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bülten’den
Bilim ve Sanat Vakfı’nın kuruluşunun 25. yılında, 

BSV Bülten’in 75. sayısı ile karşınızdayız. Bu sa-

yıda, içerikte herhangi bir değişikliğe gitme-

den, biçim değişikliği yaptık. Bu teşebbüste isa-

bet kaydedip kaydetmediğimizi elbette okuyucu-

larımıza bırakıyoruz.

43. dönem Bahar Seminerlerinin gerçekleştiril-

diği Ocak-Nisan 2011 döneminde Sanat Araş-

tırmaları Merkezi, “Fotoğraf Neyi Anlatır” ve 

“Türkiye’de Sinema Dergiciliği” program dizileri 

ile “Müslüman Kültürlerde Kadın: Din, Kimlik ve 

Cinsiyet Anlatıları” başlıklı okuma grubuna baş-

ladı. Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin de yeni bir 

başlığı var: “Balkan Tarihi Atölyesi”. Merkezleri-

mizin Ocak-Nisan 2011 döneminde düzenlediği 

yuvarlak masa toplantılarına ve atölyelere dair 

değerlendirmeleri merkezlerin sayfalarında bu-

labilirsiniz.

Düzenlediğimiz programların yanı sıra, bu dö-

nemde yayınlanan süreli yayınlarımız da şu şekil-

de: TALİD’in “Dünyada Türk Tarihçiliği”; Dîvân’ın 

“Gazzâlî I” başlığıyla yayınlanan 30. sayısı ve Ha-

yal Perdesi’nin “Türk Sineması mı, Türkiye sine-

ması mı?” ve “Artıları ve Eksileriyle Festivaller” 

dosyalarıyla yayınlanan 20-21. sayıları…

Bilim ve Sanat Vakfı, Yaz döneminde de yolda ol-

maya devam edecek… Yaz seminerleriyle, yuvar-

lak masa toplantılarıyla, ihtisas, atölye ve okuma 

gruplarıyla...

Hayırda kalın!
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Dîvân ulusal ve  
uluslararası  
indekslerde…

Bilim ve Sanat Vakfı 

tarafından 1996’dan bu 

yana yılda iki defa olarak 

yayınlanan hakemli 

bir dergi olan Dîvân: 

Disiplinlerarası Çalışmalar 

Dergisi, Index Islamicus, 

Worldwide Political Science 

Abstracts, International 

Political Science Abstracts 

(IPSA), MLA International 

Bibliography ve Ebsco 

Publishing’in ardından 

Tübitak ULAKBİM 

tarafından da taranmaya 

başlandı.

Adnan Büyükdeniz  
Dijital Kütüphanesi  
hizmete girdi

2009 yılında vefat eden 

Adnan Büyükdeniz’in 

ismi Esenler’de açılan 

bir dijital kütüphaneye 

verildi. Albaraka’nın 

desteğiyle Esenler 

Belediyesi tarafından 

inşa edilen kütüphane 

Türkiye’de tamamı dijital 

ilk kütüphane olma özelliği 

taşıyor. Kültür ve Turizm 

Bakanı Ertuğrul Günay, 

Belediye Başkanı M. Tevfik 

Göksu, Albaraka Türk 

Genel Müdürü Fahrettin 

Yahşi ile merhum Adnan 

Büyükdeniz’in eşi Saliha 

Büyükdeniz’in katılımıyla 

26 Ekim 2010 tarihinde 

düzenlenen bir törenle 

kütüphane okuyucuların 

hizmetine açıldı. 

Kütüphanede 30 bilgisayar, 

5500 eletronik yayın, 

internet bağlantısı ve çok 

amaçlı salon ve etüd odası 

bulunuyor. 
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14. Dönem Osmanlıca 
Seminerleri başladı

Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye 

Araştırmaları Merkezince 

düzenlenen Osmanlıca 

okuma grubu, 28 Şubat-17 

Haziran 2011 tarihleri 

arasında devam edecek. 

14. dönem seminerleri, 

19 Şubat 2011’de yapılan 

seviye tespit sınavı 

neticesinde Matbu, Yazma 

ve Arşiv olmak üzere üç 

ayrı seviyede açılan 10 grup 

(yaklaşık 450 kişi) ile 28 

Şubat’ta başladı.

25 Haziran-30 Temmuz 

2011 tarihleri arasında 

devam edecek 6 haftalık 

15. dönem seminerleri için 

başvurular 3-17 Haziran 

2011 tarihleri arasında 

online olarak kabul 

edilecektir.

Fotoğraf Neyi Anlatır 
program dizisi başladı

Sanat Araştırmaları  

Merkezi’nin önceki yıllarda 

düzenlediği Sinema Sohbetleri, 

Türk Romanına Kritik 

Yaklaşımlar ve Mimari 

Düşünceler başlıklı programları 

ile ülkemizin önde gelen 

sanatçı ve bilim adamlarından 

alanlarına özgü meseleleri 

bizzat dinleme ve bu meseleler 

üzerinde tartışma imkânı 

oluşmuştu. SAM, 2010-2011 

döneminde Sanat Tarihine 

[Mümkün] Bakışlar ile başladığı 

program dizilerine, Tuba Deniz 

ve Hilal Turan’ın hazırladığı 

Fotoğraf Neyi Anlatır? isimli 

yeni bir program dizisiyle 

devam ediyor. Fotoğraf üzerine 

düşünme gayesi ile düzenlenen 

bu toplantılar serisinde Kamil 

Fırat, Özcan Yurdalan, Merih 

Akoğul, Loris Medici gibi usta 

fotoğrafcıların konuk edilmesi 

planlanıyor. 
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Kısa Film Atölyesi sona erdi

Sanat Araştırmaları Merkezi 

bünyesinde gerçekleştirilen, 

koordinatörlüğünü Faysal 

Soysal’ın üstlendiği Kısa Film 

Atölyesi sona erdi. Atölye 

kapsamında çekilen Fernando & 

Macellan, Duvar, Obsesyon isimli 

kısa filmler 16 Nisan 2011 

tarihinde Vefa Salonunda 

seyircilerle buluştu. 

Ayrıca gösterim programında, 

geçen yıl gerçekleştirilen Yalnız 

Kondu, Kıl(l)ık, Ademin Gerçeği 

isimli kısa filmlerin tekrarına yer 

verildi.

Müslüman Kültürlerde  
Kadın: Din, Kimlik ve  
Cinsiyet Anlatıları  
Okuma Grubu başladı

Sanat Araştırmaları Merkezi 

bünyesinde gerçekleşen 

Müslüman Kültürlerde Kadın: 

Din, Kimlik ve Cinsiyet Anlatıları 

okuma grubu Dr. des. Nagihan 

Haliloğlu yönetiminde 28 

Nisan’da başladı. Bu okuma 

grubunda Neval Cebbâri, Asiye 

Cebar, Fadya Fakir, Azer Nefisi 

gibi yazarlardan yola çıkarak 

değişik Müslüman kültürlerde 

yetişmiş günümüz kadın 

yazarlarının din, cinsiyet ve 

kimlik temalarını nasıl işlediği 

incelenecektir.

Hayal Perdesi  
21. sayısıyla  
okuyucuyla buluştu

Hayal Perdesi 21. sayısında 

film festivallerini dosya 

olarak kapağına taşıdı. 

Dosyada, Burçak Evren, Alin 

Taşçıyan, Azize Tan, Lalehan 

Öcal, Ahmet Boyacıoğlu, 

Derviş Zaim ve İhsan Kabil 

yazı ve söyleşileriyle film 

festivallerinin artıları ve 

eksilerini tartıştılar. “Film, 

akıl ve kalple yapılır” diyen 

Derviş Zaim son filmi 

Gölgeler ve Suretler’i; sanatçı 

söylemi ve filmleriyle Bosna 

toplumuna ayna tutmayı 

sürdüren Aida Begiç, yapım 

aşamasındaki yeni filmi 

Bait’i Hayal Perdesi’ne 

anlattı. Ayrıca, Yusuf 

Şahin sineması ekseninde, 

Ocak ayında Mısır’da 

gerçekleştirilen devrimin 

sosyo-politik zeminine ışık 

tutan çalışmasıyla Raymond 

Baker Hayal Perdesi’nde... 
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Notlar 22 çıktı!

BSV Notlar Serisinin yirmi 

ikincisi, Küresel 

Araştırmalar Merkezi 

tarafından Etkin Yönetim 

Söyleşileri başlığı ile 

yayınlandı. Melih Bulu, 

İlhami Fındıkçı, Medaim 

Yanık, Ömer Bolat, İbrahim 

Zeyd Gerçik ve Yakup Koçal 

deneyimlerini paylaşan 

isimlerdi. 

Türkiye’de Sinema  
Dergiciliği program  
dizisi başladı

Sanat Araştırmaları Merkezi 

2011’de başlattığı program 

dizilerine bir yenisini 

ekledi: Türkiye’de Sinema 

Dergiciliği. Şu ana kadar iki 

oturumu yapılan program 

dizisinin ilk oturumunun 

konuğu “Türkiye’de Sinema 

Dergiciliğinin Tarihi” 

başlıklı konuşmasıyla 

Burçak Evren, ikinci 

oturumunun konuğu 

“1970’lerden Günümüze 

Türkiye’de Sinema 

Dergiciliği ve Sinema 

Yazarlığı” başlıklı 

konuşması ile İhsan 

Kabil’di.

TALİD’in 15. sayısı çıktı

Türkiye Araştırmaları Literatür 

Dergisi’nin 15. sayısı “Dünyada 

Türk Tarihçiliği” başlığıyla 

yayınlandı. Almanya’dan 

Fransa, İspanya ve ABD’ye; 

Rusya ve Azerbaycan’dan 

Bosna, Macaristan, Polonya, 

Yunanistan, Sırbistan 

ve Bulgaristan’a; Çin ve 

Japonya’dan İran, Suriye 

ve Mısır’a kadar pek çok 

dünya ülkesinde Türk tarihi 

üzerine yapılan çalışmaları 

değerlendiren bu sayının 

söyleşisi de Cemal Kafadar 

ile yapıldı. TALİD’in tüm 

sayılarının içeriğine ve  

ilk 8 sayıdaki makalelere 

www.talid.org adresinden 

ulaşabilirsiniz.

h
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Kürese
l 

Araştır
malar

Merkezi

KAM

Kentel’e göre insanla-

rın tarih boyunca bir 

şeylere inanmaları bu 

sürekliliğ
in bir unsuru-

dur. Modern toplumların 

da, geleneksel toplumlarla 

aynı şeylere olmasa da, onlar 

gibi inanmaya devam ettiği-

ni belirtti. 
Dolayısıyla modern 

milliy
etçiliğin de kendi mitoloji-

si, kendi inandığı ötekiler ve düş-

manlar, süregelen inanç çerçe-

vesinin içeriğini oluşturmaktadır. 

Bu anlamda Aydemir’in anlattığı 

hikâye, haritayı değiştirecek tehdit-

ler ya da Sevr sendromu denen şey, 

bir inanç hikâyesini teşkil etmekte-

dir. Kentel’e göre milliy
etçiliği güç-

lü kılan da, bu inanç silsilesi içeri-

sinde yer alan unsurlardır.

Konuşmasının ilerleyen bölümle-

rinde Kentel, Fırat Genç ve Meltem 

Ahıska ile birlikte gerçekleştir-

dikleri Parçalayan Milli-

KAM Milliyet
çilik K

onuşmaları

Parçalayan 

Milliyetçilik(ler)

Ferhat Kentel

22 Mart 2011

Değerle
ndirme: Bilal Yıldırım

Milliy
etçilik Konuşmalarının üçün-

cü konuğu İstanbul Şehir Üniversi-

tesi Sosyoloji Bölümü’nden Ferhat 

Kentel oldu. Kentel, “Türkiye’de 

milliy
etçilik nasıl öğreniliyor ve 

pratiklere aktarılıyor?” sorusuna 

cevap verebilmek için önce “ne öğ-

reniliyor” sorusuna cevap bulmak 

gerektiğini belirterek başladığı ko-

nuşmasında, Türk olmanın kitap-

lardan öğrenildiğini ve böylece ki-

şisel yorumların dışında bir kurgu 

inşa edildiğini ifa
de etti. B

una göre, 

modern zamanlardan Osmanlı’nın 

dağılışına ve oradan da Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluşuna dek 

sürekli değişen bu kurgu sürecinde, 

Türklüğün inşası önem kazandı ve 

özellikle belirli bir tür Türklük an-

latılm
aya çalışıldı. Ancak bu anlatı-

lan Türklük de sabit bir içeriğe sa-

hip olamadı.

Birçok farklı yoruma rağmen, Türk 

ulusal kimliğinin inşasında iki te-

mel kanal olduğunu düşünen Ken-

tel, bunlardan ilkinin Fransız milli-

yetçiliğini örnek alan ve toprak esa-

sına dayandığı için farklı unsurla-

rı kapsayabilen bir anlatı; diğeri-

nin ise, ırkçı ve ötekini dışlayıcı bir 

anlatı olduğunu belirtti. 
Kentel’in 

Mahmut Esat Bozkurt’u örnek ola-

rak verdiği ikinci anlatıya göre 

Türkler, kökenleri Orta Asya’da 

olup Anadolu’ya göç etmiş bir ırk-

tır. Bu ikinci anlatının teorik köke-

ninde –Fransız milliy
etçiliğine na-

zaran kültüre daha çok gönderme-

de bulunan– Alman milliy
etçiliği 

bulunmaktadır. Bu anlatının orta-

ya çıkmasında, Osmanlı ordusunda 

görev almış Alman subayların etki-

si, Kentel’e göre, bir başlangıç teşkil 

etmektedir. Dolayısıyla, çöküş sü-

recindeki bir devletin ve dağılmak-

ta olan bir toplumun mensupları-

nın psikolojisi, yenilen toplumların 

yenenler karşısındaki pasif konu-

munu bir kez daha temsil etmek-

te ve dışlayıcı milliy
etçiliğin neden-

lerini ortaya koymaktadır. Kentel’e 

göre bu iki anlatının etkisiyle Türk 

milliy
etçiliği, aslında oldukça zayıf 

olması gerekirken, –her yöne çeki-

lebilir olması dolayısıyla– herşey-

den güç toplayabilen bir strateji ha-

lini almıştır.

Kentel, François Georgeon’un Şev-

ket Süreyya Aydemir okumalarına 

dayanarak Aydemir’in Suyu Ara-

yan Adam’ındaki genç Türk suba-

yının, dağılmakta olan Osmanlı 

Devleti’ne karşı bir Türk gencinin 

durduğu yeri temsil ettiğini belirt-

ti. Bu genç, büyük bir imparator-

luğun topraklarını gösteren bir ha-

ritanın karşısında hem gurur duy-

makta hem de sorumluluk yüklen-

mektedir. Lakin yapılan savaşlar 

nedeniyle bu gencin karşısına ha-

ritalar sürekli değişerek çıkmakta-

dır. İşte bu ortamda, ilk önce, Tu-

rancılığın izlerini taşıyan, Batı’dan 

kopup Doğu’ya doğru kayan bir ha-

rita hayal ediliyor. Sevr dönemine 

gelindiğinde ise, Anadolu’nun kü-

çük bir kısmını, Ankara ve çevresini 

içeren, kuraklığı temsil eden ve sarı 

renkle gösterilen bir bölge Türklere 

kalıyor.

Bugün de karşımıza büyük Erme-

nistan’ı ya da Kürdistan’ı gösteren 

yahut Doğu Anadolu’yu İsrail’e 

dâhil eden haritalar çıktığını ifa-

de eden Kentel, insanların vatan 

mefhumuna sahip olabilmesi için 

bir haritaya ihtiyaç olduğunu ve 

bu haritanın da hiçbir zaman sabit 

kalamadığını ortaya koydu. Günü-

müzden de örnekler veren Kentel, 

gerçek ya da hayalî tehditler neti-

cesinde haritanın, insanların zihin-

lerinde dahi olsa hâlâ değiştiğini 

belirtti. 
Böylece, zayıf bir milli-

yetçilik kurgusu inşa edilirken, 

paradoksal bir şekilde, kendi-

ni yeniden üretebilen güçlü 

bir milliy
etçilik stratejisinin 

ortaya konduğu tespitinde 

bulundu.

Eskiyi ve gelenekseli ta-

nımlayıp sınıflandırarak 

yeniyi ve moderni or-

taya koymaya çalışan 

tepeden inmeci kopuş 

teorilerine rağmen 

bir de sürekliliğ
in 

olduğunu belirten 



Küresel 
Araştırmalar

Merkezi

KAM

yarak, kendisi de bir şeyler anlata-

bilen şehirlerde milliy
etçilikle nasıl 

evlenildiğini açıklamaya çalıştıkla-

rını belirtti.

Kentel, milliy
etçilik teorisinin bü-

tünleştiricilik iddiasına rağmen, bi-

rilerinin eline geçtiğinde güvensiz-

lik halinin giderilmesi için kullanıl-

dığını ve kullanan kişinin o andan 

itibaren başkalarından koptuğunu 

belirttikten sonra, Hrant Dink’in 

öldürülmesinin de bu çerçevede 

düşünülmesi gerektiğini ifa
de etti. 

KAM Çin Konuşmaları

Geçmişten Günümü-

ze Çinli Müslümanlar

Hale Eroğlu Sağer

18 Aralık 2
010

Değerle
ndirme: Kadir Temiz

Çin 
Konuşmaları’nın 

dör-

düncüsünde 

Harvard 

Üniversitesi’nde doktora ça-

yetçilikler başlıklı araştırmaya de-

ğindi ve somut verilerden hareketle 

örnekler verdi. Çalışmada Michel 

De Certeau’nun Gündelik Hayatın 

Keşfi’nde ortaya koyduğu taktikler 

ve stratejiler modelinin esas alın-

dığını belirten Kentel, m
illiy

etçiliği 

bir strateji olarak gördüklerini söy-

ledi. Buna göre milliy
etçilik, burası 

ve ötesi diye sınırlar tanımlar ve bu 

anlamda bir mekâna tekabül eder. 

Böylece milliy
etçilikler, insanların 

gündelik hayatlarında tüketilirler 

ve her tüketildiklerinde yeni bir şey 

olarak tekrar üretilirler.

Söz konusu araştırma kapsamın-

da Türkiye’nin farklı yerlerinde 

yapılan görüşmelere göre in-

sanların gündelik hayatlarında 

karşılaştıkları çıplak gözle görü-

lebilen farklılık
lar ile ilişkileri-

nin önemli olabileceği şehirleri 

seçmektedir. Mesela turistlerin 

bulunduğu Antalya’da yabancı-

larla karşılaşıldığında Türklüğün 

ne anlama geldiğini, sınır şehir 

olan Kars’ta sınır-olmanın yarat-

tığı metaforu veyahut Maraş’ta 

Aleviliğin ve Diyarbakır’da Kürt-

lüğün ne anlama geldiğini ve Orta 

Anadolu’da Konya gibi şehirler-

de muhafazakârlığı anla-

Kentel’e göre insanla-

rın tarih boyunca bir 

şeylere inanmaları bu 

sürekliliğ
in bir unsuru-

dur. Modern toplumların 

da, geleneksel toplumlarla 

aynı şeylere olmasa da, onlar 

gibi inanmaya devam ettiği-

ni belirtti. 
Dolayısıyla modern 

milliy
etçiliğin de kendi mitoloji-

si, kendi inandığı ötekiler ve düş-

manlar, süregelen inanç çerçe-

vesinin içeriğini oluşturmaktadır. 

Bu anlamda Aydemir’in anlattığı 

hikâye, haritayı değiştirecek tehdit-

ler ya da Sevr sendromu denen şey, 

bir inanç hikâyesini teşkil etmekte-

dir. Kentel’e göre milliy
etçiliği güç-

lü kılan da, bu inanç silsilesi içeri-

sinde yer alan unsurlardır.

Konuşmasının ilerleyen bölümle-

rinde Kentel, Fırat Genç ve Meltem 

Ahıska ile birlikte gerçekleştir-

dikleri Parçalayan Milli-

içeren, kuraklığı temsil eden ve sarı 

renkle gösterilen bir bölge Türklere 

kalıyor.

Bugün de karşımıza büyük Erme-

nistan’ı ya da Kürdistan’ı gösteren 

yahut Doğu Anadolu’yu İsrail’e 

dâhil eden haritalar çıktığını ifa-

de eden Kentel, insanların vatan 

mefhumuna sahip olabilmesi için 

bir haritaya ihtiyaç olduğunu ve 

bu haritanın da hiçbir zaman sabit 

kalamadığını ortaya koydu. Günü-

müzden de örnekler veren Kentel, 

gerçek ya da hayalî tehditler neti-

cesinde haritanın, insanların zihin-

lerinde dahi olsa hâlâ değiştiğini 

belirtti. 
Böylece, zayıf bir milli-

yetçilik kurgusu inşa edilirken, 

paradoksal bir şekilde, kendi-

ni yeniden üretebilen güçlü 

bir milliy
etçilik stratejisinin 

ortaya konduğu tespitinde 

bulundu.

Eskiyi ve gelenekseli ta-

nımlayıp sınıflandırarak 

yeniyi ve moderni or-

taya koymaya çalışan 

tepeden inmeci kopuş 

teorilerine rağmen 

bir de sürekliliğ
in 

olduğunu belirten 

KAM Yuvarlak Masa Toplantıları

MİLLİYETÇİLİK KONUŞMALARI 
Parçalayan Milliyetçilik(ler)  Ferhat Kentel • 22 Mart 2011

ÇİN KONUŞMALARI
Geçmişten Günümüze Çinli Müslümanlar  Hale Eroğlu Sağer • 18 Aralık 2010
Hui Minority in China and Chinese Muslims’  Wan Lei • 8 Ocak 2011 
Mission to Turkey during the Second World War  

ORTADOĞU KONUŞMALARI
Ortadoğu’da Değişim Talepleri ve Mısır Örneği  Fulya Atacan • 12 Şubat 2011
The Evolution of the Palestine Problem and the  Hans Köchler • 26 Şubat 2011 
Status of Jerusalem: Force of Law or Law of Force? 

İKTİSAT KONUŞMALARI 
“Yeni Normal”de Gelişmiş Ülkeler ve  Ahmet Faruk Aysan • 5 Şubat 2011 
Yükselen Piyasalar

AFRİKA KONUŞMALARI
Democratizing Muslim Societies:  Ali A. Mazrui • 16 Mart 2011 
Lessons from Turkey and Tahrir Square  
East Africa and its Languages and Literatures  Mohamed Bakari  • 16 Nisan 2011

ETKİN YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ 
21. Yüzyılın Lidersiz Örgütleri:  Melih Arat • 25 Aralık 2010 
Örümcek Organizasyonların Yok Oluşu ve  
Denizyıldızı Organizasyonların Önlenemez Yükselişi
Stratejik Planlamadan Performans Yönetimine  Oğuz Erdoğan • 29 Ocak 2011 
Uygulama Örneği  
Gelir Yönetimi: Bilgiyi Değere Dönüştürme ve  Abdullah Sevimli • 19 Şubat 2011 
Para Toplama Sanatı 
Bilgi Toplumunda Teknoloji Yönetimi  Erkan Akdemir • 2 Nisan 2011
Bir Girişimcilik Hikâyesi: Simit Sarayı  Haluk Okutur • 16 Nisan 2011
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Sunumun bundan sonraki bölü-

münde adaptasyon tezini doğrula-

yacak bilgileri dinleyicilerle payla-

şan Sağer, çeşitli f
otoğraf ve görün-

tülerle Çinli Müslümanların Çin’- 

deki sosyal ve kültürel hayatın için-

de nasıl varolduklarını açıklamaya 

çalıştı. Ö
zellikle mimari ve kaligrafi 

üzerinde duran Sağer, Çin mimarisi 

ile yapılan camilerin ve bazı İslâmî 

kavramların Çin karakterleri ile na-

sıl yazıldıklarına dair ilginç örnek-

ler verdi. Çinli M
üslümanların inşa 

ettikleri camilerin birçoğu genel 

şehir mimarisinin dışına çıkma-

yacak şekilde planlanmış ve bazı 

sembollere de İslâmî yorumlar ge-

tirilmiştir. Sağer’e göre Çinli Müs-

lümanlar yoğun bir şekilde Kon-

füçyanizm ile etkileşim halindedir 

ve bunun en önemli örneği Arapça 

kavramları Konfüçyen metinlerden 

elde ettikleri kavramlarla Çinceye 

çevirmeleridir. Etkileşimin bir di-

ğer göstergesi de Konfüçyanizm’in 

hem etik hem de kozmolojik anla-

tısının İslâm’ın özü ile çelişmedi-

ğine dair tezlerin dönemin Çinli 

Müslüman âlimleri tarafından 

vurgulanmasıdır.

Çinli M
üslümanların homo-

jen bir etnik grup olmadığı-

nı dile getiren Sağer, etnik 

ayrımın 
Müslümanlar 

için tarihsel olarak kulla-

nılan “Hui” kelimesinin 

Çin Halk Cumhuriyeti 

de yaşayan Müslümanlar, zaman 

içinde büyüyerek Çin hanedanla-

rının yakın çevresinde de görevler 

almışlardır. Düşünce olarak da 

İslâm’la bağlarını sürekli güçlü tut-

maya çalışan Çinlilere göre doğru-

luğu ispatlanmamış olsa da Hz. 

Muhammed’in amcası Sa‘d b. Ebi 

Vakkas’ın türbesi Guangzhou’da 

bulunmaktadır.

Tang Hanedanlığı’ndan sonra Çin’i 

ele geçiren Moğol hükümdarların 

İslâm coğrafyasının farklı bölgele-

rinden Müslümanları Çin’e getirip 

görevlendirdiğini belirten Sağer, 

bu geleneğin sonraki hanedan-

lar tarafından da sürdürüldüğünü 

söyledi. Böylece Müslümanlar im-

paratorluğun içinde önemli görev-

lere gelebilmekteydi. Örneğin Çinli 

bir tarihçiye göre Avrupalılardan 

önce Amerika kıtasını keşfettiği id-

dia edilen komutan, Müslüman bir 

Çinli olan Zheng He’dır.

Ming Hanedanlığı dönemine ge-

lindiğinde Müslümanların Çin’e     

adapte olmaya başladıklarını ifa-

de eden Sağer, bu dönemde Çinli 

Müslümanların asimile olmaya 

başladıkları tezine ise katılm
adı-

ğını dile getirdi. Sağer’e göre bu-

nun sebebi asimilasyon tezinin en 

önemli argümanı olan “Çinlileş-

me” kavramının zorluğu ve kar-

maşıklığıdır. Çin’in çok büyük bir 

coğrafyada yaşayan, aralarında dil 

ve kültür farklılık
ları bulunan in-

san topluluklarından oluştuğunu 

ve “hangi Çin?” ve “nasıl bir Çinli-

leşme?” sorularına kolaylıkla cevap 

verilemeyeceğini ifa
de etti.

lışmalarını 
sürdüren 

Hale Eroğlu Sağer, Çin-

ce konuşan Müslümanla-

rı ele aldı. Sunum boyunca 

Çinli Müslümanların Çin 

kültür havzası içinde varlık-

larını koruma mücadeleleri 

ve bu kültürle girdikleri ilişki-

ler çeşitli ö
rneklerle tartışıldı.

Genel olarak Çin’deki Müslü-

manların “Uygurlar” olarak ta-

nındıklarını; ancak bugün Çin’de 

Moğol, Tibet ve Han olan Müslü-

manların da varolduğunu belir-

ten Sağer, Çin’de yaşayan 55 etnik 

grubun 10 tanesini Müslümanların 

oluşturduğunu dile getirdi. Sağer’e 

göre Müslümanlar çoğunlukla 

Çin’in kuzeybatısında yoğunlaşır-

ken Çince konuşan Müslümanlar 

Çin’in dört bir yanına dağılmıştır. 

Gansu, Ningxia ve Yunnan eyalet-

lerinde yoğun olarak yaşayan Çin-

li Müslümanlar özerk bir bölgeye 

sahiptir: Ningxia Hui Özerk Bölge-

si. Müslümanların tarihsel olarak 

Çin’in siyasî hayatında ve kültü-

ründe etkili o
lduklarını dile getiren 

Sağer, Müslümanların 19. yüzyılın 

ikinci yarısındaki isyanların birinde 

Yunnan’da Sultan Süleyman ismiy-

le de bilinen Huî general Du Wen-

xiu liderliğinde Panthay Devleti’ni 

kurduklarını dile getirdi. 

İslâm’ın yayılışının ilk yıllarında  

ticarî, askerî ya da siyasî amaçla 

Çin’e gelen Müslümanlar Çin’de 

uzun süre kalarak yerli halkla iliş
-

ki kurmuşlardır. Çinlilerle evlenip 

kendi çevrelerinde camiler inşa 

ederek küçük topluluklar halin-
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nüfus yapısı ve eğitim
li nüfusun az-

lığı sebebiyle verimli olmadı. Ancak 

1967 savaşı ve eğitim
li nüfusun art-

ması kamu sektörüne ciddi bir yük 

oluşturdu.

Sedat döneminde ise bu yapı devam 

ettirilemedi ve dünya sistemine en-

tegre olmak amacıyla “açık kapı po-

litik
ası” uygulandı. Bu politik

a ise 

üst düzey bürokratlar ile yaban-

cı şirketler arasında bir ittif
ak oluş-

masına yol açtı. T
arım alanında ise 

Sedat büyük toprak sahiplerine top-

raklarını geri vermeyi taahhüt etti; 

ancak bu, Mübarek döneminde 

uygulandı.

Mübarek döneminde ise temel 

politik
a istikrarın sağlanması-

na yönelikti. Mübarek ilk se-

çildiği kısa bir zaman dilim
i 

dışında demokrasi sözü ver-

medi. 1990’daki ekonomik 

kriz sonrası IMF ve Dün-

ya Bankası ile bir uyum 

programı 
uygulandı. 

Mübarek, 1992’de çı-

kardığı bir kanunla 

toprak sahibi  ve ki-

racılar arasındaki 

kontratların 5 sene 

sonra iptal edi-

leceğini ve yeni 

KAM Ortadoğu Konuşmaları

Ortadoğu’da Değişim 

Talepleri ve Mısır  

Örneği 

Fulya Atacan

12 Şubat 2
011

Değerle
ndirme: Veysel Kurt

Ortadoğu Konuşmaları çerçeve 

sinde Küresel Araştırmalar Mer- 

kezi’nin Şubat ayı konuğu Yıldız 

Teknik Üniversitesi Uluslararası  

İlişkiler Bölümü’nden Prof. Ful- 

ya Atacan oldu. Değerlendirmesine 

Mübarek’in 11 Şubat’ta yaptığı istifa 

etmeyeceğine ve Eylül ayındaki baş-

kanlık seçimlerinde aday olmaya-

cağına dair açıklamalarla başlayan 

Atacan, bu konuşmanın halkı aldat-

maya yönelik bir hamle olduğunu 

ve sistem değişmedikçe Mübarek’in 

istifasının da herhangi bir anlam ta-

şımayacağını belirtti.

Mısır’daki ekonomik, sosyal ve po-

litik
 yapıyı, gösterilerde kullanılan 

“ekmek, özgürlük, adâlet” sloga-

nı çerçevesinde özetleyen Atacan, 

“ekmek” meselesini değerlendir-

meye 1952 Hür Subaylar darbesin-

den sonra başlayan Nasır politik
ala-

rını özetleyerek başladı. Nasır cum-

hurbaşkanlığını devraldıktan son-

ra devlet eliyle tarım girdilerini kul-

lanarak sanayileşmeyi geliştirmeye 

ve alt-sınıf ve orta-sınıfın ekonomik 

durumlarını iyileştirmeye yöne-

lik politik
alar izledi. Bu çerçevede, 

küçük çiftçilerin ellerindeki kiralık 

toprakların kirasını dondurarak kul-

lanım hakkını kendilerine vermek-

le kalmadı; büyük toprak sahiple-

rinden aldığı bir kısım toprakları da 

küçük çiftçilere dağıttı. 
Kamu sektö-

rünü ve buna bağlı olarak istihdamı 

genişletti. B
edava eğitim

 olanakları 

sunarak üniversite mezunu bireyle-

re iş garantisi sağladı. Bu sistem, uy-

gulanmaya başlandığı dönemdeki 

tarafından sosyal mühen-

dislik projesi olarak tanım-

lanmasıyla oluştuğuna dikkat 

çekti. 2
0. yüzyılın başında mil-

liyetçilik düşüncesi ile
 başlayan 

etnik aidiyet sorunu Müslüman-

ların Çin’in beş ana etnik grubun-

dan (M
ançu, Moğol, H

an, Müslü-

man, Tibet) hangisine ait olduğu 

sorununu gündeme getirmişti. 

Hem Han hem de Müslüman Çin-

liler için “Hui” kelimesini etnik bir 

aidiyet olarak kullanmak, aslında 

onları homojen hale getirmek 

amacını da güdüyordu. Bunun dı-

şında, İslâm coğrafyasında eğitim
 

aldıktan sonra Çin’e gelip Çin’de 

yaşanan İslâm’ı gerçek İslâm ola-

rak görmeyen modern akımlar da 

geleneksel akımların yanında var-

lığını sürdürmektedir. Bu ayrımı 

Çinli M
üslümanların çok vurgula-

madığını dile getiren Sağer, Ning-

xia gibi Müslüman nüfusun yoğun 

olduğu bölgelerde bu akımların 

farklı camilere gittik
lerini dile ge-

tirdi.

Sonuç olarak Çin’deki Müslüman-

ların aslında Çin gibi çok büyük bir 

coğrafyada çok farklı kültürlerle 

beraber varlığını sürdürdüğünü 

ifade eden Sağer, Çin’de yaşayan 

Müslümanlarla ilgili kendi çektiği 

fotoğraf ve görüntüleri dinleyi-

cilerle paylaşarak sunumunu ta-

mamladı.

Sunumun bundan sonraki bölü-

münde adaptasyon tezini doğrula-

yacak bilgileri dinleyicilerle payla-

şan Sağer, çeşitli f
otoğraf ve görün-

tülerle Çinli Müslümanların Çin’- 

deki sosyal ve kültürel hayatın için-

de nasıl varolduklarını açıklamaya 

çalıştı. Ö
zellikle mimari ve kaligrafi 

üzerinde duran Sağer, Çin mimarisi 

ile yapılan camilerin ve bazı İslâmî 

kavramların Çin karakterleri ile na-

sıl yazıldıklarına dair ilginç örnek-

ler verdi. Çinli M
üslümanların inşa 

ettikleri camilerin birçoğu genel 

şehir mimarisinin dışına çıkma-

yacak şekilde planlanmış ve bazı 

sembollere de İslâmî yorumlar ge-

tirilmiştir. Sağer’e göre Çinli Müs-

lümanlar yoğun bir şekilde Kon-

füçyanizm ile etkileşim halindedir 

ve bunun en önemli örneği Arapça 

kavramları Konfüçyen metinlerden 

elde ettikleri kavramlarla Çinceye 

çevirmeleridir. Etkileşimin bir di-

ğer göstergesi de Konfüçyanizm’in 

hem etik hem de kozmolojik anla-

tısının İslâm’ın özü ile çelişmedi-

ğine dair tezlerin dönemin Çinli 

Müslüman âlimleri tarafından 

vurgulanmasıdır.

Çinli M
üslümanların homo-

jen bir etnik grup olmadığı-

nı dile getiren Sağer, etnik 

ayrımın 
Müslümanlar 

için tarihsel olarak kulla-

nılan “Hui” kelimesinin 

Çin Halk Cumhuriyeti 
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la karşı karşıya gelmediği için halk 

nezdinde polisten çok daha prestij-

li bir konumda yer alma avantajını 

elde etmiştir.

Sunumunu, böylesi bir toplumda 

adâlet istemenin insanların en do-

ğal hakkı olduğunu belirterek bi-

tiren Atacan’ın katılım
ıyla gerçek-

leşen program soru-cevap faslıyla 

sona erdi.

Filistin Meselesinin 

Gelişimi ve Kudüs’ün 

Statüsü:  

Kanunun Gücü mü, 

Gücün Kanunu mu?

(The Evolution of the  

Palestine Problem and the 

Status of Jerusalem: Force 

of Law or Law of Force?)

Hans Köchler

26 Şubat 2
011

Değerle
ndirme: Özgür Dikmen

Uluslararası toplumu ilgi-

lendiren konularda meş-

ruiyetin sorgulanmasının 

neye dayanılarak yapı-

labileceğini ve modern 

uluslararası hukuk düz- 

leminde bu sorgula-

manın hangi kavram-

lar etrafında yapıla-

netim süresince çıkarılan kanunla-

ra uygunsuz davranışları yargılayan 

“Sıkıyönetim Mahkemesi”, ikinci-

si bir nevi “Devlet Güvenlik Mah-

kemesi”, üçüncüsü ise ispatlanma-

yan iddiaları önlemek ve muhalefeti 

baskı altına almak amacıyla kurulan 

“Değerler Mahkemesi”. Bu mahke-

me, 1990’larda Müslüman Kardeş-

ler ve diğer muhalif İs
lâmî grupların 

yargılanması için kullanıldı. Bu sis-

temde ayrıca devlet başkanının iste-

diği dosyayı sıkıyönetim mahkeme-

sine gönderme yetkisi vardır. Ayrı-

ca, 45 günlük gözaltı süresinin sınır-

sız uzatılm
ası, te

rörle ilişkilendirile-

rek keyfi tutuklama yapılması veya 

evlerin aranması gibi uygulamalar 

insanların günlük hayatını olumsuz 

yönde etkilemektedir.

Ordunun sistem içindeki konumu-

na baktığımızda ise karşımıza şöy-

le bir tablo çıkmaktadır. Nasır, po-

tansiyel bir darbe ihtimaline karşın, 

kendine sadık üst düzey komutan-

lar yoluyla orduyu siyasetten uzak-

ta tuttu ve orduyu dengeleyebile-

cek sivil bir unsur olarak “Arap Sos-

yalist Birliği”ni kurdu. Sedat ise Na-

sırsızlaştırma politik
ası çerçevesin-

de “Arap Sosyalist Birliği”ni parça-

layarak ve Nasır’a yakın üst düzey 

komutanları tasfiye ederek kendi-

ne yakın generalleri bunların yeri-

ne geçirdi ve orduyu siyasetten uzak 

tutmaya çalıştı. Mübarek ise ordu-

yu kendine müttefik yaptı. Orduyu 

siyasetten uzak tutmakla beraber, 

ekonomik yapının içinde çok geniş 

imkânlar sağladı. M
ısır’da gıda, sa-

vunma, altyapı gibi çok önemli sek-

törlerde çok büyük ayrıcalıklara sa-

hip olan ordu, sistemin tam kalbin-

de yer almaktadır. Polisin durumu-

na baktığımızda, 1974’de 150 bin 

olan polis sayısı, 2009’da ise 1,5 mil-

yonu aşmış durumda. İçişleri Ba-

kanlığı çalışanların sayısı ise 1,7 

milyon; bunların 850 bini resmi po-

lis, 400 yüz bini sivil polis, 450 bini 

de merkezi güvenlik gücünde ça-

lışmaktadır. Bu sistemde ordu çok 

daha etkin olmasına rağmen, halk-

düzenlemenin piya-

sa şartlarına göre oluş-

turulacağını duyurdu. 

