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s.

Mesnevîden

s.

Sezai Küçük

Kulluk; ibadet ve taâtla, “Allah’ı
görüyor gibi yaşamakla (ihsan)” ifa
edilen bir vazifedir.

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.

Osmanlı Devleti
bir çınar ise o çınarın
kökleri Selçuklulardır.
Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu ile Türkiye’de tarih
yazımı ve Selçuklu tarihçiliği
üzerine sohbet ettik.
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s.

Yorum

12

s.

Yusuf Kaplan

İslâm’sız dünyada, bir düzen kurulabilir mi?
Kurulur elbette ama düzen olmaz, düzensizlik
olur onun adı. Düzensizlik düzeni olur.
Düzensizlikten düzen çıkarılmaya çalışılır orada.
Aslında bütün düzenler, düzensizliğe düzen
verme girişimleri değil midir?

Yorum

14

s.

Ayhan Koçkaya

Anlatılmak istenen her ne varsa yalın bir dille
anlatmak mümkündür. Kimi zaman kitaplarına
elimizi atmaya korktuğumuz, düşüncesinde
mutlaka anlaşılmaz birtakım şeylerin olduğunu
zannettiğimiz tüm filozoflar kendi ana dilleriyle
yazdı ve düşüncelerini gündelik kelimelerle ördü.

Biyografi s.18

Ortadoğu s.20

O meclis-i vâlâ-yı ahkâm-ı adliyye reisi, sadrazam,
hariciye nazırı, sefaret başkatibi ve sefir olarak
uzun yıllar boyunca Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye’yi
temsil etmiştir. Bu görevleri dolayısıyla sık sık
yabancı devlet adamları ve diplomatlarıyla temas
halinde olmuştur.

İlişkilerin geçmişi de göz önünde bulundurulduğunda şu soru halen cevapsız kalmış
görünüyor: işgal politikalarıyla Filistinlilere
yönelik her fırsatta devlet terörü sergileyen
bir aktör olarak İsrail ne kadar rasyonel davranış sergileyebilir?

Kadir Aydın

Nurhak Gürel
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KUL OLDUM…

Mevlânâ’ya göre bizler bu dünyaya ezelde
verdiğimiz bir sözü yerine getirmek için geldik.
Yani ezeldeki ikrarımıza, “Bela” (Evet) deyişimize
sadık kaldığımızı yahut kalmadığımızı bu
dünyadaki işlerimiz ispat edecektir. Sıdk ve ihlâs
ile “Lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Resullullâh”
dersek, bunu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat
vermek, gücümüz yettiği zaman hacca gitmek gibi
amellerle teyit edersek, o vakit ki ikrarımıza sadık
kaldığımıza hükmedilecektir.

Anadolu topraklarını mayalayan Gönül Erleri/
Hak Âşıkları manevi feyizlerini ilahî aşktan almışlardır. Aşk da marifetle gerçekleşir. Onları marifete
ulaştıran ise kulluktur. Kulluk; ibadet ve taâtla, “Allah’ı
görüyor gibi yaşamakla (ihsan)” ifa edilen bir vazifedir.
Aşk ile kulluk marifete, marifet de Hakk’a vuslata erdirir.

Ona göre hayatın mânâsı aşkla anlaşılır. Aşk
da mârifetle (Allah’ı bilmekle) gerçek manasını
bulur. Mârifet arttıkça aşk artar, aşk yükseldikçe
de mârifet yükselir. Hayatın tamamını bu özlem
üzerine bina eden Mevlânâ’da kulluğun gereği
olarak her ibadetini aşkla yerine getirmiştir.

kadar diz üstü oturarak hareketsiz bekledi. Sonra
tekrar yattı. Cenâzeyi kabre koyduklarında,
suâl melekleri geldiler. Bu sırada onlara Allahü
Teâlâ’dan; “O kulum, ismim anıldığı zaman, ismimi
aziz tutarak hürmetle beklerdi. Siz de onu ziyâret
edip aziz tutun” hitâbı geldi.”

Mevlânâ da aşk ile kul olmakla marifetullaha ermiş
kendi tabiri ile kul olmakla sevinen Hak aşığı Anadolu
erenlerinden biridir:

Onun ibadet aşkına işaret olarak Ahmed Eflâkî
Dede’nin Menâkıbu’l-ârifîn adlı eserinden alınan
şu iki örnek yeterlidir galiba.

İkincisi ise Ahmed Eflâkî’nin
hanımından naklettiği şu örnektir:

Mevlânâ’nın

“Mevlânâ’nın hanımı anlatıyor:
Birincisinde Ahmed Eflâkî Mevlânâ’nın namaza
çağrı olan ezana hürmetini şöyle naklediyor:

“Ben kul oldum, kul oldum, kul oldum! Ben kul,
utanarak başımı önünde eğiyorum! Her kul azâd
edilince, kulluktan kurtulunca sevinir hâlbuki ben,
Sen’in kulun olduğum için seviniyorum!”
Mevlânâ Mesnevî’de gerçek
ulaşılabileceğini şöyle dile getirir:

kullukla

aşka

“Kulluk et de, belki sen de âşık olursun! Kulluk nedir?
Kulluk da, ibadetle, iyi işlerle elde edilen bir kazançtır;
yani lafla kulluk olmaz!
Kul, köle; canla başla azad olmayı, kulluktan
kurtulmayı diler! Âşık ise, ebedî olarak kullukta
kalmayı ister; azad olmayı hiç istemez!” (Mesnevî
V/2728-29)

“Mevlânâ, ezân-ı şerîf okunmaya başladığı zaman,
ya ayakta durur veya dizi üstüne oturarak huşû
içinde dinlerdi. Bitince de ezân-ı şerîf duâsını
okuyup, salavât-ı şerîfe getirirdi. Sonra namaza
kalkar, talebelerine, namazı vaktinde kılmalarını
tavsiye ederdi. Buyururdu ki: “Belh şehrinde bir
kimse vardı. Her ne zaman ezân okunmaya başlasa
bütün işini bırakır, iki dizi üstüne gelerek otururdu.
Ezânı, mütevâzî bir hâlde dinler, bitince salavât-ı
şerîfe getirir ve ezân duâsını okurdu. Sonra araya
bir iş karıştırmadan hemen namazını kılardı.
Bu kimse devamlı böyle yapar, hiç bu âdetini
bozmazdı. Nihâyet bir gün vefât etti. Cenâzesi
teneşirde yıkanırken ezân-ı şerîf okunmaya
başladı. Cenâze birden doğruldu, ezân bitinceye
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“Ey Kerîm olan Allah’ım! Benim gibi bir âcizin,
bir çâresizin kuvveti ve tâkatı ancak bu kadardır,
mâzur buyur yâ Rabbî!” demek istiyorum. Yoksa
O’na lâyık bir ibâdeti kim yapabilir?” buyurdu.”
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Mevlânâ bir rubâisinde der ki:
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Mevlânâ bir gün namaza durdu. Sükûnet ve tevâzu
içinde tâzim ve hürmetle Kur’ân-ı Kerîm okuyor,
bir taraftan da gözlerinden yaşlar akıtıyordu.
Evde bulunanlarla birlikte Mevlânâ’nın bu hâlini
görüyor, hayretle ona bakıyorduk. Namazdan
sonra her zamanki gibi tesbihini çekip Cenâb-ı
Hakk’a uzun uzun yalvarıp yakararak duâsını
yaptı. Onun bu hâli bana çok tesir etti, ağlamaya
başladım. Sonra; “Ey Efendi! Dünyâda ve âhirette
biz günahkârların ümîdi sensin. Bu kadar çok
ibâdetinle, böyle korkar, ağlar, yalvarırsan, biz bu
tembel hâlimizle kıyâmet gününde ne yaparız?”
diye sordum. Yemîn ederek; “Allahü Teâlâ’nın
bana verdiği nîmetlerin, ihsânların yanında benim
yaptığım ibâdet, yalvarışlar ve bütün hareketlerim,
ziyâde kusûr ve nihâyetsiz eksiklikten başka bir
şey değildir. Bütün bu korku ve yakarışlarımla;

Mevlânâ diyor ki;
“Bizler kaza ve kader hâkiminin şu dehlizinde yani
şu dünyada; “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”
sorusunun cevabına; “Evet Rabbimizsin.” cevabını
verdiren bir ahitte bulunduğumuz, bu ezel davasının
görülmesi, gerçekleştirilmesi için bulunuyoruz.”
Mademki ezelde biz “Evet” dedik, işte ezelde
verdiğimiz bu sözün, bu “Evet” deyişimizin,
bu dünyada başımıza gelen musibetlerle
imtihanını vermekte, bu dava için şahitlik
etmekteyiz. Yani bizim bu dünyada yaptığımız
işlerimiz, hareketlerimiz, sözlerimiz, dertlerimiz,
kederlerimiz,
sabırlarımız
ezel
davasına
getirdiğimiz şahitlerdir.”
“Neden ezel hâkiminin mahkeme koridorunda
susup duruyoruz. Biz buraya şahitlik etmeye
gelmedik mi? Neden Muhammedî emirlere
uyarak, insan gibi yaşayarak, şahitliğimizi yerine
getirmiyoruz?” (Mesnevî, V/174-176)
“Bu namaz da, oruç da, hac da, Allâh yolunda
savaş da hep insanın ezeldeki sözleşme inancının
şahitleridir.
Zekât vermek, dostlara armağanlar sunmak,
hasetten vazgeçmek, içteki gizli şeye, ezel sırrına
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şahitlik etmektir.” (Mesnevî, V/183-184)
Ramazan-ı Şerif’e vuslat bulduğumuz her fırsatta
bu şahitliğimizi yeniden düşünmeliyiz. Allah’ın
mü’minlere farz kıldığı oruç ibadeti bizim için
birçok fırsatları beraberinde getirmektedir.
Allahü Teala Kur’an-ı Kerim’de oruç ibadeti ile ilgili
şöyle buyuruyor:
“Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz
kılındığı gibi, size de farz kılındı; ta ki korunasınız.”
(Bakara, 2/183)
“Ramazan ayıdır ki, insanlara doğru yolu gösteren,
hidayeti ve doğruyla, eğriyi birbirinden ayırıp
açıklayan bir rehber olmak üzere Kur’an işte bu
ayda inmiştir. Bu sebeple içinizden her kim bu
aya ulaşırsa oruç tutsun. Her kim de hasta yahut
seyahatte olursa, başka günlerde tutsun. Allah
müddeti tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine
karşılık, onu yüceltmeniz ve böylece şükretmeniz
için, sizi kolaylığı ister, güçlüğü istemez.” (Bakara,
2/185)
“...Oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar...
İşte Allah bunlar için mağfiret ve büyük mükâfat
hazırlamıştır.” (Ahzab, 33/35)
Oruç ibadetinin önemine ve bu ibadetin faziletine
dair Hz. Peygamber de birçok Hadis-i şerifinde
işarette bulunmuştur:
“Ademoğlunun her ameli katlanır. Hayır ameller,
en az on misliyle yazılır. Bu, yedi yüz misline kadar
çıkar. Allâh Teâlâ şöyle buyurmuştur; “Oruç, bu
kâideden hâriçtir. Çünkü o, sırf Ben’im içindir,
Ben de onu (dilediğim gibi) mükâfatlandıracağım.
Kulum Ben’im için şehvetini, yemesini ve içmesini
terketti.” Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, iftar
vaktindeki, diğeri de Rabbi’ne kavuştuğu andaki
sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku, Allâh
indinde misk kokusundan daha hoştur.” (Müslim,
Sıyâm, 164)

“Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları
açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da
zincire vurulur.” (Müslim, Sıyam 2/1079)
“Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak
olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın.
Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga
edecek olursa “ben oruçluyum!” desin (ve ona
bulaşmasın)”(Müslim, Sıyam 164/1161)
“Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan
sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık
kapanır, kimse oradan giremez.” (Tirmizi”nin
rivayetinde şu ziyade var: “Oraya kim girerse
ebediyyen susamaz.)”(Tirmizi, Savm 5)
Mevlânâ orucun ve Ramazan’ın Kur’anî ve
Peygamberî bu müjdelerini “Oruç sevdası bambaşka
bir sevdadır” diyerek şu şekilde dile getirmiştir:
“Artık, ekmeğe karşı ağzını kapa, tatlı oruç geldi.
Şimdiye kadar, yemenin, içmenin hünerini gördün.
Şimdi de orucun hünerini seyret!
Oruç, Meryem oğlu İsa’ya zemzem oldu. Oruç
yolculuğuna çıktı da dördüncü kat göğe yükseldi.
Kuşların kanat çırpmaları nerede, meleklerin kanat
çırpmaları nerede? Kuşlar yem için kanat çırparlar,
melekler ise oruca doğru uçarlar.
Orucun bazı zorlukları varsa da, yüzlerce çeşit
hüneri de vardır. Oruç sevdası bambaşka bir
sevdadır.” (Divân-ı Kebir’den Seçmeler, III, Gazel
No: 1155)
Devamı gelecek…
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Çinileri
Türbe, 1276 yılında caminin kıble duvarına,
mihrabın doğusuna eklenmiştir. Türbenin 1283
yılında bir onarım geçirdiği, kemer üzerinde yazan
çinili kitabesinden anlaşılmaktadır. Türbe içinde
bulunan altı adet sanduka Sahip Ata Fahreddin Ali
ve ailesine aittir. Sahip Ata’nın sandukası sol başta
yer alırken, yanındaki diğer iki sanduka oğullarına,
arka sıradakilerden birisi kızı Melike Hatuna, birisi
torununa, sonuncusu da torunlarından birine
aittir.
Türbe, kare planlı ve kubbeli bir ana mekân ile bu
mekânın doğusuna yerleştirilmiş bir koridordan
oluşmaktadır. Bu koridorun üst örtüsü, aslî halinde
kaburgalı tonoz sistemindedir ancak günümüzde
sundurma çatıyla örtülüdür. Kuzeyinde caminin
kıble duvarıyla, güneyinde ise hankâhın kuzey
eyvanıyla bitişik durumdadır. Duvarlarında yapı
malzemesi olarak tuğla ve moloz taş birlikte
kullanılmıştır. Kubbesi ise tamamen tuğladan

inşa edilmiştir. Üst örtüsü tamamen kurşun ile
kaplanmış vaziyettedir.
Sahip Ata Türbesi, külliyenin en yoğun süslemeli
bölümüdür. Türbe çini kullanımı açısından
değerlendirildiğinde; teknik, renk, motif ve
kompozisyon özellikleri, cami ve hankâha göre
çok daha zengindir.
Sahip Ata Türbesi; kubbeli mekânla, dehlizin
duvarlarındaki tuğla ve çini dekorasyonun
meydana getirdiği bitkisel, geometrik ve yazılı
süsleme kompozisyonları, kapısının muhteşem
tasarımı, ajurlu pencere şebekeleri, yaldızlı
çini sandukaları ve bilhassa da çini sanatının
mükemmelliğe ulaştığı görkemli kemeriyle
benzersizdir. Selçuklu döneminde bu ihtişama
ulaşan bir başka mezar anıtı daha ortaya
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koridora bakan dış yüzünün sadeliğine karşılık,
içe bakan cephesiyle, kemerin iç ve yan yüzündeki
çini kaplamanın zenginliği gözleri kamaştırmakta,
üstündeki tuğla ve çini dekorasyonla da bir ahenk
oluşturmaktadır. Girişin koridora bakan yüzünde
yalnızca kemerde ince bir sıra halinde tek renk
sırlı firuze çini şeridi vardır. Çini kullanımı girişin
kemer karnından itibaren yoğunlaşır. Kemerin
içi firuze, turkuaz, açık kobalt mavisi ve çok koyu
patlıcan moru renkli çini mozaiklerle süslenmiştir.
Yer yer firuze ve turkuaz zemin üzerinde patlıcan
moru renkteki çini parçalarla birbiri arkasına
sürekli tekrar eden baklava dilimine benzer, rumi
benzeri bitki motifleri oluşturulmuştur. Girişin
türbeye bakan yüzeyi tamamen çini mozaiklerle
süslüdür. Sivri kemer; firuze zemin üzerinde
konumlandırılmış patlıcan moru renkli bitkisel bir
çini mozaik bordürle kaplanmıştır.

Konya Sahip Ata Türbesi

Konya ilinin Meram ilçesi, Sahibi Ata
mahallesinde bulunan Külliye; cami, türbe,
hankâh, dükkânlar, hamam ile 19. yüzyıla
tarihlenen çeşmeden oluşmaktadır. Günümüzde
cami, hamam ve çeşme yapıları kendi işlevlerinde
kullanılmakta iken hankâh ve türbe kısımları
müze olarak kullanılmaktadır.
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konmamıştır.
Kubbesinden
duvarlarına,
kemerlerinden
sandukalarına kadar zengin çinilerle işlenmiş
yapı, döneminin bu özellikteki tek yapısıdır.
Çinilerde sülüs, makıli ve kufi biçimindeki yazılar
neredeyse her yanda görülebilir. Ayrıca bitkisel
ve yaprak kompozisyonlu ve geometrik çiniler de
zengin olarak bulunmaktadır. Kabartma çinilerin
de kullanıldığı yapıda özellikle bu tür çiniler
kitabelerde bulunmaktadır. Bilindiği üzere lacivert
üzerine beyaz kabartma yazılar Selçuklu dönemi
çiniciliğinde önemlidir. Sadece sandukaların
üzerindeki çini işleri değil, türbe kapısı üzerindeki
çiniler, kubbe duvarlarında bulunan çiniler,
ayrıca türbe bölümünü ikiye ayıran sivri kemerin
üzerindeki çiniler de çeşitli geometrik şekilleri
barındırmaktadır.
Türbenin; duvarları, ana mekânı ile koridoru
arasındaki kemeri, kubbeye geçiş elemanları,
kubbe kasnağı ve kubbe merkezindeki madalyonu
çiniler ile süslenmiştir. Çini kullanımı girişin kemer
karnından itibaren yoğunlaşır. Kemerin içi firuze,
turkuaz, açık kobalt mavisi ve çok koyu patlıcan
moru renkli çini mozaiklerle süslenmiştir.
Türbenin kapısı sivri kemerli olup bu kapının

