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Merhaba,

Ramazan ayında Bülten 93 ile huzurlarınızdayız. Bu sayıda
Ocak-15 Nisan 2017 tarihleri arasında merkezlerin yürüttükleri
faaliyetlerin ve güz döneminde Bilim ve Sanat Vakfı’nda
ev sahipliğini yaptığımız programların değerlendirmelerini
bulabilirsiniz.
Geçtiğimiz dönem zarfında öne çıkan programlar, yeni başlayan
ve devam eden projeler, süreli yayınlar, bahar seminerleri ve
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www.bisav.org.tr

devam ediyor. Dikkatinize sunarız.
Yayın ekibi olarak heyecanla hazırladığımız dergimizi beğeninize
sunuyoruz.

Ücretsizdir. Dört ayda bir yayınlanır.

Yeni mevsimlerde güzel haberlerle buluşmak umuduyla.

Kaynak gösterilerek alıntı
yapılabilir. Yayınlanan yazıların
sorumluluğu yazarına aittir.

Hayırda kalın.

TSA İngilizce Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti
Türk Sineması Araştırmaları tarafından 22 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen toplantıya izleyicilerin ilgisi büyük oldu, etkinlikte TSA’nın veritabanında
yer alan Türk sinemasına dair her şeye İngilizce dil seçeneğiyle tsa.org.tr
üzerinden ulaşılmasına dair detaylar aktarıldı. İstanbul Şehir Üniversitesi
Sinema ve Televizyon bölüm başkanı Prof. Dr. Nezih Erdoğan’ın sunumuyla
başlayan program canlı müzik eşliğinde Osmanlı’dan manzaralar sessiz film
gösterimiyle sonlandı.

2017 Bahar Dönemi Seminerleri
Tamamlandı
Bilim ve Sanat Vakfı’nın geleneksel hâle gelen seminerlerinin 55. dönemini
geride bıraktık. İslam medeniyeti, Osmanlı tarihi, edebiyat, sinema, müzik,
mimarî, felsefe, iktisat, siyaset, hukuk gibi birçok farklı disiplinden seminerler
4 Mart-8 Nisan tarihleri arasında altı hafta boyunca her Cumartesi vakfın
Vefa’daki merkezinde gerçekleşti.

BİSAV’da Güncel Sanat;
Nefes Resim Sergisi Açıldı
Ahmet Albayrak’ın “Nefes” isimli kişisel sergisi, Sanat Araştırmaları Merkezi’nin
organizasyonuyla 4 Mart-8 Nisan 2017 tarihleri arasında BİSAV’ın ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. Fiziksel ve manevi canlılığın işareti olan nefes alıp verme eylemine
odaklanan sergide insanın kendisi dışında gelişen düzeyde, yaşam-doğa ve ekoloji
ana katmanında yeni görüntüler bulma ihtimalini temellendiren çalışmalara yer
verildi. Narkoleptikler, insomanyaklar, rüzgâr torbaları ile ifade bulan bu tema
insan-dışı özne ve dil arasındaki rüya sekanslarına dönüşen uyuyamama durumunun, ölümlülük, inanç, bilinç, bireysel ve kolektif hafıza ile kurduğu ilginç
ilişkiyi ve zamansızlık ile ölümlülük arasındaki vecd durumunu imliyor.
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Ramazan Dikmen Vefatının
20. Yıldönümünde Anıldı
Ramazan Dikmen’i vefatının 20. yıldönümü vesilesiyle anmak için Sanat
Araştırmaları Merkezi tarafından 22 Nisan 2017 Cumartesi günü “Vefatının
20. Yılında Ramazan Dikmen” başlıklı bir panel düzenlendi. Panelin oturum
başkanlığını Cemal Şakar yaparken; Aykut Ertuğrul, Havva Hale Sert, Suavi
Kemal Yazgıç, Yunus Emre Özsaray ve Yusuf Ziya Cömert konuşmacı olarak
yer aldılar.

Reşid Rıza İstanbul’da Paneli Gerçekleşti
Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin organize ettiği ‘’Reşid Rıza İstanbul’da
Paneli 22 Nisan Cumartesi günü gerçekleşti. 19. yüzyılın önemli İslam düşünürlerinden, modern İslam tartışmalarının etkili ismi Reşid Rıza’nın tartışıldığı
panelin oturum başkanlığını Suat Mertoğlu yaptı. Konuşmacılar Nurullah Ardıç,
Özgür Kavak ve Yakoob Ahmed oldu.

Çağdaş Hukuk Düşüncesinde
Hukuk Normu Paneli Gerçekleşti
Medeniyet Araştırmaları Merkezi, 15 Nisan’da ‘’Çağdaş Hukuk Düşüncesinde
Hukuk Normunu Ne/Kim Belirler?’’ başlığıyla bir panel düzenledi. Hukuk normunun oluşumunda sosyal olguyu, kamu yararının yerini ve önemini konu olan
programın panelistleri Ahmet Okumuş, Mustafa Yaylalı, Halit Uyanık, Sercan
Gürler ve Vahdet İşsevenler’di.

Tarih Araştırmalarında Yaklaşım,
Yöntem ve Kaynaklar Serisi Devam Ediyor
Türkiye Araştırmaları Merkezi bünyesinde belirli konuların tarihçilik perspektifinden ele alınması amacıyla başlatılan “Tarih Araştırmalarında Yaklaşım,
Yöntem ve Kaynaklar” başlıklı program serisi devam ediyor. Serinin altıncı
programında, Ocak ayında İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet
Ali Doğan nezaretinde dört oturum halinde Osmanlı’daki misyonerlik faaliyetleri
ele alındı. Serinin yedinci programında ise Nisan ayında Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Halil İbrahim Düzenli nezaretinde dört oturum
halinde Osmanlı mimarisi örnekler üzerinden gündeme taşındı.
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30. Dönem Osmanlıca Seminerleri Başladı
Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Osmanlıca seminerleri, matbu düzeyinde Osmanlıca 1 ve Osmanlıca 2; yazma düzeyinde
ise Paleografya 1 ve Paleografya 2 sınıfları açılarak başlatıldı. Katılımcıların yer alacağı sınıfların sınavla belirlendiği seminerler, 6 Mart–26
Mayıs 2017 tarihleri arasında vakfın merkez binasında gerçekleştiriliyor.

Osmanlıca İhtisas Seminerleri Devam Ediyor
Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından Osmanlıca seminerlerinin devamı
niteliğinde başlatılan ihtisas seminerlerine üç programla devam edildi. Ocak
ayında Ahmet Zeki İzgöer nezaretinde dört oturum halinde Osmanlı Arşivleri
ihtisas seminerleri, Mart ayında Hatice Aynur nezaretinde dört oturum halinde
Osmanlı Epigrafisi: Kitabeler ihtisas seminerleri ve Nisan ayında Süleyman Berk
nezaretinde dört oturum halinde Mezar Taşları ihtisas seminerleri gerçekleşti.

Sanat ve Felsefe İhtisas Seminerleri Başladı
Sanat Araştırmaları Merkezi, Nisan ayında yeni bir seminer dizisine başladı. Sanat
ve Felsefe İhtisas Seminerleri üst başlığını taşıyan dizide sanat ve felsefeyle ilgili
spesifik konuların alanın ilgilileriyle detaylı bir şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor. Serinin ilk ayağında, “Paul Ricoeur’de Sembol ve Metafor” başlığı altında
Selami Varlık’la üç hafta boyunca filozofun kavramları ele alış tarzı incelendi.
Sanat ve Felsefe ekseninde gelecek aylarda farklı konular ve isimlerle devam
edecek olan ihtisas seminerlerimiz ilgili herkesin katılımına açıktır.

Dîvân 41 Çıktı
Dîvân Dergisi’nin 41. sayısında; Ortaçağ Avrupa siyaset düşüncesi, geç Osmanlı dönemi eğitim politikaları ve Rıza Tevfik’in Ürdün’deki yaşamına dair
makaleler ile tarih, sosyoloji ve İslami ilimler alanlarındaki güncel yazınları
takip eden zengin kitap değerlendirme yazıları Dîvân okurlarının ilgisine ve
beğenisine sunuluyor.
Detaylı bilgi ve önceke sayılarımızdaki içeriklere ulaşmak için divandergisi.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Hayal Perdesi’nin 57. ve 58. Sayıları Çıktı
Yaşamın Kıyısında’nın kapağa taşındığı 57. sayıda Metin Akpınar Yeşilçam bölümüne konuk olurken, Söyleşi sayfalarında Alpgiray Uğurlu ile Enkaz, Ronny
Trocker ile İnzivadakiler üzerine röportajlara yer veriliyor. Vizyon sayfalarında
Satıcı, Toni Erdmann, Çırak ve Vizyon Ötesi bölümünde Aşıklar Şehri değerlendirildiği
dergide Uzaktan Kumanda’da Westworld dizisi yer alıyor. Perspektif ’te ise korku,
gizem veya gerilim türlerinde çekilen son dönem İran yapımları inceleniyor.
Your Name’in kapağa taşındığı 58. sayının Vizyon sayfalarında Beden ve Ruh,
David Lynch: Yaşam Sanatı, Koca Dünya, Hayalet Hikâyesi ve Kırmızı Kaplumbağa’yı
var. Söyleşi sayfalarında Bütün Saadetler Mümkündür filmi ile Selman Kılıçaslan,
Kısaca’da Sevmekten’in yönetmeni M. Abdülgafur Şahin ve senaristi Melis
Şahin, Kamera Arkası’nda ise sanat yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler Hayal
Perdesi’nin konuğu oldu.

Karagöz’ü Yeniden Düşünmek
Program Dizisi Başladı
Sanat Araştırmaları Merkezi, Karagöz’ü Yeniden Düşünmek üst başlığıyla yeni bir
program dizisine başladı. Bu program ile geleneksel gölge oyunu Karagöz’ün
çok yönlü olarak ele alınması ve her programda Karagöz’ün metinlerinden
musikisine, farklı veçhelerine değinen konukların dinlenmesi ve bu bağlamda
öne çıkan hususların tartışılması amaçlanıyor. Esas itibarıyla sadece bir çocuk
eğlencesinden ibaret değil, zengin bir sanat ve kültür ürünü olan Karagöz’e
dair birikimlerin değerlendirilmesi ve bu kültür mirasını yeniden canlandırma
imkânlarının araştırılması da hedefler arasındadır.

Klasik Edebiyat Okumaları:
Şehr-engîzler Başladı
Sanat Araştırmaları Merkezi’nin Sâkî-nâmeler ile başlattığı Klasik Edebiyat
Okumaları’nın ikinci kısmı olan programda İslami edebiyat geleneği içerisinde
telif edilmiş olan şehr-engîzler arasından seçilen örnek metinler karşılaştırmalı
okunuyor ve inceleniyor. Arap, Fars ve Türk edebiyatları başta olmak üzere İslam
toplumları ve kültürleri arasında gelişen edebiyatlarda ortaya konan eserler ve
edebi türler ele alınıyor. Kadir Turgut koordinasyonunda on oturumdan oluşan
programın ilk toplantısı 25 Mart’ta yapıldı.
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20. ve 21. Yüzyıl Ortadoğusu
Okuma Grubu Başladı
Küresel Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen ve Zahide Tuba Kor
nezaretinde 6 Mart – 22 Mayıs tarihleri arasında her pazartesileri toplanan
okuma grubunda Osmanlı sonrasından günümüze Ortadoğu’nun yüzyıllık siyasi
tarihi ve büyük güçlerle ilişkilerin yanı sıra bölgenin iktisadi yapısına, ordu ve
güvenlik yapılanmasına, asker-sivil ilişkilerine, toplumsal dinamiklere, dini ve
fikri akımlara odaklanarak kapsamlı bir bakış açısı sunulması amaçlanmaktadır.

Uluslararası Siyaset ve
Ahlak Okuma Grubu Başladı
Küresel Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen ve İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi İsmail Yaylacı nezaretinde 6 Mart – 22 Mayıs tarihleri
arasında iki haftada bir Cumartesi günleri toplanan okuma grubunda; uluslararası
ilişkilerde ortaya çıkan temel ahlaki problemlerin farklı düşünce gelenekleri
açısından tespiti ve değerlendirmesi amaçlanmaktadır.

Milliyetçilik ve Etnik siyaset
Okuma Grubu Başladı
Küresel Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen ve İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Hüseyin Alptekin nezaretinde 11 Mart – 3 Haziran
tarihleri arasında iki haftada bir Cumartesi günleri toplanan okuma grubunda;
etnik kimliğin şekillenmesindeki etmenlerin ve etnik aidiyetlerin doğurduğu
toplumsal sonuçların ele alınarak tartışılması amaçlanmaktadır.

2016-17 Kademe Programı Sona Erdi
Vakfımızın 1988’den bu yana sürdürdüğü Kademe Programı’nın 2016-2017
dönemi sona erdi. Bilindiği üzere, her yıl güz ve bahar dönemleri sonunda
yapılan yazılı ve sözlü değerlendirme sürecini geçenler bir sonraki eğitim
döneminde oluşturulan Kademe gruplarına dâhil oluyorlar. Düşünce Tarihi ve
Dünya Tarihi başlıkları altında belirlenen yoğun bir okuma programından oluşan
kademe seminerlerinde farklı disiplinlerden bir araya gelen öğrencilerin düşünce
serüvenlerine felsefi ve tarihsel bir derinlik kazandırılması hedeflenmektedir.
Hazırlayan: Birol Şanlı

Faaliyetler
KİTAP-MAKALE SUNUMLARI
Küresel Güvenlikten Küresel Tahakküme
• Berdal Aral 21 Ocak 2017

KAM

ÖZEL ETKİNLİK
‘Eşitlikçi’ Anarşilerden ‘İyilikçi’ Hiyerarşilere: Farklı Uluslararası Düzen Modelleri
• Hayriye Asena Demirer 11 Şubat 2017
İslami Finansın Dünü, Bugünü, Yarını
• Mehmet Saraç 8 Nisan 2017
TEZAT
Düşünce Kuruluşlarının ve Arabulucu Entelektüellerin Doğuşu
• Burhan Fındıklı 14 Ocak 2017
Güvenlikleştirmenin Küresel Siyaset Yapımı Üzerindeki Etkileri:
Sınıraşan Toplumsal Kampanyalar Örneği
• Şirin Duygulu Elcim 25 Şubat 2017
İngiliz Okulu’nun Düzen Kavramı ve Avrupa Birliği Uluslararası Düzeni
• Muzaffer Şenel 11 Mart 2017
Umut ve Endişe Arasında: Amerika’daki Türk Ailelerde Ebeveyn-Ergen Çocuk İlişkileri
• Aslıhan Nişancı 18 Mart 2017
Yahudi Modernleşmesi ve Din
• Özgür Dikmen 15 Nisan 2017
KÜRESEL SİYASET VE ADALET KONUŞMALARI
Osmanlı’da Adalet Fikri ve Pratiği
• Engin Deniz Akarlı 28 Ocak 2017
Uluslararası İlişkilerde Adalet Sorunu ve İslam Dünyası
• Hasan Kösebalaban 4 Mart 2017
Siyasette Adaletin Yeri ve Rolü: Asabiye versus Adalet
• Mehmet Akif Kayapınar 25 Mart 2017
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Berdal Aral

Küresel Güvenlikten
Küresel Tahakküme
KİTAP-MAKALE SUNUMLARI | 21 Ocak 2017

Değerlendirme: Hüseyin Padır
Küresel Araştırmalar Merkezi’nin Kitap-Makale sunumları çerçevesinde Ocak
ayı konuğu Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Berdal Aral idi. Berdal Aral, Küre Yayınları’ndan çıkan Küresel Güvenlikten Küresel Tahakküme: BM Güvenlik Sistemi ve İslam Dünyası kitabı üzerine

‘‘

bir sunum gerçekleştirdi.
Aral, konuşmasına literatürdeki diğer çalışmalardan argümantatif niteliği
dolayısıyla ayrılan kitabının kalkış noktasını belirterek başladı. Akademi

İslam dünyası ekonomi-

camiasının dışında bulunan entelektüellerin ajit-prop nitelikli çalışmalarının

politik ve jeopolitik

aksine iddialarını akli bir temellendirmeye dayandıran Aral, İslam dünyasının

bir dışlamaya maruz

Birleşmiş Milletler’le (BM) ilişkisini akademik prosedürlere uyarak ortaya

kalmasının yanında

koyan bir çalışmanın dilimizde olmadığına değindi. Kitabın hareket noktasını,

uluslararası topluluğun
cisimleştiği kurumsal
yapılardan da
dışlanmaktadır.

’’

İslam dünyası ile BM arasında oluşan örüntüye (pattern) odaklanarak açıkladı.
İkircikli ve çifte standarda dayanan bu örüntüyü, eleştirel hukuk literatürü ve
uluslararası ilişkiler teorilerine (idealizm, rasyonalizm) yaslanarak kritik bir
biçimde analiz etti.
Aral, kitabın temel tezinin İslam dünyasının ekonomi-politik ve jeopolitik bir
dışlamaya maruz kalmasının yanında uluslararası topluluğun cisimleştiği
kurumsal yapılardan da ötelenmesine dayandığını dile getirdi. BM’nin almış
olduğu etkili kararların hemen hepsinin İslam dünyası hakkında olduğuna
ancak bu kararların alınmasında İslam dünyasını temsilen herhangi bir üyenin
olmamasının ise en büyük çelişki olduğuna değindi. BM Güvenlik Konseyi’ndeki
veto yetkisi sahibi ülkeler gücü kendi ellerinde toplamış olduklarından BM’den
hiçbir surette bu beş ülke aleyhine karar çıkamadığını ifade etti. Temsildeki
bu adaletsizliğin İslam dünyası söz konusu olduğunda daha da ağırlaştığına
değinen Aral, şunları söyledi: “Bu nedenle İslam dünyası açısından Güvenlik
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Konseyi güvenlik üretmekten ziyade tehdit üretiyor. BM’nin almış olduğu kararların niteliğine ve bağlayıcılığına bakıldığında, BM dünyanın yasama organı
gibi çalışıyor. Özellikle terörizm konusundaki kararları neredeyse tüm ülkeler
açısından bağlayıcılık niteliği taşıyor. Bu nedenle BM’nin almış olduğu kararlar
uluslararası anlaşma statüsüne sahiptir. Uluslararası anlaşmalarda devletler
taraf olduğu için bağlayıcı olması anlaşılır bir durum; ancak BM örneğinde

devletlerin büyük çoğunluğu tarafı/faili olmadıkları kararlara uymakla yükümlü
hale gelmiştir.”
Ardından kitabın temel bölümlerini tanıttı. Temel olarak üç bölümden oluşan
kitabın birinci bölümünde BM’nin kuruluşu ve organları teorik bir zaviyeden
masaya yatırılıyor. BM’nin yapısı sadece norm yapısı itibariyle değil, kurumsal
yapının üzerine yükseldiği siyasi fikirler çerçevesinde de irdeleniyor. Buna
göre BM’nin kendi yapısında uluslararası ilişkiler literatürü açısından çelişkili bir durum bulunuyor. BM’nin insan hakları, ortaklaşma, dayanışma, iş
birliği, barış gibi değer ve idealler nazarından bakıldığında idealist; Güvenlik
Konseyi’nin güç ve çıkar odaklı yapısına bakıldığında ise realist bir yapılanma
içinde olduğu söylenebilir. Aral, kendi tutumunun bu idealist yapıya referansla
BM’nin realist damarının kritik edilmesi ve buradan hareketle BM’nin reforme
edilmesi olduğunu söylüyor. BM’nin çelişkili yapısı Aral’a göre bütün eylem ve
işlemlerinde göze çarpıyor.
Kitabın ikinci bölümünde tartışılan örnek olay analizinde Aral, bu çelişkileri
temellendiriyor. 1990 yılında Irak’ın Kuveyt’i işgali sırasında BM, Irak’a karşı
kapsamlı ambargo kararları alıyor ve ambargonun sonuçlarını beklemeden
savaş yetkisini çıkarıyor. Ancak Sırbistan’ın Bosna işgali sırasında ambargoların
hemen akabinde savaş yetkisi çıkarmayıp uzun yıllar bekliyor. Bu somut olgu,
Aral’ın ifadesinde devletlerin egemenlik hakları ve dolayısıyla toprak bütünlüğü anlayışının nasıl bir çifte standarda dönüştüğünü gösteriyor. Bu örnek
olaya İsrail’in Filistin işgalini ve ABD’nin Irak işgalini de eklemek mümkün.
Konuşmasında devletlerin egemenlik haklarının hiçe sayılarak ambargolardan askeri müdahalelere uzanan birçok kararın meşrulaştırılmasının insani
güvenlik ve terörizm tertibatları sayesinde gerçekleştirildiğini söyleyen Aral,
insani güvenlik kavramı kapsamına giderek her konunun girdiğini belirtti ve
bu genişleme nedeniyle BM’nin küresel bir Leviathan’a döndüğünü ifade etti.

‘‘

İnsani güvenlik kavramı
giderek her konuyu
kapsamaya başladı.
Bu genişleme nedeniyle
BM küresel bir
Leviathan’a dönüştü.

’’

Çünkü bir ülkenin kendi içindeki açlık, yoksulluk, salgın hastalık, iç savaş, askeri
darbe vb. birçok olay uluslararası barış ve güvenlik kapsamına girmeye başlamaktadır. Aral’a göre, BM’nin çifte standardının en önemli göstergelerinden
biri de askeri darbelere karşı tavır ve tutumudur. İslam dünyasındaki askeri
darbelere BM, sistematik bir kayıtsızlık içindedir. Son yıllarda gündeme gelen
Arap Baharı sürecinde BM, Libya, Tunus, Yemen, Mısır, Suriye gibi ülkelerdeki
gelişmeler karşısında tutarlı bir tavır geliştirmekten uzak, hukuksal ve ilkesel bir
yaklaşımdan ziyade jeopolitik hesaplara yaslanan bir biçimde hareket etmiştir.
Bir başka çifte standardın ise nükleer silah konusu olduğunu söyleyen Aral,
BM’nin nükleer silah üretme bahsinde oldukça çarpık bir anlayışla hareket
ettiğinin altını çizdi.
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Aral, kitabın son bölümüne değinerek konuşmasını noktaladı. BM açısından
birtakım öneriler geliştirdiğini belirtti. Aral’a göre veto mekanizması kaldırılmalı,
daimî üyelerin sayısı arttırılmalı, farklı medeniyet ve coğrafyalardan (Latin
Amerika, Afrika, İslam dünyası vb) temsilciler olmalıdır. Çünkü dünya nüfusu
batılı ülkelerden ve daimî beş üyeden ibaret değildir ve bu normal görülemez.
Hayriye Asena Demirer

ÖZEL ETKİNLİK | 11 Şubat 2017

Eşitlikçi Anarşilerden İyilikçi
Hiyerarşilere: Farklı Uluslararası
Düzen Modelleri
Değerlendirme: Sabri Akgönül
Özel Etkinlik toplantı dizisi çerçevesinde Şubat ayında Yeditepe Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Hayriye Asena Demirer’i misafir
ettik. Demirer uluslararası düzen modelleri ve yaklaşımlarını eleştirel bir
değerlendirmeye tâbi tutan bir sunumla kendi “iyilikçi hiyerarşi” (benevolent

‘‘

hierarchy) yaklaşımını serimledi.
Herhangi bir uluslararası ilişkiler dergisini açtığımızda birçok tartışmanın
‘anarşi’ ve ‘hiyerarşi’ kavramları etrafında döndüğünü fark ederiz. Bu kav-

Egemen

ramlara dayanan yahut bu kavramların farklı izdüşümlerini kullanan teorik

devletler arasında

yaklaşımlar esasen egemenlik nosyonu üzerinden hararetli bir tartışma

formel/yasal bir

yürütürler. Güçlü aktörün devletler olduğu uluslararası siyaset arenasında,

eşitlik olmasına

eşit olmayan aktörler arasında eşit bir ilişki varmış gibi tanımlamak mev-

rağmen uygulamada

cut eşitsizliği ortadan kaldırmadığı için öncelikle eşit bir ilişki biçimi değil,

güç dağılımının
farklılığından
kaynaklanan bir
eşitsizlik vardır.

’’
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hiyerarşik bir ilişki biçimi olduğu gerçeğini itiraf etmemiz gerekmektedir.
Egemen devletler arasında formel/yasal bir eşitlik olmasına rağmen uygulamada güç dağılımının farklılığından kaynaklanan bir eşitsizlik var. Demirer
mevcut uluslararası düzenin dayandığı ilişki biçiminin “hiyerarşik” olduğu
kabulünden yola çıktığını belirterek şöyle devam etti: “Hiyerarşik ilişkiler
karşılıklı bir yarara dayanan simbiyotik bir ilişki biçimi üretiyor ve bu ilişki,
basitçe devletlerin maddi hesaplarına indirgenemez. Ayrıca bu ilişki biçimi
belli oranda iş birliğini mümkün kılabilir.”
Pekâlâ, bu hiyerarşik ve karşılıklı yarara dayanan ilişki çatışma ihtimalini
tamamen dışlayan bir şey mi? Demirer’in bu soruya cevabı hayır; zira hegemonyanın nasıl hareket ettiğine bağlı olarak bu ilişki biçimi çözülüp başka bir
sözleşme karşımıza çıkabilir. Tek kutupluluk ve hegemonyayı özdeşleştiren

realist yaklaşımı eleştiren Demirer tek kutupluluğu kapasitelerin dağılımı ile
ilişkilendirirken hegemonyayı ise gücün meşruiyetine ilişkin bir olgu olarak ele
aldı. Başka bir ifadeyle, uluslararası sistem tek kutuplu olduğu için devletlerin
otomatik bir şekilde hegemonik gücün kontrolü altına girmesi söz konusu
değildir; ancak otorite ilişkisini mümkün kılacak meşru bir davranışsal model
geliştiyse hegemonya ilişkisinden bahsedebiliriz. Bu tek kutuplu sistemde
uluslararası düzeyde meşruiyetin kaynağı nedir sorusunu iki aşamalı olarak
şöyle yanıtladı Demirer: (i) İkincil devletlerin kabul edebileceği bir sosyal
düzen oluşturmaya imkân tanıyacak normların projeksiyonu; (ii) üstün
devlet tarafından ikincil devletlere kendi otoritesinin diğerleri tarafından
kabul edilmesi halinde verilen gücü suiistimal etmeyeceği yönündeki ikna
edici teminat. Buna bir örnek olarak şunu verebiliriz: Amerika’nın 1991’deki
Körfez Harekâtında bir koalisyonla birlikte hareket etmesi askerî olarak bu
koalisyona ihtiyaç duymasından ziyade sahip olduğu gücü suistimal etmeyeceğine (orada bulunma maksadını aşacak şekilde kullanmayacağına) dair
Ortadoğu devletlerine verdiği garanti sebebiyledir. Ezcümle, hegemonya,
kendi gücünü sınırlayacağı garantisi ve güvenini veren büyük bir gücün
sağlayacağı nizam-ı âlem fikrinin diğer devletler tarafından cazip bulunması
halinde mümkün olabilir.
Tek kutuplu bir sistemin iyi niyetli bir sistem olarak adlandırılmasını mümkün
kılan şeylerin ne olduğunu soran Demirer üç temel unsura dikkati çekti: (i)
sistem içerisindeki devletlerin memnun kalacağı bir kamu yararı ve güvenlik;
(ii) hegemonik gücün ve diğer aktörlerin kendi güçlerini hukukla sınırlamak;
(iii) mevcut uluslararası hukukun uluslararası sistemin tüm üyelerine eşit
biçimde uygulanacağı garantisini vermek. Eğer bu üç sacayağı yükselmezse, sistem “iyilikçiliğinden” (benevolent) bahsetmemiz imkânsız olur. Şu
anda küresel siyaset arenasının durumunun böylesi bir “iyilikçilikten” uzak
olduğunu söylemek hiç de abartılı olmaz. İlk olarak güvenlik sadece gücün
(kaba kuvvet yahut demirin sertliği) fonksiyonuna indirgeneceği için ciddi bir
güvenlik ikilemi ile karşı karşıyayız. İkinci olarak, aktörler arasında yaşam
standartlarında bir uçurum ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla hegemonik gücün
otorite inşa etmeyi mümkün kılan iyilikçi uygulamalardan çekilmesi ama
kendi çıkarları mucibince müdahalede bulunmaya devam etmesi ile sonuçlanan bir momenti yaşıyoruz. Trump’ın “America first” [Önce Amerika] sloganı
tam bu momentte olduğumuzun göstergesi olarak karşımızda duruyor. Bu
durumda ya yer yer düşük yoğunluklu ve kontrollü savaşlar artacak yahut
bu hegemonik gücü dengeleyecek yeni bir gücün zuhur etmesi gerekecek.
Uluslararası düzeyde bu iki ucu keskin bıçak momentinde ilk olarak ıskalanan
şeyler düzen ve barış olacaktır.
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Mehmet Saraç

İslami Finansın Dünü, Bugünü, Yarını
Değerlendirme: Yusuf Sinan Obuz
ÖZEL ETKİNLİK | 8 Nisan 2017

Nisan ayında Özel Etkinlik çerçevesinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
İşletme Bölümü öğretim üyesi olan ve aynı zamanda İslam İktisadı Uygulama
ve Araştırma Merkezi’nin müdürü yürüten Doç. Dr. Mehmet Saraç’ı konuk
ettik. Saraç, İslam ekonomistlerinin en can alıcı problemi olan “İslami finans”

‘‘

Klasik iktisadın sınırsız
ihtiyaçlar varsayımına

İslam iktisadı “kanaat”
kavramıyla itiraz

problemi üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.
Saraç, sözlerine neo-klasik iktisadın artık günümüzde geçerliliğini yitirdiğini
belirterek başladı. Günümüzde zenginler ile fakirler arasındaki giderek artan
eşitsizlik ve ortaya çıkan sefalet problemi neo-klasik iktisadın sorgulanmasına yol açmıştır. Bilhassa 2008 finansal krizinden sonra modernitenin
homo economicus karakterinin çok daha fazla sorgulandığı bir döneme girdik.

etmektedir. Neo-

Krizler, neo-klasik iktisadın kritiğini gündeme getirmiş ve bu çerçevede

klasik iktisadın homo

alternatif sistem arayışları hız kazanmıştır. Bu bağlamda, İslam ekonomisi

ecomomicus figürünün

konvansiyonel iktisat teorilerine alternatif bir yaklaşım olma potansiyeli

karşısına İslam insanı
kavramsallaştırmasını
çıkarmak mümkündür.

’’

taşımaktadır.
Ardından Saraç, “İslam iktisadı” kavramsallaşmasının ortaya çıkışını ve
kurumsallaşma sürecini tarihsel olarak analiz etti. Özgün bir ekonomik
sistem paradigma olarak İslam iktisadı üzerine teorik ve pratik araştırmalar
1950-70 yılları arasında başlamıştır. Bu süreç içinde İslam iktisat literatürüne dünya çapında katkı sunmuş Mevdudi, Khan, N. Sıddiki, M.B. Sadr gibi
isimleri, Türkiye özelinde ise Sezai Karakoç, Sabahattin Zaim, Sabri Orman,
Mehmet Genç, Mustafa Özel gibi isimleri anmak mümkündür. Saraç’a göre
seksen sonrasında İslam ekonomisi finansallaşmış ve teorik tartışmalar da
bu yönelime göre gelişim göstermiştir.
En temel farklılaşma “insan” tanımı ve epistemolojisinde ortaya çıkmaktadır.
Klasik iktisadın sınırsız ihtiyaçlar varsayımına İslam iktisadı “kanaat” kav-
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olarak kullanılması, riskin katma değer yaratan mallarla sınırlandırılması,
mülkiyetin Allah’a ait oluşu ve faizin yasak olmasının gösterilebileceğini belirtti.

2008 sonrası İslami finans konusunda bir canlanma olduğunu söyleyen
Saraç, bahis işlemlerinin olmadığı, risk paylaşımın esas olduğu İslami sorumlu finans anlayışının önemli bir açılım sağlayabileceğini ileri sürdü. Bu
bağlamda Saraç, İslami finansın gelişme seyrine odaklanarak konuşmasına
devam etti. İlk İslami bankacılık teşebbüsleri 1970’li yıllarda Mısır’da ortaya
çıkmıştır. 1974 yılında ilk İslami Kalkınma Bankası kurulmuş, bunu müteakiben İslami bankacılık tartışmaları gelişim göstermiştir. 1980 sonrasında
İslam dünyasının çeşitli ülkelerinde İslami bankalar açılmıştır. Saraç’a göre
İslami finansal eko-sisteminin dört temel bileşeni mevcuttur: İslami bankacılık, İslami sermaye piyasaları, İslami sigortacılık ve İslami mikro finans.
Türkiye’de İslami bankacılık seksen sonrasında ortaya çıkmıştır. Günümüzde
Türkiye’de beş büyük kalkınma bankası bulunmaktadır. Ancak İslami finansın sektör payı hâlâ çok düşük oranlarda seyretmektedir. Saraç, bunun
temelinde mevzuat yetersizliği, kurumsallaşma sorunları, insan kaynağı ve
tasarruf yetersizliği ve bir türlü sağlanamayan toplumsal bilinç ve farkındalık eksikliği gibi nedenlerin bulunduğu belirtti. Likidite, risk ve kurumsal
yönetim alanlarındaki etkinsizlikleri de eklediğinizde sektörün ciddi yapısal
sorunlar içinde olduğu açık hale gelmektedir. Çözüm olarak ise Saraç, ilgili
mevzuatların daha elverişli hale getirilmesi, ulusal İslami danışma sisteminin
geliştirilmesi, fon arz edenler ile talep edenler etrafında gerekli farkındalık
ve bilincin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.
İslami finansın tarihsel gelişimi ve yapısal sorunlarına işaret ettikten sonra
Saraç, son olarak İslami finans eğitim sürecine odaklandı. Türkiye’de İslam
iktisadı ve finans eğitiminde ilk çalışmalar daha çok ilahiyat fakülteleri ve
Ortadoğu çalışmaları altında yürütülmüş olmasına rağmen son zamanlarda
pek çok üniversitede (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Şehir
Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi vb.) yüksek lisans,
doktora ve sertifika programları açılmıştır. Bu programların müfredatlarının
da detaylı analizini yapan Saraç, müfredatın İslami iktisat sisteminin bütün
veçhelerini kapsaması gerektiğini ifade etti. Saraç’a göre akademik sahada
gerçekleştirilecek çalışmalar gerekli teorik çerçeveyi üretecek ve bu ise tutarlı bir pratiğin üretilmesine katkı sağlayacaktır. Artan eğitim programları
ile hem akademik tartışmaların derinleştirilmesi hedeflenmekte hem de
sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının sağlanması amaçlanmaktadır.
Sektör ile eğitim kurumlarının ilişkisinin çok daha kuvvetli hale geldiğinde
hem sektörel hem de akademik ilerlemenin arzulanan düzeylere geleceğini
belirterek sözlerini noktaladı.
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Burhan Fındıklı

Düşünce Kuruluşlarının ve
Arabulucu Entelektüellerin Doğuşu
TEZAT | 14 Ocak 2017

Değerlendirme: Cemil Öğmen
Ocak ayı Tezat toplantı dizisi çerçevesinde İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü’nde “Düşünce Kuruluşlarının ve Arabulucu Entelektüellerin Doğuşu”
adlı yüksek lisansını tamamlamış olan Burhan Fındıklı’yı ağırladık. Fındıklı
düşünce kuruluşlarını, alışageldiğimiz üzere siyaset bilimi ve uluslararası
ilişkiler alanlarında yapılan çalışmalardan farklı bir bağlamda ele alarak daha
çok sosyolojik bir analiz tarzı içinden tartıştı. Özellikle de düşünce kuruluşlarının bilgi üretim süreçleriyle, düşünce kuruluşlarında çalışan aktörlerin
analizine önem vermesinden dolayı nesnesini entelektüeller sosyolojisi
bağlamında kurmaya çalıştı.
Çalışmasına düşünce kuruluşlarını ele alırken karşılaşılan belli başlı problemleri
tespit ederek başladığını söyleyen Fındıklı, ilk ve en önemli problemin tanım
problemi olduğunu söyledi. Düşünce kuruluşları nedir, düşünce kuruluşları
neler yapar vb. soruların Anglo-Amerikan dünya, Almanya, Japonya örnekleri
üzerinden cevaplandırarak düşünce kuruluşlarının tanımını yapmaya kalktığımızda genel olarak bu kategoriye dâhil edilebilecek yapıların bütününe
teşmil edebileceğimiz bir düşünce kuruluşu tanımına ulaşmamızın mümkün
olmadığını belirtti. Özellikle de Anglo-Amerikan dünyadaki düşünce kuruluşları tanımlarından yola çıkarak Türkiye’deki düşünce kuruluşlarını anlamanın
mümkün olmadığına da vurgu yaptı.
Fındıklı, tanım probleminin yanı sıra farklı yapıda çalışan düşünce kuruluşları
ve bu farklı yapıdaki düşünce kuruluşlarının farklı modellemeleri olduğu için
ikinci bir problem olarak sınıflandırma problemiyle karşı karşıya kaldığımızı
söyledi. İlgili literatürde sınıflandırma meselesiyle ilgili kimi araştırmacıların
düşünce kuruluşlarını toplumsal işlevlerine, politik yatkınlıklarına, teknokratik işlevlerine, ideolojik yapılarına, bütçe kaynaklarına vs. göre ayrımlar
yaptıklarını ifade eden Fındıklı, kendisinin bu tipleştirmelerden stratejik
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dieu’nün “alan analizi” yaklaşımını tam da bu nedenle kullandığını söyledi.
Fındıklı, bir diğer önemli bir problem olarak düşünce kuruluşlarının etkisinin

ampirik olarak nasıl ölçüleceği meselesini ele aldı. Bir düşünce kuruluşu, düzene,
siyasal sürece, karar alım süreçlerine nasıl etki ediyor? Fındıklı, bu ve benzeri
soruları cevap vermek, düşünce kuruluşlarının etkisini ölçmek için bazı sosyal
bilimcilerin farklı yöntemler geliştirmesine karşın bu konunun hakkında ciddi bir
ilerleme kaydedilmeyen bir mesele olduğunu da aktardı. Fındıklı, daha sonra
literatürde düşünce kuruluşlarını tasniflemede daha fazla ön planda olan dört
farklı çerçeve olduğunu söyledi. Bunların ilki elit teorisi: Düşünce kuruluşların
siyasi, mali ve askeri kuruluşların bir uzantısı olarak, siyasi ve askeri kuruluşların çıkarlarının uzantısı olarak görür. Çoğulcu teori ise elit teorisinin tam tersi
olarak düşünce kuruluşlarını daha çok özel kuruluşlar olarak görürler, yani...
Düşünce kuruluşlarını daha bağımsız yapılar olarak görmektedirler. Bir diğer
bakış açısı daha ampirik çalışan, farklı disiplinlerden bildiğimiz bir yaklaşım
olan kuramsalcılık. Kuramsalcılar düşünce kuruluşlarını daha yapısal olarak
ele almaya çalışarak daha çok içinde gömülü oldukları organizasyon alanlara
bakmaktadırlar. Fındıklı genel olarak kuramsalcılık düşüncesini daha çok
benimsemesine rağmen Türkiye özelinde henüz yapıların oturmadığı için bu
bakışın iyi çalışmayan taraflarının da olabileceğinden bahsetti. Yeni Marksist
perspektif ise düşünce kuruluşlarını neo-liberal hegemonyanın yeniden üretiminde entelektüel ve söylem üretiminde rol alan kuruluşlar olarak görmektedir.
Fındıklı kendi tezini temellendirmek ve düşünce kuruluşlarıyla düşünce kuruluşlarındaki aktörleri nasıl ele aldığını anlatmak için entelektüel sosyolojisi
alanındaki muhtelif tartışmalara değindi. Fındıklı bu konuda Charles Kurzman’ın
sınıf sorunsalından yola çıkarak yaptığı üçlü sınıflandırmadan faydalandığını

‘‘

Yeni entelektüel
sosyolojisinde normatif
bir bakış açısından
yapılan sınıflandırmadan
ziyade daha çok
entelektüelin içinde
gömülü olduğu alanları
ve ilişkileri analitik bir
yöntemle analiz etmek
önem kazanmıştır.

’’

belirtti. İlki kökenlerini Julien Benda’ya giden kendinde bir sınıf olarak entelektüeli; ikincisi ise kökenleri Gramsci, Foucault, Mills’e giden belli bir sınıfın
entelektüeli, organik entelektüel, spesifik entelektüel; son olarak ise Karl Mannheim’ın üzerinde durduğu eğitim sayesinde kendini daha evrensel değerlerle
ilişkilendirerek, sınıfsız bir kategori olarak, görece bağımsız entelektüel. Fındıklı
bu tasniflendirmelerin klasik dönemler için önemli olmasına karşın seksenli
yıllardan sonra yeni entelektüel sosyolojisinin kendisini daha çok analitik
çalışmalara bıraktığını söyledi. Yeni entelektüel sosyolojisinde normatif bir
bakış açısından yapılan sınıflandırmadan ziyade daha çok entelektüelin içinde
gömülü olduğu alanları ve ilişkileri analitik bir yöntemle analiz etmek önem
kazanmıştır. Bu nedenle kendisinin de entelektüelleri ele alırken daha ilişkisel
ve analitik analize önem vermesi sebebiyle Bourdieu’nün alan teorisinden
faydalandığını söyledi. Ayrıca Fındıklı özellikle de Bourdieu’nün alan teorisini
ampirik bir uygulama programına çevirmeye çabalayan Gil Eyal yaklaşımlarını
esas aldığını belirtti.