1990’ların sonunda bu 

uygulamaların etkisi ile 

tarım kesiminde ciddi ayak 

lanmalar yaşandı. Ancak 

tam da bu tarihlerde İslâmî 

hareketleri bastırmak için 

yoğun çaba harcayan Müba-

rek, bu ayaklanmaları da terö-

rizm kapsamına sokarak bastır-

dı. 1991’de uyum politik
aları ge-

reğince gelişme için sosyal fon 

oluşturuldu. Bu fon kapsamında 

alt-orta sınıflar müteşebbis olmaları 

için teşvik edildi. Bu politik
alar Mısır 

halkı için önemli bir dönüşüm aracı 

sayılabilir; zira bu politik
alar sonun-

da ortaya çıkan bazı rakamlar şöyle: 

2009’daki işsizlik oranı %21. 2003’- 

ten beri asgari ücret belirlenmiş 

değil. Kamu sektöründe ortalama 

maaş 684 Mısır poundu (yaklaşık 

136 dolar), özel sektörde ise 560 po-

und (yaklaşık 115 dolar). En düşük 

aylık 142 Mısır poundu; yani günlük 

1 doların altında. Bu gelire sahip bir 

milyondan fazla insan bulunmak-

ta ve bu rakamlara işsizler dâhil de-

ğil. B
u rakamlar Mısır halkının eko-

nomik düzeyinin gelişimi açısından 

önemli ip
uçları barındırmaktadır.

Sunumunun ikinci kısmında öz-

gürlük sorununu ele alan Atacan, 

Mısır’ın çok ciddi bir polis-devleti 

olduğunu ifade etti. B
u yapıyı kuran 

ve koruyan şey ise, 1980’den beri 

özellikle toplumu dönüştürmeye 

çalışan gruplara karşı uygulanan ve 

artık olağan hale gelen sıkıyönetim 

temelli hukuk sisteminden başka 

bir şey değildir. Bu sistemin devam-

lılığ
ını sağlayan üç tane özel mahke-

me bulunmaktadır: Birincisi, sıkıyö-
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bileceğini ifade etti. 
Köchler’e 

göre bu karar çeşitli 
açılardan 

hukukî zeminden yoksundur:Bu 

tarz bir karar BM Genel Kuru-

lu tarafından alınamaz. Bu karar 

ultra vires, yani yetki aşımına işa-

ret eder. Zira BM Genel Kurulu 

bağlayıcı değil ta
vsiye niteliğinde 

kararlar alabilir; bağlayıcı olma-

sı için kararın BM Güvenlik Kon-

seyi tarafından alınması gerekir. 

Olup bitenler güç politik
aları çer-

çevesinde gerçekleşmiştir.

2. Genel Kurul’un Kudüs’ün statü-

sü hakkında aldığı corpus separa-

tum kararı da yetki aşımıdır.

3. Bölünme Planı, Filistin halkının 

self determinasyon hakkının Bir-

leşmiş Milletler tarafından red-

dedilmesi anlamına gelmektey-

di ki self determinasyon BM 

sisteminin sağladığı en temel 

haklardan biridir.

4. Bölünme Planı Güvenlik 

Konseyi tarafından da dev-

reye sokulabilecek bir ka-

rar olamaz; çünkü bö-

lünme kararını ancak 

toprak üzerinde ege-

menlik hakkı olanlar 

alabilir.

Bu kararın dışında, 

1947/194 sayılı BM 

Genel Kurul kara-

rında Kudüs ve 

ği çerçevesinde vurgulayan Köch-

ler, buradaki yerli halkın anayasal 

haklarının devam ettiğini; ancak 

manda döneminde bunların gör-

mezden gelindiğini ortaya koydu. 

Bu yolla, İngiltere’nin hem Millet-

ler Cemiyeti’nin öngördüğü man-

da rejimine aykırı hareket ettiği-

ni, hem de bu sistemin getirdiği te-

mel haklardan birini, Filistin hal-

kının self determinasyon hakkı-

nı ihlal ettiğini Milletler Cemiye-

ti Sözleşmesi’nin ilgili m
addeleriy-

le pratikteki durumu karşılaştırarak 

gözler önüne serdi. Manda met-

nine Balfour Deklarasyonu’nun 

amaçlarını dâhil eden İngiltere, 

Yahudiler’in Filistin’de yurt edin-

me taleplerini benimsemiş ve Mil-

letler Cemiyeti m
anda rejiminin ih-

lali büyük ölçüde bu yolla gerçek-

leşmiştir. Bu şartlar altında bakıldı-

ğında, asıl amacı Filistin halkını ba-

ğımsız devlet idaresine alıştırmak 

olması gereken İngiliz manda yö-

netiminin, aksi yönde hareket etti-

ğini ifa
de eden Köchler, İngiliz yö-

netiminin Filistin’e dışarıdan Ya-

hudi göçünü teşvik ederek Filistin-

lilerin self determinasyon haklarını 

ihlal ettiğini ortaya koydu.

1. İkinci Dünya Savaşı’nın sonu-

na dek genelde bu şekilde de-

vam eden durumun 1945’ten he-

men sonra da pek değişmediğini 

ve kolonyal politik
aların 1945’ten 

sonra da devam ettiğinin altı-

nı çizen Köchler, bu durumun 

1947/181 sayılı Birleşmiş Millet-

ler Bölünme Planı’nda gözlene-

bildiğini, Filistin mesele-

si ve Kudüs şehrinin ulus-

lararası statüsü özelinde 

Innsbruck Üniversitesi Fel-

sefe Bölümü üyelerinden 

Profesör Hans Köchler’den 

dinledik. Köchler, felsefe pro-

fesörü ve aynı zamanda Ulusla-

rarası İle
rleme Örgütü’nün (1972) 

başkanlığını yürütmektedir. 

Sunumuna, Filistin meselesinin ta-

rihsel arka planını hatırlatmakla 

başlayan Köchler, ilk
 bölümde Ku-

düs meselesinin Filistin meselesin-

den ayrı düşünülemeyeceğine de-

ğindi ve Filistin meselesinin de te-

melde bir self determinasyon soru-

nu olduğunu belirtti. A
yrıca bu kı-

sımda, genel olarak 1947 Bölünme 

Planı’nın ve corpus separatum yak-

laşımının hukukî açıdan zemin bu-

lamayışına ve Kudüs’teki mevcut 

durumun Filistin’in geri kalanı ka-

dar ciddi bir adâletsizliğin ürünü 

olduğuna da işaret etti. 

Birinci ve İkinci Dünya Savaşla-

rı arasında geçen sürecin, Filistin 

halkı için bir self determinasyon ve 

özgürlük sürecinden çok, kolonyal 

bir süreç olduğunu söyleyen Köch-

ler, Filistin’de yaşayan insanların 

bu süreçte her türlü sivil ve politik
 

haktan mahrum kaldığını ifa
de etti. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun çekil-

mesinden sonra buradaki insanla-

rın birtakım anayasal hakları oldu-

ğunu ve Osmanlı’nın Birinci Dün-

ya Savaşı’ndan galip çıkan devlet-

lere bu bölgede herhangi bir şekil-

de otoritesini devretmediğini Sevr 

ve Lozan Anlaşmaları’nın geçerlili-

la karşı karşıya gelmediği için halk 

nezdinde polisten çok daha prestij-

li bir konumda yer alma avantajını 

elde etmiştir.

Sunumunu, böylesi bir toplumda 

adâlet istemenin insanların en do-

ğal hakkı olduğunu belirterek bi-

tiren Atacan’ın katılım
ıyla gerçek-

leşen program soru-cevap faslıyla 

sona erdi.

Filistin Meselesinin 

Gelişimi ve Kudüs’ün 

Statüsü:  

Kanunun Gücü mü, 

Gücün Kanunu mu?

(The Evolution of the  

Palestine Problem and the 

Status of Jerusalem: Force 

of Law or Law of Force?)

Hans Köchler

26 Şubat 2
011

Değerle
ndirme: Özgür Dikmen

Uluslararası toplumu ilgi-

lendiren konularda meş-

ruiyetin sorgulanmasının 

neye dayanılarak yapı-

labileceğini ve modern 

uluslararası hukuk düz- 

leminde bu sorgula-

manın hangi kavram-

lar etrafında yapıla-
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KAM Afrika 

Konuşmaları

Müslüman  

Toplumlarda  

Demokratikleşme: 

Tahrir Meydanı ve 

Türkiye

(Democratizing Muslim  

Societies: Lessons from 

Turkey and Tahrir Square)

Ali A. Mazrui

16 Mart 2011

Değerle
ndirme: Hatice Uğur

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin  

başlattığı “Afrika Konuşmaları” di-

zisinin ilk misafiri Prof. Ali A. Maz-

rui idi. Tunus’ta başlayıp Mısır’da 

devam eden, ardından diğer Müs-

lüman toplumlarda dalga dalga ya-

yılan demokratikleşme taleplerini 

Türkiye’nin demokratikleşme öy-

küsü ile karşılaştırmalı olarak ele 

alan Prof. Mazrui, konuşması-

nın ilk bölümünü ağırlıklı ola-

rak Türkiye’nin Atatürk dev-

rimleri ile yaşadığı demok-

ratikleşme sürecine ayırdı. 

Prof. Mazrui, Türkiye’nin 

20. yüzyılın başında ya-

şadığı demokratikleşme 

sürecinin İslâm Dün-

yasında bir ilk olması 

nedeni ile çok önemli 

İsrail’in
 Güvenlik Konseyi’nin etki-

sizliğini de göz önünde bulundura-

rak 1967 işgalinden sonra 1980’de 

Doğu Kudüs’ü tekrar işgal ettiğini 

dile getiren Köchler, İsrail ilh
ak ka-

nununun Kudüs’ün herhangi bir 

şekilde uluslararası bir statü kazan-

masına engel olduğunu ifade etti v
e 

bu durumun BM’nin herhangi bir 

kararını tamamen etkisiz bırakaca-

ğını da ekledi. 

Konuşmasının sonuç bölümün-

de, Kudüs’ün statüsü hakkındaki 

kararların ve kanunların, teori ve 

pratik; hukuk ve siyaset arasında-

ki ciddi eşitsizliği dramatik bir şe-

kilde gözler önüne serdiğini ifade 

eden Köchler, hukukun bu tabloda 

oldukça sönük kaldığını ve meşru 

zorlama kapasitesine ve yetkisine 

sahip tek BM organı konumunda-

ki Güvenlik Konseyi’nin de ABD 

tarafından, veto yetkisi aracılığıyla 

etkisiz hale getirildiğini sözlerine 

ekledi. Sözlerine, bu durumun “hu-

kukun gücü” ile “gücün hukuku” 

arasındaki karmaşık ilişkiye işaret 

ettiğini belirterek devam eden Pro-

fesör, işgal edilen topraklar hakkın-

da İsrail meclisinde yapılan yeni 

bir düzenlemeyle, işgal edilmiş 

herhangi bir toprağın referandum 

olmadan veya mecliste üçte iki 

çoğunluk sağlanmadan müzakere 

yoluyla geri verilemeyeceğini ile-

ri sürdü. Köchler ayrıca,  Filistinli 

Araplar’ın self determinasyon’un 

yanı sıra yabancı işgale direnme 

ve Doğu Kudüs’ün işgaline karşı 

önlemler alma haklarının oldu-

ğuna da değindi ve BM Güven-

lik Konseyi’nin etkisizliği duru- 

munda, bölgedeki devletlerin, BM’- 

nin Filistin konusunda aldığı ka-

rarların uygulanması konusunda 

birlikte önlem alabileceklerini ve 

ortak hareket edebileceklerini de 

sözlerine ekledi. 

çevresine ayrı bir ulusla-

rarası statü verilmesi öngö-

rüldüğünü hatırlatan Köch-

ler, 1949/303 sayılı B
M Genel 

Kurulu kararının Kudüs’te ya-

şayanlar hakkında geniş hak-

lardan söz ettiğini ancak bunun 

uygulamaya konulamadığını be-

lirtti. B
u bağlamda İsrail Devleti’nin 

1947 tarihli Bölünme Planı’ndan 

hemen sonra kurulsa da kurulu-

şunun bu plan temelinde olmadı-

ğını çarpıcı bir şekilde ifade eden 

profesör, 1948’de BM tarafından 

öngörüldüğü üzere iki devlet değil 

bir devletin ortaya çıktığını ve sınır-

larının da öngörülenin çok ötesin-

de olduğunu belirtti. B
u durumun, 

kurumların hukukî yetersizliği se-

bebiyle hukukî bir boşluk oluştur-

duğunu belirten Profesör, BM Gü-

venlik Konseyi’nin de bu çerçevede 

hareket ettiğini ve durumu düzelt-

mek için BM Sözleşmesi’nin 7. Bö-

lüm’ünde verilen yetkiler dâhilinde 

herhangi bir zorlayıcı tedbir alma-

dığını ortaya koydu.

Konuşmasının Kudüs’ün mevcut  

statüsüne ayırdığı bölümünde Köch- 

ler, corpus separatum yaklaşımında 

BM organlarının yetki aşımında bu-

lunduğunu ve zaten bu yaklaşımın 

da pratiğe geçirilemediğini belirt-

tikten sonra, Kudüs’ün statüsünün 

1948 yılında İsrail’in
 kuruluşunu 

takip eden dönemde Ürdün’le yaşa-

nan silahlı çatışmalardan sonra iki 

tarafın komutanları tarafından be-

lirlendiğini sözlerine ekledi. Ancak 
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Atatürk devrimlerinin İslâm Dün-

yasındaki demokratikleşme hare-

ketlerinin ilki olduğunu ve hayatın 

her alanında girişilen demokratik-

leşme girişimlerinin Batılıla
şma ve 

sekülerleşme ile birlikte yol aldığını 

bir kez daha ifade eden Mazrui, son 

gelişmelerin Türkiye’nin tarihinde 

olduğu gibi katı bir demokratikleş-

me yolunda ilerlemeyeceğini düşü-

nüyor.

KAM İktis
at Konuşmaları

“Yeni Normal”de  

Gelişmiş Ülkeler ve 

Yükselen Piyasalar

Ahmet Faruk Aysan

5 Şubat 2
011

Değerle
ndirme: Salih Kaymakçı

Konuşmasına 2008 yılında 

Lehman Brothers’ın batışıyla 

ortaya çıkan küresel krizin 

gelişmiş ülkelerde uygula-

nan tüm iktisadî politik
ala-

ra rağmen iki yılı a
şkın bir 

zamandır devam ettiğini 

söyleyerek başlayan Bo-

ğaziçi Üniversitesi İk-

tisat Bölümü öğretim 

üyelerinden Ahmet 

Faruk Aysan, bu 

durumun krizle-

anlamak adına sorduğu bir dizi 

soruda Prof. Mazrui, ayaklanma-

ların sadece bir Arap ayaklanması 

şeklinde adlandırılmasının hata 

olacağına vurgu yaptı. İsyanların 

dış sebeplerden ziyade iç etkenle-

rin etkisiye “şimdi” gerçekleştiğini; 

isyancıların ideolojik ve pragmatik 

sebeplerinin örtüşmesinin önemli 

olduğunu belirtti. İ
syancıların anti-

emperyalist ya da anti-Amerikancı 

bir söyleme sahip olmadığının ve 

İsrail ya da Amerika karşıtı göste-

riler yapmadıklarının altını çizdi ve 

gösterilerde tam anlamıyla demok-

rasinin talep edildiğini söyledi.

Mazrui, yaşanan gelişmeleri coğ- 

rafî açıdan bir ayrıma tabii tu
tarak, 

Afrika kıtasındaki ayaklanmaların 

neredeyse tamamında –Libya ha-

riç– iktidarların düştüğünü ancak 

Arap Yarımadası’ndaki isyanlarda 

henüz bu tür bir gelişme yaşan-

madığını ifade etti. 
Ancak genel 

anlamda bu isyan hareketlerinin 

bir Arap rönesansına evrilebilece-

ği konusuna bir yandan şüphe ile 

yaklaşırken, öte yandan değişimin 

halk tarafından talep edilmesinin 

böyle bir sonucu da doğurabilece-

ğini ifa
de etti.

Müslüman toplumlarda demokra-

sinin gerçekleşmesini isteyen, an-

cak halkların tercihlerine –geçmişte 

Filistin halkının Hamas ve Lübnan 

halkının ise Hizbullah yönündeki 

tercihlerine– itib
ar etmeyen Batılı-

ların bu sefer büyük bir imtihan ile 

karşı karşıya olduklarını vurguladı.

olduğunu vurguladıktan 

sonra bunun Tavandan/

Yukarıdan Demokrasi ol-

ması nedeni ile son günlerde 

İslâm Dünyasında yaşanan  

Tabandan Demokrasi girişim-

lerinden farklı olduğunu ifade 

etti:

“Türkiye tarihindeki Tavandan/

Yukarıdan Demokratikleşme girişi-

minin ön koşulu halkın taleplerinden 

ziyade Batılıla
şma ve laikleşmeydi. 

Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması 

gibi tüm dünya Müslümanlarını et-

kileyen değişimlerden sadece yerli 

halkı etkileyen kılık kıyafetteki deği-

şimlere kadar benimsenen tüm dev-

rimler, demokratikleşmenin yanı 

sıra Batılıla
şma ve laikleşmeye de 

hizmet etmiştir. Emperyalist Batı-

lı ülkelere karşı bağımsızlığını ko-

ruyan Türkiye’nin kültürel açıdan 

yüzünü Batı’ya dönmesi büyük bir 

paradokstur. Türkiye’deki demokra-

tikleşme sürecinin en önemli özelli-

ği, ‘eski’nin sonlandırılıp yerine ‘Ba-

tılı Y
eni’nin geçirilmesidir.”

Prof. M
azrui son günlerde Tunus’ta 

başlayan ve ardından birçok Müs-

lüman topluma sıçrayan gelişmele-

ri Türkiye’nin 20. yüzyılın başında 

yaşadığı demokratikleşme süre-

cinden farklı olarak Tabandan De-

mokratikleşme olarak adlandırdı. 

Yukarıdan gerçekleştirilen demok-

ratikleşme hareketlerinin daha eli-

tist ve dayatmacı bir kimliği oldu-

ğunu vurgulayan Mazrui, Ortadoğu 

ve Afrika ülkelerinde yaşanan bu 

gelişmelerin nasıl sonuçlanaca-

ğı konusunun önemli olduğunu 

ifade etti. 
Ayaklanmaları daha iyi 

KAM Afrika 
Konuşmaları

Müslüman  

Toplumlarda  

Demokratikleşme: 

Tahrir Meydanı ve 

Türkiye

(Democratizing Muslim  

Societies: Lessons from 

Turkey and Tahrir Square)

Ali A. Mazrui

16 Mart 2011

Değerle
ndirme: Hatice Uğur

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin  

başlattığı “Afrika Konuşmaları” di-

zisinin ilk misafiri Prof. Ali A. Maz-

rui idi. Tunus’ta başlayıp Mısır’da 

devam eden, ardından diğer Müs-

lüman toplumlarda dalga dalga ya-

yılan demokratikleşme taleplerini 

Türkiye’nin demokratikleşme öy-

küsü ile karşılaştırmalı olarak ele 

alan Prof. Mazrui, konuşması-

nın ilk bölümünü ağırlıklı ola-

rak Türkiye’nin Atatürk dev-

rimleri ile yaşadığı demok-

ratikleşme sürecine ayırdı. 

Prof. Mazrui, Türkiye’nin 

20. yüzyılın başında ya-

şadığı demokratikleşme 

sürecinin İslâm Dün-

yasında bir ilk olması 

nedeni ile çok önemli 
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Türkiye’nin dış ticaretinde de bir 

çeşitlenme gözlendiğini belirterek 

küresel ekonomideki ayrışmada 

yükselen piyasalar arasında yerini 

alan Türkiye’nin bu anlamda bir 

“eksen kayması” yaşadığına vurgu 

yaptı.

KAM Etkin Yönetim Söyleş
ileri 

Stratejik Planlama-

dan Performans  

Yönetimine  

Uygulama Örneği

Oğuz Erdoğan

29 Ocak 2011

Değerle
ndirme: Sibel Özata

Oğuz Erdoğan’ın katılım
ıyla ger-

çekleşen söyleşi Defacto İnsan 

Kaynakları Departmanı’nın kısa 

tanıtım
 film

i ile başladı. İlk
 olarak 

“Jean Amerika’nın Şalvarıdır” 

sloganıyla Akdeniz modasının 

öncü firmalarından biri haline 

gelen Defacto’nun 2003 yı-

lında İstanbul’da kurulduğu 

belirtilm
iştir. Tanıtım

 fil-

minde 2015 yılı h
edefinin; 

başarıları ile ödül almış 

çalışanlar, yurt çapında 

215 mağaza, 1000 ma-

ğazayı yönetebilecek 

stratejik, operasyonel 

Gelişmiş ülkelerin milli g
elire oran-

la borçluluk oranları ise oldukça 

yüksek ve bu durum borçların geri 

ödenebilirliği hususunda soru işa-

retlerine neden oluyor.

G20 üyesi ülkeleri kapsayan yükse-

len piyasalarda ise durum oldukça 

farklı. Yükselen piyasalar YN’de 

yüksek büyüme oranlarıyla dünya 

ekonomisinde büyümenin motoru 

haline gelmiş bulunuyorlar. Düşük 

borçluluk oranları, yüksek döviz 

rezervleri, esnek üretim stratejileri 

ve ticaretlerindeki çeşitlenmeyle 

güçlü bir yapı arzediyorlar. Zayıf iç
 

talep ve varlık balonu oluşma ih-

timali is
e bu ülkeler için risk oluş-

turabilecek faktörler arasında yer 

alıyor.

Konuşmasında YN’de Türkiye’nin 

durumuna da değinen Aysan, kri-

zin kısa dönemli etkisi şiddetli o
lsa 

da yeniden yakalanan yüksek bü-

yüme oranı ve işsizlikteki düşüşle 

birlikte Türkiye’nin de yükselen 

piyasalar arasında yerini aldığını 

belirtti. 
Krize rağmen mali disip-

linden ödün vermeyen Türkiye, 

enflasyon ve faiz oranlarındaki 

düşüşle bir başarıya imza atmış 

bulunuyor. Merkez Bankası’nın 

faiz indirimi ve bankaların zorunlu 

karşılıklarını arttırma kararları da 

sıcak para akımı ile oluşabilecek 

bir varlık balonu ihtimaline karşı 

yerinde önlemler olarak değerlen-

dirilebilir. Türkiye için yüksek sa-

yılabilecek döviz rezervleri de ülke 

ekonomisini güçlü kılıyor. Aysan 

rin ekonomi üzerinde 

şoklar yaratsa da kısa 

sürede normale dönü-

leceği inancını sarstığına 

işaret etti. 
Aysan, bu şart-

lar altında dünyanın nereye 

gittiğ
ini anlamamıza yarayan 

yeni terminolojiler üretmenin 

önemine değinerek Muham-

med el-Arian’ın “Yeni Normal” 

(YN) kavramsallaştırmasına dik-

kat çekti ve YN’nin yapısal özel-

liklerini dinleyicilerle paylaştı. B
en 

Bernanke’ye atıfla
 “alışılmışın dı-

şında bir belirsizliğin” hâkim ola-

cağı YN’de risklerin fiyatlanması 

oldukça zorlaşıyor ve artık yatırım-

ların getirisini değil, kendi değer-

lerini koruması önem kazanıyor. 

Yine ona göre, yeni bir finans krizi-

ni önleme kaygısı, YN’de daha sıkı 

regülasyonlar ile yol üzerinde daha 

fazla polis bulunmasına yol açarak, 

kârlılık
 oranları üzerinde aşağı yön-

lü bir baskı oluşturacak.

el-Arian’a göre küresel kriz geliş-

miş ülkeler ve yükselen piyasalar 

arasında zaten varolan ayrışmayı 

daha da hızlandırarak bir etki ya-

rattı.  
Bu minvalde YN’de gelişmiş 

ülkeler %3’lerde seyreden eski 

büyüme oranlarına geri döneme-

yecekler ve %2’lik bir büyüme ile 

yetinmek zorunda kalacaklar. Bu 

ülkelerin kriz öncesi %4-5 civarın-

daki işsizlik oranları da artık %9-10 

seviyelerinde seyredecek. Yaşlanan 

nüfus ve emeklilik
 fonlarının kriz 

ortamında düşen kârlılık
 oranları 

ise sosyal güvenlik sisteminin ge-

leceği açısından tehlike arzediyor. 
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BSC sisteminin stratejik planlama-

ya yardımcı olduğunu, firmayı yö-

netmede mali göstergelerin yeterli 

olmamasından dolayı bu sisteme 

ihtiyaç duyduklarını belirten Erdo-

ğan; başarı, kariyer gibi kavramları 

veri haline dönüştürdüklerini ifa
de 

etti. E
rdoğan, BSC sisteminin fay-

dalarını aşağıdaki şekilde sırala-

mıştır:

•	 Pazar-müşteri odaklı 
strateji 

oluşturmak,

•	 Oluşturulan stratejiyi tüm işlet-

meye yaymak,

•	 Stratejik hedeflerin günlük faali-

yetlerle ilişkisini kurmak,

•	 Finansal ölçümlerle ilişkisini 

kurmak,

Erdoğan DeFacto’nun ana hedef-

lerini; Finansal (büyüme), m
üşteri 

(marka bilinirliği), çalışan (çalışan 

devir hızının düşürülmesi) ve iş 

süreçleri (süreç verimliliğ
i) olarak 

tanımladı. Kurumsal karnenin üç 

ayda bir, yetkinliklerin (astları 

motive etme, başarı odaklılık
, 

ikna kabiliyeti gibi) ise yılda bir 

kez değerlendirildiğini belirt-

miştir.

Sonuç olarak, kurumsal 

karnenin işleri ölçülebilir 

hale getirerek geliştiril-

mesine katkı sağladığı, 

yılsonunda ücret artış-

larında alınacak ka-

rarlarda etkili o
lduğu, 

sübjektif 
verilerin 

objektife dönüşme-

si, çalışan ile yöne-

mu?”, “bu işi yapmak istiyor mu?” 

sorularının bireysel performans 

ihtiyacını ortaya koyduğunu ve 

performans sistemini gerekli kıldı-

ğını belirtilm
iştir. Defacto firması, 

bunu sistemsel olarak yapılandırıp 

yazılım
 ile destekleyerek en üstten 

en alta kadar her kişinin ulaşabile-

ceği bir BSC (Balance Score Card), 

yani “kurumsal karne” uygulaması 

başlatmıştır.

İnsan Kaynakları kavramlarına de-

ğinen Erdoğan; strateji, stratejik 

yönetim, planlama gibi kavramları 

şu şekilde tanımladı:

Strateji; fı
rsatları tanımlayıp para-

ya döndürme yolu, her şirketi fa
rklı 

kılan değişim süreci, te
hditleri mi-

nimize etmek veya yakınından geç-

memek, işletmenin kaynaklarını en 

iyi şekilde kullanmak, paydaşları 

tatmin etme süreci, rekabet farkını 

yaratma hedefi, hedefe odaklan-

ma, uzun vadeli bir bakış, değişime 

yatırım, sektördeki değerleri anla-

ma, eşsiz konumlanma ve “yapma-

yacaklarını seçme” şeklinde farklı 

biçimlerde tanımlanabilir.

Stratejik Planlama; işi doğru yap-

mak değil, d
oğru işi yapmaktır. Bir 

işi ne kadar doğru yaparsanız ya-

pın, yanlış işi yaptıktan sonra bir 

faydası olmayacaktır.

Planlama; hedefe ulaşmada ne, 

nerede, ne zaman, niçin, nasıl, kim 

için, kim tarafından, kaç paraya so-

rularına üst yönetimin tam deste-

ğiyle uygun cevapları vermedir.

ve teknolojik yapılanma 

ile hazır giyim sektöründe-

ki pazar payı ile
 Türkiye’de 

ilk üçte yer alma ve dünyaya 

açılmaya hazır Akdenizli D
e-

facto markasını yaratmak ol-

duğu vurgulanmıştır.

Defacto İnsan Kaynakları Di-

rektörü Oğuz Erdoğan eğitim
i-

ni askerî okulda tamamlamış, 13 

dönem asteğmen mezun ederek, 

Yedek Subay Takım Komutanlığı 

yapmış ve bu süre zarfında insan 

yönetimi, topluluk psikolojisi ve 

farklı karakter özellikleri hakkında 

ciddi deneyimler elde etme imkânı 

bulmuş… 1995 yılında askeriye-

den kendi isteği ile istifa ederek 

özel sektöre geçiş yapan Erdoğan, 

Özdilek ve Tetaş gibi firmalarda 

deneyim kazanmış, 2008 yılında 

ise Defacto ailesine katılm
ış... Er-

doğan bu süre içerisinde, askerî 

hayatındaki günlük tutulan toplan-

tı defterleri ve eğitim
 planlama ko-

nuları gibi deneyimleri özel sektöre 

uyarlamıştır.

Ona göre insan kaynakları depart-

manının görevi, doğru insanları 

işe almak, geliştirmek, iyi bir per-

formans ortaya koymalarını sağla-

yarak elde tutmaktır. Performans 

yönetimine dair; “kişi nerede, nasıl 

bir performans gösteriyor ve bu dı-

şarıya nasıl yansıyor?” sorularına 

verilecek cevaplarla performans 

yönetim ihtiyacının tespit edilip 

uygulanabileceğini 
açıklamış-

tır. “Kişi bu işleri yapabilir mi?”, 

“kendisinden bekleneni biliyor 

Türkiye’nin dış ticaretinde de bir 

çeşitlenme gözlendiğini belirterek 

küresel ekonomideki ayrışmada 

yükselen piyasalar arasında yerini 

alan Türkiye’nin bu anlamda bir 

“eksen kayması” yaşadığına vurgu 

yaptı.

KAM Etkin Yönetim Söyleş
ileri 

Stratejik Planlama-

dan Performans  

Yönetimine  

Uygulama Örneği

Oğuz Erdoğan

29 Ocak 2011

Değerle
ndirme: Sibel Özata

Oğuz Erdoğan’ın katılım
ıyla ger-

çekleşen söyleşi Defacto İnsan 

Kaynakları Departmanı’nın kısa 

tanıtım
 film

i ile başladı. İlk
 olarak 

“Jean Amerika’nın Şalvarıdır” 

sloganıyla Akdeniz modasının 

öncü firmalarından biri haline 

gelen Defacto’nun 2003 yı-

lında İstanbul’da kurulduğu 

belirtilm
iştir. Tanıtım

 fil-

minde 2015 yılı h
edefinin; 

başarıları ile ödül almış 

çalışanlar, yurt çapında 

215 mağaza, 1000 ma-

ğazayı yönetebilecek 

stratejik, operasyonel 
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etkileyen süreçleri dikkate alarak 

müşteri merkezli ve risk taban-

lı geliştirilmiş sistemler bütünü” 

olarak tanımlıyor. Gelir Yöneti-

mi Direktörlüğü’nün 25 milyon 

müşteriden aylık yaklaşık 1 milyar 

TL’yi tahsil etmek gibi güç bir göre-

vi gerçekleştirmesine rağmen, gelir 

yönetiminin sadece alacak yöneti-

mi olarak algılanmaması gerektiği-

ni belirten Sevimli, paranın tahsil 

edilmesinin doğru müşteriye satış 

yapıldığı anda gerçekleştiğini ifa
de 

ediyor.

Sevimli, Gelir Yönetimi Direktör- 

lüğü’nün kurulma aşamasında il-

gili m
odeller incelendikten sonra 

bankacılığın yaklaşım metodo-

lojilerini Türk Telekom’a uyar-

layarak daha etkin ve verimli 

bir sistem oluşturulabilece-

ğinin fark edildiğini söyle-

di. Telekom sektöründe, 

diğer sektörlerinden farklı 

olarak gelir bilgilerinin 

elektronik ortamda bu-

lunması önemli gelir 

kaçakları ile karşılaş-

ma ihtimalini arttırı-

denetçi ve yöneticilik tecrübesinde 

kazandığı en önemli fonksiyonlar-

dan birinin “bağımsız düşünebil-

me yeteneği” olduğunu belirtti. 

Devasa kurumların reflekslerini ve 

dinamiklerini hareket ettirerek bü-

yük hamleler ve projeler geliştire-

bilmek için bağımsız düşünebilme 

yeteneğinin önemine dikkat çekti.

Sayıştay Başkanlığı gibi büyük bir 

kurumda, genel ve katma bütçe-

nin, sınırlı kadro ve geleneksel yön-

temlerle denetlenmesinde güç-

lük yaşandığı için bilgi teknolojile-

ri sistemlerini kuran ve kullanan bir 

ekip oluşturuldu. Sevimli, bu ekipte 

yer alarak teknolojinin imkânlarıyla 

kurumsal dönüşümlerin nasıl ger-

çekleştiğini keşfetme fırsatı buldu-

ğunu söyledi. Dataların içerisine gi-

rebilme ve teknolojinin iyi kullana-

bilmesi sayesinde bir kişinin ücre-

tini denetlemek ile beş milyon kişi-

nin ücretinin denetlenmesinin aynı 

kolaylıkta olduğunu belirtti. 

Sayıştay Başkanlığı tecrübesinden 

sonra İç Denetim Başkan Yardım-

cılığı pozisyonu ile Türk Telekom 

ailesine katılan Sevimli, İç Dene-

tim Başkan Yardımcılığı görevin-

de, modern dünyanın uyguladı-

ğı denetim metodolojisini teknolo-

ji im
kânlarını en üst derecede kul-

lanarak geleneksel bir yapıya uyar-

lamayı başardı. “Sürekli Denetim 

Sistemi” adı verilen yeni bir sistem 

kuruldu. Bu, 8 farklı sistemi enteg-

re ederek geçmişten hareketle gele-

ceği denetleme ve her an denetim 

yapma imkânı sağlıyordu.

Ona göre Türk Telekom İç Dene-

tim Başkanlığı’nın çalışmalarında 

problem tespitinin yanında çözüm 

de üretmek gerekiyordu. Özellikle 

gelir idaresinde yapılan teşhisler 

sayesinde sorunları çözmek ama-

cıyla Gelir Yönetimi Direktörlü-

ğü kuruldu. Türk Telekom Gelir 

Yönetimi Direktörü Sevimli, gelir 

yönetimini, “kurumun gelirlerini 

timin beklentilerinin 

ortak noktada buluş-

masında fayda sağladığı 

belirtilm
iştir.  

Gelir Yönetimi: 

Bilgiyi Değere  

Dönüştürme ve Para 

Toplama  

Sanatı 

Abdullah Sevimli

19 Şubat 2
011

Değerle
ndirme: Ramazan Coşgun

Türk Telekom Gelir Yönetimi Di-

rektörü Abdullah Sevimli, klasik 

yöntemlerin ötesinde kitaplarda 

yazılı olmayan farklı bir yaklaşım 

içerisinde yaşadığı deneyimlerini 

ve görüşlerini bizlerle paylaştı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bil-

giler Fakültesi’nden mezun ol-

duktan sonra ilk olarak Sayıştay 

Başkanlığı’nda çalışmaya başlayan 

Sevimli, 
Sayıştay Başkanlığı’nın 

anayasal anlamda tek denetim ku-

ruluşu olmasının ve TBMM adına 

denetim yapmasının “hakkaniyete 

dayalı bir denetim yapısı; yetimin 

hakkını koruma ve kollama” gibi 

bir kültür ve misyon kazandırdığı-

nı ifa
de etti. A

yrıca 15 yıllık
 finans 

ve bilgi sistemlerinden sorumlu 
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eğitim
inden sonra kendisine “Na-

sıl bir iş yapsam? Hayatımı nasıl 

devam ettiririm? Nasıl daha çok 

para kazanırım? Ailemi nasıl daha 

iyi geçindirebilirim?” gibi sorular-

la başlamıştır. Yurt dışından ya-

bancı sermayelerin ve AVM’lerin 

rağbet görmesi dokuz yüz elli bin 

civarında mahalle bakkallarının 

kapanmasına ve müşterilerinin 

azalmasına neden olur. Mahalle 

bakkallarının azalması Okutur’u 

“Nasıl ayakta kalabilirler?” diye 

bir çalışmanın içerisine sürükler. 

Satış teknikleri, satın alma tek-

nikleri, müşteri ilişkileri, per-

sonel yönetimi üzerine 50-60 

sayfalık bir kitapçık hazırlayıp 

satmak ister. Ancak bu hazır-

lık sekiz senesini alır ve altı 

bin sayfa dosyaya ulaşır… 

Bir ara çalışmanın bir işe 

yaramayacağı düşünce-

sine kapılır. Bununla 

birlikte yaptığı çalış-

ma kendisine farklı 

iş kolları hakkında 

bilgi sahibi olması 

ve tecrübe kazan-

diği ana kadar tüm süreçleri kontrol 

altında tutabilmeyi mümkün kıl-

maktadır. Böylece her müşterinin 

ödeme davranışı ve o müşteriden 

gelir toplama maliyeti hakkına bilgi 

sahibi olmak, müşterinin tıkandığı 

noktaları bilmek, müşteriyi azami 

derecede bilgilendirmek ve müş-

terinin mağdur olmadan sistemde 

kalmasına yardımcı olmak müm-

kün olmaktadır.

Sevimli, g
elir yönetiminin, şirketin 

stratejik hedeflerine katkıda bulu-

nacak şekilde yapılandırıldığını; ya-

pılan analizlerde gelirlerin artırıla-

rak, maliyetlerin düşürülerek, tah-

silatların hızlandırılarak ve müşte-

ri mağduriyetleri önlenerek 4 ana 

stratejik hedefe katkı sağlandığını 

belirtti.

Söyleşinin sonunda, yönetimle il-

gili temel fonksiyonun süreç baz-

lı bakış açısı olduğunu vurgulayan 

Sevimli’ye göre bu şekilde herhan-

gi bir kurumdaki yönetimin şifrele-

ri çözülebilir. Sevimli, ayrıca, güçlü 

organizasyonel yapı, diğer depart-

manlarla kolektif çalışma, tekno-

lojik açıdan güçlü sistemler ve veri 

işleme merkezleri ile bilgiyi para-

ya ve değere dönüştürmenin müm-

kün olabileceğini ifa
de etti.

Bir Girişimcilik 

Hikâyesi:  

Simit Sarayı

Haluk Okutur

16 Nisan 2
011

Değerle
ndirme: Sibel Özata

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Baş-

kanı Haluk Okutur’un kariyer ara-

yışı, ODTÜ İşletme Mühendisliği 

yor. Ayrıca Telekom sek-

töründe rekabetin yüksek 

olması ve post-paid (hiz-

metten sonra ödeme) siste-

mi nedeniyle daha riskli bir 

ortam içerisinde faaliyet gös-

terilmek zorunda. Bu tür zor-

lukların üstesinden gelebilmek 

için güçlü teknolojik altyapı ve 

sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Hakkaniyet esasına dayalı, mer-

kezinde müşteri olan bu sistemler 

için süreçlerin çok iyi ve titiz
 bir 

şekilde analiz edilmesi gerekmek-

tedir. Bu güçlü sistemleri kurmak 

için dört ana madde göz önünde 

bulundurulmalıdır:

i. Süreçler (Süreçler doğru tanım-

landı mı?)

ii. O
rganizasyon yapısı (Bu yükü 

kaldıracak organizasyon yapısı 

var mı?)

iii. İn
san kaynağı (H

edeflerinizi ger-

çekleştirecek insan kaynağı var 

mı?)

iv. Bilişim ve muhasebe sistemi 

(Teknoloji ve sistemler hayalle-

rinizi gerçekleştirmek için sizi 

destekleyebiliyor mu? Muhase-

be-finans sistemi şeffaf ve güçlü 

bir yapıya sahip mi?).

Gelir Yönetimi Direktörlüğü tara-

fından bu kriterleri göz önüne bu-

lundurularak oluşturulan model üç 

ana sisteme dayanmaktadır: Kredi-

bilite
 ve Risk Yönetimi; Faturalama 

Süreçleri ve Tahsilat Süreçleri. Bu 

üç ana fonksiyonu tek merkezde 

toplayan model, müşteriye satış 

yapıldığı andan paranın tahsil edil-

etkileyen süreçleri dikkate alarak 

müşteri merkezli ve risk taban-

lı geliştirilmiş sistemler bütünü” 

olarak tanımlıyor. Gelir Yöneti-

mi Direktörlüğü’nün 25 milyon 

müşteriden aylık yaklaşık 1 milyar 

TL’yi tahsil etmek gibi güç bir göre-

vi gerçekleştirmesine rağmen, gelir 

yönetiminin sadece alacak yöneti-

mi olarak algılanmaması gerektiği-

ni belirten Sevimli, paranın tahsil 

edilmesinin doğru müşteriye satış 

yapıldığı anda gerçekleştiğini ifa
de 

ediyor.