Kemer kilidinin üstünden dönen bu profillerle,
kitabe panosunun arasında kalan küçük üçgen
alanın içi firûze üstüne koyu mavi bitki motifi ile
doldurulmuştur. Üstündeki kabartma profillerin
sınırladığı yatay kitabe panosunun içine Selçuklu
sülüsü ile iki âyet yazılmıştır. Firuze zemine
uygulanan koyu mavi yazılar mozaik tekniğinde
olup, dökülen kısımlar sonradan çini taklidi
alçı ile sıvanmıştır. Kemer köşelikleri birbiri ile
simetrik olup; firuze zemin üzerinde kobalt mavisi
renkli bitkisel girift bir kompozisyona sahiptir.
Alttan ve üstten geçmelerle oluşturulan kıvrım
dalların uçlarında çifte rumîler motifli dallar
bulunmaktadır.
Girişin üzerindeki kare bir panoda sırsız tuğlaların
etrafına zikzak yaparak yerleştirilen turkuaz ve
patlıcan moru sırlı tuğlalar, sıkışık bir düzende
sıralanmıştır. Patlıcan moru sırlı tuğlalar takip
edildiğinde burada kûfî yazıyla “Ali” yazdığı
anlaşılmaktadır. Girişin tam karşısındaki duvarda
üst üste yine sırlı tuğlalarla yapılmış iki kûfî yazılı
panoya yer verilmiştir. Aynı renk sırlı tuğlalarla
ve aynı tarzda kûfî yazıyla ters düz olarak
karşılıklı yerleştirilmiş bir yazı bulunmakta ve
burada “Ekber” şeklinde bir yazının var olduğu
anlaşılmaktadır.
Türbenin doğu duvarında yine sırlı tuğlaların zikzaklı
yerleştirilmesiyle kûfî yazılı enine dikdörtgen bir
pano yapılmıştır. Turkuaz sırlı tuğlaların dikine
sıralanmasıyla kalın hatlı kûfî yazı ile “Ali” ler yazılıdır.
“Ali” yazısı dört kollu çarkıfelek yapacak biçimde
dönerek tekrar edilmiştir. Bu panonun da etrafını
beyaz zemin üzerine patlıcan moru çini mozaiklerle
yapılmış rumîli ince bir bordür çevrelemektedir.
Türbe duvarları üç yönden, yaklaşık olarak

SANAT

pencere altına kadar, tek renk firuze sırlı
altıgen çini plakalarla kaplıdır. Bu alanın etrafı
tek renk patlıcan moru sırlı ince bir çini şeritle
sınırlandırılmıştır.
Kubbeye geçiş elemanları olan Türk üçgenleri,
firuze zemin üzerine patlıcan moru renginde çini
mozaik teknikli zikzaklar sıralanmış rumilerden
oluşan dar bir bordürle çevrelenmektedir.
Kubbede çini mozaik ve çini kazıma olmak
üzere iki teknik bir arada kullanılmıştır. Kubbe
kasnağında kûfi yazıyla Âl-i İmrân Suresi yer
almaktadır. Kubbe merkezindeki madalyonda
ise “Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali”
isimleri yine kûfi yazıyla yer almaktadır.
Kubbe göbeğinde bir madalyon içerisinde;
merkezini beş kollu bir yıldızın oluşturduğu,
geometrik örgünün bitkisel motiflerle birleştiği
bir kûfî yazı kuşağı dolanmaktadır. Burada
“Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali”
isimleri yazılıdır.
Sahip Ata Fahreddin Ali’nin sandukasında tek renk
sırlı çini ve kalıplamalı çini teknikleri kullanılmıştır.
Yazı kısımları kabartma tekniğindedir. Sandukada
firuze, turkuaz, patlıcan moru, kahverengi
ve lacivert renkleri görülmektedir. Sanduka
kaidesinde ve hörgüç kısmında Bakara Suresi’nden
Kürsi Ayeti yazılıdır. Ayak ucundaki çini kitabede
“Merhum ve mağfur Hüseyin’in oğlu Sahib-i
Muazzam Fahreddin 684 yılı Şevvalinin sonlarına
doğru fena darından baka mülküne göçtü. Allah
kabrini nurla doldursun” yazılıdır. Sahip Ata
Fahreddin Ali’nin sandukasının yanında yer alan
diğer iki sanduka da aynı teknikle yapılmıştır.
İki sandukada turkuaz ve kobalt mavisi renkleri
kullanılmıştır. Tek renk sırlı çini ve yazıları oluşturan
kabartma çini teknikleri uygulanmıştır. Sahip Ata
Fahreddin Ali’nin sandukasının ayak ucundaki
sanduka, Sahip Ata Fahreddin Ali’nin kızı Melike
Hatun’a aittir. Çini mozaik tekniğiyle süslüdür.
Hörgüç kısmına firuze zemin üzerine altın yaldızla
sırlanmış patlıcan moru çinilerden çini mozaik
tekniğinde geometrik bir süsleme kompozisyonu
hâkimdir. Diğer sandukalarda birbirine yakın
tekniklerde işlenmiştir.
Türbe yapısı içinde bulunan duvardaki çiniler,
koridordaki çiniler, sandukalar ve kubbe
süslemesinde kullanılan çiniler birbirinden göz
alıcı güzellikle ve renktedir. Sahip Ata Müzesi
içinde yer alan tüm çiniler, Selçuklu dönemi çini
sanatının tüm detaylarının göstergesi olabilecek
vasıftadır.
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Lise döneminde tarihi çok severdim, her zaman
tarih derslerinin en parlak öğrencilerinden biri
oldum. Ama üniversitede tarih okumak ilk
tercihim değildi açıkçası. Üniversite tercihlerimde
tarih bölümü son sıralarda yer buldu kendisine.
Neticede İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü
kazandım. Ama bizim dönemimizde -92 girişliyimtarih bölümlerinin bir değeri vardı: hem çok fazla
üniversite hem de çok fazla tarih bölümü yoktu.
Ayrıca İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü ile
Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü arasında
çok az puan farkı vardı. Tarih bölümü öğrencileri
olarak ikinci sınıftan itibaren formasyon dersleri
de alır ve mezun olduğumuzda öğretmen olabilme
imkanına sahip olurduk. Hatırlıyorum da mezun
olduğumuz sene öğretmenlik için başvuruda
bulunan tüm arkadaşlarım atanmıştı. 1998’lere
kadar tarih bölümlerinden mezun olduğunuz
zaman doğrudan meslek sahibi olabiliyordunuz.
Bu anlamda değerliydi tarih bölümleri, akademik

anlamda da kaliteli bir eğitim veriliyordu. Hülasa
ilk tercihim olmasa da tarih eğitimine başladım ve
açıkçası okudukça da sevdim.
Peki hocam Selçuklu… Selçuklu çalışmaya nasıl
karar verdiniz?
O da tesadüf aslında. Birinci sınıfta derslerimiz
tamamen zorunlu derslerden oluşmaktaydı
ancak ikinci sınıftan itibaren derslerimizin
hepsi seçmeliydi ve bu sayede öğrenci istediği
alana yönelebiliyordu. İstanbul Üniversitesi’nin
avantajını gördük bu anlamda; hoca sayısı fazla,
alan çok çeşitliydi. Sonradan hocam olan Erdoğan
Merçil hocanın ne kadar zor bir hoca olduğunu üst
sınıflardan hep duyardım, bu nedenle hocadan
ders almaktan çekinirdim. Benim kafamda eski
çağ tarihi derslerini seçmek vardı. Eski çağ tarihi
dersini yazdım fakat dersin hocasının onay vermesi
gerekiyordu. Günlerden Perşembe ve eski çağ tarihi
hocamız Mehmet Özsait o günlerde bir kazıdaydı.
O gün kazıda olduğu için fakülteye gelemeyecekti,
Cuma günü ise kayıtların son günüydü ancak ben
de Cuma günü fakülteye gidemeyecektim. Kayıt
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tarihi derslerinde çok başarılı değildim, dersi
bütünlemede geçebildim. Üçüncü sınıfta tekrar
Erdoğan hocadan Müslüman Türk Devletleri
Tarihi dersini aldım, derse otuz kadar öğrenci
yazılmıştı ancak genelde sadece on kişi devam
ederdi. Bu sayede hem biz hocayı daha yakın
olarak tanıdık hem de hoca bizi. Dördüncü sınıfa
geçtiğimde bitirme ödevi için bir hoca seçmem
gerekiyordu, korkarak da olsa Erdoğan Merçil
hocanın kapısını çaldım, böylece bitirme ödevini
Erdoğan hocadan aldım. Hocam “Selçuklular
Döneminde Azerbaycan” konusunu verdi bana.
Orada az da olsa bir başarı gösterdim. Daha sonra
yüksek lisans süreci başladı; tabii yüksek lisans
sınavı çok evreli bir sınavdı bizim zamanımızda. O
yaz yoğun bir çalışma programıyla yüksek lisans
sınavına girdim. Neticesinde sağlam bir elemeden
geçerek 1996 yılının sonu itibariyle yüksek lisansa
başladım. Yüksek lisansta tez konum “Büyük
Selçuklular Döneminde Atabegler” oldu. Daha
sonra askerlik ve deprem gibi sebeplerden dolayı
bir süre ara vermek zorunda kaldım. Askerden
sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde
araştırma görevlisi kadrosuna atandım. İstanbul’a
dönüp doktoramı “Büyük Selçuklular Döneminde
Horasan” üzerine tamamladım. Selçuklu tercihim
biraz hoca üzerinden şekillendi açıkçası.

Tarih dizi
veya filmlerden
öğrenilmez.

Hocam tarih eğitimine nasıl yöneldiniz, bu
yönelim bilinçli bir tercih miydi?
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Cihan Piyadeoğlu
İstanbul

Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.
Daha sonra aynı bölümün Ortaçağ Tarihi Anabilim
Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Doğu
Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde Farsça ve Arapça
dersleri aldıktan sonra Tahran’a giderek Farsça
eğitimine devam etti. İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1999 yılında Yüksek
Lisansını, 2008 yılında da Doktorasını tamamladı.
Büyük Selçuklular ve Gazneliler hakkında çalışmalar
yapan Piyadeoğlu, halen İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır.
Çağrı Bey: Selçukluların Kuruluş Hikayesi, İnsanlığın
Sığınağı Alparslan, Büyük Selçuklular: Yeni Bir
Devrin Başlangıcı, Sultan Alparslan: Fethin Babası,
Selçuklular’ın Kuruluş Hikayesi, Güneş Ülkesi Horasan:
Büyük Selçuklular Dönemi yazarın yayınlanmış
eserlerinden bazılarıdır.

meselesini Perşembe günü bir şekilde halletmem
gerekiyordu. Bu nedenle o gün Erdoğan hocanın
odasına girip adımı yazdırdım listeye ve bir şekilde
Selçuklu tarihine girmiş oldum. Açıkçası Selçuklu

Hocam
tüm
eğitim
dönemlerimizde,
üniversitelerin tarih bölümlerinde Osmanlı
vurgusunun daha fazla olduğu görüşüne
katılıyor musunuz? Ya da Selçukluların hak
ettiği ilgiyi gördüğünü düşünüyor musunuz?
Bu yanlış anlaşılmaya müsait bir söylem olacak
ama söylemeden de geçemeyeceğim. Türkiye’de
tarih bölümü adı altında Osmanlı tarihi bölümleri
var. Bu bölümlerde Osmanlı tarihi haricinde
okutulan derslere bir bakın; Osmanlı tarihi
yüzde elliden az değildir. Bunu Osmanlı tarihi
önemsizdir, daha az vurgulanmalıdır gibi bir
düşünceyle söylemiyorum. Tarih bölümlerinde
yedi tane ana bilim dalı var; bu yedi ana bilim dalı
içerisinde, eski çağ, orta çağ ve genel Türk tarihi
nispeten birbirinden ayrılıyor, ama geriye kalan
Osmanlı müesseseleri, yeni çağ, yakın çağ hatta
cumhuriyet tarihinin bir kısmı Osmanlı tarihinden
oluşuyor. Son zamanlarda yeni çağ alanında bazı
üniversitelerde Avrupa tarihi çalışılmaya başlandı,
onun haricinde ekseriyetle daima Osmanlı
tarihi çalışılıyor. “Tarih bölümlerini Osmanlı
tarihi baskısından kurtarabilmek adına Osmanlı
tarihi bölümleri kuralım, Osmanlı tarihi okumak
isteyenler direkt oraya gitsin, böylece tarih
bölümleri daha dengeli olsun.” şeklinde bir tweet

Cihan Piyadeoğlu

Selçuklu tarihi çalışmaları belli hocaların çalışmalarıyla başlıyor: Fuat
Köprülü, İbrahim Kafesoğlu, Mehmet Altay Köymen ve Osman Turan. Daha
sonra bu ekibe Ali Sevim, Erdoğan Merçil, Abdülkerim Özaydın, Salim Koca
gibi hocalar da ekleniyor. Yapılan çalışmaların çoğu daha ziyade akademik
bir dille yapılmış çalışmalardır ve akademik dille yapılan çalışmalar normal
bir vatandaşın Selçuklu tarihi okumasına engel teşkil ediyor.

attım, müthiş eleştiriler geldi. Burada maksadım
Osmanlı tarihinin bölümler üzerindeki baskınlığına
vurgu yapmaktı, başka bir şey değil.
Selçuklu tarihi çalışanların sayısının çok az
olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi Selçuklu
çalışmalarında Farsça ve Arapça gibi bir kaynak
dili bilme ihtiyacı. Bu ihtiyaç Selçuklu tarihi
çalışmalarını ister istemez aksatıyor. Selçuklu
tarihi seçmeli veya zorunlu ders olarak pek çok
tarih bölümünde okutuluyor ama dersi veren
hocaların çalışma alanları doğrudan Selçuklu değil.
Son on yıldır Anadolu’nun farklı üniversitelerinde
pek çok hocanın Selçuklu tarihi çalıştırdığını
görüyoruz. Orada da şöyle bir sorun ortaya
çıkıyor; hocalar çalıştıracak konu bulamıyor. Bir
konunun eksikliklerini bilmeyen hocanın o konuda
danışmanlık yapması doğru değil, fakat yapılıyor.
Ortaya güzel şeyler çıkıyor mu? Maalesef hayır.
Bu da tabii altyapıyla alakalı. Bazen öyle tezlerle
karşılaşıyorum ki; mesela orta çağ alanında
yapılmış bir yüksek lisans tezi her şey dahil 57 sayfa,
kaynakçada sadece 17 eser var. Son zamanlarda
Selçuklu tarihine ilgi artmış durumda fakat kalitesi
hususunda aynı şeyleri söyleyemem.
Akademik camiada sıkışıp kalan bir Selçuklu
tarihi olduğunu ifade ediyorsunuz, bunun
dışına nasıl çıkabiliriz?
Selçuklu tarihi çalışmaları belli hocaların
çalışmalarıyla başlıyor: Fuat Köprülü, İbrahim
Kafesoğlu, Mehmet Altay Köymen ve Osman
Turan. Daha sonra bu ekibe Ali Sevim, Erdoğan
Merçil, Abdülkerim Özaydın, Salim Koca gibi
hocalar da ekleniyor. Yapılan çalışmaların çoğu
daha ziyade akademik bir dille yapılmış çalışmalar
ve akademik dille yapılan çalışmalardır ve normal
bir vatandaşın Selçuklu tarihi okumasına engel
teşkil ediyor. Varsayalım ki ben tarih sevgisi olan
sıradan bir vatandaşım ve Selçuklu tarihi okumak
istiyorum. Ulaşabileceğim belli kitaplar var, onları
alıp okuyorum ancak akademik bir endişeyle

yazıldığı için anlamakta zorluk çekiyorum. Bu
sorunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Bir
Selçuklu tarihçisi olarak edinmiş olduğum misyon
Selçuklu tarihini okunabilir hale getirmek, herkesin
okuyup anlayabileceği, bir kitaba başladığında
sonuna kadar sıkılmadan devam edebileceği bir
dil edinmekti. Açıkçası doktora tezimi yazmadan
evvel Selçuklu tarihinin çok keyifli bir alan
olduğunu düşünmüyordum. Doktora sürecim
ilerledikçe gördüm ki gayet keyifli bir alan. İlk
çalışmam 2011 yılında basıldı ve bu konuda
asla tevazu göstermeyeceğim; Çağrı Bey adlı
çalışmam dil açısından Türkiye’de bir milattır.
Hatta doçentlik sınavımda popüler bulunarak az
buçuk eleştirilmiştir.
Bir çalışmanın popüler olması, akademik
olmasına engel mi?
Tabii ki değil. Geçen sene Büyük Selçuklular adında
dipnotsuz bir eserim çıktı ancak yorumlarım hariç
eserdeki her bilgi bir kaynağa dayalı. Bir eserin
akademik olması ne demektir? Bir şeyi bütün
gerçekliğiyle, tarih ilminin gerektirdiği bütün
şartları uygulayarak aktarmak mıdır, yoksa ağır bir
dil kullanmak mıdır?
Ağır bir dili pek tabii ki ben de kullanabilirim fakat
o zaman insanlar tarafından ya okunmayacak ya
da okunsa bile anlaşılamayacak. Bir akademik
makalenin ortalama okunma sayısı on civarında,
benim kitaplarımın satışı ise daha fazla, o halde
ben daha başarılıyım. Zaten benim maksadım
Selçuklu tarihini bilinen, sevilen bir dönem haline
getirmek değil miydi? Bu noktada da başarılıyım
demek ki. İnsanlar çok satmış veya çok baskı
yapmış olmasını popülariteye bağlıyor. Kitabın
çok satması bir boşluğun var olduğunu gösteriyor.
Suyun hareketini düşünün; önünü açtığınızda
ilk olarak boşluk olan yerleri dolduruyor, oraya
doğru bir akış gerçekleşiyor. O boşluğu bir
şekilde doldurmak lazım. İnsanlar bu durumu
son zamanlarda Selçuklu dizilerinin artmış
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reyting düşüyor, reyting demek para demek,
para olmayınca da ne yayıncı ne yapımcı, ne de
senarist kalıyor ortada. Fakat ortada harcanan
paralar, yürütülmesi gereken bir iş ve müthiş
bir prodüksiyon var ve siz bunu üç beş bölümde
kaybetmek istemiyorsunuz. Tarihi dizi yapılmalı
mı? Yapılmalı, buna karşı değilim. Ancak gerçeklere
yüzde yüz bağlılık asla mümkün değil.
Bir örnek vereyim Miryokefalon Savaşı’nın
yeri çok büyük bir tartışma konusudur. Aynı
kaynaklara bakarak Afyon, Denizli, Isparta,
Konya gibi sonuçlara ulaşılıyor. Peki bu nasıl
mümkün oluyor? Tarih hepimiz için aynı değil mi?
Hayır değil. O zaman dizi hepimiz için nasıl aynı
olacak? Bu noktada yapılabilecek en önemli şey
diziyle gerçekliği mümkün olabildiğince birbirine
yakınlaştırmak. Yüzde elli yaklaşsa bile bu büyük
bir başarıdır. O zaman siz danışman olarak ne
yapıyorsunuz diye sorulabilir. Sadece daha büyük
hataların önüne geçmeye çalışıyorum.
Selçukluları Doğu ile Batıyı birleştiren, yeni
bir devri başlatan, Ortadoğu için milat,
değişim süreci için de bir başlangıç olarak
tanımlıyorsunuz bunu biraz daha açabilir
misiniz?

