açılmasına karar verdiler.

Geçmişini bilmeyen geleceğini kurgulayamaz. Ancak

veyahut çeşitli imparatorluklara hediyeler göndermek

Ben o dönem Japonya'dayım ve doksan dört senesinde

burada bir eleştirim var. Ben geleneğine sahip çıkan

için süsleniyor. Halk sonradan öğreniyor bunları.

Japonya'ya haber uçurdular. Marmara Üniversitesi

insanları değil, geleneği putlaştırarak, sürekli aynı şeyi

Dekanı şöyle söylemiş: Günseli Japonya'ya bu sanatı

tekrarlayıp övünen insanlardan bahsediyorum.. Ben

Nakkaşhane’de sadece tezhip ve hat da yapılmıyor.

öğrenmeye gitti ama çağırın gelsin, biz bu bölümü yeni

Japon kültüründe güçlük çekmek bir yana o kültüre âşık

Aynı zamanda kıyafet, çini ve halı tasarımı yapıldığını da

bir kanla açmak istiyoruz. Ben de evliyim o zaman ve

oldum, şaşırdım. Oradaki geleneğin seviyesini, saygınlı-

görüyoruz. Bunların hepsi bütün bir imparatorluğun

Japon gelini olduğunuzda istediğiniz zaman ülkenize

ğını görünce hayret içerisinde kaldım, hayran oldum.

vizyonu için yapılan şeyler. Biz buna gelenek diyoruz da

dönmek gibi bir lüksünüz yok. Fakat ben isteyerek

Korkak davranmamak, elinde olanı başkasından saklamamak, bildiğin şeyleri; atölyeni, malzemeni başkalarına açmak seni daha da büyütür.
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Fakat ben isteyerek yaşadım bu baskıyı. Ne kadar baskı

üç, on beş yaşından itibaren benden büyük, lafını

ler çeşitli ülkelere gidip ihtisas yapmalı. İran'da, Hindis-

görürsen, ne kadar acı çekersen, ne kadar itilir, dürtülür-

anlamadığım akademisyenlerin peşinde koştum. Not al

tan'da, Orta Asya'da, Japonya'da.. Arapça, Farsça,

sen sanatta o kadar yukarı çıkarsın. Ben bunun bilincin-

derdi Süheyl Hoca, not almayı bilmiyordum. Yani

Osmanlıca öğrenmeli. O zaman büyürsün, başarırsın.

de olan biriydim. Kayınpederim çok önemli bir kişi, İslam

anlamıyordum ki nasıl not alayım? Fakat böyle büyür-

Sanatı uzmanı. O bana izin verdi ve eğer böyle bir görev

sün, böyle gelişirsin. Ben daima benden daha iyi bilen

Hocam Japonya’da da ebru var, İtalya'da da. Pek

geldiyse gidebilirsin dedi. Ben de üç aylığına Marmara

insanlarla birlikte olmak üzere yaşadım. Sanat tarihçile-

çok farklı coğrafyada var. Peki Türk ebrusunu diğer-

Üniversitesi'ne geldim. Burada bölüme alınmış olan

ri, tarihçiler, sosyologlar.. Yalnız tezhip öğrenmek yeterli

lerinden ayran nokta nedir?

öğrencileri sınıfa topluyordum. Marmara Üniversite-

değil. Tezhibin içini dolduracak olan tarihi, sanat tarihini,

si’nin resim hocaları da meraktan benim dersime

coğrafyayı, sosyolojiyi, felsefeyi, edebiyatı da öğrenmek

Mustafa Düzgünman Ebrusu diye biliriz. Öncesinde de

giriyorlardı. Japonya'dan koca fotoğraﬂar, boyalar,

gerekir. Bunları bilmeden tek başına tezhibin ne kıymeti

Osmanlı Sarayı'ndaki yazma eserlerin içerisinde, 16. – 17.

pigmentler, altın varaklar getirmişim. Çocuklarla en zor

var? O zaman felsefesi olmayan bir şeyi yapmış olursu-

yüzyılda kitap içlerine konulmuş ebrular var. Sakin,

olanlardan –koca portrelerden ve kâğıt boyamalardan-

nuz. Zaten şimdi baskılar var, lazerler var. Kat’ılar, lazerle

soluk, şahane.. Su dalgası gibidir. Bakınca insanın doku-

başladık. Çocuklar mest oldular. Böylece üç ay ders

yapılıyor, bilgisayardan çıkartıyorsun. Boyamana bile

nası gelir. Mustafa Düzgünman da üzerine çiçek desen-

verdim ve sonra da döndüm.

gerek yok. Her şeyi bilgisayarda yapıyorsun. Artık

leri yapmış. O devir için tamam. Fakat Avrupa'da metre-

geçmişi tekrar etmek yerine yeni yüzyılın desenini,

lerce, kapı büyüklüğünde ebru yapanlar var. Ortaklaşa

Sanat ve zanaat arasındaki farkı sıkça vurguluyor-

motiﬁni çıkartmak gerekir. Yeni yüzyılın sunumunu,

bir şeyler yapılsa keşke. Fakat mümkün değil, inşaları bir

sunuz. Bu ikisi arasındaki fark nedir?

performansını yapalım. Efendim enstalasyon yapalım,

araya getirmek çok zor. Halbuki şu doğaya, güzelliğe

heykelini yapalım. Suriyeli, Iraklı, Mısırlı, İranlı yapıyor.

bak. Şu deniz, şu dünya.. İnsan eliyle icra edilen sanat ne

Sanat ve zanaat arasındaki farkı bilmek önemli. Zanaat

Biz neden yapamıyoruz? Her mezun olan akademisyen

ki bunların yanında? Her sabah uyandığında şükürle

eserinin pek çok benzeri vardır ve bunlar, para kazan-

olmak istiyor. Fakat araştırmayı bilmiyor. Farsça,

uyanıyorsun, bir gökyüzüne bakıyorsun ve içinden

mak maksadıyla yapılan ticari işlerdir. Bir şeyi çok tekrar

Arapça, Osmanlıca bilmiyor. Bu bölümlere giriş en zor

“Allah'ım sen neler yaratıyorsun.” O kadar kısa bir ömür

ettiğiniz takdirde onu iyi yaparsınız, fakat o kadar.

sınavlarla, jürilerle olmalı. Türkiye çapında sınırlı sayıda

yaşıyorsun ki.. Bir hoş seda bırakabiliyor musun geride?

Bunun bir yaradılışı yoktur. Sanat tek olan, ilk olan, en

kontenjan açılmalı. Kaliteyi arttırmalıyız.

Mühim olan o. Faydalı olabilmiş misin? Birkaç kişiyi irşat
edebilmiş misin? Bu bilince erişmeden sanatla ilgilen-

farklı olan şeydir. Uluslararası bazda, global dünyada
isim yapabilmek demektir. Şaşırtmak demektir. Kaç

Peki bu bahsettiğiniz ișleyiș için bir merkez belirli-

menin ne kıymeti var? Kitapların içi muazzam zaten.

kişiyi şaşırtıyor? Şaşırtılacak eser verebiliyor mu?

yor musunuz?

Topkapı Sarayı’nda Fatih albümleri vardır, baskısı için
Japonlar 25 senedir çalışıyor. Veyahut Selçuklu Kur’anı

Sanat tatmin olma alanıdır. Sanat hep şevktir, heyecan-

Tabii ki. İstanbul'da olur, Bursa'da, Edirne'de, Konya’da..

Kerimleri birer metre büyüklüğündedir, vakıﬂara gidin,

dır. Bir yaptığını ikinci kere yapmamaktır. Sanat güçtür,

Ama her birinin statüsü ve devrimciliği de ayrı olmalı.

bakın. Bir açarsın, ağlamaya başlarsın. O içindeki altın,

cesarettir, meraktır. Bana bir harf öğretenin kırk yıl

Mesela İstanbul'daki Saray üzerine, Edirne'deki Edirne-

incecik tahrirli yazıları, cetvelleri, hizip güllerini, on

kölesi olurum demiş Hz. Ali. Ben hayatım boyunca on

kariler üzerine. Ekol ekol olmalı. Daha sonra da öğrenci-

birinci-on ikinci yüzyılda bunları nasıl yapmışlar diye

9

KASIM 2021

Günseli Kato

düşünürsün. Karahisari Kur’anı Kerim'ini bir daha

zirvede olan hâlidir. (Tabii orada bir çeşit putperestlik

şekilde incelemeyi öğrenmeliyiz. Karşılaştırmalı olmaz-

yapamazsın. Karahisari’nin içerisindeki koltuk desenle-

var ve biz bu noktada ayrılıyoruz) Hristiyanlık ve onu

sa bu putlaştırmaya gider. O yüzden Doğuyu iyi öğren-

rinin bir tanesi, bir tanesine benzemiyor. Her sayfa

ortaya çıkaran mitolojik, felseﬁ, eksantrik, hayali her

mek lazım. Çin'i, Uygur'u, Hindistan'ı, İran'ı.. Ne oluyor,

farklı. Şimdi yapabilir misin? Hayır. O dönemin aşkı

şeyi, yağlı boyayla dev gibi tuvallerin üzerine resmet-

ne bitiyor? Sanat Orta Asya'da başlıyor ama kolları

başka, o dönemin ruhu başka, o dönemin İslam'a,

mişler. Çok güçlü değil mi? Louvre Müzesi'ne bir gidin,

uzanıyor. Osmanlı en soyutu, en süssüzü, en realistik

Kuran'a bakış açısı başka.

gezin. Eserlerin etrafını kalın altın çerçeve ile kaplamış-

çalışanıdır minyatür konusunda. Tezhip konusunda da

lar. Sen önünden geçerken hayretle seyretmeye

en süssüz ve en güzelini yapan kültürdür. Osmanlı

Hocam sanatın anlamını kavrayabilmek için gerek-

çalışıyorsun ama seyredemiyorsun. Bütün o Hazreti

sanatı, Nakkaşhanesi devrimcidir. Sanat ve kültür konu-

li olan bakıșa nasıl sahip olabiliriz?

İsa’yı tasvir eden sanat eserleri, o mitoloji üstüne

sunda Osmanlı Saray’ının eline su dökülemez. Çünkü

üstüne geliyor, bakamıyorsun bile. Şuradan bir çıksam

tek taraﬂı değildir. Orta Doğu'daki bütün zanaatkarlarla,

Bu kültürün başlangıç noktası neresi? Nereden geliyo-

diyorsun, bir saatte anca çıkabiliyorsun. Çünkü yol yok.

sanatçılarla çalışılmıştır. Fakat yine de her bir dönemi,

ruz? Hangi kültürlerle ilişkiler içerisine girmişiz? Hangi

Gidiyorsun, gidiyorsun, resim, resim, resim. Doğu

her bir kişiyi putlaştırmadan, artıları ve eksileri ile

kültürler birbirini etkilemiş? Ve neden yapılmış? Neden-

resmine bakıyoruz. Doğu resminde de bir fantezi, hayal

okumayı öğrenmek gerekir. Putlaştırarak sanat

leri ve niçinleri araştırmak gerekir önce. Mesela minya-

gücü var tabii ama peygamberin resmi yok. Gökyüzü,

yapılmaz.

tür dediğimiz zaman ilk olarak Budist Uygur prensleri-

ağaç, doğa, gün batımı resmi… Ve çerçeve yok. Çerçeve-

Hocam artık küresel bir dünyada yașıyoruz. Bu

nin, prenseslerinin duvar freskoları gelir akla. Hayran

si olmayınca resmin içine giriyorsun ve resmin içinde

durum insanların sanata ve sanatçıya erișimini de

olursun renklerine, saçlarına, takılarına, kıyafetlerinin

yaşamaya, hayal kurmaya başlıyorsun. Sen de o resmin

kolaylaștırdı. Peki sizce bu ulașılabilirlik, sanata

üzerindeki işlemelere.. Ben onları üç boyutlu, sanki

bir parçası oluyorsun. Anladınız mı iki inancın arasındaki

olan ilgiyi arttırdı mı yoksa daha yüzeysel bir alana

yaşıyormuş gibi görmeyi öğrendim. Sadece bakmayı

farkı? Bir kiliseye girersin, üstüne üstüne gelir. O kadar

mı mahkûm etti?

değil, görmeyi ve yaşatmayı öğreneceksin. Bir Röne-

çok batıl şey vardır ki. Halbuki ben Hazreti İsa'yı çok

sans resmini nasıl okuyorsan bir Asya resmini de

seviyorum. Ona dua etmek istiyorum, fakat bakamıyo-

Herkes sanatçı şimdi, herkes tasarımcı. Bu hem birey

okumayı öğreneceksin. Bir Doğulu resimle bir Batılı

rum bile. Ama bir İslam mabedi öyle mi? Anadolu'daki o

olamama meselesiyle hem de eğitim eksikliği ile ilgili.

resmin arasındaki fark nedir diye soruldu mu size hiç?

küçücük, düz çatılı mescitlere bir gir, ne sevimlidir. Hele

Kişi damgasını vurduğu zaman kendini birey zannedi-

Nedir farkı? Aslında ikisi de dini, değil mi? Tarih boyunca

Denizli ve çevresinde öyle mescitler vardır ki içi cennet

yor. Ben sanatçıyım, ben tasarımcıyım demek çok zor

sanat dinle atbaşı gitmiştir. İnançlar olmasaydı sanat da

tasvirleriyle doludur. Selviler, akan sular, köşkler,

şeydir. Zaten Türkiye'de sanatçı dendiği zaman akla ilk

olmazdı. Bu benim şahsi görüşüm. Tanrılar, yaradılışlar,

müthiştir. Orada oturup kalırsın. Velhasılıkelam, kendi

şarkıcılar gelirdi biliyorsunuz. Geldiğimde sorarlardı:

mezhepler...

kültürümüzün değerini de bilmiyoruz tabii. Adâb-ı

Abla ne iş yapıyorsun? Sanatçıyım deyince, hangi

muâşeretini bilmiyoruz, minyatür okumayı bilmiyoruz.

lokalde şarkı söylüyorsun diye sorarlardı. O birazcık

Okumayı ve kültürler arası diyalogları karşılaştırmalı

değişti, kırıldı. Aslında söylemesi en zor, en onurlu olan

Mesela; Rönesans sanatı Hazreti İsa'ya olan sevginin en

Tarih boyunca sanat din ile
atbaşı gitmiştir. İnançlar olmasaydı sanat da olmazdı.
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şey sanatçıyım ve tasarımcıyım demektir. Fakat bu

bunlar önemseniyor. Fakat bunlar yalnız başına hiçbir

içerikler üretmek isteyen gençlere neler tavsiye

kadar ayağa düştüğü için ben tasarımcı ve sanatçı

anlam ifade etmez. Ayrıca yeni bir müfredat koymak

edersiniz?

