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..
Bilim ve Sanat Vakf› 2006 y›l›nda 20. y›l›na giriyor. Yirmi y›ld›r Türkiye’deki

bilim, sanat ve kültür hayat›na katk›da bulunmaya çal›fl›yor. Bu çat› alt›nda bir

araya gelen insanlar, yaln›zca ilmin izzetini, sanat›n inceli¤ini fliar edindiler

ve bizatihi tefekkürün gücüne inand›lar. Son 200 y›ll›k modernleflme / bat›l›-

laflma tarihimizin ‘tefekkür’ de¤il, ‘eylem’ merkezli oluflu bu meselenin zor-

lu¤unu gözler önüne seriyordu. Ne var ki; gücümüz ve zaaf›m›z, sabr›m›z ve

acelecili¤imiz, ferasetimiz ve körlü¤ümüz, inceli¤imiz ve kabal›¤›m›z hep bu

tarihî tecrübede sakl›. Tarih, afl›r› ilgi ve afl›r› ilgisizli¤e tahammül edemiyor.

Tarih, sadece tevarüs edilmeli. Reddedilen de¤il, ama tevarüs edilmesi gere-

ken bu tarihî tecrübe üzerine tefekkür etmeliyiz. Tefekkür, insan›n bilgi ile in-

celikli bir münasebet kurmas›n›n yolunu aralar ve bilgiyi insan›n ‘bilme’ ihti-

ras›ndan korur. Dahas›, tefekkür, karar al›c›lar›, gücü elinde bulunduranlar›,

gurur ve inattan do¤an kabal›ktan al›koyar. 

Do¤ru olan, iyi olan ve güzel olan üzerine düflünme ameliyemizin has›las›na

teslim olaca¤›z. Teslimiyetimiz özgürlü¤ümüzü ve dahi Türkiye’nin düfl gücü-

nün harekete geçece¤ini müjdeliyor.

Bülten’in bu say›s›nda yer alan havadis, de¤erlendirme ve di¤er müstakil ya-

z›lar, Bilim ve Sanat Vakf›’n›n son dört ay›nda ‘tefekkür’ ad›na samimiyetle

gerçekleflen faaliyetlerinin bir has›las›n› içeriyor.

Keyfiyete, samimiyete ve tefekküre ça¤r›m›z devam edecek…  
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BSV Havadis

BSV 14. ve 15. ö¤renci sempozyumlar› yap›ld›

2-3 Temmuz 2005 tarihlerinde 14. ve 15. Ö¤renci
sempozyumlar›m›z› gerçeklefltirerek 1992 y›l›n-
dan beri sürdürdü¤ümüz sempozyum etkinlikleri-
mize iki yeni halka daha ilave ettik. “‹slâm ve Ba-
t› ‹liflkileri” bafll›¤›n› tafl›yan 14. sempozyumda
Haçl› Seferleri, Endülüs ve Ayd›nlanma Dönemi
tecrübelerine yer verildi. Seyyahlar›n Gözüyle ‹s-
lâm-Bat› ‹liflkileri ve Dinleraras› Diyalog: Sorunlar
ve Çözüm Aray›fllar› sempozyumun farkl› oturum
konular›yd›. 
“‹slâm Felsefesi” ad›n› tafl›yan 15. sempozyumda,
klasik ve geç dönem ‹slâm düflüncesi ele al›narak,
‹bn Bacce, ‹bnu’l Arabi, Mevlana, Molla Sadra, Ga-
zali gibi düflünürlere yer verildi.

Vefa Salonunda, dörder oturum süren sempoz-
yumlar›n takdim ve de¤erlendirmelerini Dr. ‹bra-
him Kal›n yapt›. 

Medeniyetler ve Dünya
Düzenleri sempozyumu
Bilim ve Sanat Vakf› Küresel Araflt›r-
malar Merkezi, “Medeniyetler ve Dün-
ya Düzenleri” konulu uluslararas›
sempozyum haz›rl›klar›na bafllad›. 12-
14 May›s 2006 tarihinde yap›lacak sempozyum, medeniyet ve dünya düzeni kavramlar›n› birlikte ve elefltirel
bir yaklafl›mla yeniden de¤erlendirmeyi amaçl›yor. ‹çerdi¤i pek çok alt bafll›kla genifl bir muhtevada seyre-
decek sempozyum, adil ve sürdürülebilir bir dünya düzeninin mahiyeti ve imkân› üzerine düflünen araflt›rma-
c›lar için uluslararas› bir platform oluflturabilmek bak›m›ndan da ayr› bir de¤er tafl›yor.

Eflik dergisinin 3. ve 4.
say›lar› birlikte ç›kt›

Sanat Araflt›rmalar›
Merkezi sinema atölye-
sinin yay›n› olan Eflik
dergisinin 3. ve 4. say›-
lar› Notlar serisinden
ç›kt›. fiiir, hikâye ve
a¤›rl›kl› olarak sinema
yaz›lar›n› sayfalar›na
tafl›yan dergi, farkl› bir
sinema dili oluflturabil-
meyi hedefliyor. 

Vakf›m›z›n 2005 Güz döne-
mi seminerleri  12 Kas›m-31
Aral›k tarihleri aras›nda
toplam sekiz hafta sürecek.
Seminerlere kat›l›m için, 17-
28 Ekim tarihleri aras›nda
Vak›ftan temin edilecek Se-
miner Bilgi Formunun dol-
durulup bir adet foto¤raf ve
nüfus cüzdan› fotokopisiyle
birlikte Vak›f idaresine tes-
lim edilmesi gerekiyor. 

2005 Güz seminerleri bafll›yor
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Prof. Dr. Halil ‹nalc›k
Bilim ve Sanat Vakf›’ndayd›
31 May›s 2005’te Vakf›m›z›n davetlisi olan tarihçi
Halil ‹nalc›k ile Osmanl› tarihçili¤i üzerine  verimli
bir söylefli gerçeklefltirdik. ‹nalc›k’›n 60 y›l› aflk›n
çal›flmalar›n› özetledi¤i oturumda,  Balkan ve ‹stan-
bul tarihçili¤i üzerine birçok konuya de¤inildi. Os-
manl› t›mar sistemi, Osmanl› ilmiye s›n›f›, Balkan is-
yanlar› ve fetih gündemiyle de örtüflen ‹stanbul
patrikli¤i gibi pek çok hususta ünlü tarihçinin gö-
rüfllerinden istifade edilen söylefli, 89 y›l›n birikimi-
ni göstermesi bak›m›ndan da ayr›ca kayda de¤erdi.   

TAL‹D Türk Hukuk Tarihi say›s›
ç›kt›
Bilim ve Sanat Vakf› Türkiye
Araflt›rmalar› Merkezi taraf›n-
dan y›lda iki defa yay›nlanan
Türkiye Araflt›rmalar› Literatür
Dergisi’nin Türk Hukuk Tarihi
bafll›kl› 5. say›s› ç›kt›. Türk hu-
kuk tarihinin önemi, geliflimi,
gösterdi¤i özellikler, kaynakla-
r›, bu alanla ilgili ülkemizde or-
taya ç›km›fl yaklafl›mlar ve Türk
hukuk tarihinin genel mesele-
lerinin ele al›nd›¤› bu say›da tarihçi Halil ‹nalc›k ile yap›l-
m›fl bir röportaj da yer al›yor. Derginin Türk flehir tarihi
konulu 6. say›s›n›n haz›rl›klar› ise devam ediyor.

Bilim ve Sanat Vakf› Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi, hem Ve-
fa semtinin önemine hem de varolan sorunlar›na dikkat
çekmek ve semtin gelece¤i ile ilgili önerilerde bulunmak
üzere ulusal bir sempozyum düzenliyor. 2006 Kas›m›nda
yap›lmas› düflünülen sempozyumda, Vefa semtinin tarihi,
bugünü ve gelece¤ine dair oturumlar; siyasî, iktisadî, sos-
yo-kültürel, mimarî konular baflta olmak üzere semtle alâ-
kal› her türlü mevzuda tebli¤ler yer alacak. 

Bilim ve Sanat Vakf› Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi, Vefa
Semti Projesi çerçevesinde üç atölye çal›flmas› bafllatt›.
Yunus U¤ur’un koordinatörlü¤ündeki Vefa Semti Atölye-
si, semtin s›n›rlar›n›n tespiti ve mevcut durumu, Vefa
semtinin geçmifli ve bugünüyle ilgili literatür araflt›rma-
s›, mahalle tarihi çal›flmalar›nda kullan›lan yöntemler ve
uygulamalar konular›nda tart›flmalar yapmay› ve Vefa
semtiyle ilgili söylefliler gerçeklefltirmeyi planl›yor. 
Aziz Do¤anay ve Nicole (Nur) Kançal’›n koordinatörlü-
¤ündeki Vefa Semti Fizikî Islah Atölyesi, teorik tart›flma-
lar›n yan› s›ra Vefa semtinin fizikî bina envanterinin ç›ka-
r›lmas›, öncelikli eserlerin belirlenmesi ve bu eserlerle il-
gili uygulama (restorasyon) raporunun haz›rlanmas› ça-
l›flmalar›n› yürütüyor. 
Yücel Bulut’un koordinatörlü¤ündeki Vefa’da Sosyal Ha-
reketlilik ve De¤iflim Atölyesi ise semt sakinlerinin eko-
nomik, kültürel, siyasal ve sosyal durumlar›n›n tespitine
yönelik olarak, sosyal hareketlilik, göç, hemflehrilik, yok-
sulluk, kimlik, aile, kad›n, çocuk ve yaflam alanlar› gibi
hususlarda teorik okumalar yapmay› ve bu alanlarda ya-
p›lm›fl örnek çal›flmalar› de¤erlendirmeyi hedefliyor. 
Her üç atölyenin sekreteryas›n› N. Bilge Özel yürütüyor.

Vefa Sempozyumuna haz›rl›k 
çal›flma atölyeleri

Yaz seminerlerinde 
STK’lar› tart›flt›k

4-9 Temmuz 2005 tarihleri aras›nda düzenledi¤imiz
Yaz seminerlerimizin bu y›lki temas› “Sivil  Toplum ve
Sosyal Kurumlaflma”yd›. Osmanl›’dan günümüze eski
ve yeni toplumsal sistemlerin kurum ve iflleyifllerinin
ele al›nd›¤› sunumlar boyunca, millet-ulus, cemaat-
kurum, devlet-toplum lonca, esnaf, vak›f vb. pek çok
kavram sivil toplum fikri etraf›nda  mütalâa edildi. Bir
modernlik söylemi olarak STK’lar, Türkiye’de kurum
kültürü, uluslararas› örgütler gibi konular›n yan› s›ra,
konuflmac›lar›n kiflisel deneyimlerini de kat›l›mc›larla
paylaflt›klar› program, Ali Pulcu’nun “Bilim ve Sanat
Vakf› Tecrübesi” bafll›kl› konuflmas›yla son buldu. 

Geleneksel Sapanca pikni¤i
gerçekleflti
9 Temmuz 2005’te Yaz seminerlerinin son etkin-
li¤i olan geleneksel Sapanca gezimizi  gerçeklefl-
tirdik. Vakf›n Kademe ö¤rencileri ve akademis-
yenlerin ifltirak etti¤i gezi, her y›l oldu¤u gibi bu
y›l da kat›l›mc›lardan büyük ilgi gördü.

Vefa Sempozyumu

B S V  H a v a d i s
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ÖZEL ETK‹NL‹K ‹ktisat Sohbetleri 1: Amerika’da ve Abdullah Yavafl

Türkiye’de Gayrimenkul Finansman› 11 Haziran 2005

Bosna’n›n Siyasî ve Entelektüel Gelece¤i Ahmet Ali Basic, Amir Bugvic

4 A¤ustos 2005

Michael Mann’in ‹ktidar Teorisi Üzerine Kutbettin K›l›ç, Nurullah Ard›ç

8 A¤ustos 2005

TEZAT K›z›ldeniz’de Denizcilik  Ticaret ve Yerleflim Nihal fiahin Utku

(VII.-XI. Yüzy›llar) 9 Haziran 2005

Hegemonyan›n Yeniden ‹nflas›: Murat Yefliltafl

So¤uk Savafl Sonras› Amerika’n›n 15 Temmuz 2005

D›fl Politikas›nda ‹nsanî Müdahale
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KAM
Küresel Araflt›rmalar Merkezi

KAM Yuvarlak Masa Toplant›lar›

K A M Ö z e l  E t k i n l i k  -  ‹ k t i s a t  S o h b e t l e r i  I

Amerika’da ve Türkiye’de 
Gayrimenkul Finansmanı
Abdullah Yavaş

1 1  H a z i r a n  2 0 0 5

De¤erlendirme: N i h a t  G ü m ü fl

‹ktisat alan›nda temayüz etmifl konuklar›n davet edilerek samimi bir ortam içerisinde gerek güncel
gerekse teorik konularda fikir teatilerinin yap›ld›¤› KAM ‹ktisat Sohbetleri’nin ilk konu¤u, dünyan›n en
önemli befl yüz iktisatç›s› listesine girebilmifl on Türk’ten biri olan Abdullah Yavafl’t›. 

Bo¤aziçi Üniversitesi ‹flletme Bölümü’nü bitirdikten sonra ABD’de iktisat alan›nda yüksek lisans ve
doktora yapan Abdullah Yavafl, çal›flmalar›n› finansman ve özellikle gayrimenkul finansman› üzerinde
yo¤unlaflt›rd›. fiu anda bu alanda dünyan›n önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. ‹stanbul’da
bulundu¤u hafta içinde Bankalar Birli¤i’nde de Türkiye’de uygulamaya konulmas› beklenen mortgage
(gayrimenkul ipote¤i) sistemi hakk›nda bir konuflma yapan Yavafl,  gayrimenkul piyasalar›n›n ABD’de-
ki iflleyifliyle ilgili deneyimlerini aktard› ve sektörün Türkiye’deki gelece¤ine dair yorumlar yapt›.
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Gerek bireysel gerekse ticarî amaçla konut veya iflyeri edinmek isteyen tüketicilere sa¤lanan uzun va-
deli krediye dayanan mortgage sistemini di¤er konut finansman› sistemlerinden ay›ran temel nitelik, ya-
p›lan kredi sözleflmesinin banka taraf›ndan menkul k›ymete dönüfltürülerek ikincil piyasalarda yat›r›m-
c›lara sat›lmas›. Bu menkul k›ymeti sat›n alan yat›r›mc›lar kredi sözleflmesi uyar›nca yap›lan faiz ödeme-
lerine ba¤l› olarak sabit bir getiri elde ederler. ABD’de halihaz›rda yat›r›m flirketleri, ikincil piyasada gay-
rimenkula ba¤l› bu tür menkul k›ymetleri toplayarak farkl› risk düzeylerine sahip havuzlar oluflturmakta
ve bu flekilde farkl› risk beklentilerine sahip yat›r›mc›lara farkl› yat›r›m olanaklar› sunmaktalar. 

Sistemin en önemli faydas›, gayrimenkule ba¤lanarak at›l bir duruma sokulan önemli bir sermaye bi-
rikiminin yeniden ekonomiye enjekte edilebilmesini mümkün k›lmas›. Halen ABD’de varolan servetin
%50’si ile %60’›, geliflmekte olan ülkelerde ise %70 civar› gayrimenkule yat›r›lm›fl durumda. Mort-
gage sistemini kullanan bir ekonomide kredi yoluyla gayrimenkule ba¤lanan kaynaklar ikincil piyasa-
lar yoluyla yeniden ekonomiye kazand›r›labiliyor. Krediyi veren banka, gayrimenkule ba¤l› olarak ç›-
kartt›¤› menkul k›ymetleri yat›r›mc›lara satarak verdi¤i krediyi tekrar topluyor ve farkl› yat›r›m pro-
jelerinin kredilendirilmesinde kullanabiliyor. Yat›r›mc›lar›n, borcun ödenmemesi riskine karfl› garanti-
lerini gayrimenkulün kendisi oluflturuyor.

Abdullah Yavafl’a göre sistemin Türkiye’de de uygulanmaya bafllanmas› oldukça önemli faydalar sa¤-
layacak. Konut sahibi olmay› kolaylaflt›rmas›n›n ötesinde, giderek geliflecek gayrimenkule ba¤l› men-
kul k›ymetler piyasas› önemli miktarda yabanc› sermayenin gelmesine vesile olacak. Dünya genelin-
de oldu¤u gibi ABD’de de gayrimenkul piyasas› yükselifle geçti. Kredi faizlerinin düflük olmas› da bu
durumu tetikleyen sebeplerden biri. Ancak sektörün bu haliyle bir köpük (boom) olup olmad›¤›na da-
ir tart›flmalar da yap›l›yor. Öte yandan bankalar›n mortgage kredileri kulland›r›rken izledikleri pazar-
lama politikalar› bir tak›m riskler tafl›yor. Bankalar, müflteri memnuniyeti sebebiyle kredi öncesinde
yapt›klar›  konut de¤erlemelerinde rakamlar› müflterinin gereksinimleri do¤rultusunda haz›rlayabili-
yorlar. Tüm bunlar, kulland›r›lan kredilerin ne kadar sa¤l›kl› oldu¤una dair kuflkular› art›r›yor. Bu du-
rumun ABD’de 1985’teki bankac›l›k krizine benzer bir sonuç do¤urup do¤urmayaca¤›na dair bir soru-
yu, Abdullah Yavafl ekonomistlerin kulland›klar› bir ifadeyle yan›tlad›: “Bir yerde yaflanan ekonomik
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Abdullah Yavafl, Mortgage (gayrimenkul ipote¤i) sistemini ve Türkiye’de uygulanmas›n›n gayrimenkul

piyasas›na getirece¤i verimleri anlatt›.
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canlanman›n bir köpük olup olmad›¤›n› ancak köpük patlay›nca bilebilirsiniz. Zaten önceden bilebilse-
niz köpük olmaz.”

Türkiye’de gayrimenkul fiyatlar›ndaki art›fl› da yorumlayan Yavafl, bu durumun bir risk tafl›mad›¤›n›, pi-
yasada oluflan fiyatlar›n kriz öncesi fiyatlar civar›nda seyretti¤ini belirtti. Yavafl’›n konuflmalar boyun-
ca, iktisad›n temel varsay›mlar›n›n geçerlili¤ine iliflkin örneklerle desteklenmifl sorulara verdi¤i cevap-
lar hayli ilgi çekiciydi. Özellikle birey davran›fllar›n›n rasyonel oldu¤u varsay›m›n›n geçerli olup olma-
d›¤› tart›flmas›nda Türkiye özelinden getirilen birçok örne¤e, bu varsay›m›n birçok sektörde –en az›n-
dan kendi sektöründe- geçerli oldu¤u yan›t›n› verdi. Varsay›m›n tafl›d›¤› sorunlar›n “k›s›tl› rasyonali-
te” temelli teorilerle afl›lmaya çal›fl›ld›¤›na de¤inerek, insanlar›n bafltan irrasyonel olarak varsay›ld›¤›
bir sistemde teori ve model gelifltirmenin de bir anlam› olmayaca¤›n› belirtti.  Matematik ve iktisat
iliflkisine dair bir soruya verdi¤i karfl›l›kta, matematik modellerin iktisat alan›na getirdi¤i faydalar›n
gerçekten önemli oldu¤unu vurgulad›. Neo-klasik iktisat telâkkisini, gerek teorik gerekse araçsal ma-
nada özümsedi¤i verdi¤i cevaplardan ve üslubundan aç›kça belli olan Abdullah Yavafl’›n alan›na haki-
miyetini gözler önüne seren söyleflinin en önemli sorunu, muayyen bir gündemin belirlenmeyifliydi. 

Yavafl, söylefli boyunca hakk›nda en fazla araflt›rma yapt›¤› uzmanl›k alan› d›fl›na ç›kmamaya, genel
konular hakk›nda yap›lan daha ziyade spekülasyonvari yorumlar› sürekli kendi alan›ndan argümanlar-
la karfl›lamaya özen gösterdi. 

K A M Ö z e l  E t k i n l i k

Bosna’nın Siyasî ve Entelektüel Geleceği
Ahmet Ali Basic-Amir Bugvic

4  A ¤ u s t o s  2 0 0 5

De¤erlendirme: N i l ü f e r  A k k o y u n l u

20. yüzy›l›n dünyan›n gözü önünde yap›lan en büyük soyk›r›mlar›ndan birinin yafland›¤› Bosna Her-
sek bugün hâlâ savafl›n izlerini silmeye çal›fl›yor. Savafl boyunca uluslararas› destekten yoksun kalan
Bosna Hersek’te Osmanl›’n›n bölgedeki mirasç›s› Müslüman Boflnaklar tasfiye edilmek istendiler. Mi-
loseviç’le birlikte ›rkç› politikalar› öne ç›kan S›rplar ve S›rplardan daha ›l›ml› olarak nitelendirece¤i-
miz H›rvatlar, Müslüman Boflnaklar›n bölgeden tasfiyesi için iflbirli¤i yapt›lar.
Üç buçuk y›ll›k savafl›n ard›ndan geriye kalanlar, geç kalm›fl ve fazla bir anlam› olmayan Dayton Bar›fl
Antlaflmas›, S›rp ve H›rvat güçlerin harap etti¤i flehirler ve sa¤ kalanlar›n göç ederek ülkeyi terk et-
meye zorland›klar› Boflnaklard›. 

Bilim ve Sanat Vakf› Küresel Araflt›rmalar Merkezi taraf›ndan 4 A¤ustos 2005’te Bosna’n›n siyasî ve
entelektüel gelece¤ine iliflkin olarak düzenlenen toplant›da özellikle üzerinde durulan konu, yurtd›fl›-
na göç eden Bosnal› ayd›nlard›. Saraybosna Üniversitesi ‹slâmî Araflt›rmalar Enstitüsü’nden Ahmet Ali
Basic, finans yöneticisi Amir Bugvic ve Uluslararas› Saraybosna Üniversitesi Müdürü Veysel Gani’nin
konuflmac› olarak kat›ld›¤› toplant›da özellikle vurgulanan noktalar flunlar oldu:

Bosna Hersek 1878’de Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndan ayr›l›fl›ndan itibaren yaklafl›k her yirmi y›lda bir
vuku bulan savafllardan zarar gördü. Ancak Boflnaklar 1990’l› y›llarda 3.5 y›l süren savafla haz›rl›ks›z
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yakaland›. Savafl yüzünden bugün en büyük problem kayna¤› olan göçler yafland›. Bir gün içinde
50.000 kifli Amerika’ya giderken, Norveç, ‹sveç ve Almanya da kap›lar›n› Boflnak mültecilere açt›. Bu-
gün Almanya’da 400.000 Bosnal› Müslüman yaflamaktad›r. Bugünkü Bosna’n›n öncelikli sorunu da bu
göçler ve ülkelerine dönmek isteyenlerin karfl›laflt›klar› problemlerdir.

Baflta üç gün içinde 8000 kiflinin katledildi¤i Srebrenitsa olmak üzere Bosna’n›n her yerinde meyda-
na gelen soyk›r›m uluslararas› kamuoyunda gerekli tepkiyi göremedi. BM’nin ise  savafl süresince iyi
bir s›nav verdi¤ini söylemek çok güç. Bosna’y› Aliya ‹zzetbegoviç öncesi ve sonras› olarak ikiye ay›-
ran Bosnal› konuflmac›lara göre, ‹zzetbegoviç dönemi Bosna için iyi say›labilecek bir liderlik dönemiy-
di. Aliya ‹zzetbegoviç, halk› gibi yaflamaya çal›flan, halk›n› düflünen bir liderdi. Pek çok haks›z suçla-
maya maruz kald›. Aliya ‹zzetbegoviç’in hükümeti entelektüellerden oluflan elit kesimdi. Daha önceki
komünist rejim döneminde entelektüeller hükümetten d›fllanm›flt›.

Konuflmac›lar›n ortak kayg›s›, askerî savafl›n sona erdi¤i, fakat ondan daha da zor olan  ekonomik sa-
vafl›n bafllad›¤› bir dönemde Bosna’n›n iyi bir s›nav verip veremeyece¤i üzerine yo¤unlaflt›. Bosnal›
Müslümanlar›n bugün en önemli hedefleri, ekonomik kalk›nma ve u¤rad›klar› soyk›r›mdan sorumlu
olan Yugoslavya’n›n, Uluslararas› Adalet Divan›’nda adaletli bir biçimde yarg›lanmas›d›r. 1995’te sava-
fla son veren Dayton Bar›fl Antlaflmas›, Bosna Hersek’in ekonomik hayata entegre edilmesi, üretime
kat›lmas› aç›s›ndan bir anlamda yararl› olmuflsa da genel olarak olumsuz flartlar› da beraberinde ge-
tirmifltir. Bu antlaflma 1992’de Republika S›rpska’y› ilân eden S›rplar›n haks›z iflgallerini meflrulaflt›r-
m›flt›r. Dayton Bar›fl›n›n kurdu¤u Bosna Hersek; H›rvat ve Boflnaklar›n oluflturdu¤u Bosna Hersek Fe-
derasyonu ve S›rplar›n oluflturdu¤u Republika S›rpska’dan oluflmaktad›r. Republika S›rpska, S›rplar›n
Cumhuriyet içinde sahip olduklar› nüfus oran›na göre oldukça fazla oranda topra¤› içine almaktad›r.

Toplant›da son olarak, baflta Türkiye olmak üzere Bosna’n›n uluslararas› deste¤e duydu¤u ihtiyaca
dikkat çekildi. Bosna Hersek’le yak›n tarihî ba¤lar› bulunan Türkiye’den Bosna’ya yat›r›m yap›lmas›,
profesörler ve ö¤renciler baflta olmak üzere Türkiye’den çeflitli insanlar›n Bosna’daki üniversitelere
gelmesi istendi. Boflnaklar, bafllar›na gelenlerin dünyaya tüm gerçekli¤iyle duyurulmas›n› arzu ediyor
ve öncelikle Türkiye olmak üzere tüm dünyadan soyk›r›m›n unutulmamas› için ellerinden gelen çaba-
y› göstermesini bekliyorlar.
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K A M T e z a t

Kızıldeniz’de Denizcilik, Ticaret ve
Yerleşim (VIII-XI Yüzyıllar)
Nihal Şahin Utku

9  H a z i r a n  2 0 0 5

De¤erlendirme: F .  S a m i m e  ‹ n c e o ¤ l u

Muhit olmak, tan›flmak, birbirinin fark›nda olmak, üretti¤ini görmek ve birikimini paylaflmak gayesi-

ne matuf olarak Küresel Araflt›rmalar Merkezi “Kad›n Kimli¤i Üzerinde Ça¤dafl Kültür Okumalar›” bafl-

l›kl› atölye grubu bünyesinde devam ettirilen Tez/Makale Tart›flmalar› birbirinden çok farkl› alanlarda,

çok farkl› disiplinlerde çal›flmalar›n› sürdüren kad›n akademisyenleri konuk etmektedir. 

Hint Okyanusu ve Akdeniz gibi iki medeniyet havzas›n› birlefltiren, Kitab-› Mukaddes’te Yam Sûf (Saz-

l›k denizi) ad›yla geçen, Araplar›n –Firavun’u yuttu¤u için- Bahrü’l Kulzüm dedi¤i, günümüzde k›z›l

rengi ile öne ç›kan K›z›ldeniz, efsanelerin ve ilâhî kitaplar›n dahi konusu olacak kadar önemli bir de-

niz. Tez/Makale Tart›flmalar› çerçevesinde 4000 y›l› aflan bir mazisi olan K›z›ldeniz’de denizcilik, tica-

ret ve yerleflim konusunu içeren bir tez dinledik. Nihal fiahin Utku taraf›ndan Marmara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde haz›rlanan tez, ciddi bir eme¤in, titiz bir çal›flman›n ürünü. Utku’nun da

iflaret etti¤i gibi tez, farkl› alanlar› kuflatan interdisipliner bir çal›flma. Tezin gayesi ne K›z›ldeniz’in fi-

zikî co¤rafyas›n› ne de, bu deniz etraf›nda yaflayan toplumlar›n siyasî tarihini araflt›rmak. Amaç, me-

deniyet oluflumunda statik bir unsur olan co¤rafya ile dinamik hareketli bir unsur olan insan›n tarih

ba¤lam›nda iliflkisini ortaya koymakt›r. 

Sunumuna yukar›da zikredildi¤i üzere, farkl› toplumlar›, farkl› kültür ve dinleri içinde bar›nd›ran K›z›l-

deniz’e tarih boyunca verilen isimlerden bahsederek bafllayan Utku, tezin haz›rlanmas› aflamas›nda

karfl›laflt›¤› metodolojik problemlere ve tezinin kaynaklar›na de¤inerek devam etti. Kaynaklar› aras›n-

da en ilginci geniza vesikalar› idi. Bu vesikalar Hint Okyanusu ile Akdeniz aras›nda ticaret yapan Ya-

hudi tacirlerin ailelerine yazd›klar› mektuplardan olufluyor. 

M›s›r, Yemen ve Arap gibi kadim kültür ve medeniyetlerin ortak su havzas› olan K›z›ldeniz nas›l bir co¤-

rafya? Tarih boyunca farkl› milletlerin siyasî teveccühlerine mahzar olmas›n›n nedeni ne? 

Utku’ya göre, Hint okyanusu ile Akdenizi, dolay›s›yla Afrika, Asya ve Avrupa k›talar›n› birlefltiren stra-

tejik bir mevkide yer alan K›z›ldeniz, dünya tarihinin en güçlü siyasî iktisadî ve kültürel dinamiklerin-

den birine flahitlik etmifl bir co¤rafyad›r. Çöl iklimine sahip oldu¤u için zor ve meflakkatli bir denizdir

ve çok tuzlu oldu¤u için de sahilleri verimsizdir. Co¤rafî özellikleri çok çetin oldu¤u için iniflli ç›k›fll›

bir tarihi olan K›z›ldeniz bütün bu olumsuz koflullar›na ra¤men Do¤u’yu Bat›’ya ba¤lad›¤›, Do¤u’nun ti-

carete konu olan mallar›n› Bat›’ya aktard›¤›, hac güzergâh› üzerinde oldu¤u için yine de de¤iflik top-

lumlar›n nazar›nda ayr› bir yere sahiptir.

Utku’nun ifadesiyle, Aden, Ayzap, Cidde ve Eyle gibi çok önemli limanlara; Akabe ve Süveyfl gibi çok

önemli iki kanala sahip K›z›ldeniz’e ilginin temel hedefi transit ticarettir. Antik M›s›r, ‹srailo¤ullar›, Gü-

ney Araplar›, Farisiler, Habeflliler, Müslüman Araplar; Roma, Bizans ve K›z›ldeniz limanlar›na etki eden

birbirinden çok farkl› kültür ve medeniyete sahip milletlerdir. Dolay›s›yla K›z›ldeniz, hem Bat› hem de
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‹slâm tarihi aç›s›ndan mühim bir bölgedir. Daha sonra Utku, bölgedeki denizcilik faaliyetleri ile ilgili

olarak flunlar› aktard›: Büyük ölçüde Hint Okyanusu denizcili¤inin özelliklerini tafl›yan bölge denizcili-

¤inin denizcilik tarihine en önemli katk›s› gemileridir. Akdeniz gemileriyle mukayese edildi¤inde Latin

yelkeni kulland›klar› için manevra kabiliyetleri yüksektir. Gemilerin yap›m›nda çivi kullan›lmaz ve ge-

minin önce iskeleti yap›l›r. Gemide güverte yoktur. Gemiler denize konvoy halinde ç›kmaktad›rlar. Hint

Okyanusu’nun en önemli özelli¤i savafllar›n az, ticaretin ise yo¤un olmas›d›r. Bölgede ticaret, ortak-

l›klar fleklinde kurulmufl küçük ticarî iflletmeler kanal›yla yap›lmaktad›r. Haçl› seferleri, Süveyfl ve

Akabe kanallar›ndaki ticarete zaman zaman ket vursa da devletin bu bölgedeki ticareti ayakta tutmak

için ciddi tedbirleri mevcuttur. Bazen tamamen sessizli¤e çekilen bazen de çok canl› bir co¤rafya olan

K›z›ldeniz’de Hintliler, Araplar, Habeflliler ve Yahudiler gibi birbirinden çok farkl› din ve kültüre sahip

tüccarlar ticarî faaliyette bulunmaktad›rlar. K›z›ldeniz ticaretinin en önemli ticarî kalemi baharatt›r.

Ayr›ca buhur, boya maddeleri, flap, dokumac›l›k, inci, mercan, yakut gibi de¤erli tafllar; at ve deve gi-

bi canl› hayvan ve köleler de ticarete konu olan mallar aras›nda yer al›r. 

Öte taraftan, düzensiz gelgit ak›nt›lar› ve muson rüzgârlar›n›n etkisiyle zorlu bir co¤rafyaya sahip K›-

z›ldeniz, ticarî faaliyetler sebebiyle farkl› insanlara, farkl› dinlere kucak açm›fl ve böylece çok kültür-

lü sosyal yap›lara imkân tan›m›flt›r. Bölgedeki yerleflim de yine co¤rafî flartlar›n ve ticaretin sundu¤u

imkânlar dahilinde flekillenmifltir.   

Sonuç olarak Utku’nun konuflmas›, klasik kaynaklarda Bahrü’l Yemen, Bahrü’l Ayzab, Bahrü’l Cidde
gibi isimlerle de an›lan K›z›ldeniz’in farkl› toplumlar nezdindeki önemi, bölgenin sosyal yap›s›n›n ve

kültürünün oluflumunda etkin bir role sahip co¤rafî özellikleri (muson rüzgârlar›, ters ak›nt›lar, mer-

can kayal›klar› vb.), K›z›ldeniz’deki ticaret faaliyetlerinin bölge kültüründeki belirleyicili¤i ve K›z›lde-

niz’deki denizcilik faaliyetleri çerçevesinde gerçekleflti.     

K A M T e z a t

Hegemonyanın Yeniden İnşası:
Soğuk Savaş Sonrası Amerika’nın 
Dış Politikası ve İnsanî Müdahale
Murat Yeşiltaş

1 5  T e m m u z  2 0 0 5

De¤erlendirme: K a d i r  T e m i z

Bilim ve Sanat Vakf› Küresel Araflt›rmalar Merkezi’nin düzenledi¤i ve Murat Yefliltafl’›n yüksek lisans

tezini kat›l›mc›lara sundu¤u programda hegemonya, yap›sal kriz, insanî müdahale kavramlar›, ABD’nin

so¤uk savafl sonras›nda hegemonyas›n› sürdürüp sürdüremeyece¤i sorusu çerçevesinde tart›fl›ld›.

20. yüzy›la büyük bir savafl ile merhaba diyen insanl›k, savafltan sonra y›k›m›n her türlü zarar›n› ber-

taraf etmek için yeni formül aray›fllar›na girmiflti. Lâkin bu dönemde kendine siyaset sahnesinde bü-

yük bir boflluk bulan, uluslararas› sistemi denetleyici bir devlet,  di¤er bir ifadeyle hegemon bir dev-

let ortaya ç›kabilir miydi? Napolyon Fransas›’n›n terör döneminden hiç de farkl› olmayan 1. Dünya Sa-
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vafl› sonras›nda düzenlenen Viyana Kongresi, ortaya yeni sorunlar m› ç›karacakt› yoksa uluslararas›

düzenin sa¤lanmas›na olumlu bir katk›da m› bulunacakt›?

Viyana Kongresi ile diplomasiyi keflfeden Avrupa, 1. Dünya Savafl› sonras›nda devletleraras› iliflkileri

tesis edecek ve düzenleyecek yeni bir diplomatik dile ihtiyaç duyuyordu. Liberal düflünceye göre bu

dil ya uzlaflma ve iflbirli¤i ile kendili¤inden ç›kacak ya da realist paradigman›n iddia etti¤i gibi kendi-

ni hegemon olarak niteleyen bir güç, bu çok tarafl›l›¤› bitirip kendi ç›karlar› do¤rultusunda yeni bir

uluslararas› düzen infla edecekti. 20. yüzy›l›n ilk yar›s› ve 2. Dünya Savafl›’na giden süreç, sözkonusu

haz›rl›klar ve hegemonya aray›fllar› ile geçti diyebiliriz. Nitekim 2. Dünya Savafl›’ndan sonra iki kutup-

lu düzende galibinin hegemonyas›n› meflrulaflt›rarak ç›kaca¤› bir so¤uk savafl dönemine girildi. Murat

Yefliltafl, bizzat hegemonya kavram›ndan yola ç›karak meflruiyeti sorgulad›¤› konuflmas›nda, bu mefl-

ruiyetin yap›sal güçten daha çok r›zaya dayal› bir anlay›fl ile tan›mlanmaya çal›fl›ld›¤› ve insanî müda-

hale kavram›n›n da bu meflruiyeti sa¤lamak için bir araç olarak kullan›ld›¤› tezini bizlerle paylaflt›.

Murat Yefliltafl’a göre “ABD, So¤uk Savafl’›n bitimiyle birlikte hegemonyas›n› devam ettirme noktas›n-

da bir kriz içine girmifl ve sözkonusu krizi aflmak için insanî müdahale gibi temelde meflruiyet zemini

sa¤lamakta fazla zorlanmayaca¤› bir alan› seçmifltir.” Bu iddia ba¤lam›nda, hegemonyan›n uluslarara-

s› iliflkiler literatüründe çok geç tan›mland›¤›n› söyleyen Modelski’nin fikirlerini bizlere aktaran Yeflil-

tafl, hegemonya tan›m›n›n so¤uk savafl sonras› de¤iflmesinden hareketle farkl› bir hegemonya tan›m›

ile karfl› karfl›ya oldu¤umuzu belirtti. Buna göre, hegemonik denilen yap› basitçe, bir devletin ulusla-

raras› sistem içinde kurmufl oldu¤u tek tarafl› tahakküm sürecini tan›mlayan materyalist bir çözümle-

me de¤il, aksine merkezî gücün di¤er yap›lanmalar› dikkate ald›¤› ve bu yap›lanmalar›n hegemonun

gücüne onay verdikleri çok tarafl› bir etkileflim alan› olarak anlafl›lmal›d›r.

Her yeni ve farkl› düflünce beraberinde meflruiyet temelini de sa¤lamak zorunda oldu¤undan yeni ta-

n›m›n da kendi iç tutarl›l›¤› çerçevesinde devletlerin r›zas› ve insanî müdahale kavramlar› ile meflru-

iyet zemini buldu¤u sunum süresince dile getirildi.

So¤uk Savafl sonras› dönemde uluslararas› iliflkiler alan›nda ortaya ç›kan küçük orta ve büyük ölçekli

çat›flmalar, Yugoslavya gibi bir devletin parçalanmas›, 1. Körfez Savafl› ve Irak müdahalesi gibi sorun-

lar, hegemon güç için ne anlam ifade ediyordu? Bu sorunlardan yola ç›karak uluslararas› düzenin ve

hegemonik meflruiyetin devam› için ne yap›labilirdi? ‹flte bu noktada Murat Yefliltafl, ABD’nin so¤uk sa-

vafl sonras› dönemde hegemonyas›n›n sürdürülebilirli¤ini insanî müdahale kavram› ile sa¤lad›¤›n› dile

getirdi.

Ancak Yefliltafl’›n hegemonya ve hegemonyan›n sürdürülebilirlik tan›mlar›na göre yukar›da sayd›¤›m›z

ve hegemonyaya dolayl› yollardan meflruiyet sa¤layan durumlar›n hepsi birarada bulunmal›d›r. Yap›-

sal güç, r›za zorunlulu¤u ve insanî müdahale için uygulama alanlar› fleklinde al›nt›layaca¤›m›z üç du-

rumun birarada olmamas› durumunda hegemon “sürdürülebilirlik krizi”ne girecek ve bu krizi aflmak

için hegemonyas›n› yeniden infla etmek zorunda kalacakt›r.

ABD’nin So¤uk Savafl sonras›nda hegemonyas›n› sürdürebilme krizine girdi¤i tezini dile getiren Murat

Yefliltafl’a göre, ABD hegemonyas›n› yeniden infla etmek için kendi meflruiyet alan›n› geniflletmifl ve

insanî müdahale kavram›n› kullanm›flt›r. Ayr›ca “Gerek Ortado¤u’da, gerekse Balkanlar’da Bosna ve

Kosova örnekleri yukar›da bahsedilen üç etkileflim noktas›n› bir potada eritmeye yönelik politikalar›

üretmifl ve ABD en az›ndan sözkonusu dönem içerisinde hegemonyas›n› yeniden infla edebilmifltir.” 
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Küresel Araştırmalar
2005 Güz Seminerleri
G‹R‹fi SEM‹NERLER‹
‹ktisad›n Temel Kavramlar› M. ‹brahim Turhan

Uluslararas› ‹liflkilerin Temel Kavramlar› M. Akif Kayap›nar

TEMEL SEM‹NERLER
Stratejik Planlama ve Yönetim ‹. Turhan-H. Dortluo¤lu

Türkiye Ekonomi Politi¤i Melikflah Utku

Türkiye’de Siyaset ve Strateji I Muzaffer fienel-Süleyman Beflli

Uluslararas› ‹liflkiler Teorileri I ‹smail Yaylac›

Uluslararas› Finansal Sistem Lokman Gündüz

Yönetim Düflüncesi Mustafa Özel

ÖZEL SEM‹NERLER
AB’de Entegrasyon ve Geniflleme A. Resul Usul

Bilgisayar Biliminde Karmafl›kl›k ve Rasgelelik Çetin Kaya Koç

Dünya Siyasetinde Güncel Meseleler I Talha Köse

Küresel Ekonominin Siyasal Çözümlemesi Sad›k Ünay

Medya, Sermaye, Siyaset Mücahit Küçüky›lmaz

‹HT‹SAS ÇALIfiMALARI
Avrupa Ekonomi-Politik Araflt›rmalar› Muzaffer fienel

‹ktisat Politikalar› A. Büyükdeniz-M. Utku

M. ‹brahim Turhan

Mukaddime Okumalar› M. Akif Kayap›nar

ATÖLYELER 
‹ktisat Felsefesi ‹brahim  Turhan

Kad›n Kimli¤i Üzerinden Ça¤dafl Kültür Okumalar› Nazife fiiflman-Zahide T. Kor

Medeniyetler ve Dünya Düzenleri ‹smail Yaylac›-Talha Köse
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Var bir imha endüstrisi

Ad›na savafl dedikleri

Ne korunas› do¤a insafa getirebilir

Ne yeni keflfedilmifl çevre muhabbeti

‹nceltilmifltir çocuk ve kad›n resimleriyle 

Dopdolu haberler karmaflas›

Sarf malzemesi ve bedeliyle 

Hesaplanm›flt›r üreticisi ve tüketicisi

Ülkeleri borçland›ran ve borçland›¤› sürece 

Kald›rmak için duran

Alçaltmak için dönen de¤erleri

Büyük k›r›mlara yol açan büyük oyuna

Bar›fl denildi¤ini de ö¤rendik yirminci

Yüzy›lda uluafl›r› kanallar› paran›n

Zora girip damar daralmas› hastal›¤›na

Yakaland›¤› her defas›nda 

Kapasite art›rd› imha endüstrisi

(Ateflini düflürmeye yetmediyse

Elbet ald›¤› silah siparifli)

Ne mücadele pay› b›rakt› bir tarafa 

Ki anlam› arts›n geride kalan hayat›n

Eski savafllardaki gibi 

Ne sald›randa can pahas›na olman›n flerefi

‹skender’in ve Darius’un

Gallia’da Sezar’› arkalayanlar aras›nda

Mo¤ol ak›nlar›na karfl› Ba¤dat’ta 

Can›n› difline takm›fl insanlar vard›

Onlar ki beflerin ölüm oyununda

Karfl›l›kl› 

H›r›lt› b›rakt›klar› havay› soluyarak

Her harekette hayata sar›lm›fllard›

Yak›n dö¤üfl tablolar› bugün bile ac›t›c›

Ama bugünkü kap›flmadan daha az alçalt›c›.

Haber ve Savafl
Ebubekir Ero¤lu

m
o

la
 s

ay
fa

s›

GENEL BULTEN 58  11/24/05  5:17 PM  Page 12



M A M T ü r k  D ü fl ü n c e s i

Türk Düşüncesinde Kayıp Halka:
Siyasal–Kemalizm, Sosyalizm ve İslâmcılık 
Yasin Aktay

5  M a r t  2 0 0 5

De¤erlendirme: N u r u l l a h  A r d › ç

Türk düflüncesi kavram›, bu kavram›n iflaret etti¤i alan›n sorunlar› ve özellikle bu soyut nesnenin öz-

günlü¤ü meselesi ‘60’l› y›llardan beri Türkiye’de s›kça tart›fl›lagelmifltir. 21. yüzy›l›n bafllar›nda konu

üzerinde çal›flan akademisyenlerin de say›ca artmas›yla tekrar gündeme gelen bu konu, günümüz dü-

flünce hayat›n›n temel meselelerinden birini teflkil etmektedir. Bu sebeple Medeniyet Araflt›rmalar›

Merkezi konuyla ilgilenen akademisyen ve araflt›rmac›lar› “Türk Düflüncesi Tart›flmalar›” bafll›kl› bir

dizi toplant›da a¤›rlamakta. fiu ana kadar yap›lan alt› toplant›, sözkonusu alanda önde gelen isimlerin
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Medeniyet Araflt›rmalar› Merkezi

DÎVAN TOPLANTILARI Türk Düflüncesinde Kay›p Halka: Yasin Aktay

Siyasal–Kemalizm, Sosyalizm, ‹slâmc›l›k 5 Mart 2005

Türk Düflüncesinin Meseleleri Kurtulufl Kayal›

6 May›s 2005

Türk Modernitesinde Belirleyici Parametreler Hasan Bülent Kahraman

11 May›s 2005

Osmanl› Son Döneminde Modernleflme ve Selçuk Akflin Somel

Geleneksel Kültür Meselesi 23 May›s 2005

Türk Düflüncesinde fiekillenme Dinamikleri Süleyman Seyfi Ö¤ün

ve Kaybedilen Mevziler 18 Haziran 2005

DÎVAN TOPLANTILARI Modern Psikiyatrik Paradigma  Medaim Yan›k 

4 Haziran 2005

MAM Yuvarlak Masa Toplant›lar›

TÜRK DÜfiÜNCES‹
TARTIfiMALARI
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görüfllerini sunmalar›na ve bu görüfllerin tart›fl›lmas›na vesile oldu. Bu tart›flmalardan ç›kan sonuç:
sorunlu oldu¤u konusunda büyük oranda görüfl birli¤i bulunan Türk düflüncesinin ne kadar özgün ol-
du¤u ise tart›flmal›d›r. 

MAM Divan Toplant›lar›’n›n Mart ay›ndaki konu¤u Selçuk Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nden Prof. Dr.
Yasin Aktay’d›. “Türk Düflüncesinde Kay›p Halka: Siyasal–Kemalizm, Sosyalizm ve ‹slamc›l›k” bafll›kl›
konuflmas›na özgün bir Türk Düflüncesi olup olmad›¤› sorusuyla bafllayan Aktay, bunu söylemenin “he-
nüz” zor oldu¤unu belirttikten sonra yine de “kay›p halka” olarak gördü¤ü “siyasal” sorunundan bah-
sedebilmek için bunu varsaymak gerekti¤ini belirtti. “Siyasal”› en genifl anlamda “iktidar iliflkileri”
olarak tan›mlayan Aktay, kiflinin ben-öteki ayr›m›n›n fark›nda oluflundan itibaren bafllayan “siyasal[›n]
insan›n en temel düzeyi/modu/an›” oldu¤unu söyledi. 

“Siyasal”› tahrip eden faktörlere iflaret eden konuflmac›, bugün bunlardan en önemlilerinin toplumda
(i) siyaset kurumuna (ve siyasetçilere) kötü gözle bak›lmas› ve (ii) insan›n -daha iyiyi talep etmesi an-
lam›nda- iktidar› istemesinin hakir görülmesi oldu¤unu belirtti. Bu çerçevede “beden siyaseti” ve H›-
ristiyanl›k iliflkisinden tarih yaz›m› ve Nietzsche’nin vakanüvislik elefltirisi ile bilimin çeflitli ideoloji
veya söylemlerin arac› haline getirilmesine kadar bir dizi örnek veren Aktay, günümüzde “Türk dü-
flüncesi” denilen fleyin ise afl›r› siyasallaflt›¤›n› belirterek ideolojik kamplaflmalar ve entelektüellerin
siyasî partilerin elemanlar› olarak görev almalar›n› buna örnek gösterdi. Konuflmac› bu ba¤lamda “si-
yasal”›n kay›p de¤il, zay›f oldu¤unu, zira seviyesiz, popülist ve sonuç olarak flizofreniye yol aç›c› ka-
rakter tafl›d›¤›n› da sözlerine ekledi. 