Sevimli, Gelir Yönetimi Direktör- 

lüğü’nün kurulma aşamasında il-

gili m
odeller incelendikten sonra 

bankacılığın yaklaşım metodo-

lojilerini Türk Telekom’a uyar-

layarak daha etkin ve verimli 

bir sistem oluşturulabilece-

ğinin fark edildiğini söyle-

di. Telekom sektöründe, 

diğer sektörlerinden farklı 

olarak gelir bilgilerinin 

elektronik ortamda bu-

lunması önemli gelir 

kaçakları ile karşılaş-

ma ihtimalini arttırı-
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zor olur. Bir gün haber gelir ve 

Eminönü’nde işsiz kahvelerinin 

birinde aylardır iş arayan bir simit 

ustası bulur. Simit Sarayı’nda hatı-

rı çok olan Kenan Usta ile tanışır. 

Uzun bir aradan sonra satışlar ar-

tar ve tek Kenan Usta ile işler yürü-

yemez hale gelir. Merkezi üretim 

yapan bir tesise ihtiyaç duyulur 

ve 2004 yılında şu anki tesise geçiş 

gerçekleşir.

Okutur’un söyleşide aynı heyecanla 

anlattığı diğer bir anısı ise Boğazi-

çi Üniversitesi’nden sonraki Simit 

Sarayı’nı tanıtan Mecidiyeköy Or-

taklar Caddesi’ndeki mağazasıdır. 

Gazetelerle kaplı bu dükkanın sa-

hibinin bilgilerini alır, görüşür. Fa-

kat “Ben o dükkândan zarar ettim
” 

der ve mülk sahibi 100.000 dolar 

hava parası ister. Bu cevaba karşı 

Okutur dükkanı devralmaya karar 

verir. Ancak bir problem vardır, 

cebinde un ve susam alacak kadar, 

iki bin dolara yakın parasının ol-

masıdır. Elindeki parayı verir, ka-

lan parayı bir hafta sonra vermek 

üzere anlaşır. İyi bir proje oldu-

ğunu ortaklarından Abdurrah-

man Bey’in de kabul edece-

ğini düşünür. Ancak durum 

farklı olur ve kabul etmez. 

Daha sonra Mehmet Bey’e 

projesinden 
bahseder. 

Okutur’u bir ay boyun-

ca zamanının çoğunu 

mağazada 
çalışarak 

gören Mehmet Bey 

“Bundan sonra ne iş 

duğu Boğaziçi Üniversitesi karşısı, 

Hisarüstü’nde Durak Copy Kırta-

siye mağazası vardır. Mağazanın 

yanında kapanmış olan bir kebapçı 

dükkanı. D
urak Copy sahipleri, ra-

kip bir kırtasiye mağazası açılma-

sın diye burayı “Büfe mi, m
arket mi 

yapsak” diye düşünürler. Bu arada 

Okutur, dükkanın kendi projesine 

uygun olduğuna karar verir ve ar-

kadaşı Abdurrahman’ı ikna etmek 

ister. Diğer ortağı ile paylaşmak şar-

tıyla teklifi k
abul edilir. Zamanında 

Abdurrahman’ın ortağı, şimdi ise 

Okutur’un ortağı Mehmet Bey de 

ikna edilir. Masraf ve kısıtlı 
bütçe 

ile dükkan hazırlanır. Çağlayan’da 

gezerken Okutur, yakılmak üzere 

bekleyen marangoz atölyesinden 

küçük tabure ve sandalyeleri satın 

alır. İm
kânsızlıktan oluşan mekân, 

artık “simit sarayının konsepti” 

olur. Sıra gelir fırına. Simitin taş 

tabanlı ve odun ile yanan fırında 

pişmesi gerekir. Ancak kısıtlı b
ütçe 

ile lahmacun fırını yaptırabilir. Bu 

kez de fırını yapacak usta bulamaz. 

O dönemdeki bilinçli tü
ketim alış-

kanlıkları, simide yönelik itibarın 

azalması usta sayısını ve yatırımı 

da azaltmıştır. Bu nedenle lah-

macun fırını yapan bir usta bulur. 

Simit fırını daha geniş olması ge-

rekirken, lahmacun fırını küçük ha-

cimli olduğundan 30-40 adet simit 

yarım saatte ancak pişer ve kuy-

ruğa neden olur. Ancak bu kuyruk 

“Türkiye’nin en güzel simit yapan 

yeri” şeklinde algılanmasını sağlar.

Bu süre zarfında masa, sandalye, 

fırın, çay ocağı konsepti tamam-

lanır. Ancak Okutur, simidin nasıl 

yapıldığı, nasıl halka haline geti-

rildiği, nasıl susamlandığı konu-

sunda fikir sahibi değildir. Bu ne-

denle simit yapacak ustaya ihtiyaç 

vardır. Simit satışları azaldığından 

simit yapan ustayı bulmak veya 

varolan ustaları transfer etmek 

masını sağlar. Edindiği 

bu düşünceler peraken-

de sektöründe sistematik 

bir yola girmesine vesile 

olur. Peşin satışı olan ürün-

leri düşünür ve tabii ki akla 

ilk gelen “ekmek” olur. An-

cak rekabetin yüksek olması 

nedeniyle ekmekten vazgeçer. 

“Yüzümde tebessüm oldu esa-

sında” diyerek anlattığı “simit” 

ikinci sırada gelir. Osmanlı’nın 

“fastfood”u, insanların simide kar-

şı sempatisinin olması Okutur’u 

heyecanlandırır. İnsanların simi-

di keyifle tüketebileceği ve simide 

itibar kazandırmanın gerekliliğ
ini 

düşünür. Bu dönem, 2000’li y
ıllar-

da Erzincan’da geçmiştir.

Okutur, simit, g
ünün 24 saati, h

er-

kesin severek tüketebildiği bir ürün 

olduğu ve çok fazla miktarda satı-

labilmesinden dolayı insanların 

yoğun olduğu bir yerde olması ge-

rektiğine karar verir. Bu koşullara 

uygun yer, o güne kadar pek bilme-

diği İstanbul’dur. 2002 yılında “si-

mitçi” olmak için İstanbul’a gelir. 

Erzincan’daki gibi dükkan kirala-

mak İstanbul’da kolay olmaz. Mev-

cut sermayesi ile istediği yerlerde 

dükkan kiralayamaz. Bu nedenle 

tanıdıklarına projesinden bahse-

der ve onlardan “Bu kadar okudun, 

çalıştın simitçi mi olacaksın?” gibi 

nasihatler alır.

3 ay boyunca kendisine ortak bu-

lamaz. Eski yıllardan tanıdığı ar-

kadaşı Abdurrahman’ın ortağı ol-
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mak, doğru şekilde planlamak, gay-

ret göstermek, gerekirse yirmi dört 

saat çalışmak, işe odaklı olmak, 

vazgeçmemek ve işte başarının 

keyfini çıkarmak şeklinde sıraladı.

yüz bin çalışanı olan Simit Sarayı 

ailesi olmaktır. Bunun nedeni ise, 

insanların önce kendileri için, son-

ra ailesi için, daha sonra ise ülkesi 

için çalışması gerektiğini düşün-

mesidir. Okutur, insanların hayat-

larını devam ettirmesinin ülkele-

rin itib
arı ile

 sağlanabileceğini, bu 

itibarın ise ülkelerin markaları ile 

artabileceğine değinir. Diğer bir 

hedefi is
e, dünyada en fazla resto-

ran sayısı ile
 Mc Donalds’ın sahip 

olduğu 34.000 mağaza sayısına 

karşılık 34.000+1 Simit Sarayı ile 

dünya markası olmaktır. 

Diğer ülkelerden bir eksiğimizin 

olmadığını, gözümüzde büyüttü-

ğümüz ülke, marka ve şirketlerden 

daha fazlası olan çalışma isteği-

miz, heyecanımız, genlerimizdeki 

girişimci ruhunun olduğunu belir-

ten Okutur, tek eksiğimizin cesaret 

ve özgüven konuları olduğunu ko-

nuşmasında vurgulamıştır. Yaptığı 

işle ilgili heyecanı ilk günkü gibi 

devam ettiğini, simidin de dünya-

nın her yerinde sevilen bir yiyecek 

olması, karışımı ve hammadde-

sinin basit olması simide yönelik 

güvenini artırmaktadır.

Son olarak Okutur, edindiği tecrü-

beler doğrultusunda bir işte sonuç 

alabilmenin kriterlerini işe inan-

yaparsanız, ben de sizinle 

beraber yaparım” der. Bu 

cevabın karşısında Oku-

tur, doksan sekiz bin dolar 

hava parasından bahseder. 

Mehmet Bey çalışmak ister 

ancak bu kadar parası yoktur. 

Hayali olan, 18 yıl çalışıp birik-

tirerek aldığı Mercedes marka bir 

arabası vardır. Okutur bu arabayı 

teklif eder, Mehmet Bey ise kısa 

bir duraksama yaşar ve arabanın 

anahtarını verir sonrasında. Buna 

karşılık Okutur arabayı satıp, işin-

de kullanacaktır ve ilk hedefi M
eh-

met Bey’e istediği marka, bedeli ne 

olursa olsun bir araba satın almak 

olacaktır. Gazeteye ilan verilir, er-

tesi gün araba satılır. Mecidiyeköy 

hikâyesi de bu şekilde başlamış 

olur. 

Okutur 4 çalışan ile başladığı işine 

şu anda üç bin beş yüz çalışan ile 

devam etmektedir. Hedefi 

zor olur. Bir gün haber gelir ve 

Eminönü’nde işsiz kahvelerinin 

birinde aylardır iş arayan bir simit 

ustası bulur. Simit Sarayı’nda hatı-

rı çok olan Kenan Usta ile tanışır. 

Uzun bir aradan sonra satışlar ar-

tar ve tek Kenan Usta ile işler yürü-

yemez hale gelir. Merkezi üretim 

yapan bir tesise ihtiyaç duyulur 

ve 2004 yılında şu anki tesise geçiş 

gerçekleşir.

Okutur’un söyleşide aynı heyecanla 

anlattığı diğer bir anısı ise Boğazi-

çi Üniversitesi’nden sonraki Simit 

Sarayı’nı tanıtan Mecidiyeköy Or-

taklar Caddesi’ndeki mağazasıdır. 

Gazetelerle kaplı bu dükkanın sa-

hibinin bilgilerini alır, görüşür. Fa-

kat “Ben o dükkândan zarar ettim
” 

der ve mülk sahibi 100.000 dolar 

hava parası ister. Bu cevaba karşı 

Okutur dükkanı devralmaya karar 

verir. Ancak bir problem vardır, 

cebinde un ve susam alacak kadar, 

iki bin dolara yakın parasının ol-

masıdır. Elindeki parayı verir, ka-

lan parayı bir hafta sonra vermek 

üzere anlaşır. İyi bir proje oldu-

ğunu ortaklarından Abdurrah-

man Bey’in de kabul edece-

ğini düşünür. Ancak durum 

farklı olur ve kabul etmez. 

Daha sonra Mehmet Bey’e 

projesinden 
bahseder. 

Okutur’u bir ay boyun-

ca zamanının çoğunu 

mağazada 
çalışarak 

gören Mehmet Bey 
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Felsefe 14

Gazzâlî ve David 

Hume’da  

Nedensellik 

Ahmet Erhan Şekerci

18 Ocak 2011

Değerle
ndirme: Mehmet Fatih Arslan

Vefatının 900. yılı münasebetiy-

le bu yıl Medeniyet Araştırmala-

rı Merkezi’nin düzenlediği Gazzâlî 

etkinliklerinin ilki Ahmet Erhan 

Şekerci’nin “Gazzâlî ve Hume’da 

Nedensellik” başlıklı sunumuyla 

gerçekleştirildi.

Birçok felsefe tarihi eserinde de-

ğinilen Gazzâlî-Hume etkileşimi-

nin konuyu araştırmaya girişme-

den önce kendi zihnini de 

meşgul ettiğini, ancak söz konu-

su ilişkinin çoğu kez detaylandırıl-

madan aktarıldığını ve bu etkileşi-

min mahiyetinin muğlak kaldığını 

belirten Şekerci, yaptığı çalışmada 

asıl amacının bu iddianın doğru-

luk derecesini sorgulamak olduğu-

nu ifade ederek sözlerine başladı. 

Şekerci, böyle bir araştırmada, “se-

bebin bulunduğu her yerde zorun-

lu olarak sonuç da bulunmalıdır” 

önermesi ile bu önermenin zım-

nında bulunan sebep, ille
t ve neden 

kavramları çözümlenmeden mese-

lenin açıklığa kavuşturulmasının 

mümkün olmadığına dikkat çekti.

Şekerci’ye göre, Gazzâlî söz konu-

su olduğunda iki tür nedensellik-

ten bahsedilebilir: “ontolojik ne-

densellik” ve “epistemolojik ne-

densellik”. Ontolojik nedensellikte 

önemli iki husustan biri “âlemin kı-

demi/hudûsu”, diğeri “tabii neden- 

sellik”tir. Âlemin ezeliliğ
i fikri so-

nuç olarak âlemin ebediliğini 

gerektireceği için Gazzâlî dinî kay-

gılarla böyle bir düşünceyi baştan 

reddetmektedir. Tabii nedensellik, 

Tehâfüt’ün on yedinci bahsinde iş-

lenmektedir. Burada, âlemde gör-

düğümüz ve “sebep-sonuç ilişkisi” 

şeklinde adlandırdığımız bağı nasıl 

anlamamız gerektiği sorusuna ce-

vap aranmaktadır.

Gazzâlî nedenselliği kesin bir dil-

le reddetmektedir. Hz. İbrahim’in 

ateşe atılm
ası ve ateşin onu yak-

mamasından yola çıkan Gazzâlî, 

sebep-sonuç ilişkisinin sadece bir 

gözlem ve alışkanlık ürünü oldu-

ğunu iddia etmektedir. Bu tür bir 

iddia aynı zamanda inanca ilişkin 

bazı temel ilkelerle de uyum için-

dedir. Zira buna göre tabiatta va-

rolduğu kabul edilen “zorunlu se-

beplilik
” bağı ortadan kaldırılmış 

ve Allah’ın iradesine sınırlama ge-

tirilmemiş olur. Ayrıca zorunlu ka-

bul edilen bir sebeplilik
 ilişkisi, m

u-

cizelerin kabulünün önünde de en-

gel oluşturacaktır. Fakat Gazzâlî, 

zorunlu sebeplilik
 ilişkisi yoluy-

la olmasa da, âlemde kargaşa-

nın değil bir düzenin hâkim ol-

duğunu kabul etmektedir. Söz 

konusu düzeni açıklamak 

için de, “âdetullah” ya da 

“sünnetullah” kavramları- 

na başvurmaktadır: Bu 

âlemde Allah’ın kurdu-

ğu bir düzen veya 

MAM Yuvarlak Masa Toplantıları

TEZGÂHTAKİLER

Felsefe 14: Gazzâlî ve David Hume’da Nedensellik A. Erhan Şekerci • 18 Ocak 2011
Bilim 1: Genişleyen Evren ve Karanlık Enerji  Diyadin Can • 25 Ocak 2011
Felsefe 15: Platon’un Sofist Diyaloglarında  Tolga İnsel • 8 Şubat 2011 
Hakikat ve Aldanma 
Felsefe 16: Din Felsefesinde Temel Problemler:  Adnan Aslan • 15 Mart 2011 
Dinî Çoğulculuk, Ateizm ve Geleneksel Ekol

TOPLANTI DİZİLERİ
Kant Sonrası Metafizik Tartışmaları 8:  Yaylagül Ceran • 27 Ocak 2011 
Alfred North Whitehead 

Kant Sonrası Metafizik Tartışmaları 9:  Özkan Gözel • 2 Nisan 2011 
Emmanuel Levinas 

Gazzâlî Tartışmaları 1:  İlhan Kutluer • 26 Şubat 2011 
Gazzâlî’nin Felsefî Birikimi ve Felsefeye Bakışı

Gazzâlî Tartışmaları 2: “Üç Mesele”-1: Âlemin Ezeliliği Ömer Türker • 26 Mart 2011

Gazzâlî Tartışmaları 3: “Üç Mesele”-2:  Fehrullah Terkan • 30 Nisan 2011 
Tanrı’nın Bilgisinin Cüz’iyyâta Taalluku

Siyaset Felsefesi Tartışmaları 1:  Sanem Yazıcıoğlu • 5 Nisan 2011 
Arendt’te Metafizik ve Politika 

Siyaset Felsefesi Tartışmaları 2:  Fatmagül Berktay • 25 Nisan 2011 
Politika: Bir Özgürlük Vaadi



22

Medeniyet
Araştırmaları

Merkezi

MAM

mucizelerin varlığını temellendi-

rebilmek için “zorunlu sebepli-

lik” bağını reddetmek saçma ola-

caktır. Zira mucizenin kendisi “ta-

biat kanununa” uymamaktadır. 

Ancak Hume’un böylelikle zım-

nen kabul ettiği “tabiat kanunu” 

kavramı çok açık değildir ve ken-

di içinde çelişiktir. Zira bu kanun, 

Gazzâlî’de olduğu gibi “âdetullah” 

ya da “sünnetullah”a havale edile-

rek açıklanamaz.

Bilim 1

Genişleyen Evren ve 

Karanlık Enerji

Diyadin Can

25 Ocak 2011

Değerle
ndirme: Merve Yamanoğlu

Bilim
 ve Sanat Vakfı Medeniyet 

Araştırmaları Merkezi’nin düzen-

lediği Tezgâhtakiler toplantı di-

zisinin Ocak ayı konuğu, İstan-

bul Üniversitesi Fizik Anabi-

lim Dalı’nda “Genel Rölativite 

Teorisine Karanlık Madde ve 

Karanlık Enerjiye Alterna-

tif O
lacak Şekilde Kızıl Öte-

si Düzeltmeler” başlıklı 

doktora çalışmasını sür-

düren Diyadin Can idi.

Can, sunumun başla-

rında Einstein-öncesi 

statik evren algısın-

Hume’un mucizelere bakışı olduk-

ça net ve kesindir: Mucizeler, ola-

ğanüstü dinî tecrübeler, halkın icat 

ettiği safsatalardan ibarettir. Ola-

ğanüstü gibi gözüken tüm durum-

lar aslında mantıksal kanunlar-

la açıklanabilir. Bu tür doğal feno-

menleri açıklamak için yeterince 

bilgisi bulunmayan kimseler, onla-

rı doğaüstü güçlere havale ederek 

halk arasındaki efsanelerin doğuşu-

na zemin hazırlamaktadır. Hume’a 

göre, bu konuda tanıklığın ya da te-

vatürün bir değeri yoktur; zira do-

ğaüstü bir durumun kabulü için ne 

kadar çok tanıklık bulunsa da du-

rum değişmez. Hatta bir adım ileri 

giderek, İslâm’daki tevatür kavra-

mıyla istihza edip,  “birkaç barbar 

Arap’ın tanıklığı” şeklinde nitelen-

dirmektedir.

Hume’a göre, geleceğe ilişkin yar-

gılarda bulunmak doğaldır. İnsan-

lar planlar yapar ve bunların uy-

gulanabilir olacağını kabul ederler. 

Bunun doğal olduğunu ve aksini 

varsaymanın yanlış olacağını kabul 

eden Hume, bu tür bir planın işle-

mesi için ortada “zorunlu sebepli-

lik” diyebileceğimiz bir bağ ya da 

kanun bulunmadığını iddia eder. 

Bu noktada Hume ve Gazzâlî’nin 

büyük ölçüde aynı düşündükleri 

görülebilir.

Sebeplerin her alanda zorunlu so-

nuçlar doğuracağını düşünmek, 

aynı zamanda insan iradesini or-

tadan kaldıracaktır. Zira geçmiş-

te yaptığım şeyler aynıyla gelecek-

te tekrar edecekse, insan iradesinin 

herhangi bir anlamı olmayacaktır.

Gazzâlî ve Hume’un “zorunlu se-

beplilik
” ilkesini reddetme konu-

sunda ortak bir paydaya sahip ol-

dukları söylenebilir. Ancak onla-

rın birbirlerinden ayrıldıkları nok-

ta, “zorunlu sebeplilik
” bağına kar-

şı çıkarken taşıdıkları temel kaygı-

lardır. Gazzâlî bunu dinî kaygılar-

la yaparken; Hume, tam aksi bir tu-

tumu benimsemektedir. Ona göre, 

âdetler bütünü vardır 

ve Allah peygamberleri-

nin doğru sözlü oldukla-

rını ispat için bu düzeni is-

tediğinde kesintiye uğrata-

bilir. Ancak herşeyin müm-

kün olduğu bir dünya düzeni, 

herşeyin zorunlu olduğu bir 

dünya düzeni kadar sıkıntılı b
ir 

husustur; zira sabah evde bırak-

tığımız bir kedinin akşam çocuğa 

dönüşebileceğini tasavvur ederek 

yaşamak mümkün değildir.

David Hume ise şüpheci ekolden 

gelen bir düşünürdür. Onun önem-

li gördüğü asıl nokta, bu âlemde 

sebep-sonuç ilişkisi olarak kabul 

ettiğimiz fenomenin nasıl açıkla-

nacağıdır. Ona göre, bu tür bir ilişki 

iddiası safsatadan ibarettir. Örne-

ğin herhangi bir kimse için, “Yarın 

güneş doğacak mı?” sorusunun ce-

vabı şüphesiz “Evet” olacaktır. Fa-

kat bunun tümevarım dışında hiç-

bir kanıtı yoktur. Bu tıpkı şimdi-

ye kadar gördüğümüz tüm kuğula-

rın beyaz olmasından yola çıkarak 

“Bütün kuğular beyazdır” yargısına 

varmak gibidir. 

Hume, nedensellik fikrinin çözüm-

lenmesiyle problemin daha kolay 

ortaya konacağını söylemektedir. 

Ona göre, nedensellik fikrini karak-

terize eden üç husus vardır: ben-

zerlik, bitişiklik ve neden-etki iliş-

kisi. Birbirine benzeyen şeyler aynı 

mekânda ve aynı zamanda ard arda 

gelerek bizde sebeplilik
 denilen dü-

şünceyi oluştururlar.
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İki boyutlu Öklid uzayında bir yü-

zey üzerinde çizilecek bir üçgenin 

iç açıları toplamı yüz seksen derece-

ce olduğunu belirten Can, üç boyut-

lu Reimann uzayında küre gibi bir 

yüzey üzerine çizilen aynı üçgenin 

iç açıları toplamının yüz seksen de-

receden daima büyük, Lobaçevski 

uzayında ise daima küçük olacağını 

ifade etti. B
u durum, bizi önemli bir 

sorunla karşı karşıya bırakmaktadır: 

Acaba evrenin geometrisi Öklid, Ri-

emann ve Lobaçevski geometrile-

rinden hangisine uygundur ya da 

evren için bunların dışında bir ola-

sılık var mıdır?

Yukarıda sözü edilenlerin dışında 

bilinen dördüncü bir geometrinin 

bulunmadığının kriteri ise omega 

parametresidir. Uzay-zamanın ge-

ometrisini belirleyen bu paramet-

renin değeri sıfırdan küçük ise Lo-

baçevski, eşitse Öklidyen ve büyük-

se Riemann evreni olacaktır. Ome-

ga parametresi aynı zamanda ev-

renin evrimleşmesinin de bir gös-

tergesidir. Evrenin genişlemesine 

karşı geri çağırıcı bir kuvvet, yani 

bir gravitasyon kuvveti olmalı. 

Bu iki kuvvetten (dışarıya doğ-

ru iten ve içeriye doğru çeken 

kuvvetler) hangisinin daha 

büyük olduğuna bağlı ola-

rak evrimleşmenin şekli 

üzerinde (genişleme veya 

büzülme) tahminde bu-

lunulabilir.

Uzay-zamanın geo-

metrisi sadece küt-

leden değil, kütle-

nin kapladığı ha-

düğünden farklı bir şekilde etkile-

diğini ile
ri sürer. Uzay-zaman geo-

metrisinin bu modelini açıklamak 

için evreni üzerinde top bulunan 

gerilmiş bir kumaş parçasına ben-

zeten Can, topun kumaşı bir nokta-

da aşağıya doğru esnetmesinde ol-

duğu gibi güneşin gezegenleri etki-

lediğini ifa
de etti. 

Genel rölativite teorisi, dört boyut 

(uzunluk, genişlik, derinlik ve za-

man) üzerine inşa edilmiştir. Dola-

yısıyla, uzayın boyutlarında olduğu 

gibi zaman da bazı özel durumlar-

da göreceli olarak değişim göstere-

bilir. Örneğin, teoride, kuvvetli k
üt-

le çekim alanına bağlı olarak zama-

nın daha yavaş ilerleyeceği söyle-

nebilir. Dört boyutlu uzay-zaman 

dışında, genel rölativite teorisinin 

diğer bir özelliği ise, eşdeğerlik il-

kesidir. Bu ilkeye göre, eylemsizlik 

alanları ile gravitasyon alanları ara-

sında bir eşdeğerlik bulunur. Bü-

tün cisimlerin gravitasyon alanın-

daki serbest düşme hareketi aynı 

olup, cisimlerin türüne bağlı değil-

dir. Dolayısıyla, cisimlerin serbest 

düşmesi, yani gravitasyon alanı-

nın özellikleri, uzay-zaman yasası-

na bağlanmıştır. 

Yapılan bazı gözlemler, uzaydaki da-

ğılım
ın homojen olduğunu gösterse 

de bazı bölgelerde uzay-zaman geo-

metrisinin negatif b
ir eğrilik taşıdığı 

düşünülmektedir. Can, uzay-zaman 

geometrisindeki bu değişimi açıkla-

mak için farklı uzaylarda çizilen bir 

üçgenin durumunu örnek gösterdi. 

dan Einstein’ın “genel rö-

lativite teorisi” ile birlikte 

“acaba evren genişliyor mu” 

sorusuna geçiş sürecinden 

bahsettikten sonra genel röla-

tivite teorisinin getirdiği farklı-

lığa ve geçirdiği değişimlere ana 

hatlarıyla değindi.

Doğada “güçlü”, “elektromanye-

tik”, “zayıf” ve “gravitasyon” ol-

mak üzere dört kuvvetten söz edil-

mektedir. Bu kuvvetleri açıklayan 

tamamlanmamış modellerden biri 

de, gravistasyon kuvvetlerini açık-

layan genel rölativite teorisidir. Ev-

renin yaratıldığı ilk anda birbirin-

den farklı kuvvetlerin olmadığı, bu 

kuvvetlerin zamanla birbirinden 

ayrışarak ortaya çıktığı düşünülü-

yor. Kuvvetlerin her değişim duru-

muna göre bir model ortaya konul-

muştur. Bu yüzden, makro ve mik-

ro âlemi kendi içinde birbirinden 

tamamen farklı yasalarla inceledi-

ğimizi belirten Can, bugün temel 

amaçlardan birinin bu modellerin 

tamamını bir “büyük teori” (grand 

theory) altında birleştirmek oldu-

ğunu sözlerine ekledi.

Kütle çekiminden söz eden ilk kişi 

olan Newton, tek yönlü olduğu-

nu belirttiği bu etkileşimin, mad-

denin negatif v
eya pozitif y

üklerin-

den dolayı “itici” veya “çekici” ol-

mak üzere iki türde gerçekleşebi-

leceğini söylemiştir. Einstein ise, 

aynı etkileşimi farklı yorumlar ve 

kütlenin uzay-zamanın geometri-

sini bozduğundan bahsederek, bo-

zulan geometrinin uzaydaki parça-

cıkları ve ışığı Newton’un düşün-

mucizelerin varlığını temellendi-

rebilmek için “zorunlu sebepli-

lik” bağını reddetmek saçma ola-

caktır. Zira mucizenin kendisi “ta-

biat kanununa” uymamaktadır. 

Ancak Hume’un böylelikle zım-

nen kabul ettiği “tabiat kanunu” 

kavramı çok açık değildir ve ken-

di içinde çelişiktir. Zira bu kanun, 

Gazzâlî’de olduğu gibi “âdetullah” 

ya da “sünnetullah”a havale edile-

rek açıklanamaz.

Bilim 1

Genişleyen Evren ve 

Karanlık Enerji

Diyadin Can

25 Ocak 2011

Değerle
ndirme: Merve Yamanoğlu

Bilim
 ve Sanat Vakfı Medeniyet 

Araştırmaları Merkezi’nin düzen-

lediği Tezgâhtakiler toplantı di-

zisinin Ocak ayı konuğu, İstan-

bul Üniversitesi Fizik Anabi-

lim Dalı’nda “Genel Rölativite 

Teorisine Karanlık Madde ve 

Karanlık Enerjiye Alterna-

tif O
lacak Şekilde Kızıl Öte-

si Düzeltmeler” başlıklı 

doktora çalışmasını sür-

düren Diyadin Can idi.

Can, sunumun başla-

rında Einstein-öncesi 

statik evren algısın-
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olay örgüsü ve iç bağlantılar bakı-

mından tiyatro oyunlarını andıran 

sofist diyaloglarının başlıkları, aynı 

zamanda, Sokrates’in karşısındaki 

anakarakterlerdir (Gorgias, Prota-

goras, Hippias, Euthidemos). Bun-

ların dışında, Thrasimakos’un yer 

aldığı Politeia’nın ilk kitabı da sofist 

diyalogları arasında sayılabilir.

İnsel, çalışmasında ikincil kaynak-

larda yer alan tarihî bilgiler yerine 

doğrudan sofist diyaloglarına önce-

lik verdiğini belirtti. Gerçekten ya-

şadıkları bilinse de, haklarında çok 

az bilgi sahibi olduğumuz için bazı 

sofist karakterlerin diyaloglarda 

ne oranda gerçeğe uygun şekil-

de temsil edildiğini ölçmek bir 

sorun olarak varlığını sürdür-

mektedir. İnsel’e göre, yüzyıl-

lardır bütüncül halde muha-

faza edilen Platon’un sofist 

diyaloglarına açık bir zihin-

le yaklaşıldığında, sofistler 

hakkında tarihî bilgiler 

içeren metin parçaları-

na nazaran daha sağ-

lıklı bir tasvir yapıla-

bilecektir.

Son olarak, 1932’de Zwiky yaptı-

ğı galaktik gözlemlerde, galaksinin 

uzağındaki yıldızların hızının mer-

kezdeki nesnelerinkinden daha az 

olması beklendiği halde hemen 

hemen eşit olduğunu kanıtladı. O 

halde hızı arttıran, “galaksinin ci-

varında ve galaksiyi tamamen içi-

ne alacak şekilde bir madde olma-

lı denildi” ve hiçbir şekilde görüle-

mediği için de ona “karanlık mad-

de” adı verildi. Einstein’in modeli-

nin bunu da açıklayamadığını ifa
de 

eden Can, tüm bu bilgilerle birlik-

te söz konusu modelin iki kez mo-

difiye edilip “lambda cpm modeli” 

oluşturulduğunu belirterek sözleri-

ni tamamladı. Oturum soru cevap 

bölümünün ardından sona erdi.

Felsefe 15

Platon’un Sofist  

Diyaloglarında  

Hakikat ve Aldanma

Tolga İnsel

8 Şubat 2
011

Değerle
ndirme: Osman Safa Bursalı

Doktora çalışmasına Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg’da devam eden 

Tolga İnsel, aynı üniversitede 2010 

yılında tamamladığı “Platon’un So-

fist Diyaloglarında Hakikat ve Al-

danma” başlıklı yüksek lisans tezi 

çerçevesinde bir sunum yaptı.

Platon diyaloglarının, içerikleri, ya-

zılma tarihleri (erken, orta, geç dö-

nem) gibi farklı şekillerde sınıflan-

dırılarak incelenebileceğini söyle-

yen İnsel, “sofist diyalogları” bağ-

lamında sürdürdüğü çalışmasında, 

diyaloglardaki şahıslar üzerinden 

bir sınıflama yapmayı tercih etti-

ğini ifade etti. 
İçerdiği karakterler, 

cimden de etkilenmek-

tedir. Eğer kütle değişti-

rilmeden daha küçük bir 

hacme sıkıştırılırsa, bu du-

rum evrenin geometrisini 

değiştirecektir.

Daha önceki modellere göre 

evrenin yapısının sabit kabul 

edildiğini belirten Can’a göre, 

1917’de Einstein’ın ortaya koydu-

ğu genel rölativite teorisi evrenin 

genişlediğini göstermekteydi. Eins-

tein, teorisini mevcut gözlemlerle 

uyumlu hale getirmek için lambda 

sabitini (kozmolojik sabit) denkle-

mine eklemiş ve böylece kendi so-

nuçlarının statik bir evrene yorum-

lanabilmesini sağlamıştı. 1927’de 

ise, Edwin Hubble evrenin geniş-

lediğini yaptığı gözlemle kanıtla-

dıktan sonra, Einstein “hayatımın 

hatası” dediği bu sabiti denklem-

den çıkarır. Fakat 1998’de evrenin 

ivmelenerek büyüdüğü tespit edi-

lince, bu sefer lambda sabiti fark-

lı bir şekilde denkleme yeniden ek-

lenmiştir.

Evrenin ivmelenerek genişlediğinin 

kanıtlanmasının ardından sorulan 

ilk soru bu ivmelenerek genişleme-

den sorumlu şeyin ne olduğudur? 

Evrenin içerisinde homojen şeklin-

de dağılmış bir enerji tü
rü olan ka-

ranlık enerjinin evrenin ivmelene-

rek genişlemesinden sorumlu tutu-

lan unsur olduğunu söyleyen Can, 

bu enerjinin hangi sebeplerden do-

layı ortaya çıktığınınsa henüz bilin-

mediğini sözlerine ekledi.
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tedir; bu durum diyalogların apo-

ria ile sonuçlanmasıdır. Sofistler 

bilme iddiasıyla konuşurken, Sok-

rates bu iddiayı sorgulamaktadır. 

İnsel’e göre, birçok diyalogda göz-

lenebilecek bu stratejisini Sokra-

tes Hippias’ta ifşa eder: Önce kar-

şı tarafı dinler, kulak verir (punta-

nomai), söylediklerini dikkatle göz-

ler (skeptomai), sonra tüm söyle-

nenleri bir araya getirir, kavramla-

rı tespit ederek birbiriyle ilişkilen-

dirir (sumbainei). Sokrates muha-

tabından bir cevap alabilirse, ceva-

bın ardından aynı süreci tekrar baş-

latır. Fakat verilen cevapların tutar-

sızlıkları ortaya çıkınca, Sokrates 

doğru bilginin ne olduğunu söyle-

mez, ilk kitabı takiben Sokrates’in 

konuşmaya devam ettiği Politeia 

dışında, sofist diyalogları aporia ile 

sonuçlanır.

Sofist diyalogları vasıtasıyla Platon, 

Sokrates şahsında bilgi veya bilge-

lik iddiası karşısında nasıl bir ta-

vır takınılması gerektiğini, sofist-

ler şahsında ise ne yapılmaması 

gerektiğini göstermektedir. Bir 

başka deyişle, görünüşte bir-

biriyle benzer bir faaliyet icra 

ederlerken, Sokrates aslın-

da “hakikat” (aletheia, ör-

tülü olmayan) ya da “şey-

lerin olduğu gibi görün-

mesi” için sorgulama 

yapmaktadır. Sofistle-

rin gösterisiyle ve tu-

tarsız bilgileriyle ye-

tinenler ise aslında 

aldanmaktadır.

temlerden ilki Sokrates’e, ikincisi 

sofistlere aittir
. Diyalogda soru ve 

cevap birbirini takip ettiğinden iki 

insanın birbirini anlayıp anlama-

dığı sınanabilir, fakat uzun konuş-

mada konuşmacının ne kadar an-

laşıldığı ölçülemez. Gorgias diyalo-

ğunda Sokrates’in “seni takip ede-

bilmeliyim” demesi, diyaloğun son 

anlamı hatırlanırsa, beraber adım 

atmak veya kol kola yürümeyi de 

ifade eder. Bunun anlamı, diyalog-

da iki kişiden birinin geride kalma-

ması, “bilmeyen” iki insanın haki-

kat arayışı içinde olmasıdır. Üste-

lik soru-cevap rolleri ikisi arasında 

sabit de değildir, yer değiştirebilir.

Sofistlerin yaptığı şeye ise epideik-

sis (gösteri, performans) denebilir. 

Zira kendi bilgilerini ya da ne ka-

dar bilgili olduklarını karşısındaki-

lere kabul ettirme amacını güder-

ler. İnsel’e göre, bu amacın esa-

sen tarihî bir arka planı da mevcut-

tur: Yunan kamusal alanındaki dü-

zensizlikler, kimin neyi bildiğinin 

veya kimin bilgili/bilge olduğunun 

önem kazanmasına sebep olmuş-

tur. Sofistler, bilgeliğin (sophia) ko-

nuşma (legein) esnasında ortaya 

çıktığını, kendini gösterdiğini iddia 

etmektedir. Sokrates de insanlar-

la diyaloğa girdiğinden, yaptıkları iş 

görünüşte birbirlerine benzemek-

tedir. Platon’un sofist diyalogların-

da yapmaya çalıştığı şeylerden biri 

de, sureten birbirine benzer faaliyet 

yapan sofistleri ve Sokrates’i kar-

şı karşıya getirerek aslında ne ka-

dar farklı şeyler düşündüklerini ve 

amaçladıklarını ortaya koymaktır.

Sokrates’in soru-cevap yöntemi, 

manthaneini, yani karşı tarafı an-

lamayı ve buna bağlı olarak da on-

dan bir şeyler öğrenmeyi amaçlar. 

Sofistlerin yöntemi ise tutarsız, an-

laşılmayan, öğrenmeyi gerçekleş-

tirmeyen, çelişkilerle dolu konuş-

ma yapmaktır. Bu nedenle Sokra-

tes, diyalogların sonunda “ben bu-

gün bir şey öğrenemedim” demek-

Sözü geçen karakterlere 

neden “sofist” dendiğini 

sormadan önce, esasen “so-

fist kimdir” sorusuyla meş-

gul olmak gerektiğini söyle-

yen İnsel, esas ilgisinin sofist-

lerin tarihi değil, Platon’un so-

fist diyaloglarında ortaya çıkan 

resim olduğunu ifade etti. “
Sofist-

lerin ortak noktası nedir” sorusu 

anlamlı olsa da diyalogların farklı 

konular ve karakterler içerdiği göz 

önüne alınırsa (Politeia’nın ilk ki-

tabında Thrasimakos’la “adâlet”, 

Gorgias’ta “hitabet”, Hippias’ta 

“yanlış yapma” ve “güzellik” tema-

ları), bu soruya diyalogların içeri-

ği gözetilerek cevap vermek zor-

dur. Bu nedenle İnsel’e göre, her 

ne kadar farklılaşmalar mevcutsa 

da (zira Gorgias ve Protagoras be-

yefendi, Hippias kendini beğen-

miş, Euthidemos alaycı tavırlar ta-

kınmaktadır), temaları bir kenara 

bırakıp karakterlerin Sokrates kar-

şısında sergiledikleri tavırların or-

tak özelliklerine eğilmek işlevseldir.