olmak istemiyorum. Bir örnek vereyim. Eskiden bir

gerekiyor. Öğrenciler en zordan başlatılmalı, yeni şeyler

Dinlemeleri, görmeleri ve izlemeleri lazım. Kültürleri

ressam, yaptığı ürünü sergilemek için bir sergi açmak

yapılmalı artık. 21.yüzyıl Türkiye'sinin geleneğini yarat-

karşılaştırmalı olarak incelemeleri lazım. Putlaştırma-

zorundaydı. Bugün bir ressam, kendini ressam olarak

malı. Zor işler bunlar, kolay değil. Kaç kişi gidip Doğu’da

maları lazım. Bizden daha iyisi de var. Unutmasınlar.

niteleyen biri, yaptığı eserleri fotoğraﬂayıp Instagram'a

bu konuda ihtisas yapıyor? Ben İslam Sanatını orada

Sadece bizde değil, dünyanın her kıtasında müthiş işler

koyduğu anda aslında online sergi açmış oluyor. Görü-

öğrendim, Selçuklu'yu orada öğrendim. Selçuklu

yapılmış. Bunu unutmamalılar. Eğer hiç oldukları bilinci-

nür oluyor, biliniyor. Ve eğer itibar görürse bir anda o

dönemi minyatürlerini, seramiğini ve minai tekniğini

ne varırlarsa iyi işler yapabilirler. Hiçlik makamını bir

etiketi hak etmiş kabul ediliyor. Popülist olmak, önemli

orada öğrendim. Orada o kadar büyük saygısı var ki

öğrenmek gerekir önce. Şu doğaya, güzelliğe, şu muhte-

olan oradaki like sayısı. Ve bunun kontrol atlına alınabil-

insanların. Benim kayınpederim 1960 yılında İran'ın

şemliğe bak. Bizimki kısacık bir ömür, aklı başında olarak

mesi de mümkün değil.

bütün kazılarını kendisi yapmış. İran Şahı toprak

geçirdiğin kırk sene falan. Kırk sene ne ki? Geliyorsun,

altından çıkan eserleri Japonlara satmış. Kayınpederim

gidiyorsun, en nihayetinde bir kefene sarılıyorsun. O

Popülist kültür birine sanatçı payesini verdiğinde o

alıp Japonya’ya götürmüş, tüm bunların kimyasal olarak

arada okuyorsun, evleniyorsun, boşanıyorsun, çocuk

kiși ancak belli otoriteler tarafından eleștiri alırsa

nasıl yapıldığını öğrenmiş. Önce tıpkılarını yapmış, sonra

doğuruyorsun, hastalıklar oluyor. Sen zaten yaşlanıyor-

sorgulanmaya bașlıyor. Siz de bugünün sanat cami-

da Japon sanatıyla birleştirmiş. Çok büyük çerçevelerde

sun. Mali sıkıntılar çekiyorsun, ekonomik kriz, küresel

asında otorite olarak kabul edilen birisiniz. Peki bu

sergilemiş. Mesela Çinliler de eserlerinin etrafını ipekten

salgın.. Sonra elden ayaktan düşüyorsun ve ayrılıyorsun

konuda neler yapılabilir hocam?

paspartu ile çerçevelerin içerisinde sergiler. Böyle

bu dünyadan. Yüzün de hiç gülmüyor. Hayat böyle bir

saatlerce izlemek istersin. Ve çerçevesi keten torbaların

şey. Fakat hiçliği öğrenirsen, daima gülersin.

Geleneksel sanatların yozlaşmasına sebep olan, bu

içine geçirilir. Ahşap kutulara yerleştirilir. En son üzerine

kadar çok sayıda bölümün açılmış olması. Önce bunu

imzasını atar ve eserinin ismi neyse kaligraﬁyle yazar.

Fikirlerinizi ve sanatınızı bizimle paylaștınız, teșek-

değiştirmemiz gerekiyor. Sayılı okul açmalı ve bu

Anlıyor musun değerini? Kendine saygın yoksa

kür ederiz hocam.

bölümlerin başına bilirkişi olarak çok değerli, cesur ve

mümkün değil eser yaratamazsın. Önce kendine saygın

devrimci insanları koymalıyız. Sanatta usta - çırak ilişkisi

olacak. Yaptığın işe, malzemene saygın olacak.

vardır. Şu an Türkiye'de ustaya saygı yok maalesef.
Doktorası var mı? Yüksek lisans yapmış mı? Sadece

Peki son olarak; tekrara düșmeden, yeni ve özgün
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İLK ANI “ÇOCUKLUĞUMUZ”
Annemin bana öğrettiği ilk kelime

daki Müslümanlarla bizim kaderimizi bir gören Sezai

Allah, șahdamarımdan yakın bana benim içimde

Karakoç’a; “Üstad’ım Suriyeliler diyor ki Hatay

Annem bana gülü șöyle öğretti

bizimdir! Ne dersiniz?” denildiğinde, “Evet doğru

etti. Dünya sürgünü sona erdi. Bir şair, bir düşünür, bir

Gül, O’nun, O sonsuz iyilik güneșinin teriydi.

söylüyorlar Hatay onlarındır yalnız Hatay mı Gazian-

âlim öldü. Bir devir kapandı. Artık Hicri yılbaşlarında

Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus

tep’te onların İstanbul da onlarındır. Tıpkı Halep’in,

Sezai Karakoç’un eski yılbaşı mesajlarını okuyacağız.

Ağaçlar ağlardı, gök koyulașırdı, güneș ve ay

Şam’ın bizim olduğu gibi” cevabını verdirten zannedi-

Düşüncelerini ise eserlerinden takip edeceğiz. Dilimizi,

mahpus

yorum yine onun gönül dünyası, inancı, ümitleridir.

kültürümüzü bu eserler ile diriltmek gayretinde

Babamın uzun kıș geceleri hazırladığı cenklerde

olacağız.

Binmiș gelirdi Ali bir kırata

Onun özgün olmasını sağlayan şey, insanımızın ve

Ali ve at, gelip kurtarırdı bizi darağacından

medeniyetimizin şu an bulundukları hale gelme

Bilinen Sezai Karakoç
Sezai Karakoç, dâr-ı fenâdan dâr-ı bekâya irtihal

süreçlerindeki temel değerleri, inançları fark edip

Ülkemizin yaşayan en büyük şairlerinden biri şüphesiz
Sezai Karakoç'tu. 88 yıllık ömrünün büyük kısmında

20 yıl önce Karacoğlan’ın 9. ya da 10. kuşaktan torunu

modern zaman şiir ve yazı biçimlerini kullanarak

-Diriliş Dergisi, Diriliş Yayınları, Diriliş Partisi aracılığıyla-

olan Türkçe öğretmenim ilk kez okuduğunda bu şiiri ilk

Müslüman hassasiyetiyle yazmasıdır denebilir. İnsanla-

diriliş düşüncelerini insanlarla paylaştı. Yüzlerce belki

kez okuduğunda sözleri sanki çok daha uzun süre

rı tanıyıp onlara “İnsandan insana şükür ki fark var”

binlerce insan yetiştirdi. Yazılarında kaynakça kullan-

önce duyduğum ve yeniden bana hatırlatılan sözler

demesi medeniyetimizin kültür kodları ve inancımızın

madı. Kendi okudu, kendi yazdı. Kitaplarım çok satsın

gibi gelmişti. Devam eden günlerde aynı şiiri defalarca

esaslarını şiirleri aracılığı ile dillendirdiğini gösterir.

kaygısında olmadı. Yarı yolda yorulup kalmadı. “Biz

okuduğumu hatırlıyorum. Mona Roza ile tanıştığımı,

koşu bittikten sonra da koşan atlarız” dedi durmadı.

Şahdamar’ı okuduğumdaki ilk ruh halimi...

Sezai Karakoç’un kurmaca ya da düşünsel eserlerinde,
şiirlerinde hayal ettiği İslâm Dünyası; Müslümanlar ve

Şairlerin ve düşünürlerin pek azının ölümünden önce

Lise yıllarında ise üstad Sezai Karakoç’un düzyazı

onları görmeyi arzuladığı hâl bugün gerçekleşebilmiş

kıymeti bilinir. Sezai Karakoç onlardan biri oldu. Eserle-

eserlerini kütüphaneden alıp okuduğumu hatırlıyo-

değil. Ne çok vakit almış, ne çok emek verilmiş bir

ri en çok okunanlar arasına girdi. Videoları çok fazla

rum. İslam’ın Dirilişi, Ruhun Dirilişi ve diğerleri. Bu

tasavvur bu? Onun ardından bu idealin miras kaldığı

izlendi. En yüksek mertebedeki yöneticilerden ülkemi-

dönemde Çocukluğumuz adlı şiirin uyandırdığı hisleri

öğrencileri elbette olacaktır. “Biz mahcup ve onurlu

zin taşrasının en ücra noktalarına kadar şiirleri okundu.

uyandıran bir diğer eser Samanyolunda Ziyafet ise

çocuklarız” diyenler bu arzunun gerçekleşmesine çaba

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kendisine tevdi

hâlâ bambaşka bir anlam ifade ediyor benim için.

harcayacaktır. Ve bir gün bu arzu gerçekleşecektir.

edilen ödülün maddi kısmının kültür sanat işlerinde

Sezai Karakoç’un “Her çağda şartlar ne kadar ağır ve

kullanılmasını diğer kısmının ise posta yoluyla kendisi-

umutsuz olursa olsun inananlar için daima bir Nuh’un

Sezai Karakoç öldü. Bir devir kapandı. Alimler yaşadık-

ne gönderilmesini istedi. Şöhrete meyletmedi. Belki

gemisi vardır” sözlerinden sonra tüm zorlukların

ları çağı ve ötesini anlayan-anlatan kişiler oldukları için

de -kanaatimce- şöhrette afet olduğunu düşündü.

aşılabileceğine çok daha kalpten inanıyorum. Öyle ki

onların ölümü ile yaşadıkları toplumlar da bir parça

inanan asla ümitsizliğe kapılmamalı daima kadir-i

ölür. Düşünce dünyamızdan, edebiyatımızdan, şiirimiz-

mutlak olan Allah’a dayanmalı; kendini ümitsizliğe

den bir parça daha koptu.

Bildiğim Sezai Karakoç

sevk edecek her türlü söz, ortam, kişiden muhafaza etmeli.
Sezai Karakoç’un duyduğum ya da hatırladığım ilk şiiri,
Çocukluğumuz şiiridir.

Sınırları haritadan ibaret görmeyen, farklı coğrafyalar-

YORUM
Yusuf Kaplan
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Sezai Karakoç:

Zaman’ın sesi değil,
“ses”in zaman’ı
Üstad Sezai Karakoç, Rabbine kavuştu. Allah (cc)
rahmet eylesin. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.
Dünya ruhunu kaybetti.

Sezai Karakoç, hakikatin en hakikatli, en arı duru, en

mı? Sezai Karakoç, bunların hiçbiri değil yalnızca. Hepsi.

diriltici sesi ve nefesi çünkü günümüzde: O yüzden,
onun soluduğu nefesi soluyabilmek, verdiği sese kulak

Hem bu estetize, ayartıcı yok oluşlar çağında uykularımı-

kabartabilmek, Allah’ın bir lütfu bize.

zı kaçıran, ufkumuzu açan, umudumuzu artıran,
ufkumuza ufuk, umudumuza umut katan bir düşünür;

Ortaya işlenmesi ve geliştirmesi gereken güçlü bir

Zira Sezai Karakoç, nebevî hakikati soluyan, vahyin dile

hem bize hakikat deryasından diriltici, ruh üﬂeyici haber-

medeniyet mefkûresi koydu. Sanatıyla çığır açtı. Vahyin

geldiği, bizi kendimize getirdiği nebevî dili konuşan,

ler getiren bir sanatçı; hem de esen sert rüzgârların

ışığını yansıtan Nebevî ahlâkıyla İslâm’ın izzetini, Müslü-

nebevî dille yaşayan, yaşayan en büyük “sanatçı-düşü-

önünde dimdik, bilgece durarak, bu savurucu rüzgârlara

manın haysiyetini korudu.

nür”ü çağrımızın, hakikatin diriltici çağrısına gebe

hayat bahşedici diriliş aşısı yapan bir ahlâk anıtı.

çağımızın.
Öncülerin Öncüsü

Hakikat Eri, Çağın Bilgesi ve Diriliş Önderi
Nebevî sesin ve soluğun çağımızdan çekildiği bu donduSezai Karakoç, bu dünyada yaşayan biri değil: Pergelini

rucu kış mevsiminde, Hak aşkıyla yanan, hakikat ateşin-

Bir Hz. Nuh gibi, hiçbir kınayıcının kınamasına aldırış

ötelere ayarlamış ayrıksı bir bilge. Elbette burada nefes

de pişen bir çağdaş zamanlar bilgesi; çağın aşılmaz

etmeden hakikatin izini süren, insanlığı hakikatin hayat

alıp veriyor; ama iliklerine kadar içselleştirerek, hayat

sanılan ağlarını birer birer aşan bir hakikat eri; Kitab-ı

ve ruh bahşeden kurtarıcı gemisine çağıran; bir Hz.

hâline, hakikat hâline getirerek alıp verdiği, ilettiği, hep

Kâinât’ın bütün cömertliğiyle meyveye durması için

Eyüp sabrıyla hakikat sarayının taşlarını döşeyen; bir Hz.

ötelerin sesi ve nefesi.

Kitab-ı Hakikat’in “bahçelerinden” devşirdiği hakikat

Musa metaneti ve bilgeliğiyle ﬁravunların olmazlarını

meyvelerini bize cömertçe sunan bir diriliş önderi.

oldurtan, denizi ortadan yararak su üstünde hakikat
şarkısını besteleyen; bir Hz. İbrahim dirayetiyle ve

Hayatı ve ﬁkri, sanatı ve zikri, hep ötelerden sesleniyor bize: Ötelerin dünyasından her dem taze, hem

Üç Sezai Karakoç: Düşünür, Sanatçı, Ahlâk Anıtı

ren, ruhunu yok eden bütün putları yok etme mücadele-

dem yeni, hem dem yenilenen ve her dem yenileyen
taptaze ruh üﬂeyen haberler getiriyor hepimize.

direnciyle insanın gözünü körelten, zihnini kötürümleşti-

Sezai Karakoç kim? Düşünür mü, sanatçı mı, ahlâk anıtı

si veren ve nihayet, Efendimiz (sav) gibi, bütün zamanla-
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rı seferber eden, bütün zamanların çocuğu olabilen,

aynı anda hem sade hem de derûnî bir hakikat ﬁkri,

devşirilmiş derûnî ve sarıp sarmalayıcı, derin nefes aldığı

bütün zamanları kendi çocuğu kılabilen, bu dondurucu

insan/lık ﬁkri, millet ﬁkri, devlet ﬁkri, sanat ve hayat

için, hepimize çağları aşan bir ses bahşeden hakikatin

kış mevsiminin ortasında kanadı kırık bir kuş misali

düşüncesi ve ufku armağan etti.

