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Merhaba,
Bülten 95 ile huzurlarınızdayız. Bu sayıda Eylül-Aralık 2017
tarihleri arasında merkezlerin yürüttükleri faaliyetlerin
ve güz döneminde Bilim ve Sanat Vakfında ev sahipliğini
yaptığımız programların değerlendirmelerini bulabilirsiniz.
Bu aylarda alışılageldiği üzere BSV’de birçok verimli sempozyum, panel ve yuvarlak masa toplantısı gerçekleşti.
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Şenyıldız Matbaacılık
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Topkapı-İstanbul

Bunların yanı sıra Divan, TALİD, Hayal Perdesi gibi süreli
yayınların hazırlığı sürdü. Bunlar ve dönem zarfında öne
çıkan programlar, yeni başlayan ve devam eden projeler,
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süreli yayınlar, kitaplar, seminerler ve Kademe programı

Tel 0 212 483 47 91

hakkındaki bilgiler mutat olduğu üzere Bülten’in Havadis
bölümünde sıralandı.
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Faks 0 212 513 32 20
bsv@bisav.org.tr
twitter.com/bisavorgtr
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Bu sayıdaki mola sayfalarımızda Falih Rıfkı’nın Zeytindağı
kitabında Türk milletinin Avrupa’sını anlatan kısa ama
iğneleyici metnini, Orhan Seyfi Orhon’un yitip giden Türk
evine ağıtını, son olarak da Yahya Kemal’in Türk milletinin
ölüleriyle yaşayan bir millet olduğu sözünü hatırlatan İsmail
Hakkı’nın Türk ruhunu ve harsını kabristandan diriltme
çabasını okuyabilirsiniz.
Yayın ekibi olarak heyecanla hazırladığımız bülteni beğeninize sunuyoruz.

Ücretsizdir. Dört ayda bir yayınlanır.
Kaynak gösterilerek alıntı
yapılabilir. Yayınlanan yazıların
sorumluluğu yazarına aittir.

Yeni mevsimlerde güzel haberlerle buluşmak umuduyla.
Hayırda kalın.

İstanbul Şehir Üniversitesi
Yeni Akademik Yıla Dragos’ta Başladı
Köklü geçmişi ile 1986 yılından bu yana eğitim ve düşünce
hayatına katkı sağlayan Bilim ve Sanat Vakfı tarafından
kurulan ve gerçek bir “vakıf üniversitesi olma” hedefiyle
yola çıkan İstanbul Şehir Üniversitesi, 2017-2018 akademik yılına Dragos kampüsünde başladı. Özgün, katılımcı,
evrensel, özgürlükçü perspektifi ve zenginleşen ekibiyle
parlak bir kariyer fırsatı sunan İstanbul Şehir Üniversitesi
güçlü akademik kadrosu ile öğrencilerini geleceğe tam donanımlı bir şekilde
hazırlıyor. 6 fakülte, 3 enstitü ve 1 meslek yüksekokulu ile sunduğu kaliteli
ve nitelikli eğitimin yanı sıra sosyal olanaklarıyla ön plana çıkan İstanbul
Şehir Üniversitesi’nin Dragos kampüsü yeni sınıfları ve laboratuarları, zengin
kütüphanesi, yurtları, spor tesisleri, farklı seçenekler sunan kafeteryaları ve
restoranları, alternatif sosyalleşme ve çalışma alanları ile öğrencilere doğal,
temiz ve huzurlu bir ortam sunuyor. Türkiye’nin en büyük ve yeşil kampüslerinden biri olan Dragos kampüsü, doğal ortamı korumak ve karbon salınımını
minimuma indirmek amacıyla bisiklet kullanımına uygun olarak inşa edildi.

Şerif Mardin’i Anma Paneli Gerçekleşti
Eylül ayı içerisinde kaybettiğimiz, Türkiye’nin değerli bilim insanı, sosyolog
ve siyaset bilimci merhum Şerif Mardin’i anmak üzere Bilim ve Sanat Vakfı
Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından 7 Ekim 2017 Cumartesi günü bir
anma paneli düzenlendi. Oturum başkanlığını Engin Deniz Akarlı’nın yaptığı
panelde Nurullah Ardıç, Ahmet Okumuş, Alim Arlı ve Gülay Cephe’nin konuşmalarıyla yad edildi Mardin.
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BİSAV 2017 Güz Dönemi Seminerleri Tamamlandı
Vakfımızın geleneksel dönem seminerlerinin elli altıncısını geride bıraktık.
İslam medeniyeti, Türk tarihi, temel bilimler, sanat, siyaset, edebiyat, felsefe
gibi farklı disiplinlerden konuları içeren seminerler 14 Ekim-18 Kasım 2017
tarihleri arasında altı hafta boyunca her Cumartesi Vefa’daki vakıf merkezimizde gerçekleşti. Seminer döneminin sonunda 2018 yılında başlayacak olan
Kademe Programına hak kazanmak isteyen katılımcılar için bir değerlendirme
sınavı yapıldı.

Kademe Programında Yeni Dönem (2017-18) Başladı
Vakfımız bünyesinde otuz yıldır sürdürülen Kademe Programı, 2017-2018
dönemi eğitim faaliyetlerine başladı. Her yıl güz ve bahar dönemlerinde düzenlenen seminerlere devam edip Kademe sınavını başarıyla geçen katılımcılar
için hazırlanan program yoğun bir içeriğe sahip. “Düşünce tarihi” ve “dünya
tarihi”nin yanı sıra “sanat düşüncesine giriş” oturumları da programa dahil
edildi. Çeşitli disiplinlerden beslenen programda katılımcılar antik dönemden
bugüne insanlığın düşünce ve mücadele serüvenini önemli dönüm noktalarına
odaklanarak değerlendirme fırsatı buluyor.

TALİD Türkiye’de İslami İlimler:
FIKIH: Cumhuriyet Dönemi I-II Sayıları Çıktı
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) olarak Türkiye’de İslami İlimler
üzerine yapılan çalışmaların hasılasını ortaya koymayı hedeflediğimiz seride
dört cilt halinde hazırlanan Türkiye’de İslami İlimler: Fıkıh, Osmanlı Dönemi I-II
sayılarının ardından Cumhuriyet Dönemi I-II sayıları da yayınlandı. Raflarda
yerini alan Tefsir, Hadis ve Fıkıh sayılarının ardından serinin devamını halihazırda çalışmaları sürdürülen ve yine Türkiye’de İslami İlimler üst başlığıyla
yayınlanacak olan Kelam ve Tasavvuf başlıklı sayılar oluşturacak.
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Küresel Araştırmalar Merkezinden
Yeni Toplantı Dizisi: “100. Yılında Filistin Meselesi’”
Bilim ve Sanat Vakfı – Küresel Araştırmalar Merkezi tarafından Filistin sorunu
dikkate alınarak 1917 Balfour deklarasyonundan hareketle “100. Yılında
Filistin Meselesi” toplantı dizisi planlandı. Kasım ayında başlayan program
kapsamında her ay söz konusu meseleye ilişkin bir konuda değerlendirme ve
sunum yapmak üzere akademisyen veya araştırmacılar ağırlanıyor. Şu ana
kadar gerçekleşen üç ayrı toplantıda Yrd. Doç. Dr. Talha Çiçek, araştırmacı
Özgür Dikmen ve gazeteci-yazar Taha Kılınç konuk edildi.

Sanat Araştırmaları Merkezinden
Yeni Program Serisi: Ev ve Mimari
Bilim ve Sanat Vakfı - Sanat Araştırmaları Merkezi “Ev ve Mimari” başlıklı yeni
bir program dizisine başladı. Programın moderatörlüğünü Celaleddin Çelik ve
Halil İbrahim Düzenli üstleniyorlar. Konuşma serisinin her oturumunda farklı
ve özel bir mimari eser konu ediliyor. Temel soruşturma mekan, madde, malzeme, nitelikli üretim ve yaygınlaşma potansiyeline sahip ev ya da ev grupları
üzerinde yürütülmektedir.

Turgut Cansever Atölyesi Başladı
Şehir, sanat, mimari konularının en önemli muhakkik ve şarihlerinden biri olarak
Turgut Cansever’in metinlerine odaklanan bu atölyede onun hususi terminolojisinin ana hatlarına nüfuz edilmeye çalışılıyor. Yüksek mimar Mehmet Öğün
ve Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli nezaretinde öncelikle Turgut Cansever’in
külliyatını irdelemek üzere başlayan programda, her oturumda bir temel metin
esas alınarak kendisinin mimari eserleri başta olmak üzere yapılaşma ve şehir
meseleleri üzerinde durulmaktadır.
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Türkiye Araştırmaları Merkezinden
Yeni Konuşma Dizisi: Şehir ve Mahalle Konuşmaları
Bilim ve Sanat Vakfı - Türkiye Araştırmaları Merkezi ile İstanbul Şehir
Üniversitesi - Şehir Araştırmaları Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği dizinin ilk
oturumu Eylül ayında gerçekleşti. Her ay mekan, şehir, mahalle konularını tarihi ve
güncel yönleriyle ele almayı amaçlayan program dokuz oturumdan oluşuyor.

Hayal Perdesi’nin 61. ve 62. Sayıları Çıktı!
61. sayıda Yorgos Lanthimos’un yeni filmi Kutsal Geyiğin Ölümü kapağa taşınıyor.
Vizyon sayfalarında Kare, Umudun Öteki Yüzü, Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı,
Çavdar Tarlasındaki Asi ve Yedinci Hayat filmleri yer alırken söyleşi sayfalarında
Ayla’nın yönetmeni Can Ulkay, Taş’ın yönetmeni Orhan Eskiköy ve Benim Varoş
Hikayem’in yönetmeni Yunus Ozan Korkut konuğumuz oldu. Portre’de Michael
Haneke, Uzaktan Kumanda bölümünde Mindhunter ve Room 104’e dair değerlendirmeler var. Akademi bölümünde Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı ile yerlilik ve
yerellik meselesini konuştuk. 62. sayıda Andrey Zvyagintsev’in yeni filmi Sevgisiz
kapağa taşınıyor. Vizyon sayfalarında Dönme Dolap, Loving Vincent, Godard ve
Ben, İyi Günler ve Yol Ayrımı yer alırken söyleşi sayfalarında Ümit Ünal ile Sofra
Sırları, Belgesel Odası’nda Murat Pay ile Mirâciyye: Saklı Miras üzerine konuştuk.
Dosya’da Türk sinemasının 2017 bilançosunu değerlendirdik. Uzaktan Kumanda’da
Twin Peaks’i inceledik. Sinefil’de Costa-Gavras’ın Kapital isimli filmi, Eskimeyen
Filmler’de Monty Python ve Kutsal Kâse değerlendirildi. Kitaplık bölümünde
Tuba Deniz’in hazırladığı Biraz Mağrur, Biraz Mağdur isimli kitaba yer verdik.

Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı Büyüyor
Bilim ve Sanat Vakfı’nın, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ve İstanbul Şehir
Üniversitesi ortaklığıyla yürüttüğü “Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve
İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri”
projesinin 31 Ağustos 2016’da sona ermesinden sonra vakıf bünyesindeki
Türkiye Araştırmaları Merkezi’ne bağlı olarak Sözlü Tarih biriminde faaliyetler
sürüyor. Projenin bitişinden itibaren ağırlıklı olarak Yüksek İslam Enstitüsü
ve İlahiyat mezunu öğretim üyeleriyle sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, 3000’i görüşme kayıtları, 600’ü ise kitap, tez ve makale
olmak üzere 3600’a ulaşan kayıt sayısıyla Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı
genişlemeye devam etmektedir.
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DİVAN 43 Çıktı
1996 yılından bu yana disiplinlerarası ve mukayeseli yaklaşımıyla özgün çalışmalara yer vererek Türkiye’nin sosyal bilimler birikimine katkı sunan DİVAN
dergisinin 43. sayısı çıktı. Türkçe ve İngilizce makalelerin yer aldığı derginin bu
sayısında Aristoteles felsefesi, Osmanlı diplomasi tarihi ve karşılaştırmalı dinler
tarihi alanlarından üç makale, sosyal ve beşeri bilimlerin farklı alanlarından
dokuz kitap değerlendirmesi okurlarına sunuluyor.

DİVAN Dergisi Yeni Web Sitesiyle Yayında!
Yirmi yıldan uzun bir süredir yayın hayatına devam eden DİVAN: Disiplinlerarası
Çalışmalar Dergisi sunduğu hizmeti daha ileri taşımak amacıyla hazırladığı yeni
internet sitesiyle yayında. Yeni sayı ve internet sitesi hakkında detaylı bilgi için
divandergisi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yazma Eserler İhtisas Semineri Tamamlandı
Türkiye ve Osmanlı çalışmalarının çok önemli bir parçası olan yazma eserlerin
tanıtılması ve tartışılması amaçlanan program Ekim ayında düzenlendi. Büyük
bir kültür ve ilim hazinesi olan yazma eserlerin görsel örnekler eşliğinde tanıtıldıktan sonra bunlardan nasıl yararlanılabileceğine dair ipuçlarının verildiği ihtisas
semineri; Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesinin emekli müdürü Dr. Nevzat
Kaya nezaretinde, dört oturum halinde gerçekleşti.

Hazırlayan: Birol Şanlı

Faaliyetler
PANEL
Nükleer Savaş Mümkün mü? Kurgu ile Gerçek Arasında Kuzey Kore Krizi
• Kadir Temiz, Altay Atlı, Çağdaş Üngör 23 Eylül 2017

KAM

ORTADOĞU KONUŞMALARI
IKBY Referandumu ve Bölgesel Sonuçları
• Galip Dalay 28 Ekim 2017
Körfez Krizi ve Katar’ın Güvenlik Yaklaşımı
• Betül Doğan Akkaş 4 Kasım 2017
TEZAT
İslamcı Gençliğin Oluşumu: Akıncılar
• Ertuğrul Zengin 30 Eylül 2017
Yükselen Çin ve Ortadoğu: Çin’in İran, İsrail ve Türkiye’ye Yönelik Dış Politikası
• Kadir Temiz 14 Ekim 2017
Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikasının Ekonomi-Politiği
• Tamer Ağca 11 Kasım 2017
100. YILINDA FİLİSTİN MESELESİ
“Osmanlılar, Siyonistler ve Balfour Deklarasyonu
• M. Talha Çiçek 18 Kasım 2017

7

KAM
Küresel
Araştırmalar
Merkezi

Kadir Temiz

Kadir Temiz, Çağdaş Üngör, Altay Atlı

PANEL
23 Eylül 2017

Nükleer Savaş Mümkün mü?
Kurgu ile Gerçek Arasında
Kuzey Kore Krizi
Değerlendirme: Hüseyin Arslan
23 Eylül 2017 tarihinde Küresel Araştırmalar Merkezi, Yuvarlak Masa
Toplantıları çerçevesinde “Nükleer Savaş Mümkün mü? Kurgu ile Gerçek
Arasında Kuzey Kore Krizi” başlıklı bir panel düzenledi. Nükleer enerji ve
Kuzey Kore-ABD arasındaki krizin çeşitli yönleriyle tartışıldığı panelin oturum
başkanlığını İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü öğretim üyesi İsmail Yaylacı yaptı. Panelin konuşmacıları Çağdaş

‘‘

Üngör, Altay Atlı ve Kadir Temiz idi.
Donald Trump ile Kim Jong-Un arasında başlayan tartışma nükleer savaş
endişesine neden oldu. Bir yandan Trump, Kuzey Kore’yi yok etmenin kaçı-

Güney Kore ekonomik

nılmazlığını vurgularken öte yandan Kuzey Kore ise ABD’yi haritadan silme

olarak büyürken Kuzey

tehdidinde bulundu. New York Times’ın ana okula giden çocukların atışmasına

Kore’nin siyasi ve

benzettiği bu tartışmalar sonucunda yeni bir Kuzey Kore-ABD krizi çıkıp

ekonomik büyümeler

çıkmayacağı panelin ana gündemini oluşturdu. Panelin ilk konuşmacısı Kadir

gerçekleştirememesi
nedeniyle Kuzey Kore
nükleer silah üretme
çabası içerisine girmiştir.

’’

Temiz, Kuzey Kore krizinin tarihi arka planını anlattı. Temiz, Kuzey Kore krizinin tarihi altyapısını üç ana bölümde inceledi. Bunlar; (i) tarihsel arka plan,
(ii) nükleer enerji silahlanması ve nükleer enerjinin dünya siyasetindeki yeri,
(iii) Kuzey Kore’nin nükleer enerji meseleleriyle ilgisi.
Temiz, Kore’de iki devletin nasıl ortaya çıktığını anlatarak sözlerine devam
etti. 1910 yılında Japonya’nın Kore’yi işgal etmesinden önce Kore’de homojen
kültüre sahip bir halk mevcuttur. Japonya burayı işgal etmesinin ardından
birçok alanda reform faaliyetlerine girişmiştir. Japonya 1945 yılına kadar
Kore’de siyasi, ekonomik ve kültürel sömürgesini sürdürmüştür. İkinci Dünya
Savaşı ile birlikte Çin ve SSCB, Kuzey Kore’ye yardım ederek burada gerilla
savaşının başlamasına ön ayak oldular. ABD ise Güney Kore’ye yardım etmiştir.
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Temiz, Güney Kore ve Kuzey Kore’nin nasıl ayrıldığını anlattıktan sonra Kore
Savaşı’na değindi. Soğuk savaşın en önemli tezahürlerinden biri Kore’de
yaşandı. Soğuk savaş döneminin ilk sıcak çatışmasının yaşandığı Kore’de
her şey Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye saldırmasıyla başlamıştır. Aynı dili,
kültürü ve tarihi paylaşmalarından dolayı aynı toplumun mensupları olan

insanlar bir anda birbirleriyle çatışmaya başlamıştır. İki milyon Korelinin,
toplamda ise 3 milyon insanın öldüğü ve bir vekalet savaşı (proxy war) olan
Kore Savaşı 1953 yılında imzalanan ateşkes antlaşmasıyla son bulmuştur.
Temiz, tüm bu tarihsel süreci anlattıktan sonra Kuzey Kore krizinin nedenlerine değindi. Temiz, Kuzey Kore’de yaşananların Irak ve İran’da yaşananlardan
farklı olmasının nedenlerinden birini de Çin ve Rusya’nın Kuzey Kore’ye verdiği
destek olarak açıkladı. Güney Kore ekonomik olarak büyürken Kuzey Kore’nin
siyasi ve ekonomik büyüme gerçekleştirememesi Kuzey Kore’yi silahlanmaya
ve nükleer silah üretmeye teşvik etmiştir. Temiz’e göre birçok dış devletin bu
ülkeler üzerindeki siyasi ve ekonomik çıkarları Kore’deki sorunun çözülmesini
engellemektedir.
ve küresel boyutlarını tartıştı. Üngör, Doğu Asya bağlamında konuyu ele aldı.
Bölge üzerinde etkisi olan ülkelere bakıldığında başta Çin olmak üzere Japonya,
Rusya, Tayvan ve Asya Pasifik ülkesi olmayan ABD göze çarpmaktadır. Çin,

Çağdaş Üngör

Panelin ikinci konuşmacısı Çağdaş Üngör idi. Üngör, Kuzey Kore krizinin bölgesel

bölgedeki en önemli aktörlerden biridir. Çin’in her ne kadar geleneksel olarak
ABD karşıtlığı söz konusu olsa da Türkiye’deki medyaya da yansıdığı gibi, Kuzey
Kore’ye her şeyde mutlak anlamda destek vermemektedir. Birçok kapitalist
ülkede olduğu gibi Çin’de de iş adamları etkildir. Bununla beraber Çin sosyalist
tek parti rejimiyle yönetilmektedir. Bu anlamda bağımsız bir medyadan ve
yargıdan söz edilememektedir. Çin’in Kuzey Kore’den beklentisi radikal uygulamalarından vazgeçmesi ve kendisi gibi piyasaya ayak uydurmasıdır. Bu anlamda
radikal profil çizen bir Kuzey Kore’den Çin de rahatsız olmaktadır. Ayrıca Çin,
bulunduğu coğrafi bölgede savaş ve kargaşa istememektedir. Örneğin Kuzey
Kore’de bir savaşın veya kaosun çıkması durumunda Çin’e birçok mülteci akın
edecektir. Halihazırda birçok Kuzey Koreli Çin’e göç etmektedir ve Kuzey Kore
ile ilgili birçok araştırma bu göçmenler üzerinden yapılmaktadır.
Üngör, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki ilişkiye temas etti. 1990’lı yıllarda
Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilimin ortadan kalkması için dönemin
ABD başkanı Bill Clinton ve iki ülke bazı adımlar attı. Bu çerçevede Kuzey Kore,
NPT’yi kabul etti. Ancak ABD başkanlığına Bush’un seçilmesi ve akabinde
Bush’un Kuzey Kore’yi haydut devlet olarak nitelendirmesi atılan bu adımların
akim kalmasına neden olmuştur. Güney Kore’nin ABD’den füze satın alması
Kuzey Kore ve Çin’in tepkisini çekmesine neden oldu. Birkaç yıl öncesine kadar
Güney Kore halkı Kuzey Kore ile birleşip tek devletin ortaya çıkmasını istemesine rağmen iki ülke arasındaki ideolojik ve ekonomik farklılıkların kalıcı hale
gelmesinden dolayı bu durum imkansız hale gelmiştir. Üngör, Kuzey Kore’de
rejim değişikliğinin şart olduğunu dile getirerek sözlerine son verdi.
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Altay Atlı

Panelin üçüncü konuşmacısı Altay Atlı idi. Atlı, Kuzey Kore’nin ekonomik
yapısını, ilişkilerini ve kendisine karşı uygulanan yaptırımları anlattı. Kuzey
Kore’ye sürekli yaptırım uygulanmasına karşı ülkede füze denemelerinin her
seferinde arttığının altını çizdi. Kuzey Kore’den bilgi alınamadığı için Güney
Kore Merkez Bankası’nın paylaştığı 2016 yılı verilerine bakıldığında Kuzey
Kore’nin ekonomide %10’luk bir büyüme gerçekleştirdiği görülmektedir. Kuzey
Kore ticaretinin büyük bir kısmını Çin ile yapmaktadır. Bu anlamda Kuzey Kore,
ekonomik olarak Çin’e bağımlı bir ülkedir. Kuzey Kore’de halkın mal alıp sattığı
kayıtlı 400 pazar ve bunun dışında birçok kayıt dışı pazar bulunmaktadır. Son
dönemde devlet, fabrika yönetimine işçinin maaşını belirleme ve istediği yerde
mal alıp satma hakkını vermiştir. Devletle anlaşmalı küçük bir tüccar sınıfı da

‘‘

oluşmaya başlamıştır.
Yukarıda da değinildiği gibi Kuzey Kore ticaretin yaklaşık %90’ını Çin ile yapmaktadır. Güney Kore’den alınan rakamlara göre 2016 yılında Kuzey Kore,

Çin Kuzey Kore’ye

Çin’e 1.2 milyar dolarlık kömür, 190 milyon dolarlık deniz ürünü, 225 milyon

mutlak anlamda

dolarlık demir cevheri ve 750 milyon dolarlık tekstil ürünü satmıştır. Çin’den

destek vermemektedir.

ise petrol ithal etmiştir. BM’nin Kuzey Kore’ye yaptırım uygulama kararı al-

Bu anlamda radikal

ması üzerine Çin bu kararlara uyacağını deklare etmiştir. Ancak Çin’den alınan

profil çizen bir Kuzey
Kore’den Çin de rahatsız
olmaktadır. Ayrıca Çin,
bulunduğu coğrafi
bölgede savaş ve kaos
istememektedir.

’’

verilere bakıldığında Çin ile Kuzey Kore arasında ticaret 2017 yılının ilk yarısında geçen yıla nispeten %10.5 artarak 2.6 milyar dolara yükselmiştir. Çin’in
yaptırım kararları doğrultusunda Şubat ayı itibariyle Kuzey Kore’den kömür
alımını durdurmasına rağmen iki ülke arasındaki ticaretin boyutu artmaya
devam etmiştir. Bu artışın nedenlerine bakıldığında Çin’in Kuzey Kore’ye petrol
ihracının devam etmesi gösterilebilir. Çin’in Kuzey Kore sınırına yakın Dandong
kentinde kurulan sınır ticaret bölgesi, Dandong’u Liaoning eyaletinin başkenti
Shenyang’a bağlayan hızlı tren hattı ve iki ülke arasında 2015 yılının sonunda
faaliyete geçen konteyner gemi taşımacılığı hattı, Çin ile Kuzey Kore arasındaki
ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Çin dâhil
yaklaşık 50 ülkede çalışan ve sayılarının 100 bine ulaştığı tahmin edilen Kuzey
Kore vatandaşlarının, her yıl ülkelerine gönderdikleri 1 milyar dolar da Kuzey
Kore ekonomisini ayakta tutan güçlü bir etken konumundadır. ABD her ne
kadar kendi ülkesindeki şirketlerin Kuzey Kore ile ticaret yapmasını yasaklasa
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da Çin şirketlerini engelleyememekteydi. Bundan dolayı ABD ikincil yaptırımlara
başvurdu ve kendi ülkesinde ticaret yapan Çin şirketlerini uyararak Kuzey Kore
ile ilişkilerine devam ederlerse ABD’de ticaret yapmalarını izin vermeyeceğini
ve ceza keseceğini ilan etti. İkincil yaptırımlar doğrultusunda da kendisinden
aldığı parçaları İran ve Kuzey Kore’ye sattığı tespit edilen Çinli büyük bir telekomünikasyon firmasına 1,2 milyar dolarlık ceza kesti. ABD hükümetinin

verdiği para cezası bir Çin firması üzerinde bağlayıcı olamasa da, ABD pazarını
kaybetmek istemeyen Çinliler, cezayı ödeyip Kuzey Kore ile ilişkilerini kestiler.
Atlı, sözlerine şu şekilde son verdi: “Her şeyden önce, Almanya’da olduğu gibi,
İki Kore’nin birleşmesinin de bir ekonomik maliyeti olacak. Bu maliyet için, 50
milyar ile 6 trilyon dolar arasında değişen tahminler yapılıyor. Birleşmenin

‘‘

Kuzey Kore’ye sürekli
yaptırım uygulanmasına
karşı ülkede füze
denemeleri her

maliyetine nazaran getirisiyle ilgili öngörüler ise daha net. Kore Yarımadasının

seferinde artmaktadır.

kuzeyi doğal kaynaklar açısından zengin ve ayrıca düşük maliyetli geniş bir

Ekonomik açıdan ise

işgücü havuzuna sahip. Yarımadanın güneyi ise doğal kaynaklar açısından

Kuzey Kore Çin’e bağımlı

fakir olsa da gelişmiş bir ekonomiye, sermayeye ve teknolojiye sahip. Bu

bir ülkedir.

ikisinin bir araya gelmesi Asya’da yeni bir güçlü ekonominin oluşmasına yol
açabilir. ABD’li bir yatırım bankasının tahminlerine göre Birleşik Kore, 30 ila
40 yılda Japonya, Almanya ve Fransa ekonomilerini geçecek bir potansiyele
sahip. Kore Uluslararası Ekonomi Politikaları Enstitüsünün bir araştırması
ise Birleşik Kore’nin 2055 yılına kadar 8,7 trilyonluk bir ekonomik büyüklüğe
ulaşabileceğini öngörüyor. Böylesine büyük bir ekonomik gücün, Çin başta

’’

olmak üzere, bölgedeki rakipler tarafından ne kadar arzu edilecek bir durum
olduğu da ayrı bir tartışma konusu.”
Galip Dalay

IKBY Referandumu
ve Bölgesel Etkileri
Değerlendirme: Ozan Kaçar

ORTADOĞU KONUŞMALARI
28 Ekim 2017

Küresel Araştırmalar Merkezi kapsamında Kasım ayında gerçekleştirilen
Ortadoğu Konuşmalarının konuğu Galip Dalay’dı. Dalay, IKBY’de 25 Eylül’de
yapılan referandumun Irak’taki ve Irak’a komşu ülkelerdeki etkilerini tartıştığı bir konuşma yaptı. Referandumda yüzde doksanı bulan bir oranla bölge
insanının bağımsızlık yönünde oy kullandığına vurgu yapan Dalay, ancak
olayların askeri bir veçheye bürünmesinden sonra Barzani’nin referandumun
sonucunu erteleme kararı aldığına dikkat çekti. Sonrasında, Türkiye medyasının “Barzani bize ihanet etti” söylemi geliştirdiğini, oysa biraz dahi olsa
bölgesel Kürt siyasetini takip edenler için durumun hiçbir sürpriz taşımadığını,
herhangi bir takiyenin olmadığını dile getirdi. Irak Kürtleri daha başından
beri bağımsızlık isteklerini dile getirmişlerdi. Bu yüzden medyada ihanet gibi
sunulması anlamsızdı. Barzani 2014 yılında referandumu gündeme getirmiş
ancak IŞİD ile savaş bu durumu ertelemişti. IŞİD gerileyince konu tekrar gün-
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deme geldi. Irak Kürtlerinin bağımsızlık durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a

‘‘

da sorulduğunda verilen cevabın bunun “Irak’ın iç işleri” olduğunu hatırlattı.
Dalay konuşmasında Barzani’nin hatalarına da değindi. Barzani’nin referandumun Kürtler arasındaki ayrılığı bitirip konsorsiyum oluşturacağı fikrinde

Referandumun kısa

olduğuna belirten konuşmacı, buna rağmen mesela Kerkük’te ana güç olan

vadedeki temel hedefi

IKYB’nin referandum sürecine karşı çıktığını bildirdi. Post-referandum döne-

Irak Kürtleri ile merkezi

minde Irak Kürt siyaseti ciddi manada parçalanmıştı ve referandumun Kürtler

hükümet arasında

arasında bütünlük sağlayacağı beklentisi gerçek bir zemine oturmuyordu.

yeni bir ilişki zeminini

Barzani’nin diğer bir yanlış okuması da şuydu: Türkiye’nin bu referanduma

tanımlamak, uzun vade
hedefi ise Kürdistan
meselesini bir tartışma
başlığından çıkarıp bir
sürece dönüştürmekti.

’’

karşı çıkacağını ancak süreci baltalamayacağını düşündü. İran’ın itiraz etmesi
halinde ise bunun uluslararası sempatiyi artıracağını düşündü. Dalay’a göre
referandumun kısa ve orta vadedeki hedefi bağımsızlık değildi. Referandumun
kısa vadedeki temel hedefi Irak Kürtleri ile merkezi hükümet arasında yeni
bir ilişki zeminini tanımlamak, uzun vade hedefi ise Kürdistan meselesini bir
tartışma başlığından çıkarıp bir sürece dönüştürmekti.
ABD’nin konu hakkındaki tutumunu üç başlıkta ele aldı. ABD’nin referandum
zamanındaki Ortadoğu politikasında IŞID ile mücadele ön plandaydı. Temelde
bütün diğer politikalarını buna göre belirledi. İkincisi ise Irak’ta 2018’de
yapılacak seçim. ABD seçimi Abadi’ye kazandırmak istiyor. Üçüncü hedef
ise Irak’ı İran’ın yörüngesinden kurtarmak. Bunu da Abadi’yi güçlendirerek
yapmayı planlıyor.
Türkiye’nin tutumu hakkında net bir cevap veremeyeceğini dile getiren
Dalay, bu süreçte Türkiye’nin bir kimlik krizi içinde olduğunu öne çıkardı.
Türkiye’nin, güneyde bir Kürt kuşağının oluştuğu ve bunu bertaraf etmek
gerektiği yönünde bir tutum geliştirdiğini söyleyen Dalay, akabinde Türkiye’nin
Kürt kimliği ile anlamlı bir ilişki kuramadığını vurguluyor. İran’ın tutumu ise
muhtemel bir Kürdistan nasıl bir jeopolitik konuma sahip olacak sorusuyla
başlıyor. Muhtemel bir Kürdistan’ın ABD’ye, Batı’ya ve İsrail’e yakın olacağını
düşünen İran, muhtemel bir Kürdistan’ın kendisine düşman olacağını düşünüyor. Dolayısıyla muhtemel bir Kürdistan’ın İran’a operasyon düzenlemek
isteyenlerin merkez üssü olacağını düşünen İran devleti bunu güvenlik krizi
olarak görüyor.
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Betül Doğan Akkaş

Körfez Krizi ve Katar’ın
Güvenlik Yaklaşımı
Değerlendirme: Hüseyin Arslan

ORTADOĞU KONUŞMALARI
4 Kasım 2017

5 Haziran 2017 tarihinde Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) ve Mısır başta olmak üzere birçok Arap ülkesi Katar’a ambargo uygulamaya başladılar. Katar Krizi veya Körfez Krizi gibi farklı şekillerde adlandırılan
bu kriz körfez ülkeleri arasında var olan problemlerin bir tezahürüydü. Küresel
Araştırmalar Merkezi 4 Kasım 2017 tarihinde Katar Üniversitesi Körfez Araştırmalar
Merkezinde araştırmacı olarak bulunan Betül Doğan Akkaş’ı ağırladı. Kendisi
“Körfez Krizi ve Katar’ın Güvenlik Sorunu” başlıklı bir sunum yaptı.
Akkaş, körfez ülkeleri arasındaki problemi ele almadan önce bazı kavramsallaştırmalardan ve bölgenin tarihi sürecinden bahsetti. Arap ülkeleri bölgeye
Arap Körfezi derken Türkiye buna Basra Körfezi der, İran ise İran Körfezi olarak
adlandırır. Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, BAE, Umman ve Katar’ın yer aldığı
körfez ülkelerine kimi zaman İran, Irak ve Yemen de dahil edilmektedir. Ancak
İran, Irak ve Yemen Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nde [Meclis El-Te’avun
Liduvel El-Halîc El-Arabî (Gulf Cooperation Council) yer almamaktadırlar.
Söz konusu kriz için Türkiye’de her ne kadar Katar Krizi adlandırılması kullanılıyorsa
da BBC, Al Jazeera ve The Independent gibi uluslararası medya bunu Körfez Krizi
olarak adlandırmaktadır. Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok Arap ülkesi
ise anti-Katar söyleminden dolayı mezkur durumun bir Körfez Krizi değil Katar
Krizi olduğunu deklare etmişlerdir.
Katar bölgesinde 19. yüzyılın sonlarına doğru Al Tani emirliği kuruldu. Bu emirlik 20.
yüzyılın başlarına kadar İngiliz sömürgesi olarak kaldı. Birleşik Arap Emirlilikleri’nin
bir parçası olmayı reddeden Katar, 1971 yılında İngiliz sömürgesinden ayrılarak

‘‘

Katar Krizi mi
Körfez Krizi mi?
Arap ülkeleri bölgeye
Arap Körfezi derken
Türkiye Basra Körfezi,
İran ise İran Körfezi
olarak bölgeyi
adlandırırlar.

’’

bağımsızlığını ilan etti. 1992-1995 yılları arasında ülkeyi yöneten ilk emir Şeyh
Halife bin Hamad es-Sani, babasının yatırım konularında bir vizyonu olmadığını
düşünen oğlu Hamad bin Halife Al Tani tarafından yönetime el konulması sonucunda tahttan uzaklaştırıldı. Al Tani, Katar’ın kalkınması için birçok yeniliklere
imza attı. Al Tani, Katar’ı siyasi arenada görünür yapmak için uluslararası birçok
konuda arabuluculuk üstlenmiş, ihtiyaç sahibi birçok ülke ve kuruluşların yanında
Hamas, Taliban ve Hizbullah gibi örgütlere de yardım etmiştir. Bu örgütlerin başkent Doha’da temsilcilik açmalarına izin vermiştir. Katar, literatürde small states
(küçük devletler) olarak adlandırılan ve belli bir güç temerküzünde bulunmak için
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devlet dışı aktörleri destekleme prensibi ile hareket eden bir ülkedir. Üç milyon
nüfusa sahip olan Katar’ın diğer ülkelerde ne kadar vatandaşı olduğunun bilgisi
paylaşılmasa da bunun üç yüz bin civarı olduğu tahmin edilmektedir. Katar, güvenliğin çeşitlendirilmesi kapsamında askeri güvenlik kadar ekonomik, toplumsal,
çevre ve su güvenliğine de önem vermektedir. Üç tarafı denizle çevrili olan ve
sadece Suudi Arabistan ile kara sınırına sahip olan Katar topraklarının %5’den
daha az kısmı ekilebilme imkanına sahiptir. Bu anlamda sadece deniz ürünleri
ihtiyacını karşılayabilen Katar, su dahil olmak üzere diğer temel besin ihtiyaçlarını
ithal etmektedir. Ayrıca dünyanın en büyük ikinci doğal gaz rezervine sahiptir.
Katar ile ABD arasında 1992 yılında yapılan bir antlaşmaya göre herhangi bir
şekilde Katar’ın toprak bütünlüğüne karadan, havadan veya sözlü olarak saldırı
olursa ABD ordusu tıpkı kendi topraklarına saldırı oluyormuşçasına Katar’ı savu-

‘‘

Türkiye’nin Katar’da üç

nacaktır. Suudi Arabistan’da ortaya çıkan 9 Eylül olaylarından sonra anti-Amerikan
söyleminin git gide yaygınlaşması üzerine ABD burada bulunan üssünü Katar’a
taşıdı. Böylece ABD’nin kendi sınırları dışında sahip olduğu en büyük üs Katar’da
bulunmaktadır. 10.000 askerin yaşadığı ve eğitim aldığı bu üssün masrafları Katar

prefabrikten oluşan bir

Devleti tarafından karşılanmaktadır. Katar’ın körfez ülkelerine karşı kendinden

üssü bulunmaktadır.

emin olmasının en önemli nedenlerinde biri de kendi topraklarında bulunan bu

Katar ile Türkiye arasında

ABD üssüdür.

yapılan antlaşmaya göre

Katar’ın kendi ordusunun kozmopolit bir yapısı bulunmaktadır. %50’sinin Katar

Türkiye burada en çok 3
bin asker bulundurabilir.
Katar’daki üssün önemli
bir özelliği Türkiye’nin
yurtdışında açtığı ilk üs
olmasıdır.

’’

vatandaşı olduğu tahmin edilen orduda Pakistan, Mısır ve Sudan vatandaşlarının
da olduğu bilinmektedir. Orduda görev alan askerlere 80-100 bin dolar arası bir
maaş ödendiğinden asker ve polis teşkilatı ülkedeki en saygın kurumlardandır.
Türkiye’nin Katar’da üç prefabrikten oluşan bir üssü bulunmaktadır. Katar ile
Türkiye arasında yapılan antlaşmaya göre Türkiye burada en çok 3 bin asker
bulundurabilir. Katar’daki üssün önemli bir özelliği Türkiye’nin yurtdışında açtığı
ilk üs olmasıdır.
5 Haziran 2017 tarihinde yaşanan Körfez Krizi sonucunda Körfez ülkeleri, Mısır
ve Yemen’in de dahil olduğu birçok Arap ülkesi, Katar’ın Ortadoğu’da terörün
yayılmasını sağlayan siyasi ve ekonomik politikalar gözettiğini iddia ederek
ambargo uygulama kararını aldıklarını ilan ettiler. Katar’ın tek komşusu olan
Suudi Arabistan ülkeye hem hava sahasını hem de kara sınırını kapattı. Bu kriz
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sonucunda Katarlılar arasında toplumsal aidiyet gelişti ve tek millet sloganı ön
plana çıktı. Katar ile Türkiye, İran ve Fas arasında ticari sözleşmeler yapıldı ve
bu sözleşmeler sonucunda Katar hava yoluyla bu ülkelerden su, süt, yoğurt gibi
temel gıdaları tedarik etti. Ayrıca daha önce Brezilya ve Avustralya’dan satın aldığı
çiftliklerde üretilen besin maddelerinin faydalarını bu dönemde görmüş oldu. Tüm
bunların sonucunda Katar kendisine iletilen 13 maddelik talep listesini reddetti.

Ertuğrul Zengin

İslamcı Gençliğin Oluşumu:
Akıncılar
Değerlendirme: Emre Karaca

TEZAT
20 Mayıs 2017

Küresel Araştırmalar Merkezi Eylül ayının ikinci toplantısının konuğu Galatasaray
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde doktorasını tamamlayan Ertuğrul Zengin
oldu. Zengin, İslamcı gençliğin oluşum sürecini Akıncılar adıyla bilinen grup
çerçevesinde tartıştı. Zengin, MSP-MTTB ve Akıncılar Hareketinin aktörleşme
çabalarından bahsetti. MSP ve MTTB’nin olduğu bir ortamda siyasi özneleşme
çabasının fiziksel, ideolojik ve siyasi boyutlarda değerlendirilmesi gerekir diyen
Zengin, öncelikle “İslamcı Gençlik” başlığını Türkiye İslamcılığını da anlamak
kaygısıyla Türkiye özeline oturttuğunu belirtti. Zengin’in ortaya koyduğu tarihsel
okumalarla birlikte Akıncılar Hareketinin Türkiye İslamcı gençliği oluşumu belli bir
izlek sunmakla birlikte bu kuşaklar içerisinde fikri gerilimin de süreç içerisinde
netlik kazandığını görüyoruz.
Politik olanaklar teorisini genel bağlamda Türkiye İslamcı hareketi için özelde de

‘‘

MTTB sokak mücadelesi
yoluyla rakip siyasi
hareketlerle çatışmaya
girmeyi değil, orta

Akıncılar için kullandığını söyleyen Zengin, tezinde Türkiye İslamcılığını (1924-1980

ve uzun vadede

arası dönemi) üçe ayırdığına ve özellikle 1924-25 tarihlerinin Türkiye İslamcılığı

eğitim programlarıyla

için önemli olduğuna değindi. 1924’te halifeliğin kaldırılması İslamcılığın devletle

ülkede etkin

olan ilişkisini zayıflatan bir hamle oldu. Bundan da önemlisi 1925’te Hıyanet-i

pozisyonlara gelecek

Vataniyye Kanunu’nda yapılan değişikliklerdi. Burada dine dair herhangi bir
eylemin vatana ihanet suçu sayıldığını ve idamla cezalandırıldığını görüyoruz.
İslamcılığın 1949’a kadar bırakın siyasi örgütlenmesini kültürel olarak bile
görünümü mümkün olmadı. Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi bürokrasi ve
devletin tümüyle özdeşleştiği bir yapıdan ziyade seçimler yoluyla en azından
siyasi bir alanın açılabilme imkanını doğurdu. Dindar-muhafazakar tabakaların
siyasetle etkileşimi mümkünlük kazandı. Ciddi bir dernekleşme/görünürlük artışı
gerçekleşti. Ancak bu noktada kültürel olarak bir canlanma söz konusu olmakla

bürokrat kadrolarının
yetiştirilmesini amaç
edinmektedir.