15
KAM

Küresel
Araştırmalar
Merkezi

Bu teorik analizin ardından, düşünce kuruluşlarının hızla yayılmasına ve etkilerinin artmasına karşılık bu yapıların henüz layıkıyla incelenmemiş olduğuna
dikkat çeken Fındıklı, Türkiye’deki muhtelif düşünce kuruluşları ve bu kuruluşlar
hakkında yapılmış az sayıdaki çalışmalardan kısaca bahsettikten sonra kendi
çalışmasına geçti. Fındıklı, düşünce kuruluşlarında çalışan yüz altmış yedi
araştırmacıyı maddi bilgilerden yola çıkarak betimleyici tablolar hazırladığını
söyledi. Ayrıca bu tasviri istatistiksel tabloların yanında düşünce kuruluşlarının
tarihsel analizini daha iyi yapmak ve daha iyi bir açıklayıcı çerçeve oluşturmak
için on iki farklı düşünce kuruluşundan on dört araştırmacıyla derinlemesine
mülakat, birinci elden gözlemler yaptığını, bunun yanı sıra biyografik kitaplara
kadar uzanan ikincil kaynaklara da başvurduğunu aktardı.
Düşünce kuruluşlarının kapalı yapılarından dolayı bunları anlamanın zorluklarına
ve bu kapalılık sebebiyle alan haritası çıkartmaya çalışırken karşılaşılan çeşitli
güçlüklere değinen Fındıklı, özellikle ekonomik kaynaklar söz konusu olduğunda kimin nereye ne kadar para aktardığını asla göremediğimizi vurguladı.
Son olarak düşünce kuruluşları ve üretimleri için genel bir değerlendirme yaptı
Fındıklı. Türkiye özelinde, uzun vadede iş bölümü geliştiğinde ve belli bir organizasyon yapısallığının oturmasıyla birlikte daha nitelikli ürünler çıkabileceğini
düşündüğünü söyledi.
Şirin Duygulu Elcim

KİTAP-MAKALE SUNUMLARI | 25 Şubat 2017

Güvenlikleştirmenin Küresel Siyaset
Yapımı Üzerindeki Etkileri: Sınıraşan
Toplumsal Kampanyalar Örneği
Değerlendirme: Bekir Toy
Tezat toplantıları çerçevesinde Küresel Araştırmalar Merkezi’nin Şubat ayı
konuğu İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr Şirin Duygulu Elcim’di. Elcim, University of
Massachusetts’te siyaset bilimi alanında 2015 yılında tamamladığı The Effects

16
KAM

Küresel
Araştırmalar
Merkezi

of Using Security Frames on Global Agenda Setting and Policy Making başlıklı
doktora tezi üzerine bir sunum yaptı.
Elcim konuşmasına güvenlikleştirmenin giderek genişleyen bir alan olduğunu
söyleyerek başladı. Güvenlik konusu giderek askeri-teknik bir konu olmaktan
hızlıca çıkmış ve böylelikle zaman içinde istisnasız her konu güvenlik kapsamında algılanmaya başlanmıştır. Küresel ısınmadan çocuk felcine, Ebola’dan

AİDS’e kadar her konu güvenlik ekseninde değerlendirilebilmektedir. Bu süreçte,
güvenlikleştirme yeni bir politik strateji olarak gündeme gelmektedir. Çağın yeni
politika yapma ve meşrulaştırma biçimi güvenlikleştirmedir. Güvenlikleştirme
stratejisini sadece uluslararası aktivist örgütler değil, egemen konumdaki yöneticiler dahi kullanmaktadır. Elcim, eski Amerikan başkanı Obama’nın “Ebola
giderek büyüyen küresel ve bölgesel tehdittir” ifadesini bunun en açık kanıtı
olarak konuşmasının başında alıntıladı. Buna göre yeni yönetim ve meşruiyet
rejiminde güvenlikleştirme en temel söylem ve teknik olarak öne çıkmaktadır.
Ekonomiden sağlığa kadar her konu güvenlikleşebildiği oranda kamusallaşmakta ve gündem olabilmektedir.
Elcim, güvenlikleştirme sorununu analiz etmeye ilgili literatürü tartışarak başladı.
Bu literatüre göre güvenlik nesnel, dışarıda olan bir şey değil, oluşturulmuş,
hayal edilmiş bir gerçekliktir. Başka bir ifadeyle güvenlik, ilgili aktörlerin söylem ve çabalarıyla kurulmuş ve inşa edilmiştir. Bu nedenle güvenliğin kaynağı
askeri-teknik konulardan sağlık, ekonomi, insan hakları gibi konulara kaymıştır.
Mezkûr literatür en temel olarak şunu varsayar: Başarılı bir performansla icra
edildiklerinde istisnasız her konu güvenlikleştirilebilir. Sağlıktan insan hakları
sorununa kadar çeşitlilik gösteren konu ve sorunlar güvenlik tehdidi haline getirmek olasıdır. Uluslararası boyutlarda faaliyet yürüten aktörler, bu literatürün
varsayımına göre, kendi faaliyet alanlarını güvenlikleştirerek muhtemel rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor ve bunun sonucunda gerek finansal kaynak
sağlıyor gerekse de politika yapıp süreçlerini etkiliyorlar. Bu literatüre göre bu
sürecin bir diğer boyutu daha vardır. Güvenlikleştirme sayesinde sivil aktörler
kendi gündemlerini merkezileştiriyorlar ancak konunun güvenlikleştirilmesi
paradoksal olarak ilgili aktörlerin süreçten dışlanmasıyla sonuçlanıyor. Bir
sorun alanı güvenlikleştirme sayesinde politikleşiyor ancak devlet, ilgili sorunu
güvenlik sorunu biçiminde formüle ettikten sonra ise sorun bu kez de-politik-

‘‘

Güvenlikleştirme
literatürün varsaydığı
“her şey güvenlikleşiyor”
yaklaşımı hatalı
ve eksiktir. Başarılı
kampanya örneklerinin
güvenlikleştirme
söylemine
başvurmadıkları
görülmüştür.

’’

leşiyor. Çünkü güvenlik alanı devletlerin vatandaşlarına sormadığı bir alandır.
Güvenlikleştirilen konu böylece üzerine farklı aktörlerin yorum yaptığı, siyasi
tartışmaların gerçekleştiği bir konu olmaktan çıkarak sivil aktörlere kapanıyor.
Pek çok sınıraşan kampanya sürecinde çevre, sağlık, insan hakları sorunu
güvenlikleşerek de-politikleşmiştir. Sınıraşan doktorlar örneğinde görüldüğü
gibi kampanyalar doktorların inisiyatifinden askeri kuvvetlere geçmiştir.
Elcim ise tezinde bu güvenlik literatürüyle hesaplaştığını söyledi. Şimdiye kadar
yapılmış çalışmalar güvenlikleştirme stratejisine zehirli ama altın yumurtlayan
bir strateji muamelesi yapmıştır. Ancak gerçekten öyle midir? Çeşitli alanlarda
sayısız faaliyet yürüten muhtelif aktörler ve kampanyalar güvenlikleştirme
strateji ile mi iş görmektedirler? Gerçekten kampanyalar böyle mi yürütülüyor?
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Güvenlik dili kullanmak eşittir başarı mıdır? Başarılı olmuş stratejilerin kaçı
güvenlikleştirme söylemini kullanmıştır? Elcim, bu literatürü ampirik bir araştırma metodu ile ciddi istatistiki veriler kullanarak kritik etmektedir. Tezinde
38 vakayı karşılaştırmalı olarak analiz etmiştir. Bu karşılaştırmalı istatistiki
analizin neticesinde vardığı sonuç şu: Başarılı örneklerin güvenlikleştirme ile
bir alakası yoktur. Çalışmasının temel argümanı, ilgili literatürün varsaydığı “her
şey güvenlikleşiyor” yaklaşımının hatalı ve eksik olduğu iddiasıdır. Her konu
güvenlikleşmiyor ve başarı ile güvenlikleştirme arasında bir bağıntı da yok. İlgili
örneklerde güvenlikleştirme gerek ve yeter koşul olarak tespit edilmemiştir.
Güvenlikleştirme stratejisinin etki gücü ve kapsamı, kampanya sürecinin her
aşamasında ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Elcim’e göre her kampanyanın üç
aşaması vardır; kampanyanın girişimci ekibinin öne çıktığı “gündem belirleme”
evresi, kampanyanın genişleyerek etkide bulunduğu “siyasi taahhüt evresi” ve
taahhütlerin gerçekleştirildiği “uygulama evresi”. Konuşmasını Elcim, yoğun
data kullanarak ulaştığı temel tezini paylaşarak sonlandırdı: Her üç aşamada
aktörlerin güvenlikleştirme stratejisini kullanıp kullanmadıklarını 38 ayrı vaka
üzerinden ayrıntılı analizi gerçekleştirildiğinde güvenlikleştirme ile başarı arasında herhangi bir bağıntı olduğunu destekleyecek bir data mevcut değildir.
Muzaffer Şenel

TEZAT | 11 Mart 2017

İngiliz Okulunun Düzen Kavramı
ve Avrupa Birliğinin Uluslararası
Düzeni
Değerlendirme: Güher Gülaçar
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Mart ayında gerçekleştirdiğimiz Tezat programının ilk toplantısının konuğu
İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde
öğretim görevlisi Muzaffer Şenel oldu. Kendisinden doktora tezi olan “İngiliz
Okulunun Düzen Kavramı ve Avrupa Birliğinin Uluslararası Düzeni 1992-2009”
başlıklı konuşmasını dinledik. Tezini üç kısımda ele aldığını belirten Şenel, ilk
bölümün kavramsal çerçeve, ikinci kısmının tarihsel çerçeve ve son bölümün
ise uygulama alanı olduğunu ifade etti. Kavramsal çerçeve bağlamında İngiliz
Okulunun düzen kavramını inceleme alanı olarak belirlediğini söylerken aslında
tezini Hedley Bull’un düzen fikrine dayandırdığını, tezin orijinalinde de bu ismi
kullanmayı öncelikli olarak tercih ettiğini ancak çeşitli sebeplerden dolayı ismi
değiştirmek durumunda kaldığını vurguladı. Bu izahtan hareketle konuşmasına
İngiliz Okulunun kurucularından Hedley Bull ile başlayan Şenel, Bull’un uluslararası

toplum düşüncesini düzen kavramı ile birlikte okuyan ilk akademisyenlerden
biri olduğunu ifade etti.
Kavramsal çerçeveye dahil olarak düzen ve güvenlik kavramlarının önemine
dikkat çeken Şenel, niçin “güvenliği” bir yan kavram olarak seçtiğini, şiddetin
sınırlandırılması, anlaşmalara ve egemenliğe saygı konularıyla olan bağı doğrultusunda gerekçelendirdi. Teorik açıdan ise üç teorinin inceleme alanı dâhilinde
olduğunu söyledikten sonra bunların realistler, liberaller ve İngiliz Okulu olduğunu
vurguladı. Bu üç teorinin uluslararası düzen ve uluslararası ilişkiler algısına ne
gibi bir açıklama getirdiğine yer vererek konuşmasını sürdürdü. Son olarak ise
Hedley Bull’un yani İngiliz Okulunun yaklaşımını ele aldığını belirtti.
Konuşmasına Avrupa düzeni ve Avrupa birliği düzeni arasındaki farklara vurgu
yaparak devam etti ve etki alanının kapsamını vurguladı. Burada amaç birbirleriyle olan ilişkilerini, süreklilik içerisinde nasıl sağlandığını vurgulamaktı. Bu
doğrultuda bakıldığında temel soruyu şöyle ifade edebiliriz: Üye olan 28 devletin
kendi aralarında kurmuş oldukları uluslararası düzenin Avrupa düzeninden ayrı
bir yönü yansıttığını söyledi. Buna örnek olarak Türkiye’nin Avrupa düzeninin bir
parçası olmasına mukabil Avrupa birliği düzeninin bir parçası olmadığını ifade etti.
Üye devletlerin yapmış oldukları anlaşmalar çerçevesinde ortaya çıkan bir alanın
varlığı vurgulandı. Şenel tezinin amaçlarından birini, oluşturulan bu alanda dış
politikanın nasıl bir örüntü içerisinde, ritmik bir şekilde tekrarlandığını göstermek
ve sürdürülebilirliğine yoğunlaşmak olduğunu belirtti.
Konuşmasının devamında uygulama alanı dâhilinde 1951’den bu yana Avrupa
Birliği içerisinden yapılan tüm anlaşmaların egemenlik kavramının dönüşümünü
beraberinde getirdiğini, 1951’den itibaren ulus-üstü bir düzenin ortaya çıktığını,
söyledi. Bu yüzden bunların “pax europeana” tanımlamasını beraberinde getirdiğini
belirtti. 1951’den beri ortaya çıkan Avrupa parlamentosu, Avrupa komisyonu,

‘‘

Anayasal yapı ve
egemenliğin devriyle
beraber ortaya çıkan
çoğul sadakat, örtüşen
otoritelerin oluşturmuş
olduğu Avrupa Birliği
düzeni, hiçbir biçimde
anarşik bir görünüm
oluşturmamaktadır.

’’

Avrupa Konseyi, Avrupa Merkezleri gibi kurumlar aracılığı ile gücün dağıtılmasından
bahsederken, farklı merkezlerin farklı coğrafyalarda tanımlanmış güç odaklarının
birbirleriyle uygun bir şekilde etkileşiminden ortaya çıkan bir düzen vurgulandı.
Bu bağlamda tezin temel argümanı Avrupa Birliği’nin anarşik bir alan olmadığı
yönündedir. Bu fikri kurulan kurumlar ve bu kurumlar temelinde kurulmuş hukuki
yapı göstermektedir. Bu kurumlar Avrupa birliği içerisinde, ilişkileri düzenleyen
en önemli araçlar olarak belirtilirken, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin içerisinde
bulunan otoritemsi yapılar da bu eklemlenmeyi sağlamaktadır
Avrupa Birliği içerisinde 1990 sonrası süreçte yeniden milliyetçi bir dış politikadan
bahsedebiliriz. Devletlerin zaman zaman çatışan çıkarlarını görmekteyiz. Bunun
en kritik örneği İspanya ve İngiltere’nin Cebelitarık bölgesinde 2006 ve 2008’de
iki kez savaşın eşiğine gelmesidir.

19
KAM

Küresel
Araştırmalar
Merkezi

Tezin başlıca vurguladığı hususlar kurumların varlığı, Avrupa Birliği Komisyonu’nun hükümet gibi hareket ediyor olması ve aldığı kararların tüm ülkelerce
bağlayıcılığıdır. Avrupa Birliği içinde üye ülkelerin hem veto hem de nitelikli oy
çoğunluğu sistemiyle karar aldıkları mekanizmanın kurulması önem taşımaktadır. Böylece hem küçük ülkelerin korunuyor oluşu hem de ülkeler arasında
nispi ağırlıkları ölçüsünde dengenin kurulması söz konusu. Buradan hareketle
sistemin dengeyi sağladığı vurgulanmıştır. Bu sistemin dondurulmuş olmayan
dinamik bir süreç oluşu değişimin imkân dâhilinde olduğu fikrini diri tutmaktadır.
Diğer bir kurum olan Avrupa Parlamentosu’nun gücü ise Avrupa toplumunun
sesinin duyurulmasını sağlar. Bunun işleyişi de Adalet Divanı ile sağlanmaktadır.
1964’te aldığı karar ile Avrupa Birliği hukukunun ulusal hukuktan üstünlüğü
süreç içerisinde belirleyici olmuştur.
Şenel son olarak Avrupa Birliği projesinin özgün dinamiklerine dair önemli
tespitlerde bulundu. Bugün var olan müzakerelerde Avrupa Birliği müktesebatı
içerisinde tüm üyelik işlemleri ulusal kanunlar ile anayasaların uyumlaştırılması ilkesine dayanmaktadır. Çünkü ortaya çıkan yapı tüm ülkeler için bağlayıcı
olacaktır. Herkesin ağırlığı ölçüsünde kendi varlığını devam ettireceği bir alanın
oluşumunun, aslında realistlerin “büyük balık küçük balığı yer” yaklaşımını geçersiz kıldığı söylenmelidir.

Aslıhan Nişancı

TEZAT | 18 Mart 2017

Umut ve Endişe Arasında:
Amerika’daki Türk Ailelerde
Ebeveyn-Ergen Çocuk İlişkileri
Değerlendirme: Gülcan Saat
Mart ayının ikinci Tezat toplantı dizisi çerçevesinde 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal
Hizmet Bölümü’nden Dr. Aslıhan Nişancı “Amerika’da Yaşayan Türk Gençlerinin
Adaptasyon Deneyiminin ve Psikolojilerinin Aile Merkezli Olarak İncelenmesi”
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başlığıyla hazırladığı doktora tezi üzerinden bir sunum yaptı.
Nişancı, araştırmanın amacının kimlik oluşum süreci olan ergenlik dönemini
göçmenliğin nasıl etkilediği, bu durumun ergenlerin ruh hallerini, çevreye
adaptasyonlarını ve iyi olma durumlarını nasıl biçimlendirdiğini ortaya koymak olduğunu ifade etti. Tezinin bulgularına geçmeden önce çalıştığı literatür
hakkında bilgi verdi.

Nişancı, literatürde karşımıza çıkan iki önemli kavram olan “kültürleşme stresi”
ve “göçmen paradoksuna değinerek konuşmasına devam etti. Kültürleşme,
iki farklı kültürün karşı karşıya gelmesi ve karşılıklı dönüşmeleridir. Ana akım
kültürle karşılaşıldığında yaşanan adaptasyon sorunları kültürleşme stresini
oluşturmaktadır. Kültürleşme stresinin göçmenlerin iyi olma halini teorik düzeyde olumsuz etkilediği değerlendirilmiştir. Birinci kuşağın daha fazla stres
yaşaması bir sonraki kuşağın daha az stresli olması beklenirken gözlemlenen
durumun böyle olmaması göçmen paradoksu olarak karşılık buluyor. Üçüncü
kuşağın ikinci kuşaktan, ikinci kuşağın birinci kuşaktan daha fazla stresli olmasına bireyselleşme, modernleşme, yalnızlaşma gibi faktörlerin sebep olduğu,
bu durumun etkisiyle iyi olma hallerinin aşağı çekildiği görülmektedir. Birinci
kuşağın sosyal olarak destekleniyor olmaları, aile bağların kuvvetli ve dini
kurumlara ilişkilerin güçlü olmaları iyi olma hallerini olumlu yönde etkilediği
ortaya konmuştur. Kültürleşme stresi ve göçmen paradoks birbiriyle çelişik
gibi gözükse de farklı göçmen gruplarında gözlemlenebilmektedir.
Nişancı araştırmasını iki problematik üzerine oturttu. Bunlardan ilki Amerika’da

‘‘

Ana akım kültürle
karşılaşıldığında
yaşanan adaptasyon
sorunları kültürleşme
stresini oluşturmaktadır.
Kültürleşme stresi
göçmenlerin iyi
olma halini olumsuz
etkilemektedir.

’’

Türk göçmen anne-baba olmanın ebeveynlik deneyimlerini ve aile ortamını nasıl
etkilediği; ikincisi ise ebeveyn-çocuk ilişkilerin ve aile ortamının ergen iyi olma
halini nasıl etkileyebileceği. Kavramsal çerçeve olarak kültürleşme kuramını
eleştiren, insanların deneyimlerini kategorilere indirgemenin yanlış olduğunu
vurgulayan, açık uçlu soruların ve gözlemlerin kullanıldığı eleştirel kültürleşme
kuramını ve bireyleri kendi sosyal çevrelerinde katman katman bir çevrenin
bağlamı içerisinde mikro, mezo ve makro düzeyde değerlendiren ekolojik
yaklaşımı kullandığını ifade etti. Araştırma Chicago ve çevresinde yaşayan,
gönüllü, ebeveynden birinin birinci nesil göçmen 12-19 yaş arası çocukları
olan, ABD’de en az 2 yıl beraber yaşamış, sosyoekonomik, dindarlık ve eğitim
düzeyleri farklı 14 aile ile gerçekleştirildi. Ebeveyn ve ergen görüşmelerinden
yola çıkarak iki araştırma sorusuna cevaplar aradı.
Ebeveynlerin Amerika’daki sosyalleşme deneyimleri, Amerika’ya dair algılarının
yanı sıra Türkiye’deki geniş aile desteğinden Amerika’da mahrum kalmaları,
ebeveynlik deneyimlerini ve ebeveyn-çocuk ilişkilerini etkileyen faktörler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Neredeyse tüm ailelerde çocuğunu Amerikan
kültüründe kaybetmekten duydukları yoğun endişelerin olduğuna dikkat
çeken Nişancı, göçmen ebeveynlerin kendi kültürlerini öğretme konusunda
da endişelerinin olduğunu belirtti. Ebeveynlerin Türkçe öğretme konusunda
ciddi bir duyarlılık olduğuna değindi. Nitekim araştırma esnasında yapılan
görüşmelerde ebeveynler Türkçeyi tercih ettikleri halde ergenler İngilizceyi
daha akıcı konuştuklarından İngilizceyi tercih etmişlerdi. Ergenlerin Türkçeyi
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kullanmakta sorunlar yaşamaları Türkiye’deki aile ile iletişim kurmalarını engellerken, ailenin birlikte geçirebileceği TV seyretme, müzik dinleme gibi sosyal
vakitleri de kısıtlamaktadır.
Göçmen ebeveynler Türkiye’de çok katı, rekabetçi eğitim anlayışından ziyade
çocuklarının yeteneklerini keşfedildiği, sosyal beceri edinebildikleri Amerikan
eğitim sistemini avantaj olarak görüyorlar. Çocuklarının iki kültür, iki din arasında kalmasından çok rahatsız olduklarını ifade eden ebeveynler, çocukların
iyi Müslüman imajı oluşturmalarını bekliyorlar. Nişancı, ebeveynlerin dindarlık
anlayışlarının farklı olmalarına karşın İslam’ın terör ile birlikte anılmasından
duyulan rahatsızlığa dikkat çekti. Ebeveynler çocuklarını, dinlerini ve kültürlerini öğrenebilecekleri Türk toplumunun yaptığı etkinliklere katılmalarını teşvik
ediyorlar. Anne-babalar ve ergenler arasındaki norm farklılıklarının –izledikleri
filmler, dinledikleri müzik tarzları, kılık kıyafet tercihleri, temizlik anlayışları,
yemek tercihleri, saygı anlayışındaki farklılıklar- çatışmalara sebep olduğunu
söyleyen Nişancı sunumunu bu tespitle sonlandırdı.
Özgür Dikmen

Yahudi Modernleşmesi ve Din
Değerlendirme: Esra Evsen
TEZAT | 15 Nisan 2017

Nisan ayı Tezat toplantılarının konuğu İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladığı “Rethinking Religion
and Secularism: A Discussion on Jewish Secularism and The Emergence of
Judaism As A Modern Religion” başlıklı yüksek lisans tezi ile Özgür Dikmen’di.
Uzun bir süredir İsrail iç politikası, İsrail’de sekülerler ile dindarlar arasındaki
ilişki ve çatışma gibi konularla ilgileniyor Dikmen. Dikmen, tezinde, 18 ve 19.
yüzyılda Avrupalı Yahudi entelektüellerin modernleşme sürecinde Yahudilik
dediğimiz dini yapıyı modernlikle ve modern devletin kurumlarıyla nasıl uyumlu
hale getirdiğini ele almakta, bunu gerçekleştirirken de temelde Yahudilik nedir,
neden ve ne zaman Yahudilik kavramının tanımlanmasına ihtiyaç duyulmuştur
gibi sorulardan hareket etmektedir.
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Tezin temelinde bulunan “Judaism” kavramı Yahudi’ye ait her şeyi ifade etmek
üzere 18. yüzyılndan itibaren yaygınlaşan bir kavram olduğu için Dikmen,
Judaism kavramının öncesinde Yahudiliği tarif etmek için hangi sözcüklerin
kullandığını sorunsallaştırdı. Sekülerliğin tarih ve ideoloji üstü bir kavram gibi
gösterilmesine rağmen aslında tarihi ve ideolojik arka planı bulunduğunu ve
de sekülerlik ile dinin sürekli diyalektik bir ilişki içinde olduğunu ifade eden

Talal Asad, dinin bireyin hayatında ve mabette kalarak topluma ve siyasete
karışmaması gerektiğini ifade ederken bunu daha çok Hıristiyanlık ve İslamiyet üzerinden tartışmıştır. Dikmen ise Yahudiliğe bu perspektiften bakma
gayesiyle 18 ve 19. yüzyıllarda modernleşme denilen dönemde Alman Yahudi
entelektüellerinin tartışmalarıyla ilgilenmektedir. Başka bir ifadeyle Dikmen,
Asad’ın çerçevesini Yahudiliğe uygulamaya çalışmıştır. Yahudi sekülerlerine
göre bir yanda Yahudilik diye sınırları belli, yeniliğe kapalı bir din vardır, diğer
yanda ise sembollerini dinden alsa da bir şekilde Tanrı ile bağını kesmiş seküler bir Yahudi kültürü vardır. Wilfred Cantwell Smith ise bu ikiliğe, modern
kültür gibi değişime açık bir yapı ile kapalı bir yapısı olan dinin karşı karşıya
getirilmesine karşıdır. Smith, kültür ve din ya da siyaset ve din ayrımının yani
temelde sekülerliğin Avrupalı bir bakış olması sebebiyle dünyanın her yerine
uygulanamayacağını ifade eder.
Yahudi düşüncesinde ve teolojisinde en temel kavramlardan biri “sürgün”
kavramıdır. Tapınağın yıkılmasıyla Yahudiler Tanrının kendilerine verdiği özel
misyonu yerine getirmedikleri, o’nun yasalarına uymadıkları için bu cezaya
uğradıklarına ve bu sebeple Tanrı ile aralarındaki ahit devam etse de Mesih
gelinceye kadar bu cezayı çekmeleri gerektiğine inanmışlardır. Sürgün, ilahi bir
gazap ve siyasi merkezin ortadan kalkması gibi anlamlarının yanı sıra Yahudi

‘‘

İlerlemeci olmayan,
döngüsel bir tarihi sürekli
olarak yeniden yaşayan
Yahudiler, bir mekânda
olmayı reddederler.

düşüncesini ve teolojisini şekillendiren en önemli kavramdır. Mesela Babil sür-

Mesela Ortodoks

günü esnasında Pers İmparatorluğu’nun hâkimiyetinde kalan Yahudiler kendi

Yahudiler çok iyi inşa

yasalarını korumak adına bir yasa icat ederek buna “dat” ismini vermişlerdir

edilen sinagog veya

ve kelime bugün İbranice’de “din” anlamında kullanılmaya devam etmektedir.

evlerinin bir yerinde bir

Bugün kullanılan Judaism kavramı ise Helen İmparatorluğu zamanında öteki
olarak görülen Yahudi’yi tanımlamak için ihdas edilen “judaismos” kavramıyla
bağlantılıdır. Sürgün fikrinden hareketle bütün Yahudi litürjisi de Tevrat’ta
bulunan tarihsel anlatıyı ve Tanrının gazabını “hatırlama” üzerine kuruludur.
Bu nedenle Yahudilerin kendilerine ait bir zaman ve mekân fikri oluşmuştur.
İlerlemeci olmayan, döngüsel bir tarihi sürekli olarak yeniden yaşayan Yahudiler,
bir mekânda olmayı reddederler. Mesela Ortodoks Yahudiler çok iyi inşa edilen
sinagog veya evlerinin bir yerinde bir eksik bırakırlar, çünkü sürgündeyken mekân

eksik bırakırlar, çünkü
sürgündeyken mekân
asla tamamlanmaz.

’’

asla tamamlanmaz. Sürgünün önemli gerekliliklerinden biri de hukuki otorite
ile dünyevi otoritenin içiçe geçtiği cemaat yapısını korumaktır. Modernleşme
öncesi dönemde Avrupa’daki Yahudi cemaatlerin kendi içlerinde otonom bir
yapısı vardı. Bulundukları devlete vergi ödeyerek orada yaşama hakkı satın
alan Yahudiler, yargılamalarını ve bütün dünyevi işlerini kendi aralarında
belirledikleri kurallara göre yapardı. Seküler hukuk ile dini yorumlar arasında
herhangi bir yarılma yoktu. Ancak 17. yüzyıldan itibaren Avrupa’da devlet
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yapısının farklılaşmasıyla kendi içindeki otonom yapılara tolerans göstermeyen bir egemen devlet fikri ortaya çıktı. Aydınlanmanın temel gündemi olan
“insan” fikri de aslında modern devletin siyasi gündemiyle birlikte yürüyerek
toplumsal zeminde yer buldu. “İnsan insana eşittir” cümlesi bir Yahudi ile bir
Alman’ın devlet nezdinde aynı olmasını ifade ederken aslında kendi iç otonom
yapılarından vazgeçip hukuki olarak devlete tabi olmalılarını ve gettolarından
çıkmalarını amaçlıyordu. Modern devletin teolojik ötekiliği bir fark olmaktan
çıkarması da etnik öteki olmanın yanısıra teolojik öteki olan Yahudi için modern
bir Yahudi kimliğinin doğmasına sebep olmuştur. Ekonomik, hukuki ve siyasi
alanda daha önce görülmemiş bir eşitliğe kavuşulması özellikle genç Yahudileri
etkileyerek onları Alman ve Fransız vatandaşı olmaya yöneltmiştir. Böylece
Yahudi dinine mensup Almanlar ve Fransızlar ortaya çıkmış, bu da “bir Yahudi
Alman olduktan sonra Yahudiliğinden geriye ne kalır, onu Yahudi yapan neydi”
gibi sorularla Yahudiliğin tanımının sorgulanmasına sebep olmuştur. Yahudiler
bu dönemde yavaş yavaş geçmişlerine bakmaya başlıyorlar ve bu literatürde
Yahudilerin tarihe dönüşü olarak kavramsallaştırılıyor. Yahudilik kendine daha
etnik bir temel bulmuş ve Yahudi halkının tarihi yazılmaya başlamıştır. Yahudiler
bir yandan kendi tarihlerine modern bir obje olarak bakarak tarihi yazarken
diğer yandan sürgün geçmişiyle Tevrat’taki anlatı arasında nasıl bir denge
kurulacağı üzerinde düşünmüşlerdir. Ünlü filozof Spinoza’nın da içinde olduğu
bazı isimlerden Tevrat’taki tarihi anlatıya eleştiriler gelmeye başlamıştır. Bu
eleştirilerle seküler Yahudi tarihi algısı ortaya çıkarken, bunun tam karşısında
Tevrat’ı Hz. Musa’nın kaleme aldığını ve değişmeden geldiğini savunan ortodoks
tarih algısı yer almaktadır. Yahudi modernleşmesinin felsefi fikir babası kabul
edilen Moses Mendelsshon’un 1783’te yazdığı ve “Yahudilik nedir” sorusuna
cevap aradığı kitabı Jerusalem, Yahudiliğin grameri olarak tanımlanır. Mendelssohn Yahudiliğin bir yasa olduğunu, bir teolojisi olsa da daha çok kişinin
davranışlarıyla ilgilendiğini, kesinlikle politik olmadığını dolayısıyla kendisine
inananların yaşadığı devletlerdeki politik sisteme tehdit teşkil etmediğini ifade
etmiştir. Dikmen, Mendelssohn’un politik nosyonu içinden çıkararak Yahudiliği
bir din olarak tanımlamakla aslında Yahudiliği kamusal alandan çektiğini ve etnik
kimlikle siyasi kimlik arasındaki gerilimi çözdüğünü ifade etti. Artık modernleştik
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dine ihtiyacımız yok diyen seküler algının karşısında ortodoks, 16. yüzyıldaki
yaşam tarzını devam ettirmeye çalışan bir Yahudilik ortaya çıkmıştır. Dikmen
konuşmasını reform Yahudiliğinden bahsederek neticelendirdi. Yahudilerin
normalleştirilmesi meselesini gündemine alan reform Yahudiliği konusunda
Abraham Geiger hatırlanacak en önemli isimlerdendir. Bir haham ve modern
sosyal bilimci ve felsefeci olan Geiger kutsal kitaba tarihsel eleştiriler getirerek

sinagoglarda İbranice ibadet etmeye gerek olmadığını, Almanca dua etmeleri
gerektiğini söylemiştir. Şu anda Amerika’da bulunan Yahudiler arasında da en
yaygın olan reform Yahudiliğidir ve İslam’da reform meselesine de benzerdir.
Geiger tarihten beri olanın hep Yahudilik olduğunu, İsa’nın bir Yahudi oluşunu
ve Hz. Muhammed’in getirdiklerinde çok önemli Yahudi izleri olduğunu, monoteist olan her şeyin aslında Yahudice olduğunu ifade eder. Böylece din içinde
yaptığı reformları meşrulaştırır.
Engin Deniz Akarlı

Osmanlı’da Adalet Fikri ve Pratiği
Değerlendirme: Hüseyin Etil

KÜRESEL SİYASET VE ADALET KONUŞMALARI
28 Ocak 2017

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin Küresel Siyaset ve Adalet Konuşmaları Ocak ayı
konuğu İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Engin
Deniz Akarlı’ydı. Adalet probleminin siyaset, hukuk, iktisadi vb. farklı alanlar ve
İslam Dünyası, Batı medeniyeti gibi farklı sosyo-kültürel gelenekler-deneyimler
ışığında tartışıldığı konuşma serisinin beşinci oturumunda söz alan Engin Deniz
Akarlı, spesifik olarak Osmanlı deneyimine odaklanarak Osmanlı’da adalet fikri
ve pratiği ekseninde bir konuşma gerçekleştirdi.
Bir tarihçi olarak Akarlı konuşmasına metodolojik bir ikazla başladı. Belli bir
döneme ait toplumsal, hukuksal sistemlerin anlaşılmasının sadece fikirlere
odaklanan araştırmalarla ortaya konulamayacağını, bunun yanı sıra yasalar ile
pratikler arasındaki dinamik ilişkiye de odaklanmak gerektiğini söyledi. Çünkü
fikirler kendi başlarına bir şey yapmazlar. Uygulama içinde fikirlerin gücü, sıkıntıları
ve anlamları daha iyi anlaşılır. Ayrıca Osmanlı hukuk geleneğinde yazı olmayan
kurallar olan örfü ancak pratikte gözlemleyebilirsiniz. Akarlı’nın konuşması boyunca anlattığı argümanın temel esprisi, Osmanlı hukuk sisteminin temelinde
yattığını düşündüğü “adalet mülkün temelidir” anlayışının pratikte ne anlama
geldiğini açıklamakta ifadesini bulur. Ona göre adalet, yerinden çıkmış olanın
yerine iadesi, hakkın verilmesi, ihkak-ı hakk’tır, hukukun (hakların) gözetilmesidir. Bunu yaparken, denge esastır. Aksama olurda denge bozulursa, dengeyi
yeniden kurmak ve adaleti sağlamak gerekir. Osmanlı adalet düzeni, hem icra
yetkisine sahip idarecilerle halk arasında hem de halkın çeşitli unsurları arasında
uzlaştırıcı bir köprü niteliğindeydi ve esasen bu maksadı hedefleyen bir hukuk/
adalet anlayışına dayanıyordu.
Akarlı’nın kısaca özetlediği sistemin temel niteliği şöyledir: Kazaskerler, kadılar
ve naipleri, her şeyden önce arabulucu hakemlerdi. Çatışan, anlaşmazlığa düşen

25
KAM

Küresel
Araştırmalar
Merkezi

tarafları uzlaştırmak, çarşı ve pazarların düzenini, ahenkli bir şekilde işlemesini
mümkün olduğunca sağlamak, kendilerinden beklenen başlıca iş idi. Böyle olunca,
Osmanlı adalet düzeni ve düzenlemeleri ortaya şöyle bir durum çıkarıyordu: Pazar
ve çarşılarda, üretim, dağıtım ve hatta tüketim ilişkilerinin düzenlenmesine ilişkin
nizam, yönetmelik ve kurallar, bunlardan doğrudan doğruya etkilenen insanların
doğrudan doğruya katılımlarıyla belirleniyordu. Bu anlamda mahkemeler, uzlaşma,
uzlaştırma; anlaşma, anlaştırma yoluyla kurallar geliştiren kurumlar, ortamlardı.

‘‘

Fakat aynı zamanda uzlaşmayı ve anlaşmayı mümkün kılacak temel hukuk ilke,
kavram ve hatta fer‘i hükümlerinin hukuk sürecine taraf olanlar arasında yaygınlaşıp yerleşmesini mümkün kılıyordu. Böylece, farklı adalet ölçüleri, şer‘i/fıkhi

Osmanlı adalet düzeni,

esaslar çerçevesinde birbirine yaklaşıyordu. Hakların yerli yerine konulabilmesi

hem icra yetkisine

için geliştirilen düzen birleştirici ortak bir zemin oluşmasına yardım ediyordu.

sahip idarecilerle halk

Adalet mîzânı bu zemine oturuyordu. Bu arada hükümet edenlerin ne ölçüde adil

arasında, hem de halkın

veya zalim oldukları hakkında da insanların fikir yürütmelerini mümkün kılıyordu.

çeşitli unsurları arasında
uzlaştırıcı bir köprü
niteliğindeydi ve esasen

Sistemin temelinde yatan temel yönelimleri tespit ettikten sonra Akarlı, anlaşmazlıkların çözüldüğü, ihkak-ı hakkın gerçekleştiği yerleri ifade etti. En temelde

bu maksadı hedefleyen

topluluk düzeyindeki anlaşmazlıkların çözümü durmaktadır. Toplulukların örf ve

bir hukuk/adalet

adetlerinin (usul-i kadim) bir ölçü oluşturduğu bu yapı içindeki reisler/ihtiyarlar bu

anlayışına dayanıyordu.

ölçüler çerçevesinde uyuşmazlıkları çözerler. Aynı zamanda her türden topluluk

’’

(esnaf toplulukları, mahalle, köy) ya da cemaat (Dürzi, Yahudi, Hıristiyan) kendi
sorunlarını kendi içinde çözüyordu. İkinci olarak kadı ve naiplerin riyaset ettikleri
şeriat mahkemeleri, Osmanlı hukuk düzeninin bel kemiğini oluşturuyordu. Üçüncü
olarak ise divan-ı hümayunun kazaskerler riyasetinde yürütülen adli, kazai işleri
söylemek gerekiyor. Bir tür üst mahkemeydi. Kazaskerler (ve divanın görevlendirdiği
başka kıdemli kadılar), hukuki ilkelerin yorumunda yetkin ve birbiriyle çatışan hakları
uzlaştırmayı mümkün kılacak uygulamaları benimseyebilecek bilgi ve deneyime
sahip uzmanlardı. Bu düzeyde ele alınan davaların ve uyuşmazlıkların esasen
(ve usulen) umumi maslahat’ı (maslahat-ı amme’yi) ilgilendiriyordu. Ayrıca Akarlı,
tüm bu aktarımlardan sonra Osmanlı hukuk ve adalet düzenin temel niteliklerini
özetledi. Toplumu oluşturan çeşitli unsur ve topluluklar arasındaki töre, adet ve
örf farklılıklarını tanıması itibariyle çoksesli; her düzeyde, yargı süreci birbiriyle
çatışan, anlaşmazlık halinde olan veya çatışması ve anlaşmazlığa düşmesi
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muhtemel olan taraflar arasında uzlaşmayı özendirmesi itibariyle uzlaştırıcı;
ortak paydalar bulmayı teşvik edici ve karşılıklı rızaya, taahhüde ve mukaveleye
dayalı niteliği itibariye mukaveleci olmak gibi genel niteliklere sahiptir. Buna ek
olarak Akarlı, Osmanlı hukuk düzenin katılımcı, süreç birliğinde ısrar edici, hakla
mesuliyetin için içe geçtiği, hukuk ve devletin ayrıldığı ve mutlak olmayan bir hak
anlayışına dayalı bir hukuksal sistem olduğunu tespit etti.

Konuşmasının sonuna doğru Akarlı genel olarak hukukun anlamına değindi.
Bu anlamda hukuk bir toplumun insanları arasındaki ilişkileri, alışverişleri
düzenlemenin yanı sıra, o toplumda kaçınılmaz olarak ortaya çıkan bütün
değişikliklere rağmen, bu değişikliklerin ortasında, belli bir düzen ve süreklilik
duygusunun oluşmasında önemli bir rol oynar. Bu duygunun oluşabilmesi için
hukukun kuramsal ve uygulamada bir “gelenek” olarak işlemesi gerekir. Yani
hukuk, zaman içinde sınanmış, yaygın kabul görmüş, genel olarak toplumun
ortak yararına hizmet ettiği ve evrensel olduğu için sorgulanmaması gereken
bazı temel hak, adalet ve davranış ilkelerinden ve normlarından yola çıktığı
iddiasını taşır. Ama aynı zamanda hukuk, bu iddiasının geçerliliğini sürekli
değişim karşısında kanıtlamak, dolayısıyla dayandığı ilke ve esaslardan büyük
tavizler vermeden bu değişikliklere bir şekilde ayak uydurmak zorundadır.
Yoksa hukukun (evrensellik ve genel toplum yararının koruyucusu olduğu)
iddiaları yavaş yavaş boşlukta kalır, inandırıcı dolayısıyla birleştirici olma halini/
özelliğini/gücünü yitirmeye başlar. Hukukun bu niteliği çerçevesinde Akarlı,
Osmanlı hukuk sistemini değerlendirerek konuşmasını tamamladı: Osmanlı
tecrübesi bize, hukukun toplumsal dengeleri ve uyumu (bunların illa eşitlikçi
olması gerektiği varsayılmadan) özendiren, kolaylaştıran, davaların ortak bazı
kavram ve kurallar kılavuzluğunda hallini mümkün kılan tarafını gösteriyor.
Hasan Kösebalaban

Uluslararası İlişkilerde Adalet
Sorunu ve İslam Dünyası
Değerlendirme: Volkan Uzundağ

KÜRESEL SİYASET VE ADALET KONUŞMALARI
4 Mart 2017

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin Küresel Siyaset ve Adalet Konuşmaları altıncı
oturumu İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim görevlisi Hasan Kösebalaban’ın
sunumuyla gerçekleştirildi. Adalet mefhumunun kendisine eğilen önceki
oturumlardan farklı olarak bu oturumda kavramın uluslararası ilişkiler disiplinindeki yeri İslam dünyası ekseninde ele alındı.
11 Eylül sonrası süreçte Amerika’daki atmosferi yakından tecrübe eden ve
terörizm ile adalet meselesini bir nedensellik içerisinde gören Kösebalaban
konuya Samuel Huntington’ın Political Order in Changing Societies başlıklı kitabı
üzerinden giriş yaptı. Latin Amerika’daki sosyal ve siyasi değişimi inceleyen
Huntington’a göre gelişmekte olan ülkelerde orta sınıfın yükselmesini siyasi
reformlar izlemiyorsa bu ülkelerde ciddi bir toplumsal ve siyasi kriz ortaya
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çıkmaktadır. Başka bir deyişle, Huntington’a göre ekonomik modernizasyonla
siyasi modernizasyon aynı anda desteklenmezse, bu durum kaosa neden
oluyor. Bu noktada ise rejimlerin iki seçeneği söz konusu: Ya reform kapısını hafiften aralayarak ya da toplumu baskı altına almak. Fakat, halkın son
derece gelişmiş ekonomik koşullara sahip olduğu, buna rağmen katılımcı bir
siyasi kültürün bulunmadığı kaldığı Suudi Arabistan gibi istisnalar göz önüne
alındığında, bu teori açıklayıcılığını yitirmekte.