Konuflmas›n›n ana k›sm›n› oluflturan bölümde Aktay, Carl Schmitt ve Slovaj Zizek’e at›fla “siyasall›-
¤›n ask›ya al›nmas›na” yol açan ortamlar›n çeflitli düzeylerde tezahür etti¤ini belirterek bunlar› s›-
ralad› ve Türkiye’nin durumunu bunlara göre aç›klad›. Bu çerçevede sözkonusu ortam ve düzeyler
befl tanedir:
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Yasin Aktay, Siyasal-Kemalizm, Sosyalizm, ‹slâmc›l›k ak›mlar› özelinde Türk düflüncesini sorgulad›.
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1. Arke-politik: Kapal›, homojen bir topluluk anlay›fl›n›n bulundu¤u bu tür toplum ve cemaat yap›lar›n-
da “daha iyiye gitme” yolunun (siyaset) önü t›kanmaktad›r. Aktay’a göre bunun en güzel örne¤i erken
Cumhuriyet dönemidir; ancak Türk düflüncesinin -Kemalizm, Sosyalizm ve ‹slâmc›l›ktan müteflekkil-
bütün türevlerinde de gözlemlenebilir. 
2. Para-politik: Siyaset-benzeri ama son derece de politize (siyasetten ar›nd›r›lm›fl) böyle bir ortam-
da siyasetin temelini oluflturan “çat›flma” vard›r; ancak toplumsal alanda de¤il -parlamento ve siya-
sî partiler gibi- belli temsilî alanlarda temerküz etmifl ve yaln›zca yürütme gücü çerçevesinde izin ve-
rilmektedir. Bu kavram›n Türkiye’ye pek fazla uygulanamayaca¤›n› savunan Aktay’a göre örne¤in Ha-
bermas’›n müzakereci demokrasi kavram› bu düzeye iflaret etmektedir, zira bu kavram da herhangi
bir çat›flma ve dolay›s›yla alternatif sistemleri ima etmemektedir. 
3. Meta-politik: Siyasetin -sosyalist ütopya(lar)daki gibi- yüksek idealler u¤runa ertelendi¤i ya da -
ekonomi gibi- baflka alanlardaki çat›flmalar›n bir yans›mas› olarak görüldü¤ü bu tür ortamlarda uyum
ideolojisi hâkimdir ve insanlar›n hak aramalar› engellenir, kendilerinden sürekli fedakârl›k istenir.
Türk düflüncesini çok güzel tasvir eden bu kavram›n örnekleri, siyasî hayatta s›kça rastlanan komplo
teorileri ile özellikle ‹slâmî kesimde modernlik ve teknoloji üzerine yaflanan tart›flmalard›r. Her iki ör-
nek de kifliyi pasiflefltirerek siyasî bir özne olmas›na engel olmaktad›r. 
4. Ultra-politik: Siyasetin -Nazi Almanyas›’nda oldu¤u gibi- militarize olup bir “savafla” dönüfltürülme-
sini ifade eder (Zizek bu kavramla ayr›ca Schmitt’in siyasetin temeli olarak dost-düflman kategorilefl-
tirmesine elefltiri getirmektedir). 
5. Post-politik: Siyasî alan› ancak teknokrat ve bilimcilerin tasarlayabilece¤ini ileri süren liberalizm
taraf›ndan siyasetin inkâr edildi¤i, “siyaset-sonras›” bir ortam› ifade eden bu kavram, siyasetin ask›-
ya al›nd›¤› düzeylerin en tehlikelisidir; zira burada herhangi bir alternatife hayat hakk› tan›nmamak-
tad›r. Aktay’a göre günümüz Türkiye’sinde k›smen bu süreç yaflanmaktad›r. 

Konuflmac› ayr›ca Türkiye’de siyasetin liberal inkâr›n›n sonuçlar›n›n bir baflka alanda, sosyal bilimle-
rin serencam›nda da görülebilece¤ine, örne¤in sosyolojinin (hatta siyaset bilimi ve kamu yönetimi gi-
bi disiplinlerin bile) siyasetten ar›nd›r›ld›¤›na dikkat çekti. Ancak siyasetle eklemlenebildi¤i ölçüde
sosyal bilim ad›na orijinal fleyler ortaya koymufl olan Türk Düflüncesinin, siyasete uzak durmas›na yol
açan liberal bask› sebebiyle Gökalp, Prens Sabahattin, Boran vs. gibi isimlerden bu yana herhangi bir
özgün ürün ç›karamad›¤›n› belirtti. 

Konuflmas›n›n son bölümünde Aktay sözü ‹slâmî kesime getirerek Türk düflüncesinin farkl› ak›mlar›
aras›nda bir mukayese yapt›. Müslümanlar için f›kh›n siyaseti içerdi¤ini ve içtihad›n siyasî bir faaliyet,
siyasal davran›fl›n da f›khî bir ameliye demek oldu¤unu ve bu durumun Müslümanlar için büyük bir
avantaj oldu¤unu ileri sürdü. Buna karfl›n Türkiye’de Kemalizm ve sosyalizmin içtihat gibi bir mekaniz-
malar› olmad›¤›ndan durgunluk yaflad›klar›n› da sözlerine ekledi. 

Tart›flma k›sm› da Kemalizm, sosyalizm ve ‹slâmc›l›k ak›mlar› ile Türk düflüncesinin özgünlü¤ü mese-
lesine yo¤unlaflt›. Aktay, Müslümanlar›n bugünkü kapal› cemaat yap›lar› gibi sorunlar›n›n ‹slâm’dan
kaynaklanmad›¤›n›, bunun ‹slâm’›n özüne ayk›r› oldu¤unu kaydetti. Di¤er taraftan, Osmanl› ve Cumhu-
riyet dönemlerinde Türk düflüncesinin özgün olmad›¤› görüflünde ›srar etti ve fakat bunun bir zaaf ol-
mad›¤›n›, zira Müslümanlar›n “düflünmeye” fazla ihtiyaçlar› olmad›¤›n› çünkü “Allah’›n onlara yetti¤i-
ni” savundu. Konuya Oryantalist bak›fl aç›s›yla yaklafl›lmamas› gerekti¤ini ifade eden Aktay, özgün dü-
flüncenin yeflerebilmesi için bir siyasî kavga ve çat›flmaya, dolay›s›yla “fleytan”a ihtiyaç duyuldu¤unu,
zihinlerde Allah’›n hâkim oldu¤u bir ortamda ise bu tür bir özgün düflünceye gerek kalmad›¤›n› ifade
etti.
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M A M T ü r k  D ü fl ü n c e s i

Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri
Kurtuluş Kayalı

6  M a y › s  2 0 0 5

De¤erlendirme: A l i m  A r l ›

Medeniyet Araflt›rmalar› Merkezi Türk Düflüncesi Tart›flmalar›’n›n May›s ay›ndaki misafiri Ankara

Üniversitesi Tarih Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Kurtulufl Kayal›’yd›. “Ça¤dafl Türk Düflüncesinin Me-

seleleri” bafll›kl› oturum s›cak bir sohbet ortam›nda geçti. 

Kurtulufl Kayal› günümüzde Türk düflüncesinin yaflad›¤› eksen kaymas›n›, bunal›mlar›n› ve bilginin ta-

rih ve toplumla irtibat noktalar›n›n kayb›n›n sorunlar›n› tart›flt›. Son k›rk sene zarf›nda Türk düflünce

adamlar›n›n tart›flt›¤› konular birbirleriyle eklemlenecekleri, fikrî mafsallarla birbirlerine ba¤lanacak-

lar› yerde, neredeyse her düflünce adam›n›n tarihi kendisiyle bafllatma gibi bir e¤ilim içinde olmas›,

günümüzde bir Türk düflüncesi gündemi niçin yok(?!) sorusunun cevab›d›r muhtemelen. 1960’larda ik-

tisadî kalk›nma odakl› tart›flmalar›n heyecanl› günleri 1970’lerde yerini siyasetin dönüfltürülmesi kay-

g›lar›na devretmiflti. Bu iki on y›l boyunca Türk düflünürleri Türk toplumunun ihtiyac› olan bir at›l›m›n

imkânlar›n› de¤iflik tart›flmalar vesilesiyle gündemlerine getirdiler. 1966 y›l›nda Hilmi Ziya Ülken Tür-

kiye’de özgün bir düflüncenin oluflmas› gere¤inden bahsederken bundan yaklafl›k on y›l sonra Toplum
ve Bilim dergisi kurucular›, derginin amac›n› özgün düflünceye geçifl olarak tan›mlam›fllard›. Benzer

flekilde ‹dris Küçükömer, Sencer Divitçio¤lu, Mümtaz Turhan gibi mütefekkirler düflünce emeklerini bu

özgünlü¤ün ortaya ç›kar›lmas› sorununa hasrettiler. Türk düflünce adamlar›n›n “ortak derdi” yeni ku-

rulan Cumhuriyete ihtiyac› oldu¤u düflünce zenginli¤ini kazand›rmakt›. Kayal›’n›n deyifliyle, bu düflü-

nürlerin derdi “bu topraklard›”.

Kayal›, bugün Türkiye’de düflünce üreten insanlar›n flu sorular› sormas› gerekti¤ini söyledi: Bernard

Lewis’in Modern Türkiye’nin Do¤uflu kitab› yaz›ld›ktan k›sa bir süre sonra resmî bir kurumca çevrilme-

sine ra¤men, Niyazi Berkes’in Türkiye’de Ça¤dafllaflma kitab›na neden böyle bir talip ç›kmad› ve ya-

zar eserini kendisi çevirmek zorunda b›rak›ld›? Berkes’in oryantalistli¤inden dem vuranlar bu sorgu-

lamay› Lewis’e neden yöneltememektedirler? Halide Edib, bir dönem Amerikan mandac›l›¤›na meyle-

den, sonralar› liberal düflünceyle ilgilenen karmafl›k bir ayd›n iken, neden baz› kesimlerce özellikle

Ateflten Gömlek roman› ile rejim karfl›t›, flimdilerde ise sadece feminist düflünceleriyle ele al›nmakta-

d›r? Neden Türkiye’de fiark, Garp ve Amerikan Tesirleri’nin yazar› Halide Edib’in bu yönü konu edil-

memektedir? Bu durumda, “Hangi Halide Edib?” sorusu zorunlu bir soru haline gelmektedir. Benzer

flekilde 1980 sonras›nda Türk ayd›nlar›n›n birço¤u tarihsel süreklilik sorununu Erik Jan Zürcher, Feroz

Ahmed gibi nitelikli tarihçiler üzerinden okurken, 1950 sonras› bu konuyla ilgili yerli literatürü neden

atlamaktad›rlar? 1980 öncesi, misyonu sadece çeviri metinler basmak olan bir yay›nevi tahayyül da-

hi edilemezken, 1980’den hemen sonra neredeyse hiç yerli metin basmayan  yay›nevleri nas›l olufltu?

Özgün düflünce aray›fl› yirmi y›l gibi bir sürede nas›l rafa kalkt› ve yerine fikrî ithal ikame düflüncesi

geçti? Hilmi Ziya, Mümtaz Turhan, Ahmet Hamdi Tanp›nar, ‹dris Küçükömer, Niyazi Berkes, Erol Gün-

gör, Kemal Tahir, Ziya Gökalp, Do¤an Avc›o¤lu gibi isimler, niçin sistematik incelemelere konu k›l›na-

cak flekilde okunmamaktad›r?  
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Kurtulufl Kayal›’n›n gerçekten de üzerinde düflünülmesi gereken bu sorular› flunu göstermektedir: Tür-
kiye’de düflünce üreten insanlar›n, içinden ç›kt›klar› topluma ve co¤rafyaya bu kadar yabanc›laflmas›
herhangi bir sorun de¤ildir. Bugün için bu sorular esasen Türk Düflüncesi için yak›c› bir hal alm›flt›r.
Kayal›, Türk düflüncesinin kendi üzerine düflünme ameliyesini kaybetmesi mevzusunun herhangi bir
mevzu olmad›¤›n›, bunun art›k “Türkiye’ye özgü bir düflünce var m›d›r?” gibi kritik bir efli¤e gelen bir
hal ald›¤›n› ›srarla vurgulad›. Kendi sorunlar›m›z› çözecek bir düflünce birikiminin gittikçe azalmas› iki
fley anlatmaktad›r: ‹lkin, kozmopolit bir imparatorluktan yeni bir devlet ç›karan bir toplumun heyecan
ve umutlar›n›n sönmesi ve nostaljik iyimserlikle dramatik bir tarihsel flimdiki zaman›n çeliflkisini ya-
flamas›d›r. ‹kinci olarak, bana ne oldu ve ben kimim gibi sorular› soracak bir donan›m› kaybetmesidir.
Kayal›’ya göre, bugün “memleketi tan›mak” derdi kalmam›flt›r ve esas sorun da bu derdin ortadan
kalkmas›d›r. 

Kurtulufl Kayal›’n›n “memleketi tan›mak” derdini samimiyetle paylaflmak ve buna herkesin kendi dili
içinde ortak olmak, flüphe yok ki bu dert sahipleri için kendi toplumuna samimî bir katk› sa¤layacak-
t›r. Tanp›nar Befl fiehir’de flöyle demektedir: “Gidece¤imiz yolu hepimiz biliyoruz. Fakat yol uzad›kça
ayr›ld›¤›m›z âlem, bizi her günden biraz daha meflgul ediyor. Sade millet ve cemiyetlerin de¤il, flahsi-
yetin de as›l mana ve hüviyetini, çekirde¤ini tarihîlik denen fleyin yapt›¤› düflünülürse, bu iç didiflme
hiç de yad›rganamaz. Mazi daima mevcuttur. Kendimiz olarak yaflayabilmek için, onunla her an hesap-
laflmaya ve anlaflmaya mecburuz.”
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Kurtulufl Kayal›, “memleketi tan›mak” derdini samimiyetle paylaflt›.
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M A M T ü r k  D ü fl ü n c e s i

Türk Modernitesinde 
Belirleyici Parametreler
Hasan Bülent Kahraman

1 1  M a y › s  2 0 0 5

De¤erlendirme: A h m e t  O k u m u fl

Osmanl›-Türk modernleflme tecrübesi, her daim zengin nüanslar›yla yerli ve yabanc› ilim adamlar›
için cazibedar bir çal›flma sahas› oldu. Hangi bilgi disiplini aç›s›ndan yaklafl›rsan›z yaklafl›n, “bu ül-
ke”nin moderniteyle hesab›, hâlâ bakir ve sürprizlere, yeni fetih ve kefliflere aç›k bir saha. Bugüne
de¤in mesele daha çok tarihî-sosyolojik araflt›rma usulleri çerçevesinde ele al›nd›. Konuyu felsefî-
normatif bir muhasebe olarak gören, yani Osmanl›-Türk modernleflmesinin felsefî bir muhasebesini
yapan çal›flmalar nispeten az. Belki de bu türden çal›flmalar›n kâmil manada ortaya ç›kabilmesi için
tarihî-sosyolojik çal›flmalar›n belirli bir yekûna ulaflmas› gerekiyor. Hasan Bülent Kahraman’›n, Mede-
niyet Araflt›rmalar› Merkezi’nin düzenledi¤i Türk Düflüncesi Tart›flmalar› dizisinin konu¤u olarak, “Türk
Modernitesinde Belirleyici Parametreler” bafll›¤› alt›nda yapt›¤› sunufl, Türk modernleflmesini felsefî-
kuramsal bir okuma denemesi olarak de¤erlendirilebilir. Zira Kahraman’a göre Türk siyasetinin ince-
lenmesine yönelik çal›flmalar, “henüz bir kuramsal ba¤lam oluflturabilmifl de¤il”. Bu tesbit, asl›nda
kendi çabas›n›n ald›¤› istikametin z›mnî beyan› olarak okunabilir.     

Kahraman, modernin Türkiye’de iki belirleyici parametre ile belirginleflti¤ini söylüyor. Bunlardan ilki
“devlet-toplum çat›flmas›”, ikincisi ise “kimlik infla süreci”. Türkiye’de modernleflme ile gelen temel
gerilimler, bu iki problem ekseninde tart›fl›labilir. Kahraman’›n bu de¤erlendirmeyi izah bab›nda söy-
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Kahraman’a göre, Türkiye’de herkes bir flekilde moderli¤i talep ediyor, oysa as›l mesele, Türkiye’nin

muhafazakârlar›n›n olmay›fl›d›r.
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ledikleri flöyle özetlenebilir: Devlet, modernleflme aç›s›ndan bakarsak asl›nda rasyonalitenin alan›d›r.

Osmanl› örne¤inde bile bürokrasinin dönüflmesi, “klasik uleman›n, yerini münevverâna b›rakmas›” bi-

ze bunu gösterir. Osmanl› modernleflmesi asl›nda bir bilme biçiminin, ya da bir bilgi stokunun trans-

feriyle ilgiliydi. Sorulan soru temelde fizyokratik bir soruydu: Devlet nas›l kurtar›l›r? Bu soruya aflk›n-

salc› bir cevap verildi: Bat›’ya benzeyerek. Bu, Nam›k Kemal’de görüldü¤ü gibi, kimine göre bir metot

meselesiydi, kimine (esasen Kemalizme) göre ise bir öz meselesiydi. Neticede, Osmanl›-Türk modern-

leflmesi bir bilgi ve dolay›s›yla bir teknoloji transferidir. Bunun devlet düzeyinde cereyan etmesi, ya-

ni devletin kendi bünyesinde bir de¤iflimle gerçekleflmesi normaldir. Zira toplumun zaten böyle bir ta-

lebi olamaz. Modernleflme, tarih-d›fl› ya da tarih-ötesi bir olgu olarak benimsendi ve bir simülasyon
karar›n›n verilmesi ile bafllad›. Yap›lmak istenen, belli bir rasyonalitenin ithali idi ve bunun öznesi de

devletti. Buna mukabil toplumun pozisyonunun iflaret etti¤i nokta ise geleneksel oland›r. Dolay›s›yla

devlet-toplum çat›flmas›, bir rasyonalite-gelenek çat›flmas› olarak görülebilir. Bu daimî dissensustan

kurtulabilmek için Bat›’n›n müracaat etti¤i yol, klasik olan›n öne ç›kart›lmas› olmufltur. Klasik olan,

modern olanla uyum sa¤layabilecektir diye düflünülür. Buna karfl›n geleneksel olan›n hem rasyonali-

te, hem de modern olanla uyuflmayaca¤› farzedilir. Meseleye bu aç›dan bakt›¤›m›zda, Türk modernlefl-

mesinin can al›c› problemine varm›fl oluruz: “Klasi¤in ortaya ç›kart›lamamas›”. Ya afl›r› bir rasyonali-

te, ya afl›r› bir geleneksellik, iki büyük talebimiz olmufltur. Böylece, ortak bilinçalt› olarak düflünebi-

lece¤imiz klasik k›yas›ya ›skalan›r. Türkiye’de kimlik infla süreci ile ilgili problemler de tüm bunlarla ir-

tibatl›d›r. Modern kimlik, temelde kimli¤in bir kendili¤indenlik olmaktan ç›kmas›na; insan›n, daha ta-

biî, daha otantik ve evrensel bir varl›k olmaktan ç›k›p, kurgulanm›fl ve daha atomistik-tikel bir varl›k

olmas›na tekabül eder. Buna, ilgili literatürde özne denmektedir. Türkiye’deki temel problem, Türk

modernleflmesinin yeni bir kimlik yarat›rken, bunu bir öznesizli¤e dönüfltürmesi olmufltur; çünkü mo-

derni, kendi içine kapal›, eriflilmez, daha somut bir noktaya tafl›namaz bir aflk›nsall›k olarak tarif et-

mifltir. Burada görülen çat›flma, yani özne-öznesizlik çat›flmas›, asl›nda modernitenin iki büyük filozo-

funun karfl›laflmas›nda, Hegel-Nietzsche karfl›tl›¤›nda içkindir.  Türk modernitesi de bu karfl›tl›k için-

de de¤erlendirilebilir. Bu bizi Cumhuriyet’in temel paradoksuna götürür: Bir yandan ayd›nlanm›fl,

Kant’›n tarifiyle, kendi akl›na istinad eden bireyi isterken, di¤er yandan devlet rasyonalitesinin bunun-

la bir türlü uyuflamamas›. Kahraman’a göre Türkiye’de bir yüksek kültür ve klasik yarat›lmas›n› engel-

leyen en önemli neden de budur. Cumhuriyet’in Osmanl›’dan miras ald›¤›, kendi elitlerini tahrip etme

al›flkanl›¤› da bunu pekifltirmifltir. Yeni ç›kan her elit, kendinden önceki elitler zümresinin varl›k sebe-

bini yok sayarak ifle bafllam›flt›r. 

Türkiye’de, modernleflmeyle gelen ve kimlik infla süreciyle irtibatl› temel problemlerden biri de, za-

man-mekân tasavvurundaki k›r›lmalard›r. Bütün modernite öncesi, kendili¤inden ve otantik tasavvur-

lar, zaman bilinci aç›s›ndan sonsuzluk/ebediyet kavram›na dayan›r. 16. yüzy›ldan itibaren Bat›’da ya-

flanan, sonsuzluk kavram›n›n giderek sekülerleflmesidir. Zaman kavray›fl›ndaki bu dönüflüm, karfl›m›za

ikinci bir karfl›tl›¤› ç›kar›r: Kant versus Bergson. Kant’›n a priorici zaman-mekân fikrine karfl›n Berg-

son, zaman-mekân probleminin bir bellek problemi olarak, bir gelenek ve haf›za problemi olarak vaz’

edilmesine imkân verir. Türk Bergsoncular› da buna istinad ederek kimlik infla sürecindeki açmazlar›

aflmay› dener.  

Hasan Bülent Kahraman’›n Türk modernleflmesine dair en ilginç fikirlerinden biri, tüm modernleflme

kritiklerine ra¤men Türkiye’de modernli¤i talep etmeyen ve modern olmay› istemeyen kimsenin ol-

mad›¤›. Ona göre as›l mesele Türkiye’nin muhafazakârlar›n›n olmay›fl›. Burke’ün muhafazakârl›k üze-

rine yazd›klar› ile Türkiye’de modernleflme süreçlerine iliflkin yaz›lan elefltirel metinlere bak›ld›¤›nda

bu ortaya ç›kacakt›r. Bat›, her zaman bir agonizma, yani bir güreflme unsuru oldu; bir antagonizma
de¤il. Nam›k Kemal gibilerin bile dedi¤i, son tahlilde, “Bat›’da ne varsa bizde de zaten var” fleklinde-
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dir.   E¤er Türkiye’de muhafazakârlar olsayd›, modernli¤in pozisyonu çok farkl› olurdu. Türkiye’de bir
modernleflme reddiyesi yazan olmam›flt›r. Sözümona muhafazakârlar›n bile çabas› kendilerinin ne ka-
dar modern olduklar›n› göstermektir. Bu nedenle, 1950 sonras›nda, modernleflmeyi bir paket olarak
sunmayan hiçbir siyasal hareketin toplumsallaflmas› mümkün olmam›flt›r. Zira Türkiye’de hâlâ en bü-
yük ihtiras, modernleflme ihtiras›d›r. Sa¤dan sola herkes modernleflmeyi talep ediyor, çünkü moder-
nitenin pratik düzeyde ifade ettiklerine, mesela kalk›nmaya, büyük bir ifltah duyuyoruz.   

Peki, “Türk Modernitesinde Belirleyici Parametreler” modernite yorumlar›nda hangi yaklafl›m› benim-
siyor?  Bu konuda, Adorno ve onun ça¤dafl flarihlerinden Wellmer çizgisini izleyen Kahraman, düflün-
cesini flöyle ifade ediyor: “Modernin problemlerini çözecek olan, yine modern bir bilinçtir. Bunun d›-
fl›nda kalan bir zihinsel pozisyonun bunu yapabilece¤ini tasavvur etmiyorum.” 

M A M T ü r k  D ü fl ü n c e s i

Osmanlı Son Döneminde Modernleşme ve
Geleneksel Kültür Meselesi
Selçuk Akşin Somel

2 3  M a y › s  2 0 0 5

De¤erlendirme: S ü m e y y e  P a r › l d a r

Sabanc› Üniversitesi ö¤retim üyesi Selçuk Akflin Somel, e¤itimde önemli de¤iflikliklerin yafland›¤› II.
Abdülhamid dönemi ve bu dönemin e¤itim kurumlar›nda yetiflen nesli ele ald›¤› konuflmas›yla Mede-
niyet Araflt›rmalar› Merkezi Türk Düflüncesi Tart›flmalar›’n›n dördüncü konu¤uydu. Somel, dönemin
e¤itim ve k›smen kültür haritas›n› ç›kard›¤› konuflmas›nda öncelikle Abdülhamid dönemi e¤itim ku-
rumlar›na dair incelemelerini aktard›. Daha sonra halk kültürünü de oluflturan ve bu kuflakta derin iz-
leri olan geleneksel kültür ö¤eleri hakk›nda bilgi verdi. Somel, bu haritay› olufltururken Abdülhamid
dönemi e¤itim kurumlar›nda e¤itim alan kufla¤›n yazd›¤› an›lardan ve elde etti¤i kitap-bask› say›s›na
dair bilgilerden istifade etmifl. 

Ders kitaplar›n›n daha belirgin bir form kazanmas›, ders takrirlerinde ders kitab›na ba¤l›l›¤›n, hatta
ezberin önemsenmesi, formel binalar›n, yafl ve seviyeye göre s›n›flar›n düzenlenmesi ve artan din e¤i-
timi,  mevcut olan›n muhafazas›na dönük Abdülhamid devri genel politikalar›na paralel flekilde, döne-
min e¤itim kurumlar›nda rastlad›¤›m›z belli bafll› hususlar. Özellikle bu kurumlardan yetiflen ö¤renci-
lerin yazd›klar› an›lar dikkate al›nd›¤›nda, Abdülhamid dönemi e¤itim kurumlar›n›n dolayl› olarak fa-
kat çok etkili bir biçimde bu e¤itimi alm›fl kuflaklarda bir “zihniyet dönüflümü” meydana getirdi¤i so-
nucuna ulafl›l›yor. Beklenenin aksine artan din derslerine ra¤men ö¤rencilerin dindarlaflmad›klar›,
hatta tepkisel bir biçimde din olgusunu hafife ald›klar›, fazla formelleflmifl ve biraz da ideolojik özel-
likteki ders kitaplar›n›n ve müfredat› uygulama ad›na yarat›c›l›klar›n› kaybetmifl hocalar›n ise ö¤ren-
cilere hitap etmekten uzak kald›klar› görülüyor. Formel binalar ve yafla, seviyeye göre belirlenmifl s›-
n›flar hiyerarfli kavram›n› filizlendirmifl ve dönemin etkin fikir ak›mlar›ndan pozitivizm ile beraber bu
kuflaklar›n zihninde ortak ve güçlü bir terakki fikrini gelifltirmiflti. Ayr›ca bas›nda s›kça ifllenen ve de-
terminizm yani her olay›n ard›nda makul ve aç›klanabilir nedenler bulundu¤u fikrini besleyen dünya-
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n›n farkl› bölgelerine dair ilginç bilgiler, “modern bilimin” bu kuflakça çok ciddiye al›nmas›n› sa¤lam›fl-
t›. Bu e¤itim politikas›n›n bir di¤er etkisi de “kimlik parçalanmas›”na yol açacak derecede ilerlemeci
anlay›fl, ‹slâmîlik ve skolastik ahlâk anlay›fl›n›n birbiriyle mezcedilmeksizin, bir sentez oluflturmaks›-
z›n -bir anlamda yamal› bohça gibi- birarada verilmesiydi.

An›larda dikkati çeken bir husus, bu kuflaklarda derin etkisi görünen, anonim ve yaz›l› geleneksel kül-
tür ö¤eleridir. Yüksek sesle okunan eserler, cihat kavram›n› yerlefltiren, “biz-öteki” bilincini olufltu-
ran Battalname’ler; tasavvufî içerikli ve ilâhî aflk›n genel temay› teflkil etti¤i Leyla ile Mecnun, Asl› ile
Kerem gibi dinî nitelikteki romanslar ve Dadalo¤lu, Karacao¤lan, Köro¤lu gibi halk flairlerinin fliirleri
genelde sözlü ve k›smen anonim olan birinci k›s›mda zikredilebilir. Yaz›l› geleneksel ö¤eler ise Mev-
lid, Mesnevi, Muhammediye fierhi gibi tasavvufî eserler ile Birgivî’nin eserleri, ilmihaller, Tecvid kitap-
lar›, Elif-ba cüzleri, Osmanl› edebî kültür ve diline girifl niteli¤indeki Tuhfe-i Vehbî ve Fend-i Attar gi-
bi sünnî  eserler olarak iki k›s›mda incelenebilir. 

Somel, bütün bu verilerden ç›kard›¤› sonucu flöyle ifade etti: Bu dönemle ilgili olarak Tanzimat mo-
dernleflmesi, Abdülhamid dönemindeki reformlar, genel olarak altyap› yat›r›mlar› ve yeni bir bürokra-
tik s›n›f›n ortaya ç›k›fl›ndan bahsedilebilir. Az çok Frans›zca bilen, bürokratik manada modern olan,
devrin Avrupas› ile mücadele etmeye ahdetmifl bu kufla¤› etkileyen saikler aras›nda, Voltaire ya da
Frans›zca ders kitaplar›ndaki çevirilerin yahut Ahmed Mithat’›n seçkilerinin, k›sacas› Bat› kültürünün
yer almamas› ilginçtir.
Osmanl› modernleflmesi ve “kültür ve zihniyet” sorununda dikkati çeken geleneksel ve kültürel boyu-
tu pekifltiren üç unsur bulunuyor: birincisi, Osmanl› e¤itim reform sürecinin 1856’dan önceki dönemi-
nin çok yo¤un ‹slâmî yap›s›; ikincisi, Osmanl› Devleti’nin yurtd›fl›na çok genifl çapta ö¤renci gönder-
memesi ve son olarak asl›nda Osmanl› modernleflmesinin büyük oranda devletin kurumlar›nda gerçek-
leflmesi, bu okullardaki ‹slâmî çerçeve ve büyük oranda medrese kökenli ö¤retmenler.
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Bütün bunlar›n bizi ulaflt›rd›¤› sonuç, Osmanl› modernleflmesinin, geleneksel yap›n›n çok güçlü etki-

siyle de asl›nda farkl› bir “bat›l›laflma” oldu¤u, bir ölçüde yerli bir bat›l›laflma örne¤i teflkil etti¤idir.

Burada “Biz ne ölçüde bat›l›laflt›k?”, “Bat›l›laflt›k m›, yoksa yaflad›¤›m›z bu sürece baflka bir isim mi

verilmelidir?” sorular› sorulmal›d›r. Tanzimat bat›c›l›¤› belki de abart›lmamal›, Türkçe konuflan Os-

manl› bölgelerindeki benlik bilinci sorgulanmal›d›r. Bu dönemdeki zihniyet, 18. yüzy›l zihniyetiyle de

mukayese edilmelidir. Bunlar anlafl›l›rsa, Osmanl› modernleflmesinde etkin olmufl ve modernleflmeye

maruz kalm›fl kiflilerin edimlerini ve günümüz Türkiye’sine dair bilinçli-bilinçsiz toplumsal davran›fl ka-

l›plar›m›z› anlayabiliriz. 

Çeflitli soru  cevaplarla genifl bir sahay› kuflatan tart›flma, konuyla ilgili metodolojik, psikolojik, sos-

yolojik pek çok noktan›n ele al›nmas›n›n ard›ndan Türkiye’nin modernleflme tarihine dair çal›flmalar›n

henüz çok taze oldu¤u ve yeni ve özgün bir “kültür kuram›”na duyulan ihtiyac›n dile getirilmesi ile

sona erdi. 

M A M T ü r k  D ü fl ü n c e s i

Türk Düşüncesinde Şekillenme Dinamikleri
ve Kaybedilen Mevziler
Süleyman Seyfi Öğün

2 3  M a y › s  2 0 0 5

De¤erlendirme: A l i m  A r l ›

Medeniyet Araflt›rmalar› Merkezi’nin Türk Düflüncesi Tart›flmalar›’n›n Haziran ay›ndaki konu¤u Ulu-

da¤ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden Prof. Dr. Süleyman Seyfi Ö¤ün’dü. “Türk Düflüncesinde

fiekillenme Dinamikleri ve Kaybedilen Mevziler” bafll›kl› oturumda modern siyaset düflüncesi ile Türk

siyaset düflüncesinin kesiflti¤i noktalar, yollar›n ayr›l›fl vaktini tayin eden burjuva siyasal idealleri, bu

ideallerin diyalekti¤i ve düfl k›r›kl›klar› üzerine zengin muhteval› bir sunum dinlendi ve tart›fl›ld›.

Tarih boyunca düflüncenin abart›lar üzerine kurulmufl bir faaliyet oldu¤unu söyleyen Ö¤ün, düflünce

iflinin abart›lmas›n›n asl›nda onun karamsar do¤as›ndan kaynakland›¤›n› söyledi. Düflüncenin abart›la-

r›n›n baflkonusu olan siyasetin ise iki ayakl› bir mesele oldu¤unu vurgulad›: Birincisi, siyasetin kadim-

den günümüze müesses bir tarih içinde geliflmesi; ikincisi, bir 19. yüzy›l meselesi olmas›. 1789’da bafl-

lay›p 1945’te fiilen sona eren bu uzun yüzy›l, siyaseti fena halde abartan ve onu, hâkim s›n›f› olan bur-

juvalar›n düflünce emekleri arac›l›¤›yla kitabîlefltirip zamanlar üstü bir mesele haline getiren s›n›fsal

çat›flmalara sahne olmufltur. Müesses tarih ise, siyaseti, içinde baflka bir ontolojiye yer b›rakmayacak

flekilde kendi literatisi arac›l›¤›yla fikrî olarak düzenleyen kurumsal bir süreklilikler tarihidir. Burjuva-

lar, siyasî idealleri farkl› ontolojiler arac›l›¤›yla bir hayat memat meselesi haline getiren, tarihin gör-

dü¤ü en devrimci s›n›fsal kategoridir. Burjuvalar, devrim sorununu kadim dünyan›n, içinde baflka bir

ontolojiye yer vermeden çözen monolojik bilinç dünyas›ndan farkl› olarak, hem bir insanl›k durumu

hem de bir bilinç sorunu haline getirmifllerdir. Çin’de, Rusya’da, Türkiye’de, Uzakdo¤u’da burjuva pro-

jeleri arac›l›¤›yla topluma yeni istikametler gösterilmifltir. Burjuvazi öncesi kadim siyasî tarihte mer-

kezkaç hareketler vard›ysa da bunlar var olan sistemin zihinsel kategorileri d›fl›nda bir de¤iflim soru-
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nunu içermezler. Sadece burjuva siyasal düflüncesidir ki ayn› anda farkl› siyasal ontolojiler yoluyla bir

de¤iflim imkân›n› arar. 19. yüzy›l bu aray›fllar›n tüm dünyada fliddetli sosyal-siyasal süreçler arac›l›¤›y-

la kurumsallaflt›r›ld›¤› bir zaman dilimidir. 

Süleyman Seyfi Ö¤ün, Türk düflüncesinin yayg›n kanaatin tersine, tarihsel geliflmelerle büyük ölçüde
örtüflen bir yap›lanmaya sahip oldu¤unu belirtti. Örne¤in Tanzimat, dönemin Matternich Avrupas›’n›n
iktidar kavray›fl›yla, hatta Rönesans’›n halka tepeden bakan mütekebbir ruhuyla birebir uyumlu bir ha-
rekettir ve ça¤›n›n karakteriyle uyuflur. Türk Düflüncesinin vaadi, bu çerçevede, dünyan›n di¤er bölge-
lerindeki hareketlerden ba¤›ms›z düflünülemez. 19. yüzy›l›n burjuva ideali tafl›yan tüm elit hareketle-
ri, Frans›z ‹htilalinin çocuklar›d›r. Ö¤ün’e göre, müesses tarih ile burjuva siyasal idealleri 19. yüzy›l›n
geliflmeleri içinde siyaseti abartan yeni formlar gelifltirmiflti. Ancak 1945’te tüm bu idealler büyük bir
hayal k›r›kl›¤›yla büyüsünü yitirdi. ‹kinci Harp sonras› burjuva ideallerine ba¤l› olarak bu düflüncenin
modülasyonlar› farkl› flekiller alt›nda devam etse de, Ayd›nlanman›n Diyalekti¤i’nde ortaya konuldu-
¤u flekliyle bu büyü bozulmufltur. Bu büyü bozumu Türk Düflüncesini de etkilemifl ve 1980’den sonra
tüm burjuva içerikli siyasal hareketler “mevzilerini terk etmifltir”. Türk Düflüncesi de burjuva karak-
terli di¤er hareketler gibi var olan siyaseti kitabîlefltirerek aflmay› kendine mesele edinmifltir. Kitabî-
leflme sorunu, Ö¤ün’e göre, burjuva idealleri aç›s›ndan b›ça¤›n keskin taraf›d›r. Bir önceki dönemin so-
runlar› ve elefltirisi kitabîleflme arac›l›¤›yla afl›l›r ve süreç içinde trajik bir karakter kazan›r. Ö¤ün’e gö-
re, burjuvalar›n kitabîlefltirme düflüncesinin özü “Ben hiçbir tarihe s›¤mam ve bütün tarihlerin üstün-
de dururum” düsturudur. “Das Kapital, kapitalizmi yakalamak, anlamak, çözümlemek ve onu aflan bir
dünyan›n inflas› meselesini ortaya koyabilmek için yaz›lm›flt›r. Kitabî ve hakikî olan aras›ndaki iliflki re-
ferans iliflkisidir ama kitabî olan ona bask›n olan fleydir. Burjuva bunu dünyevî ölçeklerde yapan bir s›-
n›fsal durumu ihtiva ediyor. Okuma salonlar›, kütüphaneler vs. hepsi bu yüzden infla edilmektedir. Ya-
y›nlar, neflriyatlar bunun için yap›lmaktad›r.”

Bu çerçeveden bak›ld›¤›nda, Türk düflüncesini flekillendiren burjuva itkileri ile bugün itibariyle bütün
düflünce alanlar›nda mevzilerin terk edilmesi aras›ndaki dramatik çeliflki, esasen tüm ülkelerin yafla-
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Süleyman Seyfi Ö¤ün, 19. yüzy›lda düflünce-siyaset etkileflimini ve Türk düflüncesinin tarihsel geliflmelerle

örtüflen yap›lanmas›n› anlatt›.
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d›¤› bir insanl›k durumudur. Yaklafl›k yüz y›l önce Max Weber benzer bir ruhla flöyle diyordu: “Ço¤u-

muzun yazg›s›n›n özelli¤i rasyonalizasyon ve entelektüelizasyondur. Her fleyden önce de “dünyan›n

büyüsünü kaybetmesi”dir. Gerçekten de mutlak ve en yüce de¤erler kamu yaflam›ndan çekilmifller, ya

mistik yaflam›n aflk›n âlemine ya da kiflisel ve dolays›z iliflkilerinin kardefllik dünyas›na gitmifllerdir. En

büyük sanat yap›tlar›m›z›n an›tsal de¤il kiflisel olmas› bir rastlant› de¤ildir.” 

M A M T ü r k  D ü fl ü n c e s i

Modern Psikiyatrik Paradigma 
Medaim Yanık

4  H a z i r a n  2 0 0 5

De¤erlendirme: E y ü p  S ü z g ü n

Medeniyet Araflt›rmalar› Merkezi’nin düzenledi¤i Divan Toplant›lar›’n›n Haziran ay›ndaki konu¤u

Harran Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dal› ö¤retim üyelerinden Doç. Dr. Medaim Yan›k’t›. Yan›k’›n

“Modern Psikiyatrik Paradigma” bafll›¤› alt›nda yapt›¤› zengin muhteval› konuflmas› dinleyiciler tara-

f›ndan yo¤un bir ilgi gördü. 

Sunuflunu üç bölüme ay›rarak konuflmas›na bafllayan Yan›k, ilk bölümde modern psikiyatrik anlay›-

fl›n temel görüfllerine/tezlerine de¤indi. ‹kinci bölümde ruh hastal›klar›n› farkl› kavramsallaflt›rma-

n›n mümkün olup olmad›¤› üzerinde durdu. Üçüncü bölümde de modern psikiyatrik paradigman›n bir

de¤erlendirmesini (özellikle bir medeniyet bak›fl aç›s›yla) yapt›. Modern psikiyatride, biyolojik, psi-

kolojik, sosyal-kültürel psikiyatri ve travma psikiyatrisi fleklinde befl ana ekolün bulundu¤unu belir-

ten Yan›k, a¤›rl›kl› olarak biyolojik psikiyatri üzerinde durdu. Ayr›ca, bütün bu paradigmalar tek ba-

fl›na bütünlü¤ü ifade etmekte yetersiz kald›¤› için, daha sonralar› bunlar› birlefltirmeye çal›flan bir

biyo-psiko-sosyo-kültürel modelin (tutarl›l›k aç›s›ndan zay›f, ancak hasta karfl›s›nda en güçlü model)

gelifltirildi¤ini sözlerine ekledi.

Genel olarak psikiyatrinin çerçevesini çizen Yan›k, bugün modern psikiyatrik paradigma olarak kabul

edilen biyolojik psikiyatrinin temel tezine de¤indi. Buna göre, ruhsal hastal›klar da beynin ürünü ol-

du¤u için, di¤er t›p dallar›ndaki gibi, biyolojik araçlarla (ilaçlar, elektrokonvülsif terapiler, gen terapi-

leri vs.) tedavi edilebilir. Ruhsal hastal›klar›n penisilinini bulma iddias›nda olan biyolojik psikiyatri, bir

ad›m daha ileri giderek, ruhsal hastal›klar aç›s›ndan riskli bireyleri önceden tespit edip, hastal›k da-

ha ortaya ç›kmadan önlemeyi hedeflemektedir. 

Biyolojik görüflün iyi anlafl›lmas› için beynin yap›s› ve iflleyifli, nöron ve transmitter sistemi, gen fak-

törü, psiko-farmakoloji gibi konular›n da iyi bilinmesi gerekti¤ine de¤inen Yan›k, biyolojik psikiyatri-

nin en temel sorununun ruhsal hastal›klar konusunda görüntüleme cihazlar›, genetik çal›flmalar gibi

birtak›m tan› araçlar› gelifltirmek oldu¤unu ifade etti. Çok büyük çal›flmalara ve yat›r›mlara ra¤men

hâlâ çok gerilerde olan biyolojik psikiyatri, bu aç›¤›n› kapatmak için di¤er t›p dallar›nda olmayan bir

sistem gelifltirmifltir: S›n›flama yöntemi. fiu anda dünyada kabul gören iki önemli s›n›flama sistemi bu-

lunuyor: ABD’nin gelifltirdi¤i DSM-IV-TR ve Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (WHO) gelifltirdi¤i ICD–10 sistem-
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leri. Peki, psikiyatrik hastal›klar bu kadar önemli mi? WHO’nun yapt›¤› bir çal›flmadan örnekler veren

Yan›k’a göre, yayg›nl›klar›, yüksek ekonomik maliyetleri (dünyada maliyetleri en yüksek 10 hastal›k-

tan 6 tanesi psikiyatrik hastal›kt›r), kifliye ve aileye yaflatt›klar› ac› ve intiharla sonuçlanabilmeleri

aç›s›ndan oldukça önemli.

Ruhsal hastal›klar› modern psikiyatrinin paradigmalar› d›fl›nda izah etmenin mümkün olup olmad›¤›n›

da tart›flan Yan›k, konuyu hem birtak›m sorularla hem de tarihsel bir perspektifle ‹slâm ve Avrupa kar-

fl›laflt›rmas› yaparak aç›klamaya çal›flt›. Örne¤in, bedenden ayr› bir varl›k olan ruhun gündelik hayat›-

m›zda s›kl›kla gördü¤ümüz üzere hastalanmas› veya ruhsal hastal›klar›n cin ve büyü gibi etkilerle

olufltu¤u fleklindeki yayg›n düflünme biçimini nas›l de¤erlendirmeli? Yan›k’a göre, “Asl›nda tarihsel

perspektifle bak›ld›¤›nda bizim kültürümüzün önemli bir avantaj› ortaya ç›k›yor. Özellikle Ortaça¤ dö-

neminde Avrupa’da ruhsal hastal›klar için resmi iflkence yöntemleri kullan›l›rken, afla¤› yukar› ayn› dö-

nemde bizim kültürümüzde bu hastal›klar -tart›fl›lmaya aç›k alanlar› bulunsa da- daha yumuflak, daha

insanî olarak kavramsallaflt›r›lm›fl, hastal›k fleklinde alg›nlanm›flt›r.” Avrupa’da ruhsal hastal›klara ya-

kalanm›fl kimseler cad› damgas› yiyerek fleytan ç›karma ifllemlerine tabi tutulurken, ayn› dönemde ‹s-

lâm Dünyas›nda bu kimseler kimi zaman Ermifl olarak görülmüfl, genelde müzik veya de¤iflik tedavi

yöntemleriyle iyilefltirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu örnekler bize, kendi medeniyetimizin penceresinden ba-

k›ld›¤›nda, ruhsal hastal›klar konusunda farkl› bir düflünme biçiminin, kavramsallaflt›rman›n ya da al-

g›lama biçiminin mümkün oldu¤unu göstermektedir.

Modern psikiyatri elefltirileri ve de¤erlendirmeleri meselesine de de¤inen Yan›k, bu konuda birtak›m

zorluklar›n bulundu¤unu belirtti. Birinci zorluk psikiyatriyi “içerden” tan›mayanlar sözkonusu oldu-

¤unda ortaya ç›kmaktad›r. Bu kimseler psikiyatriye nüfuz etmekte zorluk çekmektedirler, çünkü “sis-

tematik yaklafl›lmad›¤› takdirde psikiyatri dipsiz bir kuyudur”. Di¤er bir zorluk ise, “tutarl› bir düflün-

me sistemine sahip, çerçevesi dönemsel bir düflünme biçimi taraf›ndan belirlenmifl bir bak›fl aç›s›yla

yap›lan yüzeysel entelektüel tutumdur. Bu tutumun 1960’l› y›llardaki örne¤i anti-psikiyatri görüflü

iken, bugünkü örne¤i postmodernizm tart›flmalar› çerçevesinde yap›lan yorumlard›r”. Yan›k, modern

psikiyatri elefltirileri konusunda yap›lan bu hatalar› flu sözleriyle ifade etti: “Muhalif olman›n tatl› key-

fi üzerinde olmak, hakikate yak›n oldu¤umuz anlam›na gelmez”.

Son olarak, modern psikiyatrinin bir medeniyet bak›fl aç›s›yla ele al›nmas›n›n önemine iflaret eden Ya-

n›k, modern psikiyatrinin güçlü ve etkin konumuna karfl›n, medeniyet perspektifiyle yap›lacak çal›fl-

malarla daha güçlü düflünme biçimleri oluflturman›n mümkün oldu¤unu belirtti. Bu konuda özellikle

modern psikiyatrik paradigman›n da zay›f halkalar› olan baz› alanlar üzerinde çal›fl›labilir. Örne¤in,

“Kültürel psikiyatri modern psikiyatrinin içsellefltirdi¤i alanlardan biri olmas›na ra¤men ait oldu¤u-

muz medeniyetin bak›fl aç›s›yla henüz üzerinde yeterli çal›flma yap›lmam›flt›r. Ayr›ca, ‘normal’ ve ‘has-

tal›k’ tan›mlar›, psikiyatri s›n›flama sistemleri, psikoterapiler, sosyal destek sistemleri, ilaç firmalar›-

n›n psikiyatri üzerindeki etkileri ve homoseksüellik çal›flma alanlar› olmaya aday di¤er konulard›r.

Bunlar›n üzerine e¤ilerek yeni bir fikir ve düflünce üretmek mümkündür”. 