Selçukluların ilk kuruldukları bölge yaşamış oldukları bölgeden daha
doğudadır; İran, Irak, Azerbaycan, Kafkaslar ve Türkiye’ye gelmiş olmaları
da batıya doğru hareketlerinin göstergesidir. Yani Türkler Selçuklularla
birlikte batıya doğru sürekli olarak hareket etmişlerdir. Daima doğuda
devlet kurmuş olan Türkler, Selçuklularla birlikte ilk defa batıya gelmiştir.

olmasına da bağlıyorlar. Bunun da mutlaka katkısı
vardır ama Alparslan kitabım on bir baskıyı diziden
evvel yapmıştı. Herkes üst düzey akademik bir dil
okumak istemiyor, belki korkuyor olabilir. Bir üst
seviyeye çıkabilmek için küçük adımlarla başlamak
lazım. En azından şimdi hiç bilmediğiniz bir konuyu
merak edecek, öğreneceksiniz. Bu neydi diyerek
oradan bir başka konuya geçeceksiniz. Oradan
başka bir konuya... O zaman akademik eserler

zaten okunabilir duruma gelecek. Fakat ilk adımı
atmadan onuncu adımı atmayı bekleyemeyiz.
Okunmadığı için Selçuklu tarihi bilinemez bir
dönem haline geliyor. Bunu bir şekilde bertaraf
etmek lazımdı. Bu da Çağrı Bey kitabımdan sonra
bayağı bir değişti, gelişti. İnşallah böyle de devam
eder.
İnşallah…

Reyting rekorları kıran bir diziye danışmanlık
yaptığınızı da biliyoruz. Bu dizilerin tarih
öğrenimine, tarih bilgisine ve tarih ilgisine
katkısı nedir?
Tarih dizi veya filmlerden öğrenilmez. Öğrenme
maksadı ile dizi veya film izlenmemeli. Dizilerin
tarih eğitimine katkısı var mıdır? Hayır. Olmalı mı?
Hayır. İnsanlara tarih öğretelim diye mi bu işler
yapılıyor? Hayır. İlgi oluşturuyorlar mı? Evet. Bir
sürü hayırdan sonra tek evet var: İlgi oluşturma.
İnsanlar geçen sene belki de ilk defa Muhammet
Tapar ve Terken adını duydu. İnsanların ekseriyetle
bu isimleri dizi sayesinde duyduğuna adım kadar
eminim. Herkes entelektüel bir bakış açısıyla dizi
seyretmiyor veya dizi seyreden herkes okuma
merakı olan, entelektüel bakış açısına sahip kişiler
değil. Dizi, keyifli zaman geçirmek, dinlenmek

için de seyrediliyor. Entelektüel altyapısı olup
diziyle ilgili yorum yapmak isteyenler, sırf diziyi
eleştirip tweet atmak ve attığı tweetler üzerinden
popülerlik yakalamak isteyenler de seyrediyor.
Tekrar edeyim; diziler tarih öğretmek maksadıyla
yapılmıyor; bu bir şov. Beş sene evvel farklı
düşünüyordum; dizilerde her şey tarihe uygun
olmalı, kurgu olmamalı, yanlış bilgi verilmemeli…
Bu benim mesleki bir endişemdi. Ne zaman ki
yapımcıyla, senaristle, yayıncıyla bir araya geldim,
onların da kendilerine göre endişeleri olduğunu
gördüm, bakışım değişti. Örneğin senaristler
gerçek olaylar üzerinden ilerlemek istemiyorlar
çünkü öngörülebilir olmak reytinglerin düşmesi
anlamına geliyor. Seyirci açısından baktığımızda;
seyirci iyi bir okuyucuysa bir sonraki sahnede
neyin gerçekleşebileceğini tahmin ediyor,
dolayısıyla da bu heyecanı öldürüyor. Yapımcı
açısından baktığımızda; heyecan olmadığında

Selçuklulara dek kurulan Türk devletlerinin,
nerede kurulduğuna, nerede yıkıldığına ve
tekrar nerede kurulduğuna bakmak lazım. Biz
Türkler olarak daha ziyade doğu milletiyiz;
kendi nüfusuyla birlikte Batı’ya gelen ilk devlet
Selçuklulardır. -Tabii Karadeniz’in kuzeyinden
gidenleri saymazsak.- Avrupa Hun Devleti bugün
Macaristan olarak isimlendirdiğimiz bölgede
kurulmuştur fakat Atilla’nın ölümünden sonra bu
bölgede kalamayarak doğuya çekilmek zorunda
kalmıştır. Selçukluların ilk kuruldukları bölge
yaşamış oldukları bölgeden daha doğudadır,
İran, Irak, Azerbaycan, Kafkaslar ve Türkiye’ye
gelmiş olmaları da batıya doğru hareketlerinin
göstergesidir. Yani Türkler Selçuklularla birlikte
batıya doğru sürekli olarak hareket etmişlerdir.
Daima doğuda devlet kurmuş olan Türkler,
Selçuklularla birlikte ilk defa batıya gelmiştir.
Bazı tarihçilerin Türkleri Doğu ve Batı olarak
ikiye ayırdıkları gerçeğinden hareket edersek
bahsedilen Batı devletinin kurucusu Selçuklulardır.
Doğu Roma’nın hakimiyetinde olan bir coğrafya,
on birinci yüzyıldan itibaren Avrupalı kaynaklar
tarafından Türkiye, Türk ülkesi, Türklerin yaşadığı
bölge olarak anılmaya başlamıştır. Bu Selçuklular
sayesinde gerçekleşmiştir. Bunun bir sonraki

aşaması Türkiye Selçuklu Devleti bir sonraki
aşaması ise Osmanlı Devleti… Osmanlıların
Avrupa’ya geçmesi 1040 yılındaki Dandanakan
Savaşı sayesinde gerçekleşmiştir. 1176 yılındaki
Miryokefalon Savaşı 1071 yılındaki Malazgirt
Savaşı ile mümkün olmuştur. Tüm bunların
sonucunda 1453 yılında İstanbul fethedilmiş,
Gelibolu’ya geçmek mümkün olmuş ve Avrupa’da
bir Osmanlı Devleti kurulmuştur. Bu sebeple ben
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihinin 1040
olarak kutlanması gerektiğini savunanlardanım.
Dandanakan ile mi?
Evet, çünkü Selçuklu, Dandakan Savaşı
neticesinde kuruluyor. Selçuklu kurulduğu için de
Türkiye Cumhuriyeti kurulabiliyor. Bu bir süreç;
Osmanlı Devleti’ni büyük bir çınar, önemli bir
alim varsayarsak, o alimin doğmasını sağlayan
Selçuklulardır. Örneğin; İngiltere’de hanedanlar
değişir fakat biz yine de İngiltere Devleti olarak
adlandırmaya devam ederiz. Fransa’da hanedan
değişir ama biz Fransa Devleti demeye devam
ederiz. Peki neden Selçuklu Devleti, Osmanlı
Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir
ayrım yapıyoruz? Biz bir milletiz; bu millet
Selçukluyla başladı, Türkiye Selçuklularıyla
devam etti. Neden birbirinden bağımsız olarak
değerlendiriyoruz? Osmanlı Devleti ile Türkiye
Selçuklu Devleti arasında bir bağ yok mu? Osmanlı
düşüncesiyle, Selçuklu düşüncesini birbirinden
nasıl ayırabilirsiniz? Osmanlı Türkçesi dediğimiz
dil bir anda mı ortaya çıktı? Selçuklular bu dili
kullanmıyor muydu? Sonrasına gelelim. Türkiye
Cumhuriyeti kurulduğunda devletin başında kim
vardı? Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir,
Fevzi Çakmak, Ali Fuat Cebesoy kimin bakiyesiydi?
Rejimi değiştirdik, eski devletle diyaloğumuzu
tamamen kopardık diyemeyiz. Anadoluculuk
yapmak da bana göre doğru değil.
Türk tarihi için genel bir dönemlendirmeniz
var mı diye soracaktım ama 1071 ile başlatılan
dönemlendirmeyi, Anadoluculuk yaklaşımını
doğru bulmadığınızı aslında bu süreci 1040
Dandanakan Savaşı ile başlatmamız gerektiğini
ifade ettiniz. Dilerseniz bu soruyu bu haliyle
geçebiliriz…
Türkiye tarihi 1040’ta başlıyor. Daha öncesine
götürürsek o zaman Selçuklu hanedanının
tarihi olur. Bana göre 2017’den itibaren
başlatılan Malazgirt kutlamaları İstanbul’un
fethi kutlamalarından bile daha önemlidir.
Eğer Malazgirt’i gerçekleştirmemiş olsaydık,
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OLAN OLMUŞTUR
“Olanlar tam da olması gerekenlerdir.” (Spinoza)

Bana göre 2017’den itibaren başlatılan Malazgirt kutlamaları İstanbul’un fethi
kutlamalarından bile daha önemlidir. Eğer Malazgirt’i gerçekleştirmemiş
olsaydık, Türkleşmemiş bir Anadolu olurdu. Bugün belki de halen Bizans
diye bir devletin varlığından bahsediyor olurduk.
Türkleşmemiş bir Anadolu olurdu. Bugün belki
de halen Bizans diye bir devletin varlığından
bahsediyor olurduk.
Selçukluyu Selçuklu yapan bir devlet adamı bir
de ilim adamı zikretmenizi istesek bunlar kimler
olur neden?
Bana göre devletin kuruluşu Çağrı Bey’in
eseridir. Fakat devleti devlet yapan, onu
Selçuklu haline getiren Tuğrul Bey olmuştur.
Tuğrul Bey’in başarılı politikaları olmasaydı
halkın benimsediği bir devlet olma hususunda
ilerlenemezdi.
Ancak
devletin
kuruluş
sürecindeki en önemli aktör Çağrı Bey’dir.
Devlet kurulduktan sonra bu etki Tuğrul
Bey’e geçmiştir. İlim adamı olarak, Selçuklu
dünyasının dini ve kültürel tüm unsurlarını Türk,
Arap, Fars demeden birleştiren kişi İmam Gazali
olmuştur. Fars kökenli olan Gazali, Nizamiye
Medreselerinde eğitim almıştır. Daha sonra
vermiş olduğu fetvalar sayesinde Selçuklu
iktidarının tartışılmasını önlemiştir. Bu sebeple
İmam Gazali’yi çok önemserim.

Selçuklular düşünüldüğünde belki de akla
gelen ilk kurumlardan bir tanesi Nizamiye
Medreseleri, önemi nedir?
Nizamiye Medreseleri dünya medrese geleneğine
ilk düzenli eğitim sistemini kazandırmıştır. Çünkü
önceki dönemlerde medrese eğitimi olarak
isimlendirdiğimiz şey daha ziyade bir ilim adamının
oluşturduğu ilim halkalarından oluşmaktaydı ve
burada daha ziyade vaaz şeklinde gerçekleşen bir
eğitim söz konusuydu. Müderrisin maaşı sosyal
yardımlar sayesinde toplanarak verilir ve eğitim
öğrencinin kendi maddi imkanlarıyla devam
ederdi. Fakat Nizamiye Medreselerinde farklı
bir durum söz konusu oldu; eğitim ihtiyaçlarını
karşılamak için önce bir vakıf kuruldu ve bu vakıf,
kurumun bütün ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.
Bu durum eğitimde devamlılığı ve eşitliği sağladı.
Hanefi mezhebine mensup olan Selçuklu hanedanı
Şafi kaidelere göre eğitim veren Nizamiye
medreseleriyle yakın bir münasebet kurmamasına
rağmen Nizamiye Medreseleri ilim dünyasından
büyük bir destek gördü. Nizamiye Medreselerinde

okuyan insanlar çok iyi bir eğitim aldıklarından
mezun olduklarında Selçuklu Devleti’nin ihtiyaç
duyduğu her alanda görevlendirebileceği kişiler
oldular. Bu sayede Selçuklu Devleti’nin daha
güçlü bir organizasyon olarak kalmasını sağladılar.
Burada kurulmuş olan eğitim müessesesi İslam’ın
sonraki üç yüz yılını doğrudan etkiledi. Hatta bazı
araştırmacılar modern Avrupa üniversitelerinin
bile yapısal olarak nizamiye medreselerinden
etkilendiğini belirtmektedir.
Nizamiye Medreselerinin en aktif olduğu dönemi
düşündüğümüzde ülkede ne kadar yayılmış
durumda ?
Ona yakın nizamiye medresesi var. Alparslan
döneminde Bağdat, Nişabur ve başkent Rey’ de
var. Belh’teki medresenin temelinin de Alparslan
döneminde atıldığını düşünüyorum. Melikşah
dönemine geçtiğimizde Âmül, İsfahan, Merv, Herat
ve Hargird ekleniyor. Nizamiye Medreselerinden
mezun olan kişiler sistemin büyük bir kısmına hâkim
oluyorlar. Bu medreselerden ortalama her sene
yaklaşık iki bin kişi mezun oluyor. Bu iki bin mezun
zaten o coğrafyanın ihtiyacını karşılamaya yetiyor.
Nizamiye Medreselerine niçin bu kadar önem
atfediyoruz? Çok fazla zikredildiği ve hakkında çok
fazla bilgi sahibi olduğumuz için. Bu diğerlerinin
daha az önemli olduğu anlamına gelmiyor, sadece
Nizamiye Medreseleri hakkında diğer kurumlardan
daha fazla bilgi sahibi olduğumuz anlamına geliyor.
Teşekkür ederiz hocam…

Bir toplumun insanını tanımlamamıza yardımcı
olacak bazı etkenler vardır; coğrafya, inanç, kültür,
dil vs. bunlardan bazılarıdır. Konu insan olduğu
için etkenlerinin büyük çoğunluğu aynı olan iki
toplum, insandan kaynaklı, karakteristik olarak
farklılık gösterebilir. İnsanların neye güldükleriağladıkları, neyi alkışladıkları-kınadıkları, acıya ve
mutluluğa karşı nasıl tepki verdikleri bir kolektif
ruh halinin toplumun geneline sirayet etmesine
sebep olur. İnsanın ortaya koyduğu tepkiler
toplumun karakteristiğini oluştururken toplum
da insana kimlik kazandırır.
İnsan zamanla yaşadığı toplumun şeklini alır.
Toplum bireyi kültürleme sürecine sokar. İnsanın
yapacağı kötülük ve iyilik miktarını da büyük
oranda sosyal çevresi belirler. Toplumumuzun
kötülük yapma potansiyelini anlamak, algılamak
çok önemlidir. Doğan Cüceloğlu “Var mısın?”
adlı kitabında insanımıza dair şu tespiti yapıyor:
“... Bu ülkede içindeki çocuk utanca boğulmuş o
kadar insan var ki! Ben onlara “yetişkin çocuklar”
diyorum. İçi çocuk ama bedenen yetişkin... Bunlar
kötü insanlar değiller ama her türlü kötülüğü de
yapabilirler.” Demek ki beden olarak yetişkin
olmak olgunlaşmak anlamına gelmiyor!

Olaylar karşısındaki tepkinin anlık değil de
düşünülerek verilmesi, insanların yapıcı olması
birazda olgunlaşmalarına bağlıdır. Dostoyevski:
“Olgunlaşmak hiçbir şeye şaşırmamaktır” diyor.
Olgunlaşan kişi, insanın olduğu yerde hataların,
eksikliklerin ve beklenmedik durumların
yaşanabileceğini bilir. Karşıdakinin kompleks
bir varlık olduğunu bildiği için ortaya çıkan her
olaya karşı soğukkanlı yaklaşır. Olgunlaşmış
insan anlamak, yaşamak ve yaşatmak ister.
“Olgunlaşmamış insan sorgulayıcı ve yargılayıcıdır,
tepkileri anlıktır. Bu iki insan tipini başka bir yönü
ile Jerome David Salinger şu şekilde tanımlar:
“Olgunlaşmamış insanın özelliği, bir dava uğruna
soylu bir biçimde ölmek istemesidir, olgun insanın
özelliği ise bir dava uğruna gösterişsiz bir biçimde
yaşamak istemesidir.”
Klikler, farklı sosyal organizasyonlarda bireyin
tepkilerinin oluşmasında önemli bir etkiye
sahiptir. Bireyle toplum arasındaki bazı sosyal
organizasyonlar tepkilerin neye karşı hangi
dozda verileceğini, yöntemin ne olacağını
bazen bireye dikte eder. Kişi ortak reaksiyonun
sorumluluğundan daha az etkileneceği düşüncesi
ya da o organizasyona olan aidiyet duygusundan

dolayı yer yer tasvip etmediği tepkilere de paydaş
olur. Bu paydaşlık yapıcı ve Salinger’in bahsettiği
bir manada yapıcı-yaşatıcı ise toplum için iyi aksi
halde kötü sonuçlar doğurur.
İnsan kâinatta meydana gelen olayları en iyi
şekilde okuyabilecek olan yegâne varlıktır.
Meydana gelen olayların muhasebesini insan
yapar. Onlara meydana geldiği şartlar bağlamında
tepki verir. Kendi dünyasını, toplumunu vermiş
olduğu bu tepkiler ile inşa eder. Toplumu
dönüştürecek olan insanın davranışlarıdır. Her
olay karşısında mutlaka bir tutum geliştiren insan
olanlara kayıtsız kalamaz. Fevri ya da dingin bir
karar verir. Olgunluğu mesabesinde yapıcıdır bu
karar.
İnsanın olduğu her yerde anlık, hesapta olamayan
durumların ortaya çıkacağını bilmek ve buna
hazırlıklı olmak gerekir. Olgunca, dingince
karşılamak ama mutlaka bir tutum sahibi olmak
gerekir. İnsan kayıtsız kalamaz. Olanı olmamış gibi
göremez. “Olmuş olmamış olmaz.”

YORUM

Yusuf Kaplan
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O HALDE VARIM

İSLÂM’SIZ DÜNYADA BİR DÜZEN KURULAMAZ!
İslâm’sız dünyada, bir düzen kurulabilir mi?
Kurulur elbette ama düzen olmaz, düzensizlik olur
onun adı.
Düzensizlik düzeni olur.
Düzensizlikten düzen çıkarılmaya çalışılır orada.
Aslında bütün düzenler, düzensizliğe düzen verme
girişimleri değil midir?
Elbette ki.
Batı hegemonyasının yaptığı şey, düzensizliği düzene
çevirmesidir. Düzensizliğin adının düzen olması.
Sürekli kaos hâlinin, sürekli katastrof durumunun
üstünün örtülmesi ve bu hâlin, bu durumun düzene
dönüştürülmesi.
BATI DÜZENİ ZORBALIĞA, OSMANLI DÜZENİ
SULH’E DAYANIR
Pax kavramı burada daha açıklayıcı olabilir:
Uluslararası ilişkiler literatüründe Pax, hem düzen
hem de barış demektir. Paxromana, paxamericana,
paxottomana: Roma barışı / Roma düzeni. Amerikan
barışı / Amerikan düzeni. Osmanlı barışı / Osmanlı
düzeni.
Fernand Braudel, Roma’nın “silahlı barış düzeni”
kurduğunu söylemişti.
Aynı şey Avrupa için de söylenebilir, Amerika için de.
Ama Osmanlı’da başka bir şey vardı: Osmanlı, silaha
dayalı bir düzen kurmamıştı, sulh düzeni kurmuştu.
Osmanlı’nın bir ruhu vardı. Daha doğrusu, Osmanlı,
ruhu önceleyen bir medeniyet tecrübesinin adı ve
adresiydi.

böyle bir kaygı gütmelerinin temel nedeni, bir
kendi’lerinin, bir öz’lerinin, bir fıtrat tasavvurlarının
olmamasıdır.