’’

birlikte siyasi bir açılıma karşı Demokrat Parti de teyakkuz halindeydi. Örneğin
1951’de kurulan Büyük Doğu Cemiyeti birkaç yıl sonra kapatılmıştır.
1960’lı yıllarda çeşitli tercümelerin (Seyyid Kutup, Mevdudi vb.) İslamcılarla
buluşmaya başladığını dile getiren Zengin, 69’a gelindiğinde ideolojik anlamda
bir İslamcılığın oluştuğunu görmekteyiz dedi. Zengin, siyasal/toplumsal bir fikir
olarak gelişmeye başlayan İslamcılık fikrinin kurumsal gücünün henüz oluşmadığını
belirtikten sonra 69’da iki önemli meselenin olduğundan bahsetti. Bu durumların
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birincisi MTTB’nin Burhanettin Kayhan’ın seçimleri kazanmasıyla İslamcıların
eline geçmesi, ikincisi ise Erbakan öncülüğünde Bağımsızlar Hareketinin seçim

‘‘

Siyasi alanda
Müslümanların temsilinin

çalışmalarına başlamasıdır ki bu Milli Nizam Partisi MNP’nin öncüsü olacaktı.
Siyasi alanda Müslümanların temsilinin aracısı olarak kurulacak parti sadece
iktidar aygıtının ele geçirilmesi motivasyonunu haiz olmayıp dile getirilen hak-batıl
kavramları üzerinden kurulan gerilimin temsilcisi konumunda olacaktı. Dolayısıyla
sistemi kontrol etme odaklı bir anlayıştan ziyade sistemi dönüştürme fikri üze-

aracısı olarak kurulacak

rine kurulmuş bir organizasyon olduğunu vurgulamamız gerekir. MTTB de bahsi

parti sadece iktidar

edilen süreçte İslamcı gençlerin örgütlendiği ikinci bir kurum olarak yer almıştır.

aygıtının ele geçirilmesi

Burhanettin Kayhan’ın lider olması ile İslamcı çizginin belirginlik kazandığını

motivasyonunu haiz

dile getirmeliyiz ki bu noktada Kayhan’ın stratejisi ileriki süreçte kurulacak olan

olmayıp dile getirilen
hak-batıl kavramları
üzerinden kurulan
gerilimin temsilcisi
konumunda olacaktı.

’’

Akıncılar Hareketi’nin de pozisyonunu etkileyecektir.
MTTB sokak mücadelesi yoluyla rakip siyasi hareketlerle çatışmaya girmeye değil
orta ve uzun vadede eğitim programlarıyla ülkede etkin pozisyonlara gelecek
bürokrat kadrolarının yetiştirilmesini amaç edinmektedir. Bu çerçevede herhangi
bir parti ve liderin etkisi altına girilmemesi vurgusunu belirterek kadrolaşmanın
ana strateji olarak ele alındığını görmekteyiz. MSP’nin 1973 seçimini kazanmasıyla
seçimlerle iktidara gelmeyi önceleyen bir parti konumuna gelmesi bir kırılmanın
da sebebi diyebiliriz. Zengin, toplumsal/ideolojik bir yapının parçası olmaktan
ziyade seçimlerle iktidara gelmek kaygısının siyasi elitlerin öncelendiği bir anlayışı dayattığını, bununsa kimi grupların kopmasına sebebiyet verdiğini söyledi.
Ardından Akıncıların kuruluş aşamasına ve kurucu anlayışına değinen Zengin,
1975 itibariye MTTB içerisinde kendini MSP’li sayan grupların çeşitli yerlerde
Akıncılar derneklerini kurmaya başladıklarını söyledi. Amaçlarını ise kamplara
bölünmüş Türkiye’nin bu bölünmüşlüğünü ortadan kaldıracak bir amaç için birleşmek şeklinde belirttiklerini söyleyen Zengin, Akıncıların kısa sürede örgütlenme
başarısı gösterdiklerini dernek sayıları üzerinden açıkladı. 1976 Ağustos’unda
60 derneğe sahip Akıncıların 1978’e gelindiğinde 398 derneğe ulaşmış olduğunu vurguladı. Bunda Akıncıların toplumun tüm katmanları ile ilişki kurmasının
etkisini belirtmeliyiz.
MSP’nin iktidardan düşüşü ise devlet baskısını daha yoğun hissedecekleri bir
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dönemi getirdi Akıncılar için. Ayrıca anarşi/şiddet ortamının keskinleşmesi
Akıncıların hareket alanını iyice kısıtladı. Akıncılar siyasi şiddet atmosferinin
sistem dayatması olduğunu vurgulamış, siyasi şiddetten uzak durarak tebliğe
devam etmek kaygısı taşımışlardır.
11 Şubat 1979 İran İslam Devrimi ile birlikte Milli Görüşe alternatif İslamcı
dalgaların belirginlik kazandığını vurgulayan Zengin; tabandan dönüşümü

amaçlayan, teşkilattan önce cemaati önemseyen, parlamenter siyasete sırt
dönmese de toplumsal mücadeleyi önceleyen bir damarın belirginlik kazandığını söyledi. Ayrıca Metin Yüksel’in şehadeti sonrası İslamcı gençlerde sisteme
karşı duyulan tepkinin daha da arttığını görüyoruz. Yine önemli bir olay olarak
1 Nisan 1980 Sakarya Mitingi Akıncılar Hareketi için kendi gücünün farkına
vardığı ve mücadele arzusunun belirginlik kazandığı bir toplumsal eylem oldu.
Örgütlenme anlamında önemli atılımlar gösteren hareketin eksikliği ise geldiği
aşamayı entelektüel olarak yönlendirebilecek, derinlik ve netlik kazandıracak
bir çerçevenin olmayışıydı. Bunun sonucunda hareket içerisinde daha marjinal
diyebileceğimiz gruplar hareketten ayrılmış, ana gövde ise gençliği yönlendirecek üretimlerden uzakta kalmıştır. Zengin bu manada hareketin siyasi
özneleşmenin tüm boyutlarını sağlayamadığını belirterek sunumunu bitirdi.
Kadir Temiz

Yükselen Çin ve Ortadoğu:
Çin’in İran, İsrail ve Türkiye’ye
Yönelik Dış Politikası

TEZAT
14 Ekim 2017

Değerlendirme: Volkan Uzundağ
Ekim Ayı Tezat programı konuğu Boğaziçi Üniversitesinde “Yükselen Çin ve
Ortadoğu: Çin’in İran, İsrail ve Türkiye’ye Yönelik Dış Politikası” başlığıyla
doktora tezini tamamlayan Kadir Temiz oldu. Diplomasi tarihi ile uluslararası
ilişkiler perspektifini bir araya getiren tez 2001-2011 arası Çin dış politikasında Ortadoğu meselesini incelemektedir. Daha da özelde yükselen bir güç
olarak Çin’in, söz konusu yükselişiyle ilişkili olarak Ortadoğu’da geliştirdiği
ilişkiler analiz edilmektedir. Literatürde Çin’in Ortadoğu ilişkileri çoğunlukla
enerji ve ekonomi kısmen de savunma sanayi ve yumuşak güç politikaları
bağlamında ele alınmaktadır.
Temiz ise incelediği vakalar sonucu literatürdeki genel yaklaşımın, yani Çin’in
Ortadoğu’yla kurduğu ilişkinin temelde ekonomi ve enerji alanıyla ilişkili olduğu
görüşünün doğru olduğu sonucuna varmaktadır. Fakat özellikle Türkiye-Çin
ilişkileri bağlamında akla gelebilecek ve ekonomi ve enerji alanlarının dışında
bir konu olan Doğu Türkistan meselesine ise tezde yer vermemiştir. Temiz
bu tercihini, tezin bir dış politika analizi olduğundan ve Çin’in ise söz konusu
meseleyi bir iç politika olarak görmesiyle açıkladı. Dolayısıyla tez İran’ın
nükleer faaliyetleri, İsrail-Filistin çatışması ve Türkiye’nin Kıbrıs sorunu gibi
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uluslararası organizasyonlarca çözüm aranan uluslararası krizlere odaklanmaktadır. Dönemlendirme hususunda ise Amerika’nın Irak müdahalesiyle
enerji krizinin yaşandığı, İran’ın nükleer faaliyetlerinin açığa çıkarıldığı ve
bunlara tepki olarak Çin’in Ortadoğu’yla kurduğu ekonomik ve diplomatik
ilişkilerdeki artışın başlangıcı olan 2001 yılı ile Arap Baharının başladığı 2011
yılı arasındaki dilimi konu etmektedir.
Bununla birlikte, “Çin’in Yükselişi” anlatısına paralel olarak literatürün de
oldukça yeni olması ve kaynak çeşitliliğin sınırlı olması, Temiz’in tez süre-

‘‘

Çin’in Ortadoğu
politikasını açıklama
konusunda
kullanılabilecek
kavramlar söz konusu

olduğunda “agresif

cinde karşılaştığı en temel sorunlardır. Bu bakımdan tezin incelediği zaman
dilimi, Çin’in Ortadoğu ilişkisinde yapılacak bir dönemlendirme için en önemli
katkılardan biri olarak ifade edilmektedir. Öte yandan, Çin’in Ortadoğu
politikasını açıklama konusunda kullanılabilecek kavramlar söz konusu olduğunda “agresif pragmatizm” kavramı uygun düşmemekte, zira Çin askeri
alanda önemli hamlelerde bulunmamaktadır. Türkiye, İran ve İsrail’in Çin’le
kurdukları ilişkinin içeriğine bakıldığında ise, Türkiye ve İran için ekonomik
anlamda Çin’in lehine bir ticari ilişki söz konusuyken, İsrail’in Çin’e yüksek

pragmatizm” kavramı

teknolojik ürünler ihraç etmesinden ötürü ithal-ihraç dengesi İsrail lehinedir.

uygun düşmemekte,

Tezin teorik tartışmasına ayrılan bölümünde Çin’in yükselişi konusu realist

zira Çin askeri alanda

ve liberal teorinin yaklaşımları bağlamında tartışılmaktadır. Sonraki bölümde

önemli hamlelerde
bulunmamaktadır.

’’

Çin’in Ortadoğu politikaları ele alınmakta ve diğer bölümlerde Türkiye, İran
ve İsrail üzerinden bu politikalar incelenmektedir. Sonuç bölümünde ise tezin
sahip olduğu dört temel argüman ortaya konulmaktadır. Bunlardan ilki, Çin’in
yükselen bir güç olduğu ve Ortadoğu politikalarının bu tezi doğruladığıdır.
Fakat Ortadoğu’daki bu yükseliş daha çok ekonomi ve diplomasi temelinde
gerçekleşmektedir. İkinci olarak, Çin’in yükselişi Ortadoğu’daki mevcut kurumlarda değiştirici bir etkide bulunmamaktadır. Üçüncü olarak, her ne kadar
statükoyu değiştirecek bir etkide bulunmasa da kendi çıkarları söz konusu
olduğunda Çin uluslararası platformlarda değişen oranlarda muhalefette
bulunmaktadır. Çin Ortadoğu’da kurduğu ilişkileri kendi iç siyasi durumuna ve
yakın bölgesindeki politikalara uygun bir şekilde kurmaya çalışmaktadır. Sonuç
olarak Temiz’in tezi Çin’in Ortadoğu ilişkilerini anlamamıza önemli bir katkıda
bulunmakta ve gelecek çalışmalar için bir başvuru kaynağı oluşturmaktadır.
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Tamer Ağca

Ak Parti Dönemi
Türk Dış Politikasının
Ekonomi-Politiği

TEZAT
11 Kasım 2017

Değerlendirme: Hüseyin Etil
Küresel Araştırmalar Merkezi Tezat programının Kasım ayı konuğu Dr. Tamer
Ağca oldu. Ağca, 2016’da Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümünde savunduğu 2002-2012 yıllarıyla sınırlandırılmış “Ak
Parti Dönemi Türk Dış Politikasının Ekonomik Temelleri” başlıklı doktora tezi
üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.
Ağca’nın tezi büyük oranda Türk dış politikasının bir enstrüman olarak
dış ekonomik ilişkileri nasıl kullandığına odaklanmaktadır. Ekonomi ile dış
politikaya bağdaştırmaya çalışan tezin temel problem alanı soğuk savaş
sonrası dönemde yaşanan kırılmalardır. Bu kırılmalar kronolojik olarak
Soyvetler Birliği’nin dağılmasıyla oluşan siyasi kriz, 11 Eylül saldırılarıyla
ortaya çıkan zihniyet krizi ve 2008 yılında dünyanın ilk küresel krizi olarak
addedilen ekonomik kriz. Ağca’ya göre bu krizler her krizde olduğu gibi hem
yeni tehditler hem de yeni fırsatlar yaratmıştır. Bunun yanı sıra Ağca’ya göre
Ak Parti’yi vücuda getiren küresel dinamiklerin yanında içsel dinamikler de
söz konusuydu. Doksanlı yıllardaki ekonomik ve siyasal gelişmeler yeni bir
siyasal özneyi çağırıyordu.
Ağca, genel olarak kamuoyunda ileri sürülen Ak parti dönemindeki iç ve dış
politik kaymaların ne kadar gerçekçi olup olmadığını ekonomi-politik yönelimler, stratejiler, kurumlar ve pratikler ekseninde soruşturmak gerektiğini
belirti. Bu amaç doğrultusunda tezin üç sınırlandırması bulunmaktadır: yabancı
sermaye yatırımları, pazar çeşitliği ve entegrasyon, ve özel sektörün dünyaya
açılması. Ağca’ya göre Türkiye ekonomisi 1990’lı yıllardaki performansı ile
2002-2012 yılları arasındaki performansı oldukça farklıdır ve iki binli yıllarda
gözle görülür bir iyileşme gözlemlenmektedir. Bu dönemde Ak Parti dış politikasında yeni yaklaşımlarla küresel ve bölgesel ölçek büyütmüştür. Türk dış
politikasındaki ölçek büyütmeye bağlı olarak yeni yaklaşımlar çerçevesinde
vizeleri kaldırmak, diplomatik elçilikler açmak, serbest ticaret anlaşmalarının
imzalanması gibi uygulamalara girişmiştir. Bu bağlamda önemli olan dış
politikada yaşanan yenileşmenin tam olarak ne olduğunun saptanmasıdır.

19
KAM

Küresel
Araştırmalar
Merkezi

Küreselleşme süreci dış politikayı uluslararası siyasetin alanı olmaktan
çıkarmış, bu ilişkiyi iş dünyası ve sivil topluma doğru genişletmiştir. Bilişim
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ticaret ve etkileşimleri hızlandırmıştır.
Bu ise bir dış politika enstrümanı olarak yumuşak gücü öne çıkarmıştır.
Güvenlikte ticarete ve kültürel etkileşime açılan yeni durum dünyayla birlikte
bizde de etkili olmaya başlamıştır. Ekonominin ve siyasetin liberalleşen bu
mantığı Ak Parti’nin politika yapma biçimini de etkilemiştir. Liberal düşünceyi
merkeze alan Ak Parti bireylerin özgürlüğünü temel alarak hukuk mücadelesini genişletmiştir ve bu sayede kalkınma hamleleri için uygun bir toplumsal
atmosfer yaratabilmiştir. Bireylerin özgürlüğü, sınırlı devlet, modus vivendi
anlayışıyla farklılıkların uzlaştırılmasını aradı ve bunlara uygun olarak serbest
piyasa anlayışını geliştirdi. Küresel ve yerel dinamikler ışığında Ak Parti klasik
dış politika anlayışından uzaklaşarak yeni koşullara uyarlanmış yeni bir dış

‘‘

politika zihniyeti ve vizyonu ortaya koydu.
Ağca’ya göre medyada eksen kayması biçiminde popülerleşen politika değişikliğini yerli yerine oturtmak gerekmektedir. Ak Parti öncesi geleneksel dış

Küreselleşme süreci dış

politikanın temel ilkeleri Batıcılık, statükoculuk ve meşruiyetçiliktir. Batıcılık

politikayı uluslararası

ilkesi gereği öne çıkan dış politika vizyonu Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve

siyasetin alanı olmaktan

NATO gibi örgütlere girmekten geçmektedir. Statükoculuk ise misak-ı milli

çıkarmış, bu ilişkiyi iş

sınırlarını korumak ve başka arayış içerisinde olmamaktır. Hem ulusal hem

dünyası ve sivil topluma
doğru genişletmiştir.

’’

de uluslararası statükoları kabul etmektir. Meşruiyet ise Batı tarafından
onaylanan hedeflere yine Batının onay verdiği meşru araçlarla ulaşmak
anlamındadır. Ak Parti’nin ortaya koyduğu yeni dış politika vizyonuyla yeni
kavramlar ve ilkeler geliştirildi. Yeni vizyonun kurucu ismi hiç şüphesiz Ahmet
Davutoğlu oldu. Çok eksenli dış politika, komşularla sıfır sorun, güvenlik-özgürlük dengesi, ritmik diplomasi, yumuşak güç, merkez ülke, aktif ve ön alıcı
diplomasi vb. kavramlar Davutoğlu doktrinin temel kavram ve ilkeleri olarak
öne çıktı. Yumuşak gücü merkeze alan bu strateji ekonomik merkezliydi ve
liberal bir yaklaşıma yaslanıyordu. Güçlü ekonomi güçlü Türkiye sloganı ile
içeride, komşularla sıfır sorun politikasıyla dışarıda sulh çizgisi içinde aktif
politika izlendi. Burada önemli bir uyarıda bulunmak gerekiyor. Davutoğlu
doktrininde klasik dış politika reddedilmez ya da yok sayılmaz; diyalektik
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bir deyimle içerilerek aşılmak istenir. Avrupa Birliği projesi yanlış olarak
görülmez, sadece farklı coğrafyalara doğru dış politika vizyonu genişletilir.
Bu yaklaşım kesinlikle statükoculuk ve meşruiyet için de geçerlidir. Statüko
merkez kabul edilerek eksen çeşitlenmesin ekonomik, sosyal, siyasal ve
askeri açılardan genişletilmesini hedefler. Ekonomik kalkınma yönelimi ile dış
politika birbiriyle uyum içinde geliştirildi. Yumuşak güç olarak ekonomik, sosyal

ve kültürel araçlar aktif bir şekilde kuruldu. Medya, kültür ve diplomasinin
etkili bir araç olarak görüldüğü bu modelle amaç bölgesel entegrasyonları
sağlamak ve Türkiye’nin ufkunu genişletmektir. Yumuşak güç bu stratejinin
sıklet noktasıdır. Türkiye’nin verili güç yapısı (ekonomik, askeri vb.) içinde
hareket tarzı kesinlikle yumuşak güç olmalıdır. Yumuşak güçten ziyade
sert güçlerin kullanılması ise Türkiye’nin hem daralması hem büyümenin
kesintiye uğramasıyla sonuçlanacaktır. Gerilmelere daralmalara, daralmasıyla ise gerilmeler diyalektik bir salınım içine çekilerek tarihsel atılımların
önleri kesilmek istenir. Ancak bu yaklaşımın zorunlu ve evrensel olmadığını,
yeni koşullara uyarlanma kapasitesi ve esnekliğine sahip olduğunun altını
çizmek gerekmektedir. Somut durumun somut analizinden çıkan bu ilkesel
olmayan stratejik vizyon kesinlikle yeni somut durumlara da uyarlanabilme
esnekliğine de sahiptir.
O dönemin somut koşulları içerisinde Türkiye’nin güçlenmesi adına tek eksenli dış politika yumuşak güç araçlarıyla çeşitlendirildi. Ortadoğu, Balkanlar,
Asya ve Afrika yeni dış politikanın yayılım alanları oldu. Bölgesel bütünleşme
ve pazar çeşitlenmesiyle Türkiye ekonomide ölçeği büyüttü. Tüccar devlet
mantığıyla diğer devlet ve toplumlarla serbest ticaret anlaşmaları imzalanarak bu iş kotarılmaya çalışıldı. Bu süreçte Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat
azaldı, başka bölgelere doğru kaydı. Yakın doğu ve Ortadoğuya doğru ekonomik ilişkiler genişledi. Bu stratejik perspektif çerçevesinde THY uçakları
o havzalara uçmaya başladı, o bölgelerde büyükelçilik ve konsolosluklar
açıldı. Kamu diplomasisin alt başlığı olarak o ülkelere ekonomik ve sosyal
yardımlar arttı. TİKA bu konuda önemli misyonlar gerçekleştirdi. TÜSİAD’ın
üyelikleri Ak Parti döneminde aynı kalırken, TİM ve MÜSİAD’ın üyeleri epeyce
genişlemiştir. Bu somut veriler Türkiye’deki sosyo-politik ilişkilerin alacağı
muhtemel biçimler hakkında önemli ipuçları da vermektedir.
Bu temel kavramlar çerçevesinde Ağca’nın tezinde tartıştığı husus dış politika
değişikliği içinde bir ekonomi-politik hikayenin olup olmadığıdır. Cevabının
pozitif olduğunu söyleyen Ağca, yabancı sermaye çekme, pazarı çeşitlendirme, bölgesel entegrasyon ve son olarak sivil toplum ve iş dünyasının
aktif olarak kullanılması açısından 2002-2012 yılları arasında büyük bir
atılım yaşandığını belirtti.
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M. Talha Çiçek

Osmanlılar, Siyonistler
ve Balfour Deklarasyonu
100. YILINDA FİLİSTİN MESELESİ
18 Kasım 2017

‘‘

Çiçek’e göre Osmanlı
prensipte Yahudilerin
Osmanlı topraklarına göç

etmesine karşı değildir;

hem II. Abdülhamid
hem sonrasında Jön
Türkler döneminde, yani
1882’den 1918’e kadar
olan dönemde Osmanlı
Devleti’nin Yahudi
göçüne karşı olduğunu
söylemek için elimizde
hiçbir şey yok.
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’’

Değerlendirme: Sabri Akgönül
Balfour Deklarasyonu’nun (1917) 100. yılı ve 1967 Savaşı’nın da 50. yılı hasebiyle
Filistin meselesini yeniden değerlendirmeye alan Küresel Araştırmalar Merkezi
bir toplantı dizisi başlattı. Bu toplantılardan ilkinin konuğu İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi M. Talha Çiçek oldu. Çiçek konuşmasında
Filistin sorununun siyasal boyutunu ön plana çıkararak bu sorunun tarihsel olarak nasıl kurulduğuna odaklandı. Balfour Deklarasyonu’na Osmanlı’nın tepkisini,
Siyonistler ve Osmanlılar arasındaki ilişkiye dair literatürü değerlendirdi. Osmanlı
coğrafyasının politik yeniden paylaşımı ile sonuçlanan bu sürecin temel dinamiklerini geniş bir tarihsel arka plan [II. Abdülhamid döneminden başlayarak Jön Türk
dönemi, savaş Dönemi ve son olarak erken Cumhuriyet dönemi] vererek analiz etti.
Balfour Deklarasyonu ile vaat edilen şey neydi? Dünyanın farklı yerlerine dağılmış
bulunan Yahudilerin Filistin’e göçünün organize edileceği idi. Bu dönemde Osmanlı
yönetimin en büyük kaygısı belirli bir etnik nüfusun herhangi bir yerde temerküz
edip istikbalde bir milliyetçilik problemi ile karşı karşıya gelmekti. Çiçek’e göre
Osmanlı prensipte Yahudilerin Osmanlı topraklarına göç etmesine karşı değildir;
hem II. Abdülhamid hem sonrasında Jön Türkler döneminde, yani 1882’den 1918’e
kadar olan dönemde Osmanlı Devleti’nin Yahudi göçüne karşı olduğunu söylemek
için elimizde hiçbir şey yok. Hatta bu göçe Osmanlı yönetiminin sempatiyle baktığını bile söyleyebiliriz: Yahudilerin tarımdaki uzmanlıklardan ve başka alanlardaki
kalifiye işgüçlerinden istifade edebileceğini düşünen Osmanlı devlet adamları var.
Osmanlı yönteminin karşı çıktığı şey Yahudilerin Filistin’e yerleşmeleri ve bu
göçmen Yahudilerin göç ettikleri ülkelerin vatandaşlıklarını devam ettirmeleridir.
Osmanlı’nın Yahudilerin Filistin topraklarına yerleşmelerine karşı çıkması istikbalde zuhur edecek ulusçuluk tehdidi hasebiyle idi. Osmanlı yönetiminin Yahudi
göçmenlerin göç ettikleri ülkelerin vatandaşlığını feshetmek istemesinin nedeni
şöyle ifade edilebilir: Osmanlı vatandaşlığını kabul etmek, Osmanlı kanunlarına
kayıtsız şartsız tâbi olmak ve Filistin haricindeki yerlere dağınık yerleşmeleri şartıyla
yerleştirmek. Osmanlı vatandaşlığına geçmek son derece önemliydi çünkü gelen
göçmenler başka ülkenin vatandaşlığı ile bağlı olurlarsa Osmanlı topraklarına ve
bu topraklardaki idari-hukuki işleyişe yabancı devletlerin nüfuz etme yolu açılırdı.
Osmanlı yönetimi bu konuda son derece hassas davranıyordu ancak bu konuda
başarılı olamadılar. Yahudilerin büyük çoğunluğu göç ettikleri ülkelerin vatandaşlığını devam ettirmişlerdir.

Osmanlının politikasını belirleyen bir diğer husus Baron Hirsch ve Baron Rothschild
gibi milyonerlerin Osmanlı’dan toprak satın alıp Yahudileri bu topraklara göç
ettirmeleridir. Bu Osmanlı devlet adamlarını Yahudi göçleri ve Yahudilerin bir
teritoryal alanda toplanma projeleri hususunda olağanüstü dikkatli olmaya
sevk ediyor. Osmanlının mali problemleri siyonistlerin Filistin’e yerleşmek için
kullandığı önemli bir kart olmuştur. 1901 yılına gelindiğinden bu mali problemler
Sultan Abdülhamid’i siyonist organizasyonunun kurucucusu ve Yahudi milliyetçilerinin lideri Theodor Herzl’le görüşüp pazarlık yapma seçeneğine icbar edecek
kadar artıyor. Sultan Abdülhamid Osmanlı Devleti’nin borçlarını ödeyip Düyûn-ı
Umûmiye’den kurtulmak niyetinde idi ve “acaba Theodor Herzl ve diğer Yahudi
bankerleri bu uğurda kullanılabilir mi?” politikasını düşünüyordu.
Çiçek ayrıca Jön Türk döneminde, popüler kültürde sanıldığının aksine, Yahudilerin
Filistin’e göç etme politikalarına karşı sıkı yaptırımlar uygulandığını bazı örneklerle
aktardı. Ancak İttihat Terakki döneminde Yahudi göçüne ve Siyonist harekete
karşı bütüncül bir yaklaşım olmadığının altını çizen Çiçek’e göre Talat Paşa ve
etrafındakiler Abdülhamid tarzı pazarlıkçı-müzakereci bir anlayış sahibi iken
Cemal Paşa ve etrafındakiler ise daha merkeziyetçi ve Siyonist harekete karşı
kesinlikle müsamaha göstermeyen bir tutum içersinde idiler.
2 Kasım 1917’de Balfour Deklarasyonu yayınlanır. Bu deklarasyona Osmanlı’nın
tepkisi nasıldı? Çiçek Osmanlı devlet idarecilerinin bu deklarasyonu sakin ve
soğukkanlılıkla karşıladıklarını belirtti. Aralık 1917’den Haziran 1918’e kadar
meşhur Alman Siyonisti Dr. Victor Jacobson önderliğinde bir heyet İstanbul’da
kalıp bazı görüşmeler yapıyorlar. “Talat Paşa Deklarasyonu mümkün mü?” şeklinde özetlenecek bir müzakere süreci başlıyor. Talat Paşa evvela herhangi bir
deklarasyon yayınlamaksızın Balfour Deklarasyonu’nda Yahudilere vaat edilen
imkanların Osmanlı devleti tarafından da sağlanacağını belirtmesine rağmen
Jacobson ve mahiyetindeki heyetin temel amacı hukuki bağlayıcılığı olan bir metin
talep etmektir (Bu talepleri karşılandığında ise Avrupa basınında Osmanlı lehine
propaganda yapmayı teklif ediyorlar; zira o dönemde birçok Avrupa basınının
kontrolü Yahudilerin elinde idi. Ancak Çiçek’in altını çizerek belirttiği gibi Siyonistlerin
gücü hem Osmanlı devlet adamları tarafından hem de İngiltere devlet yetkilileri
tarafından ciddi manada abartılmıştır, olduğundan fazla bir güce sahip oldukları
vehmedilmiştir.) Ancak bu heyet ile sürdürülen yoğun müzakereler herhangi bir
sonuç alınmadan bitmiştir.
Çiçek’e göre Abdülhamid dönemi ile Jön Türk dönemini mukayese ettiğimizde
şunu görüyoruz: Bugün kurguladığımızdan bambaşka bir Osmanlı politikası
söz konusu idi ve Yahudi göçü Osmanlı devleti için ciddi bir tehlike arz edecek
boyutta değildi. Ankara hükümetinin gücü ele geçirmesi bu sorunda ciddi bir
dönüm noktası teşkil ediyor.

‘‘

Bugün
kurguladığımızdan
bambaşka bir Osmanlı
politikası söz konusu
idi ve Yahudi göçü
Osmanlı devleti için ciddi
bir tehlike arz edecek
boyutta değildi.

’’
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Mezarlıktaki Hars
Mezarlık nedir? Zahidin nazarında mezarlık cehennem azabını hatırlatan bir yer, serserinin nazarından mezarlık şüpheli vücutları ve gölgelerini saklayan bir yer, belediye
adamının nazarında mezarlık hemen arsaya tebdil edilmesi lazım gelen bir yerdir!
Fakat tarihçinin nazarında mezarlık büsbütün başka bir yerdir. Onun nazarında
mezarlık ölüleri, mikropları ve pis gazları itibariyle değil, içindeki lahitler ve abideler
itibariyle Türk sanatlarının tarihi nokta-i nazarından fevkalade ehemmiyetli bir yerdir.
Türk mezarlığı nedir? Zaman ile yüz, iki yüz, üç yüz, dört yüz senede, açık havada
teşekkül etmiş bir kıyafet, mimari, tezyinat, hat, teknoloji müzesidir. Türk mezarlığındaki lahitler, abideler, zamanlarının üslubundan bir parçayı, sülüs celîsi, talik
gibi sanat yazılarını, lisanını, çok kere de edebiyatını, daima mimari tarzını, tezyinat
motiflerini, dini veya milli ananeleri hep birden toplayan eserlerdir. Bu abideler kati
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tarihleriyle tespit edilmiş oldukları için zamanlarını kolayca öğrenmek mümkündür.
Umumiyetle tamir görmemiş oldukları için asaletlerinden şüphe edilemez. Aynı cins,
aynı devirden diğer numuneleri mevcut olduğundan kolayca mukayese ve murakabe
edilebilirler. Bu suretle her devre has olan zevk ve “tekinin” enmuzeçlerinin teşekkülüne
hizmet edebileceklerdir. Bunlar Türk sanatının en müspet, en açık kalpli numuneleridir.
Diyorlar ki padişahların tarihi, hiç medeniyetin olur mu? Ben de diyorum ki sanata ait

vesikaları olmayan bir medeniyet tarihi olur mu?! Onun için Türk tarihi padişahların
tarihi gibi değil, medeniyetin tarihi gibi tetkik edildiği gün, Türk sanatının numunelerine
müracaattan müstağni kalmayacaklardır. Türk zevkinin ve tarihi Türk muhayyilesinin
aslî mahsullerinden biri de bu taşlardır. Mezarlıkta ölüden, korkudan, karanlıktan ve
arsadan başka tarihi hakikatler vardır. Artık bu harsı keşfetmek lazımdır. Artık mezarlıktaki serserinin hayali çıkmalı, oraya alimin ayağı basmalıdır. Türk mezarlığı ilmî
bir surette tetkik ve tespit edildiği gün Türk tarihi bundan ne kazanacaktır?
1- Mazideki Türk harsının şekiller ve cisimler üzerinden tecellisi öğrenilecektir.
2- Bu öğrenme sayesinde Türk harsının ne kadar kuvvetli ve ne derece müstesna
bir hayatı olduğu anlaşılacaktır.
3- Bu öğrenme sayesinde Türk harsının kendine katılan yabancı unsurlarla nasıl
mücadele ettiği ve nihayet onları ne büyük bir kudretle yutup hazmettiğini, yabancı
hayatlar karşısında asliyesini muhafazada ne çok kıskanç olduğu görülecektir.
4- Bu öğrenme sayesinde Türk harsının münasebette bulunduğu yakın ve uzak diğer
harslar üzerindeki tesirleri, Türk hayatının, Türk olmayan hayata nasıl yardım ettiğini
meydana çıkaracaktır.
5- Bu öğrenme sayesine yeni Türk harsına kendi usaresinden ve kolayca temsil
edebileceği kuvvetli bir gıda verilebilecektir.
6- Bu öğrenme sayesinde zevkimizde, sınâîyyemizde yeni bir uyanıklık olacaktır.
Öyle ise hükümetin arzusuyla ve hükümetin himayesi altında teşekkül edecek bir
encümen vasıtasıyla mezarlıktaki hars keşfedilmelidir. Bunun için birkaç mühim
merhale vardır: Mezarlıktaki eserlerin fotoğraflarını almak, mezarlıktaki abidelerin
muhtelif esasta rölövelerini vücuda getirmek, mezarlıktan fotoğraflarını ve “rölöve”lerini kâfi tarih malumatıyla birlikte kataloglar halinde bastırmak. Bu numuneleri
belli başlılarıyla bir “oymacılık müzesi”, canlı kopyalarıyla bir “kalıp müzesi” ve cansız
kopyalarıyla da bir “kopya müzesi” vücuda getirmek. Bu katalogları, bu kalıpları, bu
kopyaları, kütüphanelere, müzelere, Darülfünuna, Sanayî-i Nefîse Mektebine, Türk
Ocaklarına, sanayi mekteplerine, liselere göndermek.
İşte mezarlıktaki harsı hem bulmak hem de yapmak siyasetinin temelleri. Sonra
zevkimizin ve sanatımızın yükselmesini bekleyebilirsiniz.
Bence bu harsımızın gerilemesi değil, aklını başına toplamasıdır.
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* Kaynak: İsmail Hakkı, “Mezarlıktaki Hars”, İctihad, c: XXI, sy: 195, 1926, s: 3831-3832.
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Erdal Yılmaz

Hegel ve Heidegger’de
Dünyanın Tarihselliği
TEZGÂHTAKİLER
28 Ekim 2017

Değerlendirme: Metin Demir
Medeniyet Araştırmaları Merkezinde Erdal Yılmaz’ın Galatasaray Üniversitesi
ve Paris Panteon Üniversitesinde Zeynep Direk ve Jean François Kervegan
denetiminde tamamladığı “Hegel ve Heidegger’de Dünyanın Tarihselliği”
başlıklı tezini dinledik.
Erdal Yılmaz konuşmasına bir filozofu nasıl anlamak gerektiğine dair hermenötik/metodolojik sorun ile başladı. Yılmaz’a göre üç tür okuma mümkündür.
Filozofun iç tutarlılığına ehemmiyet veren ve çoğu zaman soyut kalan “sistem
içi okuma”, öncesi ve sonrası ile tarihsel sürece ağırlık veren ve filozofun orijinalliğini azaltan “tarihsel okuma”, ve sonradan gelen okumalar ve bunlarla
yakınlık-karşıtlık üzerinden yorumlar üzerinden yapılan başka bir “tarihsel
okuma” Yılmaz, kendi tezinde bu üç okuma biçiminin sentezi olan, tutarlılığa
saygılı ancak gerilim ve tutarsızlıklardan da kaçmayan, dönemsel farklılaşmalara da duyarlı, bir tür “aporetik okuma” yöntemini benimsediğini ifade etti.
Bu yöntemsel belirlenimden sonra dünya sorununa geçerek Kant’tan evvel
dünyanın, üzerine felsefi anlamda düşünülen bir problem olmadığına dikkat
çekti. Kadim dönemden beri var olan, fizik evrenden metafizik evrene geçen,
zamansal olmayan bir bütün olarak tasarlanan mundus, kozmos, universitas
gibi metafizik dünya kavramlarının dışında Kant’ta, tecrübe ile ilişkisi içerisinde ontolojik varlığı koşulların düzenleyicisi olarak kabul edilmesi gereken
düzenleyici bir idea olarak dünya kavramı karşımıza çıkar.
Erdal Yılmaz’a göre Hegel’de, özneye bağlı düzenleyici idea olarak dünya kavramı, evvelce oluşmuş doğal ve tinsel (dini, kültürel ekonomik, siyasi) mirastan
müteşekkil canlı bir bütün olarak karşımıza çıkar. Öyleyse Hegel’de dünya
kavramı tarihseldir ve bu tarihselliğin mihveri özgürlüktür.
Heidegger ise, Kartezyen özne-nesne karşıtlıklarının ötesinde öznenin orada-olmaklığı (Dasein) üzerinden dünya kavramını anlamaya çalışır ve orada-olmaklığın zamansallığına vurgu yapar. Yani iki filozofta da dünyaya dair temel
problem, orada-hazır-olan (yeryüzü) ile zamansal-tarihsel dünya arasındaki
farkın nasıl açımlanması gerektiğidir. Dasein ve Geist’ın dünyaya form verme
gücünü nasıl açıklamak gerekir sorunu öne çıkmaktadır.

‘‘

Zira Heidegger’e göre
“taş dünya yoksunudur,
hayvan dünyaya asılıdır,
Dasein dünyaya açılır”.
Öyleyse Dasein’in
zamansallığı dünyayı
mümkün kılar.
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Öncelikle Hegel ile sunumunu sürdüren Erdal Yılmaz, Hegelci sistemde dünya
probleminin (mantık ve doğadan ziyade) Geist momentinde açığa çıktığını söyledi. Ansiklopedi’de Geist subjektif tin (soyut ve formel), objektif tin (kültürel ve
tarihsel ikincil doğa) ve mutlak tin diye sınıflandırılır. Burada doğal dünyadan
tarihsel dünyaya geçişi görmekteyiz. Bunu trouver déjà là un monde (orada
hazır olanda dünyayı bulmak) diye adlandırdı Yılmaz. Yani Geist’ten hareketle
dünya yaratılmaz, dünyadan Geist’e gidilir. Subjektif tin bir dünyanın oluşmasına
yol açar (engendrer un monde). Objektif tinin sistem içerisindeki görevi soyut
ve bireysel olan subjektif kavrayışları kurumsal formlarda sabitleyerek bir
dünya yaratmak suretiyle özgürlüğü realize etmektir. Nihai olarak (sanat-din
ve felsefe) ile tarihsel kurumsallaşmış objektif dünyanın sınırlarında kalarak
sonsuzluğu bulduğumuz, Erdal Yılmaz’ın Hegel’den alarak deyimleştirdiği
şekliyle dünyada kalarak dünyadan özgürleşme (se libérer du monde dans le
monde) mutlak tinde gerçekleşir. Öyle ise Geist’ın bu son aşamasıyla dünyadan bir koparak özgürlüğü ideal bir dünyaya taşıma değil de, tarihsel etapları
içererek (Erinnerung) tin, doğal dünyadan geçerek sonsuzluğa ulaşırken kendini
evinde hisseder. Sonuçta Hegel sisteminde dünya tarihsel olarak özgürlüğün

‘‘

açımlanması şeklinde kendisini açar.
Heidegger ise Sein und Zeit eserinde Dasein’in özünü dünyada-olmaklık (in der
Welt sein) olarak belirler. Burada Erdal Yılmaz üç kavrama hususan dikkat çeker:

Hegel’de “ölüm

Dünya, Dasein ve -da olmaklık. Bir yerde olmaklık dünyanın uzamsallığına,

tedirginliği” vasıtasıyla

Dasein ise dünyanın zamansallığının tarihselliğine işaret eder. Heidegger dünyayı

doğal zamandan

analiz ederken “çevreleyen dünya”yı analiz ederek dünya fenomenine geçiş

tarihsel zamana geçilir,

yok olma korkusu
zamanı başlatır sadece.
Heidegger’de ölüme

yapar. Dünyayı anlamlı olma ve ehemmiyet açısından analiz eder. Bu analizde
dünyanın açılma yöntemi Angst’tır (havf). Epistemolojiyi merkez alan modern
Batı geleneğinin aksine dünya ile ilişkimiz teorik değil pratik bir ilişkidir. Şeyler

yönelik olmak zamana

pratik olarak bizim için yerli yerinde iken, kaygı deneyimi bizim şeyler arasındaki

tüm anlamını verir.

konforumuzu bozar ve esas olarak teorik açılım da bu pratik huzursuzluktan

’’
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sadır olur. Bu nedenle dünya içerisinde olmak teorik olarak bunu bilmekten önce
gelir. Dasein’e bağlıdır. Zira Heidegger’e göre “taş dünya yoksunudur, hayvan
dünyaya asılıdır, Dasein dünyaya açılır”. Öyleyse Dasein’in zamansallığı dünyayı
mümkün kılar. Heidegger’de Dasein’in dünyasının zamansallığı orijinal zaman
anlayışı (geçmiş, gelecek ve şimdi’nin kendi dışına doğru olduğu üç ekstatik
durum olarak birlikte düşünüldüğü) üzerine temellenir.
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Heidegger, Hegel’in zaman anlayışını Kartezyen düşüncenin geçmiş, şimdi ve
geleceği bir sıralı dizi gibi gören vülger zaman kavrayışının en son temsilcisi

olarak görür. Hegel’in zaman anlayışını sürekli kendini tekrar eden şimdilerin
bir toplamı olan alelade zaman kavrayışı olarak kategorize edip mahkum eder.
Hegel’de merkezi kavram geçmiş iken, Heidegger’de geleceğe açıklık üzerinden geçmiş ve şimdi anlaşılır (avenir-étant-été presentifiant). Birincisinde
zaman reel iken ikincisinde zaman ekstatiktir. Dolayısıyla birinde zamansallık
diyalektik diğerinde ekstatiktir. Hegel’de “ölüm tedirginliği” vasıtasıyla doğal
zamandan tarihsel zamana geçilir, yok olma korkusu zamanı başlatır sadece.
Heidegger’de ölüme yönelik olmak zamana tüm anlamını verir. Hegel’de dünya
köle-efendi diyalektiği ile başlayan, tarihsel olarak oluşan ve kendini açan bir
dünya söz konusuyken Heidegger’de kendini bu oluşmuş Hegelci dünyanın
işleyen dünyasallığının haz dolayımında kendini tam olarak açımlaması ile
dünyanın kendini ifşası söz konusudur.
Tacettin Ertuğrul

Derrida ve Teknik Problemi
Değerlendirme: Metin Demir
Medeniyet Araştırmaları Merkezi Kasım ayı programında, Galatasaray Üniversitesi
ve Strasbourg Üniversitesinde tamamladığı “Jacques Derrida ve Teknik Problemi”
başlıklı tez çalışması çerçevesindeki kimi hususları Tacettin Ertuğrul’dan dinledik.