İnsel’e göre eserlerdeki canlılığ
ı 

sağlayan önemli unsurlardan biri, 

eserlerin diyalog şeklinde yazılma-

larıdır. Yunanca diyalog (dialego-

mai) –yaygın kanının aksine– “iki” 

veya “ikilik” ile doğrudan ilgili d
e-

ğildir, “aradan geçme” (through) 

anlamına gelir; zamansallığı, bir 

süreci ifade eder. Platon’un diya-

loglarında, iki kişinin söyleşerek va-

kit geçirmesini işaret eder. Bunun 

tam karşıtı is
e, “uzun konuşma”dır 

(makrologia). İnsel’e göre, aksi-

ne örnekler görülebilse de, bu yön-

olay örgüsü ve iç bağlantılar bakı-

mından tiyatro oyunlarını andıran 

sofist diyaloglarının başlıkları, aynı 

zamanda, Sokrates’in karşısındaki 

anakarakterlerdir (Gorgias, Prota-

goras, Hippias, Euthidemos). Bun-

ların dışında, Thrasimakos’un yer 

aldığı Politeia’nın ilk kitabı da sofist 

diyalogları arasında sayılabilir.

İnsel, çalışmasında ikincil kaynak-

larda yer alan tarihî bilgiler yerine 

doğrudan sofist diyaloglarına önce-

lik verdiğini belirtti. Gerçekten ya-

şadıkları bilinse de, haklarında çok 

az bilgi sahibi olduğumuz için bazı 

sofist karakterlerin diyaloglarda 

ne oranda gerçeğe uygun şekil-

de temsil edildiğini ölçmek bir 

sorun olarak varlığını sürdür-

mektedir. İnsel’e göre, yüzyıl-

lardır bütüncül halde muha-

faza edilen Platon’un sofist 

diyaloglarına açık bir zihin-

le yaklaşıldığında, sofistler 

hakkında tarihî bilgiler 

içeren metin parçaları-

na nazaran daha sağ-

lıklı bir tasvir yapıla-

bilecektir.
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tışmalar ateizmin doğmasına ze-

min teşkil etmiştir).

Bu noktada, din felsefesi Batı’ya 

mahsus bir tarihî serüvene sahip 

olduğu için, “Batı dışında din felse-

fesi tartışması nasıl olmalı?” soru-

su gündeme gelir. Bize uzanan tar-

tışmaları Batı’nın soru ve sorunla-

rı olarak görüp “tepki veren” konu-

munda mı bulunulmalı, yoksa bu 

sorularla muhatap olup onları ev-

rensel sorular şeklinde görerek ce-

vap mı aramalı? Aslan’a göre, ken-

di geleneğinden ve dünya görüşün-

den beslenerek Batı düşüncesinin 

sorularını kendi düşüncemizin bir 

nesnesi kılmak gerekir. Bu aynı za-

manda, Batı düşüncesini, kendi ba-

kışımızla mevcuda cevap verme ça-

basının bir bileşeni kılmayı gerekli 

kılar. Neticede yapılan şey din fel-

sefesinden ziyade dinî felsefedir.

Din felsefesinde ele alınan “dinî ço-

ğulculuk” meselesi de bu anlam-

da hakiki, varlığı mevcutta hissedi-

len bir sorundur. Aslan’a göre dinî 

çoğulculuk, İslâm’a bir meydan 

okuma olan dinin izafileşmesi-

ni doğurur. Aslan, bu tartışma-

ların önemli isimlerinden John 

Hick’in ortaya koyduğu sorunu 

merkeze alan bir çözüm ge-

liştirmeye çalıştığını belirtti. 

Hick’e göre, insanların ço-

ğunluğu doğduğu ailenin 

dinini alır. Dolayısı ile
 in-

sanlar başlangıç itib
ariy-

le dinlerini kendi ter-

cihleriyle seçememek 

tedir. Bu tercih-dışılı- 

ğa rağmen, bir di-

çevesinde bir sunum gerçekleştirdi.

Aslan’a göre din felsefesi İslâm 

Dünyasında henüz meşruiyetini 

kazanmamıştır. Bunun sebebi ise, 

din felsefesinin konularını, mahi-

yetini ve tartışma tarzlarını tayin 

eden arka planında Hristiyanlığın 

bulunmasıdır. Bu arka plan, sade-

ce ilm
î bir temel teşkil etmenin öte-

sinde, hayatta karşılığı olan, mev-

cuttan neşet eden problemlere da-

yalı bir tecrübenin ürünüdür. As-

lan, Batı’ya özgüymüş gibi görünen 

din felsefesindeki tartışma konula-

rının, geçmiş serüveninden bağım-

sız bir şekilde, “kendinde değer” 

olarak ele alınması ve bu tartışma-

ların Türkiye’de ve Türkçe yapılma-

sı gerektiğini belirtti.

Aydınlanma düşüncesiyle birlik-

te insanın kendi aklını kullana-

rak din, gelenek, kilise gibi geçmi-

şin vesayetine karşı başkaldırma-

sı din felsefesinin ortaya çıktığı ze-

mini teşkil eder. Kant’ın bilginin 

aklî değil tecrübî olması gerekti-

ği görüşü dine bakışı da etkilemiş-

tir. Zira din tecrübî değil aklî bilgi-

ye dayanır. Aydınlanmadan itiba-

ren, geleneksel algılanışına alterna-

tif b
ir şekilde, dinin “tecrübe” şek-

linde ele alınması, üzerine yapılan 

tartışmaların seküler bir zeminde 

sürdürülmesini de gerekli kılmıştır 

(Ortaçağ’da da varolan kader, ira-

de, kötülük meseleleri o dönemde 

din algısında bir değişime neden 

olmazken, aydınlanma sonrası se-

külerleşmeyle birlikte benzer tar-

İnsel’e göre, Platon’un, 

diyaloglarda böylesi bir 

kurgulama yapmasında 

tarihsellik bulunabilir: Ati-

nalılar görünüşe bakmış, 

Sokrates’i sofistlerden ayıra-

mamış, onu suçlu bulmuşlar-

dır. Hâlbuki bu ayrımı yapa-

bilmek, bir entelektüel hazırlığı 

gerekli kılar. Platon bu diyalog-

larla, aslında Sokrates’i yaşata-

rak hakikatin peşine düşmek yerine 

onu idama mahkum eden Atinalıla-

rın aldandıklarını ile
ri sürmektedir. 

Platon esasen, bilgelik iddiasıyla 

karşılaşan Sokrates’in takındığı tu-

tumun örnek alınmasını ve benim-

senmesini talep etmekte, böylelikle 

hakikat ile
 aldanmanın farkının or-

taya çıkacağını söylemektedir.

Felsefe 16

Din Felsefesinde Te-

mel Problemler: Dinî 

Çoğulculuk, Ateizm ve 

Geleneksel Ekol

Adnan Aslan

15 Mart 2011

Değerle
ndirme: Ahmet Şefik Hatipoğlu

Adnan Aslan, İSAM tarafından Dinî 

Çoğulculuk, Ateizm ve Geleneksel 

Ekol: Eleştirel Bir Yaklaşım  adıyla 

2010 yılında yayımlanan kitabı çer-
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Hristiyan) bu bozulmayı göstere-

bilecek bir mekanizmadan yok-

sundur. Dolayısıyla bu bozulma-

nın evrensel/nesnel olarak bili-

nebilmesi mümkün değildir. Her 

gelenek kendi düşünce dünya-

sı içinden bakar. Diğeri hakkında 

konuşur, fakat kendini bilemez.

5. Kur’an’a muhatap olmayanların, 

kendi dinlerindeki bozulmaları 

bilebilecekleri bir mekanizmanın 

yokluğu sebebiyle “yanlış”a inan-

maları kurtuluşlarına engel olma-

malıdır.

Son olarak, kendisi de modern dün-

yada ortaya çıktığı halde, dini mer-

keze alarak moderniteyi eleştiren 

Geleneksel Ekol’ün Batı düşüncesi-

ni ihata etmeye imkân sağladığını 

belirten Aslan, bu ekolün temsilcile-

rinden Aldous Huxley’in din tanımı-

nı hatırlatarak sunumunu nihayete 

erdirdi. Huxley’e göre din, ilâhî var-

lığı vazgeçilmez kabul eden bir me-

tafizik, insan ruhunun bu ilâhî var-

lığa benzeyen bir yönü olduğuna 

inanan bir psikoloji, in
sanın kur-

tuluşunu evrensel ve ebedî bilgi-

ye bağlayan bir ahlâktır.

ile bencil  ve kendini merkeze alan-

lar arasındadır. Hangi yoldan gider-

lerse gitsinler, Tanrı’yı ve hakikati 

merkeze alanlar kurtulmuştur.

Aslan, Kur’an’ı m
erkeze alarak oluş-

turduğu dinî çoğulculuk proble-

mine ilişkin kendi yaklaşımını beş 

madde halinde ortaya koydu:

1. Vahiy evrenseldir. Tarih boyun-

ca yaşamış topluluklar bu vahye 

muhatap olmuştur. Kur’an’a göre 

her ümmete peygamber gönde-

rilmiştir.

2. O halde İslâm dışında da ilâhî 

kaynaklı dinler gelmiş olmalıdır 

(Buradaki “olmalıdır” ifadesi bu 

hükmün varlığının aynelyakin 

değil, varsayım düzeyinde olma-

sından kaynaklanır).

3. Modern dinlerin aksine, gelenek-

sel dinlerin ahlâkî ve doktrinel 

yapılarında ilâhî kökene sahip ol-

duğu varsayılabilir.

4. Geleneksel dinler arasındaki me-

tafizik ve ahlakî farklılık
 ve çatış-

maların sebebi, İslâm dışındaki 

dinlerde vuku bulan tahrif ve bo-

zulmalardır. Bu değişim ve bo-

zulmayı sadece Kur’an’a muha-

tap olanlar bilebilir. Zira gele-

neğin içinden bakan (mesela bir 

nin mensubu diğer bir di-

nin mensubunun gözün-

de “kâfir” ve “cehennem-

lik” konumundadır. Kant’ın 

numen-fenomen 
ayrımın-

dan beslenen Hick, bu soru-

nu “bizatihi hak” ile “görünen” 

arasında ayrım yaparak aşma-

ya çalışır. Ona göre dinler “biza-

tihi hak”tan farklı olarak görünen/

insanî tecrübeye tâbi doğrulardır. 

Diğer bir deyişle dinler tek bir haki-

katin farklı görünüşleridir. Dolayı-

sıyla birbirinden farklı dinler aslın-

da aynı zirveye giden farklı yollar-

dır. (Burada sözü edilenler, Batı’da 

ortaya çıkan “yeni dinler” değil, ge-

leneksel dinlerdir. Hick geleneksel 

din kategorisinde yalnızca beş dini 

sayar). Peki, bunlardan hangisi kur-

tulmuştur? Hick’e göre, asıl ayrım 

Tanrı’yı ve hakikati m
erkeze alanlar 

tışmalar ateizmin doğmasına ze-

min teşkil etmiştir).

Bu noktada, din felsefesi Batı’ya 

mahsus bir tarihî serüvene sahip 

olduğu için, “Batı dışında din felse-

fesi tartışması nasıl olmalı?” soru-

su gündeme gelir. Bize uzanan tar-

tışmaları Batı’nın soru ve sorunla-

rı olarak görüp “tepki veren” konu-

munda mı bulunulmalı, yoksa bu 

sorularla muhatap olup onları ev-

rensel sorular şeklinde görerek ce-

vap mı aramalı? Aslan’a göre, ken-

di geleneğinden ve dünya görüşün-

den beslenerek Batı düşüncesinin 

sorularını kendi düşüncemizin bir 

nesnesi kılmak gerekir. Bu aynı za-

manda, Batı düşüncesini, kendi ba-

kışımızla mevcuda cevap verme ça-

basının bir bileşeni kılmayı gerekli 

kılar. Neticede yapılan şey din fel-

sefesinden ziyade dinî felsefedir.

Din felsefesinde ele alınan “dinî ço-

ğulculuk” meselesi de bu anlam-

da hakiki, varlığı mevcutta hissedi-

len bir sorundur. Aslan’a göre dinî 

çoğulculuk, İslâm’a bir meydan 

okuma olan dinin izafileşmesi-

ni doğurur. Aslan, bu tartışma-

ların önemli isimlerinden John 

Hick’in ortaya koyduğu sorunu 

merkeze alan bir çözüm ge-

liştirmeye çalıştığını belirtti. 

Hick’e göre, insanların ço-

ğunluğu doğduğu ailenin 

dinini alır. Dolayısı ile
 in-

sanlar başlangıç itib
ariy-

le dinlerini kendi ter-

cihleriyle seçememek 

tedir. Bu tercih-dışılı- 

ğa rağmen, bir di-

Medeniyet Araştırmalar Merkezi 

GİRİŞ SEMİNERLERİ
İslam Tarihi: Toplumsal ve  Cengiz Kallek

     İktisadî Temalar 

Sosyal Bilimlerde Temel Yönelimler II Nurullah Ardıç

TEMEL SEMİNERLER
Bilim Tarihi II Baha Zafer

İslam Siyaset Düşüncesine Giriş II: 

   Teorik Çerçeve ve Literatür Hızır Murat Köse

İslâm Tarihine Giriş Nihal Şahin Utku

Kelâm Meselelerine Giriş Mustafa Sinanoğlu 

Siyaset Felsefesi: Klasikler/Modernler  Ahmet Okumuş

Tasavvuf Klasiklerine Giriş:  
     Kavramsal Bir Okuma M. Nedim Tan

ÖZEL SEMİNERLER
Batı Düşüncesinde  İnsan Yaylagül Ceran

Bilinç Sorununa Giriş Eyüp Süzgün

Hıristiyanlıkta Başlıca Temalar Betül Avcı

İbn Haldun Düşüncesi M. Akif Kayapınar

Sosyal Psikolojinin Dört Deneyi 

   Üzerinden Psikoloji Tartışmaları Medaim Yanık 

Yapay Zekaya Giriş II M. Ali Çalışkan

OKUMA GRUPLARI
Gazzâlî Okuma Grubu M. Cüneyt Kaya

Heidegger Okumaları Erdal Yılmaz

İslam Siyaset Düşüncesi  
     Okuma Grubu  Hızır Murat Köse

Klasik Felsefeye Giriş Selim Değirmenci

Klasik Mantık Okuma Grubu Mehmet Özturan

Sekülerleşme Okuma Grubu Nurullah Ardıç 

ATÖLYELER
Bilişsel Sinirbilimleri ve 

   Felsefe Atölyesi Lütfü Hanoğlu

Gazzâlî Tartışmaları

İslam Siyaset Düşüncesi Atölyesi Hızır Murat Köse

Kant Sonrası Metafizik Tartışmaları

Modernleşme Öncesi 

   İhya Hareketleri I: Şevkânî Eyyüp Said Kaya  
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Gazel
Eşrefoğlu Rûmî

Cihanı hiçe satmaktır adı aşk
Döküp varlığı gitmektir adı aşk

Elinde sükkeri ayruğa sunup
Ağuyu kendi yutmaktır adı aşk

Bela yağmur gibi gökten yağarsa
Başını ana tutmaktır adı aşk

Bu âlem sanki oddan bir denizdir
Ana kendüyi atmaktır adı aşk
  
Var Eşrofoğlu Rûmi bil hakikat
Vücudu fâni itmektir adı aşk

SAM Kırkam
bar  

Tez/M
akale

/Sohbet

Tiyatro ve Din: 

Türk Tiyatrosu  

Örneği

Sıddıka Sümeyye  

Karaarslan

13 Ocak 2011

Değerle
ndirme: Ayşenur Gönen

Tiyatro ve Din, Türk Tiyatrosu Ör-

neği başlıklı teziyle konuğumuz 
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SAM Kırkam
bar  

Tez/M
akale

/Sohbet

Tiyatro ve Din: 

Türk Tiyatrosu  

Örneği

Sıddıka Sümeyye  

Karaarslan

13 Ocak 2011

Değerle
ndirme: Ayşenur Gönen

Tiyatro ve Din, Türk Tiyatrosu Ör-

neği başlıklı teziyle konuğumuz 

olan dramaturg Sümeyye Karaars-

lan, ülkemizde uzun bir geçmişe 

sahip olmayan tiyatro macerasının 

Müslümanlar nezdindeki durumu-

nu, Müslümanların tiyatroyu ka-

bullenme ve reddetme nedenlerini, 

din-sanat bağlamında karşılaşılan 

sorunları masaya yatırdı.

Sunumuna din adamlarının tiyat-

roya ve tiyatroculara yönelik tep-

kilerinin gerekçelerini sıralayarak 

başlayan konuşmacı, bu bağlam-

da birkaç fetva örneği verdi. Din 

adamlarının uzun yıllar boyun-

ca tiyatrocuları dışlayan ve hatta 

“mürted” ilan eden tutumlarının 

tiyatronun büründüğü din-dışı 

imajın oluşumunda etkisinin bü-

yük olduğunu vurgulayan Kara-

arslan, bu tutumun haklı ve haksız 

yanlarını tespit etmeye çalıştı.

Hristiyan dünyanın tiyatroyu kar-

şılamasıyla Müslüman dünyanın 

karşılaması arasındaki farklılığ
ın 

sebeplerine inerek Müslümanların 

tiyatroyu almada neden zorlan-

dıklarının altını çizdikten sonra 

meddahlık, gölge oyunu gibi gele-

neksel tiyatroyla modern-perdeli 

tiyatronun farklılık
larına değinen 

konuşmacı konuyla ilgili soruları 

cevaplayarak sunumunu sürdürdü.

Son olarak çoğunlukla Hasan Nail 

Canat, U
lvi Alacakaptan gibi isim-

lerle anılan “İslâmî Tiyatro”nun 

ortaya çıkış macerasını ve bugü-

nünü değerlendirmeye çalışan 

konuşmacı bu bağlamda kimi 

güncel bilgiler vererek sunumunu 

tamamladı.

SAM Yuvarlak Masa Toplantıları

Kırkambar Tez/Makale/Sohbet

Tiyatro ve Din: Türk Tiyatrosu Örneği S. Sümeyye Karaarslan • 13 Ocak 2011 

Karşılaştırmalı Çokkültürlülük: Bit Palas ve  Nagihan Haliloğlu • 10 Şubat 2011 
Yakupyan Apartmanı Çerçevesinde  
İstanbul-Kahire Eksenli Bir Okuma 
Sanat ve Felsefe İlişkisinde Güzel’in Güncelliği Zeynep Gemuhluoğlu • 3 Mart 2011

Siyaset ve Edebiyat Ekseninde  Meryem İlayda Atlas • 25 Mart 2011 
Türkiye Ermenilerinin Hatıratları  

Dinlerin ve Sanatın Tarihini Birlikte Okumak:  Kürşat Demirci • 8 Nisan 2011 
Urfa Göbekli Tepe Buluntuları 

Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Kent  Alaattin Karaca • 14 Nisan 2011

SANAT TARİHİNE [MÜMKÜN] BAKIŞLAR

Paradigmayı Aşalım, Evet ama Nasıl?  Ayda Arel • 20 Ocak 2011

Sanatın Sınırları ve Anlam Yitimi  Uşun Tükel • 24 Şubat 2011

İmge ve Metin:  N. H. Richard Dikbaş • 30 Mart 2011 
Yazı ve Resim Nasıl Bir Araya Gelir? 

FOTOĞRAF NEYİ ANLATIR?

Fotoğraf ve Zaman  Kamil Fırat • 25 Şubat 2011

Belgesel Fotoğraf Üzerine  Özcan Yurdalan • 31 Mart 2011 

TÜRKİYE’DE SİNEMA DERGİCİLİĞİ

Türkiye’de Sinema Dergiciliğinin Tarihi  Burçak Evren • 15 Ocak 2011

1970’lerden Günümüze Türkiye’de  İhsan Kabil • 5 Mart 2011 
Sinema Dergiciliği ve Sinema Yazarlığı  

OKUMA GRUPLARI

Çocuk Edebiyatı Okumaları • Melike Erdem Günyüz • Mart 2010- (İki haftada bir Perşembe)

Müslüman Kültürlerde Kadın: Din, Cinsiyet ve Kimlik Üzerine Anlatılar • Nagihan Haliloğlu 
• Nisan 2011 - (İki haftada bir Perşembe)

ATÖLYELER
Sanat Tarihi Atölyesi • Nur Kançal, Ayşe Taşkent • Aralık 2010- (Üç haftada bir Cuma)

Hayal Perdesi Film Atölyesi • İhsan Kabil - Murat Pay • Kasım 2010 – (Her Perşembe)

Hayal Perdesi Kademe Film Atölyesi • Murat Pay • Kasım 2010 – (Her Çarşamba)

Müzik Odası • Yalçın Çetinkaya • Şubat 2011 – (Her Cumartesi)

Şiir Sanatı Atölyesi • M. Lütfi Şen • Mart 2010 – (Her Cumartesi)

Sanat

Araştır
maları

Merkezi

SAM
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Sanat
Araştırmaları

Merkezi

SAM

Eş zamanlı olarak hem İstanbul’da 

hem de Kahire’de ortaya çıkan ve 

Batılı 
bir yerleşme formu olan bu 

“apartmanlar” ve ürettikleri “yaşam 

tarzı” şehir hayatında çokkültürlülü-

ğün gerçekleştiği mekânlar olarak ele 

alınıyor. Bu apartmanlar, alışılmış 

aile içi iliş
kilere ve komşuluklara yeni 

formlar getirirken, komşulararası hi-

yerarşide de belirleyici rol oynuyor. 

Her ne kadar Avrupaî bir yaşam tarzı-

nın sembolü de olsalar; Haliloğlu’na 

göre Aswani’nin ve Şafak’ın roman-

larında “apartman” yine de yerel bir 

karakter kazanıyor. Tıpkı Avrupaî bir 

edebi tür olan romanın bu coğrafya-

da yerel bir karakter kazanması gibi.

Hem Bit Palas’ta hem de Yakupyan 

Apartmanı’nda kaybedildiği düşü-

nülen çokkültürlülüğün şehrin bazı 

yerlerinde devam ettiği gösteriliyor. 

Haliloğlu, apartmanların “Bonbon 

Palas (takma adıyla Bit Palas)” ve 

“Yakupyan Apartmanı” isimlerinin 

Fransızca ve Ermenice sözcükler 

olduğundan isimleriyle bile yaptık-

ları çokkültürlülük göndermelerine 

dikkat çekiyor. Mesela Ermeni bir 

ustanın yaptığı Bonbon Palas’ın 

ismini devrimden kaçan bir Rus, 

Paris’ten getirmiş. Aswani’nin 

apartmanını ise milyoner bir 

Mısırlı Ermeni, İtalyanlara 

yaptırmış ve “Yakupyan” 

ismini binanın girişine Er-

meni veya Arap harfleri 

ile değil, L
atin harfleri ile 

yazdırmış.

Bu apartmanlara “pa-

las” isimleri 1930’larda 

gelen veya göçmenlik mefhumu ile 

bütünüyle bambaşka kültürlerle şe-

hirde varolan, yani “sonradan gelen” 

misafirlerine de siteme dönüştü. “Ah, 

o eski güzel günler!”, bir arada barış-

çıl yaşama kültürü üzerinden anlatı-

lır oldu.

Avrupa’da çokkültürlülük alanında 

yapılan çalışmalar yeni değil ve çok 

da teşvik edilen bir alan. Haliloğlu’na 

göre Ortadoğu yazınında ise “impa-

ratorluğun doğal bir mirası olarak 

çokkültürlülük”, bu coğrafyanın bir 

zamanlar sahip olduğu ama artık 

kaybettiği bir değer olarak öne çıkı-

yor. Kaybolmuş da olsa hafızalarda 

taze olan bu bellek, roman gibi bu 

kültürlerde sonradan benimsenmiş 

bir türde dahi çabucak ortaya çı-

kabiliyor. Çünkü Haliloğlu’na göre 

bu coğrafyaya romanın gelişi ile 

modernlik belli bir paralellik gös-

teriyor. Apartman ise modern bir 

yaşam tarzını simgelediğine göre, 

Yakupyan Apartmanı ve Bit Palas’ı 

anlatan bu iki kitap, Avrupalılaşma-

yı konu edinen roman geleneğine 

bir ek olarak modernlik ve çokkül-

türlülük okumasına da müsait bir 

zemin hazırlıyor.

Her iki romanda da bir yandan bu 

şehirlerin modernlik ile nasıl yeni 

yaşam şekillerine büründüğü an-

latırken, bir yandan da ele alınan 

apartmanlar tarihsel bir tanık olarak 

gösterilip bu şehirlerin kaybettiği 

ve tekrar formülleştirmeye çalıştığı 

çokkültürlülüğe göndermeler yapı-

lıyor.

Karşılaştırma-

lı Çokkültürlü-

lük:  Bit Palas ve 

Yakupyan Apart-

manı Çerçevesinde  

İstanbul-Kahire 

Eksenli Bir Okuma

Nagihan Haliloğlu

10 Şubat 2
011

Değerlen
dirme: Meryem İlayda Atlas

Çokkültürlülüğe ağıt!

Sanat Araştırmaları Merkezi, Kır-

kambar Sohbetleri çerçevesinde 

Şubat 2011’de Dr. Nagihan Halil- 

oğlu’nu ağırladı. Doktorasını Heidel-

berg Üniversitesi’nde tamamlayan 

Haliloğlu, Elif Şafak’ın Bit Palas ve 

Alaa Al Aswany’nin Yakupyan Apart-

manı romanları üzerinden İstanbul-

Kahire eksenli ve karşılaştırmalı bir 

çokkültürlülük okuması yaptı.

Ulus-devletin gelişmesi ile hızla kay-

bolmuş toplumsal bir yapı olarak yâd 

edilen çokkültürlülük, günümüzde 

kozmopolit kent kültürlerinin ortaya 

çıkardığı “yeni ve farklı” misafirlerle 

bir arada yaşama zorunluluğu bağla-

mında tekrar konuşulmaya ve hatır-

lanmaya başlandı. “Bir zamanların 

İstanbul”undan, “o eski Kahire’den” 

bahsederken aslında yitip giden bir 

hayatın arkasından yakılan ağıt, za-

man zaman bugünkü kentin kırdan 

vaat ettikleri yaşam tarzı ve 

konforları yüzünden verili-

yor, bu sebeple her iki bina-

nın da ilk sakinleri servet sa-

hipleri... F
akat zamanla konfor 

standartları 1930’larda kalan bu 

binaların sakinleri “mütevazileş-

tikçe” palas ismi de ironik olarak 

“köhne” ile aynı mânâya gelmeye 

başlıyor. Öyle ki, bu bakımsız bina-

larda bir zamanların zenginlerinin 

erzak depolamaları için hazırlanmış 

tavan arasındaki ufacık odaları bile 

kırsal alandan gelen kiracılarla dolup 

taşıyor.  İşte sınıfsal bir el değiştirme 

yaşayıp gözden düşen bu binaları 

tekrar meşhur eden ise İstanbul’un 

veya Kahire’nin 1920’lerden kalma 

kozmopolitliğ
ine duyulan özlem 

olacaktır.

Haliloğlu’nun çerçevesini çizdiği iki 

romanda da insanî özellikler yükle-

nen apartmanlar hem şehrin hem 

de insanların kaderini temsil ediyor. 

Aslında bir bakıma bu apartmanlar, 

kaybolmuş imparatorlukların çok 

kültürlü yapılarını saklayan ufak 

birer müze işlevini de yerine geti-

riyor. Burada eski çokkültürlülükle 

yeni çokkültürlülüğün bileşenleri 

olacak yerel, taşralı, kasabalı misa-

firlerin de bir kesişim kümesi olu-

yor apartman. Yani bir anlamda 

şehirde eskiden varolan kaybolmuş 

yaşam formları ve yine şehrin alışık 

olmadığı henüz yerleşmemiş yaşam 

formları birbirleri ile karşılaşıyor. Bu 

anlamda Haliloğlu bizlere Kahire ve 

Mısır’ın paralel giden çokkültürlülük 

hikâyesini oluşturan bu romanların 

aslında kendilerinin de bu çok kül-
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formlar getirirken, komşulararası hi-

yerarşide de belirleyici rol oynuyor. 

Her ne kadar Avrupaî bir yaşam tarzı-

nın sembolü de olsalar; Haliloğlu’na 

göre Aswani’nin ve Şafak’ın roman-

larında “apartman” yine de yerel bir 

karakter kazanıyor. Tıpkı Avrupaî bir 

edebi tür olan romanın bu coğrafya-

da yerel bir karakter kazanması gibi.

Hem Bit Palas’ta hem de Yakupyan 

Apartmanı’nda kaybedildiği düşü-

nülen çokkültürlülüğün şehrin bazı 

yerlerinde devam ettiği gösteriliyor. 

Haliloğlu, apartmanların “Bonbon 

Palas (takma adıyla Bit Palas)” ve 

“Yakupyan Apartmanı” isimlerinin 

Fransızca ve Ermenice sözcükler 

olduğundan isimleriyle bile yaptık-

ları çokkültürlülük göndermelerine 

dikkat çekiyor. Mesela Ermeni bir 

ustanın yaptığı Bonbon Palas’ın 

ismini devrimden kaçan bir Rus, 

Paris’ten getirmiş. Aswani’nin 

apartmanını ise milyoner bir 

Mısırlı Ermeni, İtalyanlara 

yaptırmış ve “Yakupyan” 

ismini binanın girişine Er-

meni veya Arap harfleri 

ile değil, L
atin harfleri ile 

yazdırmış.

Bu apartmanlara “pa-

las” isimleri 1930’larda 
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sofizm? Hakikat olmayan ama kendini 

hakikatmiş gibi gösteren bilgi.”

Gemuhluoğlu, Platon’un şiire karşı 

tavır alışına, şiirin karşısına saf dü-

şünmeyi, dile bulaşmayanı koyma-

sına rağmen kendi sisteminde de 

büyük metaforlara başvurmuş oldu-

ğuna dikkat çekti. Platon’un “güzel”e 

yüklediği anlam neydi? Bunu şöyle 

açıkladı Gemuhluoğlu:

“Platon için güzel şiirin eline bırakıla-

mayacak kadar ciddi bir meseledir. 

Güzeli iyi ile beraber ihdas eder o 

yüzden. Platon’dan sonra da gör-

kemle, parçalar arasındaki uyumla 

açıklanır güzellik. Yine burada 

Poli-teia’nın çınladığını duyabi-

lirsiniz; yani Politeia’da nasıl 

kent-devleti mümkün kılan 

şey çokluğun kendine içkin 

hakikatine erişmekse bura-

da da parçalar arasındaki 

uyumdur güzellik. Bu, ha-

kikaten Rönesans döne-

minde farklı bir biçime 

dönüşerek devam ede-

cek bir güzellik anla-

yışıdır.”

türlü yapının bir parçası olduklarını 

hatırlatırken, Kahire ve İstanbul’un 

apartman serüvenleri ile bir edebi 

tür olarak romanın Türkiye ve Mısır 

coğrafyasındaki serüvenin de paralel 

gittiğ
ini anlatıyor. 

Sanat ve Felsefe  

İlişkisinde Güzel’in  

Güncelliği

Zeynep Gemuhluoğlu

3 Mart 2011 

Değerlen
dirme: Esma Nur Selvi

SAM Kırkambar Sohbet programının 

konuğu olan, Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Ana-

bilim
 Dalı araştırma görevlisi Yrd. 

Doç. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu ile 

sanat ve felsefe İlişkisinde Güzel’in 

güncelliğini konuştuk.

Gemuhluoğlu konuşmasına “Gü-

zelin güncelliği” ifadesini Gada 

mer’den ödünç aldığını belirterek 

başladı. Peki, burada Gadamer’in 

vurguladığı şey neydi? Bu vurgunun 

temelinde Platon’la başlatılabile-

cek ve Hegel’le sona eren bir sanat-

felsefe çekişmesi olduğunu söyle-

yen Gemuhluoğlu, bizleri felsefe ta-

rafından ihdas edilen bu çekişmenin 

tarihî sürecinde yolculuğa çıkardı. 

İlk durağımız Platon’du. Platon’un 

şiiri Politeia’da dışlamasının, şiir-

den korkmasının nedenini sorgula-

yan Gemuhluoğlu bu korkuyu şöyle 

açıkladı:

“Platon’un eserlerine baktığımızda o 

nu asıl korkutan şeyin sofizm oldu-

ğunu görüyoruz. Platon’a göre felse-

fenin kendini felsefe olarak kurarken 

karşısına çıkabilecek en büyük tehlike 

sofizmdir ve şiir de sofizmle arasında 

kurulabilecek bağlantıdaki benzerli-

ğinden ötürü ürkütücüdür. Peki, nedir 

vaat ettikleri yaşam tarzı ve 

konforları yüzünden verili-

yor, bu sebeple her iki bina-

nın da ilk sakinleri servet sa-

hipleri... F
akat zamanla konfor 

standartları 1930’larda kalan bu 

binaların sakinleri “mütevazileş-

tikçe” palas ismi de ironik olarak 

“köhne” ile aynı mânâya gelmeye 

başlıyor. Öyle ki, bu bakımsız bina-

larda bir zamanların zenginlerinin 

erzak depolamaları için hazırlanmış 

tavan arasındaki ufacık odaları bile 

kırsal alandan gelen kiracılarla dolup 

taşıyor.  İşte sınıfsal bir el değiştirme 

yaşayıp gözden düşen bu binaları 

tekrar meşhur eden ise İstanbul’un 

veya Kahire’nin 1920’lerden kalma 

kozmopolitliğ
ine duyulan özlem 

olacaktır.

Haliloğlu’nun çerçevesini çizdiği iki 

romanda da insanî özellikler yükle-

nen apartmanlar hem şehrin hem 

de insanların kaderini temsil ediyor. 

Aslında bir bakıma bu apartmanlar, 

kaybolmuş imparatorlukların çok 

kültürlü yapılarını saklayan ufak 

birer müze işlevini de yerine geti-

riyor. Burada eski çokkültürlülükle 

yeni çokkültürlülüğün bileşenleri 

olacak yerel, taşralı, kasabalı misa-

firlerin de bir kesişim kümesi olu-

yor apartman. Yani bir anlamda 

şehirde eskiden varolan kaybolmuş 

yaşam formları ve yine şehrin alışık 

olmadığı henüz yerleşmemiş yaşam 

formları birbirleri ile karşılaşıyor. Bu 

anlamda Haliloğlu bizlere Kahire ve 

Mısır’ın paralel giden çokkültürlülük 

hikâyesini oluşturan bu romanların 

aslında kendilerinin de bu çok kül-



32

Sanat
Araştırmaları

Merkezi

SAM

Siyaset ve Edebiyat 

Ekseninde Türkiye  

Ermenilerinin  

Hatıratları

Meryem İlayda Atlas

25 Mart 2011

Değerlen
dirme: Rumeysa Kiger

Ermeni meselesi Türkiye’de genel-

likle siyaset ekseninde konuşuldu-

ğundan bu konuyu politik
 argü-

manlardan bağımsız ele almak pek 

de sık rastlanır bir şey değildir. Mer-

yem İlayda Atlas’ı dinlediğimiz Kır-

kambar Sohbeti, T
ürkiye Ermenileri-

nin yazdıkları hatırat, biyografi, öykü 

ve roman gibi edebi türler üzerinden 

Türkiye’deki Ermeni Edebiyatı’nın 

zaman içinde nasıl bir gelişim gös-

terdiğini aktarmaya çalışan bir litera-

tür çalışmasının sunumuydu.

Çoğu gündelik hayatın içindeki öy-

külerden, anılardan ve pratiklerden 

bahseden bu kitapların, 1990’dan 

sonra bir patlama yaşadığına dik-

kat çeken Atlas, bu patlamayı 

Türkiye’deki politik
 atmosferin 

değişmiş olması, resmi söy-

lemin bazı gerçeklerin açık-

ça söylenmesini engelledi-

ğinin farkındalığı, öteki-

ne olan duyarlılığın ge-

lişmesi, İtt
ihat ve Terak-

ki Partisi’nin Ermenile-

re yönelik politik
ala-

kesin rızasını talep ediyorumdur. Bir 

kahramanlık durumunu düşünün. 

O duruma dair pek çok şeyi beğeni-

riz ama aynı kahramanlığı göstere-

meyeceğimizden dolayı o durumda 

olmayı tercih etmeyebiliriz; yine de 

onun güzel bir şey olduğunu takdir 

ederiz.’” 

Kant’tan sonra yol ikiye ayrılır: Pozi-

tivizm ve romantizm:

“Romantik akım aslında Platon’dan 

başlatılıp
 getirilebilecek süreçte Batı 

düşüncesinin altını oyan tek şey gibi 

görünüyor. Fakat modernizm ya da 

Aydınlanma denilen oluşum kendi-

ni henüz tamamlamadığı için Hegel’i 

beklemek gerekiyor. Hegel’le birlik-

te tamamlanan bir süreç var. Hegel 

kendi döneminde tarihin, sanatın vs. 

ölümünden söz eder. Aynı dönem-

de bunu başkaları da söyler fakat ço-

ğunluk bundan üzüntüyle söz eder-

ken Hegel bu bitişte üzülecek bir yan 

olmadığını ifade eder. Ona göre sa-

nat zaten ölmesi gereken, geri kalmış 

bir şeydir. Zira Hegel için sanat dil 

öncesi eksik bir konuşmadır.”

Son olarak Gemuhluoğlu güzelin 

güncelliğini meselesini şöyle özet-

ledi:

“Hegel sanatın geri kalmışlığını ilan 

ediyordu ancak ondan yüz yıl son-

ra Heidegger sanatı tekrar en baş-

ta Platon’un dışladığı noktadan, dil-

den ve şiirden kurarak üstelik felsefi 

anlamda sanata ve şiire dönüştüre-

rek yeniden gündeme getiriyor. ‘Es-

tetik anlamda sanat ölmüş ya da ge-

ride kalmış olabilir ancak sanatın kö-

keni üzerine olan şey henüz konuşup 

karara bağlanmamış bir şeydir’ der 

Heidegger. Henüz düşünülüp karara 

varılmamış bir şey. Yani Gadamer’in 

güncellikle vurgulamaya çalıştığı şey. 

Güzel, Hegel’in ölümünü ilan etme-

sinden sonra tekrar gündemimize 

gelmiş bir şeydir. Güncel bir sorudur 

hâlâ.”

Platon şiiri dışlarken Aris-

to yapacaktır şiirin savun-

masını:

“Bana sorulacak olursa felse- 

fe tarafından şiire yapılmış 

bir ‘kötülükten’ söz edeceksek 

asıl kötülüğü Aristo yapmış-

tır, Platon değil. Çünkü Platon, 

aslında kendisi de neredeyse bir 

şair olarak, şiirin yıkıcı, ta
hrip edi-

ci gücünü fark ettiği için biraz da 

çaresizce çırpınmaktadır; ama bu 

durum Aristo’nun umurunda de-

ğildir. Rahat olun arkadaşlar, der 

Aristo. Şiir masumdur; çünkü ha-

kikatle hiçbir ilgisi yoktur. Platon 

şiirin hakikatle ilişkisinde gördüğü 

tehlikeden dolayı çırpınıp durdu. Bu 

çırpınış boşunaydı, der Aristo. Şiirin 

hakikatle hiçbir alakası yoktur. Şiir, 

hakikati değil görünür olanı taklit 

eder. Mesela tragedya sadece fiill
e-

ri taklit eder aslında. Ama mimesis 

kuramıyla birlikte düşünüldüğünde 

Aristo’nun asıl söylemeye çalıştığı 

şey şudur: Aslolan tragedyaların iz-

leyicilerinin ruhlarındaki olumsuz 

hislerden katarsis yoluyla sağaltıl-

malarıdır. Dolayısıyla şiirin görevi 

kamu yararıdır.”

Mimesis, hayal, im
ge ve estetik kav-

ramları üzerinde duran Gemuh- 

luoğlu’nun bir sonraki durağı Kant 

oldu:

“Kant güzel olanla, hoş olanla beğe-

nilir olanın arasını ayırmak gerekti-

ğini söyler. Şöyle der: ‘Ben bir şey-

den hoşlanabilirim ama bu güzel bir 

şeydir diyemem. Dersem eğer her-

rının doğurduğu sonuçla-

ra duyulan küskünlüğün za-

man içinde bir parça azal-

ması, yeni jenerasyonun bazı 

acıları karşılıklı olarak unut-

ması, ulus-devletin artık eleş-

tirilebilen bir şey haline gelme-

si, dünyada kimlik politik
aları-

nın genel olarak yükselişe geçme-

si ve etnitisenin konuşulabilir olma-

sı, Türkiye’de Kürt sorununun da ko-

nuşulur hale gelmesi ve son zaman-

larda çok fazla örneğini gördüğümüz 

hatırat yayınlama geleneğinin artma-

sı gibi nedenlere bağlamaktadır.