DÜZENİN KAYNAĞI: VAROLMA SAVAŞI DEĞİL,
HİÇ’LİK BİLİNCİ

Allah, insana eşyanın isimlerini öğretti: Varlığın
anlamlarını, varlığı anlamlandırma biçimlerini ve
usûllerini.
Varlık, hakikatin kendisinde tecellî ettiği varedilen
varlık. Hakikatin derece derece şifrelendiği suretler:
Nebâtât, hayvanât ve insanât.
İnsanât, bütün diğer varlıkların kendisine emanet
edildiği varlık.
Allah Teâlâ’nın celâl sıfatları olan teşbîhî özellikleri
hayvanâtta, cemâl sıfatları olan tenzîhî özellikleri
nebbâtâtta tecellî eder. Tenzîhî ve teşbîhî özelliklerinin
diyalektik ilişkisinin, etkileşim hâlinde gerçekleşen
alışverişlerinin, akış bakışlarının eseri, bütün celal
ve cemâl sıfatlarına ait özelliklerin kemal boyutu
kazanarak insan’da tevhîd edilmesi söz konusudur.
Allah, insana ruhundan üfledi, emaneti yükledi.
Allah’ın insana ruhundan üflediği ve emaneti
yüklediği bilincine sahip insan, mü’min insandır.
İman ediyorum o hâlde varım. İman etme, güvenme
eylemidir.
İman eden mü’min kişinin hem kendisi başkasına
güvenen, güven veren hem de kendisine güvenilen,
başkasının kendisine güvendiği kişi.
Beklenen budur. Olan da bu.

Varolma kaygısı güden, yok olduğu için, zaten bir
varlığı, bir özü, fıtratı olmadığını bildiği ya da hissettiği
için varolma ve hatta hâkim olma kaygısıyla hareket
eder.
Hâkim olma ya da sahip olma kaygısı güdenlerin

YORUM

İSLÂMİYET NEDEN BÜYÜK İNSANLIK’TIR?

Batı uygarlık tecrübeleri ise, ruhu izafileştiren, bedeni
ve dünyayı önceleyen tecrübeler: O yüzden dünyaya
hâkim olma güdüsüyle hareket ettiler. Veya sahip
olma güdüsüyle. O yüzden hâkim oldukları şeyin
mahkûmu, sahip oldukları şeyin sahibi oldular;
dünyayı, araçları kutsadılar ama sonuçta araçların
kölesi olup çıktılar.
Bir dünyaları yoktu.
Öz’leri yoktu.
Öz’leri gür değildi. O yüzden özgür değillerdi.
Öz, fıtrat demektir.
Fıtratı olanın ruhu olur.
Öz’ü olan, öz’ün anlamını, önemini, hayatiyetini ve
vazgeçilmezliğini bilir ve başkasının özünü de korur
özene bezene.

Bir kendi’leri yani bir öz’leri, bir fıtratları olduğunun
bilincinde olan toplumlar veya medeniyetler,
başkaları üzerinde hâkimiyet kurma, başkalarına
tecavüz etme ilkelliği ile hareket etmezler.
Bu, ulvî ahlâk’tır. Ulvî yani ilâhî kaynaktan hediye
edilen yüce biliş ve buluş, oluş ve varoluş ilkesi.
Oluş ve varoluş, olma ve varolma kaygısı üzerine
bina edilmez; zaten özü / fıtratı olan bir varlık olarak
mü’min insan, bir Var’ın varettiği bir var, bir varlık
olduğunun bilincindedir. Varlığın varlık olabilmesi,
varlık olarak var olabilmesi, insanın, varlığı, kendi
varlığını ve bütün varlıkları Vareden’e nispetle
kendi’nin hiç olduğu şuuruna sahip olabilmesiyle
mümkündür.

ŞUBAT 2022

Güven veren ve kendisine güvenilen kişi, bilen
kişidir; varlığın bütün imkânlarını hisseden, bilebilme
kuvve’leriyle ve hassa’larıyla teçhiz edilen kişidir,
düşünmenin zirvesinde olan varlık.
Düşünmek, inanmakla başlar, demişti Heidegger.
İman etmekle.
İman etmek, sadece kendini bilmek değil, ben’ini de
bilmek, ben’ini aşarak kendine, öteki’ne ve ötesi’ne
ulaşmak demektir. İmanın imkânları sonsuz hatta
sınırsızdır.

İMAN EDiYORUM
BİR “DÜNYA DÜZENİ” FELSEFESİ
İki önermeyle başlayalım:
Bir: Dünyanın bir düzeni var.
İki: Dünya düzensiz bir yer zaten.
İkisi de doğru olabilir bu önermelerin, baktığınız yere
göre.
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Kendi’leri ol/a/mayanlar başkalarına saldırırlar.
Özleri olmayanlar başkalarının özgürlüklerini yok
etmekten çekinmezler.
Özleri olmayanlar, özlerini koruma kaygısı gütmezler,
başkalarına sahip olma, dünyaya hâkim olma kaygısı
güderler, böyle böyle başkalarının özgürlüklerine
kastederler, özlerine ve öz kültürlerine tecavüz
etmekten tedirginlik duymazlar.
İMAN EDİYORUM / “GÜVEN”İYORUM, O HALDE
VARIM

Güven veren insan, dünyaya nizam armağan edebilir
ve nizam verebilir her şeye muntazam bir şekilde.
Kendi nefslerine çeki düzen veremeyenler, nefslerinin
kölesi olanlar, dünyaya nizam veremezler, dünyanın
zaten var olan nizamını ve intizamını bozarlar ve
hayatı cehenneme çevirirler.
Bu kaçınılmazdır artık. Düzensizlik kaçınılmazdır.
Silahlı barış düzeni kurulabilir orada sadece.
Buna da düzen denmez. Hizaya getirme, hizaya
sokma denir. Dayatma denir.
Totalitarizm biçimidir bu. Tarih boyunca barbar
görünümler almıştır.
Varlığa saldırıya dönüşmüştür: Tanrıya, hakikate,
tabiata, insana, kültüre ve her şeye saldırıya.
Saldırı, hakikatli bir düzen kurmanın yolu değildir.
Zorbalığın hâkim kılınmasının yoludur.
Zorbalar, aslında, başkalarından önce, kendileri, kendi
zorbalıklarının kurbanı, kölesidir.
Köleler, bir dünya kuramazlar.
Köleler, beşerdir, henüz insanlaşma aşamasına
ulaşamamış varlıklardır.
Öz-ü-gür insanlar, yaşanabilir bir dünya, bir düzen
armağan edebilirler insanlığa.
Öz-ü-gür insanlar, yani kendilerine güvenilen ve
başkalarına güven veren mü’min kişiler.
Bediüzzaman’ın “İslâmiyet, insaniyet-i kübra’dır”
/ “İslâmiyet, büyük insanlıktır” derken anlatmak
istediği tam da böyle bir şeydi işte.
BATI’NIN DEĞİLLEMECİ AKLI VE ÖTEKİ İCADI
İHTİYACI
Batı uygarlığı, öteki üzerinden tanımlar kendini. Kötü
üzerinden. En kötü üzerinden hem de.
Neden peki?
Bir kendi olmadığı için. Kendi, özü, fıtrat’ı yani.
Özü olmadığı / fıtratını yitirdiği için de özgür değildir.
O yüzden özgürlük arayışları, en temel oluş ve varoluş
kaygısıdır Batılıların.
Batı aklı, değillemeci’dir. Hem ötekini tanımadan

reddeder. Tanımayaz ki. Kendi olmayan, yani özü
olmayan, başkasını, başka kendi’leri, başka öz’leri
nasıl tanısın ki!
Hem de kendi’ni, değilleyerek, yani kendi’ni ne
olduğuyla değil, ne olmadığıyla tarif ederek,
dolayısıyla öteki icat ederek, önce ötekini yok
sayarak, sonra da yok ederek kendisini var eder.
Kendisini işte bu öteki üzerine ve öteki üzerinden
inşa eder.
Oysa böyle yapmakla bir şeyin görünmez yanlarını
perdeliyor ya da yok sayıyorsunuz demektir.
Tanımlayarak bir şeyi sınırlayıp bitiriyorsunuz
demektir.
BATI, NESEB’E; İSLÂM, EDEB’E DAYANIR
Batı uygarlığı, neseb”e dayanır; ben’e yani. Nesep,
kişinin kendisini, ben’ini merkeze yerleştirmesidir.
O yüzden Batılılar, “benim derdim seninle!” der.
Modern sömürgecilik ve emperyalizm tarihi buna
tanıklık eder.
İslâm medeniyeti, edeb’e dayanır; hakikat’e yani.
Edeb, kişinin Yaratıcı karşısındaki konumunu
bilmesidir. O yüzden Müslümanlar “benim derdim
benimle!” der.
Edeb’e dayalı bir medeniyet, varlığın ontolojik
düzenine müdahale etmediği, hiyerarşik yapısını

özenle koruduğu için, her varlığa ve her şeye hakkını
verir, herkesin ve her şeyin hakkını, hukukunu gözetir.
İslâm tarihine yakından bakın, Müslümanların,
tarihlerinin her döneminde sadece Müslümanların
değil herkesin haysiyetini koruma mücadelesi
verdiklerini görmekte zorlanmazsınız.
O yüzden Kudüs, Müslümanların hâkimiyetleri
altında olduğu zaman herkes için bir “cennet”e
dönüşüyor; Müslümanların hâkimiyetinden çıktığı
zaman ise herkes için cehennem oluyor. Tarih bunun
tanığı!
Kopenhag kriterleri, güçlünün hakkını korur; Kudüs
kriterleri ise herkesin hakkını.
İslâm’sız, yaşanabilir bir dünya inşa edilemez.
İslâm’sız, başkalarına, başka kültürlere hayat hakkı
tanınamaz. İslâm, dünyada sulhun ve selâmetin,
adaletin ve merhametin, kardeşliğin ve hakkaniyetin
teminatıdır. Tarih, bunun ispatıdır.
Bu yazdıklarıma Batılıların icat ettikleri ve İslâm’a,
Müslümanlara karşı kullandıkları terör örgütlerinin
ürpertici eylemlerini hatırlatarak itiraz edecek
olanlara, sadece İslâm düşmanlığı yaptıklarını,
böyle yapmakla cellatlarına âşık tasmalı çekirgelere
dönüştüklerini hatırlatmak isterim. Vesselâm.
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oranda patolojik olacaktır. Orwell yazmaya büyük
bir önem veriyordu ama herhalde aklından “öyle
şeyler yazayım ki kimse anlamasın” diye bir cümle
geçmemiştir. Bir şeyleri dönüştürmek için dünyayı
anlamanız yetmez, anladığınız şeyi doğru düzgün
ifade edebilme işini de kotarmalısınız.
Terry Eagleton da ne yazacağını yazma süreci
içinde bulduğunu söyler. Kendi ifadeleriyle,
kafasında net bir şeyler varken yazmaya başlamaz.
Süreç ona ne yazacağını dikte eder bir anlamda.
Eagleton birçok kitabında en çetrefilli konulara
girer ama hepsini arı duru bir biçimde anlatmasını
bilir. Hassaten Britanyalılara özgü nüktedanlığı
yazısını daha anlaşılır kılar ve siz Eagleton’ın bir
kitabını bitirdiğinizde oradan çok şey aldığınızın
farkındasınızdır. Bizdeki kimi felsefecilerin bu
isimlerden öğrenecekleri çok şey var. Bir kere
akademik/felsefî yazılarını daha keyifli hale
getirmelerini bilmeleri gerekiyor. Nüktedanlıktan,
dudu dillilikten, kolay anlaşılabilirlikten kaçmanın
gereği yok, zira eğer bir mesajınız varsa o
mesajınızın sizinle aynı dili konuşan insanlara bir
şeyler aktarması şart.

O Etkileyici Başlıkların Altında

Gizli ve Anlaşılmaz
Yazılar
Anlatılmak istenen her ne varsa yalın bir dille
anlatmak mümkündür. Kimi zaman kitaplarına
elimizi atmaya korktuğumuz, düşüncesinde
mutlaka anlaşılmaz birtakım şeylerin olduğunu
zannettiğimiz tüm filozoflar kendi ana dilleriyle
yazdı ve düşüncelerini gündelik kelimelerle
ördü. Zira felsefe, sadece az sayıda insanın içine
girebileceği bir dil dünyası içerisinden konuşmak
demek değildir. Hatta Hegel felsefenin kendine has
bir kavram dünyasının olmadığından bahseder.
Simon Critchley’in hakkı vardır: “Her şey yalın bir
şekilde anlatılabilir, fakat bu, anlatılan şeyin basit
olduğu anlamına gelmez.” Bu sözün bize anlattığı
en önemli nokta ise, ne kadar karmaşık olursa
olsun, bir meselenin idrak edilebilecek şekilde
aktarılabilir olduğudur.
Gelgelelim felsefe ile iştigal eden herkes bu
meseleyi pek de iyi anlayamamış gibi görünüyor.
İlginç tamlamaların, ne anlama geldiğini
muhtemelen bir tek yazarının bildiği kelimelerin
yer aldığı felsefî yazılar bu “iyi anlayamamış”lığı
net bir biçimde gösteriyor. Kimi insanlar sanırım
anlaşılmamaktan zevk alıyor. İnsanın aklına Jean-

Paul Sartre ile ilgili şu meşhur rivayet geliyor:
Söylendiğine göre Sartre bir yazı kaleme aldıktan
sonra onu bir kişiye (örneğin sekreterine) okutur
ve bu kişiye okuduklarını anlayıp anlamadığını
sorarmış. Şayet Sartre’ın yazdıklarını okuyan kişi
anladığını söylerse sinirlenirmiş Sartre ve kâğıdı
yırtar yeniden yazmaya başlarmış. Bizde de böylesi
insanlar var mı acaba diye düşünmeden edemiyor
insan. Sanıyorum bunun psikolojik anatomisinin
iyi anlaşılması gerekiyor ve olabildiğince uzağa
kaçmak gerekiyor anlaşılmamaktan. Şayet
anlaşılmamak istiyorsa bir insan, konuşmamalı.
Konuşmak biraz da kendini açmak ve içinde
kalmasını istemeyeceğin şeyler olduğunu
düşünmek değil midir?
Psikolojik tahliller bu yazının ve bu yazıyı kaleme
alanın sınırlarını oldukça aşıyor şüphesiz. Fakat
bir soruyla teşrih masasındaki vazifemize devam
edebiliriz: Nedir anlaşılmamaktan ilginç bir haz
duyan insanın kaygısı? Felsefeyle, düşünceyle
ilgilenmek aslında belli dozda protestoyu, hâl ve
gidişten duyulan memnuniyetsizliği, en azından
kısmî memnuniyetsizliği barındırmaz mı? Elbette

tefekküre kendini veren kişi bir şeylerden memnun
değildir. Değişmesi gereken şeyler olduğunu
düşünmektedir ve kendisi de bu bâbda söz sahibi
olmak istemektedir. Peki ama derdi bu olanın
anlaşılmamak gibi bir arzusu olabilir mi? Soruyu
tersten sormak da mümkün. Şayet birilerinin sizi
anlamamasını istiyorsanız, anlattıklarınızla sadra
şifa olmak gibi bir niyete sahip olmanız mümkün

müdür? İster bir şeyleri devrimci bir surette
değiştirmek isteyin, ister bir gönüle girmek olsun
niyetiniz ya da isterseniz şu düzene benim de iki
çift lafım var deyin, her hâlükârda anlaşılır şeyler
söylemek zorundasınız. Felsefenizin, düşüncenizin,
teklifinizin insanlar tarafından algılanması gerekiyor.
Eğer algılanma problemi yaşıyorsanız bu büyük
oranda sizin kabahatinizdir. Herkes her şeyi

anlayabilir, Sokrates’ten beri biliyoruz bunu. Bazı
şeyleri anlamak daha az, bazılarını anlamaksa daha
fazla vakit gerektiriyor olabilir, gelgelelim bu dünyaya
dair her mesele herkes tarafından idrake açıktır.
Yazmak da tıpkı konuşmak gibi mevcut gidişe
bir müdahale iddiası taşımaktadır. Yazan kimse
sadece kendi içini dökmez, aynı zamanda
kendisini önemsemektedir de. Hiç kimse aslında
önemsiz olduğunu düşündüğü şeyler kaleme
almaz. George Orwell “Neden Yazıyorum”
adlı denemesinde politik yazımı bir sanata
dönüştürmek istediğini söylediğinde büyük bir
değişim yapmaya kendini ehil görüyordu örneğin.
Orwell, bir kitap yazmak için masanın başına
geçtiğinde “bir sanat eseri meydana getireceğim”
demekteydi kendi kendine. Bu onun kendisine
verdiği, atfettiği önemden ileri geliyordu şüphesiz.
Birtakım yalanları açığa çıkarmak ve birtakım
hakikatlere, gerçeklere dikkatleri çekmek istiyordu
Orwell. Buradan bakarsan bir anlamda yazmanın
narsisist bir eylem olduğunu söyleyebiliriz.
Fakat yazmaktaki narsisizm kendi fikirlerinize
verdiğiniz ehemmiyetten ileri gelmeli, yoksa
anlaşılmamanın vereceği narsisistik haz büyük