şarkısını besteledi.

metin ve hakikatin bütün susuzlukları giderici, bütün

O yüzden bir “Sezai Karakoç”tan önce”, bir de “Sezai

Sembol Ne, İmge Nereye Düşer?

vicdansızlıklara son verici, bütün putları yere serici

Karakoç’tan sonra” var artık.

nefes alıp vermeye çalışan insanlığa rahmetin, merha-

ruhunu dirilten bir öncü: Öncülerin öncüsü, Sezai
Karakoç.

O yüzden Sezai Karakoç’un şiiri, imaj şiiri değildir.
Hakikat Şarkısının Bestecisi

Sembolün şiiridir. Hakikatin ipuçlarının, izdüşümlerinin
şifrelendiği, gizlendiği, beslendiği, bestelendiği her dâim

Sezai Karakoç’tan Önce ve Sezai Karakoç’tan Sonra

O yüzden, bütün insanlığın düşünce ve sanat, ahlâk ve

keşfedilmeyi bekleyen, yeniden keşfedilebilen sembo-

hakikat tarihinde en mümbit ve en muhkem yolculuğu

lün şiiri.

O yüzden bütün insanlığa seslenebilecek hakikat

o yaptı çağımızda. Ve bizi en derin, en temel ve ilk

medeniyeti ﬁkrinin ilk sahih ve sahici kurucusu Sezai

kaynakla o buluşturdu, bizi komşu yaptı ona.

Karakoç’tur: Üstad Sezai Karakoç’tan önce, sadece

İmaj, şiirin düşmanıdır. İmaj, yüzeydir sadece: Hakikatin
üstünü örten kabuk. O yüzden şiiri öldürür imaj. Sadece

Batılı kavramlarla ve perspektiﬂerle düşünmeye çalışan

O yüzden hem bize, hem de başka dünyalara seslenebi-

ama her çırpınışında bir kez daha düşen ve düşüren

lecek kanatlandırıcı dili o kurdu. Çağrısı çağını kuracak

kişiler vardı sadece.

çağlayanı, çağlaya çağlaya akan nehri andıran

şiiri değil, hayatı da, hakikati de.
İmaj, zamanın sesidir sadece. Sembolse, sesin zamanı.

muazzam ve muazzez nebevî dili o inşa etti ve armağan
Medeniyet ﬁkri, ilk kez Sezai Karakoç’la birlikte, Yaratıcı

etti bize.

tasavvuru ekseninde, bütün hayatı ve varlığı kucakla-

İşte bu nedenle, Sezai Karakoç, sanatıyla, düşüncesiyle
ve ahlâkıyla yalnızca zamanın sesi değildir; aynı zaman-

yan, bütün insanlığa vahyin var edici, hakikatten haber-

O yüzden Sezai Karakoç’un düşüncesi gibi, şiiri ve

da ve daha çok da zamanları aşan sesin aşkın nefesi,

dâr edici doyumsuz hakikat yolcuğunu muştulayan asıl

estetiği de, hep ötelere ayarlı, mülk âleminin yok edici

hakikatin diriltici, ruh bahşedici derûnî sesinin

kaynağına, asil menbaına, durmadan akan, herkesi ve

duvarlarını, boğucu sınırlarını ve derin nefes almayı

zamanı’dır.

heryeri sulayan pınarına kavuştu ve bize hakikatli ama

zorlaştırıcı sınırlamalarını aşarak melekût âleminden

Kızaran ufka selam
Süleymaniye’den Beyazıt’tan
Mutlaka olmak isterim
Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda
Gün de doğar gün de doğar
Bir gün mutlaka gün doğar
Gün doğmadan neler doğar
Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

ARAŞTIRMA
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On sekizinci yüzyılda özellikle Batı’da genişleyen

kadınların daha ilmî kitaplar okumasına izin yoktur;

adına büyük bir tehlike olarak kabul edilmekteydi, zira

okur kitlesi yeni okur-yazar ilişkilerini beraberinde

çünkü (en azından tarihin belirli bir döneminde) evde

romanlar insan tahayyülünü çok geniş bir noktaya

getirdiği gibi yeni (edebî) türleri ya meydana getirdi ya

okumaya ayıracakları zaman daha fazladır; çünkü

taşımaktaydı. Herhangi bir sabit zemine oturtulamayan

da bunları destekledi.

heyecanlı mizaçları sayesinde hülyalara dalmaya daha

roman, kendisini en çok reddeden, inkâr eden türdü. On

Rönesans sonrası bir fenomen olan roman türü özellikle

müsaittirler; ve çünkü (ki bu çünküler devam ettirilebi-

sekizinci yüzyılda yazılan kimi romanlar kendilerinin

on sekizinci yüzyılda hızlı bir yükselişe geçti. Romanın

lir) romanın işleniş biçimi kadınların çalışmasını akla

roman olmadığını söylemekteydi. Sonuç olarak karşımı-

yükselmesinin, az önce söylediğimiz okur-yazar ilişkisiy-

getirmektedir.” Kadınlar ile roman arasındaki ilişkinin bu

za ilginç bir manzara çıkmaktadır: Bir yandan roman

le bir bağı bulunmaktaydı. Yeni okur kitlesi artık Kral

denli yoğun olması, okur kitlesini daha geliştirir, genişle-

okumak yeni okur kitlesi için artık vazgeçilmez hâle

Arthur’un başına gelenleri veya Yuvarlak Masa Şövalye-

tir ve okur kitlesinin genişlemesi romanın konumunu

gelmiştir, öte yandan romanlar pek de üst sınıf kültürü-

lerini, kendileri gibi yaşayan karakterlerin (kahramanla-

daha da sağlamlaştırır.

ne aitmiş gibi görünmez. Öyle ki roman, roman olmadı-

Bunun bir sonucu olarak,

ğını ispat etme gereksinimi duyar. Her ne olursa olsun,

rın) başına gelenlerden daha az merak ediyordu. Elbette
Sir Gawain hikâyeleri okunmaya devam ediyordu, fakat

Stendhal, 1832'de Kont Salvagnoli'ye yazdığı bir mektup-

Yahya Kemâl’in, bizde olmayışından yakındığı şey (yani

insanlar Mr. Darcy ile Elizabeth’in veya Abel Magwitch

ta, "Fransa'da taşralı kadınların en büyük meşgalesi

nesir), roman sayesinde Avrupa’ya çok fazla şey katmış-

ile Pip’in gerçekçi hikâyesini fazlasıyla önemsemekteydi.

roman okumaktır. ... Bu kadınlar yaşadıkları hayatı bir

tır. Yahya Kemâl’in bizde gördüğü en mühim eksikler-

Bunun ilginç olduğu söylenebileceği gibi son derece

romana

den birisi “resimsizlik”, diğeri ise “nesirsizlik”tir. Kendi

seküler veya son derece insanî bir durum olduğu da

okumakta buluyorlar." demektedir. Özellikle on

ifadeleriyle, “Milliyetimizi kendime göre, idrak ettiğim-

söylenebilir, fakat her halükârda insanlar kendi hayatla-

dokuzuncu yüzyılda romanlar ile kadınlar arasındaki

den beri dilimden düşmeyen bir cümle budur: ‘Resimsiz-

rından bir şeylerin yansımalarını okumayı cezbedici

yakınlık o denli kanıksanmıştır ki, Gurur ve Önyargı’nın

lik ve nesirsizlik’ (Bu) iki fecî noksanımız olmasaydı bizim

bulmaktaydı.

sinir bozucu ve hımbıl karakterlerinden Mr. Collins

milliyetimiz bugün olduğundan yüz kat daha kuvvetli

roman okumadığını söylediğinde Mr. ve Mrs. Bennett’ın

olurdu…”

Kadınlar ile roman arasındaki ilişkinin üzerinde ise

çeviremediklerinden,

teselliyi

romanları

kızları şaşkınlıklarını gizleyemez.
Bu eksik, romanı olan bir medeniyet için kesinlikle

ayrıca durmak gerekir. Walter Siti’nin tabiriyle, roman
söz konusu olduğunda “odak noktasında kadın okurlar

Elbette romanlar ile kadınlar arasındaki bu yakınlık fazla

geçerli değildir. Yukarıda bahsettiğimiz, hızla yükselişe

yer almaktadır. … Öyle görünüyor ki, kadınlarla roman-

hoşa gitmemiştir. Ama meseleyi daha geniş bir açıdan

geçen yeni okur kitlesi geçtiğimiz yüzyılların adeta her

lar arasında özel bir yakınlık bulunmaktadır, çünkü

görmekte fayda var. Esasında romanın yükselişi herkes

ânının kayıt altına alınmasını sağlayan bir türü, romanı
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ayakta tutmuştur. Hemen her romancı kendi yaşadığı

Nesir ﬁkri bir medeniyetin aklına aniden gelmemiştir;

her zaman daha keyiﬂi ve kolaydır. Fakat bu coğrafya-

çağın farklı bir veçhesini görmüş ve kayda geçirmiştir:

öncesinde büyük bir yazın geleneği yer almaktadır.

nın insanları olarak aklımızda tutmamız gereken bir

Jane Austen “sanayi romanları” olarak bilinen roman

Shakespeare’in Hamlet’i veya Kral Lear’ı asırlar arasında

keyﬁyet var: bizler birkaç yüzyıl önce okumamız

türüne dahil edilebilecek eserler kaleme almamıştır.

köprü kurar. Onlar hem bir roman gibi sahicidir hem de

gereken romanları henüz okumadık ve bu romanlar

Ekseriyetle onun eserlerinden, 1800’lerin başlarında

Shakespeare tragedyalardan çok fazla unsuru bu eserle- üzerine düşünmedik. Henüz Robinson Crusoe romanını

Manchester’da yaşayan işçilerin hayatlarına dair

rine taşımıştır. Roman, insan hayatının ne kadar düzyazı- farklı okumalara tabi tutmadık örneğin. Oysa bunlar

edineceğimiz pek fazla bilgi yoktur, fakat buradaki

sıysa Kral Lear da o denli bir insan hayatının düzyazısıdır. Batı’da büyük oranda halledildiği gibi klasikler üzerine

eksiği Charles Dickens’ın romanlarıyla kapatmak

yapılan sistematik çalışmalar hâlâ sürüyor. Bizlerse

mümkündür. Charles Dickens’ın romanlarında, örneğin

Günümüzde roman elbette geçtiğimiz asırlarda “nesirsizlik” eksiğini henüz gidermeden adeta üzerinden

sürekli hor görülen çocuklar bir dönem hakkında bize

olduğundan farklı bir noktadadır; bugün pek az yazar

çok şey söylemektedir. Sadece çarkları daha hızlı dönme-

Tolstoy’un Savaş ve Barış’ı kadar uzun bir roman yazma- ancak o türün hazmedilmesinin ardından erişilmesi ve

ye başlayan kapitalizm hakkında değil, iç yaşantısı

yı göze alabilir. Bunun en temel nedeni artık romanların

geliştirilmesi gereken yeni sanatsal üretim tekniklerine

itibarıyla birey hakkında izlenimler edinmek biraz da

çok fazla satmıyor oluşudur. Bir edebiyat eleştirmeninin

erişmek için yüz geri ediyoruz. Az önce söyleneni tekrar

roman sayesinde mümkündür. Romanlar bize on

dediği gibi, artık hepimiz okur-yazarlık sonrası bir

etmek pahasına, bunun bir “üzerinden atlama” olduğu

dokuzuncu yüzyılda kentli insanlar olmanın ne demek

toplumda yaşıyoruz. Elbette romanlar bu durumdan

çok barizdir ve biz bunu yapıyoruz. Dolayısıyla bu

olduğunu da öğretir. Dostoyevski’nin kimi romanlarında-

payını almaktadır. Buna karşılık on sekizinci yüzyıl

açıdan da tarihî seyrimizde değişen pek bir şey yok

ki karakterler Tanrı’nın varlığına inanır, fakat Tanrı’ya

romanlarının, kendi dönemlerinde çok satan bir tür

gibi.

pek itimat etmez; Dostoyevski’nin karakterleri on

olduğunu unutmamakta fayda var. Roman ulvî bir

dokuzuncu yüzyılda yaşamanın ne demek olduğuyla

makama sahip değildir, romancı da öyle. İlk romancılar

alâkalı önemli ﬁkirler vermektedir. Nitekim Dostoyevs-

o devasa romanlarını para ve şöhret için yazmışlardır.

ki’nin kendisinin yazdığı bir mektupta, böylesi bir asırda

Fakat bugün böylesi romanlar yazmanın tam tersi bir

yaşamanın aynı anda hem inanç hem de şüphe eden bir

etki meydana getireceği yüksek bir ihtimaldir.

birey demek olduğunu okuruz. Roman ile hayat, yaşam
mücadelesi bakımından da varoluşsal konum açısından

Şu hâlde roman terk ediliyor diyebilir miyiz? Büyük

da veya uçup giden detaylarda da kesişmektedir.

oranda, evet. Yazılanı okumaktansa oynanırken izlemek

atlıyoruz. Henüz hazmedip içselleştirmediğimiz bir türü,

KASIM 2021

BİYOGRAFİ
Yusuf Temizcan

16

y.temizcan@gmail.com

İlim Uğrunda Bir Ömür

Muhammed

Hamidullah

Mütevazılığı, nezaketi, dünyaya rağbetinin az

İlim bazıları için maişet meselesi iken, bazıları için aşk

inceler. Pek çok belgeyi yeniden yorumlar. Sorbon-

olması, para ile ilgili her şeyi elinin tersiyle itmesi,

oluyor. Bir kere tutulunca ömür boyu tutku ile devam

ne’da “İlk dönem İslam diplomasisi ve Hz. Peygambe-

hayatını ilme adaması, en kapsamlı siyer çalışmaların-

eden bir aşk. Mesai kavramının olmadığı, her an ve her

rin savaş mektupları” hakkında ikinci bir doktora tezi

dan birini yapması ile tanındı ve anıldı. Hiç evlenmedi.

yerde çalışmaya hazır olunan bir hâl bu. Hamidullah

sunar.

Hazırladığı hiçbir eserden telif ücreti almadı. Layık

ikincilerden. Gitmediği büyük kütüphane kalmaz

görüldüğü ödülleri kabul etti ama maddi karşılığı

neredeyse. Doktora döneminde Mekke, Medine,

Ülkesine döndükten sonra Haydarabad’daki Osmani-

olanları başka kurumlara hediye etti. Ulaşımın zor

Beyrut, Şam, İstanbul ve Kahire’deki kütüphanelerde

ye Üniversitesi’nde İslam Hukuku ve Devletler

olduğu zamanlarda bir kaşif edasıyla ilim yolunda pek

araştırmalar yapar. Avrupa ve Kuzey Afrika’ya aynı

Hukuku alanlarında profesör olarak görev yapar.