Sunumda değinilen kitapların büyük 

bir çoğunluğunu basan Aras Yayıncı-

lık 1993 yılında bütün bu gelişmele-

rin ışığında yayın hayatına başlamış-

tır. Geniş yayın faaliyetlerini Türkçe 

ve Ermeni dillerinde yürüten yayıne-

vinin sert bir söylemi veya siyasî bir 

çizgisi olmadığını belirten Atlas, Aras 

Yayıncılığın tehcir edebiyatı veya di-

asporanın sözcülüğünü yapmadığına 

dikkat çekmektedir.

Türkiye Ermenilerinin eserlerinde, 

94-96 Olayları, 1915 Olayları, Var-

lık Vergisi, 6-7 Eylül Olayları ile ilgili 

hatıralar ve bu gelişmelerden doğan 

göç hayatının izlerinin anlatıldığını 

belirten Atlas, tehcirin ve sonrasın-

daki göç ve yoksulluğun bu bellekteki 

en temel bilinç öğesi olduğunu vur-

gulamaktadır.

Tehcirle beraber dağılan ailelerin 

Amerika, Fransa, İspanya ve Alman-

ya gibi ülkelerde çektikleri hasretlik 

ve yoksulluk, eski ve hali vakti yerin-

de günlere duyulan özlem, geri dönüş 
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Ermeni meselesi Türkiye’de genel-
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ğundan bu konuyu politik
 argü-

manlardan bağımsız ele almak pek 

de sık rastlanır bir şey değildir. Mer-

yem İlayda Atlas’ı dinlediğimiz Kır-

kambar Sohbeti, T
ürkiye Ermenileri-

nin yazdıkları hatırat, biyografi, öykü 

ve roman gibi edebi türler üzerinden 

Türkiye’deki Ermeni Edebiyatı’nın 

zaman içinde nasıl bir gelişim gös-

terdiğini aktarmaya çalışan bir litera-

tür çalışmasının sunumuydu.

Çoğu gündelik hayatın içindeki öy-

külerden, anılardan ve pratiklerden 

bahseden bu kitapların, 1990’dan 

sonra bir patlama yaşadığına dik-

kat çeken Atlas, bu patlamayı 

Türkiye’deki politik
 atmosferin 

değişmiş olması, resmi söy-

lemin bazı gerçeklerin açık-

ça söylenmesini engelledi-

ğinin farkındalığı, öteki-

ne olan duyarlılığın ge-

lişmesi, İtt
ihat ve Terak-

ki Partisi’nin Ermenile-

re yönelik politik
ala-
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zaman ikiyüzlülüğüne yapılan gön-

dermeler, sosyal hayatın adaletsiz ve 

çarpık yönleri, Anadolu’da tipik bir 

Ermeni köy yaşantısı anlatıları, daha 

sonraki hikâyecilerde gözlenmemek-

tedir. Daha sonraki hikâyelerde, baş-

ka konular da işlemekle birlikte, “ar-

tık kaybolmuş bu köy yaşantısına öz-

lem”, derin bir içe kapanma ile eski 

güzellikleri anlatma eğilim
i ve bi-

yografik bir hava daha hâkimdir. 

Bir hikâye türü olarak ortaya konan 

Türkiye Ermenilerinin pek çok ese-

ri biyografik bir karakter taşımak-

ta, çocukluktaki hatırlara, büyükler-

den dinlenen enstantanelere sık de-

ğindiği için “hatıratlar” başlığı içinde 

de geniş bir referans yeri edinmekte-

dir. Bu yazında tehcirle beraber ade-

ta zamanın donduğunu söyleyen At-

las, daha sonra gelen yazarların he-

men hemen hepsinin bu zamansız-

lıktan etkilendiğini, eski güzel anıla-

ra ve çekilen acılara sık sık yer verdik-

lerini kaydetmektedir.

Türkiye Ermenilerinin deneyimle-

rinin edebî bir dille anlatıldığı bu 

kitaplar üzerine gerçekleşen su-

num, Ermeni edebiyatındaki 

tehcir öncesi ve sonrası farkları 

görmemizi sağlaması ve sosyal 

tarih yazımı için önemli birer 

referans kaynağı olan bu ki-

taplara dair bir perspektif 

kazandırması açısından 

son derece verimli geçti.

veya dönemeyişin getirdiği problem-

ler, gidilen yerlerde yaşanılan kimlik 

sorunları, nesiller arası oluşan kültür 

farklılıkları, göçün doğal bir sonucu 

olarak yaşanan sınıf m
eseleleri, geri-

de kalan cemaatin din adamı yetişti-

rememesi ve dinî ibadetlerini istedik-

leri gibi yapamamaları bu kitaplarda 

sıkça değinilen konulardandır.

Bu öyküler bizlere toplumda birbirle-

ri ile yeterince temas etmemiş grup-

ların gündelik hayat pratiklerini, bes-

lenme ve giyinme kültürlerini, kulla-

nılan eşyalarını, komşuluklarını, m
a-

halle ortamlarını, zaman içinde kay-

bolan deyişlerini, tekerleme ve ata-

sözlerini kitaplar üzerinden öğren-

me imkânı sağlar. Böylece günlük ha-

yatta kimlik meseleleri ve önyargılar 

üzerinden bir araya gelemeyen, gel-

meyi de arzu etmeyen bireyler, kitap-

lar üzerinden tesadüfen bile bu kapı-

yı aralamış olsalar, kendi hayatların-

daki paralelliklerin farkına varıp as-

lında o kadar da “zıt kutuplar”, “karşı 

takımlar” olmadıkları konusunda bir 

bilince sahip olabilirler.

Kitapları “tehcir öncesi” ve “teh-

cir sonrası” şeklinde ikiye ayıran At-

las, tehcir öncesinde örneğin Krikor 

Zohrab’ın anlattığı hikâyelerin, teh-

cir sonrasında yazan Hagop Munsu-

ri, Mıgırdıç Margosyan, Krikor Cey-

han, Rafi Kebapçıyan, Yervant Go-

belyan, Zaven Biberyan gibi yazar-

lar tarafından anlatılan hikâyelerden 

çok büyük bir farklılık gösterdiği-

nin altını çizmektedir. Zohrab’ın 

hikâyelerinde konu edilen gerçek-

çi toplum eleştirisi, kilisenin zaman 

rının doğurduğu sonuçla-

ra duyulan küskünlüğün za-

man içinde bir parça azal-

ması, yeni jenerasyonun bazı 

acıları karşılıklı olarak unut-

ması, ulus-devletin artık eleş-

tirilebilen bir şey haline gelme-

si, dünyada kimlik politik
aları-

nın genel olarak yükselişe geçme-

si ve etnitisenin konuşulabilir olma-

sı, Türkiye’de Kürt sorununun da ko-

nuşulur hale gelmesi ve son zaman-
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Yayıncılığın tehcir edebiyatı veya di-

asporanın sözcülüğünü yapmadığına 

dikkat çekmektedir.

Türkiye Ermenilerinin eserlerinde, 

94-96 Olayları, 1915 Olayları, Var-

lık Vergisi, 6-7 Eylül Olayları ile ilgili 

hatıralar ve bu gelişmelerden doğan 

göç hayatının izlerinin anlatıldığını 

belirten Atlas, tehcirin ve sonrasın-

daki göç ve yoksulluğun bu bellekteki 

en temel bilinç öğesi olduğunu vur-

gulamaktadır.

Tehcirle beraber dağılan ailelerin 

Amerika, Fransa, İspanya ve Alman-

ya gibi ülkelerde çektikleri hasretlik 

ve yoksulluk, eski ve hali vakti yerin-

de günlere duyulan özlem, geri dönüş 
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meydana getirir. Öte yandan tarihçi-

nin, metni oluştururken yaptığı se-

çimlerle öznelliğini bu tarihsel anla-

tıya karıştırması kaçınılmazdır. Söz 

konusu öznellik tarihçinin kendi de-

neyimi, dünya görüşü ya da beklen-

tileri doğrultusunda koşullanabile-

ceği gibi çoğu zaman içinde bulunu-

lan toplumun dayattığı dünya görüşü 

ve kalıplar dâhilindedir. Bazen top-

lumun öncelikleri, fark etmeden ta-

rihçiyi yönlendirir, kimi zamanda bu 

kalıpların ya da dayatmaların dışında 

kişi sesini duyuramayacağı bir alana 

mahkum edilir. Bu ayrışmayı ve da-

yatmayı Arel konuşmasında aşılma-

sı gereken paradigma olarak tarif etti.

Arel akademisyen olarak yetiştiği yıl-

larda Türkiye’deki milliyetçi anlayı-

şın çok baskın olduğunu vurgular-

ken; misak-ı milli s
ınırları ile tanım-

lanmış bir coğrafya içinde, geçmişle 

bağları koparılarak yapılmış bir kim-

lik tanımlamasının varolduğuna dik-

kat çekti. Bu kimlik tanımlaması ise 

her türlü kültürel melezleşme karşı-

sında ve bir kültür dayatması olarak 

herkesi baskı altına almaktaydı. Aka-

binde bu anlayış içinde ortaya çı-

kan bakış açısı da Anadolu’yu bir-

birinden bağımsız kültürel kat-

manlar şeklinde görmeyi kaçı-

nılmaz kılmaktaydı.

Konuşmasının sonunda A- 

rel; döneme özgü ideolojiler 

etkisinde, kendi mantığı in-

kar edilerek yazılan tarihin 

tamamen kurmaca olaca-

ğını ama zaten yazılı ta
-

rihin bir kurmaca oldu-

ğunu, tarihsel anlatıyı 

lı resmi tarih tasavvurundan kaynak-

landığını vurguladı.

Arel’e göre, “tarih”, sanat tarihi ya da 

mimarlık tarihi alanlarının odağında 

değildir, bu disiplinler için tarih sa-

dece kronolojik arka düzlemi mey-

dana getirir. Sanat tarihçisi, mimarlık 

tarihçisi ya da arkeolog, tarihi ken-

di disiplinlerinin beklentileri ve ön-

celikleri doğrultusunda ele alır. Sa-

nat tarihçisi için önemli olan yapıtın 

estetik niteliği ve biçim olarak iletti-

ği mesajı ortaya çıkarmak iken, mi-

marlık tarihçisi mimari yapıtı, işlev-

sel, konstriktif, e
konomik, teknolojik 

özellikleriyle değerlendirerek varoluş 

biçimini sorgular. Mimarlık tarihçisi 

için estetik nitelik asal değildir, yapı 

anıtsal olsun ya da olmasın, sıradan 

bir yapı temsil ettiği ya da etmedik-

leri ile
 mimarlık tarihçisinin alanına 

girmektedir. Mimarlık tarihçisi, bir 

harabe üzerinde çalışırken arkeolo-

jinin yöntemlerine, estetik sorunsal-

larda sanat tarihine geçiş yapar; me-

sela konut üzerinde çalışırken tarih 

yeterince ipucu vermez ise o zaman 

sosyoloji, antropoloji gibi disiplinler-

den faydalanır ve tüm bu karmaşık 

veriler örüntüsünü araştırmak Arel’e 

göre mimarlık tarihçisinin asıl yap-

ması gereken şeydir. Bunun için nasıl 

ve kimden önce niçin sorusunu sor-

mak, farklılığı yaratan kırılma ve dö-

nüşümleri tarihin sürekliliği içinde 

anlamaya çalışmak gerekir. Herşe-

ye rağmen tarih anlatısının kurgusal 

bir anlatı olduğu göz ardı edilmeme-

lidir; eldeki belgeler ve veriler doğrul-

tusunda çeşitli n
eden sonuç ilişkile-

ri ve bağlarla tarihçi tarihsel anlatıyı 

SAM Sanat Ta
rihine  

[Mümkün] Bakışla
r

Paradigma-

yı Aşalım, Evet 

ama Nasıl?

Ayda Arel

20 Ocak 2011

Değerlen
dirme: Feyza Köse Sayan

Sanat Araştırmaları Merkezi’nin 

düzenlediği Sanat Tarihine Müm-

kün Bakışlar başlıklı program dizi-

sinin ikinci konuğu Prof. Dr. Ayda 

Arel’di. Arel sunumunda, bir sa-

nat tarihçisi olarak, mimarlık ta-

rihi üzerinde çalışırken karşılaştı-

ğı zorluklar ve Türkiye’de bir aka-

demisyen olarak yetiştiği yıllarda-

ki hâkim ideolojinin sınırlayıcılığı 

ile bu alanda çalışmanın açmazları 

hakkında konuştu.

Öncelikle reel hayatın içinden bir fa-

aliyet alanı olarak mimarlığın bağ-

lamının reel hayat olduğunu ifade 

eden Arel, mimarlık tarihi disiplini-

nin tanım eksikliğinden kaynaklanan 

problemleri olduğunu ifade etti. Bu 

problemlerin mimarlık tarihinin, sa-

nat tarihi disiplininden ayrılıp kendi-

sinin ortadoks tarih disiplini şeklin-

de tanımladığı alanla kesiştiği nok-

talarda düğümlendiğini ifade etti. 

Türkiye’nin mimari geçmişine iliş-

kin birtakım konular üzerinde çalı-

şırken tarihle cebelleştiğini söyleyen 

Arel “Ben ne yapıyorum? Bu disipli-

nin amacı ne?” sorularıyla baş etmek 

zorunda kaldığını söyledi. Bunun da 

kendi yetiştiği dönemlerde egemen 

olan misak-ı milli s
ınırları ile tanım-

oluşturan bilgi ve verile-

rin çelişmemesinin varsa-

yıma dayandığını, inşa edi-

len kurgunun başka bir kur-

gu tarafından çökertilm
esi-

nin ise kaçınılmaz olduğunu 

ifade etti. Buna karşılık bir ta-

rihçide olması gereken tavrın is-

pat etmeye çalışmak değil anla-

maya çalışmak ve sorular ortaya 

koyarak yeni sorulara zemin hazır-

lamak olduğunun altını çizdi.

Katılım
cıların karşılıklı sorularıyla de-

vam eden program, Türkiye’nin kül-

tür, mimarlık, koruma ve restorasyon 

meseleleri bağlamında ilerledi.

Sanatın Sınırları ve 

Anlam Yitimi

Uşun Tükel

24 Şubat 2
011

Değerlen
dirme: Zeyn

ep Gökgöz

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-

kültesi Sanat Tarihi Bölümü pro-

fesörlerinden Uşun Tükel, önem-

li paradigma değişiklikleri olarak 

gördüğü sanat eserine “özgün” bir 

“müdahale”yle sanatın sınırlarının 

nerede başlayıp bittiğ
i üzerine dü-

şünülmesi gerekenler ve bağlamın-

dan koparılmış bir eserin anlamında 

oluşacak erozyon üzerinden iki bölü-

me ayırdığı konuşmasına kısa bir gi-

riş yaparak başladı.

İlk olarak konuğumuz kuram ve yön-

tem temeline oturmadıkça sanat ya-

pıtları üzerine söz söylemenin çok ko-

lay olduğunu, elinizde sağlam bir yön-
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meydana getirir. Öte yandan tarihçi-

nin, metni oluştururken yaptığı se-

çimlerle öznelliğini bu tarihsel anla-

tıya karıştırması kaçınılmazdır. Söz 

konusu öznellik tarihçinin kendi de-

neyimi, dünya görüşü ya da beklen-

tileri doğrultusunda koşullanabile-

ceği gibi çoğu zaman içinde bulunu-

lan toplumun dayattığı dünya görüşü 

ve kalıplar dâhilindedir. Bazen top-

lumun öncelikleri, fark etmeden ta-

rihçiyi yönlendirir, kimi zamanda bu 

kalıpların ya da dayatmaların dışında 

kişi sesini duyuramayacağı bir alana 

mahkum edilir. Bu ayrışmayı ve da-

yatmayı Arel konuşmasında aşılma-

sı gereken paradigma olarak tarif etti.

Arel akademisyen olarak yetiştiği yıl-

larda Türkiye’deki milliyetçi anlayı-

şın çok baskın olduğunu vurgular-

ken; misak-ı milli s
ınırları ile tanım-

lanmış bir coğrafya içinde, geçmişle 

bağları koparılarak yapılmış bir kim-

lik tanımlamasının varolduğuna dik-

kat çekti. Bu kimlik tanımlaması ise 

her türlü kültürel melezleşme karşı-

sında ve bir kültür dayatması olarak 

herkesi baskı altına almaktaydı. Aka-

binde bu anlayış içinde ortaya çı-

kan bakış açısı da Anadolu’yu bir-

birinden bağımsız kültürel kat-

manlar şeklinde görmeyi kaçı-

nılmaz kılmaktaydı.

Konuşmasının sonunda A- 

rel; döneme özgü ideolojiler 

etkisinde, kendi mantığı in-

kar edilerek yazılan tarihin 

tamamen kurmaca olaca-

ğını ama zaten yazılı ta
-

rihin bir kurmaca oldu-

ğunu, tarihsel anlatıyı 
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bir sistemi yaratmak olabilir.”1  Bütün 

kurumlara yüklenerek şunları da söy-

ler: “Belki de bir fikir olarak sanatın 

sonu gelmemiştir, sonu gelen sanat 

sistemidir. Tam tersine sanat muh-

temelen gelecek dönüşümlere açık-

tır. Bu sorun sanatçıların sorunudur, 

sanat kurumlarının, eleştirmenle-

rin, kuratörlerin, vs. değil. Sanatçılar 

yapmaya cesaret edemedikleri her-

şey kadar yaptıkları herşey için de so-

rumlu tutulmalıdır.”2

Brener’in eylemini ontolojik olarak 

temellendirmesi olayın meşruluğu 

hakkında insanı düşündürtüyor, 

bazı durumlarda meşruluğu ya-

sallıktan önde tutmak gerekebi-

lir, diye.

Sonunda ne oluyor, eser üze-

rindeki dolar işareti silinme-

ye çalışılarak ikinci bir tahri-

bat daha oluşturuluyor, sil-

me işlemi gerçekleştiril-

1 D. Lindsay, “Vandallığın Sanatı  

ya da Sanatın Vandallığı”, Art-ist,  

sy. 1 (Haziran 1999).

2  A. Brener ve B. Schurz,  “Sanatı 

Sanatçılardan Kurtarın!:  

Radikal Teori Karşısında  

Sanatçılar”, Art-ist, yıl 2,  

sy. 2 (Ocak 2005).

temin bulunmasıyla herşeyin birbiri-

ne geçtiği günümüzde doğru çözüm-

lemelere ulaşmanın imkânına vurgu 

yaptı. Aslında sanat tarihinin gelenek-

sel yöntemleri günümüz sanatını algı-

layıp çözümlemekte yetersiz kalıyor, 

bunun için çoklukla öznel yorumla-

ra gidiliniyordu. Artık alana özgü yön-

temler üretmeye çalışmalı, bu bağ-

lamda farklı disiplinlerin yaklaşımla-

rına itib
ar edilmeliydi. Zaten gün geç-

miyordu ki inter, multi, t
rans disipli-

ner yaklaşımlar gündeme gelmesin.

Günümüz sanatları nasıl değerlen-

dirilebilir sorusuna verilebilecek ce-

vapları iki tartışmalı örnek üzerinden 

ele almayı uygun gören Tükel’in gös-

terdiği ilk örnek 1997’de Amsterdam 

Stedeljik Müzesi’nde Rus sanatçı Ale-

xander Brener’in Kazimir Maleviç’e 

ait 12 Milyon dolar değer biçilen Be-

yaz Üstüne Beyaz Haç’ına yeşil sprey 

boyayla çizdiği dolar işaretiydi. Za-

manında da insanları ikiye bölen bu 

eyleme müze yetkililerinin cevapları 

sert olmuştu: “Sanatın tahrip edilme-

si hiçbir zaman sanat olamaz.”

Tarihte buna benzer başka müdaha-

lelerin de olduğu ancak burada yapıl-

mak istenenin vandalizm değil de sa-

nata farklı ve düşündürtücü bir boyut 

katılm
ak istenen bir eylem olduğunu 

gösteren ipuçları vardı. Cevap “Ne-

den Maleviç?” ve “Neden bu resim?” 

sorularında gizliydi. Elden ele do-

laşan, ressamının herhangi bir tali-

matı olmadan ölümüyle bir kısmının 

emanet ettiği arkadaşı tarafından, bir 

kısmının da kanunsuzca yurtdışına 

kaçırılmasıyla müzeler arası rekabete 

sebep olan Maleviç resimlerinden bi-

rine, gene hayranı olan bir başka res-

sam tarafından yapılan bu müdaha-

leyle aslında müze ve sanat piyasası-

nın kalbi hedef alınmaktaydı.

Brener kendini şöyle savunur: “Kül-

tür ve sanat artık dünyayı ya da insa-

nı yeniden yaratmak isteğine sahip 

değildir. Bu koşullarda sanatçının tek 

arzusu, verili to
plumsal sistemi tah-

rip etmek ve kültürün yeniden dina-

mik bir güç konumuna erişeceği yeni 

oluşturan bilgi ve verile-

rin çelişmemesinin varsa-

yıma dayandığını, inşa edi-

len kurgunun başka bir kur-

gu tarafından çökertilm
esi-

nin ise kaçınılmaz olduğunu 

ifade etti. Buna karşılık bir ta-

rihçide olması gereken tavrın is-

pat etmeye çalışmak değil anla-

maya çalışmak ve sorular ortaya 

koyarak yeni sorulara zemin hazır-

lamak olduğunun altını çizdi.
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dirme: Zeyn
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nerede başlayıp bittiğ
i üzerine dü-

şünülmesi gerekenler ve bağlamın-

dan koparılmış bir eserin anlamında 

oluşacak erozyon üzerinden iki bölü-

me ayırdığı konuşmasına kısa bir gi-

riş yaparak başladı.

İlk olarak konuğumuz kuram ve yön-

tem temeline oturmadıkça sanat ya-

pıtları üzerine söz söylemenin çok ko-

lay olduğunu, elinizde sağlam bir yön-
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Savaşı sonrası toplumsal ve ekono-

mik yapıdaki değişimlerdir. Sanata 

yeni yaklaşımlar ya da sanatın mo-

dern dönemi olarak anılabilecek bu 

süreçte, sanat dönüşü olmayan bir 

yola girmiş; gelenekselleşmiş kural-

lara ve kalıplara bir başkaldırı olarak 

tanımlanabilecek yeni formlar, yeni 

biçim ve tarzlar denenmiştir.

Temsile dayalı sanat anlayışından 

saparak devrim yapan Kübizm gibi 

akımlar sanatın malzemesi ile ilgi-

li bir çıkış yapmışlardır. Perspekti-

fin tek ölçüt olmadığına ilişkin yak-

laşımı uçlara götürerek klasik form 

ve kabulleri hiçe sayan örnekler or-

taya koymuşlardır. Kübistler, tu-

val ve boya gibi klasik malzeme-

nin üzerinde resme tamamen 

yabancı öğeleri (kağıt, kumaş, 

gazete parçaları, harfler) kul-

lanarak sanat nesnesinin 

kendisini bir değişime uğ-

ratmışlardır. Böylelikle ya-

zıya dair görsel malze-

me, tuvalde ilk kez gö-

rünür olmuştur. Günü-

müz resim sanatında 

sık sık rastlanan imge 

mıyla bir performans ortaya koyan 

ve keyifli bir tartışma ortamı yara-

tan) Uşun Tükel en vurucu cümlesi-

ni en son cümle olarak kurarak sa-

nata ilişkin bu konuşmalardan varı-

lacak nihai çözüme şu şekilde ulaş-

tı: “Bundan sonra herşeyi tevekkülle 

karşılamak gerekecek!”

İmge ve Metin:  

Yazı ve Resim Nasıl 

Bir Araya Gelir?

Nazım Hikmet  

Richard Dikbaş

30 Mart 2011

Değerlen
dirme: Ayşe Taşkent

Sanat Araştırmaları Merkezi’nin “Sa-

nat Tarihine Mümkün Bakışlar” baş-

lıklı program dizisinin dördüncü ko-

nuğu Bilgi Üniversitesi’nden Na-

zım Dikbaş oldu. İm
ge-metin ya da 

resim-yazı arasındaki iliş
kinin serü-

venini, sunduğu estetik imkânları 

ve 20. yüzyıl ve sonrası sanatının bu 

estetik imkânları nasıl değerlendir-

diğine ilişkin sorular çerçevesinde 

söyleşisini kurgulayan Dikbaş, ko-

nuyu perdeye yansıttığ
ı örnek yapıt-

lar eşliğinde kronolojik olarak izleyi-

cilerle paylaştı.

Her ne kadar yazı ile resmin, birbiri-

nin fonksiyonunu üstlendiği pek çok 

alan söz konusu ise de genel olarak 

resim; temsili bir alan; yazı ise tas-

vir edici, ta
nımlayıcı bir alan olarak 

görülmektedir. Fakat 19. yüzyıl son-

larında başlayan ve 20. yüzyılda de-

vam eden süreçte; resim ve yazının 

sınırlarının dışına taşarak, her iki-

sinin bir arada, birbirinden ayrıl-

maz bir şekilde iç içe geçtiği bir kul-

lanım söz konusudur. Bu değişimin 

temel saiki özellikle Birinci Dünya 

meden eserin üzeri-

ne “Maleviç+Brener” 

yazmak mümkünken. 

Çünkü ikisinin de me-

sajı yerindedir ve bu olay 

gerçek bir paradigma de-

ğişikliğine yol açarak sanat 

ortamında tıkanmış damar-

lara keskin bir neşter atmak-

tadır.

İkinci olarak ele alınan eser ise 

Monica Bonvinici’nin 8. İstan-

bul Bienali (2003) için tasarladığı, 

sonradan yerinden kaldırılmayan 

ama mekânın İstanbul Modern’e dö-

nüştürülmesiyle alt kata iniş için bir 

mimari öğe halini alarak tenzili rüt-

be reva görülen “Cehenneme Merdi-

ven” adlı yapıtıydı. İsmiyle müsem-

ma bir yapılandırmaya sahip iken ve 

de bütünsel söylemini aynı mekânı 

paylaştığı Suh Do-Ho’nun “Merdi-

ven” işiyle birlikte cennet-cehennem, 

göksel-yersel, aydınlık-karanlık gibi 

karşıtlık
lar üzerinden yüklenmişken, 

bu ilişkilerin yok oluşuyla, bir anlam-

da mekânıyla sıkı iliş
ki içindeki geçici 

işlerin kalıcı hale getirilmeleriyle ger-

çekleşen anlam yitim
inin tipik ör-

neklerinden biri oluvermiştir. Ser-

gi mekânının müze mekânına, ser-

gi izleyicisinin müze izleyicisine dö-

nüşümü de üzerinde düşünülmesi 

gereken farklı izlekler olarak karşı-

mızda durmaktadır.

Sanatın tüm bu hallerinde ortaya çı-

kan sorular, olası cevaplar, en basi-

tinden sanatın tanımında dahi orta-

ya çıkan değişim ve dönüşüm kar-

şısında sanat tarihçisi ve eleştirme-

ninin neler yapması gerektiği üze-

rinden devam eden konuşmada 

(ki dinleyicisini de bu konuşmada 

özne konumuna getirerek tam anla-
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lerdir. Saussure’ın ardılı Ja
ck Derri-

da ise yapıçözüm/yapıbozum ile ya-

pının çoktan bozuma ve çöküşe uğ-

radığını ifade etmiştir.

İkinci Dünya Savaşı Amerika tuval 

resminin temsilcisi Jasper Johns, Pe-

riscope adlı eserinde “red, yellow ve 

blue” gibi renklerin ismini yazarak 

resme metnin girişini geleneğe bağ-

lı kalıp boya ve fırça kullanarak daha 

uzlaşmacı ve sakin bir yaklaşımla te-

yit etmiştir.

İngiliz ressam ve sanat tarihçisi Da-

vid Hockney’in akademide mezuni-

yet için yaptığı Life Painting For a 

Diploma adlı tuvaline, hem yapıtın 

ismini hem de “fizik” kelimesini ek-

leyerek; resim ve metni beraber kul-

lanmıştır. O dönemde eleştiri almış 

olsa da akademi içerisinde de resme 

yeni bir bileşenin, yani yazının girdi-

ğinin bir göstergesi olarak okunabi-

lir bu eser.

Pop Art akımının en önemli tem-

silcilerinden Andy Warhol ise seri 

üretimin, seri üretim nesnele-

rinin sıkça kullanıldığı eserler 

yapmıştır. Sanatçı, işlerinde 

boya ve metni rahatça kulla-

nır. Öyle ki; zaman zaman da 

metin imgenin önüne geç-

mektedir. Deterjan kutu-

su Brillo, Campbell’s Çor-

ba Kutuları’nı yahut Coca 

Cola şişelerini kullana-

rak yaptığı işler me-

tin ile imgenin birlikte 

kullanılmasının en iyi 

örneklerindendir. 

rumlayan Dikbaş; bütün felsefe tari-

hine; “Platon’un yapıtlarına düşül-

müş dipnotlar” denilmesine benzer 

bir şekilde 20. yüzyıl deneysel sana-

tına da Ducamp’ın sanatına düşül-

müş, bu bağlamda üretilm
iş eserler 

demenin mümkün olduğuna dikkat 

çekti. Yapıtın en çarpıcı tarafı, ha-

zır yapıt olmayan tek şey; sanatçı-

nın imzası gibi duran; “R. Mutt” ola-

rak okunabilecek imza. Bu imza ne 

olduğunu bilmediğimiz, Ducamp’ın 

ismi olmayan fakat görsel malzeme 

ile yazı arasındaki iliş
kiye dikkat çe-

ken ironik bir şeydir. Geleneksel ya-

pıtlarda önemli olan sanatçının ken-

di ismini yazdığı im
za ve tarih ile de 

yapıtta oynanmış, yazı/imza gizemli 

bir şey haline dönüşmüştür. Yapıtın 

fırça izi taşıyan bu unsuru ile sanatçı 

yapıtın arkasındaki bir fikre, bir kav-

rama, kavramsal düşünceler dizisi-

ne ya da bir metin dünyasına gön-

derme yapmıştır.

Çalışmalarında, çoğunlukla bilinen 

şeylere yeni anlamlar kazandıran ve 

sıradan nesneleri alışılmadık bir içe-

rikle gösteren René Magritte de anıl-

ması gereken bir sanatçıdır. Çizdiği 

piponun altına “Bu Bir Pipo Değil-

dir” yazarak ilk başta bir çelişki gibi 

görünen fakat esasında doğru olan 

bir ilişkiye dikkat çekmiştir: Resim 

bir pipo değil, p
iponun bir görüntü-

südür. Yazı, “resim ve imge” ile bir-

likte kullanılırken; pipo imgesinin 

altındaki yazı, onun imgesini, resmi-

ni olumsuzlamaktadır.

Michel Foucault, B
u Bir Pipo Değil-

dir adlı kitabında bu resmi ve ya-

rattığı paradoksu anlatmaktadır. 

Magritte’nin bu eseri ile
 artık sanat 

tarihinde bağlam, arkasındaki fikir 

ve metin ilişkisi ön plana çıkmış ol-

maktadır.

Magritte’nin resimde yaptığını Fer-

dinand de Saussure yapısalcılık çer-

çevesinde dilin yapısını anlama-

ya ve çözümlemeye çalışarak dilde 

yapmıştır. James Joyce’un Ulyssess 

ve Finnegans Wake çözümlenme-

si zor, dilin yapısı ile
 oynayan eser-

ve yazının birlikte kullanı-

mına ait bu tür uygulama-

lar, o dönemde hiç görül-

memiş yeni şeylerdir. Kübist-

ler böylelikle biçimlerin tutar-

lı bir kompozisyononu oluştur-

mak için, resimde imtiyazlı m
ad-

de diye bir şey olmadığını, bir tab-

lonun metne ilişkin materyaller ile 

de yapılabileceğini göstermişlerdir.

Malzemeyi değil kompozisyonu öne 

çıkartan diğer bir akım da Dadaizm-

dir. Dadacılar görsel/metinsel mer-

kezli yeni bir örgütlenmeye karar ver-

diklerinde ilk olgu olarak metin ve im-

genin beraber kullanılmasına yönel-

mişlerdir. Merz yapımlarıyla ünlü bir 

Dadaist olan Kurt Schwitters’in re-

simlerinde, imge ve yazının birbiri-

nin içine geçtiğini görmek mümkün 

olmuştur. Dadaizm, modernizmin 

öncü sanatçılarından Marcel Duc-

hamp için her ne kadar geçici bir bu-

luşma noktası olsa da Duchamp kendi 

başına, sanat dışı olan “hazır yapım” 

bir nesnenin, orijinal bağlamından, 

kullanımından ve anlamından sıyrıl-

dığı takdirde “sanat” olarak sergile-

nebileceğini göstermiştir. Seri üretim 

ürünlerini, heykel olarak sergileyerek 

“yüksek sanat”, “kültür” ve pazardaki 

ürünler hakkındaki geleneksel düşün-

ce ve kanıları hedef almıştır.

Duchamp’ın en çarpıcı ve ikonok-

lastik üretimi Çeşme, Şadırvan isim-

leri ile sergilenen pisuarıdır. İşle-

vi farklı bir objenin, çokça benzeri 

olan endüstriyel bir ürünün, alınıp 

sergi alanına konmasını, 20. yüzyıl 

sanatının en önemli je
sti olarak yo-
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rafların bu makine ile çektiği bilgisi-

ni verdi.

İçinde bulunduğumuz zamanın ge-

rekleri olarak çevremizde duran 

elektrik ve telefon telleri, levhalar gibi 

çoğu kişinin fotoğrafta olmasını iste-

mediği nesnelerin zamanın birer 

göstergesi olduğunu düşünen Fırat, 

bu tür zaman göstergelerini kabul 

edemeyen fotoğrafçıların zamandan 

kaçtıklarını ve yüz yıl sonra bakıldı-

ğında hangi zamanda çekildiği fark 

edilebilen fotoğrafların değerli oldu-

ğunu ifade etti. F
otoğrafçının “şimdi-

ki zamanın farkında olan” diye bir 

özelliğinin olduğunu, nefes almak 

gibi zamanı hissetmesi ve zamanın 

göstergelerinin peşinde koşması ge-

rektiğinin altını çizdi.

Kompozisyon ağırlıklı ve belli ölçü-

lerde çekilen fotoğraf çalışmaların-

da kimliğin yok olma tehlikesine vur-

gu yapan Fırat, sürekli böyle bir tavır 

içinde olduğumuzda, tüm fotoğrafla-

rın aynılaşacağına dikkat çekti. A
yrı-

ca “Ben böyle gördüm” gibi keyfi bir 

söyleme mani olmak ve izleyicinin 

eserden uzaklaşmasını engellemek 

amacıyla fotoğrafçının çektiği fo-

toğraflara ipuçları koyması ge-

rektiğini, bunun yanında bir fo-

toğrafın yalnızca tek okuması-

nın olmadığını vurguladı. Fo-

toğrafta, fotoğrafçının, fotoğ-

rafın kendisinin ve fotoğrafa 

bakan izleyicinin niyetinin 

varlığından söz etti.

Fotoğraftaki zamanın te-

kil bir karşılığının olma-

raf Bölümü’nde ders vermeye devam 

ediyor. Kapadokya, Kubbeler, Ufka 

dair, Pervane, Kıyı ve Kök isimli ser-

gi çalışmalarına imza atan ve yurt-

dışında da pek çok sergiye katılan 

Fırat’ın fotoğrafları Belçika Anvers 

Fotoğraf Müzesi koleksiyonuna ve 

Almanya’da Bochum Müzesi koleksi-

yonuna dâhil edildi.

Programa Kamil Fırat’ın fotoğraf 

projelerinden bir kısmının izlenme-

siyle başlandı. Sözlerine Agustus’tan 

“Zaman bizim bedenimizdir” alıntı-

sını yaparak başlayan Fırat , “
içinde 

yaşadığımız zamanın birer temsilci-

si olduğumuz” düşüncesini dile geti-

rerek zamana verdiği önemi vurgula-

mış oldu.

Fırat, Batı Medeniyetinin aksine si-

metrinin Doğu’da önemsendiğine ve 

bunun anlatım biçimlerine de yan-

sıdığına dikkat çektikten sonra Os-

manlı tarihinin, kültürünün de for-

munu ve estetiğini dairesel ve dön-

güsel ifadelerle anlatmanın gereklili-

ğini dile getirdi. Fotoğrafta bu anlatı-

mı ve bu anlatımdaki estetiği göster-

mek için kullanılan malzemelerin sı-

nırlı ve yetersiz olduğunu düşündü-

ğünü ve bunu bir problem olarak gör-

düğünü söyleyen Fırat, Tarkovski’nin 

“Söyleyecek bir cümlen varsa çözüm 

bulursun” cümlesinde anlattığı gibi, 

bu duruma çözüm bulmak için yeni 

formatta bir makine yaptığının ve 

Kubbeler adlı çalışmasındaki fotoğ-

İmge ve metin birlik-

teliğin sunduğu este-

tik imkânların serüvenini 

Kübizm, Dada ve Deney-

sel sanat çerçevesinde de-

ğerlendiren Dikbaş, imge-

metin ilişkisini sanatçı kimli-

ği ile, bulunmuş fotoğraf üzeri-

ne karışık teknik ile yaptığı ken-

di yapıtları çerçevesinde de de-

ğerlendirdi. Çizimlerinin isim-

lerinin, çizimlerinde geçen cüm-

lelerin bir hikâyesi olduğunu, ken-

di zihninin içinden geçen, birbiri-

ne dolanan, yaşadığı ya da kurgula-

dığı hikâyeleri ve bu hikâyelere nasıl 

müdahale ettiğini anlattı. B
ir hikâye 

katmanına, bir konuşma balonu-

na veya hikâyelerin akışının nasıl 

değiştirilebileceğine imge ve metin 

üzerinden değinse de kendi eserleri 

hakkında yorumları izleyiciye/oku-

yucuya bıraktı. 

SAM Foto
ğraf Neyi Anlatır?

Fotoğraf ve Zaman

Kamil Fırat

25 Şubat 2
011

Değerlen
dirme: Betül Özkaynak

Sanat Araştırmaları Merkezi tarafın-

dan düzenlenen “Fotoğraf Neyi An-

latır” başlıklı Yuvarlak Masa Toplan-

tılar serisinin ilk konuğu Kamil Fırat 

idi. Fırat, 1986 yılında mezun oldu-

ğu Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğ-
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rafların bu makine ile çektiği bilgisi-

ni verdi.

İçinde bulunduğumuz zamanın ge-

rekleri olarak çevremizde duran 

elektrik ve telefon telleri, levhalar gibi 

çoğu kişinin fotoğrafta olmasını iste-

mediği nesnelerin zamanın birer 

göstergesi olduğunu düşünen Fırat, 

bu tür zaman göstergelerini kabul 

edemeyen fotoğrafçıların zamandan 

kaçtıklarını ve yüz yıl sonra bakıldı-

ğında hangi zamanda çekildiği fark 

edilebilen fotoğrafların değerli oldu-

ğunu ifade etti. F
otoğrafçının “şimdi-

ki zamanın farkında olan” diye bir 

özelliğinin olduğunu, nefes almak 

gibi zamanı hissetmesi ve zamanın 

göstergelerinin peşinde koşması ge-

rektiğinin altını çizdi.