Tart›flma k›sm› ise daha çok psikiyatri ile din/ibadet, peygamberlik, sosyal bilim ve bilim tarihi iliflkisi
gibi konular etraf›nda sürdü. 
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Bilim ve Sanat Vakfı
XIV. Öğrenci Sempozyumu

İslam ve Batı İlişkileri

2 Temmuz 2005

Aç›l›fl Konuflmas›: Mustafa ÖZEL
Takdim: Dr. ‹brahim KALIN

I. OTURUM 

HAÇLI SEFERLER‹ VE ‹SLAM BATI ‹L‹fiK‹LER‹

Oturum Baflkan›: Dr. Abdülhamit K›rm›z›

Haçl› Seferlerine Genel Bir Bak›fl / fieyma Turan

Haçl› Seferlerinin Sebepleri / Fatmanur Befler

Bat›l›lar Gözüyle Selahaddin Eyyübi / Ayfle Akan

II. OTURUM 

‹K‹ DÜNYA ARASINDA: SEYYAHLAR GÖZÜYLE ‹SLAM BATI ‹L‹fiK‹LER‹

Oturum Baflkan›: Dr. Suat Merto¤lu

Polonyal› Simon: 

Bat›l› Bir Seyyah›n Avrupa, Anadolu ve ‹slam Topraklar›ndaki ‹zlenimleri / Abdurrahim S›rada¤

Ebu Bekir Ratip Efendi’nin Nemçe Seferi / Ersin Ad›güzel

III. OTURUM 

D‹NLERARASI D‹YALOG: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIfiLARI

Oturum Baflkan›: Dr. H›z›r Murat Köse

II.  Vatikan Konsülü ve Sonras› Metinlerde Diyalog Kavram› / fiafak Baflkaya

Diyalog mu, Misyonerlik mi? / Esra Türkan

Dinleraras› Diyalog ve Dini Ötekiyle Manevi Etkileflim Sorunu / Büflra Gülcan

Dinleraras› Diyalog: Fethullah Gülen Örne¤i / Kaan Y›ld›r›m

IV. OTURUM 

ENDÜLÜS VE AYDINLANMA DÖNEMLER‹NDE ‹SLAM VE BATI ‹L‹fiK‹LER‹

Oturum Baflkan›: Dr. Yücel Bulut

Endülüs Tarihinde Moriskolar / Meryem Sevim

Modernleflme Döneminde Endülüs’ün ‹zdüflümleri / Hatice fiekerci

Edebiyat›m›zda Endülüs / Meral fientürk

‹bn Rüfld Düflüncesinin Bat›’ya Etkisi / Yahya Abdulov

E. Said’in Gözüyle Oryantalizmin Do¤u Kurgusu / Mustafa Gültekin

De¤erlendirme: Dr. ‹brahim Kal›n
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Bilim ve Sanat Vakfı
XV. Öğrenci Sempozyumu

İslam Felsefesi

3 Temmuz 2005

Takdim: Dr. ‹brahim KALIN

I. OTURUM 
‹BN BACCE VE KLAS‹K ‹SLAM DÜfiÜNCES‹NDE B‹REY

Oturum Baflkan›: Dr. Burhan Köro¤lu

‹slam Felsefesinin Yaln›z Filozofu: ‹bn Bacce, Hayat› ve Eserleri / Betül Özel Çiçek

Tedbir el-Mütevahhid’e Göre ‹bn Bacce’nin ‹nsan Görüflü / Meryem Üke

‹bn Bacce’nin Birey Kavram›ndan Hareketle Siyaset Düflüncesi / Hüma Utku

‹bn Bacce’de Birey Düflüncesi ve Modern Bireycilikle Mukayesesi / Hacer Ayd›n

II. OTURUM 
KLAS‹K ‹SLAM DÜfiÜNCES‹NDE ‹RFANÎ B‹LG‹

Oturum Baflkan›: Dr. Burhan Köro¤lu

‹bnu’l-Arabi’de Bilgi-Hayal ‹liflkisi / fiafak Baflkaya

Bir Bilgilenme Süreci Olarak ‹bnu’l-Arabi’de Aflk / Hatice fiekerci

Mevlana Düflüncesinde Bilgi, Ak›l, Aflk / Alihaydar Murat K›fltan

Modern Dünya Açmaz›ndaki ‹nsana ‹ki Yaklafl›m: Psikoloji ve Tasavvuf / Arzu Ayd›no¤lu

Siyaset ile Theorie Aras›ndaki Serencam: 

‹slam Felsefesinin Kaynaklar›ndan Birisi Olarak Yunan Mutluluk Anlay›fl› / Ümit Aksoy

III. OTURUM 
MOLLA SADRA VE GEÇ DÖNEM ‹SLAM DÜfiÜNCES‹N‹N SERÜVEN‹

Oturum Baflkan›: Dr. ‹brahim Kal›n

Molla Sadra ve ‹ran ‹slam Felsefesinde ‘Safevi Rönesans›’ / Eyüp Süzgün

Molla Sadra’da Bir Kavram ve Gerçeklik Olarak Varl›k / Reyhan Sar›kaya

Molla Sadra’da Bir Keflif ve ‹nfla Olarak Bilgi / Asiye fien

Molla Sadra’da Hareket ve Zaman Kavramlar› / Sümeyye Par›ldar

IV. OTURUM 
GAZAL‹’Y‹ YEN‹DEN DÜfiÜNMEK

Oturum Baflkan›: Doç. Dr. ‹hsan Fazl›o¤lu

Gazali’de Ahlâk ve Ahlâkî De¤erlerin Temeli / Berra Kepekçi

Tasavvufun Gazali Düflüncesindeki Yeri / Murat Ifl›k

Gazali’de Determinizm Düflüncesi var m›yd›? / Büflra Boztepe

Gazali’nin Filozoflar› Tenkidi: Bir Yeniden Okuma Teflebbüsü / Mustafa Kömürcüo¤lu

‹deal Devlet ve Erdemli fiehrin Mukayeseli De¤erlendirmesi / Halis Kaya 

De¤erlendirme: Dr. ‹brahim Kal›n
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Medeniyet Araştırmaları
2005 Güz Seminerleri
G‹R‹fi SEM‹NERLER‹
Sosyal Bilim Düflüncesi H›z›r M. Köse

‹slam Düflüncesine Girifl Burhan Köro¤lu

TEMEL SEM‹NERLER
‹lk Yüzy›llarda Hadis ‹lmi Halit Özkan

‹slam Hukuk Teorisine Girifl Murteza Bedir

Kur’an’› Anlamaya Girifl Suat Merto¤lu

Siyaset Teorisi – I H›z›r M. Köse

Sosyal Teori – I Nurullah Ard›ç

ÖZEL SEM‹NERLER
Bilim-Din ‹liflkisi ‹shak Arslan

Eflatun Okumalar› Ali Pulcu

Hadis Okumalar› Müjdat Uluçam

‹letiflim Psikolojisi ‹. Zeyd Gerçik

‹nsan ve Genetik Hamza Erol

‹slam’da Bilginin Temelleri fiakir Kocabafl

‹slam-Bat› ‹liflkileri Tarihine Girifl ‹brahim Kal›n

‹slam Tarih Metodolojisi Yavuz Y›ld›r›m

‹HT‹SAS ÇALIfiMALARI
Araflt›rma Teknikleri H›z›r M. Köse

Bat› Felsefe-Bilim Tarihi ‹hsan Fazl›o¤lu

F›k›h Usulü E. Said Kaya

‹bn Haldun Okumalar› M. Akif Kayap›nar

Klasik Sosyal Teori Nurullah Ard›ç-Alim Arl›

Medeniyet Tarihi Okumalar› F. Ö. Sönmez-F. Bayram

ATÖLYELER 
Bat› Felsefe-Bilim Tarihi: Bilim Devrimi ‹hsan Fazl›o¤lu

Mukaddime-i ‹bn Haldun Yavuz Y›ld›r›m
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- Bir Asker Türküsü 

Savafla gitmemiz buyruldu 

“Toprak için aslanlar gibi dövüflün” diyerek 

Toprak için! Ama kimin topra¤›? Söylenmedi bu 

- Dere beyinin topra¤› olsa gerek! 

Savafla gitmemiz buyruldu 

“Özgürlük ad›na” diyerek 

Özgürlük ad›na! Ama kimin özgürlü¤ü? Söylenmedi bu 

Halk›n özgürlü¤ü olmasa gerek! 

Savafla gitmemiz buyruldu 

“Bizden” dendi “yard›m bekliyor müttefik uluslar” 

Ama en önemli fley unutuldu: 

Kimin cebine girecek banknotlar? 

Savafl kimisi için hayatla ödenen bir fatura 

Milyonluk kazançt›r kimisine  

Çocuklar, daha ne kadar   

Katlanaca¤›z bu a¤›r iflkenceye? 

Savafla Gitmemiz Buyruldu
Demyan Bedniy
Çeviri: Ataol Behramo¤lu
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S A M Ö z e l  E t k i n l i k

Endülüs’ü Anlamak
(Panel,Konferans,Söyleşi,Belgesel ve Saydam Gösterisi)

3 0  N i s a n - 7  M a y › s  2 0 0 5

De¤erlendirme: M e h m e t  A k a l › n

Sanat Araflt›rmalar› Merkezi, Endülüs’ün fethinin 1294. y›ldönümünde bir hafta süren etkinlik dizisi

ile Endülüs’ü konu ald›. Endülüs’ün ‹slâm medeniyeti içerisindeki yerini, Ma¤rib ve Maflr›k ayr›m›n›n

ne kadar co¤rafî ya da ne kadar hayatî oldu¤unu ve bugün Endülüs’te hangi geliflmelerin yafland›¤›n›

görmek üzere paneller, konferanslar, söylefliler düzenlendi; saydam gösterileri ve belgeseller izleyi-

cilerle bulufltu. 

Mahmut Erol K›l›ç, Burhan Köro¤lu, Muhammed Subhi Ebu Hüseyin’in konuflmac› olarak kat›ld›klar› pa-

nelde s›ras›yla,  “Endülüs Sûfîleri”,  “Endülüs’te Bilim ve Felsefenin Ortaya Ç›k›fl›: ‹bn Bacce” ve “En-

dülüs Edebiyat›’nda Kad›n” bafll›klar› tart›fl›ld›. 
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Sanat Araflt›rmalar› Merkezi

SAM Yuvarlak Masa Toplant›lar›

F‹LM TARTIfiMALARI

Cennetin Çocuklar›, (1997, ‹ran, 89’)

Yön: Mecit Mecidi

Düz Hikâye, (1999, ABD, 112’)

Yön: David Lynch

Kahve ve Sigara, (2003, ABD, 95’)

Yön: Jim Jarmusch 

Karpuz Kabu¤undan Gemiler Yapmak, 

(2004, Türkiye, 98’)

Yön: Ahmet Uluçay

Melankolinin Üç Odas›, (2004, Finlandiya, 106’)

Yön: Piryo Honkasalo

Yüzy›l›n ‹tiraflar›, (2003, ABD, 95’)

Yön: Erol Morris
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K›l›ç, Endülüs’teki tasavvufî cereyan›n öncülerinden ‹bn Meserre, ‹bn Kasiyy ve –bir baflka bahis mev-

zuu olmas› sebebiyle- biyografisini vermekle yetindi¤i ‹bn Arabi’yi ele ald›¤› konuflmas›nda Endülüs

sûfîlerinin ortak özellikleri üzerinde durdu. Temelli bir din e¤itimi ve çok güçlü bir hadis kültürünün

bu özelliklerin bafll›calar› oldu¤unu dile getiren K›l›ç’a göre, bu topraklarda düflünce hayat› h.172’de

canlanmaya bafllar ve ‹mam Malik’in Muvatta’s› bir süre elkitab› olur. ‹badet, zühd vb. pratiklerin, za-

hid ve abid bir prototipin oluflmas› üzerine irfanî düzeyde bir yükselifle sûfîlerle rastlar›z.  K›l›ç, Ki-

tab’ül Huruf ve el-Müntekâ eserlerinin sahibi ‹bn Meserre ile Haldunna Aleyn’in yazar› ‹bn Kasiyy’in

felsefî düflüncelerini, tasavvufî görüfllerini belirttikten sonra günümüz Endülüs Müslümanlar›n›n duru-

muna iliflkin olarak flunlar› ifade etti: “Bugün Endülüs’te Müslümanl›¤› seçenlerin sûfîlik yolu ile bu di-

ne yöneldiklerine, Granada, Kurtuba gibi önemli flehirlerde sûfî tekkelerinin aç›ld›¤›na, fiazelîye, Rah-

manîye ve Cerrahîye gibi tariklerin faaliyet gösterdiklerine flahit oluyoruz.” 

Köro¤lu, Ma¤rib’de bilim ve felsefenin do¤ufluna yer verdi¤i  konuflmas›nda ‹bn Tufeyl, ‹bn Rüfld ve

özellikle de ‹bn Bacce’nin felsefî nazariyelerini dinleyicilerle paylaflt›. S›ras›yla, tealim ilimleri (mate-

matik, geometri vb.) ve mant›k merhalelerinin görüldü¤ü bu tabloya, ‹bn Bacce’nin felsefe ve metafi-

zi¤i ekledi¤ini vurgulayarak, filozofun “Tedbiru’l Mütevahhid” düflüncesini tahlil etti. Köro¤lu son ola-

rak Rönesansa temel oluflturan Latin ‹bn Rüfldcülerine de¤indi¤i sunumunda   ‹bn Rüfld’ün din-felsefe

aras›ndaki uzlaflt›rma çabas›n›n yeniden ele al›nmas›n›n gereklili¤ine iflaret etti.

Ma¤rib Edebiyat›’nda kad›n› konu edinen Muhammed Subhi Ebu Hüseyin, Araplar, Berberîler, Müslüman

‹spanyollar, dinini de¤ifltirmemekle birlikte Arapça konuflanlar, Emevi saray›ndaki köleler ve Slav ›rk›-

na mensup Sekalibe denen kölelerin biraraya gelerek çok kültürlü bir yap› meydana getirdikleri Endü-

lüs’te, kad›n›n Maflr›k’takinden farkl›, ayr›cal›kl› konumunu ve Endülüs’e has özelliklerini yorumlad›.   

Panel, ‹brahim Kal›n’›n ba¤lamas› eflli¤inde verdi¤i mini konserle son buldu.   
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Sanat Araflt›rmalar› Merkezi’nin düzenledi¤i panele ‹brahim Kal›n, Mahmut Erol K›l›ç, 

Burhan Köro¤lu ve M. Subhi Ebu Hüseyin konuflmac› olarak kat›ld›. Paneli ‹hsan Kabil yönetti.
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Etkinlikler dizisine “Avrupa’ya Akan Felsefe ve Bilim Irma¤›: Endülüs Miras›” bafll›kl› bir konferans ile

kat›lan ‹hsan Fazl›o¤lu’na göre, Endülüs’ü Maflr›k’tan ayr› düflünmek, birbiriyle mukayese etmek yan-

l›fl bir tutumdur. Endülüs ancak ‹slâm Dünyas›n›n bir parças› olarak görüldü¤ü ve ayr› de¤erlendiril-

medi¤i takdirde do¤ru anlafl›labilir. Çünkü Maflr›k, Endülüs’te üretilenden habersiz de¤ildir. Endülüslü

Müslümanlar Maflr›k’te üretilenden haberdar olmak için Do¤u’ya seyahatler düzenlemifllerdir.

Fazl›o¤lu konuflmas›nda, fetihten önce Endülüs’te ilim ve kültür hayat›, fetihten sonraki siyasî süreç

ve bu süreç içindeki farkl› dönemler, felsefe-bilim alan›nda at›lan ad›mlar, t›p, astronomi, tar›m, bota-

nik, eczac›l›k, trigonometri vs. alanlardaki geliflmeler hakk›nda tafsilatl› bilgiler vererek, Endülüs me-

deniyetiyle ilgili yayg›nl›k kazanm›fl farkl› tezleri ve ‹bn Rüfld’ün Bat› H›ristiyan Dünyas›na etkisini de-

¤erlendirdi¤i zengin bir sunum gerçeklefltirdi.

Film ve belgesellerle devam eden haftada, Yaflar fiado¤lu’nun Endülüs izlenimlerini paylaflt›¤›  saydam

gösterisi ilgiyle izlendi. Program, Dayan›flma Vakf›’ndan Hüsnü K›l›ç, Nezir Dinler ve ‹spanya’dan ko-

nuk olarak gelen Abdülhasib Castinera’n›n kat›ld›klar› “Günümüzde ‹spanya Müslümanlar›” bafll›kl› bir

söylefliyle son buldu. Castinera, bugün Endülüs’te son 30 y›l öncesine dek görülmeyen ihtida hareket-

lerine e¤ildi¤i konuflmas›nda, bafllang›c›n› bir grup hippinin Müslümanl›¤›na dayand›rd›¤› bu hareketin,

özellikle sûfîlik yoluyla ve Abdülkadir es-Sûfî’nin öncülü¤ünde h›zla büyüdü¤üne dikkat çekti. 

S A M B e l g e s e l

Gönülçelen: Ben Adnan Benk
Yön:Mustafa Yenipazar,Nuri Aksu,Türkiye,2005,27 dk.

8  T e m m u z  2 0 0 5

De¤erlendirme: E s r a  E n g i n

Estetik düzlemdeki duyarl› kimli¤i ve polemikçi yap›s›yla Türk edebiyat/tiyatro/sanat elefltirisinde

önemli bir yeri olan Adnan Benk (1922-1998), ellili y›llar›n nesnellik aray›fl›ndaki elefltirmenleri aras›n-

dad›r. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Frans›z Dili ve Edebiyat› Bölümü’nü 1946’da bitiren elefl-

tirmen, tam otuz alt› y›l bu bölümde ö¤retim üyesi olarak görev yapt› 1952’den itibaren çeflitli dergi

ve gazetelerde edebiyat, tiyatro, müzik, sinema ve plastik sanatlara iliflkin elefltiri ve deneme yaz›la-

r› yazd›. Meydan-Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedisi’nin çeviri bölümü baflkanl›¤›n› yapt›, Büyük
Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi’nin genel yay›n yönetmenli¤ini üstlendi. Balzac, Valéry, Sartre, Tro-

yat, Salinger ve Duras’dan çeviriler yapm›fl ve sa¤l›¤›nda sadece bir fliir kitab› (Sükûtun Hatalar›, 1944)

yay›mlam›fl bir yaz›n adam›yd›.

Adnan Benk 1965’te, ‹.Ü. Film Merkezi’nin ilk belgeseli olan, kurgusunu ve özgün müzi¤ini kendisinin

yapt›¤› Ben Asitavandas adl› belgesel filmini yönetti. Belgesel film ‹talya’da Padua Üniversitesi’nin dü-

zenledi¤i 10. Uluslararas› Film fienli¤i’nde ‘’eski bir sanat eserinin özgür ve ça¤dafl yorumlanmas›nda

yeni bir araflt›rma’’ fleklinde de¤erlendirilerek, sanat belgeseli dal›nda ikincilik ödülü ald› (1965). Ber-

lin Film Festivali’nde baflar› kazanan Türk filmi Hitit Günefli üzerine yazd›klar›, bugün de belgeseller

için yol gösterici görüfller içermektedir. Kuramsal birikimi sa¤l›¤›nda hemen hemen hiç anlafl›lamam›fl

elefltirmenin yaz›lar›, Elefltiri Yaz›lar› bafll›¤› alt›nda iki ciltte topland›. Böylece Benk’in kuram-yo¤un,
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yer yer düzeyli bir polemi¤in hakk›n› veren biçeminin nitelikli ürünlerini okuman›n f›rsat›n›, hem de ilk

yay›mlan›fllar›ndan bunca y›l sonra, elde etmifl olduk.

Buraya kadar k›sa bir biyografisini vermeye çal›flt›¤›m›z Adnan Benk’i Gönülçelen: Ben, Adnan Benk
adl› belgesel ile hayat içersindeki duruflunu, hayat›n› anlamland›ran parçalar› tiyatro sahnesinde can-

land›r›lan bir mizansende seyrettik. Bu kurguda Benk’in afla¤›daki dizelerinin etkisini hissetmek de

mümkün görünmektedir:

Anas›n› babas›n› kaybedenler, ans›z›n geriye 

Onlar›n b›rakt›¤› bofllu¤a çekilirler. O güne kadar, yafl›n ne olursa olsun, 

Yüzüne vuran ayd›nl›k, arkanda uzanan gölgeden beslenirdi. 

Üçüncü boyutun elinden al›nm›fl gibisin. 

Gölgeleflme s›ras› flimdi sende. 

Evet, gene sahnedesin kuflkusuz. 

Ama nesi var bu tiyatronun? 

Salon niçin bu kadar ayd›nl›k da sahne karanl›klar içinde? 

Sen yine sensin, seyirciler de hep o seyirciler.

Peki kimin akl›na esmifl de, s›rtlar› sahneye dönük oturtmufl onlar› böyle?

Yaratt›¤› elefltiri metinlerinde yal›nl›¤a, anlafl›l›rl›¤a, en önemlisi de

ifllevsel tutarl›l›¤a dayal› bir okuma tad› vermeye çal›flm›flt›r hep. Bu

durumu kendi diliyle Ça¤dafl Elefltiri dergisinin ilk say›s›ndaki tan›t›m

yaz›s›nda “Aç›k seçik kavramlara ulaflamazsak, bizde çok yayg›n olan

elefltiri gevezeli¤inden s›yr›lamay›z” diye ifade eder. Elefltirmenli¤i-

nin en parlak dönemindeyken elefltirmenli¤i b›rakacak kadar bir s›fat

içersine yerleflmekten kaç›nan, bu yüzden birçok alanla ilgilenmesine

ra¤men hiçbirinde konumlanmak istemeyen bir kifliliktir. Ayn› zaman-

da elefltirmenlik zaaflar›ndan biri olan d›flar›dan elefltiriden uzak dur-

mak için, ele ald›¤› ifl kendisine yabanc› olmas›na ra¤men, onu ayr›n-

t›lar›yla ve bütün yönleriyle ö¤renmekten yüksünmeyen -plastik sa-

natlar için fizik ve kimyay› ö¤renerek bafllang›ç yapmas› gibi- titiz bir

elefltirmendir. 

Belgesel içerisinde de Benk’i canland›ran sanatç›n›n diliyle aktar›lan Benk’in kendi sözlerinden  yal›n-

l›¤a verdi¤i önem anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca Benk’in yaflay›fl›nda vurgulanmas› gereken en önemli nokta-

lardan biri olan, insan›n ilgilendi¤i alanlarla hayat›n›n s›n›rlanamayaca¤›, önemli olan›n iyi bir oyun

sergilemek oldu¤u fikri üzerinde durulmufltur. Müzikleriyle, belgeselde Benk ile ilgili verilmek istenen

baflat teman›n (Hayat› boyunca konumlanmaktan kaç›nma duygusunun) birebir gitmesi, anlat›m› güç-

lü k›lm›flt›r.

Belgeselin, klasik belgesel anlay›fl›n›n yani kiflilerin hayat›n›n çizgisel anlat›m›n›n d›fl›nda özgün tarz-

da bir portre ortaya koymas›yla dikkate de¤er bir çal›flma oldu¤u görülmektedir. 
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S A M H a s b i h a l

Teori ve Pratiğin Çatışma Alanı:
Yerli Yapımlar
Cengiz Uzun

1 1  T e m m u z  2 0 0 5

De¤erlendirme: N a z  E m e l  K o ç

Görüntü yönetmeni Cengiz Uzun, Sanat Araflt›rmalar› Merkezi’nin Hasbihâl konu¤uydu. Kameraman-

l›kla bafllad›¤› meslek hayat›n› görüntü yönetmeni olarak sürdüren ve  sektöre girdi¤i sekiz y›ll›k za-

man zarf›nda “Bar›fl Manço ile Yediden Yetmifl Yediye”, “Devriye”, “Ekmek Teknesi”, “Çat›daki H›r-

s›z”, “Bütün Çocuklar›m” gibi program ve dizilerde görev alan Uzun,  kendisiyle yapt›¤›m›z sohbette

bu alanlardaki tecrübelerini dinleyicilerle paylaflt›. 

Zaman zaman kameramanl›kla kar›flt›r›lan görüntü yönetmenli¤i, kameramanl›¤›n birkaç ad›m ötesin-

de yer al›r. Kameraman›n görevi vizörden gördü¤ünü kaydetmekle s›n›rl› iken, görüntü yönetmeni gö-

rüntüye etki eden her türlü unsuru kontrol alt›na almakla sorumludur. Görüntü yönetmeni kameray›

tan›d›¤› kadar, ›fl›k kullan›m›ndan da anlamal›, gerekli teknolojik materyal konusunda iyi bir birikime

sahip olmal›d›r. Elindeki senaryoyu nas›l bir görüntüyle ifade edece¤ini bilen kifli yine görüntü yönet-

menidir. Bu sorumluluklar› üstlenecek kifli, yönetmenin oyuncu ve mizansene yo¤unlaflmas›na yard›m-

c› olacakt›r. Tabiî buraya kadar anlatt›klar›m›z iflin teorik k›sm›.

Uzun’un aktard›klar›na göre, hâlâ sektörleflememifl Türk sinema ve televizyon yap›mlar›nda bu tip ku-

rallardan söz etmek oldukça güç. Her yönetmen el yordam›yla belirledi¤i kaidelere göre hareket edi-

yor. Genellikle görüntü yönetmeni senaryoyla do¤rudan muhatap olmazken, kimi yönetmen ifli kame-

ran›n bafl›na geçmeye kadar ilerletmifl. Bu durumda, görüntü yönetmeninin çal›flma alan›na bir mik-

tar müdahale sözkonusu. Görev tan›mlar›n›n tam anlam›yla yap›lmamas› ve ekipler aras›ndaki uyum-

suzluk bu ifli yapmay› güçlefltiren etkenler aras›nda. Sanat camias›n›n görüntüye nas›l etki edece¤ini

düflünmeksizin, buldu¤u her bofl duvar› resimle süslemesini bu duruma örnek gösteriyor Uzun.

Türkiye’de durum böyleyken yurtd›fl›nda her fley çok daha iyi koflullarda ve profesyonelce yap›l›yor.

Aflk Zaman› ve Kahraman filmlerinden tan›d›¤›m›z görüntü yönetmeni Cristopher Doyle, Cengiz

Uzun’un iflini hakk›yla yapan isimlere gösterdi¤i örneklerin bafl›nda geliyor.

Yo¤un u¤rafllar sonucunda ulafl›lan görüntülerin, kurgudan geçtikten sonra bambaflka bir hal almas›

görüntü yönetmeninin bafl›na gelen kaç›n›lmaz durumlardan. Uzun’a göre bu oldukça do¤al; herkes

iflini do¤ru yapt›ktan ve ortaya ç›kan sonuç iyi olduktan sonra bunda bir sak›nca görmüyor. Son ola-

rak Uzun’a gelecekte bir film yönetmek isteyip istemedi¤ini sordu¤umuzda, amac›n›n bu olmad›¤›n›,

görüntü yönetmenli¤i alan›nda kendini gelifltirmeyi hedefledi¤ini söylüyor ama gelecekte tek bir film

yapmay› düflünebilece¤ini de ekliyor.

34

S
A

M
’d

a
n

GENEL BULTEN 58  11/24/05  5:45 PM  Page 34



S A M F i l m  D e ¤ e r l e n d i r m e

Cennetin Çocukları
Yön: Mecit Mecidi, İran, 1997, 89’

De¤erlendirme: B ü fl r a  G ü l c a n

Cennetin Çocuklar› bir çift eski ayakkab›n›n kaybolmas›yla iki kardeflin içine düfltükleri s›k›nt›y› ko-

nu edinir. Bu duruma bulunan çözüm üzerinden zorluklar karfl›s›nda ayakta durma çabalar› gösterilir.

Toplumdaki s›n›f ayr›m›n›, derin maddî uçurumu, iletiflimsizli¤i, yabanc›laflmay› ve tüm bu çözülmeye

ra¤men, de¤erlerine, inançlar›na sar›lan insanlar›n hayata tutunufllar›n› kaybolan bir çift eski ayakka-

b› üzerinden baflar›yla anlat›r. 

Ali, kardefli Zehra’n›n tamirciden ald›¤› ayakkab›lar›n› manavda kaybeder. Yeni bir ayakkab› alacak du-

rumu olmayan babas›n› s›k›nt›ya sokmamak için Zehra’dan bunu gizlemesini ister ve okula giderken

kendi ayakkab›lar›n› verece¤ini söyler. ‹ki kardefl

farkl› zamanlarda okula gittiklerinden ayakkab›y›

de¤ifl tokufl ederler. Bu durum onlar için oldukça

zordur, ayakkab›y› birbirlerine yetifltirebilmek

için her gün kan ter içinde koflarlar. Ali okula za-

man›nda yetiflemedi¤i için müdür yard›mc›s›ndan

azar iflitir. Zehra ise yafl›tlar› güzel ayakkab›lar gi-

yerken büyük, kirli ve y›rt›k bir ayakkab› giymenin

üzüntüsünü yaflar; abisini flikâyet etmek, babas›-

n› güç duruma sokmaktan ve huzursuzluk ç›kar-

maktan baflka bir ifle yaramayaca¤› için susar.  Bu

duruma sebep oldu¤u için vicdan azab› çeken Ali,

okullararas› düzenlenen koflu yar›flmas›ndan ödül

olarak üçüncüye ayakkab› verilece¤ini ö¤renir ve

kardefli Zehra için yar›flmaya kay›t yapt›r›r.

Filmin ilerleyen sahnelerinde bahç›vanl›k için bisikletleri ile flehre inen Ali ve babas›n›n, arabalar, bü-

yük binalar ve reklâm panolar› aras›nda kalan küçücük bedenleri, yoksul insanlar›n modern dünyada

ruhen ve bedenen yok olmaya mahkûm olduklar›n›  -olacaklar›n›- dikte etmeye çal›flan zihniyete kar-

fl› bir tav›r al›flt›r adeta. Devasa yap›lar aras›nda “küçülen bedenlerin”, her fleye ra¤men ellerindekiy-

le yetinen, gelecek için ümit besleyen insanlar›n hikâyesi anlat›l›r. Her bir kare yeni bir soruya kap›

aralar: Babas›n›n bahç›vanl›k yapt›¤› evde, Ali’nin uyuyakalan varl›kl› oyun arkadafl› m› gerçek uyku-

dad›r, yoksa as›l uyuyan, kendi yaflant›s›ndan bir günlü¤üne de olsa s›yr›larak s›k›nt›s›z, kayg›s›z oyu-

na dal›p giden Ali midir? Cevap fazla gecikmez: Eve dönüfl yolunda freni tutmayan bisikletin a¤aca

çarpmas›yla baba ve o¤ul bu uykudan s›yr›l›p hayatlar›n›n gerçekli¤ine geri dönerler.

‹ran toplumunun karakteristik yap›s›, komfluluk iliflkileri, teslimiyet, fedakârl›k kavramlar›n›n s›kça ifl-

lendi¤i filmde, yaflam›n, rahmetin ve bereketin simgesi olan su, birçok karede bu manay› perçinler.

Zehra ve Ali’nin, iç dünyalar›nda bar›nd›rd›klar› ba¤l›l›k ve teslimiyet ile henüz çocuk yaflta olmalar›-
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na ra¤men maddiyat›n büyüsüne, d›fl dünyan›n çark›na, hayat›n sindirici ac›mas›zl›¤›na karfl› korun-

duklar› görülür. Ali’nin ayakkab›y› kaybetti¤inden beri okula geç kalmamak için ›slak, dar sokaklarda

verdi¤i koflu, zamanla yar›fla giren insano¤lunun yaflam mücadelesi ve hedefine ulaflmak yolundaki ön

haz›rl›k aflamas›d›r handiyse.

Cennetin Çocuklar›, modern dünyan›n hayatlar› parçalay›p yutan, insanîlikten ay›ran ve çözülmeye

neden olan zihniyetine karfl› ayakta durmay› baflarabilen “karfl› zihniyetin” her türlü zorlu¤a ra¤men

varoluflunu anlat›r. Bu elefltirel yap›t, sinema noktas›nda ‹ran filmlerinin dünyaya örnek teflkil eden

baflar›l› yap›mlar›ndand›r.

S A M F i l m  D e ¤ e r l e n d i r m e

Düz Hikâye
Yön: David Lynch, ABD, 1999, 89’

De¤erlendirme: B e t ü l  G ü l t e m i z

Film, k›z› Rose’la birlikte sakin bir hayat yaflayan ihtiyar Alvin Straight’i konu edinir. Alvin kardefli-

nin kaza geçirdi¤ini ö¤renir ve tüm imkâns›zl›klar›na karfl›n yola koyulur. Yolculuk ilerledikçe Alvin’in

türlü ac›lar› bar›nd›ran ilginç yaflam öyküsü gözler önüne serilir. Yüze odaklanan yak›n plan çekimler-

le, ifadeler karakterleri tan›mlay›c› bir unsur olarak kullan›l›r. Ak›c›, yal›n ve düz bir hikâye olmas›na

karfl›n, derin içeri¤i filmin ismine kinâyeli bir anlam kazand›r›r.

Sonuçlar› de¤erlendirdi¤imizde, her türlü engeli hiçe sayarak ç›k›lan bir yolculuktur bu. Gözlerinin iyi

görmemesi, fleker hastal›¤› ve kalça kemi¤indeki k›r›k,  kahraman›m›z› 317 mil uzakl›ktaki Wisconsin’e

yapaca¤› bu yolculuktan bir an bile al›koyamaz. Bu zorlu s›nav için çim biçme makinesinin arkas›na

takt›¤› römorku kullan›r ve bu ilginç araca gösterilen tepkilere ald›rmadan yoluna devam eder. Yafla-

m›n›n bir parças›ym›fl gibi, bu¤day tarlalar› aras›nda, yolculu¤un ritmine uygun bir müzik eflli¤inde

dinginlikle ilerler. Yan›ndan h›zla geçen büyük arabalar›, t›rlar› önemsemeden, teknolojinin devasa gü-

cüne karfl› kendi iradesini koyarak, mevcutla ve daha fazlas›na gerek duymadan yol al›r. Amerikal›la-

r›n büyük, çarp›k ad›mlar›na karfl›l›k Alvin küçük ve düzgün ad›mlarla yolculu¤unu sürdürür.

Bu uzun yolculukta Alvin’in geçmiflindeki hissî deneyimleriyle kesiflme noktalar› görülür. Bu deneyim-

leriyle ortak paydalar tafl›yan karfl›laflmalar da dikkat çeker. Karakterler, girifl cümlelerine, uzun aç›k-

lamalara muhtaç olmadan iletiflim kurarak ayn› ac›ya ortakl›k ederler. Her karfl›laflma bir flekilde ya-

p›c› bir sürece dönüflür. Alvin’in bir yere ulaflma çabas› d›fl›nda farkl› bir anlam da kazanan  kendi için-

de yapt›¤› yolculu¤u ayn› zamanda baflka yolculuklara da k›lavuzluk eder.   

Film boyunca mevcut düzene ve düzenin ortaya ç›kard›¤› belirli kal›plara hapsolmufl insan tipleri ve

bunlara iliflkin sorgulamalar görülür. Alvin olaylar› günlük hayat›n› yafl›yormuflças›na yönlendirerek

kendisi ve toplum için faydal› sonuçlar elde eder. Bunu yaparken zaman zaman tepkisiz ve vurdum-

duymaz tav›rlar›yla düzene iliflkin inceden bir karfl› durufl sergiler. 
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Ayn› hafta içerisinde 13. geyi¤ini ezmifl

olan kad›n art arda mazeretler öne sürer

ve gemileri sevdi¤ini söyleyerek uzakla-

fl›r. Bu da vurdumduymaz ve bencil günü-

müz insan›n›n, sorumsuzluklar›na sürekli

k›l›f uydurarak kendini masumlaflt›ran s›¤

düflüncelerini hat›rlat›r. Alvin ise geyi¤i

yolun ortas›ndan çekerek akflam yeme¤i

olarak yer.

Alvin barda efllik etti¤i ihtiyara, yaflam›fl oldu¤u yerde karn›n› doyurmak için niflan almay› ö¤rendi¤i-

ni söyler. Ancak savafl›n flartlanm›fll›¤› içinde bu özelli¤ini, gördü¤ü yuvarlak yüzlü her fleyi öldürmek

için kulland›¤›n› belirtir. Burada insana yaflam›n› devam ettirme amac›yla verilmifl olan kabiliyetin, güç

elde etmek, sömürmek, yok etmek gibi insan do¤as›na ayk›r› flekilde kullan›lmas›n›n anlams›zl›¤›na ve

küçük düflürücülü¤üne dikkat çekilir. Savafl gerekçesiyle meflru k›l›nm›fl baz› fleyler, kiflinin vicdan›y-

la bafl bafla kald›¤›nda aklayamad›¤›, ömür boyu tafl›nacak a¤›r bir yüke, suçluluk duygusuna dönüflür.

Tüm unutma çabalar›na ra¤men üzerinden uzun y›llar geçse de yaflananlar silinemez. Bu iki adam›n

ve pek çoklar›n›n ruhunda kalan izler çok derin, zihinlerindeki görüntüler çok tazedir.

Alvin ile kardefli aras›ndaki husumeti ve on y›ld›r konuflmad›klar›n› yolculu¤un ancak son safhalar›nda

ö¤reniriz. Son kars›laflmada bir pederin yer almas› anlaml›d›r. Alvin, pedere kardeflliklerinden, sebep-

lerin önemsizli¤inden ve as›l de¤erli olan› kaybetmekten duydu¤u piflmanl›¤› dile getirir.

Çim biçme makinesi Alvin’i son bir çabayla kardefline ulaflt›r›r. Kimseye bir kardefli oldu¤undan bah-

setmemifl olan Lyle, kardeflini sesinden tan›r ve karfl›l›k verir. Bu an iki kardeflin uzun y›llar görüflme-

dikleri halde asl›nda ne kadar birbirleriyle dolu olduklar›n› gösterir. Kardeflinin bu yolculu¤u hangi

flartlarda gerçeklefltirdi¤ini ö¤rendi¤inde Lyle’nin gözleri dolar. ‹ki kardefl uzun uzun birbirlerine ba-

karlar. Bu bak›fllar kullan›labilecek en güzel, en süslü sevgi sözcüklerinden öte bir anlam tafl›r. Film,

parlayan y›ld›zlarla dolu uçsuz bucaks›z bir gökyüzü manzaras›yla sona erer. 

S A M F i l m  D e ¤ e r l e n d i r m e

Kahve ve Sigara
Yön: Jim Jarmusch, ABD, 2003,95’

De¤erlendirme: E l i f  Ö z d e m i r

Bir yandan sinema e¤itimi al›p, öbür yandan usta yönetmen Wim Wenders’in yan›nda ç›rakl›k yapar-

ken, sonradan dikkatleri üzerine toplayacak olan mezuniyet filmi Permanent Vacation’la (1980) hak

etti¤i ilgiyi göremeyen Jim Jarmush, bir sonraki filmi Stranger Than Paradise (1984) ile Cannes’da

Alt›n Kamera ödülünü ve Ulusal Film Elefltirmenleri Birli¤i’nin En ‹yi Film ödülünü al›r. Down by Law
(1986), Night on Earth (1991) , Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999) gibi filmleriyle baflar›s›n›

sürdüren yönetmen, Hollywood’dan gelen teklifleri  geri çevirip, klifle film tekniklerini kullanmaktan

bilhassa kaç›n›r.
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Jarmusch, ba¤›ms›z sineman›n ba¤›ml› hâle gelmesinden sonra “ba¤›ms›z bir yönetmen” olarak nite-

lendirilmekten hofllanmasa da, s›n›rl› bütçesi, uzun planlar›, sabit kamera aç›lar›, küçük mekânlar› ve

dikteden uzak do¤al anlat›m›yla minimal çizgisini sürdürür. 1986 senesinde çekti¤i Coffee and Ciga-

rettes adl› k›sa filmini, sonraki y›llarda çekmeye devam etti¤i, benzer temal› on k›sa film takip eder.

On yedi y›l süren birikim sonucunda oluflan bu on bir k›sa film, bir uzun metraja dönüflerek Kahve ve

Sigara ad›n› al›r.

Senaryosunu çeflitli kafelerde, kahve ve sigara eflli¤inde yazd›¤› filmin, konusu da ayn› paraleldedir.

Lüks bir kafede yahut izbe bir mekânda biraraya gelmifl insanlar›n, bir yandan kahve ve sigara mer-

kezli, keyifli ya da keyifsiz muhabbetleri, di¤er yandan insan iliflkilerindeki ayr›nt›lar, bir süre sonra

kelimelerin anlams›zlaflmas›yla bak›fllarda kendini belli eden tek bafl›nal›k… Sigaradan nefret edenler,

b›rakmaya çal›flanlar, bafllamay› düflünenler, kahve yerine çay› tercih edenler, flampanyan›n yerini hiç-

bir fleyin tutamayaca¤›n› söyleyenler, kahvalt›s›n› sadece kahveyle yapanlar, kafein ve nikotin tedir-

ginli¤i, yani her fleyiyle “kahve ve sigara kültürü”. 

Kiflilerin sohbete bafllamas› -ya da bafllayamamas›- durumunda yaflanan tutukluk, karfl›l›kl› gerginlik,

konuflacak bir konu veya konuflulan konuya dair söyleyecek bir söz bulamama, karfl› taraf›n samimi-

yetinden emin olamama, elini kolunu koyacak bir yer arama, sa¤a sola at›lan tedirgin bak›fllar ve ku-

rulamayan bir iletiflim sonras›,  birkaç dakika içinde saate bak›larak duruma son noktay› koyan “Ehm…

i gotta go now”* bahaneleri… Kahve ve Sigara günümüz insan›n›n en önemli açmazlar›ndan biri olan

bu iletiflimsizli¤i bir kez daha gözler önüne serer.

Satranç tahtas› desenli masalarda, siyah ve beyaz›n/kahve ve sigaran›n eflli¤inde, Jarmusch’un ger-

çek hayatta da yak›n› olan kimi müzisyenlerin ve ünlü oyuncular›n rol ald›¤› film, bu anlamda seyri ca-

zip k›lmaktad›r, çünkü as›l önemli olan, tüm bu huzursuzlu¤un asl›nda bizim hayat›m›z›n da bir parça-

s› olmas›d›r. Elvis hakk›nda komplo teorilerinden, ‹ngiliz çay›na, Nikola Tesla’n›n icatlar›ndan, uydur-

ma rock grubu Sqürl’e, yirmili y›llar Paris’inden, alternatif t›bba ve nikotinin böcek ilac› olarak kulla-

n›m›na kadar pek çok konuya te¤et geçen ve esas olarak kahve ve sigara etraf›nda dönen bildik mu-

habbet, bizde de futbol, cep telefonlar›, diziler yahut memleket meseleleri etraf›nda tekrarlan›r. Yi-
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Hemen hemen tüm sahneleri farkl› kafeterya ortamlar›nda çekilen filmden bir sahne.
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nelenen asparagaslar, ezberlenmifl cümleler, muhabbetin dibinin tuttu¤u zamanlarda kullanmaktan

hiç s›k›lmad›¤›m›z can simitlerine ve kendini sürekli tekrar eden mizansenlere dönüflürler.  

‹letiflim çabas› içinde bir iletiflimsizlik, baflar›s›z diyaloglar ve tükenen kelimeler üzerine yap›lan bir

filmin rahats›z edici olmas› ve mizansenlerini aç›k etmesi, bu ba¤lamda gayet normaldir. Çünkü bizi

as›l rahats›z eden, filmdekinden pek de farkl› olmayan hayat›n içindeki mizansendir.

‹nsanlar› yaln›zl›¤a ve belli bencilliklere iten bir sistem içerisinde hayat›n gerçekli¤ine, do¤aya, top-

luma ve bir birey olarak -kaç›n›lmaz bir biçimde-  “kendine” yabanc›laflm›fl, kardefliyle, kuzeniyle,

dostlar›yla ya da herhangi biriyle paylafl›m› kalmam›fl, biraraya gelen ama niye biraraya geldi¤ini bil-

meyen, bunun sonucu olarak da kahve ve sigara ile ilgili belki de her fleyi konuflan ama konuflulmas›

gerekenleri konufl(a)mayan kimselerin, böylece kazand›¤› tek fley iletiflimsizlik becerisidir. Oysa “son-

suz enerjinin iletkeni olan dünyada” insanlar›n birbirini dinlemeye ve anlamaya de¤er görmeleri so-

nucu, düflünceler ve sözler farkl› da olsa ve hatta kelime ortadan kalksa, ortak bir lisan mümkündür.

Zira “Önce söz vard›”; flimdiyse kahve ve sigara.

S A M F i l m  D e ¤ e r l e n d i r m e

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak
Yön: Ahmet Uluçay, Türkiye, 2004, 98’

De¤erlendirme: M u s t a f a  E m i n  B ü y ü k c o fl k u n

“Hani baz› filmler vard›r ya, insan›n içini ›s›tan, bambaflka fleyler hissettiren, asla unutamad›¤›-

n›z…” diye klasik bir tan›t›m yaz›s› girifliyle  bafllayabilirdik asl›nda, fakat amac›m›z zaten ünü çoktan

s›n›rlar› aflm›fl olan bu filmi tan›tmak de¤il; kendimizce okumak, okumaya çal›flmak. Dolay›s›yla klasik

film yaz›s› kal›b›ndan s›yr›l›p kendimizce bir fleyler söylemek niyetindeyiz.  

Yaz›n kasabaya çal›flmaya giden iki kafadardan Recep, karpuzcunun; Mehmet ise berberin ç›ra¤›d›r.

Akflamlar› kasaban›n sinemas›ndan ald›klar› kopuk film fleritlerini, pilli bir lamban›n ›fl›¤›nda hareket

ettirerek sinema makinesi yapmaya çal›flmaktad›rlar. Ne var ki bir film fleridindeki görüntünün oyna-

mas› için gereken, saniyede 24 karelik h›z› yakalamalar›na ra¤men, kareleri aras›ndaki boflluklar› iyi

hesaplayamad›klar› için film oynamamakta yani yöresel a¤›zla “k›p›rdamamak”tad›r. Öte yandan Re-

cep karpuz tezgâh›ndan artan karpuz kabuklar›n› hayvanlar›n yemesi için götürdü¤ü evin büyük k›z›-

na afl›k olmufl, atefl bacay› sarm›flt›r. Derken olaylar geliflir.

Temel olarak Anadolu insan›na has karakteristik özellikleri, oryantalist veya otantik olmayan gerçek-

çi say›labilecek bir bak›fl aç›s›yla anlatan Uluçay, ustaca kurdu¤u diyaloglar ve üzerinde çokça kafa

patlat›ld›¤› belli olan dahiyane bir görüntü yönetmenli¤i çal›flmas›yla ortaya dört dörtlük bir eser ko-

yuyor. Bunlar›n yan›na çocukluk korkular›na dair metaforik ö¤eler de eklenince film adeta masals› bir

havaya bürünüyor.

Ahmet Uluçay’›n halen kendisinin de ikamet etti¤i, memleketi olan Kütahya’n›n Tavflanl› ilçesine ba¤-

l› Tepecik köyünde çekilen film, yönetmenin evvelce çekti¤i k›sa filmlerinin bir nevi uzun metrajl› ver-
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siyonu olarak da tan›mlanabilir. Fakat muhakkak ki bu

Karpuz Kabu¤undan Gemiler Yapmak için yetersiz ve

haks›z bir tan›m olur. Ama yine de filmin Uluçay’›n Optik
Düfller, Uzun Metraj›n Resmi, Exorcist adl› k›sa filmleriy-

le paralel özellikler tafl›d›¤›n› da belirtmek istiyoruz. Bil-

hassa sinema makinesi yapmaya u¤raflan iki çocuk imge-

si ve “k›p›rdayan” film fleritleri bu paralelli¤i tafl›yan

ö¤eler.

Otobiyografik unsurlar tafl›yan Karpuz Kabu¤undan Ge-
miler Yapmak Türk sinemas›n›n son y›llarda göremedi¤i

bir naifli¤e sahip. Anlat›m› ve sinematografik özellikleri,

yer yer kullan›lan Anadolu’ya has unsurlar›yla film özgün

bir yap›ya sahip. Fakat en önemlisi Anadolu’nun  ücra bir

köflesinde, önemli ölçüde d›fl dünyadan soyutlanm›fl bir

köyde, geçim derdine, yoklu¤a ve bin bir türlü güçlü¤e

ra¤men  “filim” çevirebilece¤inin “recisör” olunabileci-

¤inin ve “sinema” yap›labilece¤inin ispat›. Bir bak›ma,

Recep’in y›lmadan yorulmadan film fleridine hareket ver-

meye çal›flmas›yla Ahmet Uluçay’›n ayn› azim ve iradeyle

film çekmeye çal›flmas› aras›nda çok da büyük bir fark

yok. Filmin sonunda makineleri parçalanm›fl, düflleri y›-

k›lm›fl, Mehmet’in yavuklusu da kaybolup gitmiflken, Re-

cep’in “fiu sekizlik kamera ne kadar ki?” fleklindeki muzip suali her fleye ra¤men tükenmeyen bir az-

min ve idealin simgesi.  Dolay›s›yla film, “azim” ve “irade”nin neye karfl›l›k geldi¤inin öyküsü bir ba-

k›ma; ki bu nokta çok mühim.

‹nsanlar›n iradelerine hâkim olamad›klar›, bir fleylere azmedemedikleri, ideal denen kavram› unuttuk-

lar› ve hayal bile kuramad›klar› bir ça¤da böylesi bir film gerçekten de dikkate de¤er. Ne var ki film,

gerek prodüksiyon gerekse da¤›t›m aflamas›nda pek çok sorunla yüz yüze kald›. 23. Uluslararas› ‹s-

tanbul Film Festivali’nde prömiyeri yap›lan film ancak bu tarihten 9 ay sonra vizyona girebildi ve po-

püler sineman›n hengamesinde maalesef çok da fazla ilgi göremedi. Umar›z Uluçay karpuz kabu¤un-

dan yapt›¤› gemisiyle yeni sulara  yelken açmay› sürdürür ve bu gemiden hiç inmez.

S A M F i l m  D e ¤ e r l e n d i r m e

Melankolinin Üç Odası
Yön: Piryo Honkasalo, Finlandiya, 2004, 106’

De¤erlendirme: Y a s i n  G ü v e n

Savafl karfl›t› bir film olan Melankolinin Üç Odas› insanl›¤›n y›k›m›na sebep olan savafllara farkl› bir ba-

k›fl aç›s› getiren gerçek bir baflyap›t. Rus ve Çeçen savafl›na çocuklar›n penceresinden bakarak insanî

bir gözün kaç›n›lmaz olarak yakalayaca¤› tarafs›zl›¤›, kameray› çocuklara odaklayarak elde ediyor.