‘‘

1980 sonrasında giderek

hegemonikleşen
küreselleşme söylemi

etkisini kaybetti.

İslam dünyasında terörizm meselesine geldiğimizde karşımıza dört tür
yaklaşım çıkıyor: (i) rasyonel seçim teorisi; (ii) bireysel ölçekte, psikolojik
analiz; (iii) siyasi koşullara odaklanan bağlamsal analiz; (iv) ideolojinin gücünü
merkeze alan metinsel analiz, yani belirli metinleri okuyan kişilerin terörizme
yönelmesi. Fakat Huntington Latin Amerika’daki modernleşme tecrübesini
sosyal ve ekonomik faktörler üzerinden açıklarken, İslam dünyası söz konusu

Yıpranan liberal

olduğunda, medeniyetler çatışması tezi üzerinden kültür merkezli bir analiz

değerler karşısında ise

yapmakta. Kösebalaban bu noktada itiraz ediyor: İslam dünyasındaki siyasi

milliyetçilik ve popülizm

şiddet konusunda kültürcü bir yaklaşımın açıklayıcılığı son derece sınırlı ve

hızla güçlendi. Liberal

aldatıcı. Kendi önerisi ise söz konusu şiddetin kaynağının adaletsizliğe dair

uluslararası ilişkiler

algılarda aranması. Bu bağlamda öncelikle tartışılması gereken şey siyasi

yaklaşımı geri plana
düşünce, milliyetçi ve
popülist liderlerin etkisi
artmaya başladı.

’’

otoriterinin krizi, yani onun parçalanmışlığı (contextual). İkinci olaraksa,
sorunun arkasında bir temsil eksikliğinin yatıyor oluşu: Müslüman halkın
hem yerel hem de küresel anlamda temsil edilemiyor olmasının sebep olduğu adaletsizlik algısı. Uluslararası sisteme bakıldığında, İslam dünyasıyla
ilgili sorunları ve adaletsizlikleri temsil gücüne sahip bir Müslüman devletin
olmayışı, dahası hâlihazırdaki Müslüman devletlerin böyle bir gayretinin
bulunmayışı uluslararası sisteme dair adaletsiz algısının temel nedeni. Daha
çok milli refleksler gösteren Müslüman devletlerin, ABD Başkanı Trump’ın
başörtüsü yasağına yönelik tepkisizlikleri durumu tasvir eden en çarpıcı olay.
Kısacası, temsil meselesi söz konusu olduğunda İslam dünyasında ciddi
parçalanmışlık söz konusu.
Kösebalaban’a göre buradaki sorun, adalet mefhumuna pek yer verilmeyen
uluslararası ilişkiler literatürüyle de ilgili. Ana akım teorilerden realistler güç
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artıyor ve devlet zayıflıyor. Kendi başlarına, örneğin sosyal medyada bir şeyler
okuyup şiddete başvurabilen kişiler bunun en büyük kanıtı.

İslam dünyasında adaletsizlik algısından kaynaklanan siyasi şiddetin üç temel
nedeni bulunuyor Kösebalaban’a göre: (i) insanlarda, sömürgeciliğin devam
ettiğine dair algı; (ii) devlet otoritesinin dağılması; (iii) temsil mekanizmasının bulunmaması, yani ekonomik modernizasyona paralel olarak bir siyasi
modernizasyonun ortaya çıkmaması. Fakat bu üç faktörü sömürgeciliğin
etkileri olarak bir şemsiye altında toplamak mümkün ve Müslüman yazarlar
da özellikle bu hususa değiniyor.

‘‘

İslam dünyasındaki
siyasi şiddet konusunda
kültürcü bir yaklaşımın
açıklayıcılığı son derece
sınırlı ve aldatıcı. Şiddetin
kaynağının adaletsizliğe

Peki, İslam dünyasına yön verebilecek İslami bir uluslararası ilişkiler teorisin-

dair algılarda aranması

den bahsedilebilir mi? Kösebalaban buna yönelik bazı girişimleri reddetme-

gerekiyor. Bu bağlamda

mekle birlikte, mevcut yaklaşımların teorik olarak son derece zayıf oldukları

öncelikle tartışılması

kanaatinde. Zira söz konusu yaklaşımlar, uluslararası ilişkiler disiplininin

gereken şey siyasi

kendisiyle pek ilgisi olmayan yaklaşımlar. Bu tartışmalar literatür içerisinde

otoriterinin krizi, yani

yürütülmediği sürece de marjinal kalmak durumunda ve bu yüzden de bir
etkide bulunması beklenmemeli.
Kısacası, Kösebalaban’a göre İslam dünyasındaki terörizm probleminde en
temel gerekçe insanların adaletsizliğe maruz kaldıklarına dair duygu. Bununla
birlikte, asıl amacının kesin bir iddia dile getirmekten ziyade İslam dünyasındaki şiddet meselesini adalet kavramı etrafında tartışmaya açmak olduğunu

onun parçalanmışlığıdır.

’’

söyledi. Benzer bir yaklaşıma sahip olan Richard Falk da İslam dünyasındaki
şiddet konusuna salt kültürel bir perspektiften bakmayı reddetmiş ve bunun
yerine temsil meselesinden ve adaletsizlikten bahsedilmesini gerekli görmüştü.
Bundan sonra yapılması gereken ana akım uluslararası ilişkiler teorileri içinde
adalet meselesine yer açacak bir yaklaşım geliştirmek. Kösebalaban bunu
sonraki nesiller için önemli bir vazife olarak görüyor.
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Mehmet Akif Kayapınar

Siyasette Adaletin Yeri ve Rolü:
Asabiyye versus Adalet
KÜRESEL SİYASET VE ADALET KONUŞMALARI
25 Mart 2017

Değerlendirme: Emirhan Özkan
Küresel Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen Küresel Siyaset ve Adalet
Konuşmaları’nın Mart ayındaki yedinci oturumunun konuğu İstanbul Şehir
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Akif Kayapınar’dı. Kayapınar, konuşmasında özellikle Batı-dışı
toplumları dikkate alarak adalet kavramı üzerinden kapsamlı bir tartışma
yürüttü. Kayapınar, ana hatları ile üç temel iddiada bulundu: (i) Adalet mahiyeti itibariyle evrensel uzlaşıma kapalı bir değerdir; adalet ancak evrensel
düzeyde işlevsel olarak tanımlanabilir; (ii) adalet nizamı pratikle bağımlı bir
durumdur; (iii) adalet asabiyye önkoşuluna tabidir. Bu bağlamda, adalet fikri

‘‘

ve düzeni bir sebep olarak değil sonuç olarak sunuldu.
Tartışmayı başlatmadan önce Kayapınar, Rawls sonrası adalet tartışmalarının
nasıl modern Batı siyaset düşüncesinde merkezi bir konuma geldiğini aktardı.

Adalet mahiyeti itibariyle

Konuşmacıya göre bu tartışmaların merkeze kayması, özellikle işleyen bir

evrensel uzlaşıma kapalı

adalet düzeni kurmakta başarısız Batı-dışı toplumlarca ümitle karşılandı.

bir değerdir; nizamı

Buna mukabil, Batı’daki adalet tartışmaları büyük oranda maddi varlıkların

pratikle bağımlı bir

toplumsal dağılımına odaklanırken Batı-dışı toplumlarda ana vurgunun

durumdur ve asabiyye
önkoşuluna tabidir.

’’

bizzat siyasal düzenin tesisinde olduğu görüldü. Kayapınar’a göre tüm bu
tartışmalarda adalet düzeni bir ilk sebep olarak varsayılırken diğer siyasal
değer ve kurumlar ikincil sırada ele alındı. Konuşmanın odak noktası ise bizatihi bu varsayımı sorunsallaştırmak oldu. Bu çerçevede öncelikle adaletin
neliği ve işlevi üzerine ve sonrasında asabiyye üzerinden adaletin pratikteki
bağımlılığı tartışmaya açıldı.
Adaletin evrensel, kültürlerarası bir uzlaşıma kapalı olduğu savını işleyen
konuşmacı, bu iddiasını Eksen Çağ medeniyetlerindeki adalet tartışmalarından güncel dağıtımcı adalet tartışmalarına değin genel bir yelpazeden belirli
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örnekler sunarak destekledi. Ana hatlarıyla adaletin şu şablonlar dâhilince
anlaşıldığı iddia edildi: İlahi buyruk, tabii hukuk doktrini, sözleşmeye dayalı
insan icadı, müellifi siyasal otorite olan kanunlar seti, toplumsal fayda aracı,
rasyonel ahlak ilkesi ve hakkaniyetli bölüşüm. Tüm bu örneklerin sonrasında
Kayapınar, her adalet tanımının birçok kültür-bağımlı metafizik ve epistemolojik
aksiyomu varsaydığı ve bu aksiyomlar üzerinde uzlaşım olmadığı müddetçe

adaletin tanımında da bir uzlaşıma varılamayacağı sonucuna vardı. Sözgelimi
Yahudilik, Katolik Hristiyanlık ve İslam’ın adalet anlayışı Tanrının mahiyetine
ve insanlarla ilişkisine yönelik farklı teolojik önkabuller sonucu birbirinden
farklıdır. Kadim adalet anlayışı ile modern adalet anlayışı karşılaştırıldığında
ise ahlakın ana referansı aşkın bir kaynak mı yoksa insan-merkezli bilgi mi,
sorusuyla karşılaşırız. Batı’nın kendi içindeki tartışmalarda dahi birey, toplum,
mülkiyet, değer vb. temel mefhumlar üzerinden epistemolojik tartışmalar
yapıldığı görülür. Dolayısıyla Kayapınar, adalet tartışmalarının aslen metafizik veya epistemolojik bir tartışma olduğu; bu telif edilemez farklı duruşlar
arasında bir uzlaşının yakın gelecekte mümkün olmadığı sonucuna vardı.
Adalet özü itibariyle tanımlanamasa da, adaletin işlevselliği noktasında
konuşmacı daha olumlu bir tablo çizdi. Kayapınar’a göre adalet, evrensel
düzeyde mahiyeti itibariyle değil, işlevi itibariyle tanımlanabilir. Bu temel
işlevi keşfetmek için konuşmacı siyaset için temel bir ikilem belirledi: siyasal
hiyerarşik iktidarın tesisi ile bireylerin güvenliği için iktidarın sınırlandırılması
arasında gerçekleşen gerilim. Güvenlik-özgürlük ikilemi bu gerilime örnek
teşkil edebilir. Farklı zaman ve toplumlarda farklı formüllerle bir denge
noktasında çözülmüş görülse de her birinde aynı ikilem şablonunun yürürlükte olduğu ve adaletin bu dengedeki temel işlevi ise iktidar temerküzünü
sınırlandırmak olarak karşımıza çıkıyor. Her toplumda bu dengeleyici kuvvet
farklılaştığı için adalet kavramının mahiyeti de toplumdan topluma değişiklik
göstermiştir Kayapınar’a göre. Konuşmacı bu gözlemini Eksen Çağ öncesinden
Klasik Yunan’a, erken dönem Hristiyan anlayışından modern döneme kadar
geniş bir yelpazede iktidarın, meşruiyetin ve adaletin nasıl tanımlandığına
dair örneklere destekledi. Ayrıca Kayapınar, muktedirin merkezi otoritesinin
artması ile adalete atfedilen yüceliğin artışı arasında bir paralellik gördüğünü
de aktardı. Tüm bu gözlemlerin ve iddiaların sonucunda konuşmacı, adalet
kavramının sadece teorik düzeyde değil pratikte de bağımlı bir değer olduğu
ve bir sonuç olduğu sonucuna vardı. Bu noktada ise dikkatlere başka bir
mefhumu sundu: asabiyye.
Kayapınar asabiyye bahsini açmadan önce siyaset bilimi literatüründe genel
kabul görmüş siyaset tanımlarının belirli bir iktidar düzenini varsaydığını,
sistemlerin oluşumunu, değişimini dikkate almadığını öne sürdü. Konuşmanın
başında belirttiği Batı ile Batı-dışı toplumlar arasındaki adalet tartışmalarının
farklılıklarına paralel bir şekilde, Batı belirli bir sistem içerisindeki aktörlerin
davranışları ile iligli iken, Batı-dışı toplumların ana vurgusu sistemin kuruluşudur. Bu eksikliği gidermek adına Kayapınar siyaset için şöyle bir tanım
önerdi: “Siyasal toplumun teşekkülü ve iktidarın temerküzü, yürütülmesi ve
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sınırlandırılması ile alakalı eylemler bütünüdür.” Konuşmacının sunduğu çerçevede iktidarın yürütülmesine ilişkin ilkeler, teşekkül sırasında soyut halde
mevcuttur. Pratikte ise iktidarın yürütülmesi ve sınırlandırılması iktidarın temerküzüne bağlıdır. İktidarın temerküzü ise siyasal toplumun varlığını zorunlu
kılar. Bu altyapı için temel bir zemine ve zihinlerin ve gönüllerin aynı yönde
mobilize olduğu bir siyasal toplumun teşekkülüne ihtiyaç vardır. Tam da bu
noktada sistemi meşru kılan iyi hayat vizyonu devreye girer. Huntington’a
göre siyasal toplumun ayırt edici özelliği, insanların çoğunluğunun ve elitlerin
uzlaştığı bir iyi hayat vizyonudur. Bu siyasal toplumun oluşumu ile iktidarın
temerküzünün de ön şartı yerine gelmiş olur.
Bu yeni çerçevenin dayanağı içinse alternatif bir düşünce tarihi sunumu,
konuşmanın devamını oluşturdu. Bu kısımda Kayapınar Eski Yunan’dan
Rönesansa uzanan bir dönemde, farklı düşünürlerin siyasal toplumun oluşması için temel önem atfettikleri iyi hayat vizyonu ve bu vizyon çevresinde
gelişen bağa dair kapsamlı bir sunuşta bulundu. Aritoteles’in philia’sından
Tusi’nin muhabbet’ine, Romalı düşünür Polybius’un ve sonraları Cicero’nun
virtus’undan, Machiavelli’nin virtu’suna uzanan bu çizgide, temel vurgu siyasal toplumun oluşması için o toplumu oluşturan kişilerin kamusal çıkarları,
diğer kişilerin çıkarlarını kendi çıkarlarının üstüne koyması üzerinedir. Bu
kardeşliğin, uhuvvetin eksilmesi, kişisel hırs ve ihtirasların öne çıkması tüm
bu düşünürlerin anlatısında bozulmanın sebebidir. Ayrıca bu duygu beraberinde ahlaki-ruhi bir değerler bütünü de taşır. Kayapınar’ın son örneğini ise
İbn-i Haldun’un asabiyye kavramı oluşturdu.
Sonuç olarak bu konuşmada Kayapınar, adalet tartışmasına yeni bir katkı
sundu ve adaletin teoride ve pratikte bağımlı bir değer olduğunu, adaletin
asabiyye’ye sahip grupların bir siyasal toplumu kurması ve sonrasında iktidarın temerküzünü takiben onu sınırlandırma işlevi gördüğünü iddia etti. Bu
minvalde, Batı-dışı toplumların ilk ihtiyacının ahlaki bir kıvamı oluşturmak
olduğunu iddia eden konuşmacı, böylesi bir ahlaki-ruhi çerçeveden yoksun
bir toplumda oluşturulan adalet düzeninin akim kalmaya mahkûm olduğu
sonucuna vardı.
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Hazırlayan: Serhat Aslaner

‘‘

Hulusi Efendi’nin celî tâlik bir “re’su’l-hikmeti mehafetullah” levhası

Hikmetin başı Allah korkusudur

Klasik Türk Sanatları Vakfı arşivi

’’

“Mısırlı Prens Abbas Halim Paşa’nın umûmi vekili olduğum sıralarda, kendileri için bir
kartvizit bastırmak lâzım geldi. Ta’lik hattı ile yazılması münâsib görüldüğünden, o
devrin (1920 yılı) mârûf ta’lik-nüvîsi Hulûsi Efendi’yi bu maksatla arattım. Her ne kadar
aynı mektebde (yâni Darüşşafka’da) o yazı muallimi, ben de müdîr olarak bulunduysak da, hizmetlerimiz farklı yıllara rastladığı için muârefemiz yoktu. Dâvetim üzerine
geldi; kendisine arzûmu bildirdikten sonra ödenilecek meblağı sordum, ‘25 lira’ dedi…
Vay vay! En benâm hattatların bir liraya yazdıkları kartvizite, bu, 25 lira istiyordu; bu
kadar aç gözlülük olur şey değildi! Sinirlendim ama renk vermemeğe çalıştım. ‘Peki ne
zaman yazarsınız?’ suâlime de: ‘Canım ne zaman isterse o zaman!’ cevâbını vermez
mi?... İşte bu, hoşuma gitti. Riyâ, tabasbus yok, boyun eğmeyen bir san’atkâr… ‘Herif
tam benim aradığım gibi!” diye düşündüm; ona karşı içimde bir hürmet ve muhabbet
hissi uyandı. Bir müddet sonra, yakınlık peydâ etmek için, kendisini yemeğe çağırdım.
Kapıdan içeri girinci, kulağına eğilip: “Böyle dâvetlere eli boş gelinmez, birşey getirilir’
diye takıldım. Duraklamadan cevâbı yapıştırdı: ‘Patlamayınız Efendim!’ ve cübbesinin
içinden tomar hâlinde sarılı bir yazısını çıkartıp elime tutuşturdu! Bu, ‘Hikmetin başı
Allah korkusudur’ meâlinde, kendi yazdığı bir celî tâ’lik şaheseriydi. Hım!... Bu hadîsin
seçilişi de boşuna olmasa gerekti…
Yavaş yavaş anladım ki, Hulûsi Efendi maddeye hiç mi hiç kıymet vermeyen, son
derece mütevâzı, velî tabîatlı bir adamdır ve kendisiyle tanıştığımız gün bana karşı
çıkışır tarzda muâmele edişi, üzerimde hissettiği kibir ve benlik dolayısıyledir. Zamanla
yakınlaştığımızda, ‘Efendi! Sen bu kibr ü azameti terk et. Onun için de namaza devâm
eyle, alnın secdeye geldin!’ diyerek nasihat yollu namaza başlamama vesîle olmuştu.”
Fuad Şemsi İnan’dan aktaran M. Uğur Derman; Medresetü’l-Hattâtîn Yüz Yaşında, İstanbul: Kubbealtı
Neşriyat, 2015, s. 93
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• Mehmet Ata Az
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Müstakim Arıcı

Taşköprizade’nin Ahlak
ve Siyaset Düşüncesi
Değerlendirme: Valid Hamza

TEZGÂHTAKİLER-İSLAM DÜŞÜNCESİ
14 Ocak 2017

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin yuvarlak masa toplantılarının Ocak
ayındaki konuğu Müstakim Arıcı oldu. Arıcı’nın sunum başlığıyla aynı adı
taşıyan eserini tartışma imkânı bulduk. Taşköprizade gibi önemli bir bilim
insanının hakkında yapılan çalışmaların eksik oluşu ve bu konudaki çalışmaların henüz çok yeni oluşu konuşmacının Taşköprizade’nin Ahlak ve Siyaset
Düşüncesi kitabını önemli kılmaktadır.
Konuşmanın başında 16. yüzyılda kadı ve müderrislik yapan Taşköprizade
Ahmet Efendi’nin hayatı hakkında kısa bir malumat verildi. Taşköprizade, ilimler
tasnifi üzerine yazılmış bir eser olmak itibariyle Osmanlı bilim düşüncesinde
müstesna bir konumu haiz Miftâhu’s-sa’âde ve yaşadığı döneme kadar gelmiş
geçmiş Osmanlı bilim adamlarını anlatmak üzere kaleme aldığı ansiklopedik
eser Eş-şaâiku’n-nu’mâniyye gibi birçok eserin müellifidir. 16. yüzyılda Farsça
ve Arapçadan önceki dönemlerde yaşamış birçok bilim insanın eserlerinin
Türkçeye tercümesi gerçekleştirilmişti. Bu noktada Taşköprizade’yi önemli
kılan husus onun bu birikimden istifade ederek farklı bilim alanlarından birçok
metni sentezleyerek eser vermiş olmasıdır. Özellikle metafizik hakkındaki

‘‘

Taşköprizade’yi önemli
kılan husus onun bu
birikimden istifade
ederek farklı bilim
alanlarından birçok
metni sentezleyerek
eser vermiş olmasıdır.
Özellikle metafizik
hakkındaki kitaplarında

kitaplarında bu durumu kendisi belirtir. Bununla birlikte ahlak ve siyasette

bu durumu kendisi

bunu açık bir şekilde belirtmemektedir. Ancak eserleri incelendiğinde aynı

belirtir.

sentezleyici tutum bu alanlarda da görülmektedir.
Taşköprizade’nin ahlak üzerine yapmış olduğu açıklamalar kendisinin İslam
düşünce geleneğine olan hâkimiyetini yansıtmaktadır. Zira ahlak anlayışı
kelam, fıkıh, tasavvuf ve felsefi ahlak anlayışlarından izler barındırmaktadır. Her ne kadar bazı âlimlerin isimlerini açıkça zikretmese de eserlerinde
Tusi’nin Ahlak-ı Nâsiri’nden, Gazzali’nin İhyau Ulumid-din’inden, Seyyid Şerif

’’

Cürcani’nin Şerhu’l-Mevakif’inden, Hamedani’nin Zahîretü’l-mulûk’undan etkilendiği görülmektedir. Bunların dışında Hanefi mezhebinin en önemli müelliflerinden Ebu Hanife ve Sadru’ş-şeria gibi bir birçok âlimin eserlerini kaynak
olarak kullanmaktadır. İnsanın dış görüntüsünün davranışları üzerinde etkisi
olduğunu düşünülen fizyonomi (ilmü’l-firâse) ve astronomi gibi gizli ilimleri,
fıkıh açısından caiz olup olmadığını tartıştıktan sonra, ahlak bağlamında ele
almaktadır. Abdurrahman Bistami’ye (ö. 858/1454) göre fizyonomiyi bilmek
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her hükümdarın üzerine farzdır. Ayrıca Taşköprizade Ahmed Efendi’ye göre
hükümdar vezirlerini seçerken ferasetten istifade etmelidir.
Taşköprizade ahlak konusunda iki farklı perspektife sahiptir. Bunların ilki
Kindi ile başlayan, İbn Sina, İbn Miskeveyh ve Tusi gibi isimlerle devam
eden felsefi ahlak anlayışıdır. Takip ettiği ikinci perspektif ise tasavvufi ahlak
anlayışıdır. Ahlak-ı Adudiyye’de klasik problemleri tartışan Ahmed Efendi,
Meşşaî felsefesinde meşhur olan nefs anlayışını sürdürmektedir. Ona göre
insan nefs ve bedenden oluşan bir varlıktır. Nefs maddeden bağımsız soyut
bir cevher iken beden cismanidir. Yazar, erdemleri temel erdemler ve alt erdemler olmak üzere ikiye ayırdıktan sonra, önceki bilginlerden farklı olarak
mezkûr erdemleri ayetlerle ve hadislerle desteklemeye çalışmaktadır. Ayrıca,
hem temel erdemlerin hem alt erdemlerinin ifratını ve tefritini tespit edip
tanımlamaktadır.
Tasavvufi ahlaka geçmeden, Taşköprizade’nin tasavvuftan ne anladığını
belirtmek gerektiğini söyleyen Arıcı, Taşköprizade’ye göre tasavvufun ahlakı
aşan irfanî bir boyutu barındırdığını belirtmektedir. Bilgiye ulaşma yollarının
mükâşefe ve nazar olduğunu belirten Taşköprizade, mükâşefe yolunun İşrakîlik ve tasavvuf tarafından temsil edildiğini, kelam ve Meşşaî felsefenin
ise nazarî yolu temsil ettiğini belirtmektedir. Arıcı’ya göre Taşköprizade bu
belirtilen iki usulü sentezlemeye çalışsa da onda mükaşefe yolu daha üstün
bir yol olarak görülmektedir. Ayrıca, tasavvufu tarikat anlamında da benimseyen Taşköprizade, hep arayış içerisinde olmuştur. Ahlak anlayışı konusunda
Gazali’nin çizgisinden ayrılmamaktadır.
Taşköprizade, ahlakta olduğu gibi siyaset düşüncesini şekillendirirken de
tek bir gelenekten beslenmemektedir. Siyaset düşüncesini temellendirirken
siyaset düşüncesi geleneğinde önem arz eden farklı yazarların kitaplarındaki “adabu’l-mülûk” bölümlerinden örnekler vermektedir. Toplum yapısı,
düzen ve ekonomi gibi siyasetin temel problemlerini ele alan Taşköprizade,
eserlerinde savaş stratejileri, yöneticinin sıfatları, vezirlerin sıfatları gibi meselelere yer vermektedir. Müellifin siyaset düşüncesinin merkezinde nizam
kavramı yer almaktadır. Eflatun ve Aristoteles’in siyaset metinlerinde yer
alan temel meseleler Taşköprizade’nin sisteminde de yer almaktadır. Devlet
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başkanının taşıması gereken özellikleri zikreden müellif bunları yedi özellik
saymak suretiyle sınırlandırmaktayken felsefe düzleminde yapmış olduğu bu
sınırlandırmayı kelam ve fıkıh düzleminde farklı özellikler zikretmektedir.

Bilen Işıktaş

Doğumunun 125. Yılında Bir Dahi:
Şerif Muhittin Targan
Değerlendirme: Azra Sancak Çelik
İstanbul Üniversitesi OMAR’da araştırma görevlisi olan Dr. Bilen Işıktaş’ın çok
yönlü bir biyografisini ele aldığı Şerif Muhittin Targan hakkındaki doktora tezinin
bir sunumunu dinledik Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin toplantı serisinde.
19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında yaşamış bir müzik dehasının serüveni olarak
adlandırılabilecek bu yaşam öyküsünden kimi kesitleri Işıktaş, Targan’a ait ünlü
taksimlerden birkaçının kaydı eşliğinde ortaya koydu. Bu topraklarda yaşamış
bir kültür temsilcisi olarak nitelendirdiği Şerif Muhittin Bey çocukluğunu Çamlıca’nın Şerifler Konağı olarak bilinen sanatçılar ile dolu entelektüel bir mecra
olan evlerinde geçirmiş ve 37. kuşaktan peygamber torunu olan ailenin içinde
bulunduğu sanatçılar cemiyetinin küçük yaştan bir parçası olmuştu. 1895 ve
1900’lerde gündeme gelmiş olan müzikoloji alanının sistematik ve tarihsel olarak
Osmanlı ilim dünyasında da ortaya konmaya başladığı bir dönemin içine doğmuş
olan Targan bulduğu sınırları değiştirmekle kalmamış, onları dönüştürmüş ve
eylemlerini kuramsal biçimde kaleme almış bir virtüöz olarak dünyanın farklı
kültürlerinde icrada bulunmuş bir şahsiyete dönüşmüştür. Işıktaş’ın aktarımına
göre modernleşmenin bir temsili olabilecek hüviyetteki bu şahsiyet, planlı ve
rasyonel bir tavırla Çamlıca’da geçirdiği çocukluğunda arka odalara kaçıp sabahlara dek ut çalmaktan yataklara düşen bir gayret, azim ve tutku ile döneminin
müzik dehaları arasında yer almıştır. Usta bir udî ve viyolonselist olarak Şerif
Muhittin, dönemin müzik icrasında çok önemli bir yeri olan ustalar karşısında
New York’ta konser verip tümünün ayakta alkışlayabileceği ve dehasını ifade
etmek için kelimeleri yetersiz görecekleri bir yeteneğe sahiptir. Kendisi yaşadığı
zamanın düşünme pratiklerine aşina bir biçimde, yalnızca çaldığı enstrümanlarda usta bir çalgıcı olmakla kalmayıp bunlarda çok ciddi bir sistematik arka
plan oluşturup tümünü kaydetmiştir. Bunları gerçekleştirmek adına kendisine
vasıta olan kişilik özelliklerini Işıktaş “otoriterlik, özgünlük, özgürlük, hayal gücü,
yaratım ve orijinallik” olarak ifade etmektedir. Cüretkâr bir virtüöz olduğu gibi
Şerif Muhittin, birden çok yabancı lisana sahip ve Edebiyat ve Hukuk tahsiline
sahip bir aydını olarak Mehmet Akif Ersoy’un, Tanburi Cemil Bey’in ve Yahya
Kemal’in ziyaretlerini gerçekleştirdiği bir ortamda bulunur ve döneminin musiki
dünyasının bilinen isimlerinden Safiye Ayla ile 1950’de bir evlilik gerçekleştirir.
Şerif Muhittin’in müziğinde hangi merhalelerden geçerken modernleşmeyle
kesiştiği üzerinde durmaya çalışan Işıktaş, çevresine hâkim ve aynı zamanda

TEZGÂHTAKİLER-MÜZİK
21 Ocak 2017
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Şerif Muhittin, dönemin
müzik icrasında çok
önemli bir yeri olan
ustalar karşısında
New York’ta konser
verip tümünün ayakta
alkışlayabileceği ve
dehasını ifade etmek
için kelimeleri yetersiz
görecekleri bir yeteneğe
sahiptir.

’’
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çevresinin kendisine hâkim olduğu bir çağ adamına işaret eder. Şerif Muhittin
Targan, ailelerinin yaşadığı ekonomik problemlerden sonra kendi yolunu çizmek
adına 1924 yılında New York’a gider ve 1928’e kadar devam eden ekonomik
sıkıntılarının sonunda kendini burada ispatlamış dâhi bir müzisyen olarak 1936’da
memleketine geri döner. Bu geri dönüş ona profesyonel bir müzikolog olarak
Irak’ta bir konservatuar kurmasının önünü açmış, bununla da kalmayıp sahip
olduğu radikal kişilik ve vizyonla bu coğrafyada bir güzel sanatlar fakültesini
açmasını da sağlamıştır.
Udla çaldığı kaprisi çok meşhurdur. Aynı zamanda çello repertuarı ile çok büyük
ilgi toplamıştır. Perde hâkimiyeti sayesinde üç ile üç buçuk oktav aralığına çıkabilmiştir. Hem Batı hem de Doğu müziğine ait çalgıları böyle geniş bir repertuarla
çalabilen ender bir sanatçı olmasıyla Şerif Muhittin Targan Işıktaş’ın deyimiyle
hâlâ keşfedilmesi gereken bir dehanın varlığına delildir.
Feyzullah Yılmaz

Nihilizmi Sufizm İle Aşmak:
Muhammed İkbal’in Düşüncesi
TEZGÂHTAKİLER-FELSEFE
28 Ocak 2017

Değerlendirme: Çolpan İlter
Feyzullah Yılmaz’ın doktora tezin sunduğu toplantı Muhammed İkbal’in
felsefesi hakkındaki literatürün odaklarını göstererek ve İkbal’in felsefi iklimde nasıl konumlandırıldığını tartışarak başladı. Programın başlığından
da anlaşıldığı üzere tezin iddiası İkbal’in nihilizm sorununu sufizm ile aşmaya çalıştığı. Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin Tezgâhtakiler toplantıları kapsamında gerçekleşen oturum İkbal’in kariyerine dair aydınlatıcı
bir buluşma oldu. Onun siyaset düşüncesi, Müslüman-Hindu çatışmasına
yönelik görüşleri külliyatından yola çıkılarak değerlendirildi. Özellikle Pakistan’ın milli bir figür olarak sunmaya çalıştığı İkbal’in bundan daha ikircikli bir pozisyonu olduğu kanısı toplantıya hâkimdi.
İkbal’in kısa biyografisini vererek başladı konuşmasına Yılmaz. İkbal’in felsefesine yönelen literatürü üçe ayırdığını söyledi: (i) İkbal üzerine tekil ça-
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lışmalar; bu grupta “İkbal’in bilgi anlayışı”, “İkbal’in din düşüncesi” gibi çalışmalar yer alıyor. Bu çalışmalar İkbal’in görüşlerini tahlil için anlamlı ancak tekil çalışmalar olduklarından ele alınan kavramların birbiriyle ilişkisini
oluşturmuyorlar. (ii) Karşılaştırmalı çalışmalar. Bu çalışmaların daha çok
İkbal’in Nietzsche felsefesiyle değerlendirildiği çalışmalar olduğunu görüyoruz. Özellikle Batı’da yapılan çalışmalar bunlar. Bir iddiayı da taşıyorlar:

İkbal’in felsefesi ne kadar cazip görünse de aslında Nietzsche düşüncesinin oryantal bir türevidir. (iii) Yerleşik anlatı. Bu anlatı İkbal’in ilk döneminde Hint milliyetçisi ve panteist olduğunu ama Avrupa’dan döndükten
sonra Müslüman ve teist olduğunu savunur. Yılmaz bu mevcut literatürün
İkbal’i kendi felsefesinin sorunları bağlamında değerlendirmek için sıkıntılı olduğunu, kendi çalışmasının bunları gösterip gidermek üzerine kurulu
olduğunu söyledi.
Yılmaz, İkbal’in düşüncesinin aslında nihilizm odağında ele alınması gerektiğini söyledi. İkbal’in felsefesinin de nihilizme bir cevap niteliği taşıdığını
ifade etti. Bunun ise sufizmin yeniden yorumlanmış bir formülü olduğunu
belirtti. Bunun için İkbal’in düşünce biyografisini yeniden dönemlendirdiğini söyleyen Yılmaz’ın üçlü dönemlendirmesi şöyle: 1900-1908; İkbal’in
nihilizm problemiyle ilk defa karşılaştığı dönem. 1909-1927; kriz dönemi.
Daha sonra ise 1927-1938, yani ölümüne kadar olan dönem. Bu dönemkendi felsefesini kurduğu yıllara tekabül ediyor.
İkbal’in son dönem fikirlerinin İslam’da Dini Düşüncesi’nin Yeniden Yapılanması kitabında ortaya çıktığını belirten Yılmaz, İkbal’in ilk döneminde yoğun biçimde ilgilendiği Abdülkerim el-Cilî metafiziğinden ve Hegel felsefesinden mistik bir formatı çektiğini söylüyor. Ama mistik tecrübeye normal
tecrübe içinde yer açtığını belirtmek gerek İkbal’in. Sufizmden kastı da
asketik yaşamı benimsemiş, benliğinden ve dünyadan vazgemiş bir su-

‘‘

Özellikle Pakistan’ın
milli bir figür olarak
sunmaya çalıştığı
İkbal’in bundan
daha ikircikli
bir pozisyonu
vardır.

’’

fizm değil, aksine, kişinin tecrübelerine sahip çıktığı, dünyayla yoğun ilişki
içerisinde ve onu dönüştürme çabasında olan bir sufizmdir. Bu nedenle
materyalizmden olduğu kadar asketizmden de sakınmaktadır.
İkbal’in kurduğu metafizik sistem, el-Cilî düşüncesinden etkilendiği ilk dönemdeki gibi yalnızca Tanrının etken olduğu bir metafizikten ziyade tüm
aktörlerin, yani insanın, doğanın ve diğer yaratılmışların da egolarının Tanrıyla birlikte ilişkisel yapıya sahip olduğu bir sistem. Bu metafizikte bütün
egolar kendini gerçekleştirme idealine sahip, tabii farklı derecelerde.
Toplantı katılımcılarla müzakere biçiminde devam etti. İkbal’in dine dair
görüşlerinin tartışıldığı ilk birkaç soruda onun dinden anladığının Sufizmin bir yorumu olduğu cevabı başkalarının yanında daha çok kabul gördü.
İkbal’in İslam felsefesindeki ekolleri çok iyi bildiğini aklımızda tutmamız
gerektiğini söyleyen konuşmacı, İkbal’in dini bilgiye ulaşmada kelam ve
felsefe gibi diğer ekollerin yerine sufizmi tercih etmesinin onun dini görüşünü anlamamızda da yardımcı olabileceğini söyledi.
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Fatma Baynal

TEZGAHTAKİLER-SOSYAL BİLİMLER
4 Şubat 2017

Kadınlar ve Cemaatler:
Kadınların Dini Gruplara Mensubiyet
Nedenleri ve Etkileri
Değerlendirme: Meryem Selva İnce
Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin Şubat ayındaki ilk konuğu Fatma Baynal oldu.
Baynal, Sakarya Üniversitesi’nde hazırladığı “Kadınlar ve Cemaatler: Kadınların Dini
Gruplara Mensubiyet Nedenleri ve Etkileri” başlıklı tebliğinde doktora tezini sundu.
Sunum sırasında önce araştırmasında hangi yöntemleri kullandığını belirttikten
sonra nicel araştırmaya dayalı bu çalışmasında örneklem olarak -üçü cemaat
ikisi tarikat olan- beş dini grubu seçtiğini ve her gruptan onar kişi olmak üzere
toplamda elli kişi ile mülakat yaptığını belirtti. Araştırmasında “kadınlar neden
dini gruplara yöneliyor?”, “Bu grupların kadın üyelerin üzerindeki etkisi nedir?”
gibi sorulara cevap aradığını ifade etti. Ben bu değerlendirmemde önce Fatma
Baynal’ın araştırmasında katılımcılara naklettiği bilgilerin derlemesini aktardıktan
sonra sunumda üzerinde durulan verileri kısaca değerlendirmeye çalışacağım.
Grup oluşumunda insanların sosyal destek almak, bir kimlik oluşturmak, diğer
insanlarla etkileşim sağlamak, başarılamayacak şeylerin üstesinden gelmek gibi
motivasyonlar etkilidir. Dini gruplar da grup oluşumunun bir alt kategorisidir. Tarikat
ve cemaatler de aynı şekilde dini grupların bir göstergesidir. Tarikat, tasavvufun
müesseseleşmiş hâlidir. Cemaatler ise özellikle Cumhuriyet’ten sonra tarikatların
değişen sosyal kültürel alana ayak uydurmasıyla oluşmuş organizasyonlardır.
Bu değişen durum kadın üzerinden okunur.
80’li yılların liberal ortamının etkisiyle Türkiye’de cemaat ve tarikat sayısında artış
olup bu gruplar kadınlara kapılarını açmış olsa da (İskenkenderpaşa cemaatinin
Kadın ve Aile dergisi ve Gülen cemaatinin Bizim Aile dergisi gibi açılımlarda görüldüğü gibi), örneklem düzleminde erkeklere göre hem tarikat merasimlerinde
hem de sosyal çalışmalarda (cemaat içindeki) daha geri plandadırlar.
Katılımcıların yaş ortalamasının otuz sekiz olduğu bu araştırmada, seçilen dini
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gruplar İsmailağa cemaati, Süleymancılar, Rifâi tarikatı, Gülen cemaati ve Menzil
tarikatıdır. Araştırmacının gözlemine göre en zor ulaşılan cemaatler İsmailağa
ve Süleymancılardır. Mülakatlar sonucu yönelme nedeni, katılma nedeni ve
bağlanma nedeni olarak üç temel kategori ortaya çıkmıştır. Yönelme nedeninin
alt başlıkları psikolojik, dini-manevî ve sosyal nedenler; katılma nedeninin alt
başlıkları kişisel, dini-manevî nedenler ve farklı dini ortamlar; bağlanma nedeninin

alt başlıkları ise dini sohbetler, gruptan ayrılma kaygısı ve dini liderin önemi
olarak sınıflandırılabilir. Yapılan mülakatlar sonucunda bir cemaate bağlanmada
gözlemlenen en belirgin sosyolojik etken arkadaş ve aile çevresidir. Katılımcıların
çoğunluğu cemaat seçimlerinin gerekçesi olarak tanıdıkları ve dini açıdan yaşantısını beğendikleri birinin o cemaatten olmasını göstermişlerdir. Psikolojik neden
olarak yorumlanabilecek en belirgin etken ise dinin terapi işlevi görmesidir. Zira
rabıta, murakabe ve tasavvufi ritüeller katılımcıların gözünde antidepresan ve
grup terapisi işlevi görmektedir. Katılımcılar arasında travma geçiren, çocuğunu
kaybeden anneler, boşanmış çiftler vardır. En ilginç örneklerden biri cemaate
girmeden önce seküler zihniyete sahip bir katılımcının cemaate girme nedenini
“psikolog yerine dine gittim” diyerek ifade etmesidir. Bu tabir cemaatin din olarak
algılandığını göstermesi açısından önemlidir. Öte yandan dini-manevî nedenlerde
ise İslam’ı daha iyi yaşamak, Allah’ın rızasını kazanmak, İslam’ı tebliğ etmek ve

‘‘

80’li yılların liberal
ortamının etkisiyle
Türkiye’de cemaat ve
tarikat sayısında artış

cemaat liderini ön plana çıkaran cihetiyle mürşidini bulmak motivasyonunda

olup bu gruplar kadınlara

bir ortaklaşma görülür.

kapılarını açmış olsa

Araştırmadaki ilgi çekici sorulardan biri de bağlanmanın ardında yatan dolayımı

da (İskenkenderpaşa

alttan alta yansıtan “Neden cemaatinden ayrılmazsın?” sorusudur. Bu soruya
verilen “Boşlukta hissederim” cevabı ile “Dinden uzaklaşırım” cevabı katılımcıların
hem cemaatten beklentilerini hem de cemaate olan bağlılıklarının boyutunu
gösterir niteliktedir. Bu bağlılığı kuvvetlendiren etmen ise gruba göre haftada
bir ya da iki, ayda bir ya da iki gün olarak gözlemlenen farklı aralıklarla gerçek-

cemaatinin Kadın ve
Aile dergisi ve Gülen
cemaatinin Bizim Aile
dergisi gibi açılımlarda
görüldüğü gibi),
örneklem düzleminde

leştirilen sohbetlerdir. Sohbetin ikinci bir özelliği ise sohbet unsurlarının cemaate

erkeklere göre hem

göre şekillenen dinamiklerden oluşmasıdır. Unsurdan kastım sohbet sırasında

tarikat merasimlerinde

okunan kaynaklar, katılımcıların o sohbetten beklentileri ve sohbetin konusudur.

hem de sosyal

Örneğin Rifai tarikatının sohbetinde Mevlâna’nın ve Kenan Rifai hazretlerinin

çalışmalarda (cemaat

eserleri okunurken, Gülen cemaatinde Risale-i Nur ve Fethullah Gülen’in eserleri

içindeki) daha geri

okunmaktadır. Menzil’de ise Semerkand dergisi okunmaktadır. Sohbetin konusu

plandadırlar.

olarak ise Rifai tarikatında edepli olma ön planda iken, Gülen cemaatinde tebliğ
ve fedakârlık belirmektedir. Sunumda bahsedilen bu çeşitlilik bir söylem olarak
sohbet kavramını düşündürtmesi açısından ilginçtir. Yine bağlanma nedenlerinden
biri olarak görülebilecek biçimde cemaat lideri algısı da önemlidir. Katılımcıların
verdiği cevaplarda görülen en önemli husus cemaat liderinin soyunu Hz. Peygamber’e ve hatta -Süleyman Efendi örneğinde görüldüğü gibi- Fatih Sultan
Mehmet Han’a dayandırma eğilimidir. Bu eğilim bana göre cemaate ve cemaat
liderine meşruiyet ve kutsiyet kazandırma çabasını göstermesi açısından önemlidir.
Nesbedilen şahsiyetlerin çeşitliliği ile birlikte dini grupları düşünmek cemaatin
hedef kitlesine, din algısına ve muhataplarına bakış açılarına dair fikir verebilir.
Son olarak bağlanma motivasyonlarını incelerken beliren bir diğer önemli veri
de katılımcılar arasında cemaate girmeden önce cemaat ve din algısı üzerine

’’
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araştırma yapanların azlığıdır. Zira bağlanma akıl ile değil gönül ile olacak iştir ve
cemaat yapısı kendi dinamikleri içinde sorgulama kabul etmez. Bir katılımcının
bir cemaate girmesi için ille de kitabi bir araştırma yapmasına gerek yoktur ki

‘‘

bu araştırmada zaten bu sebep yakın çevrenin etkisi olarak belirmiştir.
Öte yandan araştırmanın ufuk açıcı yanlarından biri katılımcıların içinde bulundukları
cemaatin kadın ve din algılarını yansıtan cevaplarıdır. “Kadın çalışmalı mı? Erkek

Özellikle kadın

kadına göre daha ayrıcalıklı mıdır? Kadının darp edilebilmesi ayeti hakkında ne

katılımcıların bir

düşünüyorsunuz? Cehennemin büyük bir bölümünün kadınlardan oluştuğunu

cemaat mensubu

olmayı sosyalleşme

alanı olarak görmeleri
cemaatlerin varlığının
sürdürülebilirliğini ve

rivayet eden hadis hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok eşlilik için ne dersiniz?”
gibi soruların cevapları sadece cemaatin değil katılımcıların niteliğine göre de
değişir. Menzil cemaatinde ilmin kadın ve erkeğe eşit olarak farz olduğunun
vurgulanması, Süleymancılarda örgün bir eğitim sisteminden ziyade çocukların

kadınların cemaate

kendi cemaat yurtlarına -özellikle kız çocuklarının- gönderilmesinin teşvik edilmesi,

giriş motivasyonunu

İsmailağa cemaatinde ihtiyacın çalışmada ruhsat olarak kabul görmesi cema-

yansıtması açısından

atlerin din ve sosyal hayat algısını yansıtması açısından da bence önemlidir. Bu

önemlidir.

noktada Fatma Baynal’ın bu konudaki kişisel gözlemi olan Süleymancıların yeni

’’

dönemde çocuklarını İmam Hatip ya da başka okullara göndermeye başladıkları
tespiti değişen toplum dinamiklerini yansıtması açısından ayrıca önem kazanır.
Yine araştırmanın konusu dâhilinde katılımcılara diğer cemaatler hakkındaki
görüşlerinin sorulması da Türkiye’deki cemaat dinamiğinin iç ve dış yapısını yansıtması açısından önemlidir. Zira, bu sorulara verilen cevaplar mensubu oldukları
cemaati övüp diğer cemaatlerin hatalarına vurgu yapma şekilde belirmektedir.
Bu durum cemaatlerin birbirlerine olan yaklaşımlarındaki ötekileştirme eğilimini
göstermesi açısından önem kazanır. Bu ötekileştirme örneklerinden hareketle
cemaatlerinin birbirleriyle olan etkileşimini belirleyen motivasyonlar incelenebilir.
Sonuç olarak, Fatma Baynal’ın bu çalışması sonrası belirlediği şekliyle kadınların
herhangi bir cemaate yönelmelerine etki eden motivasyonlara ve bu dini grupların ortak özelliklerine değinmek istiyorum. Buradaki temel vurgu bir kimsenin
herhangi bir dini gruba katılması için zorlama yapılmaması ancak yapılan tercihte
içinde bulunulan uzak ve yakın çevrenin –dolaylı olarak kültürel ve ekonomik
koşulların- belirleyici olmasıdır. Örneğin, Rifai tarikatına girmeyi isteyecek bir
kişinin bu tarikattan bir müritle karşılaşması Bağdat Caddesi’nde olabilecekken,
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İsmailağa cemaatine girmeyi isteyecek birinin bu karşılaşması Fatih, Çarşamba
dolaylarında gerçekleşebilecektir. Bu farklılık Türkiye’deki cemaat mozaiğini iyi
okumada ve cemaatlerin yakın dönemdeki seyrini anlamlandırmada katkı sağlayacaktır. Özellikle kadın katılımcıların bir cemaat mensubu olmayı sosyalleşme
alanı olarak görmeleri cemaatlerin varlığının sürdürülebilirliğini ve kadınların
cemaate giriş motivasyonunu yansıtması açısından önemlidir.