Kompozisyon ağırlıklı ve belli ölçü-

lerde çekilen fotoğraf çalışmaların-

da kimliğin yok olma tehlikesine vur-

gu yapan Fırat, sürekli böyle bir tavır 

içinde olduğumuzda, tüm fotoğrafla-

rın aynılaşacağına dikkat çekti. A
yrı-

ca “Ben böyle gördüm” gibi keyfi bir 

söyleme mani olmak ve izleyicinin 

eserden uzaklaşmasını engellemek 

amacıyla fotoğrafçının çektiği fo-

toğraflara ipuçları koyması ge-

rektiğini, bunun yanında bir fo-

toğrafın yalnızca tek okuması-

nın olmadığını vurguladı. Fo-

toğrafta, fotoğrafçının, fotoğ-

rafın kendisinin ve fotoğrafa 

bakan izleyicinin niyetinin 

varlığından söz etti.

Fotoğraftaki zamanın te-

kil bir karşılığının olma-
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ni alıyor. Gerçekliğin tekrar tekrar 

sorgulandığı bu dönemde, “gerçekli-

ğin yeniden sunumu” olarak tan- 

ımlanan fotoğrafın “gerçekliği”, etik 

boyutu, belge değeri taşıyıp taşıma-

dığı, nerede başlayıp nerede bittiğ
i ve 

estetiği giderek daha fazla tartışılan 

kuramsal konular arasında yer alıyor.

Dünyada fotoğrafın tarihi ile yaşıt 

olsa da ülkemizde son on yıldır ivme 

kazanan belgesel fotoğrafı, tüm bu 

soruları/sorunlarıyla fotoğrafa pratik 

alan dışında kuramsal açıdan da kafa 

yoran Özcan Yurdalan ile konuştuk.

1977 yılında AFSAD (Ankara Fo-

toğraf Sanatçıları Derneği) ku-

rucuları arasında yer alan Yur-

dalan, 1980’e kadar DİSK-

Genel İş Sendikası Foto Film 

Merkezi’nde çalıştı. 
1999 

Marmara Depremi’nden 

sonra Dayanışma Gönül-

lüleri’nin Fotoğrafçı Ço-

cuklar Atölyesi’nde ça-

lıştı. 2000 yılında FV 

(Fotoğraf Vakfı) k
uru-

cuları arasında yer 

aldı. Beş seyahatna-

me kitabı yayın-

Dışımızda akıp gidenlerin görüntü 

değil görünümler olduğu ayrımını 

yapan Fırat, kendisinde zamanın da 

olduğu akıp giden bu görünümlerin 

içinden aldıklarımızın “görüntü” ol-

duğuna, bu görüntülerin farkındalık-

larımız ve ürettiğimiz fotoğraflarımız 

olduğuna dikkat çekti.

Kamil Fırat son olarak İbnü’l-Hey-

sem’in ışığın doğrusallığından bah-

setmesi, fiziğin önemsenmesi, ha-

ritacılığın gelişmesi, gerçeği olduğu 

gibi resmetme kaygısının başlama-

sı gibi dönemlerin fotoğrafın ortaya 

çıkmasındaki sürece etki eden olay-

lar olduğunu dile getirdi.

Belgesel Fotoğraf 

Üzerine

Özcan Yurdalan

31 Mart 2011

Değerlen
dirme: Hilal Turan

Fotoğraf, kısa tarihinde, toplumsal 

olana dair çok şey söylemekle kalma-

yıp dolaylı şekilde de olsa tarihin akı-

şını etkiledi. Neredeyse yaşıt olduğu 

“sosyoloji”nin temel kavramlarından 

“toplumsal değişim” ile fotoğraf ara-

sında her zaman bir paralellik mevcut 

oldu. Fotoğrafın “toplumsal”a dokun-

duğu alanda, bilhassa “belgesel fotoğ-

raf”, sistemlere yönelik “bir itiraz dili” 

olarak öne çıktı. B
elgesel fotoğrafçılar 

tam da bu nedenle “fotoğraf makineli 

sosyologlar” olarak tanımlandılar.

İçinde bulunduğumuz dijita
l çağda 

ürettiğimiz ya da muhatap kaldığı-

mız “görüntü”lerin sayısı ve etkisi gi-

derek artarken, fotoğrafın serüvenini 

doğru okumak hayati bir önem taşı-

yor. “Post-doc” gibi kavramların dil-

lendirilmeye başladığı günümüzde, 

postmodernizmin moderne yönelik 

eleştiri oklarından fotoğraf da nasibi-

dığını, fotoğrafın üretilm
esi, izle-

yicinin karşısına gelmesi sürecin-

de birden çok zamanın oluştuğu-

nu, her yeni yüzleşmede yeni bir 

zaman algısının ortaya çıktığını dile 

getirdi.

Fotoğrafın görünenin arkasındaki an-

lam ile ilgilenen ve fotoğraflar ile iliş-

ki kurmada yardımcı olacak kodla-

rı olmasının gerekliliğini savunma-

sının yanında yaşanan problemlerin 

afişlerdeki gibi açık bir ifade ile ak-

tarılmaması gerektiğini düşünen Fı-

rat, izleyiciler tarafından anlaşılmak 

diye bir derdinin de olmadığına dik-

kat çekti. “Bir şey tanımlamaya başla-

dığı andan itib
aren statükoya döner” 

diyen Hebert Marcuse’un ifade ettiği 

tehlikenin “kutsal bir metin” gibi algı-

lanma sorunu yaşayan fotoğrafçıların 

da bir problemi olduğunu işaret etti.

Bir görüntü üzerine düşünmeden 

başkasının geldiği, görüntü bombar-

dımanında olduğumuz günümüzde 

saliseler aralığında akan görüntüler 

aracılığıyla dünyanın problemlerinin 

ayıklanamadığına, bu problemle-

ri dert etmeye vakit bırakılmadığına, 

sadece anlık birer dert şeklinde his-

settirildiğine vurgu yapan Fırat ayrı-

ca görüntünün etkisi söz konusu ol-

duğunda yok edilmek istenen etkinin 

görüntünün yasaklanması ile değil, 

gösteriminin çoğaltılm
asıyla müm-

kün olacağından bahsetti.
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nerek, birinin hayatına dokunarak 

üretiliy
or. Dolayısıyla temas ettiğiniz 

hayatı anlamaya başlıyorsunuz ve 

tam da bu nedenle fotoğraf empati 

geliştirmemizi, öteki yerine koyarak 

düşünmemizi sağlıyor.

Yurdalan’a belgesel fotoğrafın ger-

çeklikle ilişkisi hususunda “gözlem 

yapanın gerçekliğe müdahil olup 

onu deforme ettiği” tespitinden ha-

reketle fotoğrafta “bakan ile bakılan” 

arasındaki diktonomiyi azaltacak bir 

yöntem önerisi olup olmadığı sorusu 

geldi. Pierre Bourideu’nun “katılım
cı 

gözlem” kavramının ışığında, fotoğ-

rafçının olayı değiştirmeyecek kadar 

kendini silikleştirmesinin bu gerili-

mi azaltabileceğini söyledi Yurdalan. 

Yurdalan belgesel fotoğrafçının ko-

nusuyla hemhal olması, nüfuz etmesi 

gerektiğini ifa
de etti: “

Başka türlüsü, 

gezi fotoğrafıdır, ‘geçerken çekilen 

fotoğraflar’ ise bir nevi hırsızlıktır, 

çünkü fotoğrafı çekileni nesneleşti-

rir.”

Yurdalan bu konuda genel olarak iki 

görüş olduğunu söyledi. Birincisi 

“fotoğraf çeken edilgendir, müda-

hale edemez.” Diğer görüşe göre 

fotoğrafçının orada olması bile 

olaya müdahaledir. Hatta fotoğ-

rafı çekilenin bunun farkında 

olması bile olayı değiştirir. 

Nitekim bazen sadece ga-

zeteciler orada diye, bazı 

bölgelerde şiddetin arttığı 

belirtilir. Böylece Yurda-

lan, her seçmenin bir 

müdahale olduğunu ve 

fotoğrafçının varlığı-

sel fotoğraf” olması için belli şartları 

haiz olması gerektiğine dikkat çekti. 

Öncelikle belgesel fotoğrafın tek bir 

kare fotoğraftan ibaret olmadığını 

vurguladı. Yurdalan’a göre “bir an-

latım aracı olarak” belgesel fotoğraf, 

sıradan bir fotokopiden ya da kayıt-

tan farklı olmak, bir hikâye barındır-

mak, öznellik taşımak zorunda.

Özcan Yurdalan, belgesel fotoğra-

fı bir sürecin sonunda ortaya çıkan 

görüntüler bütünü olarak tanımladı. 

Herşeyden önce “bir anlama pratiği” 

olan belgesel çalışma, dört aşamada 

gerçekleşmeli diyen Yurdalan’a göre 

belgesel fotoğrafçılığın en önemli ba-

samaklarından biri konu seçimi. Ko-

nunun fotoğrafçıya yakın olması ya 

da bu konuyu çalışmayı gerçekten is-

temesi çok önemli. S
onrasında seçi-

len konuyu araştırmak, gözlem yap-

mak, insan ilişkilerini kurmak ve bir 

çekim planı hazırlamak gerekiyor. 

Bu belgesel fotoğrafın ikinci aşama-

sı. Üçüncü aşama fotoğraf çekmek. 

Dördüncü aşama ise çekilen fotoğ-

rafları seçme ve görüntüler bütünü-

nü ortaya çıkarma. Yurdalan bir fo-

toğrafın belgesel fotoğraf olması için, 

öncelikle böyle bir metodoloji ile
 üre-

tilm
iş olması gerektiğini vurguladı. 

Yurdalan bu metodun fotoğrafın baş-

ka sahaları hatta sosyal bilim
ler için 

de kabul edilebilecek geniş bir kulla-

nım alanı olduğu ve bu süreç üzerin-

den belgesel fotoğrafı ayrıştırmanın 

ne kadar mümkün olduğuna dair bir 

itiraza karşılık ise “ilk bakışta benzer 

görünse de aşamalarda derinleştikçe 

kriterlerin farklılaştıkları”nı söyledi: 

“Mesela sosyolojide anket yaparken 

konunun size yakın olması gibi bir 

zorunluluk yoktur. Belgeselde ise en 

az beş kez ulaşabileceğiniz bir konu 

seçmeniz gerekir.”

Yurdalan’a göre belgesel fotoğraf-

çının esas meselesi, fotoğrafı öteki 

hayatları anlamanın metodolojisi 

olarak kullanıp kullanmadığı. Fotoğ-

raf doğrudan bireyle yüz yüze geli-

landı. Halen serbest ga-

zetecilik yapıyor, yazıla-

rı ve foto-röportajları ya-

yınlanıyor.

İçinde yaşadığımız çağda, 

hayatın ve anılarımızın büyük 

oranda görüntülere teslim edil-

diği tespitiyle söz başlayan Yur-

dalan, fotoğrafa kaydedilmemiş 

şeylerin adeta “deneyimlenme-

miş”, “yaşanmamış” kabul edildiği-

ni vurguladı. Hatta hayatta çoğu şeyi 

fotoğraflanmak için yapar hale geldi-

ğimize dikkat çekti. Çünkü fotoğraf 

bize kanıtlıyor, ispat ediyor, olan her 

neyse onun gerçekten olduğuna dair 

bir ferahlık duygusu oluşturuyor. 

Seyahat fotoğrafları da aslında “Ben 

oradaydım”ın kanıtları.

Peki, 150 yıldır hayatımızda varolan 

ve algı biçimlerimizi bu denli dö-

nüştüren fotoğrafın, diğer sanatlar 

gibi kendine has bir dili var mıdır? 

Özcan Yurdalan bu soruyu fotoğra-

fın tek bir dili o
lmadığı, ancak onun 

dillerinden bahsedilebileceği şeklin-

de cevapladı. Gezi fotoğrafları ya da 

belgesel fotoğrafları onun dillerin-

den sadece bazıları.

Yurdalan’a göre her fotoğraf bir bel-

ge. Ama her belge, gerçeğin kendisi 

değil. Fotoğraf, fotoğraflanan olay ya 

da nesnenin hakikatinin değil fo
toğ-

rafçının gördüğü gerçekliğin kanıtı 

ona göre. Bu nedenle fotoğraf pekâlâ 

yalan söyleyebilir. Hatta en güçlü ya-

lanlar fotoğraf aracılığıyla söylenir.

Belgesel fotoğrafı tanımlayan Yurda-

lan her fotoğrafın bir belge değeri ta-

şıdığına ancak bir fotoğrafın “belge-

nın olayı etkileyip değiş-

tirdiğini dile getirdi.

Belgesel fotoğrafın etik 

boyutu en çok tartışılan ko-

nunlar arasında. Toplantıda 

bu konuda herkesin zihnine 

kazınmış bazı fotoğraflar üze-

rinden gündeme geldi. Fotoğ-

rafçı muhatap kaldığı bir haksız-

lığı fotoğraflamalı mı yoksa ona 

müdahale mi etmeli?

Öncelikle insanlığın tüm günahlarını 

onu fotoğraflayan kişiye yüklemenin 

doğru olmadığını vurgulayan Yur-

dalan, yine de fotoğrafçının insan 

olduğunu unutmaması, ötekinin ye-

rine koyabilmesi gerektiği şeklinde 

cevapladı. Fotoğrafın konu edindiği 

haksızlığa dünyanın dikkatini çekme 

ve bu konuda bir duyarlılık oluştur-

ma gücü bulunsa da bu soruyu şu 

şekilde sormanın daha ufuk açıcı 

olacağını savundu: “Siz Afrika’daki 

açlıktan ölmek üzere olan o çocuk 

olsanız yahut Vietnam’da başına si-

lah dayanan o insan, ne yapılmasını 

isterdiniz?”

Belgesel fotoğrafın estetiğine de 

değinen Yurdalan, estetik kaygının 

fotoğrafın içeriğinin önüne geçme-

mesi gerektiğini belirtti. Bir anlam-

da belgesel fotoğrafı “sanat” alanı 

dışında konumlandırdı. Yurdalan, 

belgesel fotoğrafçının “sanatçılar” 

gibi fotoğrafın önüne geçmemesi 

gerektiğini belirtti.

Yurdalan’a göre fotoğrafçının iki 

maksadı vardır. Bir estetik görüntü 

yaratmak ya da bir hikâye kurmak. 

Birinci amaçla fotoğraf çeken fo-

toğrafçı hayatı estetize eder, görü-
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nerek, birinin hayatına dokunarak 

üretiliy
or. Dolayısıyla temas ettiğiniz 

hayatı anlamaya başlıyorsunuz ve 

tam da bu nedenle fotoğraf empati 

geliştirmemizi, öteki yerine koyarak 

düşünmemizi sağlıyor.

Yurdalan’a belgesel fotoğrafın ger-

çeklikle ilişkisi hususunda “gözlem 

yapanın gerçekliğe müdahil olup 

onu deforme ettiği” tespitinden ha-

reketle fotoğrafta “bakan ile bakılan” 

arasındaki diktonomiyi azaltacak bir 

yöntem önerisi olup olmadığı sorusu 

geldi. Pierre Bourideu’nun “katılım
cı 

gözlem” kavramının ışığında, fotoğ-

rafçının olayı değiştirmeyecek kadar 

kendini silikleştirmesinin bu gerili-

mi azaltabileceğini söyledi Yurdalan. 

Yurdalan belgesel fotoğrafçının ko-

nusuyla hemhal olması, nüfuz etmesi 

gerektiğini ifa
de etti: “

Başka türlüsü, 

gezi fotoğrafıdır, ‘geçerken çekilen 

fotoğraflar’ ise bir nevi hırsızlıktır, 

çünkü fotoğrafı çekileni nesneleşti-

rir.”

Yurdalan bu konuda genel olarak iki 

görüş olduğunu söyledi. Birincisi 

“fotoğraf çeken edilgendir, müda-

hale edemez.” Diğer görüşe göre 

fotoğrafçının orada olması bile 

olaya müdahaledir. Hatta fotoğ-

rafı çekilenin bunun farkında 

olması bile olayı değiştirir. 

Nitekim bazen sadece ga-

zeteciler orada diye, bazı 

bölgelerde şiddetin arttığı 

belirtilir. Böylece Yurda-

lan, her seçmenin bir 

müdahale olduğunu ve 

fotoğrafçının varlığı-
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alanında yetkin konukların çağrıla-

cağı dizinin ilk konuğu sinema eleş-

tirmeni ve tarihçisi Burçak Evren’di.

Programın başlarında sinemaya 

başlama serüvenini, sinemaya bakı-

şının zaman içinde nasıl değiştiğini 

anlatan Burçak Evren, çıkardığı si-

nema dergilerinin Türkiye’de sine- 

manın gelişimine yaptığı katkılardan 

da bahsetti. 
1969 yılında gazeteci-

liğe başlayan Evren’in kişisel hayat 

hikâyesi ile Türkiye’nin dönüşüm 

süreci paralellik gösterdiği için prog-

ram çerçevesinde yazarın anlattık-

ları üzerinden Türkiye’deki tarih-

sel gelişimi takip etmek de müm-

kündü. Yönünü Batı’ya doğrul-

tan Türkiye’nin modernleşme 

sürecinde yaşadığı sıkıntılar, 

toplumsal hayattaki kutup-

laşma, sınıf farklılıklarının 

keskinleşmesi, iktidara ge-

len partilerin politik
aları-

nın sokağa yansımaları 

gibi sosyolojik bir araş-

tırmanın konusu ola-

bilecek pek çok başlık 

da Evren’in anlat-

tıkları 
üzerinden 

nümlerin arkasındaki nedenlerle 

ilgilenmez, oradan estetik bir görün-

tü yakalamak ister sadece. Yurdalan 

belgesel fotoğrafçının önceliğinin 

hikâye kurmak olduğunu dile ge-

tirdikten sonra günümüzün masal 

anlatıcılarının belgesel fotoğrafçılar 

olduğunu belirtti. Bu kaygıyı güden 

bir fotoğrafçının didaktik olmaktan 

nasıl kurtulacağı şeklindeki bir soru-

yu, bunun tek yolunun fotoğrafçının 

görüntünün diline hâkim olmasın-

dan ve hikâyesini anlatırken imgeleri 

kullanabilmesinden geçtiği şeklinde 

cevapladı. Ancak böylece belgesel 

fotoğrafı propaganda serisi olmak-

tan çıkarıp derinlik kazandırabilir.

Türkiye’de yaygın fotoğraflama tar-

zının, hayatı estetize eden fotoğraf-

lama tarzı olduğu tespitini yapan 

Yurdalan, bilhassa 70’lerde başla-

yan “hikâyeci fotoğraflama”nın 80 

sonrası apolitize ortamda kesinti-

ye uğradığını söyledi. 2000’li yıllarda 

ise belgesel fotoğrafın hem dünyada 

hem de Türkiye’de bir trend yakala-

dığını belirtse de, bunun da belgesel 

fotoğrafın içinin boşaltılm
asına ne-

den olduğuna dikkat çekti. O
ryanta-

lizmin, bu anlamda günümüz fotoğ-

rafçılarının en büyük handikapı ol-

duğunu belirtti.

SAM Türkiye’
de Sinema Dergiciliği

Türkiye’de Sinema 

Dergiciliğinin Tarihi

Burçak Evren

15 Ocak 2011

Değerlen
dirme: Barış Saydam

Bilim
 ve Sanat Vakfı Sanat Araştır-

maları Merkezi bünyesinde faaliyet 

gösteren Türk Sineması Araştırma-

ları ekibinin “Türkiye’de Sinema 

Dergiciliği” başlığıyla hazırladığı ve 

nın olayı etkileyip değiş-

tirdiğini dile getirdi.

Belgesel fotoğrafın etik 

boyutu en çok tartışılan ko-

nunlar arasında. Toplantıda 

bu konuda herkesin zihnine 

kazınmış bazı fotoğraflar üze-

rinden gündeme geldi. Fotoğ-

rafçı muhatap kaldığı bir haksız-

lığı fotoğraflamalı mı yoksa ona 

müdahale mi etmeli?

Öncelikle insanlığın tüm günahlarını 

onu fotoğraflayan kişiye yüklemenin 

doğru olmadığını vurgulayan Yur-

dalan, yine de fotoğrafçının insan 

olduğunu unutmaması, ötekinin ye-

rine koyabilmesi gerektiği şeklinde 

cevapladı. Fotoğrafın konu edindiği 

haksızlığa dünyanın dikkatini çekme 

ve bu konuda bir duyarlılık oluştur-

ma gücü bulunsa da bu soruyu şu 

şekilde sormanın daha ufuk açıcı 

olacağını savundu: “Siz Afrika’daki 

açlıktan ölmek üzere olan o çocuk 

olsanız yahut Vietnam’da başına si-

lah dayanan o insan, ne yapılmasını 

isterdiniz?”

Belgesel fotoğrafın estetiğine de 

değinen Yurdalan, estetik kaygının 

fotoğrafın içeriğinin önüne geçme-

mesi gerektiğini belirtti. Bir anlam-

da belgesel fotoğrafı “sanat” alanı 

dışında konumlandırdı. Yurdalan, 

belgesel fotoğrafçının “sanatçılar” 

gibi fotoğrafın önüne geçmemesi 

gerektiğini belirtti.

Yurdalan’a göre fotoğrafçının iki 

maksadı vardır. Bir estetik görüntü 

yaratmak ya da bir hikâye kurmak. 

Birinci amaçla fotoğraf çeken fo-

toğrafçı hayatı estetize eder, görü-
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lerinin magazine ağırlık verdiğini, 

bültenlere dayalı tanıtım
 yazıları 

yayınladıklarını ve eleştirinin işlevi-

nin kalmadığını da sözlerine ekledi. 

Son olarak, “Herşeye rağmen, bugün 

imkânım olsa yine de bir sinema 

dergisi çıkarırdım” diyen Evren, si-

nema konusundaki varolan karam-

sar tabloya karşın ileriye yönelik 

umutlarını da aktardı.

1970’lerden  

Günümüze 

Türkiye’de Sinema 

Dergiciliği ve  

Sinema Yazarlığı

İhsan Kabil

5 Mart 2011

Değerlen
dirme: Sümeyye Cansız

İhsan Kabil, ilk gençlik yıllarında 

bir şeyleri keşfetme ve kendine yol 

çizme noktasında okulu Darüşşa-

faka Lisesi’nin önemli bir yeri ol-

duğunu söyleyerek konuşma-

sına başladı. Okulun öğren-

cilere sunduğu imkânların 

entelektüel zihin yapısının 

gelişmesinde ve belli kaza-

nımlar elde edilmesinde 

payının büyük olduğunu 

ifade etti. 
12 Mart’tan 

sonra siyasî atmosferin 

değişmesiyle birlikte 

reddedip “Batıya yönelen” ve aslında 

Türkiye’nin modernleşme sürecin-

de taşların bir türlü yerli yerine otur-

mamasından kaynaklanan yerelden 

beslenmeyip evrensele ulaşmayı 

hedefleyen ve dönemin entelektü-

elleri arasında yaygınlık kazanan 

bir görüşün çıkmazları da Evren’in 

programda anlattıklarıyla daha da 

görünür kılınıyor. Türkiye’nin ya-

şadığı tezatlar, Evren’in çıkardığı 

dergilerde ve yazdığı gazetelerde de 

aynen devam ediyor. 1980’lerdeki 

Gelişim Sinema dergisi Cahiers du 

Cinema’nın felsefesine sadık kala-

rak, sinema dergiciliğinde Fransız 

ekolünü Türkiye’ye uyarlamaya ça-

lışıyor; ama bir devamlılık sağlana-

mıyor ve dergi bir seneyi doldurma-

dan yayından kalkıyor. Yeşilçam’ın 

çöküşünü hazırlayan süreç sinema 

dergiciliği alanında da çöküşün ha-

bercisi oluyor. Ülkede sinema salon-

ları kapanıp film
 üretimi düşerken, 

Fransız ekolüne bağlı bir derginin 

de ömrü kısa oluyor. Ötelenen ve 

aşağılanan ülke sinemasının aslında 

sinemanın her alanında belirleyici 

bir rol oynadığının da bir anlamda 

göstergesi olan bu gelişme, kuşku-

suz içeriyi görmezden gelip dışarıyla 

yetinmeye çalışmanın da acı bir fa-

turasına dönüşüyor.

Programda Osmanlı dönemindeki 

sinema dergiciliğinden günümüz-

deki sinema dergilerine değin uzun 

bir tarihsel aralığı kendi gözlemle-

riyle bizlere aktaran Burçak Evren, 

bir yandan da Türkiye’de eğitim
 

alanında yaşanan eksikliklerin sine-

ma alanına yansımalarına da vurgu 

yaptı. S
adece pratik anlamda teknik 

eleman eksikliğinin değil, kuram ve 

teori anlamında da ciddi şeyler üre-

tecek, araştıracak ve yazacak insan-

ların yokluğunun da sinemamızda 

büyük bir sorun yarattığına dikkat 

çekti. Günümüzdeki sinema dergi-

okunabilir. Bu açıdan ba-

kıldığında, Amerikan film
-

lerinin piyasaya egemen ol-

duğu, sinemanın sadece bir 

eğlence aracı olarak görüldü-

ğü, film
lerdeki sosyolojik alt-

metinlerin görmezden gelindiği 

bir dönemde sinemayla tanışan 

birinin daha sonra Fransızların 

ünlü sinema dergisi Cahiers du 

Cinéma doğrultusunda bir dergi çı-

karmaya çalışması anlam buluyor.

Neredeyse kırk yıldır bu mesleğin 

içinde yer alan Evren’in gözlemleri 

ve deneyimleri sinemanın bir eğlen-

ce aracından politik
 bir ifade aracı-

na dönüşmesinin izdüşümlerini de 

bizlere sunuyor. Ömer Lütfi Akad, 

Metin Erksan, Atıf Y
ılmaz, Halit R

efiğ 

gibi yönetmenlerin Türk sineması-

nın dilini bulma sürecinde oynadık-

ları öncü rol, Ulusal Sinema kavramı, 

Sinematek’in kuruluş serüveni, Yeni 

Sinema dergisinin çıkışı, sinema ya-

zarları ve yönetmenler arasındaki fi-

kir ayrıklıkları, Yılmaz Güney’in olay 

yaratan film
leri gibi döneme damga-

sını vurmuş bir dizi olayın sinemanın 

gelişmesindeki etkisini de Evren’in 

anlattıklarından gözlemleyebiliyo-

ruz. Çeşitli k
aynaklardan parça parça 

okuduğumuz bütün bu gelişmeler, 

Evren’in sosyal gelişmeleri de es geç-

meden anlattığı kişisel yolculuğuyla 

birlikte bütünlük kazanıyor.

Bununla birlikte, Sinematek Der- 

neği’nin işleyişindeki ve Yeni Sine-

ma dergisinin felsefesindeki, ulusalı 

okuldaki canlı, 
renk-

li, kültürel, entelektüel 

ortamın yerini sığlığa ve 

yeknesaklığa 
bıraktığını 

belirtti.

Sinema dergiciliğine başla-

masında  en büyük etkenin 

ise Atilla
 Dorsay’ın o dönem 

Cumhuriyet’te haftalık olarak 

yayımlanan sinema yazıları ol-

duğunu söyleyerek konuşmasına 

devam eden Kabil, sinemaya ilgisi-

nin ve merakının ciddiyet kazan-

masıyla birlikte dergicilik boyutu-

nun da başladığını dile getirdi. İlk 

sinema dergisini okul yıllarında git-

tiği Dostlar Tiyatrosu’nda keşfetti: 

Gerçek Sinema. Böylece sinema ki-

taplarına yöneldiğini söyleyen Ka-

bil, o
 dönemde çıkan Yeni Sinema 

ve zor bulunan Çağdaş Sinema der-

gisini takip eder… Bu dergilerin ge-

nelde sol çizgide ve Batıcı bir bakış 

açısına sahip dergiler… İlerleyen 

zamanlarda Maoist bir çizgiye ka-

yarak o minval üzere yazıların çıktı-

ğını ve artık sinema üzerinden siya-

set yapılmaya başlandığını vurgula-

yan İhsan Kabil, sinema dergiciliği-

nin dönemin siyasî ortamından 

büyük ölçüde etkilendiğinin altını 

çizdi.

Diğerlerinden farklı olarak ulusal bir 

çizgiye sahip ve Türk sineması ağır-

lıklı yazıların çıktığı Gerçek Sinema 

dergisini görüyoruz. Kendi deyimiy-

le Batıcı sol perspektifte
n ileri gitme-

yen bu dergi üzerinden yerli olanın 

dahi Batı’ya dönük bir zihin hareke-

tiyle inşa edilmeye çalışıldığını dile 

getiren Kabil, öte yandan o yıllarda 
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lerinin magazine ağırlık verdiğini, 

bültenlere dayalı tanıtım
 yazıları 

yayınladıklarını ve eleştirinin işlevi-

nin kalmadığını da sözlerine ekledi. 

Son olarak, “Herşeye rağmen, bugün 

imkânım olsa yine de bir sinema 

dergisi çıkarırdım” diyen Evren, si-

nema konusundaki varolan karam-

sar tabloya karşın ileriye yönelik 

umutlarını da aktardı.

1970’lerden  

Günümüze 

Türkiye’de Sinema 

Dergiciliği ve  

Sinema Yazarlığı

İhsan Kabil

5 Mart 2011

Değerlen
dirme: Sümeyye Cansız

İhsan Kabil, ilk gençlik yıllarında 

bir şeyleri keşfetme ve kendine yol 

çizme noktasında okulu Darüşşa-

faka Lisesi’nin önemli bir yeri ol-

duğunu söyleyerek konuşma-

sına başladı. Okulun öğren-

cilere sunduğu imkânların 

entelektüel zihin yapısının 

gelişmesinde ve belli kaza-

nımlar elde edilmesinde 

payının büyük olduğunu 

ifade etti. 
12 Mart’tan 

sonra siyasî atmosferin 

değişmesiyle birlikte 
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bir hissediş olarak bakan İhsan Kabil 

neyi ne kadar ortaya koyabildiğini-

zin ve samimiyetinizin, nereye kadar 

gitmek istediğinizin bir göstergesi 

olduğunu belirtti. Kalıcı olanı, din-

ginliği yakalamaya çalıştığını ama 

artık bu keşmekeş ortamda bu de-

ğerlerin yittiğ
ini, muazzam bir kar-

maşıklık içinde yaşandığını dile geti-

rerek 
sözlerini bitirdi.keşfettiği diğer bir derginin de Mesut 

Uçakan’ın beş sayılık çıkardığı bir si-

nema dergisi olduğunu ifade etti.

Yetmişlerde sinema dergiciliğinde 

bir diğer tarafı da Robert Kolejlilerin 

çıkardığı Görüntü Dergisi etrafında 

toplanan, sonrasında radikal bir sol 

anlayışıyla Genç Sinema dergisini 

çıkartan grup oluşturuyordu. Kabil, 

ideolojinin sinemaya ne kadar çok 

nüfuz ettiğini, muazzam bir kamplaş-

manın yaşandığını, hem bir dinamik-

liğin hem de bir darlaşmanın olduğu 

bir ortamın varlığını dile getirdi.

Gelişim Dergisi’ndeki serüvenini de 

anlatan İhsan Kabil, dergiye çeviri 

yaparak başladığından, sonraki sü-

reçte ise derginin editöryel grubuna 

dâhil olduğundan bahsetti. 
Aynı 

zamanda yayın hayatına başlayan 

Ve Sinema isimli, sol bir çizgiden 

ziyade varoluşsal bir kaygıyla çı-

kan dünya sineması ağırlıklı ve 

ciddi bir dergide yer aldığını 

belirtti. Hem sinemada yeni 

akımları ele aldıklarını hem 

de tarihî anlamda ayrıksı 

olanı yakalamaya çalış-

tıklarını dile getiren Ka-

bil, yapmaya çalıştıkları 

şeyin kalıcı bir söylem 

oluşturmak olduğunu 

sözlerine ekledi.

Sinema dergicili-

ğine bir sevda işi, 

okuldaki canlı, 
renk-

li, kültürel, entelektüel 

ortamın yerini sığlığa ve 

yeknesaklığa 
bıraktığını 

belirtti.

Sinema dergiciliğine başla-

masında  en büyük etkenin 

ise Atilla
 Dorsay’ın o dönem 

Cumhuriyet’te haftalık olarak 

yayımlanan sinema yazıları ol-

duğunu söyleyerek konuşmasına 

devam eden Kabil, sinemaya ilgisi-

nin ve merakının ciddiyet kazan-

masıyla birlikte dergicilik boyutu-

nun da başladığını dile getirdi. İlk 

sinema dergisini okul yıllarında git-

tiği Dostlar Tiyatrosu’nda keşfetti: 

Gerçek Sinema. Böylece sinema ki-

taplarına yöneldiğini söyleyen Ka-

bil, o
 dönemde çıkan Yeni Sinema 

ve zor bulunan Çağdaş Sinema der-

gisini takip eder… Bu dergilerin ge-

nelde sol çizgide ve Batıcı bir bakış 

açısına sahip dergiler… İlerleyen 

zamanlarda Maoist bir çizgiye ka-

yarak o minval üzere yazıların çıktı-

ğını ve artık sinema üzerinden siya-

set yapılmaya başlandığını vurgula-

yan İhsan Kabil, sinema dergiciliği-

nin dönemin siyasî ortamından 

büyük ölçüde etkilendiğinin altını 

çizdi.

Diğerlerinden farklı olarak ulusal bir 

çizgiye sahip ve Türk sineması ağır-

lıklı yazıların çıktığı Gerçek Sinema 

dergisini görüyoruz. Kendi deyimiy-

le Batıcı sol perspektifte
n ileri gitme-

yen bu dergi üzerinden yerli olanın 

dahi Batı’ya dönük bir zihin hareke-

tiyle inşa edilmeye çalışıldığını dile 

getiren Kabil, öte yandan o yıllarda 

Sanat Araştırmaları Merkezi 

GİRİŞ SEMİNERLERİ
İslam Sanatının Gelişimi  Aziz Doğanay 

TEMEL SEMİNERLER
Divan Edebiyatına Giriş Berat Açıl

Edebiyat Konuşmaları Hasanali Yıldırım

Edebiyat ve İktisat Mustafa Özel

Müzik Düşüncesi ve Tarihi Yalçın Çetinkaya

Sinema Tarihi İhsan Kabil

Şiir Sanatı M. Lütfi Şen

ÖZEL SEMİNERLER
Edebiyat ve Toplumsal Değişme M. Fatih Andı

Hat Sanatı ve İslam Mimarisi İrvin Cemil Schick

Mesnevî Okumaları II İsmail Güleç

Modern Osmanlı Edebiyatında 

  Eleştirel Söylemin Oluşumu Fatih Altuğ

Senaryo Yazmak II Gökhan Yorgancıgil

Sinema ve Şiir Faysal Soysal

OKUMA GRUPLARI
Çocuk Edebiyatı Okumaları Melek E. Günyüz

ATÖLYELER
Hayal Perdesi Atölyesi İhsan Kabil  
 Murat Pay

Kısa Film Atölyesi Faysal Soysal

Müzik Odası Yalçın Çetinkaya

Sanat Tarihi Atölyesi Ayşe D. Taşkent

 Nicole Nur Kançal

Senaryo Atölyesi Gökhan Yorgancıgil

Şiir Sanatı Atölyesi M. Lütfi Şen



44

Rübai
Fuzûlî

Ser-menzil-i her murâda reh-berdir ışk

Keyfiyyet-i kemâle mazhardır ışk

Gencine-i kâinâta gevherdir ışk

Tahkikte hem zât-ı mutahhardır ışk

TAM Tez/M
akale

 Sunumlar

Anadolu’da  

Kızılbaş Kimliğinin  

Kökenleri:  

Türkmenler  

(1447-1514)

Rıza Yıldırım

17 Ocak 2011

Değerle
ndirme: Faruk Yaslıçimen

Rıza Yıldırım, 2008 yılında Bilkent 

Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ha-

zırladığı Kızılbaş kimliğinin köken-

leri hakkındaki doktora tezini biz-

lere sundu. Tezin İngilizce orijinal 

başlığı şöyledir: “Turkomans Bet-

ween Two Empires: The Origins 

of the Qızılbash Identity in Ana-

m
o
l
a



TAM Tez/M
akale

 Sunumlar

Anadolu’da  

Kızılbaş Kimliğinin  

Kökenleri:  

Türkmenler  

(1447-1514)

Rıza Yıldırım

17 Ocak 2011

Değerle
ndirme: Faruk Yaslıçimen

Rıza Yıldırım, 2008 yılında Bilkent 

Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ha-

zırladığı Kızılbaş kimliğinin köken-

leri hakkındaki doktora tezini biz-

lere sundu. Tezin İngilizce orijinal 

başlığı şöyledir: “Turkomans Bet-

ween Two Empires: The Origins 

of the Qızılbash Identity in Ana-

tolia (1447-1514)”. Yıldırım’a göre 

Kızılbaş meselesi hem Osman- 

lı’nın din yorumunu daha katı bir 

Sünniliğe doğru kaydırması hem de 

zamanının başat siyasî meselele-

rinden biri olması hasebiyle büyük 

önem arzediyordu. Örneğin, şayet 

askerî ve ideolojik bir tehdid olarak 

Kızılbaş baskısı oluşmasaydı, Yavuz 

Sultan Selim hiç padişah olamaya-

bilirdi. Zira beklentiler Şehzâde 

Ahmed’in tahta çıkacağı yönün-

deydi. Benzer şekilde, bu mesele 

zamanımızın artık kaybolmaya yüz 

tutmuş Alevi-Sünni kamplaşması-

na da zemin teşkil etmiş ve bugü-

nün Türkiye’sindeki İslâm ve Sün-

niliği yaşama ve anlama tarzlarını 

da etkilemiştir.

Kızılbaş kimliğinin oluşumundaki 

iki esaslı âmil, O
smanlı Devleti’nin 

merkezî ve bürokratik bir yapıya 

geçişi ve Erdebil Tekkesi’nde yaşa-

nan dönüşümü müteakip Safevi-

lerin yükselişidir. Osmanlı Beyliği 

başlangıçta, belli tasavvuf anlayış-

larını benimsemiş tarikatlar ve bu 

tarikatlardan etkilenen aşiretlerle 

ittifa
k halindedir. Ancak, beylikten 

devlete geçiş sürecinde giderek 

merkezileşen devlet, aşiret unsur-

larıyla zıtlaşmaya başlar. Aşiret ya-

pısı, içine nüfuz edilemez karakteri 

nedeniyle merkezî bürokratik dev-

letlerin kabul edemeyeceği yapılar-

dır. Bir devletin güçlü kalabilmesi, 

bu alternatif odakları parçalayıp 

bünyesinde eritebilmesine bağlı-

dır. Devletin bürokratikleşmesi ve 

kuruluş dinamiklerine yabancılaş-

ması, Türkmen aşiretlerin Osman-

lı Devleti’ne karşı alternatif güç 

odaklarına kolayca eklemlenebil-

melerine imkân tanır. Yıldırım’a 

göre, Anadolu’daki diğer aşiretlerin 

Osmanlı’ya karşı Karamanoğul-

ları’nı desteklemesinin ardında 

bu yatar. Fakat paradoksal olarak, 

Karamanoğulları’nın 
Osmanlı-

lar gibi bir emperyal yapı haline 

gelememesinin nedeni, bürok-

ratikleşme sürecini tamamla-

yamaması ve aşiret konfede-

rasyonu yapısını devam et-

tirmesidir. Mesela Aykutlu 

Beyliği ve Barsaklar devle-

tin içinde eritilip
 kendine 

bağlı insanlar haline ge-
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yaşama biçimi esas alınmak su-

retiyle devletin temsil ettiğinden 

“farklı” bir din anlayışının benim-

senmesiyle gerçekleşir. Yıldırım’a 

göre bu, Lévi-Strauss’un ifade etti-

ği “bilinçsiz yapılar”ın farklılaşma-

sı sürecidir. Bu konuyla ilgilenenler 

ayrıca, Ayfer Karakaya Stump’un 

aynı sene ve aynı konu üzerine 

Harvard Üniversitesi’nde hazırla-

dığı “Subjects of the Sultan, Dis-

ciples of th
e Shah: Formation and 

Transformation of the Kizilbash/

Alevi Communities in Ottoman 

Anatolia” başlıklı doktora tezini de 

inceleyebilirler.

