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K

üresel ağ operasyonlarına hizmet eden bir ticari kuruluş olan
GSMA’ya göre, bugün 7.22 milyar aktif cep telefonu vardır.[1]
Yaşayan 7.442 milyar insanla[2] kıyaslandığında modern toplumda cep telefonlarının her yerde mevcut olduğunu dile getirmeye bile gerek yoktur. Bu, internete erişen herkesin (varsayımsal olarak) birbirleriyle anında iletişim kurabildiği anlamına gelir.

Özerk bilginin yapısal değişimi ile sonuçlanan bu durumu medya teorisyeni Steven
Johnson, “hiyerarşinin ve merkez kontrolünün söz konusu olmadığı akışkan, dinamik yapılara” dayanan, internetin daha eski bir biçimi olan ARPANET tanımı ile
açıklar.[3]
“İnternet, yaşam, gözetim, üretim ve organizasyon biçimi olarak çevrimdışı da devam eder.”[4] Instagram, kullanıcıların, hayatlarını belgeleme; hayatlarında neler
olup bittiği konusunda, takipçilerini güncelleme ihtiyacı nedeniyle çevrimdışı bir
yaşam biçimi olarak da sürer. Aynı zamanda beğeni ve yorumların para birimi gibi
kullanıldığı, “öz saygısı ve odaklanışı; sosyal medya tarafından kabul edilme, istenme ve arzu edilme olarak tanımlanan” ilgi çekme üzerine inşa edilmiş bir toplum oluşturan bir sistemdir.[5]
Bunun nedeni, Kent Berridge’in araştırmasının da ortaya koyduğu gibi, sosyal
medya platformunun iki adımdan oluşan bir istek ve beğeni döngüsünü etkin hale
getirmesidir. İstek, dopamin üretirken; beğeni sistemi ise bir opioid etkisi yaratır.
Kullanıcıyı paylaşım yapmaya sevk eden şey istektir, beğeniyse tatmin yaratır.

[1] Boren, Z. (2018). There are officially more mobile devices than people in the world. [online]
The Independent. Available at: http://www.independent.co.uk/
life-style/gadgets-and-tech/news/there-are-officially-more-mobile-devices-than-people-in-theworld-9780518.html
[2] data.worldbank.org. (2018). Population, total | Data. [online] Available at: https://data.
worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
[3] Johnson, S. (2013). Future Perfect: The Case For Progress In A Networked Age. London:
Penguin.
[4] E-flux.com. (2018). Too Much World: Is the Internet Dead? - Journal #49 November 2013 e-flux. [online] Available at: http://www.e-flux.com/journal/
49/60004/too-much-world-is-the-internet-dead/ [Accessed 16 Mar. 2018].
[5] Greater Good. (2018). How Smartphones Are Killing Conversation. [online] Available at:
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/
how_smartphones_are_killing_conversation [Accessed 16 Mar. 2018].
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Ayrıca dopamin etkisi opioid etkisinden daha güçlü olduğundan kullanıcı hep daha fazlasını ister ve böylece daha fazla
paylaşımda bulunur. Medya satın alma şirketi RadiumOne’ın
Avustralyalı tüketiciler üzerindeki araştırmasına göre, yaptığımız her beğeni, gönderi ve paylaşım ile bir beklenti yaratır ve
bu yüzden paylaşım yoluyla kendilik kavramımızı geliştirme
ihtiyacı duyarız.[6] Bu nedenle sosyal medya “bir değiş tokuş
olarak iletişim vaadini yerine getirir; karşılık vermeyi engellemek yerine cevap talep eder”[7] Dolayısıyla daha fazla gönderi
yayımlamak, dopamin özleminden doğan bir sohbet biçiminde
kazanılan sosyal paraya karşılık gelir.

Ancak yine de bu açıklama, Tate’in Instagram sayfası bir paylaşım ortamı olmadığı için Adorno’nun “kültürün tarafsızlaşması” görüşünü pekiştirir.
Bir ziyaretçinin görüntüyü kaydırarak beğeni ve yorum yapabileceği veya takip edebileceği bu sayfa, her durumda Tate’e
aittir. Bilginin özerkleşmesi, her Instagram sayfası bir fabrika
üretim hattına benzerse kaçınılmazdır. İnsanlar devamlı içerikle beslendiği için, birden fazla Instagram sayfasını takip edebilirler. Dışarıya sürekli bir içerik akışının olması, kullanıcının
‘harvest of the quiet eye’ eserini görmeyi tercih edip etmemesini etkiler. Dolayısıyla ‘takip etme’, ‘X’in takipçisi olarak ‘gönderdiğiniz her şeye körü körüne bakacağım’ anlamına gelir. Bu,
çok tanrılı izleyiciyi tarafsız hale getirerek Tate’in iradesi altına
alır; çünkü sinemanın diğer türevleri gibi, internette “bakmak,
emek harcamaktır.”[10]

Müzeler, insan davranışındaki bu tür değişimden çıkar sağlamalarına izin veren şartlanmışlıklardan bir bakıma yararlanır.
Buna, #tatemodern etiketi altında yayımlanan yaklaşık 695.000
fotoğraf örnek gösterilebilir. Bu, müzeye izleyici kitlesini genişletme ve daha geniş bir sanatsal tartışma ortamı yaratma
olanağını verir. Baudrillard’ın “karşılıklı bir konuşma ve bir
tepki alanı ve dolayısıyla bir sorumluluk olarak” kitle iletişim
araçları üzerine yazdığı yazıları buna benzerdir.[8] Burada sözünü ettiği sorumluluk, Instagram kullanımına gömülü “istek”
ve “beğeni” sistemi tarafından teşvik edilir.

Amerikalı sıradan bir yetişkinin, ayda yaklaşık 86 saatini telefonda geçirdiği[11] gözlemlendiğinden, “insanların hayatlarını
yaşama şekli [aslında] müzede gerçekleşir”.[12]
Müzenin mesajlarını daha da yaygınlaştırmasına olanak sağlayan kitle iletişim araçlarının, halkı bariz olarak uyuşturduğunu
dikkate almaksızın; hesaplı belirsizliği kullanarak, canlandırıcı
bir değişim için kültürel bir hızlandırıcı olma hedefini başarıyla yerine getirdiği anlamına gelir.[13] Burada sözü edilen
belirsizlik, internet yayımlarının ve oluşturulan verilerin genişlemesiyle artan olasılıklar karşısında, internetin belirsizliğiyle
bağlantılıdır.

Bu nedenle Tate’in bizzat kendisi, internetin çevrimdışı da devam etmesinin bir sonucu olarak, sadece orada bulunarak “salt
bir kültür merkezi tarafından yansıtılmaktan ziyade, etkinleştirilmiş değişen kültürlerin ritminin sürekliliğini”[9] sağlar. Buna
ek olarak aynı görev, kendi Instagram sayfaları tarafından da
yerine getirilir. Arşivlerinden alınan yaklaşık 1500 sanat eserinin fotoğraflarından oluşan ‘@tate’ sayfası, ‘çeşitli ortamlarda
farklı içeriklerin’ 2 milyon takipçiye ulaştırıldığı bir seridir. Her
fotoğraf, sanat eserinin ne hakkında olduğu ile ilgili kısa bir
açıklama ve yaygın bilgi ile yayımlanmıştır.

IBM’e göre, bugün dünyadaki verilerin %90’ı son iki yılda
oluşturulmuş ve böylece, insanların tüm verileri işleyemeyeceği ve daha da kötüsü aşırı bilgi yüklemesine maruz kalabileceği
için, bilginin sadece süper bilgisayarlar tarafından işlenmesi
olanaklı hale gelmiştir.[14] Yeni web siteleri, yeni olasılıklar
ve her tıklamayla beliren pop-up gönderilerin neden olduğu
veri artışıyla meydana gelen aşırı bilgi yüklemesi, internetin
çevrimdışı yaşama yayılması için başka bir yol yaratır. Hangi
bağlantıya tıklayarak, nereye gideceğine karar vermek kişiye
kalmıştır.

Bu, André Malraux’un “Duvarsız Müze” fikrinin edimselleşmesidir. Birçok insan için eser hakkındaki bilginin sadece
parmaklarının ucunda olması, eserin konusunu kavramanın
daha kolay bir yolu olacaktır. Ayrıca Theodor Adorno, “Valery
Proust Museum”daki müze eleştirisinde, “[Müze] kültürün tarafsızlaşmasına tanıklık eder” diye belirtir; çünkü sanat eserinin sunulduğu alan, izleyicinin eser hakkındaki anlayışını içsel
olarak etkileyecektir.

Bu da hayatı daha istikrarsız ve öngörülemez bir hale getirir.
Bir Google araması ile oluşan ‘bilgi kirliliği’ ile kullanıcı 0,28
saniyede gelen 4.140.000 sonuçla, aşırı yüklenir. Sayfada okuduğu ilk gönderi: Oxford Sözlüğü tarafından “çok fazla bilgi
veya veriye maruz kalma” durumudur. Bu durum, “bir sistemdeki girdi sayısı işlem kapasitesini aştığında” gerçekleşir.[15]

Instagramda her yayımın boş bir sayfa olması, gerek duyulan
tarafsızlığı sağlayarak kullanıcının kendi düşünce yapısını görüntülerle oluşturmasına imkân tanır.
Bu, sanatçı Jerry Shaw’ın “görsel işitsel veriye... geniş bir seyirci topluluğu tarafından bağlanılması durumunda... dijital
olarak yapılandırılmış bir organizasyona imkân veren... bir
paylaşım ortamı olması gereken…” sanal müze görüşüne uyar.