40

S
A

M
’d

a
n

GENEL BULTEN 58  11/24/05  5:46 PM  Page 40



Filmin yönetmeni Piryo Honkasalo tan›nm›fl bir yönetmen de¤ildir. Lâkin bu filmde yapt›klar› onun ka-

litesinin bir kan›t› olabilecek niteliktedir. Bir kad›n ve bir anne olarak savafla yüksek ahlâk merce¤in-

den bakmay›, usta sinemac›l›¤›yla da bu bak›fl› sanatsal mükemmeliyetle sunmay› biliyor. Honkasalo,

savafl›n çocuklara k›smen de kad›nlara nas›l etki etti¤ini gözler önüne serer. Askerî bir okulda Çeçen-

lere karfl› e¤itim gören yetim ya da sorunlu ailelere sahip Rus çocuklar›n›, Grozni’deki y›k›m›, tek bir

kad›n›n evlat edindi¤i 63 Çeçen çocu¤unu perdeye yans›t›r. Gerçe¤in, gelece¤in elden al›n›fl›n›n so¤uk

dayan›lmaz halini…

Film “Hasret”, “Nefes Alma” ve “Hat›rlama” adl› üç bölümden oluflur. Filme üç oda olarak yans›yan

bu bölümler bizleri melankoli dolu anlara çeker.

11..  OOddaa::  HHaassrreett:: Bu bölümde Rus ordusuna al›nan yafllar› henüz 10 civar›nda çocuklar›n  savafla nas›l

alet edilmeye çal›fl›ld›klar›na tan›k oluruz. Bir askerî okulda gündelik yaflamlar›na flahit oldu¤umuz ço-

cuklar›n hemen hemen hepsi, alkol ve uyuflturucu müptelâs› olan ebeveynlerinden “kurtar›lm›fllar”d›r.

Burada kurtarma kelimesini kullanmam›z yanl›fl olur. Çünkü bu çocuklar, çocu¤un dünyas›na tezat bir

yap›n›n içine dahil olmufllard›r. Böylece çocuk, f›trat›na ters bir dünyada bulur kendisini.

Bu bölüm aç›k deniz görüntüleri ve mart› ç›¤l›klar› eflli¤inde bafllar. Ard›ndan yataklar›nda uyuyan ço-

cuklar›n el, ayak ve yüzlerine yap›lan yak›n çekimlerle devam eder. Bu yak›n çekimler çocuklar›n ma-

sumane dünyalar›na bir vurgudur. Daha sonra çocuklar günefl do¤madan bir askerî disiplin içerisinde

yataklar›ndan kald›r›l›r. Tam bir sürü yetifltirmeyi amaç edinmifl bu okulda, çocuklar tekdüze gündelik

yaflamlar›na üst bafl kontrolü, sabah sporu, at›fl talimi ve s›n›flardaki derslerle devam ederler. Özgür-

lüklerine sadece uykular›nda kavuflabilen bu çocuklar›n müzik dersinde hep bir a¤›zdan söyledikleri

flark›n›n sözleri, engellenen özgürlüklerine karfl› büyüklere bir baflkald›r›d›r. Çocuklar›n söyledi¤i flar-

k› onlar›n feryad›na dönüflür:

B›rak at›n› özgürce koflsun
Ve beni de özgür b›rak
‹kimiz de tarlalar›n üzerinden uçal›m
Mutlulu¤u arayal›m…
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Bu bölümü seyrederken, spontane bir biçimde en az›ndan onlar›n bu flark›s›na ritim tutarak, bir anl›k

da olsa kendimizi Rus çocuklar gibi mutlu hissediyoruz. Akflam üzeri çocuklar› okulun bahçesinde ba-

¤›ra ça¤›ra kartopu savafl› oynarken görmek sevindirici olsa da, bunun bir savafl oyunu olmas› yine de

ac› veriyor…

Gece vakti pencerenin önünde tek bafl›na d›flar›y› seyreden çocuk, okuldaki tüm çocuklar›n yaln›zl›¤›-

n›n foto¤raf› olmaya aday. Yine annesine mektup yazmaya çal›flan bir çocu¤un, annesiz kalman›n ver-

di¤i çaresizli¤ini ve sevgiye olan açl›¤›n› gördü¤ümüzde halimize flükrederiz. Küçük bir çocu¤un dilin-

den dökülen bir fliir, sevgiye, özgürlü¤e, çocukluklar›na hasret kalan çocuklar›n hâletiruhiyelerini çok

iyi özetler:

A¤›r bulutlar gökyüzünü sakl›yor
Bulutlarca a¤›r yük
Böylece karanl›k ruhuma iniyor
Puflkin gibi rüya görmek istiyorum
Uzayda uçup flark› söyleyece¤im
Her an bunu diliyorum, diliyorum, diliyorum
Ama beni kimse anlam›yor!

22..  OOddaa::  NNeeffeess  AAllmmaa:: Bu bölüm saatin tik tak sesleri ile bafllar. Bu ses, gelecekleri ellerinden al›nm›fl

insanlar›n flark›s› oluverir. Bu bölüm siyah-beyaz çekilmifltir. fiehrin de siyah beyaz bir hali vard›r.

Bomba ve kurflunlarla delik deflik olmufl, hayalet bir kenti and›ran Çeçenistan’›n baflkenti Grozni’de,

kimsesiz ya da bak›ms›z kalan çocuklar›n sefaletini görürüz. Savafl›n flehre ve insanlara külfeti olduk-

ça a¤›rd›r: Yorgun ve hastal›kl› bir flehir,  yorgun ve hastal›kl› insanlar. Grozni’de herkes ve her fley ne-

fes alma çabas› içerisindedir.  Sokaklarda neredeyse erkek kalmam›flt›r; büyük ço¤unlu¤u cephededir.

Kad›nlar ve çocuklar da d›flar›da hayatta kalma savafl› vermektedirler. Y›k›nt›lar›n aras›nda tahtadan

tabancalarla savafl oyunlar› oynayan Çeçen çocuklarda, her yer ve her fleyde savafl›n izleri hâkimdir.

1. odada kartopu savafl› yapan Rus çocuklar da, 2. odadaki Çeçen çocuklar da “savafl›n çocuklar›”d›r;

savafl, bildikleri tek oyundur art›k.  Tanklar, harabeye dönmüfl evler, her taraftan yükselen dumanlar,

bomba sesleri ve yetim çocuklara yard›m eden iyiliksever Hadizhat’›n, petrol kuyular›nda çal›fl›rken

hastalan›p yata¤a düflmüfl Çeçenli bir kad›na söyledi¤i “Petrol kuyular› sizi öldürecek” sözleri sava-

fl›n neler “kazand›rd›¤›n›” kan›tlar.   

33..  OOddaa::  HHaatt››rrllaammaa:: Üçüncü odada Çeçen-‹ngufl bölgesinde, Hadizhat’›n yemyeflil da¤lar›n aras›ndaki

çiftli¤inde koruma alt›na al›nan 63 Çeçen çocu¤u izleriz. Kufl sesleriyle bafllayan bu bölüm, çocukla-

r›n çiftlikte yeni bir baharla karfl›laflt›klar›na iflaret eder. 

Bir sabah vakti yine erkenden uyand›r›lan çocuklar bu defa ne sefere, ne savafla, ne de askerî e¤iti-

me haz›rlanacaklard›r. Bayraml›k k›yafetler, kesilen kurbanlar, k›l›nan namazlar, edilen dualarla bay-

rama uyan›lan bir sabaht›r bu. Yönetmenin, dinî törenleri de iflin içine katarak oluflturdu¤u mistik ve

fliirsel dünyan›n içinde, savafl›n, y›k›m›n ve fliddetin etkilerini görürüz. 

Savafl›n kad›nlara verdi¤i zarara da de¤inen Honkasalo, kameray› çocukken Rus askerler taraf›ndan

tecavüze u¤rayan Milana’ya çevirir. 19 yafl›ndaki Milana’n›n duas› savaflla ilgili fazla söze hacet b›rak-

maz: “Rabbim! Duama kulak ver. Bizi kötülüklerden koru. Bize yard›m et. Beni utançtan ar›nd›r. Hadiz-

hat’a da, öksüzlerine de yard›m et. Duama kulak ver. Rabbim sana yöneliyorum.”
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Çoban, koyun, da¤, sis manzaralar›n›n üç oday› özetledi¤i son bölümde, uzaktan yoluna devam eden

tren her fleye ra¤men ilerleyen zamana iflaret eder. 

Kulaklar›nda annelerinin sesi ç›nlayan çocuklar misali, Melankolinin Üç Odas›. görüntüleriyle bizi y›l-

larca terk etmeyecek bir güce sahiptir.

S A M F i l m  D e ¤ e r l e n d i r m e

Yüzyılın İtirafları
Yön: Erol Morris, ABD, 1997, 95’

De¤erlendirme: E l i f  Ö z d e m i r

Cannes Film Festivali’nde de gösterilen ve as›l ad›n›n tam çevirisi Savafl›n Sisi olan, Erol Morris im-

zal› The Fog of War, bu ad› “savafl›n arkas›ndaki gerçekleri ortaya ç›karmaktaki zorluk” anlam›na ge-

len bir Amerikan deyiminden almaktad›r. Ülkemiz sinemalar›nda Yüzy›l›n ‹tiraflar› ad›yla gösterilen

belgeselde, Philip Glass’›n orijinal müzi¤i eflli¤inde, fliar edindi¤i ilkelerle 20. yüzy›l›n sahte zaferleri-

ni de¤erlendiren Robert McNamara’y› izliyoruz.

Kimileri taraf›ndan Vietnam Savafl›’n›n flahini, kimilerine göre ise katili olarak nitelendirilen McNama-

ra, 1916 do¤umlu, Harvard’da e¤itim görmüfl ve k›rk küsur yafl›nda Ford flirketine genel müdür olarak

atanm›fl parlak bir kimseyken, sadece alt› ay sonra Kennedy’den bakanl›k önerisi al›r. Maafl› onda bi-

rine inecek ve yeni atlatt›¤› maddî sorunlar yeniden bafllayacakt›r ama görevi kabul eder. Ken-

nedy’den sonra Johnson’›n da savunma bakanl›¤›n› yaparak, Domuzlar Körfezi Krizi ve Vietnam Sava-

fl›nda aktif rol oynar. An›lar›n› toplad›¤› birkaç kitab›n yan› s›ra bu belgeselde de kamera karfl›s›na ge-

çip yaflam›ndaki sanc›l› dönemi, yap›lan hatalar›, “Öyle de¤il de flöyle öldürsek daha iyi olurdu” kabi-

linden teknik ayr›nt›lar›(!) dillendirir ve bunca y›ll›k hayat› boyunca ö¤renmifl oldu¤u on bir dersi biz-

lerle paylafl›r. ABD denen dev gücün, savafl› çocuk oyunca¤› gibi addederek, kitleleri nas›l ölüme yol-

lad›¤›n› ve kendi ulusunu kurtarmak için di¤er uluslar› nas›l feda edebildi¤ini ortaya koymas› hasebiy-

le büyük yank› uyand›ran Yüzy›l›n ‹tiraflar›, 2004 y›l›nda “En ‹yi Belgesel” dal›nda bir de Oscar hey-

kelci¤iyle taçland›r›l›r. 

Düsturlar›ndan biri “Kendine sorulan› de¤il, sorulmas›n› istedi¤i soruyu cevaplamak” olan McNama-

ra’n›n, duymam›z› istedi¤i fleyleri anlatt›¤› ihtimali gözönünde bulundurulursa, ömrünün bu son de-
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minde itiraf ettiklerinin üzüntüsünü tafl›yor oldu¤una dair tavr› pek inand›r›c› de¤il. Öyle ki, yaveri Ge-

neral Curtis Lemay’in gereksiz bombard›manlar›yla, ‹kinci Dünya Savafl›’nda, Tokyo’da -bir gecede-

100.000 sivilin öldürülmesinden bahsettikten sonra, Ford’da çal›flt›¤› y›llarda insanlar›n hayat›n› kur-

taran bir bulufl olan emniyet kemerini icat etti¤ini gururla söylemesi oldukça manidar. Üstelik emni-

yet kemerini icat etmekteki amac›, insan hayat›n› önemsemekten çok “kemersiz araba” sat›fllar›n›n

gerçekleflen kazalar sebebiyle düfltü¤ü gerçe¤ine dayan›nca her fley biraz daha belirgin hale geliyor.

Böylece tekrar bize verdi¤i derslerin ilkine dönüyoruz: “Düflman›nla empati kur.”

“Bu devlete ne laz›msa ben getiririm ama sisteme halel getirtmem, muhalefet yap›lacaksa onu da ben

kontrol ederim!” alt metnine sahip bir buyruktan kurtulamayan “Amerikan elefltirisi”, belgeselde bu

anlay›fl›n bir baflka çeflidiyle karfl›m›za ç›k›yor. Bu ba¤lamda,  Schopenhauer’un konformist ve zevki-

ne düflkün bir yaflam sürdü¤ü halde, “Dilenciye verilen sadakan›n onun çileli yaflam›n› uzatt›¤›n›” ile-

ri süren anlay›fl›ndaki çeliflkiyi bar›nd›ran ABD sisteminin, “Öldürüyorum, yok ediyorum” yerine “Öz-

gürlefltiriyorum, yeniden yap›land›r›yorum” k›l›f›na büründürdü¤ü günahlar› da, asl›nda sadece göste-

riflten ibaret.

“Amerika’n›n iç yüzü, gizli yönleri, korkunç gerçekler, önemli kay›tlar, bilinmeyenler… Daha önce hiç

duymad›n›z, görmediniz” masal›n›, temcit pilav› yan›nda bir garnitür olarak sunmak isteyenlere kar-

fl›n, yap›t›n Errol Morris’e ait olmas› umut verici. Belgeselci ve araflt›rmac› kimli¤inin yan› s›ra, kalite-

li görüntüler sunan, sinema duygusu güçlü taraf›n› da görmezden gelemedi¤imiz Morris, McNamara

anlat›rken ortaya ç›kan tablonun yenilir yutulur cinsten olmad›¤›n›n fark›nda olmakla beraber yönet-

menlik anlam›nda kimi zaman yüzeysel bir yaklafl›m takip ediyor. Ve asgarî müdahalesi McNamara’y›

konuflturmak ve elefltiriyi izleyiciye b›rakmak fleklinde vuku buluyor.

SSoorruullmmaass››  GGeerreekkeennlleerr

Yüzy›l›n ‹tiraflar›’n›n (kimilerince iddia edildi¤i gibi) Amerika’n›n dersini çal›flmad›¤›n› ve hatalar›ndan

ders almad›¤›n› aç›klayan bir itiraf, cesurca yap›lm›fl bir özelefltiri ve kendine hesap sordu¤u bir film

oldu¤u yorumu do¤ru kabul edilebilir mi? Do¤ru olsa bile, bu durum Amerika’n›n iflledi¤i suçlardan

ötürü yarg›lanmamas› utanc›n›, bilakis önünde boyun e¤ilen, “haz›r ol”da beklenen büyük bir güç ol-

du¤u zann›n› de¤ifltiriyor mu? Sisteme hizmet edip özenti duymaktan, Amerikan rüyalar› görmekten,

Sam Amcan›n elimizden tutaca¤› günlerin hayalini kurmaktan vazgeçebiliyor muyuz? Tarihin tozlu raf-

lar›ndan indirilip, daha önce gün yüzüne ç›kmad›¤› ileri sürülen bilgiler, belgeler, ses kay›tlar›, zaten

bilinen gerçeklerden ne kadar farkl›? ‹zliyoruz, hayret ediyoruz, ayd›nlan›yoruz, gerçekleri görüyo-

ruz, Amerika’y› lanetliyoruz, peki ya elli y›l sonra, bir baflka savunma bakan› da bizden mi özür dile-

yecek? 

Tüm bu sorular üzerine düflünüldü¤ünde bir kez daha fark edilecektir ki, Morris’in çabas›n›n hakk›n›

vermekle beraber, belgeselden ö¤rendi¤imiz fley; birileri at gözlü¤ünü ç›karmamakta ve zaten orta-

da olan› görmemekte dirense de, tarihin sürekli tekerrür etti¤i ve zurnan›n z›rt demekten yoruldu-

¤udur.

“‹tiraf ediyoruz, yapt›k, hatal›yd›k, yan›ld›k” söylemi, kaybedilen insanlar› geri getirmemekle bera-

ber hep hakl› oldu¤una inanan -ve bizim de buna inanmam›z› isteyen- Amerika taraf›ndan önce ezil-

meye, sonra da karfl›s›na geçilip itiraf dinlemeye mahkûm halklar oldu¤umuz düflüncesini dayatmak

için kullan›lan öncelikli araçt›r. ‹ktidar, tebaas›n›n korkusundan beslenmekte, bu korku ve acziyeti

kendi ç›kar›na (en büyük güç oldu¤unu ispata) hizmet eder hale dönüfltürmektedir. Bu ba¤lamda, on-
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lar gibi bir güce sahip olmay› bekleyip heybemizde nükleer bombalar, savafl bafll›klar› biriktirmek ya-

hut gerillal›¤a soyunup onlar›n düfltü¤ü hataya düflerek aram›zdaki tav›r fark›n› ortadan kald›rmak ye-

rine, toplum olarak mümkün de¤ilse bile, birey olarak, tek bafl›na, engeller karfl›s›nda ve hayat içeri-

sinde de¤erlerimize sahip ç›kmak ve sa¤lam bir durufl sergileyebilmek gerekmektedir. Mühim olan,

onlar›n sorular›na cevap aramaya çal›flmak yerine kendi sorumuzu sorabilmek ve yaflam›m›zla bu so-

ruya cevap biçebilmeyi gaye edinmektir. 

Sanat Araştırmaları
2005 Güz Seminerleri
G‹R‹fi SEM‹NERLER‹
Sanat Felsefesi ‹hsan Fazl›o¤lu

Sanat Tarihi Nicole (Nur) Kançal

TEMEL SEM‹NERLER
Bat› Sanat›na Girifl Nicole (Nur) Kançal

Müzik Düflüncesi ve Tarihi  Yalç›n Çetinkaya

Divan Edebiyat›na Girifl Vildan Serdaro¤lu fi.

Sineman›n Estetik ve Etik Boyutu ‹hsan Kabil 

fiiir Sanat› M. Lütfi fien 

Yarat›c› Okuma Dersleri Alim Kahraman

ÖZEL SEM‹NERLER
Foto¤raf Konuflmalar› Halit Ömer Camc›

Foto¤raf Okumalar› ‹smail Küçük

Halk Bilimine Girifl Abdülkadir Emeksiz

Mesnevi Okumalar› ‹smail Güleç

Resim Okumalar› S. Pulcu-A. Albayrak

‹HT‹SAS ÇALIfiMALARI
Müzik Yalç›n Çetinkaya

Poetik Okumalar M. Lütfi fien

Sinema ‹hsan Kabil

Sanat Düflüncesi Okumalar›: Estetik ‹hsan Fazl›o¤lu

Yaz› ‹flli¤i III-V Hasanali Y›ld›r›m

ATÖLYELER 
Ada Filmleri Atölyesi Betül Ö. Çiçek-Mehmet Akal›n-Cihat Ar›nç

fiiir Atölyesi Vahide Ulusoy
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Selâm olsun bizden güzel dünyaya

Bahçelerde hâlâ güller açar m›?

Selâm olsun sonsuz günefle, aya

Ifl›klar, gölgeler suda oynar m›?

Hepsi güzeldi kar, tipi, f›rt›na

Günlerin geçifli ard› ard›na.

Hasretiz bir kanat flak›rt›s›na

Mavi gökte kufllar yine uçar m›?

Uzak, çok uza¤›z flimdi ›fl›ktan,

Çocuk sesinden, gül ve sarmafl›ktan,

Dönmeyen gemiler olduk aç›ktan,

Ad›m›z› soran, arayan var m›?
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Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi

TEZ/MAKALE Osmanl› ‹lmiyesinde Yenileflme (1826-1878) ‹lhami Yurdakul

SUNUMLARI 30 May›s 2005

Pious Disiplines and Modern Lives: Heiko Henkel

The Culturel of Fiqh in the  1 Haziran 2005

Turkish Islamic Tradition

II. Abdülhamit Dönemi Osmanl› Valileri ve Abdülhamit K›rm›z›

Vilayet ‹daresi 23 Temmuz 2005

Balkanlarda Osmanl› Sanayisi Özgür Kolçak

20 A¤ustos 2005

TAR‹H OKUMALARI Osmanl› Kurulufl Tart›flmalar› V:  Sunan: Cemal Kafadar 

Cemal Kafadar: Between Two Worlds: Müzakere: Oktay Özel

The Construction of the Ottoman State 27 Haziran 2005

B‹R K‹TAP B‹R YAZAR Türk Ulusçulu¤unun ‹nflas›  Mehmet Karakafl 

7 May›s 2005

Tarihin U¤runda, Gölgesinde ve Yolunda Ali Birinci

21 May›s 2005

Osmanl› Devleti’nde Misyoner Okullar› fiamil Mutlu

18 Haziran 2005

SOHBET Beyaz›t Devlet Kütüphanesi Tarihi ve Mehmet Karakafl 

‹çerisinde Bulunan De¤erli Eserler 2 May›s 2005

Arkeoloji Kütüphanesi ve Müzesi Arflivi  Adnan Alpay

20 Haziran 2005

Osmanl›’da Devlet, Hukuk ve Ekonomi Engin Deniz Akarl›

1 Temmuz 2005

Yitirilen Bir Hazine: Sahaflar›m›z ve Sahafl›k (2) ‹brahim Y›lmaz

6 A¤ustos 2005

Atatürk Kitapl›¤› Tarihi ve Hüseyin Türkmen

‹çerisinde Bulunan De¤erli Eserler 27 A¤ustos 2005

‹Z BIRAKANLAR ‹hsan Fazl›o¤lu, Nefle Vona 14 May›s 2005, 11 Haziran 2005

16 Temmuz 2005, 20 A¤ustos 2005

TAM Akademik Toplant›lar
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T A M B i r  K i t a p / B i r  Y a z a r

Türk Ulusçuluğunun İnşası  
Mehmet Karakaş

7  M a y › s  2 0 0 5

De¤erlendirme: Y ü c e l  B u l u t

TAM bünyesinde gerçeklefltirilen Bir Kitap/Bir Yazar program›n›n otuzuncu oturumunun konu¤u, Af-

yon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ö¤retim üyelerinden Doç. Dr. Meh-

met Karakafl’t›. Karakafl’›n, Türk Ulusçulu¤unun ‹nflas› (‹stanbul, 1994) bafll›kl› eseri ba¤lam›nda, iyi

haz›rlan›ld›¤› her safhas›nda kendini hissettiren sunum, kat›l›mc›lar›n yapt›klar› katk›larla tart›flmal›

ve verimli bir oturum olarak tamamland›.

Karakafl, Türk Ulusçulu¤unun ‹nflas› adl› eserini, farkl› dönemlerde kaleme ald›¤› çal›flmalar›n tek bir

kurgu etraf›nda biraraya getirilmesi neticesinde vücut bulmufl bir çal›flma olarak de¤erlendirdi. Ko-

nuflmac›, modern Türk ulusunun ve ulusçulu¤unun oluflumunun ele al›nd›¤› ikinci bölümü yüksek lisans

tezinden, modern Türk ulusçulu¤unun infla edici isimleri olan Gökalp ve Akçura’n›n Türkçülük görüfl-

lerinin bir mukayesesini ve bir anlamda da Türkçülü¤ün inflas›n›n izinin sürülmesini içeren üçüncü bö-

lümü ise doktora tezinden yararlanarak kaleme alm›fl. Modern ulusçulu¤un do¤uflunun ele al›nd›¤› bi-

rinci bölüm, mevcut çal›flmalara teorik bir altyap› oluflturmak ad›na en son kaleme ald›¤› k›s›m.

Modern ulusçuluk, bir tahayyül, bir icat biçiminde tan›mlan›yor. Dolay›s›yla modern ulusçulu¤un icad›,

geç Ortaça¤’da ortaya ç›kan birtak›m geliflmeler neticesinde Frans›z ‹htilalini takip eden süreçte or-

taya ç›km›fl. Belli evrelerden de geçerek günümüzdeki biçimini alm›fl ve bir düflünce, bir söylem ya da

bir ideoloji olarak kabul görmüfl. Bu giriflten sonra Karakafl, modern ulusçulu¤un tarihsel geliflimini,
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belli biçimlerini ve prototiplerini k›saca özetledi. Bu ba¤lamda, Frans›z ‹htilalinin belirleyici etkisin-

den, Frans›z, Alman ve Amerikan milliyetçiliklerinin farkl› özelliklerinden, panc› milliyetçiliklerden,

çok kültürlü yurttafll›k temelinde ortaya ç›kan ça¤dafl ulusçuluklardan söz etti. 

Bat›-d›fl› uluslarda görülen ulusal kimlik bilincinin ve ulusçuluk hareketlerinin, tecavüzkâr olana karfl›

bir bilinç oluflturma biçiminde ortaya ç›kt›¤›n› belirtti. Bafllang›çta bir korunma ve kurtulufl mücade-

lesinin itici gücü olarak ortaya ç›kan bu hareketlerin, ba¤›ms›zl›k sonras›nda, modernleflmenin, bat›-

l›laflman›n bir itici gücü haline dönüfltü¤ünü iddia etti. Karakafl, Bat›-d›fl› toplumlardaki bu ulusçuluk

hareketlerini “yaral› bilinç” fleklinde tan›mlad› ve Türk ulusçulu¤unun da bu temel üzerinde infla edil-

di¤inin alt›n› çizdi: Bafllang›çta anti-emperyalist bir düflünce temelinde ortaya ç›kmas›na ra¤men, da-

ha sonra bat›l›laflman›n temel araçlar›ndan biri haline getirilmifl. 

Modern Türk ulusunun icad›n›n, Türk toplumunun tarihsel ve toplumsal do¤al gelifliminin bir sonucu

olarak ortaya ç›kmad›¤›n› belirten Karakafl, -bafllang›çta Sinolojinin bir kolu olarak görülen ve daha

sonra ba¤›ms›z bir alana dönüflen- Bat› dünyas›ndaki Türkoloji çal›flmalar›n›n Türk kavram›n›n modern

anlamda yeniden tan›mlanmas›ndaki önemli etkisinin alt›n› çizdi. Ayr›ca Avrupa’daki önemli Türkoloji

merkezleri hakk›nda bilgiler verdi. Fransa, Avusturya-Macaristan, ‹ngiltere, Almanya ve Rusya gibi

belli ülkelerin bu çal›flmalarda öne ç›kt›¤›n› ifade eden konuflmac›, sözkonusu ülkelerin, Orta Asya ve

Do¤u dünyas›na yönelik siyasal hesap ve beklentilerinin, Türkoloji çal›flmalar›n›n gelifliminde ve ald›-

¤› biçimde önemli bir etkisinin bulundu¤unu örneklerle ifade etti.

Do¤al bir biçimde geliflen ve bir bilince dönüflen bir özellik göstermeyen Türkçülük ideolojisinin olu-

flumunu anlamak için, dönemin siyasî ve entelektüel zemininin analiz edilmesi gere¤ine de¤inen Ka-

rakafl, 1908 Jöntürk ‹htilalinden bafllayarak, Balkan savafllar›, Kuzey Afrika’daki Türk-‹talyan savaflla-

r› vb. bir dizi siyasal ve soysal geliflmeye dikkat çekti. Ard›ndan da, Türk ulusçulu¤unun inflas›nda çok

önemli katk›lar› bulunan iki isim, Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp üzerinde durdu. Do¤um yerlerinin stra-

tejik öneminden bafllayarak, aile özellikleri ve ö¤renim sürecinde kurduklar› kiflisel iliflkilerden söz et-

ti. Gökalp’in Abdullah Cevdet, Yorgi Efendi ve Hüseyinzade Ali ile; Yusuf Akçura’n›n Tatar modernlefl-

mesinin öncülerinden fiahabeddin Mercani, ‹smail Gasp›ral› ve Paris’teki çevrelerle kurdu¤u iliflkiler

ve bu çevrelerin iki düflünürün düflünsel çerçevelerinin oluflumunda yapt›klar› etkiler, örnekler ver-

mek suretiyle vurguland›.

Türkçülük düflüncesinin hem bir süreklilik gösterdi¤ini, hem de belli de¤iflimler yaflad›¤›n› vurgulayan

Karakafl, bu de¤iflimin siyasal geliflmelere ba¤l› oldu¤unu ve özetle, Türkçülük düflüncesinde bir sü-

reklili¤in, biçiminde ise bir de¤iflimin yafland›¤›n›n söylenebilece¤ini belirtti. Bafllang›çtaki kültürel

düzeyli Türkçülükten, siyasal karakter kazanan bir Türkçülü¤e, siyasal karakter kazanmas›yla birlikte

de panc› bir milliyetçilik anlay›fl›na, akabinde de, teritoryal bir Türkçülük, baflka bir deyiflle, Anadolu

Türklü¤üne dayal› bir Türkçülük anlay›fl›na do¤ru ilerleyen bir süreçten bahsetti. Bu dönüflümde, Os-

manl›c›l›k elefltirisinin çok önemli bir yer iflgal etti¤inin alt›n› çizen Karakafl, özellikle siyasal karak-

terli Pantürkist e¤ilimlerden Anadolucu bir Türkçülük anlay›fl›na dönüflmesinin, Osmanl›c›l›k elefltirisi

üzerinden gerçeklefltirildi¤ini ifade etti. Bu elefltirinin, Gökalp ve Akçura’n›n Türk tarihine iliflkin dö-

nemlendirme çal›flmalar›nda görülebilece¤ini dile getiren Karakafl’a göre, Akçura’n›n dönemlendirme-

sinde Cengiz Han’›n; Gökalp’in dönemlendirmesinde ise ‹slâm’›n merkezî bir konumda oldu¤u görül-

mektedir.

Akçura ile Gökalp’in görüfllerini mukayese eden Karakafl, aradaki fark› iki düflünürün üçlemelerinden

hareketle ortaya koydu: Akçura’n›n üçlü modeli tek kelimeyle seçenekçi anlay›fl› örnek al›rken, Gö-
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kalp’in modeli, sentezci anlay›fl›n bir numunesi. Akçura, Türkçülü¤ü tek çözüm olarak önerirken, Gö-

kalp, devleti devam ettirmenin yolunun Türklük, ‹slâml›k ve muas›rl›kla birlikte olabilece¤i iddias›nda.

Karakafl bu yaklafl›mlar aras›ndaki fark›n Osmanl› Türkçüleri ile Orta Asya-Rusya göçmeni Türkçüler

aras›ndaki Osmanl›’ya ve Türklü¤e iliflkin öncelik de¤erlendirmelerinden kaynakland›¤›n› iddia etti.

Karakafl’›n sunumunu dinleyicilerden gelen soru ve katk›lar takip etti. Bu k›s›mda da, Türkçülü¤ün ge-

lifliminde Balkanlar›n ve Balkan savafllar›n›n yapt›¤› kal›c› tesire iliflkin de¤erlendirmeler önplana ç›kt›. 

T A M B i r  K i t a p / B i r  Y a z a r

Tarihin Uğrunda, Gölgesinde ve Yolunda 
Ali Birinci

2 1  M a y › s  2 0 0 5

De¤erlendirme: N e fl e  V o n a

Bir Kitap/Bir Yazar program›n›n May›s ay› konu¤u Prof. Dr. Ali Birinci idi. Program s›ras›nda Ali Birin-

ci, yak›n geçmiflte yay›nlanan üç kitab›n› tan›tt›. Yazar, kitap tenkitlerinden müteflekkil eserlerini Ta-

rih Yolunda ve Tarih U¤runda; biyografi yaz›lar›n› ise Tarihin Gölgesinde adl› kitapta toplam›fl. Birin-

ci, mezkur eserleri “bol dipnotlu, çok fazla köpürtmeden” diye tabir etti¤i a¤dal› ve lüzumsuz keli-

melerden kaç›narak kaleme ald›¤›n›, “olabildi¤ince dikkatle” haz›rlad›¤›n› belirtti. 

Her tarih çal›flmas›n›n bir bak›ma mâzinin yeniden inflas› anlam›na geldi¤ine inanan Ali Birinci, biyog-

rafileri bu inflan›n en önemli malzemesi olarak gördü¤ünü söyledi. Ona göre biyografi yani Tercüme–i

hal, “ferdin tarihidir. Tarih yaz›c›l›¤›n›n en kadim ve en cazip türünü teflkil etmektedir. Ancak bununla

beraber, bir insan›n tan›nmas›n›n, tart›lmas› ve yaz›yla ifade edilmesi gibi çok zor ve ince iflçilik ge-

rektiren bir mesuliyet oldu¤u da ortadad›r. Bu arada ferdin tarihi ile cemiyetin tarihi veya di¤er bir

ifade ile ictimaî irade ile ferdî irade aras›ndaki münasebetin ortaya konulmas› bu iflin en hassas nok-

tas›n› teflkil etmektedir”. Bu sebeple büyük bir titizlikle çal›flan Birinci, çal›flma sistemi hakk›nda ipuç-

lar› vermeyi de ihmal etmedi. Kendisinin k›l› k›rk yaran çal›flmalar› s›ras›nda “malzeme” olarak tan›m-

lad›¤› materyalleri toplamak için baflta Sicill–i Ahval defteri olmak üzere gazete koleksiyonlar›na, me-

zarl›klara, Emekli Sand›¤› ve Bakanl›k arflivlerine baflvurdu¤unu belirtti. Ancak bunlar› yapman›n ta-

hammülfersa bir ifl oldu¤unu, zira bürokrasi ile mücadele etmenin çok da kolay olmad›¤›n› ifade etti.

Buna ra¤men sözkonusu bilgilerin ortaya ç›kmas› için böyle bir çal›flman›n flart oldu¤unun üzerinde

duran Birinci, bu amaçla önündeki tüm engelleri ortadan kald›rmas›na yard›mc› olan düsturunu da biz-

lere aç›klamaktan geri durmad›: “‹limde ar olmaz, ar eden de berhudar olmaz.” 

Birinci, sözkonusu eserlerinde, özellikle medeniyetine kalemiyle hizmet etmifl müstesna flahsiyetle-

rin, yak›n tarihimizin genellikle adlar› sanlar› unut(tur)ulmufl, önemli olduklar› ancak erbab›nca bili-

nen “k›ymetli meçhuller”in biyografilerini yazmaya gayret etti¤ini vurgulad›.

Farkl› bir alanda e¤itim görüp sonradan tarihle ilgilenmesi sebebiyle tarihçili¤ini de sorgulayan Birin-

ci, “tarihçiler kafilesinin” herhangi bir yerinde bulunman›n kendisi için önemli olmad›¤›n›; kendisi için
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önemli olan›n o kafilenin içinde yer almak oldu¤unu belirtti. Yine yapt›¤› iflten oldukça zevk ald›¤›n›

aç›klayan Birinci, yeni bir tarihçilik tan›mlamas› yaparak kendisinin yapt›¤›n›n “sevgi tarihçili¤i” oldu-

¤unu; öyle ki sadece bir m›sra için o sat›rlar›n sahibinin hayat›n› kaleme ald›¤›n› ifade etti. Yapt›¤›na

mikro tarihçilik dendi¤ini ancak kendisinin bunu “hücre tarihçili¤i” olarak tan›mlad›¤›n› da sözlerine

ekledi. 

Ali Birinci, tercüme-i hâl dedi¤i biyografilerin yan›nda kitap tenkitlerine dair makaleler de kaleme al-

m›fl; hatta bu yaz›lar› kitaplaflt›rm›flt›r. Bu tenkitleri “kitap tartma” olarak tan›mlayan yazar, Bat›’da

çokça yap›lan bu tür çal›flmalar›n, ilmî hareketlili¤in bir göstergesi oldu¤unu, hatta tenkit edilen kita-

b›n s›hhati aç›s›ndan da de¤erli oldu¤unu dile getirdi. Ancak geçmiflte, tarihî gelene¤imiz içinde

önemli bir yer tutan bu tür çal›flmalar›n -kitap tenkidinin- yak›n tarihimizde yanl›fl alg›land›¤› için ya-

p›lamad›¤›n›n alt›n› çizdi. 

Ali Birinci’nin anlatt›klar›, yapt›¤› çal›flmalar okundu¤unda daha iyi anlafl›l›yor. Öyle ki iki sayfal›k bir

biyografi yaz›s›nda bir o kadar da dipnot yer al›yor. Özellikle Birinci’nin dipnotlar› tarihçiler için bü-

yük bir f›rsat. Zira dipnotlarda, Türk tarihçili¤inin daha neler yapabilece¤i, nerelere kadar gidilebile-

ce¤i ve yeni kap›lar›n nas›l aç›laca¤›na dair ipuçlar› mevcut. 

Bu toplant› vesilesiyle yapt›¤› çal›flmalar ve bu çal›flmalar›n ilim hayat›m›za sa¤lad›¤› katk›lar›n öne-

mi hakk›nda bize yeni ufuklar açan Ali Birinci, sunumunu kendine yöneltilen sorulara verdi¤i cevap-

larla neticelendirdi.
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T A M T e z - M a k a l e  S u n u m u

II. Abdülhamit Dönemi Osmanlı Valileri ve
Vilayet İdaresi 
Abdülhamit Kırmızı

2 3  T e m m u z  2 0 0 5

De¤erlendirme: Z a h i t  A t ç › l

Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi’nin Tez-Makale Sunumlar› 34. toplant›s›n›n konu¤u Abdülhamit K›rm›-

z›’yd›. “Rulers of the Provincial Empire: Ottoman Governors and the Administration of Provinces,

1895-1908” [Taflran›n Sultanlar›: Osmanl› Valileri ve Vilayet ‹daresi, 1895-1908] bafll›kl› doktora tezini

Bo¤aziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde (2005) tamamlayan Abdülhamit K›rm›z›, tezinin içeri¤i hakk›n-

da ayr›nt›l› bilgi vermekten ziyade, bu konuyu seçmesindeki temel saikler üzerinde durdu ve tezinin

ana bafll›klar›n› k›saca özetledi.

II. Abdülhamid dönemi taflra idaresi konusunu çal›fl›rken dört problemin etkili oldu¤unu belirten K›r-

m›z›, birinci olarak, 33 y›ll›k II. Abdülhamid dönemini ayn› özellikleri haiz tek bir dönemmifl gibi gör-

menin sak›ncal› yanlar›na de¤indi. Bu dönemin yeni bir dönemlendirme ile incelenmesi gerekti¤ini

vurgulad›. Bunun için, tezinde 1895’ten 1908’e kadar olan süreci, esas itibariyle II. Abdülhamid’in et-

kili oldu¤u dönem olarak incelemeyi ye¤ledi¤ini ifade etti. Tezinin konusunu 1895’i esas alarak çal›fl-

mas›n›n nedenleri aras›nda da, Ermeni meselelerinin ilk defa 1895 y›l›nda ayyuka ç›kmas›n›, Tahsin Pa-

flan›n Bafl Mabeyinci olmas›yla “Y›ld›z Saray› Dönemi”nin bafllamas›n›, önceki dönemde etkili olan bü-

yük devlet adamlar›n›n ölüm veya yafll›l›k sebebiyle etkilerinin kaybolmas›n› ve 1895-1908 dönemi sü-

resince Memduh Paflan›n Dahiliye Naz›r› olmas›yla Osmanl› bürokrasisinin göreli olarak bir istikrara

kavuflmas›n› gösterdi.

‹kinci problem, kifli-merkezli araflt›rma ve dönemlendirmenin yan›lt›c›l›¤›d›r. Abdülhamit K›rm›z›, te-

zinden, taflra valilerinin padiflah› yanl›fl bilgilendirmeleri ve sadrazam›n etkinli¤i gibi örnekler vererek

II. Abdülhamid’in o dönemde karar mekanizmas›nda tek  kifli olmad›¤›n›, baflka siyasî aktörlerin de ka-

rar almadaki etkilerinin gözden kaç›r›lmamas› gerekti¤ini vurgulad›.

Üçüncü problem, Alman Sosyolog Max Weber’in temelde Avrupa için kavramsallaflt›rd›¤› “rasyonel bü-

rokrasi” modelinin Osmanl›’ya uygulanmas›ndan kaynaklanan sorunlard›r. Weber’in Osmanl› hakk›nda-

ki çok az bilgisine ra¤men Osmanl› üzerine söylediklerinin oldu¤u gibi al›nmas› ve “rasyonel bürokra-

si” modelinin ideal ve tek bürokrasi modeli olarak görülmesi, Osmanl› tarihçilerinin sa¤l›kl› analiz ya-

pabilmelerini engellemifltir.

Dördüncü problem de II. Abdülhamid döneminde bürokrasi ve taflra idaresinde yap›lan reformlar›n ne

derece baflar›l› oldu¤unun test edilmesi meselesidir. Yap›lan reformlar› teleolojik bir bak›fl aç›s›na sa-

hip olarak modern ulus devletin yap›land›r›lmas›na giden gerekli unsurlar olarak görmek yerine, bu

reformlar›n di¤er ülkelerde yap›lan reformlarla karfl›laflt›r›lmalar› ve reformlar›n üzerinde etkili oldu-

¤u toplumsal yap›lar›n da incelemenin içine al›nmas› gerekir. 
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Abdülhamit K›rm›z›, tezinde bu konuyu seçmesindeki dört problemi izah ettikten sonra 1895-1908 dö-

neminde Osmanl› taflra idaresi çerçevesinde 25 vilayet ve 95 valiyi inceledi¤ini söyledi. Valilerin ka-

riyer çizgilerinin taflra-merkez iliflkisinde önemli bir yeri oldu¤unu belirten K›rm›z›, küçük mevkiler-

den terfi etme veya merkezden atanma, asker-vali veya sivil-vali olma vb. faktörlerin bu iliflkiyi flekil-

lendirdi¤ini savundu. Yine bu dönemde genel olarak adem-i merkeziyet talebinin ciddî anlamda azal-

d›¤›na ve bürokratlar›n padiflaha sad›k kald›klar›na dikkat çekti. 

Toplant› tez hakk›nda kat›l›mc›lar›n katk› ve sorular›yla son buldu.

T A M T e z - M a k a l e  S u n u m u

Balkanlarda Osmanlı Sanayii 
Özgür Kolçak

2 0  A ¤ u s t o s  2 0 0 5

De¤erlendirme: Ö z g ü r  O r a l

TAM Tez-Makale Sunumlar›n›n otuz beflincisinin konu¤u, “Osmanl›larda Bir Küçük Sanayi Örne¤i: Se-

lanik Çuha Dokumac›l›¤› (1500-1650)” isimli yüksek lisans tezi ile ‹stanbul Üniversitesi Tarih Bölümü

araflt›rma görevlisi Özgür Kolçak’t›. ‹stanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Yeniça¤ Tarihi Anabilim Dal›’nda,

Prof. Dr. Feridun M. Emecen dan›flmanl›¤›nda haz›rlanan tez, üç bölüm ve 143 sayfadan olufluyor.

Öncelikle neden bu konuda karar k›ld›¤›n› aç›klayan Kolçak, konuyu çal›flmaya bafllad›¤›nda bir mües-

sese tarihi yazmak yerine, Selanik’te yünlü dokumac›l›¤›n bafllang›c›ndan itibaren geliflimini izleyerek

üretimde bir k›r›lman›n yafland›¤› dönem olan XVII. yüzy›l bafl›na kadarki süreci takip etmeyi düflün-
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Özgür Kolçak, Selanik’teki yünlü dokumac›l›¤›n geliflimini anlatt›.
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dü¤ünü; ayr›ca k›r›lman›n gerçekten yaflan›p yaflanmad›¤›n› tespit ederek, flayet yafland›ysa alt›nda

yatan nedenleri ortaya koymay› hedefledi¤ini ifade etti. Ancak, Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde çal›-

fl›rken belgelerin kendisini bu amaçtan uzaklaflt›rd›¤›n› ve ortaya ç›kan›n, yapmak istedi¤inden ziya-

de bir kurum tarihi yaz›m› oldu¤unu belirtti. 

Kolçak, tezin girifl bölümünde konuyla ilgili kaynaklar›n bir de¤erlendirmesini yapar.  ‹kinci el litera-

türün d›fl›nda, Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde konuyla ilgili fonlara dair bilgilerin, fleriye sicilleri ve

Yahudi fetva mecmualar›n›n konuyu çal›fl›rken ne denli önemi haiz olduklar›n› bu k›s›mda dile getirir.

Çal›flma, özellikle Yahudi fetva mecmualar›n› kullanma imkân› kalmad›¤› ve zaman içinde konuyla ilgi-

li farkl› kaynaklar› inceleme olana¤› do¤du¤undan uzun soluklu bir araflt›rman›n girifli niteli¤indedir. 

Tezin ana bölümlerine bak›ld›¤›nda, Kolçak’›n ilk önce “Selanik’te Yahudi Yerleflimi” bafll›¤› alt›nda Se-

lanik’teki Yahudi yerlefliminin ne tür özellikler gösterdi¤i; hangi tarihlerde kente yerlefltikleri,

1492’den sonraki göçün ne flekilde cereyan etti¤i, Selanik’teki cemaat yap›s› ve cemaatlerin iflleyifl

tarz›n› resmetti¤i görülür. Bu bölümde arfliv malzemesinden ziyade, genellikle ikinci el literatür kul-

lan›lm›fl, ayr›ca dokumac›lar›n cemaat içerisindeki konumlar› gösterilmeye çal›fl›lm›flt›r. 

Tezin ana gövdesini oluflturan “Selanik Yünlü Dokumac›l›¤›n›n Geliflimi” bafll›kl› ikinci bölümde, önce-

likli olarak sanayinin kökeni meselesi araflt›r›lm›fl, ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l› ve Heath Lowry gibi konuy-

la ilgili çal›flma yapan araflt›rmac›lar›n, Selanik’te dokumac›l›¤›n bafllang›c›na iliflkin varsay›mlar› tar-

t›fl›lm›flt›r. Uzunçarfl›l›, Selanik’te II. Murad zaman›ndan beri dokuma yap›ld›¤›n› iddia ederken, Lowry,

Selanik’teki Müslüman nüfusun Yahudilerin kente geliflinden çok önce dokumac›l›kla ilgilendiklerini

ileri sürer. Bu isimlerin d›fl›nda, Selanik’teki dokumac›l›¤›n tarihini daha geç y›llara dayand›ran isimler

de mevcuttur. I. S. Emmanuel, J. Nehama ya da Gilles Venstein gibi  araflt›rmac›lar, dokumac›l›¤›n kö-

kenlerini ‹spanyol ya da Sicilya Yahudilerine dayand›r›rlar. Kolçak, tüm  bu tezleri inceledikten sonra,

Selanik’te Yahudilerin gelmesinden önce de dokumac›l›k faaliyetlerinin bulundu¤unu kabul etmekle

birlikte, as›l geliflmenin Yahudilerin geliflinden sonra yafland›¤› kanaatine var›r. Bu neticeye varmas›n-

daki bafll›ca amil, Yahudilerin Selanik’e getirdikleri yeni kumafl türleri ve kumafl yap›m›nda gelifltirdik-

leri yeni teknik düzeneklerdir.

Bu bölümde ele al›nan di¤er mevzular, çuha üretiminin Osmanl› Devleti aç›s›ndan önemi, Selanik’teki

yünlü piyasas› üzerinde devletin etkisi ve kumafl›n üretim safhalar›d›r.  Hammadde temininden kulla-

n›lan boyalar›n türlerine, kumafl çeflitlerinden üretim biçimlerine kadar üretimdeki çeflitli aflamalar

detayl› bir flekilde ele al›nm›flt›r. Yünün hangi yollarla kumafla dönüfltürüldü¤ü de bu bölümde sözü

edilen ayr›nt›l› konular aras›ndad›r.

Tezin üçüncü bölümü “Devlet ile Selanikli Dokumac›lar Aras›ndaki ‹liflkiler” bafll›¤›n› tafl›r. Bu bölüm-

de a¤›rl›kl› olarak arfliv malzemelerine yer verilmifltir. Bafllang›ç döneminden itibaren kumafl›n devlet-

çe dokutulmas›, sat›n al›nmas›, devletin üreticiye yapt›¤› ödemeler, çuha bedelinin ödenmesinde dev-

letin kulland›¤› kaynaklar ve genel malî dengesizli¤in çuha al›mlar›n› nas›l etkiledi¤i, çuhan›n ‹stan-

bul’a nakli gibi mevzular ayr›nt›l› tablolarla resmedilir. 

Kolçak’›n, tezinde ele ald›¤› bu hususlar› genel hatlar›yla özetlemesinin ard›ndan, sorular k›sm› ile

program nihayete erdi. 

54

T
A

M
’d

a
n

GENEL BULTEN 58  11/24/05  5:47 PM  Page 54



T A M T a r i h  O k u m a l a r ›

Osmanlı Kuruluş Tartışmaları

O c a k - H a z i r a n  2 0 0 5

De¤erlendirme: Y u n u s  U ¤ u r

Kurulufl tart›flmas› ayn› zamanda y›k›l›fl tart›flmas›d›r. Bir devletin veya organizman›n ortaya ç›k›fl ve

yükselifl flartlar›n›-sebeplerini ortaya koyarken y›k›l›fl›na flahit oluyorsak, biz asl›nda y›k›l›fl›n›n sebep-

lerini ar›yoruz demektir. ‹lk kurulufl tart›flmalar›n›n bafllad›¤› tarihlere dikkat edersek bu söyledi¤imiz

daha anlaml› hale gelmektedir.