Osmanlı  

Hakimiyetinde Revan  

(1724-1746)

Raif İvecan 

21 Şubat 2
011

Değerle
ndirme: Tubanur Saraçoğlu

Raif İvecan ile Marmara Üni- 

versitesi’nde hazırladığı dok-

tora tezi bağlamında, 18. 

yüzyılın ilk yarısında Os-

manlı hakimiyetindeki Re-

van üzerine tartışıldı. İv
e-

can, Marmara Üniversi-

tesi Tarih Bölümü’nde 

2007 yılında tamamla-

dığı “Osmanlı Haki-

başlar. Ve Anadolu’da Osmanlı’nın 

merkezileşmesi nedeniyle mutsuz 

ve kendini devletten dışlanmış his-

seden Türkmen aşiretler, Erdebil 

Tekkesi’nin saygınlığı üzerinden 

hareket eden Şeyh Cüneyd akımı-

nın etkisine girer. Böylece aşiret ve 

bürokratik yapı arasındaki zıtlık
tan 

neşet eden doğal siyasî muhalefet, 

mezhebî ve ideolojik bir boyut ka-

zanır. İşte yaşanan bu mezkur geri-

limler neticesinde Kızılbaş kimliği 

ortaya çıkar.

Yıldırım bu bağlamda Alevilik ko-

nusuna da kısaca değinir. Zira hem 

Bektaşilerin yabancılaşması hem 

de Alevi kimliğinin oluşum ya da 

dönüşümü de bu süreçle alakalı-

dır. Erdebil Tekkesi’nden ayrılan 

Somuncu Baba’nın Anadolu coğ-

rafyasındaki güzergahına bakıldı-

ğında çıkan harita bugün Alevile-

rin yaşadığı yerlere işaret etmekte-

dir. Başka bir ihtimal ise Türkmen 

aşiretlerin zaten orada ikamet edi-

yor olmaları ve Şeyh Cüneyd’in bı-

raktığı tohumların onlar arasın-

da hayat bulmasıdır. İlginç olan, 

yıllar boyunca İran’da silahlı er-

kin başında yer alan Kızılbaşlar-

dan bugün İran’da eser kalmama-

sıdır. Ama Aleviler Anadolu’da hâlâ 

mevcuttur. Yıldırım’a göre bunun 

sebebi olarak Kızılbaşların kökeni-

nin Anadolu’da olma ihtimali dü-

şünülebilir. Bununla birlikte Çaldı-

ran Savaşı’ndan sonra İran’daki Kı-

zılbaşlar Şah İsmail’in
 de tercihiyle 

on iki imam Şiiliğ
ine kayarlar. Za-

ten Kızılbaşların tasavvufî düşün-

cesi, hukuk üretebilecek nitelikte 

bir inanış da değildir.

Ele aldığı konuyu tarihî ve antro-

polojik yöntemlerle inceleyen Rıza 

Yıldırım, tezini yapısalcı bir zemin 

üzerine inşa eder. Aşiret ve bürok-

ratik yapılar arasındaki “doğal zıt-

lık”, muhalif 
Kızılbaş kimliğinin 

oluşumuna ve belli bir din anlayı-

şını geliştirmesine yol açar. Bu du-

rum, göçebe aşiret yapısının dini 

tirilmemiştir. Osmanlı 

örneğinde, 
Türkmen 

aşiretler alternatif b
ir güç 

odağı teşkil ettiği için dev-

let tarafından bölünmeye 

çalışılır. Yörükler Rumeli’ye 

gönderilir. Anadolu’da kalan 

Türkmenlerse yaşam tarzları 

ve mekânları değişmediği için 

potansiyel bir tehlike olarak 

kalır. İşte burada Safeviler, bu al-

ternatif g
üç odağının sığınabileceği 

bir eksen olarak ortaya çıkar. Zira 

onlar da benzer bir yapıya sahiptir. 

Örneğin Şah İsmail’in
 Çaldıran Sa-

vaşı’ndaki ordusuna bakıldığında, 

ordunun oymakların biraya gelme-

siyle oluşan bir aşiret konfederas-

yonu olduğu görülür: Sağ kanatta 

Şamlılar, sol kanatta Ustacalılar, 

ortada aşiretlerden seçilmiş en iyi 

silahlılar olan Kurçiler ve başla-

rında Şah İsmail... 
Bu durum Şah 

Abbas’a kadar devam eder.

Ancak Türkmen aşiretlerin Şah 

İsmail’e yönelmeleri, sadece siyasî 

bir ittif
ak değildir. İdeolojik bağlılık

 

içeren bir yönü de vardır. Yıldırım’a 

göre, siyasî olaylar ve tarihî süreç-

ler toplumsal inanışları şekillen-

direbilir. İşte bu bağlamda Şeyh 

Safiyyüddin’in Osmanlı Beyliği’yle 

çağdaş Erdebil Tekkesi’nin yaşadı-

ğı dönüşüm öne çıkmaktadır. Dört 

nesil boyunca Ortadoğu’nun sa-

raylarında saygı gören bu dergâh, 

tasavvufî anlamda Sünnî iken, 

Fatih Sultan Mehmed’in tahta 

çıkışıyla aynı dönemde Şeyh Cü-

neyd önderliğinde Şii, Mehdici ve 

milita
rist bir karakter kazanmaya 

miyetinde Revan (1724-

1746)” başlıklı doktora te-

zinde, günümüzde Erme-

nistan sınırları içinde bulu-

nan Erivan ve çevresini kap-

sayan Revan Eyaleti’nin, son 

kez Osmanlı to
praklarına katıl-

dığı 18. yüzyıl sonlarındaki duru-

munu ele almaktadır. Tezde böl-

genin demografik ve ekonomik ya-

pısına odaklanılmıştır.

Tezde, bölgenin nüfus değişikli-

ği döneme ait ta
hrir defterlerinden 

takip edilerek ortaya koyulmaya ça-

lışılıyor. Öncelikle, fetihten hemen 

sonra tutulan tahrir defterlerinde-

ki bazı bilgilerin, bu kayıtların sa-

vaş sebebi ile aralıklı olarak tutul-

duğunu gösterdiğini vurgulayan, 

bu durumun mevcut bilgilere ihti-

yatlı yaklaşmayı zorunlu kıldığına 

dikkat çeken İvecan, bölge nüfusu-

nun önemli bir kısmının savaş do-

layısıyla göç ettiği tespitinde bulu-

nuyor. Ülkeyi terk eden gruplar, ek-

seriya, göçebe yaşayan topluluklar 

veya aşiret bağlantısına sahip ke-

simler. Bölgeden Anadolu toprak-

larına göç, öteden beri devam et-

mekle birlikte ele alınan dönem-

de bunun hızlanması savaş tehdi-

di ile izah edilebilir. Ayrıca, sade-

ce Anadolu’ya değil İran tarafları-

na doğru da göçler söz konusudur. 

İran’a yapılan göçlerin daha çok Şii 

kökenli kesimler arasında yaygın 

olduğu söylenebilir.

Osmanlı yönetiminin bu durum 

karşısındaki tavrına bakıldığında, 

bölgeden göç edilmesine sıcak bak-

madığı, Revan Eyaleti’nin şenlen-
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2007 yılında tamamla-
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pılmıştır. Revan’daki Hanlar mu-

kataaların başına geçirilerek mem-

nuniyetsizlikleri hafifle
tilm

eye ça-

lışılmışsa da kısa bir süre Osmanlı 

idaresinde kalan Revan Eyaleti’nde 

tam olarak Osmanlı sistemi yer-

leşememiştir. Bu nedenle izleri-

ni daha sonraki dönemlerde takip 

etmemiz pek mümkün görünme-

mektedir. Osmanlı’nın bölgeden 

çekilmesi ile hanlar ortaya çıkmış 

ve bu hanlar Rusya’nın uyguladığı 

politik
alar neticesinde tek tek orta-

dan kaldırılmışlardır.

İttihat ve Terakki’nin 

Azınlıklar Politikası: 

Rumlar

Ahmet Efiloğlu

21 Mart 2011

Değerle
ndirme: Seda Karavuş

Osmanlı 
coğrafyasının 

ö- 

nemli bölgelerinden Balkan-

lar, 19. ve 20. yüzyıllarda Os-

manlı Devleti için büyük 

problemlerin yaşandığı bir 

bölge olmuştur. Bu sıkıntı-

nın doğmasına zemin ha-

zırlayan saiklerden biri-

si özellikle Avrupa’da 

başlayıp Osmanlı’ya 

da sirayet eden milli-

yetçilik meselesidir. 

Bu durum Osmanlı 

dirilmesi yönünde bir politik
a ta-

kip ettiği görülmektedir. Eyalet, Rus 

tehlikesine karşı Osmanlı’nın ken-

di toprak güvenliğini korumak ba-

kımından önemli bir stratejik mev-

kidir. Bölgenin nüfus yapısı ince-

lendiğinde fetihten sonra köyle-

rin %40’ının boşaltıld
ığı kayıtlar-

dan ortaya çıkmıştır. Boşaltıla
n 

köylerin isimleri ise göç eden nü-

fusun büyük bir bölümünün Türk-

men köyleri olduğunu göstermek-

tedir. Bununla birlikte ticaretle uğ-

raşan gayrimüslimlerin de –özellik-

le İstanbul’a– göç ettiği anlaşılıyor. 

Osmanlı yönetimi bu durumu sı-

nırlandırmak için ticaret maksadıy-

la İstanbul’a gelmek isteyenlerde 

bir vekil bulmaları şartını aramıştır. 

Bölge nüfusunun korunmasını iste-

yen Osmanlılar, göç eden topluluk-

ların geri çağrılması için de çeşit-

li te
dbirler almış, yeni yerleşim yer-

lerine münadiler göndermiş, bölge-

deki vergilerde indirime gitmiştir.

Revan Eyaleti’nde tarım ve hay-

vancılık önemli geçim kaynakları-

dır. Aras Nehri dolayısıyla bölge-

nin iklim çeşitlili
ğine sahip olma-

sı bir çok ürünün yetişmesine ola-

nak sağlamıştır. Bölgeden göç eden 

toplulukların daha çok hayvancı-

lıkla uğraşan göçebe gruplar olma-

sının üretimde hayvancılık oranını 

düşürdüğü söylenebilir. Ticaret ise 

savaştan dolayı zayıflamıştır.

İvecan’a göre, bölgenin idarî yapı-

lanmasında aşiretler önemli bir un-

surdur. Bölgenin tahriri yapıldıktan 

sonra mukataa sistemine geçiş ya-

miyetinde Revan (1724-

1746)” başlıklı doktora te-

zinde, günümüzde Erme-

nistan sınırları içinde bulu-

nan Erivan ve çevresini kap-

sayan Revan Eyaleti’nin, son 

kez Osmanlı to
praklarına katıl-

dığı 18. yüzyıl sonlarındaki duru-

munu ele almaktadır. Tezde böl-

genin demografik ve ekonomik ya-

pısına odaklanılmıştır.

Tezde, bölgenin nüfus değişikli-

ği döneme ait ta
hrir defterlerinden 

takip edilerek ortaya koyulmaya ça-

lışılıyor. Öncelikle, fetihten hemen 

sonra tutulan tahrir defterlerinde-

ki bazı bilgilerin, bu kayıtların sa-
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de– ilan edilen Meşrutiyet’in Rum-

ları bir Osmanlı vatandaşı yapmak-

ta yetersiz kalması yatmaktadır. Bu-

rada, Balkan Savaşları sırasında ve 

Trakya’nın geri alınışına kadar ya-

şanan süreçte Rumlar ile Müslüman 

ahali arasında yaşanan ciddi çatış-

malara şahit olan Osmanlı hükü-

metinin, bu olaylar karşısındaki tu-

tumunu sorgulayan Efiloğlu, hükü-

metin intikam meselesi yüzünden 

yaşanan olaylara seyirci kalmadığı-

nı ortaya koymaktadır. Rum göçüyle 

alakalı olarak, Balkan Savaşı sırasın-

da hükümetin Rumlara baskı yap-

tığı, onları sistemli bir şekilde orta-

dan kaldırdığı, yerlerinden edip göç 

ettirdiği şeklinde dile getirilen iddi-

aların gerçekleri yansıtmadığını dü-

şünen Efiloğlu, henüz başa geçmiş 

bir hükümetin, Trakya işgal altında 

iken ve daha Batı Anadolu’da asayi-

şi, sükuneti sağlayamamışken Rum-

lara yönelik böyle bir göç baskısı uy-

gulamasının söz konusu olamaya-

cağı kanaatinde.

Rum göçünde ikinci bir dalganın 

1913’ün sonu 1914’ün başında ger-

çekleştiğini ifade eden Efiloğlu te-

zinde, bu göçün sebeplerine ay-

rıntılı 
olarak değinmektedir. 

Muhacir iskanı, 1914’ün ilk 

başlarından itibaren asayişin 

bozulmaya başlaması, Rum-

ların boykot edilmesi, aha-

linin Rumlara göç baskısı 

ve Yunanistan’dan Rum-

lara gönderilen göçü teş-

vik edici mektuplar 

ikinci dalga Rum gö-

çünün sebeplerin-

rın Balkan Savaşı’nda ve sonrasın-

da Yunanistan’la işbirliği yapması, 

İttih
at ve Terakki hükümetinin tüm 

bu yaşananlar karşısındaki tavrı ve 

bütün bunlarla bağlantılı o
larak da 

Rum Göçü’nün nasıl gerçekleştiği 

konuları etrafında şekillenmektedir. 

İlk Rum göçünün 1913 yılında, Bal-

kan Savaşları’ndan hemen sonra 

Trakya’nın Osmanlı Devleti ta
rafın-

dan geri alınmasının ardından baş-

ladığını söyleyen Efiloğlu’na göre, 

bu göçü hazırlayan koşulları anla-

yabilmek için II. Meşrutiyet döne-

minde ve Balkan Savaşı öncesinde 

Rumların meşrutiyete, Müslüman-

lara karşı tavırlarının ne olduğunu 

ortaya koymak gerekmektedir. Me-

gali İdea’yı benimseyen Rumlar, 

Balkan Savaşı esnasında Bulgar ve 

Yunan ordularıyla işbirliği yaparak 

Müslüman ahaliye eziyet etmiştir. 

Rumların baskıları neticesinde yak-

laşık 100.000 civarında Müslüman 

Balkanlar’dan göç etmek zorun-

da bırakılmıştır. Ancak 1913 yılında 

Edirne’nin geri alınmasıyla tekrar 

geri dönmüşlerdir. Bu durum Müs-

lüman ahali ile
 Rumlar arasında bir 

intikam meselesine dönüşmüş ve 

Rumların can korkusundan dolayı 

göç etmelerine neden olmuştur.

Rumların devletten uzaklaşmaları-

nın, özellikle Trakya civarında yo-

ğun bir şekilde dernek ve vakıf etra-

fında örgütlenmelerinin ve silahlan-

malarının temelinde, Megali İdea 

fikrinin yanısıra –İttih
at ve Terakki 

hükümetinin politik
alarından ziya-

topraklarının muhtelif 

yerlerinde asırlarca ya-

şayan azınlıkların bazen 

isyan, bazen savaşlar ne-

ticesinde bazen de göç yo-

luyla birer birer Osmanlı 

Devleti’nden ayrılmasını be-

raberinde getirmiştir.

2007’de İstanbul Üniversitesi 

Tarih Bölümü’nde tamamladı-

ğı “İttih
at ve Terakki’nin Azınlık-

lar Politik
ası” başlıklı doktora tezi 

çerçevesinde Ahmet Efiloğlu ile yu-

karıda sözünü ettiğimiz problemler 

bağlamında Osmanlı Rumları üze-

rine konuştuk. Ana kaynak olarak 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden 

yararlanan Efiloğlu, arşivde Ermeni 

ve Rum azınlıklarının dışında diğer 

azınlıklarla, kendi deyişiyle gayri-

müslimlerle, ilg
ili b

elgelerin olma-

yışı nedeniyle tezinin içeriğini –her 

ne kadar tez başlığı azınlıklar politi-

kası olsa da– Rum göçü ve tehciri ile 

sınırlandırmıştır.

Efiloğlu’nun Osmanlı Rumları: Göç 

ve Tehcir başlığıyla kitap olarak da 

yayımlanacak bu tezi, genel olarak 

Balkan Savaşları’nın ve Birinci Dün-

ya Savaşı’nın (1912-1918) yaşandı-

ğı yıllarda bir Osmanlı azınlığı olan 

Rumların, Osmanlı Devleti ile
 Trak-

ya ve Batı Anadolu sahillerinde asır-

lardır birlikte yaşadıkları Müslüman 

ahali aleyhine gerçekleştirdikleri fa-

aliyetler üzerine odaklanmaktadır. 

Tez, bu aleyhte faaliyetlerin etkisiy-

le Rumlarla Müslüman ahali arasın-

da düşmanca duyguların tezahür 

etmesi, yaşanan çatışmalar, Rumla-

dendir. Burada, Balkan-

lar’dan gelen 270.000-

300.000 civarındaki Müs-

lüman muhacir nüfusun is-

kanının soruna dönüşmesi-

nin nedenleri ve hükümetin, 

muhacirleri iskan ederken 

Rumları göçe zorlayacak şekilde 

hareket edip etmediğini araştı-

ran Efiloğlu, muhacir iskanının 

Rum göçünün en önemli sebebi 

olduğunu ortaya koymaktadır. Zira 

hükümetin muhacirleri Trakya ve 

Batı Anadolu’da Rumların yoğun 

olarak yaşadığı bölgelere iskan et-

mesinin altında yatan saik Rumlara 

yönelik bir göç ettirme politik
asının 

varlığına işaret etmektedir. Hükü-

met bu şekilde, hem bu bölgelerde 

azalan Müslüman nüfusun artması-

nı hem de Yunanistan’la ciddi bir 

ilişki ağı içerisinde olan Rumlara 

karşı Trakya’nın güvenliğini sağla-

mayı amaçlamıştır.

Taşra Mekânı ve  

Siyasetin Silik Failleri 

(Trakya Örneği)

Sezai Ozan Zeybek

4 Nisan 2
011

Değerle
ndirme: Mustafa Sacid Öztürk

Open Üniversitesi Coğraya Bölü- 

mü’nde doktora çalışmasına devam 

eden Sezai Ozan Zeybek, Trakya’nın 

küçük bir ilçesinde yaptığı etnogra-

fik araştırmalarını bizlerle paylaş-

tı. Z
eybek, ilçede yer alan ve “tek bir 
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ötekinin yanında sınıflanıyor ama 

aslında ne o ne de bu olabilmiş “si-

lik özneler”dir.

Bu teorik girişin ardından Zey-

bek, Cumhuriyet dönemini ince-

liyor: Hem köyler hem de kent-

ler Türkiye’de ulusal projenin ba-

şat aktörleri olarak düşünülmüş, 

bu iki kesim Cumhuriyet coğrafya-

sının aslî mekânları olarak iş gör-

müştür. Türkiye’de kent ve köy ay-

rımı dışında yakın zamana kadar 

hiçbir ayrım tanınmamış, farklılık
-

lar hep bu iki ayrımın üzerinden 

anlatılm
ıştır. Cumhuriyet coğraf-

yasında, erken dönemde köy algı-

sını, kimi romanlar üzerinde tartı-

şan ve ikircikli bir yapının varlığın-

dan bahseden konuşmacı, bu yapı-

nın köylü-kentli arasında bir geri-

lim ortaya çıkarttığını ile
ri sürmek-

tedir. Diğer yandan kasabaların ve 

küçük ilçelerin rolüne bakıldığında, 

buraların başkasının hikâyesinde 

basit fig
ürler olarak anlaşıldığı gö-

rülmektedir. Zeybek’e göre taşra 

bu bağlamda, dönemin gazete-

lerinde, romanlarında tekerrü-

rün başladığı, hayatın kıyısın-

da kalan yerler olarak temsil 

edilmiştir.

Bugün, köylerin değişi-

min tetikleyicisi olma ro-

lünden bahsetmek zor-

dur. Zira, köy nüfusu gi-

derek azalmıştır. Kar-

şımızda yeni bir taş-

ra figürü vardır. Bu 

figür, büyükşehir-

bakışta kim olduğu değil, ne oldu-

ğu anlaşılanlar” üzerinden, modern 

tartışmaların hangi mekânları ve in-

sanları ön plana çıkarıp, hangileri-

ni tarihin arka odalarında etkisiz ve 

sessiz kıldığını sorgulamaktadır.

Konuşmasını iki kısma ayıran Zey-

bek, birinci kısımda taşra mekânının 

cumhuriyet coğrafyası üzerinde na-

sıl konumlandığı, nasıl anlaşıldığı ve 

bu mekânlara karşı algının ne oldu-

ğu üzerinde durdu. İkinci kısımda 

ise, yukarıda bahsedilen etnogra-

fik çalışma adına küçük bir ilçede-

ki hikâyeler bağlamında taşraya de-

ğindi. Bu kısımda Trakya’nın bir il-

çesinde yerel seçimler öncesinde 

yaptığı araştırmalarını ve gözlem-

lerini aktardı bizlere.

Burada, Frantz Fanon ve Jean-Paul 

Sartre arasındaki tartışmayı özet-

leyen Zeybek’ göre, Fanon, zencili-

ği diyalektik bir tartışmanın ikinci 

unsuru olarak ele alan, zencileri be-

yaz adamın anti-tezi olarak gören 

Sartre’ı eleştirir ve bu diyalektiğin 

tamamlandığını, tarihsel değişimi 

gerçekleştirecek öznenin susturul-

duğunu belirtir. Zeybek bu tartış-

madan yola çıkarak, öznenin etiy-

le kanıyla tarihi nasıl yazdığına de-

ğil, tarihin özneleri nasıl belirledi-

ğini anlatan temsillere odaklanıyor 

ve belirli anlatımların merkezinde 

hangi öznelerin yer aldığını sorgu-

luyor. Ona göre, kimi özneler, baş-

kalarının hikâyelerinde bir görünüp 

bir kayboluyor; bazen tarihi kah-

ramanın yanında yer alıyor bazen 

dendir. Burada, Balkan-

lar’dan gelen 270.000-

300.000 civarındaki Müs-

lüman muhacir nüfusun is-

kanının soruna dönüşmesi-

nin nedenleri ve hükümetin, 

muhacirleri iskan ederken 

Rumları göçe zorlayacak şekilde 

hareket edip etmediğini araştı-

ran Efiloğlu, muhacir iskanının 

Rum göçünün en önemli sebebi 

olduğunu ortaya koymaktadır. Zira 

hükümetin muhacirleri Trakya ve 

Batı Anadolu’da Rumların yoğun 

olarak yaşadığı bölgelere iskan et-

mesinin altında yatan saik Rumlara 

yönelik bir göç ettirme politik
asının 

varlığına işaret etmektedir. Hükü-

met bu şekilde, hem bu bölgelerde 

azalan Müslüman nüfusun artması-

nı hem de Yunanistan’la ciddi bir 

ilişki ağı içerisinde olan Rumlara 

karşı Trakya’nın güvenliğini sağla-

mayı amaçlamıştır.

Taşra Mekânı ve  

Siyasetin Silik Failleri 

(Trakya Örneği)

Sezai Ozan Zeybek

4 Nisan 2
011

Değerle
ndirme: Mustafa Sacid Öztürk

Open Üniversitesi Coğraya Bölü- 

mü’nde doktora çalışmasına devam 

eden Sezai Ozan Zeybek, Trakya’nın 

küçük bir ilçesinde yaptığı etnogra-

fik araştırmalarını bizlerle paylaş-

tı. Z
eybek, ilçede yer alan ve “tek bir 



50

Türkiye
Araştırmaları

Merkezi

TAM

çeviri ürünler ne gibi değişimlere 

neden olmuştur ve çevirmen kim-

dir gibi sorulara yanıt aramaktadır.

En genel anlamıyla bir toplumu ku-

şatan değerler bütünü olan kültür 

kavramı ve binlerce yıldır bu de-

ğerlerin kesiştiği noktalarda ortaya 

çıkan çeviri etkinliğinin tarihî yol-

culuğu önce Doğu’dan Batı’ya sonra 

da Batı’dan Doğu’ya yol almakta ve 

kitap bu yolculuk esnasında çeviri 

ile onunla iç içe olan çokkültürlülü-

ğün izlerini sürmektedir. Bu iz sür-

meye ise en yakın çevreden başlar 

ve İstanbul tarihindeki başta Beyoğ-

lu olmak üzere Sirkeci, Eminönü, 

Koca Mustafa Paşa, Bakırköy, Ye-

şilköy, Kuzguncuk, Beylerbeyi ve 

Kadıköy gibi 20. yüzyılın ikinci 

yarısına değin, Müslümanlar, 

Rumlar, Ermeniler ve Musevi-

leriyle çokkültürlü bir yaşa-

mın sürdürüldüğü semtlere 

dikkat çeker. Yazar ayrıca 

binlerce yıllık bir tarihî 

geçmişe sahip bereketli 

bir coğrafyada bulunan 

ülkemizin ve dünyada 

tarihî ve doğal yerle-

şim açısından ben-

zeri 
bulunmayan 

Boğaziçi’nin iki ya-

macına yaslanmış, 

TAM Bir Kitap Bir Yazar

Çokkültürlülük ve  

Çeviri: Osmanlı’da  

Çeviri ve Çevirmenler

F. Sakine Eruz

10 Ocak 2011

Değerle
ndirme: Yusuf Ziya Altıntaş

Kafkasya, Kastamonu, Selanik ve 

İstanbul kökenli olup çocukluğu-

nu Almanya’da geçiren, Avustur-

ya Lisesi’nde okuyarak Almanya ve 

İstanbul’daki üniversite hayatından 

sonra bir dönem profesyonel şekil-

de uğraş verdiği çevirmenliğin ar-

dından akademik hayatını bugün 

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim
 

Bölümü Almanca Mütercim Tercü-

manlık Anabilim
 Dalı Başkanı ola-

rak yürüten Prof. Dr. Sakine Eruz ile, 

çeviri tarihi alanında yaptığı çalış-

maların bir ürünü olan Çok Kültür-

lülük ve Çeviri: Osmanlı Devleti’nde 

Çeviri Etkinliği ve Çevirmenler baş-

lıklı kitabı üzerine tartıştık.

Yazarımızın çokkültürlü bir köken-

den gelmesinin, araştırmalarını iki 

farklı dilin konuşulduğu kültürle-

rin arasında yapılan çeviri olgu-

su ve bunun tarihi, kültürel ve sos-

yal bağlamı üzerine yoğunlaştırma-

sında etkili o
lduğu muhakkak. Böy-

le bir kitabın yazılmasındaki ama-

cı, “Öncelikle çokkültürlü bir coğ-

rafyada yaşama şansını elde eden 

okurların bunun farkına varmaları-

nı sağlamak, çokkültürlülüğün çe-

virinin ayrılmaz bir parçası oldu-

ğunu anlatabilmek ve bunların bir 

ülke için tükenmez kültürel zen-

ginliklerden biri olduğunu vurgu-

lamak” şeklinde ifade eden Eruz, 

kitabında tarihî süreçte çevirme-

ne neden ve nerede gereksinim du-

yulmuştur, çevirinin yapılmasında-

ki amaçlar nelerdir, ortaya konulan 

lerin çeperlerinde ko-

numlanmıştır. Büyük- 

şehirlerde yaşayanlar için 

bunlar şehri yutan unsur-

lar olarak görülmektedir. Bu 

anlamda taşra, kalabalık şe-

hirlerin istenmeyen insanla-

rını ifa
de etmektedir. Sorunla-

rın kaynağı olarak görülmeleri-

ne rağmen bu yerlerin Türkiye si-

yaseti üzerinde bir etkileri yoktur.

Konuşmasının ikinci kısmında 

Trakya’nın bir ilçesinde dokuz ay 

boyunca yaptığı etnografik çalış-

malardan hareketle anlattıklarını 

örneklendiren ve gözlemlerini pay-

laşan Zeybek, yerel seçimler önce-

sinde siyasilerin öteki olarak gör-

dükleri kimi etnik gruplara yakla-

şımlarını, birbirine muhalif kabul 

edilen iki siyasî partinin liderleriyle 

yaptığı görüşmeler sırasında karış-

laştığı olaylar üzerinden aktardı. Bu 

algıda, karşısındakinin “tek bakışta 

ne olduğunu anlayan” insanların, 

hangi siyasî oluşuma mensup olur-

sa olsun, algısındaki ve davranışın-

daki benzerlik dikkat çekicidir. Taş-

ranın başka türlü düşünmeyle baş-

ka türlü davranmanın tezahür etti-

ği, bunun yanında üstünün devam-

lı ötüldüğü bir mekân olduğunu 

görüyoruz. Başka aktörlerin arasın-

da kalıp silikleşen, yeri belirsiz, ta-

rihin kenarındaki bir mekân olarak 

taşra, ne kahraman ne de öteki ola-

bilen “silik bir aktör”dür. 

bir zamanlar Bizans ve 

Osmanlı imparatorluk-

larına başkentlik yapmış 

İstanbul’un yüreğinin çok-

kültürlü attığına inanır.

Çevirmenleri çokkültürlülü-

ğün vazgeçilmez temsilcileri 

olarak niteleyen Eruz, çeviri et-

kinliğinin tarihini incelerken çe-

virinin simgesi üzerine efsanele-

re, milattan önce dört binli yıllar-

dan başlayarak Mezopotamya’da 

başlayan çeviri yolculuğunun, Ana- 

dolu’ya, Ege kıyılarına, sonra yine 

Doğu’ya Bağdat’a, Bağdat’tan Afrika 

kıyılarını izleyerek İber Yarım- 

adası’na doğru seyrini ortaya koyu-

yor. Ayrıca çeviri etkinliğinin Do- 

ğu’ya ve Batı’ya yönelişine ve Doğu 

ile Batı arasındaki etkileşimi gerçek-

leştiren kişilerin de çevirmenler ol-

duğuna dikkat çekiyor. Daha sonra 

ise 18. ve 19. yüzyıllarda Avru- 

pa’daki çeviri etkinliğini, sonra da 

geçmişten bugüne çeviri konusunu 

ele alıyor.

Bununla birlikte dört göbek öteden, 

1877’deki ilk Osmanlı Meclisi’nde 

Kastamonu mebusu olan dedesin-

den kalan iki dilli v
e iki alfabeli Os-

manlı M
eclis-i Mebusan kitabındaki 

milletvekili fotoğraflarını inceledi-

ğinde, kendilerine özgün kıyafetle-

riyle Ermeni’sinden, Rum’una, Bul-

gar’ından Yemenlisine, rengârenk 

bir insan topluluğuyla karşılaşan 

yazarımız, fotoğrafların altında mil-

letvekillerinin isimleri ve geldikleri 

yerlerin Osmanlıca yazılmasının 

yanı sıra isimlerin hemen altında 

Fransızca olarak da yazıldığına dik-

kat çekmekte ve kitabında bunlar-

dan örnekler sunmaktadır.

Kitabının önemli bir kısmını Os-
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çeviri ürünler ne gibi değişimlere 

neden olmuştur ve çevirmen kim-

dir gibi sorulara yanıt aramaktadır.

En genel anlamıyla bir toplumu ku-

şatan değerler bütünü olan kültür 

kavramı ve binlerce yıldır bu de-

ğerlerin kesiştiği noktalarda ortaya 

çıkan çeviri etkinliğinin tarihî yol-

culuğu önce Doğu’dan Batı’ya sonra 

da Batı’dan Doğu’ya yol almakta ve 

kitap bu yolculuk esnasında çeviri 

ile onunla iç içe olan çokkültürlülü-

ğün izlerini sürmektedir. Bu iz sür-

meye ise en yakın çevreden başlar 

ve İstanbul tarihindeki başta Beyoğ-

lu olmak üzere Sirkeci, Eminönü, 

Koca Mustafa Paşa, Bakırköy, Ye-

şilköy, Kuzguncuk, Beylerbeyi ve 

Kadıköy gibi 20. yüzyılın ikinci 

yarısına değin, Müslümanlar, 

Rumlar, Ermeniler ve Musevi-

leriyle çokkültürlü bir yaşa-

mın sürdürüldüğü semtlere 

dikkat çeker. Yazar ayrıca 

binlerce yıllık bir tarihî 

geçmişe sahip bereketli 

bir coğrafyada bulunan 

ülkemizin ve dünyada 

tarihî ve doğal yerle-

şim açısından ben-

zeri 
bulunmayan 

Boğaziçi’nin iki ya-

macına yaslanmış, 
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tişim Yayınları, 2010) üzerinden ya-

zarı S. Akşin Somel ile tartışıldı.

Almanca yazdığı doktora tezini İn-

gilizceye çevirirken daha derinle-

mesine 
araştırmalar 

yapan 

Somel’in, bu araştırmaları sonu-

cunda elde ettiği bulgular neticesin-

de kitap, farklı bir yöne evrilerek 

doktora tezinin bir anti-tezi olarak 

şekilleniyor. Zira doktora tezinde 

büyük ölçüde “Cumhuriyetçi eğitim
 

paradigması”ndan etkilenen yazar, 

kitabında genel geçer bir tarih yoru-

mu olan ilerlemeci modernizasyon 

ve laikleşme görüşünü benimse-

yen bu paradigmanın hilafına bir 

yaklaşım benimsiyor ve 19. yüz-

yıldan 20. yüzyıla uzanan bir 

süreçte Osmanlı’da eğitim
 

alanındaki modernleşmeyi 

“Cumhuriyetçi eğitim
 para-

digmasının” aksine, bir 

“Batılıla
şma” olarak değil 

bir “İslâmlaşma” süreci 

olarak okuyor. 

Somel’e göre Batılıla
ş-

ma idealinin şekil-

lendirdiği bu para-

digma, 
eğitim

in 

manlı coğrafyasında çokkültürlü-

lük ve çeviri konusuna ayıran Eruz, 

Osmanlı 
coğrafyasında otuzun 

üzerinde dil ve sayısız lehçenin 

konuşulduğuna işaret ediyor. Bu 

çerçevede Fatih Dönemi, Osmanlı 

Devleti’nde Çevirmenler, Fener-

Rum Beyleri, Dil Oğlanları, Çeviri 

Yoluyla İyileştirme Etkinlikleri, 18. 

ve 19. Yüzyılda Çeviri Etkinlikle-

ri, Osmanlı Devleti’nde Tercüme 

Heyetleri, Basın ve Çokkültürlülük 

gibi başlıklar altında Osmanlı’da 

çevirinin tarihine de geniş bir şekil-

de yer veriyor. Bu süreçte Osmanlı 

Devleti’nde 18. ve 19. yüzyıllara de-

ğin çok dilli a
ilelerden gelen ve bir 

kısmı İslâm dinini seçen Musevi, 

Ermeni ve Rum-Ortodoks çevir-

menlerle karşılaşıyoruz. Ardından 

Osmanlı ile
 ticarî iliş

kiler geliştiren 

yabancı devletlerin, dil oğlanları 

okullarıyla kendi çevirmenlerini 

yetiştirdiklerini, 19. yüzyıldan iti-

baren ise Osmanlı D
evleti’nin Ter-

cüme Odası gibi kurumlarla kendi 

tercümanlarını ve dönemin önemli 

devlet adamlarını yetiştirdiğini göz-

lemliyoruz. Osmanlı Devleti’nde 

tercümanlığın öteden beri im
tiyazlı 

bir sınıf olduğuna dikkat çeken ya-

zarımız kitabında son olarak tarihi 

süreçte çevrilen metin türlerine, 

çeviri yaklaşımlarına, çevirinin iş-

levi ve çevirmen kimliği üzerine çe-

viribilim
sel tespitlerde bulunuyor.

Osmanlı’da Eğitimin 

Modernleşmesi

Selçuk Akşin Somel

14 Mart 2011

Değerle
ndirme: Harun Küçükaladağlı

Osmanlı’da eğitim
 alanındaki mo-

dernleşme ve bunun toplumdaki et-

kileri Osmanlı’da Eğitim
in Modern-

leşmesi (1839-1908) İslâmlaşma, 

Otokrasi ve Disiplin adlı kitap (İle
-

bir zamanlar Bizans ve 

Osmanlı imparatorluk-

larına başkentlik yapmış 

İstanbul’un yüreğinin çok-

kültürlü attığına inanır.

Çevirmenleri çokkültürlülü-

ğün vazgeçilmez temsilcileri 

olarak niteleyen Eruz, çeviri et-

kinliğinin tarihini incelerken çe-

virinin simgesi üzerine efsanele-

re, milattan önce dört binli yıllar-

dan başlayarak Mezopotamya’da 

başlayan çeviri yolculuğunun, Ana- 

dolu’ya, Ege kıyılarına, sonra yine 

Doğu’ya Bağdat’a, Bağdat’tan Afrika 

kıyılarını izleyerek İber Yarım- 

adası’na doğru seyrini ortaya koyu-

yor. Ayrıca çeviri etkinliğinin Do- 

ğu’ya ve Batı’ya yönelişine ve Doğu 

ile Batı arasındaki etkileşimi gerçek-

leştiren kişilerin de çevirmenler ol-

duğuna dikkat çekiyor. Daha sonra 

ise 18. ve 19. yüzyıllarda Avru- 

pa’daki çeviri etkinliğini, sonra da 

geçmişten bugüne çeviri konusunu 

ele alıyor.

Bununla birlikte dört göbek öteden, 

1877’deki ilk Osmanlı Meclisi’nde 

Kastamonu mebusu olan dedesin-

den kalan iki dilli v
e iki alfabeli Os-

manlı M
eclis-i Mebusan kitabındaki 

milletvekili fotoğraflarını inceledi-

ğinde, kendilerine özgün kıyafetle-

riyle Ermeni’sinden, Rum’una, Bul-

gar’ından Yemenlisine, rengârenk 

bir insan topluluğuyla karşılaşan 

yazarımız, fotoğrafların altında mil-

letvekillerinin isimleri ve geldikleri 

yerlerin Osmanlıca yazılmasının 

yanı sıra isimlerin hemen altında 

Fransızca olarak da yazıldığına dik-

kat çekmekte ve kitabında bunlar-

dan örnekler sunmaktadır.

Kitabının önemli bir kısmını Os-
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ne yansıdığı şekliyle İstanbul semt-

lerini konuşmaya Aralık ayında da 

devam ettik. Bu minvalde ikinci mi-

safirimiz Çengelköy semtini kaleme 

alan Reyhan Çorak idi. Çorak çalış-

masında, kendisini meşhur Çen-

geloğlu Tahir Bey’in torunu ola-

rak kurgulayıp, bu kurgu üzerinden 

Çengelköylüler ve Çengelköyü’nün 

hikâyesini aktarıyor okuyucuya. Bu 

sebeple geniş bir literatür tarama-

sı gerçekleştiren ve Çengelköy sa-

kinleriyle uzun sohbetler eden ya-

zar, tarihî, sosyolojik, demografik 

ve kültürel özellikleri bağlamında 

Çengelköy semtinin dünden bu-

güne geçirdiği değişim ve dönü-

şümün izini sürüyor çalışma-

sında.

Öncelikle, eski zaman Çen- 

gelköy’ünü dinliyoruz Ço-

rak’tan: “Çengelköyü” ola-

rak anılan yerleşim yeri 

ilk olarak Bekâr Dere-

si’nin denize döküldü-

ğü yerde kurulmuştur. 