TEZGÂHTAKİLER
4 Kasım 2017

Ertuğrul, öncelikle Derrida üzerine birçok çalışma olmasına rağmen münhasıran
teknik problemine odaklanan çalışmaların oldukça az olduğuna dikkat çekti.
Önemli farklarla birlikte Derrida’dan hareket ederek bir teknik felsefesi geliştiren
Bernard Stiegler’i hatırlattı.
Tacettin Ertuğrul’a göre Derrida’da teknik sorununu yazı sorunuyla birlikte ele
almak; tekniği yazının fark üreten hareketi ile birlikte düşünmek verimlidir.
Mevcudiyet metafiziği yazıyı, canlı sözün (logos) ve mevcudiyetin (présence)
bir tür düşüşü olarak değerlendirmiştir. Oysa Derrida, yazı düşüncesi ile sözün
de saf ve kendine mevcut olamayacağını göstermeye çalışmış, sözün imkanını
arke-yazı (archi-écriture) ile birlikte düşünmeye yönelmiştir. Différance sözcüğü
différence ile aynı telaffuz edilen ancak yazıda açığa çıkan farka; örtüşmesizliğe,
fark ve ertelemeye işaret eder. Söz’ün (logosun) gerçekte bir farkı gözden kaçırıyor, görüş alanından gizliyor olduğunu düşünmemize imkan sağlar. Yazının
ikincilleştirilmesi jesti tekniğin ikincilleştirilmesi jestiyle birlikte yürür ve différance
sözkonusu jestleri bir ilüzyon karakterine yazgılı kılar.
Dekonstrüksiyon, yazı-söz karşıtlığındaki gibi Batı metafiziğinde geçirimsiz, kendi
üzerine kapalı olduğu varsayılan ikili karşıtlıkların (doğa-kültür, akli-duygusal,
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Dekonstrüksiyon

bir imha ve yıkım
değil ancak düzen

görünümü altındaki
düzensizliğin açığa
çıkmaya bırakılması ve
bir tortuları dağıtma
(desedimentation)
işlemidir.
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zorunluluk-özgürlük, doğa-teknik vb.) ikilikler olarak kurulurken uyguladıkları
şiddeti deşifre eder. Dekonstrüksiyon bir imha ve yıkım değil ancak düzen görünümü altındaki düzensizliğin açığa çıkmaya bırakılması ve bir tortuları dağıtma
(desedimentation) işlemidir.
Mutlak hakikate doğrudan erişim iddiasında bulunan felsefeler tam da “hakikat
üzerine bir teknik” olduklarını bilmek istemeyen tekniklerdir. Metafizik söylemler
birer makine olduklarını görmek istemeyen makinelerdir. Dekonstruksiyon, işte
bu şekilde kendisini hakikate tekniksiz, doğrudan ulaştıran bir düzen olarak sunan
jestleri sarsmaya, bütünlük tesisi için uyguladıkları zorlamayı kırmaya yönelen
bir operasyondur ve ikiliklerle çalışan logosun hakikate erişimi olduğu fikrine
dayanan mevcudiyet metafiziğinin sınırlarını deşifre eder. Mevcudiyet metafiziği
différance’ın (farkın/ertelemenin) oyununu bastırmaya çalışır ama başaramaz.
Başarısızlığa yazgılı bastırma çalışması ise dekonstrüksiyonun imkanını kurar.
Tacettin Ertuğrul’a göre Derrida’nın Platon’un Phaidros metni üzerine yaptığı
okumada görünür kıldığı pharmakon kavramsısı (quasi-concept) tekniği düşünmek için önemlidir. Bir sahne Orithyia’nın, Ilissus kayaklıklarında Pharmakeia
ile oynarken rüzgar tanrısı Boreas tarafından aşağı atılmasına, Pharmakeia’nın
gençliği ve bekareti ölüme sürükleyişine ilişkindir. Bir diğer sahnede Phaidros
koltuğunun altında Lysias’ın metinlerini taşımaktadır ve Sokrates kendisini ancak
yazılı kağıtların (biblos) siteden dışarı çıkarabileceğini, felsefenin (logosun) yerinin
ise site olduğunu söyler. Öyleyse bir teknik olarak yazı düşünceyi yolundan saptırmaktadır. Bunlara ek olarak, bir mitos aktarılmaktadır, yazının icadına dair bu
mitosta Tanrı Thot’un Tanrı Kral Thamus’a yeni icadı olan yazıyı sunuşu anlatılır.
Thot, hafıza ve bilgelik (sophia) için bir ilaç bulduğunu söyler ancak Thamus bunun
bir deva (pharmakon) değil aksine insanların hafızası için bir zehir (pharmakon)
olacağını, içeriden hatırlamak yerine dışsal işaretlere bağlı kalacaklarını, gerçek
bilgelik yerine yanıltıcı bir teknik yoluyla sahte bir bilgelik taslayacaklarını ileri
sürer. Böylece pharmakon olarak bir teknik olan yazının tehlikeli, saflığı bozucu,
logos’un dışına çıkaran yönleri vurgulanmakta ama hem ilaç hem zehir olduğu da
ortaya çıkmaktadır. Öte yandan Platon’da hakikat ise bir tür tekrarla ilişkilenir,
anamnesis öğretisi hakikatin ruhtaki yazısı fikriyle bağlantılıdır. Ancak mutlak
hakikate doğrudan erişilemez, hakikat kendini geri çeker ve araya felsefenin bir
hakikat tekniği olarak girmesine imkan tanır. Yine Timaos diyaloğunda Khora’ya
modellerin basılması teması ise yazının kaçınılmazlığını düşünmeye izin verir.
Ertuğrul’a göre, Derrida’dan hareketle tüm teknikleri pharmakon (ilaç ve zehir)
olarak düşünebiliriz.
Öte yandan Derrida Rousseau okumasında yazının tehlikeli bir supplément
(ilave, ek, fazlalık ama ayrıca ikame, yerini alan) olarak değerlendirilişine dikkat
kesilmiştir. Ertuğrul’a göre teknik de supplément’dır ancak o da saf ve tam bir

doğanın başına dışarıdan gelmez, aksine ilavesellik/ikamesellik kuşatıcıdır. Teknik
pharmakon (ilaç-zehir) karakteri taşıyan bir ilave/ikamedir.
Tacettin Etruğrul yukarıda belirtilen hususların akabinde, teknoloji ve teleteknolojileri (telgraf, telefon, internet, televizyon vb.) yazı sorunu bağlamında ele
aldı. Ertuğrul’a göre Derrida’daki anlamıyla yazı, bedenden/konuşan canlıdan
ayrılabilir ve tekrarlanabilir karakteriyle aslında tüm uzaktan iletişim ve kayıt/
arşiv/kamera işlemlerini düşünmeyi mümkün kılar. Teleteknolojileri aralıklanma
(espacement) ile birlikte değerlendirmek gerekir. Canlılığın, mevcudiyetin kalbindeki mesafeye dikkat çeken Derrida izin (trace) her yerde olduğuna işaret eder,
hafıza, kayıt merkezleri ve arşivler, izlerin geri getirilebilirliğinin bir güç tarafından
organize edilişiyle alakalıdır.
Différance’ın hareketini “ilaç/zehir-ilave/ikame karakterindeki bir teknografi” olarak
değerlendiren Ertuğrul’un teleteknolojiler, différance, yazı, dışsallaştırma ve teknografi ekseninde süren bu derin ve analitik sunumu soru cevaplarla devam etti.
Şeyma Kömürcüoğlu

İlkçağ Yunan Felsefesinde
Tanrılaşma Arayışı
Değerlendirme: Kifayet Karabaşoğlu

TEZGÂHTAKİLER
2 Aralık 2017

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin
Aralık ayındaki ilk konuğu Dr. Şeyma Kömürcüoğlu oldu. Sakarya Üniversitesi
Felsefe Bölümünde 2017 yılında tamamladığı “İlkçağ Yunan Felsefesinde Tanrıya
Benzeme Düşüncesi” başlığını taşıyan doktora tezinden hareketle gerçekleştirdiği
sunumda, Platon ve Aristoteles’in metinlerinde geçen tanrı gibi insan ifadesi ve
bu ifadenin örülü olduğu kültürel dünya ve Antik Yunan dinindeki arka planının
ne şekilde tezahür ettiğini anlattı.
Kömürcüoğlu üç bölümden oluşan doktora tezinin ilk bölümünde, Antik Yunan
dininde tanrı gibi olma, tanrıya benzeme ifadelerinin ne gibi anlamlar içerdiğine
değindiğini belirtti. Antik Yunan tanrıları antropomorfik yani insan biçimlidir ancak
Antik Yunan dininin genel çerçevesi insanın tanrıya benzemesine müsaade etmez. Fakat bazı dini uygulamaların buna istisnai de olsa kapı araladığı görülüyor.
O dönemdeki kültürün bu duruma olanak sağladığı, kullanılan bazı kavramlar
aracılığıyla anlaşılmaktadır. Kömürcüoğlu bu kavramları açıklayarak sunumunu
sürdürdü. Bu kavramlardan ilki “tecelli” kelimesiyle karşılayabileceğimiz epifani.
Bu durum Antik Yunan düşüncesinde tanrısal doğayla insani doğanın sembolik
düzeyde de olsa bir arada olmasını sağlayan nadir durumlardan biridir. İkincisi;
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ilahi insan, tanrı gibi insan, tanrısal adam anlamına gelen teosaner (teos: tanrısal.
aner: adam) kavramıdır. Bu kavramın herkes için kullanılan sıradan bir ifade olmaktan ziyade kalıplaşmış sembolik bir ifade olduğu ve bugün için ahlaklı insan
anlamında kullanıldığı söylenebilir. Bu iki kavrama binaen oldukça fazla önem arz
eden asıl kavram enthusiasmos ve dionysos tapınmalarıdır. Enthusiasmos ilhamlanma ve sapıtma anlamlarında kullanılır. Bu ilhamlanma olayı sadece Dionysos
tanrısına has bir özelliktir. Şarap tanrısı olarak bilinen Dionysos tanrısı şarabın
etkisiyle insanların aklını devre dışı bırakarak insanlara nüfus eder, kendinden
geçirir. Dionysos ritüeline katılan bu kişilere maniad denir. Maniadlar bu ritüeli
gerçekleştirdiklerinde tanrının içlerine girdiğini ve bu sayede tanrılaştıklarını
düşünürler. Bu ayinler aracılığıyla ahlaki bir arınma, yani erginleşme gerçekleşiyor. İşte bu tanrıyla birlik yaşama olayında bunu çevresindeki insanlara göre
başarıyla gerçekleştiren kişi Bacchus olmuş oluyor. Aslında Bacchus, Dionysos’un

‘‘

öteki adı olduğundan bir nevi Dionysos olmuş oluyorlar.
Tezin ikinci bölümünü Platon’da tanrıya benzeme fikrine ayırdığını dile getiren
Kömürcüoğlu, Platon ile birlikte dini gelenekler döneminde olduğu gibi insanla

Kömürcüoğlu, Platon ile

tanrının aklı devre dışı bırakarak birleşmesinin söz konusu olmadığını, akıl ve

birlikte dini gelenekler

iradenin merkezde olduğunu ve Platon’da bunu kendi felsefi bilgelik projesine

döneminde olduğu

uyarlayarak dönüştürmeye çalıştığı bir nazariyenin görüldüğünü vurguladı.

gibi insanla tanrının aklı

Lakin Antik Yunan dininde nadir de olsa karşılaşılan tanrılaşma, tanrıya benzeme

devre dışı bırakarak

düşüncesinin, dikkatli incelendiğinde Platon ve Aristoteles’in metinleri içerisinde

birleşmesinin söz
konusu olmadığını,
akıl ve iradenin
merkezde olduğunu
ve Platon’da bunu
kendi felsefi bilgelik
projesine uyarlayarak

de görülebildiğini söyledi. Platon’un diyaloglarında karşılaştığı tanrıya benzeme
fikrine dair örneklerle konuyu detaylandırmaya çalıştı. Bunlardan bir tanesi;
Theaitetos diyalogunun 172c’den itibaren olan kısımda, biri filozofa diğeri sofiste
denk gelebilecek iki insan tipinin karşılaştırıldığı pasajdır. Bu pasajın son kısmında
iyilik ve kötülüğün ayırt edilebilmesiyle ilgili şöyle bir ifade yer almaktadır: “Fakat
kötülüklerin tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. İyiliğin karşıtı olarak

dönüştürmeye

kötülük her zaman olacaktır. Kötülüğün tanrıların arasında bulunmasına ise im-

çalıştığı bir nazariyenin

kan yoktur. O yüzden kötülük ölümlü doğa üzerinde etki yapar. İşte bu sebeple,

görüldüğünü vurguladı.

mümkün olduğunca buradan çabucak kaçmaya çalışmalı. Bu kaçmak da elimizden

’’
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geldiğince tanrı gibi olmaktır. Ve tanrı gibi olmak bilgelikle birlikte adil ve dindar
olmaktır.” Burada geçen tanrı gibi olmak kavramının Grekçe karşılığı “homoiosis
theoi”dir. Kömürcüoğlu bu kavramın sadece Platon’da karşımıza çıktığının altını
çizdi. Diğer bir örnek ise Phaidon diyalogunun 69d’sinde geçmektedir: “Muhtemelen
gizem dinlerini kuran kişiler değersiz kişiler değildi. Bunlar çok uzun zaman önce
her kim erginlenmeden Hades’e giderse çamura yuvarlanır demişlerdi. Arınmış
ve erginlenmiş olarak oraya gidenler ise tanrılarla yaşar demişlerdi. Aslında
erginlenmelerle ilgilenenlerin söylediği gibi asa taşıyan çoktur fakat bacchus
olanlar azdır. Bu sonuncular bence doğru şekilde felsefeyi tecrübe etmiş olan

kişilerdir.” Bu pasajın son cümlesinin özellikle üzerinde duran Kömürcüoğlu, Platon
öncesi Dionysos ritüellerinin yapıldığı dönemde amaç sadece erginlenme iken
Platon’un bu öğeyi dönüştürerek tanrıyı orada bir aracı haline getirip tamamen
insan iradesini merkeze alan ve felsefi bilgeliğe ulaşmayı hedefleyen bir öğretiye
dönüştürdüğünü ifade etti. Bu konuda Platon’da dikkati çeken en önemli husus
o dönemin tanrılaşmayı tamamen reddetmeye hazır olmamasının Platon’un
tanrıya benzeme fikrinin dönüştürülerek kullanmasına yol açmasıdır.

‘‘

Platon’da dikkati
çeken en önemli
husus o dönemin
tanrılaşmayı tamamen
reddetmeye hazır
olmamasının Platon’un

Kömürcüoğlu sunumunun sonunda Aristoteles’in eserlerinde tanrılaşma fikrinin

tanrıya benzeme

ne şekilde işlendiği üzerinde durdu. Aristoteles’te de Platon’da olduğu gibi bir

fikrinin dönüştürülerek

dönüştürme durumu söz konusudur. Fakat Aristoteles, Platon’dan farklı olarak

kullanmasına yol

dağlara çıkıp şarap eşliğinde tanrıyla birlik yaşayanların durumunu Problemeta

açmasıdır.

Physica kitabında hastalık olarak açıklamıştır. Ona göre insan vücudunda meydana gelen hararet artışı sebebiyle tanrıyla birlik yaşıyormuş yanılsamasına yol
açan bir esrimedir bu.
Fakat tanrıya benzeme düşüncesi Aristoteles’in başka bir nazariyesinde theoria fikriyle, yani tanrı gibi hayat, tanrı benzeri hayat ile karşımıza çıkmaktadır.
Aristoteles’in tanrısı sadece pür düşünce, sadece ve sadece salt düşünceden

’’

ibaret bir tanrıdır. Başka hiçbir nesneyi bu düşünme faaliyetine dahil etmeyen
bir theoria faaliyeti söz konusudur. Aristoteles’in düşüncesinde göre insan için
en mutlu hayat tarzı tanrı gibi olmak yani tanrı gibi bir düşünce hayatı yaşamaktır.
Fakat Aristoteles’in tanrısı tanrısal doğanın gerektirdiği şekilde hiçbir şeye ihtiyacı olan bir tanrı değildir. Oysa insan dışsal iyilere ihtiyacı olan bir varlıktır. Bu
durumda tanrı ve insan birbirinden bu kadar farklıyken, tanrı hiçbir şeye ihtiyaç
duymayan ve tamamen kendi iç mekanizmasıyla olaya devam ederken fakat
insan tamamen dışsal iyilere ihtiyaç duyan biriyken, insanın gerçek anlamda
mutluluğu nasıl olur da tanrı gibi bir düşünce hayatı yaşamakla mümkün olabilir,
sorusu beliriyor. Bu sebeple bazı yorumcular Aristoteles’in burada kendisiyle
çeliştiğini söylüyorlar.
Aristoteles’te tanrı gibi olma meselesinin gündeme geldiği bir diğer kavramsa
telos’tur. Telos, insanın bir şey yapma amacı, insanın nihai gayesidir. Aristoteles’e
göre insanın bu dünya içerisindeki nihai telosu mutlu olmaktır. Telos kavramı
etimolojik olarak insanların Bacchus olduğu törenlere verilen ad anlamına gelen
telete ve teletai ile bağlantılıdır. Teletai’nin kökeni tamamlanma demektir. Buna
göre, eksik bir varlık olan insan ayinlere katılarak tanrının birliğiyle hem arınmış
hem de tamamlanmış oluyor. Aristoteles dini ritüellerle ilgili bu kavramı alıp kendi
tanrı benzeri hayat fikrine uyarlamış oluyor. Ve bunu artık bambaşka bir noktaya
getiriyor. Son olarak insan tanrının ona nüfus etmesiyle değil, tamamen akli
ve felsefi çabası ve tanrı benzeri hayatı yaşayarak mükemmele ulaşmış oluyor.
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Özgür Taburoğlu

Nazar: Başkası Nasıl Görür?
Değerlendirme: Meryem I. Süzer
KİTÂBİYAT
21 Ekim 2017

Özgür Taburoğlu’nun Nazar kitabını gördüğünüzde, henüz kitabı açmadıysanız
bunun bir etnografya ya da folklor kitabı olduğunu düşünmeniz olası. Ancak
çokluk halk inancıyla bağdaştırılan ve etnografik öğeleri -kocaman camdan
bir mavi beyaz göz mesela- akla getiren bu kelime pekâlâ düşünce tarihinde
kendine saygın bir konum edinmiş görme teorilerinin vesilesiyle ve görme
duyusuna ilişkin kavramlarla (teori/nazariye gibi) ilişkili olarak okunmayı kışkırtan bir birikime sahip. Kitap tam olarak bununla uğraşıyor. Nazar, Nietzsche
ve hınç; Sartre ve utanç, Merleu-Ponty ve başkası, Lacan ve bakış; Deleuze ve

‘‘

Her şeyin her şeye

nazar vurabilmesi ise bir
karşılıklılık ilkesini ima

ediyor. Nazar, ben ve

öznesiz bakış; Uexüll ve hayvan görüşü gibi birbirinden çok farklı düşünürler
ve teoriler aracılığıyla değerlendirilir. Taburoğlu’nun kitabı, her okumanın
yaptığı gibi, bana başka bir kitabı hatırlattı: Martin Jay’in Downcast Eyes: The
Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought başlıklı çalışmasını.
Taburoğlu’nun ele aldığı Fransız düşünürlerinin hemen hepsini inceleyen Jay,
görme duyusunun Batı entelektüel geleneği içindeki yerini çok iyi tayin ettiği
gibi başlıktan anlaşılacağı üzere bunun 20. yüzyıldaki eleştirel tarihini de in-

başkası arasında vuku

celiyor. Aslında bu dönemdeki bütün klasik düşünce eleştirisinin eski “skopik”

bulan bir eylem ancak

rejimin kritiği olarak görülebileceğini söylüyor. Taburoğlu’nun kitabıyla birlikte

nasıl ben ve başkası
birbirinden ayrılmazsa
bakışın kendisi de
bakışın nesnesinden
ayrılmıyor.

’’
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okunabileceğini düşündüğüm ufuk açıcı bir öneri.
Öncelikle nazarın bir inanç olgusu olduğunu vurgulayan Taburoğlu, bunun
pratiklerinin fevkalade değişken olması sebebiyle her şeyin her şeye nazar
“vurabildiğini” söyledi. Nazar, “başkasının” gerçekleştirdiği -ya da Taburoğlu’nun
ifadesiyle “vurduğu” bir eylem, bir şey. Ve bu her düzeyde gerçekleşiyor.
Beğenilen bir nesneye hasetle bakılması nazara yol açabilir. Ancak Batı uygarlığının ötekini/başkasını kendi dışının sınırına itmesi, onu çeşitli tariflerle
etnik bir varlığa dönüştürmesi, şarkiyatçı göze mahkum etmesi ve görünmez
kılması sonucunda başkasının gelip Avrupa’nın ortasında bir canlı bomba
olarak patlaması da nazar vurmaktır. Ayrıca, göz değmesinin kaynağı olarak
görülebilecek varlığın kendisi daha sonra nazardan korunmaya yönelik bir
“nazarlık” olarak ortaya çıkabilir. Nazar vuran mavi renkli göze karşılık mavi
gözü temsil eden boncukların kullanılması gibi. Taburoğlu’nun her şeyin her
şeye nazar vurabilmesinden kastettiği anlam daha çok bu. Her şeyin her şeye
nazar vurabilmesi ise bir karşılıklılık ilkesini ima ediyor. Nazar, ben ve başkası
arasında vuku bulan bir eylem ancak nasıl ben ve başkası birbirinden ayrılmazsa

bakışın kendisi de bakışın nesnesinden ayrılmıyor. İşte tam da bu belirsizlik
nedeniyle nazar ve nazarlık arasındaki değişimli, öykünmeci ilişki beliriyor.
Konuşmasında da nazarlıklara da değinen Taburoğlu, nazarın temelde bir ışık
olması sebebiyle nazarlıkların temel görevinin o ışığı kırmak, yönünü değiştirmek, karartmak veya soğurmak olduğunu söylüyor. Öte yandan nazar sadece
ışık değil, özellikle Ortadoğu inançlarında “ıslaklık” eğretilemesiyle düşünmeye
elverişlidir. Islaklık-kuruluk ikiliğinde beliren fenomenoloji vardır burada. Nazar,
yaşamsal olanı kurutmaya çalışırken nazarlık yaşamı ıslatmaya ve sulamaya
yöneliktir. Gıpta edilen bebeklere tükürülüp maşallah denmesi gibi.
Taburoğlu’nun nazar bahsinde en çok ilgilendiği konu ise bu metaforun ben-başkası ilişkisini kurmaya yönelik işlevidir. Nazarı özneler arası etkileşimin, karmaşık
birlikteliğin bir simgesi olarak ele alır. Ben’in varlığı için kurucu nitelikte olan başka’larıyla arasındaki iktidar mekanizmasını ve arzu alışverişini gösterir. Kişiler arası
etkileşim azaldığında nazar da azalır. Nazar vuran ifadeler, bakışlar, dokunuşlar,
konuşmalar ancak bir muhitte -tabii etkileşimin olduğu bir muhitte- gerçekleşebilir. Nazar sadece başkasının olmadığı yerde zayıflamaz, başkasının olduğu
ancak gözlerinin kayıtsızlaştığı veya ben’in bu bakışa karşı dikkati olmadığında
da zayıflar. Bu manada nazar her ne kadar başkasının eylemi gibi görünse de

‘‘
’’

Nazar, yaşamsal olanı
kurutmaya çalışırken
nazarlık yaşamı ıslatmaya
ve sulamaya yöneliktir.

aslında bu eylem ben’i de gerekli kılar.
Cem Behar

Kan Dolaşımı, Ameliyat
ve Musiki Makamları:
Kantemiroğlu ve Edvâr’ının
Sıra Dışı Müzikal Serüveni

KİTÂBİYAT
18 Kasım 2017

Değerlendirme: Gönenç Bayındır
Müzik çalışmaları Medeniyet Araştırmaları Merkezinin etkinliklerinde süreklilik
kazandırmaya çalıştığı bir alan. Merkez, bu minvalde, uzun yıllardır klasik Türk
musikisi nazariyatı ve tarihi alanında kıymetli çalışmalara imza atan Cem Behar’ı
konuk etti. Behar’ın Kantemiroğlu Edvâr’ını ele aldığı kitap 2017 yılının sonunda
Yapı Kredi Yayınları tarafından neşredildi. Kitap, konuşma başlığıyla aynı ada
sahip: Kan Dolaşımı, Ameliyat ve Musiki Makamları: Kantemiroğlu ve Edvâr’ının Sıra
Dışı Müzikal Serüveni.
Kantemiroğlu adıyla bilinen Demetrius Cantemir (1673-1723) Osmanlı töresi
gereği gençlikten başlayarak ömrünün önemli bir bölümünü –tam olarak yirmi
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iki yılı- İstanbul’da geçirmiştir. 1700’lü yıllarda kaleme aldığı Kitabu‘ilmi’l-mûsıki
‘alâ vechi’l-hurûfât adlı eseri bugün artık “Kantemiroğlu edvarı” olarak bilinir ve
geleneksel Türk musikisinin en önemli metinlerinden biridir. Musiki tarihi düşünüldüğünde on yedinci yüzyılın belge ve doküman açısından araştırılmasının çok
müşkül olduğunu söyleyen Behar, bu manada Kantemiroğlu edvârının öncelikle
çok önemli bir tarihi kaynak, ayrıca Türk müziğinin gelişiminde de önemli bir

‘‘

adım olduğunu belirtiyor.
Kantemir’in İstanbul’a geldiğinde eğitimine Fener Rum Patrikhanesinde devam
ettiğini belirtiyor Behar. Burada İtalya’da öğrenim görmüş ve “kan dolaşımı”

Kantemir’den önceki

üzerine doktora yazmış bir hocası var: Aleksandros Mavrokordatos ya da Türkçe

edvarların metafizik

bilinen adıyla İskerletzade İskender. Başlıktaki ibareyi de böylece anlıyoruz. Bu

bir anlatıya sahip

zat aynı zamanda divan-ı hümayun baş tercümanıdır. Bu görevini birkaç padişah

olduğunu -nüh felek ve

devrinde sürdürecektir. Kantemir’den önceki edvarların metafizik bir anlatıya sahip

perdelerin oluşumusöyleyen Behar, bunların
aksine Kantemir’in bir
ampirist olduğunu
ve edvarını fizyolojik

olduğunu -nüh felek ve perdelerin oluşumu- söyleyen Behar, bunların aksine
Kantemir’in bir ampirist olduğunu ve edvarını fizyolojik terimlerle yazdığını ifade
etti. Bunda da Mavrokordatos’un ve patrikhanedeki diğer hocalarının -ki bunların
bazıları Yeni Aristotelesçi düşünürler- etkisi olduğunu ima etti.

terimlerle yazdığını

Katemir’in eskiden yazılan edvarları da okuduğunu kitabında onları değerlendirdiği

ifade etti. Bunda da

kısa bölümden anlıyoruz. Ancak Behar’ın belirttiğine göre burada hiçbir eserin

Mavrokordatos’un ve

ismini zikretmez. Behar, yazma eserde ancak birkaç sayfa tutan bu bölümü

patrikhanedeki diğer

Kantemir’in kendi yazdıklarını tasdik etmek için kaleme aldığı fikrindedir; ve

hocalarının -ki bunların

tabii kendisini “bidat” ile itham edebilecek gününün musikişinaslarına karşı bir

bazıları Yeni Aristotelesçi
düşünürler- etkisi
olduğunu ima etti.

’’

savunu olarak.
Kantemir’in Itrî dahil birçok büyük Türk müzisyeniyle birlikte icralara katıldığını
belirten Behar, maalesef kendisinin Osmanlılara ihanet edip Ruslarla işbirliği
yapması sonucu eserinin ihmal edildiğini, çok az istinsah edilip okunduğunu,
icat ettiği nota sisteminin yaygınlaşmadığını ve Türk müziğine katabileceği birçok
şeyin gerçekleşemediğini ifade etmektedir. Kantemir, 1711’deki Prut Savaşı’nda
Ruslarla birlikte mağlup düştükten sonra Rusya’ya iltica etmiştir. Bundan sonraki
hayatını Osmanlı tarihi yazarak geçirecek ve Türk musikisi hakkında herhangi
bir entelektüel emeği olmayacaktır. Zaten İstanbul’dan sonra böyle bir ortama
da sahip olmamıştır.
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Konuşmasının sonunda Edvâr kitabının macerasından bahsetti Behar. Kantemir’in
kitabının orijinal nüshasının birçok el değiştirdikten sonra Hüseyin Sadettin Arel
tarafından 1895 yılında bir sahaftan alındığını söyleyen Behar, onun ölümüyle
de eserin İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne miras kaldığını
söyledi. Uzun yıllar burada bekleyen eser, ilk defa Behar’ın sözünü ettiğimiz
kitabıyla beraber kitap boyutunda müstakil bir araştırmanın nesnesi oluyor.

Özkan Gözel

Öznenin Hakikat Kaygısı
Değerlendirme: V. Çetin Bakırcan
KİTÂBİYAT
16 Aralık 2017

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin Kitâbiyat toplantı dizisinde, son kitabını
vesile kılarak Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr.
Özkan Gözel’i ağırladık. Öznenin Hakikat Kaygısı İz Yayıncılık tarafından yayınlandı
ve Gözel’in 2009’dan itibaren yazdığı makaleleri bir araya getirdi. Bu manada
kitap derleme sayılabilirse de makalelerin temel kaygısının birliği kitabı bütünlüyor. Kitap varlık, zaman, etik, kendilik, ötekilik, ölüm, ideoloji, teknoloji,
sanat, dil, iletişim gibi birçok konuyu inceliyor ve bunları felsefi-metafizik arka
planda sorgulamaya tabii tutuyor.
Gözel konuşmasına kitabının başında kullandığı kavramları açıklayarak başladı: Özne, hakikat ve kaygı. Gözel bu üç kavramı yan yana getirirken şöyle bir
önermeler zincirini savunuyor: Öznenin varlığı kendilik ve hakikat kaygısında
temellenir. Buradaki hakikat ise bilgi -yani epistemik- temelli bir kavram olmayıp
kaygı temellidir. Yani hakikat kavramı dışsal değil, öznenin kendine dairdir ve
kaygıyla içsel bir alakası vardır. Kaygı, bir halet-i ruhiye olarak anlama edimine
eşlik eder. Bu manada anlamanın kendisi de bütünüyle bilişsellikle izah edilemez.
Konuşmanın ikinci bölümünü, eğer deyiş yerindeyse, kelimelerin “görme
biçimleri” oluşturdu. Heidegger’in “kelimelerle görürüz” sözünden yola çıkan
Gözel, kelimelerin evren tasavvurumuzu nasıl şekillendirdiğini anlatmaya çalıştı.
Özellikle kitabının başlığında bulunan ve üzerinde yoğunlaştığı kavramlardan
biri olarak “hakikat” sözcüğünü tartıştı. Genelde Türkçede bu kelimenin bir Tanrı
imgelemiyle belirlendiğini anlatarak -el hakk- bunu örnekledi.
Müzakere bölümünde düşünme yerine kaygı sözcüğünün kullanılmasının nasıl
bir dönüştürücü güce sahip olduğu, bunun avantajının ve açıklayıcı kudretinin ne

‘‘

Hakikat ise bilgi -yani
epistemik- temelli bir
kavram olmayıp kaygı
temellidir. Yani hakikat
kavramı dışsal değil,
öznenin kendine dairdir
ve kaygıyla içsel bir
alakası vardır.

’’

olduğu soruldu Gözel’e. Kaygının düşünmenin bir ikamesi olmadığını söyleyerek
sözlerini tavzih eden Gözel, bilişselliğin düşüncenin ancak bir kipi olabileceğini
kastettiğini söyledi. Öyle ki düşünme dediğimiz eylem bilişsel, duygusal ve pek
çok başka boyutun bir üst başlığıdır. Düşünme eylemine bunların hepsi eşlik
edebileceği gibi diğer bütün boyutlardan yalıtılmış tek bir kipin de, mesela
bilişsellik, düşünceyi gerçekleştirebileceğini ifade etti. Gözel doğrudan ifade
etmese de kendince bunları bir hiyerarşiye koyuyor. Özellikle Batılı düşünceyle
diyelim, ön plana çıkmış bilişsel düşünceyi düşünmenin özüne uzak gördüğü
için eleştiren konuşmacı, kaygıyı insanın varoluşuna daha yakın bulduğu için
daha üstte konumlandırıyor. İnsan, düşünme eyleminin yegane nesnesi olduğu
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için nesnesiyle daha yakın ilgi kurabilen kaygı bu manada bilişsellikten daha
yüksek bir düşünme kipi olarak yerini alıyor.
Son olarak özne kavramına tekrar değinen Gözel, kendi düşüncesinde öznenin
fail değil, münfail olduğunu söyledi. Yani özne etkin olduğu kadar edilgin bir
şey konuşmacıya göre; hatta belki daha çok edilgin. Bu da düşünme eylemiyle
bağlantılı bir görüş. Böylece özneyi düşünmenin faili değil de düşünmeyle
birlikte hakikatle ilişkiye giren bir entite olarak görüyor. Düşünmenin üreticisi
olmak yerine onun katılımcısı olan bir pozisyona yerleştiriyor. Gözel böylece
Öznenin Hakikat Kaygısı başlıklı kitabının ana saiklerini anlatmış oldu.
Ömer Türker

MAKÂLÂT
14 Ekim 2017

Varlık Olmak Bakımından
Varlık Üzerine Düşünmenin İmkanı:
İslam Metaﬁzik Geleneklerinden
Hareketle Bir Analiz
Değerlendirme: Ömer Salih Başaran
Medeniyet Araştırmaları Merkezi yeni bir toplantı dizisine başladı: Makâlât.
Sosyal bilimler alanında yayımlanmış güncel makalelerin bir müzakereci ve
katılımcılar eşliğinde tartışılmasını öngörüyor. Dizinin ilk toplantısının konuğu
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Türker
idi. Türker’in Nazariyat dergisinde neşredilen “Varlık Olmak Bakımından Varlık
Üzerine Konuşmanın İmkanı: İslam Metafizik Geleneklerinden Hareketle Bir
Analiz” makalesinin tartışıldığı oturumun müzakereciliğini İstanbul Şehir
Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İshak Arslan üstlendi.
Türker sunumunun başında makalesinin, kısaca, metafizik bilginin imkanını
gösterme amacında olduğunu söyledi. Öncelikle metafizik bilgiye yönelik
eleştirileri ele alan Türker, bu eleştirileri iki grupta ele aldı. İlkin, metafizik
düşüncenin aklın kendi sınırlarının ötesine geçtiği iddiasını değerlendirdi. Bu
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iddiaya göre aklın kendi sınırları dışına çıkmasının mümkün olmadığı öne
sürülerek metafizik bilgi eleştirilmektedir. İkincisinde ise metafizik olduğu
düşünülen kavram ve önermelerin sahte idrakler olduğu iddia edilmektedir.
Buna göre varlığa ilişkin bilgimizin esas itibarıyla sezgisel olduğu ve bu sezginin
kavramsallaştırılmasının da gündelik tecrübeyle sağlandığı ileri sürülmektedir. Ancak aklın sahte bir idrak alanından bahsedemeyeceğimizi öne süren

Türker, asıl olarak aklın apriori önermelerden hareketle elde ettiği bilginin
dış dünyayla örtüştüğünü nasıl bileceğimizi konuşmamız gerektiğini söyledi.
Aklın olduğu yerde yalnızca makulün olabileceğini söyleyen konuşmacı insanın
makulün dışında bir şeyle karşılaşma imkanı olmadığını ifade etti. Aklın yanlış
idraklerinden bahsedilebileceğini ancak sahte idraklerden bahsedilemeyeceğini
öne sürdü. Bunun aklın sınırlılığından hareketle metafizik eleştirisi gerçekleştirenlere karşı ileri sürülebilecek genel bir argüman olarak belirdiğini sözlerine ekledi.

‘‘

Ben idrakinin düşünme
öncesi bir düşünmede
-ilk farkındalıkgerçekleştiğini

Bütün metafizik düşünürlerin -ki Türker bununla sadece filozofları kastetmiyor;

belirten Türker, ikinci

kelamcılar, mutasavvıflar, mistikler ve diğer alanlardan kişileri de katıyor- temel

farkındalığın, yani benin

fikrinin varlık idrakinde düğümlendiğini söylüyor. Bu ben idrakinin düşünme öncesi

kendi varlığı üzerine

bir düşünmede -ilk farkındalık- gerçekleştiğini belirten Türker, ikinci farkında-

düşünmesinin tikel

lığın, yani benin kendi varlığı üzerine düşünmesinin tikel görünse de kendinde

görünse de kendinde

tümelleştirilebilir, dolayısıyla doğrudan varlığa ilişkin bir idrak olduğunu söylüyor.
Makalesinin son kısmındaki “varlık içerikli bir kavram mıdır?” başlığına değinen
Türker, varlığın sadece dışta bir “sübût” anlamı ifade ediyor gibi göründüğünü,
ancak metafizik geleneklerde bunun genişletilip bilgi, özne, kendilik anlamına
kavuştuğunu belirtmeye çalıştığını ifade ederek sözünü noktaladı.
Burada sözü devralan İshak Arslan, Türker’in makalesinde çağdaş eleştirileri
askıya aldığını, onları daha sonra yüzleşmek üzere geleceğe ötelediğini belirterek
makalenin bu konudaki -itiraf edilmiş-eksiğini dile getirdi. Kendi dikkatinin ise
klasik metinleri tartışan Türker’in “metafiziğin imkanı” meselesine “mümkündür”

tümelleştirilebilir,
dolayısıyla doğrudan
varlığa ilişkin bir idrak
olduğunu söylüyor.

’’

cevabı verirken bu sonuca nasıl ulaştığını açıkça ortaya koymaması olduğunu
söyledi. Kendinden menkul, açık ve bedihi bir varlık anlayışına dayanan açıklamanın aslında çok spesifik bir akıl yürütmeye, özellikle İbn Sina sonrası İslam
felsefesine dayandığını ifade eden Arslan, bu temellendirmenin nasıl evrenselleştirilebileceğinin çağdaş tasavvurlara cevap vermeden düşünülemeyeceğini
söyledi. Türker’in sezgisel dediği varlık ya da ben idrakinin Platon’un temaşası
gibi yalnızca eyleyeni ilgilendiren mistik bir tecrübe olarak değerlendirilirse
reddedilemeyecek bir tekilliğe sahip olabileceğini ancak bu idrakin dış dünyanın
bilgisine dönüştürülmesinde ciddi sorunların olduğunu belirtti. Dolayısıyla, “varlık
içerikli bir kavram mıdır?” sorusunun makalenin en heyecanlı başlığı olmasına
rağmen bu başlığın makul ve tatminkar bir cevap vermediğini söylemiş oldu.
Özellikle evrensellik konusuna ilişkin tarih içinde hiçbir metafizik öğretinin herhangi bir fizik disiplinine dayanmadığını ifade eden Türker, aynı zamanda gündelik
hayattaki hiçbir özel tecrübenin de varlık yüklemini temellendirmeye elverişli
olmadığını söyledi. Türker’e göre bunun sebebi de burada tecrübeleri önceleyen
bir durumun olmasıdır. Çünkü bu tecrübelerin kendisi zaten ondan önce varlığın
olmasını mecbur kılmaktadır. Evrensellik-tarihsellik ikirciminin burada çözüme
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bağlanabileceğini düşündüğünü söyleyen konuşmacı bu durumun tarihsel bir
problem olmadığını belirtti.
İshak Arslan, modern dönemde fizik ve metafizik disiplinlerdeki bütün kavramların ve literatürün değiştiğini, dolayısıyla burada tartışılan akıl; özne; kendilik gibi
mefhumların da içeriminin farklılaştığını söyleyerek aslında metafizik‘ler’den,
yani tarihsel olarak farklı çağlarda ortaya çıkmış ve değişmiş farklı metafizik
öğretilerden bahsedilebileceğini ifade ederek metafiziğin tek ve evrensel bir
öğreti olduğunu reddetti. Bundan bin sene önceki metafiziğin bugünkünden
bambaşka olduğu gibi, bundan bin sene sonra da metafiziğin olacağını ancak
bugünkünden bambaşka olacağını öne sürdü.
Süreç içerisinde birçok şeyin değiştiğini ve değişim argümanının da insana cazip
göründüğünü söyleyen Türker, buna karşılık varlığı ele aldığımız kategorilerin
sabit kaldığını söyleyerek önceki evrensellik fikrini açıkladı. Bundan ötesinin ise
doğruluk sorununa gireceğini belirten Türker, zaten metafiziğin hiçbir zaman
doğruluk meselesine cevap vermekle ilgilenmediğini söyledi.
Cüneyt Kaya

Peygamber Yasasının Gölgesinde:
İbn Sina Sonrası Ameli Felsefe
MAKÂLÂT
11 Kasım 2017

Değerlendirme: Furkan Kayagil
Makâlât programının ikinci toplantısında Doç Dr. Cüneyt Kaya’nın Cambridge
Üniversitesi Arabic Science and Philosopy dergisinde yayınlanan, peygamberin
yasa koyuculuğunu ve ameli felsefeyi İbn Sina ve sonrası gelenek bağlamında
ele alan makalesini Hızır Murat Köse’nin müzakereciliğinde tartıştık. Başlıkta
Türkçeleştirilen makalenin başlığı: In the Shadow of Prophetic Legislation: The Venture
of Practical Philosophy after Avicenna. Konuşmasının başında makalesinin temel
meselesini özetleyen Kaya, İbn Sina’nın pratik yani ameli felsefede mantık, fizik
ve metafizik gibi alanlara nazaran daha az ürünü olduğu için onun bu mirasının
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mirasını bu yolla muhafaza ettiğini söyledi. İslam siyaset düşüncesinin felsefe
boyutunu Farabi üzerinden okuyan geleneğin baskınlığına değinen Kaya, bu

ünlü filozofun ardıllarının ve okulunun olmadığını da ekleyerek aslında daha
güçlü bir etkinin İbn Sina üzerinden devam ettiğini iddia etti.
İbn Sina Metafizik kitabında daha sonra haklarında müstakil bir kitap telif
etmek üzere ahlak ve siyaset ilmine dair ana noktalara işaret ettiğini bildirir.
Bu da kitabın onuncu bölümünün ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kısımlarıdır. İbn Sina burada ameli felsefe konusunda bir kitap yazmayı vaat ediyor.
Halbuki biliyoruz ki daha sonra bu alanda bir kitap yazmayacaktır. Ancak,
Kaya’nın iddiasına göre İbn Sina bunlar hakkında bir eser yazmamasına
rağmen ameli felsefe için yeni bir tasnif sistemi icat etmiştir. Geleneksel
ameli felsefe sınıflaması üç bölümden oluşuyor: Ahlak, ev idaresi ve siyaset.
Kaya’nın temel iddiası İbn Sina’nın burada yeni bir bilim öneriyor olması:

‘‘

İslam siyaset
düşüncesinin felsefe
boyutunu Farabi
üzerinden okuyan
geleneğin baskınlığına
değinen Kaya, bu ünlü
filozofun ardıllarının ve
okulunun olmadığını da

es-sınaatü’ş-şariyya (yasakoyucu sanat). Bu dal diğer hepsine çerçevesini

ekleyerek aslında daha

veren bir kaplam kategorisidir.

güçlü bir etkinin İbn Sina

Peki, bu tasnifin sonuçları, felsefe açısından önemi nedir? İbn Sina’nın Farsça

üzerinden devam ettiğini

yazdığı Danişname-i Alai eserinin bir yeniden yazım ve yorumu olarak görülebilecek Gazali’nin Makasıdu’l-Felasife kitabında siyasetin konusu “şerî ilimler”
olarak belirtilir. Bununla beraber Danişname’ye bakıldığında bunun aslında
“dinler” olduğu görülür. Gazali’nin bu yorumunun sebebi bilinmemektedir. Bir
süre daha böyle yanlış anlaşılmalarla devam edece ancak ameli felsefenin
dörtlü tasnifi zaman içinde daha çok yerleşecektir. Şehrezuri’den örnek veren

iddia etti.