Seda Ensarioğlu

Adaletin Güçle İmtihanı:
İslam Siyaset Düşüncesinde
Savaş Ahlakı

TEZGÂHTAKİLER-FELSEFE
18 Şubat 2017

Değerlendirme: Tarık Aksel
Oryantalistlerin iştahla ilgilendiği iki konu İslam toplumlarında kadın ve Müslümanların savaşçılığıdır. Birincisinin alanını Doğu’nun dişil ırası üzerine tahayyüller, harem
fantasması, rasyonel ve eril Batı’nın karşısında güdüsel ve dişil Doğu toplumunun
öteki olarak kurulması ayrıca buna eşlik eden çeşitli mekân teknolojileri işgal eder.
İkincisi ise barbarlık söyleminin farklı kisveleri ile karşımıza çıkar: Vahşi, yamyam,
korkunç Türk, kâfir orduları… 90’lı yıllardan bu yana en çok duyulan varyasyonu
ise “İslami terörizm” ve “cihadizm/ist” adlandırmaları. Bu nedenle İslam siyaset
düşüncesinde savaşın konumunu düşünmek bugün hem siyasal hem de tarihsel
açıdan epeyce önemli. Medeniyet Araştırmaları Merkezi “Adaletin Güçle İmtihanı:
İslam Siyaset Düşüncesinde Savaş Ahlakı” adlı bir toplantıyla bu mevzuu odak
alan bir oturum gerçekleştirdi. Programda Seda Ensarioğlu’nun Uludağ Üniver-

‘‘

İslam düşüncesinde
siyasetin çoklukla ahlak
risaleleri içerisinde
yer aldığını belirten
Ensarioğlu, bunun
İslam’da siyasetin
ahlaktan özerk bir alan

sitesi’nde savunduğu doktora tezini dinledik. Yaklaşık 90dk süren toplantıda

teşkil etmediğine işaret

felsefe, siyaset, savaş ahlakı konuları genel anlamda tartışıldıktan sonra İslam

ettiğini söyledi.

savaş ahlakının adil savaş kuramı içerisinde yer alan bir sunum gerçekleştirildi.
İslam düşüncesinde siyasetin çoklukla ahlak risaleleri içerisinde yer aldığını belirten
Ensarioğlu, bunun İslam’da siyasetin ahlaktan özerk bir alan teşkil etmediğine
işaret ettiğini söyledi. Bu cümlede de içkin olduğu üzere konuşmacının kaynakları
ziyadesiyle siyasetnamelerden ve ahlak kitaplarındaki siyaset/yönetim baplarından
oluşturuyor. Bu kaynakların arasında fıkıh kitaplarının yer almaması çalışmanın

’’

sonuçları için ciddi bir eksiklik oluşturabilir. Zira savaş ve cihat hakkındaki tartışmaların ve hükümlerin asıl mecrasının fıkıh literatürü olduğu derhatır edilirse bu
eksikliğin mahiyeti anlaşılabilir.
Konuşmasına realizmin, pasifizmin ve adil savaş kuramının savaş olgusuna yaklaşımlarını açıklayarak devam eden Ensarioğlu, Fârâbî’nin İslam düşüncesindeki ilk
savaş teorisyeni olduğunu söyleyerek filozofun savaş hakkındaki görüşlerinden
bahsetti. Fârâbî’nin tüm felsefesinde olduğu gibi savaş konusunda da Greklerden,
bilhassa Aristoteles’ten etkilendiğini ileten konuşmacı onun tagallüp savaşını
reddetmesinin, yalnızca müdafaa ve cihadı haklı savaş olarak görmesinin Fârâbî’yi
adil savaş kuramına yaklaştırdığını ifade etti. Bu önemli filozofu Batılı düşünürlerin din düşüncesi içinde değil, tamamen felsefe içinde konuşlandırmaya meyyal
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olduklarını söyleyen konuşmacı, Fârâbî’de bu ikisinin birbirinden ayrılmadığını
ve cihadın erdemli savaşın bir türü olarak görülmesi gerektiğini iddia etti. Bu
fikrin din-felsefe arasında ahenkli bir ilişkinin yerine gerilimli bir çatışma ilişkisi
bulunduğuna inanan Avrupa-merkezli zihniyetten tevellüt ettiğini düşündüğünü
söyledi. Cihadın kutsal savaşla, yani karşı tarafın dinini değiştirme amaçlı -ya
ihtida et ya da öl- savaşla, bir tutulması halinde Fârâbî’nin savaş düşüncesinin
onun çok-kültürlü felsefesi içinde çelişkili durduğu yorumunun yüzeye çıktığını
söyleyen Ensarioğlu, bu yüzden Fârâbî’nin bu ikisini ayrı tuttuğunu ileri sürdü.
Ensarioğlu’nın konuşmasının ana yargılarını da bunlar oluşturdu. Yani yazının
başından itibaren sırayla; İslam siyaset düşüncesi ahlaktan özerk bir alanda ele
alınamaz, İslam savaş ahlakı adil savaş kuramı içerisinde değerlendirilmelidir,
cihat kutsal savaşla bir tutulmamalıdır. Sunum süresi dahilinde yalnızca Fârâbî’nin
düşünceleri boyluca tartışılabilse de Ensarioğlu bütün literatürde bu çizginin
hakim olduğunu dile getirdi.
Oturumun sonunda müzakere başladı. Özellikle cihatla ilgili son yargı sunum
sonrası çokça eleştiriye maruz kaldı. Klasik dönemde devletler-arası ilişkileri belirleyen asıl halin barış değil savaş olduğu ifade edilip yine fıkıhta cihadın ihtilafsız
olarak kıtalle bir tutulduğuna değinildi. Modern hukukçuların İslam’ı savunmak
adına seçmece bir tavırla bunları görmezden gelmelerinin meseleyi çarpıtmakla
bir olması gibi, aynı zamanda bunun karşı tarafın ithamkâr yargılarını kabul edip
daha düzgün bir argümantasyonun önünü de kapadığı söylendi.
Harun Kuşlu

Nasiruddin Tusi’de
Önermeler Mantığı
TEZGÂHTAKİLER-İSLAM FELSEFESİ
4 Mart 2017

Değerlendirme: Metin Demir
Medeniyet Araştırmaları Merkezi Mart ayında Sakarya Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nden Harun Kuşlu ile Nasiruddin
Tusi’de Önermeler Mantığı kitabını tartıştı.

44
MAM

Medeniyet
Araştırmaları
Merkezi

Kuşlu, öncelikle tezinin genel yapısını aktardı ve bu tezin İbn Sina sonrası
dönemin en önemli şarihlerinden Tusi’nin mantık problematiğini incelediğini
belirtti. Tezinin birinci bölümünde İbn Sina sonrası Mantık tarihi nasıl çalışılır
sorusuna cevap aradığını söyledi. Nicholas Rescher’in The Development of
Arabic Logic kitabındaki İslam mantık tarihi incelemesinde yaptığı mantık
tarihi ile felsefe tarihini süreklilik içerisinde göstermekte gösterdiği maharetinin ve önemli tespitlerinin yanında İbn Sina sonrası dönemde Razi ve

Tusi ilişkisini karşıt iki kutup olarak koymasını eleştirdi. Rescher; Razi’nin
İbn Sina karşıtı bir mantık geliştirdiğini savunurken Tusi’nin sadece İbn Sina
mantığını tadil ettiğini iddia etmektedir. Kuşlu bu yaklaşımın problemli olduğunu öne sürdü. İbn Sina sonrası mantık tarihinin İşarat’tan sonra bırakılan
problemlerle ilgilendiğini söyledi. Razi buradan hareketle sistemi ciddi bir
eleştiriye tabi tutmuştur. Hatta Razi’nin şerhi bir şerh değil de cerh olarak
adlandırılmıştır. Ancak Tusi birçok noktada bu eleştiriden çok beslenmiştir.
Eğer bunlar iki farklı ekol iseler neden aynı kavramlar ve aynı eleştirel pozisyonlardan beslenip, aynı problemlerle uğraşıyorlar. Demek ki Rescher’in
tasnifi tam olarak geçerli değil. Kuşlu her ikisinin de şartlı önermelerde, modal
mantıkta, iktirani kıyasta benzer problemlerle uğraştıklarını söyledi. İkinci
eleştiri noktası Rescher’in Osmanlı dönemi mantık çalışmalarının bir çöküş
ve durgunluk dönemi olduğunu iddia etmesi ve bu sakıt iddiasını metinsel
delillerle desteklememesidir.
Kuşlu, İslam mantığının Antik gelenekten farklılaştığı önemli noktalardan birinin
önerme türlerinde yaptıkları yenilikler olduğunu iddia ettti. “Eğer öyleyse..
o halde budur” şeklinde bitişik şartlı önermelerin alt türlerini belirlemeye
yönelik çabanın Stoacı mantıkta görülse bile detaylı bir açıklama yokken, İbn
Sinacı mantıkta çok detaylanmış bir şekilde görüldüğüne dikkat çekti. İbn
Sina’nın Aristocu geleneğe eklediği en önemli unsurun iktirani kıyas olduğunu
belirten Kuşlu, Farabi’nin sadece Aristocu geleneği şerh etmekle yetinirken
İbn Sina’nın Aristo otoritesine farklı bir yaklaşım getirdiğini ve iktirani kıyas
diye bir tür geliştirdiğini söyledi. Ayrıca modal mantık konusunda ciddi bir
eleştiri getiriyor. İlginçtir, İbn Sina’nın Aristoya modaliteye dair eleştirilerini,
halefi şarihler de İbn Sina’ya yöneltmektedir.

‘‘

Şarihler İbn Sina’nın
Aristo’ya zati önermeler
üzerinden yönelttiği
eleştirinin benzerini
yine İbn Sina’ya vasfi
önermeler üzerinden
yöneltiyorlar. Çelişki ve
döndürme kurallarını
vasfi önermelerde
yeterince tutarlı bir

Esas tartışma modalite (kiplik) konusunda cereyan eder. İnsan canlıdır

şekilde sürdüremediğini

dediğimizde insan ile canlı olmak arasındaki ilişki zorunluluk ilişkisi midir

düşünüyorlar

yoksa imkân ilişkisi mi, süreklilik ilişkisi mi? Önermenin hükmünü niteleyen
bu durumlara modalite ilişkisi diyoruz.
Aristo da zorunlu ve imkân vardır, İbn Sina buna bir de modal durumun olmadığı mutlaklık durumunu ekler. Farabi’de mutlaklık (assertotik önerme) bir
kipliktir. İbn Sina ise bunu kabul etmez. Mutlak önermenin mantıksal olarak
işlevsiz olduğunu söyler. İbn Sina mutlaklık için en az bir kez vuku bulma şartı
koyar. Mutlaklık aktüel bir durum olmasını gerektirir. İmkân, imkânsızlığın mı
mukabili yoksa zorunluluğun mu mukabili sorusu karşında şu sınıflandırma
yapılabilir. İmkâna en yakın mutlak, mutlağı aşan süreklilik, onu aşan da
zorunluluktur. Zorunluluk, süreklilik, mutlak, imkân şeklinde kademelenen
bir kiplik düzeni ile karşılaşırız.

’’
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Bir şey imkân durumunda ise henüz gerçeklememiş, bilkuvve durumu belirtir;
en az bir defa vuku bulmuşsa mutlak; müteaddit defalar vücuda gelmişse
sürekli; her durumda varlığa gelmişse zorunludur.
Zorunlu önermelerde İbn Sina’da zati ve vasfi önerme ayrımı vardır. Önermenin hükmü konu edilen zata ya da vasfa yüklenebilir. İnsan canlıdır derken
hüküm insanın zatına yüklenir. Ama örneğin koşan hareket eder önermesinde
hareket etmek koşan zatın kendisine değil, onun vasfına yüklenir, o zatta
koşma vasfı olduğu müddetçe ona bu vasıf yüklenebilir. İbn Sina süreklilik
kipini zati önermelerde dikkate alıyor ama vasfi önermelere bunu taşımadığı
için Tusi tarafından eleştirilmektedir. İmkânın ve zorunluluğun zata mı yoksa
vasfa mı bağlı olduğuna bağlı olarak önermenin hükümünün değişebileceğini
söylüyorlar. Dolayısıyla şarihler İbn Sina’nın Aristo’ya zati önermeler üzerinden
yönelttiği eleştirinin benzerini yine İbn Sina’ya vasfi önermeler üzerinden
yöneltiyorlar. Çelişki ve döndürme kurallarını vasfi önermelerde yeterince
tutarlı bir şekilde sürdüremediğini düşünüyorlar
Bu ayrım noktalarını belirttikten sonra toplantı soru-cevap faslı ile devam etti.
Eyüp Çoraklı

Historia: Antikçağda Araştırma
Fikrinin Doğuşu
TEZGÂHTAKİLER-FELSEFE
11 Mart 2017

Değerlendirme: Mahmut Abdulbaki Serraç
Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi, Tezgâhtakiler toplantı
serisi kapsamında İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde
araştırma görevlisi Eyüp Çoraklı’yı ağırladı. Toplantıda Çoraklı’nın Alfa Yayınları tarafından kitaplaştırılan doktora tezi konuşuldu. Kitap toplantıyla
aynı adı taşıyor: Historia: Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu, İstanbul: Alfa
Yayınları, 2017.
Historia, yani araştırma fikri, İyonya aydınlanmasının ve dolayısıyla felsefenin
Yunan toplumunda ortaya çıkması yolundaki en önemli kavramlarından biridir.
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Kitabın yazar önsözü amacını şöyle açıklıyor: “İnsanın en temel hissiyatından
yola çıkan, üstelik hasrı altında sayısız mana barındıran ve giderek bütün bir
kültürü kendisiyle açıklayabileceğimiz denli kuşatıcı bir mahiyet arz eden
bu kavramı konu edinip tartışmaya açan elinizdeki çalışmanın amacı da, ilk
defa Yunan diyarında Aristoteles eliyle tesis edilip tarihe damgasını vuran
felsefe-bilim anlayışının doğup büyüme serüvenini ana hatlarıyla teşrih

ederek gözler önüne sermektir”. Kitabında özellikle Heredotos ve Hippokrates’i merkeze aldığını söyleyen Çoraklı, bunun sebebini birincisinin kitabının
zaten “historia” adını taşımasına, ikincisinin ise kendinden öncekilere göre
daha bilinçli ve sistemli bir araştırma (historia) fikrinin başlatıcısı olmasına,
dolayısıyla felsefe-bilime ve Aristoteles’e giden yolda önemli uğraklar olmalarına bağladı.
Historia’nın kökeninde “id” kelimesi bulunuyor. Bu kelime Yunancada bilmek
ve görmek anlamına gelen kelimelerin de kök sözcüğü. Türkçede bu köke
sahip en iyi örnek “idea” kelimesidir. Kelimenin etimolojisine bakıldığında
eski Grek zihniyeti hakkında çok şey öğrenilebileceğini ifade eden Çoraklı,
bu görme ve bilme durumunun özel bir yer teşkil ettiğini söylüyor. Doğaya
karşı özel bir bakışı simgeleyen historia, doğayla hemhal olmayı, doğanın
Tanrısal akışına şahit olmayı ifade ediyor. Ancak zamanla bu anlamından
sıyrılıp deneysel ve gözlemsel araştırma manasına kavuşmuştur. Heredotos
ve Hippokrates’in temel kaygısı dünya olgularının doğaüstü açıklamalarının
bir tarafa bırakılıp bunların akılla bağdaşır açıklamalarının öncekilerin yerini
almasıdır. Bugün basit ve alışıldık bir cümle olan bu ifade o zaman için bir
paradigma değişimini işaret ediyor, bu manada oldukça önemlidir.

‘‘

Heredotos ve
Hippokrates’in
temel kaygısı dünya
olgularının doğaüstü
açıklamalarının bir tarafa
bırakılıp bunların akılla
bağdaşır açıklamalarının
öncekilerin yerini
almasıdır. Bugün basit ve
alışıldık bir cümle olan
bu ifade o zaman için bir

Historiayı gerçekleştirenlere eski Grekçede “histor” adı veriliyor. Bu adlandırma

paradigma değişimini

herhangi bir toplumsal veya mesleki sınıfı belirtmemekle birlikte bugünkü

işaret ediyor, bu manada

bilgin, alim, entelektüel tarzında bir tanımlama. Kelimenin kendisi, historia,

oldukça önemlidir.

zamanımıza sözcüğün daralmış anlamıyla yalnızca “tarih”i ifade eder biçimde
ulaşmış, ancak antikçağda bu kelime bütün bir araştırma fikrini temsil ediyor;
bilhassa gözleme dayalı araştırmayı. Özellikle Heredotos, gezegen bir bilgin.
Historia eyleminin önemli bir tarafını da bu gezegenlik teşkil ediyor. Gezip
gördüğü yerlerin bilgilerini bizlere ansiklopedik bir detaycılıkla kavratma isteğini

’’

taşıyor. Historlar elbette bugünkü manada bir bilim-insanının metodolojisine
sahip değiller. Yine de bugünkü bilim-insanının da sahip olduğu yegane tavrı
kuşanıyorlar: “şüphe etme”. Örneğin Heredotos, gezdiği diyarlardaki anlatıları
her zaman birçok kişiden dinleyerek bu anlatılar arasındaki çelişkileri, uyumsuzlukları, akla yatkın olmayan taraflarını ve birbirlerini destekler yanlarını
tartarak okura sunuyor.
Hippokrates, çalışmaları itibarıyla Heredotos’tan epeyce farklı bir yerde
duruyor. Heredotos bize farklı coğrafyaların ve toplulukların bilgisini aktarırken Hippokrates insan bedenini araştırıyor. Ancak ikisini birleştiren nokta
dünya olgularının Tanrısal etkilerle değil, tamamen doğal nedenlerle ortaya
çıktıklarını ispat etme çabası. Özellikle kendi zamanında kutsal hastalık diye
bilinen sara hastalığının tabii sebeplerini bulma gayretindeki Hippokrates bunu
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insan vücudundaki dört temel sıvıdan -kan, safra, balgam, meni veya bazen
sevda- sarı safranın beyinde fazla birikmesinden ötürü organı çalışmaz hale
getirmesi olarak açıklar. Tabii ki bu açıklama bugün geçerliliğe sahip değil
ancak buradaki mesele açıklamanın tabii ve felsefi bir çabaya dayanıyor
olmasıdır. Zira Hippokrates’in en büyük gayreti kendi meslek alanını, yani
hekimliği felsefi-bilimsel bir temele oturtmaktır. Bu yolda İyonyalı filozofların düsturlarından faydalanıyor. Mesela Empedokles’in doğayı dört temel
unsura (anasır-ı erbaa) dayanarak açıklaması, Hippokrates’in vücudu dört
temel sıvıyla (ahlat-ı erbaa) açıklamasına şablon olmuştur. Yani Hippokrates
hekimliği metafizik açıklamalardan kurtarıp dünyevi bir uğraş kıldıktan sonra
dizgiselleştirmeye çabalamıştır.
Çoraklı, historların Aristoteles’e ve felsefe-bilime giden yolda bir önemli bir
adım oluşturduklarını ve tarihsel önemlerinin buradan geldiğini sözlerine ekledi.
Mehmet Ata Az

İbn Sina ve Aquinas’ta
Tanrının Bilinebilirliği
TEZGÂHTAKİLER-FELSEFE
1 Nisan 2017

Değerlendirme: Umut Yaşar
Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin Nisan 2017’deki ilk konuğu Yıldırım
Bayezıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim görevlisi Mehmet Ata
Az oldu. Az ile Ortaçağ felsefesinin önemli meselelerinden biri olan Tanrının
bilinebilirliği tartışıldı. Konuşmasına niçin özellikle İbn Sina ve Aquinas’ı seçtiğini anlatarak başlayan Az, bu iki filozofun bu problemi en yoğun tartışan
kişiler olduğunu ve Aquinas’ın İbn Sina’nın kitaplarından çokça beslenerek
metinlerini onunla ilişkili yazdığını söyledi. Böylelikle hem İslam felsefesinde
hem de Hıristiyan teolojisinde aynı konunun nasıl ele alındığına bakmaya
imkân bulduğunu, ayrıca Aquinas’ın İbn Sina’yı okuması vesilesiyle ilişkisel
bir okuma yapabildiğini ifade etti.
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İbn Sina ve Aquinas’ın yaşadığı dönemde yapısalcı ontolojinin kabul gördüğünü
söyleyen Az, o dönemde herhangi bir varlığın mahiyetini tartışabilmek için
parçalarına ayrılabilmesi gerektiğini düşündüklerini iletti. Aynı şekilde Tanrının
fiziksel, metafizik hiçbir cüzden meydana gelmemiş mutlak basit bir varlık
olduğu görüşünden dolayı Tanrının tanımlanamaz olduğu kanaatine varıyorlar.
İlahi basitlik anlayışını Aristoteles’le başlatabileceğimizi söyleyen konuşmacı
mutlak basitliğin ise, yani İbn Sina ve Aquinas’a daha yakın görüşün, Yeni

Platonculuk ile belirdiğini ifade etti. Plotinus’la başlayan bu düşünce çizgisinde
Tanrı, varlığına vakıf olunamayan bir varlık olarak tasavvur ediliyor. Bu görüş
İbn Sina’ya kadar kabul edilirliğini koruyor.
İbn Sina diyor ki Tanrının varlığı dışında bir mahiyeti, yani özsel niteliği yoktur.
Aquinas’ın ise Tanrının varlığını onun mahiyetiyle özdeş kabul ettiğini söylüyor. İki filozof arasındaki temel ayrışmanın da burada olduğunu belirtiyor.
Mahiyet meselesinin Tanrının bilinebilirliği mevzuundaki en büyük tartışmalardan biri olan zat-sıfat tartışmasında oldukça önemli olduğunu ifade ediyor
Az. Tanrıya sıfat atfetmemizin temelinde Tanrının varlıklarla olan ilişkisidir,
yani yapıp ettikleridir. Dolayısıyla, İbn Sina’ya göre bizim sıfat dediğimiz şey
Tanrının fiillerinin kavramsallaştırılmasıdır. Ancak bunun antropomorfik bir
Tanrı imgesine yol açma tehlikesi olduğundan hem İbn Sina hem de Aquinas
bu önermeyi birçok kayd-ı ihtiraz ile ele almışlardır. Mesela herhangi bir
insan fiilinin doğrudan Tanrıya atfedilmesi, “Tanrı görüyor” ifadesindeki gibi,
Tanrının gözü olduğunu yani insansı olduğunu ima edebilir.
Modern dönemde bu iki filozofa Tanrıyı taşıdığı sıfatlarla eş kıldıkları eleştirisi
getirilmiştir. Hâlbuki Tanrı bütün bu sıfatların toplamından nitelik olarak farklı
bir şey olmalıdır. Konuşmacı Az, bu eleştirinin haksız olduğunu belirterek İbn
Sina’nın ve Aquinas’ın bu eleştirileri sezerek eserlerinde bu konuda açıklamalar olduğunu belirtti.
Tanrıyı her türlü sıfatın üstünde görerek mutlak basit varlık olarak tanımlama
çabaları agnostisizme yol açabileceği için iki filozof da Tanrının bilinebilirliğine dair farklı kanıtlar sunacaklardır. Her iki filozof da yarattıkları üzerinden
bilinebileceğini iddia ederler. Tanrının ilk neden olduğundan hareket eden
filozoflar, buna dayanarak bir şekilde Tanrının yarattıklarıyla ilişkili olduklarını
söylerler. Tanrının varlığının en büyük kanıtı zaten yarattıklarıdır. Yaratma
kabiliyetinin tezahürüdür. İslam felsefesinde buna sudur teorisi denir. Yani
her şeyin Tanrıdan kaynaklandığı düşüncesidir. Aquinas’ın ise suduru kabul
etmediği söyleyen Az, onun Tanrının yoktan var ettiğini kuvvetli bir biçimde
savunan bir görüşü olduğunu belirtti.

‘‘

İbn Sina diyor ki Tanrının
varlığı dışında bir
mahiyeti, yani özsel
niteliği yoktur. Aquinas
ise Tanrının varlığını
onun mahiyetiyle özdeş
kabul ediyor. İki filozof
arasındaki temel ayrışma
da burada beliriyor.

’’
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Hazırlayan: Serhat Aslaner
Ali Haydar Bey’in Sultanahmet Camii’ndeki “El-kâsibu habîbullah” levhası

Mola ‘‘
50
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Derken bir melek sesi
ve nefesi ...

’’

“Birinci Cihan Harbi’nde askerlik münasebetiyle tanıştığım Macaristan’lı
ressam ve subay bir arkadaşım vardı, arasıra İstanbul Camilerini, müze ve
kütüphanelerini birlikte gezer, her çeşid san’ât eserlerini ziyaret ve tedkik
ederdik. Bir gün, Sultanahmed Camii’ndeki Melek Paşa-zade Ali Haydar Bey
merhumun ta’lik celisi “El-kâsibu habîbullah” levhası önünde bulunuyorduk.
Arkadaşım ona baktı da sonra bana dönerek:
- Dostum! Bu sizin yazılarda bir hâl var. Çok dikkat ediyorum, ilk bakışta sâde
bir renk, geometrik bir sessizlik, baktıkça harekete geliyor, canlanıyor, cilveleniyor. Önce bir tatlı bakış, arkasından yavaş yavaş içe süzülen canlı bir akış,
sessiz bir armoni içinde ruhu oynatan metafizik bir mûsiki var. Lâkin ondaki
âhengi kulaklar duymuyor, içler dinliyor, dinledikçe bir başka âleme yükseliyor.
Bakarken ne oluyor anlamıyorum, içimi içine çeken büyüleyici bir çehre, bir
güzellik denizi , sevimli titreşmelerle gönlümü ferahlatan bir hava, derken bir
melek sesi ve nefesi kadar gizli ve ılık bir okşayış ve sarılış içinde kalıyorum; o
ben; ben o oluyorz gibi bir şeyler oluyor, sizde de böyle şeyler olur mu? demişti.“
Mahmud Bedreddin Yazır, Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli, Diyanet
İşleri Başkanlığı Yayınları: Ankara, c. 1, s. 69
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Ahmet Yılmaz-İbrahim Hakkı Yiğit

2000’ler Türkiye’sinde Mimarlık:
Problemler ve İmkânlar
TÜRKİYE’DE SANATIN KURALLARI 8
28 Ocak 2017

Değerlendirme: Sümeyye Özkal
Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi, Ocak ayında Türkiye’de
Sanatın Kuralları program dizisi kapsamında, 2000’ler Türkiye’sinde Mimarlık:
Problemler ve İmkânlar başlığı ile Ahmet Yılmaz ve İbrahim Hakkı Yiğit’i konuk
etti. Türkiye’de mimarlığın sınırlılıkları meselesinden yola çıkan Ahmet Yılmaz,
son dönemde çokça tartışılan ufkî (yatay) şehrin yaşanabilir bir kent imkânı

‘‘

Yılmaz’a göre, “Dünyada

şehir ve mimari

alanında yeni bir şey
söylenecekse bunun

yeri Türkiye’dir” diyen

sunup sunmadığını irdeleyerek sözlerine başladı. Yatay şehir projesinin tek
katlı müstakil evlerle bir mahalle silueti oluşturma noktasında güzel bir proje
olduğunun fakat bu projenin ülkemiz şartlarında sadece kâğıt üzerinde bir
plan olarak kaldığının altını çizdi. Bunun sebebinin yalnızca biçim ve mimaride aranmaması gerektiğini, ahlak ve hukuk sistemiyle alakalı yönlerinin de
bulunduğunu ifade eden Yılmaz, projenin mülkiyeti paylaşma, kat mülkiyeti
hukuku gibi bazı sınırlılıklarının olduğunu, bu sebeple şimdilik kendisine yer
bulamadığını dile getirdi.

Turgut Cansever, Batı’nın

Türkiye’de mimarlık tartışmalarının yapı bazında ilerlediğini söyleyen Yılmaz,

bugün yaşamaya

tartışmaların çok sathi ve yetersiz olduğunu ifade etti. 19. yüzyıl Sanayi Dev-

başladığı problemleri o

rimi sonrasında Batılılaşma rüzgârına kapılan Osmanlı Devleti’nde yerli ve

yıllarda tespit etmiş ve

Türk mimarlara pek iltifat edilmemiş, daha ziyade yabancı mimar ve plancılara

sorunlara çözüm önerileri

teveccüh gösterilmiştir. Bu durum 1850’den başlayarak Cumhuriyet tarihinde

getirmeye çalışmıştır.

’’

1970’lere kadar devam etmiştir. Bu süreçte birkaç yerli mimar ve plancı ile
değişimi eleştiren birkaç münevver dışında yerli isimlerden söz etmek pek
mümkün değildir. 1850’den itibaren Türkiye’de büyük meydanların, yolların,
kamu binalarının yapımı tamamen yabancı plancılar ve mimarlar eliyle gerçekleşmiş ve bu durum sonraki dönemlerde çeşitli sorunlara neden olmuştur.
Bu yüzden günümüzde çarpık kentleşme, kentsel dönüşüm gibi meselelerin
tartışılmasından, doku meselesini tartışmaya neredeyse hiç sıra gelmemiştir.
Her şehrin fikirde, özde bir ama iklime, topografyaya göre farklı olan bir doku
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sistemi vardır. Fakat bu mesele, ideolojik, politik ve ekonomik sebeplerle göz
ardı edilmektedir.
Yılmaz, Avrupa’da mimarların şehirdeki gelişmelere müdahil olduğunu, hatta 21.
yüzyıl itibariyle Hollanda, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerde, değil şehri, dünyayı
planlamakla ilgili son derece ilginç çalışmalar yapıldığını vurguladı. Ayrıca bu
ülkelerde Osmanlı’nın aksine, bütüncül planlama anlayışının 1700-1800’lü

yıllarda oluştuğunu ve sürece mimarların da dâhil edildiğini belirtti. Türkiye’nin
sistematik ve doğru bir akışa sahip olmamasının da mimarlar açısından bir
dezavantaj oluşturduğunu sözlerine ekledi.
“Dünyada şehir ve mimari alanında yeni bir şey söylenecekse bunun yeri Türkiye’dir” diyen Turgut Cansever, Batı’nın bugün yaşamaya başladığı problemleri
o yıllarda tespit etmiş ve sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalışmıştır.
Mimaride fiziksel problemlerin yanı sıra sosyal problemleri de ele almanın
önemine vurgu yapan Yılmaz, yatay şehirlerin imarı için yalnızca görsel değil,
zihinsel olarak da yatay bir ilişki ağı kurulması gerektiğini, bunu mimarların
tek başına halledemeyeceğini, toplumda böyle bir talebin oluşmasının önemli
olduğunu söyledi.
İbrahim Hakkı Yiğit, Yılmaz’ın bu görüşünü destekleyerek, Peyami Safa’nın
Fatih-Harbiye romanına atıfla, halkın Fatih’teki konaklardan Harbiye’deki çok
katlı apartmanlara geçiş sürecine değindi. Aynı geçişin yüz sene sonra Anadolu’da da yaşandığını, toplumun çok katlı yapı sistemini kolayca benimsediğini
ve halkın talebi olmadığı için yatay şehir projesinin kağıtta kalmasının da doğal
olduğunu ifade etti. Yirmi-otuz katlı apartmanlarda yaşayan insanların psikolojik travmalarının ileride sosyolojik bir vakıa olarak artacağını belirten Yiğit,
2030’a kadar gerçekleşmesi öngörülen depremin vahim sonuçları beraberinde
getirebileceğini söyledi. Bu zamana kadar kentsel dönüşüme harcanan paranın
aslında tüm şehirleri kurmaya yeteceği ancak bunda muvaffak olunamadığı

‘‘

Kentsel dönüşümün
maddi ayağı kadar
manevi yönünün de göz
ardı edilemeyeceğini
ifade eden Yılmaz,
yalnız metropollerin
değil 150 bin nüfuslu
küçük ölçekli şehirlerin
de kronik problemlerle

vurgulandı. Kentsel dönüşümün maddi ayağı kadar manevi yönünün de göz

karşı karşıya kaldığını,

ardı edilemeyeceğini ifade eden Yılmaz, yalnız büyükşehirlerin değil, 150 bin

toplumun geçmişte inşa

nüfuslu küçük ölçekli şehirlerin de kronik problemlerle karşı karşıya kaldığını

ettiği bütün bakiyesinin

belirtti. Toplumun geçmişte inşa ettiği bütün bakiyesinin kentsel dönüşüm adı

kentsel dönüşüm

altında kolayca süpürüldüğünü ve doku denen şeyin yerel yönetimler eliyle

adı altında kolayca

gitgide yok edildiğini söyledi.
Anadolu’da plaka numarası kadar katlı apartman yarışlarının başladığını, insanların üst katlara çıktıkça kendilerini mutlu ve güvende hissettiğini, bunun
eğitimle doğrudan alakalı olduğunu belirten İbrahim Hakkı Yiğit, bu meselenin
ancak alttan gelen bir taleple aşılabileceğini sözlerine ekledi. Geçmişte halkın
mahalle unsuruna katıldığını, yapılan binanın katına, rengine, pencere ebadına, diğer bina ile mesafesine dair söz hakkına sahip olabildiğine değinen
Yiğit, günümüzde mutabakat müessesesinin işlemediğine dikkatleri çekti.
Aynı durumun mimarlar cephesinde de var olduğunu, ayrışmanın olduğu
yerde mutabakatın olamayacağını, yeni çözüm ve imkânlar üretilemeyip
aynı minvalde dolaşılıp durulacağını vurguladı. Bir mimarın eylemlerinin ve
söylemlerinin örtüşmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, Turgut Cansever’in bu

süpürüldüğünü ve
doku denen şeyin yerel
yönetimler eliyle gitgide
yok edildiğini söyledi.
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yüzden önemli bir isim olduğunu belirtti. Yiğit, bir zamanlar Pakistan’ın Lahor
kentinden gelen bir heyete şehrin dokusuna sadık bir plan çizdiklerini, ancak
heyetin bu planı beğenmediğini ve gökdelenler istediğini, yerel dokusundan
utanan ve teknoloji transferini şeklî taklitlerle yaptığını zanneden örneklerle
sık sık karşılaşıldığını anlattı.
Ahmet Yılmaz, uluslararası mimarlık yarışmalarına bakıldığında Almanya’da dik
çatı kullanmanın bir ayet gibi şart olduğunu, yerelliğin ve tarihîliğin sürekli altı
çizilirken, ülkemizde tarihi olmayan bir kent bulunmadığı halde bilinçsizlikten
kaynaklanan eksiklerimizin olduğunu söyledi. Berlin örneğinden yola çıkarak,
şehri savaş sonrası yeniden inşa ederlerken eski yolları aynen koruyarak
şehrin hafızasına, dokusuna sahip çıkılmasının önemine işaret eden Yılmaz,
kentsel dönüşüm adı altında şehirlerin ve toplumun hafızasının sıfırlandığını,
doku tamamen kaybedildiğinde meselenin önemini anlayacağımızı ancak geç
kalacağımızı belirtti. Şehirlere yapılacak müdahalenin gerçekten gerekli olup
olmadığının, bir müdahalenin yapılması durumunda o şehrin neleri kaybedeceğinin tartışılmasının önemi yeniden hatırlatıldı.
Ünver Oral

Gelenek Tiyatromuz ve Karagöz
Değerlendirme: Betül Sezgin
KARAGÖZ’Ü YENİDEN DÜŞÜNMEK 1
11 Mart 2017

Sanat Araştırmaları Merkezi, yeni program dizisi Karagöz’ü Yeniden Düşünmek
ile geleneksel kültürümüz üzerine çalışmalarına ve araştırmalarına devam
ediyor. Serinin ilk konuğu ise Karagöz ve kukla sanatçısı Ünver Oral. Neden
Karagöz’ü bilmiyoruz? “Öncelikle Allah’ın oku emrini yerine getirmeyip hiçbir
şeyi bilmediğimiz gibi Karagöz’ü de bilmiyoruz” cümlesiyle konuşmasına başlayan Oral, Karagöz’ün Türk gölge tiyatrosunda başoyuncu olduğunu belirterek
konuşmasına devam etti. Gölge kuklası olan Karagöz’ü “Ramazan ve çocuk
eğlencesi” kabul ettiğimiz için anlayamadığımızı ifade ederek onu bir basitlik
içinde yok olmaya mahkûm ettiğimizi ekledi. Oysa Karagöz bir halk tiyatrosu ya
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da gelenekli tiyatrodur. Bu sanatın gelişebilmesi için sanatçısının yetiştirilmesi
gerektiğini belirten Ünver, bunda başarısız olduğumuzu söyledi. Peki, neden
Karagöz’ü tabutun içine koyduk ve sanatçısını yetiştirmekte başarısız olduk?
Oral kendi sorusuna şu cevabı verdi: “Halk/gelenek tiyatromuzu yaşatacak
okulların kurulmaması bunda çok büyük etkendir. Sahipsiz kalan hiçbir şey
yaşayamayacağı gibi Karagöz de yaşayamayacaktır, yaşayamamıştır”.