çok ülke gezdi. İstanbul’da 25 yıla yakın yaşadı. 10 dil

sebeple ziyaretler gerçekleştirir. Zihnindeki meseleyi

Haydarabad’ın bağımsız bir devlet olması için yapılan

biliyordu. Neredeyse 100 yıl “dünya sürgününde” idi

sağlıklı bir zemine oturtabilmek için yazma eserlere ve

çalışmalara katılır. Bu yüzden Hindistan devleti

ama O hep başka dünyaları hayal etti.

farklı dillerdeki çalışmalara yoğunlaşır.

nezdinde makbul biri değildir. Hindistan Haydarabat’ı
işgal ettiğinde artık doğup büyüdüğü şehirden

Şubat 1908’de Hindistan’a bağlı Haydarabad şehrinde

Çift Doktora

8 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğar. Ailesi

ayrılmalıdır. Hindistan ve İngiltere topraklarına girmesi yasaklanır. Fransa’ya sığınma başvurusu yapar ve

köklü bir ilim geleneğine sahiptir. Arap müfessir ve

1932’de İstanbul’a geldiğinde Beyazıt Devlet Kütüpha-

kabul edilir. Vatansız (heimatlos) statüsünde yaşar.

mutasavvıfı Mahmdum Mehaimi (ö. 1432), dedelerin-

nesi’nde çalışmalar yapar. Şerafettin Yaltkaya, İsmail

Muhalif tavrından dolayı bir daha ülkesine dönemez.

dendir. Babası başmüftülerden Ebu Muhammed

Saib Sencer, Osman Rescher gibi ilim adamlarıyla bir

Halilullah’tan alır ilk eğitimini. Medrese tahsili görür.

araya gelir. Bu dönemlerde kendi memleketinde

En meşhur kitabı olan “İslam Peygamberi”inin Türkçe

Camia Nizamiyye’ye gider. Şu anki yüksek lisans

üniversitede Arapça ve Urduca dersleri verir. “Islamic

baskısındaki giriş bölümünde, “Türkiye’ye ve Türk

derecesinde anlayabileceğimiz ‘mevlevî kâmil’ unvanı-

Culture” dergisinin Avrupa muhabirliğini yapar.

milletine karşı pek az kimse tarafından bilinen özel bir

nı alır. Devletler hukuku alanında yoğunlaştırır akade-

Almanya’da tezini tamamladıktan sonra bizde Necip

hissiyatım vardır.” der ve şöyle devam eder: “Türklerin

mik çalışmalarını. 1929’da Haneﬁ alimlerinin eserlerini

Fazıl ve Nurettin Topçu’nun tahsil gördüğü Paris’teki

kitaba karşı duydukları büyük tutku ve zevk hakkında

yayımlamak niyetiyle başlatılan "Meclisü İhyâi'l-Maa-

Sorbonne Üniversitesi’ne gider. Fransız oryantalist M.

bende büyük bir tesir husûle getirmiştir. İstanbul ise

riﬁ'n-Nu'maniyye"nin kurucularındandır.

Gaudefroy-Demombynes ile birlikte yazma eserleri

sahip olduğu kütüphane zenginlikleri ve ilmi muhitler-
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de tanıyabildiğim faziletli alimlerinin yüksek seviyeleri

Esas olarak devletler hukuku çalışmasına rağmen

akılcı davrandığı için eleştirilir. Mucizeler başta olmak

ile gönlümü son derece heyecanladırmıştır.”

O’nu asıl bugüne taşıyan siyer alanında önümüze

üzere pek çok konuya akılcı yönü ağır basan açıklama-

koyduğu ufuk açıcı eserlerdir. Bugün Türkiye’de hâlâ

lar yapar. Mi’rac hadisesini de geleneğe aykırı bir

en güvenilir siyer kaynaklarından biri Hamidullah’ın

biçimde anlatır.

“Ömrümün En Verimli Yılları”

çalışmasıdır. Ayrıca Türkçe’ye “Aziz Kur’an” adıyla
Türklerin de ona karşı muhabbeti vardır. Öyleki Milli

çevrilmiş bir çalışması vardır. “İslam Tarihine Giriş”,

Türkçeye hâlâ kazandırılmamış eserleri ve yeniden

Eğitim Bakanlığı, Türk yazılı edebiyatının gelişmesine

“İslam Müesseselerine Giriş” ise diğer eserleridir.

basılmayı bekleyen çalışmaları var. Umarız onlar da

yardımcı olduğu için Hamidullah’a bir ödül verir. Bir

Beyan yayınları Hamidullah’ın Türkçedeki tüm eserle-

yayımlanır. Kitapçık olarak hazırladıkları, verdiği

kültür vakfı da “Türk Milli Kültürüne Hizmet Şeref

rini yayınlamaktadır.

derslerin notları, dergilerdeki yazıları vs. Türkçede
kendisi hakkında yazılmış pek çok makale var, bunlar

Armağanı” ödülünü sunar. 1952’den itibaren tam 25 yıl
Tam 10 Dil Biliyordu

da bir derleme olarak yayımlanabilir.

araştırmalar yapar. Fuat Sezgin asistanları arasındadır.

Hintçe ve İngilizce ile yetebilecekken bunu kendisine

Sağlık sorunları sebebiyle 1996’da ABD’nin Florida

Ankara ve Erzurum’da üniversitelerde İslam hukuku

zûl addederek Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça,

eyaletindeki akrabalarının yanına gider. 2002’nin son

dersleri okutur. Türkiye’nin pek çok şehrinde konfe-

Arapça, Farsça, Urduca ve Türkçe öğrenir. Medine’de

aylarında 96 yaşında vefat eder. Kabri Jacksonville’de-

ranslar vermiştir. Derslerini takip edenler arasında

bulunduğu sıralarda Mescid-i Nebevi’de kıraat alimi

ki Müslüman kabristanındadır. Hamidullah ile birlikte

Hayrettin Karaman, Bekir Topaloğlu, İhsan Süreyya

Hasan b. İbrahim eş-Şair’den kıraat ve talim dersleri

uzun yıllar çalışmış ve Türkçedeki çoğu eserini çevirmiş

Sırma gibi isimler vardır. “İslam Peygamberi”nde bu

tahsil edip icazetnamesini alır. 1950’lerde Pakistan

olan Salih Tuğ, vefatının ardından “Günümüzde,

konuda şöyle der: “Bu yıllar boyu süren Türkiye’deki

Devleti’nin ilk anayasası oluşturulurken hazırlıklara

ilahiyat fakültelerimizde onun metot ve görüşlerinden

çalışmalarım ömrümün en verimli, en zevkli geçen

katılır. Fransa’da İslam Kültür Merkezi’nin kurulmasına

yararlanarak yetişmiş son derece geniş bir ilim adamı

kısımlarıdır. Üniversite’deki çalışmalarım dışında kalan

öncülük eder. “France-Islam” dergisini çıkarır.

grubu vardır. Özellikle siyer alanında 20. yüzyıla tartış-

boyunca İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları
Enstitüsü’nde misaﬁr profesör olarak dersler verir ve

masız damgasını vurmuş çok büyük değerlerden biri

zamanlarımı kütüphanelerde geçirdim. Özel defterlerime kaydettiğim değeri çok yüksek ilmi malumat-

Tarihi bir bilgiyi sadece tekrarlamak onun için kabul

Hakk’a yolculuk etti.” demiştir. Allah’tan kendisine

tan ayrı, İslam kültür mirası içinde pek mühim yer

edilebilir bir şey değildir. Metinlerde geçen her yeri

rahmet diliyoruz, mekanı pür nur olsun.

tutan bir çok el yazması eseri de keşfetmek şereﬁne

görmek için gayret eder. Her tarihi verinin ardından

nail oldum.”

karşılaştırmalı olarak kendi yorumunu sunar. Yer yer
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Soruyu, “her şey öğrenilebilir mi?” sorusuyla

gibi konuların konuşulma şartlarına işaret edilmesi

daş bunu anlamadığında, ya da yanlış anladığında bu

karıştırmamak gerekiyor. Gerekli istek ve mesai

olarak da anlaşılabilir. Bu şartların ne olabileceği

bir tahribata yol açar mı? Daha çok hayır mı getirir

olduğu sürece insanın her şeyi öğrenebileceği elbette

noktasında da, yine peygamberin başka bir örnekliği-

yoksa şer mi?.. Bu soruları sormak, popüler ilmi cema-

iddia edilebilir. Fakat öğretmek, başka bir şey. Teoman

ne başvurabiliriz: Peygamberimiz, bir kişiyi tıbbi bir

atten aforoz edilmeniz demektir. Çünkü yeterli ilmi

Duralı hocanın, lise öğrenciliği sırasında bir öğretme-

konuyla ilgili olarak yanlış yönlendirerek ölümüne

cesarete sahip değilsinizdir. Çünkü ilim bu, her şey, her

niyle arasında geçen bir diyalogu anlattığını anımsıyo-

sebep olanlara şiddetle sinirlendiğinde, “bilmediklerini

yerde, her şekilde konuşulabilmelidir.

rum: Kendisinden bir şey isteyen öğretmenine,

sorsalardı ya. Cehalet derdinin ilacı, sormaktır.” diye

“neden?” diye soramadığını söyleyip devamında,

çıkışıyor. Demek ki bir şeyi sormanın ya da konuşma-

Bu açık, çok açık bir yanlış. Peki yanlış bu noktada

mealen, şöyle demişti hoca: (neden? sorusunu kaste-

nın yerleri, dahası, birtakım ilmi şartları var.

duruyor mu? Durmuyor. Bir de anlamadığı, yanlış
anladığı, hatta kendisine akıl verenler gibi anlamadığı

derek) “O zaman böyle saçma sapan sorular yoktu.
Mesela bir öğretmeniniz bir şey söylediğinde, ‘neden’

Şimdi, bu son çıkarımı kendi kendisine yapamayan

için dinleyici ya da okur suçlu oluyor. Artık daha çok

diye soramazdınız.”

birine öğretmemizin, bırakın öğretmeyi, kabul

mu oluyor yoksa son zamanlarda daha görünür mü

ettirmemizin bir imkânı olup olmadığını düşünelim.

oldu, bilmiyorum ama şu tarz bir hikâyeye şahit

Bu tecrübeyi, “hiçbir büyüğe ya da mesela bir öğret-

Bugün entelektüel tartışmalar, ilmi meseleler giderek

oluyoruz sık sık: Herhangi bir hocamız, ilgilendiği

mene itiraz edilemez, soru sorulamaz” gibi kısır bir

daha yanlış, daha isabetsiz bir yerden tartışılıyor. Ne

meselelerle ilgili bugüne kadar getirmiş olduğu kana-

noktadan anlamanın bir anlamı var mı? Tabii ki yok. Bu

zaman, nerede “böyle bir soru olmaz”, ya da “bunun

atlerinden uzaklaşıyor. Ya da, şimdiye kadar belli bir

tecrübeyi, bir şeyi sormanın anlamlı olduğu yerler var,

yeri burası değil” deseniz, sansürcülükle itham

türlü yorumladığı ilmi müktesebatını, artık başka bir

fakat, anlamsız olduğu yerler de var şeklinde anlamak

ediliyorsunuz. Halbuki bunların bir kısmı alimlerin

sonuca varacak şekilde yorumlamaya başlıyor. Bu

gerektiği kanaatindeyim. Bir başka örnek olarak,

ömürlerini verdikleri, yine de çoğunu çözemedikleri

olabilir mi? Elbette olabilir. Hatta bu süreç, ilmin bir

peygamberin kader bahsinde sahabeyi uyarması

meseleler. Bir televizyon programında ya da sosyal

tariﬁ olarak bile tanınabilir. Dahası, bu farklılığın iyiye

düşünülebilir. Bu uyarı, kaderin konuşulmasının kayıt-

medyada nereye kadar tartışılabilir? Ne kadar vuzuha

doğru ya da kötüye doğru olması da değil mesele.

sız şartsız yasaklanması olarak anlaşılabileceği gibi, bu

kavuşturulabilir? Dinleyen, bizim gibi, sıradan vatan-

Çünkü iyiye doğruysa, ne âlâ. Bize göre kötüye
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doğruysa da bu, şahsi bir şeydir. Bunların çok hassas

taraftan reklamlar fışkırırken, bir sürü insan birbirinin

mevcut değilse o şeyi yapmamanın daha isabetli

meseleler olduğunu, şairin deyişiyle bir telin kopması-

sözünü keserken, en dokunulmaz şeyle alay edilirken

olabileceğini görebilmek gerekir. Bu ilişkinin görüle-

nın herhangi bir ahengi ebediyen kesebileceğini

bir alimin ömrünü adadığı mesele çözülebilir mi? Ne

mediği bir yerde, bu ilişki öğretilemez.

bilmek gerekli. “Bu kötüye doğru” diyeceğimiz şeyin

kadar sarih ifade edilebilir? İnsanlar bu ifadeyi ne

bizim başımıza da gelebileceğinin farkında olunmalı.

kadar sağlıklı anlayabilir? Yetişkin bir insanın hayatının

Bu öğrenilmesi gereken fakat öğretilmesi muhteme-

Dolayısıyla, kimseyi gidişatından dolayı kınamamak

temellerini sarsan bir dönüşümün sancıları, sosyal

len imkânsız olan bağlantının, son dönemlerin en

da gerekli. Fakat, mesele bu değil. Klasik kanaatlerden

medya aracılığıyla mı tezahür etmeli? Bunları paylaş-

meşhur tartışmalarından biriyle, Z kuşağı meselesiyle

uzaklaşır ya da onları artık farklı bir şekilde anlamaya

mak şart mı? Şartsa, bunu yapmak için daha isabetli

de yakından bir ilişkisi bulunuyor. Z kuşağı, yetişkinle-

başlarken, bazen, söz konusu klasik kanaat ya da

mecralar mevcut değil mi? Bu tarzın yanlış olduğunun

rin elindeki pimi çekilmiş bir bomba gibi: Sempati

inançları taşımaya devam edenler bu kanaat ya da

ayırdına, en çok bugünlerde varmış olmamız gerek-

duyulamıyor ama kızılamıyor da. Yetişkinler onları

inançlarından dolayı itham edilmeye başlanabiliyor.

mez miydi? Bir salgın sürecini yaşarken, tıbbi mesele-

anlamıyor, onlar yetişkinleri anlamak bile istemiyor.