’’

Kaya, burada yazarın şehrin yönetimini “hükümdarlık” ve “peygamberlik/
din” olarak ikiye ayırdığını söylüyor. Birinde rejim ve yönetim anlatılırken
ötekinde yasa koyuculuk anlatılıyor. Birine ilm-i siyaset derken ikincisine
ilmün-nevamis, yani “yasalar ilmi” diyor. Kaya bu “nevamis” kavramının
kökeninin İbn Sina’dan geldiğini söylüyor. Aynı şekilde Kutbuddin Şirazi’nin
Farsça ansiklopedik bir eserinde de yönetimi ikiye ayırdığını, bunlardan birisine
hükümdarlıkla ilgili olarak ilm-i siyaset dendiğini, diğerine ise peygamberlik
ve şeriatla ilgili olarak ilmü’n-nevamis dendiğini ifade ediyor konuşmacı.
İslam düşüncesindeki felsefi ansiklopedi kültürüne baktığımızda da, ki bu
geleneğin başlatıcısı İbn Sina; ondan önce böyle bir kültür yok, bu eserlerde
de ameli felsefeye yer olmadığını görüyoruz. Hem İbn Sina’nın Şifa’sına hem
de ondan sonraki ansiklopedilere baktığımızda ameli felsefinin konularının
“ilahi din” ile açıklık kazandığına ve tamamlandığına dair ifadeler olduğu görülür. Aklın görevi ise buradaki genel yasallığı yeni durumlara uygulamaktır.
Kaya’ya göre İbn Sina’nın ameli felsefeye biçtiği görev budur. Bundan ötesi
felsefenin dışına çıkacaktır. İcat ettiği es-sınaatü’ş-şariyya (yasakoyucu sanat)
kavramı da bununla alakalıdır.
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Özgür Kavak

İslam Siyaset Düşüncesi
Kaynağı Olarak Füru-ı Fıkıh Kitapları
MAKÂLÂT
9 Aralık 2017

Değerlendirme: Fatma Betül Kayıran
Makâlâtın üçüncü oturumu Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim
üyesi Özgür Kavak’ın “İslam Siyaset Düşüncesi Kaynağı Olarak Füru-ı Fıkıh
Kitapları” makalesinin sunumuyla devam etti. Oturumun müzakereciliğini
Medeniyet üniversitesi Felsefe Bölümünden İlker Kömbe yürüttü.
İslam siyaset düşüncesi literatüründe fıkhın siyasetle ilişkisini kurmanın dahi
büyük bir problem olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Kavak, kendi

‘‘

İslam siyaset düşüncesi

literatüründe fıkhın
siyasetle ilişkisini
kurmanın dahi büyük
bir problem olduğunu
söyleyerek konuşmasına
başlayan Kavak, kendi

çabasının literatür

çabasının literatür üzerindeki bu baskının kırılmasında ve bu ilişkiyi gösterebilmekte yoğunlaştığını söyledi. Bunu yapmaya çalışırken iki soru üzerinden
gittiğini belirtti. Birincisi, bir füru-ı fıkıh metni devlet başkanı tasavvuruyla ilgili
neler söylüyor; ikincisi ise devlet başkanına somut atıflar nelerdir ve bunları
nasıl anlayabiliriz.
İslam siyaset düşüncesi çalışanların Maverdînin El-Ahkamü’s-Sultaniye ve İbn
Teymiye’nin Es-Siyasetü’ş-Şeriyye klasik metinlerine başvurduklarını ifade eden
Kavak, aslında bu metinlerin kelam ilminde tartışılan imamet bahisleriyle
füru-ı fıkıh içerisinde yer alan devlet başkanıyla ilgili meseleleri seçerek yeni
bir yazın türü çıkardıklarını, dolayısıyla bu eserlerin muhteva olarak fıkıh ve

üzerindeki bu baskının

kelamdan farklı, orijinal bir yanları olmadığını iddia etti. Kavak’ın iddiasına göre

kırılmasında ve bu

eğer bahsi geçen metinler siyaset düşüncesi metinleri olarak tasnif ediliyorsa

ilişkiyi gösterebilmekte

diğer bütün kelam ve füru-ı fıkıh metinleri de siyaset düşüncesi literatürüne

yoğunlaştığını söyledi.

’’
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dahil edilmelidir.
İslam tarihine bakıldığında bütün büyük imparatorlukların -Osmanlı, Babür,
Memluk vs.- tabiri caizse “resmi” inancı kabul edilebilecek Hanefi mezhebinin
alimlerinin El-Ahkamü’s-Sultaniye ve Es-Siyasetü’ş-Şeriyye türünden eserler yazmadıklarına dikkat çeken Kavak, büyük devlet yapısında kendine yer bulmuş
bir mezhebin ilim geleneğinin siyaset yazını oluşturmamasının bir tenakuz
teşkil ettiğini söyledi. Tarihsel akış zorunlu olarak bunu gerektirmese de
bunun araştırılması gereken bir problem olarak belirdiği muhakkak. Özellikle
Gazzali, Tafatazani gibi temsil gücü yüksek kelamcıların metinlerinde imamet
bahsinin fıkıh ilminin içinde olduğunu belirtmeleri aslında gelenekte fıkıh ve
siyaset ilişkisinin bulunduğunu göstermektedir –Kavak’ın deyimiyle modernist İslam okumasına karşın. Zaten Ebu Hanefi’nin Fıkh-ı Ekber’inde imamet

‘‘

bahsinin olması da daha başlangıcında bu meselenin fıkıh içinde ele alındığı
fikrini desteklemektedir.

Konuşmacı, gözden

Peki, fıkıh kitapları siyaset düşüncesinin neresinde durmaktadır? Kavak bu

kaçırılan şeyin buradaki

soruyu literatürdeki bir propleme dikkat çekerek cevapladı. Ahkamü’s-sultaniye,

başlıkların tamamının

siyasetü’ş-şeriyye, mezalim, ahkam-ı ehl-i zimmet, cihat, edebü’l-kadı gibi

füru-ı fıkıh kitaplarında

kavramlar hakkında müstakil risalelerin bulunduğunu ve bu risalelerin siyaset

zaten bap olarak

düşüncesi içerisinde değerlendirildiğini ifade eden konuşmacı, gözden kaçırılan

yer aldığı olduğunu

şeyin buradaki başlıkların tamamının füru-ı fıkıh kitaplarında zaten bap olarak

söyledi. Ancak nedense

yer aldığı olduğunu söyledi. Ancak nedense bunlar fıkıh kitapları içerisinde

bunlar fıkıh kitapları

olunca siyaset düşüncesi olarak değerlendirilmiyorlar. Bu da Hanefi mezhebinin

içerisinde olunca siyaset

siyaset düşüncesi literatürünün güdük kaldığı gibi esasında literatürden ziyade

düşüncesi olarak

bugünkü okumanın eksikliğini gösteren hükümlere yol açıyor.

değerlendirilmiyorlar.

’’

Kavak makalesinde bu sorular eşliğinde el-Mebsut’u araştırıyor. Sunumunda
el-Mebsut’u siyaset yazını içinde görülen ahkamü’s-sultaniye literatürüyle karşılaştırmalı olarak inceleyen Kavak, iki ayrı yazın türünde de aynı kavramların

Engin Deniz Akarlı, Nurullah Ardıç,
Alim Arlı, Gülay Cephe, Ahmet Okumuş

Şerif Mardin’i Anmak
Değerlendirme: Betül Sezgin

Engin Deniz Akarlı

ele alındığını belirtiyor -imam/et, vezirlik, raiyye gibi.

PANEL
7 Ekim 2017

“Öyle bir pencere açtı ki gözlerimize hiç beklemediğimiz ışıklar kaçtı.”
Hepimiz sorular sorarız, kimi zaman sorularımızı cevaplar bulur kimi zaman
yeni sorulara duçar oluruz. Soru sormak bir ustalık, fikirlerin ahenkle dans
edip bütünün nasıl oluşturulacağını gösteren ince bir zekanın ürünü ve
dahası. Sorduğu sorular, kendisine sorulan sorular, bunlara verdiği cevaplar
ve işaret ettiği önemli noktalar vardı. Belki bunlar daha bitmemişti ama 6
Eylül’de ahirete intikal etti Şerif Mardin. Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet
Araştırmaları Merkezi de 7 Ekim’de kendisi için bir anma paneli düzenledi.
Oturum başkanlığını Engin Deniz Akarlı’nın yaptığı panelde öncelikle Nurullah
Ardıç, Şerif Mardin’in hayatını kısaca anlatarak 70 yıllık akademik kariyerini
beş dönemde değerlendirdi. Mardin’in ilk dönemini Stanford’da yaptığı
doktora çalışması ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki
asistanlık dönemiyle (1961-1972) sınırladı. Bu dönemde fikirler tarihi, geç
dönem Osmanlı tarihinde siyasi fikirler, modern kurumlar ve iktisat düşüncesinin doğuşu, sosyal tabakalaşma ve Osmanlı’nın toplumsal yapısındaki
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Ahmet Okumuş

dönüşümler konusunda çalıştı. Bu dönemin sonuna doğru din ve ideoloji
konusuna yoğunlaşan Mardin, dönemin liberal dergisi Forum’u çıkardı. 19671970 yılları arasında Türkiye Sosyal Bilimler Derneği’nin kurucu başkanlığını
yaptı. İkinci dönemi 1973’te Boğaziçi Üniversitesi’ne geçmesiyle başladı ve
burada İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni kurdu. Kurumda farklı olarak
Sosyal Bilimler Bölümünü açtı, fakat YÖK’ün kurulmasıyla bu bölüm kapatıldı. Türkiye siyaseti, Osmanlı Türk tarihi, gençlik meselesi üzerine akademik
çalışmalarına devam ederken meşhur “merkez-çevre” problematiğini de bu
dönemde sundu. Cemil Meriç’in tavsiyesiyle de bu dönemin sonuna doğru
Said Nursi üzerine çalışmaya başladı. Hocanın üçüncü dönemi 1990’da
Amerika’dan gelen İslam Araştırmaları Merkezi kurma davetiyle başladı.
Bu yıllarda Osmanlı-Türk entelektüel tarihi, modern dünyada İslam’ın yeri,
Nakşibendilik, öte yandan sekülarizm ve sivil toplum konularında birçok

‘‘

Okumuş, onun

malzemesinin kirpiliğe
elverişli olmadığını bu

çalışmalar hazırladı. Ayrıca Harvard, Princeton, Columbia gibi Amerikan
üniversitelerinde dersler verdi. Dördüncü dönemi 2000-2011 yılları arasında
Türkiye’ye dönüp Sabancı Üniversitesi’nde çalıştığı süreçtir. Hoca bu dönemde
yine Osmanlı entelektüel tarihi, modern bilimlerin Osmanlı’ya girişi, İslami
oluşumlar gibi konularda araştırmalarına devam etti. Bazı makalelerinin de
kitap olarak yayınlanması bu döneme denk gelmektedir. Son döneminin 2014

nedenle tek bir ideolojik,

yılından vefatına kadar olan sürecin olabileceğini belirten Ardıç, bu döne-

metodolojik ya da

mini Mardin’in Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisansüstü derslerle

metateorik çerçeveyi

değerlendirdiğini söyledi. Aydınlanma düşüncesi, modern eğitimin doğuşu,

zorlamayan; dahası

okur-yazarlık, Fransız İhtilali, TBMM’deki tartışmalar gibi konularda dersler

tarihsel, toplumsal

veren Mardin Alman, İngiliz ve Fransız aydınlanmalarını ele alan bir kitap

gerçekliğin karmaşık
tabiatının çok da tutarlı
olmayan, gelişim
hatlarını yadırgamayan
keşfedici çalışmalarda
bulunduğunu belirtti.

’’
44
MAM

Medeniyet
Araştırmaları
Merkezi

projesi ile akademi dünyasına veda etmiştir.
İkinci konuşmacı olarak söz alan, Mardin’in son doktora öğrencisi Ahmet
Okumuş, Mardin’in düşüncelerinin kaynaklarına ve serüvenine değinmenin
yanında derdinin “ne” olduğunu anlatan bir konuşma yaptı. Şerif Hocayı belli
ölçü ve ölçeklerde ele almanın gerektiğini belirten Okumuş, pek çok açıdan
ilklere imza atan Şerif Mardin’i şu şekilde anlattı: Osmanlı-Türkiye serüvenine
dair ciddi bir külliyatı miras olarak bırakmış, temel eserlerini vermiş ve bu
temel eserlerden belki tamamlayıcı denilebilecek konulara doğru açılmak
ya da uzanmak istemiş yerleşik bir ilim adamıdır. Onu olgunluk döneminde
tanımış olduğunu belirten Okumuş, Mardin’in Türkiye’ye akademik olarak
yapmak istediklerini belirleyerek/bilerek döndüğünü söyledi. Yapmak istedikleri
Osmanlı-Türkiye tecrübesinde bir 19. yüzyıl araştırma grubu kurmak, Osmanlı
odaklı bir bilim tarihi grubu kurmak, kavramlar tarihi üzerinde durmak, semantik dönüşümlerin tarihine odaklanmaktı. Bunların bir kısmını değinebilmiş,
bunlar içerisinde “biz”i aramıştır, yani Osmanlı-Türkiye’yi. Bunu yapabilmek

için iç dinamiklere odaklanmak, iç hareket ettiricileri tespit etmek, toplumun
içindeki zemberekleri anlamak, bize ait nüansları yakalamak gerekiyordu.
Bunları yapabilmek için mukayeseli ve tarihsel bakış açısını korumaya çalışmış,
ayrıca çeşitli metodolojik geleneklerden de yararlanmıştır. Yüksek teori katı
ile somut inceleme nesnesini veya alanını buluşturma zorluğuna karşı hep
duyarlı olan Mardin, teoriyi damıtarak çalıştığı sahaya uyarlama inceliğini
göstermek için uğraşmıştır. Fikri serüveni itibariyle “kirpilerden çok tilkilerin
cenahı”na yerleştirmenin doğru olacağını söyleyen Okumuş, onun malzemesinin kirpiliğe elverişli olmadığını bu nedenle tek bir ideolojik, metodolojik ya
da metateorik çerçeveyi zorlamayan; dahası tarihsel, toplumsal gerçekliğin
karmaşık tabiatın çok da tutarlı olmayan, girişim hatlarını yadırgamayan
keşfedici çalışmalarda bulunduğunu belirtti. Okumuş’un buraya kadar bahsetmiş olduğu noktalar Mardin’in akademik çalışmalarının pratik vasıflarıdır.
Bunlarında yanında onun bir de hocalığına değinmek gerekir. Mardin, hoca
olarak soru yüklü biri, her öğrencisinin ilgisine göre tecessüslere teşvik eden,
paradigma ve teori muhafızı olmayan bir insan. Bu nedenle talebeleri vardır
ama tilmizleri olmamıştır. Etrafa karşı biraz mesafeli oluşu ise eskilerin kibr-i
neyi aradığı ve amaçladığı, ilgilendiği hususlarda nelerin ön plana çıkarılması
gerektiği, hangi konular üzerinde durduğunu ve dertlerini görebilmektir. Onun
amacı “kendini bilmek” ve bu nasıl olur onu öğrenmekti.
Nurullah Ardıç, Mardin’in Türkiye’de soysal bilimlere etkisi, katkısı ve sos-

Nurullah Ardıç

nefs dediği tutum biçimi olarak görülebilir. Önemli olan onun bu yanları değil

yal bilim anlayışını anlatmak üzere tekrar söz aldı. Ardıç, Mardin’in sosyal
bilim anlayışının yedi noktada değerlendirilebileceğini belirtti. Bunlardan
ilki Türkiye’de din devlet ilişkileri, İslam’ın bir toplumsal güç olarak Türkiye
toplumunda oynadığı rol, Osmanlı-Türkiye’nin özellikle siyasal düşünceler
tarihi, Türkiye’de merkez-çevre ilişkileri, din ve ideoloji gibi konularda yazmış
olduğu metinleridir. İkinci olarak bazı alanlarda yaptığı öncü çalışmalardır.
Edebiyat sosyolojisi, iktisat tarihi alanında özellikle esnaflar üzerine yaptırdığı
çalışmadır ki bu alanlardaki ürünleri Türkiye’den ziyade dünyada tanınmasını
sağlamıştır. Üçüncü katkısı ve özelliği disiplinlerarasılık olarak nitelenebilecek yönüdür. Onun tarzı sosyoloji, siyaset, tarih ve felsefe alanlarında hem
pratik hem de teorik metodolojileri bir arada götürmeye müsaitti. Bu tutumu
Comteçu ve Marksçı anlayışları aşmaya çalışır nitelikteydi. Türkiye’deki tarihsel sosyoloji geleneğinin öncülerinden biri olması onun dördüncü vasfı
olarak görülebilir. Çalışmalarının hepsinde tarihsel bir derinlik ve toplumsal
bağlam hassasiyeti dikkat çekmiştir. Ele aldığı konu ne olursa olsun önce
onun tarihsel bağlamına oturtulması ve bu bağlam içerisinde değerlendirmeye çalışması özgün bir yanı olmasını ötesinde, Mardin’i indirgemecilikten
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Alim Arlı

uzak tutmuş ve olayları birden fazla faktörle açıklamasını mümkün kılmıştır.
Max Weber’den aldığı anlamacı-yorumsamacı yaklaşımı beşinci nokta olarak görmek mümkündür. Bu yaklaşımı çok erken bir dönemde Türkiye’ye
getirmiş, 1960’ların sonunda yaptığı anlam merkezci metodoloji anlayışını
tanıtmış ve uygulamaya koymuş olması yine onun öncü bir yanını göstermektedir. Altıncı nokta, Weberyen gelenekten aldığı kültür meselesini odak
haline getirmesidir. Burada kast edilen hermenötik tavrın dinde dahil olmak
üzere kültürün ve genel olarak fikirlerin önemli olduğu vurgusuna dayanır.
Bu çerçevede Türk-İslam kültürünün çok katmanlı ve karmaşık yapısı her
zaman onun ilgi alanı olmuş, İslam’ın Türkiye’yi şekillendiren en önemli güç
olarak görmesini sağlamıştır. Son olarak anlamacı-Hermenötik yaklaşımı ve
tarihsel bağlam vurgusu onun yakın tarih söz konusu olduğunda resmi tarih
anlayışını ya da ideolojisini aşmasını sağlamıştır. Osmanlı’nın son dönemi
ve Türkiye’nin kurucu pratiklerini anlamaya çalışırken baskın resmi tarih ve

‘‘

Şerif Mardin

toplum söylemini aşma imkanı bulmuştur.
Panelin üçüncü konuşmacısı Alim Arlı, Mardin’in edindiği fikirleri, yazdığı
eserlerindeki düşünce dünyasının oluşum serencamını anlattı. Akademi dünyamızda son iki yüz yıldır yaşanan çeşitli ikilemler vardır. Bunlar tarihimizin

interdisipliner bir

siyasi ve entelektüel değişimlerinde sert kopuşların, radikal başlangıçların

karakterdi. Modernleşme

ve ilginç uzlaşmaları içeren bir niteliğe sahip olmasına neden olmuştur.

teorisi de kendisinin

Akademik eylem ve deneyimlerle bu noktaların “içsel okuma/yoğun yorum”

bu yanını devam

denilen çalışmalarla anlaşılması zordur. Bu okuma türünün yanında bir de

ettirebilmek için çok

özellikle tarih yazımı okullarının yaklaşımı olan, önemli tespitler yapan “dışsal

müsait bir yapıya sahipti.

okuma” vardır. Sosyolojik bağlamda özellikle bilgi sosyolojisi alanında bunun

’’

çalışılması gerektiğini belirten Arlı, bu alanın nasıl oluştuğunu ve Mardin’in
bundan edindiği katkılara değindi. Özetle bu noktalara üzerinde şu şekilde
değinilebilir: Mardin’in erken dönem araştırmalarında karşılaşılan kurumsalcı
denilebilecek okuma biçimidir ki Durkheim’in bu konuda önemli etkisi vardır.
Kurumlar denildiği zaman toplumsalcı ve somut kurumlar ayrı ayrı incelenmek
zorundadır çünkü bu husus anlaşılmadan disiplinlerin gelişimlerinin derinliklerine inilemez. Devlet kurumunun disiplinlerin meşrulaştırıcısı, onaylayıcısı ve
kısıtlayıcısı olarak nasıl devrede olduğu meselesine dair çok bilgi yok. Şerif
Mardin gibi önemli külliyatı olan insanların çalışmalarının değerlendirilmesiyle,
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belirtilen bu gibi meseleleri netleştirmek mümkün olabilir. Şerif Mardin’in de
eserlerinde değinmiş, çalışmış olduğu bu meseleler şu şekilde belirtilebilir.
Birinci mesele Tanzimat’ın getirdiği düalizmdir. Bu düalizme tepki olarak
Cumhuriyet aslında bir tür anti Tanzimat olarak gelişmiştir. Cumhuriyet tevhit
fikrini Tanzimat’ın ikili dinamiklerini birleştirmek için vurguladı. Tanzimat’ın
getirdiği Doğu-Batı gibi ikili kavramlar söylem olarak mı ele alınacak, tarihi

gerçek olarak mı kabul edilecek tartışmalarının yanında postkolonyal teori
tartışmaları da ortaya çıktı. Tüm bu tartışmaları toplumun yerel ve bölgesel
tarihine nasıl adapte edeceği meseleleri ise ayrı konulardır. Şark-Garp medeniyet meselesinin yanı sıra bir diğer husus olarak köken meselesi 1930’larda
Türkiye’de de hakim paradigmaya dönüşmüştür. Belli başlı özellikleri arasında
bir köy romantizmi, yani kökleri bozulmamış olanda arama çabası ve bunun
yarattığı yarılmalar var. Bu damar sosyal bilim üzerinde çok etkilidir. Bir diğer
özellik imparatorluk meselesi fikridir ki bu fikir düşünce hayatını nasıl etkiledi, değiştirdi, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyette imparatorluğa öykünen
nostaljik türler arasında nasıl konumlandırıldı gibi sorular hâlâ aydınlatılmış
değil. Gerçekte olmuş olanla zihinde olan ve mevcut gerçekliklerin bu ikisinin karşısında nasıl konumlandığı meselesi de çözümlenmediği için bunlar
düşünceleri ve faaliyetleri olumlu veya olumsuz etkilemekte. Öykünmeye
benzetilebilecek bu durum uyuşmazlıklar problemini ortaya çıkarmıştır. Bunlar
kendilerini bilgi sosyolojisi alanında problem olarak göstermiştir. İmparatorluk
meselesinin yanında bir diğer sorun olarak post kolonyal bağlam tartışması
ortaya çıkmıştır. Tabii bunun her toplumda kendini gösterme tarzı toplumsal
farklılıklardan dolayı çeşitli. Şerif Mardin’in erken dönem çalışmaları bu açıdan bilgi sosyolojisi bağlamında incelenmeye muhtaç. İkinci Dünya Savaşı
sonrası iki kavramın hızla toplumun içine girdiği görülür: Postkolonyalizm
çeşitli kollar içinde şekillenmesi. Kültürel incelemeler alanının yeni baştan
kurulması meselesi de önemli bir problem olarak zuhur etti. Daha Avrupa
içi bir problem olarak kendini gösteren modernleşme meselesi Türk toplu-

Gülay Cephe

meselesiyle oryantalizm kritiğinin yavaş yavaş vücut bulması ve bunların

muna da yansıdı ve Mardin “Türk modernleşmesi” kavramını bu çatışmayı
ifade ederken kullandı. Modernleşme mucitlerinin en önemli kaygısı sosyal
bilimin evrenselliği meselesini nasıl kuracakları arayışıdır. Modernleşme
teorisi de bunun etrafında şekillendi. Modernleşme ekollerinin oluşmasıyla
çeşitli yaklaşımlarla karşılaşıldı ve Mardin Batı dışı modernlik tarzında kavramını biçimselleştirdi. Bu Mardin’in siyasi tarih içinde yetişmiş olması, klasik
alanda yüksek lisansını tamamlaması, din sosyolojisi, siyaset, bilgi sosyolojisi
alanlarına teorik olarak girip çıkmış olan kariyerine bağlanabilir. Yani Şerif
Mardin interdisipliner bir karakterdi. Modernleşme teorisi de kendisinin bu
yanını devam ettirebilmek için çok müsait bir yapıya sahipti. Arlı, bahsettiği
problemler minvalinde çalışmalarını ve düşüncelerini süzgeçten geçiren
Şerif Mardin’in eserlerini bu tarihsel akış içerisinde entelektüel bir zaviyeden
değerlendirmek gerektiğini belirtti.
1998 yılından vefatına kadar hocaya refakat etmiş olan Gülay Cephe Hanım,
konuşmasının içtenliğiyle ve Mardin’e duyduğu şefkatle herkesi duygulan-
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‘‘

Erken, mümkün

oldukça gençlerle
birlikte olup onların

ne düşündüklerini ne
yaptıklarını öğrenmeye
çalışan Mardin’in hayata
bu şekilde tutunmasını
sağlayan ismin Ayşe
Şasa olduğunu da

ekledi.

’’
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dırdı. Yaklaşık olarak 21 yılın vermiş olduğu, kimi zaman abi kardeş kimi
zaman arkadaşlık ilişkisini anlatmak kendisi için hem zor hem de mutluluk
vericiydi. Öyle demişti Gülay Hanım: “Hoca için bu kadar insanın toplanması
beni duygulandırdı.” Hocayı anmak için gelenlere onun ne kadar prensipli,
kibar ve düzenli bir beyefendi olduğunu anlattı. En çok hoca olmayı severmiş
Şerif Bey. Öğrencilere ders vermek onu heyecanlandırır, onlar için günler
öncesinden hazırlıklarını yaparmış. Kızması bile şefkat içerisinde olurmuş,
“evladım” diye seslenerek kıazdığını belirtirmiş ama sitem etmezmiş. Sağlık
sorunları artmaya başladıkça okuma ve yazma sevgisini biraz kısıp daha fazla
istirahata çekilmesi gerekmiş. Tabii bu Hocayı çok üzmüş ama ne olursa
olsun çalışmayı hiçbir zaman arka plana atmamış. Son beş yılda hastanede
geçirdikleri vakit artmış fakat Hoca hastalıklarına sabretmedeki sebatını kaybetmemiş. Gülay Hanım başka anılarına, Hocanın torunlarıyla olan ilişkisine,
onu ziyaret eden dostları ve öğrencileriyle olan muhabbetlerine de değindi.
Onun insan ilişkilerinde ne kadar iyi olduğunu ve buna çok kıymet verdiğine
belirterek dinleyicilerin göz pınarlarına gelen birkaç damlayla birlikte yüzlerde
mütebessim bir hava bırakarak sustu.
Panel konuklarının sunumları ardından Şerif Hocaya son yıllarında yardımcı
olmuş asistanlarından Abdullah Arı, Mehmet Erken, Mehmet Emin Tak da söz
aldı. Arı, Hocanın ne kadar yoğun çalıştığına, her dersi için ayrı ayrı hazırlık
yaptığına, çalışmalarına gösterdiği titiz yaklaşımına değindi. Eleştirel bakış
açısını en çok kendine yönelten Mardin’in, içe dönük olarak yaptıklarını hep
süzgeçten geçirdiğini, çalışmalarının geçerliliğini ve yeterliliğini sürekli tarttığını belirtti. Bir diğer asistanı Mehmet Erken, Mardin’in Türkiye’ye geldiği
ilk yılda ona yardımcı olmaya çalışmış. Hocada çalışmakta sınırın olmadığı
gerçeğini gördüğünü söyleyen Erken, mümkün oldukça gençlerle birlikte
olup onların ne düşündüklerini ne yaptıklarını öğrenmeye çalışan Mardin’in
hayata bu şekilde tutunmasını sağlayan ismin Ayşe Şasa olduğunu da ekledi. Son sözü alan Mehmet Emin Tak yaklaşık olarak iki buçuk yıl Hocaya
eşlik etmeye çalıştığını ve onun hatırlanabilecek en güzel yanının tevazusu
olduğunu belirtti.

Türkiye’de Çağdaş
Hadis Tartışmaları

Ahmet Yücel

Ahmet Yücel, Halit Özkan, Fatma Kızıl, Fahrettin Yıldız

PANEL
25 Kasım 2017

Değerlendirme: Vahit Namlı
Medeniyet Araştırmaları Merkezi Kasım ayında Türkiye’deki hadis araştırmaları üzerine bir panel düzenledi. Oturumun başkanlığını yürüten 29 Mayıs
Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Yücel, ayrıca “Hadis İlminde Tarih Anlayışı ve
Hadis Tarihi Yazıcılığı” başlıklı bir tebliğ sundu. Klasik dönemde hadis ilminin
tarih anlayışının “isnat” kavramında temellendiğini belirten Yücel, hadisçiler
için önemli olan tarihçiler gibi büyük olaylar serisinin çerçevesini çizmek,
bunları anlamlandırmak değil; ravilerin ölüm tarihlerinin bilgisi, aktardıkları
bilginin ittisal veya inkıta olduğunun tespiti ve aktarılan bilginin doğruluğudur
dedi. Yani hadisçilerin dikkati hadis silsilesinin sıhhatine odaklanmaktadır.
Bu konuda bir örnek veren Yücel, herhangi bir tarih kitabının, mesela İbn
İshak’ın siyerinin, kullandığı bütün kaynakları açıklamak zorunda olmadığını,
tarihçinin bu kaynakları eleyerek kendi anlatısını oluşturabileceğini söyledi.
Ancak bir hadisçi aktardığı bütün bilgileri kaynağına isnat etmek zorunda
ve bunların tutarlılığını tartmak zorundadır. Konuşmasının ikinci başlığına
geldiğinde ise ilimler tarihi alanının gelişimine odaklandı. İlimler tarihi
alanın tevhid-i tedrisat kanunuyla birlikte medreselerin kapatılıp İstanbul
Üniversitesinde İlahiyat Fakültesinin kurulmasıyla başlayan bir çalışma
alanı olduğundan söz etti. Burada temel İslam bilimleri derslerinin “hadis”
ve “hadis tarihi”, “kelam” ve “kelam tarihi” gibi tarih merkezli bir tasnifle

‘‘

Özkan, hadis
çalışmalarında
özellikle biyografik
eserlerin ve literatür
incelemelerinin fazla
miktarda bulunduğunu
çünkü hadisçilerin başka

oluşturulduğuna dikkat çeken konuşmacı, bu tasnif doğrultusunda ilk defa

şekilde eser verecek

bu tarihte temel İslam bilimleri tarihi ders kitaplarının yazıldığını söyledi.

teçhizattan mahrum

Türkiye’de ilk hadis tarihi dersini veren ve bildiğimiz manada ilk hadis tarihi

olduklarını vurguladı.

kitabını yazan kişinin İzmirli İsmail Hakkı olduğuna değindi. Kitabının girişinde “ilk defa acizleri tarafından tedvin olunan tarih-i hadis” denmesiyle
yaptığı işin gayet farkında olduğunu görüyoruz. Ancak bir sorun var. Kitabın
ismi tarih-i hadis olsa dahi kitabın iki bölüm halinde planlanan hadis usulü
ve hadis tarihi bölümlerinden birincisi tamamlanabilmiş, kitabın maksadını taşıyan ikinci bölüm ise yazılamamıştır. Yine de usul bölümünün son
kısmında hadis ilmini belli tarihlere ayırmıştır. Öncelikle mütekaddimun ve
müteahhirun diye ayırıyor. Sonra bu iki dönemin her birini dörder alt-bölüme
ayırıyor. Yücel’e göre İzmirli ilk dönemi nesil esaslı (sahabe dönemi, tabiin

’’ 49
MAM

Medeniyet
Araştırmaları
Merkezi

Halit Özkan

gibi), ikinci dönemi ise eser esaslı (büyük hadis kitapları) olarak bölümlüyor.
Ancak bu kronolojiyi genişletip yazmak nasip olmuyor İzmirli İsmail Hakkı’ya.
İzmirliden sonraki ikinci çalışmanın Arapkirliye ait olduğunu biliyoruz ancak
bu eser elimizde değil. 1949 yolunda açılan Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinin ünlü hocalarından Mehmet Sait Hatipoğlu’nun yayınlanmak
üzere hazır hadis tarihi notlarından olduğunu bahseden Yücel, maalesef
bunların henüz kamunun erişimine açık olmadığını bildirdi. Bu notları ise
arkadaşı Talat Koçyiğit ondan evvel bir hadis tarihi kitabı yayınlayınca şevkini
kaybettiği için yayınlamaktan vazgeçtiğini söylediğini aktardı –böylece bu
notların varlığına kayıt düşülmüş olsun. Talat Koçyiğit’in 1977’de yayınlandığını söyleyen Yücel, Koçyiğit’in kitabından sonra ilahiyat fakültelerinde
tartışılagelen “usul-tarih” tartışmasının sona erdiğini, hadis ilmi için tarihin
bir gereksinim olduğunu gösterdiğini ifade etti. Bundan sonraki hadis tarihi
kitaplarına kısaca değinerek konuşmasını tamamladı.
Panelin ikinci konuşmacısı Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim
üyesi Halit Özkan’dı. Tebliğinde ziyadesiyle Osmanlı dönemi hadis tarihi
çalışmalarını konu edinen Özkan, hadis çalışmalarında özellikle biyografik
eserlerin ve literatür incelemelerinin fazla miktarda bulunduğunu çünkü
hadisçilerin başka şekilde eser verecek teçhizattan mahrum olduklarını
vurguladı. Öncelikle, Osmanlı dönemi hadis alimleri diğer sanat ve ilim
erbabı gibi sistematik bir tabakat yazınından yoksundur. Bu durum diğer
pek çok alanda olduğu gibi hadis ilminde de kitap telif etmiş büyük alimler
dışındaki hadisçilerin bilgilerini ulaşılmaz kılıyor. Ayrıca İlahiyat mezunları

Fatma Kızıl

tarih disiplinin formasyonuna sahip olmadıkları, yani tarihsel bir dönem
nasıl çalışılır bilmedikleri için Osmanlı hakkındaki araştırmalar bu konuda
temel bir yoksunluk çekmektedir. Ayrıca Osmanlı söz konusu olduğunda
hangi hadis kitaplarının okutulup öğretildiği konusunda da çok bilgi sahibi
değiliz. Son dönemde yapılan darü’l-hadis ve medrese araştırmaları bu
eksiği gidermek yönünde önemli bir adım Özkan’a göre. Hem böylece
hadis tartışmaları Osmanlı kitap tarihinde de hareket edebilecek bir alan
açıyor kendine.
Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Fatmaz Kızıl sunu-

50
MAM

Medeniyet
Araştırmaları
Merkezi

munda Türkiye’deki hadis araştırmalarını oryantalizmle beraber ele aldı.
Kızıl, Türkiye’deki modern hadis eğitiminin izinin Darülfünun’daki Ulum-i
Aliyye-i Diniyye Şubesine kadar sürülebileceğini ancak üniversite fikriyle
birlikte kurulan bir eğitim modelinin ancak 1924’teki İlahiyat Fakültesinin
açılmasıyla başladığını ifade etti. Bu fakültenin kuruluşundan bu yana
oryantalizm eleştirisine maruz kaldığını belirten Kızıl, pek çok geleneksel

alimin bu kurumun temel İslam bilimlerini dinden çıkararak kültürün bir
parçası haline getirdiğini, dolayısıyla din eğitiminden ziyade dini incelemeleri
teşvik ettiğini iddia ettiklerini söyledi. Ancak Kızıl’a göre bu dönemde İlahiyat
Fakültesinde çalışan alimlerin eserleri incelendiğinde, mesela Ahmet Hamdi
Akseki ve İzmirli İsmail Hakkı’nın eserleri incelendiğinde Batıda revaçta
olan Alois Spenger ve Ignaz Goldziher bigi önde gelen oryantalistlerin
hiçbir eserine atıfta bulunmadıkları görülecektir. En azından bu konuda
iddia sahibi olabilmek için sınırlı bilgiye sahip olduğumuzu bildirdi. Böyle
bir izi ise ancak 1949’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin kurulmasıyla başlatabiliyoruz. Bu dönemde özellikle Tayyip Okiç’in inisiyatifi ve
etkisi sonucunda hadisçiler Batıdaki araştırmaları takip etmeye başlamış
ve tespit edilebilir bir etkilenme belirmiştir. Fakat bu çalışmalar Ankara ile
sınırlı kalmış ve bütün sahada etkisini hissettirmesi ise tıpkı Türkiye’deki
diğer sosyal bilimler dallarında olduğu gibi ancak 2000’lerden sonraya tekabül etmektedir dedi. Bu manada bu etkilenme hadis çalışmalarına özgü
olmayıp baskın ilim anlayışının bütün bilim dallarında hissedilen ağırlığının
bir yansıması olarak görülmelidir.
Hadis Kitapları: Kırk Hadisler” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Özellikle kırk
hadis rivayet etmenin dini kültürde çok teşvik edilen bir hadise olduğunu
belirten Yıldız, kırk sayısının dini metinlerdeki birçok gizemli karşılığından
ötürü İslam kültüründe büyük ilgi gördüğünü ve bu konuda önemli bir literatürün meydana geldiğini söyledi. Osmanlı dönemi kırk hadis literatürünün
oluşmasında bilhassa iki ismin çok önemli olduğunu vurguladı. Bu kişilerden
ilki erbaini üzerine pek çok şerh yazılan Nevevî, ikincisi ise manzum kırk
hadis kitabı sıkça taklit edilen Abdurrahman Cami’dir. Kırk hadis türünde
en çok eseri şairlerin kalem aldığına dikkat çeken Yıldız, İslam alimleri
ve mutasavvıfların şairleri izlediğini söyledi. Bu eserlerin içeriği de siyasi
dönemlere göre belli eğilimler göstermektedir. Mesela kuruluş döneminde
yazılan eserlerin ekseriyeti tasavvufi iken yükseliş dönemindekiler edebidir.
Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise çocuklara ve gençlere yönelik eğitim
amaçlı kırk hadis kitaplarının önemli bir yekûnu oluşturduğunu bildiren
konuşmacı modern dünyanın sorunlarıyla başa çıkmak, bu tedirgin çağda
sağaltıcı görevi görecek özgün eserlerin de toplumsal sürece uygun olarak
bu dönemde ön plana çıktığını söyledi.