[10] Beller, J. (2012). The Cinematic Mode of Production. Lebanon:
Dartmouth College Press.
[11] comScore, Inc. (2018). Mobile Matures as the Cross-Platform Era
Emerges. [online] Available at: https://www.comscore.com/Insights/Blog/
Mobile-Matures-as-the-Cross-Platform-Era-Emerges
[12] Lohr, S. (2018). The Met and Other Museums Adapt to the
Digital Age. [online] Nytimes.com. Available at: https://www.nytimes.
com/2014/10/26/arts/artsspecial/the-met-and-other-museums-adapt-to-thedigital-age.html
[13] Diers, M. (2013). Hans Ulrich Obrist. Think like clouds. New York:
Badlands Unlimited.
[14] Loechner, J. (2018). 90% Of Today’s Data Created In Two Years.
[online] Mediapost.com. Available at: https://www.mediapost.com/
publications/article/291358/90-of-todays-data-created-in-two-years.html
[15] Gross, B. (1964). The managing of organizations. New York: The Free

[6] ama.org. (2018). Social Media Triggers a Dopamine High. [online]
Available at: https://www.ama.org/publications/MarketingNews/Pages/
feeding-theaddiction.
[7] e-flux.com. (2018). What Is the Social in Social Media? - Journal #40
December 2012 - e-flux. [online] Available at: http://www.e-flux.com/
journal/
[8] shmacek.faculty.noctrl.edu. (2018). [online] Available at: http://
shmacek.faculty.noctrl.edu/Courses/MediaCritSyllabusSPR2_files/19baudrillard-03.pdf [Accessed 16 Mar. 2018].
[9] Diers, M. (2013). Hans Ulrich Obrist. Think like clouds. New York:
Badlands Unlimited.
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Bu, Claire Bishop’un, Zoe Leonard’ın “Yine de görüyorsun ki
buradayım” adlı, 2008 tarihli, Niagara şelalelerinin 4000 kartpostalından oluşan ve çoğunlukla eBay’den satın alınan bir yapıtı ile ilgili tanımlamasına benzer.

“metin ayrıştırma”mıza neden olmaktadır.”[18] Belirgin bir
koşutluk, bilişimsel bilimlerde, bir ayrıştırıcının ya da yazılım
bileşeninin bir verinin yapısını oluşturmak için, veri aldığı ayrıştırmanın kullanımında vardır. Bu, bilgilere randımanlı bir
şekilde erişmeye odaklanan veri sıralama yöntemidir ki “verileri başka bir dile kolaylıkla çevirmek için daha küçük öğelere
ayırmak” anlamına gelir.[19]

“Dört bin kartpostalın hepsini algılamak olanaksız olduğu için,
akıllı telefonlarımızdan haber ve eleştirilere göz atarken, adeta
ateş ediyormuşçasına sıyıran bir hızla ekranı kaydırırız.”[16]
Bishop’un burada sözünü ettiği olanaksızlıklık, yalnızca bir saniyede 38 katrilyon işlem yapma hızına sahip olan insan beyninin bunu yapamamasıyla ilgili değildir, ki, dünyanın en güçlü
süper bilgisayarı Blue Gene bile bunun % 2.02’sini gerçekleştirebilir (2009).[17] Burada asıl kasdettiği şey, dijital teknolojinin etkileri ve insan davranışlarını nasıl değiştirdiğidir.

Nicholas Carr, bu duruma, 2008’de yayımlanan ünlü “Google
bizi aptallaştırıyor mu?” isimli makalesinde, “Zihnim, şimdi
Net’in yaydığı biçimde; süratle hareket eden parçacıkların akışı içinde bilgiyi kavramayı umuyor. Bir zamanlar sözcüklerin
denizinde bir scuba dalgıcıydım. Şimdi jet ski üzerindeki bir
adam gibi yüzey boyunca vınlıyorum”[20] diyerek gönderme
yapmıştır. Dolayısıyla bu durumda, bilgiyi ayrıştıran ve daha
kolay erişim sağlayan net’tir, çünkü aşırı bilgi yüklemesinin
yan etkisi olan dış kaynaklı hafıza kullanımının bir süreci olarak kullanılır.[21]

Şair ve Ubuweb’in kurucusu Kenneth Goldsmith’e göre, ‘hızlı
kaydırma’ şeklindeki görme biçimi olan ‘yeni okunaksızlık’,
gözlerimizin önünden geçen tüm bilgileri kavrayabilmek için
okumaktan çok çözümleme dilinin, iki elemanlı işletimi [olan]

Ancak ne aşırı bilgi yüklemesi ne de dış kaynak kullanımı 21.

Press of Glencoe.
[16] Artforum.com. (2018). DIGITAL DIVIDE: CONTEMPORARY ART
AND NEW MEDIA. [online] Available at: https://www.artforum.com/
print/201207/digitaldivide-contemporary-art-and-new-media-31944
[17] Greenemeier, L. and Greenemeier, L. (2018). Computers have a lot
to learn from the human brain, engineers say. [online] Scientific American
Blog
Network. Available at: https://blogs.scientificamerican.com/news-blog/
computers-have-a-lot-to-learn-from-2009-03-10/.
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[18] Goldsmith, K. (2003). Day. Great Barrington, MA: The Figures.
[19] parsing?, W. (2018). What is parsing?. [online] Stackoverflow.com.
Available at: https://stackoverflow.com/questions/1788796/what-is-parsing
[Accessed 16 Mar. 2018].
[20] Carr, N. (2018). Is Google Making Us Stupid?. [online] The Atlantic.
Available at: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/isgooglemaking-us-stupid/306868/
[21] Sparrow, B., Liu, J. and Wegner, D. (2018). Google Effects on
Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips.
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yüzyıla özgüdür. Plato der ki: “Eğer insanlar [bu kitabı] öğrenirse, ruhlarına unutkanlık tohumu ekilecek, hafızayı kullanmaya son vereceklerdir, çünkü onlar yazılı olana güveneceklerdir, artık hatırlanacak şeyleri kendi içlerinde değil, dışsal
işaretlerde arayacaklardır.”[22] Bu nedenle asıl soru ‘neden
internet kullanıcısı bilgi ayrıştırıyor?’ olmalıdır. MIT’de görevli sosyolog Sherry Turkle, 2015 yılında yapılan bir röportajda,
Amerikalılar’ın %89’unun yaptıkları son sohbet esnasında cep
telefonlarını çıkardıklarını ve % 82’sinin bunun sohbeti kötüleştirdiğini söylediğini açıklamıştır.[23] Turkle, azıcık da olsa
can sıkıntısı yaşama korkusuyla kaçındığımız sohbete kendimizi tamamen vermek zorunda olmadığımız kanısına varmamıza
neden olan cep telefonlarının; dikkatimizi istediğimiz her yere
yöneltebileceğimiz yanılsamasına da neden olduğunu sözlerine
ekliyor.

rüntü izleyiciye Modigliani’yi hâlâ stüdyosunda çalışıyormuş
gibi izleme olanağını verir. Stüdyonun içindeki objeler 3D
modelleme programları kullanılarak inşa edilmiş ve stüdyonun
içine sanatçının kullandığı şekilde yerleştirilmiştir. Görüntünün
amacı müze ziyaretçilerine eserlerin yaratıldığı ortamı göstermektir. Böylece sergiyi tarihsel bağlam içine yerleştirmek,
Song Hanedanlığı döneminde Güney Çin’de sürgün ortamında
şair Li Qingzhao’nun tüm eserlerini daha iyi anlamamızı sağlayan yöntemle aynı işlevi görür. Tate’deki Dijital İçerik Bölüm
Müdürü, Hilary Knight tanıtım videosunda[28] şöyle der: “Onu
okuduğunuzda veya yalnızca iki boyutta baktığınızda elde edemeyeceğiniz sezgisel bir anlayış elde edersiniz.”
Dolayısıyla, psikolog ve araştırmacı Dr. Linda Papadopulos’un
evlerimiz ve yaşam alanlarımızın kişiliklerimizi sergilediğine
dair bulguları ile uyumlu olarak; Modigliani’nin nasıl ve nerede çalıştığını ve uyuduğunu gören izleyici, onun sanatçı yönüyle daha derin bir ilişki kurabilir. VR’dan gelen bilgileri kavrarken eser hakkında istendiği biçimde daha fazla bilgi sahibi
olması sağlanan ziyaretçi, VR odasından çıkınca dikkati başka
yere yöneleceği ve 100 tablodan kaynaklanan aşırı bilgi yüklemesine maruz kalacağı için onu işlemekte hâlâ başarısızdır.

Belki de bu Robert Louis Stevenson’un ‘Dr. Jekyll ve Mr.
Hyde’ın Tuhaf Hikâyesi’nde Mr. Hyde’ın örnek olarak gösterildiği gibi sürekli olarak yüksek dopamin arayan Jungcu
“alt benliğimiz”dir[24] ve bu dürtüyü (dopamini) besledikçe,
kendimizi daha az kontrol eder hale geliriz. Bundan dolayı
Microsoft’un bir çalışması, ortalama insanın artık bir akvaryum
balığından daha düşük bir dikkat aralığına sahip olduğunu ortaya koymuştur.[25]

Cep telefonlarını takip eden internet kullanımının davranışımızı ve yaşam şeklimizi değiştirdiği artık apaçık ortadadır. VR
başlığın kullanılması, müzenin izleyiciyi telefonuyla meşgul
olmaktan alıkoyarak, görüntü boyunca izleyicinin dikkatini
toplamasını sağlar. Internet bir yaşam biçimi olarak çevrimdışı
da devam ettiği için bu, insanların görüntüde verilen tüm bilgileri kavradığı anlamına gelmez. Verilerin hâlâ bir görüntü aracılığıyla aktarılması nedeniyle, Lev Manovich’in “Erktekelci
İnteraktiflik Üzerine” zihinsel düşünme süreçleri hakkındaki
görüşleri, görüntünün kendisinin bir eleştirisi olarak ortaya
konur.