Karagöz’ün temel özellikleri metin ezberinin olmaması, güldürü unsurlarını
barındırması ve sanatçıların seyircilerle diyaloga girmesidir. Bu özelliklerinden
dolayı Batı’da Karagöz’e “İşte gerçek sanat bu!” denildiğini belirten Oral bunun
nedenlerini şu şekilde belirtti: Batı tiyatrosunda metin ezberi vardır, prova ve
yönetmen olması gerekmektedir, oyuncuların seyirciyle diyalogu yoktur ve
sahnede duyguların gösterileceği zamanlar bellidir; yani kurallar yumağı. Halk
tiyatromuzda ise bunların hiçbiri yoktur ve gerçek sanat işte bu “yokluktan”
gelir. Bizde sanatçı kendi kabiliyetini konuşturur. Karagöz’ün zaferi onun bu
doğal işleyişinden gelmektedir.
Karagöz denildiği zaman Hacivat’ın unutulmaması gerektiğini söyleyen Oral,
karakterler arasındaki farklara değindi. Karagöz cahil, patavatsız, beceriksiz
ve devamlı işsizdir. İşsiz olduğu için eve ekmek getiremez bundan dolayı ya
evine giremez ya da hanımı tarafından pencereden dışarı atılır. İşte onun tüm
güldürü özelliği bu yanıdır. Hacivat ise sayılan ve sevilen, toplumda muteber
bir arkadaşıdır Karagöz’ün. Onların birbirleriyle geçinme çabaları seyircileri
eğlendirmiştir.
Karagöz’ün yanında orta oyunu, tuluat, güldürü, açık tiyatronun gelenek tiyatromuzun içinde olduğunu belirten Oral, kısaca bunların özelliklerine değindi.
Açık Tiyatro’da sanatçı ile seyirci arasında diyalog, sahne serbestliği olmakla

‘‘

Karagöz ve Orta Oyunu
ikiz kardeş gibidir ve
repertuarları, tipleri,
metinleri benzerdir. orta
oyununun Karagöz’ün
sahneden perdeye
inmiş şekli olabileceğini
belirten Oral, dört
oyun tipinde de

birlikte içinde bol bol şiir, musiki, raks, dans, mizah ve kahkaha vardır. Karagöz

benzer başoyuncuların

ve orta oyunu ikiz kardeş gibidir ve repertuarları, tipleri, metinleri benzerdir.

olduğunu söyledi.

Orta oyununun Karagöz’ün sahneden perdeye inmiş şekli olabileceğini belirten
Oral, dört oyun tipinde de benzer başoyuncuların olduğunu söyledi. Karagöz’de
başoyuncu Karagöz-Hacivat, orta oyununda Kavuklu ile Pişekâr, kukla tiyatrosunda İbiş ve konağın zengin beyi vardır. Tuluatta da kukladaki gibi uşak, İbiş
ve zengin ev sahibi sahnededir. Karagöz ve İbiş’i birbirinden ayıran fark ise
İbiş’in işinin olmasıdır. Doğaçlama olan tüm bu sanatlarda konuyu bozmadan,

’’

uygun şekilde espri yapabilmek asıl marifettir.
Oral, Karagöz’e “Şeyh Küsteri Meydanı/Perdesi” ya da diğer bir adlandırmayla
“hayal perdesi” denebileceğini belirtti. Bu perdeler her konuyu içine alabilmekte
ve sahneye yansıtabilmeye izin vermektedir. Kahkaha unsularının içinde cinler,
periler, canavarlar yer alırlar ve Karagöz’ü semaya kaçırarak çarpılmış olarak
yere indirirler. Bu şekilde Karagöz’ün seyirciyi güldürdüğünü belirten Oral, halk
mizahımızın gülmeye imkân verdiğini, cahil Karagöz’ün atasözlerini, bilmeceleri yanlış anlaması ve anlatmasıyla bunların güldürü unsurlarının oluşmasını
sağladığını söyledi ve ekledi: “Gülmek insanı güzelleştirir.” Güldürünün geleneksel tüm oyunlarımızda olduğunu, bunun yanında konu ve tip ortaklığının
da bulunduğunu belirten Oral, köy tiyatromuzun biraz farklılık gösterdiğini
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söyledi. Diğer dallarda musiki gerektiğinde ud ve keman ön plana çıkarken,
köy tiyatrosunda enstrümanlar davul ve zurnadır. Konuları köyle ilgilidir.
Oral, Karagöz’ün yasaklandığı ve yasaklanmak istediği dönemler olduğunu
söyledi. Yasak sebeplerinin başında çocukların evde perde açarak Karagöz
oyununu oynatmak istemeleri sonucunda yangın çıkarmaları geldiğini söyledi.
Bir başka neden bazı dini grupların, Karagöz oynatanların o figürlere, resimlere
can verdiğini, yaratmak Allah’a mahsus olduğu için bu durumdan rahatsız olduklarını belirterek Karagöz’ün yasaklanmasını istemeleridir. Şeyhülislamların
“gördüklerinizden ders, ibret alırsanız oynanmalarında hiçbir mahsuru yoktur”
fetvasını vermeleriyle birlikte didaktik yapısı sayesinde Karagöz oyunları devam etmiştir.
Mehmet Can Mertoğlu

Albüm
Değerlendirme: Ayşe Yılmaz
HAYÂL-İ ZÎ-RUHTAN SİNEMAYA 12
13 Ocak 2017

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi ve Türk Sineması Araştırmaları’nın (TSA) düzenlediği Hayâl-i zî-ruhtan Sinemaya program dizisinin on
ikinci konuğu, filmi Albüm’le Mehmet Can Mertoğlu’ydu. Program, Albüm filminin izlenmesinin ardından yönetmenle yapılan söyleşiyle devam etti. Senaryosu dört yıl önce yazılmaya başlanan ve bir çiftin evlat edinme sürecini
ele alan Albüm, Mehmet Can Mertoğlu’nun kısa filmlerinin yanı sıra çektiği ilk
uzun metraj filmi. Yönetmene göre filminin son halini almasında eşin-dostun
gösterdiği naif tepkilerden çok, gaddarca eleştiriler, senaryonun gelişmesine
daha çok katkı sağlamış.
Kameranın tepede konumlanmış, her şeyi takibi altına alan bir asma saat gibi
kullanıldığı filmde, hisleri coşturucu bir öğeye rastlamak pek mümkün değil.
Yönetmen geride, seyirci mesafesinde durmayı tercih ediyor çünkü. Tepeden
ve soğuk gibi algılanabilecek bu bakış, filmin en belirleyici unsurlarından.
Filmde gösterilmeye çalışılan ailenin anakronik bir yanı var. Yaşadıkları çağı
yakalayamamış, toplumun çoğuna ayak uyduramayan, kullandıkları eşyaların
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eski-püskülüğüyle dikkat çeken bir çift ele alınıyor.
Mertoğlu, “Günümüzde insanların birbirlerine karşı sergiledikleri kutuplaşma
derecesinde tutumlara rağmen dışarıdan bakan için durumun hiç de öyle
algılanmadığını göstermeye çalıştım. Bazı minör değişiklikler olsa da, insan
davranışlarında çok da bir şeyin değişmediğini, birçok konuda paydaş olduğumuzu kendimce göstermek istedim” derken aslında bir tarafıyla kentler gibi

toplumların da kendilerine has biricikliklerini yitirdiklerini dile getiriyor. Coğrafi
farklılıkların artık çok büyük özgünlükler ortaya koymadığını göstermeye çalışıyor.
Bu bağlamda filmdeki vergi dairesi dışında kullanılan resmi makamların zaten
aynı işi gören gerçek mekânlar olduğunun da altını çiziyor. Birbirine tezat gibi
görünen Antalya ve Kayseri gibi iki ilin seçilmesindeki maksat ise filmi büyük
şehirlerde çekmek istememesinden kaynaklanıyor. Yönetmen meramını iki
gelişmekte olan il üzerinden anlatarak, kendi özel merakından da beslenen,
turistik addedilen bölgelerin kış dönemlerindeki günlük, rutin hayatlarına film
üzerinden bakıyor.
Başrolde bir tarih öğretmeni seçmesinin de bir sebebi var elbet. Tarihin resmi
boyutunun dönemden döneme, yıldan yıla gereksinimlere göre değiştiğini
kişisel tarih üzerinden göstermek ve tarihin yeniden yazılmasına dönük bir
hikâye anlatmak. Tarihin günümüzde tüm dünyada okutulduğu biçimiyle içinde
barındırdığı gariplikleri karikatürize ederek ortaya koymak. Bu tarafıyla Albüm,
bir vatandaş olarak öncelikle kendi sorusundan yola çıkan yönetmenin soru
sorma biçimi olarak da okunabilir.
Filmde, sık sık fotoğraf çekerek oluşturulan aile albümü üzerinden bir tarih
oluşturmanın mümkünlüğü veya mümkünsüzlüğü bir sorun olarak tartışmaya
açılıyor. Albüm’ün fotoğrafın hakikatten daha fazla gerçeklik algısı yarattığını
vurguladığı söylenebilir. Yönetmenin “Üniversiteyi uzun yıllar bitiremeyince
herkesin ‘Bitti mi okul?’ tarzındaki sorularını durdurabilmek için bir mezuniyet
fotoğrafı çektirip çerçeveletmeyi çok düşünmüşümdür” ifadesi bu noktanın
kendi hayatıyla da örtüştüğünü gösteriyor. Bunun garip ve depresif bir yanı
da var. Ama Mertoğlu’nun filminde ortaya koyduğu gibi, yalan er ya da geç ve
beklenmedik bir anda ortaya çıkar. Kurulan o sahte dünya, bir şekilde filmdeki
gibi bir anda altüst olabilir.
Filmin geneline hâkim olan soğuk ilerleyiş, bazı eleştirmenlerin kabul etmediği,
hatta reddettiği bir sinema anlayışına denk gelse de, Mertoğlu için sıcaklık bir
filmin olmazsa olmaz unsurlarından değil. Uygulanabilecek binlerce yöntemden
biri sadece. Filmini herkes beğensin yaklaşımıyla yapmadığını, bilakis, ayrıştırmacılığı normal saydığını dile getirmesinin ardından katılımcılarının sorularını
cevapladı. “Karakterlerden çok tiplemeler dikkatimi çekti. Yemek yerken,
bebeği severken ki tavırlarının abartılmasının sebebi, bu tiplerin duruşunu
güçlendirmek miydi?” sorusuna “Karikatürleşmeyi inkâr etmiyorum, filmde
bunu yaptım ama bu süreçte girip çıkmadığım devlet dairesi kalmadı. Benim
gösterdiğim tipler ortalamanın bile altında kaldı diyebilirim. Yemek yeme sahnesi insanların aşağılanması olarak algılandı ama edeben kabul edilmese bile
insanın kendini rahat hissettiği ortamlarda grotesk davranışlar sergilemesini

‘‘

“Sevdiğim filmlerin
neredeyse tamamı
35 mm. Dijitalin
vadettiği sınırsızlık
hissini sevmiyorum.
Her şeyin tasarruflu
olması gerektiğini ve
kısıtlamalarınverimliliğe
kapı araladığını
düşünüyorum.”

’’
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doğal buluyorum. Çiftin ahengini, iştahlıca yemelerini, müşterek yürüttükleri
bir süreci göstermek istedim.” şeklinde cevap verdi.
Bir katılımcının filmi, Türkiye’nin son dönemlerde orta sınıf ve tırnak içinde
muhafazakâr yapısına bir eleştiri olarak gördüğünü söylemesi üzerine ise böyle
bir şeye itirazının olmadığını ama salt bir orta sınıf eleştirisi denemeyeceğini;
filmin bir evlat edinme hikâyesi olduğunu dile getirdi. Filmin bireyleriyle, kurumlarıyla çürümüş bir yapıyı çağrıştırdığı söylenirken karamsar olduğu ima
edilen Mertoğlu, “Karamsarım tabii, çok da ümitvar olduğumu söyleyemem.
Kutuplaşmalar anlamında ise karamsar değilim. İnsanların konuşmalarında
paydaş olduklarını gördüm” dedi.
Söyleşi bitiminde “Sevdiğim filmlerin neredeyse tamamı 35 mm. Dijitalin vaat
ettiği sınırsızlık hissini sevmiyorum. Her şeyin tasarruflu olması gerektiğini ve
kısıtlamaların verimliliğe kapı araladığını düşünüyorum” diyerek 35 mm çekme
ısrarına değinen yönetmen, roman uyarlaması yapacağı bir sonraki çalışması
hakkında üstü örtülü ipuçları verdi: “Mizah tonu absürt komedi olmayacak, hiç
tebessüm anlarının yer almayacağı, ağır bir film.”
Emre Konuk

Çırak
Değerlendirme: Ayşe Yılmaz
HAYÂL-İ ZÎ-RUHTAN SİNEMAYA 13
27 Ocak 2017

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi ve Türk Sineması Araştırmaları’nın (TSA) düzenlediği Hayâl-i zî-ruhtan Sinemaya program dizisinin
on üçüncü oturumunda ilk filmi Çırak ile Emre Konuk ağırlandı. Filmin izlenmesiyle başlayan program; yönetmenin sinemaya adım atma serüveni,
filmin çekim aşamaları, öncesinde nasıl bir yol izlediği, karakterlerin ortaya
çıkış sürecinin konuşulduğu söyleşi ile devam etti.
Konuk’un sinemaya ilk profesyonel adımı, Tayfur Aydın’ın 2011 tarihli
filmi İz’deki (Reç) görüntü yönetmenliğiyle gerçekleşir. Sonrasında başka
filmlerde de görüntü yönetmenliği yapacaktır. Hepsinin bütçesi, yönetmen
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stili gibi birçok unsuru birbirinden farklıdır ve tüm bunları tecrübe etmenin
avantajını kendi filmine yansıtır.
Filmde, sokak dâhil hiçbir mekân gerçek değil, bir dekordan ibarettir. Bu
durum, izleyiciye dekor hissi geçmediği sürece yönetmenin hayal ettiği
dünyayı yakalamasına zemin hazırlar. Konuk, görsel dilin kurulması, onun
hikâyeye hizmet etmesi, ayrıca rejisi ve görüntüsü açısından başarılı bir

eser ortaya konması için filmin her biriminin iyi olmasından yanadır. Bu
sebeple oyuncularla yirmi güne yakın okuma provası yapar. Yönetmen,
neredeyse bütün filmlerine, motor demeye 7-8 saat kala; dekor, oyuncular
vs. her şey hazırken “Sen bunu niye çekiyorsun? Bu film çok da iyi bir film
olmayabilir.” gibi iç hesaplaşmalarla başlar. Bu tarz vesveseler yönetmeni
sette diri tutar. Çırak’ta da böyle bir süreç yaşar ama sete çıktığında o sorular artık yoktur. Aynı ikinci filmiyle ilgili kafasında beliren soru işaretleri
gibi: “Hayat sana bir kanca atar. Bak, burada güzel bir hikâye var der ve
sen buna inanırsın. Sonra onu içinde büyütürsün. Karmaşık bir sürü notlar
vardır ortada. Sonra hepsi birleşir, bir film hâline gelir ve insanları bu filme
inandırırsın. Bütün ekipleri, yapımcıları… Bazen yapmaman gereken bir
filme de inanabilirsin. O yüzden çekmeden önce bir filme inanmak tehlikeli.
Yönetmenliğin çok tehlikeli bir meslek olduğunu söyleyebilirim.”
Çırak’taki Âlim karakterinin yaşantısı, aynı Çehov hikâyelerindeki gibi, baştan
anlatılmaz. Bu tarz bir anlatım daha çok düşünmeye ve tartmaya sevk eder
insanları. Atmosfer yaratmada seçtiği yöntem ise Kafkaesk yapıdır. Edebiyat,
yönetmenin her zaman etkilendiği ve yaptığı sinemayı etkilemesini istediği
bir alandır çünkü. Âlim karakterinin ortaya çıkış sürecinde ise birkaç etken
vardır. Konuk’un kendi doğum gününe denk gelen amcasının trafik kazası
sonucu trajik ölümü arasındaki hayatı boyunca yaşadığı gelgitler, annesinde
çocuğunun karnında ölmesine bağlı gelişen panik ataklar, çevresinde bu
rahatsızlığa yakalanan tanıdıklar ve bunların ölüm korkusu meselesinde
birleşmesi… Bütün bunlardan hareketle, karşısına çıkan bir karikatürden de
yola çıkarak “hayatını dikemeyen bir terzi çırağının hikâyesi”ni anlatmaya
karar verir. Bu sadece mesleki anlamda değil, hayatta da bir çırak olma
hâlini çağrıştır.
Âlim’i oynayan Hakan Atalay gerçekte de panik ataktır. Aslında Âlim rolünü
Nadir Sarıbacak oynayacaktır ama tanıtım filminin çekileceği gün müsait
değildir ve onun yerine Hakan Atalay’dan yardım istenir. Yönetmen çekimler sonunda aradığı oyuncunun o olduğu kanısına varır. Her karakter için
ayrı ayrı biyografi yazarak bu sayede karakterlerin canlandığını ve ayağa
kalktığını savunan yönetmenin en keyif alarak yarattığı karakter Makbule
Hanım’dır. Makbule, Âlim’in değişip dönüşmesine katkı sağlayan teknik bir
yapı unsuru. Filme girmesiyle ölmesi birdir ve filmin umutlu bitmesine alan
açar. Çünkü onun sayesinde Âlim bir yol ayrımına gelir.
Filmde bir insanın olgunlaşma sürecine tanıklık edilir. Yönetmen, bu sürecin tekniğini şu ifadelerle dile getirir: “Filmin matematiğini kurarken dört
aşamalı bir katman belirliyorum. Birinci aşama, istenen başarı: panik atağı

59
SAM

Sanat
Araştırmaları
Merkezi

yenme. İkincisi, istenmeyen başarısızlık: LPG meselesinin patlaması ve
evini taşıması. Üçüncüsü, istenen başarısızlık: tasavvuftaki şer gördüğünde
hayır vardır meselesi gibi, Âlim’in kafasını vurmasının büyük bir eksikliği
bulmasına yol açması. Sonuncusu, istenmeyen başarı: karakterin hayatında
bir şeyleri değiştirmeye başlaması ama o yolda çok şey kaybettiği için artık
onu istememesi. Birçok başarılı filmde görürsünüz bunu. Bu dört aşama

‘‘

bir karakterin de dönüşümünü ortaya koyar.”
Konuk’a göre bir sinemacı hayatla ilgili dertlerini yaptığı filmin içine serpiştirmeli. Zira Çırak’taki birçok vurgu kendi görüşlerine atıf yapar niteliktedir.

Evin köşesinde

Örneğin tüm esnaf teşkilâtını bünyesinde barındıran AVM ile ilgili sıkıntılarını

duran bir sürü ödüle

dile getirmek ister ve “Elveda terziler, hoş geldin H&M” gibi bir anlatıyı filmin

bakıp “yaptım”

alt metnine yerleştirir. Bunun yanı sıra filmi bitirdikten sonra dâhil ettiği

diyebiliyorsun ve

ampul meselesini de bir mecaz, bir sembol şeklinde kullanır. Aynı şekilde

bu seni devam
etmeliyim,
düşüncesine
sevk ediyor. Tabii
sonrasında daha

ayna meselesi de filmde büyük yer tutar. Ayna, Âlim’in gerçek olduğu tek
yerdir. Saçma hareketler yaptığı, kendisiyle konuştuğu, alay ettiği bir mekân
ve insanın en büyük sırdaşı. Her şeyden önce aynaya karşı rol yapmaz.
Buna benzer diğer bir unsur, filmin birçok sahnesinde duyulan ezandır.

iyi olanı ararken

Çırak’ın ilk gösterim günündeki hislerini, “Kendini çok özel hissediyorsun

kaybolmak da söz

ama yine insanın zihninde soru işaretleri beliriyor. Acaba sesi iyi mi? Bir

konusu. O yüzden

kere daha mı izleseydik? Sonra filmi değil de, insanları izlemeye başlıyorum.

bu filmle birlikte

Filmde belirlediğim on yerde beklediğim tepkiler de geliyor. İlk gösterim

üçlemenin gelecek

sende “olmuş” izlenimi uyandırıyor. Ödül açıklanınca sadece halk değil,

iki filminin de planları
hazırdı. Kendine
bir yol çizdinse
aşamalarını da
plânlaman lâzım.

’’
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bir sinemacı topluluğunu da etkilemenin verdiği hazzı yaşıyorsun. Bunun
riskli bir tarafı da var. Sürekli ödül almaya başladık. Ödül trafiği yaşadık ve
bu sıradanlaştı. Ödüller motive edici bir güç ve bunun sonraki filmler için
bir karşılığı olduğu hissini güçlendiren bir tarafı var. Evin köşesinde duran
bir sürü ödüle bakıp “yaptım” diyebiliyorsun ve bu seni devam etmeliyim,
düşüncesine sevk ediyor. Tabii, sonrasında daha iyi olanı ararken kaybolmak
da söz konusu. O yüzden bu filmle birlikte üçlemenin gelecek iki filminin de
planları hazırdı. Kendine bir yol çizdinse aşamalarını da planlaman lazım.
Ayrıca bu filmde birçok filmden kareler alıp kullandım. Bana göre öykünmek,
çalmak demek değil.”

Mustafa Kara

Kalandar Soğuğu
Değerlendirme: Döndü Toker
Bilim ve Sanat Vakfı’nda Sanat Araştırmaları Merkezi ve Türk Sineması Araştırmaları’nın düzenlediği Hayâl-i zî-ruhtan Sinemaya program dizisinin Şubat
ayı konuğu Kalandar Soğuğu filmiyle Mustafa Kara oldu. Senaryodan oyuncuların seçimine, çekim sürecinden, kurgusuna kadar büyük bir çabanın ürünü
olan filmin gösterimine ilgi yoğundu. Gösterimin ardından yönetmenle hem
kendi sinema yolculuğuna hem de filme dair keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.
Daha önce birçok filmde yardımcı yönetmenlik yapan Kara, yaptığı iş üzerine
sorgulamaya gidip sinemanın ne anlam ifade ettiğini, yöntemlerini düşündükten sonra böyle bir proje yapmaya karar verir. Kalandar Soğuğu bilinenin
aksine ilk filmi değildir. Ancak asıl bakış açısını yansıtan ve yoğun bir emek
sürecinden geçen, Türkiye’nin Oscar adayı olan film yönetmen için çok daha
özel bir yerdedir. Senaryoda çocukluğunda yaşanmış bir olaydan esinlenir:
“Filmin hikâyesi çocukluğuma dayanıyor. Zühtü amca, bizim köydeki maden
mühendislerine mihmandarlık yapar, işi öğrenir, sonra rezerv bulur ve biraz
para kazanırdı. Köydekiler onu el üstünde tutardı ama sonra tekrar aramalara çıkıp da başarısız olunca gözden düşerdi ve bu defa insanlar onu küçük
görmeye başlardı. 80’ine gelmesine rağmen hala şehirdeki doktor oğlunun
yanından kaçıp kaçıp maden aramaya çıkan biriydi Zühtü amca. Biz de Zühtü
karakterine böyle bir hikâye yazmaya karar verdik”.
Sinema dünyasında Karadeniz atmosferi genel itibarıyla hakkıyla yansıtılmaz, belli güzellemeler yapılarak klişeleşir. Ancak dört mevsimin yaşandığı
bu yapımda doğayla gerçekçi bir ilişki kurulur. Doğanın getirdiği nimetler de
zorluklar da bir aradadır. Film mağarada başlar ve mağarada biter. Bu döngüde
Mehmet karakterinin, mekânla olan tecrübesi ve mücadelesi yönetmenin
anlardan oluşan derinlikli seçimiyle anlam kazanır. Senaryo sadece Karadeniz’deki değil şehirdeki insanın da hikâyesidir. Zaman ve mekân değişse de
deneyim benzerdir. Modern insan konu edilse de bin yıl önceki serüven de
bundan farklı değildir. O yüzden dünyanın birçok yerinde bu öyküyü izleyen
seyircilerde film bir karşılık bulur. Mehmet tutkusunun peşinden giden, etrafına
farklılığını ispat etmek isteyen biridir. Bu anlamda dağlardaki mücadelesini,
umudunu sadece para ile ilişkilendirmek doğru olmaz. Maden arayışının
ardından bir de boğa güreşine merak salması ise filmde bir kırılma yaratır.
Böylece karısı Hanife karakterini ikna etmek için bir nedene daha sarılır. Kara
için filmin finali en uğraştırıcı sahnelerden biridir çünkü her bir son alternatifi
karakterler için farklı bir anlam yaratır. Bunun üzerine mutlak bir sona işaret
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Kara için filmin finali en
uğraştırıcı sahnelerden
biridir çünkü her bir son
alternatifi karakterler
için farklı bir anlam
yaratır. Bunun üzerine
mutlak bir sona işaret
etmeyen, buraya
kadarmış denilen
yerde bir mucize
gerçekleşmese de bir
umudun doğduğu bir
finale karar verir.
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‘‘

Kalandar Soğuğu’nun
işaret ettiği en önemli
noktalardan biriyse,

modern insanın

doğayı tahakküm
altına aldığını
zanneden bakışını
başka bir gerçekliğe
yöneltmesi ve
hayattaki planların
gerçekte ne kadar
önemli olduğunu
sorgulatmasıdır.

’’

etmeyen, buraya kadarmış denilen yerde bir mucize gerçekleşmese de bir
umudun doğduğu bir finale karar verir. Mehmet’in son sahnede bulduğu
maden onun için bir umudu sembolize eder.
Kalandar Soğuğu’nun işaret ettiği en önemli noktalardan biri modern insanın
doğayı tahakküm altına aldığını zanneden bakışını başka bir gerçekliğe yöneltmesi ve hayattaki planların gerçekte ne kadar önemli olduğunu sorgulatmasıdır. Mustafa Kara bu projenin her aşamasında ayrı zorluklarla karşılaşır.
Film bitti denip festivallere katılmaya başladığında bile yeniden kurguya gidilir
ve çalışmalar devam eder. Çekim öncesi ve set süreci de oldukça uzun bir
zamana yayılır. Doğanın döngüsünü verebilmek için, her mevsimde ortalama
iki bin beş yüz rakımda, kısıtlı teknolojik imkânlarla yeniden set kurulur ve
bir buçuk yıllık bir çalışmayla film sona erer.
Kalandar Soğuğu anlardan oluşan bir filmdir. Bu anların her biri istenilen
atmosferi sağlama çabasıyla ve seyircinin bilinçdışında edeceği yer düşünülerek hareket edilir. Yani bir sahne kurulurken, özellikle de mekânın bir
materyal olarak değil, karakterlerin aidiyetlerini gösteren, orada gerçekten
bir yaşam olduğunu işaret eden, anlam boşluklarını tamamlayan bir tavır
sergilenir. Sisli bir hava için günlerce beklemek gibi en iyi anlamı yakalamak
için keşif yapmak, bir yandan sektördeki bazı ezberleri bozabilmek ve de
biçim-içerik uyumu adına yapılan titiz çalışmalar projenin uzun serüveninin
parçalarıdır. Kalandar Soğuğu adı gibi çetin bir çekim serüveninden geçer.
Mehmet Samsakçı

Türk Romanı ve Siyaset
Değerlendirme: Ayşe Çıpan
KIRKAMBAR TEZ MAKALE SUNUMU
11 Şubat 2017

62
SAM

Sanat
Araştırmaları
Merkezi

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi’nin Şubat ayı konuklarından
biri de Edebiyat ve Siyaset başlıklı konuşması ile İstanbul Üniversitesi’nden Doç.
Dr. Mehmet Samsakçı’ydı. 1909-1980 yılları arasında yayınlanmış romanlar
çerçevesinde Türkiye’de politikanın, politik işleyişin ve partilerin edebiyata
yansımalarını değerlendiren Samsakçı, daha geniş kapsamıyla Türkiye’de ve
Türk edebiyatında politik bir türden ne zamandan itibaren söz edilebileceği, bu
oluşumu hazırlayan faktörlerin neler olduğu ve politik edebiyat dediğimizde akla
hangi eserlerin ve yazarların geldiği sorularını cevapladı. Samsakçı konuşmasıyla
dinleyicilere 1909-1980 devri roman politika ilişkisini panoramik bir şekilde
görme imkânı sağladı.
Osmanlı döneminde politik bir edebiyattan bahsetmenin mümkün olmadığını
belirten Samsakçı, idarenin sorgulanamaz ve kutsal kabul edilmesi sebebiyle

Osmanlı döneminde sistem eleştirisi yapabilecek politik eserlere rastlamanın
imkânsız olduğunu söyledi. Araba Sevdası, Sergüzeşt gibi ilk romanlarda ancak
sosyoloji arayabileceğimizi, politikanın ise daha sonraki dönem romanının bir
konusu haline geldiğini dile getirdi Samsakçı. Padişahın otoritesinin zayıflamaya
başladığı yıllardan itibaren edebiyatın da siyasileştiğine dikkat çeken Samsakçı,
Padişahın otoritesini önce âyânla, sonra halkla paylaşmasının edebiyatçıların
demokrasiden bahsetmelerine zemin hazırladığını ve edebiyatımıza siyasi kelimelerin girmeye başladığını, vaktiyle siyasi anlamı olmayan hürriyet, vatan gibi
kelimelerin siyasi anlamlar yüklenir hale geldiğini sözlerine ekledi.
Politik romanın oluşamaması ya da iyi örneklerin verilememesiyle ilgili Irwing
Howe’un “Politik romanın, roman olması için metnin önce roman olması gerekir.” sözünün dikkate değer olduğunu vurgulayan Samsakçı, politik metinlerin
çoğunun roman kabul etmekte zorlanacağımız metinler olduğunu söyledi. Tarihî
şahsiyetlerin roman kişisi olarak kurgulanmasında biyografik bilginin karakteri
tamamen kapatacak şekilde kullanılmasının metinleri yalnızca romana benzeyen biyografiler haline getirdiğini, kurguya dâhil edilememiş tarihî kişilerin
bir roman kişisi olamadıklarını belirtti. Çünkü insanı çıkmazları ve trajedisiyle
sunmak romandır.
Partilerin oluşumu, Türkiye’de politik hayatın toplum genelinde de etkin şekilde
tartışılmasını mümkün hale getirmiştir. Çatışmalar üzerine kurulu bu politik
hayatın edebiyata konu olabilmesinin ise çok daha sonralara rastladığını belirtti.
Bunun en belirgin örneği olarak 1930 yılında Atatürk’ün isteği ile Halk Fırkası’nı
murakabe etmesi için kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın feshedilmesine
kadar geçen üç buçuk aylık sancılı ve sıkıntılı politik gerilimi gösterdi. Konunun
romana yansımasının ancak 1950’lerde (Reşat Nuri Güntekin, Kavak Yelleri)
mümkün olduğunu, konunun ciddi şekilde romana konu olmasının 1960’larda,
iyi örneklerin ise 1970’lerde (Kemal Tahir, Yol Ayrımı) gerçekleştiğini vurguladı. Bu
gecikmenin sebebi olarak ise devrin matbuatının özellikle süreli yayınlar nezdinde
fazla taraflı olması ile metin ve kaynak eksikliği olduğunu, ayrıca dönemle ilgili
bazı önemli ve birincil metinlerin çok geç yayınlanmasının da yazarların konu
hakkında malumat sahibi olabilme sürelerini geciktirdiğini belirtti.
Konuşmasının son bölümünde Türk romanında politik edebiyatı besleyen örneklere yer veren Samsakçı, dinleyicilere dönemler ve yazarların politikayı ve sistemi
algılayışları ekseninde bir okuma listesi sundu. Politik roman denildiğinde akla
gelen en önemli iki ismin gerek roman kurgusu gerek politikayı romanda kullanabilme gücü açısından Kemal Tahir ve Tarık Buğra olduğunu belirten Samsakçı,
1909-1912 yıllarında ciddi politik tartışmaların yaşandığını ve bu dönemde Halide
Edip Adıvar’ın Seviyye Talip, Yeni Turan ile Müfide Ferit Tek’in Aydemir romanlarının
politik edebiyatı besler nitelikte olduğunu söyledi. Mehmet Rauf’un Halas, Burhan
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Osmanlı döneminde
politik bir edebiyattan
bahsetmenin mümkün
olmadığını belirten
Samsakçı, idarenin
sorgulanamaz ve kutsal
kabul edilmesi sebebiyle
Osmanlı döneminde
sistem eleştirisi
yapabilecek politik
eserlere rastlamanın
imkânsız olduğunu
söyledi.
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Cahit Morkaya’nın Dünkülerin Romanı’nın 1930’larda tek parti yönetiminin devam
ettiği zamanlarda yazılan romanlar olduğunu, romanlarında parti meselelerini
işleyen Reşat Enis Aygen’in ise kasvetli ve ümitsiz metinler yazdığını dile getirdi.
Parti meselelerinin, özellikle Demokrat Parti’ye kadar kurulup feshedilen partiler
göz önünde bulundurulduğunda, Reşat Nuri Güntekin’in Kavak Yelleri, Kemal
Tahir’in Yol Ayrımı ve Kurt Kanunu, Tarık Buğra’nın Yağmuru Beklerken romanlarında ele alındığını, Orhan Kemal’in Kaçak, Hanımın Çiftliği gibi romanlarında yine
partiden bahsedildiğini ancak değerlendirme ve tenkitlerden uzak durulduğunu
belirtti. Bunlara ek olarak Yakup Kadri’nin Panorama ve Hüküm Gecesi’nin de bu
bağlamda değerlendirilmesi gereken romanlar olduğunu ifade eden Samsakçı,
Attila İlhan’ın Kurtlar Sofrası, Bıçağın Ucu, O Karanlıkta Biz, Sırtlan Payı romanlarında
Kuvayı Milliye ruhundan uzaklaşmanın adı olarak Demokrat Parti’nin ele alındığını
söyledi. Köylü kasabalı siyaseti ekseninde ise köy enstitülü yazarlara değinen
Samsakçı, Erol Toy, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt gibi isimlerin yazdıklarının
politik edebiyat içerisinde sayılabilecek romanlar olduğunu, ancak bunların toplum
sosyolojisi bakımından pek çok sorunları olan bir edebiyat ortaya koyduklarını
da sözlerine ekledi.
Samsakçı, 1909-1980 Türk politik edebiyatına genel bir bakış sunduktan sonra
romanın bizdeki macerasının geç başlamasının toplum olarak romana ihtiyaç
duyulmamasından kaynaklandığını tekrarlayarak sözlerini bitirdi.
Meryem Babacan

Mensur Bir Medhiye Örneği:
Şâzî’nin Güzelce Ali Paşa Medhiyesi
KIRKAMBAR TEZ MAKALE SUNUMU
25 Şubat 2017

Değerlendirme: Halil Solak
Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Tez-Makale
sunumlarının Şubat ayı misafiri Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nde tamamladığı yüksek lisans tezi çerçevesinde Meryem Babacan
Bursalı oldu. Programda Şâzî adlı bir müellifin 1719’da Sultan II. Osman’ın
sadrazamlarından Güzelce Ali Paşa’nın vezarete getirilmesi üzerine kaleme
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aldığı Medhiye-i Ali Paşa ve Gencîne-i Pür-Temâşâ isimli nazım-nesir eserin
analizi yapıldı.
Bursalı, konuşmasının başında Şâzî hakkında tezkirelerde ve temel biyografi
kaynakları üzerinde yaptığı araştırma neticesinde bu isimde iki şair tespit ettiğini, bunlardan birinin 14. yüzyılda yaşayan Kastamonulu Şâzî, diğerinin ise
Sultan II. Mahmud zamanında yaşamış bir halk şairi olduğu bilgisine ulaştığını

belirtti. Eserin iki bölümden oluştuğunu söyleyen Bursalı, bu bölümlerin birinin
bitip diğerinin başladığı bir sıralamadan ziyade methiyenin arasına sıkıştırılmış
bir hikâye ve ardından yine methiyenin devam ettiği bir düzen takip ettiğini
ifade etti.
Eserin konusunu şöyle özetleyebiliriz: Başta yazar, eseri yazma gerekçesini
anlatarak Ali Paşa’nın cesaretini ve başarılarını övmüştür. Eserin ikinci bölümü
olan “Gencîne-i Pür-Temaşâ” kısmında adaleti ve cömertliğiyle meşhur bir
padişah ve onun veziri Ali Paşa anlatılmakta, ancak Ali Paşa’nın adı geçtikten
hemen sonra yazar hikâyeye başlamadan tekrar Güzelce Ali Paşa’yı medhe
geçmektedir. Mezkûr paşayı medheden müellif daha sonra anlatacağı hikâyeye başlar. Bu kısımda üç gece üst üste aynı rüyayı gören bir padişahın bu
rüyayı vezirine anlatması hikâye edilmektedir. Şâzî hikâyeyi bir yerde keserek
padişahların vezirleri ve musahipleriyle nasıl ilişkiler kurması gerektiğinden
bahseder. Bu bahisten sonra tekrar Ali Paşa’yı methe başlayan Şâzî, Paşa’ya

‘‘

Bursalı, konuşmasında
verdiği örneklerde
Lâmi‘î ve Âhî’nin Hüsn
ü Dil’lerinden yapılan
alıntıların hacminin
oldukça fazla olduğunu
dahası bu alıntıların
iktibas terimiyle
açıklanamayacak

zor durumda olduğunu anlatarak kendisini kurtarmasını ister. Eser Şâzî’nin

seviyede olduğunu

talepleri ve Ali Paşa’ya yazdığı övgü dolu şiirlerle son bulur.

göstermiştir.

Eserin hem nesir hem de nazım kısmında edebî sanatlardan yararlanıldığını
söyleyen Bursalı, eserin bir bölümünde yer alan bir manzumedeki beyitlerde
hem o beyitte yapılan sanatların not edildiğini hem de bu sanatların nasıl
yapıldığının öğretici bir tarzda okuyucuya gösterildiğini belirtmiştir.
Yazarın nazım-nesir karışık bir üslupla kaleme aldığı eserin tür bakımından ilginç

’’

bir özellik taşıdığını söyleyen Bursalı, eserde Ali Paşa vasfında iki kaside ve bir
gazel bulunduğunu, bunun dışında bir sebeb-i telif başlığı, bir de “Gencîne-i
Pür-Temaşâ” adını verdiği bir hikâye bulunduğunu belirtmiştir. Bu başlıkların
dışında kalan kısımdaysa yazar hem nazım, hem de nesir olarak Ali Paşa’yı
medhe devam etmektedir, zira eserin devamındaki “Gencîne-i Pür-Temaşâ”
bölümü de farklı bir hikâye değil, yine Ali Paşa’yı övmek için yazılmış bir araç
konumundadır. Çünkü burada da padişahın akıllı ve yol gösterici veziri Ali
Paşa’dan bahsedilmektedir. Eserin amacı Ali Paşa’yı methetmektir ve eserde
başından sonuna kadar gözetilen de budur. Bursalı’ya göre Şâzî eserine isim
verirken türsel bir sınıflandırmayı değil işlevsel bir adlandırmayı uygun görmüştür.
Meryem Babacan Bursalı’nın sunumunun en ilgi çekici yönü eserdeki manzum
parçalara dair yaptığı analizlerdir. Şâzî’nin eserini kaleme alırken hemen her
sayfada bazen kendisinin bazen de Lâmiî, Âhî ve Molla Câmî’nin şiirlerine yer
verdiğini söyledi Bursalı. Şairin bazen bu manzum parçaları “dedi”, “eyitdi”, “cevap verdüm ki” gibi ibarelerle kendilerinden önce veya sonraki mensur kısma
bağladığını, bazense uzun bir mensur kısmın arasına anlatıya katkı sağlamayan bazı manzum parçalara eklediğini belirtti. Bursalı, konuşmasında verdiği
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örneklerde Lâmi‘î ve Âhî’nin Hüsn ü Dil’lerinden yapılan alıntıların hacminin
oldukça fazla olduğunu, dahası bu alıntıların iktibas terimiyle açıklanamayacak
seviyede olduğunu göstermiştir.
Peki Şâzî bu şekilde ne yapmak istemiştir? Şâzî’nin çoğunu “Gencîne-i PürTemâşâ” hikâyesinde kullandığı bu alıntıların yeni bir Hüsn ü Dil yazma denemesi
olmadığını, çünkü hem hikâyedeki karakterlerin hem de kurgunun bütünüyle
farklı olduğunu söyleyen Bursalı, şairin eserin hemen her sayfasında Hüsn ü
Dil’den alıntılar yaparak beyitleri, iktibasları ve pasajları eserine dâhil ettiğini,
bu şekilde yeni bir eser vücuda getirdiğini belirtmiştir. Kimi alıntıların başında
o beyit ya da mısraın sahibini bildiren Şâzî, bazen de yaptığı alıntıların kime
ait olduğunu göstermemiştir. Şâzî’nin Hüsn ü Dil’den yaptığı ve göstermediği
alıntıları tespit eden Bursalı, Şâzî’nin bu alıntıları kendi kurgusuna yerleştirmesini
ve ortaya bambaşka bir eser çıkarmasının son derece ilginç bir durum olduğunu belirmiştir. Sonuç olarak Şâzî, eserinde büyük ölçüde Lâmi‘î ve Âhî’nin
mesnevilerindeki edebî malzemeyi kullanıp farklı bir şekilde kurgulayarak kendi
eserini oluşturmuştur.
Ali Şükrü Çoruk

Osmanlı İstanbul’unun
Eğlence Kültürü ve Karagöz
KIRKAMBAR SOHBET
18 Şubat 2017

Değerlendirme: Fatma Deniz
İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Osmanlı İstanbul’unun
Eğlence Kültürü ve Karagöz başlıklı konuşmasına, eğlence kültürünün tarihçiler
tarafından göz ardı edildiğini ancak tarihin konusunun genişlemesi ile birlikte
bu konuda yapılan çalışmaların arttığını ifade ederek başladı. Çoruk’a göre,
eğlence kültürü konusunda yapılmış en yetkin çalışmalar Metin And’a aittir.
Eğlence; özellikle eski kültür göz önüne alındığında, insanın bilgilenmesini de
sağlayan ve kaynağı din olan bir kültürdür. Örneğin şaman ayinlerinde, dua
nitelikli şiirler okunması, hem müzik, hem dans hem de gösteriye yer verilmesi
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söz konusudur. Diğer kültürlerde de benzer eğlenceler din menşelidir.
Eğlence kültürü söz konusu olduğunda, her şeyin en iyisi, en rafine hali sarayda
yaşanır. Sarayda, cüceler gibi, padişah ve saray ehlini eğlendiren kişiler istihdam
edilir. Bu amaçla istihdam edilen kişiler arasında Yeniçeri Ocağı’ndan maaşını
alanlar da olmuş ve saray halkından kimselerin buradan maaş alması kimilerince ocağın bozulma sebepleri arasında gösterilmiştir. Her padişah eğlenceye

farklı derecede önem vermiştir. Örneğin, II. Mahmut, III. Murad ve II. Ahmet’in
eğlenceye düşkün olması Lale Devri’nin eğlence kültürüne hizmet etmiştir.
Ayrıca, saray efradının dışarı çıkarak yeni kültürlerle tanışması ve karşılaşması
sonucunda İstanbul’a yararlı olacağı düşünülen adetler ve kişiler, yani taşranın
zenginlikleri İstanbul’a getirilmiştir. Örneğin Nabi bunlardan biridir. Dolayısıyla
İstanbul kültürü, sadece kendine ait, kapalı kalmış bir kültür değil, dışarıdan da
beslenmiş bir kültürdür. İstanbul’a taşradan getirilmiş olan Karagöz, İstanbul’a
gelince taşradaki halini bırakıp başka bir boyut kazanmıştır.
Çoruk, toplumda yer alan muhtelif eğlence aktivitelerini, örneğin; düğün,
lohusa ziyareti, bebek ziyareti, hamama gitme ritüeli, kız çocuğunun okula
başlama töreni ve okuma bayramı gibi çeşitli pratikleri muhtelif minyatür
ve görsellerle de destekledi. Çoruk, toplumun eğlence kültüründe ve günlük
yaşamında yer alan din ve cinsiyet faktörleriyle ilgili olarak, ev içi ortamında
Müslüman ve gayrimüslim kadınlar arasında çok fazla fark olmadığını, hatta
Batılı seyyahların Ermeni ve Rumları da Osmanlılaşmış ve Türkleşmiş Hıristiyan kabul etmelerinin söz konusu olduğunu belirtti. Bu bağlamda, hamama

‘‘

Çoruk, toplumun
eğlence kültüründe
ve günlük yaşamında
yer alan din ve
cinsiyet faktörleriyle
ilgili olarak, ev içi
ortamında Müslüman

gitme aktivitesi de bilhassa kadınlar arasında yaygın olan bir pratiktir. Erkek

ve gayrimüslim kadınlar

meclislerinde köçekler, kadın meclislerinde ise çengiler dans eder. Yani, erkek

arasında çok fazla

ve kadın meclislerinde dans edenler farklıdır.

fark olmadığını, hatta

Tomak oyunu, cirit oyunu, tütün içilmesi (o zamanlar üst düzey kadınlar ara-

Batılı seyyahların

sında da oldukça yaygın ve misafirliğe gidildiğinde ikram ediliyor), salıncakta
sallananları seyredip kazara ya da bilerek düşen olunca da gülünmesi, mesire
yerlerine gitmek de yaygın olan diğer eğlence biçimleri. Önceleri mesire yeri
olarak son derece revaçta olan Kâğıthane, Tanzimat döneminde eleştirilmeye
başlanır çünkü istenmeyen olayların yaşandığı, ayakaltı bir mekâna dönüşür.
Sonrasında Göksu’ya taşınır mesire yerleri. Tarabya da en üst düzey mesire
yerlerinden birisi olur. Kışları düzenlenen şiir meclisleri, latifeler ve fıkralar
anlatılan helva sohbetleri de eğlence kültürünün bir parçasıdır.
İstanbul eğlence kültürünü yönlendiren unsurlar Tahtakale’de yer alır. Tahtakale’de yer alan, oyuncu ve sanatçı kahveleri ve hanları müşterilerini beklemekte
ve organizasyon düzenleyenler, Tahtakale’ye gelerek oyuncu ve sanatçılarla

Ermeni ve Rumları
da Osmanlılaşmış ve
Türkleşmiş Hıristiyan
kabul etmelerinin söz
konusu olduğunu
belirtti.