Fahrettin Yıldız

Panelin son konuşmacısı Dr. Fahrettin Yıldız “Tarihten Günümüze Popüler
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Hazırlayan: Serhat Aslaner
Selânik

Mola

Zeytindağı’ndan
Biz, şimdi kırkına yaklaşanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun son gençleriyiz. 1914'te
üç, beş, yedi yaşında bulunan çocuklar, bugün, yeni Türkiye'nin gençleri olmuşlardır
ve hatıralarında imparatorluktan hiçbir iz kalmamıştı, işte onlara, saltanatın,
Suriye'de, Filistin ve Hicaz'daki son yıllarını anlatmak istiyorum.
Bizden Belgrad'ı aldıkları zaman, düşman delegeleri Niş kasabasını da istemişlerdi.
Osmanlı delegesi ayağa kalkarak:
- Ne hacet, dedi, İstanbul'u da size verelim!
Babalarımız için Niş, İstanbul'a o kadar yakındı. Biz eğer Vardar'ı, Trablus'u, Girit'i ve
Medine'yi bırakırsak, Türk milleti yaşayamaz sanıyorduk. Çocuklarımızın Avrupa’sı
Marmara ve Meriç'te bitiyor.
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Faaliyetler
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TOPLANTI DİZİLERİ
Karagöz’ü Yeniden Düşünmek
Karagöz Perdesinde Sinema

• Murat Pay

15 Eylül 2017

Matbaa’da Karagöz Oyunları: “Letâif-i Hayâl”

• Nazlı Miraç Ümit

21 Ekim 2017

Güncelleşen Karagöz Metinleri ve Dramaturji

• Yetkin Yüksel

16 Aralık 2017

EdebiyatSinema
Anadolu’da Nevzuhur Bir Yabani

• Hasanali Yıldırım 25 Ekim 2017
Gergin Dostluk: Edebiyat Sinema İlişkisi

• Celil Civan 23 Kasım 2017
Ev ve Mimari
Örencik Kır Evleri

• Emine Öğün-Mehmet Öğün

18 Kasım 2017

Hayâl-i zî-ruhtan Sinemaya
Ağustos Böcekleri ve Karıncalar

• Erhan Tuncer, Moderatör: Barış Saydam

9 Aralık 2017

KIRKAMBAR
Kırkambar Tez-Makale Sunumu
Alfabe ve Dil Devrimi’nin Şiirde ve Çeviride İlk Etkileri: Kelimeler, Aktörler

• H.Hâle Sert

23 Eylül 2017

Kırkambar Kitap
Tasvir-Teori ve Pratik Arasında İslam Görsel Kültürü

• Nicole N. Kançal-Ferrari, Ayşe Taşkent

30 Eylül 2017

Kırkambar Özel Etkinlik
Osmanlı’da Geleneksel Temaşa Sanatlarından Sinemaya Geçiş

• Barış Saydam

24 Kasım 2017
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Murat Pay

Karagöz Perdesinde Sinema
Değerlendirme: Sümeyye Özkal
KARAGÖZ’Ü YENİDEN DÜŞÜNMEK 4
15 Eylül 2017

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi, Eylül ayında Karagöz’ü Yeniden
Düşünmek program dizisinin dördüncü oturumunda yönetmen Murat Pay’ı ağırladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde
“Gölge Oyunu, Karagöz ve Sinema” isimli yüksek lisans tezini hazırlayan Pay,
çalışmasının kendisine kazandırdığı zihinsel ve teorik noktalar ile bunların sinema

‘‘

Karagöz ve sinemanın

alanında pratiğe nasıl aktarılabileceğine dair düşüncelerini anlattı.
Karagöz ile sinema arasında form açısından benzer noktalar olup olmadığını
merak ettiğini söyleyen Pay, düzenli olarak gölge oyunu ile sinemaya giderek
gözlemlediğini ve düşünsel yolculuğunun böyle başladığını ifade etti. Karagöz’de

farklı anlam

denklemin “perde-ışık-hayal”; sinemada ince bir ayrımla “perde-ışık-yönetmen”

dünyalarından gelmesi,

üzerinden kurulduğunu belirten Pay, “bu iki sanatın aslında çok temel bir ortak

bu sanatların gerçeğe

noktası olduğunu keşfettim. Bu ortak nokta: Hareket. Sinema, hareketi yaka-

olan bakış açısını da

lamak anlamına geliyor. Karagöz’ün böyle bir derdi yok fakat bizim Karagöz’ü

etkiliyor. Karagöz,

algılamamız da hareket sayesinde oluyor” diyerek, Karagöz’de harekete “gölge”,

“gölge”yi tercih etmekle

sinemada ise “gerçek” adının verildiğinin altını çizdi. “Hareket” temelli bu iki

“gerçek”ten kaçıyor;
sinema ise mümkün
olduğunca “gerçek”e
yaklaşmak istiyor.

’’

sanatın “seyirlik” olmasının da bir diğer ortak özellik olduğuna dikkat çeken
Pay, her iki sanatta da seyir halinin perde üzerinden kurulduğunu, sinemada bu
perdeye “film perdesi”, Karagöz’de ise “temaşa perdesi” adı verildiğini ifade etti.
Pay’a göre “Karagöz ve sinema nasıl bir hareket tasavvuruna sahip?” diye sorulduğunda ortaya ilginç bazı tezatlar çıkıyor. Karagöz ve sinemanın farklı anlam
dünyalarından gelmesi, bu sanatların gerçeğe olan bakış açısını da etkiliyor.
Karagöz, “gölge”yi tercih etmekle “gerçek”ten kaçıyor; sinema ise mümkün
olduğunca “gerçek”e yaklaşmak istiyor. Karagöz’de “gölge”, varoluşun temel
sorularının sorulduğu bir ana zemin iken, sinema gölgeyi korku unsuru olarak
kullanıyor. Aynı malzemenin bu kadar farklı yaklaşımlarla işlenmesinin oldukça
dikkat çekici olduğunun altını çizen Pay, Karagöz’le ilgili ulaşabildiği tüm eserleri okuduğunu, bu eserlerde oyunun içeriğinden ziyade formunun ön plana
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çıktığını ve nasıl özgün bir film yapılacağına dair bu formun bize önemli ipuçları
verebileceğini söyledi.
“Bazı İslami sinema örneklerinde içeriğin dini, fakat formun seküler olduğunu
görüyoruz. Karagöz’ün formuna dair fikir üretmek ve yerli sinemamızda bu fikirlerden faydalanmak bize istifade edebileceğimiz kapılar aralayabilir. Karagöz’ü
benim açımdan değerli kılan asıl şey, içeriğinden ziyade bizzat formudur” dedi Pay.

Karagöz oyununun perde gazelleriyle başlarken aslında anlam dünyasının oyunun
en başında verilmesi olduğunu söyleyen konuşmacı, ilgili bir gazel örneği verdi:
Şem-i bahtım yanmadan şulelenir perdemiz
Erbab-ı dikkat olana cilvelenir perdemiz
Perdeyi kaldır gözden, hisse al sen bu sözden
Perdeyi sanma bezden, kemâlâttır perdemiz.
Pay’a göre her iki sanatın önemli farklı noktaları var. Karagöz sözlü kültürün,
sinema ise görsel kültürün ürünüdür. Birincisinde kulak ön plandayken ikinci
türde göz öne çıkıyor. Karagöz, gözün gerçekle alakalı hükmündeki yanılabilirlik
payını keşfettiği için kulağı tercih edip, gerçeğe mesafeli duruyor. Sinema ise
gözün gördüğünü istismar ederek mutlak gerçek o imiş iddiası taşıyor. “Bu
varoluşsal gerekçeler şöyle bir benzetmeyle somut hale getirilebilir” diyen Pay,
sözüne şöyle devam ediyor “Karagöz, Hay bin Yakzan’ın, sinema ise Robinson’un
çocuğu. Hay, kendi varoluşsal yolculuğuna çıkarak, kendi anlam dünyasını keşfetmenin hikayesidir, Robinson ise işgale çıkarak başka dünyaları tahakküm
altına almanın hikayesidir.”
Pay, “Karagöz’den sinemaya neler aktarılabilir?” sorusuna “Karagöz’ün, seyirciyi
sürekli farkındalık halinde tutan bir yapısı var. Kişinin kendini unutmasına asla razı
olmuyor. Bu farkındalığı kişinin kendi tecrübesiyle oyuna dahil olmasına imkan
tanıyarak inşa ediyor. Karagöz’ün aksine sinema, özdeşleşme üzerinden seyirciye
tahakküm kurarak size kendinizi kaybettirir. Bazı filmler özdeşleşmeyi kırmak

‘‘

Pay’a göre her iki sanatın
önemli farklı noktaları
var. Karagöz sözlü
kültürün, sinema ise
görsel kültürün ürünüdür.
Birincisinde kulak ön
plandayken ikinci türde
göz öne çıkıyor.

’’

için yabancılaşma yöntemine başvururlar. Oysa özdeşleşme/yabancılaşma yöntemlerini elinde tutan yönetmen, seyircinin kendi olarak kalmasına izin vermez.
Onu kendi dilediğince yönlendirir. Seyirci yönetmenin çizdiği tasavvurun dışına
çıkamaz. Bir filmde sürekli farkındalığın nasıl inşa edileceğine dair Karagöz bize
önemli fikirler sunabilir” dedi.
Karagöz’de formun dört yapı üzerinden (1. Mukaddime 2. Muhavere 3. Fasıl
4. Hitam) basit bir şekilde kurulduğunu belirten Pay, sinemada basit yapının
aksine karmaşık yapılı formların tercih edildiğine ve bu tercihin yönetmeni üst
pozisyonda konumlandırdığına dikkat çekerek ekledi: “Bizde Türk sinemasının
en berrak dönemi olan Yeşilçam sineması, form açısından Karagöz’den icazet
almıştır denebilir. İcazet aldığının delili ise basit formunun halk tarafından itibar
görmesidir. Günümüzde halkın icazet verdiği türün diziler olduğunu görüyoruz.
Diziler, form açısından Yeşilçam mantığının devam ettiği yerlerdir. Türk seyircisi
basit yapılı film ve dizileri tercih eder, yapının basitliğini bildiğinde tefekkür alanına daha kolaylıkla geçer. Bu yüzden Yeşilçam seyirci tarafından daima rağbet
görmüştür.”
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‘‘

Gölge oyununda tiplerin şahsiyet, sinemada karakter üzerinden kurulduğunu
belirten Pay, temaşa perdesinde bütün tiplerin şahsiyetleşme yolculuğuna

Diziler, form açısından

girdiğinden bahisle, Karagöz’ün kaba-saba bir halk adamı, Hacivat’ın ise ideal

Yeşilçam mantığının

adam olduğunu, Karagöz’ün Hacivat’a bakarak kendini iyi yönde değiştirmeye

devam ettiği yerlerdir.

Türk seyircisi basit
yapılı film ve dizileri

tercih eder, yapının
basitliğini bildiğinde
tefekkür alanına daha
kolaylıkla geçer. Bu

başladığını ve bu ideal tipi örnek alarak olgunlaştığını belirtti. “Bizdeki tüm
hikaye-destan anlatılarında kemalat yolculuğu önemsenmiştir. Bu model, sinemada nasıl yakalanır diye sorduğumda, beğendiğim tüm hikayelerde filmin
anlam dünyasını taşıyan bir ideal tipin var olduğunu gözlemledim. Karagöz de
seyircinin onunla özdeşleşip Hacivat’ın anlam dünyasına yaklaştığı bir model”
diyen Pay şu iki soruyu yeniden hatırlattı:

yüzden Yeşilçam seyirci

“Sinemada gölge neden korku unsuru olarak kullanılıyor?”

tarafından daima rağbet

“Karagöz neden “gerçek”ten kaçıyor?”

görmüştür.”

’’

Her iki sorunun da, sinema ile Karagöz sanatının sırtını yasladığı gelenek ve anlam dünyasına dair önemli varoluşsal ipuçları taşıdığını ifade eden Pay, gölgenin
anlam dünyası tahlil edilerek gerçeğin yorumlanabileceğini söyledi. Bu bağlamda
Karagöz’ün formunun sinemaya çok büyük fikirler ve imkanlar verebileceğinin,
fıtri bir sinema anlayışının yakalanabileceğinin altını çizdi
Nazlı Miraç Ümit

Matbaa’da Karagöz Oyunları:
“Letâif-i Hayal”
KARAGÖZ’Ü YENİDEN DÜŞÜNMEK 5
21 Ekim 2017

Değerlendirme: Tuba Nur Turan
Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi, Karagöz’ü Yeniden
Düşünmek program dizisinin beşinci oturumunda Nazlı Miraç Ümit’i ağırladı.
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde doktora öğrencisi olan ve Türk tiyatrosu tarihi yazımı üzerine çalışan Ümit, sunumunda
Karagöz’ün ilk matbu kaynaklarından ve transkripsiyon çalışmasına devam
ettiği Letâif-i Hayal serisinden bahsetti.
Nazlı M. Ümit, sunumuna Türk tiyatrosu tarihi söz konusu olduğunda
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“Türklerde ve Osmanlı’da tiyatro var mıdır?” sorusunun sıklıkla gündeme
getirilip tartışıldığını ifade ederek başladı. İstisnalar bulunsa da genel
kabulün Türklerde tiyatronun Tanzimat’la başladığı yönünde olduğunu
söyledi. Karagöz, orta oyunu ve meddah gibi sanatlar birer piyes olarak
görülmüyor, Türk tiyatrosuna dahil edilmiyor. Bunlar geleneksel seyirlik
sanatlar olarak kabul ediliyor. Ümit’e göre, bunun sebebi bu sanatların

doğaçlama yapılması, yazılı bir metinlerinin ve edebiyatlarının olmaması.
Konu üzerine önemli çalışmaları olan Metin And, Başlangıcından 1983’e Türk
Tiyatro Tarihi adlı kitabında Türk tiyatro tarihini “Geleneksel Türk Tiyatrosu”
ve “Batı Etkisindeki Türk Tiyatrosu” olarak ikiye ayırıyor. Ümit’in değindiği
durum ise kitapta mealen şu ifadelerle yer buluyor: “Öteki sanatlardan
farklı olarak tiyatro bir yandan dram, öte yandan oyunculuk gibi seyirlik
olanaklarıyla ikili bir durum yaratır. Dramın tanımı, eski Yunan dramı temel
alınarak yapılır. Batı tiyatrosu hep bu ortak kaynaktan gelişmiştir. Onun
için bugün bile “Bir Türk tiyatrosu var mıdır?” sorusuyla karşılaşabiliyoruz.
Soruyu, Yunan dramını göz önünde tuttukça olumlu yanıtlamak güçtür.”
Konuşmasına “Karagöz öldü, artık yok” diyenlere katılmadığını belirterek
devam eden Ümit’e göre “Karagöz hâlâ var ve hakkında çok yazılıp çizilebilecek bol materyale sahip zengin bir araştırma alanıdır.” Karagöz’ün
tarih yazımı 1900’lere doğru çeşitli dergilerde tanımlarının yazılmasıyla
başlamış. Letâif-i Hayâl ise ilk matbu eser değil. Ümit, eski harflerle ilk
Türkçe Karagöz serisi diyor ve Letâif-i Hayâl’den önceki örnekleri anlatıyor.
Bunlardan biri Macar bir Türkolog olan Ignácz Kúnos’un çalışması. Kúnos
oyunları derleyip Három Karagöz-Játék (Üç Karagöz Oyunu) adıyla 1886’da
basıyor ve Karagöz metne geçmiş oluyor. Sunumu katılımıyla zenginleştiren
Alpay Ekler, Karagöz’ün yöresel lehçelerle, deyimlerle, tekerlemelerle ve
halk şiirleriyle bezeli olduğunu söyleyerek Kúnos’un Karagöz’e olan ilgisinin
sebepsiz olmadığını vurguluyor.
Felix von Luschan Karagöz’ün metinleşmesinde katkısı olan bir diğer isim.

‘‘

Ümit’e göre
Karagöz hâlâ var ve
hakkında çok yazılıp
çizilebilecek bol
materyale sahip zengin
bir araştırma alanıdır.

’’

Anadolu’da arkeoloji çalışmaları yaptığı ve Karagöz derlemelerini fonetik
alfabeyle yazdığı biliniyor. Nicholas N. Martinovitch de üzerinde durulmaya
değer bir araştırmacı. Ümit’in aktardığına göre, The Turkish Theatre (Türk
Tiyatrosu) isimli eserinin İngilizce olarak Türk tiyatrosu üzerine yazılmış
ilk eser olduğunu kendisi dile getirmiş. Eserde sadece Karagöz, meddah
ve orta oyununun ele alınması ve oyunların hepsinin alıntı şeklinde olması
önem taşıyor.
Ümit’in bahsettiği şarkiyatçılardan Hellmut Ritter, diğerlerine göre daha
tanıdık bir isim. İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsünün kurulmasında
emeği olan Ritter’in, Karagöz üzerine yaptığı çalışmalar ilklerden olmasa
da Nazif Efendi’den alınan tasvirlerle görsel veri sağlamış olması önemli
görülüyor. Adolphe Thalasso, aslında Türk resminin ilk yazarı diye biliniyor ama Karagöz üzerine de çalışmaları olan bir isim. 1900’lerden önce
Karagöz’e dair yazıyor ve Karagöz’ü yurt dışına tiyatro olarak tanıtıyor.
Thalasso’nun, Karagöz’ün oyunlarını Molière’in oyunlarına benzettiği ve
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‘‘

Letâif-i Hayâl ile ilgili en
çok merak edilenlerden

biri de yazarının kim

olduğu. Ahmet Necip,
Katip Salih yazar olarak

geçen isimler. Ancak
yazarın, sahneye çıkan ilk
Müslüman erkek oyuncu
olarak bilinen Ahmet
Necip olma ihtimali
daha güçlü.

’’

hatta oyunlar ortaya konurken Molière’in oyunlarından faydalanıldığını
söylediği biliniyor. Ümit, Thalasso’nun “Üst sınıftaki Türkler Molière’i bilmezler. Alt sınıflar da Karagöz sayesinde bilir ama bildiklerini bilmezler”
dediğini aktarıyor. Bahsedilen araştırmacılar, çalışmaları sırasında oyunları
izlemek ve yazdırmanın yanı sıra yazılı kaynaklardan da faydalanıyor ve bu
kaynakları eserlerinde belirtiyorlar.
Nazlı Miraç Ümit’in üzerinde çalışmaya devam ettiği Letâif-i Hayâl, yedi
oyundan oluşan bir Karagöz serisi. Eserin ne zaman yayınlandığına dair net
bir bilgi yok; 19. yüzyıl sonları diye tahmin ediliyor. “Kayık”, “Kanlı Kavak”
ve “Mahalle Baskını” isimli üç oyun birlikte, aynı seri içerisinde basılmış.
Kalan dört oyun ise ayrı yayınlanmış. Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş
bölümlerinden oluşan Karagöz oyunları, bu eserde yazıya geçirilirken bazı
kısaltmalar ve değişiklikler yapılmış. Örneğin, Hacivat’ın sahneye gelişiyle
okuduğu semai yazılmamış “semai söyleyerek gelir” denmiş. Yine benzer
şekilde sadece bir oyunda perde gazeli yazılmış. Batılı tiyatro metinlerinde
olan sahne direktifleri kullanılmış. Bölümler muhavere, fasıl yerine “1.oyun
veya 1. tasvir” şeklinde ayrılmış. Normalde her oyunda değişen muhavere
bölümleri kısa tutulmuş ve bazı oyunlarda aynıları kullanılmış.
Letâif-i Hayâl ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de yazarının kim olduğu.
Ahmet Necip, Katip Salih yazar olarak geçen isimler. Ancak yazarın, sahneye
çıkan ilk Müslüman erkek oyuncu olarak bilinen Ahmet Necip olma ihtimali
daha güçlü. Eserin, yazarı gibi kim tarafından basıldığına dair de bir kesinlik
yok fakat genellikle Nasrullah Efendi ismi geçiyor. Ümit, sunumun en keyifli
kısmını sona saklıyor ve katılımcılara Letâif-i Hayâl’in yedi oyunundan biri
olan “Karagöz’ün Gebeliği”nden bir kısım okutuyor. Oyun okunurken insan
düşünmeden edemiyor: “Karagöz hâlâ var fakat bulunduğumuz dönemde
ne kadar yaşıyor, ne kadar besleniyor?”. Karagöz’ün -belli kalıplara bağlı
kalınarak- doğaçlama oynanması, aslında ona bu kadar kültürü ve birikimi
içine almasına imkan veren esnekliği sağlıyor. Bir tarihi olmasına engel
olduğu söylenen “doğaçlama” özelliği belki de Karagöz’e tarih yazdırıyor.
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Yetkin Yüksel

Güncelleşen Karagöz Metinleri
ve Dramaturji
Değerlendirme: Enver Yıldız

KARAGÖZ’Ü YENİDEN DÜŞÜNMEK 6
16 Aralık 2017

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi, Aralık ayında Karagöz’ü Yeniden
Düşünmek isimli program dizisinin altıncı oturumunda, Yetkin Yüksel’i konuk etti.
Yüksel, Karagöz’ün sözlü bir sanat dalı olduğunu ve sözlü olarak nesilden nesile
aktarıldığını dile getirerek sunumuna başladı. Yazan bir toplum olmadığımızı ifade
eden Yüksel, Karagöz metinlerinin Tanzimat döneminden sonra yazıya geçirildiğini
söyledi. Karagöz’ün metinleri doğaçlama gelişir ve usta çırak ilişkisiyle aktarılır.
Tiyatroda iki türlü metin vardır. Bunlardan biri kapalı biçim, bir diğeri ise açık
biçim metinlerdir. Kapalı biçim metinlerde yer-zaman ile konu birlikteliği vardır.
Kapalı biçim metinlerde oyuncular, seyirci ile aralarına duvar örerler ve sahneye
çıktıkları andan itibaren seyirci yokmuş gibi davranırlar. Seyirci ile asla iletişime
geçmezler. Çehov’un metinleri, bu oyun metinlerine örnektir. Açık biçim metinli
oyunlarda ise, seyirci ile oyuncular arasına duvar yoktur. Oyun başladığında,
oyuncular “Hoş geldiniz, size anlatacaklarımız var” şeklinde giriş yaparak seyirci
ile sohbet ederler. Karagöz, orta oyunu, meddah buna örnektir. Karagöz’de
seyirciye rol yükleme vardır ve Karagöz seyirciye sorular sorar.
Karagöz metinlerinde, mizah ve toplumun sorunları bir arada ele alınır. Günümüz
Karagöz metinlerinde özellikle Karagöz çocuk metinlerinde bu böyle devam
etmektedir. Bir sorun merkez alınarak Karagöz üzerinden anlatılmaya çalışılır.
Karagöz, güldürürken düşündürür ve öğretir. Bu yüzden çocuk eğitiminde Karagöz
önemli bir yere sahiptir. Çocuklara izletilecek Karagöz metinlerinin iyi ve değerli
olması gerektiğini vurgulayan Yüksel, kötü metinlerde çocukların oyunun ilk

‘‘

Karagöz metinlerinde
mizah ve toplumun
sorunları bir arada
ele alınır. Günümüz

yirmi beş dakikasından sonra sıkıldıklarını ve oyunu izlemediklerini ifade etti.

Karagöz metinlerinde

Karagöz’ün en fazla yarım saat sürmesi ve dilinin anlaşılır olması gerektiğini

özellikle Karagöz çocuk

açıklayan Yüksel, Karagöz’de bir sorunun yirmi dakikada anlatılabileceğini ve

metinlerinde bu böyle

bunun yeterli olduğunu belirtti. Yirmi dakikadan sonra oyuna başka bir sorun
eklenmezse, aynı sorun üzerinden oyunun uzamasının tekrara düşeceğini ve
insanları sıkacağını söyledi. Karagöz oyun yazarları, oyunlarını hazırlarken güncel olayların yanı sıra, gelenekteki alt metinleri de takip etmelidir ve oyunlarını
ikisini de harmanlayarak yazmalıdır. Yüksel, Karagöz metinlerinin gelenekten
kopmadan güncelleşmesi gerektiğini vurguladı.
Güncelleşen Karagöz metinlerinden bahseden Yüksel, Karagöz metinlerinin
toplumun ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde hazırlanması gerektiğini ve günümüz

devam etmektedir.
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Yüksel’e göre Karagöz,

yalnız ve sorgulayan
biridir. Yaptıkları
ve konuştukları ile
insanları düşünmeye ve
sorunları fark etmeye

yönlendirir.

’’

Karagöz metinlerinde daha çok çocuk eğitimi ile çocuk sağlığı üzerine değinildiğini söyledi. Şehirleşme, sosyal medya, trafik sorunları gibi konuların, Karagöz
metinlerinde ele alınması gerektiğini dile getiren Yüksel, bu sorunları Karagöz
metinlerine yansıtırken yazarların iyi ya da kötü şeklinde yorumlar yapmamaları
ve olanı olduğu gibi yansıtmaları gerektiğini ifade etti.
Yüksel’e göre Karagöz, yalnız ve sorgulayan biridir. Yaptıkları ve konuştukları ile
insanları düşünmeye ve sorunları fark etmeye yönlendirir. Değişen dünya ile
beraber insanların ihtiyaçları ile yaşam şekilleri de değişmektedir. Bu sebeple,
Karagöz’ün oyun metinlerinde içeriğin ve karakterlerin güncelleşmesi kaçınılmazdır.
Eski Karagöz metinlerinde Rum ve Yahudi karakterlerin yer aldığını, günümüzde
ise Arap karakterlerin metinlere girebileceğini söyleyen Yüksel, metinlerin değişen
ortama ayak uydurması gerektiğini anlattı.
Bu açıdan, Karagöz metinleri öz ve biçim olarak ele alınmalıdır. Öz konuyu inceler,
biçim ise şekilsel özelliklerle ilgilenir. Yüksel, biçimin yani tasvirlerin yapısının,
perdelerin, ışık yönteminin, müziğin bozulmaması gerektiğini ve konunun zamana
göre değişebileceğini vurguladı. Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinin
her zaman olması gerekir. Değişen dünyayı takip etmek ve günümüzdeki sorunları Karagöz metinlerine aktarmak gerektiğini söyleyen Yüksel, Karagöz’ün her
zaman önemini koruyacak bir sanat dalı olduğunu söyleyerek sunumunu bitirdi.
Hasanali Yıldırım

Anadolu’da Nevzuhur Bir Yabani
Değerlendirme: Ayşe Yılmaz
EDEBİYATSİNEMA 1
25 Ekim 2017
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Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi ve Türk Sineması Araştırmaları’nın
(TSA) birlikte düzenlediği EdebiyatSinema isimli program dizisinin ilk konuğu
“Anadolu’da Nevzuhur Bir Yabani” isimli sunumuyla Hasanali Yıldırım’dı.
Yıldırım, öncelikle sinema ve edebiyatın ortak kaynağı olan sanat ile sanat
eseri üzerinden bu iki farklı disiplinin aralarındaki ilişkiden genel hatlarıyla
bahsettikten sonra Anayurt Oteli filmi özelinde bir değerlendirme ortaya koydu.
Gündelik yaşantıdaki ifadeleri paranteze alarak insanın ürettikleri üç ana
başlıkta; bilim, sanat ve felsefe şeklinde isimlendirilir. Özellikle aydınlanma
sonrası bilim ile felsefe arasındaki ilişki daha bir sağlamlaşır. Bu süreçte
sanatın bu iki disiplinden ayrışması da daha bir belirginleşir. Her ne kadar
sanatı değerlendirirken bilimden, felsefeden ve sanatın kendi dinamiklerinden yararlanılsa da, aslında bu, felsefeyi veya bilim yöntemlerini arka plana
yerleştirmek demektir. Bu noktada sanat, felsefe ve bilimin yapamayacağını

üstlendiği için bu kadar bağımsız ve ayrıcalıklı bir yerdedir. Sanatın, felsefe
ve bilimdeki bilgiler ile yaklaşımları kullanarak onların genel geçer yargılarını
olaylara, olgulara uyarlamada ve tüm bunları örneklemede sergilediği farklı
tutum onu diğerlerinden ayırır ve bunun yanında sanat, felsefe ve bilime 20.
yüzyıla gelinceye değin pek malzeme sunmaz. Son yıllarda ise bu etkileşimin
gitgide arttığı görülür.
Edebiyat ve sinema, sanatın iki farklı dalını temsil eder. Ancak önce söz, yani
önce edebiyat vardır. Edebiyat en yalın anlamıyla sözlü veya yazılı ifade tarzıdır, bu öyle bir ifadedir ki, meramını doğru anlatmaktansa etkileyici ve kalıcı
anlatmayı hedefler. Uyarlama dendiğinde de anlaşılması gereken romandır.
Roman, bir karakter üzerinden bu yaşanan dünyaya alternatif bir dünya
yaratmak ve aynı zamanda bu dünyayı anlamaya yarayan, damıtılmış, dondurulmuş, çerçevelenmiş nitelikli bir kelebek gibi tekrar tekrar incelenebilecek
bir metne dönüştürülmüş, insanların kendini, çevresini ve tanrısını anlamasına
yarar sağlama iddiasındaki ifade tarzıdır. Hakiki kimliğine Fransa, İngiltere,
Almanya, Avrupa ve Amerika’da kavuşan bu disiplinin rakibi ise şiirdir. Çünkü
ortaya çıkışıyla şiiri yerinden etmeye sıvanır.
Roman nasıl ki şiiri yerinden ettiyse, romanın tahtını sarsan da sinemadır.
Sinema, hareketli bir görüntü olmak bakımından fotoğraf, heykel, müzik,
opera gibi dallara referans vermek durumunda kalan, bir ayağı edebiyatta,
bir ayağı dışarıda bulunan sentetik bir türdür. Roman bir kişi tarafından ya-

‘‘

Edebiyat en yalın
anlamıyla sözlü veya
yazılı ifade tarzıdır,
bu öyle bir ifadedir
ki, meramını doğru
anlatmaktansa etkileyici
ve kalıcı anlatmayı
hedefler.

’’

zılırken, sinema edebiyatın zıddına birden fazla kişinin katkısını gerektiren bir
disiplindir. Çünkü her bir unsur, onun anlam katmanına katkıda bulunur. Tüm
bunlara rağmen edebiyat ve sinema iki düşman kardeştir. Habil ile Kabil’dir
aslında. Birbirlerinden yararlanmaları ve birbirlerini yönlendirmeleri bir yana,
aralarındaki rekabet ve husumet hâlâ devam etmektedir.
Alışveriş edebiyatın lehine gelişmiştir. Uyarlamalar bunun bir örneğidir.
Uyarlamaların tuhaf bir kaderi vardır. Bir eser edebiyattan sinemaya uyarlandığında başarılı örnekler bulmakta zorlanılır. İyi edebiyat çoğunlukla kötü
veya vasat bir sonuca yol açar. Zaman zaman bunun istisnaları vardır. Bu da,
bir edebiyat eseri sanki hiç yazılmamış, bir gazete haberinde yer almış gibi
disiplinlerin kendi anlayışlarına göre yeni bir kimliğe ve kişiliğe dönüştürüldüğünde ortaya çıkar. İlginç bir şekilde başarısız romanlar, polisiyeler, ucuz aşk
romanları daha başarılı uyarlamalara zemin hazırlar. Hollywood, Japonya, Türk
sineması vs. nereye bakılırsa bakılsın, durumun bu şekilde seyrettiği görülür.
Çünkü edebiyat öyle bir ifade tarzıdır ki başka formda ifadeye imkan tanımaz.
O romanda veya herhangi başka bir türde nasıl ortaya çıkmışsa öyledir. Ondan
ilham alarak eserler ortaya konulabilir, film de çekilebilir ama diğer türlü işin
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rengi değişir. Başarılı edebiyat uyarlamalarından fikir düzeyinde yararlanıldığında
ancak bu sonuç elde edilir. İyi bir edebiyat eserine yeni bir şey eklenemez ve
çıkarılamaz; eklendiğinde şizofrenik bir yapı ortaya çıkar, eksiltildiğinde de
canından can gider. O zaten kendi mükemmeliyetiyle tebellür eden bir şeydir.
Örneğin Kerime Nadir romanları veya Malta Şahini gibi eserlerde sürükleyicilik, entrikalar ve olaylardan etkilenen karakterler görülür. Bu tür eserlerde
karakterler ciddi dönüşümler geçirmezler. Oysa duygu aktarımı en zor şeydir.
Eserdeki duygulanım çalkalanmaları arttıkça edebilik ile sanatsal nitelik de
artar, sinemaya ve başka bir türe uyarlama da zorlaşır. Karakterlerin yaşadıkları
duygulanım tahayyül edildiğinde ve sinematik açıdan aktarılmaya başlandı-

‘‘

Başarılı, kayda değer
edebiyat ürünlerinin
önemli bir kısmı klasik

dönemde veya klasik
anlayışla yazılmış

eserlerdir. Modern
zamanlarda yazılan
eserlerin hepsi modern
değildir. Modern kabul
edilebilmeleri için
modern anlayışla kaleme
alınmaları gerekir.
Anayurt Oteli ise modern
bir eserin modern tarzda
ele alınmasını başaran
nadir örneklerdendir.
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’’

ğında romantiklik de baltalanır. Bu yüzden yönetmenin, duygu kıvrımlarını
sinemada ifadece edebilecek bir yeterliliğe sahip olması da beklenir. Bu da,
Avrupa sinemasında birçok örneği bilinmekle birlikte Türk sinemasında sık
rastlanılan bir durum değildir.
Tüm bu edebiyat ve sinema anlayışlarının aktarılmasının ardından Anayurt
Oteli filminin giriş kısmı kare kare durdurularak katılımcılarla birlikte izlenilip
üzerine konuşuldu. Yarı değerli bir taş anlamındaki Zebercet ismi ve buraya
ait, bir ayağı eskide, aynı zamanda buradan çekilmiş ve kendisine hak ettiği değer verilmeyen, yanıltıcı bir değere sahip filmin karakteri üzerinden
yönetmenin tercihleri ele alındı. Başarılı, kayda değer edebiyat ürünlerinin
önemli bir kısmı klasik dönemde veya klasik anlayışla yazılmış eserlerdir.
Modern zamanlarda yazılan eserlerin hepsi modern değildir. Modern kabul
edilebilmeleri için modern anlayışla kaleme alınmaları gerekir. Anayurt Oteli
ise modern bir eserin modern tarzda ele alınmasını başaran nadir örneklerdendir. Film, Türk sinemasının duygu anlatabilen üç-beş filminden biridir.
Ancak filmin iç malzemelerini doğru anlayıp sağlıklı yorumlamaya çalışmak
gerekir çünkü böyle eserlerin yanlış anlamaya müsait durumları da vardır.
Hasanali Yıldırım’a göre buradaki “anayurt” ifadesi de rastgele seçilmemiştir.
Bu Anadolu Beylerbeyliği’nin sınırlarına işaret eden bir ifadedir. Bu açıdan
psikolojik yapıdaki filmin siyasi göndermeleri de bulunur. Hatta film için sıkı bir
Cumhuriyet eleştirisidir denebilir. Zebercet bir Cumhuriyet bireyidir çünkü. O,
ne kasabadaki insanlar gibi, ne de farklı şekilde yaşayabilen uyumsuz biridir.
Kaç göbektir Anadoluludur ama kendi kültürüne yabanileşmiş ve köylüden
farklı olarak bu yabaniliğini hisseden ama çözümünü bilmeyen bir karakterdir.
Zebercet tiplemesinin o günde ortaya çıkmasına rağmen, bugün de çevremiz
Zebercet’lerle doludur ve hepimiz farkında olalım veya olmayalım bir miktar
Zebercet’izdir.

Celil Civan

Gergin Dostluk:
Edebiyat Sinema İlişkisi
Değerlendirme: Betül Durdu

EDEBİYATSİNEMA 2
23 Kasım 2017

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi ve Türk Sineması Araştırmaları (TSA)
tarafından düzenlenen EdebiyatSinema isimli program dizisinin Kasım ayı
başlığı “Gergin Dostluk: Edebiyat-Sinema İlişkisi”ydi. Hayal Perdesi Sinema
dergisi genel yayın yönetmeni Celil Civan’ın konuk olduğu toplantıda,
edebiyat-sinema ilişkisinin düşmanlıkla dostluk arasında seyreden halleri
konuşuldu. Edebiyat sinema ilişkisine dair farklı yaklaşımlarım ele alan Celil
Civan, 1970’lere kadar bu ilişkinin gerginlik ekseninde döndüğünü, 70 sonrasında ise dostluğun ön plana çıktığını söyleyerek bu değişimi nedenleri ve
sonuçlarıyla birlikte değerlendirdi.
1970 öncesinde yapılan dönem uyarlamaları, niceliksel bir değerlendirmeye
tabi tutulur ve niteliksel değerlendirme daha sonra yerleşir. Tartışmaların bu
şekilde yön değiştirmesi akademi/edebiyat çevrelerinin ilgisinin Fransız yeni
dalgası sayesinde sinemaya yönelmesiyle açıklanabilir. Post-yapısalcı anlayış
doğrultusunda filmle metin arasındaki farklar bir imkan olarak karşımıza
çıkar. Sinemanın icadından bu yana edebiyatı koruma refleksinden kaynaklı
farkları ortaya koyma tavrı uzlaşmacı bir tutuma evrilir. Dolayısıyla 1970’ler,
sinema edebiyat ilişkisinde de gerginliğin var olduğu fakat bunun bir dostluk
kurulmasına engel olmayacağı fikriyle yeni bir yorum getirir. Değişen tutum,
bu kez iyi bir uyarlamanın hangi ölçütlere göre belirleneceği sorunsalını getirir.
Sinema anlatım olanakları açısından metinlerarasılığa imkan tanımaktadır
fakat aynı zamanda tahayyülü baltalayan bir yanı vardır. Sinemanın kitlesel
bir sanat olması nedeniyle bireysel roman filme dönüştürüldüğünde edebiyat
olmaktan çıkar. İç ses gibi unsurların beyazperdeye yansıtılma problemleri

‘‘

1970’ler, sinema
edebiyat ilişkisinde de
gerginliğin var olduğu
fakat bunun bir dostluk
kurulmasına engel
olmayacağı fikriyle yeni
bir yorum getirir.

’’

uyarlama işini zora sokar. Bire bir uyarlama yönetmenin esere herhangi bir
katkısını kabul etmez, onu işlevsizleştirirken sanatçı olma özelliğini yok eder.
Ortaya çıkan ürün metnin görsel düzleme çekilmesinden ibarettir. Öyleyse
sinema edebiyatı yalnızca hammadde olarak kullanabilir ya da Bazin’in ifadesiyle “kitabın yedeği olmanın ötesine geçerek onun yerini alma gayesini
güdebilir.”* Yine de senaryo mantığıyla yazılmış bir Dan Brown kitabının
uyarlaması mümkün ve kolayken Kafka, Camus gibi yazarların eserlerin uyar* Andre Bazin, Sinema Nedir?, çev. İbrahim Şener (İstanbul: Doruk Yayınları, 2011), 130.
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‘‘

Sinema en başından
itibaren edebiyattan

lamak ne derece mümkündür? Bu durumda devreye giren “romanın ruhuna
sadık kalmak” biraz muğlak bir ifade olarak bizi nasıl bir sonuca götürebilir?
Sinema en başından itibaren edebiyattan faydalanır. Fakat uyarlama söz

faydalanır. Fakat

konusu olduğunda yalnızca kitap uyarlamalarından bahsedilir. Oysa akla

uyarlama söz konusu

gelen ilk fikrin filme dönüşene dek geçirdiği senaryo, yönetmenlik, oyuncu

olduğunda yalnızca
kitap uyarlamalarından
bahsedilir. Oysa akla

performansı, görüntülerin kurgulanması gibi süreçler kendi başlarına uyarlama
özelliği taşımaktadırlar. Uyarlama biçimlerine bakarsak üç türlü adaptasyondan bahsedilebiliriz; serbest uyarlama şeklinde ödünç alma, filmin anlatısının

gelen ilk fikrin filme

metne sinemasal açıdan bakması ve fikirsel olarak metni temel alan fakat

dönüşene dek geçirdiği

olay anlatısıyla ondan uzaklaşan uyarlamalar. Sınırların bu denli genişletilmesi
metinler için dönüştürülebilir ve dönüştürülemez ayrımını daha geçirgen bir
hale getirir. “Romanın ruhuna sadık kalarak” yapıldığı söylenen bir uyarlama
yönetmene daha geniş bir hareket alanı verse de bu kez metinden uzaklaşma
durumu karşımıza çıkar. Edebiyat bir yandan kendi varlığını sinemaya ihtiyaç
duymaksızın sürdürürken diğer yandan onu destekleyebilecek güçtedir. Fakat
yine de bir roman filme çekildiğinde yeni formu itibarıyla bu yalnızca bir film

senaryo, yönetmenlik,
oyuncu performansı,
görüntülerin
kurgulanması gibi
süreçler kendi başlarına
uyarlama özelliği
taşımaktadırlar.