Tabii mesele sadece düşüncenin vücuda getirdiği
telif metinlerle bitmiyor. İşin bir de tercüme
kısmı var. Kimi kitaplar, örneğin İngilizce ’den
İngilizce olarak düşünülüp Türkçe olarak aktarılmış
nevzuhur bir dile çevriliyor. Hatta öyle ki, kimi
deyimlerimiz ve zaman kiplerimiz bile İngilizceden
ithal olmaya başladı iyice. Şüphesiz bu başka
bir yazının konusu ama anlaşılmamanın önemli
faktörlerinden birini de İngilizce düşünülerek
kurulan ana dildeki cümleler oluşturuyor. Velhasıl
dil en önemli meselemiz, üzerine daha fazla
durulmayı hak ediyor.
Öte yandan tüm bu düşüncelere ve bizden
öncekilerin pratiklerine karşı çıkmak da mümkün.
Kendisine özgü bir dille, sadece kendisinin
anlayabileceği bir yazın dünyasını da tercih edebilir
insan. Bu elbette kimseye bir şey kazandırmaz
ama Türkiye’de bir şey kitap haline geldikten sonra
iş bitmiştir. Kimse dönüp “yahu burada yazılanlar
nedir böyle?” diye sormaz. Düşünce geleneğinin
son derece zayıf olduğu memlekette çıkıp son
derece girift kelimelerle hiçbir şey anlatmamak
da epey kazandırıyor. Böylesi bir yol tutturanlar
sanıyorum kendilerinin bir çeşit “fildişi kulede”
olduğunu düşünüyor. Fakat fildişi kule böylesi bir
pozisyon için fazla lüks. Anlaşılmama kaygısı insanı
herkesin konuşup kimsenin kimseyi anlamadığı,
hatta artık duymadığı bir sağırlar diyaloğunun
tam ortasında bırakıyor.
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MESÂİL-İ
MÛSIKÎDEN.. 21
GÖRDÜĞÜM LÜZÛM
ÜZERİNE (2)
Türk Müziğinde, bileşik usûl ve makam
isimlerinin yazılışı ile ilgili fikrimizi bir önceki
makâlemizde arz etmiştik. Bu yazımızda, 19.
Yüzyılda Hânende Hacı Ârif Bey tarafından
ihtira‘ (=yep-yeni bir şey ortaya çıkarmak) edilen
“Kürdîlihicazkâr” makâmının her mecrâda yazılışı1
ile; aslında nasıl yazılması gerektiği husûsunu
konu edeceğiz.
BİR TENKİDİM VAR!..
Sühan İrden’in Kürdîlihicazkâr “Tınaz”2 Âyîni’nin
makâmı, nota üzerinde, “Kürdi’li Hicâzkâr”
yazılmıştır.
“Hicaz” Osmanlı Türkçesi ile “ ”حجازyazılır. Bu
kelimenin yazılışında; “Cim” harfi “Elif” ile yukarı
çektiği için; “Hicâz” yazılmasına yanlış diyemeyiz,
lâkin bu durum söyleyiş te‘âmüllerine
(=âdetlerine, alışkanlıklarına) aykırıdır. Hicâzkâr
ise “ ”حجاز كارyazılır, bu durumda kelime; yine
söyleyiş âhengi te‘âmülüne göre latin harfleri ile
“Hicazkâr” yazılmalıdır. “Kürdî” kelimesi, Osmanlı
Türkçesi ile “ ”كردیyazılır ki; bu kelimenin de latin
harfleri ile yazılışında son harf ( î ) ince-uzun
aksanladır.
Şimdi Sühan İrden’in yazdığını görelim; “Kürdi’li
Hicâzkâr”!?!
1 “Kürdî” kelimesi’nin son harfi üzerinde “inceuzatma” bulunması mecbûriyeti vardır ki nota
üzerinde doğru yazılmamış!?..
2 Makâmın, içindeki “Kürdî” perdesinden dolayı
isim aldığı kanâ‘ati tam olarak doğru olmamakla;
haydi öyle olduğunu var-sayalım ki; bu durumda

yazılanı okumaya kalkarsak, söyleyiş te‘âmülünü
bir kenara koyun; ortaya bir ifâde garâbeti çıkar.
Kısaca; “Kürdî” kelimesine bir apostrofla < ʼ > “li”
takısı eklenemez!..
3 “Hicazkâr” ın nasıl yazılıp nasıl söylenmesi
gerektiğini yukarıda arz ettik. Gelelim Makâm’ın
yazılışına..
Hânende Hacı Ârif Bey, (1831-1885) bu Makâm’ı
“Rast perdesi”nde “Uşşâk” cinsi ile karar eden bir
dizi olarak terkîb etmiştir. Eserlerinde, 6 ayrı
çeşni ile giriş yaparak bestekârlıktaki ustalığından
mâdâ, Makâm’ın nazariyâtı ile alâkalı geniş bir
perspektif çizmiştir. Bu girişlerden biri de esere
“Hicazkâr” makâmı göstererek başlanmasıdır.
Bu terkipteki şarkılar, “;”حجاز كار كردی
“Hicazkâr-ı kürdî” olarak adlandırılır ki; Farsça
terkîb olması sebebi ile ayrı yazılır.
Lâkin özel isim olan “Kürdîlihicazkâr”
“ ”كرديل حجاز كارmakâmı bitişik yazılır!.. Diyelim
ki; ayrı-ayrı yazılacak. Bu durumda “Hicazkâr”
kelimesinin büyük harfle yazılması; yazanın ilk-

okul öğrenimini sorgulatır; bizden söylemesi!...
Sorun bu kadarla çözülmüş olsa iyi; zîra
ne tarafını düzelteceğimizi şaşırdığımız bir
vaziyetle karşı-karşıyayız. Biz de yazılarımızda
aynı kuralları uyguluyoruz ki; Kendimizi yazarak
ifâde ederken ya TDK’nı yazım kurallarına;
akademik lisânda olduğu gibi tam olarak uyarız.
Ya da Türkçemize, Arapça ve Farsçadan girmiş
kelimelerin cümle içindeki müzikalitelerini
(âhengini) aksanlarla destekleriz.(“makâm” ın
çoğu kez “makam” olarak da söylendiği-yazıldığı
gibi; “veyâ” ve “acabâ” kelimelerindeki uzatma
aksanları gibi..) Söz konusu eserin künyesini
yazarken, latin harflerine konulan aksanların
yerleri husûsunda acabâ biz mi yanılıyoruz diye
çok düşündüm doğrusu?!?..
Meselâ; “Bolihenk” (Bkz: 1numaralı nota) diye
bir akord ismine ne eski yazmalarda ne de
yeni kitaplarda rastlamadım. Hele ki “Bolihenk
nısfiye notı düzeninde yazılmıştır” açıklamasının
ne gereği; ne iler-tutar bir tarafı, ne de nazariyât
ve Türk Müziği nota yazımı bakımından

bilimsel olarak açıklanacak mesnedi olmamakla;
mizâhî tarafını kabûl etmek zorundayız.. (..eğer
biz yanılıyorsak, makâlemizin baş kısmında
belirttiğimiz e-posta adresine îzâhat bekleriz..)
Belli ki Türk Mûsıkîsi’nin akord sistemleri ile
kendisinin dahi tanımlayamadığı bir sorunu var!..
Bu arada Osmanlı-Türkçesini doğru okuyabilme
kaabiliyeti de şüphelidir!..
“Âyîn” kelimesinin 2’nci “i” harfi, “y” ile çektiği için
uzun yazılıp-okunabilir. Fakat bu kelime, ancak
yalnız kullanıldığında böyle okunur. Te‘âmülen
“Âyin-i şerif” tamlamasındaki âheng, hem “Âyin”
kelimesinin 2’nci “i” harfini uzun okutmaz, hem
de “şerif” kelimesindeki “i” harfini uzun okutmaz.
Ayrıca bu tamlamada “şerîf” kelimesinin ilk harfi
büyük yazılmaz, bu durumda < ’ > apostrofla
ayırmak da yanlıştır; Tıpkı “Devr-i revân”
usûlündeki “revân” kelimesinin büyük harfle
başlamayacağı gibi..
Bu meyanda, yazarak ifâde etmenin; konuşma
te‘âmüllerine göre düzenlenip-düzenlenmeyeceği
husûsu, dil-bilimcilerin önemle tartışması gereken
bir mes’eledir. Bizim fikrimiz makâlemizi yazma
tarzımızdan bellidir, lâkin bilimsel her fikri kabûl
eder; uygularız..
Bu arada bestekâr, ismini doğru yazmış ve eserin
1’inci selâmı tebrîke şâyân; hem zevkli hem de
gelenekli; lâkin benzer müzik cümleleri ile yazılmış
onlarca âyîn var!?!..
2’nci selâm da; 1’inci selâmda olduğu gibi zevkli ve
gelenekli bir üslûpla bestelenmiş..
(bkz: 2 & 3 numaralı notalar)
Ve fakat 3’üncü selâm?!?.... (Bir sonraki yazımızda
konuya değineceğiz..)
Bu makâlemizde, detaylandırmadan “Mevlevî
Âyinleri” nin bölümlerinden ana hatları ile kısaca
bahsedelim:
Önce;
Peşrevler:

Her ne kadar notada ölçü 28/4 lük yazılmış olsa
da; “Devir Peşrevi” formu olarak da isimlendirilen
bu peşrevler, 56 zamanlı “Muza‘af 3 devr-i kebîr”
usûlünün velvelesi ile vurulurlar. Zîrâ, devir
peşrevleri çalınırken semâhâne; postnişîn de
dâhil olmak üzere 3 defâ devredilir. Adımlar bir
kâide ile atılır ve peşrevin usûlü, hem adım atma
kâidesine hem de “Hatt-ı isîvâ”4 denilen mânevî
çizgi üzerinde baş kesmeye(selâmlamaya) uygun
bir ritimdir. Her Devr-i kebîr peşrevden “Devir
Peşrevi” olmaz!..
I.Selâm(=bölüm):Semâzenlerin
meydanda
semâya açıldıkları ilk selâmdır. Bestelenmek için
seçilen usûller maksatlıdır.
II.Selâm: Bütün âyinlerde kullanılan usûl; bir-kaç
istisnâ hâricinde aynıdır(Ağırevfer). Ağırca çalınıpsöylenmekle semâ zikrinde başka bir ma‘nâ taşır.
Aynı usûlde saz terennümüyle sonlanarak 3’üncü
selâma bağlanır.
III.Selâm: 3 ayrı usûlle bestelenen ve Mevlevî
zikrinde ayrıca bir ma‘nâ taşımak sûreti ile en
sanatlı ve zikir coşkusunun en üst seviyeye
çıktığı bölümdür. Genellikle; Devr-i kebîr usûlü
ile bestelenen (belli başlı; farklı usûllerle de
bestelenebilir..) 3’üncü selâmların yapısını; her
ne kadar aynı kesirli rakam ile gösterilse de
(28/4) “Muza‘af” ile karıştırmamak icâb eder.
Aynı velvele ile vurulmaz!.. Yürüksemâ‘î usûlü ile
hitâma erdirilen(=sonlandırılan) 3’üncü selâmda,
başlanılan usûlle Yürüksemâ‘î arasında muhakkak
kısa bir bölüm Aksaksemâ‘î usûlü ile yazılır.
IV.Selâm: 2’nci Selâm ile aynı usûlle bestelenir.Ve
fakat, zikir bâbında ma‘nâsı başkadır.

mertebeyi işâret eder. Daha sonra son taksimle
sâkinleşilir, dünya hayatına geri dönülür ve Kur‘ân-ı
Kerîm’den zamâna ve maksada uygun bir Aşr-ı Şerîf
ile Mevlevî âyini(ibâdeti-zikri) sona erer..
Müzik ritüelinden bahsettiğimiz bölümlerin; ve
bu bölümlerde yapılacak bütün müzik hareketleri
ile dervişlerin top-yekün hareketlerinin, her
bölüm(selâm) için tasavvuf ilminde gizli-açık
ma‘nâları vardır. Fakat bu konu, makâlemizde
maksadımızı aşacak bir ilim mes‘elesidir ki,
okurlarımızın her mecrâda kolaylıkla ulaşabileceği
nev‘îden bilgilerdir.
Bu makâlemizle murâdımız kısmen yerini buldu.
Lâkin, TRT nota külliyâtında5 bulunan 117 Mevlevî
Âyini’nin incelenmesinden çıkan teknik sonucu, bir
sonraki yazımızda sizlerle paylaşmamız elzemdir.
O vakit maksadımız tam olarak hâsıl olacak
İnşaallah.. Niyetimiz budur, kısmet ne olur; Allah
bilir vesselâm..

Dipnotlar
1 “Hicazkâr-ı kürdî” makâmı; ve ayrıca, Arel-Ezgi-Uzdilek nazarî
sisteminin ta‘rifi,

bugünkü yazılışına sebep teşkil eden önemli

unsurlardır.
2 (Bkz: 1 numaralı nota)Kelime anlamı îtibârı ile neden böyle özel başlık
kullandığını sormak üzere sosyal-medyadan yazdık. Ve fakat cevap
vermek yerine, hemen arkadaşlıktan çıkarmayı tercîh etti. Öğrencileri
adına üzgünüm.. Bizim tahmînimiz, soyadından mülhem; Ali Rızâ Avni
Tınaz’a ithâf edilmiştir.
3 Muza‘af: “Bir şeyin iki misli; iki katı,daha ziyâde” anlamına gelmektedir.
Ve darp düzeni bakımında Devr-i kebîr’den farklıdır.

Son peşrev&son yürüksemâ‘î: “Son peşrevler”in
icrası; Büyük usûllerden bestelenmiş olsa bile
“Düyek” usûlü tavrı ve velvelesi ile coşkulu icrâ
edilir. “Son yürüksemâ‘î”ler de aynı coşku ile ve
temposu giderek arttırılmak sûreti ile icrâ edilerek,
semâ zikrinde dervişlere çıkılabilecek en üst

4 Hatt-ı isîvâ: Mevlevî Mevlevî semâ-hânelerinde giriş kapısından şeyh
postuna kadar uzanan ve semâhâneyi ikiye bölen farazî çizgi, hatt-ı
istivâ. Mânâda Cebrâil’in (AS) dahi geçemediği hudut. Mîrâca çıkılırken
Efendimiz (ASV), yalnız başına geçmiştir.
5 TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Aytaç Ergen’in hazırladığı; TRT nin
resmî olarak kabul ettiği nota programından istifâde edilmiştir.
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başarılı girişimleri sonucunda Suriye’nin yarım
asır daha Osmanlı yönetiminde kalmasını sağladı.
Kaderleri birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olan Âlî ve
Fuad Paşalar genellikle Fransız siyasetinin ağır
bastığı zamanlarda iktidar mevkiine gelmişlerdir.
Ancak Fuad Paşa izlediği politikalarda devletin
çıkarlarını gözetmiş, körü körüne bir Fransız
taraftarlığı sergilememiştir.

Nüktedan Bir

Osmanlı Paşası:

Keçecizâde
Mehmed Fuad
Paşa
Tanzimat devrinin üç önemli devlet adamından
biridir Fuad Paşa… Dönemin diğer önemli devlet
adamları ise İngiliz taraftarlığıyla bilinen Mustafa
Reşid Paşa ve Fransız taraftarlığıyla bilinen
Âlî Paşa’dır. Mustafa Reşid Paşa’nın İngiliz, Âlî
Paşa’nın Fransız siyasetine meyilli olmalarına
karşılık Fuad Paşa ikisinin ortası bir yol seçmiştir.
İsmini sıklıkla Âlî Paşa ile birlikte duymaya alışık
olduğumuz Fuad Paşa, hakkında anlatılan ve
kendisine atfedilen yüzlerce hikâye ile oldukça
popülerdir. Bu hikayelerde anlatılan olaylardan ne
kadarı doğrudur, bilinmez… Ancak bilinen şudur
ki Fuad Paşa Osmanlı Devleti’nin en nüktedan
paşalarından biridir.
1815 tarihinde İstanbul’da doğan Mehmed
Fuad Paşa’nın babası ünlü şair Keçecizâde İzzet

Molla’dır. Köklü bir aileden gelen Keçecizâde
Fuad Paşa, “Keçecizâde” ismini Konya’da keçecilik
yapmış olan büyük dedesinden almaktadır. İlmiye
yolunda ilerlemek amacıyla önce Arapça ve
Farsça öğrenen Fuad Paşa, daha sonra babasının
Sivas’a sürülmesinin ardından Mekteb-i Tıbbiye’ye
girerek Fransızca da öğrendi. Tıbbiyeden doktor
yüzbaşı olarak mezun olan Fuad Paşa, daha sonra
meslek değiştirerek 1837 yılında Bâbıâli Tercüme
Kalemi’ne girdi. Mehmet Şekip Efendi’nin Londra
büyükelçiliği ile görevlendirilmesinin ardından
sefaret başkâtibi olarak tayin edilen Fuad Paşa
onunla birlikte Londra’ya gitti. İspanya, Portekiz,
Avusturya, Rusya ve Mısır’a da çeşitli görevler
için gönderilen Fuad Paşa bu görevlerindeki
başarılarından dolayı padişah tarafından takdir
edilerek taltif edildi.

Fuad Paşa Mısır dönüşünde 1852 tarihinde Âlî
Paşa’nın sadarete getirilmesinin ardından hariciye
nazırlığına getirildiyse de Fransa ve Rusya ile
İngiltere ve Fransa arasındaki anlaşmazlıklarda
Fransız politikasını takibinden dolayı iki kez
hariciye nazırlığı görevinden istifa etmek
zorunda kaldı. Dönemin Osmanlı siyasetine etki
eden Rus sefiri Mençikof ve İngiliz sefiri Lord
Stratford Canning’in müdahale ve baskıları onun
ve dönemin sadrazamı Âlî Paşa’nın istifalarında
etkili olmuştur. Ancak Âlî Paşa’nın üçüncü defa
sadarete tayin edilmesi üzerine Fuad Paşa da
1858 tarihinde üçüncü defa hariciye nazırı oldu.
İmparatorluğun Eflak-Boğdan (Eflak-Boğdan’ın
birleştirilmesi), Lübnan (Dürziler ile Maruniler
arasındaki çatışmalar) ve Şam politikalarında
fevkalâde murahhas olarak görevlendirildi ve

Sultan Abdülmecid’in vefatının ardından tahta
çıkan Sultan Abdülaziz döneminde dördüncü defa
hariciye nazırlığı ile görevlendirilen Fuad Paşa
yaklaşık dört ay sonra 22 Kasım 1961’de sadaret
makamına getirildi. Sadarete getirilmesinin
ardından büyük bir buhran içerisinde olan
Osmanlı maliyesinin ıslahı için bütün gayreti ile
girişimlerde bulundu ancak başarılı olamayarak
2 Ocak 1863 tarihinde sadaretten ayrıldı. Onun
bu istifası üzerine Âlî Paşa da istifasını vermiştir.
Ancak Sultan Abdülaziz Mısır’a yapacağı
seyahatte Fuad Paşa’nın da kendisine refakat
etmesini isteyince 14 Şubat 1863’te seraskerliğe
getirilmiştir. Sultan Abdülaziz’in bir ay süren Mısır
seyahatinde ona refakat eden Fuad Paşa, Mısır
dönüşü Sultan’ın İzmir’de okuduğu nutku da yine
kendi hazırlamıştır. İstanbul’da tertibatını yaptığı
merasim sultanda hayranlık uyandırınca Osmanlı
tarihinde ilk defa olarak “yâver-i ekrem” unvanı
kendisine verilmiştir. 1 Haziran 1863 tarihinde ikinci
defa sadrazam olarak görevlendirilen Fuad Paşa,
Sultan Abdülaziz’in Mısır Hidivi İsmâil Paşa’nın
kızı ile evlenmesine muhalefet etmesi üzerine
sadaretten azledilmiştir. Şubat 1867 tarihinde
Âlî Paşa’nın bir kez daha sadarete getirilmesinin
ardından beşinci kez hariciye nazırlığına getirilen
Fuad Paşa, hariciye nazırı olarak Sultan’ın
Fransa ve İngiltere seyahatlerinde de yanında
bulunmuştur.
Girit İsyanı nedeniyle Âlî Paşa’nın 1867 tarihinde
adaya gönderilmesi üzerine hariciye nazırlığına
ilaveten sadaret kaymakamlığını da üstlenmesi
zaten kalbinden rahatsız olan Fuad Paşa’yı daha
fazla yormuştur. Doktorların tavsiyesi üzerine kış
ayını geçirmek amacıyla gittiği Nice şehrinde 12
Şubat 1869 tarihinde vefat eden Fuad Paşa’nın
cenazesi Fransız hükümeti tarafından tahsis
edilen bir savaş gemisi ile 28 Şubat 1869 tarihinde
İstanbul’a getirilerek İstanbul Sultanahmet’te
yaptırdığı caminin yanına defnedilmiştir.
Münevver, mümtaz, mütefekkir ve nüktedan bir
devlet adamı olan Fuad Paşa’nın bu özellikleri
şair olan babası Keçecizâde İzzet Molla Efendi’den
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yadigardır. O meclis-i vâlâ-yı ahkâm-ı adliyye
reisi, sadrazam, hariciye nazırı, sefaret başkatibi
ve sefir olarak uzun yıllar boyunca Devlet-i
Aliyye-i Osmâniyye’yi temsil etmiştir. Bu görevleri
dolayısıyla sık sık yabancı devlet adamları ve
diplomatlarıyla temas halinde olmuştur. Açık fikirli
ve çağının çok ötesinde bir devlet adamı olan Fuad
Paşa yabancı elçilerin yönlendirmeleri dolayısıyla
sık sık görevden alınsa da devlete küsmemiş,
görev verildiğinde hizmet etmeye devam etmiştir.
Osmanlı Devleti’nin en hazır cevap ve nüktedan
paşası Keçecizâde Fuad Paşa’ya atfedilen bir
hikâye ile yazımızı sonlandıralım:
Sultan Abdülaziz, Paris’te açılan 1866-1867
sergisi münasebetiyle gerçekleştirdiği seyahatte
Keçecizâde Fuad Paşa’yı refakatine almıştır. Bu
seyahat sırasında Compte de Montauban de
Palitan III. Napolyon’un başvekili idi. Üzerinde
seraskerlik vazifesi de vardı. III. Napolyon Süveyş
Kanalı’nın açılması ve Girit’in Yunanistan’a
verilmesi taraftarıydı. Sultan Abdülaziz ile Âlî ve
Fuad Paşalar ise Fransa Kralı’nın hassaten ikinci