Mesele bu.

lerle ilgili herkesin, her yerde, istediği gibi konuşması-

Bilgisayarın ya da telefonun ekranıyla baş başa, coğra-

nın sonuçlarına yakından şahit olduk. Tıpkı tıbbın ciddi

ﬁ ya da ahlaki hiçbir sınırlamanın olmadığı bir dünyada

Halbuki en çok, bulunduğu yere şüpheyle gelmiş

bir uzmanlık işi olması gibi, dini meseleler de ciddi bir

istedikleri gibi gezinebiliyorlar. Bunun korkunç sonuç-

birisinin insanların itham etmeden önce tereddüt

uzmanlık işi değil midir? Problem sadece yanlış şeyle-

ları olabileceği gibi, çok büyük avantajları da olabilir.

etmesi gerekmez mi? Artık terk etme ya da dönüştür-

rin söylenmesi de değil. Doğru şeylerin yanlış yerde

Şimdilerde, maalesef, korkunç sonuçlar ağır basmak-

me noktasına geldiğim kanaat ya da inançlarımı yıllar-

söylenmesini de, bir problem olarak tecrübe ediyoruz.

ta. İlginç olansa bu dünyanın, sosyal medyanın üzerine

ca taşıdıysam, başkaları da onları hala aynı şekilde

Bir tıp doktorunun bir ameliyatın teknik bir detayını

ciddi bir şekilde düşünmektense, neredeyse tamamıy-

taşıyor olamaz mı? Benim terk etme ya da dönüştür-

televizyonda tarif ettiğini ve bizim de o tekniği evde

la “gençlerin dilinin yakalanması”na odaklanılması.

me ihtiyacı hissetmem, o kanaat ya da inançların

uygulamaya kalktığımızı düşünün. Bu ne kadar sağlıklı

Gençliğin seviyesinin tespit edilebilmesi ve bu seviye-

yanlış olduklarını garanti eder mi? Klasik dediğimiz

bir süreç olabilir?

ye mukabele edebilmek elbette önemli. Fakat bu dilde

inançları, geleneksel sıfatıyla da belirleyebiliriz. Çok

yanlış ya da seviyesiz olan bir şeyler varsa, bunlar da

fazla fark etmez. Hemen hemen her şey için olduğu

Şimdi, bu sorularla cevapları arasındaki ilişki, öğretile-

ayıklanabilmeli. Sadece bir dilin yakalanmasına odak-

gibi gelenek de kusursuz bir şey olmadığı gibi, kusur-

bilir bir şey midir? Ludwig Wittgenstein, beste ile icrası

lanır, o dilin mahiyetini eleştirel bir düşüncenin konusu

dan ibaret bir şey de değil. Geleneği bir şeyi anlamanın

arasındaki ilişkiden bahseder: Müzikten anlamayan

yapmazsanız, söz konusu dili giderek meşrulaştırmış,

imkânı olarak değerlendiren çağdaş felseﬁ akımların

birisi için kâğıdın üzerindeki işaretlerle icra arasında

her yeri kaplamasına müsaade etmiş olursunuz.

bile bulunduğu, malum. Fakat biz tartışmanın sınırla-

hiçbir bağlantı yoktur. Bir de aynı işaretlerle icrası

Zannediyorum, bugün olan bu: Tamamen değilse bile

rında kalalım.

arasındaki ilişkiyi, bir müzisyene soralım. İşte o

çok büyük bir oranda hüküm süren zeminsiz, alaycı,

ilişkinin görülebilmesi gerekir. Bir şeyi yapmanın yeri

seviyesiz, laf anlamaz bir dil.

Televizyonda, gazetede ya da sosyal medyada: Her

ve birtakım şartları olduğunu, bu yer ve şartlar
Böyle bir atmosferde, bu dile ayak uydurmak değil,
ondaki sorunlu taraﬂarın yüzeye çıkarılmasına, görünür kılınmasına odaklanmak ve bu sorunlara müsamaha göstermemeyi hedeﬂemek gerekiyor. Bunun
yolu da, hangi sebeple olursa olsun söz konusu dilin
peşinden gitmemek, kendimizi o dil ile ifade etmemek. Büyüklerimize, hocalarımıza da çokça sorumluluk düşüyor bu noktada. Öğretilmesi imkânsız, fakat
öğrenilmesi mümkün olan bir şey, her şeyin, her yerde,
her şekilde ifade edilmeyeceği esası ortaya halim bir
şekilde fakat açıklıkla koyulmalı. Öğretilemez, fakat
öğrenilebilir. Bunun yolu da sıklıkla, mümkünse her
yerde öğrenilmesi gereken şeyin görülmesi.
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Uluslararası sistemde birçok değişimi beraberin-

Asya-Pasiﬁk’e çevirmiştir.

aktör olma isteğinin, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin akabinde daha da arttığı söylenebilir.

de getiren ve bir dönüm noktası olarak atfedilen 11
Eylül 2001 terör saldırıları, başta Amerika Birleşik

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından güç

Devletleri (ABD) olmak üzere uluslararası toplumda

boşluğunun yaşanacağı tahminlerinin dillendirildiği

Afganistan’da Ağustos ayının ortalarından itibaren

büyük etkiler yaratmıştır. ABD’nin uğradığı terör

dönemde Taliban, ülkedeki yönetimi tamamıyla ele

ülkede hakimiyetini giderek kazanmaya başlayan

saldırılarının ardından El-Kaide’nin eylemleri kabullen-

geçirmiştir. Bu durum ise Rusya’nın dikkatini fazlasıyla

Taliban, ABD’nin çekilmesinin hemen ardından ülkede

mesi ve ardından ABD’nin Afganistan’a müdahalesi

çekmektedir. Dahası Rusya, ABD’nin Afganistan’dan

yönetimi tamamen ele geçirmiştir. Taliban’ın ülke

gerçekleşmiş ve ABD ülkede yaklaşık yirmi yıl boyunca

çekilmesinin askeri ve siyasi başarısızlık emaresi

yönetimini ele geçirmesi hem yerel halkta hem de

bulunduktan sonra 2020 yılının Şubat ayında Taliban

olduğunu düşünürken, oluşacak güç boşluğundan

uluslararası toplumda bazı endişelerin doğmasına

ile yaptığı anlaşma sonrasında ülkeden çekilme kararı

faydalanmak isteyecek olan cihatçı grupların iç

neden olmuştur. Özellikle Taliban’ın dini anlamda bir

almıştır. ABD’nin böyle bir karara varmasının ardında

karışıklıklara ve bu karışıklıkların oluşturacağı güven-

yönetim tercihi, dini hususları uygulama noktasında

bir takım sebeplerinin olduğunu söylemek mümkün-

lik sorunlarının yakın çevresine sıçrama ihtimalinden

hatalı ya da dar bir yorumla hareket edebilme ihtimali,

dür. Özellikle ABD eski Başkanı Donald Trump’ın bir

de oldukça endişeli gözükmektedir.

ülkede başta kadın ve kızlar olmak üzere Afgan vatandaşları üzerinde büyük bir endişe yaratmaktadır. Bu

seçim vaadi olarak çekilmeyi gündeme getirmesinin
nedeni ABD kamuoyunun göstermiş olduğu tepkiydi.

Taliban’ı 2003 yılında terör örgütü listesine ekleyen

ihtimalin gerçekleşme olasılığını iyiden iyiye düşün-

Trump döneminde harekete geçilen durum, ABD’nin

Rusya, son yıllarda Afganistan’da bazı süreçlerin

meye başlayan uluslararası toplum da benzer kaygıla-

yeni başkanı Joe Biden ile hayata geçmiş ve ABD

işlemesinde etkin bir aktör olarak rol oynamaktadır.

rı taşımaktadır. Afganistan’da Taliban yönetiminden

Afganistan’dan resmi olarak 31 Ağustos 2021 tarihinde

Nitekim Rusya’nın Afganistan’da siyasi meselelerde,

kaynaklı bir insani krizin doğmasını istemeyen ulusla-

tamamen çekilmiştir. Yaşanan bu gelişmenin arkasın-

aralarında Taliban’ın da bulunduğu gruplara arabulu-

rarası toplum, Taliban hükümetini resmen tanımasa

da da bazı nedenleri aramak mümkündür. Özellikle

culuk yaptığı da bilinmektedir. Aslında Rusya’nın

da diyalog kanallarını tamamen kapatmamayı da

son on yılda Çin’in hızlı yükselişi, değişim gösteren

ülkede uzun süredir, günümüzde yaşanabilecek konu-

tercih etmektedir.

uluslararası

hegemonyasının

ları öngörerek hareket ettiği söylenebilir. Rusya’nın

tartışılması ve sorgulanmasını beraberinde getirmiş-

böylesi hamlelerde bulunmasının ana nedeni de yakın

Afganistan’da yaşanılan/yaşanılacak konuya sadece

tir. ABD statükosunu korumak adına belirli hamleler

periferisinde ve komşu ülkelerinde doğabilecek

insani kriz noktasından bakılması, konunun sacayak-

yapmak üzere, dünyanın birçok farklı noktasından

güvenlik sorunlarını kontrol altına alabilecek kabiliye-

larından birinin eksik olmasına neden olacaktır. Çünkü

elini “kontrollü bir biçimde çekmeye” başlamıştır. Bu

te erişmek istemesidir. Dolayısıyla Rusya, Post-Sov-

bölgede oluşacak/oluşan güç boşluğu bazı grupların

çekilmelerin ardından da tüm dikkatini, Çin’in yükseli-

yet (Sovyet Sonrası) coğrafyasında sorunları çözen,

ülkede mücadele içerisinde yer alabileceği ve bunun

şini engellemeye dönük hamleler yapmayı planladığı

işbirlikleri oluşturan ve güvenliği sağlayan bir başat

da bölgesel bir güvenlik krizine mahal verebileceği

sistemde ABD’nin
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öngörülebilir bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Böylesi gergin ve belirsiz bir ortamda Rusya’nın

yavaş yavaş uluslararası topluma entegresi hayata

Nitekim konu bağlamında Vladimir Putin, Bağımsız

başkenti Moskova’da 20 Ekim 2021 tarihinde gerçek-

geçirilerek, Taliban’ın resmi bir hükümet olarak tanın-

Devletler Topluluğu (BDT) toplantısında "Afganis-

leştirilen Afganistan temalı görüşmeye, Taliban’ın da

ması sağlanabilir.

tan'daki durum bildiğiniz gibi oldukça zor. ABD birlik-

katılım sağlaması önemli bir gelişme olarak değerlen-

lerinin geri çekilmesinden sonra güç, kendi kural ve

dirilebilir. Taliban’ın böylesi bir uluslararası müzakere

Özetle, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle başlayan

düzenlemelerini belirleyen Taliban'ın eline geçti.

masasına katılım sağlaması, Afganistan’ın geleceğinin

sürecin, Rusya için büyük fırsatlarla beraber bir takım

Ancak DAEŞ/IŞİD bağlantılı bir dizi uluslararası terör

inşası konusunda ümit verici bir gelişme olarak görü-

tehditleri de barındırdığı görülmektedir. Özellikle

örgütü devam ediyor. Suriye ve Irak'ta savaşma tecrü-

lebilir. Ayrıca Taliban’ın toplantıda yer alması uluslara-

Afganistan’da Taliban’ın tam hakimiyetini sağlayama-

besi olan militanlar oraya çekiliyor” açıklaması güven-

rası platformda her ne kadar tanınmış bir hükümet

ması halinde ülkede derin bir güç boşluğu oluşma riski

lik meselesinin, önemli bir sacayağı olduğunu göster-

olmasa dahi temsil bağlamında önemli bir gelişme

bulunmaktadır. Böylesi bir senaryo başta Afganistan

mektedir. Dahası Putin, DAEŞ terör örgütünün ülke

olarak da düşünülebilir.

olmak üzere bölge ülkelerinin tamamı için bir güvenlik

sınırlarından içeri sızma girişimine karşı uyarılarda

tehdidi doğuracaktır. Bunu yaşamamak adına Rusya,

bulunmakta ve BDT üyelerine birlikte hareket etme

Gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan Rusya

Taliban hükümeti ile diyaloğunu sıklaştırmakta ve

konusunda da çağrı yapmaktadır. Rusya’nın münferit

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “Afganistan'da sürdü-

uluslararası toplumun ve kendisinin taleplerini

değil de müşterek hareket alanı yaratmak istemesinin

rülebilir barışa ulaşma görevi güncelliğini koruyor.

Taliban’a aktarmaktadır. Rusya bu minvalde, Taliban

en önemli nedeni mali, askeri ve politik sorumluluğu

Bunun başarılması, her şeyden önce ülkenin sadece

hükümeti için teşvik edici bir etken olabileceğine

tek başına üstlenmek istememesinden kaynaklandığı

etnik değil, aynı zamanda siyasi güçlerinin de çıkarları-

inandığı “resmi olarak tanınma” ve “terör örgütü

söylenebilir.

nı tam olarak yansıtması gereken gerçekten kapsayıcı

listesinden çıkarma” konularını araçsallaştırarak,

bir hükümetin kurulmasıyla mümkün” olabileceğini

meselenin ulaşabileceği olumsuz boyutu engellemek

Afganistan’da bir güç boşluğu oluşması ve Taliban’ın

ifade etmiştir. Dahası Lavrov, Afganistan’da varlığını

istemektedir. Eğer ki Rusya, bu konularda bir başarı

ülkenin tamamını kontrol altına alamaması için bir

sürdüren tartışmalı temel hak ve özgürlükler konusu-

sağlayabilirse bölgedeki nüfuz alanını genişletirken,

takım girişimler bulunmaktadır. Özellikle Afganis-

nun ise mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuştu-

aynı zamanda Orta Asya’da bir hegemonik güç

tan’da Taliban’ın hakimiyeti söz konusu olmuş gibi

rulması yönünde çağrı yapmıştır. Ayrıca Lavrov,

olduğunu ispat etme şansı yakalayacaktır. Dahası

görülse de ülkede mezhepsel bir dinamiğin altı kaşın-

Rusya’nın Afganistan’da oluşabilecek insani krizi önce-

Rusya, yakın çevresinde doğabilme ihtimali bulunan

maya çalışılmaktadır. Nitekim iki hafta üst üste Cuma

den önleyebilmek adına ülkesinin ilerleyen süreçte

istikrarsızlığı böylelikle bertaraf edebilecektir. Dolayı-

namazı saatinde ülkede Şii mezhepli kişilerin camileri-

Afganistan’a yardım yapacağını açıklamıştır. Aslına

sıyla Rusya’nın Afganistan konusundaki çabasının ve

ne yönelik bombalı saldırılarda yüzlerce insan hayatını

bakıldığında Rusya’nın Taliban’dan talep ettiği başlık-

mesaisinin her geçen gün giderek artmasını beklemek

kaybettiği de bilinen bir gerçektir. Bu durum, Afganis-

ların, uluslararası toplumun beklentileriyle birebir

yerinde olacaktır.

tan’da oluşabilecek bir güç boşluğu halinin, terör ve

uyuştuğu da görülmektedir. Eğer ki Taliban rejimi,

şiddet yoluyla birçok terörist ve illegal grup tarafından

talep edilen konularda ılımlı bir yaklaşım içerisine

doldurulmaya çalışacağını göstermektedir.

girerek, konuyla ilgili samimiyetini sergileyebilirse
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Salih Remzi

DİN İMGESEL, FELSEFE KAVRAMSAL MIDIR?:
DİN/AKIL ÇATIŞMASI HAKKINDA KISA BİR CEVAP -IIİlk yazıda; Din/Akıl ilişkisi, iki büyük gösterge

şey, olay ve olgulara sıkı sıkıya bağlı almak ise; başta

ce ve düşünme” olur. Bu durumda Wittgenstein fark

alanlarına ayrılmıştı. Bu gösterge alanları üzerinde

dil felsefesinin (mantıkçı paradigmanın) öne sürmüş

etmeksizin dini düşüncenin içinde bir dindar-mümin

tartışmanın yürütülmesinin daha sağlıklı sonuçlar

olduğu düşüncelerin, imgesel, ilkel, değersiz kabul

olarak yer alır(!).

vereceği ve meselenin anlaşılıp kavranmasında daha

edilmesi gerekir. Bunlara göre felsefenin neredeyse

net hatlar sağlayacağı vurgulanmıştı. Bu iki gösterge

tüm maksadını iddia edilen ve aşağılanan dini düşün-

Din/Akıl ilişkisi daha doğrusu karşıtlığının ikinci

alanları da iç ve dış gösterge alanları olarak belirlen-

cenin imgesel karakteri yapmış gibidir. Lakin metaﬁzi-

gösterge alanı yani dış gösterge alanına baktığımızda

mişti. İç gösterge alanları; Din/Akıl ilişkisini tarihsel,

ğe karşı savaşan, onu düşüncenin (felsefenin) alanın-

ortaya bambaşka bir resim çıkar. Son dönem düşünce

kültürel, sosyal kodlara başvurmadan yani değişken-

dan soyutlamaya çalışan bir dini düşüncenin

dünyasına damgasına vurmuş teoriye göre; “Öz”

ler üzerinden değil değişmez olan ve süreklilik üzerin-

saçma-sapan olacağı da şüphe götürmez bir gerçektir.