’’

olur. Burada farktan ziyade dostluğu öne çıkarmak daha çok imkan sağlar.
“Kitabı gibi değildi” demektense metni ve filmi kendi bağlamları içinde değerlendirmek daha işlevseldir.
Emine Öğün-Mehmet Öğün

Örencik Kır Evleri
Değerlendirme: Neşe Nur Akkaya

EV VE MİMARİ 1
18 Kasım 2017

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği, moderatörlüğünü
Celâleddin Çelik ve Halil İbrahim Düzenli’nin yaptığı Ev ve Mimari konuşmaları
program dizisinin konukları “Örencik Kır Evleri” isimli sunumlarıyla Emine ve
Mehmet Öğün’dü. Program, Düzenli’nin Mehmet Öğün ve Emine Öğün’ün 9 adet
küçük, mütevazi evden oluşan Örencik kır evleri üzerine bir yazılarında, epigraf
olarak metne aldıkları Ahmet Haşim’in “Yarı Yol” şiirinden bahsiyle başladı:
“Nasıl istersen öyle dinle, bakın:
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Dalların zirvesindeyiz ancak,
Yarı yoldan ziyâde yerden uzak,
Yarı yoldan ziyâde mâha yakın.”
“Ahmet Haşim’in şiirindeki gibi, varılan her zirvenin, başlangıç ile varış arasında,
bazen ‘yere’, bazen ‘maha’ daha yakın bir ara-durak olduğu” ifadesi ile Örencik
kır evlerinin tanımı şu şekilde yapılıyor: “Alçakgönüllü olmak kaydıyla tabiattan

yararlanmaya izin veriyor; geçmişe önyargısız ve kompleks duymadan başvurmayı öğütlüyordu. Bu durumda da sade bir mimari dil adeta kader haline geldi.”
Emine Öğün, bahsi geçen kır evlerinin, bir kır sayfiyesi inşa etme amacıyla ortaya
çıkmadığını; Turgut Cansever ile 1999 Marmara depreminden sonra yeni şehirler
nasıl kurulur meselesi üzerine tartışırken Mehmet Öğün ile girilen bir arayışın
ürünü olduğunu ifade ediyor. Emine Öğün’e göre, Örencik kır evleri, 2000-2005
yıllarında Roma betonu temel duvarları üzerinde basit ahşap karkas şeklinde
vücuda getirilen tek katlı evlerdir. Mehmet Öğün ise “Geçmişte var olup da
terk edilmiş ahşap strüktür, ahşap ev geleneğimiz bugün için bir üretim tarzı,

‘‘

Emine Öğün, bahsi
geçen kır evlerinin,
bir kır sayfiyesi inşa
etme amacıyla ortaya
çıkmadığını; Turgut
Cansever ile 1999
Marmara depreminden
sonra yeni şehirler nasıl
kurulur meselesi üzerine

bir sonuç getirebilir mi?’’ düşüncesiyle bir deneme yapmaya çalıştıklarını dile

tartışırken Mehmet Öğün

getiriyor. İkisi de evleri tabiata dokunmadan ve var olan dokuyu bozmadan

ile girilen bir arayışın

inşa etmek istiyorlar. Kendilerine şu soruyu soruyorlar: “Tabiatla nasıl bir ilişki

ürünü olduğunu

kurulmalı ki güzelliği heba etmeden onunla birlikte yeni bir katmanda bir güzellik

ifade ediyor.

oluşturalım? Bu mümkün mü?”
Emine Öğün sunumunda Örencik kır evlerinin tasarım ve yapım sürecini görsellerle anlatıyor. Başlangıçta tasarlanan 40-45 tip plan, daha sonra birbirine
eklemlenen, açık ve orta sofalı plan tipini tekrar eden, bir kısmı ise iç avlulu 24
tipe azaltılıyor. Bunlar bir çeşit “odalardan oluşan evler’’, basit dikdörtgen priz-

’’

malar. Vaziyet planı eğime ve makilere göre yerleştirilmiş, arazideki ayak izleri
diye düşünülebilir. Toprağı eşme 60-70 cm, basit bir hafriyat var, yapı son derece
hafif. Roma betonu temel üzerine ahşap ev, statik sorunu olmayan bir sistem.
Evler ortalama 120m2 ve hayatında hiç ahşap karkas kurmamış 5-6 kişilik bir
grupla, çatısı dahil 8-10 gün gibi kısa bir sürede inşa edilebiliyor. Burada Turgut
Cansever’in fikri olan ve Hadi Bey Yalısı’nda uyguladığı farklı boyutlarda tipik
piramidal kesitli dövme demir çivilerin kullanılması önemli bir yer teşkil ediyor.
Çiviler, ahşapla aralarında boşluk kalmayacak, ahşap onları saracak şekilde 6
ve 8’lik burgulu matkap kılavuzla delinip çakılıyor. Çürüme dışında son derece
sağlam, çürüme olduğunda da o parçayı kolaylıkla değiştirmek mümkün oluyor.
İç sıvalar için geleneksel Bağdadi çıta çakma kullanılıyor. Marangoz ve ahşaplar
Bodrum’dan geliyor. Örencik’te normal yerli ikinci sınıf çam kullanılıyor. Öğün,
standart basit geçmelerle inşa edilen evleri ve mertekleri anlatırken: “Kuş, kanatlarını açmış da havalanacakmış gibi bir tesir… Yukarıdan aşağı, hafif... Aniden
uçup gidecekmiş gibi” ifadesini kullanarak tabiatla kurdukları korkak, temkinli,
oraya ait olma çabasını dile getiriyor. Konuşmada, ayrıca basit bilginin önemi
vurgulanıyor. Kiremitler kalıpla yapılmış değil; Çorum’dan getirtilen levhada kırılarak yapılan Osmanlı kiremidi kullanılıyor. Bu bölge rüzgarlı olmasına rağmen
kıtıklı harçla tatbik edildiğinde aderans çok iyi sağlanıyor ve kiremitler uçmuyor.
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Mehmet Öğün, yalın, çok basit ve karmaşık olmayan inşaat teknolojilerine dayanarak güzel yerleşmelerin meydana getirilebileceğini; mimaride aynı özenle,
aynı özle, farklı yerlerde, farklı özellikte çok hızlı inşa etmenin mümkün olduğunu söylüyor. Amacın zenginlere konaklar yapmak değil, orta ve orta altı gelir
düzeyindeki insanlara yaşanabilir çevreler oluşturmak olmasından söz ediyor.
Yukarıdan aşağı kiremit, ahşap, taş, çimento, boya. Malzemeler tabiattan, bunun
dışında her şey bilgiye dayanıyor. Küçük, azla yetinen, alçakgönüllü ölçülerle,
düşük maliyetlerde, tabiat ve komşuyla ilişkilerin olduğu evler yapmak mümkün.
Emine Öğün de gelenekte insanın kendi ihtiyacını karşılayarak evini inşa ettiğini
ya da kolaylıkla inşa ettirebileceklerine ulaştığını ifade ediyor. Denenmiş bilginin

‘‘

Öğün, standart basit

kullanılması gerekiyor. Yere ait olma, yere dikkatle bakma çabasına işaret ediyor.
Yerleştikleri arsaya verdiği ağır hasarları yeşil çatılarla gizlemeye çalışan yapılar
yerine; Örencik kır evleri kendini gizlemeden ve vurucu kırmızı rengiyle tabiata
ekleniyor. Bu bağlamda Mehmet Öğün aşı boyasının, güneşin eğimine göre

geçmelerle inşa edilen

farklı tonlara bürünerek diğer canlı tabiat unsurlarının tabiatta değişmesi gibi,

evleri ve mertekleri

canlı varlıklara dönüştüğünü dile getiriyor. Öte yandan bu kırmızı duvarlar 1-1,5

anlatırken: “Kuş,

metrelik sarı, yöreye ait taşların yukarısındalar. Dolayısıyla “Tabiata hantalca

kanatlarını açmış da

abanan masif kütleler yerine; adeta yere basmıyor da havada duruyor gibi,

havalanacakmış gibi

parmaklarının ucuyla incitmemek üzere tabiata dokunuyor gibi. Büyük bir

bir tesir… Yukarıdan
aşağı, hafif... Aniden
uçup gidecekmiş gibi”
ifadesini kullanarak

uyum var. Kamuflajla örtme sahteciliğini reddediyoruz. Evler tabiata ilişiyor
fakat benzemeye çalışmıyor” diye ekliyor. Emine Öğün, Turgut Cansever’in
buna “suniliğin tabiliği” dediğini ifade ediyor.

tabiatla kurdukları

Düzenli, buna “sathın bilinci” kavramını ekliyor ve devamında kavramları pe-

korkak, temkinli, oraya

kiştiriyor: “Sonsuz mekan içerisinde insan eli ile yapılanın sınırlılığının bilinci

ait olma çabasını

ile sonsuz olanın yerine geçme ya da onun yerine göz dikme iddiası yoktur.

dile getiriyor.

Olanın maddesi, gereklilikleri, kendisi neyse sonsuz olanın içinde yerine onu

’’
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koyar. Burada iki şey önemlidir: Birincisi sınırlılık bilinci. İkincisi sonsuz mekanın
içerisindeki konumlanışıyla onu tıkayıcı ya da sabitleyici bir şeye dönüşmüyor.
Cansever bunu kümülatif bütünlük şeklinde ifade ediyor.” Mehmet Öğün de
“Kümülatif bütünlük, üzerine ek almaya açık bir bütünlüktür” diye ilave ediyor.
Vaziyetten de bunu görmek mümkün. Evlerin her biri planimetrik olarak çoklu
parçalar barındırıyor. İhtiyaca göre sonradan eklemlemeler yapılabiliyor. Doku,
zaman içinde hayatla birlikte değişen gelişen bir organizma; bitmiş, donmuş, tek
seferde planlanmış olmaktan farklı. Öğün, harpuşta kiremitlerinin de Çorum’dan
getirtildiğini belirtiyor. Bugüne ait üretimin nişanesi olarak da harpuştayı tamamlayacak bir prekast eleman sırası duvarın üzerinde yer alıyor. Emine Öğün
bunu, “Ne geçmişi ne bugünü kutsama” şeklinde ifade ediyor. Hangisi meseleyi
çözerse onu kullanmak önemli...

İlaveten Emine Öğün Örencik kır evlerinin Mies’in Farnsworth evi gibi şeffaf
olduğunu dile getiriyor. Odaların üç yönden ışık alınmasına dikkat ediliyor.
Binanın herhangi bir ucundan diğerine tabiat, ışık, en ufak gölge fark ediliyor.
Bu durum güvenlik hissi veriyor. Peyzajda çayırla evler iç içe, ağaç ve bitkilerle
de mahremiyet sağlanıyor. Konuşmasının devamında Öğün, inşaat süreciyle
ilgili büyük problemlerin konuşulmasının gerekliliğini, işi bilenle, usta çırak
ilişkisi içinde eğitimin gerektiğini ifade ediyor. Bu tür evlerin yapılması için bu
tür taleplerin gerektiğini belirten Mehmet Öğün ise, akıllardan kar maksimizasyonundan başka bir şeyin geçmediğini dile getiriyor. Dolayısıyla siyasette,
mesken politikalarının masaya yatırılması, yere göre malzemeler ve mimarların
belirlenmelisi gerekiyor.
Emine Öğün 1915’te Tahtakale’de istenen ebat ve sayılarda payanda, eli
böğründe, başlık vs. satıldığını, prafabrikasyonun olduğunu ama artık bunun
olmadığını hatırlatıyor: “Amerika’da galvaniz c profillerle binalar inşa ediyorlar.
Dört hanım altı günde erkek gücü olmadan bir binayı inşa edebiliyor. Bu projenin bir ayağı endüstri iken, ikinci ayağı yeni şehirler inşa etme meselesi. Bozuk
orman alanlarına artan nüfusu nakletme ihtiyacıyla karşı karşıyayız. Bunu
yapmak yerine şehirleri patlatıyoruz. Burada şu önemli: Nüfusu bozuk orman

‘‘

Konuşmasının
devamında Öğün,
inşaat süreciyle ilgili
büyük problemlerin
konuşulmasının
gerekliliğini, işi bilenle,

alanlarına naklederken hangi hususlara dikkat edilmeli? Tabiatla ilişkileri nasıl

usta çırak ilişkisi içinde

kurmalı? Örencik kır evleri aslında buna cevap arıyor.”

eğitimin gerektiğini

Düzenli, 1915’lerdeki bu uygulamaların gerilik olarak algılandığını dile getiri-

ifade ediyor.

yor. En gelişmiş refah düzeyine ve en iyi teknolojiye sahip Amerika’nın konut
stokunun %90’ının ahşap, bunların da %82’sinin müstakil evler olduğunu dile
getiriyor. Endüstrileşmeyi kentleşme hızına adapte edemediğimizi ve kendimizi
keşfetmeye ihtiyacımız olduğuna değiniyor. Emine Öğün, Anadolu’daki ahşap
geleneğinin aksine imar kanunlarının varlığından ve yalnızca mimarların değil,

’’

inşaat mühendislerinin de buna kafa yorması gerektiğinden söz açıyor. Mehmet
Öğün ise 1940’lardaki bir gazete haberini hatırlatıyor: “Büyük İnkişaf! Apartmanı
tercih ediyoruz!” Apartmana doğru gittikçe geliştiğimiz gibi bir kabul var. Bu
kabul bugün de devam ediyor.
Konuşmanın sonunda Emine ve Mehmet Öğün çok düşünmek, çok çalışmak
gerektiğini, bunun için de cesur mimarlara ihtiyaç olduğunu vurguluyorlar.
Konuşma Emine Öğün’ün şu cümleleriyle sona eriyor: “Su ve hava gibi, barınmaya da ihtiyacımız var. Bu gerçek bir hak... Bu hak bugün itibariyle gasp
edilmiş halde. Çünkü bugün konut üretimi aslında spekülatif rant, bir kar aracı.
Halbuki ticaret fahiş karla yapılmamalı. Bu gayri ahlaki ve gayri İslami. Bunu
tetiklemek, desteklemek Müslümanca değil.”
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Erhan Tuncer
Moderatör: Barış Saydam

Ağustos Böcekleri ve Karıncalar
HAYÂL-İ ZÎ-RUHTAN SİNEMAYA 15
9 Aralık 2017

Değerlendirme: Tuba Deniz
2017’nin öne çıkan Türk filmlerinden biri de Erhan Tuncer’in yönetmenliğini
yaptığı Ağustos Böcekleri ve Karıncalar’dı. Yatalak bir babanın ölümünü bekleyen dört kardeşin ilişkisi üzerine kurulan film, yönetmeni Erhan Tuncer ile
birlikte 9 Aralık Cuma akşamı Bilim ve Sanat Vakfı’nın konuğuydu. Sanat
Araştırmaları Merkezi ve Türk Sineması Araştırmaları’nın düzenlediği Hayâl-i
zî-ruhtan Sinemaya üst başlığını taşıyan programda ilk olarak film izlendi,
ardından yönetmen ile Ağustos Böcekleri ve Karıncalar üzerine uzun soluklu

‘‘

ve keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi.
Filmin ismi başlangıçta “Yolun Sonu” olarak düşünülse de daha sonra karakterler arasındaki hak etme ya da etmeme meselesinin vurgusu sebebiyle,

Film neredeyse tek

Ağustos böcekleri ve karıncalar hikayesinden mülhem son halini alır. Erhan

bir mekanda çekilir,

Tuncer söyleşide ilk olarak filmin hikayesinin çıkış noktasını izleyicilerle

küçük bir evde

paylaştı. Bir gün otobüste giderken karşısına çıkan bir manzara filme dair

karakterlerini burun

zihninde ilk şimşeklerin çakmasına vesile olur. Kargalar bir leşin başında

buruna getirerek içine

toplanmıştır. İlk önce biri yer gider, sonra diğeri, sona kalan diğerlerinin

düştükleri iletişimsizlik

gittiğinin farkında bile değildir ve deli gibi yemeye devam eder. Bu man-

sorununu daha da göz
önüne getirmeyi dener
yönetmen.

’’

zara Tuncer’i hırsın nasıl da insanı şuursuzlaştırdığı üzerine düşünmeye
sevk eder. Aynı dönemde bir aile meclisinde, henüz hayatta olan hasta
bir adam üzerine yapılan tartışmalara şahitlik eder. Ölünce ne yapacağız,
ben ne kadar alırım, en çok ben baktım gibi hesapçı ve rahatsızlık verici
bir muhabbetin ortasında bulur kendini. Karşısına çıkan kargalar ile bu aile
meclisi arasında ister istemez bir ilişki kurar. Uzun süredir aile üzerine
bir film çekmek fikri vardır zihninde, iletişimsizlik meselesine de yıllardır
kafa yormaktadır. Bunların hepsi bir araya geldiğinde Ağustos Böcekleri ve
Karıncalar filminin senaryosu şekillenmeye başlar. Bir buçuk yıllık bir ön
hazırlık sürecinin ardından üç gün içerisinde senaryoyu kaleme alır.
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Tuncer, başlangıçta üniversiteden ve tiyatrodan arkadaşlarını filmde oynatmak niyetindedir. Fakat kast direktörü Selim Bahar senaryoyu çok beğenir
ve daha bilinen oyuncuların bu filmde rol alması gerektiğini söyler. Bunun
üzerine ilk olarak Bennu Yıldırımlar ile bir görüşme yapılır. Evin ağabeyi Metin
karakteri için başlangıçta Güven Kıraç ile anlaşma yapılır fakat daha sonra
Kıraç başka projelerin araya girmesi ve ailevi sebeplerden ötürü projeden

çekilmek zorunda kalır. Filmin en “sıra dışı” karakteri Kemal’i canlandıran
Gün Koper de bir şekilde filme dahil olur. Daha önce tiyatro oyunları yazan ve yöneten Erhan Tuncer ilk defa bu kadar büyük oyuncularla birlikte
çalışır. Kendisine rehberlik edecek en önemli bilgi Atıf Yılmaz’ın hatıralarını
anlattığı bir kitapta karşısına çıkacaktır. Atıf Yılmaz, Cahide Sonku’yu bir
filminde oynatacaktır fakat o kadar büyük bir oyuncuyu nasıl yönetmesi
gerektiği konusunda mütereddittir. Usta yönetmen Ömer Lütfi Akad’a
danışır. Akad’dan alacağı cevap nettir, film çekimlerinde kestik dedikten
sonra suratını as. Tuncer, çekimlerin başlangıcında bu metodu dener. Plan
sekans çekimler yaptığı için oyunculara geniş bir oyun alanı açar ve onlar
da rahat rahat performanslarını sergiler.
Filmin yapım sürecine de değinen Tuncer, Kültür Bakanlığı’ndan destek
almamalarının sebebini hem daha bağımsız hareket edebilmek hem de
filmin mütevazı bütçesi ve riske aldıkları meblağın çok fazla olmaması ile
açıklıyor: “Yapımcımız İlker’e sordum, ‘Film batarsa evimize haciz gelir mi?’
Hayır cevabını verince yola koyulduk.”
Film neredeyse tek bir mekanda çekilir, küçük bir evde karakterlerini burun
buruna getirerek içine düştükleri iletişimsizlik sorununu daha da göz önüne
getirmeyi dener yönetmen. İlhami Bekir Tez’in Taşlıtarla’daki Ev kitabındaki
bir pasaj hep aklındadır evi tasarlarken: İnsanların kafataslarının içine
benzer odalar... “ Elimden gelse, filmi bir kutu içerisinde çekmek isterdim.
Bakalım kim kimi yiyecek, onlara böyle bir mesafeden bakmak istedim”
diyor Tuncer. Böyle bir yaklaşımla filmde zaman zaman gerçeklik hissini
güçlendirmek adına bir belgesel, dışarıdan bakan bir göz gibi karakterlere
yaklaşır, zaman zaman da onların gözbebeklerini göreceğimiz kadar yakın
çekimlere yer verir. Film çekimlerinden bir buçuk ay önce eve görüntü yönetmeni ile birlikte girer ve plan sekansa alternatif neler çekilebilir üzerine
uzun soluklu tartışmalar yapılır. Ekibin iki hafta sürecek bir çekim planı
vardır ve hata yapma payları yoktur.
Ağustos Böcekleri ve Karıncalar’da zor bir işin altından kalkan Erhan Tuncer

‘‘

“Elimden gelse, filmi
bir kutu içerisinde
çekmek isterdim.
Bakalım kim kimi
yiyecek, onlara böyle
bir mesafeden bakmak
istedim” diyor Tuncer.

’’

bundan sonra çekeceği filmlerde de insan ruhunun, belleğinin derinlerinde
kalanlara, itiraf edemediklerine yoğunlaşmak istiyor. Bir sonraki filminin
şimdilik sadece ismini paylaşıyor: Toprak.
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Havva Hale Sert

KIRKAMBAR TEZ-MAKALE SUNUMU
23 Eylül 2017

Alfabe ve Dil Devrimi’nin
Şiirde ve Çeviride İlk Etkileri:
Kelimeler, Aktörler
Değerlendirme: Melek Enönü
Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi, Eylül ayında Kırkambar

‘‘

Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında Havva Hale Sert’i misafir etti.
Sert’in sunumu “Dil Devrimi’nin Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Şiir ve
Çeviri Bağlamında Türk Edebiyatına Etkisi (1932-1950)” isimli doktora tezi

Belli kelimeler ve

üzerineydi. Tezinin genel çerçevesinden bahsederek sunumuna başlayan

devrimde etkin rol

Sert, çalışmasında esas olarak dil devriminin erken Cumhuriyet döneminde,

oynayan aktörler

1932 ve 1950 yılları arasında, edebiyat alanında oluşturduğu yansımaları

üzerinden çalışmasını

ele aldığını söyledi. Belli kelimeler ve devrimde etkin rol oynayan aktörler

şekillendiren Sert’in

üzerinden çalışmasını şekillendiren Sert’in temel sorularından biri şöyle:

temel sorularından biri
şöyle: “Alfabe devrimi
aynı zamanda bir
edebiyat devrimi midir?”

’’

“Alfabe devrimi aynı zamanda bir edebiyat devrimi midir?” Devrim ideolojisini
oluşturan aydınları İtalyan komünist düşünür Antonio Gramsci’nin “organik
aydın” tanımıyla bağdaştırarak ele aldığını belirten Sert, bu dönemdeki
aktörlerin organik aydın kavramına bire bir uymasa da çoğu açıdan tanıma
dahil olacak özelliklere sahip olduğunu söyledi.
Sert, çalışmasının ilk bölümünde dil devriminden sonraki süreci kronolojik
olarak ele aldığını belirterek devrimin etkilerinin kamuoyunda ne tür bir
gelişim sürecinden geçtiğini açıkladı. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin 1932
yılında kuruluşu ile devamında Birinci Türk Dili Kurultayının toplanıp rapor
yayımlamasından sonraki süreçte çıkan gazeteleri inceleyen Sert, 1940’lı
yıllarda tercüme bürosunun yayımladığı tercüme dergileri ile bu dergilerdeki
çevirilerde kullanılan kelimelerin kökenleriyle ilgili tartışmaların kendisine
önemli kaynak sağladığını söyledi. Ayrıca 1950’li yıllarda şair ve yazarların
devrim ideolojisini özümseyerek bilinçli bir şekilde Öztürkçe kullanmaya
başladığını dile getirdi.
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Tezinin ikinci bölümünde Birinci ve İkinci Türk Dili Kurultayının raporlarını
incelediğini belirten Sert, bu kurultayların gündemini oluşturan konunun
özünü şöyle açıkladı: “Osmanlıca kelimeler anlaşılmazdır, bu sebeple yeni
bir dil oluşturulması gereklidir ve bu dilin özü Göktürk Abideleri, Dîvânu
Lugâti’t-Türk, Dede Korkut Kitabı gibi Türkçe kelimelerin ağırlıkta kullanıldığı
kaynaklardaki kelimelere dayanacaktır.” Havva Hale Sert bu ideolojiye yönelik

Falih Rıfkı Atay, Hasan Ali Yücel gibi aydınlarımızın lehte bildiriler sunarken
Hüseyin Cahit Yalçın’ın aleyhte bir görüşe sahip olduğunu ifade etti. Hüseyin
Cahit Yalçın’ın dilin kendi seyri içinde sadeleşeceğini düşündüğünü ve Fuat
Köprülü’nün ise karşı bir bildiriyle Yalçın’ı kaderci olmakla suçladığını anlattı.
Dil devriminin edebiyat dünyasını da doğrudan etkilediğini düşünen Sert,
edebiyat için araç olan dilin amaca dönüştüğünü söyledi ve 1980’li yıllara
kadar edebi eleştirinin içerikten çok edebi dili esas aldığını, eserlere verilen
ödüllerde de kullanılan dilin ölçü olarak kullanıldığını ekledi.
Tez çalışmasının üçüncü bölümünde süreli yayınları inceleyen Sert, yazar
ve şairlerin dil devriminin ideolojisini pratiğe döktüklerini, Öztürkçe kelimelerle yetkin şiirler yazdıklarını belirtti. Sert, sunumunda o dönem gazete
ve dergilerinde bulduğu şiir örneklerinden birkaçını inceledi. Şiirlerin bu
ideolojiye mensup şair, yazar, milletvekili, öğretmenlerce oluşturulduğunu
ve yeni dilin ilmek ilmek işlendiğini söyleyen Sert, Varlık dergisini örnek verir.
Yaşar Nabi Nayır’ın sahibi olduğu Varlık dergisinde yayımladığı başyazılarda
edebi eserlerin kelimelerine müdahale edemeyeceğini ve bu yüzden yazar
ve şairlerin eserlerini oluştururken kullandıkları kelimeleri daha özenli
seçmelerini tavsiye eder. Bunun doğru bir yaklaşım olduğunu belirten
Sert, yaptığı araştırmalarda Nayır’ın da bu sözleriyle çelişen bazı tutumlar
sergilediğini ifade ederek kelimeleri değiştirilmiş şiir örneklerini gösterdi.
Tezinin son bölümünde şiir eksenine dönen Sert, şiirde kelime babında
yitirilen yan anlamları ele aldı. Bu bölümün temel argümanı yüzyıllardır
kullanılan Osmanlıca kelimelerin dilden çıkarılmasının şiir evrenini, anlamlarını ve duygu değerlerini daraltmış olması fikridir. Her bir kelimenin
kullanıldıkça gelişen duygu değeri vardır. “Derya” ile “deniz” kelimelerinin
duygu değeri bire bir aynı değildir. Şiirlerindeki kelimeleri geriye dönük
olarak değiştiren şairleri ele alan Sert, bu isimler arasında Fazıl Hüsnü
Dağlarca, Ahmet Muhip Dıranas ve Oktay Rıfat’ı söyledi. Şiirlerin ilk basımı
ile daha sonraki basımlarında aralarında karşılaştırma yaparak değiştirilen
kelimelerin anlam ve duygu değeri bakımından ne gibi niteliklere sahip
olduğunu inceledi. Sert, sonuç olarak bu ideolojinin ilk etkilerinin giderek
azaldığını, ilk dönemlerdeki uygulamalarla oluşan bir nevi taşkından sonra
elde kalan kelimelerin kullanıldığını, ancak yankılarının edebiyat dünyasının
istikametine azımsanmayacak şekilde yön verdiğini belirtti.

‘‘

Dil devriminin edebiyat
dünyasını da doğrudan
etkilediğini düşünen
Sert, edebiyat için
araç olan dilin amaca
dönüştüğünü söyledi
ve 1980’li yıllara kadar
edebi eleştirinin
içerikten çok edebi dili
esas aldığını, eserlere
verilen ödüllerde de
kullanılan dilin ölçü
olarak kullanıldığını
ekledi.

’’
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Nicole N. Kançal-Ferrari, Ayşe Taşkent

Tasvir: Teori ve Pratik Arasında
İslam Görsel Kültürü
KIRKAMBAR KİTAP
30 Eylül 2017

Değerlendirme: Ertuğrul Ertekin
Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi, Kırkambar Kitap etkinliği kapsamında Eylül ayında editörlüklerini yaptıkları Tasvir: Teori ve Pratik Arasında İslam
Görsel Kültürü isimli kitap hakkında konuşmak üzere İstanbul Şehir Üniversitesi
Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr. Nicole Kançal-Ferrari ve İstanbul Üniversitesi

‘‘

Felsefe Bölümü öğretim üyesi Dr. Ayşe Taşkent’i ağırladı.
Batı sanatı ve edebiyatı üzerine çalışan Dr. Kançal-Ferrari ile lisans eğitimini
ilahiyat alanında tamamlayıp sonrasında İslam felsefesi ve sanatı alanlarında

Her kitap çalışmasında

çalışan Dr. Taşkent, farklı iki disiplinden iki akademisyeni, İslam’da tasvir problemi

karşılaşılan manevi ve

hakkında ortak bir çalışma yapmaya iten etkenlerden bahsettiler. Ana etkenin,

maddi zorluklara, sanat

günlük hayatta ve akademide sıkça karşılaşılan bir problem olan tasvir mese-

tarihi çalışmalarına
özgü sorunların da
eklenmesiyle çetin
bir hazırlık süreci
yaşadıklarından söz

lesini, Batı’da hakim olan oryantalist bakışın yönlendirmelerine kapılmadan ve
İslam kaynaklarını esas alarak akademik ortamda tartışma isteği olduğunu dile
getirdiler. Bu bağlamda kitabın hazırlanma sürecini, kitabın editörlerinin gözetiminde 2010-2013 yılları arasında, “Sanat Tarihi Atölyesi: İkonoklazm, Tasvir

eden Dr. Kançal-Ferrari,

Teorileri ve İslam Sanatı” başlığıyla BİSAV bünyesinde düzenlenen atölyeye kadar

İslam dünyasında

geri götürmek mümkündür. Bu atölyenin sonunda, 16 Şubat 2013 tarihinde

üretilen resimli

tertiplenen “Tasvir: İslam Görsel Kültüründe Yasak, Gelenek ve Pratikler” başlıklı

elyazmalarının dünya
kütüphanelerine
ve müzelerine
dağılmasından
kaynaklanan derleme

ihtisas sempozyumu atölyenin verilerinin kitaplaşma sürecinin ilk adımıydı.
Her kitap çalışmasında karşılaşılan manevi ve maddi zorluklara, sanat tarihi
çalışmalarına özgü sorunların da eklenmesiyle çetin bir hazırlık süreci yaşadıklarından söz eden Dr. Kançal-Ferrari, İslam dünyasında üretilen resimli elyaz-

ve telif hakkı sorunları

malarının dünya kütüphanelerine ve müzelerine dağılmasından kaynaklanan

üzerinde durdu.

derleme ve telif hakkı sorunları üzerinde durdu. Dr. Taşkent ise, ister telif olsun
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ister tercüme, Türkçe sanat metinlerinde karşılaşılan kavram kargaşasından
söz açtı ve farklı dillerde yazan yazarlardan alınan makalelerden oluşan Tasvir
kitabında, benzer bir kargaşanın içine sürüklenmemek için nasıl bir yöntem
izlediklerinden bahsetti. Bu bağlamda editörler, kitapta bir dil ve terminoloji
bütünlüğü oluşturabilmek için makaleleri kendileri bizzat birkaç kez okumuş,
çeviri makaleleri ise alanında uzman akademisyenlere okutmuştur. Ayrıca kitabın
sonuna kapsamlı bir dizin hazırlayarak hem bir dil bütünlüğü oluşturmaya hem
de kitabın kullanılabilirliğini arttırmaya gayret etmişlerdir.

Tasvir: Teori ve Pratik Arasında İslam Görsel Kültürü’nde on altı makale yer almaktadır. Bütün makaleleri derinlemesine incelemek, zaman problemi yüzünden
mümkün olamayacağı için editörler makaleleri genel hatlarıyla tanıtma yolunu
seçtiler. Taşkent, toplamda on altı makalenin yer aldığı kitabın ilk yedi makalesinin İslam’da tasvir konusunu teorik düzeyde ele aldığını, geri kalan dokuz
makalenin ise Müslüman sanat pratiklerine dair yeni yaklaşımlar, çözümlemeler
ve yorumlar içerdiğini ifade etti.
Kitabın ilk makalesi olan Jamal J. Elias imzalı “Güzellik, İyilik ve Hayret” başlıklı
makaleyi değerlendiren Taşkent, Elias’ın yukarıda sözü edilen atölye çerçevesinde BİSAV’da bir konuşma da yaptığını hatırlattı ve yazarın İslam sanatı
alanında basmakalıplaşan tanımlardan uzaklaşarak meseleye yeni bir teorik
çerçevede yaklaşmayı denediğini belirtti. Aisha’s Cushion: Religious Art Perception
and Practice in Islam (Kasım 2012) adlı kitabında etraflıca açıkladığı teorik çerçeveyi Elias, kitapta yayımlanan makalesinde özetlemiştir. Elias makalesinde
Platon’dan başlayarak etik ve estetik değerlerin Antik Yunan’daki kökenine iner
ve güzelliğin Batıda ve Doğuda nasıl tartışıldığını ele alır. Makalenin özgün yanı
çoğunlukla teorik düzeyde kalan tartışmaları günümüze taşıması ve İslam sanatı
araştırmalarında uygulanabilecek yeni bir yöntem önermesidir.
Tasvir kitabının ikinci makalesi Irvin Cemil Schick’in kaleme aldığı “İslam Sanatında
Tasvir Sorunu ve Hat Sanatı Örneği” başlıklı makaledir. Daha önce atölye çerçevesinde aynı konuda bir sunum da yapan Dr. Schick, bu makalesinde yazı
ile resim arasındaki benzerliğe ve başkalığa temas etmiştir. Kitabın üçüncü
makalesi, Valérie Gonzalez’in “İslam Sanatının Çifte Ontolojisi: Tunus Rakkada
Müzesi’ndeki Bir Folyoda Yer Alan Kelime-Resim Hakkında” başlıklı makalesidir.
Taşkent’in bizzat tercüme ettiği bu makalede yazar, Rakkada Müzesi koleksiyonuna ait olan ve aslında ne bir hat ne bir resim olan, bu ikisi arasında duran
bir figürden yola çıkarak çok katmanlı felsefi tartışmalara girmiş ve bu arada
oryantalist bakışı da sorgulamıştır.
Tasvir kitabının dördüncü ve beşinci makaleleri Bizans İkonoklazmı ve Müslüman
yönetici ve düşünürlerin Hristiyan İkonoklast hareketi üzerindeki etkisi hakkındadır. Bilal Baş imzalı, “Bizans İkonoklazmı (726-843) Bağlamında Hristiyan
Geleneğinde Tasvir Meselesi” başlıklı makalede Hristiyan tarihinde önemli
bir yere sahip olan tasvir-kırıcı hareketin düşünsel arka planına yakından
bakılmıştır. “Bizans İkoloklazmında İslam Etkisi” başlıklı ve Bekir Zakir Çoban
imzalı makalede ise, tasvir-kırıcı hareketin İslam dünyasında ortaya çıkan
tasvir-karşıtı hareketle olan bağlantısı incelenmiştir. “Osmanlı Dönemi Fıkıh
Eserlerinde Tasvir” isimli altıncı makale, İslam’ın tasviri yasakladığı iddiasının
fıkıh kitaplarında bir temeli olup olmadığı araştırmasının bir sonucu olarak ortaya
çıkmıştır. Makalenin yazarları Süleyman Kaya ve Soner Duman, şeyhülislam
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fetva mecmuaları, taşra müftülerine ait fetva mecmuaları ile fıkıh kitaplarını
taramışlar ve tasvir konusuna dair hiçbiri bir yasağa delalet etmeyen altı fetva
bulmuşlardır. Taşkent’in deyimiyle makale, tasvir tartışmasının dinî alandaki
seyrini ve boyutunu göstermesi bakımından önemlidir.
Nicole Kançal-Ferrari’nin 2009’da Berlin’de düzenlenen “Taswir Islamische
Bildwelten und Moderne” isimli serginin katalogunu yazan Batılı araştırmacıların tasvir meselesine yaklaşım tarzından yola çıkarak yazdığı “İslamda Tasvir
Problemi ile İlgili Son Dönem Literatürüne Bir Bakış” başlıklı makale kitabın
yedinci makalesidir. Kançal-Ferrari makalesinde, dışarıdan baktıkları için konuya
objektif yaklaştıkları varsayılan Batılı araştırmacıların aslında basmakalıplaşmış
Oryantalist görüşleri tekrarladıklarını, Hans Belting, Almir Ibric ve Silvia Naef’in
çalışmalarına odaklanarak ele almış, bu yazarların şahsi yorumlarıyla İslam
sanatını yeniden biçimlendirdiklerini ortaya koymuştur. İslam sanatı çalışmalarında çok az ele alınan bir konu olan Tanrı’nın görselleştirilmesi probleminin
tartışıldığı Christiane Gruber imzalı sekizinci makalenin başlığı “Realabsenz:
Duyulur Olmayanı Betimlemek, 1300-1600 Yılları Arasında İslam Sanatında
Tanrı Temsilleri”dir. Gruber’in hat sanatından resme uzanan süreçte, Müslüman
sanatçıların bilhassa siyer konulu minyatürlerde Tanrı’nın mevcudiyetini ne şekilde
görsel dile aktardıklarını metin-resim ilişkisini göz ardı etmeden çözümlediği
makalesi, Taşkent’in ifadesiyle, ufuk açıcı ve cesur bir makaledir.
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“İslam Kaynaklarında Hz. Muhammed’in Yazılı ve Görsel Tasviri Hakkında Bir
Değerlendirme” başlıklı dokuzuncu makalede yazar Ayşe Taşkent, yazılı eserlerde
Hz. Peygamber’in tasviri üzerinde durmuş ve bu yazılı tasvirlerin, anlatıdan
resme geçiş sürecinde ortaya çıkan ve bir soyutlama örneği olan hilyeler ile
daha sonraki süreçte ortaya çıkan Hz. Peygamber minyatürlerine nasıl kaynaklık ettiklerini tartışmıştır. Taşkent ayrıca, makalesinin sonuna eklediği Hz.
Peygamber minyatürlerinin kaynakçası ile sonradan konu üzerinde çalışacak
araştırmacıların işini kolaylaştırmıştır. Charlotte Maury’nin “İki Harem Bölgesinin
Osmanlı Dönemindeki Tasvirleri: Topografik Diyagramlardan Perspektifle Çizilmiş
Görünümlere” başlıklı makalesi kitabın onuncu makalesidir. Kançal-Ferrari, makalenin Batı resminde var olan perspektifin İslam resminde bulunmayışını bir
eksiklik olarak gören oryantalistlerin aksine Maury’nin perspektif yoksunluğunu
Mekke ve Medine tasvirlerinin amacıyla ilişkilendirerek açıkladığını belirtmiştir.
Bu bağlamda yazar, erken tarihli Mekke ve Medine tasvirlerinin primitif resimler
olmadıklarını; bu resimlerin, aslında izleyiciyi bir görsel tavafa davet ettiklerini
ve perspektif kurallarına uygun yapılan resimlerin bunu başaramayacaklarını
ileri sürmektedir.
Mehmet Baha Tanman’ın kaleme aldığı on birinci makalenin başlığı “Geç
Dönem Osmanlı Tekke Sanatında Seyyid Ahmed el-Rıfa’î Türbesi Tasvirleri”dir.

Kançal-Ferrari’nin ifadesiyle bu makalede Tanman, Osmanlı döneminde türbe
görsellerinin yerelleştirilerek ve bezemelerinde tasavvufi semboller kullanılarak
nasıl biçimsel ve içeriksel dönüşüme uğratıldıklarını Seyyid Ahmed el-Rıfa’î
Türbesi’nin tasvirleri üzerinden incelemiştir. Kitabın on ikinci makalesi olan
“Tekke Levhları” başlıklı makalede yazar Hümeyra Uludağ, İslam tasavvuf
geleneğinde evliyalara saygı kavramı çerçevesinde Osmanlı tekke yazıları ve
bunların bir kült objesi haline dönüşmesini tekkelerde sık sık görülen hat ve
yazı-resim levhaları üzerinden incelemiştir.
Kitabın on üçüncü makalesi Ertuğrul Ertekin imzalı “Elyazma Tasvirlerinde Bir
Halife ve Bir İmam Olarak Hz. Ali İmgeleri” başlıklı makaledir. Makalesinde,
resimli yazmalarda sıklıkla karşılaştığımız Hz. Ali tasvirlerine dair yeni bir tasnif
yöntemi öneren Ertekin, Hz. Ali tasvirlerinin İslam dünyasında ortaya çıkan farklı
Hz. Ali tasavvurlarına göre tasnifinin, tasvirlerdeki Hz. Ali imgelerinin ikonografik
çözümlemesini yapmamızda bize yol gösterici olacağını ileri sürer. Bu bağlamda,
farklı yüzyıllarda muhtelif patronların himayesinde üretilen dört minyatüre
odaklanarak Sünni Halife Ali tasavvuru ile imgesini, Safevi hamilerce İran’da
üretilen iki Gadir-i Hum minyatürüne odaklanarak da Şiî İmam Ali tasavvuru
ile imgesini metin-resim ilişkisi ve dönemin politik ve teolojik tartışmalarını göz
önüne alarak derinlemesine incelemiştir.
“Mekke’den Meşhed’e: Kaçar Dönemine Ait Resimli Bir Hac Tomarının Hikayesi”
başlıklı on dördüncü makalede Farsça taşbaskı kitaplar ve resimler üzerine
çalışan Ulrich Marzolph, resimli hac şahadetnamelerinin, bireysel bir ibadeti
belgelemenin yanında yazılı kaynaklarda sözel betimlemeleri yer alan yapılara
dair görsel veriler sunmaları bakımından da önemli olduklarını ortaya koyar ve bu
teorisini, Kailua, Hawaii’de özel bir koleksiyonda bulunan resimli bir Şii hac tomarı
örneğini esas alarak pratiğe döker. “Osmanlı Dönemi Resimli Dua Kitaplarında
Kutsal Emanetlerin Tasvirleri” başlıklı, kitabın on beşinci makalesinde Ahmad
Khamehyar, 18. yüzyıldan itibaren üretilen Osmanlı dua kitaplarında yer alan
ve Hz. Peygamber’in muhallefatını konu alan resimleri inceleyerek minyatür
dışında kalan İslam görsel kültürüne dikkat çekmek istemiştir. Ayrıca, Khamehyar
tarafından Farsça yazılan makalenin, Ayşe Taşkent ve Nicole Kançal-Ferrari
tarafından önemli bilgiler ve listeler eklenerek genişletildiğini belirtmek gerekir.
Kitabın on altıncı ve son makalesi olan Ali Boozari’nin “Minyatür Sanatında Bir
Sanatçı Üslubundan Bahsedilebilir mi?” başlıklı makalesidir. Boozari, Tahran
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde bulunan 1497 tarihli bir Şehname minyatürü ile aynı minyatürün Tahran Gülistan Sarayı Müzesi’nde bulunan 1450
tarihli Haveranname nüshasını karşılaştırmış ve üsluptan yola çıkıp detayları
inceleyerek bir minyatürün hangi sanatçıya ait olduğunun tespit edilip edilemeyeceğini tartışmıştır.

‘‘

Taşkent, toplamda
on altı makalenin yer
aldığı kitabın ilk yedi
makalesinin İslam’da
tasvir konusunu teorik
düzeyde ele aldığını,
geri kalan dokuz
makalenin ise Müslüman
sanat pratiklerine
dair yeni yaklaşımlar,
çözümlemeler ve
yorumlar içerdiğini
ifade etti.