Bu nedenle teknoloji insan doğasını değiştirmemiş, ancak insanların daha dürtüsel olmasına yol açmıştır. Sonuç olarak,
Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi patoloji uzmanı Bruce
Friedman’ın da birçok çevrimiçi kaynaktan metinlerin kısa bölümlerini tarama şekliyle eş anlamlı olan bir “stakkato” niteliği
düşüncesini benimsediği gibi, bir şeye dikkatimizi verdiğimiz
8 saniye boyunca, bilgileri ayrıştırırız ve başka bir sayfaya geçmeden önce mümkün olduğunca hızlı bir şekilde metin ile ilgili
genel bir bakış elde etmeye çalışırız.[26]
Yaşam sistemimizdeki bu değişimlerle, Müzeler Birliği’ne göre
kısmi rolü “eğitime katkıda bulunmak” olan müze[27], çağdaş
izleyiciye bilgiyi daha elverişli bir şekilde nasıl sağlanması gerektiğini, uyarlamak zorunda kalmıştır.

Manovich, ‘etkileşim’ süresince bir başkasının belirli bir durumla ilgili çağrışımlarının peşinden gitmemiz nedeniyle kendi
öznel görüşlerimizi oluşturamadığımızı ve bunun da başkasının
düşüncesini kendimizinki sanma yanılgısıyla sonuçlanmasıyla
belirli bir eser hakkında ortaya konulabilecek kişisel çağrışımlarımızı yitirdiğimizi savunur. Benzer bir şekilde, filozof
Theodor Adorno “Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken”de,
medyanın kendi kararlarını verebilecek özerk bireylerin gelişimini engellemek için kullanıldığını yazar. “Aktif düşünce uzaklık gerektirir, bu içinde olmayla çelişkili bir durumdur”[29] bu
nedenle görüntüyü duraklatma, şöyle bir mesafeden bakma,
bilgiyi işleyip kendi sonuçlarına varma imkânına sahip olmayan izleyici; kendisine bilgi iletilirken onu kavrayışıyla bir bakıma, ‘jet ski üzerindeki kişi’ye dönüşür.

Bunun sonuçlarından biri, Tate Modern’de her biri bir HTC
Vive Sanal Gerçeklik (VR) başlığıyla donatılmış, 2 sıra halinde, karşılıklı 5 sandalyeyle belirlenen bir odada, Amadeus
Modigliani’nin retrospektifinin gördüğü yoğun ilgidir. Bu gö[22] Plato, Bloom, A. and Kirsch, A. (n.d.). The Republic of Plato.
[23] Greater Good. (2018). How Smartphones Are Killing Conversation.
[online] Available at: https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_
smartphones_are_killing_conversation
[24] Abrams, J. and Zweig, C. (1991). Meeting the shadow. Los Angeles,
Calif.: J.P. Tarcher.
[25] Earnest L. Williams, J., Benton, D. and INSTANT-Series, T. (2018).
Microsoft Attention Spans Research Report | Attention | Advertising.
[online] Scribd. Available at: https://www.scribd.com/document/265348695/
Microsoft-Attention-Spans-Research-Report
[26] Carr, N. (2018). Is Google Making Us Stupid?. [online] The Atlantic.
Available at: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/isgooglemaking-us-stupid/306868/
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Böylelikle izleyicinin bilgiyi kavramak için uyum sağlama şeklinden dolayı, müze ziyaretçisi “güçlülerin kudretini arttırmak”
için bir araç haline gelir.[30] Müze ile ziyaretçi arasındaki bu
ilişki belki de Platon’un Mağara Alegorisi’nde kendini tekrarlar. Burada mahkûmlar mağaranın duvarına yüzleri dönük, di[28] YouTube. (2018). The Making of Modigliani VR: The Ochre Atelier.
[online] Available at: https://www.youtube.com/watch?v=CdYLscE6kE0
[Accessed 16 Mar. 2018].
[29] Lopes, D. (2010). A philosophy of computer art. London: Routledge.
[30] Adorno, T. and Bernstein, J. (2010). The culture industry. London:
Routledge.
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ğer uçtaki ışığı görmelerini engelleyecek şekilde zincirlidirler
(öznel gerçeklikleri).

üzerindeki insan eylemleri çevrimiçi izleyici için, yeni gözlemcinin yokluğunda eşdeyişle varsayımsal olarak hiçbir şey
çevrim içi olarak yayımlanmaması durumunda, sonsuz olanaklı
şekilde hareket eden elektronlar olarak görülmeli.

Gölge ustaları tarafından duvara yansıtılan (zorla yedirilen)
gölgeler, öznel gerçeklik ve özerklik denizine dalmalarının engellenmesi nedeniyle, kendilerine ait olmayan ve kendilerini
kurtaramadıkları sahte gerçekliğe inanan insanlar içindir.

Hawthorne etkisine göre insanların davranışları gözlemlendiklerinde değişir, bu nedenle kendileri ve birbirleri tarafından
filme alındıklarında, dalgalardan parçacıklara dönüşen elektronlar gibi değiştiklerine dikkat çekmek gerekir. Dolayısıyla
çevrimiçi gönderilmiş olan, aslında olmakta olanın çarpık bir
yanılsamasıdır.

Tate’deki Turbine Salonu’nda izleyici, görünüşe bakılırsa,
farklı bir deneyimden etkilenir. Bir İki Üç Sallan! Turbine
Salonu’ndan geçen ve binanın güneyine kadar devam eden
turuncu bir salıncak çizgisidir. Danimarkalı ortak sanat girişimi SUPERFLEX, “iki insanla birlikte sallanmanın tek başına
sallanmaktan daha büyük bir potansiyele sahip olması” nedeniyle bizi, “bu potansiyeli birlikte gerçekleştirmeye” çağırır.
Eser, izleyicileri Birleşik Krallık banknotlarının renklerinden
yapılan bir halı üzerinde, yerçekiminin bir sonucu olarak sallanırken yaşamlarında onları güdüleyen şeyi düşünmeye davet
eder. Ancak, sallanma eylemi kullanıcıya VR kullanımıyla aynı
sorunları çıkarır.

Kameranın gördüğü şey çevrimiçi yayınlandığı için gözlemci
aynı zamanda çevrimiçi olarak aktif olan kişi ise o zaman katılımcının davranışları devamlı değişir. Çünkü internet ile bağlantı olduğu sürece, gözlemleniyor olma duygusu kişiyi terk
etmeyecektir.
Dolayısıyla müze ve sanatçı, izleyicilerin narsisizmini onlara
karşı kullanır ve onları bir baskı ve korku döngüsüne hapseder;
böylece, medyatik teşhir ve daha fazla beğeni kazanımı yoluyla
onu sermayeye çevirirken, daha fazla ‘para birimi’ elde eder ve
güçlünün kudreti artmış olur.

Eserin kuşatıcı niteliği, eserden bir adım dışarı çıkıp duvardaki bilgilendirici metni okumaya başlayıncaya kadar, gayret
gerektiren düşünmeyi bir şekilde engeller, ki örneğin bir Tate
Late Uniqlo etkinliği binayı bir grup insanla doldurduğundan 26 Ocak 2018’de ziyaretçilerin çoğu metni okumamıştır.
Dolayısıyla, izleyicinin eseri anlaması için diğer katılımcıların
gölge ustasının (sanatçı/kurum) istediği şekilde hareket etmesi
gerekir. Bu nedenle katılımcılar eserin deneyimlenmesinde, kapitalist kültürel üretim tarzında olduğu gibi vazgeçilmez dişli
çarklar haline gelir.[31]

Instagram gibi sosyal medya platformları, dopamin ve opioid
benzeri etkinin yaratılmasına olan bağımlılığımız iyi bilindiğinden, beklentilerimizin karşılandığı bir sohbet ortamı yaratır.
Bu da Müze’nin fabrikasyon bir kültürel üretim biçimiyle halk
üzerindeki etkisini artırdığı sosyal medya etkinliği kanalıyla
kendisine değer biçen bir toplumun ortaya çıkmasına yol açar.
Bu, yüzyılımız için hiç de yeni olmayan bir bilgi yüklemesi
yaratır. Böylece “yeni okunaksızlık”, dikkat aralığımızı bile etkilemiş olan dijital teknolojilerin ve internet kaynaklı bilgilerin
girişinden kaynaklanmış olur. Cep telefonlarıyla olan ilişkimiz
hayatımızı değiştirdiği için Tate Modern çareyi, kişiyi içine
‘hapsederek’, telefon kullanımını ya da dikkat dağınıklığını engelleyen VR kullanımında buldu.

Son söylenen müzenin yeni halinin bir “sosyal fabrika” haline
gelmesiyle ilişkilendirilebilir. Tate binası eskiden elektrik santrali olduğu için bu oldukça ironiktir. Bu tür müzelerde “duyular
yapıtların içine çekilir, medya izleyicilerin estetik yetileri ve
imgelem uygulamaları üzerinden çıkar sağlar.”[32] İzleyicinin
estetik yetileri ve imgelemi, Instagram ve diğer sosyal paylaşım sitelerinde “hey, ben oradaydım ve tüm arkadaşlarımla
birlikteydim” söyleminin gösterdiği, hayatlarını belgeleme şekillerinin içine yerleşmiştir. Böylelikle eser, insanlar salıncakta
kendilerini belgelemeye başladığında, narsisizmin, çağdaş toplumu yönlendiren bir güç olduğunun altını çizerek etki alanını
genişletir.

Bunun, izleyicinin öğrenmesine yardımcı olmadığı ve onu müzenin görüşünün esiri olmaya yönelttiği için daha fazla sorun
yaratması beklenebilir. Ancak bu sorunlar her zaman, her yerde mevcut olup, günümüz müzelerinde kaçınılmazdır, çünkü
toplumu bir “baskı ve korku” döngüsü içine sokarken, medya
görünürlüğünü arttırarak kurumun amacına hizmet eden telefonlar her yerdedir.