(tabiatı-doğası) yoktur. Kendiliğinden gelen, taşınan

den ilerleyen özellikleri göz önüne alınarak düzenlen-

Bu açıdan bakıldığında; İdealizm ve türevlerinin

bir öz olamaz; bir şeyin tarihsel-sosyolojik-kültürel

mişti. Böylelikle Din/Akıl ilişkisi kapsamındaki sorun-

dışında kalan neredeyse tüm düşünce, imgesel kalma

süreci, o şeyin tabiatını-doğasını, karakterini, niteliğini

lar; iç gösterge alanlarından a) Mantıkta mı, b) Episte-

bakımından din ile ortak kaderi paylaşır fakat bu

oluşturur. Dolayısıyla dış gösterge olarak yaptığımız

molojide mi, c) Ontolojide mi, bulunduğu söylenme-

durumda da birçok anlamsız sonuçlar ortaya çıkar.

ayrım buna göre tamamen yanlış bir ayrım olur. Yahut

den yeterli bir cevabın elde edilemeyeceği, “dinin

“Din imgesel, felsefe kavramsaldır” hikmetli genelle-

tam tersi, baş aşağı durması gereken bir ayrım olmalı-

imgesel, felsefenin kavramsal olduğu” gibi hızlı acele-

mesi, sadece dini düşüncenin değil felsefenin de kendi

dır. Öte yandan şayet bu teori doğruysa; o halde

ce ulaşılmış yargıda daha doğrusu kanaatte isabetli

içinde çeliştiği, kabul etmediği, imge /kavram ayrımı-

Din/Akıl ilişkisi daha doğrusu karşıtlığı, tarihsel-sosyo-

olmayan, sağlıksız şeyler ortaya çıkaracağı, öne sürülmüştü.

nın yeterince gösteremediği bir yeri işaret eder.

lojik-kültürel bir kavganın zorunlu sonucu olur; ilk ve

Kısacası; iç gösterge alanı olarak Din/Akıl ilişkisine

son bakacağımız yer de burasıdır. Yine bu doğruysa;

Din/Akıl ilişkisinin niteliklerini göstermeye çalışan iç

bakıldığında; gerek apriori gerekse aposteriori açıdan

“din imgesel, felsefe kavramsaldır” iddiası, bu tür

gösterge alanına biraz daha değinip bu bölüme bırakı-

“din imgesel, felsefe kavramsaldır” hikmetli iddiası;

iddiaları öne sürenler ve savunanlar için hiç de güzel

lan ikinci gösterge alanı olan dış göstergeye geçebiliriz.

isabetsiz, sağlıksız, saçma sapan bir iddiadır. Kaldı ki;

şeyler meydana çıkar(a)maz. Çünkü düşünce-ﬁkir adı

Teorik akıl, insanın doğuştan sahip olduğu yetiyse

bu iddiada öne sürülen dini düşüncenin imgesel

altına sığmayan unsurlar devreye girer.

(Farabi) herhangi bir dindarın değil dini düşüncenin

olduğu bir an doğru kabul edilirse, Wittgenstein’a

imgesel felsefenin kavramsal olarak nitelendirilmesi

(“Tractatus”a) göre olumsuz olarak nitelenen dinin

Din/Akıl karşıtlığı tarihsel, sosyolojik, kültürel, ekono-

başlı başına gariptir. İmgesel düşünceden kastedilen

imgeselliği en yüksek düzeyde “doğru felsefe-düşün-

mik vb süreçler bakımından okunduğunda; “din imge-
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sel, felsefe kavramsaldır” ve benzeri iddialar, ağırlığı

konuda en net ve yetkin resmi önümüze sunan

felsefe kavramsaldır” demek aptallık olacaktı. Din

siyasal olan, egemenliğin-iktidarın öne çıktığı bir

eserlerden biridir. Ömer Türker, İslâm düşüncesinde

hem kurumsal olarak hem de düşünsel olarak en

resmin belirgin hatlarına dönüşür. Din/Akıl karşıtlığını

Din /Akıl karşıtlığını bugün anladığımız mananın

yüksek konumda yer aldı. Batı’daki tarihsel-sosyolo-

tarihsel-sosyolojik-kültürel süreçlerin bir problematiği

tamamen dışında bambaşka bir kategoride tartışıldı-

jik-ekonomik

olarak formüle edilirse, oldukça geniş bir arka alan ve

ğını ve savunulduğunu, gösterir. Akıl/Vahiy-Akıl/ Nakil

ortaya çıkan “yeni akılcılık”la ayyuka çıktı; keskinleşip

veri tabanına rastlarız. Her yerde rastlayabileceğimiz

tartışması, nispet edilen duruma göre, mektebe ve

bağımsızlaştı. Ayrıştı ve kendini üst-dil olarak dayattı

gerilim/çatışma örnekleriyle metinler karşımızda

meşrebe göre, farklılığa uğradığı ve tanımlandığı

fakat bu akıl-cılık hızını alamadı; doğayı toplumu

durur. Nereden başlanırsa başlansın tamamı gösteri-

anlatılır. Burada Akıl ve Vahiy ya da Akıl ve Nakil

değiştirdikçe orantısız şiddet uyguladı ve ilerledi.

lemez fakat egemenliğin değişimi, kayıp gitmesi ya da

anlayışı hareketli olup belirli eksenlere göre birbirini

Gelinen nokta itibarıyla; ortaya felaket bir durum

yer değiştirmesi bunca geniş saha içinde rahatlıkla da

tanımlayan ikili olarak karşımıza çıkar. Bunlar göreceli

çıkardı: Batı düşüncesinde Akıl; başta mitosların işini

görülebilir. Bunca yaygınlık kazanmış, uzun süredir

olmaktan çok itibaridir yani belirli nispetlere bağlı

bitirdi din onu çok uğraştırdı fakat onu da belirli

devam etmiş olan Din/Akıl karşıtlığı, dış gösterge alanı

olarak konumlanır; fıkıhta, kelâmda, tefsirde, felsefede

ölçülerde saf dışı etti. Sonra din (kilise ya da Hristiyan-

dahilinde ikiye ayırabilir; böylelikle genel de olsa belirli

bu kategoriler birbirlerinin yerini alacak şekilde

lık) haricinde diğer düşünce modellerini (farklı kültür

hat üzerinde problematik izlenebilir. O halde dış

düzene girdiği belirtilir.

ve kıtadakileri) çiğneyip geçmeye çalıştı. Mese-

egemenlik

kavgası Aydınlanmada

la;4000-5000 yıllık Çin düşüncesi bunun karşısında

gösterge alanı; a) İslâm düşüncesi içindeki konumu, b)
Batı düşüncesi içindeki konumu olarak ayrılabilir.

Batı düşüncesi içinde Din/Akıl karşıtlığı; asıl sorunun

“şiirsel” çıkarımlara dönüştü. Din/Akıl karşıtlığı bu

İslâm düşüncesi içinde Din/Akıl karşıtlığı; Akıl/Vahiy

kaynağını oluşturan, algılarımızı biçimlendiren yerdir

ucube sürecin parçası olarak yer alır fakat din ve dini

Akıl/Nakil arasındaki ilişkiyle formüle ediliyor. Bugün

ve herhangi bir şekilde bu meseleye değinenler ister

düşünce diğer etmenlerden daha yüksek direnç-kabi-

hâkim anlayışla anlaşıldığı gibi Din/Akıl karşıtlığından

istemez buraya uğramak, buradaki haliyle meseleyi

liyet ve imkana sahip olduğundan bu egemenlik

(dini düşüncenin değersizliğinden) söz edilemez.

anlama ve anlatmaya gayret etmektedir. Din/Akıl

savaşı daha uzun sürdü ve üstelik halen sürüyor.

İslâm’ın Mısır-Fenike-Mezopotamya-Babil-Pers

karşıtlığı; Batı’da 15. yy’dan sonra kiliseye (dine) karşı

kültürü ve düşüncesiyle yüzleşmesi daha önce karşıla-

yürütülen egemenlik savaşına kadar geri götürülebil-

Kısacası; genel olarak Din ve Akıl -Akıl/İman(inanç)

şılmayan soru(n)larla baş başa kalmasını sağladı.

mesine rağmen gerçek anlamda 18.yy’dan sonra

karşıtlığından başka olarak- farklılık taşısa da bu farklı-

Kelâmın, felsefenin ortaya çıkışı doğrudan bunlarla

özellikle Aydınlanmayla tam sistematik bir kopuşa

lık itibaridir asla mutlak değildir; karşıtlık değil olsa

bağlantılıydı. Filozof/Ulemâ, Filozof/Peygamber karşı-

bağlanabilir. Zaten şu an yürürlükte olan algılara ve

olsa belirli ölçüde (konusuna ve maksadına göre)

laştırmaları da yapılıp belirli ölçülerde tartışılmıştı

düşüncelere bakıldığında bu durum rahatlıkla kavra-

farklılıktan söz edilebilir. Karşıtlıktan söz edilebilmesi

fakat ne Din/Akıl karşıtlığı ne de “din imgesel, felsefe

nabilir. Batı’da soyut düşünce uzun süre kilisenin

için hem iç hem de dış gösterge alanlarında hangi

kavramsaldır” diye bir şey mevzu bahis değildi. Ömer

hakimiyeti altında oldu. Neredeyse tüm bilimler buna

biçimde karşıtlığa sahip olunduğu dakik, detaylı ve

Türker’in “İslâm Düşünce Gelenekleri” adlı eseri, bu

dahildi. Bu ortam altında “dini düşünce imgesel,

açıkça gösterilebilmesi gerekir ki bu ise birçok tutarsızlıklar yüzünden imkânsızdır.
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Akira Kurosawa’nın görsel şiir niteliğindeki

dan ayrılır, evine vardığında kendisini öldürmesi

fırtınada durmaları gerektiğini düşünür, karşılarında

“Düşler” ﬁlmi, seyirciyi iddiasına dâhil eden, bunun için

istenir. Kefaretin ölüm olmasına (görünmez olmaya)

Yuki-Onna’yı görür ve uykuya dalar. Diğeri ise onları

görünenin ardına gayrî sahi alandan bakmamızı sağla-

itiraz eder ve kurtuluşu için bir yol olduğunu öğrenir.

uyandırmaya çalışırken daha fazla dayanamaz, o da

yan bir çalışma. “Kaygı”ya görünür olma şansı veren

Onu ölümden kurtaracak olan, tilkileri gökkuşağının

Yuki-Onna’nın kuvvetine yenik düşer. Düş içinde bir

ﬁlm, 8 düşten oluşur. Düşler birbirinden bağımsız

altında bulmasıdır. Kurosawa çocuğu, saf ve haylazlık

düşe girer, ölümle muhatap olur. Tüm şefkatiyle “karın

görünse de Kurosawa, ﬁlmi “Ben” karakterinin

içeren merakını o kadar saf olmayan bir bedelle karşı-

sıcaklığı”nı vurgulayan ölüm, mücadelenin galibidir.

çocukluğu, gençliği, yetişkinliğini içeren bir krono-

layarak mahremiyet meselesini tekrar düşünmemiz

Bütün ölümler gerçekleştiğinde dağcılar, menzile

lojiyle çeker. Metaforik anlatı “Düşler”in kaygısının

gerektiğini hatırlatır.

vardıkları bir düşe uyanır. “Tipi”de menzile varamayanlar, ölümle tamamlanmış olurlar.

önüne geçmez, hikâyenin desteklenmesi adına
sade biçimde kullanılır, izleyiciye “mesele”den

İkinci Düş: Şeftali Bahçesi

bağımsız bir seyir sunulmaz. Görselliğin ve düşe has

Kahramanımızın bahçesindeki son şeftali ağacının

Dördüncü Düş: Tünel

gerçek üstücülüğün nahiﬂiği yanında oldukça sert

ruhu olan kız ve meyve çiçekleri için görsel bir şölene

Düşünde yorgun ve ağır adımlarla tünele ilerlerken

alt metinler de meseleyi gözden kaçırmamızı önler.

hazırlanan (kesilen ağaçların ruhları olan) oyuncaklar

kendi ölümüne inanmayan askeriyle karşılaşan, tekrar

Geleneksel kültür öğeleriyle muhatapken kitabın

ile metaforlaştırılan anlatıda, birbiriyle hesaplaşma

tekrar aynı düşü gören komutan, her düşünde askerini

ortasından konuşan karakterlerin sarsıcı etkisini

halinde olan iki ahlâkî bakış sunulur. İlki çocuğun

öldüğüne ve bunu kabullenmeye ikna etmek için

tecrübe ederiz. Düşler, insanın kendisiyle ve doğay-

ailesinin, meyvelerle dolu bahçeyi bütün ağaçları

çabalar. Başardığını düşündüğünde ayak sesleri çoğa-

la olan ilişkisini anlama gayretinin eseridir. Kuro-

keserek gözden çıkarabilecek gündelik/faydacı ahlâkı,

lır, komuta ettiği askerlerin tamamı karşısındadır:

sawa, ﬁlmin bütününde bizi bir hakikate, ortak yol

diğeri çocuğun meyve satın alabilmekle meyvelerle

“Üçüncü müfreze üsse dönmüştür, zayiat yoktur.”

ve seyre davet ediyorsa da “Düşler” kendi tekillikle-

dolu bir bahçeye sahip olmak arasındaki farkı kavraya-

Tekmilin anlamı; üçüncü müfrezede hayatta kalan bir

ri içinde değerlendirilmelidir. Bunun için 8 düşü, 8

bilen saf, zamansız, doğal ahlâkıdır. Bu hesaplaşmada

askerin olmadığıdır. Askerlerini ölüme gönderdiği için

ayrı incelemede anla(t)maya çalışacağız.