’’
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Barış Saydam

Osmanlı’da Geleneksel Temaşa
Sanatlarından Sinemaya Geçiş
KIRKAMBAR ÖZEL ETKİNLİK
24 Kasım 2017

Değerlendirme: Enes Balıkçı
Bir toplumun dününü, bugününü ve geleceğini anlamada yazılı eserler kadar
temaşa sanatları da başat rol oynar. Sanatın toplumu yansıtan bir ayna

‘‘

olduğu söylenir fakat her toplum adına bunu doğrulamak mümkün değildir.
Ancak geçmişimize doğru küçük bir seyahat yaptığımızda sanatın bizde kimi
zaman kanayan bir yaraya merhem olduğunu, kimi zaman neşter vurduğunu,

Gölge oyununun

kimi zaman ise bundan bir alay konusu çıkardığını görürüz. Okuma-yazma

muhtevasına

oranının düşük olduğu yüzyıllarda halk, gölge oyunu, orta oyunu ve med-

baktığımızda, kullanılan

dahlık gibi sanatlar aracılığı ile gündemi takip etmektedir. Dolayısıyla alt

terimlerin pek çoğunun

tabakanın üst tabakayla yani yönetici sınıfıyla bir bağ kurmasını sağlayan

Kava bölgesinden
çıktığını ve bu oyunun
doğuş yeri olarak

önemli köprülerden biri temaşa sanatlarıdır.
Tiyatronun bir canavar edasıyla gelip bir anda klasik temaşa sanatlarının

Endonezya’nın kabul

yerini almasıyla, bu bağın kopmaya başladığına şahit oluruz. Bu kopmanın

edildiğini görüyoruz.

en göze çarpan nedeni olarak, konularını gündelik hayattan alan geleneksel

Ancak bizdeki gölge

temaşa sanatlarının imparatorluğun zayıflamasıyla yönetici sınıfını anlatmaya

oyunu Endonezya’dan

başlamasını gösterilebiliriz. Alaya varan anlatımlar sarayın tepkisini çekince

çok Çin’deki gölge

sansürle karşılaşır. Eleştirelliğini kaybeden geleneksel temaşa sanatları tiyatro

oyunundan izler

ile rekabet edemez ve sinemanın çıkışı ile birlikte yok olması da kaçınılmaz olur.

taşıyor. Anadolu’ya bu
bölgelerden gelen gölge
oyunu, uğradığı her

Biz de Kırkambar Özel Etkinlik kapsamında, Belgelerle Osmanlı’da Sinema
atölyesinin bir parçası olarak gerçekleştirilen programda, Barış Saydam’ın

coğrafyada çeşitli

sunumuyla geleneksel temaşa sanatlarından sinemaya geçiş yolculu-

din ve kültürlerle

ğunu ele aldık. Bu yolculukta ilk durağımız gölge oyununun ortaya çıktığı

etkileşime girerek

Endonezya’nın Kava bölgesi idi. Gölge oyununun muhtevasına baktığımızda,

dönüşüme uğruyor.

kullanılan terimlerin pek çoğunun Kava bölgesinden çıktığını ve bu oyunun

’’
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doğuş yeri olarak Endonezya’nın kabul edildiğini görüyoruz. Ancak bizdeki
gölge oyunu Endonezya’dan çok Çin’deki gölge oyunundan izler taşıyor.
Anadolu’ya bu bölgelerden gelen gölge oyunu, uğradığı her coğrafyada çeşitli
din ve kültürlerle etkileşime girerek dönüşüme uğruyor. Endonezya’da doğa
ve doğaüstü olaylar anlatılırken; Çin’de ise daha çok bizdeki Karagöz-Hacivat
örneğinde olduğu gibi tipleştirmeler ağır basıyor.
Barış Saydam, geleneksel temaşa sanatlarından sinemaya geçiş serüvenini
anlatırken özellikle bu oyunların nereden ve nasıl geldiğinden çok, bizim

toplumumuzu nasıl etkilediğinin, nasıl dönüştüğünün ve halkta ne şekilde
karşılık bulduğunun önemli olduğuna vurgu yaptı. Osmanlıda eğlence hayatının olmaması -daha doğrusu eğlence hayatının Ramazan aylarında ortaya
çıkması- geleneksel temaşa sanatlarının yerleşik düzene geçmesine mani
olmuştur. Saydam’ın anlattıklarına paralel olarak klasik temaşa sanatlarından
hiçbirinin yerleşik düzende oynatılmamasını bu sanatların kültürümüzdeki
dönüşümüne örnek olarak gösterebiliriz.
Temaşa sanatlarının yerleşik düzene geçmeye başlaması özellikle 19. yüzyılda

‘‘

Barış Saydam,
geleneksel temaşa
sanatlarından sinemaya
geçiş serüvenini
anlatırken özellikle bu
oyunların nereden ve
nasıl geldiğinden çok,

tiyatronun revaçta olduğu döneme rastlar. Direklerarası’nda bulunan Şark

bizim toplumumuzu

Tiyatrosu ve Beyoğlu’ndaki Odeon Tiyatrosu Karagöz-Hacivat oyunlarının

nasıl etkilediğinin, nasıl

bu dönemde yerleşik olarak gösterildiği başlıca yerlerdir. Geleneksel temaşa

dönüştüğünün ve halkta

sanatlarından Orta Oyunu ise batılı anlamda tiyatro ortaya çıktıktan sonra bir

ne şekilde karşılık

dönüşüm sürecine girerek “tuluat tiyatrosu” dediğimiz bir hal alır. Geleneksel

bulduğunun önemli

orta oyunu tiplerinin canlandıracağı karaktere göre makyaj yapması ve grotesk
bir yapıya bürünmeleri, Ahmet Rasim gibi muhafazakar Osmanlı aydınları
tarafından eleştiri oklarının hedefi haline gelmesine sebep olur.
Orta Oyunu, değişen dünya karşısında tutunamayıp yok olsa da yüzlerce yıl
boyunca insanların hafızasına kazıdığı tipler aracılığıyla farklı sanat dallarında
yaşamaya devam eder. Mesela, sinema geçmişimiz olmadığı için batılı anlamda

olduğuna vurgu yaptı.

’’

icra edildiği kabul edilen Yeşilçam’da derinliği olmaması sebebiyle eleştirilen
karakterler, aslında temaşa sanatlarından mirastır. Yeşilçam, hikayelerini tipler
üzerinden anlatır ve bu tipler aslında yüzyıllardır halkın belleğine kazınan
stereotiplerdir. Klasik temaşa sanatlarında kullanılan Laz tipi, Kayserili tipi,
kabadayı tipi, Yahudi tipi bellidir ve bu tiplerin sinema aracılığı ile yaşamaya
devam ettiğini görürüz. Yeşilçam’da da sahneye aktarılan hikayeler halkın
yüzlerce yıl ezberlediği tipler üzerinden anlatıldığı için halk sinemaya karşı
yabancılık çekmez.
19. yüzyıl, Osmanlı’nın siyasi alanda olduğu kadar, sanat alanında da büyük
paradokslar yaşadığı bir dönemdir. Yüzyılı genel olarak ele aldığımızda,
geleneksel temaşa sanatlarının hem en büyük ivmeyi yakaladığı hem de
yok olmanın eşiğine geldiği gerçeğiyle karşılaşırız. Bunun pek çok sebebi
olsa da asıl ve en mühimi Osmanlı’da modernleşmenin yukarıdan aşağıya
doğru gerçekleşmesidir. Padişah ve çevresinin tiyatroya verdikleri desteği
klasik temaşa sanatlarına vermemeleri bu sebeplerden biridir. Halil İnalcık
Rusya ve Japonya’daki modernleşme hareketi ile Osmanlı’daki modernleşme
hareketlerini karşılaştırırken Osmanlı’nın yeniyi getirirken eskiyi tamamen
yok ettiğine; Rusya ve Japonya’nın ise yeniyi kendi kültürlerine yedirerek
değiştirip dönüştürdüğüne dikkat çeker. Bu tespit klasik temaşa sanatlarının
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önce tiyatro, ardından sinema karşısında herhangi bir direnç gösteremeden
yok olmasına da ışık tutar. Temaşa sanatları açısından bakıldığında, temel
mesele kendi kararlarını alamayan, denge siyasetine mecbur olan bir devletin kendi geleneklerini ne ölçüde muhafaza edebileceği sorusudur. Nitekim
tiyatronun Osmanlı’da yerleşmesi, akabinde orta oyununun çeşitli sebeplerle
yasaklanması, bu geleneksel türün acı bir şekilde kaybolmasına neden olur.

‘‘

Temaşa sanatlarının
geçmişten günümüze

gelişimini ve
dönüşümünü anlamaya

çalışırken üretim
aşamalarını göz önüne

Tiyatro geleneksel türleri sindirse de muhtevası bakımından pek çok yeniliği
de beraberinde getirir. İnsanlar o güne kadar haberdar olmadıkları yenilik hareketlerini ve fikir akımlarını tiyatro aracılığı ile öğrenirler. Tiyatro, Osmanlı’ya
ilk geldiğinde karşılaşılan en büyük sorun tiyatroya uyarlanacak özgün bir
fikrin olmamasıdır. Bu yüzden sahnelen eserler yerel motiflerden beslenmek
yerine Molière’in, Victor Hugo’nun eserlerinin ana çatısı alınarak içerik olarak
o dönemde yaşanan siyasi gelişmelerle doldurulur. Yerelliğin kaybolması
Barış Saydam’a göre günümüzde adeta zirve yapar. Özellikle sinemada
üretilen eserlerin herkese pazarlanabilir bir meta olmaya zorlanması, yerel

almadan, sadece

unsurların dışarıda kalmasına neden olur. Ortaya çıktığı ilk yıllarda daha çok

üretilen meta üzerine

askeri propaganda ve eğitim alanlarında kullanılan sinema şu anda çağımızın

düşünmek büyük bir
hata olur. İzlenilen
eser yorumlanırken
aynı zamanda söz
konusu eserin hangi
şartlar altında üretildiği,
dağıtıldığı ve gösterildiği
de dikkate alınmalıdır.

’’
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başlıca temaşa sanatı haline gelir.
Temaşa sanatlarının geçmişten günümüze gelişimini ve dönüşümünü anlamaya çalışırken üretim aşamalarını göz önüne almadan, sadece üretilen
meta üzerine düşünmek büyük bir hata olur. İzlenilen eser yorumlanırken
aynı zamanda söz konusu eserin hangi şartlar altında üretildiği, dağıtıldığı ve
gösterildiği de dikkate alınmalıdır. Sonuç olarak temaşa sanatlarının temasını
belirleyen asıl unsur seyirci, yani halktır. Bu sanatların hepsi halkın ihtiyaç
duyduğu doğrultuda şekillenip günümüze gelmişlerdir. Yaşadığımız çağda
sinema ve diğer temaşa sanatlarında tekdüzelikten şikayet etmek yerine
nitelikli eserlere bir şans vermek seyirciye düşen bir görevdir. Değişim, seyircinin sinemanın en önemli parçası olduğunu anladığı ölçüde gerçekleşecektir.

Hazırlayan: Serhat Aslaner

TÜRK EVİ
Akşam gazetesinde kıymetli dostum Vâ-Nû haber veriyor:
İki Amerikalı gazeteci bir Türk evi arıyor!
Maksatları sadece aile muhitimizin içine girmek, bizi daha yakından görmek ve
daha çok sevmek. Asya’yı, Avrupa’yı, Afrika’yı gezmişler. İnkılaplarımızı biliyorlar.
Kahramanlıklarımızın hikayelerini işitmişler. Şimdi de bu fırtınalarla dövüşen kartalın
yuvasını görmek istiyorlar. Bir Türk evi… Zevkimize göre döşenmiş, hususiyetimizi
taşıyan bir ev. Ne müze, ne bar! Bizim rahatça yaşadığımız yer. Milli seciyeyi
yetiştiren ocak. Ninnilerini dinlediğimiz, masallarımızı söylediğimiz o iç köşemiz.
Biri kadın, öteki erkek iki Amerikalı, dünyanın en çok satan bir mecmuasının bu bir
çift muharriri hayatımıza dair bir etüt yapmayı tasarlamışlar. Sergi reklamlarındaki
sahte dekorlardan kurtularak asıl Türk enteryörünü görecekler. Şimdiden yürekleri
sevgimizle çarpıyor, alacakları intibaı düşünerek seviniyorlar!
Kim bilir bu ne sıcak bir köşedir. Kübik eşyalı ananesiz salonlara elbette hiç
benzemez. Belki de Madam de Montagu’nun mektuplarında anlattığı gibi bu çok
aydınlık bir yer olacak.
Duvarda görecekleri bir yazı, eski Türk hattatlarından birinindir. Camilerimizdeki o
zarif çizgilerin şiirini bir daha duyacaklar. Bir tarafta, baba yadigarı bir halı, bir silah,
bir çekmece, hasılı hatıra görecekler. Döşemeler, koltuklar, zevkimize göredir. Evin
nizamında Türk kadınlarının vakur zarafeti göze çarpar. Meşhur sedirlerimizde oturup
nefis Türk tütünleri içecekler. Ev kadınlarımızın misafirleri için elleriyle kaynattığı
reçellerimizi tadacaklar. Aile hayatımız, asıl dekoru içinde hilesiz, hurdasız bütün
samimiyetiyle görünecek.
İki meslektaş, Park otelinde şimdi sevinçle bunları düşünerek sabırsızlanıyorlar.
Fakat ne yazık ki kendilerine fena bir haber vereceğim. İstedikleri Türk evini
göremeyecekler! Neden? Çünkü bu Türk evleri Sandal Bedesteninde çoktan satıldı
da onun için!
* Orhon, Orhan Seyfi. Dün, Bugün, Yarın. İstanbul: Çınar, 1943. ss. 51-52.
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TEZ-MAKALE SUNUMLARI
İlhadı Tartışmak: 15. Yüzyılda Zeyniyye Tarikatı Dervişlerinin
İbn Arabi Hakkındaki Düşüncelerinin Değişimi

• Cankat Kaplan

27 Eylül 2017

Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Metot: Osmanlı Arkeolojisi

• Reyhan Körpe

16 Kasım 2017

BİR KİTAP BİR YAZAR
İstanbul’daki Husûsi Mektepler (1873-1922)

• Nuri Güçtekin

12 Ağustos 2017

II. Selim Dönemi Osmanlı Diplomasisinin Ölçüt ve Çeperleri

• Güneş Işıksel

6 Kasım 2017

ŞEHIR-MAHALLE KONUŞMALARI
Bir Kitap Bir Yazar
Mahalle: Yeni Bir Paradigma Mümkün mü?

• İmre Özbek Eren

16 Eylül 2017

Tez-Makale Sunumları
Vîlâyet-i Rûm’un İnşası (15. Asırda Baniler-Vakıflar-Mimari Aktörler)

• Çağhan Keskin

21 Ekim 2017

Bir Kitap Bir Yazar
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Osmanlı Dünyasının Kadın Bânileri: Gülnuş Sultan

• Muzaffer Özgüleş

11 Kasım 2017

TARIH OKUMALARI - SEYAHATNAMELER
Habsburgların Entellektüel Diplomatı Busbecq ve Türk Mektupları

• Zahit Atçıl

25 Eylül 2017

Cankat Kaplan

İlhadı Tartışmak: 15. Yüzyılda
Zeyniyye Tarikatı Dervişlerinin
İbn Arabi Hakkındaki
Düşüncelerinin Değişimi

TEZ-MAKALE SUNUMLARI 178
27 Eylül 2017

Değerlendirme: Ahmet Özer
Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezinin düzenlediği tez/makale
sunumlarının Eylül ayı konuğu “İlhadı Tartışmak: 15. yy. Zeynîyye Tarikatı
Dervişlerinin İbn Arabî Hakkındaki Düşüncelerinin Değişimi” başlıklı yüksek lisans
teziyle Cankat Kaplan’dı.
Kaplan söz konusu tezinde, kısaca Kur’an ve Sünnet’in dışında hareket etmek
olarak isimlendirilebilecek olan “ilhad” kavramı bağlamında, Zeynîyye tarikatının
kurucu ismi Zeynüddin el-Hafî’den itibaren Zeynî dervişlerinin düşüncelerindeki değişimi tartışmaktadır. Kaplan’ın, öncelikle Zeynîyye tarikatı özelinde,
akabinde ise diğer tarikatları da içinde alacak şekilde daha genel olmak üzere

‘‘

Kaplan’ın, öncelikle
Zeynîyye tarikatı
özelinde, akabinde ise
diğer tarikatları da içinde

iki temel iddiası var: Birincisi ilhad kavramı tartışılabilir tarihsel bir kavramdır;

alacak şekilde daha

evrensel değildir. Coğrafi bölge, siyasi ve sosyal çevreye göre faklı anlamlar

genel olmak üzere iki

kazanabilmekte, bir yerde mülhid olarak nitelendirilebilecek olan kişi, bir başka

temel iddiası var: Birincisi

bölgede Şeyhü’l-ekber olarak tanımlanabilmektedir. İkinci iddia ise, tarikatların,
sanılanın aksine, düşünce bakımından tek tip bir mürit yetiştirmediğidir. Kaplan
müritlerin yerleştiği bölgede yerel dinamikleri esas aldıklarını, düşüncelerini buna
göre geliştirebildiklerini, hatta şeyhinin sözünün muhalifine olabilecek görüşleri
benimsediklerini ifade etmektedir.

ilhad kavramı tartışılabilir
tarihsel bir kavramdır;
evrensel değildir. Coğrafi
bölge, siyasi ve sosyal
çevreye göre faklı
anlamlar kazanabilmekte,

Buradan hareketle, oryantalist etkiyle de birlikte, tasavvuf tarihinin ortodoks-he-

bir yerde mülhid olarak

teredoks ikiliği altında incelenmesine itiraz eden Kaplan, düşüncelerin aynı tarikat

nitelendirilebilecek olan

içinde bile olsa farklılaşabildiğini, dolayısıyla bu ikili ayırımın dışında kalan isimleri

kişi, bir başka bölgede

anlamak için farklı bir yöntemin geliştirilmesi gerektiğini söylemektedir. Bu nok-

Şeyhü’l-ekber olarak

tada Kaplan tezinde temel olarak ilhadın Zeynî gelenek içerisinde tartışılabilir bir

tanımlanabilmektedir

hale geldiğini göstererek bu ikili ayrıma bir eleştiri getirmek olduğunu dile getirdi.
Zeynîyye tarikatı Şah Ruh döneminde, Sühreverdiyye tarikatının Herat’ta iskan
eden Zeynüddin el-Hafî’ye nisbet edilen koludur. Kısa zamanda geniş bir coğrafyaya yayılan Zeynîlik, Anadolu’ya Zeynüddin el-Hafî’nin halifesi olan 3 isim
yoluyla gelmiştir: Abdullatif Kutsî, Abdurrahman Merzifonî ve Şeyh Muhammed.
Söz konusu tez de, Anadolu’daki Zeynî dervişlerin ilhad hakkındaki düşünceleri
bağlamında ele alındığı için, bu bölgeye yoğunlaşmıştır.
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‘‘

Zeynüddin el-Hafî, Kaplan’ın iddiasına göre, İbn Arabî’yi eleştiren, onu bir mülhid
olarak gören gelenek içerisinde yetişmiştir. Eserlerinde kullandığı kavramlar bu

Tasavvuf tarihinin

tenkit geleneğinin kavramlarıdır. İbn Arabî hususunda ele alınan meseleler, yazarın

ortodoksi heteredoksi

ifadesiyle İbn Arabî’yi eleştirme yöntemidir. Bunlar; vahdet-i vücud, Firavunun

ikiliği altında

incelenmesine
itiraz eden Kaplan,
düşüncelerin aynı
tarikat içinde bile
olsa farklılaşabildiğini,

imanı, meratibu’l-vücud, hatmu’l-velaye ve kafirlerin cehennemdeki durumu.
Fakat bu noktada şunu belirtmekte fayda var; Kaplan, Hafî’nin eserlerinde
doğrudan İbn Arabî’nin mülhid olarak geçmediğini zikretmektedir. Zeynüddin
el-Hafî Herat’ta yazdığı ve amacının Müslümanları ilhad tehlikesine karşı uyarmak olduğu Menhecü’r-reşat adlı eserinde mülhidleri dört grupta incelemektedir:

dolayısıyla bu ikili

filozoflar, dehrîler, sofistler ve vücûdiyân. Bunlardan vücûdiyân, ilk üç grubun

ayırımın dışında kalan

tüm özelliklerini içinde bulunduran grup olarak tanımlansa da yazara göre bunlar

isimleri anlamak için

vahdet-i vücûd görüşünü savunanlardan başkası değildir. Dolayısıyla vahdet-i

farklı bir yöntemin

vücûd görüşünü benimseyenler mülhid olarak nitelenmektedirler. Fakat burada

geliştirilmesi gerektiğini

Kaplan ilginç bir noktaya daha değinmektedir. Mezkur eserde Hafî doğru yolda

söylemektedir.

olduğunu saydığı isimlerin sonunda İbn Arabî ismini vermektedir. Bu durum her

’’

ne kadar kafa karıştırıcı olsa da, Kaplan, İbn Arabî’nin ayrı tutularak takipçilerinin
üzerinden eleştirilmesi ve onların ilhad ile itham edilmesi yönteminin sıklıkla
rastlanılan bir durum olduğunu söylemektedir.
Hafî’nin Anadolu’ya gönderdiği halifeleri de ilhad konusunda şeyhleriyle hemfikirdirler. Fakat halifelerin müntesipleri Anadolu’da İbn Arabîci olarak bilinmektedirler. Bu durum Kaplan’ı tarikat içerisinde ilhadın tartışılabilir olduğu çıkarımına
götürmüştür. . Bunun yanı sıra ilhadın tartışılabilir olduğunu destekleyen iki
argüman vardır: Birincisi Abdüllatif Kutsî’nin Keşfü’l-itikad adlı eserinde, Hallac
ve Bayezid-i Bistâmî’yi hulul ve ittihada düşmekten dolayı yeren ifadelerinin
karşısında; Kutsî’nin en sevdiği halifesi Şeyh Vefa’nın Hallac’a hak vermesi ve
Bistâmî’den de övgüyle bahsetmesidir. İkincisiyse gerek Zeynüddin Hafî gerekse
Abdullatif Kutsî için ilm-i hurûfu kullanmak mülhid olmak için yeterli bir sebep
olmasına karşın Şeyh Vefa’nın Sâz-ı İrfan adlı eserinde hurûfu kullanmasıdır.
Kaplan, Zeynüddin el-Hafî’nin Anadolu’ya göndermiş olduğu Abdüllatif Kutsî’nin
ilhadın tartışılabilir olması noktasında bir geçiş figürü olduğuna da işaret etmektedir.
Fakat bu sonuca Kutsî’nin eserlerinden yola çıkılarak değil, yaptıklarından yola
çıkılarak ulaşılmıştır. Anadolu’ya gelince Sadreddin Konevi, Celaleddin Rumî, Şems-i
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Tebrizî’yi ziyarete gitmesi ve Kutsî’nin irşat faaliyetlerini Konevî’nin türbesinde
sürdürmesi yazara göre onu geçiş figürü yapmaktadır. Özellikle Anadolu’daki
sonraki dönem Zeynî olarak bilinen isimlerin içinde İbn Arabî hususunda müspet
tavır takınanlar ve hatta Ekberî olarak bilinen dervişler de bulunmaktadır.
Kaplan, tezin metodunu oluştururken çalışmış olduğu yedi Zeynî ismin İbn Arabî’ye
karşı tutumları üzerinden değerlendirme yaptığını belirtmektedir. Tarih boyunca

İbn Arabî’yi eleştirmenin artık bir yöntemi oluşmuştur. Menfi eleştirenler İbn
Arabî eleştirisini ilk defa gerçekleştiren İbn Teymiyye, Taftazanî ve İbn Haldun
gibi isimleri kendilerine referans alarak tenkit etmişlerdir. Müspet tavır takınanlar
da bu yolu izlemişlerdir. Yani dillendirilen meseleler, eleştiriler aynı; isimler farklı
olmuştur. 15. yüzyıl , yani Zeynîlerin de içinde bulunduğu dönem, İbn Arabî tartışmalarının zirvede olduğu dönemdir. Yukarıda zikri geçen beş mesele, aslında
İbn Arabî’yi eleştirme ya da destekleme noktasında kullanılan kavramlardır. Bu
yüzden Zeynüddin el-Hafî ve Abdüllatif Kutsî’nin, ismini doğrudan vermese de bu
kavramlarda İbn Arabî’den farklı düşünmesi ve muhaliflerini ilhad ile nitelendirmesi, Kaplan’a göre İbn Arabî’yi de mülhid olarak gördüklerine işaret etmektedir.
Aynı şekilde sonrasındaki Zeynî dervişlerin bu meselelerde daha müspet tavır
takınması ya da İbn Arabî’nin terminolojisini kullanmaları onları Ekberî çizgiye
çekmektedir. Bu durum ilhad noktasında tarikatın yaşamış olduğu değişimin
açık göstergelerindendir.
Reyhan Körpe

Tarih Araştırmalarında
Yeni Bir Metot: Osmanlı Arkeolojisi
Değerlendirme: Yusuf Ziya Altıntaş

TEZ-MAKALE SUNUMLARI 180
16 Kasım 2017

Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu’nda “Osmanlı
Araştırmalarında Yeni Bir Yöntem Olarak Osmanlı Arkeolojisi” konulu bir tebliğ
sunulmuştu. Tebliğ Osmanlı araştırmalarının yeterince kullanmadığı bir alan
olan arkeoloji sahasına eğiliyor ve yeni bir disiplin olan Osmanlı arkeolojisini
tanıtmayı hedefliyordu. Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi bu
tebliği vesilesiyle Tez-Makale sunumlarının Kasım ayı konuğu olarak Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Reyhan Körpe’yi misafir etti. Bu
sayede hem Sayın Körpe bir tebliğ süresinden daha geniş bir zaman diliminde
konuyu sunma imkanını elde etti hem de katılımcılar bu yeni akademik disiplin
üzerine birinci ağızdan bilgi sahibi olma ve konuyu müzakere imkanı buldular.
Sunumuna kısaca kendinden ve bu yeni disiplinin bir anabilim dalı olarak kuruluşundan bahsederek başladı Körpe. Tarihçi değil bir arkeolog olduğundan, bununla
birlikte üniversitede Eski Çağ tarihinde ders vermesi sebebiyle tarihçilerle bir
arada bulunup onların araştırma alanlarına girme şansı bulduğundan bahsetti.
Tarihçi meslektaşları saha çalışmalarında kendisine danışıyorlardı. Bu çalışmalarda
Osmanlı buluntularının arkeolojik yöntemlerle nasıl araştırılabileceğine, bu alanda
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neler yapılabileceğine dair çalışmalar yürütmüşlerdi. Nihayetinde 2014 yılında
Türkiye’de ilk defa Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Osmanlı Arkeolojisi
Anabilim Dalını kurdular. Programın isim babası ise kendi araştırmalarında saha
çalışmalarına önem veren ve ilk kez bu yönde çalışmalar yapılması gerektiğini
dillendiren merhum Halil İnalcık’tı. Körpe’nin verdiği bilgilere göre bu program

‘‘

halihazırda yüksek lisans ve doktora seviyesinde şu anki mevcut öğrencileriyle
eğitime devam ediyor ve ilk mezununu geçen sene vermiş durumda.
Neden böyle bir alanın eksikliği hissediliyor ve neden Osmanlı arkeolojisi üze-

Programın isim

rine eğilmek gerekiyordu sorusu Körpe’nin üzerinde durduğu bir meseleydi.

babası ise kendi

Körpe’ye göre ülkemizde arkeolojik çalışmalarda Prehistorik dönemden Bizans

araştırmalarında saha

çalışmalarına önem
veren ve ilk kez bu

yönde çalışmalar
yapılması gerektiğini

İmparatorluğu’nun sonuna kadar olan dönemin maddi kültür kalıntılarını arkeolojik yöntemlerle araştırıyor, bu araştırmalar neticesinde Roma, Antik Yunan,
Helenistik dönem ya da Bizans döneminin günlük yaşantılarına dair bilgi elde
edebiliyoruz. Bunların üretmiş oldukları çanak çömlekleri, bastıkları paraları, mi-

dillendiren merhum

mari yapılarının özelliklerini biliyor ve hangi döneme ait olduklarını çözebiliyoruz.

Halil İnalcık’tı.

Buna karşın çok büyük bir coğrafyaya ve zamana yayılmasına rağmen maalesef

’’

Osmanlı dönemiyle ilgili herhangi bir arkeolojik araştırma veya programın olmadığını görüyoruz. Halbuki Osmanlı coğrafyasında bugün bir şekilde Osmanlının
yaşam tarzından etkilenmiş otuzun üzerinde devlet var ve bu bölgeler arkeolojik
anlamda topraklarında Osmanlı dönemine ait pek çok kalıntı barındırıyor. Osmanlı
günlük/sosyal yaşamı ve buluntuları ile ilgili bilgimiz çok yetersiz ve bu döneme
ait herhangi bir seramiği, mimariyi, günlük yaşamdaki nesneleri, en iyi bilindiği
varsayılan ama aslında öyle olmayan sikkeyi dahi yeterince bilmiyoruz.
Selçuklu-Osmanlı dönemini konu edinen arkeolojik çalışma ve kazıların ancak
yakın bir dönemde başladığına işaret eden Körpe’ye göre bu dönemlere ait
arkeolojik materyali çoğunlukla yabancıların Türkiye’de, Yunanistan’da, Ege
adalarında, Balkanlarda ve Ortadoğu ülkelerinde yaptıkları kazılar ve çalışmalardan ediniyoruz. Bununla beraber çok geç kalınmış olmakla birlikte günümüzde
ülkemizde Osmanlı arkeolojisi diyebileceğimiz örnekler bulunuyor. Harput Kalesi,
Kırklareli Demirköy’deki Fatih dönemi dökümhanesi, Edirne Yenisaray, Eskişehir
Karacahisar gibi halen devam eden kazılar Körpe’nin bu bağlamda görseller
eşliğinde verdiği örneklerdi. Bu noktada dikkat çektiği bir sorun da kazılarda
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ortaya çıkan bir buluntunun yaklaşık yedi yüz yıllık Osmanlı döneminin hangi
dönemine ait olduğunun belirlenmesi meselesiydi. Bunun için alınması gereken
çok yol vardı. Körpe İstanbul’a ilişkin çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Buna
göre Saraçhane’de 1968 yılında Prof. Martin Harrison başkanlığında yapılan
kazıda Osmanlı dönemine ait buluntular çıkarılmış ve bu kazı arkeolojik anlamda İstanbul’da Osmanlı dönemine ait bir ilk olmuştu. Ayrıca yakın zamanda

Yenikapı kazılarında bulunan Bizans gemileriyle çok ilgilendiğimize, fakat diğer
taraftan Bulgaristan sularında yapılan sualtı arkeolojisi çalışmalarında Osmanlı
ticaret gemilerinin bulunduğuna dikkat çeken Körpe’ye göre aslında Marmara ve
Karadeniz kıyılarında çok sayıda Osmanlı gemi modelleri bulunuyor. Bu bağlamda
sualtı arkeolojisi Küresel ölçekte belli bir noktaya gelmiş durumda ve bu alan
bizim maalesef yine eksik olduğumuz bir çalışma sahası. Nitekim biz çok rahat
Yunan, Roma ve Bizans’a ait ticaret ve savaş gemilerini çizebiliyoruz, fakat şu
anda bir Osmanlı kadırgası veya ticaret gemisi hakkında bu kadar bilgimiz yok.
Ne yazık ki bunları araştıracak ekiplerimiz de yok.
Tüm bu eksiklikler Körpe’ye Türkiye’de amacı Osmanlı dönemi arkeolojisi çalışmaları olacak bir bölümün kurulması gerektiğini düşündürmüştü. Bu çerçevede
ilk defa Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde 2014 yılında kurulan Osmanlı
Arkeolojisi Anabilim Dalı, arkeoloji, sanat tarihi ve tarih olmak üzere üç ayak
üzerine oturtulmuştu. Bu üç bölüm aslında Osmanlı arkeolojisi için teknik bilgi,
malzemeyi tanıma ve dil gibi donanım araçları açısından birbirini tamamlayan
bölümlerdi ve ortak hareket etmeliydiler. Arkeoloji bölümü teknik anlamda yüzey
araştırması ve kazının nasıl yapılacağıyla ve değerlendirileceği ile ilgili teknik
bilgiler veriyordu. Tarih bölümünde Osmanlı tarihi ve Osmanlıca dersleri, sanat
tarihinde ise bunun malzeme bilgisi, yani küçük buluntuların değerlendirilmesi

‘‘

Osmanlı günlük/sosyal
yaşamı ve buluntuları
ile ilgili bilgimiz çok
yetersiz ve bu döneme
ait herhangi bir seramiği,
mimariyi, günlük
yaşamdaki nesneleri, en
iyi bilindiği varsayılan
ama aslında öyle

işleniyordu. Üç bölümden hocalar koordine edilmiş, yeni dersler oluşturulmuş ve

olmayan sikkeyi dahi

bu üç bölümden sınavla ve mülakat sonrasında öğrenci alınmaya başlanmıştı.

yeterince bilmiyoruz.

Diğer disiplinlerden gelenlere de bir yıl bilimsel hazırlık okutulmaktaydı. Verilen
dersler ve yürütülen tezler hakkında bilgiler sunan, disiplinler arası çalışmalar
yapılmasının hedeflendiğine, Osmanlıcaya, Osmanlı epigrafisine özellikle önem
verildiğine işaret eden Körpe, bu sayede yakın bir zamanda Türkiye’de Osmanlıca
bilen arkeologlar yetişeceğini belirtti.

’’

Osmanlı arkeolojisinin bir alt alanı olup Körpe’nin bizzat verdiği derslerden
biri de “savaş alanları arkeolojisi” başlığını taşıyor. Çanakkale muharebelerinin
cereyan ettiği, özellikle Gelibolu yarımadasındaki mekanlarda yürüttükleri siper
araştırmaları ve tabyalardaki çalışmalar, milimetrik ölçümde bulunan cihazlarla
yürütülüyor ve bu sayede detaylı haritalandırma yapılabiliyor. Körpe’ye göre savaş
alanı arkeolojisi, bir manada tarihte yazılmış olanların mekanda tamamlanmasıdır. Körpe’nin Osmanlı Arkeolojisi’nin geleceği ile ilgili dile getirdiği beklenti/
temennileri ise yakın bir zamanda, örneğin Osmanlı kahve fincanları üzerine
doktoralar, kahve fincanlarının kulp gelişimi üzerine yüksek lisanslar, Osmanlı
çatı kiremitleri, tuğlaları üzerine lisansüstü çalışmalar görebilmekti.

85
TAM

Türkiye
Araştırmaları
Merkezi

Nuri Güçtekin

İstanbul’daki Husûsi Mektepler
(1873-1922)
BİR KİTAP BİR YAZAR 74
12 Ağustos 2017

Değerlendirme: Betül Sezgin
Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen
Bir Kitap-Bir Yazar programının Ağustos toplantısını Nuri Güçtekin’i kitabı
İstanbul’daki Husûsi Mektepler (1873-1922)* münasebeti ile misafir ettik.
Konuğumuzla maarif tarihinin önemli, fakat arşiv kaynaklarıyla beraber yeterince ele alınmamış hususi mekteplerinin problem olarak nasıl çalışılması
ve konuyu ele alırken hangi noktalarına dikkat çekilmesi gerektiği ölçüleri

‘‘

üzerine konuştuk.
Osmanlı Devleti, kendisinden önce kurulmuş Türk devletlerinin meydana
getirdiği müesseselerden yararlanarak kendine özgü bir yapı inşa etmiştir.

Sanılanın aksine

Osmanlı Devleti’nin oluşturduğu eğitim sisteminin modernleştiği 19. yüzyıldaki

Müslüman mektepleri

mektepleri inceleyen bu çalışmada, Müslüman ve gayrimüslim mektepler

gayrimüslim

arasındaki ortaklıkları ve farklılıkları incelemiştir. Sanılanın aksine Müslüman

mekteplere göre daha

mektepleri gayrimüslim mekteplere göre daha az gelişmiş değildir. Eğitim

az gelişmiş değildir.

sistemlerine ve derslerine, ders hocalarına bakıldığında Müslüman mek-

Eğitim sistemlerine

teplerindeki eğitimin seviyesinin de benzer olduğu görülmektedir. Güçtekin,

ve derslerine,
ders hocalarına
bakıldığında Müslüman
mekteplerindeki eğitimin
seviyesinin de benzer
olduğu görülmektedir.

’’
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bu noktaları aydınlatmak için çok sayıda arşiv belgesi, hususi mekteplerde
çıkarılan dergi, gazete, kitap ve mekteplere ait nizamnameleri kullanmıştır.
Araştırmasının sınırlarını 1873-1922 yılları arasında, İstanbul’da kurulan
hususi mektepleri merkeze almıştır.
Osmanlı eğitim tarihini ve eğitim sistemini çalışmanın zorluğuna vurgu yapan
Güçtekin, bu konuda arşive dayalı çalışma yapılmadığı için bu alana yöneldiğini
belirtti. Yapılan maarif çalışmalarının genellikle salnameler üzerinden ilerlemesi, alan hakkındaki bilgiyi sınırlandırmış, bunun olabilmesi için dahiliye ve
hariciyenin belli bölümlerinin de belgelerine bakmak gerekmiştir. Bu hususlar
dikkat edilerek, üç bölümde kitabın iskeleti kurulmuştur.
Kitabın ilk bölümünde hususi mekteplerin yapısı, kurulma amaçları, sayısı,
idari ve öğrencileri ele alınarak nasıl teşkilatlandıkları ortaya konmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde, 1873-1922 yılları arasında İstanbul’da açılan hususi
mektepler, kuruluş tarihlerine göre listelenerek verilmiştir. Mekteplerin
kuruluş amacı, kim tarafından kurulduğu, maddi yönden bağlı olduğu kişi
* Kültür A.Ş., İstanbul, 2015.

veya kurumlar, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde teşkilatlarının olup olmadığı
hakkında bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca kurumların süreç içinde yaşadıkları
değişikliklere, bina yapılarına, derslerin içeriğine ve öğrencilerin eğitim dönemlerine de değinilmiştir. Hususi mektepler yoğun olarak sur içerisinde
bulunmaktadır. Özellikle Fatih, Kıztaşı, Nişantaşı semtlerinde, yani zengin
nüfusun yoğunlaştığı yerlerde kurulmuşlardır. Mekteplerin leyli ve meccani
eğitim sistemleri de ayrıca incelenmiştir. Bu hususta erkek yatılı öğrenci

‘‘

Mekteplerin
kurulmasında yer alan
kişilerin asker, yazar, şair
gibi sıfatlara nail olmaları
ve aynı zamanda
öğretmen olarak görev

sayısının kız yatılı öğrencilerden her zaman fazla olduğu görülüyor. Mektepler

yapmaları eğitime olan

birbirleriyle rekabet ederken farklı reklam faaliyetlerine girişmişlerdir. İsimlerini

inancı göstermektedir.

duyurabilmek için zamanının önemli isimlerini hoca olarak tayin etmek en
önemli kalite göstergelerinden biri. Bu rekabet ortamından dolayı müdürler
aktif olarak mekteplerin faaliyetlerinde yer almış, mektepteki öğrencilerin
girdikleri müsabakalar, kazandıkları başarılar ve madalyalar listelenmiştir.
Bunlar mektebin tanıtımında ve reklamında kullanılan araçlar olmuştur. İlginç

’’

bir husus: Belgelerde mekteplerde cemaatle namaz kılındığı, ders programlarının namaz vakitlerine göre ayarlandığı görülmektedir.
Son bölüm, mekteplerin yapmış oldukları faaliyetler üzerine yoğunlaşmakla
beraber, mali bütçeleri hakkında da bilgi vermektedir. Burada bu mekteplerin
sadece maddi çıkar için değil, eğitime verilen önemden dolayı kurulduğuna
dikkat çekilmiştir. Mekteplerin kurulmasında yer alan kişilerin asker, yazar,
şair gibi sıfatlara nail olmaları ve aynı zamanda öğretmen olarak görev yapmaları eğitime olan inancı göstermektedir. Güçtekin, Osmanlı Devleti’nin bu
mekteplere ayırdığı bütçenin çok düşük olduğunu belirtti. Bunda en büyük
etkenin savaşlar olduğunu düşündüğünü de ekledi. Hatta bu olumsuz etki
devlet mekteplerinde, öğretmenlerin maaşlarına da yansımış, vazifelerinden
istifa edip daha fazla gelir getirecek işlere yönelmelerine neden olmuştur.
Eğitim göz önüne alındığında hususi mekteplerle devlet mektepleri arasında
önemli bir fark yoktur. Bu mekteplerin tek farkı bütçelerinin devlet tarafından
karşılanmamasıdır. Hususi mekteplerden alınan diplomalar, devlet mekteplerinden alınanlara denktir. Zaten herhangi bir devlet kurumunda görev edinmek
isteyen devlet ve hususi mektep mezunlarının kurumların açtıkları sınava
girip başarılı olmaları gerekmektedir. Yalnızca, hususi mekteplerden mezun
olanlara çift diploma hazırlamak gerekmektedir. Bu belgelerden biri bakanlığa
gönderilirken diğeri kişinin başvurduğu kuruma gönderilip onay alınmak için
kullanılmıştır. Yani kişi öğretmen mektebi için muallimlik sınavına girecekse,
muallimlik kurumuna da diplomasını gönderip onay alması gerekmektedir.
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Güneş Işıksel

II. Selim Dönemi Osmanlı
Diplomasisinin Ölçüt ve Çeperleri
BİR KİTAP BİR YAZAR 74
6 Kasım 2017

Değerlendirme: Kadir Temiz
Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi’nce düzenlenen Bir Kitap Bir
Yazar programları çerçevesinde Kasım ayındaki konuğumuz İstanbul Medeniyet
Üniversitesi öğretim üyesi Güneş Işıksel oldu. Işıksel 2016 yılında Fransızca
olarak yayımlanan La diplomatie ottomane sous le règne de Selîm II : Paramètres
et périmètres de l’Empire ottoman dans le troisième quart du XVIe siècle başlıklı
kitabı çerçevesinde II. Selim döneminde Osmanlı diplomasisinin hem olaylar
üzerinden tarihi bir anlatısını hem de yöntem ve teori açısından diplomasi ile
ilişkili kavramların detaylı bir analizini yaptı. Kitap Işıksel’in ifadesiyle doktora
tezinin bir türevi olsa da ondan belirli farklılıkları olan bir çalışma. Işıksel sunumunu iki bölümde gerçekleştirdi. İlk bölümde çalışmanın yöntemi ve kaynaklarını
detaylı bir şekilde ele alırken ikinci bölümde kitabın içeriği hakkında bilgi verdi.
Öncelikle kendisini siyasi tarihçi olarak konumlayan Işıksel, çalışmanın ilk aşamasında konu ve dönem seçiminin oldukça önemli olduğunu belirtti. II. Selim
dönemi ile ilgili Don Volga seferi ve İnebahtı Savaşı gibi parça parça çalışmalar
olduğunu ancak bütün bir dönemi ele alan neredeyse hiçbir çalışma olmadığını
dile getiren Işıksel, II. Selim dönemiyle ilgili çalışma yapmadan önce dönemden
bağımsız bir şekilde diplomasi üzerine uzun bir çalışma dönemi geçirdiğini
ifade etti. Konuyla ilgili müellefata dair yaptığı çalışmaların hemen akabinde
bugün de siyasi tarih konusunda çalışmak isteyenlerin ilk başvurması gereken
ve en derli toplu kaynak olan mühimme defterlerini taradığını ifade etti. Yine
kaynaklar çerçevesinde önemli bir konuya değinen Işıksel, II. Selim dönemini
kendinden önceki dönemlere göre ciddi miktarda belge artışının olduğu bir
dönem olarak tanımladı Hem mühimme defterlerinin hem de elçi raporları
gibi diğer kaynakların yardımı ile II. Selim döneminin dış ilişkilerinde nasıl
kararlar alındığını neredeyse eksiksiz bir şekilde takip edebildiğini ifade etti.
Işıksel’e göre bu dönemdeki Osmanlı diplomasisi açısından hem iç kaynaklar
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hem de dış kaynaklar oldukça önemli çünkü her ikisi üzerinden farklı anlatılar
kurulabileceği gibi çapraz okumalarla elde edilen anlatıyı sınama imkanı da
ortaya çıkmaktadır.
Kaynaklar üzerindeki çalışmasının ardından olaylar örgüsünü tamamladığını
ifade eden Işıksel, asıl sorunun bu olay örgüsünü, kitabın da başlığında ifade
edildiği üzere, hangi çeper ve ölçütlerle ele alınabileceği sorunu olduğunu belirtti.