’’

anlaşırlardı. İmparatorluğun çeşitli yerlerinden gelen bu sanatçılar, iş dâhilinde herhangi bir organizasyona katılmadıklarında ise çarşı pazarlara gider
ve hünerlerini sergilerlerdi. Eğlence piyasası buradan yönetilirdi. Çoruk, gölge
oyununun temellerine ve Osmanlı’ya gelişine dair muhtelif görüşler olduğunu
da ifade ederek, Metin And’ın bu sanatının kökenini Endonezya’ya dayandırdığından bahsetti. Ancak başka kültürlerde başka figürlerle yer alsa da Karagöz
ve Hacivat figürlerinin Osmanlı’ya ait olduğunu vurguladı.
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Gölge oyunu tasavvuf çevrelerinde de kullanılan bir oyundur. Tasavvuf içerikli
olan perde gazelleri diye bir tür vardır. Yani oyun ilk çıktığında tasavvuf öğretilerini açıklama amacıyla kullanıldığı söylenebilir. Muhyiddin ibn Arabî’nin
kendi felsefesini müritlerine açıklamak için gölge oyunundan istifade ettiğini
Bursalı Mehmet Tahir bir makalesinde anlatır. İbn Arabi’nin “Bizim bu dünyadaki konumumuz perdeye yansıyan gölgeler gibidir” düşüncesi gölge oyununu
tasavvuf öğretisinde kullanmaya elverişlidir. Asıl ismi Hayal olan, halk arasında ise sevilip yaygınlık kazanan ve Karagöz oyunu olarak bilinen bu oyunu
seyretmek caiz midir tarzında sorular da gündeme gelmiş ve şeyhülislama
başvurunlar olmuştur.
Yusuf Civelek

Avrupa’nın “Şimdi” ile Mücadelesi:
Romantik Çağ Mimarlığında Zaman
KIRKAMBAR SOHBET
24 Mart 2017

Değerlendirme: Saadet Öztürk
Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Mart ayında Kırkambar Sohbet programı kapsamında “Avrupa’nın “Şimdi” ile Mücadelesi: Romantik Çağ
Mimarlığında Zaman” başlıklı sunumuyla Yusuf Civelek’i konuk etti. 18. yüzyılın
“Aydınlanma Çağı” olarak bilindiğini belirterek konuşmasına başlayan Civelek,
bu çağda mimarlığın, doğrudan Antikçağı örnek aldığını ifade etti. Buna göre,
neoklasik adı verilen uluslararası bir mimari üslubun doğmasına yol açan bu
tutum, bir süre sonra mimarlık tarihine yeni bir istikamet verecek olan tepkilerle karşılaştı. Bu tür tepkiler mimariyi geçmişin birikiminden beslenerek
yenilemeyi hedefliyordu.
Civelek’e göre, Neoklasik hareket de, ona yönelik tepkiler de “romantik” olarak nitelenen tahlili zor, karmaşık bir hassasiyetler yumağının neticesidir. Her
ikisinin de ortak noktası, “şimdi”yi değiştirmeye çalışmalarıdır. Akılcılığın ve
bilimselliğin zirveye tırmanmaya başladığı bir çağ dönüşümünde, bir taraftan
geçmişe, diğer taraftan da geleceğe uzanmaya çalışan Romantik hareketler
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ilginç bir şekilde, en sonunda mimarinin daimî bir “şimdi”ye mahkûm olduğu
yolun taşlarını döşediler.
Civelek, Ortaçağ’dan sonra mimarlık tarihinin büyük ilerlemeler kaydettiğini
belirterek 19. yüzyılda gotik eserlerin yaygınlaştığını söyledi. 19. yüzyılda
akademinin ve Fransız Devrimi’nin görmezden geldiği Hıristiyanlığa ait mimari değerleri savunan isimler ortaya çıkmaya başlar. Bu isimlerden biri de

François-René de Chateaubriand’dır. Chateaubriand, Génie du Christianisme
(Hristiyanlığın Cevheri) isimli bir kitap yayınlar ve bu kitap ile Eski Yunan’a
yöneltilen hassasiyetleri Ortaçağ’a çevirmeyi amaçlar. Buna göre, Ortaçağ
mimarlığına bakıldığında, mimarlık ve milliyetçilik arasında bir bağ kurulmak
istendiği görülür. Eski Yunan’ın mimarisinin taklit edildiği kabul edilmez ve
kimlik meselesi ortaya çıkar.
Sunum sırasında Avrupa mimarisine ait çeşitli fotoğraflar gösteren Civelek,
fotoğraflar üzerinden Avrupa’nın yüzlerce yıllık mimari birikimine değindi.
Böylece, Avrupa mimarisinin kendisini bulma sürecini anlatan Civelek, Avru-

‘‘

Civelek’e göre,
Neoklasik hareket de,
ona yönelik tepkiler
de “romantik” olarak
nitelenen tahlili
zor, karmaşık bir
hassasiyetler yumağının
neticesidir. Her ikisinin

pa’da oluşan mimari birikimin yeni romantik hareketin özünü oluşturduğunu

de ortak noktası,

ve 1830 Devrimi ile Fransa’da başladığını söyledi.

“şimdi”yi değiştirmeye

Civelek, Avrupa’da 19. yüzyıl için “yüzü olmayan yüzyıl” denildiğini; bu yüzyılın

çalışmalarıdır.

şekli olmadığını ve karışık bir yüzyıl olduğunu da ekledi. “Şimdi”den kaçmanın,
19. yüzyılda, bir müddet daha devam ettiğini, mimarinin “şimdi”ye yaklaştığı
zaman ise yeniden “şimdi”den kaçtığını, bu açıdan romantizmin özünde “şimdi”den kaçış olduğunu, romantizmin moderniteyi ve “şimdi”yi sevmediğini
belirtti. Öte yandan, Civelek’e göre, romantizm, zaman içerisinde yolculuklar
yaparak “şimdi”yi yeniden yaratmak istese de şimdiki zamanı tanımlamanın

’’

bir yolu yoktur.
Selami Varlık

Paul Ricoeur’de Sembol ve Metafor
Değerlendirme: Emine Canlı
Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen

SANAT VE FELSEFE İHTİSAS SEMİNERLERİ 1
13 Nisan 2017

Sanat ve Felsefe İhtisas Seminerleri’nin ilk konuğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nden Selami Varlık idi. Paul Ricoeur’de Sembol ve Metafor başlıklı üç
haftalık seminer dizisinde Varlık, Ricoeur’ün sembol ve metafor kavramları
arasındaki ilişkiselliği anlatmanın yanı sıra, bu iki kavramın öykü (anlatı) veya
daha genel anlamda metin hermenötiği ile sonuçlandığı Ricoeur’ün ikinci
dönemine de değindi.
Varlık’a göre sembol, Ricoeur için şu temel soru ile ele alınabilecek bir
olgudur: “Sembollerle nasıl felsefe yapabiliriz ve bu “sembollerle felsefe
yapmayı” nasıl kavramsallaştırma (conceptualization) tuzağına düşmeden
yapabiliriz?” Bu soruda iki vurgu içkindir; ilki, felsefe yapmaya sembol dolayımının getirilişi ve ilki ile ilişkili olarak ikincisi ise arka planında felsefe tarihi
eleştirisi içeren kavramsallaştırmaya konulan mesafedir. Ricoeur’ün felsefe
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yapma tarzı sembolü düşünmek değil, sembolden yola çıkarak düşünmedir.
Ricoeur’e göre kötülük sembolleri genel olarak sembolleri anlamamız için
bize bir paradigma sunar çünkü kötülüğün anlaşılamaz, kavranılamaz ve
ifade edilemez boyutu onu kavramsallaştırmamıza engel teşkil eder. Fakat
sembolü kavrama indirgememek için onu kendinde temaşa etme/anlama,
olgusallaştırma çabamıza içkin olan kavramsallaştırma tehlikesi sürekli bir
gerilim olarak karşımıza çıkar. Varlık’a göre, söz konusu bu gerilim taraflardan birinin lehine çözülmez, aksine felsefe yapmanın zemini olarak Ricoeur

‘‘

felsefesine eşlik eder.
Kötülük sembollerinden yola çıkan Ricoeur için leke, sapma ve yük kötülüğün birincil sembolleri iken diğer semboller de bunların kompozisyonlarıdır.

Ricoeur’e göre

Leke, kalbin üzerindeki bir leke yani kirlenmedir; sapma, yoldan sapmak

metafor, sembol ile

yani günahtır; yük ise günahın, yoldan sapmanın verdiği suçluluk duygusu

kavram arasında

olmakla birlikte fiziksel bir ağırlığı da içerir. Ricoeur, sembollerin kendiliğin-

aracıdır. Metafor,

den fenomenolojik olduğunu söyler; örneğin su basit/sıradan anlamıyla bir

semboldeki içkin

içecek iken aynı anda namaz kılmak isteyen birisi için bir arınma imkanıdır

semantiği dile
taşıyarak onda
çekirdek halinde
bulunan yoğun ve

ve suyun bu ikincil (sembolik, metaforik, ezoterik) anlamına ancak birincil
anlamı üzerinden gidilebilir.
Ricoeur, kötülüğün yanı sıra genel sembolleri de üçlü ayrıma tabi tutar: Güneş,

karmaşık zenginliği

ay, gök, yer, yıldız gibi kutsal olan ile bağlantı içerisindeki kozmik semboller;

dile getirerek

rüya ve bilinçaltı gibi düşsel semboller ve şiir gibi tüm imgelem faaliyetlerini

düzenler.

içeren poetik semboller. Ricoeur’e göre poetik semboller temsil-imgeden ziyade

’’

söz-imgedir ve imgelem aracılığıyla kozmik ile düşsel semboller arasında
bağlantı kurmamızı, ayrıca bunu dilde ifade edebilmemizi sağlar.
Ricoeur, sembol yorumlamalarımızda karşımıza iki güçlük çıkacağını belirtir.
İlki sembolü kabuk olarak düşünüp onu soyunca kavramı bulacağını düşünen, sembolü rasyonalize ederek demitolojizasyona dönüştüren alegorik
düşünmedir; ikincisi ise sembolü ontolojik zorunluluğa dönüştürüp, trajikliğini yok ederek onu dogmalaştıran gnostik düşünmedir. Ricoeur’e göre iki
tür düşünmeye de mesafeli olunmalı zira sembol yorumlamalarında amaç
muammayı çözmekten ziyade onu korumak olmalıdır. Dolayısıyla izlenmesi
gereken metot da fenomenolojik hermenötiktir. Metafor’un işlevi bu sembol
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yorumlamalarımızda karşımıza çıkar. Ricoeur’e göre metafor, sembol ile
kavram arasında aracıdır. Metafor, semboldeki içkin semantiği dile taşıyarak
onda çekirdek halinde bulunan yoğun ve karmaşık zenginliği dile getirerek
düzenler. Ricoeur’ün deyimiyle “Mitos, öyküselleşmiş bir semboldür”.
Bu noktada Ricoeur’ün metafor kavramı ile Aristoteles’ten gelen klasik
metafor kavramı arasındaki farka değinen Varlık, bu farkın ikame ve gerilim

olarak iki metafor tarzı şeklinde olgusallaştığını ifade etti. Buna göre “Mehmet aslandır” dediğimizde Aritotelesçi metafor anlayışında onun cesur
ve güçlü olduğuna dair cognitive (kavramsal) bir mesaj veririz dolayısıyla
metafor kavramsal olana çevrilebilirdir. Fakat bunun karşısında Ricoeurcü
gerilim tarzı metaforda ise cesurluk ve güçlülük “Mehmet aslandır”ı tam
olarak karşılamaz, dolayısıyla metafor kavramsal olana basit anlamda çevrilemezdir. Bu çevrilemezliğin nedeni “Mehmet aslandır” ile “Mehmet aslan
değildir” (yani “Mehmet insandır”) arasında sadece dilsel değil ontolojik bir
gerilimin mevcudiyetidir. Gerilim Mehmet ile aslan, aslan ile güçlü/cesur
arasında değil; aslan ile insan arasındaki gerilimdir yani copula’daki “–dır”
(Fransızca est, İngilizce is) ile “değildir” arasındadır. Metaforu mümkün kılan
da bu gerilimdeki ontolojik boyuttur.
Dolayısıyla burada Aristotelesçi klasik metafor anlayışındaki kelime semantiğinden söylem semantiğine geçmemiz gerekmektedir. Klasik görüşte
metafor, kelime kullanımına indirgenmiş ve bu kullanım dekoratif, ikincil bir
değerdedir. Fakat Ricoeur’ün önerdiği söylem semantiğinde metafor, önermenin tamamında ve bu önermedeki kavramları birbirine bağlayan”-dır”da
ve tersi “değildir”dedir. Anlam da, bu bağlamda, söz konusu metaforik söylemdeki farklı semantik ağlar, kümeler arasındaki kesişme ve gerilimdedir.
Bu noktanın daha iyi anlaşılabilmesi için Nietzsche’nin Ecce Homo’daki “insan
değilim ben, dinamitim” önermesini örnek veren Varlık, bu önermedeki insan
değilim, insanım, dinamitim, dinamit değilim şeklinde insan ile dinamit kü-

‘‘
’’

“Metafor kısa (mikro) bir
metindir, metin uzun
(makro) bir metafordur”.

meleri/semantik ağları arasındaki kesişim ve gerilim noktalarının tamamının
metaforik olduğunu ve bu çok anlamlılığın metaforu kelime semantiğinden
söylem semantiğine geçişe izin verdiğini ifade etti.
Metaforun söz konusu yapısı onu söylem meselesi olarak ele almamızı sağlar
ki bu da bizi metafor yorumundan metin yorumuna götürür. Ricoeur’ün deyimiyle: “Metafor kısa (mikro) bir metindir, metin uzun (makro) bir metafordur”.
Varlık’a göre metafor ile metin arasındaki ilişkiselliği anlamamızı sağlayan
kavram “olay örgüsü”dür. Ricoeur’ün metin hermenötiğine çıkan metafor
yorumu ikinci dönem olarak adlandırılır. Ricoeur’e göre bir olayı meydana
getiren birçok etkenin varlığı ve bu etkenlerin hepsinin olay anlatımında
aktarılmasının imkânsız olması nedeniyle, anlatım sırasında oluşan boşluklar
hayalgücü (imgelem) ile doldurulur bu da kurgusallığı sağlar. Kurgusallığın
temelinde dilin kurgusallığı ve bilincimizin öyküselleştirme faktörü vardır.
Ricoeur’ün öykü kuramın bağlamında düşündüğümüzde mitos öyküselleştirilmiş semboldür; tarih öyküselleştirilmiş hikâyelerdir; rüyalar öyküselleştirilmiş bilinçaltı sembolleridir dolayısıyla psikanaliz de öyküselleştirdiğimiz
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sembolleri analiz eder. Ricoeur’e göre öykü (metafor gibi) heterojen öğeler
arasında bağıntılar kurar ve bu öğeler arasındaki tutarsızlık dil aracılığıyla
düzen kazanır. Metafor da öyküde de gerilimseldir, ikisi de kavramsal değil
dilsel yapıdadır, ikisinde de gerilim iki kavram değil, iki söylem arasındadır.
Bu çerçevede, Ricouer için “metafor mikro bir öyküdür (metindir), öykü makro
bir metafordur”.
Ricoeur’ün sembol ve metafor kavramlarını ele alıp bunların öykü ile ilişkiselliğini göstermeye çalışan Varlık, Ricoeur’ün ikinci dönemi diye adlandırılan
metin hermenötiği ile ilk dönemindeki sembol hermenötiği arasında bağ
kurulmamasını eleştirerek söz konusu ikinci döneminin zemininde aslında
sembol hermenötiğinin olduğunu söyledi. Varlık’a göre Ricoeurcü metin
hermenötiği, sembol hermenötiğinden bağımsız düşünülemez. Tam da bu
sebeple Varlık’ın “Ricoeur’de Sembol ve Metafor” seminer dizisinin katılımcılar için Ricoeur’ün, sadece sembol hermenötiği değil aynı zamanda metin
hermenötiği olmak üzere, genel olarak felsefesi hakkında yol gösterici izleri
sürmelerine katkıda bulunulduğu düşünülmektedir.
İshak Arslan, Alim Arlı, Hüseyin Etil, Barış Saydam

PANEL
14 Ocak 2017

Türk Sinemasında Orta Sınıf
Temsilleri: Bulantı, Kış Uykusu
ve Rüzgarda Salınan Nilüfer
Değerlendirme: Döndü Toker
Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi’nde, 14 Ocak Cumartesi
günü gerçekleştirilen Türk Sinemasında Orta Sınıf Temsilleri başlıklı panelde; Bulantı, Kış Uykusu, Rüzgarda Salınan Nilüfer filmleri tartışıldı. İshak Arslan’ın
moderetörlüğünü yaptığı panelde Alim Arlı, Barış Saydam ve Hüseyin Etil’in
sunumlarında sosyolojik, psikolojik ve tarihsel perspektiften yola çıkarak
Türkiye’de orta sınıfın gelişimi ve bunun filmlerdeki yansıması ele alındı.
Hüseyin Etil konuşmasına başlarken, sinemaya birçok farklı açıdan bak-
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mak mümkünken daha ziyade sosyolojik bir bakış açısını tercih edeceğini
vurguladı. Etil, Gezi olaylarıyla birlikte orta sınıf tartışmalarında da artış
gözlendiğini dile getirdi. Etil’e göre, 90’lar sonrasında ülkemizde “yeni
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kavramlar daha çok kullanılmakta. Orta sınıf genellikle eğitimli, üniversite
mezunu kişilerden oluşur ancak orta sınıf için farklı kavramsallaştırmalar

lere, kültürel olana bağlı ayrımlara dayandığı söylenebilir. Sınıf, kültürel
hiyerarşinin özünü oluşturur. Mesela Amerika’da kültür anlayışı, Fransa’da
olduğu kadar önem taşımaz. Fransa’da ise estetik zevkler dahi sınıfsal

İshak Arslan

da yapılabilir. Bu tanım farklarının üretim araçlarına, fakülte ya da şirket-

olarak ayrışmıştır. Kültürel soyluluğa ilişkin iyi üniversiteler bulunur.
Fransa’da yoğun bir şekilde yapılan kültürel ve entelektüel tartışmalar, Batılılaşma ve Fransızlaşma etkileriyle ülkemizde de uzun yıllardır sürmektedir.
Türkiye’de orta sınıf temsilleri, kitap ve estetik zevkler üzerinden ayrışmaya
gitmektedir. Kitap bir tür soylulaşma sembolü haline gelir. Bulantı filminde
Ahmet karakteri hümanist entelektüelliği temsil eder. Rüzgarda Salınan
Nülüfer’de de benzer bir şekilde kitap üzerinden bir seçkinleşme söz konusudur. Eski yıllarda bürokratik sermaye üzerinden işleyen seçkincilik, kültürel
sermayeye kaymıştır. Batılılaşma çabaları arttıkça, devlet soyluluğundan,
sanat soyluluğa gidiş başlamıştır.
ayrımlarla oluşmuştu. Öncesinde daha idealist, devrimci aydın tipi varken
80 sonrasında artık daha pragmatist özellikler ön plana çıkar. Siyasalın bu
dönüşümü, Bulantı’daki hümanist entelijansiya üzerinden anlatılır. Rüzgarda

Alim Arlı

Özellikle 80 sonrası başlayan orta sınıf farklılaşması, Kemalist ve Özalist

Salınan Nilüfer’de ise Kadıköy-Bostancı üzerinden, Kemalist ve Özalist grupların çekişmesidir perdeye yansıyan. Artık sinema Kemalist bakış açısının
altının kazındığı, çöküşün anlatıldığı bir alan haline gelir. Bostancı, ekonomik
olarak güçlü ama kültür bakımından fakir bir tablo çizerken, Kadıköy daha
mütevazı ama yüksek kültür seviyesine sahip bir imaja sahiptir. Filmde
Handan ve Korhan çifti parayı elinde bulunduran ve estetik zevklerden
yoksun Bostancı kitlesini; Şermin ve Aykut ise kitaplarla yaşayan, kalem
tutmayı bilen ve sanattan anlayan Kadıköy kitlesini temsil eder. Böylece
sinemada var olan sınıf görüntülerinden yola çıkarak, orta sınıf çeşitli
kodlarla ekonomik ya da kültürel olarak imlenir.
Barış Saydam, sosyolojik analizlerle başlayan konuşmasında, adı geçen
filmlerdeki bilinçdışına ve daha derin noktalara temas etti. Saydam’a
göre sinema, çekilen yapımların dönemiyle değerlendirildiğinde çok daha
manidar hale gelir. 60’ların ortası ve 70’lerin başlarında sürekli Kara Murat,
Battalgazi filmlerinin çekilmesi tesadüf değildir. Sansür sorunu mutlaka
bu filmlere artan alaka ile ilintilidir. O yıllarda Kıbrıs meselesi gündemdedir
ve müdahale imkânı sınırlıdır. Türkiye bu durumdaki güçsüzlüğünü, bastırılmışlığını kahraman filmleriyle ifade etmeye çalışır. 80’lerden sonra ise
aydın bunalımını yansıtan, bireyselleşmiş karakterler yaygınlaşır. 90 sonrası
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Hüseyin Etil

yönetmenlerde de benzer etkiler söz konusudur. Özellikle toplumdan
yabancılaşmış karakterlere bu dönem filmlerinde sık rastlanır. Demirkubuz’un Bulantı filmindeki Ahmet, her şeyi rasyonalize etmiş, Radikal okuyan,
etrafına yabancılaşmış bir karakterdir. Çünkü 80 sonrası artık mücadele
bitmiştir, bastırdığı arzular da gitmiştir. Rüzgârda Salınan Nilüfer filminde
Şermin ve Aykut çifti üzerinden temsil edilen orta sınıfın 80 sonrası tek
gücünün kültürel sermaye olmasıdır. Handan ve Korhan ise ekonomik
olarak ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar bir kitap dahi yazamayacak olan
kültür fakirleridirler.
Etil ve Saydam’ın orta sınıf ve kültürel sermayenin dönüşümüne odaklandıkları tartışma Alim Arlı’nın Kış Uykusu değerlendirmesiyle devam etti.
Arlı’ya göre Nuri Bilge Ceylan farklı duruşuyla sinemaya fenomenolojik
bir yaklaşım getirmiş ve Batılı izleyiciler için ideal çerçeveler sunmuştur.
Ceylan’ın duruşunu ilginç kılan iki nokta küçük hikâyeleri yansıtmadaki usta
duruşu ve mekân anlayışı kuvvetli bir fotoğrafçı oluşudur. Filmlerinde Çehov,
Dostoyevski, Sait Faik gibi yazarların etkisi de güçlü bir biçimde hissedilmektedir. Tüm bu noktalar dikkate alındığında, Nuri Bilge Ceylan filmleBarış Saydam

rindeki Anadolu’nun yabancılaşmış temsili daha iyi anlaşılabilmektedir. Kış
Uykusu filminde İsmail ve Hamdi’de görülen sınıfsal–kültürel öfke dikkat
çekmektedir. Ezilen grubun para sahibi olması yetmemektedir. İtibara, isme
ihtiyaç vardır. O yüzden para yakılır. İmam bu kültürel yoksunluktan ötürü
ne yapsa kaba kalır. Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerinde genelde pasif-nihilist
karakterler dikkat çeker. Bunlar umutsuz, sınıf çelişkilerinin yoğun olduğu
arka planlarla ve renksiz bir şekilde kameraya yansımıştır. Ancak bütün bu
umutsuz yaklaşıma rağmen ortaya çıkan ürünlerin kalitesi inkâr edilemez.
Panelin son soru-cevap kısmına geçildi. Seyircilerden gelen, bahsedilen
filmlerle gerçekliğin yeterince paralel olmadığı eleştirisi ise dikkat çekti. Zira
sinemada son derece keskin verilen ikilikler, basmakalıp hikâyeler gerçekte
çok daha karmaşık nitelikler taşımakta. Bunun yanında çoğunlukla aynı
tür mekânlara ve senaryolara başvurulması, asıl tablonun kaçırılmasını,
toplumdaki birçok kesimin görünürlüğünü azaltmakta. Dolayısıyla artık
travmaları ve yüzeysel bakış açılarını aşıp çok daha derin ve incelikli işlerin
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yapılması, bu tür panel ve söyleşilerin çoğalması, bunun yanında üretmeye
yönelik faaliyetlerin de artmasının önemi bir kere daha ortaya çıktı.

Cemal Şakar, Havva Hale Sert, Aykut Ertuğrul,
Yunus Emre Özsaray, Suavi Yazgıç, Yusuf Ziya Cömert

“Serin Avlularda Yaşayan Tedirgin
Bir Kuş”: Vefatının 20.Yılında
Ramazan Dikmen

PANEL
22 Nisan 2017

Değerlendirme: Betül Sezgin

kazanır, yeniden yeniden yaşanır. Öyküleriyle yaşayan Ramazan Dikmen’in
vefatının ardından 20 yıl geçtiğini ama yazdıklarının geçip gitmediğini anlatır
bu değerlendirme. Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi’nin

Cemal Șakar

Bazı öyküler bugün içindir, okunur ve biter. Bazıları ise okundukça değer

düzenlediği Vefatının 20.Yılında Ramazan Dikmen paneli, onun hatırasını yâd
etmek ve onu farklı yönleriyle dile getirmek için gerçekleştirildi. Öncelikle,
programın moderatörlüğünü üstlenen Cemal Şakar, dostu Dikmen’in öykü
anlayışı üzerine genel bir çerçeve çizdi. Dikmen’in, Batılılaşmayı geleneksel
kültür ve değerlere ihanet olarak gördüğünü, Batılılaşmanın Türkiye’nin
normal değişme şartları içerisinde gerçekleşmediğini, bunun topluma dayatıldığını bu yüzden de ihanet olduğunu düşündüğünü belirtti. Bununla birlikte
Dikmen’in Müslüman tipinin değişimini de gözlemlediğini, yeni Müslüman
tiplerinin doğduğunu karakterleri üzerinden anlattığını ve bunun öykülerine
İlk konuşmacı Havva Hale Sert, Dikmen’in öykü dilini değerlendirdi. Öykülerini okurken cümlelerini bir süzgeçte damıtmak doğru olur mu ki diye
düşünürken Dikmen’in “öykü tamamlanmış uzun bir cümledir” ifadesi ile
karşılaşmış olduğunu söyledi. Bununla da Dikmen’in bir öykünün bütün

Havva Hale Sert

yansıdığını ifade etti.

unsurları ile birbirini tamamladığına yaptığı vurguyu ifade etti. Dikmen’in
yazmakla ağlamayı bir tuttuğunu da söyleyen Sert, onda acının aynı zamanda
bilincin biricik nedeni olduğunu belirtti: “Kelimeler ve dil acıyı anlatmaya
muktedir midir?” “Yazmak ağlamaktır benim bildiğim. İki gözümüz bir çift
kulağımız varsa ağlayacak çok şeyimiz vardır, olmalıdır da. … Kalem ıslak
bir mendildir parmaklarınızda.”
Dikmen daha çok bir geçmiş anlatısı kurarak, kavuşmanın imkânsız kılındığı
aşk öyküleri kurgulayarak acının nasıl hazmedileceğini göstermektedir.
Karakterlerin kaderi onları bir seçim yapmaya zorlamamıştır. Dikmen’in
öykülerini tek bir cümlenin açılmış hali gibi okumaya çalışan Sert, asıl
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Aykut Ertuğrul

derdinin “kelimeler ve dil acıyı anlatmaya muktedir midir?” sorusu olduğunu
öne sürdü. Dikmen’in öykülerinde acı geçmişe dönük anlatılmıştır. Çünkü
tevekkül ve rıza ancak sabırla geçirilen uzun bir olgunlaşma sürecinin sonunda gerçekleşir. İçte pişirilen bu acının ise artık dile getirilmesi mümkün
değildir; en kısa ve açık şekilde Allah diyerek ifşa edilebilir.
Sert’in bu açıklamaları üzerine Şakar şunları dile getirdi: Dikmen gelenekle
modern arasına sıkışmış ve geleneği temsilen tevekkülü, rızayı, mütevazılığı,
sevecenliği, yardımseverliği simgeleyen karakterler ortaya çıkarmıştır. Acı
onda olgunlukla hazmedilir, anlatılamaz. Acı, öykülerinde bir sessizlik içerisinde çınlar. Dile gelebilen tek kelime Hakk’tır. Dikmen, acıya bu şekilde bir
suskunlukla cevap verebilmektedir. Burada dikkati çeken husus içe dolan,
dışa taşamayan, dile gelemeyen acının tek bir kelime ile ifade bulmasıdır:

Yunus Emre Özsaray

Hakk. Yazar öykülerinde Allah’tan gelen bir aydınlığın kendisini aydınlatmasını
istemekte ve eğer bu aydınlık içine dolarsa bir daha açmamak üzere ağzını
kapayabileceğini söylemiştir sanki.
Bir sonraki konuşmacı Aykut Ertuğrul, Dikmen’deki modern-gelenek ayrımını anlattı. 80 kuşağından olan Dikmen’in ilk döneminde özlem yoktur,
hayatın içinden karakterler satır aralarında geziniyordur. İslamcı öykü tipleri
hayatla karşılaşmaktadır ki bu husus Ertuğrul’a göre önem arz etmektedir.
Çünkü yazar öfke havası içinde bıçkın bir dil kullanmaktadır. Bu da öykülerinde ironiye neden olmaktadır. İkinci döneminde ise nostaljiye doğru bir
dönüş vardır. Bu olgunlaşma ve öfkenin dinme halidir. Nostalji, gelenek,
kültür, İslam, modernleşme üzerine kurulu olan öyküler onun ve kuşağının
döneminde ön plana çıkmıştır. Gelenekten daha çok faydalanmak, sünnete
uygun edebiyat gibi tartışmaları olan öykülerinde biçimsel arayışlar, formu
Suavi Yazgıç

zorlayan şeyler yoktur. Bir yanıyla sürekli modernliği sorgulamış bir yanıyla
da modernizmin getirmiş olduğu bir araçla, öyküyle modernizmin içine akıp
gitmiştir Dikmen.
Panelistlerden Yunus Emre Özsaray, Dikmen’in öykü anlayışı ve 80 öncesi
ve sonrası öykü kuşağı üzerine genel bir perspektif çizdi. Buna göre, 80’lere
gelene kadar Türk hikâyesi içinde İslamcı bir damardan söz etmek mümkün
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değildir. Dikmen öyküsü, dönemin baskın öykü anlayışı olarak kabul edilen
bunalımı reddetmekle başlar. Bunu öykülerinde de kahramanlarına söyletir.
İsmet Özel şiirindeki sertlikten yararlanır. Özel’in Partizan şiirindeki “gırtla-
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onulmaz bir ur taşıyorsunuzdur bilirim. Yaşamak sık sık şişirir onu, büyütür, soluğunuzun daraldığını duyarsınız” satırlarının mukayesesinde bunu

görmek mümkündür. Öykü henüz kendi sertliğini bulamadığı için Dikmen
şiirin sertliğinden yararlanmıştır. Kahramanlar müslümandır ve atmosfer
de müslümanca yaşamaya uygundur. Çünkü yazar, öykülerinde İslami
mücadelenin çeşitli görünümleri yanında İslami mücadele nasıl olmalının
Suavi Yazgıç, Dikmen’in ironisi üzerine değerlendirmede bulundu. Yazgıç’a
göre Dikmen fikir öfkesi olan bir insandır. Bunu da en çok metnin bütününe
yedirdiği, ironi yarattığı öyküleri üzerinden anlatır. Karakterler kamusal
alanın zorladığı dili kullanarak kendi çelişkilerini yansıtır. İronilerin öykü-

Yusuf Ziya Cömert

yöntemini de tartışmıştır.

lerde özneye dönüşmesi söz konusudur. Dikmen devrinin güncelliğini kendi
politikası çerçevesinde hikâyeleştirmiş ve fildişi kulenin dışında durmuştur.
Karakterlerini ne kadar ironi üzerinden inşa etse de onları karikatürize
etmemiş, küçümsememiştir. Bu şekilde ironiyi üst seviyeye taşımış, iyi ve
kötü karakterlerini çatıştırmamıştır. Dikmen’de ironi, dil ve üslup üzeriden
kurulmamış, tersine atomlarına kadar parçalanmış kelime gruplarını yan
yana sıralayarak bir portre çizilmiştir. Bu yüzden portre öyküsünde farklı
bir yerde durmaktadır.
Dikmen’in arkadaşlarından Yusuf Ziya Cömert, Ömer Lekesiz, Cafer Turaç
ve diğer dostları yanında eşi Meryem Dikmen de merhumla olan gençlik,
arkadaşlık, dostluk anılarını anlatarak panelin daha samimi bir veçheye
bürünmesini sağladılar. Cafer Turaç’ın “Ramazan benim için serin avlularda
yaşayan tedirgin bir kuş gibidir” cümlesi Dikmen için yapılan özel bir tanım
olarak akıllarda kaldı.
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Ahmet Albayrak

Nefes
Değerlendirme: Zeynep Gökgöz
SERGİ
4 Mart - 8 Nisan 2017

Sanat Araştırmaları Merkezi’nin ev sahipliğini yaptığı Ahmet Albayrak’ın “Nefes”
başlıklı kişisel sergi, nefesin canlılığın bir tezahürü olmasıyla uyumluluk içerisinde
vakfın duvarlarına nefes aldırdı, mekânı şenlendirdi. Nefes alan kelimelerdi
ve nefes veren de onlardı. Sergi müddetince, vakıf mekânıyla da uyumlu bir
şekilde, her bir derslik ve toplantı salonunda kelimeler ve sözler uçuşmaktaydı
sanki çerçeve içlerine alınmış, sıralanmışlardı. Havaya karışacaklarına yer-yurt
edinmişler, dinlenmeye çekilmişlerdi. Nasıl görsel bir kalabalığa maruz isek, aynı
şekilde sözlü ve yazılı söylemin içinde de kaybolmuş durumdaydık. Her bir söze
ve her bir görüntüye karşılık vermek imkânı da takati de yoktu. Bu kaybolmuşluk
içinde geri çekilme bir model olarak alınamaz mıydı? Geri çekilme ve kendine
dönme. En ihmal ettiğimiz kendimiz değil miyiz, bu kadar kendine gömülü yaşayıp
giderken... Nefes alıp verdiğimizi bile unutup gitmiş...
Ahmet Albayrak’ın sergisinde bu kelimelere muhatap olan ve kalakalan insanlar
değildi, kuşlardı. İlk hissettiğim onları ölü sanıp paniklemekti; bu kadar mı yani,
yolun sonuna gelindi mi artık, küçük bedenleri bu kadar ağırlığa tahammül edemedi mi, sözün, sözlerin ağırlığı onlara kurşun gibi değdi de delip geçti mi diye
meraklanmak... Meğer onlar ölü değil türlü uyku sorunları ile uğraşan kuşlarmış.
Bir süre susmuşlar, belki de diğer sesleri dinlemek istemişler. Sükûtun ve geri
çekilmenin ikinci imkânını da bu oluşturmaktaydı. Fakat uykulu hallerin getirdiği
kendinden de tam geçmeden, bir sabiteye yapışmış, tutunmuş öylece kalakalmışlardı. Rüzgar torbalarının dizili olduğu iplerdi her birinin tutunduğu. Hepsi
de aynı yönden esen rüzgarın bilincinde, yere çakılsalar da rüzgarın ne yönden
estiğinin en azından farkında idiler. Sabiteleri buydu. Uçtuklarında direndikleri
rüzgarın, uçamasalar da yönünü tayini elden bırakmamak, gerektiğinde kaldığı
yerden devam etmenin bir işareti olarak.
Öte yandan her bir esere eşlik etmemişti bu kuşlar. Bazı eserlerin tamamı bu
torbalarla dolmuş ve de taşmıştı. Sanki doğanın nefes alıp verişini göstermenin
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bir yolu idi rüzgar torbaları. “Buradaki rüzgâr torbaları, fiziksel ve manevi canlılığın işareti olan nefes alıp vermenin metaforu olarak zamansızlık ve ölümlülük
arasındaki vecd durumunu imliyor” diyor sanatçısı. Albayrak’ın özellikle 2012
sonrası yapmış olduğu kimi eserlerine serpiştirilmiş bu imgeler zamanla merkeze
yerleşir. Nefes alıp verişler, hem canlılık hem ölümlülük arasında gidip -gelişlerimize iyi bir metafor oluştururken diğer yandan almanın ve vermenin yanında

tutmanın da önemi malumdur ki bir doğumun olmazsa olmazıdır, nefesini içinde
tutma ve uygun anı kollama.
İnsanın iki dünya arasılığı, iç dünyası ile dış dünyası, bu dünya ve öte dünya,
yeryüzü ve gökyüzü, rüya ve gerçeklik, ben ve çevrem... Tümünün insanın gel-gitlerine sebep teşkil ettiği düşünülürse bu dünyalar arasılığın izinin sürülebileceği
metinler olarak okunabilir Albayrak’ın eserleri. Bu geçişler veya düşüşe inat
yükselme gayretinin neticesi bir yorgunluk mudur izlenen, dengeyi bulmanın
ve kurabilmenin gayretinin yorgunluğu mudur bilinmez. Kuşlardan önce astronotlar vardı, nam-ı diğer elçiler, bazıları kanatlı... Onlar yerçekimine inat havada
asılı kalmışlar, ne yere ne göğe aitlerken; kuşlar yeryüzü ve gökyüzü arasında
takatsiz kalmış, sırt üstü yere serilmişlerdi ve dahi her defasında kelimeler
eşliğinde... Arada kalmanın ve yaralanmanın, uyku ile uyanıklık arasının tüm
yorgunluğuna karşılık rüzgar torbaları hareket ve dinamizmin alâmet-i fârikaları
olarak okunamaz mıydı? Hepsi olabilir ve olmaya da bilirdi; sanatın, hem hem
de’ leri kucaklayan gücü bu değil miydi?
Soralım bakalım, sanatın hem hem de’leri kucaklayan gücünden Ahmet Albayrak
yararlanmakta mıydı...
Serginiz hakkında önceliği kendi düşüncelerime vermek, ardından sizinle
konuşup sağlamasını yapmak şeklinde bir metot tercih ettim, sizin için de
uygunsa. Bu yazılanlar sizce aşırı yoruma girer mi? Sanat üzerine yazarken
tercih ettiğim okuyucuyla/izleyiciyle birlikte düşünme, –sanki/ olabilir mi/
böyle ya da değil - ifadelerini kullanmam eserlerin asıl sahibinde nasıl karşılık
bulur, merak ettim?
Hayır elbette aşırı yoruma girmez. Bu noktada ne kadar farklı ve bilinçli yorum
çeşitliliği olabilirse o kadar verimli olabilmeden yanayım. Ayrıca eser hakkında
oldukça belirleyici konuşup izleyiciyi/alımlayıcıyı zincirlemek veya ipoteklemek
istemem. Eserin etiketi/texti/prospektüsü eseri kısıtlar ve ölümlülüğünü imler.
Belki de bu konuda en özgür ve en doğal olduğumuz bir süreç içindeyiz. Daha
önceki dönemlerde böyle bir durum söz konusu değildi diye düşünüyorum. Hem
sanat üretimi hem de sanat eleştirisi oldukça katı bir akademizm içindeydi ve
elitist bir prangaya sahipti. Şu an tam alıntı kaynağını unuttum ama yazarın da
dediği gibi esere dair estetik özerklik alanı artık izleyicinin külliyatı tarafında.
Sergiyi gezerken hep daha önce yaptığınız işleriniz aklıma gelerek gezdim.
Onlar da bana eşlik ettiler. Bir seyir söz konusuydu ve -acaba sonra ne olacak
merakını da bende uyandırdı. Sizden antiparantez ricam kuşların ölmemesi
yönünde olacak. Devamında ise şunu sormak istiyorum, böyle bir seyir izlediğiniz düşüncesi sizde de net mi yoksa bu şekilde bir öngörü, yapıp etmelerinizi
ne kadar belirleyicidir?
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Kuşlar ölü değiller, uyku halinde veya uyuyamama halinde narkoleptik bir haldeler.
Yaptıklarım ve kendi üretimim her zaman belli deneyim ve yaşam pratiğim etrafında net bir şekilde yol aldı. Evet, bir alternatif olarak seyir fikri de eklemlenebilir.
Fakat ben seyirden daha çok nesnelerimle bir arayüz (interface) oluşturarak
yüzleşme, tanık olma, tuvalde karşı karşıya bırakma ile ve “insansızlaştırma”
ile daha çok ilgiliyim sanırım. Bu insansızlaştırma yani dehumanize edebilme
durumları, olguları şu an ana kaygım. Bu bağlamda algılarımı ve ilgilerimi sürekli
çok eski kavramlarla, kolektif bilince ve tarihe, bireysel ve toplumsal belleğe dair
oldukça naif ve marjinal eksenlerde uğraş halinde buluyorum.
Bir konuşmanızda sanatçıların kaygı nesneleri olduğunu ve bunların zaman
zaman ortaya çıktıklarını söylemiştiniz. Sizin kaygı nesnenizin kelime fişleri
olduğunu söyleyebilir miyiz? Bizim zihin haritamızın da köşeli olmasına sebep gördüğüm fişlerin, yani ruhlarından edilmiş şekilde harfleri, heceleri ve
kelimeleri sadece birer işlem mantığıyla, aralarına artı konmak suretiyle bir
araya getirmeye indirgenmiş, kalıba dökülmüş ve dikdörtgenlerle preslenmiş
bu imajların, zamanında biz çocukları nasıl etkilediği, nasıl şekillendiğimiz
düşünülesi... O sırada okumayı değil, hep işlem yapmayı öğrettiler bize diye
düşünürüm. Sizin çocukluk anılarınızda var mı fişlerle ilgili enteresan bir hikâyeniz veya kaygı nesneniz üzerine diyecekleriniz?
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Benim sanatsal pratiğimin kaygı nesnesi aslında ev, mekân ve yerleşme üzerinden harekete geçti. Gerek videolarımda gerekse resimlerimde hep mekan ve
eve dönüş silsileleri hakim oldu diyebilirim. İlk etapta resmetmekten okumaya
geçmemin ilk kilit nesnesi olan okuma fişlerine yöneldim. Çünkü bu benim için
görsel düşünmeden bilgi ve anlama dair olan ilk travmatik formdur. Düşünce
harekete geçmezse ve pratiğe dönüşmezse kesinlikle fonksiyonel bir bellek
yazgısına kadir olamıyor. Buradaki nüans da işte burada, nesne olmasından
kastım fişlerin bir formu vardı. Sert, hafif, ılık sarı renkli ve kokulu bir özel gramaj
karton. Özene bezene saklayıp koruduğum naif yaşam formlarım olan ilkokul
okuma fişlerimi psikanalitik anlamda kaygı nesnem değil de kaygılarımın pratiğe
dökülmesinde bir enstrüman olarak gördüm. Gerçekten dil insanın biricik eviydi
ve naifliği ile oldukça terapotikti. Bu enstrümanı resimde bir inşaa malzemesi ve
eve, belleğe dönüş olarak kullandım. Aynı zamanda söylemek isterim ki teknik
anlamda bu ilkokul birinci sınıf okuma fişlerini kesip tuvale yapıştırmadım, baskı
yaptırmadım, kolaj yapmadım veya yazmadım, son derece özel hassasiyete ve
ölçülere haiz kimyasal solüsyonlarla tuvalde binlere varan katmanlar halinde
kendine özgü bir şekilde oldukça sabır ve sebat isteyen bir süreçle yapılandırıldılar.
Bu kelime fişlerinin yanına bu sergi itibariyle şimdi de Osmanlı Türkçesi’nden,
Kamus-ı Türki’den alıntılar eklenmiş. Bir tık daha geriye gitme söz konusu. Bu
gidişte ne etkili oldu?