Toprağı mümbit, ha-

vası yumuşak, suyu 

bol olan köy uzun 

müddet 
sayfiye 

ileri süren yazara göre Osmanlı eği-

tim siyasetindeki bu eğilim
 1860’lara 

kadar devam etmiş ve bu tarihten 

itibaren daha merkezi ve düzenle-

yici uygulamalar dikkati çekmeye 

başlamıştır. Bunun yanı sıra bu ta-

rihten itibaren Tanzimat bürokrat-

ları mahalle mekteplerindeki eğiti-

min yetersizliğinin farkına varmış, 

pozitif b
ilim

lerin ve pratik derslerin 

müfredata alınması yönünde somut 

adımlar atmışlardır. Ancak eğitim
in 

temel omurgası olan İslâmî müfre-

data dokunulmamıştır. II. 
Abdülha-

mid döneminde de eğitim
 İslâm ve 

modernleşme sürekliliğinde devam 

etmiştir. Ancak II. 
Abdülhamid’i 

Tanzimat’tan ayıran temel fark, eği-

timde İslâm ve modernleşmenin bir 

sentezini oluşturmaya çalışmasıdır.

Somel, nihayetinde, bu sentez çaba-

sının, eğitim
 içeriğindeki tutarsızlık-

lar, müfredat ile devlet okullarının 

işlevine dair beklentiler arasındaki 

uçurum nedeniyle kültürel ve ku-

rumsal düzeyde başarısız olduğu 

görüşünde. Öte taraftan kurumsal 

ve teşkilat yapısındaki gelişmeler 

açısından eğitim
de bir Batılıla

ş-

ma mütalaa edilebilse de metot ve 

amaç yönünden bakıldığında bir 

İslâmlaşma söz konusudur.

TAM Tarih
 Okumaları
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Çengelköy

Reyhan Çorak

27 Aralık 2
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Değerle
ndirme: Seriyye Akan

Tarih Okumaları çerçevesinde ge-

çen ay başladığımız bu program di-

zimizde, yaşayan yazar ve edebi-

yatçısının gönül gözünden kalemi-

m o d e r n l e ş m e s i n i 

devletin güçlendiril-

mesi ve kurtarılması 

amacına hizmet ettiği öl-

çüde başarılı kabul eder-

ken, aynı zamanda Os-

manlı’daki Şii, A
levi ve gay-

rimüslim kitleyi görmezden 

gelerek Sün-ni-Müslüman-

Türk unsurlar üzerinden oku-

maktadır. Tevhid-i Tedrisatçı 

bir yaklaşımı benimseyen bu 

paradigma ayrıca geleneksel eği-

timi olumsuzlayarak/kötüleyerek 

olayları açıklamaya çalışmaktadır. 

Kitabın yazım sürecinde paradig-

manın bu özelliklerinin kendisin-

de rahatsızlık uyandırması üzerine 

Somel, sorgulama yoluna giderek 

olaylara nasıl farklı bakılabilir so-

rusunu kendine soruyor.

Osmanlı’da eğitim
in modernleşme-

sinin mecrasını keşfetmeye çalışan 

yazar bu keşif sırasında derinlere 

indikçe eğitim
deki modernleşme-

sinin bir Batılıla
şma değil aksine 

bir İslâmlaşma olduğunun farkına 

varıyor. Zira, kurumsal olarak her 

ne kadar bir Batılıla
şma yaşansa da 

yapılmak istenenler ve kullanılan 

terimler İslâmî temelde cereyan et-

mektedir. Bu süreçte İslâm çoğu za-

man bir “sosyal disiplin” aracı ola-

rak kullanılmıştır. Buna göre eğitim
 

reformları merkezi otoriteye karşı 

itaat ve sadakat duyguları uyandır-

mayı hedeflerken, eğitim
 dinî ve 

ahlâkî değerlerin telkini için bir araç 

olarak görülmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında “Cumhuriyet eğitim
 

paradigması”nın aksine Osmanlı’da 

eğitim
in modernleşmesinin geç-

mişten radikal bir kopuşu değil ak-

sine ciddi bir devamlılığı yansıttığ
ını 

yeri olarak sultanların, 

yüksek mertebe devlet er- 

kânının alakasına mazhar 

olmuştur. Balıkçılığıyla da 

meşhur köy geniş bostanlara 

sahiptir. Ulaşımın sadece san-

dal, vapur ve at arabalarıyla ya-

pıldığı bu dönemde bütün köy 

birbirini tanır. Öyle ki, vapurun 

kaptanı bütün yolculara aşina ol-

duğundan kimin gelmediğini bilir, 

vapuru biraz bekletir. Çengelkö-

yü’nden yüklenen zerzevattan, 

Beylerbeyi’nin meşhur teşrifatın-

dan ve Kuzguncuk’taki yolcuların 

vapura binerken yaptığı haşarılık-

lardan dolayı vapurlar Üsküdar’a 

sık sık geciktiği için bu, halk arasın-

da “Çengelköy’ün zerzevatı, B
eyler-

beyi’nin teşrifatı, 
Kuzguncuk’un 

haşeratı” şeklinde bir deyime de 

dönüşmüştür. Burada, Çengelköy 

adının kaynağına dair muhtelif ri-

vayetlere de yer veren yazara göre 

bu konuda en tutarlı rivayet, Bizans 

döneminde Konstantinapol’un ku-

rulduğu devirden kalma birtakım 

çengellerden ötürü bölgenin bu 

isimle anıldığıdır. Ayrıca topografik 

olarak çengel görünümündeki böl-

gede Osmanlı döneminde de çapa-

lar ve çengeller imal edilmiştir.

Çorak, bu bilgilerin ardından Sa-

dullah Paşa ve Abdullah Ağa Yalı-

ları, Vahdettin Köşkü, Çengelköy 

Kasrı gibi tarihî eserlerin sınırla-

rı içinde bulunduğu Çengelköy’ün 

topografyasıyla ilgili bilgiler verdi. 

Bahçelievler ve Çamlıktepe arasın-

daki vadide Kireçocağı Deresi, Gü-

zeltepe ile Kirazlıtepe arasında ka-
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ne yansıdığı şekliyle İstanbul semt-

lerini konuşmaya Aralık ayında da 

devam ettik. Bu minvalde ikinci mi-

safirimiz Çengelköy semtini kaleme 

alan Reyhan Çorak idi. Çorak çalış-

masında, kendisini meşhur Çen-

geloğlu Tahir Bey’in torunu ola-

rak kurgulayıp, bu kurgu üzerinden 

Çengelköylüler ve Çengelköyü’nün 

hikâyesini aktarıyor okuyucuya. Bu 

sebeple geniş bir literatür tarama-

sı gerçekleştiren ve Çengelköy sa-

kinleriyle uzun sohbetler eden ya-

zar, tarihî, sosyolojik, demografik 

ve kültürel özellikleri bağlamında 

Çengelköy semtinin dünden bu-

güne geçirdiği değişim ve dönü-

şümün izini sürüyor çalışma-

sında.

Öncelikle, eski zaman Çen- 

gelköy’ünü dinliyoruz Ço-

rak’tan: “Çengelköyü” ola-

rak anılan yerleşim yeri 

ilk olarak Bekâr Dere-

si’nin denize döküldü-

ğü yerde kurulmuştur. 

Toprağı mümbit, ha-

vası yumuşak, suyu 

bol olan köy uzun 

müddet 
sayfiye 
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larının geçmişten bugüne geçirdiği 

değişimler yazarın bu minvalde 

üzerinde durduğu diğer konular. 

Çengelköy’ün bir başka önemli 

mevkiinden; Çınarlı Meydan’dan 

da bahseden, çeşme, cami ve çınar 

ağacını barındıran meydanın tipik 

bir Osmanlı meydanı olduğuna 

dikkat çeken Çorak, geçirdiği tüm 

olumsuz değişimlere rağmen Çen-

gelköy’ün merkezî Boğaz köyü hü-

viyetini halen koruduğunu düşü-

nüyor.

Kalpten Kaleme  

İstanbul Semtleri 3

Atikvalide

Âlim Kahraman

28 Şubat 2
011

Değerle
ndirme: Emine Kaval

1977’den bu yana Üsküdar/

Atikvalide’de sakin olan Âlim 

Kahraman, kitabının aslında 

semt içi gezinti sayılabilece-

ğini, bu anlamda Atikvali-

de’yi merkeze alarak Üskü-

dar’ın farklı 
semtlerini 

daha ziyade sosyal tarih 

açısından ve kişisel anı-

larla zenginleştirerek 

lan vadide akan Bekâr Deresi, Ki-

razlıtepe ile Küplüce arasındaki va-

dide akan Havuzbaşı Deresi topog-

rafyanın ana eksenlerini oluştu-

ruyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın 

bugünkü Kuleli Askeri Lisesi’nin 

bulunduğu yerde yaptırdığı Cihan-

nüma, diğer adıyla Kule Kasrı daha 

17. yüzyılda harabeye dönmüştür. 

Çengelköy’deki demografik yapı-

ya bakıldığında ise şunlar gözlen-

mektedir: 18. yüzyıla kadar  Rum ve 

Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı 

köyde 18. yüzyıldan itibaren Müs-

lüman nüfusun kendini gösterme-

ye başladığını görüyoruz. Sonraki 

yıllarda imparatorlukta ortaya çı-

kan Galata Bankerlerinin atası da 

17. yüzyıldan itibaren Vaniköy ile 

Beylerbeyi arasına yerleşen bu zen-

gin Ermeni ailelerdir.

Klasik dönem şairi Nedim’in kasi-

delerine konu olan, Boşnak Kay-

mak Ahmed Paşa tarafından 18. 

yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen 

Bağ-ı Ferah isimli sahil sarayı da 

semtin önemli eserleri arasındadır. 

Bu noktada, klasik edebiyatta âşıkla 

maşûk arasına giren rakibi “çen-

gel” yahut “çengel çiçeği” denilen 

bir nevi işkence aletine göndermek 

isteyen şairlerden bahseden Çorak, 

Şair Fennî’den bir örnek veriyor:

İşte buldum sana sallanmağa bir 

özge mahal

Sözümü dinle rakîbâ yalnız Çen- 

gel’e gel

Çengelköy’ünün önemli mekân ve 

kişilerine de değinen yazara göre, 

bu kişilerin ilki Tahir Paşa Sokağı’na 

ismini veren Osmanlı Kaptan-ı 

Deryası Çengeloğlu Tahir Paşa’dır. 

Paşa, cesaret ve şeditliğ
iyle nâm 

salmıştır. Çengelköy’de bir köşk 

yaptıran Macar Fevzi Paşa’nın icat-

ları, Köçeoğlu Agop’un yaptırdığı 

ancak son sakini Sultan Vahdet-

tin’in adıyla anılan köşkün hikâyesi, 

Sadullah Paşa ve Abdullah Ağa yalı-

yeri olarak sultanların, 

yüksek mertebe devlet er- 

kânının alakasına mazhar 

olmuştur. Balıkçılığıyla da 

meşhur köy geniş bostanlara 

sahiptir. Ulaşımın sadece san-

dal, vapur ve at arabalarıyla ya-

pıldığı bu dönemde bütün köy 

birbirini tanır. Öyle ki, vapurun 

kaptanı bütün yolculara aşina ol-

duğundan kimin gelmediğini bilir, 

vapuru biraz bekletir. Çengelkö-

yü’nden yüklenen zerzevattan, 

Beylerbeyi’nin meşhur teşrifatın-

dan ve Kuzguncuk’taki yolcuların 

vapura binerken yaptığı haşarılık-

lardan dolayı vapurlar Üsküdar’a 

sık sık geciktiği için bu, halk arasın-

da “Çengelköy’ün zerzevatı, B
eyler-

beyi’nin teşrifatı, 
Kuzguncuk’un 

haşeratı” şeklinde bir deyime de 

dönüşmüştür. Burada, Çengelköy 

adının kaynağına dair muhtelif ri-

vayetlere de yer veren yazara göre 

bu konuda en tutarlı rivayet, Bizans 

döneminde Konstantinapol’un ku-

rulduğu devirden kalma birtakım 

çengellerden ötürü bölgenin bu 

isimle anıldığıdır. Ayrıca topografik 

olarak çengel görünümündeki böl-

gede Osmanlı döneminde de çapa-

lar ve çengeller imal edilmiştir.

Çorak, bu bilgilerin ardından Sa-

dullah Paşa ve Abdullah Ağa Yalı-

ları, Vahdettin Köşkü, Çengelköy 

Kasrı gibi tarihî eserlerin sınırla-

rı içinde bulunduğu Çengelköy’ün 

topografyasıyla ilgili bilgiler verdi. 

Bahçelievler ve Çamlıktepe arasın-

daki vadide Kireçocağı Deresi, Gü-

zeltepe ile Kirazlıtepe arasında ka-
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Atikvalide’de her mekân ve soka-

ğın ya tarihi bir olaya istinat eden 

ya da bir şahıstan mütevellid bir 

hikâyesi vardır. İcadiye ve Kuzgun-

cuk Osmanlı’nın mozaiğini karşı-

mıza çıkarır; Eski Toptaşı Caddesi 

bizi Fatih devrine götürür;  Zey-

nep-Kamil Hastanesi bizleri Mısır 

Valisi Mehmet Ali Paşa’nın kızı 

Zeynep Hanım ve eşi Kamil Bey’in 

bazı zorluklarla başlayan evlilik
 

hikâyesi ve Zeynep Hanım’ın hayır 

ve hasetnatlarıyla buluşturur; Salı 

Sokağı adını orada bulunan Salı 

tekkesinden almıştır; Musahipzade 

Celal Sokağı bizleri Musahipzade 

Celal’in sanat dünyasıyla tanıştırır; 

ilahir... 

Sokak ve mekân isimlerinin nere-

den geldiğini öğrenmek  için “Yola 

çıkın, bulacaksınız” diyen Kahra-

man, yola çıkmakla ve bir şeyin pe-

şine düşmekle insanın hiç tahmin 

etmediği kaynaklardan ummadığı 

bilgilere ulaştığını ve ana tablosu-

nun eksik parçalarını tamamla-

dığını söylüyor. Kahraman’ın bu 

noktada son olarak vurguladığı 

husus; hem eleştiri kabiliyetini 

geliştirmek, hem de kendine 

güven duygusunu arttırmak 

için bireysel ve toplumsal 

hafızayı canlı tutmanın 

gerekliliğ
i. 

zaman tarihine uzanan ve kendi 

dünyasından kesitlere de yer ve-

ren Kahraman, bu tip çalışmalarda 

romantizm tuzağına düşmemek 

gerektiğini vurguluyor. Özellikle İs-

tanbul ile ilgili kitaplarda sıkça rast-

lanan romantizmden kaçınmak ve 

bunun ne kadar aldatıcı olduğunu 

göstermek için bir eleştiri unsuru 

olması babında kitabına “Bizim 

semtin kargası” başlıklı bir dene-

me ile başlıyor. Gayesi 200-300 yıl 

kadar yaşadıkları söylenen kargala-

rın anlatacaklarının bizim 40-50 yıl 

gözlemlerimiz ile kıyaslandığında 

ne kadar gülünç kalacağını ve “Bi-

zim zamanımızda şöyleydi” yollu 

söylemlerin ne kadar yanıltıc
ı ola-

bileceğini okuyucuya göstermek.

Bir semtin dokusunu anlatırken sa-

dece orada yaşayan insanların ele 

alınmasının yeterli olmayacağının 

altını çizen Kahraman’a göre, bir 

semt oranın insanları, hayvanla-

rı, bitkileri, ağaçları, çiçekleri ile 

bir bütün teşkil eder ve bir semtin 

yaşantısı derken onları da dâhil et-

mek gerekmektedir. Zaten küçük 

bir gezinti bunu anlamamıza yeter: 

Fıstıkağacı, Harmanlık, At Pazarı, 

Beygirciler Sokağı, Bülbülderesi 

Üsküdar’da hemen rastlayabilece-

ğiniz mekân ve sokak isimlerinden 

sadece bazıları. 

okuyucuya aktardığını 

ifade ediyor. Üsküdar 

semtinde kitabın çıkma-

sından az bir zaman sonra 

mahalle isimlerine birta-

kım müdahalelerin yapıldı-

ğını ve bu suretle mevcut 

isimlerin bir anda siliniverdi-

ğini üzülerek dile getiren Kah-

raman, İstanbul’daki mekân ve 

sokak isimlerinin bazılarının ta-

rihten geldiği, bazılarının ise Os-

man Nuri Ergin’in hediyesi olduğu 

için sahip çıkılması gerektiğini dü-

şünmekte. Zira, Osman Bey adeta 

şiir yazar gibi isim vermiştir sokak-

lara ve bu isimler sanki tarihin için-

den gelir gibidir.

Atikvalide Külliyesini yaptıran III. 

Murad’ın annesi Nurbanu Vali- 

de’dir. Külliye Mimar Sinan’ın eseri 

olup 1579’da başka mimarların da 

katılım
ıyla tamamlanmıştır. Tarih-

te Valide Sultan Külliyesi diye anı-

lan mekân, III. 
Ahmed’in annesi 

Gülnur Valide Sultan’ın Üsküdar 

İskele Meydanı’ndaki Yeni Valide 

Camiini yaptırmasıyla “Eski Vali-

de” diye anılır olmuş.  Kahraman’a 

göre burası İstanbul’un sayılı s
aklı 

kalmış mekânlarından biridir ve 

külliye kendi manevi atmosferi ve 

birikimi içinde bozulmadan –fazla 

kimse gelip gitmediğinden– günü-

müze kadar gelebilmiştir.

Atikvalide semtini merkezde tut-

mak üzere kendi yaşadığı yılları da 

dikkate alarak, semtteki sosyal ya-

şantıyı ve değişimi anlatan, zaman 

TAM Sohbet 

Türkiye’de  

Sosyoloji:  

Otobiyografik  

Bir Anlatı

Ayhan Aktar

31 Ocak 2011

Değerle
ndirme: Güllü Yıldız 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji 

Bölümü öğretim üyelerinden Prof. 

Dr. Ayhan Aktar’ı konuk ettik ve 

kendisiyle Türkiye’de Sosyoloji’nin 

dünü ve bugünü/serencamı üzeri-

ne bir sohbet gerçekleştirdik. 

Bu sohbet vesilesiyle kendi kariye-

rini, hangi virajlardan geçtiğini bir 

kez daha düşündüğünü belirterek 

sözlerine başlayan Aktar, konu 

gereği akademik kariyeri bağla-

mında kendi biyografisi üzerinden 

Türk sosyolojisinin gelişiminden 

bahsetti: 
Aktar, İki taraftan da 

Rumelili 
olan, tüccar bir ailede, 

İstanbul’da doğar. İstanbul Levent 

Lisesi’nden mezun olduktan sonra 

1972’de Boğaziçi Üniversitesi İk-

tisat Bölümü’ne girer. Bu yıllarda 

üniversite bir değişim içerisinde-

dir. İkinci sömestrin sonunda, tam 

da iktisat bölümünün kendisi için 

ne kadar uygun olduğunu sorgu-

ladığı günlerde, Aktar’ın deyimiy-
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Düzenin Yabancılaşması ve Şerif 

Mardin’in Din ve İdeoloji kitapla-

rını zikreder. Amerikan usulü bir 

sisteme sahip Boğaziçi’nde seçmeli 

derslerinin hepsini tarih ve felse-

feden alan Aktar, bu derslerin sos-

yolojiye bakışını zenginleştirdiği 

kanısındadır. Ancak bu dönemde 

üniversite dışındaki; İstanbul, An-

kara ya da Erzurum’daki diğer Sos-

yoloji bölümleriyle çok fazla iliş
ki-

leri olmamıştır.

1975 yılında Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın 

BM fonuyla yaptığı bir araştırmada 

görev alır ve İskenderun, Hatay, 

Kilis, Antep gibi şehirleri dolaşır; 

saha araştırması açısından kendi-

si için çok önemli bir tecrübe olur 

bu çalışma. 1977 Eylül’ünde yük-

sek lisans için İngiltere’ye, Kent 

Üniversitesi’ne gider. Oldukça kap-

samlı olan Sosyoloji Bölümü’nde 

Paul Stirling, David Morgan, 

Frank Freddy gibi hocalardan 

ders alır. İngiltere’den dön-

dükten sonra 1980 Şubat’ında 

İstanbul İktisadi ve Ticari Bi-

limler Akademi’sinde Prof. 

Dr. Mübeccel Kıray’ın ya-

nında asistanlığa başlar. 

“Sokakta neler olduğunu” 

çok önemseyen Mübec-

cel Kıray’ın asistanlığı-

nı yapmak, bu açıdan 

Aktar’ı oldukça etki-

ler. Saha hassasiyeti 

çok yüksek bir pro-

fesörle çalışmak, 

le “bir mucize” olur ve 12 Mart’ın 

ODTÜ’de meydana getirdiği de-

ğişimlerden dolayı yanında bir 

grup akademisyenle Boğaziçi’ne 

gelen Şerif 
Mardin, Sosyolo-

ji 
Bölümü’nün başına geçer. 

70’lerin başında İktisat’ı 
bırakıp 

Sosyoloji’ye girmek “bir kamikaze 

durumu” olsa da Aktar, bunu ha-

yatta yaptığı en iyi seçimlerden biri 

olarak değerlendirir. Zira öğretim 

üyeleriyle birebir ilişkinin müm-

kün olduğu 6 kişilik bir sınıfta oku-

mak, kendisine çok imtiyazlı ve elit 

bir eğitim
 alma imkânı sunmuştur.

O dönemde Boğaziçi’ndeki sos-

yoloji eğitim
i; modernleşmenin 

kaçınılmazlılığ
ını, bütün dünya 

toplumlarının sanayi toplumu se-

viyesine ulaşacağını savunan ve 

Adorno’nun faşizmi açıklamak için 

kullandığı modeli bütün Batı-dışı 

toplumlara uyarlama yoluna giden 

“modernleşme ekolü”nün etki-

sindedir. Bu yaklaşım içerisindeki 

ırksal tonlar hissedilmekle birlikte 

Türkiye’de sosyoloji literatürünün 

oldukça geri; 1930’lardan kalma 

olması, m
odernleşme ekolünün dı-

şına çıkmanın önündeki en önemli 

engeldir. Modernleşme ekolü-

ne ciddi bir eleştiri getiren Andre 

Gunder Frank’ın Sociology of De-

velopment and Underdevelopment 

Society (1967) kitabıyla birlikte, 

derslerde itiraz sesleri biraz olsun 

yükselmeye başlar. O dönemde 

kendisini etkileyen kitaplara da 

değinen Aktar, İdris Küçükömer’in 
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Dr. Ayhan Aktar’ı konuk ettik ve 

kendisiyle Türkiye’de Sosyoloji’nin 

dünü ve bugünü/serencamı üzeri-

ne bir sohbet gerçekleştirdik. 

Bu sohbet vesilesiyle kendi kariye-

rini, hangi virajlardan geçtiğini bir 

kez daha düşündüğünü belirterek 

sözlerine başlayan Aktar, konu 

gereği akademik kariyeri bağla-

mında kendi biyografisi üzerinden 

Türk sosyolojisinin gelişiminden 

bahsetti: 
Aktar, İki taraftan da 

Rumelili 
olan, tüccar bir ailede, 

İstanbul’da doğar. İstanbul Levent 

Lisesi’nden mezun olduktan sonra 

1972’de Boğaziçi Üniversitesi İk-

tisat Bölümü’ne girer. Bu yıllarda 

üniversite bir değişim içerisinde-

dir. İkinci sömestrin sonunda, tam 

da iktisat bölümünün kendisi için 

ne kadar uygun olduğunu sorgu-

ladığı günlerde, Aktar’ın deyimiy-
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içinde hem dışında” olarak gören 

Aktar, siyaset sosyolojisi üzerine 

çalışmaya devam etmektedir. Dün-

den bugüne Türkiye’deki sosyoloji 

bölümlerinin sayısının hayli arttı-

ğı, dolayısıyla bölümler üzerindeki 

ideolojik kontrolün de zayıfladığı 

kanısında olan Aktar’a göre, ilim
 

hâlâ bir usta-çırak ilişkisi olmakla 

birlikte yeni teknolojik imkânlarla, 

problemleri aşmak daha kolaydır. 

Kendisinin farklı ilmî disiplinlerin 

çatısı altında yer almasını ise “yü-

zer gezer olmanın zenginleştiricili-

ği” ile açıklamaktadır. 

mektedir. Hocalar arasındaki kişi-

sel sürtüşmeler, bölümlerin genel 

havasına da yansımıştır. Sanayi 

sosyolojisine olan ilgisine rağmen 

1990’da Siyaset Bilim
i ve Uluslara-

rası İliş
kiler Bölümü’ne geçer.

1991’de, Türkiye’de hâlâ tabu 

olan konulardan biri olan azınlık-

lar konusu üzerinde, varlık vergi-

si bağlamında çalışmaya başlar. 

Dönemin gazetelerini ve tapu 

kayıtlarını inceleyen Aktar, 1992-

1993 yılları arasında bulunduğu 

Harvard Üniversitesi’nin kütüp-

hanesinden, ayrıca Amerikan ve 

İngiliz arşivlerinden de faydalanır. 

1996’da katıldığı Mersin Sosyoloji 

Kongresi’nde, Türkiye’deki sosyo-

loji bölümlerini yakından müşahe-

de etme imkânı bulduktan sonra, 

sosyoloji alanında doçent olama-

yacağına karar verir ve siyaset bi-

liminden doçent olur. Kendisini 

“1997’den beri sosyolojinin hem 

çözümlemelerde toplum 

üzerine yazılmış kitaplar 

yerine toplumun kendisine 

gitmeye zorlamıştır kendi-

sini. Bursa Dokuma Sanayisi 

üzerine hazırladığı doktora 

tezi için 1981-1982 arasında 

bir süre Bursa’da ikamet eden 

Aktar, 1982 Şubat’ında saha araş-

tırmasını tamamlar ancak dokto-

rasını bitirmesi 1989’u bulur. Bir 

süre sahaflığı da tecrübe eder. Bu 

dönemde “diğer sosyoloji” diye ni-

telendirdiği edebiyat fakültelerinin 

sosyoloji bölümleri, 1940’lardan 

kalma bir görüntü arzet-

Türkiye Araştırmaları Merkezi 

GİRİŞ SEMİNERLERİ
Türkiye Tarihi II: Düşünce ve Kültür İhsan Fazlıoğlu
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Biyografi Atölyesi Abdülhamit Kırmızı
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çatısı altında yer almasını ise “yü-

zer gezer olmanın zenginleştiricili-

ği” ile açıklamaktadır. 

İstanbul’97 

Üniversite çıkışı haftanın birkaç 

günü uğradığımız Adnan Abinin 

Bakırköy’deki antikacı dükkanında li-

seden arkadaşım Hayrettin ile sohbet 

ediyoruz. Bana Nepal’e gidelim mi 

diye soruyor. Nasıl diye sorusuna so-

ruyla cevap veriyorum. Tren, otobüs 

ile İran, Pakistan, Hindistan ve niha-

yetinde Nepal diyor. Plan aklıma ya-

tıyor ne zaman yapacağımız konusu-

nu konuşuyoruz. Eylül sonu Ekim ba-

şı gibi  karar kılıyoruz. Sene sonunda 

muhasebe ve anayasa hukukundan 

bütünlemeye kalıyorum. Bütünleme-

lerin Eylülde olduğunu öğrenmem  

ile seyahat planlarım tabii olarak su-

ya düşüyor. Hayrettin ile durumu ko-

nuşuyoruz benimle aynı üniversite-

de olmadığı için onun böyle bir soru-

nu  yok. Bensiz gideceğini söylüyor… 

Hayrettin Nepal’de iken, bütünleme-

lerde anayasa hukukundan tekrar ka-

lıyorum ve okul uzuyor. Fakülteye gi-

dip gelirken önünden geçtiğim Ca-

ğaloğlu Yokuşundaki İran konsoloslu-

ğunun dış cephesinde bulunan fotoğ-

raflara hasretle bakıyorum.

İstanbul’07

Yine seyahat düşünceleri kafamda a-

ma neresi olacağı konusunda birkaç 

seçenek var: Japonya yahut İran. Ara-

da İstiklal Caddesine çıkıyorum. Ro-

binson Cruose’da Lonely Planet’in  

İran rehber kitabını karıştırıyorum. 

Kitabı rafa koyuyorum; hâlâ karar-

sızım… Kim alır bu rehberi diye ak-

lımdan geçiyor; çünkü kitap tek nüs-

ha. Kararımı verdiğim zaman gelir a-

lırım nasıl olsa diyor çıkıyorum. Bir-

kaç gün sonra nereye gideceğim ko-

nusunda kararımı veriyorum. Birkaç 

ay önce on günlüğüne Japonya’da 

bulunduğumdan yeni yerlere yelken 

açmanın ve on sene önceki hayali-

mi gerçekleştirmenin zamandır di-

ye İran diyorum. Sırt çantamı hazır-

lamaya başlıyorum. Rehber kitabı al-

mak için Robinson Cruose’ya gidi-

yorum; fakat kitap satılmış… Depo-

yu da kontrol ediyorlar, yok… Cad-

dedeki diğer bütün kitapçılara 

gidiyorum. Lakin hiçbirinde İran’a  

ait rehber kitap adına hiçbir şey yok. 

Beyoğlu’ndan Cağaloğlu’na geçi-

yorum. Nafile hiçbir yerde yok… 

Kitabevi’ne gidiyorum Mehmet 

Varış’a da soruyorum. Elinde sadece 

James Morier’in İsfahan’dan İstanbul’a 

Hacı Baba’nın Maceraları olduğunu 

söylüyor, okuyup okumadığımı soru-

yor. Okumadığımı söyleyince hediye  

ediyor kitabı. Koca İstanbul’da İran 

üzerine rehber kitap bulunmaması 

da biraz garip geliyor bana. 

İran Günceleri
Ozan Sağsöz
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Tahran’07

İstanbul’dan gece yarısı havalanı-

yor teyyare, Tahran’a doğru. Elimde 

sadece Tahran’da yaşayan bir arka-

daşın telefon numarası. Arkadaş de-

diysem arkadaşın arkadaşı. Tahran’a 

varınca arayıp neler yapabileceği-

mi sorarak yoluma devam edece-

ğim. Sabah 3:30 gibi Tahran havali-

manına iniyoruz. Pasaport kontrolüne 

varıyorum. Üzerimde İran’ın Türki- 

ye’den vize istememesinin rahatlığı 

var. Pasaport polisi adres diye soru-

yor. Şaşırıyorum elimde telefon nu-

marasıdan başka bir şey olmadığın-

dan telefon numarasını uzatıyorum. 

Bilgisayara kaydediyor ve mührü 

vuruyor. Sabahın 4’ü olduğu için ar-

kadaşımın arkadaşı Oğuz’u aramak  

için vakit çok erken. Kafeteryaya  

oturuyorum. Sabahın olmasını bek-

lerken Alman bir çift yaklaşıyor. Şeh-

re beraber gitme teklifinde bulunu-

yorlar; çünkü İmam Humeyni Hava-

limanı şehrin biraz dışında. Güneş 

bozkırda yükselmeye başlarken tak-

sinin ön koltuğunda güneşi izliyorum.

Oğuz ile buluşuyoruz. Beni Tahran 

Üniversitesi’nin doktora yurdunda 

kalan Türklerin yanına götürüyor. Bi-

raz hoşbeş ettikten sonra uykuya da-

lıyorum. Akşam Oğuz beni alıp ye-

meğe götürüyor. İran yemekleriy-

le tanışıyorum; hayal kırıklığı… Oy-

sa, Türkiye’nin güneydoğusuna doğru  

ilerledikçe yemeklerin lezzeti artıyor-

sa, sınırı geçtikten sonra muhteşem 

olmalı diye düşünmüştüm. Rehber ki-

tabım olmadığın için Oğuz’un verdiği 

malumatları not alıyorum. Yaklaşık bir 

haftalık bir plan yapıyorum…

Ertesi gün Güney Terminali’ne gidi-

yorum. İsfahan’a otobüs arıyorum. Bi-

let fiyatını soruyorum üç liraya yakın 

bir fiyat söylüyor acentedeki eleman. 

Bileti alıp otobüse yollanıyorum. Oto-

büs çocukluğumda Erzurum-İstanbul 

seyahatlerimi yaptığım Mercedes 

0302, eski mi eski... Otobüse binip 

hareket saatini bekliyorum. Bu sıra-

da yolcu koltuklarının üzerindeki ha-

valandırma, aydınlatma grubundan 

sarkan bardağımsı şey dikkatimi çe-

kiyor ama bir türlü çözemiyorum ne 

olduğunu. Otobüs yol alıyor ve ara-

da durup yolcu topluyor. Bir ara yol-

culardan biri tavanda asılı duran bar-

daklardan birini alıyor ve şoförün ar-

kasında bulunan buzdolabımsı kutu-

dan su dolduruyor. Afiyet ile içtikten 

sonra bardağı yerine koyuyor. Seya-

hat konusundaki acemiliğim geçtik-

ten sonra (yoksa acem olduktan son-

ra mı demek lazım) ikinci sınıfta bilet 

aldığımı anlıyorum.

İsfahan’07
İsfahan’a gece varıyorum… Taksiye 

binip ismini önceden öğrendiğim E-

mir Kebir Hostel’ine gidiyorum. 

Hostel’de geceliği 30 liraya iki kişilik 

oda tutuyorum. Odama geçip yatağa 

seriliyorum. Biraz dinlenip sokağa  

atıyorum kendimi; Çar Bağ Cadde-

sinde yürüyor, Zayende Behri üzerin-

de bulunan Siesepol Köprüsünü geçi-

yorum. Gece aydınlatması ile şiirvari 

duruyor. Köprünün kemerinin altında 

havanın serinliğini dağıtmak için ça-

yımı yudumluyorum.

Sabah uyanıp eski adıyla Nakş-ı Ci-

han, devrim sonrası adıyla İmam 

Meydanına gidiyorum. İran’da İslam 

Devrimi sonrası caddelerin, camile-

rin ismi devrime uygun olarak değiş-

tirilmiş. Bunlardan biride Nakş-ı Ci-

han Meydanındaki eski adıyla Şah, 

yeni adıyla İmam Camii. Nakş-ı Ci-

han Meydanı  çevgân (polo) oyunla-

rı için inşa edilmiş, 186m*350m bo-

yutlarında dikdörtgen  bir meydan. 

Kısa kenarlarının birinde Şah Cami-

i diğerinde ise kapalı çarşının giriş 
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da giderek koyulaşmaya başlıyor. Er-

tesi gün için beraber İsfahan’ın dışın-

da bulunan Ateşgâh’a gitmeyi teklif 

ediyorlar. Ben de olur diyorum. Ertesi 

gün Ateşgâh’a taksi tutuyoruz. Bir dö-

nem Zerdüştlerin ibadet ettikleri yük-

sek bir tepenin üzerine kurulu 

Ateşgâhlar… Gün içinde nereleri ge-

zeceğimiz üzerine konuşuyoruz. Mor-

ten, Lonely Planet’ın İran rehberin çı-

karıyor. Bakıp nerelere gidebiliriz 

derken söz dönüp dolaşıp rehber ki-

taba geliyor. Morten bir hafta önce 

kitabı İstiklal Caddesi üzerinde bir 

kitapçıdan aldığını söylüyor. Kitapçı-

nın tam yerini soruyorum. Tarifine gö-

re Robinson Cruose… İstanbul’da ka-

rıştırdığım kitap İsfahan’da karşıma 

çıkıyor. Akşamüzeri Seisepol Köprü-

sünde beraber çay içiyoruz. İsfandan 

sonra nereye gideceğimizi konuşuyo-

ruz. Şiraz-Bender Abbas-Yezd-Tahran 

güzergahını öneriyorum. Morten 

Şiraz-Yezd-Meşhed’e gideceğini söy-

lüyor. Bjorn ise Şiraz-İsfahan-Tahran. 

Şiraz’da buluşup beraber gezmek için 

sözleşiyoruz.

Seyahat devam edecek…

kapısı, uzun kenarların orta kısmında  

ise Alî Kapı Sarayı ve Şeyh Lütfullah 

Camii yer almakta. Şeyh Lütfullah Ca-

mii boyut olarak Eminönü’ndeki Rüs-

tem Paşa kadar. Şeyh Lütfullah Camii 

kubbesinden tabanına iç ve dış cep-

hesiyle çiniyle kaplanmış... İran’daki 

klasik dönem camileri büyüklük  

olarak Osmanlı camileriyle kıyas ka-

bul etmez. Fakat ince işçilik ve çi-

ni bakımından İran camiileri kesin-

likle muhteşemdir. Şah Camii de bü-

yük armudi kubbesi ve mavinin de-

ğişik tonlarına sahip çinileriyle yeri-

ni almıştır meydanda.  İki camiyi gez-

dikten sonra Alî Kapı Sarayına yöne-

liyorum… Meydanın etrafında özel-

likle halı, mücevher ve minyatür sa-

tan dükkanlar var. Meydana yakın bir 

başka saray da yaklaşık 5-10 dakika-

lık yürüyüş mesafesinde yer alan Çe-

hel Sütun Sarayı. Bu saray da I. Abbas 

tarafından yaptırılmış. İçinde Çaldı-

ran Muharebesini tasvir eden duvar 

resimleri mevcut. Bu muharebede 

Şah İsmail, I. Selim tarafından mağlup 

edilmişti… Galip olanın kendi galibi-

yetini duvar resmi olarak yaptırması 

gayet makul iken, neden mağlup ta-

raf kendi mağlubiyetini misafirlerini 

ağırladığı sarayın en geniş duvarına 

yaptırır. Açıkçası bilmiyorum, sade-

ce resmin altında şöyle bir ifade var 

“Şah İsmail mühimmat eksikliği ne-

deniyle mağlup oldu.”

Hostele geri döndüğümde, avluya çı-

kıyorum. Masada Avrupalı iki kişi  

oturuyor. Selamlaşıp, muhabbet et-

meye başlıyoruz. İkisinin de Danimar-

kalı olduğunu öğreniyorum. Bjorn, al-

tı ay önce Kopenghan’dan İsfahan’a  

ulaşmak üzere bisiklet ile yola çık-

mış… Morten ise Azerbaycan, Gür-

cistan, Ermenistan, Türkiye’yi gezdik-

ten sonra İran’a gelmiş. Akşamın çök-

mesiyle beraber yemek için dışarı çı-

kıyoruz. Bu arada muhabbetin kıvamı 
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Toprak…

Bizim, bu toprağa sevgimiz vardır. Çünkü her yap-

tığımıza râzı olmuş, önümüzde diz çöküp oturmuş-

tur. (…) Biz o topraktan yüz binlerce seven, yüzbin-

lerce sevilen kişi yaratırız. Hepsi de feryat ederler, 

sızlanırlar, birbirlerini arayıp dururlar.  Bizim işimi-

ze candan râzı olmayan İblis’in körlüğüne rağmen 

işimiz gücümüz yaratmaktır. Biz nimeti âciz, müte-

vazı kişilere verdiğimiz için toprağa bu fazileti ih-

san ettik. 

Toprağın dış yüzü hoşa gitmez. Karanlık renklidir; 

ama içinde pek parlak şeyler vardır. (…) İç yüzü in-

ciye benzer, dış yüzü taşa… Dış yüzü “Biz ancak bu-

yuz” der, içi “İyi bak, benim iç yüzümü gereği gibi 

tanımaya çalış” der… Dış “Bizim içimizde hiçbir 

şey yok” diye inkârda bulunur; iç “Sabret de sana 

nelerimiz var gösterelim” der… Dışı içi ile savaş-

tadır. Şüphesiz ki sabırlı oluşundan ötürü, Allah’ın 

yardımını elde eder, durur.

Biz bu somurtmuş kara topraktan güzel yüzler yara-

tırız da toprağın gizli gülümsemesini meydana çı-

karırız. Çünkü toprağın dış görünüşü gamdır, ke-

derdir, ağlayıştır. İçinde ise, yüzbinlerce gülüşler 

vardır. Biz sırları keşfederiz. Bizim işimiz bir takım 

gizli şeyleri topraktan çıkarmaktır...

Kaynak: Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî Tercümesi, trc. 
Şefik Can, İstanbul: Ötüken 1997, 3-4/454-455.
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