Bu çerçevede dönemlendirme sorununa değinen Işıksel, kitabın kapağındaki
Sokullu’ya ait mühre atıfta bulunarak bu dönemin gerçekten II. Selim dönemi
diplomasisi mi yoksa Sokullu dönemi diplomasisi mi olduğunun kolay bir cevabı
olmadığını ifade etti. Genellikle bu dönemle ilgili yazılan ikincil kaynaklarda
II. Selim’in bir gölge olduğunu düşünmemizi gerektiren anlatıların mevcut
olduğunu belirten Işıksel, kendisinin literatüre de bir katkı olarak II. Selim’in

‘‘

II. Selim’in tahta çıktığı
dönemden sonrasını ele
alan Işıksel, II. Selim’in
saltanatına bir savaşla

rolünü ortaya çıkarmaya çalıştığını belirtti. Ancak, sunum boyunca Işıksel’in

değil de iki büyük

ele aldığı konular arasında (Seferler, isyanlar, elçi raporları, sınır beylikleri ve

rakibi olan Habsburg

diplomasi vs.) II. Selim’in rolünü belirgin bir şekilde ortaya koyan bir örnek

ve İran ile barış yaparak

olaya değinilmedi. Bu çerçevede başlık konusuna da değinen Işıksel, Osmanlı
diplomasisinin belirli bir sultan veya sadrazam ile sınırlamanın çok da uygun
olmadığını ifade ettikten sonra kendisinin pratik bir tercihte bulunduğunu söyledi.
Yine başlıkta ifade edilen diplomasi kavramı ile ilgili olarak bu kelimenin hem
Osmanlı hem de bu dönem tarihi için tutarlı bir kavram olmadığını ifade eden
konuşmacı, aslında modern bir kavram olan diplomasi ile bu dönemi anlamaya çalışırken sürekli bu anakronizmi akılda tutmak gerektiğini vurguladı.
Hem Osmanlı hem de yabancı muhatapları açısından böyle bir kavramdan
ziyade “istimalat” ve “mudara” gibi iki kelime öneren Işıksel bu kavramların

başlamasının bu
dönemin diplomasi
karakterini de
gösterdiğini ifade etti.

’’

Osmanlı’da diplomasi için kullanılabileceğini ifade etti. Osmanlı diplomasisi
yoktu tezini savunanlara göre diplomaside esas olan karşılıklılık ilkesidir yani
birbirini karşılıklı tanıma esastır. Osmanlı uzun süre dışarı elçi göndermiyorsa, ki
II. Selim dönemi de buna dahildir, bir diplomasi olduğunu nasıl iddia edebiliriz?
Işıksel’e göre kitabın temel sorusu da böylece ortaya çıkmış oluyor. Diyelim ki
Osmanlı böyle bir karşılıklılık tanımıyor, diğer devletlerin elçilerine iyi davranmıyor ama sonuç olarak Osmanlı’nın kendine ait sınırları dışında kalan bir alan
var ve o alanla bir şekilde ilişkiye geçiyor. Işıksel kitap boyunca bu ilişki tarzını
sorgulayarak Osmanlı diplomasisinin II. Selim dönemindeki izlerini sürüyor.
Işıksel’e göre çalışmanın en önemli katkılarından biri Osmanlı’nın bu dönemdeki bütün sınırlarını el alan bir çalışma olmasıdır. Literatürde hem
Avrupa hem Fas hem İran ile ilişkilerini ele alan bir çalışma yok. Dolayısıyla
böyle bir çalışmada sadece Osmanlı değil aynı zamanda Osmanlı’nın dış
ilişkiye geçtiği ülkelerin de diplomasisi hakkında düşünmek gerekiyor.
Işıksel sunumun ikinci bölümünde daha çok kitabın içeriğinden bahsetti. 16.
Yüzyılın üçüncü çeyreği olarak tanımladığı bu dönemin siyasi ve diplomatik
ilişkilerini ele alarak hem II. Selim öncesi hem de II. Selim sonrası Osmanlı
diplomasisinin seyrini çizdi. Sonraki bölümde II. Selim’in tahta çıktığı dönemden sonrasını ele alan Işıksel, II. Selim’in saltanatına bir savaşla değil de iki
büyük rakibi olan Habsburg ve İran ile barış yaparak başlamasının bu dönemin
diplomasi karakterini de gösterdiğini ifade etti.
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Üçüncü bölümden itibaren somut diplomatik gelişmeleri ele alan Işıksel, II.
Selim döneminde barışın savaşın yerine ikame edilen bir kavram olarak ortaya
çıktığını söyledi. Dönemin siyasi tarihinde en önemli gelişmelerden biri olan
Don Volga seferine değinen Işıksel bu seferin bilinmeyen bazı yönlerinden
bahisle, seferin aslında II. Selim döneminde gerçekleştirilen zorunlu bir sefer
olduğunu ve Fas ya da Açe gibi bölgelere de seferler planlandığını ancak Don

‘‘

Volga’da karar kılındığını ifade etti.
Son olarak siyasi müzakereler çerçevesinde Osmanlı’nın bu dönemdeki baş
müttefiki Fransa ile olan ilişkilerini ele aldığını belirten Işıksel, bilinenin aksine

Diplomasinin araçlarını

diplomatik ilişkilerin o kadar da iyi olmadığını söyledi. Mesela bu dönemde

ele alan Işıksel, Osmanlı

Fransa’nın Osmanlı’dan toprak talebine karşı Osmanlı’nın başarılı bir şekilde

mutfağı üzerinden
ilginç verilere ulaştığını
belirtti. Mesela mutfak
defterlerinde elçilere
verilen ödeneklerden

hangi elçiye ne kadar

konuyu Avrupa içi dengelere yönelterek kendisine ait bir toprak yerine Fransız
prensinin Lehistan kralı olmasını sağladığını dile getirdi. Ancak bu konuda yaptığı
çalışmaların kitabın asıl sorusu olan Osmanlı diplomasisi hakkında fazla bilgi
vermediğini de sözlerine ekledi. Ardından bütün bu anlatılan hikayeyi toparlayan
bir bölüm olduğunu belirten Işıksel, bu bölümde Osmanlılarda diplomasinin

önem verildiğinin tespit

karşılığı olan bir kelime olmadığını ancak ona benzeyen ve büyük ölçüde

edilebildiğini vurguladı.

Osmanlı’nın dış ilişkilerini tanımlamak amacıyla kulanılan dostluk koşulları

’’

gibi tamlamalar olduğunu belirtti. Bunu daha iyi anlamak için Osmanlı’nın
dünyayı ya da kendi dışındaki gelişmeleri nasıl anladığı ve onlarla nasıl ilişkiye
geçtiği üzerine düşünmek gerektiğini ifade etti. Bu çerçevede diplomasinin
araçlarını ele alan Işıksel, Osmanlı mutfağı üzerinden ilginç verilere ulaştığını
belirtti. Mesela mutfak defterlerinde elçilere verilen ödeneklerden hangi elçiye ne kadar önem verildiğinin tespit edilebildiğini vurguladı. Bunlar dışında
Osmanlı’nın elçi göndermemesine rağmen sınır beyliklerine bir ruhsat vererek
dış ilişkilerde merkezin dışında ayrıca bir müzakere alanı da ortaya çıkardığını
belirten Işıksel, Kili ve Akkerman sancakbeyinin Lehistan, Budin beylerbeyinin
Viyana, Bosna beylerbeyinin Venedik ve Erzurum beylerbeyinin İran ve Mısır’ın
da Kızıldeniz etrafındaki Hıristiyan krallıklarla ilişkileri yönlendirdiğini söyledi.
Bu tarz bir diplomasinin yapıcısı ya da yönlendiricisi kimdi sorusuna da bu
dönem çerçevesinde Sokullu cevabını veriyor Işıksel.
Bu sınır beyliklerindeki idari ve siyasi yapılanmayı da etkiliyor çünkü bu bölge-
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lere genelde Sokullu’nun güvenebileceği akrabaları veya çok yakınları atanıyor.
Sonuç olarak Işıksel bu dönemdeki Osmanlı diplomasisini anlamak için iki kelime
öneriyor. Bunlardan birincisi “istimalat” kelimesidir. İstimalat vermek bir çeşit
ikna etme çabası olarak tanımlanabilir ve özellikle sınır beyleri ile ilişkilerde
çok sık kullanılıyor. İkinci kelime ise “mudara.” Mudara durumu idare etmek
veya karşı tarafı idare etmek anlamında kullanılan bir kelime. Semantik olarak

bakıldığında müzakere kelimesine çok uzak değildir. Son olarak sözü Sokullu
Paşaya getiren Işıksel, Sokullu’nun bu dönemde Osmanlı diplomasisini başından
sonuna kadar yönettiğini ifade etti. Özellikle sınır diplomasisinde merkezin
(İstanbul’un) o sınırı kontrol edebilme gücüne bağlı yetkileri dayatabilmesi
için güvenebileceği adamların olması gerekir. Bu dönemde sınır beyliklerinde
Sokullu tam da bu boşluğu dolduran bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç
olarak, Işıksel’e göre bu dönemde Osmanlı diplomasisini net bir şekilde görünür
kılan ve merkez-çevre ilişkilerini de belirleyen bu sınır diplomasisiydi.
İmre Özbek Eren

Mahalle: Yeni Bir Paradigma
Mümkün mü?
Değerlendirme: Serhat Aslaner

ŞEHİR-MAHALLE KONUŞMALARI 1
BİR KİTAP BİR YAZAR 73
16 Eylül 2017

Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi “Şehir ve Mahalle
Konuşmaları” başlığı altında Eylül 2017 – Mayıs 2018 arasında ve ayda bir
defa gerçekleştirilecek olan yeni bir konuşma serisi başlattı. Şehir ve mahalleyi tarihi, mimari, sosyal ve kuramsal çerçevelerde ele alan sunumlara yer
verilecek bu konuşma serisinin ilk oturumunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi öğretim üyesi İmre Özbek Eren’i ağırladık ve kendisinden Mahalle
Yeni Bir Paradigma Mümkün mü? başlıklı kitabı üzerine bir sunum dinledik.
Eren, mahalle konusu üzerine yoğunlaşmasında rol oynayan etkenleri sayarken henüz dokusunu yitirmemiş bir mahalle ortamında büyümüş olmasını,
korumacılığa meyilli bir karaktere sahip olmasını, doktorada ve sonrasında
yaptığı çalışmaları zikretti. Öte yandan, bu kitabın ortaya çıkış sürecini hızlandıran esas unsur ise üniversite bünyesinde İstanbul’un farklı bölgelerindeki
(Arnavutköy, Çukurbostan, Yel Değirmeni, Çengelköy, Fikirtepe, Kozyatağı)
mahallelerde yaptıkları ve “mahalle nedir” sorusuna yoğunlaştıkları anket
çalışması olmuş. Zira mahalle olgusuna kuramsal bir yaklaşım geliştirme
arayışı bu alan araştırması sonrasında yoğunlaştığı çalışmaların bir sonucu
olarak ortaya çıkmış ki bu anketin sonuçlarına kitabın son bölümünde de
yer vermiş.
Küreselleşmenin dünyayı küçültmesine ve uzamımızı büyütmesine mukabil
kendi karşıtlığını da oluşturduğunu dolayısıyla eş zamanlı olarak yerele verilen
önemin (ve bu çerçevede mekan ve mahallenin de) arttığını belirten yazar,
sürdürülebilir mahalle yenileşmeleri, sürdürülebilir komşuluk planlamaları
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‘‘

gibi hususlarda yapılan çalışmaların sayısında önemli bir artış gözlemlendiğinin altını çizdi. Kendisinin kaçınılmaz olarak konuyu bir mimar gözüyle

Yarına dair bir şey

ele aldığını ancak planlama, tasarım, mekan sosyolojisi, yerel yönetimler ve

söyleyebilmek için

sosyal bilimlerin pek çok branşının da meseleye ilgi duyduğunu ve duyması

soyutlamalar yapmak,
“mahalle”yi teşkil eden
her bir öğenin soyut ve

kavramsal bir düzeyde
ele alınması ve ona
vücut veren değerlerin
tespit edilmesidir.

’’

gerektiğini belirten İmre Özbek Eren’in temel sorusunu “mahallenin güncel
portresi ne olmalıdır? Mahallenin geleceğine veya geleceğin mahallesine
dair neler söyleyebiliriz? Ve bunu nasıl yapabiliriz? ” soruları teşkil ediyor. Mahalleyi bu sorular çerçevesinde ele alırken Eren, Thomas Kuhn’un
“paradigma” ve Sabri Ülgener’in “zihniyet” kavramlarından yararlanıyor.
Bu bağlamda yapılması gereken, toplumsal bellekte hâlâ varlığını canlı bir
şekilde koruyan mahalleyi olduğu gibi bugüne taşımak değil, yeni bir paradigma kurmak ve yeni paradigma çerçevesinde yeni bir inşa faaliyetine
girişmek. Bunu yaparken de mahalleyi her şeyden önce bir “zihniyet”in
ürettiği sistem, bir değerler sistemi olarak ele almak gerekiyor. Hiç kuşkusuz
bunları yapabilmek için de eski mahalleyi yakından tanımak gerekiyor. Ancak
Eren’in altını çizdiği husus bu noktada bir öykünme ve nesneleştirme tavrından şiddetle kaçınmanın ve buna mukabil geçmişe yaslanmanın gerektiği
oluyor. Bu aşamadan sonra günümüzün mahallesini tartışabilmek ve inşa
edebilmek için yapılması gereken ise soyutlamalar yapmak. Yarına dair bir
şey söyleyebilmek için soyutlamalar yapmak, “mahalle”yi teşkil eden her
bir öğenin soyut ve kavramsal bir düzeyde ele alınması ve ona vücut veren
değerlerin tespit edilmesidir. Yeni ve sürdürülebilir bir mahalle paradigması
oluşturabilmek için gözden kaçırılmaması ve hesaba katılması gereken bir
başka boyut ise güncel dinamikler, güncel hayat tarzları, tezahürler. Eren’e
göre ancak bu iki olgular ve bulgular bütününü anlamlı bir bağlam içerisine
bir araya getirerek ve derin tahlillere (senteze değil) tabi tutarak günümüz
için yeniden bir “mahalle” üretiminden bahsedebiliriz.
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Çağhan Keskin

Vîlâyet-i Rûm’un İnşası (15. Asırda
Baniler-Vakıﬂar-Mimari Aktörler)
Değerlendirme: Serhat Aslaner

ŞEHİR-MAHALLE KONUŞMALARI 2
21 Ekim 2017

İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi ile Bilim ve Sanat
Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi ortaklığında yürütülen Şehir ve Mahalle
Konuşmaları toplantı serisinin Ekim ayında gerçekleştirilen ikinci oturumunda
Çağhan Keskin’in “Vîlâyet-i Rûm’un inşası (Baniler-Vakıflar-Mimari Aktörler):
Yörgüç Paşa Ailesi’nin Mimari Etkinliği (1429-1494)” başlıklı doktora tezini
dinledik.
Çağhan Keskin Amasya’nın fethi ile ortaya çıkan ve daha ziyade Tokat-AmasyaSivas hattını ihtivan eden Vilayet-i Rûm’un 1390’dan sonra teşekkül ettiğini,
bölgedeki inşa faaliyetlerinin ise –Fetret devrinin ardından– 1413’ten sonra
başladığını ifade ederek sunumuna başladı. Bu inşa sürecinin aktörleri aynı
zamanda bölgenin hakimi konumundaki Yörgüç Paşa ve ailesi.
Esas itibarıyla bir mimarlık tezi olan, Yörgüç Paşa ve aile efradının vilayet-i
rûmda inşa ettirdikleri binaları mimari özellikleri itibari ile ele almayı amaçlayan
Keskin’in tezi, bu konuyu geniş bir tarihi bağlamda ele almasıyla da dikkat
çekiyor. Yörgüç Paşa ve ailesinin hikayesi, ilişkileri, siyasi ve ekonomik
nüfuzları, vakfiyeleri gibi konuları da elen alan çalışma bu haliyle bir tarih
tezi hüviyetine de sahip.
Yörgüç Paşa’nın kökenine dair yaptığı araştırmalarda net bir bilgiye ulaşamadığını
ancak eldeki bulguların onun bir mühtedi olduğuna işaret ettiğini belirten
Keskin’e göre Yörgüç Paşa meşhur Amasya Tarihi müellifi Hüseyin Hüsameddin
Efendi’nin bahsettiği gibi bir Türk şeceresine sahip olmadığı değil. Ayrıca Tayyip
Gökbilgin hocanın aktardığının aksine babasının ismi Mehmet değil, Abdullah.
Bu bağlamda Keskin, ailenin kendisini (mühtedilerin piri diyebileceğimiz) Gazi
Mihal’e dayandırmasını da bir gösterge olarak değerlendiriyor. Yörgüç Paşa’nın
yanı sıra; eşi Şah Bula Hatun, oğulları Mustafa Bey ve Molla İsa Bey, Mustafa
Beyin oğlu Hasan Çelebi ve Yörgüç Paşa’nın kardeşi Hızır Paşa ve onun oğlu
Mehmet Paşa tezde ele alınan önemli isimler arasındalar.
Fetret Devri kaynaklarında göremediğimiz Yörgüç Paşa’nın Amasya’da ismine
ilk kez 1416’da Gümüş Paşa Medresesi Vakıf şahitleri arasında tesadüf
ediyoruz. Paşa’nın 1421’den sonra Bursa’da yerel aşiretlerle Osmanlı lehine
mücadele ettiğini, daha sonra Vezirköprü, Havza, Samsun bölgesinin fethini
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gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yörgüç Paşa, 1430’lu yıllarda uluslararası
siyasette ismini duyurmaya başlıyor ki bu tarihlerde Memluk kaynaklarında da

‘‘

Hızır Paşa’dan sonra
idareyi ele alan oğlu
Mehmet Paşa’nın
yönetiminin Yörgüç
Paşa’dan sonra ailenin en
etkili dönemi olduğunu
ifade ediyor.

’’

kendisinden bahsedildiğini görüyoruz. 1436’da sultanla arası bozulan Yörgüç
Paşa Edirne’ye sürülüyor/çağrılıyor. Burada ne kadar kaldığı bilinmemekle
birlikte 1442’de Amasya’da vefat ediyor. Yörgüç Paşa’nın vefatını müteakip
yönetime kardeşi Hızır Paşa getiriliyor. Hızır Paşa’nın kaynaklarda Yörgüç
Paşa’nın oğlu olduğu bilgisi geçse de vakfiyelerde kardeş olduğunun açık
şekilde belirtildiğini söyleyen Keskin, Hızır Paşa’nın etkili bir şahsiyet olmadığını
bununla birlikte Hızır Paşa’dan sonra idareyi ele alan oğlu Mehmet Paşa’nın
yönetiminin Yörgüç Paşa’dan sonra ailenin en etkili dönemi olduğunu ifade
ediyor. Mehmet Paşa; 1481’de Semendire sancak beyi, 1482’de Rumeli
beylerbeyi, 1483’te Kubbealtı veziri, 1485’te Şehzade Ahmet’in lalası oluyor
ve ardından vilayet-i rûm beylerbeyi olarak Amasya’ya gönderiliyor.
Yörgüç Paşa ailesinin çeşitli cami ve mescitler için düzenlediği vakfiyelerin
yanında esas itibarıyla altı büyük vakıf kurduğunu (Amasya’da Yörgüç Paşa
Külliyesi Vakfı, Havza’da Mustafa Bey Külliyesi vakfı, Amasya Şahkulu Hatun
Vakfı, Amasya Hızır Paşa Külliyesi Vakfı ve Mehmet Paşa Külliyesi Vakfı) ve
iki yüze yakın köyün malikane hissesinin bu vakıflara devredildiğini belirten
Keskin’in cevaplamaya çalıştığı sorulardan birisini de bu vakıf motivasyonun
arka planında hangi saikler olduğuydu. Dini kaygı ve gerekçelerin bu süreçte
önemli bir etken olduğunu ancak bunun dışında siyasi ve ekonomik kaygıların
da etkili olabileceğini belirten Keskin bu tezini şu şekilde temellendirmeye
çalıştı: Yörgüç Paşa ve Mustafa Bey, vakfiyelerinin yapılarını 1430’da inşa
ettirmiş olmalarına rağmen vakfiyelerini 1437’de düzenlettiriyorlar. Vakfiyelerin
düzenlendiği tarih ise Paşa’nın Edirne sürgünü ile örtüşüyor. Öte yandan
Yörgüç Paşa’nın hakimiyetini tehdit eden harici unsurların (Karamanoğulları
ve Akkoyunlular) Müslüman olmaları da olası bir mağlubiyet durumunda
vakıf mallarına dokunulmayacağı önkabulü de bu süreçte etkili olmuş olabilir.
Vakıfların evlatlık vakıflar olarak düzenlenmiş olması da ekonomik kaygıların
devreye girmiş olabileceğine dair başka bir işaret olarak değerlendirilebilir.
Keskin Yörgüç Paşa aliesinin takriben seksen yıllık bir sürede yaptırdığı binaları (Samsun, Vezirköprü, Kavak, Havza, Lâdik, Gümüş, Amasya, Sonisa,
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Niksar, Tokat, İskilip ve Tosya bölgesine yayılmış yüz yirmi civarında yapı)
dini yapılar, iktisadi yapılar, özel mülkler ve aileye atfedilen eserler olarak
katalogladığını ve bunları strüktürel özellikleri, tipolojileri, malzemeleri, yapı
elemanları, tezyini unsurları ve yazıları bakımından ele aldığını belirtti.

Muzaffer Özgüleş

Osmanlı Dünyasının Kadın Banileri:
Gülnuş Sultan
Değerlendirme: Eşref Kalender
Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi ve İstanbul Şehir Üniversitesi
Şehir Araştırmaları Merkezi işbirliğiyle yürütülen Şehir-Mahalle Konuşmalarının
Kasım ayında gerçekleştirilen üçüncü oturumunda “Osmanlı Dünyasının Kadın
Banileri: Gülnuş Sultan” başlıklı sunumuyla Muzaffer Özgüleş’i dinledik. Özgüleş’in,
esas itibariyle mimarlık tarihi anabilim dalında yaptığı doktora tezine dayanan,
bununla beraber bir yıllık bir çalışmanın ardından revizyonlarla The Women who
Built the Ottoman World: Female Patronage and the Architectural Legacy of Gülnuş
Sultan ismiyle basılan kitabına dayanan sunumda genel olarak Osmanlı kadın
sultanlarının inşa faaliyetlerinden, özel olarak ise Gülnuş Sultan’ın hayatı ve
inşa/onarım sponsorlukları tartışıldı. Konuşmasına Osmanlı’nın kadın banilerinin,
yakın geçmişteki birkaç çalışma dışında belirli ön yargılar nedeni ile göz ardında
kaldığını fakat akademik çalışmalar açısından çok verimli bir alan olduğunu belirterek başladı Özgüleş. Keza Gülnuş Sultan’ın da Hürrem ve Kösem Sultan gibi
figürlerin gölgesinde kaldığı için hak ettiği ilgiyi görmediğini söyleyen Özgüleş’in
çalışması söz konusu boşlukları doldurmaya dönük olarak atılmış önemli bir
adım olarak göze çarpıyor.
Osmanlı kadın banileri açısında Hürrem Sultan’ın bir dönüm noktası teşkil ettiğinin
altını çizen Özgüleş bu hususu şöyle açıkladı: Hürrem Sultan öncesindeki hanım
veya valide sultanlar şehzadeleri ile birlikte sancaklara gidiyorlardı. Dolayısıyla
yapı faaliyetleri de bu bölgelerde görülüyordu. Öte yandan bu dönemde valide
sultanlar daha ziyade oğullarının itibarlarını pekiştirmek, iktidarlarına zemin
hazırlamak için bu faaliyetler içerisinde rol alıyorlardı. Şehzadelerle sancağa
gitme geleneğini ilk defa ve kalıcı bir şekilde bozan ise Hürrem Sultan oluyor ve
biz Hürrem Sultan’dan itibaren İstanbul’da valide ve hanım sultanların yapılarını
görmeye başlıyoruz. Bu tarihten itibaren artık padişah eş ve anneleri çocuklarının
iktidarını desteklemek için değil, saltanatı temsil etmek için yapısal faaliyetlerin
içerisinde yer almaya başlıyorlar (Hürrem, Kösem, Nurbanu, Safiye, Hatice Turhan ve elbette Gülnuş sultanlar öne çıkan isimler). Bu yeni dönem literatürün
kadınlar saltanatı olarak adlandırdığı devir ile örtüşmektedir. Özgüleş’e göre I.
Ahmet devrinde tahta çıkma usulünün değiştirilerek “ekber evlat” sistemine
geçilmesi, haseki ve valide sultanların etki ve önemlerini artıran bir başka husus olarak dikkat çekiyor. Kadınlar saltanatı olarak adlandırılan dönemin temel
karakteristiklerinden birisinin de inşa faaliyetleri açısından padişahlar ile valide
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‘‘

Özgüleş, kadınlar
saltanatı olarak
adlandırılan
dönemin temel
karakteristiklerinden
birinin de inşa
faaliyetleri açısından
padişahlar ile valide
sultanlar arasında bir
rol değişimi yaşanması
olduğunu söyledi.

’’
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‘‘

sultanlar arasında bir rol değişimi yaşanması olduğu ve bu dönemde padişah
ismiyle anılan yapılara rastlanılmamasına işaret eden Özgüleş, bu durumun al-

Hürrem Sultan’dan

tında yatan temel sebebin ganimet kazanılmaksızın yapılan Sultan Ahmet Camii

itibaren İstanbul’da valide

Külliyesinin inşa sürecinde yaşanan meşruiyet tartışmaları olduğunu ve bu rol

ve hanım sultanların

yapılarını görmeye
başlıyoruz. Bu tarihten
itibaren artık padişah eş

değişikliğinin 17. yüzyıl boyunca sürdüğünü belirtti (Kösem Sultan Çinili Külliyesi,
Nurbanu Sultan Atik Valide Külliyesi, Hatice Turhan Sultan Yeni Cami Külliyesi).
“Saltanatlı kadınlar” halkasına dahil olmakla beraber ve belki de/hatta son

ve anneleri çocuklarının

halkası olmakla beraber, 17. yüzyılın ikinci yarısının tarih yazımında “gerileme”

iktidarını desteklemek

dönemi ile örtüştüğü için araştırmalardan nasibini yeterince alamaması Gülnuş

için değil, saltanatı

Sultan’ın da bir ölçüde karanlıkta kalmasına yol açmış. IV. Mehmet döneminde

temsil etmek için yapısal

haseki sultan (1664-1687), II. Mustafa ve III. Ahmet dönemlerinde valide sultan

faaliyetlerin içerisinde

(1695-1715) olarak sarayın en nüfuzlu (padişahla birlikte av partilerine ve se-

yer almaya başlıyorlar.

ferlere katılması hasebiyle de muhtemelen en sıra dışı) kadınlarından birisi olan

’’

Gülnuş Sultan’ın inşa, dönüşüm ve onarım faaliyetleri itibariyle seleflerinden hiç
de geride kalmadığını Özgüleş’in ilgili çerçevede anlattıkları sayesinde görmek
mümkün. Doğrudan sadrazam atamalarına müdahil olması, ordu için hazırlanan bir alemin üzerine isminin yazılması gibi arşiv verilerinin yanı sıra dönemin
kroniklerinde de (Silahdar Tarihi, Raşit Tarihi) rastlanan örnekler Gülnuş Sultan’ın
nüfuzu ve etkinliği hakkında fikir verirken onun yapı faaliyetlerinin -sadece- bir
listesi de neden “kadınlar saltanatı”nın son halkası olduğunu ortaya koyacaktır.
1. 1672 Kamaniçe (Ukrayna’da Kamianets-Podolski) seferinden sonra camie
çevrilen Saint Nicholas kilisesi (Osmanlı tarihinde ilk ve son defa bir haseki
sultanın ismi kiliseden camie çevrilen bir yapıya veriliyor).
2. Mekke’da imaret ve darüşşifa (Daha önce sadece Hürrem Sultan Mekke gibi
muteber bir yerde bir inşa faaliyetinde bulunmuştu).
3. Valide sultanlığının hemen başında Sakız adasının tekrar fethi münasebetiyle
camie çevrilen kiliselerden birisine onun ismi veriliyor (1695).
4. Edirne’de namazgahlı bir çeşme (1696).
5. Galata’da Yeni Cami (1696): Özgüleş’in arşiv kayıtlarından pek çok detayını
ortaya çıkardığı ve Galata’nın ilk ve tek saltanat camii olan bu yapı bugün
Hırdavatçılar Çarşısının bulunduğu alanda, kendisinde önce tahrip olan Saint
Fransizco Kilisesinin yerine yapılmış. Mimari açıdan Gülnuş Sultan’ın talebiyle
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Arap camiine benzeyen bir üsluba sahip olan cami 20. yüzyıl başında atıl hale
gelmiş ve Menderes döneminde ortadan kaldırılmış.
6. 1699’dan itibaren muhtelif tarihlerde Galata’da beş çeşme.
7. İznik’te Hersek ve Boyalıca arasındaki kaldırım ve köprüler.
8. Cezayir’in Oran şehrinde kiliseden dönüştürülme bir camii.

9. Edirne, Menemen, Mekke, Kastamonu, Anadolu Hisarı, Kestel’de bulunan
bazı yapılarda tamiratlar.
10. Üsküdar’da Yeni Valide/Valide-i Cedid Camii: Kadın banilerin Üsküdar’a
duydukları ilginin devamı mahiyetinde telakki edilebilecek olan bu külliye aynı
zamanda Gülnuş Sultan’ın muhtemelen intisap ettiği Celveti Şeyhi Divitçizade
Mehmed Efendi’ye (v. 1679) yakın olma arzusunun (vasiyetinde bu arzusunu
açık bir şekilde belirtmiş Gülnuş Sultan) da bir tezahürüdür. Dolayısıyla bu külliyenin yerini bugün Şeyh Mustafa Devati Camii olarak adlandırılan yapı tayin
etmiştir. Bu camii, aynı zamanda müteakip yıllarda Osmanlı mimari üslubuna
damga vuracak olan barok tarzının ve lale devri bezemelerinin ilk örneklerinin
görülmesi itibariyle de ayrıca bir önemi haizdir.
Zahit Atçıl

Habsburgların Entelektüel
Diplomatı Busbecq ve Türk
Mektupları

TARİH OKUMALARI 112 - SEYEHATNAMELER 6
25 Eylül 2017

Değerlendirme: Yusuf Ziya Altıntaş
Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezinin Tarih Okumaları toplantıları
çerçevesinde seyahatnameler üzerine düzenlediği program serisinin altıncı konuğu
Zahit Atçıl oldu. Konuşma Habsburgların entelektüel diplomatı Ogier Ghiselin de
Busbecq’in (1522-1592) Osmanlı topraklarına gelişinin ve kaleme aldığı eseri olan
Türk Mektupları’nın hikayesi üzerine gerçekleşti.
Öncelikle Busbecq’in hayatından kısaca bahseden Atçıl, tahminen 1522’de bugün
Fransa Belçika sınırında buluna Comines adlı bir bölgede doğan Busbecq’in ailesi,
çevresi, aldığı temel ve üniversite eğitimi, geliştirdiği dostlukları hakkında bilgiler
verdi. Kral Ferdinand’ın hizmetine girişi, 1554 yılındaki ilk elçilik görevi ve 1555
yılı Ocak ayında Osmanlı topraklarına, İstanbul’a gelişinden bahsetti. Busbecq bu
seyahatini, gelişinden 1562 yılına kadar Osmanlı topraklarında kalışını, yaşadıklarını,
gördüklerini Türk Mektupları adlı eserinde anlatacaktı.
Busbecq’in Osmanlı topraklarına ne için ve hangi misyon ile geldiği sorusu üzerinde duran Atçıl’a göre ilk geliş sebebi biraz karmaşıktı ve sorun esas itibariyle
dönemin tartışmalı bir meselesi olan Macaristan’ın Mohaç sonrası durumuyla
ilgiliydi. 1540’larda Habsburglar ile Osmanlı arasındaki diplomatik ilişkilerin detayları
bu noktada önem taşıyordu. 1547’de iki devlet arasında yapılan ve kuzeyindeki
küçük bir kısmı hariç Macaristan’ın Osmanlı’ya bırakıldığını içeren bir anlaşma söz
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konusuydu. Fakat Habsburglar bu dönemlerde Osmanlı’nın aynı zamanda doğu
seferleriyle meşgul olmasından aldıkları cesaretle Macaristan’ın güneyinde bulunan
Erdel/Transilvanya topraklarını işgal etmişlerdi ve bunu Osmanlı’ya kabul ettirmeye
çalışıyorlardı. Bu çerçevede Busbecq’in ilk geliş nedeni Habsburgların bu konuda
Osmanlıyı ikna etmek üzere gönderdikleri geniş çaplı bir heyete, tecrübeli olduğu

‘‘

ve ikna kabiliyetinin yüksek olduğu düşüncesiyle dâhil edilmesiydi.
Atçıl konuşmanın devamında Türk Mektupları’nın kitap olarak nasıl bir serüven
yaşadığı ve içeriği üzerinde durdu. Buna göre kitap esasen dört mektuptan oluş-

Diğer taraftan entrikalara

makla birlikte yapılan araştırmalar bu mektupların, kitap olarak yayınlanmadan

varan detay bilgilere

önce kaleme alınan metinler olduğunu ortaya koyuyordu. Eserin İlk baskısı 1582

sahip olmalarını ise

tarihli ve Latinceydi. İngilizceye 1694’te çevrilirken, sonrasında farklı dillere çeviri-

Atçıl, Busbecq özelinde

elçilerin Osmanlı
vüzerasıyla bizim
zannetiğimizden çok
görüşmelerine, irtibatta

leri yapılmıştı. 1927’de İngilizceye yapılan bir çevirisi dikkat çekiyordu, çünkü bazı
kısımları muhtemelen akışın bozulacağı düşüncesiyle özetlenmiş ve eksikti. Atçıl
en çok piyasada dolanan çevirinin de maalesef bu olduğuna ve bunun bizim için
önemli olan tarafının ise Türkçeye yapılmış çevirilerde bu eksik çevirinin kullanılmış

olmalarına ve dedikodular

olmasına dikkat çekti. Verdiği bilgilere göre eserin 1939’da Türkçeye ilk çevirisi

hakkında bilgi

Hüseyin Cahit Yalçın’a aitti. 1953’te bu çeviri yeniden ve fakat aynı eksikliklerle

edinmelerine bağlıyor.

basılmıştı. Hatta 2011 tarihli yine İngilizce eksik çeviriden yapılmış bir çeviri bu-

’’

lunuyor ve yine aynı eksikleri barındırıyordu. Dolayısıyla Atçıl’a göre bugün eserin
Türkçeye tam ve eksiksiz çevirisi henüz mevcut değil. Fakat mesela 2010 yılında
Fransızcaya yapılan çeviride Latince asıl nüsha kullanılmış, yani tam çeviri.
Mektupların içeriğiyle ilgili Atçıl’ın verdiği bilgilere göre Busbecq 1 Eylül 1555 tarihli
birinci mektupta kendisine ilk görev verilmesinden Viyana’ya gidişi, oradan Budin’e
ve sonrasında İstanbul’a kadar ki yolculuğunu anlatıyor. Sonra Amasya’ya gidiş
dönüşü, İstanbul’da ilk kez karşılaştığı ve ilgisini çeken bazı olaylardan, Şehzade
Mustafa, Rüstem Paşa, Hürrem Sultan gibi bazı şahsiyetler ve tarihi eserlerden
bahsediyor. Mektupların içeriğinde Busbecq’in İstanbul’daki diplomatik faaliyetlerine
dair çok şey bulamıyoruz. Diğer taraftan entrikalara varan detay bilgilere sahip
olmalarını ise Atçıl, Busbecq özelinde elçilerin Osmanlı vüzerasıyla bizim zannetiğimizden çok görüşmelerine, irtibatta olmalarına ve dedikodular hakkında bilgi
edinmelerine bağlıyor. İkinci mektup 14 Temmuz 1556 tarihli en kısa mektup ve
burada Düzmece Mustafa isyanı, Rüstem Paşa’nın yeniden sadarete getirilmesi,
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Şehzade Beyazıt’ın babası tarafından suçlanması ve affedilmesi gibi olaylar konu
ediliyor. Üçüncü mektup birincisi gibi uzun bir mektup ve 1 Haziran 1560 tarihli.
İstanbul’da Türklerin günlük ve dini hayatına dair en geniş bilgiler bu mektupta
yer alıyor. Edirne’de geçirdikleri kış ve yaşadıkları deprem, döndükten sonra uzun
süre Çemberlitaş’ta Elçi Han’da çıkmalarına izin verilmediği için bir nevi hapis gibi
kalışları, hanın bahçesinde kendisine pek çok hayvandan oluşan küçük bir hayvanat

bahçesi kurması ve bu sebeple arkadaşlarının ona Nuh’un gemisi diye takılmaları,
handan kaçıp Üsküdar’a geçerek sultanın sefere çıkış alayını seyretmesi gibi olayları
kaydediyor. Tarihsiz olan dördüncü mektupta Piyale Paşa komutasında zaferle
neticelenen Cerbe deniz muharebesi, İstanbul’a getirilen esirler ve onlarla münasebetlerinden bahsediyor. Değindiği bir husus da o dönemde İstanbul’da ortaya
çıkan veba salgını. Bu salgından dolayı Büyükada’ya taşınıyor. Önceleri Rüstem
Paşa’dan izin koparamasa da onun ölümü üzerine sadarete gelen ve hakkında
iyi şeyler söylediği Semiz Ali Paşa’dan taşınma iznini koparıyor. Sonrasında barış
yapılıyor, Busbecq’in elçiliği bitiyor ve Viyana’ya geri dönüyor.
Busbecq ile eserinin hikayesi ve içeriği hakkında detaylı bilgiler sunan Atçıl, son
olarak özellikle ilgisini çeken bazı seçme pasajları katılımcılarla paylaştı. Bunlardan
ilki soyluluk meselesi üzerineydi. Busbecq kendisinin iyi eğitimli biri olmasına
rağmen evlilik dışı bir çocuk olarak doğduğu için aristokrat olamamasından ve iyi
mevkilere getirilmemesinden şikayet ediyordu. Halbuki ona göre Osmanlı’da böyle
olmuyor, kimse doğduğu aileden dolayı diğerlerinden farklı kılınmıyor ve herkes
yaptığı işe ve başarısına göre makamlara gelebiliyordu. Hatta sultanın en yakınındaki kimseler çobanların oğullarıydı. Enteresan bir bilgi de Busbecq’in hanlarda
duvarlardaki boşluklara sıkıştırılmış kağıtlara epey bir zaman anlam verememiş
olmasıydı. Sonra sonra öğrenmiş ki Türkler üzerine Tanrının adı yazılabileceği için
kağıda çok saygı gösterirler, yerde buldukları kağıtları çiğnenmesin diye kaldırıp
duvarlardaki boşluklara sıkıştırırlarmış. Atçıl’a göre en orijinal bilgilerden biri de
Amasya’ya gittiğinde Kanuni ile görüşüp Ferdinand’ın mektubunu verdikleri zaman

‘‘

Türklerin askerlik anlayışı
ile ilgili bir kısımda,
“seferde yemeği
beğenmeyen bizim
askerlerimizden ne
kadar da farklılar” deyip,
Türk askerlerinin olumlu
özelliklerini sayarken
“bizde ise itaatsizlik
ve ahlaksızlık gibi hep
olumsuz özellikler
var” diyerek “neticede

hakkında anlattıkları. Buna göre Busbecq, elçiler ülkelerine dönmeden onlara sultanın

onlar zafere alışkın, biz

sıhhatının yerinde olduğu intibaını vermek için yüzüne pudra sürüldüğünden ve

ise yenilgiye” demesi

böylece yabancı hükümdarlara gözdağı verilmesinin umulduğundan bahsediyor.

dönemin Osmanlı askeri

Türklerin askerlik anlayışı ile ilgili bir kısımda, “seferde yemeği beğenmeyen bizim

gücüne işaret ediyor.

askerlerimizden ne kadar da farklılar” deyip, Türk askerlerinin olumlu özelliklerini
sayarken “bizde ise itaatsizlik ve ahlaksızlık gibi hep olumsuz özellikler var” diyerek
“neticede onlar zafere alışkın, biz ise yenilgiye” demesi dönemin Osmanlı askeri
gücüne işaret ediyor. Bu bağlamda Türklerin matbaa dışında başta askeri teknolojiyi
çok hızlı aldıkları, teknik yeniliklere çok açık olup, hemen alarak adapte ettiklerinden
bahsetmesi manidar. İfadeler gösteriyor ki Busbecq Osmanlı’nın askeri gücüne

’’

hayran olup kendileri için de böyle güçlü ve düzenli bir ordunun hayalini kuruyor.
İstanbul ve Osmanlı hayatı, kadınların iffeti ve kıyafetleri, İstanbul’da yaşanan
veba salgını üzerine Türklerin kayıtsızlığı gibi konularda aktardığı pasajlar klasik
batılı bakış açısını göstermekle birlikte ilgi çekiciydi. Atçıl son olarak da Busbecq
ile birlikte Osmanlı topraklarına gelen maiyetindeki bazı yazar ve entelektüellerinden bahsederken, bu isimlerden özellikle günlük tutan ve resimler çizen Hans
Dernschwam’ın eserlerine ve çevirilerine işaret etti.
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