üstün olan çocuğun ahlâkıdır ve çocuğun ahlâkı, şeyle-

kendisinin de ölmesi gerektiğini düşünen komutan,

ri özü itibariyle düşündüğümüzde dışarıda kalan

hayatını anlamlı kılan askerliğin ızdıraba dönüşü karşı-

unsurların insana ait olamayacağını gösterir.

sında çaresizdir ve askerlerini düşünde her gördüğün-

Birinci Düş: Yağmurların Arasındaki Işık

de bu ızdırap-çaresizlik döngüsünden asla kurtulama-

Çocuğun mahrem olana ilgisi, bedelini bilmesine
rağmen merakı sonucu bu eyleme katılma arzusu ve

Üçüncü Düş: Tipi

yacağını bilir. Disiplin, emir ve itaat çemberindeki

görmemesi gerekene şahitliği... Birinci düş böyle

Tipiye rağmen yolda olan dört dağcı, kar fırtınası, uyku

askerlik, ölümün en yakın şahidi olan bir yüktür. Tünel;

başlar; tilkilerin düğün merasimini görmemesi

ve ölüm… Dağcılığın verdiği cesaret, menzile varma

askerlik, savaş ve ölümün birlikte irdelenmesinin

gereken çocuk, tilkilerle göz göze geldiğinde orman-

heyecanının sonucu olan öngörüsüzlük… Üç dağcı,

gerekliliğini vurgular.
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Beşinci Düş: Kargalar

uğratmasını temsil eder. İnsanlar radyasyonla ölmek-

Beşinci düş, Van Gogh’un otoportresiyle açılır, diğer

tense okyanusa atlayarak içinde umut barındıran bir

resimleriyle devam eder. Genç ressam da bizimle

ölümü tercih ederler. Yaşlı adam, kaçmanın bir faydası

Sekizinci Düş: Su Değirmeni Köyü (Sonuç Yerine)

birlikte Van Gogh resimlerini seyrederken kendisini

olmayacağını, nükleer santral yetkilisi olduğunu itiraf

Sekizinci düşte meseleler çözüme kavuşur, öneriler

resimlerin içinde bulur. Eser içinde müessiri arayan

eder. Onu sakin kılan, olan bitenin sebeplerinden birisi

sunulur, olması gereken sakin bir iddiaya dönüşür.

genç ressam, Van Gogh resimlerinin gerçekliğinde

olmasıdır. Daha fazla dayanamaz, okyanusa atlar.

Yeşilin içinde, kuş ve çocuk seslerinin arasındaki “Su

gezinir; tabloların canlandırmasına dönüşen sahneler,

Geride kalanlar ise çaresizce radyasyondan kurtulma-

Değirmeni Köyü”nde kahramanımız, yaşlı değirmen-

eserlerin gerçeklik zeminindeki karşılığıdır. Genç

ya çalışır.

cinin yanına oturur ve köyle ilgili sohbete başlarlar.

ressam Van Gogh’u tuvalinin başında bulur. Van Gogh

getiren araçlara dönüşmüştür.

Sohbetleri sırasında köyde elektrik olmadığını, elekt-

resmin nihayete erebileceğinden ama insanın tamam-

Yedinci Düş: Ağlayan İblis

rikli bir aracın kullanılmadığını fark eder. Yaşlı bilgeden

lanmasının zorluğundan bahseder. Resim yaparken

“Cehennem”de yürüyen genç adam, etrafına baktığın-

köy insanının, modern kent insanının aksine elektrik

manzarayı hemen tükettiğini, resmini rüyadaymışça-

da iblisin onu takip ettiğini görür. İblis şimdiki halinin

olmadan, mum ve lambalarla aydınlandıklarını

sına yaptığını söyler. Ressamın zihninde doğanın

bir aptallığın eseri olduğunu söyler. Burayı cehenne-

öğrenir. Köyde gecelerin karanlık olduğunu ama zaten

gerçekliği ile eser yer değiştirir. Konuşmanın sonunda

me dönüştüren ucube karahindibalar, sakat insanlar

karanlık olması gerektiğini söyler, bilge: “Gecem

Van Gogh ortadan kaybolur, genç ressam da peşinde-

ve hayvanlar değil, insanı bir iblise dönüştüren sebep-

aydınlansın istemem çünkü o zaman yıldızları

dir; renklerin, sembollerin, fırça izlerinin arasında

lerin insan elinden çıkmasıdır; işte büyük aptallık

göremem.”

gezinir. Düşün başında eserin nesnesi yani gerçekliğiy-

budur. İblis, ahlaksız bir çiftçidir şimdi ise yiyecek bir

le muhatap iken şimdi Van Gogh’un gerçekliğiyle

şey kalmadığından insanlar birbirlerini yemeye başla-

Doğayla uyumlu bu köyü modern kent düzeninden

muhataptır. Resimle gerçeklik arasındaki perde

mıştır. İblis-insanlar arasında fazla boynuza sahip

ayıran, bilimin doğayı kullanarak sunduğu icatları

kalkmış, ressamın gerçekliğiyle tabiatın gerçekliğinin

olanlar, daha az boynuza sahip olanları yer, önce zayıf-

mucize olarak görmemeleridir. Havanın ve suyun

farklı olduğu, hakikati görme biçimi olarak resimde

lar düşer. İblisin cehenneminde, acı ve ızdırap içindeki

kirlendiği yerde ruhun da kirlendiği bilinci yerleşmiştir.

müessirin ideal yaratma çabasında olduğu anlaşılmıştır.

iblis-insanlar ölmek ister ama mümkün değildir;

Sohbetin sonunda köydeki seslerin bir kutlama

kefareti ölümsüzlük olan günahların sonsuz ızdırabı

olduğunu düşünür kahramanımız; bilge bunun cenaze

Altıncı Düş: Kızıl Fuji Dağı

içerisinde kıvranır dururlar. Ebedî azaba hükümlü

merasimi olduğunu anlatır. Burada insanlar uzun

Kaygı, korku ve dehşetle kaçan insanların arasında

iblislerin, boynuzlarının verdiği acıyla kıvranıp bağır-

yaşar, onlar için mutlu bir cenaze merasimi ve çok

küçük çocuğuyla bir kadın, telaşıyla genç adam,

malarını gören kahramanımız çaresizdir. Doğanın

çalışıp uzun yaşamaya şükretmek “iyi”dir. Sade yaşam

sakinliğiyle yaşlı adam... Fuji’de ve hemen ardındaki

insanla imtihanında bir başka distopik beklenti içinde-

ve neşeli ölüm: İnsanı dünya serüveninde beklentisiz

nükleer santralde oluşan patlamalar, insanın umarsız

yizdir. Eylemlerimiz doğayla uyumluyken sahip

kılacak bütün yollar ancak doğayla uyumlu insan eliyle

ve faydacı kurgusunun doğanın hakikatini yıkıma

olduğumuz varlıklar, türümüzün ve doğanın sonunu

açılabilir.
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“Bir Kahve Bir Can Kurtarır”

Türkiye’nin, artık bu kadarına gerek yok diyerek girmeyi reddettiği İkinci Dünya

zulümleri yapmış. İnsanların hayvanını çalmış, tarlasına zarar vermiş, işkence etmiş.

Savaşı’nda kapısının hemen dışında kalan bir Türk topluluğu acı çekmeye devam

Büyük dedem 10 tane çocuğu için yalnızca bir tane ekmek almak isteyince, mahlûk-

ediyordu. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Batı Trakya, Yunanistan’a yeni ilhak olmuştu.

lardan bir tanesi ölecek, ne var bunda, diye cevap almış. Buna benzer daha birçok anı

Ancak yaklaşık 15 senelik kargaşasız bir sürecin ardından önce İtalyanlar sonra Bulgar-

hala anlatılır yaşlılar arasında. Ancak bunca zulme rağmen, geri çekilme emri geldiğin-

lar ve Almanların inişiyle kendini İkinci Dünya Savaşı’nın içinde buldu Batı Trakya.

de İskeçe ilinin Şahin köyünde bir kahvehanede köy sakini çıkıp komutana ne içersiniz,

Olağan zorluklar bir yana, bir dönem Türk sınırları içerisinde birçok devletle savaşmış-

diye sormuş. Bunu anlatan kişinin deyişiyle “insan evladı olarak görmüş onu”.

ken artık Yunan sınırları içerisinde savaşmak zorunda kalan Batı Trakya ahalisi için

Görebilmeyi başarmış desek daha doğru olur belki de. Bir kahve ikram ettikten sonra

durum daha da zorlaşmıştı.

uğurlamışlar.

Anlatacağım hikâye tezim için yürüttüğüm saha çalışmasındaki tecrübelerime

Gelgelelim, İkinci Bulgar zamanında aynı komutan tekrar İskeçe’ye geliyor ve kendisi-

dayanıyor. Dediğim gibi bir dönem Türk sınırları içerisinde vatan savunurken Batı

ne kahve ikram eden kişiyi de hatırlıyor. Kahveyi çok sevdiğim için kahve ikram eden

Trakya insanı bu sefer de Yunan toprakları içerisinde vatan savunacaktı. Ama Batı

kişiyi 30 sene sonra anca ben hatırlarım derdim ama Bulgar komutan da hatırlamış.

Trakya insanının belli bir toprak parçasına dayalı modern vatan kavramından haberi

Belki de bir kahvenin 40 yıllık hatrı olduğu için, 30 sene sonra tekrar tanımış oldu.

yoktu. Onun için vatan, "Hubb'ül vatan, min'el imân" hadisinde belirtilen vatandan,

Ancak bu ikram edilen kahvenin 40 yıl değil bir can hatrı vardı. O dönem Bulgar

yani evinden başka bir şey değildi.

geldiğinde öldürülmek üzere bazı Türkler belli rakamlarla işaretlenmişti. Bulgar askerler ölmeyi bekleyen numaralandırılmış masum insanlara ateş edecekti. Ancak o

İtalya saldırdığı’nda 150 bin Türk arasından 4 bin civarında Türk kendini vatan için feda

komutan kahveyi ikram eden kişinin yanına gizlice gidip, “Bir kahve bir can kurtarır”

etmişti. Devamında, Balkan Savaşları’ndan sonra olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı’nda

diyerek geri sayım esnasında kaçmaya başlamasını söylemiş. Dediğini yapmış köylü

da Bulgarlar inmiş Batı Trakya’ya. İlk Bulgar zamanının travması hafızalarda diriyken

adam ve canını kurtarmış.

bir de ikincisi gelmişti. İkincisinde de birincisinde olduğu gibi zulmetmişti Bulgar.
Sonrasında Alman geldiğinde, Almanların da zulmetmesi beklenmiş ama babaanne-

Çok abartılı görülmeyecekse eğer bir kahvenin olmasa da bir kahve içme kültürünün

min deyişiyle “camiyle aynı boyda atlara binen mavi gözlü Almanlar” sadece bölge-

dünya barışını getireceğine inanmak istiyorum. Bizim Batı Trakya’da insanlar misaﬁr-

den geçmekle kalmış. Batı Trakya insanı bu durumu, Almanya’nın Osmanlı’nın eski

liğe çağırılmaz veya sohbet için bir araya gelinmez; kahve içmeye çağırılır veya kahve

mütteﬁki olmasına bağlar: Onlar bizim dostlarımızdı; hala dostlarımız…

içmek için bir araya gelinir. O halde öteki olarak gördüğümüz insanlara veya bizi öteki
olarak görenlere neden bir ﬁncan kahve ikram etmiyoruz?

Bulgarlara tekrar dönelim. Birinci Bulgar zamanında, Bulgar gelmiş yapılabilecek tüm
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SÜLEYMANİYE CAMİİ
VE KÜLLİYESİ

Bugün eski İstanbul (sur içi) diye adlandırılan Fatih

Darülhadis Medresesi, tabhane, Mimar Sinan Türbesi

Sultan Süleyman’ın türbesi, hanlar ve hamam olacak

mevkii Sülaymaniye mahallesinde bulunan bu ulu

ve hamam olmak üzere 15 bölümden oluşmaktadır.

şekilde tasarlanmıştır.

mabedin 13 Haziran 1550 tarihinde temeli atılmış ve 15

Külliyenin yapılmasına vesile olan bir hikaye vardır

Ekim 1557 yılında tamamlanmıştır. Açılışını Kanuni

onu aktardıktan sonra kısımlarını anlatalım isterim.