Baflka bir aç›dan, Osmanl›’n›n kuruluflunu tart›flmak dünyada bugünkü yerimizi tart›flmakt›r. Osman-

l›’n›n kuruluflunu Avrupa ile irtibat›na ba¤layanlarla Türklük ananelerine ba¤layanlar benzer kayg›lar-

la hareket ediyor gibi gözükmektedir. 

1910’lardan bafllay›p günümüze kadar hararetli bir tart›flman›n konusu olan ve Osmanl›lar›n ve özellik-

le bugünkü Türkiye’nin yerinin, varolufl ilkelerinin anlafl›lmas› aç›s›ndan çok fazla önemi haiz bu konu,

Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi’nin, metne yönelik okuma-anlama ve tart›flma amaçl› Tarih Okumalar›

bafll›kl› 37 toplant›s›ndan son 5 toplant›s›n›n gündemi olmufltur. Hat›rlanaca¤› gibi bu program çerçe-

vesinde, 32 ay devam eden Osmanl› Kronikleri ile ilgili toplant›larda 36 adet ilk el Osmanl› tarihi okun-

mufl ve tart›fl›lm›flt›r. Pek yak›nda bu toplant›lar›n özet sunumlar› BSV Notlar serisinden “Kendi Metin-

leriyle Osmanl› Tarihi” bafll›¤› ile bir kitapç›k olarak yay›nlanacakt›r. Tarih Okumalar›n›n son befl top-

lant›s›nda konu edilen Osmanl› Kurulufl Tart›flmalar› ise, bu alanda tart›flmay› flekillendiren kitap ve fla-

h›slar›n çeflitli sunumlar çerçevesinde konuflulmas›na f›rsat haz›rlam›flt›r. Yak›n bir zamanda kapsam-

l› bir özeti BSV Notlar serisinden yay›nlanacak olan bu tart›flmalar› biz de burada k›saca bahis mev-

zuu etmek istedik.

Öncelikle bu befl oturumda hangi kifli ve eserlerin tart›fl›ld›¤›n› söylemek yerinde olur san›r›m:

1. Toplant›:

Herbert Adams Gibbons, The foundation of the Ottoman Empire: A History of the Osmanlis up to the

death of Bayezid I (1300-1403), Oxford: Clarendon Press, 1916. (Osmanl› ‹mparatorlu¤unun

kuruluflu, çev. Rag›p Hulusi, ‹stanbul: Devlet Matbaas›, 1928).

M. Fuat Köprülü, Osmanl› Devleti’nin Kuruluflu, Ankara: TTK, 1991.

Sunan: Yunus U¤ur ve ‹hsan Fazl›o¤lu

2. Toplant›: 

Paul Wittek, The Rise of the Ottoman Empire, London: The Royal Asiatic Society, 1938. (Osmanl› ‹mpa-

ratorlu¤u’nun Do¤uflu” çev. Fatmagül Berktay, ‹stanbul: Pencere, 2000).

Halil ‹nalcik, The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300-1600, London, 1973 (Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u Klasik Ça¤ 1300 – 1600, çev., Ruflen Sezer, ‹stanbul, YKY, 2003).

Halil ‹nalcik, “The Question of the Emergence of the Ottoman State”, International Journal of Turkish

Studies, 1981-2, c. 2, s. 2, sh. 71-79.

Sunan: Fatih Bayram, Bülent Ar›
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3. Toplant›

Feridun Emecen, ‹lk Osmanl›lar ve Bat› Anadolu Beylikler Dünyas›, ‹stanbul: Kitabevi, 2001.

Rudi P.  Lindner, Nomads and Ottomans in Medieval Anatolia, Bloomington, 1983 (Ortaça¤ Anado-
lu’sunda Göçebeler ve Osmanl›lar, Ankara: ‹mge, 2001)

Sunan: Feridun Emecen ve ‹hsan Fazl›o¤lu

4. Toplant›

Colin Imber, The Ottoman Empire, 1300-1650: The Structure of Power, New York: Palgrave Macmillan,

2002.

Heath W. Lowry, The Nature of the Early Ottoman State, New York: SUNY, 2003.

Sunan: Cengiz fiiflman

5. Toplant›

Cemal Kafadar, Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State, Berkeley & Los Ange-

les: University of California Press, 1995. 

Sunan: Cemal Kafadar, Oktay Özel, Yunus U¤ur

Kuruluflla ilgili tüm tart›flmalar›n temel sorusu Osmanl›’y› Sö¤üt’te küçük bir beylikten koca bir devle-

te dönüfltüren flartlard›r. 1910’da ‹stanbul’da Gazetecilik ve ö¤retmenlik yapan ilâhiyatç› Gibbons’un

bu soruya cevab› tart›flman›n seyrini çok etkilemifltir. Ona göre Osmanl›lar, Türk ve Müslüman olmak-

tan öte “Avrupa medeniyeti” ile yani Bizans ile karfl›laflmalar› dolay›s›yla bu baflar›y› sa¤lam›fllard›r.

Avrupa’n›n içinde bulundu¤u kaos ortam›ndan istifade ederek yönetim sanat›n› ö¤renmifller; kad›nla-

r›n örtünmesinden savafllarda istilâc› bir politika izlememeye kadar birçok özelliklerini bu medeniyet-

ten alm›fllard›r. Pagan iken sonradan Müslüman olmufllar; Avrupal›larla kar›flarak Osmanl› melez ›rk›n›

ortaya ç›karm›fllard›r. Buna benzer birçok örnek ve iddialarla, var olan baflar›y› Avrupal›lara hamlet-

me çabas› Gibbons’un hem ‹slâm hem de Türk kültür ve medeniyeti ile ilgili bilgisizli¤ini (veya ilgisiz-

li¤ini) ortaya koymaktad›r. Avrupa medeniyeti gibi kullan›mlar ise Gibbons’un bugünden tarihi okuma
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Fatih Bayram, ikinci oturumun konuklar›ndand›.
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gibi metodolojik bir hata içerisinde oldu¤unu gösteriyor. ‹ddialar›na mesnet olarak tamamen ‹slâm ve

Türk kaynaklar› d›fl›ndaki kaynaklar› kullanmas› da kendisinin olay› anlama sorunu çekmesine sebep

olmufl gibi gözüküyor. Bütün bunlara ra¤men Osmanl›n›n hayat sürdü¤ü co¤rafyada yer alan H›risti-

yan devlet ve unsurlar›n aralar›ndaki iktidar mücadelelerini ve Osmanl›lar›n bu mücadeleler s›ras›nda

güttü¤ü siyasî stratejileri anlatmas› bak›m›ndan Gibbons’un eseri son derece de¤erli say›lmal›d›r. 

Fuat Köprülü 1934 y›l›nda Fransa’da yapt›¤› konuflmada öncelikle Gibbons’un ihmal etti¤i ve yok say-

d›¤› Osmanl›lar›n Türk geçmiflini detaylar› ile anlat›yor. Sonras›nda ise beylikten devlete giden süreci

anlamak için takip edilmesi gereken çok faktörlü (co¤rafî, siyasî, dinî, iktisadî, etnik, ictimaî ve hatta

bizzat flah›s faktörü) analiz yönteminden bahsediyor. ‹hsan Fazl›o¤lu sunumunda flöyle diyor: “Köprü-

lü’nün kitab›ndaki en temel vurgu, Türklerin Gibbons’un iddia etti¤i gibi bir “türedi” olmay›p, Anado-

lu’da önceden beri var oldu¤udur. Bunu yapmas›n›n sebebi ise, modern Türk Cumhuriyeti’nin Anado-

lu’da bulunuflunu temellendirmektir.” Köprülü, esas olarak savunmac› bir üslupla yapt›¤› konuflmas›n-

da, soruyu yerli yerine oturtacak yöntemler de söylüyor ve fakat kendisi bu tür bir araflt›rma içerisi-

ne girmiyor. Önerdi¤i bu çok faktörlü analiz yöntemi sonraki tarihçiler ve özellikle Halil ‹nalc›k, Feri-

dun Emecen gibi kifliler taraf›ndan dikkate al›n›yor.

Gibbons’la bafllayan tart›flma Köprülü ile adeta ilmî bir hüviyet kazanm›flt›r. Tart›flma dallan›p budak-

lanm›fl ve daha rafine yaklafl›mlara do¤ru kap› aralanm›flt›r. Paul Wittek, Köprülü’den hemen sonra

Londra’da bir seri konuflma yapm›fl ve bunlar da bir kitap olarak neflredilmifltir. Wittek, Osmanl›lar›n

Bizans ile karfl›laflmas›n› çok önemser. Ona göre bu karfl›laflma Osmanl›lar› yavafllatm›fl ve aya¤› yere

basan bir ilerlemeye mecbur etmifltir. ‹lk dönem yap›lan fetihlerin seyrine bak›l›rsa asl›nda yavafl bir

seyir vard›r. Esasen bu yavafl seyir Osmanl›lar›n teflkilâtlanarak ve çevresiyle güçlü bir ba¤ kurarak

ilerlemesini sa¤lam›flt›r. Ahi Teflkilât›, ilmiye s›n›f›n›n ortaya ç›k›fl› bunun göstergesidir. Wittek her ne

kadar “Gaza” teorisi ile meflhur olmuflsa da kanaatimce bu görüflleri, kurulufl sürecini aç›klama kabi-

liyeti çok yüksek olan görüfllerdir. Wittek, Osmanl›lar›n “Gaza” yani ‹slâm ad›na savafl ilkesi ile H›ris-

tiyanlarla savafl›p insanlar› arkas›ndan sürükledi¤ini ve Anadolu’da meflruiyetini sa¤lad›¤›n› söyler.

Gerçeklik pay› olan bu görüfl, Köprülü’nün daha az üzerinde durdu¤u ‹slâm faktörüne bir vurgu gibi
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Üçüncü oturumda Feridun Emecen, Osmanl›’y› beylikten devlete dönüfltüren unsurlar› anlatt›.
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gözükmektedir. Çünkü Wittek bir taraftan Do¤u’ya karfl› önyarg›l› oldu¤u için Gibbons’u elefltirirken

di¤er taraftan Osmanl›lar›n soya¤ac› ile ilgili Köprülü’nün görüfllerini tutars›z bulmakta ve farkl› bir

yaklafl›m›n olmas› gerekti¤ini söylemektedir.

Wittek’in gaza teorisi, Halil ‹nalc›k taraf›ndan düzeltmeye tabi tutuluyor. Osmanl›lar içerisinde gaza

ile u¤raflan bir kesim flüphesiz vard›r ama bu, bütün beyli¤i flâmil bir durum de¤ildir. Mo¤ol istilâs›n-

dan kaçan Türkmenleri yerlefltirmek için bu gaziler fetihler yap›yorlard›. Ama ‹nalc›k’a göre kuruluflu

aç›klayan as›l unsur, Osman’›n stratejist kiflili¤i ve Osmanl›lar›n içerisine dâhil oldu¤u beylikler siste-

midir. Osmanl›n›n kurulufl y›llar›n›n kronolojisini çok çeflitli kaynak ve yöntemler kullanarak tespit et-

meye çal›flan ‹nalc›k, bu veriler ortada olmadan yap›lacak yorumlar›n isabetsiz olaca¤›na vurgu yapar.

Bir anlamda Köprülü’nün iflaret etti¤i tarihsel süreci tespit etmeye çal›fl›r. 

Paul Lindner, antropolojik yöntem ve kavramlarla yapt›¤› analizlerde Orhan Gazi döneminin ortalar›-

na kadar Osmanl›lar›n ya¤ma ile geçindiklerini ve sonras›nda yerleflikli¤e geçerek, di¤er beyliklerden

kendilerini ay›rt edebildiklerini söylüyor. 1983 y›l›nda yay›nlanan kitab›nda, ilk dönemlerde birçok H›-

ristiyan unsurun orduda ve yönetimde bulunmas›n› gaza ruhuna ayk›r› gören Lindner, bu sebeple Wit-

tek’in gaza teorisini elefltiriyor. Hatta “‹slâm’dan çok fiamanizm’in savaflç›lar›” nitelemesinde bulunu-

yor. Asl›na bak›l›rsa, Lindner de, Gibbons gibi, göçebe insanlar›n arkalar›nda getirdikleri birikim ve

al›flkanl›klar› görmezden gelip, kuruluflun gerçekleflti¤i co¤rafya ve kültürün etkisini abart›yor. Her

ikisi de tarihin ve kültürün süreklili¤ini bir kenara b›rak›p tam bir dönüflüme vurgu yap›yorlar. Benzer

yaklafl›m hatalar›n› biz, Gibbons’un yaflad›¤› modernleflme teorilerinde ve Lindner’in kabul etti¤i ant-

ropoloji disiplininin varsay›mlar›nda da zaten görüyoruz. 

1910’lardaki tezlerin bir benzerini Lindner’den duyduktan sonra çok daha ilgi çekici bir tez Colin Im-

ber’in 1990’da yay›nlanan kitab›ndan geldi. Imber’e göre Osmanl›lar›n ilk dönemi “kara bir delik”. Ay-

nen ‹slâm tarihinin ilk dönemin kara bir delik olmas› gibi! Sebep ise kaynak yoklu¤u. Kurulufl tart›flma-

lar›nda kullan›lan kaynaklar Imber’e göre, devlet taraf›ndan yazd›r›lm›flt›r; bilimsel bir çal›flmaya mes-
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net olamazlar. Anlat›lanlar›n ço¤u hikâyedir, imal edilmifltir. Sonuçta bu dönem üzerine söylenebile-

cek bir fley yoktur. ‹nalc›k tam da bu noktada, yukar›da da belirtti¤imiz gibi, Imber’i çürütürcesine ilk

dönem kaynaklar›n› titizlikle inceler, alan araflt›rmas›na ç›k›p bilgileri test eder ve ayn› dönemde ya-

z›lm›fl Rumca vs. kaynaklar› kullanarak bilgi birikimini zenginlefltirmeye çal›fl›r. Sonuçta kaynaklar›n

yoklu¤una de¤il nas›l okunmas› gerekti¤ine dair yöntemler gelifltirir.

Cemal Kafadar’›n kitab› ise 1995’te yay›nland›. Kendisinin kat›l›m› ve Oktay Özel’in de müzakeresiyle

yap›lan bu oturumun tam metni BSV Notlar’da yay›nlanaca¤› için ayr›nt›s›na girmek istemiyorum.

Özetle Kafadar, var olan iddialar› gözden geçirip, bu iddialar›n elefltirel bir de¤erlendirmesini yapt›.

Sonra hem genel yaklafl›m olarak, hem de kaynaklar›n kullan›m› aç›s›ndan alternatif önerilerle tart›fl-

may› derinlefltirmeye çal›flt›. Türk-Rum, ‹slâm-H›ristiyan gibi ak-kara türü yaklafl›mlar yerine “hem

ondan hem bundan” yaklafl›m›n›n olmas› gerekti¤ini söyleyen Kafadar, kitab›n›n ismini “‹ki Cihan Âre-

sinde” koyarken de bunu vurgulad›¤›n› belirtti. Özellikle ister ›rk ve isterse gaza olsun tek faktöre in-

dirgenerek yap›lan aç›klamalar› yetersiz bulmufl ve Köprülü’nün çok faktörlü yaklafl›m› ona daha isa-

betli gelmifltir. Kaynaklar›n ise tür olarak geniflletilerek anlat›sal kaynaklar›n da dikkate al›nmas›n›

öneren Kafadar, okuma s›ras›nda da metinlerin yaz›lma amac› tespit edilerek dönemin olaylar› alg›la-

ma biçimleri ortaya ç›kar›lmal› demektedir. Kafadar’a göre hiçbir kaynak de¤ersiz kabul edilmemeli-

dir. Her metin muhtemelen dönemin bir grubuna aittir ve görüfl farkl›l›klar›n› bize gösterir. 

Kafadar konuflmas›nda, kitab›nda yapmad›¤› bir fleyi de yapt› ve madde madde Osmanl›’y› baflar›ya

ulaflt›ran faktörleri s›ralad›. Buna göre, “bizimseyicilik”, sosyal dinamizm, co¤rafî konum, flans ve ku-

rumsallaflabilme (devflirme ve tahta tek vâris sistemi) gibi faktörler Osmanl›lar› Anadolu Beylikleri

içerisinden ç›karan unsurlar oldu. Özetle Kafadar flöyle diyor: “Genel olarak Osmanl›lar merkez-kaç

güçlere ve parçalanma dinamiklerine karfl› tedbir almakta ve o tedbirleri kurumsallaflt›rmakta rakip-

lerinden ve komflular›ndan çok daha baflar›l› olmufllard›r kanaatindeyim.” Osmanl›lar, yukar›da sayd›-

¤›m›z faktörleri de bu amaç için baflar›l› bir flekilde kullanm›fllard›r. 

Cemal Kafadar’›n yapt›¤› sentezden sonra konuyla ilgili 2001 y›l›nda kitap neflreden Feridun Emecen,

baflta Köprülü olmak üzere ‹nalc›k ve Kafadar’›n vurgu yapt›¤›, Anadolu beylikleri üzerinde durur.

Emecen bir taraftan Osmanl›’n›n Türkmenli¤i ve Kay› boyu aflireti iddialar›n›n gözard› edilmemesi ge-

rekti¤ini söylerken bir taraftan da Osmanl›lar›n yerleflti¤i co¤rafyan›n ve Rumeli’ye do¤ru olan yöne-

liminin, kuruluflu aç›klayan önemli unsurlar oldu¤unu belirtir. 

Bu tart›flma ile ilgili en son kitap say›labilecek Heath Lowry’nin kitab› (2003) ise tart›flmalar› özetle-

yen bir kitapt›r ve fakat özetin sonucunu gaza teorisine fliddetle karfl› ç›kan ve baflar›y› ganimete ve

H›ristiyan unsurlar›n asimilasyonuna dayand›ran bir noktaya getirir.  

Osmanl› Kurulufl Tart›flmalar› bundan sonra nas›l bir seyir takip edecek? Oktay Özel’e göre gidiflat mu-

kayeseli, yani ayn› dönemde veya baflka dönemlerde görülen kurulufl süreçleri ile mukayeseye daya-

nan çal›flmalara do¤ru olmal›d›r. Kaynaklar geniflletilerek, tarihçilikte kullan›lan yeni yöntem (iklim

çal›flmalar›, hastal›k bilim vs) ve yaklafl›mlarla (arkeolojik, antropolojik, etnografik vs), sorular eflli-

¤inde okunacakt›r. Kafadar’›n önemle üzerinde durdu¤u, kavramsal soyutlamalar kadar dönemin sos-

yal gerçekleri ve flah›slar› hakk›nda çal›flmalar da artma e¤iliminde olacakt›r. Özellikle ‹hsan Fazl›o¤-

lu’nun dikkat çekti¤i, dönemin ilim hayat› ve ulemas›na da ilgi artacakt›r. Görüldü¤ü gibi, çok uzun

ömürlü ve dünya tarihi aç›s›ndan son derece önemli bir devletin kuruluflunu anlamaya yönelik tart›fl-

malar derinleflerek devam etme temayülündedir. 

59

T
A

M
’d

a
n

GENEL BULTEN 58  11/24/05  5:47 PM  Page 59



Tarih Okumalar› serisi, “Osmanl› Kurulufl Tart›flmalar›”ndan sonra yeni bir konu ile Ekim ay›ndan itiba-

ren devam edecektir. Bu seferki konu “Osmanl›’dan Günümüze Türkiye’de ‹skân Politikalar›”d›r. Yine

tart›flmay› flekillendiren metin ve kiflilerin konuflulaca¤› bu çok önemli ve ilginç toplant›larda görüfl-

meyi diliyoruz.

T A M S o h b e t

Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve 
İçerisinde Bulunan Değerli Eserler 
Şerafettin Kocaman

2  M a y › s  2 0 0 5

De¤erlendirme: M e r y e m  Ü k e

Bir milletin kendi de¤erleri ve gelene¤i ile olan irtibat›n› güçlendirmesi, o milletin kültür haf›zas› du-

rumundaki kütüphaneleri ile olan irtibat›yla do¤ru orant›l›d›r. Bu irtibat› güçlendirmek ad›na düzenle-

nen TAM Sohbet program›n›n May›s ay› konu¤u Beyaz›t Devlet Kütüphanesi müdürü fierafettin Koca-

man’d›. fierafettin Bey’den Beyaz›t Devlet Kütüphanesi hakk›nda  flu bilgileri edindik:

Türklerin içinde oldu¤u medeniyet bir kitap medeniyetidir. Osmanl› medeniyetinin en önemli müesse-

selerinden biri de kütüphanelerdir. Padiflah, sadrazam ve devlet ricali ‹stanbul’da ya da o zaman›n kül-

tür merkezlerinde say›s›z kütüphaneler açm›fllard›r. Kütüphanelerin ba¤l› bulundu¤u vak›flar›n idare-

si XIX. yüzy›l›n bafllar›na kadar Evkâf-› Hümayun Müfettiflli¤ince yürütülmüfltür. Tanzimat’tan sonra da

vak›f kütüphanelerinin sorumlulu¤u, 1910 y›l›na kadar Evkaf Nezareti ile Maarif Nezareti taraf›ndan

paylafl›lm›flt›r. 

1869 y›l›na kadar vak›flar eliyle yürütülen kütüphane hizmetleri Maarif hizmetine geçince ‹stanbul’da

milli kütüphane tarz›nda çal›flan bir genel kitapl›k kurulmas›na karar verilir. 1882 y›l›nda zaman›n Ma-

arif Naz›r› ile Sadrazam› II. Abdülhamit’e bir dilekçe sunarlar. II. Abdülhamit bu fikri destekleyip hazi-

ne-i hassas›ndan yard›m edince harekete geçilir. Beyaz›t külliyesinin imaret k›sm›n›n bir bölümü 27

Eylül 1882’de bu ifl için tesis edilir. Sahaflardan sat›n al›narak raflar›na yerlefltirilen bir tak›m Naima

Tarihi ile 24 Haziran 1884’te “Kütüphane-i Umumi-i Osmanî” ad›yla genel bir kitapl›k, Millî bir kütüp-

hane olarak  hizmete aç›l›r.

Kütüphane-i Umumi-i Osmanî, 1961’deki Maarif fiuras› taraf›ndan de¤ifltirilen ad›yla Beyaz›t Devlet Kü-

tüphanesi, hizmete aç›l›fl›ndan itibaren devrinin önemli bilim-kültür ve sanat adamlar› taraf›ndan yö-

netilir. ‹lk müdürü Hasan Tahsin Efendinin de¤erli bir hattat oldu¤u biliniyor; fakat 1884’te hemen mü-

dürlü¤e bafllay›p bafllamad›¤› tam olarak bilinmiyor. Hasan Tahsin Efendiden sonra Kütüphane müdür-

lü¤üne, ismi Beyaz›t Devlet Kütüphanesiyle özdeflleflen ‹smail Saib Sencer getiriliyor. ‹smail Saib Sen-

cer dönemin büyük âlimlerinden. ‹slâm Dünyas›yla ilgili araflt›rma yapan bütün bat›l› flarkiyatç›lar

onun rahle-i tedrisinden geçmeyi zaruret olarak görüyorlar. Kocaman, Abdülbaki Gölp›narl›’n›n ‹sma-

il Saib Bey hakk›ndaki görüfllerini aktard›. Gölp›narl›, gerek çeflitli alanlardaki ilimleri, gerekse ahlak

ve faziletleriyle toplum ve insanl›¤›n temelleri, temsilcileri olmufl Hace Nasruddin-i Tusi, Fahrettin Ra-
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zi, Buhari, ‹bn Sina, Mevlana, Hac› Bayram Veli gibi de¤erleri sayd›ktan sonra adlar› say›lan ve say›la-

mayan bu büyük zatlar gibi nice kiflilerin zamanlar›nda yaflayamad›¤›na katiyen üzülmedi¤ini, çünkü

flahsiyetiyle bütün bunlar› temsil eden büyük bir insanla karfl›laflt›¤›n›, fâni gözleriyle onu gördü¤ünü

ve sohbetlerinden istifade etti¤ini büyük bir hayranl›kla ve coflkuyla anlat›rm›fl.

Kocaman’dan ö¤rendi¤imize göre, sadece Beyaz›t devlet kütüphanesinde de¤il ‹stanbul Kütüphanele-

rinde, hatta ‹slâm Dünyas›ndaki ilmî eserlerin büyük bir k›sm›n›n ‹smail Saib Sencer’in haf›zas›nda ol-

du¤u, yani haf›z-› kütüb oldu¤u da rivayet edilir. ‹smail Saib Beyi, Prof. Dr. Necati Lugal, Saadettin Nüz-

het, yaklafl›k k›rk y›l görevde bulunan Muzaffer Gökman, Hasan Duman, Yusuf Tavac› ve Abdullah Gü-

ven’in müdürlüklerinin takip etti¤i Beyaz›t Devlet Kütüphanesi’yle ilgili Kocaman’›n dikkat çekti¤i bir

di¤er husus, kütüphanenin zaman içinde yap›lan ba¤›fllar, sat›n almalar ve 1934 y›l›nda “Basma Yaz›

ve Resimleri Derleme Kanunu”ndan sonra Türkiye’nin, Millî Kütüphane’den sonra ikinci büyük kütüp-

hanesi haline gelmesidir.

Beyaz›t Devlet Kütüphanesi, 11.120 elyazmas› -bunlar›n 200-300 kadar› CD’ye aktar›lm›fl-, 50 bine ya-

k›n eski matbu ve 500 bin civar›nda yeni bask› kitaplar›, 26 bin çeflit dergi ve ülkemizde ç›kan bütün

gazete, dergi, harita, afifl ve kartpostal ile araflt›rmac› ve okuyucular›na hizmet sunmaktad›r. Ayr›ca

kütüphanede 1992 y›l›nda kurulan bir görme engelliler bölümü de mevcuttur. Kütüphanedeki 11.120

adet yazma eser aras›nda, hat, tezhip ve minyatür sanatlar›ndan örnekler ihtiva eden son derece de-

¤erli eserler bulunmaktad›r. Mevlana’n›n minyatürlü ve bütün sayfalar› tezhipli yazma Mesnevi’si, yi-

ne her sayfas› ayr› kompozisyonla süslenmifl ‹klim-i Cedid, Edirne’nin siyasal, kültürel ve sanatsal ha-

yat›n› anlatan Riyâz-› Belde-i Edirne gibi eserler bunlara örnek gösterilebilir.

Zaman içinde yay›nlar›n artmas› üzerine, bitiflikteki Diflçilik okulunun kütüphane için tahsisi sözkonu-

su olur. Binan›n tamir ve restorasyonu tamamland›ktan sonra 1 Nisan 1988’de yeni bina hizmete aç›l›r.

Kocaman, “Bugün 8 ayr› salonda ve 10 ayr› bölümle hizmet vermeye çal›flan Beyaz›t Devlet Kütüpha-

nesi 20 personel ile hizmet vermektedir. Okuyucu ve araflt›rmac›lara daha iyi hizmet vermek için ka-

liteli ve yeterli elemana ihtiyac› olan Beyaz›t Devlet Kütüphanesi, yeterli personel ve ödene¤in temin

edilmesi halinde ilim, kültür ve sanata yapt›¤› hizmetlerle övünülecek hale gelebilecektir” diyerek su-

numunu tamamlad›.
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T A M S o h b e t

Arkeoloji Müzesi ve Kütüphanesi Tarihi

2 0  H a z i r a n  2 0 0 5

De¤erlendirme: S e v g i  G ü n e fl

Eski eserler bir milletin tarihî zenginli¤ini as›rlar sonraya tafl›yan en önemli unsurlardan biridir. Tür-

kiye Araflt›rmalar› Merkezi taraf›ndan düzenlenen kütüphaneleri tan›tma, kütüphaneler ve arflivler

üzerine konuflma serisinin bir yenisi daha, Arkeoloji Müzesi ve Kütüphanesi konulu bir sohbetle ger-

çeklefltirildi. Bu özel sohbetin konu¤u Adnan Alpayd›. Alpay 1998-2005 tarihleri aras›nda Arkeoloji Mü-

zesi Arflivi’nde yedi y›l çal›flt›¤›n›, arflivin ortaya ç›kar›lmas› ve kataloglanmas›nda bilfiil görev ald›¤›-

n› ayr›ca bu yedi y›l içerisinde arflivin tarihçesini de haz›rlad›¤›n› anlatt›. 

Konuflmas›n›n bafl›nda ‹stanbul Arkeoloji Müzelerinin tarihçesi hakk›nda genifl bilgi veren Alpay’dan

edindi¤imiz bilgiye göre, ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri; Arkeoloji Müzesi, Eski fiark Eserleri Müzesi ve Çi-

nili Köflk Müzesi olmak üzere üç müzeden oluflmaktad›r. 1891 tarihinde Müze-i Hümayun olarak kuru-

lan ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri ülkemizde müzecilik ve arkeoloji biliminin inflas›nda öncülük eden ilk

ve tek kurumdur. ‹lk olarak, Tophane-i Amire müfliri Fethi Ahmet Pafla taraf›ndan hicri 1266 tarihinde

Aya ‹rini Kilisesi’nde toplat›lan ve muhafaza edilen asar-› atika, yabanc› devletlerin konuklar›n›n ilgi-

sini çekmifltir. Sözkonusu kiflilerin bu kilisede bulunan devlete ait savafl silahlar›na ilgi duyup bu ko-

nuda bilgi toplamalar› üzerine Harbiye Nezareti kayg›lanm›fl ve Aya ‹rini Kilisesi boflalt›larak eski eser-

ler, Topkap› Saray› müfltemelât›ndan olan Çinili Köflk’e tafl›nm›flt›r. Eski eserleri teminat alt›na almak

için 8 Nisan 1874’te haz›rlanan ilk nizamname, daha çok yabanc› hafirleri gözetti¤i ileri sürülerek

1882’de Osman Hamdi Bey taraf›ndan günün flartlar›na uygun olarak yeniden düzenlenmifl ve 1883’te,

bugün Eski fiark Eserleri Müzesi olarak kullan›lan Sanayi-i Nefise Mektebi yapt›r›lm›flt›r. 

Maarif Nezaretinin kanun ve yasas›nda Müze-i Hümayun’un nas›l ifade edildi¤ine dair maddeler s›ra-

layarak sözlerine devam eden Alpay, yukar›da belirtti¤imiz gibi üç müzeden oluflan ‹stanbul Arkeolo-

ji müzelerinin yap›lanmas› ve içerisinde bulunan eserler üzerinde de durdu. Alpay’dan ö¤rendi¤imize

göre, fiark Eserleri Müzesi’nde, çivi yaz›l› belgelerin korundu¤u bir Tablet Arflivi ile Asur, Babil, M›s›r,

Fenike, ‹branî ve Hititler gibi do¤u akvaml› kavimlerin eserleri sergilenmektedir. Bizans, Roma dönem-

lerine ait eserlerin; lahit, portre ve heykeller gibi H›ristiyanl›k eserlerinin; madalyalar›n, niflanlar›n,

mühürlerin, meskukat dedi¤imiz sikkeler ile hem ‹slâmî, hem gayriislâmî sikke kabinelerinin yer ald›-

¤› Arkeoloji Müzesi binas›nda bir de kütüphane bulunmaktad›r. Çinili Köflk’te ise ‹slâmî eserler sergi-

lenmektedir. Bununla birlikte, arflivde paflalara ait el yazmas› kitaplar da mevcuttur. Di¤er bir ifadey-

le Müze, koleksiyonlar› aras›nda Balkanlar’dan Afrika’ya, Anadolu ve Mezopotamya’dan Arap Yar›ma-

das›’na kadar Osmanl› ‹mparatorlu¤u s›n›rlar› içinde yer alan bölgelerden de¤iflik uygarl›klara ait zen-

gin ve çok önemli eserleri bar›nd›rmaktad›r. Arflivde Sultan Abdülmecit döneminden itibaren, 1840’tan

1922’ye kadar olan bir zaman süreci içinde -arkeolojik belgelerin d›fl›ndaki belgelerin de yer ald›¤›-

muhtemelen 150.000 adet Osmanl›ca ve Frans›zca bafl kitabet resmî yaz›flmalar›n›n konu edinildi¤i öz-

gün evrak üzerinde tasnif, katalog, envanter, araflt›rma hizmetleri gerçeklefltirilmifl ve ‹stanbul Arke-

oloji Müzeleri Müdürlü¤ü bünyesinde Osmanl›ca Arkeolojik Belgeler Arflivi kurulmufltur. Arflivdeki kay-

naklardan yararlan›larak iki adet doktora çal›flmas›n›n da gerçeklefltirildi¤ine dikkat çeken Alpay, ay-
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r›ca ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri Osmanl›ca Arkeolojik Belgeler Arflivi’nde araflt›rma ve tasnif ifllemle-

rine yönelik altyap› çal›flmalar›ndan bahsetti. 

‹stanbul Arkeoloji Müzeleri Arflivinin tarihçesi, yap›lanmas› ve reorganizasyonuyla ilgili bu bilgileri

verdikten sonra 4 Ocak 2005 tarihi itibariyle okuyucu ve araflt›rmac›ya kapat›lan arflivin yeniden aç›l-

mas› için ilgili makamlara bir dilekçeyle baflvurmakta yarar gördü¤ünü aç›klayan Alpay, arflivin kapa-

t›lmas›n›, eski eserlerin alg›lan›fl›na ba¤lad› ve bu alg› yanl›fl›n›n ortadan kald›r›larak arflivin yeniden

aç›lmas›n›n önemine iflaret ederek konuflmas›n› tamamlad›.  

T A M S o h b e t

Atatürk Kitaplığı Tarihi ve 
İçerisinde Bulunan Değerli Eserler 
Hüseyin Türkmen

2 7  A ¤ u s t o s  2 0 0 5

De¤erlendirme: Z e h r a  D i l e k

Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi’nin düzenledi¤i “Kültür Hayat›m›za Katk›da Bulunanlar› Hat›rlama

Program›” bafll›kl› özel etkinli¤in konusu Cumhuriyet döneminin ilk kütüphanelerinden olan Atatürk

Kitapl›¤›’yd›. Büyükflehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlü¤ü’ne ba¤l› olarak halka ve özel arafl-

t›rmac›lara hizmet veren Atatürk Kitapl›¤›’n›n Yazma Eserler bölümünde görevli olan Hüseyin Türk-

men, kütüphanenin tarihçesi, bölümleri ve koleksiyonlar›n› kapsayan bir seminer sundu. 

Konuflmas›na kütüphanenin tarihçesi hakk›nda bilgi vererek bafllayan Türkmen, bu ba¤lamda, ‹stan-

bul’da ilk belediye kütüphanesinin 1924 y›l›nda fiehremaneti Dairesi’nde oluflturuldu¤unu, daha sonra

‹nk›lâp Müzesi ve fiehir Vesikalar› Müzesi kurma düflüncesiyle vali ve belediye baflkan› Muhittin Üstün-

da¤ baflkanl›¤›nda bir komisyon kuruldu¤unu belirtti. Fuat Köprülü, Halil Edhem, Avni Süheyl Ünver ve

Osman Nuri Ergin’den kurulu bu komisyonun çal›flmalar›yla 1929 y›l›nda fiiflli Atatürk Evi’nde toplan-

maya bafllanan koleksiyonun, 1931’de Beyaz›t Medresesi’ne tafl›nd›¤›n›, 10 Temmuz 1939 y›l›nda ise Be-

lediye Müzesi ve Kütüphanesi olarak aç›ld›¤›n› anlatt›. Lale devrinden itibaren Türkiye’de yap›lan in-

k›lâplar, devrimler ve de¤iflikliklerle ilgili her türlü resim, belge, kitap, heykel, silah ve k›yafetten olu-

flan koleksiyon, sat›n alma ve ba¤›fl yoluyla büyüyünce, 1945 y›l›nda müzenin buradan ayr›ld›¤›n›,

1960’l› y›llara gelindi¤inde kütüphane koleksiyonunun da medreseye s›¤maz hale geldi¤ini belirten

Türkmen, kütüphanenin, 1981’de projesini Prof. Dr. Sedat Hakk› Eldem’in yapt›¤› Taksim Mete Cadde-

si’ndeki yeni binas›na tafl›nd›¤›n› ve Atatürk Kitapl›¤› ad›yla hizmete girdi¤ini sözlerine ekledi. 

Sunumuna Atatürk Kitapl›¤›’nda bulunan bölümleri izahla devam eden Türkmen’den edindi¤imiz bilgiye

göre kütüphane, ana kitap deposu, süreli yay›nlar okuma salonu, halk kütüphanesi okuma salonu, ‹s-

tanbul kitapl›¤›, çocuk kütüphanesi, kitap hastanesi (restorasyon), cilthane, görme özürlüler sesli ki-

tap stüdyosu, 71 kiflilik konferans salonu, 75 metrekarelik sergi salonu, foto¤raf stüdyosu gibi bölüm-

lerden oluflmaktad›r. Öte taraftan, kütüphanedeki nadir eserler ve yazma eserlerin tamam› kompakt

raflarda kilitli olarak saklanmakta, kütüphane deposundaki kitaplar ise çelik raflarda aç›kta tutulmak-
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tad›r. Eserlerin fizikî ve biyolojik tehlikelerden, özellikle nem ve yang›ndan korunmas› için gerekli ted-

bir ve teknik donan›mlar› haiz kütüphanede uzman bir personel kadrosu da görev yapmaktad›r. 

Türkmen, Atatürk Kitapl›¤› koleksiyonunun nadir eserler, süreli yay›nlar (gazete, dergi), görsel albüm-

ler, eski haritalar, yeni kitaplardan olufltu¤unu dile getirerek kütüphanede 100’e yak›n koleksiyon, 10

bin adet yazma eser, 10 bine yak›n harita, 6611 adet tasnifi yap›lm›fl kartpostal bulundu¤unu, kütüpha-

nenin en önemli evrak›n›n ise Muallim Cevdet taraf›ndan intikal eden, Osmanl›’dan kalan en eski vesi-

ka kabul edilen “Mekice Vakfiyesi”si oldu¤unu vurgulad›. Kütüphanede ayr›ca, Muallim Cevdet’i yaz-

ma, ferman, berat ve vakfiyelerden oluflan koleksiyonunu kütüphaneye ba¤›fllamaya ikna eden Osman

Ergin’in de 2000’e ait koleksiyonu bulundu¤unu, gerek yazma gerekse yabanc› dil kitaplar› aç›s›ndan

en önemli koleksiyon olan belediye koleksiyonu ile Latince, ‹talyanca, Farsça hatta Ermenice kitapla-

r›n da mevcut oldu¤unu sözlerine ekledi. Türkmen, özellikle Muallim Cevdet ve Talat Bayrakç›’n›n ya-

banc› dil eserlerinin önemine iflaret ederek Fatma Aliye Han›m ve Layika Karabey evrak›ndan ve yap›-

lan katalog çal›flmalar›ndan da ayr›nt›lar›yla bahsetti. 

Türkmen, Atatürk Kitapl›¤›’n›n araflt›rmac›lar taraf›ndan en çok kullan›lan bölümünün süreli yay›nlar

bölümü oldu¤unu ifade etti. ‹stanbul kitapl›¤›nda ise aç›k rafta ve depoda tamam› kataloglanm›fl 5000

kitap ve 5000 albüm mevcuttur. Görme özürlüler sesli kitap stüdyosunda önemli görülen kitaplar

scanner yoluyla veya direkt teybe okunarak bilgisayar ve kaset ortam›na kaydedilmekte, bu kay›tlar,

istendi¤inde ödünç olarak verilebilmektedir.

Son olarak, gelece¤e dönük hedef ve amaçlar›ndan bahseden Türkmen, özel bir arflivleme sistemi

(AKDAS: Atatürk Kitapl›¤› Dijital Arflivleme Sistemi) gelifltirdiklerini, 2006 y›l›nda bütün katalog fiflle-

rini ortadan kald›rarak kütüphanedeki eserlerin tamam›n›n katalog bilgilerini okuyucuya bilgisayar or-

tam›nda ulaflt›rmay› hedeflediklerini ifade etti. Kütüphane ve Müzeler Müdürlü¤ü’nün belirledi¤i üc-

ret tarifesine göre harita, kartpostal, fotokopi, dijital çekim ç›kt›s› gibi hizmetlerin de verildi¤ini be-

lirtti. As›l amaçlar›n›n okuyucuya koleksiyonun asl›n› de¤il, elektronik ortam›n› vermek oldu¤unu, an-

cak  bu olanak yoksa, -ne kadar k›ymetli olursa olsun- eserin, denetimleri alt›nda okuyucunun kulla-

n›m›na sunuldu¤unu sözlerine ekledi.

Araflt›rmac›lara h›zl› ve seri bir flekilde hizmet etmek, ifllerini kolaylaflt›rmak, memnuniyetlerini sa¤-

lamak için ellerindeki tüm imkânlar› seferber ettiklerinin üzerinde duran Türkmen, görsel anlamda da

zenginlefltirdi¤i sohbetini “Okuyucular bizim varl›k sebebimiz” sözleriyle bitirdi.

T A M S o h b e t

Osmanlı’da Devlet, Hukuk ve Ekonomi 
Engin Deniz Akarlı

1  T e m m u z  2 0 0 5

De¤erlendirme: K a z › m  B a y c a r

Bilim ve Sanat Vakf› Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi’nin düzenledi¤i Sohbet program›n›n Temmuz ay›

konu¤u 19. yüzy›l Osmanl› tarih çal›flmalar›n›n önemli isimlerinden biri olan Prof. Engin Deniz Akar-
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l›’yd›. “Osmanl›’da Devlet, Hukuk ve Ekonomi” bafll›¤› alt›nda haz›rlanan program Akarl›’n›n bütün aka-

demik çal›flmalar›n›n bir hülâsas› niteli¤indeydi.   

Özellikle II. Abdülhamit üzerine yapt›¤› çal›flmalar›yla bilinen Akarl›, 1968 y›l›nda Robert Koleji’nden

mezun oldu. 1973’te Princeton Üniversitesi’nde yapt›¤› master çal›flmas›n›n ard›ndan yine ayn› üniver-

sitede 1976’da doktora çal›flmas›n› tamamlad›. Akademik yaflam›na s›ras›yla Princeton, Bo¤aziçi, Ür-

dün Yermuk, Washinton Saint Louris üniversitelerinde dersler vererek devam eden Akarl› halen Brown

Üniversitesi’nde ö¤retim üyesidir. Bunlar›n d›fl›nda önemli akademik ödüllere sahiptir. Akarl›’n›n en

önemli çal›flmalar›ndan biri Osmanl› Lübnan’› üzerine yap›lan The Long Peace adl› eseridir. Daha son-

ra a¤›rl›kl› olarak hukuk ve ‹ktisat tarihini ele ald›¤› makaleler yazm›flt›r. 

Konuflmas›na 19. yüzy›l› anlamak için ‹ktisat ve Hukuk tarihinin fevkalâde önemli oldu¤unu ve bu alan-

da incelenmeyi ve araflt›r›lmay› bekleyen bir y›¤›n kayna¤›n bulundu¤unu vurgulayarak bafllayan Akar-

l›’ya göre, son zamanlarda yap›lan araflt›rmalar›n da gösterdi¤i gibi, Osmanl›’da usul-› f›kh son dere-

ce esasl› bir hukukî düflünce gelene¤ini ifade eder. Akarl› buradaki gelenek kavram›yla (Machintile’›n

kulland›¤› anlamda) her düflünce sisteminin dayand›¤› temel varsay›mlar› kastetmektedir. Gelenek bu

anlam›yla modernitenin z›dd› de¤il, bilâkis eksikli¤i durumunda modernitenin meydana gelemeyece¤i

bir  söylemdir.

Akarl›’n›n Osmanl› hukuku çal›flmalar›, kendi u¤rafl alan›na da uygun olarak daha çok iktisadî hayat›

kapsar. Hukukun ve iktisad›n beflerî münasebetler ba¤lam›nda nas›l ele al›nmas› gerekti¤i, çal›flmala-

r›n›n temel problemini teflkil etmektedir. Bu minvalde, Eyüp, Üsküdar ve Galata dahil, 1730-1840 y›lla-

r› aras› ‹stanbul çarfl› ve pazar› içinde yaflayan esnaf ve sanatkârlar› ilgilendiren hukukî anlaflmazl›k-

lar, davalar ve uzlaflmalarla ilgilenmektedir. 

Akarl›’ya göre, esasen XVIII. yüzy›l, Osmanl› için siyasî ve sosyal anlamda önemli dalgalanmalar›n ya-

fland›¤› bir yüzy›ld›r. Bu dönemde Patrona Halil ‹syan› ve Kad›zadeliler Hareketi gibi hadiseler netice-

sinde önemli iktisadî ve hukukî düzenlemeler yap›lm›flt›r. Osmanl› arflivleri hukukî nitelik tafl›yan bel-
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geler bak›m›ndan oldukça zengindir, çünkü Osmanl› hukukî bir düzeni son derece önemsemifl ve kur-

du¤u rejimin belli bir yasall›k tafl›mas›na gayret etmifltir.  

Kaynak olarak kad› sicilleri ve fetvalar d›fl›nda, Cevdet tasnifinde yer alan esnaf davalar›n› inceleyen

Akarl›, bu tasnifteki davalar›n büyük bir k›sm›n›n Divan› Hümayun’a intikal etmifl davalardan olufltu¤u-

nu, ‹slâm fleriat›nda üst mahkeme bulunmad›¤› fleklindeki genel kabulün aksine, Divan› Hümayun’un

fler’î mahkemelerin çözemedi¤i davalarla ilgilenen  bir üst mahkeme niteli¤i gösterdi¤ini belirtti. 

Akarl›’ya göre, Osmanl› hukuk sisteminin esas maksad›, tebaas›n› (ibadullah) devlete, cemaate veya

bireye karfl› korumakt›. Osmanl› adalet düzeni, hem icra yetkisine sahip idarecilerle halk aras›nda,

hem de halk›n çeflitli unsurlar› aras›nda uzlaflt›r›c› bir köprü niteli¤indeydi ve esasen bu maksad› he-

defleyen bir hukuk anlay›fl›na dayan›yordu. Kazaskerler ve naipleri her fleyden önce bir arabulucu ko-

numundayd›lar. Bafll›ca görevleri,  çat›flan, anlaflmazl›¤a düflen taraflar› uzlaflt›rmak ve çarfl› ve pa-

zarlar›n düzenli ve ahenkli bir flekilde ifllemesini sa¤lamakt›. Çarfl› ve pazarlarda üretim, da¤›l›m ve

hatta tüketim al›flkanl›klar›n› düzenleyen nizam ve kurallar, bunlardan do¤rudan do¤ruya etkilenen in-

sanlar›n bizzat kat›l›mlar›yla belirleniyordu.

Osmanl› adalet sistemi çeflitli ö¤elerle kendisini di¤er hukuk sistemlerinden ay›r›yordu. Örne¤in, çe-

flitli amaçlarla biraraya gelen cemaatlerin kendi aralar›nda oluflturduklar› kurallar, genel fler’î çerçe-

veyi aflmad›¤› sürece, devletçe tan›n›yordu. Bu kurallar› onaylayan ve uygulayan kad›, modern anlam-

da bir noterlik vazifesi görüyordu. Devlet bireye belli haklar verip b›rakmamakta, bu haklardan do¤an

sorumluluklar yüklemekteydi. Ayr›ca Osmanl› hukuk sisteminde hukukun geçerli oldu¤u alan›n, hukuk

ifllerini yürütmekle mükellef devlet teflkilât›n›n hükümran oldu¤u s›n›rlar› aflmas› ça¤dafl dönemde dü-

flünülemeyecek bir husustu.   

Sonuç olarak, modern hukuk sistemimizin Osmanl› hukuk gelene¤inden sa¤lad›¤› avantajlardan çok

fazla yararlanamad›¤›n› vurgulayan Akarl›, hukuk sisteminin bu anlamda ça¤dafllafl›p, baz› esneklikle-

ri korumas› durumunda devletin kat›l›mc› bir demokratik sisteme sahip olabilece¤ini ifade etti.

Program, Akarl›’ya yöneltilen sorularla son buldu.