Kuantum fiziğine göre, çift yarık deneyinde merceğe bakıldığında parçacık alışılmadık bir biçim alır. Bu deneyle, elektronların, sonsuz kararsız bir dalga formunda bulundukları ve
deneyi izleyen bir gözlemcinin olması halinde ise parçacık durumuna geçtikleri gösterilmiştir. SUPERFLEX’in eserine uyarlandığında; cep telefonu, belgeleme olanakları ve göz benzeri
kamerası nedeniyle gözlemci olarak ele alınmalı ve salıncak

Dolayısıyla müze alanı, müzenin güç kazanmasına yardımcı
olan, toplum üzerinde daha kapsamlı etkilere sahip dijital medyanın toplum üzerindeki etkileri ile uyumlu bir biçimde değişmiştir. Bu nedenle aslında müze değişmemiş, sadece yeni ‘takipçiler’ kazanmak için değişikliklere yanıt vermiştir.

[31] Tate. (2018). Hyundai Commission 2017: SUPERFLEX - One Two
Three Swing! – Press Release | Tate. [online] Available at: http://www.tate.
org.uk/press/press-releases/hyundai-commission-2017-superflex-one-twothree-swing
[32] Steyerl, H. (2012). The wretched of the screen. Berlin: Sternberg P.
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Fatma Aliye
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U

zun yıllar, neredeyse adından hiç söz edilmeyen, son
yıllarda her ne olduysa, adına sıkça rastladığımız
Fatma Aliye Hanımefendi, çok uzaklardan gelerek
Türkiye’nin gündemine oturdu. Hakkında birçok şey söylendi, yazıldı ve çizildi. Eserleri, nitelikleri ve yaptığı çalışmalar gün yüzüne çıktıkça, herkes kendi fikrî potasının içinde
eritmeye çalıştı Fatma Aliye’yi. Birçok konuda “ilk”lerin kadını olmasının yanı sıra, inandığı değerler uğruna ömrünü
harcayan bir kadın kahraman ile tanıştık son zamanlarda.
Barbarosoğlu, yoğun bir emek harcayarak Fatma Aliye’nin
hayatını kaleme almış ve oldukça ses getirmiştir. Hakkında
yazılmış ilk roman türünde biyografi olan “Uzak Ülke”, olayların akışına göre ara başlıklarla isimlendirilmiş. Kitabın iç
tasarımında, Fatma Aliye’nin doğum ve ölüm tarihleri arasını içine alan, 1862-1936 yılları arasında geçen dönemde
meydana gelmiş, önemli tarihi olayların başlıklarından oluşan bölüm geçişleriyle esprili bir hava verilmiş. Yedi yıl çok
yoğun bir araştırma ve gayret neticesinde, ortaya çıkan bu
biyografik roman, “unutulanlar” listesinde olan kahraman
ve aydın “bir kadın”ı daha iyi tanıma fırsatı veriyor okuyucuya. Yazar, günümüz Türkçesiyle, romanın geçtiği dönemin
dili arasında zaman zaman gidip gelmiş. Bu nedenle yazı
dili kısmen ağır olmakla birlikte, akıcı bir üslupla yazılmış.
Roman akışında konudan konuya geçerken, bir özneden
diğerine geçişlerdeki tarz, okuyucunun dikkatini dağıtıyor.
Buna rağmen yazarın roman kahramanıyla bu denli bütünleşmesinin yansıması, okuyucuyu kitap ile bütünleştiriyor.
Roman 344 sayfa olup, baskı ve grafik oldukça iyi. Teknik
açıdan bakıldığında kitabın bütününde, dipnotların ve kaynakçanın olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla yazarın, bu tarihi romanı yazarken hangi kaynaklardan faydalandığı konusunda fikir yürütemiyorsunuz.
Fatma K. Barbarosoğlu’nun asıl eğitimi felsefe üzerinedir. Sonrasında “Tasavvufi Eğitimin Değerlendirilmesi”
başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlayan yazar,
“Modernleşme, Moda ve Zihniyet” adlı teziyle de sosyoloji
doktoru olmuştur. Sosyoloji doktoru, hikâye ve roman yazarı olan Barbarosoğlu, Yeni Şafak gazetesinde yazmaktadır.
Akademik çalışmalarının yanı sıra edebiyat ile de meşgul olmuştur. Öykü ve deneme ağırlıklı birçok kitabı vardır.
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Özet:
Barbarosoğlu’nun kaleme aldığı “Uzak Ülke” adlı Fatma
Aliye biyografisi, iki ana bölümden oluşmakta. İlk bölümünde Fatma Aliye’nin (1862-1936) hayatı, doğumundan
ölümüne kadar bir roman üslubu içerisinde devam ediyor.
Bu bölüm, evlilik çağına gelene kadar Fatma Aliye’nin, bir
genç kız olarak yetiştiği çağın, kendisine nasıl yansıdığına değinilerek anlatılıyor. Özellikle babasının üst düzeyde
bir aristokrat olması sebebiyle, döneminin toplumsal yapısı
ve din, gelenek ve devlet ilişkilendirilmesi göze çarpıyor.
Hayatında önemli rolleri olan kişilerle olan ilişkileri ele alınıyor. Özellikle kendi kızları ve babasının, hayatında ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. İlerleyen bölümlerinde belli
bir fikir olgunluğuna erişen, kadın hareketlerinde öncü, iyi
bir düşünür, yazar, aktivist, iyi bir eş ve iyi bir anne sıfatlarına haiz bir kadın profili karşımıza çıkıyor. Kızı İsmet’in
Katolik bir Hristiyan olmasının Fatma Aliye’de bıraktığı
derin izlere uzunca yer veriliyor. Yaşadığı yüzyıl, Osmanlı
İmparatorluğu’nun en uzun yıllarıdır. Fatma Aliye bu süreçte vatan topraklarında cereyan eden her türlü hareketin
idrakindedir. Bizzat şahit olup yaşadığı, hem özel hayatında
hem de ülkesindeki bu acı olaylar, onu bu yeni ülkeye uzak
eylemiştir. İşte bu duygu ve düşüncelerin çok ağır bastığı
yıllarda, Fatma Aliye Hanımefendi, yazmama kararı alıp
kaleme küsmüştür. Kendini öylesine bu dünyadan soyutluyor ki, yanlışlıkla gazetede çıkan kendi ölüm haberini
düzeltmeleri için bile ailesine izin vermiyor. İkinci bölüm
ise, yazarın kitabı hazırlama ve yazma aşamasındaki yaşadıkları konu ediliyor. Ayrıca Fatma Aliye’nin seminerlerinde karşılaştığı farklı insanlarla arasında geçen olaylar, kâh
güldüren kâh ağlatan anekdotlarla dolu. Bu bölümde yazar,
kendi yaşadığı toplumun içinde, muhafazakâr kimlikli bir
kadın olarak var olmanın mücadelesi ile Fatma Aliye’nin
dönemindeki mücadeleyi örtülü bir şekilde özdeşleştiriyor.
Bazı benzerliklerin olması çok tabii olmakla birlikte, Fatma
Aliye’nin şahsında bir imparatorluğun dönüşüm sancılarıyla, yazarın bireysel mücadelesinin eşleşmemesi gerekirdi.
Barbarosoğlu’nun Fatma Aliye’ye karşı hayranlığı ve onu
tanıma merakındaki samimiyete saygı duymakla beraber,
yazarın Fatma Aliye’ye olan bu ilgisinin yansımasını fazla
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diğeri ise, örgütlenme ve tabana yayılma amacı güden, “kadın
dernekleri”dir. Kadın hareketlerini, en etkili olduğu zemin olan
yazılı basında görüyoruz. Bu hareketin öncü kadınlarının çıkış
noktası ise, eşitlik ve özgürlük kavramlarıdır.
Fatma Aliye, ilk Müslüman Türk kadın romancı unvanı ile
Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘kadın sorunu’nu romanları aracılığı ile tartışan, döneminin çok iyi eğitim görmüş nadir kadınlarından biridir. Aynı zamanda ünlü bir tarihçi, hukukçu ve
devlet adamı olan Ahmet Cevdet Paşa’nın da kızıdır. Hakkında
monografi yazılan ilk kadın unvanına da sahip olan Fatma
Aliye Hanım, ayrıca dünya sergilerine davet edilen, şartları müsait olduğu halde gitmemeyi tercih eden ilk Osmanlı
kadınıdır. Fatma Aliye, daha hayatta iken eserleri, İngilizce,
Almanca, Fransızca ve Arapçaya çevrilen ilk Osmanlı kadın
yazarıdır. Öldükten sonra bile bir ilke imza atan Fatma Aliye
Hanımefendi, 50YTL’lık banknotlarda ismi ve kimliği ile yer
alan ilk kadın olmuştur. Eserleri, 1893’te Chicago’da Dünya
Kadın Kütüphanesi Kataloğu’nda sergilenmiştir.