Bu gidişte tarihçi ve edebiyatçı arkadaşlarla yoğun fikir alışverişi ve yorum deneyimi etkili oldu. Disiplinlerarasılığın en büyük verimi diyebilirim. Son derece
aydınlatıcı, öğretici, parlak ve geçmişi geleceği idrak etme anlamında çok iyi bir
çalıştay oldu adeta. Bir yandan tarih, bir yandan dil, yani edebiyat. Okuma fişleri
ve anlam kavramından ilk sözlüklere yolum düştü. Fakat benim için anlam söz
konusu olduğunda en katı ve lineer olmak zorunda olan sözlük ve ansiklopedilerden ziyade daha bağımsız, metaforik, bireysel ve kendi yorumlarını da son
derece naif ve kırılgan şekilde dile getiren yazarlar ve kitaplar daha önemliydi.
Çünkü özgünlerdi. Bu noktada Kamus-i Türki dikkatimi çekti. Bu düşünsel pratikler
ve okumalar tarihçi ve edebiyatçı arkadaşlarımla olan yoğun istişarelerle İstanbul’da iken 2007 yılında başladı. Gerçekten yoğun okumaların ve sorgulamaların
olduğu uzun bir süre geçti. Tuvalde biçimlenmesi ise 2016’da ilk olarak New
York’ta ve ardından Kayseri’de başladı ve devam ediyor. Açıkçası süreçten çok
memnunum, adeta demlenmiş gibi oldu. Şimdiki pratik ise insansızlaşmaktan
hareket ederek vardığım Hayatü’l Hayevan. İnşallah Kamus-i Türkî’den daha kısa
sürede biçimlendirme ve pratiğe dökme aşamasına gelebilirim.
Astronotlarınızdan kuşlarınıza geçişte zamanında sanki astronotların kanadına
mukabil, kimi kuşların başlarından düşmüş yanıbaşlarında taçları olduğunu
görüyoruz. Onur Ünlü’nün Sen Aydınlatırsın Geceyi filmi hatırıma geldi. Filmde
her bir şahsın süper gücü vardı ama kimsenin süper gücünün, bırakın dünyayı
kurtarmayı kendine bile hayrı yoktu. Sizde de kanat veya tacın hükümsüzlüğü
söz konusu, işe yaramamışlar gibi, var mı bu konuda ekleyecekleriniz?
Evet, işe yaramamışlar gibi... Kanatları veya taçları takanlar da güçlü yapıda değil;
son derece kırılgan, naif, ince küçük kuşlar veya zoolojik varlıklar. Rüya ile uyku
arasında, rem evresinde yarı yarıya hem uykulu hem de sizle tanıklık halindeler.
Bu bilinçle, umutla ve idrak ile ilgili bir tanıklık ve sanıklık alanı. Tanıklık veya
sanıklık için önemli olan mekanın varlığıdır. O yüzden mekâna işaret etmede
nefes belirleyici bir hal aldı. Çünkü nefesin veya rüzgarın bir yönü var, bu yönü
gösteren de rüzgar torbaları. Bu alegorik mekânsal ortamlarda belki kuş tacı
atarak kurtulma derdinde, belki astronot yerçekiminden kurtulmuş bir nesne/
varlık vs. olmasına rağmen yine direnç gösterip öte bir kurtuluş için kat kat üst
bir yükselme muhalifliği içinde ve kanatları çıkmış şekilde. Ama bu arayüzlerde
astronotların bir cinsiyeti ve kimliği yok. Hem insan gibi olup hem de insandan
en uzak olan, kıyafet içindeki mekânın içinde kendisi ile bilinmez ve bu dünyadan
olmayan en belirleyici ve etkili öğem oldular.
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Mola
Bakkal Arif Efendi’nin Şehzade Camii Vefa kapısı üzerindeki besmelesi

‘‘

Dünya kurulalı böyle celî
bir besmele yazılmamıştır

’’

“Arif Efendi esasen bu yolda fıtrî bir zevk sahibi idi. Tab‘ındaki incelik ve zarafet onun yüksek bir sanatkar olmasında mühim amil olmuştur. Nesih ve sülüsde gösterdiği kudret onu birinci sınıf hattatlar mertebesine yükseltmiştir.
Bir çok eserler vücuda getirmiştir. Kıymetli nefis levhaları, hilyeleri meşhurdur. Yazdığı Delâil-i Şerif’lerin bir danesini Medine’deki kütüphaneye vakfetmiş, birini de Mısırlı prens Hüseyin Kâmil Paşa’ya yazmıştır. Üstad Elmalılı
Hamdı Efendi’nin ifadesine göre, bu nefis eser için Hüseyin Paşa Ârif Efendiye iki yüz İngiliz lirası daha vermiş. Bu yüksek kadirşinaslıktan Ârif Efendi
çok mütehassis olmuş.
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Şehzade Camî-i şerifinin Vefa kapısı üzerindeki besmele-i şerife de merhumun kıymetdar bir eseridir. Bu besmele-i şerifenin aslı, merhumun diğer
bazı yazılarile birlikte, Güzel Sanatlar Akademisi yazı müzesindedir. Bu yazı,
hat üstadları arasında çok mergub bir bediai sanattır. Üstad Necmüddin Okyay diyor: ‘Sami Efendi, bu besmele-i şerife hakkında, bir gün bana dedi ki:
Dünya kurulalı böyle celî bir besmele yazılmamıştır.’ ”
Kaynak: “Ârif - Filibeli Hattat Hacı Arif Efendi”, İslam-Türk Ansiklopedisi, İsmail Hakkı İzmirli, Kamil Miras, Ömer Rıza Doğrul (haz.), İstanbul : Asarı İlmiye Kütüphanesi, 1941.
1. c., s. 495.

Hazırlayan: Serhat Aslaner

‘‘

Eğer Hamdi Efendi vaktini
yazıya hasretseydi dünyada
kimsenin namı kalmazdı

’’

“ (…) Çok sevdiği talebesinden üstad Necmüddin Okyay onun [Bakkal Arif
Efendi’nin] kudret ve faziletini anlatmakla tüketemiyor. Üstad, Üsküdar’da
Toygar tepesindeki evinde, hocası Hacı Arif Efendi hakkında aynen şu sözleri
söyledi:
Hocam merhum çok hulûs sahibi bir zattı. Ondan yazı yazanlar
mutlaka feyz grömüşler, mevki‘ sahibi olmuşlardır. Yazıyı satıra oturmakta, kürsüsünde yazı yazmakta arkadaşları arasında
serefraz olmuştur. Bu hususdaki müstesna muvaffakiyetini hocası Şevki Efendi de takdirle söylediğini Sami Efendiden işittim.
(…)
Hocamızın iftihar ettiği en güzide talebesi fazıl üstad Elmalılı
Hamdi Efendi Hazretleri idi. Onunla çok alâkadar olurdu. Onun
ilmî kudretine hürmet ederdi. Hamdi Efendi daha ziyade ilim ile
iştigal etmekle beraber pek az zamanda gayet iyi yazı yazmıştır.
Eğer Hamdi Efendi vaktini yazıya hasretseydi dünyada kimsenin namı kalmazdı”
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Kaynak: “Ârif - Filibeli Hattat Hacı Arif Efendi”, İslam-Türk Ansiklopedisi, İsmail Hakkı İzmirli,
Kamil Miras, Ömer Rıza Doğrul (haz.), İstanbul : Asarı İlmiye Kütüphanesi, 1941. 1. c., s. 495.
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Osmanlı Hükümeti ve Mısır
Meselesi: Adli İlişkiler ve Siyaset
(1800-1914)

TEZ MAKALE SUNUMLARI 173
14 Ocak 2017

Değerlendirme: Sedat Albayrak
Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen
Tez-Makale Sunumları programına konuk olan Mustafa İnce, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde 2016’da tamamladığı The Ottoman Government
and The Egytian Question: Judicial Reform and Politics (1800-1914)” başlıklı
doktora tezi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmada Osmanlı payitahtı ile Mısır eyaleti arasındaki ilişkilerin 18. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıl
başlarına uzanan seyri ele alındı. Tartışmanın temel başlıkları arasında
Mısır’da uygulamaya konulan adli reformların arka planı, Hidiv hânedânının
otonomi arayış siyaseti ve bu bağlamda merkezle ilişkileri gibi konular
ağırlık kazandı.
İnce, tezinin serüveninden bahsederek başlangıç yaptığı konuşmasına
geçen yılın Kasım ayında vefat eden danışmanı Yavuz Selim Karakışla’yı
ve sunumdan bir gün evvel kaybettiğimiz değerli türkiyatçı Orhan Okay’ı
anarak başladı. Tezin konusunu seçmesinde Mısır meselesine duyduğu
ilgi ve ertesinde arşivde karşısında sıkça çıkan Mısır kadılığı” konusuna
duyduğu merakın belirleyici olduğunu ifade etti. Dört bölümden oluşan
çalışmasının ilk bölümünde Mısır tarihini kısaca ele alırken ikinci bölümde
Osmanlı’nın Mısır’da kurduğu adli sistem ve bunun 19. yüzyılda değişme
sebeplerini inceliyor. Sunumun da ana konusunu oluşturan üçüncü bölümde
Mısır kadılığının 19. yüzyılın ikinci yarısında Mısır ile Osmanlı arasında
nasıl mesele haline geldiği detaylı şekilde irdeliyor ve son bölümde ise bu
süreçte Kahire ile İstanbul arasında siyasi ilişkilerin seyrini ele alıyor. Mısır
meselesinin Türkiye’deki akademik çalışmalarda Osmanlı arşivleri merkezli
incelendiğine dikkat çeken İnce kendi çalışmasında mümkün mertebe Mısır
arşivlerinden de yararlandığını fakat konuyu daha çok Osmanlı perspektifinden ele aldığını ifade etti.
Kavalalı Mehmed Ali Paşa sonrası Mısır’da adli ve idari reformlar gerek
yerli gerek yabancı literatürde birçok çalışmanın konusu olmuştur. Bu çalışmalar hem Osmanlı İmparatorluğu ile Mısır eyaleti ilişkilerinin serüvenini
ele alırken hem de Mısır’daki reformların iç ve dış muharrikleri üzerinde
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durarak, modernleşme teması etrafında Osmanlı’daki Tanzimat sonrası
sürece benzer bir literatür oluşturmaktadır. Yoğunluklu olarak kurumlar
ve kanunların ele alındığı bu çalışmalarda dönemin Mısır kadılığı ise ihmal
edilen bir konu olagelmiştir ki İnce’nin tezi bu ihmallerden kaynaklanan
boşluğu doldurmaya dönük önemli bir katkı mahiyetinde.
Mısır kadısı, bölgenin Osmanlı’ya ilhakından itibaren Anadolu kazaskerliğine
bağlı olarak merkezden atanan, Mısır’ın adli ve bir takım idari işleriyle görevli

‘‘

eyaletteki diğer kadıların da bağlı olduğu müesseseydi. Mısır kadısı veya
başka bir deyişle Mısır mollasının tayin prosedürü şu şekildeydi; öncelikle
şeyhülislâm bir kişiyi belirleyerek padişaha sunuyor ardından da padişahın
onayı ve fermanıyla atama resmiyet kazanıyordu. Bu prosedür Mehmed Ali

Mısır tarihinde

Paşa’nın ardından Abbas Hilmi ve Said Paşa zamanında aynen muhafaza

Mısırlılaştırma

edildi. Said Paşa, Bâbıâli’den Şubat 1856’da aldığı bir imtiyazla Mısır’ın

denilen süreç Said
Paşa devrinde hız
kazanarak askeriyenin
ardından bürokrasi ve
nihayet adliye teşkilatı
ile devam etti. Buna
göre mahkemeye

sunulan belgelerin
Arapçaya çevrilmesi
zorunluluğu getirildi,
mahkeme çalışanları
da Mısırlılar arasından
seçilmeye başlandı.

’’

taşra kadılarını ve Kahire’nin mülhakât kadılarını atama yetkisini kendi
uhdesine aldı. Buna göre padişah adı Bâbıâli olan sadece Kahire’deki ana
mahkemenin kadısını atama yetkisini elinde bulunduracaktı. Mısır tarihinde
Mısırlılaştırma denilen süreç Said Paşa devrinde hız kazanarak askeriyenin
ardından bürokrasi ve nihayet adliye teşkilatı ile devam etti. Buna göre
mahkemeye sunulan belgelerin Arapçaya çevrilmesi zorunluluğu getirildi,
mahkeme çalışanları da Mısırlılar arasından seçilmeye başlandı.
Hidiv İsmail Paşa döneminde Mısır kadılığı İstanbul ile Kahire arasında
iyiden iyiye bir meseleye dönüşür. Normalde kadı bir yıllığına merkezden
atanır ve süresi umumiyetle uzatılmadan geri dönerdi. Şubat 1874’te
Mısır kadılığına atanan Abdurrahman Nafiz Efendi süresini doldurunca
Hidiv İsmail kendisini mazulen Mısır’da tutttu. Halefi olarak atanan Âsım
Efendi’nin de süresini doldurmasıyla Hidiv İsmail payitahta bir telgraf
göndererek (Mart 1876) bir takım imtiyazlar ister. Buna göre Mısır kadısı
merkezden niyabet olmaksızın asaleten atanacak, maaşı Mısır tarafından
ödenecek ve fakat harçları da Mısır hükümetine kalacak, naibleri ise Hidiv
tarafından belirlenecekti. Nafiz Efendi’nin de tekrar atanmasının istendiği
bu yeniliklerle Sultan Abdülaziz’in saltanatının son günlerinde kabul edilen
bu sembolik yetkiler Hidiv’in elini güçlendirdi. Nubar Paşa’nın da göreve
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devam eder ve hatta onun da ölümüyle yerine oğlu Mehmed Âtıf Efendi
geçer. Âtıf Efendi’den rahatsız olan Sultan Hamid ise onun süresini

uzatmayarak yerine Abdullah Cemaleddin Efendi’yi görevlendirir. Mısır
kadılığını umur-ı şer’iyyeden kabul ederek, İngilizlerin siyasi hamlelerine karşı,
kurumun öneminin farkında olan Mısır Fevkalade Komiseri Ahmed Muhtar
Paşa ise, İngilizler tarafından işleme konan ıslah-ı adliye nizamnamesini
hukuk-ı mukaddese-i kübraya tecavüz olarak görür. 1891’de kanunla şer’i
mahkemeler iptidai ve istinafİ olarak iki dereceli olarak organize edildi,
İstanbul her ne kadar adlİ ıslah nizamnâmesinin akim kalmasını başarı
saysa da Mısır’daki komiser ve Mısır kadısının İngilizlerin adli reformlar

‘‘

Osmanlı’nın zayıflaması
karşısında Mısır, dış
müdahale ve Arap
ulemasının Osmanlı
hilafetine karşı muhalefet
ile bunu bir fırsata
çevirerek İslam dünyasına

konusundaki girişimlerinin önüne geçilmesine dair uyarıları yeterince

dini bir liderlik fikri için

dikkate alınmadı. Aslında Mısır halkı şeri mahkemelerin reisi olan Mısır

çalışsa da hidivler bu

kadısının payitahttan atanmasına ve yetkilerine karşı değildi. İngilizlerin

konuda başarılı olamıyor

şeri mahkemeleri eskimiş ve kararlarını keyfi görmesine karşılık Mısır adli

ve nihayet I. Dünya Savaşı

sistemi köklü bir değişime uğrasa da şeri mahkemeler temsili birer makam

ile bu çaba tamamıyla

olarak geleneksel telakki içinde korunmaya çalışıldı. Sultan Hamid’in atadığı
yeni kadı Reşid Efendi, Mısır idaresiyle bir takım problemler yaşadı ve
nihayet İttihatçı hükümet görevini sonlandırdı. Mısır’ın son kadısı Medeni
Mehmet Nuri Efendi, I. Dünya Savaşı patlak verene kadar görevine devam
etti, harp ilanıyla tart edilerek görevi sona erdirildi.
Mısır eyaletinin İmparatorluk siyasi merkeziyle ile siyasi ilişkileri konusunda

sona eriyor.

’’

daha çok kopuşa giden süreç olan Hidiv II. Abbas Hilmi Paşa dönemine
odaklanan İnce otonomiden bağımsızlığa giden süreçte vali ve hidivlerin
politikalarını her iki idare açısından açıklamaya çalışıyor. Mısır vali-hidivlerinin Mısır’ın adli alandaki modernleşmesini Osmanlı İmparatorluğu’ndan
siyasi bağımsızlık kazanma yolunda kullanılabilecek mühim bir mecra olarak
telakki ettiğini ifade ederek Mısır’ın, Babıali bürokratlarından bu alanda
kazanmayı başardığı ödünlerin ve ayrıcalıkların izlerini bu çalışmasında
açıklığa kavuşturuyor. Mısır kadılığının Osmanlı sultan-halifesinin Mısır
üzerindeki hükümranlık haklarını en yüksek seviyede temsil etmesi sebebiyle bu makamdaki kadıların reformlara karşı tutumlarını tespit etmeye
çalışıyor. İdari ve siyasi alanda imparatorluk payitahtı ve eyalet merkezi
arasındaki ilişkiler kimi zaman gergin seyretmesine rağmen etkileşim sürekli devam ediyor. Osmanlı’nın zayıflaması karşısında Mısır, dış müdahale
ve Arap ulemasının Osmanlı hilafetine karşı muhalefet ile bunu bir fırsata
çevirerek İslam dünyasına dini bir liderlik fikri için çalışsa da hidivler bu
konuda başarılı olamıyor ve nihayet I. Dünya Savaşı ile bu çaba tamamıyla
sona eriyor.
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Faruk Yaslıçimen

Osmanlı Devleti ve Şii Tebaası
Değerlendirme: Serhat Aslaner
TEZ-MAKALE SUNUMLARI 174
13 Şubat 2017

BİSAV Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Tez-Makale Sunumları’nda Faruk Yaslıçimen ile zaman itibariyle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başına,
coğrafya itibariyle Lübnan ve Irak bölgesine yoğunlaşan ve Osmanlı devletinin
Şii tebası ile ilişkilerini muhtelif açı ve konular üzerinden ele alan doktora tezi
çerçevesinde bir program gerçekleştirdik. Yaslıçimen sunumuna bu konunun
yeterince -neredeyse hiç- çalışılmadığını, mevcut az sayıda çalışmanın ise Osmanlı devletinin Şiilere nasıl yaklaştığını incelemediklerini ifade ederek başladı.
Yaslıçimen’in tezinde yapmaya çalıştığı bu büyük boşluğu doldurmak, bölgede
devlet otoritesinin daha da görünür hale gelmeye başladığı 1840’lardan itibaren
Şii tebaanın devlet/yerel otorite ile münasebetlerini ortaya koymak. Konuya
karşı beslediği genel yaklaşım tarzı ise; devletle toplum arasında karşıtlık arayan
değil, devlet ve toplumun nasıl bir etkileşim içerisinde olduklarını, birbirlerini nasıl
inşa ettiklerini anlamaya çalışan, meseleyi yerel ve merkezi unsurlar/iktidarlar

‘‘

arasındaki talep ve müzakerelerinin bir sonucu olarak ele alan bir yaklaşım.
1840’lardan itibaren merkezileşme hareketlerinin döneme karakterini veren en
önemli hadiselerden birisi olduğunu belirtti Yaslıçimen. Bununla birlikte devletin

Bürokratik konumların

bölgeye otoritesini götürürken ayrıştırılamaz bir ikili olan “din ü devlet” zihniyetini

düşük rütbelerde

taşıdığını, dolayısıyla devletin eylem ve söylemlerinde din için mi devlet için mi

seyretmesi herhangi

hareket ettiğini tespit edebilmenin imkânsızlığını vurguladı. Sunuma başlarken

bir problem

doğurmazken
kariyerin yükselmesi
ile şikâyetler de
artmaya başlıyor.

’’
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yapılan bir başka vurgusu ise konunun sadece Şiilere yoğunlaşarak anlaşılamayacak boyutlara sahip olmasıydı.
Yaslıçimen tezinde/sunumunda Osmanlı siyasi merkezi ve Şii tebaa arasındaki
ilişkinin mahiyeti ve seyrini bazı soru ve konulara yoğunlaşarak ele almaya
çalıştı. Bunlardan birisi Osmanlı bürokratik aygıtı içerisinde Şiilerin varlığından
bahsetmenin mümkün olup olmadığı, varsa kariyer sistemlerinin nasıl işlediği
konusuydu. Yaslıçimen, Selim Deringil’in çalışmalarına referansla türbedar/hadim/serhadim/kilitdar pozisyonlarının merkezi idareden maaş almaları hasebiyle
memur olarak görülebileceklerini ancak tayine tabi olmamaları ya da başka bir
ifade ile mekân bağımlı bir işle meşgul olmalarının onların “memuriyet”ine halel
getirebileceğini ifade etti. Bu tartışmalı çerçevenin dışına çıkan bürokratlar da
tespit ettiğini ancak bunların Şii olduklarına dair teracim-i ahval defterlerinde
değil, devlet dışı kaynaklarda yahut bu kişilerin dâhil oldukları problemin yer aldığı
kaynaklarda bilgi bulunabildiğini belirtti. Faruk Yaslıçimen’in Şii yerel bürokratlar

konusunda yaptığı araştırmalar neticesinde vardığı bulgular: (i) Şii bölgelerinde
Sünni olmayan Müslümanların bürokrat olmaları bir norm ve normal bir durum.
Devletin bu hususta hassasiyet gösterdiği nokta ise Şii bürokratların, huzursuzluk
çıkma ihtimaline binaen Sünni nüfusun yoğun olduğu bölgelere tayin edilmemesi.
(ii) Bürokratik konumların düşük rütbelerde seyretmesi herhangi bir problem
doğurmazken kariyerin yükselmesi ile şikâyetler de artmaya başlıyor. Bu mesele etrafında konuşmacının mercek altında aldığı bir başka konuyu ise Irak’ta
konuşlu 6. Ordu teşkil ediyor. İlk defa 1858’de Şii nüfusun askere alınmasıyla
başlayan buradaki serüven 1890’lara geldiğinde ordudaki şii nüfusun azaltılması

‘‘

Devletin resmi
metinlerinde “mahzur-ı
cins” olarak tarif
edilen bu durum
aynı bölgeden/etnik
kökenden/mezhepten
bir topluluğun bir
güç temerküzüne

gerektiği noktasına varıyor. Zira devletin hafızası ve tecrübesi mezhebi aidiyet ile

erişmesinin önünü almak

siyasi sadakat arasındaki ilişkinin göz ardı edilmesine mani oluyor. Yaslıçimen’in

gibi bir idari tedbiri de

bu noktada cevaplamaya çalıştığı asıl soru şu: Gerek sivil bürokraside gerekse

beraberinde getiriyor.

6. Ordu tecrübesi bağlamında gözlemlenen uygulamalar mezhepçi yaklaşımın
bir ürünü mü yoksa bunlar idari tedbirler mi? Yaslıçimen’e göre bu, Osmanlı’nın imparatorluk genelinde uyguladığı bir idari/siyasi tedbir. Devletin resmi
metinlerinde “mahzur-ı cins” olarak tarif edilen bu durum aynı bölgeden/etnik
kökenden/mezhepten bir topluluğun bir güç temerküzüne erişmesinin önünü
almak gibi bir idari tedbiri de beraberinde getiriyor.

’’

Tezinde/sunumunda sürgüne gönderilen Şii bir tüccar olan Nureddin ve kardeşi
İbrahim’in serüvenine de bir bölüm ayıran Yaslıçimen, bu kardeşlerin merkezi idare ile yaptıkları yazışmalar üzerinden karar alma ve politika belirleme
süreçlerinde yerel unsurların da etkili olduklarını gözlemliyor. Keza bir başka
bölümde Şii müçtehitlerin hatt-ı hareketlerine mercek tuttuğunda onların da
merkezi idare ile daimi ve kuvvetli bir ilişki içerisinde olduklarını, müçtehitlerin
Osmanlı reform hareketlerini desteklediklerini ve hatta kendilerini onun bir parçası olarak gördüklerini, Osmanlı’nın da onların statülerine halel getirmemeye
itina ettiğini belirtiyor. Bu etkileşim ürünlerini I. Dünya Savaşı’nda müçtehitler
tarafından yayınlanan cihat fetvalarında kendisini göstermiştir. Yaslıçimen,
özel olarak müçtehitlerin, genel olarak Şii unsurların savaş esnasında devletin
yanında yer almalarını bir kaç unsura bağlıyor: (i) Şiiler nazarında Osmanlılar bir
Sünni despotizmini temsil etmiyor. (ii) Merkezileşme süreçleri ve II. Meşrutiyet
sonrası sosyal/siyasi ortam Şiileri daha çok devletin bir parçası haline getiriyor.
(iii) İttihad-ı İslam anlayışının Şiiler nezdindeki karşılığı diğer unsurlara nazaran
daha etkili. (iv) Çelişik gibi görünse de İttihat ve Terakki’nin Irak’a yönelik bazı
seküler denebilecek politikaları da onların devlete yakınlık duymalarını sağlıyor.
Yaslıçimen son olarak Osmanlı’da yaşayan gayrısunnî unsurların sosyo-politik
konumlarını açıklayabileceğini düşündüğü bir takım kavramları izah ederek sunumunu tamamladı. Bunlar muğlâklık (merkezileşme süreci ile birlikte “kararsızlık”a
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doğru seyreden bu süreç, devletin tarafları net ve kesin olarak tanımlamamasıni
ifade ediyor), bağlam temelli yaklaşım (ehl-i İslamı temsil eden unsurların sosyal
bağlama, sosyal yapının unsurlarına göre değişiklik arzetmesi, tek bir temsiliyetin
olmaması) ve mertebeli muamele (merkezde Hanefi-Sünni gelenek olmakla
beraber diğer dini kesimler arasında bir kademe sisteminin olması).
Hüseyin Serdar Tabakoğlu

TEZ-MAKALE SUNUMLARI 175
16 Mart 2017

Akdeniz’de Osmanlı-İspanya
Rekabeti, 1560-1574: Teşkilat,
Denizgücü ve Savaş
Değerlendirme: Eşref Kalender
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BSV Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Tez Makale Sunumları
programının Mart ayağında Kırklareli Üniversitesi Tarih bölümünden Hüseyin
Serdar Tabakoğlu “Akdeniz’de Osmanlı-İspanya Rekabeti, 1560-1574: Teşkilat,
Denizgücü ve Savaş” başlıklı doktora tezini sundu. Ağırlıklı olarak, Madrid Deniz
Müzesi Arşivi başta olmak üzere, İspanyol arşiv kaynaklarından hareketle yazılan
tezin temel sorunsalını; a. Her iki imparatorlukta karar alma süreçlerinin, askeri/
mali bürokrasilerinin ve denizcilik alt yapılarının denizcilik gücü bağlamında
karşılaştırması ve b. Osmanlı deniz gücü kapasitesinin tam olarak ortaya
konması, Preveze sonrasında Osmanlı donanmasının üstün olduğu tezinin ne
derece doğru olduğunu tesbit etmek teşkil ediyor. Bu tesbiti ise Osmanlı ve
İspanya karşılaştırmasını yapmak suretiyle ortaya koymaya çalışıyor. Tabakoğlu,
bir karşılaştırma unsuru olarak İspanya’yı tercih etmesinin temel sebeplerinin;
her iki imparatorluğun çağdaş olması, sahip olduğu insan ve mali kaynaklar
itibari ile yakın olmaları ve en önemlisi de İspanya’nın da Akdeniz’de bir deniz
gücü olma amacı taşıması ve Osmanlı’ya meydan okur bir tavır içerisine girmesi
olarak görülebileceğini belirtmektedir. Tabakoğlu bu sorular ve amaçlar etrafından
meseleyi 1560-1574 zaman dilimi içerisinde incelemektedir. Cerbe deniz savaşı
ile başlayan ve İnebahtı deniz savaşını da kapsayan bu zaman dilimi, İspanya’nın
üç aşamalı (büyük bir kadırga donanması inşa etmek, yeterince güçlenene dek
donanmaya zarar gelmesini önlemek, Akdeniz hakimiyeti için Osmanlı ile deniz
savaşına girmek) yeni bir deniz politikası benimsemesi ve uygulamaya çalışması
itibari ile önem arzetmekte ve söz konusu soruların cevaplarına dair önemli
bulgular içermektedir.
Serdar Tabakoğlu, yukarıda ana hatlarını çizmeye çalıştığımız çerçeveye oturttuğu
meseleyi/tezi üç bölüm halinde inceliyor. Birinci bölümde; her iki imparatorluk

geleneğinin karar alma süreç ve mekanizmalarını, askeri güçlerini, ekonomik
durumlarını karşılaştıran Tabakoğlu’na göre Divan-ı Hümayun merkezli karar alma
süreci, pek çok farklı konseyin karar mercii olabildiği İspanya’ya nazaran çok daha
etkin ve hızlı bir şekil arz ediyor. Her ne kadar 1560’da birbirine yakın ekonomik
güçlerden bahsedilse de İspanya mali bürokrasisi Osmanlı’ya nazaran bir çok
başlı yapı içerisindedir. Dolayısı ile her ne kadar İspanya ordusu profesyonellik
itibari ile Osmanlı ordusuna nazaran daha iyi bir durumda olsa da mali ve askeri
yapısının çok başlılığı nedeni ile Osmanlı’nın kuvvetli merkezî karar alma süreci
karşısında yavaş ve geri kalmaktadır.
Tezin ana omurgasını oluşturan ikinci bölümde ise Tabakoğlu, tamamıyla
donanmaların idaresini karşılaştırmalı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu noktada
temel farklılık alanlarının şunlar olduğu söylenebilir: İki donanma arasındaki en
önemli farklardan birisi Osmanlı kaptan paşasının aynı zamanda bir eyaletin
beylerbeyi olması ve bu sayede donanmayı karadaki güçler ile destekleme imkanına
sahip olmasıdır ki İspanya’nın da daha sonra bu sistemi kendi donanmasında
uygulamaya çalıştığı görülecektir. Öte yandan Osmanlı kaptan paşasının denizcilik
teşkilatının başındaki kişi olmasına mukabil İspanya kaptan paşasının kısmi ve
nisbeten çok daha az yetkilerle donatılmış olması da iki donanma arasındaki idari
farklardan bir diğerini teşkil ediyor. Keza Osmanlı’da gemi inşa ve donanımının tek
merkezden (Tersane-i Amire) yapılmasına mukabil İspanya gemi inşa süreci çok
merkezli (Bercelona, Sevilla, Malaga vd.) bir yapı ve süreç arzetmektedir. Askeri
ve mali teşkilat farklılığından kaynaklanan önemli bir başka farkı ise kürekçilerin
tedarik şekli. Zira Osmanlı söz konusu teşkilatlardaki gelişkin yapısından hareketle
kürekçileri halktan temin ederken, İspanya bu noktadaki zayıflığı nedeni ile kürek
mahkumlarını kullanmaktadır.
Serdar Tabakoğlu çalışmanın/sunumun son bölümünde ise bütün bu süreçlerin
askeri güç üzerindeki etkilerini İnebahtı deniz savaşı ve sonrasındaki süreç üzerinden
ortaya koydu. 1560-1574 arasında her iki imparatorluğun da, ilk aşamada kıyıları
korumak ikinci aşamada ise Akdeniz’e yayılma şeklinde kendisini gösteren, bir
Akdeniz politikası olduğunu vurgulayan Tabakoğlu İnebahtı’da Osmanlı donanması
komuta kademesinin hayatını kaybetmesinin savaşın sonucu açısından belirleyici
olduğunu ve İspanya’nın savaşı kazandığını belirtterek şu soruyu yanıtlamaya
çalıştı: Osmanlı deniz gücü İnebahtı yenilgisini nasıl oldu da bir zafere çevirdi?
İspanyolların deniz gücünü nasıl kırdı? Tabakoğlu bu soruyu Osmanlı’nın takip
ettiği iki adımın altını çizerek cevapladı. Buna göre Osmanlı ilk adımda kendisinden
kimsenin beklemediği bir şekilde ve süratte yeni bir donanma inşa etti ve denize
indirdi. İkinci adımda ise 1574’te bu donanma ile Tunus seferini gerçektleştirdi.
300 gemilik donanması ile hiç zorlanmadan saldırdığı hedefleri ele geçirdi. Tunus
sefer/zaferi İspanyolları Akdeniz politikasının da bir anlamda sonunu getiriyor.

‘‘

Tunus sefer/zaferi
İspanyolları Akdeniz
politikasının da bir
anlamda sonunu
getiriyor. Zira İspanyollar
muhtemelen bir
silahlanma yarışı
şeklinde seyredecek
bundan sonraki süreçte
Akdeniz’de Osmanlı
deniz gücü ile rekabet
edemeyeceklerini
farketmiş ve kabullenmiş
oluyorlardı.

’’
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Zira İspanyollar muhtemelen bir silahlanma yarışı şeklinde seyredecek bundan
sonraki süreçte Akdeniz’de Osmanlı deniz gücü ile rekabet edemeyeceklerini
farketmiş ve kabullenmiş oluyorlardı.
Toparlayacak olursak; Serdar Tabakoğlu’na göre Osmanlı ve İspanya’nın Akdeniz
rekabetinde Osmanlıyı daha avantajlı kılan ve dolayısıyla öne geçiren hususlar
şunlar olmuştur: Osmanlı’da merkezi karar verme mekanizmasının çok hızlı
çalışıyor olması, Osmanlı’nın gelişmiş bir tersane ve denizcilik alt yapısına sahip
olması, Osmanlı’nın İspanya’ya nazaran, gelirlerini daha etkili, daha verimli
kullanabilen bir askeri ve mali bürokrasiye sahip olması.
Emrah Safa Gürkan

Osmanlı Cezayir’inde Esaret,
Fidye ve Korsanlık
TARİH OKUMALARI 107, SEYEHATNAMELER 1
28 Ocak 2017

Değerlendirme: İ. Lütfi Manastırlı
BİSAV Türkiye Araştırmaları Merkezi, her sene farklı bir ilk el kaynak grubunu
tartışma merkezli olarak düzenlediği Tarih Okumaları program serisinin bu
seneki oturumlarını bütün araştırma ve araştırmacılar için kırkambar hüviyetinde olan seyahatnamelere tahsis etmeye karar verdi. Seyahatnameler
konulu seri toplantıların ilk konuşmacısı ise 29 Mayıs Üniversitesi’nden Emrah
Safa Gürkan oldu. Gürkan, “Osmanlı Cezayir’inde Esaret, Fidye ve Korsanlık”
başlıklı sunumunda bir serhat şehrini, 16. ve 17. yüzyıl Cezayir’ini anlatan iki
farklı metni konu edindi.
Gürkan’ın bahsettiği ilk kitap Diego de Haedo imzasıyla basılan ancak son yıllarda
yapılan araştırmalara göre Cervantes’in de yakın arkadaşlarından Portekizli bir
rahip olan Antonio de Sosa’ya ait olduğu tespit edilen (Sosa, kendisinin kitap
basması yasaklandığı için, kitabı basması için Diego de Haedo’ya emanet etmiş)
Topografía e Historia General de Argel oldu. Kitap Sosa’nın 1577’de Barselona’dan
tayin edildiği Sicilya’ya giderken korsanlar tarafından kaçırılarak Cezayir’e götürülmesi ve orada köle olarak geçirdiği 3 yıl 8 aylık zaman dilimindeki çok etraflı
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gözlemlerine dayanıyor. Korsan hayatı, korsanların âdetleri, iş kolları, korsanlık
kültürünün somut öğeleri gibi konulara dair da epeyce malumat içeriyor. Ancak
Gürkan’a göre kitabın en önemli hususiyeti kendinden önceki eserlerle tekrara
düşmeyen, hatta pek çok konuyu ilk defa ele alan özgün bir Cezayir etnografisi
hüviyetinde olmasıdır. Hangi dillerin konuşulduğu, hangi paraların kullanıldığı,
düğün ve cenaze merasimlerinin nasıl olduğu, doğumla ilgili inanışlar, bayram

kutlamaları nasıldır, kadınlar ne giyer, evler nasıl dekore edilir gibi soysal ve
kültürel hayatın pek çok alanına dair, mevcut kaynakların hemen hiçbirinde yer
almayan bilgiler içermektedir. Bunun dışında, söz gelimi, başka hiçbir yerde
rastlayamayacağımız, Cezayir beylerbeylerinin tam listesine yer vermesi gibi
hususlar kitabın ehemmiyetini daha da artıran unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.
Keza Cezayir ya da mağripte iç siyasi dengelerin nasıl kurulduğu ve işlediğine
ilişkin barındırdığı veriler, Osmanlı kaynaklarının sessizce geçiştirdiği alanlar
olması hasebiyle bölge çalışmaları açısından Sosa’nın metnini daha önemli
hale getiriyor. Kitabın ikinci bölümünde ise Sosa esaret hayatını, istenen fidyenin kralın da kısmen desteklemesi ile ödenmesi sonucunda serbest kaldığı
süreci anlatıyor. Burada Sosa’nın ev hapsinde esaretini geçirirken entelektüel
faaliyetlerini sürdürdüğünü, kitap okumaya ve civardaki diğer entelektüellerle
tartışmalar yapmaya devam ettiğini okuyoruz.
Emrah Safa Gürkan’ın sunumunda bahsettiği diğer kitap ise bir Triniter keşişi
Pierre Dan’ın, Historie van Barbaryen en des zelfs zeeroovers, behelzende een

‘‘

Cezayir ya da mağripte
iç siyasi dengelerin nasıl
kurulduğu ve işlediğine
ilişkin barındırdığı veriler,
Osmanlı kaynaklarının

beschrijving van de koningrijken en steden Algiers, Tunis, Salé en Tripoli başlıklı kitabı

sessizce geçiştirdiği

oldu. Sosa’nın 1577-80/81 arasını anlatmasına mukabil Pierre Dan 1630’lu

alanlar olması hasebiyle

yılların Cezayir’ini anlatır ve Sosa’nın kitabına nazaran çok daha tafsilatlıdır.

bölge çalışmaları

Pierre Dan’ın mensubu olduğu tarikatın öne çıkan vasfı topladığı zekâtlarla

açısından Sosa’nın

köleleri kurtarması veya köle kurtarmak için zekât toplaması. Nitekim kitabın

metnini daha önemli

bir kısmı Dan’ın 1634’te köle kurtarmak için yaptığı ve birkaç ay süren Cezayir
yolculuğuna dayanıyor. Bununla beraber Dan’ın kitabı, kısmen hafızasına, kısmen eski ve aktüel kaynaklara, kısmen de belgelere dayanan ve bütün Mağribi
inceleyen bir çalışma karakteri arz etmektedir. Diğer taraftan kitabın oldukça
oryantalist vurgulara sahip olmasının arka planında da Dan’ın köleler lehine,
onların ne kadar zor durumda oldukları istikametinde bir kamuoyu oluşturma
arzusu yatmaktadır ki daha fazla zekât toplanabilsin.

hale getiriyor.