T A M S o h b e t

Yitirilen Bir Hazine:
Sahaflarımız ve Sahaflık (2)
İbrahim Yılmaz

6  A ¤ u s t o s  2 0 0 5

De¤erlendirme: R e y h a n  S a r › k a y a

Her yaflant›n›n bir hikâyesi oldu¤u gibi, her mesle¤in de bir bafllang›ç hikâyesi vard›r flüphesiz. Ak-

rep ve yelkovan aras›nda durmaks›z›n de¤iflen aç›, bir hayat serüveni olup ç›kar karfl›m›za… Türkiye

Araflt›rmalar› Merkezince “Yitirilen bir Hazine: Sahaflar›m›z ve Sahafl›k” ad› alt›nda gerçeklefltirilen
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toplant›n›n ikinci konu¤u, bu kadim mesle¤in son temsilcilerinden biri olan ‹brahim Y›lmaz’d›. Y›lmaz,

bu mesle¤e girifl serüvenini flöyle özetledi:

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Geliflim Yay›ne-

vi’nde Büyük Lauresse sözlü¤ünün yay›n ekibinde çal›flt›¤› y›llard›r. Bir arkadafl›n›n, kendisinden Ok-

tay R›fat’›n bir kitab›n› izinsizce almak istemesine çok k›zan ‹brahim Y›lmaz, kitaplar›n›n ve kitaplar›n

üzerine daha bir dikkatle e¤ilmeye bafllar ve koleksiyonculu¤a da bafllam›fl olur bir anlamda. Kitapla

ilgili hiçbir haberi gözden kaç›rmayan Y›lmaz, Cumhuriyet gazetesinde Beyo¤lu’nda yeni bir sahaf

aç›ld›¤›na dair bir yaz› okur ve hemen oray› ziyaret eder. Her hafta müdavimidir art›k. Ancak fiyatla-

r›n fahiflli¤i istedi¤i kitaplar› almas›na engel olur. Yedinci ya da sekizinci ziyaretlerinin birinde, sahi-

binin borçlar›ndan dolay› kitaplar›n haczedilece¤ini ö¤renir ve haczi kald›rmaya yetecek paray› öde-

yerek kitabevine ortak olur. Onun ifadesiyle “Bir dükkân kurtarm›flt›r ve bafl›na kalm›flt›r”. Bir, bir bu-

çuk y›l kadar orta¤›yla birlikte buray› ifllettikten sonra kendi kitabevini açar. Mant›ku’t-tayr adl› eser-

deki “Simurg” hikâyesi ona ilham kayna¤› olur ve kitabevine bu ismi verir. Ona göre hayat›n ve icra

etmeye çal›flt›¤› mesle¤in gayesi, bu otuz kufl gibi, arad›¤›n› bulma yolunda bütün çabay› sarf etmek-

ten ibarettir.

Sahafl›k, geçmiflte edindi¤imiz bilgilerden çok farkl› bir disiplin ve e¤itim alan›d›r. Bu mesle¤i icra et-

tikçe, erbab›ndan ve müflterileriyle olan diyaloglardan incelikleri ö¤renilir. Yani karfl›l›kl› etkileflimden

elde etti¤iniz bilgi, sizi sahaf k›lan özelliktir. Sahafl›kta müflteriyle olan diyalo¤un önemine dikkat çe-

ken Y›lmaz, “Müflterileriniz sizi ne kadar sahaf say›yorsa siz o kadar sahafs›n›zd›r ve sonuçta allâme-i

cihan dahi olsan›z karfl›n›zdakinin sizi nas›l gördü¤ü önemlidir” der. Sahafl›kta bu bilgilenme süreci çok

önemlidir. Mesela bir Muallim Cevdet ya da ‹bn Kemal’i çok yak›ndan tan›ma flans›na sahip olursunuz.

Yeni yeni kavramlar ö¤renirsiniz. “Sâlnâme” gelene¤ini Mekke Sâlnâmesi adl› eserden, sahafl›k bilgi-

sinin yüzde seksenini ise, gelip giden müflterilerden ö¤rendi¤ini çekinmeden söyler ‹brahim Y›lmaz.

Yine ona göre gerçek sahaf, bir kitab›n kâ¤›d›ndan, onun XVI. ya da XVII. yüzy›la ait bir kitap olup ol-

mad›¤›n› ç›kar›r. Bu ölçüde bir sahafl›¤›n son temsilcisi ise Y›lmaz’a göre, ‹brahim Manav’d›r. Yazma ki-
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taplar›n sahaflardan antikac›lara kay›fl›ndan dem vuran Y›lmaz,  sahaflar›n ders kitab› ya da turistik

eflya satan yerlere dönüfltü¤ünü esefle dile getirdi. 

Kaç›n›lmaz ticarî bir ifl olarak gördü¤ü müzayedecili¤in tarihçesine ve mant›¤›na da de¤inen Y›lmaz’a

göre, nadir yada antika nüshalar için müzayede yapmak zorunlu bir ifltir. Ancak gerçek sahaf, daha az

fiyat vermifl de olsa eseri müflterisine satmay› tercih etmelidir. Müzayedecilik ise Türkiye’ye bir çok

alanda milât kabul edebilece¤imiz seksen sonras›nda gelmifltir. O y›llarda tek çarfl› halinde olan sa-

haflara bir kamyon kitap gelir ve de¤erli-de¤ersiz fleklinde kabaca ayr›ld›ktan sonra befl on sahaf ta-

raf›ndan sat›n al›n›p, geliri sahaflar çarfl›s› derne¤ine b›rak›l›r. Bu flekilde sahaflar›n kendi bünyeleri

içinde bafllayan müzayede gelene¤i, Pera’n›n öncülü¤ünde daha ileri boyutlara tafl›nacakt›r. Y›lmaz’a

göre, müzayedecilik bugün geldi¤i yer itibariyle müflterileri k›ran bir etkinliktir ve farkl› bir pazarla-

ma-ticaret ruhu gerektirdi¤inden Türkiye’de henüz gelenek halini alamam›flt›r. Türkiye’de sahafl›¤›

modernlefltiren, sahafl›¤a Türkoloji boyutunu kazand›ran ve Türkiye’de üretilen ciddî kitaplar› ilk ka-

taloglayansa Elit Kitabevi’dir. 

Ortalama yirmi üç dükkân› bar›nd›ran Sahaflar Çarfl›s›’nda bugün sahaf diyebilece¤imiz iki üç yer kal-

m›flt›r. Yüz senelik tarihi olan bir çarfl›n›n bugünkü pozisyonunu, Beyo¤lu ya da Kad›köy’de kitapç›la-

r›n aç›lmas›yla aç›klayamay›z. Türkiye’de kitap yakmay› düflünen bir sahaf›n varl›¤›, sahafl›¤› gelecek

kuflaklara aktarma hususunda bizi ümitsizli¤e sevk etse de, Y›lmaz’›n deyimiyle, flemsiye bir gün ter-

sine dönecektir.

Konu¤umuz son olarak, “Gençli¤inde küçük s›k›nt›lar› içine s›¤d›rabilen biri, olgunlaflt›¤›nda bütün

dünyay› içine alabilir” derken yirmi y›ld›r icra etti¤i mesle¤in misyonunu da dile getirmifl oldu.

T A M ‹ z  B › r a k a n l a r

Mustafa Kara ile “Bursa Gezisi”

1 5  M a y › s  2 0 0 5

De¤erlendirme: R e y h a n  S a r › k a y a

Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi’nce her ay düzenli olarak gerçekleflen ‹z B›rakanlar›n May›s ay›

program›, Bursa’da medfun ilim, düflünce ve gönül adamlar›m›za ayr›ld›. Bu gezide bizlere Mustafa

Kara hoca efllik etti. Yolculu¤umuzun Emir Sultan Camii’nde bafllay›fl›n›n sebebini, Mustafa Kara

“Emir Sultan seyyid oldu¤undan ziyaretlere buradan bafllanmas› Osmanl›’da bir gelenektir” fleklin-

de dile getiriyor. Emir Sultan’›n tam karfl› tepelerinde, Abdal Murat Camii, Aziz Mahmud Hüdayî’nin

hocas› Üftade hazretlerinin dergâh› ve Molla Fenari’nin dergâh› yer al›yor. Adeta Bursa’yla özdeflle-

flen, bir bak›ma Bursa’n›n Eyüp Sultan’› say›lan Emir Sultan’dan sonra fieyh Vefa’n›n yetiflti¤i mekâ-

na, Zeynîler Tekkesi’ne gidiyoruz. Abdüllatif el-Kudsî, fieyh Vefa’n›n hocas›, onun tam karfl›s›nda Mol-

la Hüsrev, yolumuzun hemen üzerinde Molla Hayalî’nin türbesi. Birer Fatiha ile selaml›yoruz hepsi-

ni… Y›ld›r›m Camii ise sonraki dura¤›m›z oluyor. Y›ld›r›m’›n türbesinde, Nurettin Topçu’nun “Y›ld›-

r›m’›n Huzurunda” adl› hikâyesini Mustafa Kara okuyor ve “Bu, bir hikâye de¤il asl›nda vecd halinin

dile dökülmüfl fleklidir. Topçu bunu, hocas› Abdülaziz Bekkine’nin vefat› üzerine kaleme alm›flt›r” di-

yerek de ekliyor.
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Bu manevî ziyaretten kerhen ayr›l›p, ‹smail Hakk› Bursevî dergâh›nda ö¤le namaz›n› eda ettikten son-

ra, çilehanesinde Mustafa Kara’dan Bursevî’nin fliirlerini dinliyoruz. Kara’ya göre her mürflit ayr› bir

tarikatt›r ve müridlerine sundu¤u reçeteler farkl› farkl›d›r. Halvet/çile ise insan› kendine döndürmek

için aranan bir çaredir. Buradan Molla Fenarî’ye geçifl biraz çileli oluyor belki bu yüzden. Çünkü uzun-

ca bir yokuflu ç›kman›z gerekiyor, “beni seven gelsin” dercesine. Zamanlar› kuflatan bir Üstat olarak

Molla Fenarî Bursa flehrini de bu tepeden kuflat›yor, yan›bafl›nda Mustafa Kara’n›n “canl› flahidimiz”

dedi¤i dört yüz y›ll›k bir serviyle.

Osmanl› su kültürü ve hat sanat›n›n en güzel örnekleriyle sergilendi¤i Ulu Camii’den, adeta bir hat mü-

zesini and›ran zenginlikteki hat levhalar›n›n her birini okumaya bir gün yetmezken, yaklaflan akflam

vaktiyle Muradiye Külliyesi’ne geçiyoruz. Türbenin temel özelli¤i,  ya¤mur sular›ndan mahrum kalma-

mak için, padiflah›n iste¤i üzerine üstünün aç›k b›rak›lmas›. Külliye’nin bahçesinde hocam›zdan, Yakup

Kadri’nin “Erenlerin Ba¤›ndan” adl› makalesini dinliyoruz. Türbeler bak›m›ndan çok münbit bir yer

olan Muradiye Külliyesi’ndeki türbeler ise, fiehzade Mahmut ve Mustafa, Cem Sultan, Gülflah Hatun,

Mükrime Hatun, Gülruh Sultan, fiirin Hatun, Cem Sultan ve Ebe Hatun’a ait. Bu külliyenin bahçesi ayn›

zamanda bir “mezartafl› aç›k hava müzesi”ni and›r›yor. Mezartafllar› aras›nda türbesi Çekirge’de olan

Süleyman Çelebi’nin tafl›na rastl›yoruz. Modern dönemin darmada¤›n etti¤i hayatlar›n yaflayanlarla s›-

n›rl› kalmad›¤›n› görmek, bizleri ayr› bir buruklu¤a sevkediyor .

‹kindi namaz›n› Murat Hüdavendigar Camii’nde eda etmemizin ard›ndan, ikinci bir “canl› flahit” olan

befl yüz elli y›ll›k bir ç›nar›n gölgesinde, ‹nkaya’da ikindi çaylar›m›z› yudumlarken, Mustafa Kara’n›n

Bursa’ya dair anlatt›klar›n› heyecanla dinliyoruz. 

Günün son ›fl›klar›yla, bir daha gelme ümidiyle veda ediyoruz Bursa’ya…
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T A M ‹ z  B › r a k a n l a r

Düzenleyen: ‹hsan Fazl›o¤lu, Nefle Vona

Her ay düzenlenen bu programda, Osmanl› co¤rafyas›nda medfun bilim ve düflünce hayat›m›za kat-

k›da bulunan flah›slar, ölüm y›ldönümlerine göre an›lmakta; bu vesile ile tarihe “iz b›rakanlar”›n ha-

t›rlanmas› hedeflenmektedir. May›s ve A¤ustos Aylar› aras›nda düzenlenen programlar s›ras›nda zik-

redilen flah›slar›n, ölüm tarihleri ile medfun olduklar› yerler afla¤›da verilmektedir. Eylül ay›ndan iti-

baren de, o ay içerisinde vefat etmifl baz› bilim ve düflünce adamlar›m›z›n foto¤raflar›ndan oluflan bir

resim sergisi düzenlenecektir. 

MAYIS 

1. fieker Ahmed Pafla (5 May›s 1907) Eyüp, Sokullu Mehmet Pafla Türbesi civar›
2. Hüseyin Sadettin Arel (6 May›s 1955) Zincirlikuyu Mezarl›¤› D adas›
3. Mithat Pafla (8 May›s 1884) Hürriyet-i Ebediye Tepesi
4. Hamamizade Mehmed ‹hsan (11 May›s 1948) Edirnekap› fiehitli¤i
5. Baha Tevfik (15 May›s 1914) Karacaahmet mezarl›¤›
6. Abdülhak Molla (19 May›s 1854) II. Mahmud Türbesi haziresi
7. Ahmet A¤ao¤lu (19 May›s 1939) Feriköy Mezarl›¤›
8. Fârisî (II. Osman) (19 May›s 1622) Sultanahmet Camii avlusu
9. Hâmid Aytaç (19 May›s 1982) Karacaahmet Mezarl›¤› 9. ada

10. ‹bnülemin Mahmud Kemal ‹nal (24 May›s 1957) Merkezefendi Mezarl›¤›
11. Necip Faz›l K›sakürek (25 May›s 1983) Piyer Loti yokuflu.
12. Ahmed Cevdet Pafla (26 May›s 1895) Fatih Camii haziresi
13. Ahmet Cevdet Oran (27 May›s 1935) Eyüp civar›
14. Muhammed Hamdi Yaz›r (27 May›s 1942) Sahray›cedit Mezarl›¤› 
15. Vas›f Efendi (26 May›s 1806) Eyüp, Mihriflah Valide Sultan Mektebi haziresi
16. Ziya Pafla (17 May›s 1880) Adana, Ulu Camii haziresi
17. Ahmet Hikmet Müftüo¤lu (19 May›s 1927) Maçka, fiehitler Kabristan›
18. Ahmed Ziyaeddin Gümüflhanevî (13 May›s 1893) Süleymaniye Camii haziresi
19. Ali Suavi (20 May›s 1878) Y›ld›z Camii haziresi
20. Hovsep Aznavur (13 May›s 1935)

21. ‹brahim Çall› (22 May›s 1960) 

22. Devlet Girayhan (May›s 1577) Bahçesaray’da yapt›rd›¤› cami haziresi
23. Dilaver Pafla (19 May›s 1622) Üsküdar, Miskinler Mezarl›¤›
24. fiair Eflref (22 May›s 1912) Manisa, K›rka¤aç
25. Hüseyin Avni Efendi (Arapkirli) (11May›s 1954)Edirnekap› fiehitli¤i
26. ‹brahim Halebî (May›s 1776) Eyüp mezarl›¤›
27. Mahmud Nedim Pafla (14 May›s 1883) Ca¤alo¤lu, Bab›âli Caddesi
28. Ali Fethi Okyar (7 May›s 1943)

29. Sami Pafla (23 May›s 1878) Sultan Mahmud Türbesi haziresi
30. Mehmed Esad Efendi (Hoca Sadeddinzade, Hac›) (22 May›s 1625) Eyüp mezarl›¤›

HAZ‹RAN 

1. Ahmet Haflim (4 Haziran 1933) : Eyüp, Piyerloti yokuflu

2. Hilmi Ziya Ülken (5 Haziran 1974) : Rumelihisar› Mezarl›¤›

3. Asaf Dervifl Pafla (5 Haziran 1928): ‹stanbul

4. Hamdullah Suphi Tanr›över (10 Haziran 1966): Merkezefendi Mezarl›¤›
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5. Mahmud fievket Pafla (11 Haziran 1913): Abide-i Hürriyet Tepesi

6. Peyami Safa (15 Haziran 1961) : Edirnekap› fiehitli¤i

7. Hüseyin Avni Pafla (16 Haziran 1876): Süleymaniye Camii haziresi

8. Turgut Reis (17 Haziran 1565): Trablusgarp

9. fiemseddin Sami (18 Haziran 1904) : Feriköy Mezarl›¤›

10. Erzurumlu ‹brahim Hakk› (22 Haziran 1780): Siirt, Tillo

11. Fuad Köprülü (28 Haziran 1966) : Köprülüler Türbesi

12. Hac› Arif Bey (28 Haziran 1885) : Befliktafl, Yahya Efendi Mezarl›¤›

13. Hamparsum Limoncuyan (29 Haziran 1839) : Beyo¤lu-Surp-Agop Ermeni Mezarl›¤›

14. Prens Sabahaddin (30 Haziran 1948) : Eyüp civar›

TEMMUZ 

1. Abdülhak Adnan Ad›var (1 Temmuz 1955) : Merkezefendi Mezarl›¤›
2. Hoca Tahsin Efendi (3 Temmuz 1881): Sahray›cedid Mezarl›¤›
3. Barbaros Hayreddin Pafla (5 Temmuz 1546) : Befliktafl, Barbaros Türbesi
4. Ahmed Tahir Efendi (11 Temmuz 1880): Kad›köy, Ayr›l›k Çeflmesi civar›
5. Fatma Âliye Han›m (13 Temmuz 1936) : Feriköy Mezarl›¤›
6. Kemaleddin Bey (13 Temmuz 1927): Karacaahmet Mezarl›¤›
7. Salih Zeki (14 Temmuz 1921) : Fatih Camii haziresi
8. Hüseyin Rauf Orbay (16 Temmuz 1964): ‹stanbul
9. Refik Halit Karay (18 Temmuz 1965): ‹stanbul

10. ‹smail Hakk› Altunbezer (19 Temmuz 1946): Karacaahmet Mezarl›¤›
11. Abdurrahman Bahir Efendi (26 Temmuz 1746): Divanyolu, aile kabristan›
12. Zeki Velidi Togan (26 Temmuz 1970): Karacaahmet Mezarl›¤›
13. Hüseyin Ayvansarayî (27 Temmuz 1787): ‹stanbul, Zal Mahmut Pafla Camii haziresi
14. III. Selim (28 Temmuz 1808): Laleli, III. Mustafa Türbesi
15. Ali Nutkî Dede (28 Temmuz 1804): Yenikap› Mevlevihanesi haziresi
16. ‹brahim Hakk› Pafla (29 Temmuz 1918): Befliktafl, Yahya Efendi Dergah› haziresi
17. fieyh Vefa (Temmuz 1491): ‹stanbul, Vefa

A⁄USTOS

1. Nabizâde Nâz›m (6 A¤ustos 1893): Üsküdar, Saraçlar Çeflmesi yokuflu
2. R›dvan Felekî (7 A¤ustos 1711): Kahire
3. ‹brahim Edhem Efendi (9 A¤ustos 1865): Karacaahmet Mezarl›¤›
4. Ebu ‹shakzâde Esad Efendi (10 A¤ustos 1753): Fatih, Çarflamba
5. Ubeydullah Efendi (11 A¤ustos 1937): Zincirlikuyu Mezarl›¤›
6. Babanzâde Ahmet Naim (13 A¤ustos 1934): Edirnekap› Mezarl›¤›
7. Nihat Sami Banarl› (13 A¤ustos 1974): Edirnekap› fiehitli¤i
8. Ahmed Irsoy (14 A¤ustos 1943): Eyüp, Piyerloti Tepesi
9. Hekimo¤lu Ali Pafla (14 A¤ustos 1758): Hekimo¤lu Ali Pafla Camii Haziresi 

10. Abdüllatîf Harputî (16 A¤ustos 1916): Merkezefendi Mezarl›¤›
11. Tevfik Fikret (19 A¤ustos 1915): Afliyan Müzesi bahçesi
12. ‹vaz Pafla (20 A¤ustos 1428): Bursa, P›narbafl› Mezarl›¤›
13. Ebussuud Efendi (23 A¤ustos 1574): Eyüp, Sokullu Mehmed Pafla Türbesi yak›n›
14. Muhammed b. Abdürrahim (25 A¤ustos 1792): fiam
15. Mustafa As›m Efendi (25 A¤ustos 1943): Sahraycedid Mezarl›¤›
16. Ahmed Resmî Efendi (31 A¤ustos 1783): Karacaahmet Mezarl›¤›
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Türkiye Araştırmaları
2005 Güz Seminerleri
G‹R‹fi SEM‹NERLER‹
Türkiye Tarihi 1: Düflünce ‹hsan Fazl›o¤lu 

Türkiye Tarihi 2: ‹ktisadi ve Sosyal Yap› fievket Kamil Akar-Yücel Bulut 

TEMEL SEM‹NERLER
Cumhuriyet Dönemi Siyasi Düflüncesi H. Emre Ba¤ce

Osmanl› Tarihi I (14.-17. yüzy›llar) Tufan Buzp›nar 

Selçuklularda Devlet ve Medeniyet Sadi S. Kucur 

Türkiye Tarihi Kaynaklar› I: Arflivler Tarih Araflt›rmalar› Toplulu¤u

Türkiye’de Sosyoloji Yücel Bulut 

ÖZEL SEM‹NERLER
‹stanbul’da Osmanl› As›rlar› Mustafa Arma¤an 

Osmanl› Afrika Co¤rafyas› Hatice U¤ur 

Osmanl› Balkan Co¤rafyas› Fatma Sel Turhan 

Osmanl› Dönemi Türk Dili Tarihi Mustafa Koç 

Osmanl› Toplumunda Kad›n Fatma fiensoy 

Osmanl›’dan Günümüze Türkiye’de Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler Top.

Türkiye’de Sözlü Tarih Çal›flmalar› Sözlü Tarih Toplulu¤u

‹HT‹SAS ÇALIfiMALARI
Osmanl› Tasavvuf Tarihi R. Öngören-O. S. Ar› 

Türk Felsefe-Bilim Tarihi Okuma Grubu ‹hsan Fazl›o¤lu 

XIX. Yüzy›l Okuma Grubu Gökhan Çetinsaya 

ATÖLYELER 
Ahlâk-› Alâî Neflir Grubu 

Mevzuâtu’l-Ulum Neflir Grubu Ahmet Süruri

Raflid Tarihi Neflir Grubu Osman S. Ar›-Zeynep S. Berktafl

Sözlü Tarih Atölyesi fievket K. Akar-Özgür Oral

Türk Felsefe-Bilim Tarihi Atölyesi ‹hsan Fazl›o¤lu

Türk Hukuk Tarihi M. Akif Ayd›n-Mehmet ‹pflirli

Vefa Semti Atölyesi Yunus U¤ur-N. Bilge Özel

Vefa Semti Fizikî Islah Atölyesi Aziz Do¤anay-Nur Kançal-N. Bilge Özel

Vefa’da Sosyal Hareketlilik ve De¤iflim Atölyesi Yücel Bulut-N. Bilge Özel
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Küçük fieyler

Nermin Tenekeci

Leyla’y› çarfl›da gördüm… Çarfl›n›n abart›l› gülüfllü, telafll›, yap›flkan kalabal›¤› aras›nda. Ya-
kalar› siyah fleritli, k›rm›z› bir elbise giymiflti. Epey kilo alm›flt›. Saçlar› yer yer k›rlaflm›fl, k›-
salm›fl, tarazlanm›flt›. Görmezden geldim. fiu ölümlü dünyada görmezden geldi¤im tek kifli
Leyla m›! Boflvermek, kendimi mühimsemek; yoksa bulan›k bir hat›ray› bo¤mak, ezip geçmek
mi istedim? Hiçbirisi.
O anda beni durduran tek fley, Leyla’n›n elinde evirip çevirdi¤i, bir yandan da sat›c›yla pazar-
l›¤a giriflti¤i yanmaz, paslanmaz bir çelik tencereydi. Demek flehrin hayhuyuna kar›flm›fl, ken-
diyle, çarfl›yla, pazarla küskünlü¤ü sona ermiflti. Ete¤ine as›l›p duran dört befl yafllar›ndaki
zay›f k›z çocu¤unu o s›rada farkettim. O halde bir cerahati boflalt›r gibi, y›llanm›fl bir tortuyu
kan›rtman›n ne manas› vard›; ›fl›ks›z odalar›n kuytu köflelerinde biriken, büyüyen, kararan bir
tortuyu. Yedi y›l sonrayd› bu.

Testler, al›flt›rmalar, say›lar, ansiklopediler, haritalar; teneffüs saati, ö¤le yeme¤i, ikindi çay›,
kek, bisküvi ve gün bitti. Günü düflünmemeli, yar›n› düflünmemeli; önemli günleri, haftalar›,
co¤rafi keflifleri, çarp›m tablosunu, maddenin kat›, s›v› ve gaz hallerini; Uzun Hasan’›, Genç
Osman’›, Kubilay’›. Selvi’nin, marketin önüne saç›lan çer çöpü süpürüflü, Hüseyin’in arka raf-
lara y›¤d›¤› ya¤ tenekeleri, deterjanlar, yumuflat›c›lar günün bitmiflli¤inin habercisi. Yine de
sormal›:

“Bir haber var m›?” 

Biten günü her zamanki yeknesakl›¤›ndan kurtaracak bir müjde vermiyor Selvi’nin iki yana
sallad›¤› bafl›. Yine de her akflam sormal›, hep sormal›:

“Bir haber var m›?” 

Yolu asfaltlam›fllar. Leyla, dökülen mucurlar›n ayakkab›lar›n› eskitti¤ini söyledi¤i yokuflun as-
faltlanm›fl halini görmedi. Gitti. Kar serpifltirdi peflinden. Yoksa kar onun gidiflinden önce mi
ya¤m›flt›? Tutmad›. fiöyle bir geçiyordum dercesine, saçaklar›n üzerinde ince, gri bir çizgi b›-
rakarak geldi¤i rüzgârla savrulup gitti. Sulu, tatl› bir kavun gibi  a¤z›m›zda tuttu¤umuz, erit-
ti¤imiz, emdi¤imiz kar de¤ildi: incecik, ufac›k, içi dolu flekercik. Ne bollu¤a, safl›¤a, vâsili¤e
aç›lan; ne içinde pamuk helvalar›n tad›, ne de uzun, upuzun bir ipe¤in kozas›ndan çekilerek il-
mek ilmek dokunuflu gibi, büyük büyükannelerin dilden dile aktard›¤› o kekremsi tat. O ilmek
kopuverdi; tafla, kas›rgaya, a¤›ya kesti. 

‹laçlar›n› almam›fl, haplar› öylece duruyor, dedi Selvi. Karl› bir akflam vakti, komfluya ya da
bakkala gider gibi usulca ç›k›vermifl. Ne bir allaha›smarlad›k ne de bir aç›klama. Göçmen kufl-
lar gibi. Dolmuflta göçmen kufllar›; leylekleri, çamurcunlar›, yeflilbafllar›, k›rlang›çlar› düflün-
müfltüm.. Kiraz kufllar›n› ve ard›ç kufllar›n›. Bir de düdü¤ünü çalarak denizi çalkalaya çalkala-
ya kalkan son vapurlar› akl›mdan geçirmifltim hiç alakas›z. Neden art›k göçmen kufllar yok, di-
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ye hay›flanmaya bafllam›flt›m. Geldim ki Leyla gitmifl. Kargac›k burgac›k harflerle, y’leri hiza-
ya gelmeyen silik cümlelerle karalanm›fl reçeteleri buruflturup bir köfleye atm›fl. Nereye git-
mifl, geçen gün sözünü etti¤i yere mi? 

“Ba¤lar› meflhurmufl, flifal› otlar›, bir de kapl›calar›.” 

Kar sokaklar› yalay›p geçti. Tutsayd›, v›c›k v›c›k çamur, fl›p›r fl›p›r bulan›k su. Sar›, sapsar›. Bir
mevtan›n bak›fllar› gibi. ‹çim k›y›ld›. Kufllar hep birden ad› konulmad›k, ayak bas›lmad›k bir ye-
re havaland›lar, kör bir testere içimi lime lime do¤rarken. Bir kör testere... Lime lime içimde.
Bir gö¤üs darl›¤›, bir t›kan›kl›k, bir ac› erik tad›. 

“Ba¤lar› meflhurmufl, flifal› otlar›, bir de kapl›calar›.” 

‹çim çekildi. Can›m yand›. Dilimde yak›c› bir tekrar: gitti! Tuhaf bir isyan, ekflimsi bir tat. O
kekre tat büyüdü, zehir mi zehir. Lügatler, cümleler, sözcükler zehir.

Kana susam›fl cenin
S›¤ bir okyanus
Kefen paras›
Buzlar ülkesi

Televizyonu açt›m, ütü yapt›m, evi süpürdüm, örümcek a¤lar›n› temizledim, fasulye ay›klad›m.
Ne yapt›msa odadaki a¤›rl›¤› da¤›tamad›m. ‹flte o zaman bir kez daha, bir anlams›zl›¤›n s›n›r-
lar›na dayand›¤›m› anlad›m; sakinli¤ine s›¤›nd›¤›m, küçük küçük yaflant›lardan büyük anlamlar
üretece¤imi sand›¤›m bu yerde kötü huylu bir ur gelip bö¤rüme çöreklendi. ‹lkinde, bir yan›n-
da gökdelenler ve plazalar›n, di¤er yan›nda da devasa bir al›flverifl merkezinin bulundu¤u ge-
nifl bir caddeyi saatin flaflmayan ibresi gibi, haftada dört,  günde iki defa turluyordum. Duvar-
lar› rengarenk a¤aç, çiçek, kufl, kalp resimleriyle süslü kolej, ana caddenin bir arka soka¤›n-
dayd›. Annemle birlikte, kiflide sanki as›rlard›r yaflad›¤› intiba›n› uyand›ran eski bir evde iki hu-
zursuz kad›nd›k. Ben çocuklardan flikayet ederdim: bencilliklerinden, söz dinlemezliklerinden
ve düzeysizliklerinden. O ise sand›¤›ndan hiç aç›lmam›fl eski bir hat›ras›n› özenle ç›kar›r, anla-
t›r, yazsa balkonda, k›flsa pencere kenar›nda uyuklard›. P›r›lt›s›n› yitirmifl, incileri dökülmüfl
hat›ralardan baflka bir tutama¤› kalmam›flt›. Buna ra¤men yata¤a düflmekten çok korkar, böy-
lesine uzun ömrüne ömür biçmek için kan flekerini, kolestrolünü düzenli olarak kontrol ettirir-
di. Elini t›pk› bir dedektör gibi vücudunda gezdirir, bir noktada tutar, dinler, tam fluramda bir
yanma hissediyorum, derdi. Uzun, s›k›c› yaflam›nda onu heyecanland›ran tek fley kan flekeri
veya tansiyonunun alçal›p yükselmesiydi sanki. Bir gece, pencere kenar›ndaki köflesinde öldü-
¤ünde bile uyuklar vaziyetteydi. Eli bir dedektör gibi kavrad›¤› dizlerinde. Uzun bir kesik, kas-
kat› bir a¤r›yd› yoklu¤u. Demek ki bu köhne evi dolduran ben de¤ildim, dalgalar›n dik k›y›lara
açt›klar› oyuklar gibi geride bir boflluk b›rakan annemdi. Bense ne bu evle özdefllefltirece¤im
›fl›lt›l› hat›ralara ve k›p›rt›l› y›llara sahiptim, ne de onun gibi a¤r›yan yerlerime türlü hat›ralar-
la düzinelerce gençlik sarabilecek güçteydim. K›p›rt›l›, deli dolu y›llar›m hafif bir yalaz ayd›n-
l›¤› gibi çekilivermiflti. Kimine güven vermemiflti deliflmenli¤im. Kimisi çal›ml›yd›; s›rt›n› bir his-
se senedi gibi ard›na yaslam›fl. Kimisi k›l› k›rk yaran planlarla, hayat› ölçüp biçmeye aday. Ki-
minde f›rt›nalara geçit vermeyen s›¤ bir limana s›¤›nma iste¤i. Kiminde hemen çözülüverecek-
mifl hissi veren bir k›r›lganl›k. Kiminde hemen çekip gidiverecek dedirten bir kayg›s›zl›k. 

Dum dum dum
Duma duma dum 
Yaflanas› ne varsa yaflad›k (m›)
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Dirili¤e, toklu¤a, eflitli¤e ulaflt›k (m›)
Göz al›c› kumafllara heveskâr
Ter b›y›kl› vakitleri gömdük 
Dum dum dum

Ay›klad›¤›m fasulyeleri atefle koydum. Mutfa¤›n ara bofllu¤a aç›lan küçük penceresinden ba-
fl›m› zorlukla ç›kartarak en altta bir gölge arad›m. Yar› zemin yar› bodrum kattaki bir türlü
›s›nmak bilmeyen odada, kasvetli, kükürtlü, ölümlü havay› soluya soluya çeflit çeflit boncu¤u,
çeflit çeflit tak›ya dönüfltüren Leyla’n›n, tahta döflemeye, pasl› bir masaya, içlerinde renk renk
boncuklar›n, tellerin, bobinlerin, çengelli i¤nelerin bulundu¤u çekmecelere, bileziklere, kol-
yelere, küpelere sinen gölgesi bu akflam da görünmedi. S›k s›k bozulan otomati¤i yüzünden,
yar› karanl›kta rutubetli, yap›fl yap›fl duvarlar›na tutuna tutuna, birincide yafll›ca bir adam›n
kuru öksürüklerini; ikincide boy boy çocuklar›n, su fl›k›rt›lar›na, kap kacak seslerine, maçla-
ra, flark›lara, dizilere kar›flan pat›rt›lar›n›; üçüncüde art›k hemen herkesin kan›ksad›¤› s›kl›k-
ta bir kar› koca kavgas›n› geçerek en üstteki daireme s›¤›nd›¤›m hastal›kl› apartmanda, Ley-
la’n›n varl›¤› çoktan unutulmufltu. Dönmeyecek miydi? Dönmeme ihtimali odan›n a¤›rl›¤›n› bir
kat daha art›rd›. Oysa nemli duvarlar›nda, uzay›p k›salan ç›¤l›klar›n, direnen ömürlerin, ham
hayallerin, ölçüsüz tutkular besleyen kad›nlar›n, küfürleflen erkeklerin izlerini tafl›yan bu küf-
lü binaya savrulan iki kifliydik.  Savruldukça bizimle birlikte büyüyen bir s›z›yla. Ben emeklili-
¤ine dört y›l kala, annemin açt›¤› uçurumu yeni manalarla dolduraca¤›ma inand›¤›m bu yere
tayinini istemifl bir ö¤retmen. O, sesine, solu¤una tahammülsüz bir y›¤›n akraban›n ard›ndan
Selvi’nin zemin kat›na itilmifl, mavi gözlerine kara bir lekenin oturdu¤u yirmi dokuz yafl›nda
yar›m bir kad›n. Bir yar›s› uzun süredir görmedi¤i befl yafl›ndaki o¤lunda. Di¤er yar›s›, her ye-
ni sipariflle hayaline biraz daha yak›nlaflt›¤› bijuteride. 

“Bu bijuteriyi açabilirsem, Oktay’› yan›ma alabilirim. O zaman mahkeme o¤lumun bak›m›n› ba-
na verir.”  

Gün bitti. Gece bitti. Leyla’n›n güvercin düflleri Oktay’› almaya yetmedi. Üstüne üstlük, üç
günlük yoklu¤unun ard›ndan tutanaklara geçen cürmü de ona bu ihtimali vermedi.

“Kaç›rmad›m, sadece görmek istedim, hepsi bu.”

Bir kaç›p gitmeklikti iste¤i. Bir kaç›p gideni yakalama telafl›, bir gözü karal›k, bir kavuflmak-
l›k. Al›ml› yüzü hepi topu üç gün içinde kertiklenmifl. Bak›fllar›nda delice bir mana, ellerinde
dizginleyemedi¤i bir titreme. Yeflil reçeteler, herfleye, herkese küskünlük kimileyin. Baz› ba-
z› da derinden kopup gelen bir yak›nma:

“Bizi birbirimize b›rakmad›lar. Bizimkiler Halil’i istemedi, onunkiler beni kabullenmedi.”

Sert k›fl›n ard›ndan günefl ›l›k yüzünü göstermeye bafllad›¤›nda, Selvi’nin çekmecelerden bo-
flaltt›¤› bir y›¤›n ›v›r z›v›r›n aras›nda bulduk Oktay’›n kesilip al›nm›fl bafl›ndan geriye kalan kalp
biçimli bir oyu¤u ve k›rm›z› mürekkeple karalanm›fl Halil’in kanl› yüzünü. En altta, göndereni
isimsiz bir zarf: 

Biz ikimiz el ele bütün olal›m dedik/ Bacas› duman tüten yuva kural›m dedik/ Bütün sevenler
gibi bizim murad›m›z var/ Dostalara müjdeleriz bugün dü¤ünümüz var.          
Nurgül&Halil
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Ben Amerika’ya gitti¤imde ‹ngilizce bilmiyor oldu¤umu söylemifltim. Fakat Frans›zca bildi¤im için

hiçbir müflkilâta u¤ramayaca¤›m›n fark›ndayd›m. Çünkü memleketimizde herkesin fikri Frans›zca bile-

nin dünyan›n hiçbir taraf›nda müflkilât çekmeyece¤i suretindeydi.  Gûya Frans›zca beynelmilel bir li-

san imifl.  Halbuki ifl hiç de böyle de¤il. Frans›zca dünyan›n Fransa ve Belçika’dan  ve ‹sviçre’nin baz›

taraflar›ndan baflka hiçbir yerde ifle yaram›yor. Hatta Amerika’n›n (Luisiana) eyaletinde bile –ki vak-

tiyle Frans›z müstâ’meresi imifl- Almanca bilen Frans›zcaya çok galip.  Dünyan›n flark ve garb›nda, fli-

mâl ve cenubunda elhâs›l her yerinde geçen bir lisan varsa o da ‹ngilizcedir. Amerika’da ise esasen li-

san-› halk ve lisan-› hükümet ‹ngilizce. Fakat Alman unsuru Amerika’n›n bütün büyük flehirlerinde yal-

n›z adetçe de¤il, servet ve sanayice de galip oldu¤undan Almanca bilen hiç güçlük çekmeden Ameri-

ka’da iflini görür. Bilhassa Chicago flehri adeta bir Alman flehri addolunur. ‹flte ben bu Chicago flerhin-

de ‹ngilizce bilmeyerek dolaflmakta ve baz› levaz›m tedarikiyle meflgûl olmakta iken baz› baz› ufak te-

fek almak için girdi¤im büyük bir ma¤azada sat›c›l›kla müstahdem Frans›zca bilir Yahudi’ye rastlad›m.

Yahudi esasen Türkiyeli imifl. Türkçesi pek az ve pek fena idi. Mâmafih benim Frans›zcam›n yetifltire-

medi¤i yerde onun Türkçesi  imdada geliyordu. Yahudi benim yabanc› oldu¤umu anlay›nca nereli ol-

du¤umu bafl›mdaki festen anlad›. Ve kendisinin de Türkiyeli oldu¤unu haber verdi. Ve nerede ikamet

etmekte oldu¤umu sordu. Henüz muin ve sâbit bir ikâmetgâh edinemedi¤imi söyleyince ikâmetgâh

bulmak için yard›m etmek istedi. Kabul ettim. fiehrin aksâ’y-› flimâlinde beni bir eve götürdü. Evin ev

sahibesi bir ‹ngiliz han›m› idi. Aile ve mahalle ve hane hofluma gitti. Yaln›z mahalle sergiye çok uzak-

t›. O kadar uzakt› ki,  benim oldu¤um yerden sergi on iki mil, yani takriben yirmi kilometre mesafe-

deydi. Lâkin ne zarar› vard›. Orada intikal vas›talar› o kadar  çok, o kadar seri, o kadar ucuzdu ki, in-

san hiçbir mesafeyi çok görmezdi. Meselâ ‹zmit’te oturan bir adam sabahleyin sekizde oradan ç›ksa

dokuzda Galata’daki yaz›hanesinde bulunur ve akflam beflte iflinden ayr›larak alt›da yine evine döner-

di. Art›k yirmi kilometre mesafeden ürkmek beyhude idi. fiehrin flimâlinde bulunman›n da ayr›ca bir

faydas› vard›. O da sergi mahalli flehrin mentehâ’y-› cenubunda idi. Binaenaleyh sergi kurbunda ucuz

ve iyi yer bulunam›yordu. fiehrin en flimâlinde Yahudinin delâletiyle buldu¤um odan›n haftal›¤› iki do-

lard›. Benden baflka bir de bana delâlet eden Yahudiden baflka kirac›s› da yoktu. Ev pek güzel mefrufl

ve nihayet derecede temizdi. Evde istedi¤im zaman haber vererek mutedil bir fiyatla yemek de yiye-

bilecektim. fiu suretle ikâmetgâh› da tedarik etmifl oldum. 

Bulundu¤um evden sabahleyin ç›k›nc› befl dakika yürüdükten sonra New York’taki  gibi yer alt› kab-

losuyla hareket eder bir tramvaya binecektim. Alt› mil mesafeyi on on iki dakikada kat ederek mer-

kez flehre gelecektim. Merkez flehirden de iki mil kadar da mesafe yürüyerek bir flimendifer yedi mil

mesafeyi on dakikada katederek beni sergi  mahalline i’sal edecekti. Bunun hepsinin avdet ve azi-

meti yevmiye eski gümüfl para hesab›yla bir buçuk frank tutuyordu. Demek ki her gün gidim gelmek

flart›yla evden sergiye, sergiden eve ücret-i intikâl ayda iki alt›n Osmanl› liras›ndan ibaretti. Her gün

sergiye gelmek mecburiyeti de benim için yoktu. Evimin kiras› ise ayda tamam›yla iki alt›n tutmaz-
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d› bile. fiu halde ben ayda üç, üç buçuk liraya ikamet ve intikâl ifllerimi yoluna koymufltum. Bundan
sonra iflim Miss Meys›n’dan haber almak ve unun ifli yoluna girmiflse rahat etmekte. Kendisine Chi-
cago’ya muvasalat›m›zda kendisinden ayr›l›rken verdi¤i adrese bir mektup yazarak ifllerimi yoluna
koydu¤umu  haber verdim ve kendisiyle mülâkat arzusunda bulundu¤umu ve nereye ne vakit  em-
rederse haz›r oldu¤umu bildirdim. Kendisinde ne cevap ald›¤›m› soruyorsan›z, bekleyin haftaya gö-
rürsünüz. 

3355  MMiillyyoonn  DDoollaarrll››kk  SSeerrggii

Chicago sergisinin o zamana kadar dünyada aç›lm›fl olan sergilerin en büyü¤ü, en çok masrafl›s› ol-
du¤unu sergilerin tarihine müteallik âsar›n hepsi itiraf ediyorlard›. Ondan evvel Avrupa’n›n muhtelif
yerlerinde Amerika’da Avustralya’da  müteaddid sergiler aç›lm›fl. Lâkin bunlardan hiçbiri Chicago
sergisinin n›sf› derecesini bulmam›fl. Chicago sergisinden evvel aç›lan en son mühim sergi Paris’te
‹nk›lâb-› kebirin yüzüncü sene-i devriyesi flerefine aç›lan 1889 sergisi imifl. Buna ancak iki milyon li-
ra, yani 10 milyon dolar sarf olunmufl. Halbuki Chicago sergisi 35 milyon dolara yani 7 milyon ‹ngiliz
liras›na mâl oldu. Ve bunun yaln›z 10 milyon dolar›n› Chicago flehri verdi. Paris sergisinin ne kazand›-
¤›n› bilemem, Chicago sergisi neticede 10 milyon dolar ziyan etti. Ve ben bu zarar› zannediyorum ki
Chicago flehri üzerine ald›. Sergi reis-i umûmîyesi Ceneral (Davis)’›n “fiimâlin Eskimolar›ndan cenu-
bun Patagonyal›lar›’na, garb›n Bahamas›’ndan, flark›n Japonlar›’na, Filipinleri’ne ve Hawaii adalar›na
kadar kâffe-i ecnâs beflerî sinesinde toplayan ve kürre-i zeminin k›taat-› hamsesinden olmak üzere
otuz yedi hükümeti temsil eden ve flimdiye kadar hiçbir serginin ihtiva etmedi¤i acaip ve garâibi ih-
tiva eden sulh ve müsâlemet içinde bir içtimâ-i insâni için Chicago flehri  iki milyon lira sarf edemez
mi ve ederse çok mudur?” dedi¤ini o zaman ben Chicago sergisinde Osmanl› ikinci komiseri bulunan
Fahri Beyden iflitmifltim.
Sergide Hükümet-i Osmâniye’nin birinci komiseri sadr-› esbâk Hakk› Pafla merhum idi. Merhumun kim-
den oldu¤u herkesin mâlumu oldu¤undan burada benim Hakk› Paflan›n kim oldu¤una dair tafsilat ver-
meme kimse muntaz›r olmaz. ‹kinci Osmanl› komiseri de Fahri Beydi. Fahri Bey bu memleketin çok de-
¤erli ve mütefennin adamlar yetifltirmifl olan Dâr-üfl fiafaka müezzinlerinden ve Posta ve Telgraf ida-
resinin gerek fennî, gerek idarî ifllerinden temeyyüz etmifl erkan›ndan bir vücûd-u k›ymetdard›r ki bu-
gün zannederim flimendifer idaresinde mühim bir memuriyettedir.  Müflarünileyhin Dâr-üfl fiafaka’ya
nesebi yaln›z oradan yetiflmifl olmaktan  ibaret de¤ildir. O mektebin yetifltirdi¤i ilk mezun yani, 1 nu-
maral› flehâdetnameyi haizdir. 

Serginin kuruldu¤u zemin, flehrin nihayet-i cenubiyesinde bizim mukayesemizle befl yüz k›rk dönüm
cesametinde bir park idi. ‹smi de (Jackson Park)’d›r. Bu park flehrin flimâlinde, flark›nda, garb›nda
mevcut müteaddid parklardan birisidir. Ben böyle parklar görme¤e al›flt›¤›m için ‹stanbul’da,  ‹zmir’de
Tepebafl› bahçesinin  n›sf› kadar yerlere park dendikçe gülece¤im de¤il, a¤layaca¤›m geliyor. ‹zmir’de
Rahmi Bey vali iken Tilkilik’de hemen hemen havas›z kalan binalara biraz hava vermek için bir han› al-
m›fl Y›kt›rarak bir camie avlu yapm›fl. Mahallenin  havas› biraz artm›fl. Bugün ‹zmir’in gazeteleri bile
oray› yâd ederken Tilkilik park› diyorlar. Ben buna sinirleniyorum. Çünkü park tabirini tahkir edilmifl
buluyorum. Neyse bunlar sadedimizden hariç. Sadedimize gelelim.

Bundan evvelki makalede Miss Meys›n’a mektup  yazd›¤›m› söylemifltim. Miss Meys›n’dan cevap ald›m.
O da ikametinin adresini bildirmiflti. fiimdi art›k benim onu gidip aramakl›¤›m icab ediyordu. Gittim. Ev
serginin de daha cenubuna düflen bir mahallede idi ki, o mahalle ormanlar içinde idi.

S›rad›fl› Bir Jön Türk: Ubeydullah Efendi’nin Amerika Hât›ralar›,

yay., Ahmet Turan Alkan, ‹stanbul, ‹letiflim Yay›nlar›, 1997, 2. bask›, s. 175-179.
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Bir co¤rafyay› anlatmak, bir flehri yazmak, insan üzerine, kad›n üzerine yazmak gibi hem kolay hem
zordur. Kolayd›r çünkü aflk›n nesnesi olarak kad›n da flehir de insan› coflturur, söyletir. Zordur çünkü
malûm oldu¤u üzere aflk yaz›lmaktan çok duyulabilen, hissedilebilen, yaflanand›r. Zorluk biraz da bu
iki fleyin, flehrin ve kad›n›n anbean “de¤iflmekte” oluflundan kaynaklansa gerek. Onun için Tanp›nar
Befl fiehir’in önsözünde “(...) Fakat canl› hayata, yaflayan ve duyan insana, cans›z madde karfl›s›nda-
ki bir mühendis gibi de¤il, bir kalp adam› olarak yaklaflmay› istedim. Zaten baflka türlüsü de elimden
gelmez” diyerek buna iflaret eder. fiu halde, Amerika üstüne, New York üstüne bu k›sa de¤erlendirme
notlar›nda söylenen sözlerin kusuru, sözkonusu zorluklar gözönüne al›narak ba¤›fllanabilir. 

ABD tipi kapitalizm ya da gönüllü komünizm 
Amerika’da ilk göze çarpan fley, devasa gökdelenler, muntazam mahalleler, evler, arabalar vs. de¤il,
belki de bu topraklara mahsus “komünizm”dir. Mustafa Özel ne der bilemem, fakat görünüfle bak›l›r-
sa kapitalizmin befli¤i olarak bilinen Amerika’da bir tür gönüllü komünizmin geçerli oldu¤una kuflku
yok. Kullan›lan eflyalardan bu eflyalar› kullan›m biçimine, mimarî yap›lardan insan davran›fllar›na ka-
dar günlük hayat›n bu kadar tek tip oldu¤u bir baflka co¤rafya varsa o da eski Sovyet Cumhuriyetleri-
dir. Kutu gibi beton evler, hantal ve tek tip arabalar, so¤uk kamu binalar›, tebessümü silinmifl yüzle-
riyle eski demir perde ülkeleri mazide kald›. Ancak, benzer bir görüntüyü biraz canland›r›p cilâlarsa-
n›z, Amerikan tipi komünizmi elde edebilirsiniz. fiu farkla ki, bu uygulamalar burada bizzat insanlar›n
kendi tercihleriyle, yani gönüllü olarak yürütülmektedir. Demokrasinin temel dinami¤i say›lan sivil
toplum örgütleri ise bu umumi uygulaman›n gönüllü bekçili¤i görevini üstlenmifl. Avrupa teknolojisine
göre epeyce geri bir teknolojinin ürünü olan f›r›nlar, vantilatörler elektrik süpürgeleri, çamafl›r maki-
nalar› gibi elektrikli ev aletlerinden tutun, her köfle bafl›nda var olan pizzac›lara ve Starbucks gibi kah-
velere kadar her fleyin her yerde ve ayn› biçimde olmas›n› baflka nas›l izah edebilirsiniz? Cep telefo-
nu gibi de¤iflimin, renklilik ve çeflitlili¤in lideri olan bir sektörde bile bu kadar ayn›l›¤›, tekdüzeli¤i na-
s›l aç›klayabilirsiniz?
JFK Havaalan›’nda daha ilk bak›flta göze çarpan flüpheci, denetleyici tav›r da, intizamla atbafl› giden
hantall›k da ayn› kökeni iflaretliyor: ABD tipi komünizm.