yanlı buluyorum. Ayrıca yazarın, hem çok yakınında hem de
çok uzağında hissetmesinin yansımaları çelişkili bir ruh halini
de hissettiriyor. Barbarosoğlu, Fatma Aliye’yi “mümin kadın”
sıfatıyla öne çıkarırken, kendi değer yargıları üzerinden, ideal
Müslüman kadın profilini de ustaca Aliye Hanım’ın şahsında
göstermeye çalışıyor. Fakat ‘mümin kadın’ın içindeki sıfatlar,
yazarın kendi değerleri ile örtüştüğünde daha detaylı işleniyor, diğer niteliklere değinilmekle beraber yüzeysel bir geçiş
göze çarpıyor. Fatma Aliye ve dönemi üzerine beyin fırtınası
yapılarak dönem ve kendisi sorgulanıyor. 1862’lerin Osmanlı
toplumundan 1936’ların Türkiye’sine kadar yaşananlar Fatma
Aliye’nin zaviyesinden okuyucuyla buluşuyor.
1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla Osmanlı Devleti’nde
birçok köklü değişiklikler görülmeye başlamış, başta askeriye
olmak üzere eğitim, sosyal ve kültürel hayat çok etkilenmiştir.
Tüm ülke vatandaşlarının eşit hak ve sorumluluklarının olduğu
kabul edilmiştir. Yüzyıllardır sürdürülen devlet ve toplumsal
yapının gelenekleri ve kuralları, toplumun her kademesini farklı bir biçimde etkilemiştir. Bu yenileşme hareketlerinin merkezine kadın ve kadın sorunu oturtulmuştur. I. Dünya Savaşı ve
Balkanlar’daki savaşların sonuçlarının, Osmanlı toplumunda
bıraktığı sosyal yıkım ve felaketlerin etkileri nedeniyle, toplumda kadının fikrine ve beden gücüne ihtiyaç duyulmuş. Bu
tarihten itibaren kadının toplumdaki statüsü ve öncelikle eğitimi sorgulanmaya başlamıştır. Kadınları bazı kurumlarda “memur” ve “çalışan” kadınlar olarak evin dışında görmeye başlıyoruz. Fatma Aliye gibi önder nitelikli aydın Osmanlı kadınları
gazete ve dergi aracılığı ile günlük ve haftalık mesajlarını ilgili
kitlelere ulaştırarak “Kadın Hareketi”ini başlatmışlar. Bu kadın hareketi iki koldan gelişmiş; biri basın, “kadın dergileri”
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Ailesinin engin birikimi, geniş imkânları ve itibarı sayesinde çok iyi bir eğitim gören Fatma Aliye Hanım, bu durumu
en iyi şekilde değerlendirerek, kendisini yetiştirmiş aydın bir
Osmanlı kadınıdır. Çocuk yaşta ilme olan merakı özellikle babasının dikkatini çeker ve bu konuda kendisini teşvik eden,
yüreklendiren bir âlim babanın şemsiyesi altında fikrî altyapısı
temellenir. Arapça, Farsça ve Fransızcayı mükemmel derecede
bilen ve kullanan Aliye, diğer ilimlere de ilgi duymuş, tarih ve
hukuk konusunda babasından özel dersler almıştır. Ağabeyi Ali
Sedat için kurulan evdeki laboratuvar, Fatma Aliye için pozitif
bilimlere geçişin bir aracı olmuştur. Fatma Aliye tüm bu yüksek imkânlar sayesinde çağının ötesinde, sadece kadınlardan
değil, eğitim görmüş erkeklerden bile daha geniş bir vizyona
sahip olur. Yetiştiği dönemde yükselmekte olan Batı kültürü
ile, geçmişteki en üst medeniyetlere ev sahipliği yapmış Doğu
kültürünü, hem coğrafyasıyla hem de tarihiyle harmanlayarak
özümsemiş bir entelektüeldir. Ayrıca, hem hukuk hem de tıp
tahsil etmiş, pek çok konuda yararlı eserler vermiş İlyas Matar
Efendi’nin üç yıl boyunca öğrencisi olmuştur. Babasının fikirleri ve ilmi ışığı altında kendi eğitim yolculuğunu tamamlar. Bu
öğrenci ve öğretmen kimliklerini ömrünün sonuna kadar sürdürürken, bir yandan da tüm öğrendiklerini, yaşadığı dönemin
kadınlarının problemlerini çözmede birer araç olarak kullanır.
Edebiyat dünyasına George Ohnet’nin “Volonté” adlı romanını Fransızcadan Türkçeye çevirerek girer. Çevirisini yaptığı bu
romanı 1890’da “Bir Kadın” adıyla yayımlar. Bu çeviri öylesine düzgün yapılmıştır ki; hiç kimse eserin bir kadın tarafından
çevrildiğine inanmadığı gibi, babası Cevdet Bey veya ağabeyi
Ali Sedat tarafından çevrildiği hükmüne varılır. Ahmet Mithat
Efendi ile beraber yazdıkları “Hayal ve Hakikat”i (1891) de
kendi imzasıyla yayımlayamaz. Nihayet 1892’de yazdığı
“Muhazarat” adlı eserinde kendi ismini kullanan Fatma Aliye
Hanım, 1898’de “Refet”, 1899’da “Udi” ve “Levayih-i Hayat”
ve 1910’da “Enin” adlı romanlarını da kendi ismiyle yayımlamıştır. “Namdarn-ı Zenan-ı İslamiyan” adlı eserinde kendi
fikirlerine paralel, kahraman Türk-İslam kadınların hayatını
anlatırken, buna karşılık Osmanlıda kadınlığın durumunu anlatan “Nisvan-ı İslam”ı yazmıştır. Hayatının mihenk taşı olan,
her şeyden çok değer verdiği babasına yapılan siyasi hücumlara
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cevaben yazdığı “Cevdet Paşa ve Zamanı” adlı eseri ile hem
babasını savunmuş, hem de yaptığı hizmetleri de anlatabilme
imkânı bulmuştur. Bu eserinde, o dönemin aydın bir Osmanlı
kadını gözüyle, II. Meşrutiyet döneminin siyasal, toplumsal ve
sosyal yüzünün değerlendirmesini görmek mümkündür. Kadın
ve kadına ait problemler, o dönemin erkeklerinin kendi anlayışları çerçevesinde tartışılıp ele alınırken, ilk kez bir kadın, yazdığı romanlar ile o güne kadar çizilen kadın profiline alternatif
bir model “kadın tipi” ortaya koymuştur. Bu nedenle Osmanlı
kadın hareketinin en çok iz bırakan ve etkili öncüleri arasındadır. Yaşadığı dönemde, romanları ve diğer çalışmaları ile sadece yaşadığı topraklarda değil, Avrupa ve Amerika basınında da
kendisinden söz ettirmiştir.

Faik Paşa ise yetersiz, okulda öğrendiği kadarıyla kalmış, kendi kendine çaba harcayarak Fransızcasını ilerletmemiş. Karı
koca arasında bilgi alışverişi düşünülecek olsa bile işin tabiatı
gereği “verici” koca olmak lazım gelirken, bu evlilikte öğreticinin kadın olması gibi ters bir durum ortaya çıkmış.”(Mithat,
2011, s.94)

Tanzimat döneminde yetişen Fatma Aliye, “kadın sorunu”nu
temel alan eserlerinde; çoğunlukla kadının toplumdaki yeri,
kadın eğitiminin önemi, aile içindeki ve evlilikteki konumunun önemi gibi konuları işlemiş ve haklarını savunmuştur.
Kadınların sosyal hayata girmeleri konusunda bizzat kendi rol
model olup, Cemiyet-i İmdadiye derneğini kurmuştur. Hilal-i
Ahmer Cemiyeti’nin ilk kadın üyesidir. Balkan ve Trablusgarp
savaşlarında şehitlerin aileleri ve gaziler için yardım toplama
çalışmalarına şahsen katılmıştır. Fatma Aliye Hanım, Kurtuluş
Savaşı sırasında da, Osmanlı kadınlarını mücadeleye destek
vermeleri konusunda yaptığı konuşmalarla yüreklendirmiştir.

“Ama o şikâyet etmedi; iyi terbiye görmüş tüm kızlar gibi, şikâyeti lisanından uzak tuttu. Faik Bey ile arasına kırmızı bir çizgi
çekti. Her insan bir ülkedir. Kendi ülkesinin sınırlarını muhatabı için belirginleştirmek, boynunun borcu idi bundan böyle.
Düşünüyordu. Düşünmek, anlamak demekti. Anlamak demek,
dağılmamak demekti. Dağılmadığı için, Faik Bey ile arasına
çizdiği kırmızı çizgiyi, öfkenin değil saygının çizgisi olarak
koruyabileceğine umudu artıyordu.” (Barbarosoğlu, 2010,
s.63-64)

Fatma Aliye, çocukluğundan eğitim hayatındaki tüm evreler
dâhil olmak üzere, kısmen de olsa erkekler ile bir aradadır.
Babası, ağabeyi ve Ahmet Mithat Efendi gibi yakın çevresindeki erkeklerin rolü, onun hayatında çok etkili olmuşlardır. Ayrıca
ağabeyinin hocalarını ders sırasında dinlemesi ve kendisine
tutulan erkek hocalar da önemli bir göstergedir. Bununla beraber Fatma Aliye’nin fotoğraflarına baktığımızda modern ve
geleneksel tarzı, yerine göre kullanmaktan çekinmediğini görüyoruz. Burada dikkat çeken, Fatma Aliye’nin yetiştiği ortamda, bir anlamda cinsiyet ayrımı yapılmadan, belli şartlarda bir
arada yaşama kültürünü tecrübe etme imkânı bulmuş bir kadın
profili ile karşı karşıyayız. Hem eğitim hem de günlük yaşantısındaki bu yeni ve sıra dışı iklim, Fatma Aliye’nin yetişmesine
zemin hazırlamıştır. Tüm bu ilginin ve desteğin oluşmasından
önce, Fatma Aliye için özel bir eğitim programı yapıldığı söylenemez. Sadece ağabeyi için evde kurulan eğitim ortamından,
Fatma Aliye kendi çabaları ve merakı neticesinde en üst düzeyde faydalanıp dikkat çekince, ailenin yetkin kişileri tarafından
destek verilmeye başlanmıştır.
Fatma Aliye, 17 yaşında kendisinden dokuz yaş büyük Faik
Paşa ile babasının tercihi ve önerisiyle evlenir. Faik Bey ve evliliği düşlediği gibi değildir. Eşi Faik Bey’in Fransızca bilmesi
onu ümitlendirir. Fakat eşinin kendisinden daha az seviyede
Fransızca bildiğini öğrenmesi neticesinde, hayal kırıklığı yaşar.
Bu konuda Ahmet Mithat Efendi şöyle der:
“Fatma Aliye, hiç olmazsa öğrendiği Fransızcayı kaybetmemek
için zevciyle Fransızca konuşmak ihtiyacı ve lüzumunu ortaya
koymuş, bundan da iki tarafın lisanı eşit derecede bilmemesinden dolayı bir fayda sağlanamamış. Fransızca bakımından üstünlük eşi Faik Paşa’da olsa Aliye Hanım bunu nimet bilip sevinecekmiş. Aliye Hanımefendi Fransızcayı pek kolay söylüyor
ve okuyor. Her okuduğunu pekâlâ anlıyor. Hatta yazıyor bile.
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Evliliklerinin ilk dönemlerinde, kitap okumayı sevmediği gibi
kitap okuyan kadınları da sevemeyeceğini bir şekilde eşine ima
eder Faik Paşa. Bu tablo, öğrenmeye âşık Fatma Aliye’ye çok
ağır gelir ve gözyaşlarını içine akıtarak eşi ile arasına mesafe
koyar. Yazar, Aliye Hanım’ın aldığı bu kararla, bundan sonraki
hayatında ilişkilerine yön verecek yeni bir Fatma Aliye’yi de
işaret ederek der ki:

Eşi ile arasındaki bu sessiz gerginlik, ancak on bir yıl sonra,
eşinin kadına bakış açısının değişmesi neticesinde normale
dönmüştür. Şüphesiz bunda, Fatma Aliye Hanım’ın bir kadın
olarak tavrı, bilgisi ve verdiği mücadele etkili olmuştur. On bir
yıl eşinden gizli kitap okumak zorunda kalan Fatma Aliye, yine
kocasının izniyle ilk kitap çevirisini gerçekleştirecektir. Bu çeviri onun hayatında dönüm noktası olacaktır. Çünkü babası, kızının yeteneklerinin çapını ve bilgi birikimini ancak bu sayede
fark edebilecek ve sonrasında ona ders vermeye başlayacaktır.
Zamanla aralarında kültürel sohbetler ve tartışmalar yapacak
seviyeye gelen Fatma Aliye, diğer eserlerini de ardı ardına yazacaktır. Bu arada ağabeyi Ali Sedat Bey de, eşi gibi onun bu
gelişmelerinden pek hoşnut olmamıştır.
Ayşe, Hatice, Nimet ve İsmet isimlerinde dört kız evlat sahibi
olan Fatma Aliye’nin kızlarının her birinin hayatına baktığımızda, Tanzimat Dönemi sonrasının etkilerini birbirinden farklı neticelerle görebiliyoruz. En büyük kızı Ayşe, geçirdiği bir
kaza neticesinde beyin travması yaşar ve ömrü tedavilerle geçer. İkinci kızı Hatice ise ders aldığı hocasına âşık olur, ama ailesi rıza göstermeyince kaçar ve evlenir. Kızlarından Nimet ve
İsmet o dönemde yeni açılan Fransız misyoner okulu Dame de
Sion’da okurlar. Nimet okuldaki hocaların bazı davranışlarından –kiliseye götürülerek zorla ibadet etme mecburiyeti– rahatsız olunca Amerikan kolejine geçer. İsmet okulunda kalmakta
ısrar eder. Okuldaki sörler ile İsmet arasında çok özel bir bağın
temelleri atılmıştır bile. Bu bağın bir daha çözülemeyecek olduğunun, henüz kimse farkında değildir. İsmet ve Nimet yüksek
tahsil için Fransa’ya giderler. Nimet tahsilini bitirip geri döner,
lâkin İsmet geri dönmeyeceğini mektubundaki şu ‘Hürriyet’e
kaçıyorum’ cümlesiyle bildirir. Bir süre gayet mesafeli yazılmış mektuplar aracılığı ile iletişimlerini sürdürürler. Bir süre
sonra bu mesafeye bile hasret kalan Fatma Aliye kızından hiçbir haber alamaz olur. En son aldığı haberde, kızının Katolik bir
Hristiyan olduğunu öğrenir. Bu haberi aldığı anı kendisi şöyle
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ifade eder: “Ölmeden önce ölmek bu herhalde,” der. Bundan
sonra Fatma Aliye’nin çilesi katmerlenerek devam edecek ve
ömrünün sonuna kadar kızını arayacaktır. Babasından kalan
tüm mülkü kızını bulma yolunda harcayacak, ama ne çare ki
onu bulamadan bu dünyadan göç edecektir. Özellikle yabancı
okullarda verilen eğitimin, genç öğrenciler üzerindeki tesirlerine kızları vasıtasıyla şahit olan Aliye Hanım, romanlarında
ve makalelerinde bu konulara, yaşayan biri olarak çok sık temas edecektir. İşte Fatma Aliye, kızlarının her birinde farklı bir
sancının meyvesine bizzat şahit olacak ve hayatı boyunca yüzü
gülmeyecektir. Kızları ile olan imtihanını yazar Barbarosoğlu
şöyle tasvir eder kitabında:
“Ayşe ne kadar öfke ile hatırlanansa, Hatice o kadar çaresizce hatırlanandır. Ah ne ağır imtihanı olmuştu kızlarının!
Ayşe’ninki imtihan mıydı? Hatice ile Nimet kendilerine ait olmayan yüklerin altında. Sonra Nimet’e takılıyor aklı. İsmet’in
en ziyade zarar verdiği Nimet çünkü. “Kardeşi evden kaçan
kız” diye göstermişler Boğaz vapurunda. Nimet’in günahı ne!”
(Barbarosoğlu, 2010, s163)
Yeni ve modern öğretimin en taze sonuçlarını, Fatma Aliye’nin
kızlarında bile böylesine etkili görmek, Tanzimat ve öncesi,
Osmanlı’da öğretim hayatına göz atmayı gerektiriyor. Tanzimat
döneminden önce ve bu dönemde ülkede birçok azınlık ve yabancı özel okullar açılmıştır. 1535’te Kanuni’nin Fransa ile
imzaladığı “Dostluk Antlaşması” ile yabancıların, özellikle
Fransız ekalliyetinin okul açma konusunda cesaretleri artmıştır. Kapitülasyonların sağladığı serbestiye dayanarak 1583’te
İstanbul’a yaşayan Latin Katolikler, çocuklarının eğitimi için
Papa’dan rahip isterler. Bu istek üzerine gönderilen rahipler
Saint Benoit Manastırı’nın yakınlarında ilk yabancı okulunu Osmanlı topraklarında açarlar. Bu okul misyoner rahiplerin Osmanlı topraklarında yaptıkları çalışmalarının ilk ciddi
ürünüdür. İstanbul’da 19 Fransız kız okulu daha açılır. Ayrıca
1871’de Amerikan Kız Koleji açılmıştır.1839’a gelindiğinde bu
okulların sayısı 40’a ulaşır. 1905 yılında, resmi rakamlara göre,
hükümetin Osmanlı topraklarında tespit ettiği yabancı okul sayısı 600 civarındadır. Bu resmi rakamların dışında da birçok
okulun faaliyet gösterdiği bilinir. Bu faaliyetler tüm hızıyla devam ederken, Osmanlı İmparatorluğu dünyadaki bu hızlı değişimi, son anda yakalamanın telaşında ve çabasındadır. İşte bu
zayıf ve gerilemeye yüz tutmuş İmparatorluğun zayıf noktalarından biri eğitim ve öğretimdir. Bu boşluğu fırsat bilen Batı
dünyasının öncü devletleri, kurdukları misyoner okulları ile bir
milletin kaderini değiştirmişlerdir. Devrin duyarlı ve aklı başında olan yetkilileri bu durumu fark edip ilk adımları atmaya
başlar. Açılacak yerli okullara öğretmen yetiştirmek amacıyla
“Darülmuallimat” adlı okulu 1870’de kurarlar. Ve bu adımın
arkası, özellikle II. Abdülhamit döneminde açılan 1500’e yakın
okulun açılması ile gelir. Adeta yabancı okul açma yarışı içinde
olan azınlıkların asıl niyetleri, Kenan Okan’ın, yabancı okullar üzerine olan incelemesinde, İstanbul Alman Lisesi müdürü
Richard Pröyzer’in yaptığı konuşmasında çok açık ifadesini
bulur:
“Türkiye Abdülhamit’in istibdadına nihayet verdiği zaman
muhtelif içtimai sahalarda henüz kaos halinde idi. Bu hal bilhassa Maarif sahasında göze çarpıyordu. İlk mektepler yok
denecek kadar azdı. Tali (ikinci) mekteplerde öyle bir vazi-
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yette idiler ki, çocuklarının tahsillerine ehemmiyet verenler
ya hususi muallim tutmağa veya çocuklarını ecnebi mekteplerine göndermeye mecbur oluyorlardı. O zaman bu ecnebi
mekteplerinde Türkçe tedrisatı çok elim bir vaziyette idi. Bu
dersler birçok ecnebi mekteplerinde isteğe bağlı idi. Şayan-ı
hayrettir ki çocuklarını bu derslere iştirak ettirmeyenler bizzat Türklerdi. Avrupa kitaplarının noktası noktasına Türkçeye
çevrilmiş numuneleri vardı. Bu şartlarda bir çocuğun kalbinde
vatan hissi, vatan muhabbeti, yurt sevgisi ve milli heyecan nasıl
uyandırılabilirdi? Açık söyleyeyim ki birçok ecnebi mektepler
misafirperverliğine mazhar oldukları memlekete hizmet etmeğe hiç ehemmiyet vermiyorlardı. Müslüman öğrenciler de
Hristiyanlar gibi kiliseye zorla götürülerek ibadete zorlanırdı.”
(Okan, K. 1971, s.4)
Osmanlı’nın son dönemlerinde, eğitim ve öğretim sahasının,
kimler tarafından ve nasıl işgal edildiğini ve bu durumun topluma nasıl yansıdığını bilebilmek, o dönemin toplumunu anlamak
açısından önemli diye düşünüyorum. Öğretim ve dolayısıyla
eğitim aracılığı ile bir toplumu, başkalaştırarak ve kendi öz kültüründen uzaklaştırarak, nasıl yabancılaştırıldığının en güzel
örneğini “En uzun yüzyıl” denilen 19. Yüzyıl Osmanlı’sında
çok net görebiliyoruz. Eğitim, konumuzun esasını oluşturmasa
da, sorunsalımızın kaynağına götüren bir etken olduğundan öğretim konusuna daha fazla eğildim.
Ünlü bir yazar, gazeteci ve yayıncı olan Ahmet Mithat “Hayal
ve Hakikat” adlı eseri birlikte yazarak Fatma Aliye’ye önemli bir destek vermiştir. Ahmet Mithat bir adım daha ileri giderek “Bir Muharre-i Osmaniye’nin Neşeti” adlı ilk monografiyi
yazmıştır. Fatma Aliye’nin en büyük destekçilerinden biri olan
Ahmet Mithat Efendi, kadın sorunlarına eğilen ve tartışmaya
açan birkaç önemli isimden biridir. Yenilik hareketlerinin önde
gelen çağdaşları ile zaman zaman ters düşen fikirleri olmakla
birlikte, kadının sosyal hayatta hak ettiği yeri alabilmesi için
çok şey yapmıştır. Mesela kadın-erkek eşitliğine farklı bakar.
Kadının fizyolojik bakımdan erkekten farklı olduğuna inanır.
Bununla beraber kadının sosyal hayatın dışında bırakılmasına
şiddetle karşı çıkar ve çözüm önerilerinde bulunur:
“Kadının toplumda layıkıyla yer alması gerektiğini savunur.
Ahmet Mithat, İslamiyet’in kadına tanıdığı haklar Türk kadınına verilmiş olsaydı, feminizmin Osmanlı toplumundaki
olumsuz etkileri görülmeyecekti, anlayışındadır. Eserlerinde,
İslam Hukuku’nun Batı’ya göre kadına daha çok haklar verdiğini delilleriyle savunur. “(Okay, O. 1979, s. 41-42) Batı’nın
kadına bakışını şöyle dile getirir: “Ayrıca Batı kadınına karşı
gösterilen saygının gerçek olmadığını, bir menfaatin, bir gönül
eğlencesinin olduğunu savunur.” (s.180)
Çağdaşlarından onu ayıran en önemli farkın, referans farkı olduğu kanaatindeyim.
Tüm bu gelişmiş fikirlerine rağmen, Prof. Nüket Esen, “Türklük
Bilgisi Araştırmaları” adlı dergide, Ahmet Mithat Efendi’nin,
geleneksel düşünce yapısına bağlılığına vurgu yaparak onu
eleştirir:
“Bu kitabın ilgi çekici yanı da Ahmet Mithat’ın bu eseri bir
kadın yazarı halka daha iyi tanıtmak için kaleme aldığını söylemesine rağmen, kitapta Fatma Aliye’nin yazar ve kadın hakları savunucusu tarafına hiç değinmemesidir. Bir babanın kızını
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dan kaynaklanan farklı problemlerin olması kaçınılmaz. Fakat
Fatma Aliye’nin yazılarında, kırsal kesimdeki kadından çok
kentli kadına hitap ettiği görülür. Bu ayrımın bilinçli olarak yapıldığını iddia etmemiz zor. Daha doğrusu, bu durumu o günün
şartlarında değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Kadının
sosyal hayattaki yerinin tartışmasının bile yapılmadığı bir düzen içinde öncelik arz etmeyen bir durum diyebiliriz.