arzusunun tahakkuk ettirilmemesi taraftarı idi.
Compte de Montauban de Palitan ile Fuad Paşa
arasında mühim siyasi görüşmeler oldu.
Nihayet bu görüşmeler sırasında bir gün Compte
de Montauban Fuad Paşa’ya; Niye beyhude ısrar
ediyorsunuz? Hangi kuvvetinize güveniyorsunuz?
Osmanlı Devleti’nin ne derece zaafa düştüğünü
görmüyor musunuz dedi. Fuad Paşa derhal
mukabele etti; Hayır Kont! Hayır! Türkiye hiçbir
zaafa düşmemiştir. Bütün kuvvetini muhafaza
ediyor ve edecektir. Türkiye en kuvvetli, en
dayanıklı devletlerden biridir. Üç yüz senedir siz
dışarıdan, biz de içeriden yıkmaya çalıştığımız
halde bir türlü yerinden sarsamadık!
Kaynaklar
ORHAN F. KÖPRÜLÜ, “FUAD PAŞA, Keçecizâde”, TDV İslâm
Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/fuad-pasa-kececizade.
ACAR HASAN, “Tanzimat Dönemi Siyasi Liderlerinden Biri Olarak
Keçecizade Mehmet Fuad Paşa”, Analytical Politics, Vol. 1 No 1, s.1-17.
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baskısıyla İsrail, Türkiye’den özür dileyip Mavi
Marmara baskınında hayatını kaybedenlerin
ailelilerine tazminat ödemeyi kabul etmiştir.
Bu ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik
bir atmosfer oluşturdu ve 2016 yılında iki ülke
arasında normalleşme anlaşmasının önünü açtı.
Ne var ki İsrail’in devlet terörü uygulamaları
sürecin yine pamuk ipliğine bağlı olmasından öte
bir durum olmadığını göstermekteydi. 2018’de
ABD elçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto
eden altmıştan fazla Filistinlinin İsrailli askerler
tarafından öldürülmesi üzerine Türkiye İsrail’le
diplomatik temsil düzeyini yeniden düşürmüştür.
İsrail’de Netenyahu’nun başta olması Türkiyeİsrail ilişkilerinde kayda değer bir gelişme
olmamasında önemli bir etkendi. Geçtiğimiz
yıl Naftali Bennett’in başında olduğu ve İsrail
siyasetinde bir ilk olan Arap İslamcı Partisi’ni de
içeren koalisyon hükümetinin kurulması yeni bir
döneme işaret ediyordu. Böylece yeni hükümet
ve Cumhurbaşkanı Türkiye’de olumlu bir sürecin
işareti olarak görülmüş ve 2018’de yarım kalan
normalleşmeye de kapı aralamıştır.
Normalleşmenin Dinamikleri:
Enerji ve Ekonomi

Herzog’un Türkiye Ziyareti ve

İsrail’le Normalleşme
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye
ziyareti 2008’den bu yana ikili ilişkiler açısından
bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu diyalog süreci daha
sonra gerçekleşecek üst düzey ziyaretlerle devam
edecek. Nisan ayında Dışişleri Bakanı ve Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanı’nın İsrail’i ziyaret edecekleri
dile getirilmişti. İki ülke arasında yaşanan
normalleşmeye yönelik adımları mümkün
kılan birçok faktörden bahsedilebilir. Bölgesel
dengelerden, ülkede yaşanan ekonomik sorunlara
ve İsrail iç siyasetinde yaşanan değişimlerden,
artan ABD-Çin rekabetine kadar... Fakat bu
yazıda bu faktörlerden daha çok normalleşmenin
“rasyonel” olarak nitelendirilen zeminine dikkat
çekmek istiyoruz.
Türkiye – İsrail İlişkileri
1949’da Türkiye’nin İsrail’i tanımasından bu
yana İsrail ile ilişkilerde birçok iniş ve çıkışlar

yaşanmıştır. Diplomasinin en yoğun olduğu
dönem, 1990’ların başında ilişkilerin “stratejik
ortaklık” yönünde gelişmesine yol açan Arapİsrail barış sürecidir. Filistin meselesinin çözümüne
yönelik beklentilerin arttığı bu dönemde iki taraf
birçok alanda önemli bağlantılar kurdu. Terörle
mücadeleden istihbarat paylaşımına; askeri iş
birliğinden ekonomik ortaklıklara kadar birçok
alanda gelişme kaydedildi. İsrail’e yönelik bu
politikalar Erdoğan’ın Başbakanlık döneminde
de devam etti. 2007’de İsrail Cumhurbaşkanı
Şimon Peres ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud
Abbas Türkiye’yi ziyaret etmişler, hatta her ikisi
de mecliste bir konuşma yaparak barışa yönelik
mesaj vermişlerdi. Özellikle Peres’in ziyareti
basında “Müslüman bir ülkenin parlamentosunda
konuşma gerçekleştiren ilk İsrailli Devlet Başkanı”
olarak yer almıştır. “Stratejik ortaklık” bağlamına
oturtulan bu siyasi atmosfer İsrail’in Hamas’a
yönelik operasyon gerekçesiyle Gazze’yi ağır
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Herzog’un ziyaretiyle birlikte gündeme gelen
normalleşme, öncelikle Türkiye’nin son yıllarda
izlediği dış politikanın bir parçası olarak
okunabilir; ulusal çıkarların gözetildiği yeni
olmayan fakat daha reel politik tahayyüle
dayanan bir dış politika... Elbette bölgesel ve
küresel ölçekte yaşanan değişimlerin (ABDÇin rekabeti, Kovid 19 pandemisi, Ukrayna
krizi, normalleşme anlaşmaları...) bunda etkisi
büyüktür. Fakat öncesinde, Türkiye’nin son yıllarda
ekonomide, savunma sanayiinde ve karar alma
mekanizmasında gözlemlenen dönüşümlerin
altının çizilmesi gerekir. Özellikle Başkanlık sistemi
sonrasında Türkiye’de yeni bir dış politika elitinin
oluştuğunu söyleyebiliriz. Yeni dış politika elitinin
şu ana kadar bahsi geçen dış politika tahayyülünün
oluşmasında büyük rolü olduğu gibi normalleşme
sürecinin işleyişinde ve meselenin kamuoyuna
sunulmasında da ön plana çıktığını söyleyebiliriz.
Bu bağlamda Herzog’un ziyaretinde iki tarafın
da yaptığı açıklamalara bakıldığında enerjinin
normalleşmenin bir dinamik olarak ön plana
çıkarıldığını
görüyoruz.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın “enerji ve enerji güvenliği alanlarında
yürütülecek projelerde iş birliğine hazır
olduğumuzu Sayın Devlet Başkanına ifade ettim”

şeklindeki açıklaması ziyaretin bu yönüne yapılan
vurguydu. İsrail’in Doğu Akdeniz Gaz Forumu
(DAGF) ve EastMed gibi İsrail gazının Avrupa’ya
ulaştırılmasını hedefleyen projelerin bu noktada
önemi büyüktür. İsrail geçtiğimiz yıllarda buna
yönelik önemli adımlar atmıştı. Çünkü doğalgaz
rezervlerinin Avrupa’ya nakliyesi İsrail’in stratejik
öncelikleri arasında yer alıyor. Bunun için en
makul güzergâh Türkiye’deki boru hatları olmasına
rağmen Mısır, Yunanistan, GKRY gibi ülkelerle
daha fazla yakınlaşmıştır. Türkiye 2020 yılında
kurulan ve İsrail, Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır’ın enerji
politikalarını yakından koordine ettiği DAGF dışında
tutulmuştu. Özellikle ABD’nin EastMed projesine
desteğini çektiğini duyurmasıyla Türkiye’nin
enerji transferinde iş birliğine yönelme ihtimali de
yükselmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından
enerjide iş birliğine yönelik verilen olumlu mesaj,
Türkiye’nin bu projelere odaklandığını gösteriyor.
İlerleyen süreçte iki ülke arasında buna yönelik daha
somut adımların atılması bekleniyor.
Ekonomik açıdan bakıldığında ise ilişkiler her ne
kadar inişli çıkışlı olsa da iki ülke arasındaki ticaretin
bundan etkilenmediğini söyleyebiliriz. Özellikle
son 5 yıllık sürece ait istatistikler ticaret hacminin
sürekli geliştiğini gösteriyor. İsrail, Türkiye’nin en
fazla ihracat yaptığı 10 ülke arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi
rekor kırarak 8,4 milyar dolara kadar yükselmişti.
Filistin Meselesi

şekilde bombalamasıyla bozguna uğradı. İsrail
savaş uçaklarının saldırılarıyla sadece ilk günler
de bile binden fazla Filistinlinin ölümüne ve dört
binden fazlasının da yaralanmasına yol açtı.
Yaralanan ve öldürülenlerin üçte birinden fazlası
çocuklardı. Türkiye’nin bu saldırılara yönelik tepkisi
Erdoğan’ın Davos Zirvesindeki “one minute”
çıkışıyla tarihe geçmişti. İkili ilişkiler açısından bir
diğer kopma noktası 2010 yılının Mayıs ayında
yaşanan İsrail’in “Mavi Marmara” saldırısıdır.
İnsani yardım gemisine İsrailli askerler tarafından
yapılan baskında dokuz yolcu öldürülmüş daha
fazlası da yaralanmıştı. Bu olayla birlikte İsrail
büyükelçisi sınır dışı edilip önceki süreçten kalan
savunma iş birlikleri ve üst düzey ziyaretlerin
tümü durdurulmuş, sonrasında iki taraf arasında
pozitif seyreden tek şey ticaret olmuştu.
İlişkilerin diğer önemli dönüm noktası ise 2013
yılıdır. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın

Herzog’un ziyareti tarihi bir adımı işaret
etmesine rağmen Filistin meselesi bağlamında
pek tartışılmadı. Türkiye kamuoyu açısından
hassas olan Filistin meselesi ve İsrail ile ilişkilerde
atılan adımlar yine hassas bir şekilde sürdürüldü.
Öncesinde İbrahim Kalın öncülüğünde sahada
gerçekleşen görüşmeler ve hatta Türkiye ve
İsrail’den iki araştırma merkezinin Tel Aviv’de
yaptıkları ortak toplantılar bu bağlamda
gerçekleştirildi. Dolayısıyla normalleşmeye
yönelik atılan her adım titizlikle yürütüldü ve
böyle devam edecek gibi görünüyor. Uluslararası
ajandasını bölgesel dengelere göre iyi kurgulayan
bir devlet olarak Türkiye’nin devlet düzeyinde
attığı adımlar, dış politikanın rasyonelliğine
gayet uyuyor. Fakat ilişkilerin geçmişi de göz
önünde bulundurulduğunda şu soru halen
cevapsız kalmış görünüyor: işgal politikalarıyla
Filistinlilere yönelik her fırsatta devlet terörü
sergileyen bir aktör olarak İsrail ne kadar rasyonel
davranış sergileyebilir?
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Salih Remzi

Siyaset biliminde hâkim görüş olan ve neredeyse bir virüs
gibi hızla yayılıp köy kahvesinde oturan insanları bile
esir alan “reel politik” adlı sahte mit, modern devletin en
kullanışlı miti olarak işlev görmektedir.
olarak göstermez. Kültürün olumlu çağrışımlarını
taşımaz. Çünkü o gerçek yani doğa(l) olduğu ve
doğal kaldığı ölçüde doğru ve hakikat olduğunu
öne süren yanıltıcı bir kurgudur. Onun kast ettiği
gerçek, dışarıda nesnel olarak duran bir şeydir
fakat sözde dışarıda duran, nesnel olan şey, siyasal
alanda ayna gibi yansıtılmaz. Sadece yansıttığını
en kuvvetli şekilde iddia eder ve dinle-metafiziklemitle-büyüyle alay edip küçümser. Onun ısrarla
öne sürdüğü (sahte) “gerçekliği”, araçsal aklın tek
hakikat olduğuna inanan insanların büyüsü yahut
dinsel inancı olur ve bu şekilde görev görüp işlerlik
kazanır.

BİR KURGU OLARAK REEL POLİTİĞİN İKNÂSI:

“İSRAİL İLE NORMALLEŞME”
Modern devletin bazı mitlerine ve bu mitlerin
çalışma prensiplerine kabaca değinirsek; “ahlak/
politika ayrımı”, “devlet(ler)in saf rasyonelliği”,
“(maddi) çıkarlar/siyasal konum”, “(maddi)
çıkarlar/siyasal ilkeler” gibi başlıklar altında
üretilebilen siyasal kabullerin ya da mitlerin
olduğu rahatlıkla gösterilebilir. Modern
devletin dinsel-metafiziksel-mitsel-büyüsel
ilkelerden nefret etse de temel ilkeleri haline
getirdikleri şey, tam tersinden kurulmuş bir
yeniden üretim olduğu fakat birçok açıdan
bunların hem siyasal teori hem de pratik içinde
tutarsızlıklar taşıdığı söylenebilir. Siyaset
biliminde hâkim görüş olan ve neredeyse bir
virüs gibi hızla yayılıp köy kahvesinde oturan
insanları bile esir alan “reel politik” adlı sahte mit,
modern devletin en kullanışlı miti olarak işlev
görmektedir. Bu sahte mitin en temel görüşü,
gerçekliğin saf biçimde hiçbir dini-metafizikselbüyüsel yanıltıcı ideoloji taşımadığı iddiasıdır.
Gerçekliğin aşkın bir karakter olduğu her şeyi
aşabileceği, ne yapılırsa yapılsın kendini gösterip
dayatabileceğini, hiçbir şeyin onun hakikatini
saklayamayacağını söyler. Yine buna göre; din-

metafizik-mit-büyü gerçekliği örten, saklayan,
çarpıtan bir örtüdür. Madem gerçeklik buna göre
bir anlamda idealin, hayalin, ütopyanın karşıtıdır
o halde devlet gerçeğe göre hareket etmelidir.
Siyasal gerçek ise en açık biçimde kendini
“çıkarlarda” ortaya koyar. Demek ki; devletin tek
gerçekliği çıkarlar olmalıdır. Sözde realist politika
geliştirme ve gerçeğe uygun davranma iddiasında
olan devlet(ler)in, reel politik ile kast ettikleri
şeyin materyalizm mi, natüralizm mi, pozitivizm
mi, emprizm mi yoksa neo-pozitivizm mi olup
olmadığı tam olarak belli değildir. Buna bağlı
olarak hangi düşünce tarzına dahil edileceği de
belirsizliğini korur. Şayet tüm bunlara karşı blok
halinde “realizm” denilip geçilecekse bu realizm de
oldukça sorunludur.
“Reel politik” adı altında neredeyse herkesin
altına imza atacağı şeyler, devletin siyasal
motivasyonu ve ilkesi olmuştur. Lakin daha önce
de dediğimiz gibi; a) devlet(ler)in hakaret edip
aşağıladığı, yahut gerçekçi olma adına yaptıkları
tüm şeyler, tersinden üretimdir yani farklı bir
din, farklı bir metafizik, farklı bir mit ve farklı bir
büyünün üretimidir. Zaten ünlü bir siyaset filozofu

modern devletin tersinden (seküler) bir teolojiyi
kurduğunu söylemişti. b) “siyaset ahlaktan ayrıdır”
“devletlerin dostu/düşmanı yoktur, çıkarları
vardır” gibi genellemeler, zorunlu olarak bağlayıcı
ilkedir. Devlet ilkelerle hareket etmez vb. sözler
mantıksal tutarsızlıktır. c) devletin rasyonelliği
düşünce dünyasında bahsedilenlerle aynı değildir;
bu rasyonalite çoğu yerde irrasyonel çizgiler taşır.
Şimdi reel politik düşüncenin kurgusuna,
doğruluğuna, hakikatine ve bizlere ne yapmak ya
da yaptırmak istediğine gelelim. Onun tutarsızlığı
ilk olarak şu noktada kendini ele verir: “(siyasal)
gerçeklik”te. Siyasal gerçeklik, natürel-doğal bir
gerçeklik değildir. Bir yaban otunun bittiği gibi
bitmez. Ne kadar aksi iddia edilirse edilsin, o bir
kurgudur. Oluşturulmuş, kendisine inanılan hatta
inanç beslenen, insanları şekillendirmek isteyen
yapay bir kurgudur. Bazen bu kurgu öylesine
bükülür ki en basit gerçekliğe bile ters düşer,
onunla çelişir. İnsanlar siyasal gerçekliğe göre
hareket ediyorum derken, hiç de zorunlu olmayan
bir kurgunun esiri olur. Burada aklımıza kültür/
doğa karşıtlığı tartışmaları gelse de siyasal bir
kurgu olarak reel politik düşünce, kültürü tam