Pizza ile iftar, bilgisayardan ezan: Amerika’da Ramazan
Connecticut’taki ikinci haftam›z Ramazana denk geliyor. Üsküdar’›n, Sultanahmet’in Eyüp Sultan’›n
Ramazanlar›na al›fl›k biri için buruk bir Ramazan. Amerika’n›n suyu, ekme¤i, yeme¤i, yani her fleyi
olan Pizza iftarlarda da imdad›m›za yetifliyor.  Gözümüz pizzac›da kula¤›m›z bilgisayarda. Bütün ‹slâm
âlemi gibi do¤al olarak burada da iftar davetleri veriliyor. ‹slâm merkezleri, camiler, vak›flar, sivil top-
lum kurulufllar›, aileler, ö¤renciler, iftar davetleri düzenliyorlar veya bu davetlere ifltirak ediyorlar.
Üniversitelerin birço¤u Müslüman ö¤renciler için iftar programlar› düzenliyor. Hatta baz› özel üniver-
siteler, ö¤rencilerin toplu olarak düzenledi¤i bütün iftarlar›n ücretini üstleniyor, Ramazana mahsus
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her türlü sosyal faaliyetler ve ibadetler için gerekli flartlar› sa¤l›yor, yer tahsis ediyor, fiilen destek
veriyor.   

Sezai Karakoç orucu bir “gök sofras›” olarak tan›mlar. Bu semavi sofra yeryüzünde yaflayan her can-
l›ya aç›kt›r, gökyüzü gibi o da umumu kuflat›r, hiç bir co¤rafyay›, hiç bir canl›y›, hiç bir varl›¤› d›flar›-
da b›rakmaks›z›n kuflat›r. Oruç örne¤inden yola ç›karak asl›nda Müslümanl›¤›n bütün genel prensip-
lerini ayn› flekilde çözümlemek mümkündür. Namaz böyle de¤il midir? Namaz arac›l›¤› ile dünyan›n
her yerinde ve her zaman varl›¤›n kesintisiz ubudiyetine kat›lmak mümkündür. Hac böyle de¤il mi-
dir? Ki o, bütün dillerin, ›rklar›n, yerel farkl›l›klar›n üzerine bembeyaz ihram›n› örter; Arafat’ta, Mi-
na’da, tavafta yeniden do¤ar insan. Kurban böyle de¤il midir? Ona “yak›nlaflman›n” dünyevi bir ara-
c› yoktur, ona yak›n olman›n co¤rafyalarla, mesafelerle ilgisi yoktur. Yak›nlaflman›n yegâne ölçüsü,
en sevgiliye ulaflman›n biricik flart›, bütün sevdiklerinden vazgeçmeyi göze almakt›r. Amerika’da Ra-
mazan›n güzel taraf› varsa, o da Ramazan›n bu evrensel yönünü bütün ayr›nt›lar›yla hissettirmesidir.
Bütün milletlerden, mezheplerden Müslümanlar›n ayn› iftar sofralar›nda buluflmas›, kendi ana dille-
rini ve al›flkanl›klar›n› bir yana b›rakarak bu evrensel ziyafete kat›lmalar› gurbetin mütevaz› iftar sof-
ralar›n› zenginlefltirir.

Amerika bahane, maksat kütüphane
Özellikle bir ö¤renci için, Amerika’ya ne için gelinir, diye bir soru sorulsa verilecek en makul cevap
“kütüphaneleri için” olmal›d›r. Akademik olsun, sivil olsun, günlük hayat›n içine bu kadar kar›flm›fl bir
“kütüphane sistemi” ve anlay›fl›na hayran olmamak elde de¤il. “Adamlar yapm›fl abi” anlay›fl› için en
baflta gelen örnek olarak kütüphaneler verilebilir. Yafll›s›yla genciyle bütün kuflaklar› kuflatan, pratik
iflleyifli, huzur verici ortam›, güleryüzlü hizmetiyle, Amerika bir kütüphaneler cenneti, dense yeridir.
Bizde baz› istisnalar hariç, e¤er kütüphaneyi aç›k bulabilmiflseniz bütün engelleri afl›p bir kitab› kü-
tüphaneden söküp almak için kayda de¤er bir mücadele vermeniz icap eder. Oysa bu memlekette kü-
çüklü büyüklü her okulun sahip oldu¤u muazzam kütüphaneler, yedi gün geç vakitlere kadar hizmete
aç›kt›r. Bundan baflka, günlük gazeteler, dergiler, klasikler, temel e¤itim kitaplar›, DVD ve VCD’ler, zen-
gin çocuk edebiyat› ve kültürel hizmetleriyle halk kütüphaneleri (public library) ise hemen her mahal-
lede mevcuttur. Yaz k›fl, yo¤un bir ilgiye mazhar olan, dolup boflalan kütüphaneler; toplant›lar, imza
günleri ve konferanslar ile halk›n ilgisini sürekli canl› tutar. 

‹nsans›z kald›r›mlar, çocuksuz sokaklar...
Tipik Amerikan peyzaj›n› hat›rlayal›m: evlerin, kamu binalar›n›n, üniversitelerin etraf›n› çevreleyen,
çitsiz, tel örgüsüz, duvars›z genifl çimenlikler, bak›ml›, ferah, devasa bahçeler. Genifl caddelere aç›lan
a¤açlarla kapl› bombofl sokaklar. Sar› boyal› okul servislerinde ya da hafta sonlar›nda köpekleriyle bir-
likte parklarda oynayan  çocuklar sair zamanlarda görünmez oluyorlar.  Bu görüntü ister istemez flu
sorulara yol aç›yor: Bu mekânlar›n sahipleri nerede, neden ortal›kta kimseleri göremiyoruz, neden so-
kaklar çocuksuz? Bu kocaman evlerde yaflayanlar niçin bu kadar yaln›z? Bu ve benzeri sorular Ame-
rikan toplumunda art›k kan›ksanm›fl olan boflanmalarla, hatta giderek aile kurumunun ortadan kalk-
mas›, yafll› ve genç kesimlerin birarada yaflamas›na imkân vermeyen sosyal düzen, bireyselleflme vs.
gibi olgularla cevaplanabilir. Ancak meselenin bütün bu sosyolojik tahlilleri aflan, “topra¤›n ruhu”yla
alâkal› bir taraf› oldu¤u muhakkak. Hayat ve düzen belki de biraraya gelmesi zor olan z›t kutuplar.
Canl›l›¤›n, hayat›n oldu¤u yerde kaos ve karmafla, düzenin oldu¤u yerde ise sükûnet ve hatta can s›-
k›nt›s› baflgösteriyor. 

Yankees Fenerbahçe, Red Socks Galatasaray

Dünyay› sarsan futbol efsanesinin hükmünün geçmedi¤i bir yer varsa o da Amerika’d›r herhalde. Bafl-

ta New York olmak üzere büyük flehirlerde  gazetelerin arka sayfalar›n› futbol y›ld›zlar› yerine beyz-
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bol, Amerikan futbolu ve daha gerilerden basketbol y›ld›zlar› doldurur. Basketbol Amerika’dan çok, ül-

ke içindeki bir az›nl›¤a, siyahlara mahsus olmas› hasebiyle ayr›ca üzerinde durulmal›d›r. Hemen her

kolejde, üniversitede ve flehirde irili ufakl› kurulan beyzbol tak›mlar› spor deyince akla beyzbol gele-

cek kadar fazlad›r. Beyzbolun ezelî rekabeti ise New York’un fl›mar›k Yankee’leri ile Boston’›n gururlu

Red Socks’lar› aras›nda sürüp gider. Amerikan futbolu haydi neyse diyelim, fakat flu beyzbolu anlaya-

bilen beri gelsin. Bir de¤nekle topa vurup h›zla koflan adamlar ve onlar› heyecanla takip eden onbin-

ler, milyonlar. Y›llarca üst üste flampiyon olan Yenkee’ler taraftar›n›n çoklu¤u, fanatizm biçimi ve ya-

flam tarz›yla bizde Fenerbahçe’yi hat›rlat›yor. Daha baflar›s›z olmas›na ra¤men daha elit bir görüntü

arzeden Red Socks ise ezelî rekabette Galatasaray’› temsil eder. Bir sosyolog gözüyle bak›l›rsa, bu re-

kabetin taraflar› üzerinden Amerika’n›n genel sosyal dokusu ve bu dokunun davran›fl biçimleri, temel

özellikleri hakk›nda epeyce malûmat edinmek mümkündür. Hatta bu tak›mlar üzerinden Amerika’daki

iktisadî yap›, sermaye-mafya ba¤lant›lar›, spor-siyaset iliflkileri üzerine hayli spekülasyon yap›labilir

ki, Fenerbahçe-Galatasaray muhabbetinden geri kalmaz. 

Sistemiçi dinamikler: New York-Boston ekseni

Yankees ile Red Socks demiflken, biraz ciddiyet tak›n›p Amerikan sistemi üzerine konuflabiliriz. New

York flehri, Holywood filmlerinin girifl fragman› haline gelen Manhattan Adas› ve bu aday› çevreleyen

Quinns, Bronx ve Brooklyn’den ibarettir. Dünyan›n en yüksek binalar›, müzeleri, kültür-sanat faaliyet-

leri, sinemalar› ile gerek sermayenin, gerekse gösteri dünyas›n›n merkezidir New York. Her ne kadar

politik baflkent Washington ise de, bizdeki ‹stanbul-Ankara denklemi gibi, New York da Amerika’n›n

gerçek baflkentidir. 

New York’la spordan siyasete, e¤itimden spora pek çok alanda rekabet halinde olan daha kuzeydeki

Boston ise, a¤›rbafll› ve sakin edas›yla tipik Amerikan flehrinden çok bir ‹ngiliz flehrini and›r›r. Güney’in

milliyetçi-muhafazakâr a¤›rl›¤›na karfl› Kuzey’in liberal-demokrat denge noktas›d›r. Bir yanda art›k

üniversite kimli¤ini aflarak markalaflan Harward, bir yanda dünyan›n her yerinden bilim adamlar›n›n

topland›¤›, bilim dünyas›na yön veren MIT ve irili ufakl› birçok koleji ve üniversitesiyle Boston da Ame-

rika’n›n kültür baflkentidir. 

New York’a çok yak›n bir yerde New Haven’da Yale, Cumhuriyetçilerin; Boston’da Harward ise Demok-

ratlar›n “arka bahçesi”dir. Bu nedenle her seçim Demokratlar-Cumhuriyetçiler aras›nda oldu¤u kadar,

biraz da Kuzey-Güney, yahut Boston-New York aras›ndad›r denilebilir. 

New York New York

New York’un en önemli özelli¤i, her insana baflka bir hikâye anlatmas› belki de. Bu flehir kendisine her

gelene türlü türlü yalanlar m› uydurur, yoksa flehir seyredeni yans›tan bir ayna m›d›r, bilinmez. Bir ya-

zar New York hakk›nda flöyle yazar: “New York’u dünyadaki bütün flehirlerden ay›ran temel bir özel-

li¤i vard›r. New York flehir kavram›n› en çok hakeden, belki de flehir say›labilecek biricik flehirdir. Çün-

kü, bu flehirde pastoral bir veche asla bulunmaz. Milimetresi, miligram› hissedilmez k›rsall›¤›n. Sap›-

na kadar, tepeden t›rna¤a flehirdir. E¤er bu yeryüzünde tek bir flehir varsa, oras› New York’tur.”. Ay-

n› yaz›da yazar New York için “‹ptila yaratan, tiryakili¤e sebep olan flehirler vazgeçilmez flehirlerdir,

New York da öyle bir flehirdir” diyor. Yazar›n New York’la ilgili söyledi¤i ikinci hususa, yani iptila ya-

rat›c›l›¤›na söylenecek bir fley yoktur, çünkü zararl› maddeler de tiryakili¤e yol açabilir. Fakat birinci

k›s›m için çok fley söylenebilir. Bir flehri “metafizi¤inden” kopararak de¤erlendirirsek geriye kuru

yapra¤›, tafl› topra¤› kal›r ki, insan› tatmin eden bunlar de¤ildir. Bu nedenle bir flehri önce metafizik

cihetinden temafla etmelidir. Mesela Bursa’n›n, Saraybosna’n›n, Kudüs’ün, Semerkand’›n, Medine’nin

nihayet ‹stanbul’un metafizik boyutu flehrin her köflesine, her meydan›na, mevsimine, gündüzüne, ge-

80

S
ey

rü
se

fe
r

GENEL BULTEN 58  11/24/05  5:48 PM  Page 80



cesine, mimarîsine,  silüetine kadar siner. New York’ta metafizi¤in dinginli¤i ve sükûneti yerini dün-

yevî bir flaflaaya terk etmifltir. New York meydans›z, çeflmesiz, tepesiz, da¤s›z bir yerdir. Ne okyanu-

sa dökülen iki nehir, ne de okyanusun flehri saran kollar› flehirle bütünleflebilmifltir. fiehirle suyun bu

kadar birbirine mesafeli durdu¤u baflka bir yer var m›d›r? Dünyan›n en ünlü meydan› Time Square ise,

zannedildi¤i gibi meydan de¤il, devasa ekranlar›n, gökdelen boyutlar›nda ›fl›kl› reklâm panolar›n›n yol

açt›¤› kaostan oluflan birkaç caddeden ibarettir. Bu nedenle New York yaflanacak bir “flehir” de¤il, ge-

zilip görülecek, geçilip dönülecek bir cambazhane, bir sirk, bir gösteri salonu, bir berzaht›r. Bu ber-

zah›n cezbedici ve orijinal yan›, teslim etmeli ki, her milletten, dinden, kültürden, dilden bir rengi ba-

r›nd›rmas›, bunlar› içiçe ve ahenkle bar›nd›rmas›d›r.  Yolculuk etti¤iniz bir metro vagonunda en az 7-

8 lisan› duyma imkân› ancak bu flehirdedir. Herhangi bir soka¤›n bafl›nda durup befl dakika içinde Ya-

hudi, Hintli, Budist, Müslüman, Afrikal›, Asyal›, ‹spanyol, Alman, Arap, Acem her çeflit ›rktan ve dinden

insan› ancak bu flehirde görebilirsiniz. Bir cadde üzerinde Meksika mutfa¤›ndan ‹talya mutfa¤›na tür-

lü türlü yeme¤i burada yiyebilirsiniz. Ancak bütün bu dinamizme, çeflniye, cümbüfle ra¤men New York

yaflanacak bir flehirden çok daimi bir “panay›r”d›r. 

Naseeb.com, bekârl›¤a son
Ev arkadafl›m Suheib Soultan’›n hay›rl› ifli için Hartford’dan yollara düflüp New York’a geliyoruz. Müs-
takbel yengemiz Arshie, Pakistan kökenli bir ailenin büyük k›z› olarak Brooklyn’de do¤mufl, burada
okula gitmifl, flimdi üniversiteye devam eden genç bir Müslüman han›m. Naseeb.com’da görüflen ve
anlaflan çift, daha sonra fiilen tan›flm›fl, evlenmeye karar vermifl. Ailelerin oluru da al›n›rsa ne âlâ. On-
lar akflam için haz›rl›k yaparken ben etraf› dolaflmaya ç›k›yorum. Mahnattan’da oldu¤u gibi burada da
ilk göze çarpan fley Asyal›s›, Afrikal›s›, güneylisi, kuzeylisi ile çok kültürlü, çok milletli bir renklilik, ha-
reketlilik. Etrafta a¤lama duvar› resimlerinden ç›km›fl gibi gezen çok say›da Yahudi, yanlar›nda beyaz
gömlekleri, kulaklar›n›n yanlar›ndan sarkan favorileriyle erkek çocuklar›, siyah elbiseleriyle k›z ço-
cuklar› dolafl›yor. Hemen yak›ndaki parkta bak›ml›, çiçeklerle kapl›, sürekli mumlar›n yand›¤› bir Yahu-
di an›t mezarl›¤› Nazilerin öldürdü¤ü çok say›da Yahudiye ithaf edilmifl. Anlafl›lan buras› Ruslar›n, As-
yal›lar›n yan› s›ra daha çok Yahudilerin yaflad›¤› bir yer. Fakat beni bu milletler cümbüflünün yol açt›-
¤› rüyadan tan›d›k bir ses uyand›r›yor: “Hatas›z kul olmaz” diyor Orhan Gencebay, ayn› tondan oku-
du¤u flark›lar, Brookliyn sahiline do¤ru yank›lan›yor. Sesin geldi¤i yere do¤ru yöneliyorum. ‹ki kap›s›
aç›k bir arabada, dalg›n dalg›n denizi seyreden bir gençle göz göze geliyoruz. Selam fasl›ndan sonra
üç dakikada anlat›yor hikâyesini. Afganistan’da Lejyonerlik yapm›fl, biraz para kazan›p New York’a gel-
mifl, flimdi Türkiye’ye dönmeyi düflünüyor. Normal bir Türk gibi ad›m›z› bile sormadan ayr›l›yoruz. Sa-
de bir yemek eflli¤indeki k›z evi ziyaretimiz hay›rla neticeleniyor. Birkaç hafta içinde aileler biraraya
gelerek dü¤ün gününü kararlaflt›r›yor. 

Suheib’in maceras›na efllik ederken, bir yandan da Amerika’daki Müslümanlar›n, bilhassa genç neslin
yaflad›¤› pratik sorunlara flahit oluyorum. Genç k›zlar ve erkeklerin meflru ortamlarda tan›fl›p görüfl-
meleri, dü¤ün yapma tarz›, bu süreçler içindeki aflamalar çok say›da belirsizlikler, keyfîlik ve zorluk-
larla dolu. Zorluk, özellikle 11 Eylül sonras› Amerikan toplumunda Müslümanlara yönelik bak›fl aç›s›n›n
olumsuzlaflmas›ndan çok, Müslümanlar›n kendi iç dinamikleriyle ilgili. Gündelik hayatla ilgili s›k›nt›lar
özellikle birinci ve ikinci dünya savafllar›n› takiben bu topraklara hicret eden çok say›da mezhep ve
kültürün kaba bir derlemesinden oluflan “muamelat”›yla, Amerika’da yaflayan Müslüman az›nl›¤›n bu
topraklara has bir kültür, bir gelenek oluflturamamas›ndan kaynaklan›yor. fiiirden müzi¤e, f›k›htan mi-
marîye kadar hayat› kuflatan sosyal, kültürel, estetik, dinî-felsefî hemen her alanda eflzamanl› olarak
yerel ihtiyaçlar› karfl›layacak, evrensel ilkelere ba¤l› kalacak, kendi zerafetini ve biçimini oluflturacak
acil bir “çözümleme” gerekiyor. Amerika’da Müslümanlar›n varl›¤› geri döndürülemez, durdurulamaz
bir vak›a ise, burada geliflip yeflerecek, özgün bir ‹slâm kültürünün inflas› da baflta bu topraklarda ya-
flayanlar olmak üzere bütün ‹slâm Dünyas›n›n vazifesi olsa gerek.
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Ademo¤lu dilinin alt›nda gizlidir.
Bu dil can kap›s›na perdedir

Bir padiflah ucuza iki köle sat›n ald›. Onlardan birisiyle bir iki söz konufltu. 

Köleyi anlay›fll›, zeki ve tatl› sözlü buldu. Zaten fleker gibi dudaktan ancak fleker
flerbeti zuhur eder. 

Ademo¤lu dilinin alt›nda gizlidir. Bu dil can kap›s›na perdedir. 

Bir rüzgâr esti de kap›y› kald›rd› m› evin içinde ne varsa görürüz.

O evde inci mi var, bu¤day m›.. alt›n hazinesi mi var, yoksa y›lan ve akreplerle mi dolu? 

Yoksa içerde hazine mi var da kap›s›nda y›lan beklemekte? Çünkü alt›n hazinesi bekçi-
siz olmaz. 

Köle, düflünmeden öyle söz söylemekteydi ki baflkalar› befl yüz defa düflünür de ancak
öyle söz söyleyebilir. 

Sanki içinde deniz var, deniz de bafltanbafla söyleyen incilerle dolu.. 

Ondan parlayan her incinin nuru, Hak ile bât›l› ay›r›r.

Kur’an’›n nuru da Hak ile bât›l› zerre zerre farkeder, bize gösterir. 

O incinin nuru, gözümüzün nuru olsayd› suali de biz sorard›k, cevab› da biz verirdik. 

Gözünü e¤rilttin de onun için ay› iki gördün, iflte bu bak›fl, flüpheye düflüp sual sormaya
benzer.

Gözünü do¤rult da aya öyle bak ki tek göresin. ‹flte cevab› da bu!

Düflünceni do¤rult, iyi bak. Çünkü düflünce de o incinin p›r›lt›lar›ndand›r. 

Kulaktan gönüle do¤an her cevaba göz; onu b›rak, cevab› benden duy, der.

Kulak vas›tad›r, vuslata erense göz. Göz hal sahibidir, kulaksa dedikoduda!

Kula¤›n duygusu s›fatlar› tebdil eder, halbuki gözlerin apaç›k görgüsü, mahiyetleri bile
de¤ifltirir. 

Ateflin varl›¤›n› sözle bildin, bu varl›¤a sözle yakîn hâs›l ettinse piflmeyi iste, sözden
kalma.

Yanmad›kça o bilgi, Aynel Yakîn de¤ildir. Bu yakîni istiyorsan atefle dal.

Kulak, hakikate nüfuz ederse göz kesilir. Yoksa söz kulakta kal›r, gönüle tesir etmez. 
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I. Vaazların Meşrûiyet Aracına Dönüşmesi

Vaazlar ve Cuma hutbeleri, İslâm tarihinin
hemen her döneminde, dinî hükümlerin an-
latılması yanında, doğrudan veya dolaylı ola-
rak siyasî muhteva da taşımıştır. Fakat iktidar
ve muhalefetin vaaz ve hutbelerde ya da bu
adı taşıyan kitap ve yazılarda mücadele ver-
meleri, bu yolla meşrûiyet aramaları yakın
zamanların ürünüdür ve “halka gitme” ve
“dil”le de alakalıdır:

Bir cerîdeyle hemen başlayıverdim vaaza,

Zaten en başlıca yol halkı budur ikâza

Medeniyetteki insanlar için matbuât,

Şimdi kürsîlerin en yükseği, lakin heyhât.

Mehmed Akif’in şiirindeki bu dörtlük, “cerî-
de”nin (gazete ve dergi) vaaz yerine geçmesi,
matbuatın en yüksek vaaz kürsüsü olarak al-
gılanması ve bunun değişik amaçlar için kul-
lanılması açısından din-siyaset ilişkilerini
anlamada önem arz etmektedir. II. Meşruti-
yet’in ilanından sonra vaaz ve hutbelerin
hem siyasî kullanım alanında hem de kulla-
nım tarzında büyük bir genişleme olmuştur.
Okuma-yazmanın sınırlı olduğu ve gazetele-
rin halk katında itibarlı olmadığı bir ortamda,
özellikle hutbelere özel bir önem atfedilmek-
tedir. Bu bağlamda vaaz ve hutbeler aracılı-
ğıyla ulaşılmak istenen hedefler birbiriyle
bağlantılı olarak üç şekilde ele alınabilir:

1. Medeniyet ve terakkînin önündeki dinî
muhtevaların kaldırılması.

2. Meşrûtiyetin meşrû bir yönetim tarzı oldu-
ğunu halka anlatmak ve muhalif düşünceleri
etkisiz hale getirmek.

3. İttihat ve Terakki Cemiyeti (Fırkası) başta
olmak üzere siyasî partilerin bir faaliyet alanı
olarak ders, konuşma veya kitap şeklindeki
vaaz, hutbe ve irşadlar.

Siyasî ve sosyal olaylarla bağlantılı olan, dö-

nemin anlaşılması için bize ipuçları veren bu

tür vaazların incelenmesi siyaset ve din ilişki-

si, dönemin siyasî kavramlarındaki dönüşü-

mü yansıtması bakımından oldukça önemli-

dir. Manastırlı İsmail Hakkı, Mehmed Akif,

Said Nursî, Ali Suavi ve Tunalı Hilmi gibi bu

devrin en meşhur simaları zaman zaman bu

usûlü kullanmışlardır. Modernleşme döne-

minde bu temayül çerçeve ve muhtevası ile

araçlarının -matbaanın ve kolay çoğaltılabi-

len yazılı evrakın devreye girmesi bu noktada

dikkate değer bir gelişmedir- ve etkilerinin

daha geniş ve yaygın hale gelmiş olduğunu

görmekteyiz.1 Ulemanın, talebe-i ulûmun,

vâizlerin meşrûtiyeti anlatma meselesinde

yardıma çağrılması bu dönemin bir ürünü-

dür. Nitekim üç ayların yaklaşması dolayısıy-

la imamet, hitabet ve vaaz hizmetleri için

Anadolu’ya ve Rumeli’ye dağılacak olan tale-

be-i ulûma nasihatlerde bulunan Mustafa

Sabri Efendi, halkın kalplerini meşrûtiyete

ısındırmak, meşrûtî idarenin şeriata uygun

olduğunu anlatmak, faydalarını sıralamak,

meşrûtiyetle istibdadın farkını bile anlaya-

mayan avâmın fikirlerini aydınlatmak gibi

konuların da vaazlara dâhil edilmesi gereği

üzerinde durmaktadır. Babanzâde Ahmed

Naim de bu konunun önemi ile ilgili bir yazı

kaleme almış,2 ve dönemin siyasî şartları göz
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* Bu çalışma, 25-26 Ocak 2003 tarihinde düzenlenen Bilim ve Sanat Vakfı XI. Öğrenci Sempozyumu’nda tebliğ
olarak sunulmuştur.

1 Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyet’inde vaaz formunda işlenen risalelerin dökümünü görmek için bkz. İs-
mail Kara, “Vaazların kamuoyu ve meşrûiyet aracına dönüştürülmesi”, İslamcıların Siyasi Görüşleri, İstan-
bul, İz Yay. 1994, s. 87-93.
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önüne alındığında vaizliğin çok ciddi bir so-
rumluluk gerektirdiğini belirtmiştir. Hatta
Beyanü’l-Hak dergisinde Mehmet Şakir Efen-
di’nin İrşâdu’l-Gâfilîn adlı vaaz kitabı talebe-
i ulûma tavsiye edilmiştir. Bu konuyla bağ-
lantılı olarak Şemseddin Günaltay’ın şu tekli-
fi son derece ilginçtir:

“Fi’l-hakîka İstanbul ve taşralarda yüzlerce

dersiâm efendiler, birçok hakikî âlimler du-

rurken sermaye-i irfanları harekeli Köroğlu

kitabını müşkilâtla heceleyebilmekten iba-

ret olan sürü sürü cehelenin halka vaaz u

nasihat namına zehir saçmalarına meydan

verilmektedir ki bi’t-tabiî bunun mesuliyeti

Dersaadet’te Bâb-ı Meşihat’a, taşralarda da

müftî ve nâib efendilere râcidir. 3(...) Vaaz u

nasihat kürsülerini ihtiyacât-ı asrîyi müd-

rik, dimağı huzme-i irfan, kalbi nur-ı iman-

la mâlî hakikî ulemâya tahsis etmelidir. 4

Bab-ı Meşihat’in mühim vezâifinden biri de,

bir taraftan asrın irfanıyla mücehhez zevata

esasât-ı aliyye-i İslâmiyye’ye muvâfık mevı-

za kitapları tertip ettirmek, diğer taraftan da

hurafelerle mâlî mecmuaları toplattırarak

ihrâk bi’n-nâr eylemek olmalı değil midir?

Asırlarca millet-i İslâmiyye’nin yanmasına

sebep olan bu kitaplar, şüphe yok ki şer‘an

ihrâk bi’n-nâr cezasına çoktan istihkâk-ı

kesb etmişlerdir.”5 (vurgular bize ait)

Bu dönemin dili incelendiğinde, mehdî-i
hürriyet, ka‘be-i hürriyet gibi isimler yanın-
da, Meşrûtiyet öncesi Selanik’inin “devr-i is-
tibdad”, meşrûtiyet dönemi Selanik’inin
“devr-i sâdık”, çetesiyle dağa çıkan kol ağası
Niyazi Bey, Enver Paşa ve Eyüp Sabri Pa-
şa’nın “kahraman-ı hürriyet ve mücahid-i
hürriyet”, cemiyet lehine nutuklar atan
Ömer Naci Bey’in “hatîb-i şehîr”, cemiyet
azalarının “ihvân”, Midhat Paşa’nın “şehîd-i
hürriyet”, muhalefet tarafının da “irticâ” şek-
linde isimlendirildikleri dikkat çekmektedir.6

A. Ulemaya Verilen Rol

İttihat ve Terakki’nin önde gelen simaların-
dan birisi olan Tunalı Hilmi’nin hutbesinde

II. Abdulhamid ve icraatı ağır tenkitlere ve ka-
ralamalara maruz bırakılırken, diğer taraftan
da bunu gerçekleştirmek için desteğinin sağ-
lanması çok önemli olan ulema, hem tenkit
ve taciz hem de tazîz ve teşvik edilmektedir.
Tazîz ve teşvikler, gerçek (geçmişte olan, şim-
di de olması gereken) ulemaya dönüktür. Çift
taraflı bu tespit ve temayüller aynı zamanda
dönüştürmeyi esas alan yeni bir ulema proje-
si olarak da görülebilir. Yeni proje, ulemanın
aktif desteğini muhalefetin yanına almak, bu
mümkün olmadığı zaman da ulemayı mevcut
statüsünden ve etkili/belirleyici konumun-
dan uzaklaştırmaktır. Çünkü ulema mevcut
yerinde kaldığı müddetçe iktidara karşı yürü-
tülecek olan muhalefetin meşrûluğu tartış-
malı olmaya devam edecek ve halkın üst dü-
zeyde katılımı da sağlanamayacaktır. Muhale-
feti doğrudan desteklemeyen ulema ise kötü-
lüklerin sembolü II. Abdülhamid ve onun ic-
raatının yapışık bir parçası, bulaşığı ve besle-
mesi olarak tasvir edilmektedir. Bu doğrultu-
da bir “hocanın atacağı nâra ise nidâ-yı hâtifî
makamında telakkî oluna geldiği için birden
binleri bulur, binaenaleyh zulmün izâlesi hu-
susunda ne bu kadar müşkilâta uğranılır, ne
de hesapsız kurbanlar verilir” denilerek aktif
bir ulema siyaseti uygulanmaktadır.7

B. Kavramların Muhtevası

Tanzimatçılar, Batılı kurumları Osmanlı top-
lumuna yerleştirmeye çalışırken, bu kurum-
ların temelini oluşturan Batı düşüncesi ve ge-
leneklerine yabancı idiler. Reform çabaları
bütün hızıyla ilerlerken Osmanlı toplumun-
da Batı düşüncesi çok zayıf karşılıklar bul-
muştur. Buna karşı uygulanan reformların
ürünü olarak beliren yeni kurumlar ve yeni
vasıtalar “eski”ye yeni bir canlılık, yeni bir
hamle gücü kazandırmıştır. Modern kurum
ve araçlar bazen geleneksel yapıların yeniden
üretilmesine de hizmet edebilmektedir. Tan-
zimat döneminde bu paradoksun örnekleri
çoktur. Tanzimat mektepleri ve matbaanın
gördüğü işlev bunun en çarpıcı örneğidir.8

Matbaa, yeni fikirlerden ziyade, yerleşmiş
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2 a.g.e., s.114 -115.

3 M. Şemseddin [Günaltay], Hurafattan Hakikata, İstanbul, Tevsi-i Tıbaat Matbaası, 1332 s. 268.

4 a.g.e., s. 268.

5 a.g.e., s. 271.

6 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul, TürkiyeYay., 1972, c. 4, s. 364.

7 Bkz. İsmail Kara, “Ulema-Siyaset ilişkilerine dair metinler – II Ey Ulema! Bizim gibi konuş!, Divan, sayı: 7,
1999/2, s. 67-71.

8 Mümtaz’er Türköne, Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu, İletişim Yay., 1991, s. 53.
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hâkim dünya görüşünün yeniden üretilmesi-
ne hizmet etmiştir. Fakat üzerinde durulma-
yan diğer bir husus da, geleneksel yapıların
modern kurumların oluşturulmasında ifa et-
tiği fonksiyondur. Yeni Osmanlı’ların demok-
rasi kavramını ve bu kavramın mütemmim
cüzlerini, “meşveret”, “şûra”, “ehl-i hall ü akd”
gibi İslâmî gelenekten süzülmüş kavramlarla
karşılamaya çalışmaları buna örnek olarak
verilebilir. Bu geleneksel kavramların içleri
yeni bir muhteva ile doldurulmuştur.9

C. Manastırlı İsmail Hakkı Efendi ve Vaazla-
rının Önemi

Manastırlı İsmail Hakkı, II. Meşrûtiyet ilan
edilinceye kadar İstanbul’un en önemli vaiz-
lerinden ve ilmine itibar edilir hocalarından,
kelam ve tefsir derslerinin başarılı muallimle-
rinden biridir. Mahir İz, hatıralarında Manas-
tırlı hakkında şöyle yazmaktadır: “İstanbul’da
ulema-yı sitte dedikleri altı büyük âlim var-
mış ki, bunları şöyle sıralarlar: Manastırlı İs-
mail Hakkı Efendi (Ayasofya kürsî şeyhi ve
sonradan ayân azâsı), Tikveşli Yusuf Efendi,
Tokadî Şakir Efendi, Ders Vekili Halis Efendi,
Mecelle şârihi Atıf Bey, Ders Vekili Muğlalı Ali
Rıza Efendi.”10 Ulema ve İstanbul halkı ara-
sındaki büyük şöhretine selâtîn camilerindeki
vaizlikleriyle ulaşan (vaizliğe Manastır’dayken
başlamıştı) Manastırlı, sırasıyla Dolmabahçe,
Süleymaniye, Sultanahmet ve Ayasofya vaizli-
ği (kürsü şeyhliği) yaptı. II. Meşrûtiyet’in ila-
nından sonra Ayasofya’da yaptığı siyasî muh-
tevalı ve İttihatçıları açıkça destekleyen; mu-
haliflere, hususen de İttihâd-ı Muhammedî
Cemiyet’ine ve 31 Martçılara sert ve ağır ten-
kitler yönelten vaazları Türkiye’de din-siyaset
ilişkilerinin tarihi açısından son derece
önemlidir. II. Meşrûtiyet’in ilanından sonra
Meclis-i Ayân azalığına tayin edilen Manastır-
lı, 31 Mart hadisesinden sonra II. Abdülha-
mid’in azli meselesinde etkin görevler üstlen-
di. Sahip olduğu şöhreti, daha çok II. Meşrûti-
yet sonrasında Ayasofya Camii’nde yaptığı si-
yasî içerikli vaazlara borçlu olan Manastırlı,
Sırât-ı Müstakîm-Sebilürreşâd ekibi içerisin-
de yer alması ve vaazlarının Eşref Edip tara-

fından kaydedilerek bu mecmuada yayımlan-
ması sayesinde etki ve nüfuzunu daha da ar-
tırmıştır. Bu vaazlarda ve bunlara paralel gi-
den yazılarında, hikmet-i hükümeti kollaya-
rak ve fitne kavramı etrafında muhalefeti ge-
rileterek geleneksel İslâm siyasî söylemini
sürdüren Manastırlı, siyasî kavramların yeni-
den tarif edilmesi ve yorumlanmasında, özel-
likle de meşveret-şûra, hürriyet, müsâvât,
uhuvvet gibi yükseliş gösteren mefhumların
içlerinin doldurulmasında modernist bir te-
mayül göstermektedir. Bu metinlerde II. Ab-
dülhamid ve istibdad karşıtlığı ile İttihatçılık
taraftarlığı da çok güçlü bir şekilde kendini
göstermektedir. Abdulah Cevdet tarafından
tercüme edilen Dozy’nin Tarih-i İslâmiyet’ine
karşı yazdığı ve Hak ve Hakikat adıyla kitapla-
şan tenkitleri de hem oryantalistlerin yaptık-
ları çalışmaların nasıl değerlendirildiği, hem
de modern tarih telakkîlerinin çağdaş Müslü-
man aydınları nasıl ve ne ölçüde etkilediği
noktasında kayda değer bir kaynaktır.11

II. Vaazların Meşrûiyet Aracına
Dönüşmesine Bir Örnek:
Manastırlı İsmail Hakkı’nın Vaazı

A. Manastırlı’nın Vaazının Muhtevası

1. Osmanlı modernleşmesi tarihinde ulema-
nın, İttihat ve Terakkî hareketi içinde/yanında
yer alarak -halife-sultana, mevcut rejime kar-
şı- siyasî muhalefet hareketlerinde önemli bir
unsur olduğuna şâhit olmaktayız.12 II. Meşrû-
tiyet ilan edildikten sonra, Ayasofya’da kılınan
ilk Cuma namazından önce Manastırlı tara-
fından îrâd edilen aşağıdaki vaazın incelen-
mesi, yukarıdaki konunun biraz daha açıklık
kazanması açısından faydalı olacaktır kana-
atindeyiz. Vaaz içerisinde İttihat ve Terakkî
mensuplarını öven, bu noktada âyet-i kerî-
meleri delil olarak kullanan, İslâm tarihinden
aldığı kesitleri Temmuz inkılabıyla özdeşleşti-
ren kısımları şu şekilde ortaya koymak müm-
kündür:

“Ümmet arasında ciddiyetle, fetânet ve kiyâ-
setle fevkalâde namusuyla temeyyüz etmiş
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9 a.g.e., s.103.

10 Mahir İz, Yılların İzi, Kitabevi Yay., 1990, 2. baskı, s.127.

11 İsmail Kara, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, YKY Yay., 1999, İsmail Hakkı (Manastırlı)
mad., s. 671-672.

12 Bu konuyla ilgili olarak bk. İsmail Kara, “Ulema-Siyaset ilişkilerine dair önemli bir metin: Muhalefet yap-
mak / Muhalefete katılmak”, Divan, sayı: 4, 1998/1, s. 1-25, Kara, “Ulema-Siyaset ilişkilerine dair metinler-
Ey Ulema! Bizim gibi konuş!”, Divan, sayı: 7, 1999/2, s. 65-134.
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birtakım erbab-ı hamiyet pek çok çalıştılar.
Bilhassa üçüncü ordunun bu babdaki mesaî-
yi ciddiyeleri hayret-efzâdır. Uykularını, ra-
hatlarını terk ettiler. Selâmet-i umûmiyye
için geceli gündüzlü çalıştılar. Akıbetü’l-emr
muvaffak oldular. (s. 4) Müessisleri dahi Al-
lah’a bin şükür etmeli ki, bu emr-i hayra Al-
lah onları sebep kılmış. Bu kadar efrâd ara-
sında bu işin hayyiz-i husûle gelmesi için
onları münasip görmüş. Bu işin eri onları
görmüş, daha doğrusu bu şerefe onları maz-
har kılmış. Ne büyük saâdet, ne büyük şe-
ref..! Allah’ın inayeti bu! Ey kahramanlar Al-
lah’a şükrediniz! (s. 4) Allah eğer bir kavmi
nâil-i refah, mazhar-ı saadet buyurmayı mu-
rad buyurursa ilham eder. Birtakım sebebler
hakl eder. Birtakım hamiyetperverler, kahra-
manlar ortaya çıkarır. Milletin terakkîsine,
İslâmiyet’in teâlisine onları sebep kılar. (s. 7)
Sağdan, soldan, aşağıdan, yukarıdan mülkü
harâb ettik. Fakat bu kütle-i zulüm, bu kütle-
i sefâhet arasında öyle hamiyetperver kahra-
manlar zuhûr etti ki, cihanı hayretlere dü-
şürdü. Ne hamiyet, ne hissiyat-ı necîbe! Ne
efkâr-ı ulviyye! Mağbut-ı melâik oldular. Bu
kadar mesaî, bu kadar gayret herkese mü-
yesser değil. Bu ilham-ı Rabbanî. (s. 7) İşte o
cemiyet-i ittihâd, o hamiyetmendân ahâli
böyle muvaffakiyetlerine mağrur olmamalı.
Allah’ın inayetinden bilmeli. (s. 7) O cemiyet-
i muhtereme hüsn-i niyetleri sayesinde maz-
har-ı hidayet oldular. Tevfik-i Rabbanî ken-
dilerine rehber oldu. Hiçbir mâniaya tesadüf
etmediler. Bu, Allah’ın büyük inayeti! Bu Ce-
nâb-ı Hakk’ın büyük lütf u keremi! (s. 8) Hem
o dağa çıkanlara hepsine eşkiya demekte ol-
maz. Çünkü maksatları bugün anlaşıldı. O
haller hep idare-i sâbıkanın tesir-i zulümkâ-
rîsi idi. O zulme sükût etmek, muvâfık ola-
mazdı. Hatta zulme karşı sükut etmek, acz u
meskenet göstermek şer‘an bile memnudur.
(s. 10)” (vurgular bize ait)

2. II. Abdülhamid hakkında sarf edilen sözler
kronolojik olarak takip edildiğinde dönemin
siyasî anlayışına göre kamuoyunda farklılık
arz etmektedir. 13 Meşrûtiyetin ilk günleri
için, padişahın yeni durumu içine sindirdiği,
Kanun-ı Esasî ve meşrûtiyet ilkeleri içinde
kalacağı yolunda birçok kişinin paylaştığı
tahmin ve ümitler olduğundan bahsedilebi-
lir. Manastırlı’nın vaazında da II. Abdülha-
mid’in aleyhinde bir söze rastlanmamakta-

dır. Lakin bu tavır 31 Mart’tan ve halife hal‘
edildikten sonra değişecektir.14 Bu vaazda is-
tibdadın faturası II. Abdülhamid’den ziyade
onun etrafındaki kişilere kesilmiştir:

“Bu sefer padişahımız hakikaten Kur’ân
mûcebince hareket buyurdular. Rasûlul-
lâh’ın tavsiyesi üzerine kemal-i mülâyemet-
le hiçbir şiddet ü unf göstermeyerek isr-i âlî-
i peygamberiyyeyi iktifâ ettiler. (s. 4) Padişa-
hımızın kalbini yumuşatan, gılzet ve kasvet-
ten muhafaza buyuran Allah’tır. (s. 4) Padi-
şah hazretleri daha bidâyet-i cülûsunda Ka-
nûn-ı Esâsiyye’yi vazetmişti. Fakat sonra işte
bazı hainler zincir gibi etrafını sardılar. Bin
türlü tesvîlât, bin türlü tahvîfât ile Kanûn-ı
Esâsiyye’nin tatbikine mani oldular. Padişa-
hımızı evham içine batırmışlardı. Yoksa pa-
dişahın fetânet ve kiyâseti, hissiyat-ı dinda-
rânesi bütün cihanca müsellem, musaddak-
tır. Kimsenin bunda şüphesi yoktur. (s. 7)
Gaddarlar müstehak oldukları cezayı görür.
Allah’ın mülkünden kaçılmaz. Pençe-i Rab-
baniyye’den kurtulmak olmaz. En büyük
müntakim Allah’tır. Mazlumların âhı yere
düşmez. Masumların feryadı reddolunmaz.
(s. 8) O melunlar nereye kaçsa yine kahr-ı
Rabbânî onlara yetişir. Azamet-i ilahiyyeyi,
celâl-i sübhaniyyeyi düşününüz. Buradan
kaçmakla kurtuldu denmez. Allah daha bü-
yük bela hazırladı onlar için. Onların mülev-
ves vücutlarını Allah bu memleketlerde ya-
şatmaz artık. Onlar nereye gitseler kendile-
rine müzâhir bulamazlar. Onlar için Avru-
pa’da teesüs imkânı  yok. Bütün o müte-
meddin devletler arasında öyle mülevves
vücutları toprağına bastıracak hükümetini
tarih-i insaniyyette lekelendirecek bir devlet
Avrupa’da yoktur, olamaz. Onlar için Afrika
çöllerinden başka melce’ yok. (s. 8) Lakin Al-
lah hâinlerin gafletini artırdı. Bunlar etrafı
güzelce sarıncaya kadar, daire-i nüfuzlarını
esaslı tahkîm edinceye kadar o zâlimler işin
hakikatini anlayamadılar.(s. 8) Mezâlimin
ref‘ine çalışmak farz-ı kifayedir. Yapmazsa
bütün ümmet mesul olur. Hepimiz müste-
hak oluruz belaya. (s. 11)” (vurgular bize ait)

3. Osmanlı Devleti, ayrı dine mensup, ayrı
ırktan gelen, ayrı diller konuşan toplulukları
asırlarca ve büyük bir başarı ile aynı siyasi ça-
tı altında tutabilmiş bir devlet olmasına rağ-
men, Avrupa devletleri ve Rusya’nın Osmanlı
tebaası içindeki gayrımüslim unsurların zayıf
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noktaları üzerine tesis ettikleri yeni ayrılıkçı
politikaları, milletler, cemaatler ve dinler
mozaiğinde çatlamalar meydana getirmiştir.
Balkanlar’da ve Arap ülkelerinde ortaya çıkan
yeni arayışlar bir taraftan milliyetçilik hare-
ketlerine ve istiklâl taleplerine yol açarken,
diğer taraftan da Osmanlı Devleti’ni kendi
bütünlüğünü muhafaza etmek için yeni poli-
tik arayışlara icbar etti. “İttihad” kavramı
uluslararası planda “pan” hareketlerine para-
lel bir anlam ve muhteva kazanmaya başlar-
ken (İttihâd-ı Osmanî, İttihâd-ı İslâm, İtti-
had-ı Etrâk) içte de “tefrika”yı ortadan kaldı-
rıcı, safları sıklaştırıcı sihirli bir kavram hali-
ne geldi. Tanzimat’la birlikte devletin resmen
yürütmeye başladığı ve müslümanlarla gay-
rımüslimlerin eşitliğini öngören “müsâvât”
politikaları, modernleşme yolundaki bir dev-
letin bilerek veya bilmeyerek “vatandaş”ları-
nı oluşturmaya yönelmişti.15 Manastırlı da
özellikle gayrımüslim tebaaya yumuşak dav-
ranmayı Osmanlıcılık siyasetinin gereği ola-
rak vaazında işlemektedir. Buna örnek olarak
da Medine’de Rasûlullâh’ın gayrımüslimlere
karşı muamelelerini gösterir. Hatta bu tarz
uygulamaların dinimizin emri olduğunu vur-
gular. Bunun tersini yapacakların ise Rasûlul-
lâh’ın düşmanı olacağını ve hasmı olarak iki
eliyle yakasına yapışacağını ifade eder. Bu
bağlamda hiçbir unsurun Osmanlı’dan ayrıl-
mayı istemediği dile getirilerek bütün unsur-
lardan seçilecek bir meclisin, devletin salahi-
yeti için şart olduğunu vaazında dile getirir.
Halbuki “zimmî” ahkâmında gayrımüslim te-
baanın hukuku tanınıp korunmakla beraber
müsâvât sözkonusu değildir ve bu uygulama
Tanzimat öncesinde de yoktur.16