anlatması gibi Fatma Aliye’nin ne kadar üstün zekâlı bir çocuk
olduğunu, ne denli meraklı ve parlak bir genç kızlık dönemi yaşadığını anlatır. Kocasının baskısına uzun süre boyun eğmesinden de, geleneklere uyduğu için, adeta sitayişle bahseder. Faik
Paşa’nın eşinin roman okumasına itiraz edişinden bahseden
Ahmet Mithat şöyle der: Faik Paşa romanları yırtıp atmaya kadar bile davranmış. Bu hal Aliye Hanımefendi’nin düşüncelerine uygun düşmemekte ise de pederinden sonra zevcine hürmet
ve itaatle kendisini mükellef bilmesinden dolayı, sesini çıkarmayarak, romanları ortadan kaldırmış.” (Esen, 2000, s.76)
Fatma Aliye, bu romanlarında idealize ettiği güçlü kadın karakterleri aracılığıyla, o günün dönüşüm ve dolayısıyla değişim ile
yüzleşen kadınlarına sosyal içerikli mesajlar vermiştir. Kendi
yetiştiği kültürel ve fikirsel dünyası çerçevesinde görüşlerini
açıklama konusunda cesur davranmıştır. Fatma Aliye’nin eğitim hayatına, okuduğu eserlere ve yazdığı eserlere baktığımızda çok üst düzeyde bir bilinç, birikim ve bu birikimin getirdiği
radikal kararların, önce kendi hayatında uygulamaya konulduğunu gözlemliyoruz. O, bir yanda kendi havuzunda toplanan
bilginin sindirilmesi gayreti içindeyken, diğer yanda yaşadığı
dönemdeki diğer çoğunluğu teşkil eden kadınlara haklarını savunmada, önder olmuştur. Dikkatimi çeken diğer bir husus ise
Osmanlı toplumunda yaşayan her sınıftan kadının sorunlarına,
aynı ölçüde değinmediği veya değinemediği, romanlarındaki
kadın kahraman tiplemelerinden belli oluyor. Köylü ve kentli
kadının ortak sorunları olmakla birlikte, farklı yaşam tarzların-
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Fatma Aliye Hanım, kadınların sorunları için verdiği mücadelede, kadınların temel problemleri olan; kadın-erkek eşitliği,
kadının gerektiğinde çalışabilme özgürlüğü, eğitimi, evlenme şekilleri, çok evlilik, İslam’da kadının yeri, sosyal hayatta görünür bir şekilde rol alabilme ve boşanma gibi konulara
yer vererek romanlarında toplumun tüm fertlerine seslenmiştir. Romanlarındaki kadınlardan da anlaşılacağı üzere; ayakları yere basan, ne istediğini bilen, kendi tercihleri ve kararları ile hayatlarını idame ettiren, tüm bunları gerçekleştirmek
için olağanüstü mücadele eden kahramanlar olarak yer alırlar.
Romanlarındaki genç kızlar ve kadınlar yazarın mesajlarının
merkezindedir. Onların yaşadıkları ortam içindeki sorunlarına
değinirken özellikle evlilik öncesi ilişkiler, aldatılma, yalnızlık,
kadının çalışması, aşk, sanat, evlilik gibi tüm konulara çözüm
odaklı yaklaşımlar dikkat çekmektedir. Kitaplarında kadın sorunlarına çözüm bulmada izlediği fikrî dokunun İslam referanslı olduğunu açıkça görmek mümkün. Bugüne kadar kadınların
meseleleri ile geleneksel bir anlayışla erkekler ilgilenmiştir. İlk
defa toplumsal boyutta, “kadın sorunları” aydın kadınlar tarafından ele alınmaya başlanmıştır. Kendisinden önce babası
Ahmet Cevdet Paşa kadınların sorunlarına İslam kaynaklarına
dayanarak farklı ve modern dünyaya yakın çözümler getirmiş
ve bunları bazı kitaplarında dile getirmekten çekinmemiştir.
Fatma Aliye’nin eğitim sürecinde babasının bu fikirleri adeta
birer yol haritası olmuştur.
Kadınların haklarının elinden alınmasını, İslam Hukuku’nun
gerçek manada bilinmemesine ve uygulanmamasına bağlı olduğunu yer yer vurgular. İyi bir hukukçu ve ‘Mecelle’nin müellifi olan babası Ahmet Cevdet Paşa ile hukuki konularda uzun
çalışmalar yapmış, müzakerelerde bulunmuştur. Bu sebeple,
yazdığı makaleler, romanlar ve incelemelerde görüldüğü üzere
İslam’da kadın hukuku mevzuunda oldukça yetkin görünüyor.
Kadın-erkek eşitliği konusunu, bir çatışma konusu olmaktan
çıkarıp “insan eşitliği” çerçevesinden bakılarak çözülebileceği
kanaatindedir. O dönemdeki modernleşme hareketlerine bakıldığında iki görüş öne çıkmaktadır. Gelenekçiler ve Batıcılar
diye ikiye bölünen bu yaklaşımların birleştiği ortak kanaat “iyi
bir eş” ve “iyi bir anne” olma konusudur. Aliye Hanım’ın da,
romanlarında ve bazı makalelerinde altını çizdiği ve önemle
üzerinde durduğu nokta olan Tanzimat’ın ilanıyla kadınlara verilecek eğitimin niteliği konusu yeni bir tartışmayı beraberinde
getirmiştir. “Kadın Batılı bir tarz içinde mi, yoksa geleneksel
bir anlayış içinde mi eğitilmelidir?” sorusu fikir ayrılığına yol
açmıştır. Fatma Aliye ise geleneksel-modern sentezinde kadının eğitim görmesinden yanadır. Kadının eğitimini önemle
savunur. Bununla birlikte nitelik ve içerik açısından kendi tarihi ve toplumsal değerlerinden kopuk, öykünmeye dayalı bir
eğitimin benimsenmesine karşıdır. Bir toplumun yapı taşını
oluşturan kendi öz değerlerinden uzak eğilimlerin, zamanla
kadına vereceği zararı sık sık dile getirir. Fatma Aliye, Batılı
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eğitim tarzının kadına kültürel anlamda geniş bir vizyon kazandıracağı görüşündedir. Lâkin Avrupa kadınını sadece dış
görünüşü ile taklit etmekten öteye gitmeyen kadınlarla derdi
vardır. Yazılarında ve sohbetlerinde sürekli bu yanlışın altını
çizer. Modernliğin içini taklit ile dolduranlarla mücadele eder
bir anlamda. Kısaca iki kültürün de iyi ve faydalı taraflarının
benimsenmesinden yanadır.
Kadınların eğitilmesi ve istifade edebilmeleri amacıyla yazdığı “Taaddüd-i Zevcat Zeyl” adlı eserinde iyi bir eş ve anne olmanın özellikleri, tarihte örnek olmuş kadınların hayatlarından
verilen örneklerle güçlendirilmiştir. Bu muhafazakâr görünen
anlayışın yanında kadının, daima ekonomik ve sosyal hayatın
bir parçası olması gerektiğini savunmuştur. Aileyi çok önemsiyor ve toplumun en önemli yapı taşı olduğuna vurgu yapıyor.
Modernleşme sürecinde, kadının iyi bir şekilde eğitilmesi ve
insanlığa faydalı nesiller yetiştirebilmesi için bunun zaruri olduğunu savunur. Erkek ve kadın ilişkilerinin de hangi boyutta olduğunu gösteren şu diyalog ilginçtir. Barbarosoğlu’nun
“Uzak Ülke” adlı biyografisinde Fatma Aliye, kadın ve aile
meselelerinde döneminin erkeklerinin fikrî seviyelerinin düşüklüğünden söz ederken kendisiyle mülakat yapmaya gelen
Türkçülüğün öncülerinden Yusuf Akçura ile yazar ve gazeteci olan Fatih Kerimi’ye hitaben ümitsizliğini şu sözler ile dile
getirir:
“Bizim erkeklerimiz Avrupa darülfünunlarında okuyorlar, profesörlük dereceleri alıyorlar, Kant ve Auguste Comte’lardan
daha ileri filozof oluyorlar; yalnız iki konuda fikirleri değişmiyor, olduğu gibi kalıyor. O da tesettür ve taaddüdi- zevcat
meseleleridir. Ne kadar temeddün kazanırlarsa kazansınlar,
Müslüman kadınlarına hukuk ve hürriyet vermeye yanaşmıyorlar. Müslümanlara birden fazla kadın almayı mümkün kılan fikirleri değişmiyor, olduğu gibi kalıyor. İşte bunun için, erkeklerin kadınlar hakkındaki fikirleri düzelmedikçe, bizde erkeklerle
kadınların bir araya gelmesi mümkün olmuyor. Erkeklerimiz
kadınların huzurunda kendilerine hâkim olamıyor. İstanbul’da,
kadınları aralarına, salonlarına kabul edebilecek kaç erkek
vardır bilemem. Lâkin çok az olduklarına şüphem yoktur.”
(Barbarosoğlu, 2010, s.126)
Reformcu bir İslam düşünürü olan Fatma Aliye, günümüz
kadın sorunları konularına kendini adayan düşünür ve aktivistleri de ikiye bölmüştür. Bir kısım, Fatma Aliye Hanım’ın
“feminist” bir kadın yazar ve eylemci, bir kısım da “reformist
İslamcı” bir düşünür olduğu konusunda ısrar ederler. Aslına bakılırsa ilk bakışta her iki anlayış da haklı görünmekle birlikte,
Fatma Aliye’nin fikrî yapısı, hayat tarzı, tercihleri ve hayatını uğruna feda ettiği değerleri hem romanlarında hem de bazı
makalelerinde çok net ve açıkça ifade edilmiştir. Modernleşme
kavramını benimserken, diğer birçok aydın kadından farklı olarak, yerli değerleri dışlamadan nasıl gelişilebileceği üzerinde
çok çalışmış ve bu konu mücadelesinin odak noktasını oluşturmuştur. Dolayısıyla Fatma Aliye’nin fikrî dokusu, hem yaşadığı dönemdeki aydınları, hem de günümüz aydınlarını, kendisi
hakkında bir ikileme düşürüyor doğal olarak. Görüyoruz ki,