“İsrail ile normalleşme” reel politik üzerinden
kurulan ve bizlere dayatılan siyasal bir durumdur.
Normalleşmenin gerekliliği çıkarlar gösterilerek
temellendirilir. Oysa ekonomik çıkarlar üzerinden
oluşturulmaya çalışılan siyasal durum, gece gündüz
iddia ettikleri gerçekliğe de tamamen aykırıdır. Hatta
onunla bir ilgisi yoktur. Şayet ekonomik verilere
bakılır ve karşılaştırılırsa; iddia edilen gerçekliğin ne
denli sahte olduğu hemen ortaya çıkabilir:
İsrail ile toplam ticari hacim (ithalat ve ihracat)
yıllara göre sistemli artmasına-artırılmasına
rağmen en yüksek düzey 6.1 milyar dolar
civarında seyreder. Oysa İran ile toplam ticari
hacim (2012’de) 21.889 milyar doları bulmuştur.
Her döneme göre hacim, neredeyse İsrail’in 5-6
katıdır. Bunca ekonomik gerçekliğe karşın ülkede
kimse “İran ile barışalım, normalleşelim!” talebini
dillendirmedi. İşin ilginç yanı; İran ile ticari hacim
yıllar içinde sistematik olarak düşürülürken,
geriletilirken, İsrail ile sistematik olarak artırılmış
olmasıdır. İşin bundan daha tuhaf kısmı; herkesin
“İsrail ile normalleşme”yi benimsediği bir
zamanda İsrail ile ticari hacmin en düşük seviyede
olduğudur (2020’de yaklaşık 2.8 milyar dolar).
Öte yandan İsrail ile sadece “normalleşme”
olmayacağı, onun da ilerisinde bazı kalıcı
uygulamalara gidileceği de görülüyor. Filistin’de
çalınan, talan edilen doğal gazı Türkiye’nin İsrail
adına Batı’ya taşıması yani Türkiye’nin İsrail’in
lojistik destekçisi olması, kalıcı bir dostluğa da
işaret edebilir. Oysa İsrail ile olan ve ileride olacak
en büyük ticaret hacminin bile ona bağımlılığı

gerektirmeyen küçük, önemsiz rakamlar olduğu
unutulmamalıdır. Dolayısıyla İsrail’e ekonomik ve
siyasi teslim olmayı gerektirecek bir durum -şayet
hâlen bir gerçekliğe bakacaksak- yoktur. Yine de
Türkiye’deki sağcı-muhafazakâr-mukaddesatçıİslamcılara İsrail ile kurulacak kalıcı ve uzun
süreli stratejileri kapsayan “yeni dostluklar” için
hiç de güzel ve iyi haberler yoktur. Türkiye’nin
İsrail ile ticari hacmi, bölgedeki birçok küçük ve
orta hacimli Müslüman ülkeden fazladır. Bunun
nedeni reel politiğin getirdiği, uydurup iddia ettiği
şeyler değildir. Çünkü bu anladığımız manada ne

reeldir ne de politiktir. Reel politik tüm değerleri
çıkarlar adına yıkan, inkâr ettiği her şeyi tersinden
kabul edip dayatan, insanları sürekli olarak sinsi
bir biçimde sisteme, egemenlere daha örgütlü
olana diz çökerten, otoriter ve totaliter her türlü
araç-gereç üreten, düşünce açısından son derece
düşük seviyeli bir görüştür. Onun gücü; ilkelerini
ve insani konumlarını kaybetmiş kimseler
üzerinde gösterdiği basınçtan gelir. Reel politik
kendi gerçekliğine öylesine sarsılmaz bir inanç
ve güven besler ve öylesine ileriye gider ki;
sadece İsrail ile sıradan basit bir normalleşmenin
olacağını değil daha çok para ve maddi çıkar
söz konusu olduğunda tüm Müslümanların
gönüllü olarak Kippa giyeceğini de rahatlıkla
öne sürer. Dolayısıyla modern insanın en yüksek
değeri olan çıkarı, Müslümanların da en yüksek
değeri olacağını tereddüt etmeksizin kabul eder.
Görünen o ki; “İsrail ile normalleşelim!” diyenler
onu haklı göstermek için tüm gayretleriyle
çalışır.
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2018’den bu yana Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren
Audioteka sesli kitap uygulaması salgın günlerinin
başlamasından bu yana kullanıcı sayısının 2 kattan
fazla arttığını söylüyor. Storytel ve Audioteka
dışında ülkemizde geçtiğimiz yıl üç yeni uygulama
daha sektöre katıldı: Dinlebi, Kitapyurdu Sesli
Kitap ve Bir Yudum Kitap. Bu uygulamaların hepsi
ücretli abonelik usulü çalışıyorlar aynı kitap farklı
seslendirmelerle birden fazla uygulamada kendine
yer bulabiliyor. Yayıncıların bu hızla büyüyen sesli
kitap işinden kazançlı çıktığını herhalde söyleyebiliriz.

Sesli Kitaplar
Okuma Eylemini
Dönüştürüyor mu?

Hikâyeyi biraz baştan almamız gerekiyor. Sesli
kitapların tarihi, ses kaydetme teknolojisinin
yaygınlaşmaya başladığı 1900’lü yılların başına
kadar gidiyor. Sesli kitaplar, kitap metninin

ses kayıt cihazları aracılığıyla biri ya da birileri
tarafından okunarak kaydedilmesi ve okuyucunun
o sesi dinleyerek kitapla ilişki kurmasına
dayanıyor. İlk defa 1932’de ABD’deki Görme
Engelliler Vakfı tarafından 15’er dakikalık parçalar
şeklinde seslendirilen kitaplar, görme engellilere
yardımcı olmak gayesini taşıyordu. Bu gayretlerin
“genel okur”a da açılabileceği fikri, teknolojik
gelişmelerin de yardımıyla yayınevleri tarafından
1970’lerde keşfedilmeye başlanıyor.
Kasetçalarlara, ardından CD’lere kaydedilen
“audiobooks”, ABD ve Avrupa’da satışa çıktığında
hemen ilgi görmüyor. Zamanla seslendirme işini
daha profesyonel sanatçıların yapmasıyla kendine
ait bir pazar oluşturmayı başarıyor. Burada
bahsedilen sesli kitaplar ile bizde mazisi daha da
eski olan, radyolardaki “arkası yarın” programları
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sektörünü büyük oradan kendileri domine ediyorTürkiye ofisinin açıkladığı verilere göre,2 2019’da 4
milyon 54 bin 400 saat sesli kitap dinlemişiz. 2018
ile 2019 arasında %134’lük bir artış sağlanmış.
Muhtemelen 2020’de bu rakamlar daha da
katlanmıştır. Uygulama içinde 3 bini aşkın kitap
sesli dinlenebiliyorken 80 binden fazla İngilizce sesli
kitap ve 120 binin üzerinde e-kitap yer alıyor. Ayrıca
Türkiye, uygulamanın dolaşımda olduğu 19 ülke
içinde en hızlı büyüyeni.

Beni Sesli de
Okusan Olur
mu?

Ülkemizde 2020 Mart ayında görülmeye
başlanan Kovid-19 salgını, pek çok şey gibi okuma
eylemimizi de önemli ölçüde etkiledi. Karantina ve
post-karantina günlerinde kitapçılarla halihazırda
olan mesafemiz iyice açıldı. Kitap fuarları uzun bir
süredir yapılamıyor. Kitapsız yaşayamayanlarımız
internet alışverişinin konforuna kendisini
bütünüyle bıraktı. E-kitaplar dünyada hızla,
ülkemizde ise nispeten daha yavaş ama istikrarlı
bir şekilde yaygınlaşıyor. Zaten yükselmekte
olan sesli kitaplar ise adeta altın çağlarına geçiş
yaptılar. Peki neden yükseliyorlar ve bu durum
okuma deneyimimizi dönüştürüyor mu?
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Bir de korsan olarak piyasada dolaşan sesli kitaplar
var. Klasiklerin ya da telif hakkı olmayan eserlerin
dileyen herkes tarafından seslendirilip ilgili
mecralardan paylaşıldığını ve Bazılarının yüzbinlerce
kişi tarafından dinlendiğini görüyoruz. Bu yaygınlığı

karıştırılmasın. Radyolar bedelsiz bir şekilde,
kültür hizmeti gayesiyle kitapları tiyatrolaştırırken
sesli kitaplar tamamıyla ticari bir nesne olarak
piyasaya çıkıyor.
Kültür Değil Ticaret Olarak Kitap
2000’lere geldiğimizde artık internetin sunduğu
imkanlarla daha kolay dolaşıma giren, şimdilerde
cloud’lara yüklenen; bunun için özel ofisler,
stüdyolar kurulan; istihdam olanakları açılan 2.64
milyar dolarlık bir sektöre dönüşmüş durumda.1
E-kitaplar hususunda pek çok girişime rağmen
istenilen seviyeye bir türlü gelemeyen ülkemizde
sesli kitaplar 2017’den bu yana her geçen yıl
şaşırtıcı biçimde yükseliyor. İsveç merkezli
Storytel uygulamasının -ki Türkiye’de sesli kitap
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neye bağlamak lazım? Ne oldu da kitapların kendisi
dururken sesli olanını tercih ediyoruz? Salgın süreci
sesli kitaplara yönelmemizi önemli ölçüde tetikledi.
Bu bir hakikat. Evlere kapandığımız günlerde kısmen
kitaba erişimimiz kısıtlandı. Belki sıkılganlıktan
yeni şeyler denemek istedik. Belki daha geniş ve
ferah zamanlara eriştik. Trafikte, kafelerde, tatilde,
aile oturmalarında, arkadaş buluşmalarında geçen
vakitler bize kaldı. Evde sıkıldığımız zamanlarda
daha verimli aktiviteler yapmayı arzuladık. Ne
zamandır ertelediğimiz güzelim eserlere bir bakalım
dedik.
Beyaz Yakalılar, Öğrenciler, Entelektüel İlgileri
Olanlar
Metropollerde yaşayan -bilhassa beyaz yakalıların,
öğrencilerin, araştırmacıların, entelektüel ilgileri
olanların vs- trafikte geçirdikleri vakitlerini
daha verimli hale getirme arzusu da önemli bir
yaygınlaşma sebebi olarak bahse değerdir. Sesli
kitap şirketleri de zaten bunu bir pazarlama aracı
olarak sunuyor. Reklamlarda ya bir beyaz yakalı
çalışan ya da bir öğrenci, trafikte harap bitap
düşmüşken sesli kitaba sarıldığını görüyoruz.
“Onu bir de böyle dinle” deniliyor. Reklam verme
alanı olarak da zaten daha çok metrolar, otobüs
durakları tercih ediliyor.

Sadece sıkışık şehir trafiğinde değil, uzun araç
yolculuklarında da radyonun “basit”liğini yerini
kitap dinlemek gibi çok daha “seçkin” bir tercihe
bıraktığında, kendimizi olduğumuzdan daha
derin bir hayat yaşıyormuşuz hissiyle mutlu
edebiliyoruz… Dikkatimizi yoğun bir şekilde
vermemiz gerekmeyen ev işlerini yaparken yahut
sadece dinlenmek istediğimizde bize türler, yazarlar,
ruh halimize göre çeşitli öneriler sunan uygulama
aracılığıyla sesli kitap dinlemek hiç kuşkusuz
bize tatlı bir keyif vadediyor. Herhangi bir kültür
sanat faaliyetine gidemeyen, salgın günlerinin
çaresizliğiyle ve belirsiz gelecek düşüncesiyle
günlerini geçiren biz post-truth çağının çocuklarına
sesli kitaplar hemen sarılmamız gereken yeni bir
entelektüel mecra mı oldu?
Devamı gelecek…

Dipnotlar
1 2019’da Audiobooks pazar büyüklüğü 2.64 milyar dolar olarak açıklandı.
Bu rakamın 2027’de %24.4 artacağı öngörülüyor. Kaynak: https://www.
grandviewresearch.com/industry-analysis/audiobooks-market
2 https://webrazzi.com/2020/01/09/storytel-turkiye-nin-sesli-kitapaliskanligi-uzerine-2019-verilerini-paylasti
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iMKANSIZI iSTEMEK

(Sosyal Medya Kullanıcısının Odaklanma Çabası)

Kocaeli 2015

Serdivan 2014

Bu terslikte bir iş var. Yok öyle değildi. Bu
düzlükte bir iniş var. Yok yok öyle de değildi.
Bu işte bir şeyler var. Yaklaşık olarak böyleydi
sanırım. Hem sosyal medya kullanıp hem de
odaklanmak mı? Tamam “imkansızı iste“ şeklinde
bir motivasyon cümlesi var ama öncesinde de
“gerçekçi ol” ifadesi geliyor muydu?

Serdivan 2016

Serdivan 2016

Serdivan 2016

Sülüklügöl 2017

Bu çağda ve bu ülkede hem sosyal medyayı
aktif kullanıp hem de odaklanma problemi
yaşamayan beri gelsin. Geçenlerde gününün
önemli bir bölümünü instagram kullanarak
geçiren bir arkadaşım; “son bir iki yıldır dikkatimin
çok kolay dağıldığını ve bir türlü işime, yapmam
gerekenlere odaklanamadığımı fark ettim” dedi.
Ben de “çok güzel” diye karşılık verdim. Bana
‘neresi güzel’ diye tepki verip kızmasına müsaade
etmeden, “dağınık olduğunu düşündüğün zihninin
odaklanamamasını fark etmen güzel. Teşhisi
koymuşsun. Daha kötüsü olan, bu durumun
farkında bile olmamak.” şeklinde onu odaklanma
yolunda teşvik ettim. “Başlamak bitirmenin
yarısıysa, farkında olmak da değişmenin yarısıdır”
şeklinde de afilli bir cümle kurdum. (Hemen
akabinde aslında bu cümle epey etkileşim alacak
tam Tweetlik diye düşündüm, ama üstüne pek
durmadım.) Arkadaşım, “Sanırım sende de dikkat
dağınıklığı var. Az önce de söylediğim gibi ben
bu durumun zaten bir iki yıldır farkındayım, yeni

değil.” diye cevap verince kurduğu ilk cümleyi
hatırlamaya çalıştım, hatırlayamadım. Sonrasında
durup kendimi sorguladım, yoksa ben hâlâ farkına
bile varmadığım bir dikkat dağınıklığı, bir zihin
karışıklığı ile karşı karşıya mıyım diye kendime
sordum. Bir ses “bence öyle” diye hemen atıldı.
“Kendi iç sesimi nasıl duydun” diyerek etrafa
bakındım kimseyi göremedim. Farkında olmadan
kendimle mi konuşuyorum diye ürktüm ve irkildim.
Bir ara Oğuz Atay’ın meşhur “Tutunamayanlar”
adlı romanındaki Turgut Özben’in hayali
kahramanı Olric geldi aklıma. İçinde bulunduğum
durumu iyimser bir nazar ile değerlendirip, ortama
edebi, kısmen bohem bir hava katmaya çalıştım.
O kadar okumuş yazmış insan Tutunamayan’ları,
Olric’i beğeniyorsa benim durumum çok da kötü
olmasa gerek. Bir süre bu minvalde polyannacılık
oynadım ama ne kendimi ikna edebildim, ne de
bir yere varabildim. Yani dikkatimi toparlamaya

çalışıp, bu durumun entelektüel ve karizmatik
bir durum mu yoksa endişe edilecek bir sorun
mu, onu dahi anlayamadım. Daha doğrusu
dikkatimi toparlayamadığım için bu soruyu
bile soramadım. Ürkme halim tam korkuya
dönüşecekti telefonumdan bir bildirim sesi
duydum. İnstagram’da arkadaşım (sanırım bu
sefer gerçekten bir arkadaş) bir videonun altına
beni etiketlemiş. Önce o videoya bakıp kahkaha
attım. Sonra da benzer videoların bulunduğu
hesaplara bakıp kafamı sadece biraz dağıtıp,
dopamin eksikliğimi azıcık giderir çıkarım diye
düşünüyordum ki…
Her şey, yukarıdaki satırları yazmaya çalışan
yazarın o bildirim sesine doğru hareketi ile
başladı. Sosyal medyadaki sonsuz kaydırma
çukurunun içerisinde, baş parmağını aşağıdan
yukarıya doğru hareket ettirerek farkında
olmadan düşüşünü komik kedi videoları eşliğinde
gülerek karşılıyor. Kendisiyle irtibat kurabilirsek,
zihinsel kaosta anlam arayışına dair geri dönüşler
almaya çalışacağız. Şu anlık kendisi ile irtibatımız
kesilmiştir (ed.)
Not:
1 Dikkati dağınık yazar. Alt başlığa atıfta bulunarak “Bu işte bir terslik
var” ifadesini kullanmaya çalışıyor. (ed.)
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Günümüzde Yahudilerin ilk Süleyman Mabedinin
bir bölümü olduğu düşüncesiyle önünde dua
ettikleri ağlama duvarı bu mabedin çevre
duvarının batıya düşen kısmının kalıntılarıdır. 3
Kur’an’da bahsi geçen, Hz. Zekeriyya ve Hz.
Meryem’in ibadete çekildikleri odaların da
(Âl-i İmrân 3/37, 39; Meryem 19/11) bu binada
olduğu düşünülmektedir. Ahd-i Cedîd’de
(Hristiyanlar tarafından tahrif edilen incilin ikinci
kısmı) verilen bilgilerden Hz. İsa’nın yaşadığı
dönemde Yahudilerin mabede gereken saygıyı
göstermedikleri anlaşılmaktadır; Hz. İsa Kudüs’e
geldiğinde mabedin pazar yerine çevrilmiş
olduğunu görmüş ve bunu engellemeye
çalışarak insanlara Ahd-i Atik’te (Yahudilere göre
Musivelerle Allah arasında yapılan sözleşmeye
verilen isim) mabedin yapılış amacının bütün
milletler için dua evi olduğuna ve geçmişte
haydut inine çevrildiğine dair yer alan cümleleri
hatırlatmıştır.

MESCİD-İ AKSA
(BEYTÜ’L MAKDİS)
İslam medeniyetinde üçüncü büyük mabet
olarak kabul edilen Mescid-i Aksa anlatıya göre
Hz. Davud’un oğlu Hz. Süleyman tarafından
Allah’ın kudretini göstermek ve cinlerin insandan
üstün olmadığını kanıtlamak amacıyla M.Ö 953
yılında yaptırılmıştır. Anlatıya göre Hz. Süleyman
mabedin inşası devam ederken asasının üstünde
ayakta ruhunu teslim etmiş fakat cinler bunu
anlamamış ve mabedin inşasını tamamlamıştır ta
ki Hz. Süleyman’ın asasını tahtakuruları çürütüp
Hz. Süleyman’ın bedeni yere düşene kadar. Bu
anlatı özellikle cinnilerden medet uman insanlar
için anlatılan güzel bir hikâyedir. Peygamber
efendimizin Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya
gelerek Miraç’a çıktığı yer olması sebebiyle
Müslümanlar tarafından ayrıca bir öneme sahiptir.
Kuran-ı Kerim’de bu olay kısaca şöyle anlatılır.

Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim
diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i
Haram’dan
çevresini
bereketlendirdiğimiz
Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç
şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
(İsra suresi ayet 1)

Kubbet’üs Sahra

Mescid-i Aksa

hakkında birçok anlatıya sahiptir ve bu anlatılar
halk arasında bilgi kirliliğine neden olmaktadır. 1
Mescid-i Aksa Arapça “uzak mescit” anlamına
gelmektedir ve Mescid-i Haram’a uzaklığı
sebebiyle böyle anılmıştır.