’’

Pierre Dan’ın eserinin muhtevasına baktığımızda Sosa’nın metni ile benzer
konulara, etnografik unsurlara yer verdiğini görmekteyiz. Diğer konuların
yanı sıra özellikle korsanlık bağlamında, Sosa’nın yazmasından yaklaşık 50 yıl
sonrasını verdiği için, karşılaştırmalı bir okuma verimli sonuçlar doğuracaktır.
Dan’ın başka bir meseleyi de heterodoks derviş grupları teşkil etmektedir.
Hükümetlerin idare tarzları, vergi ve gelir sistemleri gibi konular, uluslararası
antlaşma metinlerini içeren diplomasi bölümleri, fidye konusuna ilişkin verdiği
malumat ve nihayet ihtida/Müslümanlaşma problemine yaptığı aşırı vurgu
kitabın öne çıkan özellikleridir.
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Hacer Topaktaş

TARİH OKUMALARI
23 Şubat 2017

Avrupa'dan Başka Bir Dünya:
Jan Potocki'nin Anlatımında
Doğu (1784)
Değerlendirme: Tevfik Meydan
BİSAV Türkiye Araştırmaları Merkezi'nce düzenlenen ve bu seneki oturumlarını
seyahatnamelere hasreden Tarih Okumaları toplantıları çerçevesinde ikinci
seyahatname sunumunu, Osmanlı Lehistan ilişkileri üzerine yapmış olduğu
çalışmalarıyla tanınan İstanbul Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim
üyesi Doç. Dr. Hacer Topaktaş'tan dinledik. “Avrupa'dan Başka Bir Dünya: Jan
Potocki'nin Anlatımında Doğu (1784)” adını verdiği sunumunda Topaktaş, Jan
Potocki'nin 1788 yılında, Varşova'da önce Fransızcası (Voyage en Turquie et en
Egypte fait en l’annee 1784) ve ardından da 1789 yılında ise Lehçesi yayımlanan
(Podróż do Turcji i Egiptu) isimli eserini tanıtıcı ve değerlendirici mahiyette bir
sunum gerçekleştirdi.
Öncelikli olarak günümüzde aralarında çok uzak mesafeler bulunan Türkiye
ve Polonya'nın, bundan bir kaç yüz yıl öncesinde sınır komşuları olduğunu
vurgulayan Topaktaş bu sayede elçi ve diplomatların, maceraperestlerin,
seyyahların, hacıların, tüccarların ve bilim insanlarının Osmanlı ülkesini sıklıkla
ziyaret edebildiklerini ifade etmiştir. Bunun bir neticesi olarak, Polonyalılar
tarafından çok sayıda seyahatname/sefaretname özelliği gösteren eser
kaleme alınmıştır. Aralarında Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesi (yay. Hrand
Andreasyan, İstanbul, 1964), Edward Raczynski'nin İstanbul’dan Çanakkale’ye
Seyahat (İstanbul, 1980) ve Michal Czajkowski'nin Mehmed Sadık Paşa’nın
Osmanlı Anıları kitaplarının (İstanbul, 2016) bulunduğu sınırlı sayıdaki eser
Türkçeye kazandırılmıştır. Özellikle 19. yüzyılda sayılarında büyük artış yaşanan
bu özellikteki çok sayıda eserin Türkçeye çevrilmeyi beklediği, bir kısmının ise
hâlâ orijinal dillerinde dahi yeni edisyonlarının yapılmadığı Topaktaş tarafından
ifade edilmiştir.

94
TAM

Türkiye
Araştırmaları
Merkezi

Potocki'nin anlatısını değerlendirmeye geçmeden önce Topaktaş tarafından
seyahatnameler okunurken, bunların öznel anlatılar olmaları hasebiyle
seyyahların kimliklerinin, seyahat amaçlarının ve mesleklerinin belirleyici
olduğunun unutulmaması gerektiği hatırlatılmış; seyyahların kaleme aldıkları
eserlerinde her zaman doğruları yansıtmadıkları ve eserlerinde abartılı anlatımları
tercih edebildikleri ifade edilmiştir. Seyyahların özellikle kendi kültürlerinde

olmayan ve kendilerine farklı gelen hususlara dikkat çektikleri belirtilmiştir.
Topaktaş'a göre, seyyahlar, seyahatlerinden önce, gidecekleri bölgeye dair
bilgilenmeye çalışmışlar ve gidecekleri yere dair daha önce kaleme alınan
eserleri okumuşlardır. Böylece, zaman zaman eserlerinde, kendi gözlemlerinin
yanı sıra önceki anlatıların da belirleyiciliği olabilmektedir.
Topaktaş, müellifin kısa bir biyografisini sunmuştur: Buna göre Potocki, hikaye
ve drama yazarı, seyyah, politikacı, tarihçi, etnolog, yayıncı, Polonya’nın ilk
arkeoloğu, eski dönem Slavistik araştırmacısı, mühendis (Polonya’da balonla
uçan ilk kişi) gibi çok yönlü bir kimlik arz eder. Lozan ve Cenevre'de iyi bir
eğitim almıştır. Osmanlı topraklarına yönelik seyahatinin yanı sıra Hollanda,
İngiltere, Almanya, Malta, Sicilya, Rusya, Sibirya, Moğolistan, İspanya, Tunus,
Fas ve Kafkaslara da seyahatlerde bulunmuştur. Polonya'nın ilk taksiminden
sonra Rus tebaası olan Potocki, Çin'e büyükelçi olarak atanan Yuri Golovkin'in
heyeti ile birlikte Çin'e doğru seyahate başlamış, fakat Çin'in büyükelçiyi kabul
etmemesi üzerine geri dönmek zorunda kalmıştır. 1815 yılında ise, yakalandığı
melankoli hastalığı dolayısıyla intihar edecektir. Kaleme almış olduğu eserlerinden

‘‘

Yine Türklerin ağaçlara
nasıl saygı duyduğunu
bilirsin diyor. Ağaç
kesmek en büyük suç.
Pek çok yerde ağaç
dikimi görmüştür.
Dalları uzayanları duvar
taşımıyorsa da dikkatlice
kesiyorlar. Yaşlı ağaçların
da dalları kesilip gövde

iki tanesi Türkçeye Zaragoza’da Bulunmuş El Yazması ve Hafız’ın Yolculuğu adları

ve kökleri bırakılıyor."

ile çevrilecektir.

ifadelerinde bunu net bir

Potocki, henüz 23 yaşındayken İstanbul ve Mısır yolculuğuna başlayacaktır.

biçimde görüldüğünü

Kerson'dan denizyolu ile çıktığı yolculuğundan ilk durağı İstanbul olmuş;
burada iki ay kadar ikamet ettikten sonra bir Fransız gemisi ile önce Mısır'a,
ardından da Venedik'e geçmiştir Seyahat izlenimleri annesine yazmış olduğu
20 adet mektubun derlenmesi neticesinde bir kitap hüviyetine bürünmüştür.
Topaktaş, bu mektupların yazılış biçiminden, daha sonra neşredilmek üzere
kaleme alındıkları sonucuna vardığını ifade etmiştir.
Topaktaş, konuşmasına, seyahatnamede anlatılan detaylar üzerinden devam

belirtecektir.

’’

etmiştir. Potocki'nin gemisi, zorlu bir seyahatin ardından İstanbul'a ulaşır. Şehirdeki
ilk durağı Büyükdere olacaktır. İstanbul'a girerken karşılaştığı İstanbul manzarası
onu çok etkileyecek ve "hiç bir anlatı onun güzelliğini tarif edemez" diye bir
ifade kullanacaktır. Lakin Osmanlıların Grek mirasına sahip çıkmadıklarından
şikayet edecektir. Bu tarz şikayetler belki de, bu dönemde Rusya merkezli
formüle edilmekte olan "Grek Projesi"nin bir yansıması olarak değerlendirilebilir.
Öte yandan, Topaktaş, Potocki'nin Türklerin övülecek yanlarını ifade etmekten
çekinmediğini ve 19. yüzyıl seyyahlarında sıkça görülen Doğu'nun kültürünü
küçümseyici ve garipseyici ifadelerin Potocki'de yer almadığını belirtecektir.
Potocki, İstanbul'un sosyal ve kültürel hayatına dair anekdotlara eserinde
sıklıkla yer verir. İstanbul'un eğlence hayatından bahsederken Müslümanların
"Yeni Peygamber"in yasaklarına uymadığını ifade edecektir. İstanbul'un "arka
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sokaklarına" da değinen Potocki kahvehaneler, meyhaneler ve genelevlerden
bahisle İstanbul'un yazılmayan tarihine dair önemli veriler sunmuştur. Dokuzuncu
mektubunda Mevlevi dervişlerinden bahsetmiştir; burada kadınların da
şarkılara iştiraki meselesi önemli bir detay olarak ortaya çıkar. Potocki, kadın
sesinin kalbi neşelendirdiği kanaatindedir. Başka bir sefer ise, Üsküdar'da Rıfai
dervişlerini görmeye gidecek, gördükleri karşısında oldukça etkilenecektir.
Topaktaş bu durumu, Potocki'nin İslam'la tanışmak hususundaki arzusu olarak
yorumlayacaktır.

‘‘

Potocki'nin
İstanbul'daki

ikametine dair
pozitif ifadelerinin
aksine, Mısır'ı tavsifi
esnasında hastalık
ve güvenlik sorunu

Topaktaş, Potocki'nin İstanbulluların doğaya ve sokak hayvanlarına olan
saygısından çok etkilendiğini ve buna annesine yazdığı mektuplarda yer verdiğini
ve Potocki'nin, "kedi ve köpekler insanların cömertliklerinden faydalanıyor. Güvercin
ve martılar çatılarda yaşıyor. Kuşların yuvalarına çocuklar dahi hürmet ediyor.
İnsanlar ile hayvanlar arasındaki güven bambaşka. Yine Türklerin ağaçlara nasıl
saygı duyduğunu bilirsin diyor. Ağaç kesmek en büyük suç. Pek çok yerde ağaç
dikimi görmüştür. Dalları uzayanları duvar taşımıyorsa da dikkatlice kesiyorlar.
Yaşlı ağaçların da dalları kesilip gövde ve kökleri bırakılıyor." ifadelerinde bunu
net bir biçimde görüldüğünü belirtecektir.

gibi gerekçelerle

Topaktaş, sunumun ikinci kısmında ise, Potocki'nin Mısır yolculuğu ve Mısır'daki

daha negatif

ikametine değinir. Potocki, Mısır'a yolculuğu sırasında Truva'nın olduğu

ifadeler kullandığını

yeri gördüğünü belirtir. Bu anekdot da, yukarıda bahsettiğim, eski Yunan

belirtecektir.

kültürüne olan dönemsel ilginin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir.

’’

Nitekim Topaktaş da, eserin 1821 yılında yeniden basılmış olması ile bu
dönemde Yunan İsyanı'nın çıkmış olması arasında bir ilinti kuracaktır. Buna
karşın, Potocki'nin Mısır'a dair gözlemleri pek olumlu değildir; Topaktaş bunu
Potocki'nin seyahati esnasında şiddetli bir biçimde hastalanması ve Mısır
ikametinin büyük kısmında bu hastalıkla boğuşması ile ilgili olduğunu yazacaktır.
Ayrıca, Potocki'nin yazdıklarından Mısır'daki sosyal hayatın dışında piramitlere
de özel ilgi gösterdiği anlaşılmaktadır.
Sonuç kısmında Topaktaş, Potocki'nin diğer Polonyalı seyyahlardan Doğu'ya
yaklaşımı itibariyle büyük ölçüde ayrıldığını ifade edecektir. Potocki, Doğu'nun
temsilcisi olarak gördüğü Osmanlı Devleti'nin kültürünü yok sayıcı değil,
anlamaya yönelik bir tavır sergileyecektir. Düşmanca tavır ve ifadelerden
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mümkün olduğunca uzak duracaktır. Kültürel farklılıkları yadsımayacak, sadece
her toplumun gerçeği olarak görebileceğimiz etik dışı hallerden şikayetçi
olacaktır. Topaktaş, ayrıca Potocki'nin İstanbul ile Mısır'a ilişkin yaklaşımlarının
da bir mukayesesini yapmıştır. Potocki'nin İstanbul'daki ikametine dair pozitif
ifadelerinin aksine, Mısır'ı tavsifi esnasında hastalık ve güvenlik sorunu gibi
gerekçelerle daha negatif ifadeler kullandığını belirtecektir.

Özgür Kolçak

Nezakette Kusur Etmeyen Barbarlar:
Cizvit Rahip Paul Tafferner'in
Gözünden Osmanlı Diplomasisi
(1665-1666)

TARİH OKUMALARI
25 Mart 2017

Değerlendirme: Hacer Topaktaş
Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin Tarih Okumaları - Seyahatnameler oturumlarının
üçüncüsünde Mart 2017 takviminde yer verilen sunumlardan birisi de İstanbul
Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Özgür Kolçak’ın
“Nezakette Kusur Etmeyen Barbarlar: Cizvit Rahip Paul Tafferner'in Gözünden
Osmanlı Diplomasisi (1665-1666)” başlıklı sunumu idi. Sunumunun başlığına
taşıdığı “Nezakette Kusur Etmeyen Barbarlar” zıtlığını Kolçak, 1665-1666
yıllarında İstanbul’da bulunan Habsburg İmparatorluğu elçilik heyetindeki Cizvit
rahibi Paul Tafferner’in Osmanlı Devleti ve diplomasisini kendi nazarında farklı
çelişkilerle nasıl yorumladığını rahibin günlüğünden yola çıkarak ve belirtilen
dönemin atmosferi içerisinde değerlendirdi. 10 Ağustos 1664 tarihli Vasvar
Antlaşması’nın son maddesinde dört ay içinde karşılıklı olarak büyükelçi
gönderilmesi şartına bağlı olarak Walter Leslie’nin İstanbul’a gönderilmesi söz
konusu edilmiş, ancak gecikmeler nedeniyle yaklaşık bir sene sonra 30 Mayıs
1665’te elçi teatisi yapılabilmiş ve Leslie, 20 Mart 1666’da nihayet İstanbul’a
ulaşmıştır. Söz konusu elçilik heyetinde yer alan Cizvit rahiplerden Tafferner’in
ilk olarak 1668’de Viyana’da Latince basılan, sonrasında 1670’lerde Viyana’da
Almanca basılan eseri, uzun süre W. Leslie elçiliğinin yegane ana kaynağı
olarak kullanılmıştır. Kolçak sunumunda Tafferner’in Almanca eseri üzerinden
değerlendirmelerde bulunmuştur.
Kolçak’ın belirttiği üzere XVII. yüzyıl Osmanlı-Habsburg ilişkilerinde 1606 Zitvatorok
Antlaşması’nın önemi büyüktür. Bu anlaşma sonraki süreçte ikili ilişkilerde
önemli bir referans kaynağı olmuştur. 1665’te İstanbul’a gelen Habsburg elçilik
heyetinde iki ayrı Cizvit kitlesi vardır: 1- Nepal’de misyon kurma gayesiyle yola
çıkan beş kişilik kitle 2- P. Tafferner ve dini merasimleri icra etmek için iki Cizvit
rahip. Kolçak’a göre burada Cizvit rahiplerinin ön plana çıkmasında Habsburg
hükümdarı I. Leopold’ün Cizvit rahipleri elinde yetişmesinin, elçi olarak atanan
W. Leslie’nin yükselişinde ise Katolikliğe geçişinin önemli bir payı olduğu ve
Cizvitlerle yakın ilişkileri etkilidir.
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Sunumda vurgulanan hususlardan birisi Osmanlı-Habsburg kültürel karşılaşmalarında
“öteki” ve karşı tarafı algı mevzusudur. Birçok Habsburg elçilik anlatımlarında
Osmanlı insanı, gaddar, hunhar, sinsi, kural tanımaz, sözüne güvenilmez, isteğine
göre ahdini bozan ve Tanrı’nın yasalarını çiğnemekten kaçınmayan kişilerdir veya
“Osmanlı topraklarından kurtulacağı günü iple çekme” klişesi diğer Habsburg elçilik
anlatımlarında olduğu gibi Tafferner’de de benzer ifadelerle vücut bulmaktadır.
Kolçak’ın aktardığı üzere Tafferner’de barbar, basit, yüzeysel, soyut düşünceden
uzak, cahil ve görünenin arkasına geçemeyen, tefekkür yoksunu Osmanlı imgesi
yer almaktadır. Öte yandan elçiliğin itibarını yükseltmek için Leslie’nin çok sayıda
kibar ve eğitimli Osmanlı tarafından karşılandığını ya da ağırlandığını aktarmasında
görüldüğü gibi iki zıt ifade ve imgelem vardır. Ayrıca kibirli Osmanlı ve sefih
Osmanlı imgelemi de Tafferner’de görülen diğer Osmanlı tasviri örneklerindendir.
Yine Tafferner ve yoldaşlarında kültürel, dini, ruhani üstünlük duygusu eserde

‘‘

hakim olan anlatımlar arasındadır.
Habsburg heyeti, Osmanlı Devleti’nin diplomatik teşrifat konusundaki titizliğine
ve bunu kusursuzca tatbik etme çabalarına şahitlik etmiş ve dahi Tafferner de

Habsburg heyeti,

bu durumu eserinde vurgulama gereği duymuştur. Eserde 30 Mayıs’ta elçi

Osmanlı Devleti’nin

teatisinin kusursuz işleyişi anlatıma yansırken Leslie’nin her defasında gördüğü

diplomatik teşrifat

muazzam hürmete vurgu yapılmakta, 10 Kasım’da IV. Mehmed’in huzurundaki

konusundaki titizliğine

veda merasimde ortaya çıkan ufak tefek pürüzleri önemsizleştirme gayreti de

ve bunu kusursuzca
tatbik etme çabalarına
şahitlik etmiş ve

Tafferner’de göze çarpmaktadır.
Bu şartlarda Kolçak, Tafferner ve diğerlerinin kullandığı ikili dil nereden kaynaklanıyor

dahi Tafferner de bu

sorusunu sormaktadır. Barbar, derinlikten uzak, kaba, kibirli Osmanlılar, nasıl

durumu eserinde

diplomatik teşrifat kurallarına riayet eden, nezakette kusur etmeyen, usul erkan

vurgulama gereği

bilen kişiler oluyorlar aynı zamanda? Kolçak esasında bu çelişkili betimlemeleri

duymuştur.

yapan kişilerin bu çelişkili ifadelerinin pek de farkında olmadığı görüşündedir.

’’
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Diğer taraftan diplomatik seyahatleri yazan kişilerin kim olduğu da önem taşır.
Zira Leslie’nin resmi sefaret katibi çok sıradan bir metin kaleme alırken bir din
adamı olarak Tafferner’in anlatımları farklı ifadelere bürünmüştür. Diğer yandan
seyahatname metninin tahlilinde metnin ne maksatla yazıldığı da önemi haizdir.
Zira metin Habsburg imparatoruna takdim edilmek üzere kaleme alınmış bir
metindir. Aynı zamanda elçinin başarısını da ölçecek bir metindir. Bu bakımdan
metnin bu gibi amaçlara uygun bir üslupta kaleme alınması gereklidir. Bu bağlamda
Tafferner’in anlatımları, XVII. yüzyıl Habsburg elçilik heyetlerinin anlatımlarıyla
paralellikler taşır ve ötekileştirme ortaya çıkar. Kolçak, metni yazan kişilerin
kültürel kodları ve inanç yapılarına bağlı olarak Osmanlıların davranışlarını
yorumladıkları yargısına varmaktadır. Bu nedenle Osmanlıların belirli maksatlarla
yaptığı davranışları karşı tarafın çok daha farklı algıladığı kanısındadır. Fazıl Ahmed

Paşa örneğinde olduğu gibi Tafferner’in bazı argümanlarını çeliştirmemek adına
bazı olayları nasıl yorumlama gayretine girdiği de ortaya çıkmaktadır.
Hem Osmanlı hem Habsburg kaynaklarına dayalı olarak yaptığı Tafferner metninin
analizi ve benzer anlatımlardan yola çıkarak Kolçak, bu dönemde Osmanlı
diplomasisinde bir kusursuzlaşma olduğu ve diplomatik müzakerede ve teşrifatta
bir tekamülün ortaya çıktığını belirtmektedir. Ayrıca elçi ve hükümdarlardan hariç
diplomasiyi yürüten bürokrat bir kadro da mevcuttur. Anlaşıldığı üzere Leslie’nin
elçiliği etrafında ve Tafferner’in anlatımı örneğinde Kolçak, XVII. yüzyıl OsmanlıHabsburg ilişkilerini pek çok dinamikleriyle detaylı olarak değerlendirmeye tabi
tutmuştur.
Şevket Pamuk

Türkiye’de İktisat Tarihçiliği
Değerlendirme: Mustafa Sacid Öztürk
Osmanlı iktisat tarihçiliğinin Türkiye ve dünyadaki önemli isimlerinden biri

TAM SOHBET
27 Şubat 2017

olan Şevket Pamuk, on dördüncüsü düzenlenen ‘Otobiyografik Bir Anlatı’
dizisi kapsamında yaptığı “Türkiye’de İktisat Tarihçiliği: Otobiyografik Bir
Anlatı” başlıklı sunumuyla Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin konuğu oldu.
Yoğun bir katılımcı grubuna hitap eden Pamuk, bir iktisat tarihçisi olarak
kendi ilmi serüvenini, Türkiye’de iktisat tarihçiliğinin gelişim seyri ile de
ilişkilendirerek aktarmaya çalıştı.
Asya, Afrika ve Orta Doğu gibi batı dışı dünyaların dünya iktisat tarihçiliği
ve hatta dünya tarihi literatürüne yeterince dahil edilmediği 1970li yıllarda
tez yazım arefesinde bir öğrenci olan Şevket Pamuk doktorada 20. yüzyıl
Türkiye’si üzerine çalışmayı düşünür ve bu nedenle İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi Kütüphanesi’nde 1950’li yıllar üzerine okumalar yapmaya
başlar. Bu sıralarda Amerikan arşivlerinde keşfettiği ve son derece ayrıntılı
veriler içerdiğini farkettiği ateşe ve konsolos raporları ona 19. yüzyıl çalışmak
için veri toplamanın mümkün olduğu kanaatini uyandırır.
Dünya iktisat tarihçiliğinde gelişmiş ülkelerin iktisat tarihlerinin önemli olduğu o zamanlarda Türkiye’de ise iki önemli isim vardır: Ömer Lütfi Barkan
ve Halil İnalcık. Barkan’ın toprak meseleleri, İnalcık’ın Osmanlı kurumları
üzerine çalıştığı yıllarda nicel çalışmalar da yeni yeni iktisat tarihçiliğine dahil
olmaya başlamıştır. Şevket Pamuk’un kariyeri de bu sıralarda şekillenmeye
başlar, zira, bu tarihlerde Halil İnalcık ile doktora tez konusu görüşmeleri
yaptığı sırada İnalcık hocanın onu Donald Quataert’e yönlendirmesinin
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ardından Pamuk’un yoğunlaşma alanı da Cumhuriyet’ten Osmanlı’ya doğru
kaymaya başlar. Pamuk, böyle bir serüvenle başlayan iktisat tarihi çalışmalarını, doktora tezini yazmaya başladığı yıllardan günümüze dek süren
zamanı kapsayan, üç büyük proje altında özetledi.
Bu projelerin ilki 19. yüzyıl Osmanlı ekonomisinin dışa açılması meselesi
üzerinedir. Doktora çalışmaları sırasında eğildiği bu meselede Pamuk, Osmanlı ekonomisinin 19. yüzyılda dünya ticareti ve uluslararası yatırımlarla
yapısının nasıl değiştiğinin altını çizmektedir. Nitekim araştırmaları daha

‘‘

Ona göre 600 yıl

sonra Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme adıyla da kitaplaşmıştır.
Pamuk, araştırmacının incelediği konunun, onu beklemediği sonuçlara
götürebildiğini vurgulayarak birinci projesinin temel vurgusunun uzun
süre bağımlılık olduğunu ifade etti. Bu, dış ticarete ve yabancı yatırımlara

ayakta kalmanın

açılan ekonominin giderek yabancı piyasalara bağımlı hale gelmesini ifade

sırlarından biri,

etmektedir. Diğer yandan, çalışmalarını ilerlettikçe bağımlılığın yanında

devletin gücünün

büyüme olgusunu da farkeder zira bağımlılık artarken eş zamanlı olarak

sınırlarını daima
görmesi ve
gerektiğinde
pragmatist

gelirler de artmaktadır.
Diğer iki büyük proje, birbiriyle ilintilidir ve iç içe yürümüştür. Pamuk, bu
iki büyük projeyi ‘para, fiyatlar ve ücretler’ üst başlığıyla özetlemektedir.

davranmaktan

Para meselesinin ana omurgasının oluşturduğu ikinci projede Pamuk, geniş

çekinmemesidir.

bir perspektiften bakıp büyük bir imparatorluğun gerek ekonomik gerekse

’’

diğer meselelerde kurumlarını nasıl oluşturdukları sorusunu sormaktadır.
Pamuk, Halil Sahillioğlu ve başka müelliflerin çalışmalarından yararlanmakla
beraber, Osmanlı para sistemini başka devletlerin yapılarıyla karşılaştırmak
suretiyle incelemeye çalışır. Ortaya Osmanlı tarihiyle ilgilenen kişilere çok
önemli bir ürünler sunan çalışmalar, Pamuk’un karşısına da devletin yapısıyla
ilgili, başlangıçta tahmin etmediği bir sonuç çıkartmıştır: Şevket Pamuk, para
sisteminin kurgulanmasına bakarak devletin uzun ömürlülüğü hakkında bazı
ipuçları yakalıyor. Ona göre 600 yıl ayakta kalmanın sırlarından biri, devletin
gücünün sınırlarını daima görmesi ve gerektiğinde pragmatist davranmaktan
çekinmemesidir. İmparatorluk, değişik bölgelerde değişik alışkanlıklar ve farklı
ticaret örüntüleri mevcutken, hakim olduğu tüm coğrafyaya tek tip bir para
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birimi dayatmak yerine esnek bir tutum içerisinde olmuştur. Örneğin devlet,
Anadolu’da akçe, guruş ve sikkeyi kullanırken, Mısır’da ‘pare’yi kabul etmiş,
ya da Irak ve Tunus’ta kullanılan farklı para birimlerini değiştirmemiştir.
Pamuk’un çalışmaları içerisinde en geniş ekiple yürüttüğü ve en uzun süreli
olduğunu söylediği üçüncü projesi de fiyatlar ve ücretler üzerine yürüttüğü
projedir. Pamuk, 1990’larda para meselesi üzerinde bütüncül bir kurgu

yaparken bir yandan da dünya tarihçiliğini izlemektedir. 16. yüzyıl için fiyat
devriminden söz edilmekte, bu devrimin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden bahsedilmektedir. Fiyatların uzun vadeli eğilimlerini ortaya çıkartarak
hem 16-17. yüzyıldaki çalkantıların sırrını anlamak için hem de Osmanlı
tarihçiliğinde uzun vadeli çalışmalara bir altyapı oluşturur düşüncesiyle fiyat
tarihi ve ücret tarihine yönelir. Para çalışmalarının alt yapısını oluşturduğu
bu projede Pamuk, doktora öğrencilerinden oluşturduğu bir ekiple, vakıf
defterlerinden, sarayın mutfak defterlerinden, narh defterlerinden fiyatları;
tamirat ve inşaat defterlerinden inşaat işçilerinin günlük ücretlerini tesbit
ediyor. Pamuk yedi-sekiz yıl süren bu çalışmaların neticesinde fiyatların
Osmanlı’da 1500-1914 arasında 300 kat arttığını, yıllık bazda ise enflasyon
oranının yaklaşık %1,3 olarak çıktığını belirtti. Ona göre bu oran o zamanın
kurumlarının baş edebileceği bir oran değil ki ona göre bu durum bazı siyasal
ve toplumsal huzursuzluklara da kaynaklık teşkil etmiştir.
Son zamanlarda veba konusu üzerine yoğunlaştığını belirterek konuşmasını
sürdüren Pamuk, vebayı Osmanlı tarihiyle ve İslam’ın ilk yayıldığı yılları
dikkate alarak okuma yönünde bir çabası olduğundan bahsetti. 14. yüzyılda
başlayan bu salgın, Batı Avrupa’da 16. yüzyılın sonuna kadar, İtalya’da 17.
yüzyılın ikinci yarısına ve Doğu Akdeniz’de ise 19. yüzyılın sonuna kadar
sürmüştür. Pamuk’a göre bu salgın, pek çok iktisadi sonuç doğurmasının
yanı sıra iktisat tarihçiliğinde uzun dönemli gelişmeleri anlama adına da
önemli bir araç olabilir. Çünkü 20 senede bir ortaya çıkan bu salgın hastalık,
kimi zaman nüfusun onda birini, bazen beşte birini, kimi zaman da üçte
birini götürmekte ve bu itibarla fiyat yapılarının yeniden düzenlenmesi ve
ücretlerde artış gibi sonuçlar doğurmaktadır. Osmanlı’da da 1820’lere kadar
süren bu salgın, Pamuk’a göre nüfusun büyük miktarda artmamasının, sağ
kalanların da ücretlerinin yükselmesinin temel sebeplerinden birisi olmuştur.
Son 40 yıl içerisinde yapılan çalışmalarla Türkiye’de iktisat tarihçiliğinin
alt yapısının daha güçlü hale geldiğini, artık uluslararası tartışmalarda
Osmanlı/Türk iktisatçı/iktisat tarihinin daha çok konuşulduğunu, literatürde
daha fazla yer aldığını ve dünya iktisat tarihi bağlamının bir parçası olduğunu
belirten Pamuk, bu gelişmeler yaptığı çalışmaların da katkısı olduğunu kendi
hesabına sevindirici bir durum olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.
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Tufan Buzpınar

Osmanlı Klasik Çağında Hilafet
Meselesi & Hilafet ve Saltanat
İHTİSAS KONUŞMALARI 5-6
20 - 27 Mart 2017

‘‘

Buzpınar,
Feridun Ahmet Bey’in

Münşeatü’s-Selatîn
adlı eserini merkeze
alarak Osmanlı

sultanlarının resmi
yazışmalarında
kullandıkları unvanları
analiz etmekte ve
bu çerçevede hilafet
iddiasını taşıyan
değerlendirmeleri öne
çıkartmaktadır.

’’
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Değerlendirme: Özgür Kavak
BİSAV Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği İhtisas Konuşmaları programının 5. ve 6. ayaklarının konuğu olan Tufan Buzpınar “Osmanlı Klasik Çağında
Hilafet Meselesi” ile “Hilafet ve Saltanat” başlıklı iki sunum yaptı. Buzpınar’ın ilk
konuşması “The Question of the Ottoman Caliphate in the Sixteenth Century”
başlığıyla Beyrut Amerikan Üniversitesi’nce düzenlenen 1516: The Year That
Changed the Middle East and the World (7-9 Aralık 2016) başlıklı programda
sunulan, yayınlanmamış tebliğ metnine dayanmaktadır. Buzpınar’ın ikinci sunumu ise 2016 yılında yayınlanan kitabını esas almaktadır: Hilafet ve SaltanatII. Abdülhamid Döneminde Halifelik ve Araplar
Klasik dönem Osmanlı hilafeti tartışmalarına önemli bir katkı niteliğini haiz ilk
konuşmasında Buzpınar, 16. Yüzyıldan itibaren Osmanlı muhitinde güçlü bir
şekilde tartışılmaya başlanan bu meselenin bilhassa Kanunî devrinde aldığı şekle
odaklanmaktadır. Bu sebeple 1516’dan 1540’lara kadar geçen süreçteki tarihi
gelişmeleri Memluk halifelerinin konumunu da dikkate alarak özetleyen konuşmacı
ardından özellikle Feridun Ahmet Bey’in Münşeatü’s-Selatîn adlı eserini merkeze
alarak Osmanlı sultanlarının resmi yazışmalarında kullandıkları unvanları analiz
etmekte ve bu çerçevede hilafet iddiasını taşıyan değerlendirmeleri öne çıkartmaktadır. Son olarak ise Kanunî dönemiyle birlikte hilafet iddiasının âlemşümul
bir hilafet anlayışına evirildiğini ileri sürmekte ve bu iddianın önündeki en önemli
engel olan hilafetin Kureyşîliği meselesinin Kanunî’nin damadı ve sadrazamı Lütfi
Paşa tarafından 1554 yılında kaleme alınan Halasü’l-ümme fi ma’rifeti’l-eimme
başlıklı risale ile izale edilmeye çalışıldığını belirtmektedir.
1517 yılında Kahire’nin ele geçirilmesiyle birlikte fiilen sona eren Memluk idaresi
aynı zamanda Abbasî soyundan gelen halifeleri de barındırdığından hilafetin
Osmanlılarla ilişkisinin keyfiyeti hala farklı değerlendirmelere konu olmaktadır.
Buzpınar bu konuda biri Feridun Emecen’e ait olan Yavuz’un Memluk modelini
yaşatma arzusunda olduğu iddiasına temas etmekte, daha yaygın kabul gören
hilafetin Ayasofya’da yapılan bir törenle Osmanlılara devredildiği iddialarının ise
on yedinci yüzyılın ikinci yarısı ile on sekizinci yüzyılın ilk yarısında yayınlaştığına
işaret etmektedir.
Buzpınar’ın tespitlerine göre Murad Hüdavendigar’dan itibaren Osmanlı sultanları halife unvanını ve “zıllullah fi’l-arz ve Padişah-ı rûy-ı zemîn” gibi daha ziyade
hilafete delalet eden unvanları kullanmaktadırlar. Ancak bu kullanımın Kanunî

öncesi dönemdeki anlamı tüm Müslümanları/yeryüzünü kuşatan kapsamlı bir
içerikten uzaktır. Bu unvanlardaki hilafetin aynı dönemde farklı siyasi otoritelerce
de yaygın bir şekilde kullanılan prestijli bir kavram olarak görülmesi daha doğru
olacaktır. 1258 yılında Bağdat’ın düşmesinden sonra kendi hâkimiyet alanında
Müslümanları koruyacak güç sahibi her Müslüman yöneticinin hilafet iddiasında
bulunduğu anlaşılmaktadır.
1540’lı yıllardan itibaren ise Sultan Süleyman’ın hilafet iddiası önceki tüm iddialardan
daha farklı bir boyuta evirilmektedir. Gerek Budin Kanunnâmesi’ndeki “Halîfe-i Resûl-i
Rabbi’l-Alemîn”, “Zıllullah”, “Hâizü’l-imameti’l-uzmâ”, “Vârisü’l-Hilafeti’l-Kübra Kâbiren
an Kâbir”, “Sultanu’l-Arab ve’l-Acem ve’r-Rûm”, “Hâmî-u’l-Harameyni’l-Muhteremeyn”
gibi ifadelere yer verilmesi gerekse 1557 tarihli Süleymâniye Camii kitabelerinde
“Hâizü’l-imameti’l-uzmâ” ve “Vârisu’l-Hilafeti’l-Kübrâ Kâbiren an Kâbir” ifadelerinin
tekrar etmesi artık Kanunî’nin evrensel bir hilafet iddiasını taşıdığını ve bu açıdan
kendisinden önceki sultanlardan farklılaştığını göstermektedir. Öte yandan bu
iddiaların zamanlaması da oldukça anlamlıdır. Bir yandan imparatorluk en geniş
sınırlarına ulaşmış, öte yandan Mekke, Medine ve Kudüs gibi sembolik açıdan da
çok önemli merkezler ile Bağdat’ın da fethiyle tarihteki tüm hilafet merkezleri
özellikle de son büyük evrensel hilafet devleti olan Abbasîlere ait önemli merkezler
Osmanlıların idaresi altına girmiştir. Dolayısıyla kanunname, ferman ve levhalara
yansıyan somut bilgilerin de delaletiyle Kanunî’nin hilafeti sadece prestijli bir unvan
olarak kullanmadığı aynı zamanda hilafet kurumunu sahiplendiği söylenebilir.
Evrensel hilafet iddiasında bulunmanın önündeki en önemli engel ise İslam siyaset
düşüncesi metinlerinin büyük oranda ittifakla nakledip kabul ettikleri bir hadis-i
şeriftir. Buna göre aralarında Bakıllanî, Maverdî ve Gazzâlî gibi âlimlerin kitapları
ile Osmanlı medreselerinde de okutulan Nesefî akaidi ile bu metne Taftazânî
tarafından yazılan şerhte halifenin Kureyş’ten olması gerektiğine dair bir hadis-i
şerif nakledilmektedir. Şu halde bu kabileden gelmeyen Osmanoğullarının bu hadis-i
şerife rağmen evrensel bir hilafet iddiasında bulunmaları nasıl mümkün olacaktır?
Buzpınar bu meselenin de Lüfi Paşa’nın yukarıda andığımız risalesiyle çözülmeye
çalışıldığı kanaatindedir. Bu çözüme göre sahih ve makbul olan Kureyşîlik hadisi
dört halife dönemini tayin içindir ve o döneme işaret etmektedir. Risalesinde
Abbasilerin sonuna kadar da bu şartın geçerli görülebileceğini ima ettiği anlaşılan
Lütfî Paşa sonrasında Kureyşîlik şartını savunanların Rafizîlerin İmamiye koluna
mensup olduklarını iddia etmektedir. İran’la süregiden savaş esnasında yazılan
risalenin bu göndermesi kuşkusuz anlaşılabilir. Bu sebeple Lütfî Paşa “Başınıza
Habeşli bir köle dahi gelse ona itaat edin” hadisi başta olmak üzere birçok fıkıh
kaynağına referansla 1258 sonrasında sultan ve halifenin artık aynı anlama
geldiğini ve bunun Kanunî’de temessül ettiğini ispat etme gayretine girer. “Zira
ulemaya göre kişi kendisine beyat edilmesi ve verdiği kararı uygulatma gücünün
bulunması durumunda sultan olur.”
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Buzpınar’ın hilafet kavramı üzerinden göstermeye çalıştığı evrensel bir imparatorluk
tahayyülü fikri aynı zamanda aralarında “kutub” ve “müceddid” gibi kavramların
da yardımıyla Kanunî özelinde bir dizi metinde dile getirilmiş bir olgudur. Dönemin
bazı tarih metinlerinde Hz. Âdem’den başlayan peygamberler ve halifeler tarihini
adeta Kanunî’ye doğru akan bir nehir olarak tasvir eden nübüvvet/hilafet merkezli
tarih yorumlarıyla birlikte ele alındığında Kanuni döneminin meşruiyet araçları
ve evrensel imparatorluk tahayyülü açısından oldukça zengin verileri içerdiği
anlaşılmaktadır. Bu değerlendirmelerin Kanuni’nin çağdaşları Şah Tahmasb ile
Şarlken (V. Karl) etrafında şekillenen tahayyüllerle mukayesesi dönemin ruhunu
anlamak bakımından ilginç sonuçlar ortaya koyabilir.
Tufan Buzpınar’ın Hilafet ve Saltanat başlıklı ve Hilafet ve Saltanat: II. Abdülhamid
Döneminde Halifelik ve Araplar isimli kitabını merkeze alan ikinci sunumu hilafet
meselesinin, Osmanlı ve İngiliz arşiv kaynaklarına dayalı olarak II. Abdülhamid
döneminde özellikle Arap memleketlerindeki yansımalarına odaklandı.

‘‘

Meselenin 1720’lerden

itibaren gündemde
olması Buzpınar’a

göre, “Osmanlıların
hilafet kurumuna 1774
öncesinde büyük

önem atfetmediği”
yönündeki yaygın
kanaati yanlışlamaya
yetmektedir.
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İlk sunumunun bir devamı olacak şekilde özellikle 1720’lerden itibaren Afgan-İran
savaşı neticesinde Sünnî Afganların İran’a tahakküm kurmaları birbirine komşu iki
halifenin varlığı meselesini gündeme getirmiş ve Osmanlı idaresi kendi sınırında ikinci
bir halifeye asla izin vermeyeceğini ilan etmek suretiyle evrensel hilafet anlayışını
sürdürmeye devam etmiştir. Aynı anlayış 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’nda
da sürdürülmüş, Kırım Tatarlarının bağımsızlığı meselesinde “içtima-ı halifeteyn”
yani aynı zamanda iki halifenin mevcudiyeti ihtimaline şiddetle karşı çıkmıştı.
Meselenin 1720’lerden itibaren gündemde olması Buzpınar’a göre, “Osmanlıların
hilafet kurumuna 1774 öncesinde büyük önem atfetmediği” yönündeki yaygın
kanaati yanlışlamaya yetmektedir.
Mamafih II. Abdülhamid’in saltanatının ilk yılından itibaren Osmanlı hilafetinin
meşruiyetine dair bir muhalefet ortaya çıkmış özellikle Osmanoğullarının Kureyş’e
mensubiyet şartı tartışmaları hilafetin kurumsal bir hüviyet kazandığı Kanun-i
Esasî’nin ilanına koşut bir şekilde İngiltere’de başlamıştır. Padişah’ın endişelerini
arttıracak şekilde tartışmalar hızla Araplar arasında da yayınlık kazanmıştır. Bunu
takiben 1882 yılında Mısır’ın işgal edilmesi II. Abdülhamid’de hilafetin İngilizler
tarafından Arap topraklarına nakledileceği fikrini doğurdu. Bu durum aynı zamanda
padişahın Osmanlı hilafetinin devamını Arapların yaşadığı toprakları elde tutmakla
doğrudan alakalı olarak görmesine sebebiyet verdi. Bu sebeple padişah bir yandan
Arap eşrafıyla sıkı ilişkiler geliştirmeye çalıştı ve aralarında Şeyh Zâfir, Ebülhüda
Sayyadî ve Seyyid Fazl gibi isimleri İstanbul’da davet ederek bu kişilerden kendisinin
halife olarak imajını kuvvetlendirmede istifade etti. Bu dönemde başta Suriye
olmak üzere mezkûr coğrafyaya dini, siyasi ve ekonomik yatırımların yapılması
da benzer kaygıdan kaynaklanmaktadır. Keza Filistin meselesine verilen hususi
ihtimamın da bu çabanın bir uzantısı olduğu anlaşılmaktadır.