Sultan Süleyman’ın emriyle büyük mimar Koca Sinan

‘‘Bir gün Sultan Süleyman rüyasında efendimizi görür,

Cami, kareye yakın bir şekilde kıbleye paralel olarak

yapmıştır. Koca Sinan olayı şöyle anlatmış; “Anahtarı-

birlikte İstanbul'u gezerler, gittikleri bir yeri işaret

tasarlanmış, sık ve yüksek pencerelerle bezenmiştir.

nı padişahın dest-i mübâreklerine verdim ve dua

ederek orda bir camii yapılmasını ister ve tarif eder

Dört paye üzerine atılan kemerler ile ana kubbeye

eyleyip el kavuşturup durdum. Padişah da odabaşına

mihrabı burada, minberi burada olsun’’ diye yerlerini

destek olacak şekilde yapılmış, düzgün kesme taşlarla

teveccüh ederek, ‘Cami açmaya kim elyaktır?’ dedikle-

de gösterir, bu sırada da Kanuni uyanır. Sabah ilk iş

örülerek yükseltilen dört kalın taşıyıcının yüzlerine

rinde o da, ‘Padişahım, ağa bendeniz bir pîr-i azîzdir,

olarak Mimar Sinan‘ı huzuruna çağırır. Gördüğü rüyayı

oyulan uzun süslemeler ve törpülenmiş köşeler

bu babda elyak ol emektar kulunuzdur’ deyince

ve camiyi anlatmaya başlar. O arada söze giren Mimar

devasa payeler olduğundan daha narin görülmektedir.

padişah, ‘Bu bina eylediğin beytullahı yine sen açmak

Sinan “Sultanım, mihrabı burada, minberi burada

Bu ayakların üzerinde yükselen dört büyük kemer

evlâdır’ deyü dua ve senâ edip miftahı cânü dilden

olsun” diye Peygamber Efendimizin göstermiş olduğu

kubbeye, alt yapı oluşturan bir kasnağa destek teşkil

verince ‘yâ fettâh’ deyip açtım.” Temeline ilk taşı

yerleri gösterir. Kanuni önce bir şaşırır “Sen bu

etmekte, çok sayıda pencere ile orta mekâna ışık

Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin koyduğu söylenir.

olaydan haberdar mısın” der, Sinan da ” Sultanım,

sağlayan bu kasnak ana kubbeyi taşımaktadır. Kemer-

Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan

Peygamber Efendimiz ile geziniz sırasında bende bir

ler üzerinde yükselen büyük örtü yanlara doğru açılan

ve İslam gelenekleri gözetilerek külliye şeklinde inşaa

adım gerinizden geliyordum” der. Bu olayın ardından

desteklerle dengelenir. Camii yukardan aşağıya doğru

edilen bu imarethanenin yapımının muntazam ve

büyük bir gayret, özen ve Allah’ın nusretiyle bu imaret-

planlandığı için ana kubbe yanlardaki dört kubbeye

mükemmel olabilmesi için Anadolu’nun dört köşesin-

hane tamamlanır.

onlarda daha küçük kubbelere dayandırılarak yapılmış

Cami

den çağrılan bin 713'ü Müslüman, toplam 3 bin 523 işçi

ve en son beden duvarlarına ve payandalara aktarıla-

çalışmış ve Tarihçi Peçevi'ye göre külliyenin inşasına

rak tasarlanmıştır. Camideki yazılar, meşhur hattat

896 bin 360 altın para ve 82 bin 900 akçe, yani

Ahmet Karahisarî ve talebesi Hasan Çelebi'nin eseridir.

yaklaşık 3200 kilo altın harcanmıştır. Hatta öyle

Daha sonra Kazasker Mustafa Efendi de bazı yazılar

muazzamdır ki bütün yapıların şehrin diğer kesimlerin-

ilave etmiştir. Yazıların birkaç tanesi dışında tümünün

den nasıl görüneceği çok önceden tamamlanan proje

metni Kur'an-ı Kerim'den alınmış, ustalıklı bir şekilde
işlenmiştir. İç avludan camiye girilen kapının üzerinde

çizimleriyle belirlenmişti. Neredeyse bir şehir olarak
Fotoğraf 1

yapılmış olan bu ulu Külliye; camii, Rabi Medresesi,

yazılan kitabe, sağ-orta-sol olmak üzere üç bölüme

Salis Medresesi, Evvel Medresesi, Sani Medresesi, Tıp

Mimari

ayrılır. Birinci bölümde Kanuni’nin vasıﬂarı sayılmakta,

Medresesi, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, Hürrem

Merkezinde Camii, etrafında ki yapılar ‘‘U’’ oluşturula-

ikinci bölümde onun şeceresi (soyu) silsile halinde

Sultan Türbesi, türbedar odası, darüşşifa, Darüzziyafe,

rak yapılan medreseler Mimar Sinan’ın kendi türbesi,

belirtilmekte, üçüncü bölümde ise saltanatın devamı-
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na ve geçmişlerin ruhlarına duadan sonra mabedin

niyetiyle bir sandık mücevharat yollamıştır. Kanu-

batı revakı kubbelidir. Doğu yönünde üç kemerli

üstün nitelikleri hangi niyetle ve ne zaman yapıldığı

ni’nin de bu mücevherleri ezdirerek minarenin harçları-

açıklıklı ve üç kubbeli olarak düzenlenmiş birer eyvan

belirtilmektedir.

na karıştırttığı söylenir. Öyle ki söylentiye göre güneş

vardır. Eyvanların yanından başlayıp revakları çevrele-

minareye vurduğunda parlar imiş.

yen medrese odaları kubbe ile örtülüdür. Batı yönün-

İç-dış bütünlüğünün güçlü beraberliği her unsurda

de eksende yer alan ve dışa taşkın olan dershane

tekrar somutlaşırken ana kubbenin -kaç ton olduğu

mekânları bu yönde revakı kesmektedir. İki yandan

bilinmeyen- ağırlığı dörde bölünerek kemerler vasıta-

girişi olan dershaneler dikdörtgen planlı olup batı

sıyla içteki büyük ayaklara dağıtılmaktadır. Sekizgen

yönünde büyük bir kubbeyle örtülüdür. Her iki yapı

kesitli kasnak yükseklikleri arttırılan bu kuleler üst

yan yana ve simetrik biçimde ele alınmış olup dar bir

yapıda dilimli kubbeleriyle farkedilir. Dışta ﬁlgözü, içte

sokakla birbirinden ayrılmıştır. Yapılar bugün Süleyma-

revzenlerle (küçük pencere) donatılan mihrap pencere-

niye Kütüphanesi olarak hizmet vermektedir. Bu

lerinden başka yapıya homojen bir ışık sağlayan yüzler-

yapılar Mülâzimler Medresesi diye tanınmaktadır.

ce pencere aydınlık bir iç mekân meydana getirmiştir.

Fotoğraf 2

Ayrıca ince demir askılar üzerindeki yağ kandilleri gece

Külliyenin güneydoğu ucunda yer alan Dârülhadis
Medresesi kırık bir çizgi üzerinde tek sırada dizilen ve
önleri revaklı olan odalardan oluşmaktadır.

aydınlatmasını yaparken yüzlerce kandilden yükselen
is, belirli bir hava akımıyla girişin üstünde yer alan ve

Dârülkurrâ

“is odası” diye bilinen bir odada toplanmaktadır. Rivayete göre toplanan isler hacca giden develere küplerle

Caminin kıble yönünde bulunan ve içinde türbelerle

yüklenir yolculuk sırasında o isler mürekkebe dönüşür

hazîreyi barındıran avluda mihrap ekseninde ele

ve ulemanın yazacağı kitaplarda kullanılırmış. Meka-

alınmış dârülkurrâ da yer almaktadır. Özellikle çocukla-

nın iç süslemelerinin en güzel örneklerinden olan ve

ra Kuran-Kerim okumanın öğretildiği yerlerdir.
Fotoğraf 3

mihrap duvarında yoğunlaşan XVI. yüzyıl İznik
çinileriyle yine bu kesimde ustası Sarhoş İbrâhim’e

Külliyeler ve Diğer Kısımlar

Dârüşşifâ
Külliyenin batı yönünde Dârüzziyâfe ile Tıp Medresesi

atfedilen revzen pencerelerden süzülen renkli ışıklar iç
Sultan Süleyman’ın Türbesi

arasında köşede yer alan dârüşşifâ (şifâhâne) yan yana

Yatay gelişen hazîre(İmarethanelerin yanına yapılan

dikdörtgen planlı ve revaklı iki avlulu bir yapıdır.

Avlusu batı kesimiyle cami yönünde dokuzar, yanlarda

mezarlık) alanındaki büyük yükseltilerden biri olan

Öndeki revaklı avlulu bölümün iki yanında odalar

yedişer olmak üzere yirmi sekiz kubbe ile örtülü

türbe sultanın (6 Eylül 1566) Zigetvar seferi sırasında

bulunur. Arkada ise ortasında havuz yer alan revaklı

revaklarla (sırtı dayalı sundurmalar) çevrilidir, avlunun

ölümünden birkaç hafta sonra Mimar Sinan tarafın-

avluyu üç yönden odalar çevrelemektedir. Yapı olarak

ortasında mermer bir havuz mevcuttur. Minareler

dan yapılmıştır. Sekiz sütun üstüne kurulmuş ve

Gevher Nesibe Daruşşifasına benzemektedir.

çizgilerle süslenmiş ve caminin görkemine büyük katkı

sekizgen şekilde planlanmıştır. Sedef ve ﬁldişi kakmalı

sunmuştur, cami ana mekânıyla avlunun birleştiği

kapı kanatları döneminin sayılı örnekleri arasındadır.

Tabhâne

köşelerden yükseltilen üç şerefeli yüksek iki minare en

Yanında ki türbe ise Hürrem Sultan’a aittir.

Evsizlerin ve ihtiyaç sahiblerinin ihtiyaçlarını gidermek

mekânı etkili kılan diğer unsurlardır.

için inşaa edilmiş yapılardır Külliyenin kuzeyinde

alt kesimde toprağa oturan, kütleye yapıştırılmış
kürsüleriyle birer payanda teşkil eder. Bunun üzerinde,

Mimar Sinan Türbesi

bulunan tabhâne binası dikdörtgen planlı olup revaklı

yükseldikçe prizmatik yüzeyleri daralan çokgen planlı

Caminin kuzeyinde bir sokağa cephe veren arasta

avlu etrafındaki odalardan oluşmaktadır. Revakların

gövdeye geçişi sağlar. Yukarıya doğru haﬁfçe daralan

bulunmaktadır ve Sâlis Medresesi’nin batısında oluşan

ve odaların üzeri kubbelerle örtülmüştür.

gövde, şerefeler, külâh ve alem cami ana kütlesiyle

küçük mezarlık alanındaki türbe Mimar Koca Sinan’ın

bağlantı içinde tasarlanmıştır. Avlunun kuzeybatı

mezarıdır. Türbenin bulunduğu alanı çeviren duvarın

İmarethanenin güzelliği, ihtişamı, özellikleri anlatmak-

köşelerinde yükselen minareler ise iki şerefeli düşünül-

cami yönündeki cephesinde yer alan Sâî Mustafa

la bitecek gibi değildir. Halen bütün ihtişamıyla islama

müş, avlu duvarıyla uyumlu olması için biraz daha

Çelebi’nin manzum kitâbesi şu mısra ile son bulmakta-

hizmeti etmeye devam etmektedir. Mimar Sinan’ın

alçak tutulmuştur. Köşelerde ve en altta avlu duvarla-

dır: “Geçti bu demde cihandan pîr-i mi‘mâran Sinan.”

duasına icabet ederek kıyamete kadar ayakta kalması-

rıyla buluşan minare kaideleri çokgen bir kütleye

Türbe taş mezar sandukasına uygun dikdörtgen bir

nı yüce mevlâdan niyaz ederim.

dönüşmektedir. Minarelerin dört adet oluşu ve

alanın kısa tarafında tek, uzun tarafında iki açıklıklı bir

toplam on şerefeli düşünülmüş olmasıt, Kanûnî Sultan

bahçe kameriyesi görünüşündedir.

Süleyman’ın onuncu Osmanlı sultanı ve fetihten sonra

Dipnotlar

başa geçen dördüncü padişah olmasıyla açıklanmakta-

Medreseler

dır. Koca Sinan, Külliyenin temeli atıldıktan sonra

Caminin batı yönünde yer alan Evvel ve Sânî medrese-

oturması için inşaatı bir süreliğine durdurmuş ve bunu

leri kareye yakın dikdörtgen planlı yapılardır. Kesme

haber alan Safevi hükümdarı ekonomik sebeplerden

taş malzeme ile inşa edilen yapılarda avlu üç yönden

olduğunu düşünüp Sultan Süleymanı küçük düşürmek

revaklıdır. Kuzey ve güney revakları çapraz tonozlu,

“https://islamansiklopedisi.org.tr/suleymaniye-camii-ve-kulliyesi”
adresinden alınmıştır.
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Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi,
AK Parti Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje
Yarışması’nda Ödül Aldı.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu Yerel Yönetimler
Gençlik Festivali’nde yapılan Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması’nda

yaklaşık 1,5 aydır belediyelerden gelen projeleri titizlikle incelediğini ve ödül alan
eserleri belirlediğini kaydetti.

Gençliğe Yönelik Eğitim, Kültür, Sanat Faaliyetleri Kategorisi’nde Serdivan Belediyesi
Fikir ve Sanat Akademisi ödüle layık görüldü.

Ülkenin geleceğine yönelik umut verici projelerin yer aldığı yarışmada ödülü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar,

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; festival kapsamında

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin ‘‘03-29 Yaş Serdivan Gençlik Ekosistemi’’

belediyeler arasında yapılan “Gençlik ve Yerel Yönetimler" temalı Proje Yarışması için

projesi ile ödüle layık görülmesinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

milletvekili, akademisyen ve yerel yönetim uzmanlarından oluşan jüri heyetinin
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Güz Dönemi Dersleri Devam Ediyor.
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde Güz Dönemi Felsefe, Mimarlık, Psikoloji,

yoğun ilgi gösterdi.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Müzik gibi 5 farklı çalışma grubu ve 17 farklı ders
ile başladı. Rahmi Karakuş, Cengiz Çakmak, Seda Özen Bilgili, Celâleddin Çelik,

Serdivan Çocuk Akademisi dersleri de devam ediyor. Bu kapsamda çocukların

Mustafa Doğan Dikmen, Soner Duman, Mehmet Kaya, Mehmet Dinç, İlhan Özkeçeci,

eğlenirken öğrenmelerini amaçlayan çok sayıda atölye hizmet vermeye devam

Latif Karagöz, Tuncay Kardaş, Köksal Şahin, Selman Kılıçaslan, Orhan Altuğ, Songül

ediyor. Kayıtların haftalık olarak yenilendiği Serdivan Çocuk Akademisi atölyeleri

Ergün, Tuba Marmara, gibi isimlerin yer aldığı güz dönemi derslerine katılımcılar

hem veliler hem de çocuklar tarafından yoğun ilgi ile karşılanıyor.

Yıllar geçti saban ölümsüz iz bıraktı toprakta
Yıldızlara
Gençlik uzanıp hep seni sordum gece yarılarında
Çatı katlarında bodrum katlarında
Gölgendi
gecemiBir
aydınlatan
eşsiz lamba
Anlattı erenler:
bahar değil,
Hep
Kanlıca'da
Emirgan'da
Âşıkın
ömründe
bin bahar varmış.
Kandilli'nin
kurşuni
Hicranla ağaran
bu şafaklarında
saçlar değil,
Seninle
söyleşip
durdum
bir ömrün baharında yazında
Sevgisiz
kalan kalp
ihtiyarlarmış…
Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında
Sana
geldim
ayaklarına
kapanmaya geldim
Sorardım
sırrını
hiç düşünmeden:
AfBudilemeye
geldim sevinci
affa layık
olmasam da
fani gönlümün
neden?
Ey
çağdaş
Kudüs
Beni
günden
güne meğer genç eden
Ey
sırrını
gönlünde
taşıyan Mısır
Daima değişen maceralarmış!
Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi
Sevgili
Gönlümde kovalar eskiden beri
En sevgili
Sarışın kumralı, kumral esmeri.
Ey sevgili
Dolmadan boşalmaz birinin yeri.
Uzatma dünya sürgünümü benim..
Gönlümde anladım, her dem baharmış.
…
Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır
Faruk Nafiz Çamlıbel
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır
Aşk celladından ne çıkar mademki yar vardır
Yoktan da vardan da ötede bir “Var” vardır
Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır
O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır
Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır
Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır
Senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır
Sevgili
En sevgili...
Ey sevgili...
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