Anlatılara göre Hz. Süleyman’ın hazineleriyle
dolu olan Beyt’ül Makdis, Hz. Süleyman’dan
sonra zaman zaman istilâcıların yağma ve
yıkımlarına mâruz kalmıştır. En büyük yıkım Babil
Hükümdarı II. Buhtunnasr’ın (Nebukadnezzar)
(bazı kaynaklar Roma hükümdarı diye de anlatır)
Kudüs’ü üçüncü işgali sırasında olmuştur (M.Ö.
586). Şehri tamamen tahrip eden Buhtunnasr,
yıkılan mabedin kapı ve duvarlarından söktüğü
altın kabartmalarla diğer kıymetli eşyayı şehirden
topladığı ganimetlerle ve halkın büyük bir kısmıyla
beraber Bâbil’e götürmüştür (Yahudilerin bu
olaydan sonra Babil’den de kovularak dünyanın
çeşitli yerlerine dağıldıkları söylenir). Bu şekilde
başlayan Bâbil esaretinin Bâbil’in Persler
tarafından işgali ile (M.Ö. 539) sona ermesinin
ardından Kudüs’e dönen Yahudi ileri gelenlerinden
Zerubbabel ve arkadaşları mabedi yeniden inşa
etmiş (M.Ö. 515) ve bu inşa faaliyeti yirmi beş
yıl kadar sürmüştür. Daha sonra Kudüs, Roma
tarafından birkaç defa daha istilâya uğramıştır.
Şehir M.Ö. 63 yılında Pompeus’un, ardından da
Crassus’un emrindeki Roma ordularının işgal ve
yağmalarına uğramıştır.2

Birçok nedeni olmakla beraber özellikle Türk
medyasında ve halk arasında Mescidi Aksa ile
Kubbet’üs Sahra karıştırılmaktadır.
Kubbet’üs Sahra, Hz. Ömer zamanında yapılan
mescidin yerine inşa edilmiş bir mescittir
ve Süleyman Mabedinin bir parçası olan ve
kurban kesilmek için kullanılan alan olduğu
düşünülmektedir. Yahudiler Kubbet’üs Sahra
Hikâyelerde anlatılan Süleyman Mabedi

M.S. 70 yılında Titus komutasındaki Roma
ordusunun işgali sırasında mabet, Kudüs ile
birlikte hemen hemen tamamen yıkılmıştır.
Şehir Hadrien zamanında (117-138) yeniden
imar edilirken Beyt’ül Makdis’in yerine Jüpiter
Capitolinus Tapınağı yapılmıştır. Kostantinos’un
Hıristiyanlığı kabulünden sonra bu tapınağın
yıkıldığı düşünülmektedir.4
Hz. Peygamber’in Miraç yolculuğuna çıkmadan
önce Müslümanların kıblesi olan Mescid-i Aksâ’ya
getirildiği İsrâ sûresinin ilk ayetinde açıkça
belirtilmektedir. Hicretin ardından buranın kıble
oluşu on altı-on yedi ay kadar sürmüştür. Bu
durum İslâm’da Mescid-i Aksâ’ya verilen değeri
göstermektedir. Mescid-i Aksa, Kudüs’ün ele
geçirilmesinden önce Resûl-i Ekrem tarafından
ibadet ve ziyaret maksadıyla gidilmesi gereken
üç mescitten biri olarak zikredilmiş ve bu
mescitlerde kılınan namazın kişinin evinde tek
başına eda edeceği namazdan elli bin kat daha
çok faziletinin bulunduğu bilinmektedir. (Buhârî,
“Fażlü’ṣ-ṣalât fî mescidi Mekke ve’l-Medîne”,
1,6; Müslim, “Ḥac”, 511-513), Hz. Ömer, Kudüs’ün
anahtarını teslim aldığında kendisi de bizzat
çalışarak Mescid-i Aksa’ nın (Süleyman Mabedi)
Hıristiyanlık döneminde molozlar altında kalmış
olan kısımlarını temizleyerek Kubbet’üs Sahra’nın
güneyindeki düzlükte cemaate namaz kıldırmış
daha sonra da buraya bir mescit yaptırmıştır. İlk
dönem İslâm kaynaklarında bu mescit hakkında
çok fazla bilgi bulunmamakta, ancak 670
yılında burayı ziyaret eden bir Hristiyan hacının

GEZİ KÜLTÜRÜ

anlattıklarından Müslümanların haremin doğu
duvarına yakın bir bölümünde yer alan harabenin
üzerini kalaslarla kapatarak 3000 kişinin namaz
kılabileceği büyüklükte basit bir mescit yaptıkları
öğrenilmektedir.5
Mimarî
Emeviler döneminde 747-748 yıllarında meydana
gelen deprem sırasında mabette büyük hasar
meydana gelmiş ve mabet ancak Ebû Ca‘fer
el-Mansûr zamanında (754-775) kapılarındaki
altın ve gümüş kaplamalardan para bastırılarak
tamir edilebilmiştir. 775 yılında yine meydana
gelen deprem sebebiyle kısmen yıkılan mabet
Mehdî-Billâh tarafından yenilenmiştir. Creswell o
günden kalan bazı bölümlerin yardımıyla binanın
planını çıkarmıştır. Buna göre Mescid-i Aksa kıble
duvarına dik uzanan daha geniş on beş koridordan
oluşmaktadır ve diğerlerine göre daha yüksek
olan, üst kısmında pencereler bulunan 11,8 m.
genişliğindeki ana koridorun ucunda çift kenarlıklı
ahşap bir mihrap önü kubbesi, kuzey ucunda da
ana girişi bulunmaktadır.
1034 yılında meydana gelen deprem yüzünden
tekrar harap olan Mescid-i Aksa, Fatimi Halifesi
Zâhir’in emriyle yeniden yapılırcasına onarılmış,
sağ ve sol taraftan dörder nef kaldırılarak bina
küçültülmüştür. Haçlı istilâsından sonraki
Selahaddin-i Eyyûbi tarafından yaptırılan imarında
bu onarım esas alınmıştır.
Memlukler ve Osmanlılar dönemlerinde birçok
defa tamir edilen Mescid-i Aksa’nın Kanûnî Sultan
Süleyman tarafından yaptırılan onarımıyla ilgili
kitabesi XIX. yüzyılın sonlarında kaybolmuştur.
Yapının 1114’te (1702-1703) Mahmud Efendi
tarafından tamir edildiğini belgeleyen kitabe
ise caminin batısında yer alan İslâm Müzesi’nde
(Câmiu’l-Megāribe) saklanmaktadır. II. Mahmud’un
1233 (1817-18) tarihli onarımına ait dört kitabeden
ikisi günümüze kadar ulaşmıştır. II. Abdülhamid
tarafından halıları ve kandilleri yenilenen yapının
1922’den başlayarak İngiliz mandası döneminde
gerçekleştirilen geniş kapsamlı onarım çalışmasını
Mimar Kemâleddin Bey yönetmiştir. Harem
dahilinde çeşitli zamanlarda yapılmış birçok kubbe,
dört minare, beş sebil, çok sayıda kuyu ve sarnıç
bulunmaktadır. Mescid-i Aksa’nın altında girişi
taş duvarla örülmüş bir bölüm bulunmaktadır.
Mescid-i Aksa diğer mescitlerde olduğu gibi
medrese hizmeti de vermiştir. Kütüphanesi
Selahaddin-i Eyyûbi’nin Kudüs’ü tekrar fethinin
ardından daha da zenginleştirilmiştir.

Osmanlı Devleti Kudüs’e 1516 yılından 1918’e kadar
hâkim olmuştur. Kudüs’ün var olan önemi, Osmanlı
idaresinde daha da artmış ve ilerleyen dönemlerde
Kudüs doğrudan İstanbul’a bağlı bir mutasarrıflık
haline getirilmiş ve Kudüs-i Şerif adını almıştır.
Osmanlılar Mescid-i Aksa’nın kendisinde büyük
yapısal değişikliklere gitmemişlerdir. Bunun yerine
“harem-i şerif”in tamamına önemli ilavelerde
bulunmuşlardır. Kanuni Sultan Süleyman’ın
Mescid-i Aksa’da gerçekleştirdiği en etkili inşa
faaliyeti, bugün Aksa Harem Bölgesinin sınırlarını
oluşturan ve bir kısmı Aksa’nın surları olarak
hizmet veren şehir surlarını yenilemesi olmuştur.
Sultan Süleyman 300 sene boyunca duvarları
yıkık bir halde bulunan surları, 5 sene içerisinde
yeniden inşa ettirmiştir. Bu surlar iki mil uzunluğa
ve yaklaşık 12-13 metre yüksekliğe sahiptir.
Günümüzde bu surlar üzerinde 24 burç bulunur ve
surların bir kısmı Mescid-i Aksa’nın kapıları rolünü
de görür. Mabedin Amud, Esbat, Meğâribe, Nebi
Davud, Halil, Sahire ve Yeni adlarında yedi kapısı
bulunmaktadır.
Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan ve maddi/
manevi büyük bir öneme haiz olan mabette yine
huzur içinde namaz kılınmasını rabbimden niyaz
ederim.

Not:
Bu yazının hazırlanmasında https://islamansiklopedisi.org.tr/mescid-i-aksa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mescid-i_Aksa#cite_note-2 ve basılı muhtelif
ansiklopedilerden istifade edilmiştir. (İslam ansiklopedisi, İslam Tarihi, Meydan
Larousse Ana Britannica…)
Ayrıca görsel anlatımlar için https://mescidiaksaarsivi.com/ sitesini ziyaret
edebilirsiniz.”
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“Gelürse bir keder sana tahâretdür gazab sanma
İder İblîs seni iğfal sakın mekrine aldanma
İhanet eylemez mü’min kuluna çünki Mevlâsı
Olur ise eğer cüz’î keder hem ârız usanma
Dayan Kuddûsîyâ Hakka hemîn rahmet recâ eyle
Bu ‘ilm ü zühd ü takvaya dahi bu izze dayanma.”

KİTABİYAT

muhabbet şulesi yandırır isen umarım ki bu kandil ile mükevvenat, bütün
âlem aydınlanır.
Resulün ol habîbin hem nebîler serveridür
Ana her kim ki îmân eyledi ol buldı iflâh
Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz (a.s.) senin resûlün ve sevgilindir, hem
de nebilerin en önde olanıdır. Ona iman edip tabi olanlar felah bulup kurtulur.

***

“Al Sözü
Kuddûsi’den
Hak’tır Onu
Söyleten”
Osmanlı coğrafyasında divan sahibi pek çok aziz yetişmiş. Üç bine yakın
Osmanlı Türkçesi divanı olduğu söyleniyor. Bunlardan birisi de 1760-1848
yılları arasında yaşamış Maraşizade Borlu Ahmed Kuddûsi Hazretleri’ne aittir.
Kendisinin müretteb divanı, bazı mektupları ile vasiyetnamesi yayınlanmış.
Divanında gazel, kaside vb. nazım şeklinde bine yakın manzume mevcut.
Büyük arif Bayburtlu Dede Paşa (v.1973) Hazretleri’ne göre, “Kuddûsi
Hazretleri Divanında tasavvufun bidayetinden nihayetine kadar her hususa
temas ediliyor”.
Fatih M. Şeker hocanın Türk Dikkati kitabında merhum Reşat Ekrem Koçu’dan
naklettiği şu cümle de dikkate değer “Zağra civanları beş vakit namazını
kaçırmazdı. Gençlerin çıktıkları kahvehanelerde, geceleri Envarü’l Aşıkîn,
Kuddûsî, Muhammediye kitapları okunurdu.”
Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç hocamızın Sufi ve Şiir kitabına Serlevha (önsöz)
yaptığı “Bana bu kitabı bu manzume yazdırdı” dediği gazelin üç beytini hâlen
tazeliğini koruduğu için zevk verir ümidiyle buraya kaydediyoruz.
“Ehl-i hâle ehl-i hâl şi’ri verir zevk u safâ
Ehl-i zâhir sözünü hâl ehli bürhân eylemez
Ehl-i hâlin sözleri haktır ki Hak’tan söyler ol
Ehl-i zâhir sözleri teşvîk-i yârân eylemez

Eli yerme sen		
Yerilir yeren		
Sevilir seven 		
Döğülür döğen 		

Çün eden bulur
Öldüren ölür
Özü hoş olur
Eli hoş gören

Sivâ endîşesi gönlüm evini kıldı vîrân
Bu vîrânı o dostın hürmetine eyle ıslâh
İnsana doğru yolu unutturan masiva yani aldatıcı şeyler gönlümüzü harab
eder. Yarabbi o viran gönlümüzü Cenâb-ı Resûlullâh hürmetine iyileştir,
temizle.

Eli etme zem		
Deme nâsa kem		
Seni öğme hem		
Ele de hasen		

Eli yakmagıl
Eli yıkmagıl
Eli sıkmagil
Sıkılır sıkan

Sebeb oldur vücûdına bu mevcûdâtın ol şâh
Anıniçün halk olundı bu kamu ervâh u eşbâh
Çünkü, bütün varlıkların yaradılış ve devamının sebebi Resûlullâh Efendimizdir.
Onun hürmetine bütün ruhlar ve bedenler yaratılmıştır.

Ele iyilik et 		
Sözümü işit		
Yola doğru git		
Olma yol kesen		

De Kuddûsiya
Daim ey Hûdâ
Ele ver âla
Bana hüsnü zan

Açar her bâb-ı makfûlı ider hal müşkilâtı
Ki fâtih eyledin anı virüb destine miftâh
Nebiyy-i zişân her kapalı kapıyı açar, her müşkilatı da halleder. Çünkü ona
doğru yolları açtırdın ve kapalı kapıların anahtarını verdin. Yol ve kapılar açıcı
kıldın.

***

Bî tekellüf söylenen söz âşıka hâlet verir
Külfet ile söylenen işfâ-i atşân eylemez.”
Biz de Prof. Dr. Ahmet Doğan tarafından hazırlanıp Akçağ Yayınevi’nin
neşrettiği divandan (ikinci baskı) depresyon, huzursuzluk ve endişelerinin
arttığı söylenilen zamanımız insanı için hoşa gideceğini ümit ve temenni
ettiğimiz bazı beyit ve kıtaları aşağıya naklediyoruz:
“Kapanır ise bir kapı ne kapılar açar Mevlâ
Tevekkül et yeme kaygu işin hoş yapar Mevlâ
Tabibindir senin inan eder her derdine derman
Olur müşkillerin asan kılar zahme timar Mevlâ
Sual et afiyet her dem şikayet etme gelse gam
Emin ol sabir ü ebsem kışı eyler bahar Mevlâ
Tevekkül eyle her işde koma gönlünü teşvîşde
Koyubdur kalb-i dervîşde bu aşkı yâdigâr Mevlâ
Bu nazmı sanma yâbâni çün ol ilhâm-ı Rabbâni
Okuyub pendi tutanı erenlere katar Mevlâ”
Hazret bunalan, sıkılan postmodern çağ insanlarına bir ferahlık formülü olarak
da şunları söylüyor:

“Marîz olmayana derman olunmaz
Taleb kılmayana ihsan olunmaz
Meşakkat çekmeyen bulmaz terakki
Belâsız vuslat-ı cânân olunmaz
Muhabbet şahına kul olmayınca
Dü-kevnin mülkine sultân olunmaz
Özünü sanma kim insan olupdur
Kuru dava ile insan olunmaz
Hemân dûr olma Kuddûsî bu aşkdan
Ki aşksız vâsıl-ı Yezdan olunmaz.”
***
Kuddûsi Hazretleri’nin divanını Mevlâna Kütüphanesi’nde mahfuz nüshadan
(tam metin olarak) ilk defa 1982 yılında Fehmi Kuyumcu yayınlamış ve
okunmasına sa’yetmiş olup teberrüken o baskının kapağını da buraya
kaydediyor, kendisine rahmet ve mağfiret niyaz ediyoruz.
Abdülkâdir Geylâni hazretlerinin kutlu yolunun büyük takipçilerinden Bor’lu
Ahmed Kuddusî hazretleri de birçok nât-ı şerîf söyleyip yazmış ve bazıları da
bestelenmiştir. Biz de bir nât-ı şerifini kısa izahlarla teberrüken kaydediyoruz:
Sun ey Vehhâb bana fazlınla tolu tolu ekdâh
Olayım on sekiz bin âlemin fahrini meddâh
Ey kullarına hibe ve lütuf sahibi Rabbim. Bana hak etmediğim halde aşk ve
mana şerbetinden kadehler dolusu ikram et ki, o on sekiz bin âlemin iftiharı
olan peygamber efendimizi bu fazlınla güzelce medhedeyim.
Bana vir kâbiliyyet kim o şâhın medhin idem
Gönül şehrinde yanub şu’le virsün kevne misbâh
Bana kabiliyet ihsan eder isen o Sultan-ı Resûl’ü methederim. Gönlümde

Vesîle itdiler cümle nebîler bun deminde
Kamuya nef’i şâmildür ider mahzûnı ifrâh
Bütün nebiler bunaldıkları sıkıldıkları zamanlarda onu vesile-vasıta kılarak
Allah’tan yardım istediler. Fahr-ı âlem efendimizin herkese faydası ve desteği
vardır. Ve bütün mahzunları, mahrumları, mağdurları, mazlumları o ferahlatır.
Diler senden bu Kuddûsî anın meddâhlığını
Muvaffak eyle anı ey Ganî vü Hayy ü Fettâh
Yarabbi bu Kuddusî de senden Resûlullâh efendimizi medhedebilmek, kadrini
ifade ve ilan edebilmek için yardım ister. Bu isteğimde beni muvaffak eyle, ey
Ganî, zengin, lütfu bol, beni duyan yol ve kapılar açan Rabbim.
Şefaat ve himmetleri hazır olsun.

Sükût, Hayal, Muhabbet
Ben sükûta göçmüşüm, sükût ben�m oylağım.
Ben hayale göçmüşüm,
Hayal- arzularımı hak�kata götüren
El�mdek� bayrağım.
Hayal gökte kanadım.
Yerde çapan Kırat’ım,
Den�zdeyse yelken�m.
Sükût- mabed�m ben�m!
Bıkmışım bu dünyanın hayl� küylü ses�nden
Sanırım kurtarmışım yer�n caz�bes�nden.
Yerde her şey ölçülür, her şey�n b�r hadd� var.
Yerde deryaların da öz cezr� var, medd� var.
Yer�n kanunlarına baş eğmeyen hayal�m
Ben�m sonsuz aşkımı sonsuzluğa taşıyor.
Sükûtumla kol kola orda rahat yaşıyor
Bu hayatın şartı yok.
Varla yokun dünyada ben�m �ç�n farkı yok.
Kavuştuğum sükûtu ama �ş�t�r�m ben
İş�tt�ğ�m bu sükût daha güçlü seslen�r
Dünyanın ses küyünden.
Belk� ben�m �ç�mde çarpışan f�k�rler�n
Gür ses�d�r bu sükût.
Arzumun karşıdak� engellere vurduğu
Darbes�d�r bu sükût.
Hayal, sükût, muhabbet- şeref yolum, şan yolum
Allah’ın dergâhına ben� götüren yolum.
Sükûtu anlamayan ebed� gaﬂetted�r.
B�r çerçeve �ç�nde hang�yse b�r hadded�r.
Sükûtun feryadını �ş�tenler, duyanlar
Sonsuz �badetted�r.

Baht�yar VAHAPZADE
Serdivan Belediyesi
Adına Sahibi
Yusuf Alemdar

Son Okuma
Kadir Aydın

Baskı
Everest Basım

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Burhaneddin Kanlıoğlu

Editöryal Düzenleme ve
Graﬁk Tasarım
Ges Ajans
0(262) 322 10 41

Adres
Maltepe Mah. Litros Yolu Sok. Ayda Bir Yayımlanır.
(No:2-4) 2. Matbaacılar Sitesi 5. Kat
F Blok İç Kapı No:3
68. Sayı / Şubat 2022
Zeytinburnu / İstanbul

Yayın Sorumlusu
Hamim Bayram

İletişim
serdivanajans@gmail.com
444 54 50 ve 0264 211 2054