“Mülâyemetle hareket esastır. Dürüst mu-
ameleden mücânebet lazımdır. Hele umum
işine karşı mülâyemet pek makul bir hare-
kettir. Hazret-i Rasûl-i Ekrem daima böyle
mülâyemetle muamele buyururlardı. (s. 3)
İslâm, Ermeni, Bulgar, Rum, Musevi... bü-
tün milletler birleşti. Bütün taasubât-ı di-
niyyeyi bıraktılar. Bütün münâferet-i kav-
miyyeyi unuttular. Anâsır-ı mütebâyineden
unsur-ı  vâhid teşkil ettiler. (s. 5) Şeriatımız
hürriyeti, adaleti, müsâvâtı emrediyor. İçi-
mizde milel-i gayrımüslime de var: Ermeni,
Rum, Bulgar, Musevi... Onlar da bu heyet-
ten cüz’dür. Onlar bize Allah’ın vedîasıdır.
Kendimizden ziyade onların hukukunu

muhafazaya çalışacağız. Zerre kadar renci-
de olmamalarına gayret edeceğiz. Dinimiz
böyle emreder. (s. 5) Hüsn-i muâmele saye-
sinde onların bize karşı muhabbetleri arta-
cak, kalpleri ısınacak. (s. 6) Münâsebât-ı
düveliyyeyi unutmayın. Sonra tebaaya sa-
kın zulmetmeyin. Hukukunu iptal etmeyin.
Ne büyük düstur! Bizim ne kadar hukuku-
muz varsa onlar da aynı hukuka mâlik Rum,
Bulgar, Ermeni, Musevi ne olursa olsun ma-
dem ki ahd-i saltanatta yaşarlar. Onları ser-
best bırakmalı. Onların menâfii‚ ‘ayn-ı me-
nafimiz. Mazarratları ‘ayn-ı mazarratımız.
Hiç ayrılmaz. Büyük dakîkadır bu mazarrat
gelen şeylerden sakının. Onlara gelen ma-
zarrat size de aittir. Cümlesini vikâye edin.
Emanet olsun size. Yakalarınızdadır elim.
En büyük hasmıyım onun, her kim bir zim-
mîyi horlarsa, hukukuna tecavüz ederse.
Demek biz onları muhafaza etmezsek Haz-
reti Rasûl-i Ekrem düşmanımız olur. (s. 6)
Nimeti nekbete tahvîl etmeyelim. Yollar
açıldı. Hep birlikte cins u mezhep tefrik et-
meyerek bu yolda yürüyelim. Bu sırât-ı
müstakimi takip edelim. Şimdi gelelim bu
cemiyet-i ittihâdiyyenin hizmetlerine. (s. 8)
Memâlik-i Osmaniye’de yaşamayanlardan
cins ü mezhep tefrik etmeksizin intihâb icra
edilmeli. Çünkü onlarda bu devletin eczâ-
sındandır. Onlar da Osmanlıdır. İstemez
hiçbirisi ayrılmayı. Ne Rumlar, ne Bulgarlar,
ne Ermeniler, ne Museviler. Altı yüz bu ka-
dar sene olmuş, bizimle karışık yaşamışlar.
(s. 10) Demek Hıristiyan mü’mini severmiş.
Buğz olmasa, insana, insanlığa muhabbeti
olursa neden sevmesin? (s. 10) Sonra içi-
mizde bulunan Yahudiler, Ermeniler var.
Mademki birlikte yaşıyorlar, hep bir vatan
kardeşiyiz. (s. 11) Tebaa-yı gayrımüslimeye
zulmedenlerin hasmı benim. Bu hürriyet,
bu uhuvvet hepimize şâmildir. Menfaatimiz
müşterek. Hor bakmamalı, daima muâve-
net etmeli ki hürmet göresin. (s.13) Bir ka-
vim ki Yahudi olsun, Hıristiyan olsun, Me-
cusi olsun, putperest olsun velev Kıpti ol-
sun, mademki dininize taarruz etmiyor,
dünyanıza taarruz etmiyor; zannetme ki
onlara adaletle muâmeleden Allah mene-
der. (s. 13) Böyle kimselere müşfikâne mu-
âmele edin. Hastasını ziyarete git, cenaze-
sinde bulun! Yalnız işte âyinine iştirâk etme!
Bizzat Rasûlullâh gider, hastalarını ziyaret
eder, cenazelerinde bulunurdu. (s. 14)”
(vurgular bize ait)
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4. Terakkî kavramı vaaz içerisinde farklı yönle-
riyle işlenmiştir. Meşrûtiyet ilan edilmeden
önce Devlet-i Âl-i Osman’ın inhitat içerisinde
bulunduğunu, az kalsın yerle bir olacağını
söyleyen Manastırlı, cemiyet-i muhteremenin
devreye girmesiyle mevcut durumun/çökü-
şün düzeldiğini belirtir. Fakat daha iyi bir ko-
numa yükselmek için devletlerarası münase-
betlere dikkat edilmesinin elzem olduğunu
söyler. Gayrımüslim unsurların yardımıyla te-
âlî edilebileceğini ifade eden Manastırlı, bu
terakkîden İngiltere ve Fransa’nın dahi mem-
nun olduğunu söyler. “Terakkî”nin tüm vatan-
daşların desteği ile olabileceğini anlattıktan
sonra cemaatten kavlen ve fiilen şükretmele-
rini, cemiyet için dua etmelerini talep eder:

“Husûsen bu devirde bütün cihan terakkî et-
miş. Fen sayesinde neler, ne silahlar icad
olunmuş. Onun için münâsebât-ı düveliyye-
yi muhâfaza edin. Komşularınızla hoş geçi-
nin. (s. 6) Sefîne-i hükümet muktedir, emin
ellere geçecek, İnşaallah yakında hükümet-i
âliye pek ziyade teâlî edecek. (s. 6) Allah eğer
bir kavmi nâil-i refah, mazhar-ı saadet bu-
yurmayı murad buyurursa ilham eder. Birta-
kım sebepler halk eder. Birtakım hamiyetper-
verler, kahramanlar ortaya çıkarır. Miletin te-
rakkîsine, İslâmiyet’in teâlîsine onları sebep
kılar. (s. 7) İşte bir İngiltere var ki, hakikaten
bu hürriyetten memnundur. Müdaheleyi ar-
zu etmez. Varsın ilerlesinler. Kendi kendileri-
ne adam olsunlar. Terakkî etsinler. Böyle di-
yor, bu hiss-i âliyi besliyor. Diğer taraftan
Fransa da öyle. Onlar da bu hürriyeti mem-
nuniyetle telakkî ederler. (s. 7) Mebusların
toplanmasında iş değil, idare etmek, hüsn-i
istimâl eylemek lazım. Milletlerin alkışları zi-
yade olursa vükelânında ihtimamı ziyade
olur. Ona göre terakkî, teâlî yüz gösterir. Az
zaman içinde, birkaç sene zarfında zararları-
mızı telâfi ederiz.“ (s. 9) (vurgular bize ait)

5. Meşrûtî idare Kanûn-ı Esâsî’yi zaruri ve
vazgeçilmez kıldığı kanaatine varıldığı için
“İslâmcılar”ın birçoğu tarafından Kanûn-ı
Esâsî şer‘î ve meşrû bir hale getirilmiştir.17

Manastırlı da Kanûn-ı Esâsî’yi Kur’ân’ın
münderecâtından alınmış bir uygulama ola-
rak görmektedir.18 Kanûn-ı Esâsî şer‘î bir gö-
rünüşe sahip olmasaydı, yaşama ve uygula-
ma şansına sahip olamazdı. Kanûn-ı Esâ-

sî’nin uygulanmasında ulemanın rolü inkar
edilemez19 ve bu ulemanın en önemlilerin-
den birisi de Manastırlı’dır:

“Bir memlekette ki efkâr-ı umumiyye yok,
daima büyükler küçükleri ezer, insan sayıl-
maz onlar. Devlet-i Âliye Avrupa komisyon-
larında insan sıfatıyla anılmazdı. En âdi mil-
letleri millet sayarlardı. Bizi insan saymaz-
lardı. Bir iki kişinin idaresi altında yaşarlar,
insan mı onlar, bu mu insanlık? Böyle derler-
di. Vükelâ mebusâna tâbi, Kanûn-ı Esâsî var,
Mebusân var. Teşekkül eder. Vazifesini yapar.
Herkes müsterih yaşar. Hukukun muhafaza-
sında emin, zulüm yok, istibdad yok. İnsan-
lık böyle olur. Rahatını bilecek. Gününü, sa-
atini bilecek. (s. 7) Yakında Meclis-i Mebusân
teşekkül edecek. O vakit her şeyler hallonu-
lacak. Oraya milletin vekilleri toplanacaklar.
Orada şahsiyet, ağrâz-ı nefsâniyye olmaz,
orası bir merkez-i adalettir. Onun mukarre-
râtından herkes memnun olacaktır. (s. 8) Bu
hürriyet milletle, milletin ittifakıyla hâsıl ol-
du. İşte bunlar okunmalı. İşitilmeli. Bu
hüsn-i istimale medârdır. Mebusların top-
lanmasında iş değil, idare etmek, hüsn-i isti-
mâl eylemek lazım. Milletlerin alkışları ziya-
de olursa vükelânında ihtimamı ziyade olur.
Ona göre terakkî, teâlî yüz gösterir. Az za-
man içinde, birkaç sene zarfında zararları-
mızı telâfi ederiz. (s. 9) Sonra “fe-izâ azemte
fe-tevekkel ale’llâh inne’llâhe yuhibbu’l-mü-
tevekkilîn” [Âli İmran 3/159] meşveretle mü-
zakere ile hakikat meydana çıktıktan sonra...
Karar verdin ya?.. Dönüp, dolaşıp sana gele-
cek. Meclis-i Mebusân, bu âyetten alınmıştır
desem câiz. Neye karar verirlerse sana gele-
cek. İcrası sana ait. Mebusân kararı vermiş.
Sana geldi. Sen de muvâfık gördün, azmettin
icraya. Azmedince o vakit Allah’a tevekkül et.
(s. 14)” (vurgular bize ait)

6. Adalet, hürriyet ve müsâvât kavramları
menşe bakımından Fransız İhtilali’nin ürü-
nüdür. Bu kavramların akisleri ise Batı toplu-
muna yöneliktir. Meşrûtiyet’in ilanı Fransa
patentli bu kavramları İttihâd-ı Osmânî siya-
seti gereğince Osmanlı Devleti için zorunlu
kılmıştır. Manastırlı bu kavramları dönüştür-
mede nasslardan faydalanmaktadır. Adalet,
hürriyet ve müsâvâtın bizzat Rasûlullâh tara-
fından da hayata geçirildiğini söylemiş, bu
kavramların İslâm’a ait olduğunu iddia et-
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miştir. Bu uygulamanın devam etmesi için de
cemaatten dua istemiş ve bu nimetin en bü-
yük nimet olduğunu, şükrünü eda etmeme-
nin ise vebal gerektireceğini ifade etmiştir: 

“Fakat senin nazarında zengin, fakir birdir,
müsâvîdir. Hak huzurunda, şeriat nazarında
bir tutarsın. Canlarını feda ederler senin uğ-
runda. Bu adalet ü müsâvât, bu istikamet-i
harekâtındır seni ümmetin ‘indinde muaz-
zez, muhterem kılan. Bu sayede her türlü
tevfikât-ı Sübhaniyye’ye mazhar olursun. (s.
2) Bu müşaverenin mebnâsı olan hürriyet,
müsâvât, adalet yok mu? En büyük bir ni-
mettir. Emn ü emândır. (s. 4) Hep birlikte ça-
lışırsak bu nimeti Allah tezyîd eder. Bütün
manasıyla hürriyetimizi muhafaza ederiz. (s.
5) Bu nimet-i adalet bu atiyye-i ilahiyye olan
hürriyettir. Yani her türlü esâretten, istibdad-
dan, mezâlimden, ezâlardan, işkencelerden
halâs olmak.(s. 5) Biz zulüm içinde istibdad
dalgaları arasında çalkalanıyorduk. Onlar
adalet, müsâvât, hürriyeti tesis için çalışıyor-
dular. (s. 5) Şeriatımız hürriyeti, adaleti, mü-
sâvâtı emrediyor. (s. 5) İslâmiyet’te hukuk-ı
beşeriyyeye muzır bir şey yoktur. Bütün ah-
kâmı mizaca muvâfık, adalete mukârin, hür-
riyete mutâbık. (s. 6) Diğer taraftan Fransa
da öyle. Onlar da bu hürriyeti memnuniyet-
le telakkî ederler. (s. 7) Elhamdulillâh Rabbi-
miz bu hürriyeti ihsan buyurdu. Hâinleri
kahr u tedmîr etti. Bir bâd-ı hidayet bütün
istibdat bulutlarını sürükledi götürdü. Mem-
leketimiz nurlarla, hürriyet, adalet, müsâvât
nurlarıyla doldu. (s. 9) Son bir nale- i mez-
buhâne ile bütün millet:Hürriyet! Diye feryat
etti. Avn-ı ilâhî yetişti. Bir an içinde şu karan-
lık memleketler hürriyet nurlarıyla doldu.
Bütün Avrupa devletleri bunu takdir etti. (s.
9) Bu halin bekâsına, hürriyetin devamına
dua etmeliyiz. (s. 9) Adalet edin. Müsâvât
üzere hareket edin ki düşmanlarınız size düş-
manlık ederlerken dost olur. Allah Gafûru’r-
rahîmdir. Bundan böyle müsâvâtla amel
ederseniz bütün aleyhinizde bulunanlar
dostunuz olur. (s. 13) Ebu’l-Kasım’a itaat et.
Madem hizmetinde bulundun kabul et.
Hürriyetin var.(s. 14)” (vurgular bize ait)

7. Adalet, hürriyet ve müsâvâtın bu zamana
kadar uygulanamamış olması idare-i sâbıka-
nın ürünüdür. İstibdad yönetimi insanları ka-
ranlıklar içerisinde bırakmış ve onları hay-
vanlaştırmıştır. Bu yönetim biraz daha sür-
seydi memleket az kalsın batacaktı. Osmanlı

İttihat ve Terakkî Cemiyeti ilham-ı Rabbânî ile
ortaya çıkmış ve muzlim istibdad bulutlarını
sürükleyip götürmüştür. İstibdadı ortadan
kaldırmak dinin gereğidir ve tüm müslüman-
lar buna dinen mecburdur. Bu ifadeleriyle
Manastırlı bütün kötülüklerin sebebi olarak
istibdadı görmektedir: 

“İşte hürriyet budur. Zulümden, istibdad-
dan, her türlü işkenceden âzade olmak. (s.
4) İçimizde milel-i gayrımüslime de var.
Bunların hâmileri de var. Onlar bizim gibi
boş oturmadılar. Ataletle, zulüm ve istibda-
da mümâşatla vakit geçirmediler. Okudu-
lar, her şeyi anladılar. Maârifte, ticarette, sa-
natta hasılı her şeyde bizi geçtiler. Biz zu-
lüm içinde istibdad dalgaları arasında çal-
kalanıyorduk.(s. 5) Tabii o işkenceden kur-
tulmaya çalışmaz mı insan? Hayvaniyyette
kalmaya kim râzı olur?(s. 5) Osmanlı İttihat
ve Terakkî Cemiyeti namıyla büyük bir ce-
miyet vücuda getirdiler. Bütün Osmanlı
memleketlerini sardılar. Hatta memalik-i
ecnebiyyeye kol attılar. Maksat hep bir: Zul-
mü kaldırmak. İstibdada hâtime çekmek.
(s. 5) Bu zulüm ve istibdad dünyaları tuttu.
Bu engizisyonlar memleketleri harabe-zâre
çevirdi. (s. 5) Böyle halleri böyle zulüm ve
istibdadı İslâmiyet şiddetle takbîh eder. Bu
istibdadı kaldırmak için çalışmaya herkes
dinen mecburdur.(s.5) Arada bir devr-i zul-
met geçti. Dünya böyledir. Felaketlerden,
belalardan sonra nimetin kadri bilinir. Ney-
di o zulüm, neydi o istibdad? Zulüm arttık-
ça arttı. Bir râddeye geldi ki o hâl üzere ya-
şamanın imkânı kalmadı. Her türlü tecrü-
beler oldu. Nihayet bu babda ittihad hasıl
oldu. Bu idareyi behemehal değiştirmeli.
Çünkü başka çare yok. Göz göre göre işte
batıyoruz. (s. 9) Şimdi Allah’tan onu istim-
dâd etmeli, o keşmekeş ahvâl, o ahlakın bo-
zulması hep o sû-i idarenin, hep o zulm ü
istibdadın netice-i tabîiyyesi idi.(s. 10)”
(vurgular bize ait)

8. Meşrûtî idare arayışları içerisinde en çok ir-
tifa kaydeden ve muhtevası genişletilen, siya-
sîleştirilen kavramlar arasında meşveret ve
şûra ilk sıralarda yer almaktadır.20 Bunun en
önemli sebeplerinden birisi ise bu kavramla-
rın Osmanlı üst kimliğini oluşturmada oyna-
dığı fonksiyondur. Meclisin merkez-i adalet
olduğunu, meclisi olmayan bir toplumun
hayvanlık derekesine indiğini söyleyen Ma-
nastırlı, şûra kavramının dahi Kur’ân-ı Ke-
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rîm’deki Şûra sûresinden alındığını söyleyerek
Kanûn-ı Esâsî’yi ve meclis fikrini daha şer‘î ve
dinî hale getirmiştir.21 Bu şekildeki bir söyle-
min kullanılmasındaki amaç, meşrûtiyetin,
meşrutî idarenin İslâm’a aykırı ve bid‘at oldu-
ğunu, Avrupa’dan alındığını ileri süren dinî
muhalefet çevrelerini susturmak, etkisiz kıl-
mak ve muhafazakâr büyük kalabalıkları yeni
siyasî sisteme kazandırmaktır:22

“Bütün umûrda ümmetinle meşveret et.
Reylerini sor. Gönülleri öyle mutmain olur.
Sana daha ziyade sınırlar. Elbet senin reyin
onların reylerinin yüz kat fevkinde. Sultan-ı
Enbiyâ’nın re’y-i rezîni müsellem cihan gü-
neş gibi şaşaa-pâş. Fakat hep bir yere topla-
nınca ârâ, hakikata mukârenet daha kolay
olur. Hem umûr-ı dünyeviyyede mesuliyeti
üzerine almazsın, hem daha ziyade tatyîb-i
kalb etmiş, muvaffakiyetini temin etmiş
olursun. (s. 3) Lakin meşvereti niçin bana
emrediyor? Bittabi ümmete rahmet için. Ya-
ni bu bir sebep olacak. İlâ yevmi’l-kıyame
ümmetim meşveretle hareket edecek. Meş-
veret onlara bir düstur-i esasî olacak. Herke-
se vahiy gelmiyor semâdan. Herkese Cebra-
il Kur’ân getirmiyor. Hulefa-yı Raşidîn dev-
rinden başladı usul-i meşveret. Hatta bunun
için müstakil bir sure nâzil olmuştu. Şûra
namıyla tesmiye kılınmışdır. “Ve emruhum
şûrâ beynehüm ve mimmâ razaknâhüm
yünfikûn” [Şûra 42/38] nazm-ı kerîmi o sû-
renin hâvi olduğu âyât-ı celîle cümlesinden-
dir. Mademki “umûr-ı amme” de deniyor.
Bütün müslimîne velev gayrımüslimîn te-
baa olsun cemî‘-i nâsa şumûlü vardır. Her
hususta meşvereti iltizam etmek... Bu mu-
vaffak nefsü’l-emirdir. Bunlar böyle yapar-
lardı. (s. 4) Bu inayet-i celîleye mazhariyet
için her hususta müşavereyi iltizam etmeli.
Müşavereyi kabul edenler her bir hayra nâil
olurlar. Her kim müşavereyi terk ederse her
türlü hızlâna giriftâr olur. Bu müşaverenin
mebnâsı olan hürriyet, müsâvât, adalet yok
mu? En büyük bir nimettir. (s. 4) Balkan-
lar’da meşveretler kuruyorlar, bu bîçare maz-
lumları, bu zavallı masumları bu her şeyden
bî-haber esaret zincirleri altında inleyen ka-
vâfil-i gâfileyi ikaza, kurtarmaya sa‘y u gay-
ret ediyorlardı. (s. 5) Sonra meşvereti emre-
der. Hüsn-i niyet lazım meşverette. Garaz-

dan, ıvazdan âri olmalı. Her şeyi belli olma-
lı. Ona müraât etmeli. Onun için erbab-ı is-
tikametten intihab lazım. Ashab-ı istika-
metten olmalı. Velev ki milel-i sâireden biri
olmuş. Aranılacak şey istikamet-i rü’yet, ik-
tidardır. Malumatlı asil kimseler olmalı. Me-
mâlik-i Osmaniye’de yaşamayanlardan cins
ü mezhep tefrik etmeksizin intihap icra edil-
meli. Çünkü onlarda bu devletin eczasın-
dandır. Onlar da Osmanlıdır. (s. 10) İşte mü-
şavereyi ferman buyurur Allah. (s. 14) Tevek-
külün hakikatini anlamayanlar, cahilâne iti-
raz edenler. İşte bu âyetten anlaşılır hatala-
rı: Meşveret et, anla, dinle, tahkik et. İcraya
kalkış. Sonrada tevekkül et. Baştan tevekkül
değil. Esbabı hazırladıktan sonra tevekkül
et. (s. 14)“ (vurgular bize ait)

9. Manastırlı üstü kapalı olarak dahi olsa din-
devlet ayrımına temas etmektedir. Bunun
delilleriyse Rasûlullâh’ın emirlerinin ekserî-
sinin dine şâmil olması ve dünyaya dair hü-
kümlerinin kısıtlılığı şeklinde açıklanmakta-
dır. Nitekim Rasûlullâh’ın ashaba hitaben
“Siz dünyanızın işlerini daha iyi bilirsiniz”
hadis-i şerîfi bu konuyla ilintilendirilmiştir.23

Osmanlıcılık siyaseti gereğince gayrımüslim-
lerin hastalarının ziyaret edilmesi gerektiği
ve cenaze törenlerine iştirâk edilmesi gibi
hususlar üzerinde durularak Rasûlullâh’ın
yahudi bir çocuğu hasta iken ziyaret etmesi
buna örnek olarak gösterilmiştir. Fakat gayrı-
müslimlerin âyinlerine katılmamak gerektiği
de belirtilerek din-dünya ayırımı Osmanlıcı-
lık siyaseti açısından meşrû hale getirilmiştir:

“Bütün hakâyık-ı ilmiyye, bütün esrâr-ı le-
dünniye sana münkeşif olur. Lakin li-hik-
metin bazen taahhur eder. Ekseriyetle dine
müteallık bulunur. Lakin dünyaya mütaallık
şeyler de olur. (s. 3) Müslüman gene müslü-
man, hıristiyan gene hıristiyan. Din ciheti
başkadır. Din demek devlet demek değildir
ki. O başka, bu başka. (s. 10) Onun için biz
de İngiltere’nin, Fransa’nın insaniyete, ahla-
ka muvafık, hakkaniyetle olan şu gayretini
medh u sena edelim. Dünya ciheti başka,
ahiret ciheti başka. Nefse ait cihet başka, din
ciheti başka. (s.11) Böyle kimselere müşfikâ-
ne muamele edin. Hastasını ziyarete git, ce-
nazesinde bulun! Yalnız işte ayinine iştirak
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21 a.g.e., s. 187. 

22 a.g.e., s. 22.

23 Müslim, Fezâil, 139-140-141, İbn Mâce, Ruhûn, 15. Bu hadisin sened ve metin yönünden tahliline dair ay-
rıca bkz. A.Taha İmamoğlu, Hurmanın Aşılanması/ Döllenmesi ile ilgili rivayetin tetkik, tahlil ve tenkidi, Ya-
yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005. 
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etme! Bizzat Rasulullah gider, hastalarını zi-
yaret eder, cenazelerinde bulunurdu. (s. 14)
Öyle diyordu Hz. Peygamber Efendimiz: Vâ-
kıa din işini ben daha iyi bilirim. Fakat dün-
ya işlerini şüphesiz siz benden daha ziyade
bilirsiniz. Fi’l-hakika böyledir. Çünkü pey-

gamberlerin zihinleri daima ulviyâta mey-
yaldir. Dünya umûruna o kadar vukufları
olmaması tabii görülür. Onlar daima meali-
yâtla meşğul. Onun için: Dünya işini ben-
den daha âlâ tanırsınız, buyurur. (s. 14)”
(vurgular bize ait)
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Tablo 1: Genel tablo: Sayfa başına düşen ortalama kavram sayısı: 14

Tablo 2: Geleneksel kavramların modern çağrışımları (Mümtaz’er Türköne):

İttihat ve Terakki 1

İdare-i Sabıka 1

Gayrimüslim 6 

Terakki 7

Kanun-ı Esasi 7

Hürriyet 24

Meclis-i Mebusân 2

Tevekkül 20

Cemiyet 11

İstibdat 7

Tebaa-millet 4-17

Müsavat 6

Müşavere 6

Kahraman 6

Zulüm 12

Hukuk 20

Adalet 16

Meşveret 19

Hamiyetperver 6

Uhuvvet 5

Şûra 1

Tebaa: Ulus

Meşveret: Demokrasi 

Ehl-hall ve’l-akd: Kamuoyu

Şûra: Parlamento

Tablo 3: Modernleşmenin modern araçları

Mektep

Matbaa

Gazete

Kitap

Broşür

Tablo 5: İttihat ve Terakki Cemiyeti mesupları için vaazda kullanılan övgü lafızları

Erbab-ı Hamiyet

Hamiyetli müslümanlar

Hissiyat-ı necibe sahibi

Hamiyetmendan

Kahramanlar

Hamiyetperver

Efkar-ı ulviyye sahibi

Hürriyetperver

Tablo 6: II. Meşrutiyeti öven lafızlar

Emr-i hayr

Emel-i mukaddes

Hürriyet nuru

Sırat-ı Müstakim

Bad-ı hidayet

Tablo 4: Modernleşmenin geleneksel araçları

Hutbe Vaaz

Âl-i İmran 159

Cuma 11

A‘raf 199

Şûra 38

İbrahim 7

Enfâl 17

Fâtiha 5

Mâide 82

En‘am 129

Mümtahine 7, 8

Tevbe 73

Metinde zikrediliş sırasına göre ayetler

Abdullah Taha İmamoğlu
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Osmanl›’n›n Son Döneminde
Ulema Muhalefeti ve 
Ubeydullah Efendi
Dr. Abdülhamit K›rm›z›
Ondokuzuncu yüzyıl medreselileri, aldıkları
klasik eğitim ve geldikleri geleneksel dünya
ile yaşadıkları modern dünya arasındaki çe-
lişkileri kendi ruh selametleri için nasıl karşı-
lamışlar, ne gibi yanıtlar geliştirmişler ve han-
gi tutumu benimsemişlerdir? Görülen muh-
temel tutumlardan biri, medrese öğrenimin-
den sonra mektebe gitmek, klasik tedris biri-
kimine modern bir okul eğitimi eklemek şek-
lindedir. Aslında bu tutum ondokuzuncu
yüzyıl Osmanlı eğitim sisteminin de bir ayna-
sıdır; zira bu dönemde yönetim ve yargı alan-
larında görülen dualite eğitim alanında da
müşahade edilebilmekteydi.

İzmirli Hocazade Mehmed Ubeydullah Efen-
di (1858-1937), Sultan II. Abdülhamid devrin-
de hapsedilen ve Taif’e sürülen, sonraki İtti-
hat ve Terakki (İT) döneminde ise mebus ta-
yin edilen sarıklı cübbeli bir Jön Türk’tür. Mü-
tareke döneminde ise Malta’ya sürülmüş,
Cumhuriyet devrinde Beyoğlu Evlendirme
Memurluğu yapmış ve Tek Parti döneminde
CHP Milletvekili olmuştur. Ubeydullah Efen-
di cesur bir maceraperesttir; dünyanın birçok
ülkesini dolaşmış, hatta İngilizce bilmediği
halde Amerika’ya gidip orada ikibuçuk yıl kal-
mıştır. Amerika’nın keşfedilmesinin dörtyü-
züncü sene-i devriyesi münasebetiyle Chica-
go’da tertiplenen dünya fuarına katılan Ubey-
dullah Efendi’nin hatıralarının Latin harfle-
riyle ilk neşri “Sıra dışı bir Jön Türk: Ubeydul-
lah Efendi’nin Amerika Hatıraları” (İletişim
Yayınları, İstanbul 1997) adı altında Ahmet
Turan Alkan tarafından sağlanmıştı. İlk defa
1925’te Resimli Gazete’de yirmibeş sayı bo-
yunca tefrika halinde “Geçirdiğim Günlerin
Hesabına ait Dağınık Yapraklar” başlığıyla
yayımlanan bu hatıralar, bir Osmanlı’nın gö-
zünden yüzyıl öncesinin Amerikası’nı res-
mettiği için haklı bir ilgiye mazhar olmuştur.
Meselâ Bamberg Üniversitesi’nde, Alman
Türkolog Klaus Kreiser “Türkische Autoren
des  20.Jahrhunderts: Schreiben aus Europa-
eischen Metropole” adlı dersinde Abdülhak

Hamid, Ali Kemali, Yahya Kemal, Celal Nuri
gibi zevatın seyahat raporları yanında Ubey-
dullah Efendi’nin Amerika macerasını da, Os-
manlı yazarlarının gözündeki Batı imajını
resmetmek için kullanmaktadır.1

Batılı bazı entelektüelleri yüzyılın sonunda
kasıp kavuran Fin de Siecle ruhu, sanki Ba-
tı’nın cazibesine kapılan zeki bir medreseliyi
de esir almıştı. Acaba Ubeydullah Efendi’nin
kafa karışıklığı nereden kaynaklanmaktaydı?
Alkan’a göre (s.9), “Medrese hücrelerinden
Chicago kaldırımlarına, menfalardan Meclis-i
Mebusan’a seyyar satıcılıktan evlendirme me-
murluğuna kadar çeşitlenen şaşırtıcı hadise-
lerden içinde Ubeydullah Efendi kendi kuşa-
ğının ideal ve ümitlerini, yanılgı ve kararsız-
lıklarını, yenilgilerini bütün vasıflarıyla temsil
etmektedir.”

19. yüzyılın sonlarında ulema çocuklarının
babaları tarafından modern eğitim kurumla-
rına gönderilmesi yönünde bir eğilim vardır.
Örneğin, Medine müdafii Fahreddin Paşa,
hizmetindeki ihtiyat zabiti Naci Kaşif Efen-
di’ye neden babası İstanbul Kadısı Ömer Kaşif
Efendi gibi kadı olmadığını sorunca, Naci Ka-
şif Kıcıman babasının kendisini Rüşdiye’den
sonra medreseye gönderdiğini, icazet almaya
az kalmışken 1908’de 10 Temmuz inkılabı vu-
ku bulunca kendisine, “oğlum artık sarıkların
ve sarıklıların zamanı geçti; annen sandıktan
Rüşdiye Şehadetnamesini buluversin de İda-
di’ye git!” dediğini Medine Müdafaası adlı ha-
tıratında (3. Basım, İstanbul 1994, s.18 dn) ak-
tarmaktadır. Ubeydullah Efendi’nin babası İz-
mir ulemasından ve Hatiboğulları sülalesin-
den dersiam Hoca Şakir Efendi de oğlunu
Rüşdiye’de okutmuş, sonra medreseye gön-
dermiştir. 

Medrese icazetinden sonra İstanbul’a gidip
Tıbbiye’ye kaydolan Ubeydullah Efendi Jön
Türk hareketiyle burada tanışmıştır. O dö-
nemde mevcud yönetime karşı en yoğun tep-
kilerin Mekteb-i Tıbbiye’de görülmeye başla-
dığı bilinmektedir. İlk siyasî muhalefet örgüt-

1 http://www.uni-bamberg.de /ba4ts1 /1v/Ivtu_99w.htm
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lenmesi İttihad-ı Osmani Cemiyeti adı altında
burada gerçekleşmiştir. Rusya’daki Çarlık
aleyhtarı Nihilist cemiyetler örnek alınarak ya-
pılacak örgütlenme faaliyetleriyle de Ubeydul-
lah Efendi görevlendirilmiştir.2

Ulema Muhalefetinin Niteliği 

Ubeydullah Efendi, Hoca Muhittin ve Hoca
Kadri gibi kimselerin  Jön Türkler’le niçin iş-
birliği yaptıkları sorusuna Şerif Mardin ilmi-
ye’nin son dönemde üvey evlat muamelesi
görmesi, Abdülhamid’in ulemaya karşı kuşku-
lu davranması, siyasî fikirlerinin tartışılması-
na yardım edecek dinî eserlerin yasaklanması
şeklinde cevaplar vermektedir.3 Mardin daha
da ileri giderek, ilmiyenin yeniliklere açık ol-
madığı ve daima padişahının otokrasisini
desteklediği savına da meydan okumaktadır.
Şeyhülislam Arif Hikmet Bey’in ıslahat hara-
keti aleyhtarlarını susturmak için Anadolu’ya
gönderilmesi, Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin
saflarında Sarıyerli Hoca Sadık Efendi gibi
şahsiyetlerin bulunmuş olması, 1876’da Mah-
mud Nedim Paşa ve Sultan Abdülaziz idaresi-
ne karşı oluşan hareketin Yenikapı Mevleviha-
nesi Postnişini tarafından tahrik edilmiş ol-
ması örneklerini veren Mardin’e göre, “muhte-
lif emarelerin işaret ettiği ilmiye sınıfındaki …
iç reform” gayreti hakkında araştırmalar yapıl-
ması gerekmektedir. “Siyasi faaliyet sahasında
Yeni Osmanlılar Cemiyeti’ne katılanlar arasın-
da birtakım dini şahsiyetlere rastgelinmesi
şeklinde kendini gösteren bu hareket bir elitin
karakteristik davranış şekillerinden biri olan
‘kendi kendini toparlama’ gayretinin bir örne-
ğidir”.4

Meşrulaştırıcı güçlerinden dolayı ulemanın
muhalefet gruplarını cezbettiğini yazan Hani-
oğlu ise, muhalefet –ulema ilişkilerinde iki
özelliğin dikkat çektiğini iddia etmektedir: 

Birincisi, yeni aydınlar ulemayı doğal mütte-
fikler olarak görmüyordu, çünkü çoğu dini
toplumsal ilerlemeye engel addediyordu. İkin-

cisi, II. Abdülhamid idaresi kendini İslam ara-
cılığıyla meşrulaştırdığı için, bu iddiayı red-
detmek için muhalefet, seküler kimliğine rağ-
men pragmatik nedenlerler, ulemadan dini
dikta talep etmekteydi.” 

Ancak,  İT daha aleni faaliyetlerine başlama-
dan önce ulemanın kendi muhalefet grupları-
nı organize ettiğini hatırlatan Hanioğlu, son-
radan İT saflarına katılan ulemanın, 1902’den
itibaren Jön Türkler tarafından dışlanmaya
başlamalarından sonra tekrar bağımsız faali-
yetlere giriştiklerini belirtmektedir.5

Ulema İçinde Çekişmeler 

Bütün intra-elit çalışmalarında olduğu gibi
ulema sınıfı dahilinde de politik tercihlere
yansıyan nüfuz mücadeleleri vardı. II. Abdül-
hamid’in Pan İslamizm politikasının mimarla-
rından addedilen6 Şeyh Ebulhüda (Abu’l-Hu-
da as-Sayyadi, 1850-1909) etrafında gelişen
tartışmalar bu türdendir. 

Suriye’nin bir taşra kasabında yetişen Ebulhü-
da’nın padişah danışmanlığından önceki kari-
yeri 1873’te Haleb Nakibüleşraflığı’ndan iba-
rettir. Altı sene içinde II.Abdülhamid’in en ya-
kınına nasıl ulaştığı halen meçhul olmakla bir-
likte, Ebulhüda’nın özellikle Rıfaiyye tarikatı
vasıtasıyla, ağırlık noktası Suriye ve Lübnan
olmak üzere özellikle Arab bölgelerinin kapsa-
yan bir nüfuz alanı kurduğu bilinmektedir.
Haleb Nakibüleşraflığı kaldırılıncaya kadar bu
makam Sayyadi ailesinin yedinde kalmış,
Ebülhüda’nın oğlu Hasan Halit Ürdün’ün ilk
Başbakanı olmuş, 1898’de Ebülhüda tarafın-
dan Haleb müftüsü yapılan M.Mustafa al-
Ubaysi 1923’te ölünceye kadar bu makamda
kalmış, Rıfaiyye mensuplarına 1886’da asker-
ler muafiyati tanınmıştır. Sadece bunlar göz
önüne alındığında, 1890’lardan sonra özellikle
şeriflik nesebi üzerinde yoğunlaşan hakkında-
ki tenkitlerin ya Cemalettin Afgani taraftarla-
rından ya da Kadiri tarikatı mensuplarından
gelmesi yadırganmamalıdır.7 Afgani’nin elin-

94

M
ec

m
u

a

2 Hüseyinzade Ali’nin Tan’da 4.3.1938’de yayımlanan “İT nasıl kuruldu? Ubeydullah Efendi’nin Oynadığı Rol-
ler” yazısından nakleden Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi,
(İstanbul, 1981), s. 25-26

3 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, 1895-1908, 5. Baskı (İstanbul, 1994), s.70-71.

4 Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset (İstanbul, 1990), s. 228-229.

5 Şükrü Hanioğlu, The Young Turks in Opposition (New York, 1995), s.49-53.

6 Ebülhüda’nın panislamistliğinin abartılması da ayrı bir problem. 215 eserinin başlıklarından sadece
13’ünün “panislamist” bir içerik taşıdığı halde hakkında yazılanlarda ise daima 50 sayfalık bir risaleye (“Da’i
ar-raşad ila sebil al-ittihad ve l-inkiyad”) dayanılmakta, hatta bunun Ebülhüda’nın en önemli eseri olduğu
iddia edilmektedir! Bu literatüre ilişkin bir eleştiri için bkz. Thomas Eich, Dynamik der Tradition: Aufstieg
und Fall des Abu l-Huda as-Sayyadi, İslamiche Bildungs-netzwerke im lokalen und transnationalen Kontext,
18-20. Jahrhundert (Bochum, 2000), s. 20-25.

7 Eiche, Dynamik der Tradition…, s. 22-25.

Abdülhamit Kırmızı
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de Jön Türkler’in cirit attığı da bilinmektedir.8

David Commins’e göre Şam’da yeni yeşeren
toprak sahibi elitin geleneksel olarak ulemaya
ait olan mevkiler için rekabete katılması küçük
ulemanın fırsatlarını daraltmış ve selefi mo-
dernizminin mesnedi olan sosyo-politik bir
muhalefet hareketine yol açmıştır. Bu İslamî
reformist hareketin başını Midhat Paşa dost-
luğu ile bilinen Tahir el-Cezairi çekmekteydi.
Abdülhamid onun Jön Türkler’le olan ilişki-
sinden ötürü maarif müfettişliği görevinden
azletmiştir.9 Genel olarak Bektaşilik gibi hete-
rodoks tarikatlerin Jön Türkler’in, Nakşiben-
diyye gibi ortodoks tarikatlerin ise padişahı
desteklemeleri de başka bir örnek olarak zik-
redilebilir. 

Ubeydullah Efendi Ulema’dan mıydı? 

Ubeydullah Efendi’yi “ulema muhalefeti” baş-
lığı altına dahil etmek doğru mudur ? Alkan’ın
dini memuriyet kıstasını kullanarak Hanioğlu
ile çelişkiye düşmesi ve Ubeydullah Efendi’nin
ulema temsilcisi sayılmasını doğru bulmama-
sı10 eleştiriye açık bir görüştür. Zira yayınlan-
dığı bilinen on kitabından sekizinin sadece
başlıkları bile doğrudan dini konularla ilgili-
dir: Din ve Dünya (Liverpool, 1896), Akıl yahut
Ahir Zaman Peygamberi (Filibe, 1898), Kıvam-
ı İslam (trc., Mısır, 1906), Islah-ı Medaris-i Ka-
dime (İstanbul, 1910), Oruç (İstanbul, 1924),
Hukuk-u Aile: Müslümanlığa Göre Bir Erkek
Dört Karı Alabilir mi Alamaz mı? (İstanbul,
1924), Müslümanlar Uyanın! (?), İslam Dini-
nin İçyüzü (?). Ayrıca Hilafet ve Milli Hakimi-
yet (Ankara, 1923) adlı bir kitapta “Hilafet-i Sa-
hiha” başlıklı bir makalesi yer almaktadır.11

Hayatı ve hatıratındaki temel kaygılarından
başka, Ubeydullah Efendi’nin 1914’te İslam
milletlerini cihada çağırmak üzere Afganis-
tan’a gönderilmesi12 de o devirde ulemadan
sayıldığına delil değil midir? Zaten Alkan da
kitabın “Ulema’yı Müdafaa” başlıklı bölümün-
de Ubeydullah Efendi “mensup olduğu zümre-
nin devlet yönetimindeki gerekliliğini savun-
muştur” (sh. 46) derken, onu bu zümreden
saymaması görüşüyle (s.16, dn.5) çelişkiye
düşmektedir. Alkan ayrıca Ubeydullah Efen-
di’nin “mensup olduğum softalık meslek-i celi-
lesini müdafaa yolunda bazı sözler söyledim”
cümlesini de aktarmaktadır (s.64).

Muhaliflerin Devletteki Yardımcıları

Ubeydullah Efendi kendi örneğinden yola çı-
karak muhaliflerin Avrupa’ya nasıl kaçtıklarını
anlatmaktadır: “Bir kayıkla limanda herhangi
bir vapurun üzerine giden bir adam eşyasız gi-
der ve bazı kimseleri teşyie geldiğini söyleye-
rek geriye dönmek için kayıkçıyı da bekletirse
vapura çıkabiliyordu.” Ubeydullah Efendi de
sırtına üç kat iç çamaşırı giyerek bir Fransız
vapuruyla önce Marsilya’ya, sonra Paris üze-
rinden Londra’ya gitmiştir (s.117).

Londra’da Abdülhak Hamid ve Ali Ferruh ile
sefarette kahvaltı etmesi, Cardiff Osmanlı Şeh-
benderi Münif Paşazade Celal Bey’le buluş-
ması (s.118), muhaliflere bizzat Hamidiye bü-
rokrasisine mensup memurların yardım ve ya-
taklık ettiğini göstermektedir. 

Liverpool’dan gemiye binen Ubeydullah Efen-
di Chicago’ya varır varmaz Osmanlı’nın Suriye
mebusu Süleyman Bustani Efendi’yi bulur.
Sergide, Osmanlı Devleti’nin komiseri, ileride
Sadrazam olacak Hakkı Paşa’dır; İngilizce bilen
Bustani Efendi de onun yardımcısıdır. Sergide
çıkarılacak Türkçe gazete için İstanbul’dan
mürettip ve hurufat getirilmiş, fakat yazıları ki-
min yazacağı ve gazetenin nasıl çıkarılacağı
düşünülmemiştir. Ubeydullah Efendi muhar-
rirliğe talip olur,  Bustani Efendi de kabul eder;
ama Hakkı Paşa’nın kabul etmesi gerekmekte-
dir. Durum Ubeydullah Efendi’nin Abdülha-
mid muhalifi olduğunu bilen Hakkı Paşa’ya ar-
zedilir, o ise kabul eder “olur, olur” der, “Ben
birinci sayıyı saraya gönderirim, evet veya ha-
yır cevabı gelinceye kadar sergi biter!”13 Ubey-
dullah Efendi, anılarında, bu gazeteden bir
nüsha dahi bulunamadığını sevinerek anlatır,
çünkü yazdıklarından utanmaktadır:

“Düşününüz bir kere! Benim ömrümün en
aziz aksamı derbederlikle, serserilikle geçti.
Sultan Hamid devrinde bir buçuk sene hap-
soldum. Beş buçuk sene menfi kaldım. On se-
ne kaçaklıkla geçirdim. Beni derbederliğe, bu
serseriliğe sevk eden, memleketimde hürriyet
olmaması idi. Bu hürriyeti gasb eden Sultan
Hamid’di. Ben onun zulüm ve istibdadına is-
yan ettiğim için hapishanelere atılıyordum.
Menfalara gönderiliyordum. Ve onun pençe-i
tasallutundan kurtulmak için, diyar diyar do-
laşıyordum. Hatır ve hayale gelmez mahrumi-
yetlere katlanıyordum. Bunları hep hür yaşa-
mak için yapıyordum. Sonra Amerika gibi,
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topraklarından su gibi hürriyet fışkıran bir
memlekette, elime geçirdiğim hürriyetin yü-
züne tükürürcesine yine (kalb-i ilham celb-i
humayun)’dan bahs ediyordum. Of! Çekilmez
bir bayağılık, insan için bu ne zilletaver bir za-
af! İşte o gazete meydana çıksa, böyle beni
utandıracak cümleler var. Onun için meydana
çıktığını istemem.”

Ubeydullah Efendi’nin 
Meclis-i Mebusan’daki Faaliyetleri

Üç devre Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında me-
busluk yapan Ubeydullah Efendi aslında bu-
rada da muhalefet yapmaya meyilliydi. Fakat
karışık geçmişini Ubeydullah’ın aleyhinde
kullanan Talat Paşa onu zoraki bir İttihat ve
Terakki propagandistine dönüştürmeyi başar-
mıştır. Ubeydullah’ın Yıldız evrakı içinde bulu-
nan jurnallerini ona gösteren Talat Paşa, “eğer
bize muhalefete cür’et eylerse, bunların fotoğ-
raflarını birer birer neşredeceğiz… Arabça bir
gazete çıkarırsan ve ahali-i Arabiyye’ye karşı
bizi müdafaa ve medh u sena eylersen, ben de
Dahiliye’nin tahsisat-ı mesturesinden sana bir
mikdar para veririm”, diyerek onu şantajla di-
ze getirmiştir.14

Böylece Aydın mebusu iken el-Arab gazetesini
kuran Ubeydullah Efendi işaret edildiği şekil-
de faaliyetlerine başladı. 1910 sonlarında
Asir’deki ayaklanmadan söz ettiği makalesin-
de Araplar’ı rahatsız edici bir dil kullandığı
için muhalif basın hemen bu makaleyi ele al-
mış ve Arap vilayetlerinde geniş bir yankı
uyandırmasını sağlamıştı. Asir’de kendini
mehdi ilan eden ve tüm müslümanları Os-
manlı hükümetine karşı cihada çağıran İdri-
si’ye karşı mücadele eden Şerif Hüseyin, ma-
kaleye ilişkin kaygılarını dile getirmiş, hükü-
met de Ubeydullah’ın münasib şekilde uyarıl-
dığını temin etmek zorunda kalmıştı. Beyrut
ve Şam’daki muhalif basın, Türk karşıtı bir üs-
lupla hükümet aleyhinde sistematik bir kam-
panya başlatmak için bu makaleyi vesile ola-
rak kullanmıştır.15

1911’de meclisteki bütçe müzakereleri sırasın-
da, muhalefet milletvekillerinden Lütfi Fikri
ve Gümülcine mebusu İsmail Hakkı’nın, İtti-
hatçı hükümeti bazı kredi anlaşmalarında Si-
yonistler’in etkisinde kalmak ve Siyonizm’le
ilişkili olduğu iddia edilen Yahudilere iktisadi
imtiyazlar vermekle suçlamaları üzerine, Ay-
dın mebusu Ubeydullah Efendi muhalefetin

kin ve nefretle hareket ettiğini iddia etmiştir.
Bunun üzerine Arap mebuslar muhalefete
destek çıkmış ve Ubeydullah sözlerini geri al-
mazsa salonu terk edeceklerini söylemişler.16

Sonsöz

Abdülhamid aleyhtarı iken Jön Türkler’i tenkit
edebilmesi ve gerektiğinde devletten yana ta-
vır alabilmesi, medreseli olarak mutaassıb gö-
rüşlere karşı çıkabilmesi, vaktiyle jurnalcilik
yapmış olduğu halde Meclis-i Mebusan’da İtti-
hat ve Terakki hükümetini heyecanla müdafa-
a edebilmesi, düştüğü maskaralıkları açıkça
yazabilen nüktedan bir maceraperest olma-
sı… Acaba bütün bunlar Ubeydullah Efendi’yi
sıradışı bir Jön Türk mü kılmaktadır yoksa ço-
ğu Jön Türk’ün ruh dünyasını mı yansıtmakta-
dır? Jön Türklük ne kadar homojen bir yapı arz
etmekteydi? Osmanlı düşünce tarihi adı altın-
da bir disiplin oluşabilmesi için bu gibi sorula-
rın cevaplanabilmesi gerekmektedir. Bu ise
Osmanlı’nın son devir okur-yazar takımının
hatırat ve mektubatının düzgün bir şekilde ya-
yımlanması ve tarihçiler tarafından bir bütün
olarak değerlendirilmesiyle mümkündür. 

Zaman zaman Jön Türkler aleyhinde sözler
sarfebilmiş olması, mensubu bulunduğu sos-
yal zümreye karşı tavır alınmasına tepki niteli-
ğinde olabilir. Fakat genel olarak Ubeydullah
Efendi Jön Türklük hareketi dahilinde faaliyet
göstermiş reformist bir medreselidir. “Hükü-
mete din isnad etmek lağivdir. Ve binaaleyh İs-
lam’da hükümet esasen laiktir”, gibi ilginç icti-
hadlarda bulunarak devrinin siyasi ve fikri at-
mosferine ayak uydurabilen Ubeydullah Efen-
di, kiliselerde olduğu gibi camilere ayakkabı
ile girilebilmesi ve camide secde edilen zemi-
nin biraz yükseltilmesine kadar varacak re-
formlar önerebilmiştir. Cumhuriyet’ten sonra
yazdığı hatıratında New York’taki “Hürriyet
Hanım” heykelinin bir benzerininin Kız Kule-
si’ne konulmasını öneren Ubeydullah Efendi
“Gönül isterdi ki, Gazi’mizin öyle cesim bir
heykeli Kız Kulesi’ne dikilsin ve elinde yine fa-
nusla Asya’yı aydınlatıyor gibi gösterilsin ve
fanus elektrik ziyasıyla hakiki surette Marma-
ra’yı tenvir etsin!”17 diyebilmiştir. 

II. Abdülhamid devrinde ulema tarafından ic-
ra edilen ve homojen bir yapı arzetmeyen mu-
halefet hareketi, devrin dinamikleri açısından
yeni ufuklar açabilecek ve belki Jön Türk bağ-
lamı dışında incelenmeye muhtaç olan önem-
li bir vakıadır.
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