Anadolu Aydınlanma Vakfı

14

insanlık tarihi kadar eski, neredeyse her zaman uygulanan bir
“bizden” çatışması Fatma Aliye üzerinde de uygulanıyor günümüz aydınları tarafından. Böylesine zorlu bir dönem ve süreçte, “Bir Kadın”ın verdiği mücadele ve kadınların sorunlarını
çözmedeki o kutsal emek, sadece kadınların değil insanlığın
ortak mirası niteliğindedir. Maalesef bu ayrıştırma kültüründen
Fatma Aliye Hanım da fazlasıyla payını alır. Ayrıca, modern bir
İslamcı aydın olan Fatma Aliye, Cumhuriyet döneminde Harf
Devrimi’ne karşı olması ile de itham ediliyor.
Hem İslamcı ve muhafazakâr bir düşünce yapısına sahip hem
de modern dünyayı dışlamadan, ondan kendi değerlerimizi
kaybetmeden yararlanmayı savunan Fatma Aliye, modernleşmenin ilkesiz bir özgürlük olarak algılanmasından rahatsızlık
duymuştur. Onun muhafazakâr olması, yüzünün Batıya dönük
olmasına asla engel değildir. Aliye Hanım, dinin koymuş olduğu kurallardan taviz vermeyen ve o inanç sistemi içinde hayatını tanzim eden, geleneklere bağlı ve muhafazakâr bir kadın
olarak öne çıkıyor. Dinle asla çatışmayan her türlü modernliği
benimsemeye, hatta savunmaya açık bir anlayışa da sahip.
Ortada sanki iki Fatma Aliye vardır. Biri Aliye Hanımefendi’nin
yakın çevresindeki erkeklerin kurguladığı, onayladığı bir kadın,
diğeri ise Fatma Aliye’nin kendisi. Burada Fatma Aliye’nin karakterinin etkisini de görüyoruz. Oldukça mağrur, şikâyeti bir
zayıflık olarak gören, insanlara mesafeli, aristokrat ve dik duruşundan ödün vermeyen bir yaradılışa sahip olması ilişkilerine
de yansıyor. Dolayısıyla kendi dünyasındaki yenilikleri etrafına kabul ettirirken, incitilmemeye de oldukça özen gösteriyor.
İşte Fatma Aliye’nin bu hassasiyeti, adeta fikirleri ile okuyucu
arasında bir perde oluyor. Fatma Aliye Hanımefendi’nin sosyal
statüsünden dolayı sorun algısının farklı olduğu da söylenebilir.
Özellikle romanlarında kadın sorunlarına yaklaşımında göze
çarpan, sorunları kendi toplumsal, dini ve kültürel değerleri
çemberinde çözmesidir.
Tüm bu niteliklere ve başarılara rağmen, Fatma Aliye’nin yeterince tanınmaması düşündürücü ve üzücü bir durum olarak
karşımıza çıkıyor. Kendisi de babası Ahmet Cevdet Paşa gibi
İttihat ve Terakki’ye karşıdır. Başlangıçta babası Ahmet Cevdet
Paşa, Aliye Hanım’ın hayatında hem yol açan, itibar kazandıran olmakla birlikte, sonrasında babasının fikirlerinin İttihat ve
Terakki’ye ters düşmesi sebebiyle oldukça zor bir dönem geçiriyor. Bu durum, Fatma Aliye’nin hayatının son dönemlerinde
dramatik bir hal alıyor. Aslında bu tür itibarların, mevkilerin
peşinden giden ve bu yolda varlığını ortaya koyan bir şahsiyet
olmayan Fatma Aliye, Osmanlı’nın dönüşüm sürecinde geçirdiği sancıların fazlasıyla idrakinde olması sebebiyle çok acılı
ve hüzünlü bir hayat yaşıyor.
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Sonuç:

Künye:

Tanzimat döneminin en çok tartışılan konularından biri olan
“kadın sorunu” için verdiği mücadeleyi Fatma Aliye’nin şahsi hayatında ve eserleri aracılığıyla fikirlerinde görebiliyoruz.
Fatma Aliye’yi, Osmanlı’nın modernleşme sürecinde ‘kadın
sorunu’nun her cephesinde görebiliyoruz. Yaşadığı dönemde
Avrupa’da, feminist hareketlerin en yükselişe geçtiği süreç
olması sebebiyle, bugünden bakan bir kısım düşünürler nezdinde feminist olarak nitelendiriliyor. Aslında Fatma Aliye’nin
şahsında hem yüzyıllar boyunca süren geleneğin çok radikal
bir dönüşümünü hem de bu dönüşümün izdüşümlerini aydın
bir Osmanlı kadını gözüyle gözlemleyebilme imkânı buluyoruz. Özellikle romanlarında öne çıkan kadın kahramanlar birer
çözüm örnekleridir diğer kadınlar için. Fatma Aliye Hanım’ın
eserleri incelenirken yaşadığı zaman dilimi ve mekân doğrultusunda değerlendirilmeli, bugünün bakış açısı ile bakmak haksız
ve yanlış bir sonuca götürür bizi. İyi yetişmiş bir entelektüel,
inandığı değerler için mücadele veren ve kadınların temel haklarını elde edebilmeleri için ömür boyu uğraşan, ender görülen
bir şahsiyet. Yaşadıkları, yaşarken şahit oldukları, toplumun
değişim ve dönüşümü karşısında kendi içinde –ülkesinde– bile
bile yalnızlığa gömülen bir annenin, bir yazarın dramı.

Yazar: Fatma K. Barbarosoğlu
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Dönemi itibariyle Fatma Aliye’nin fikrî ve ruhî dünyasına yeterince vakıf olmak zor görünüyor. Zira biyografisinde anlatılmaya çalışılan Fatma Aliye, bir hayli mağrur ve her düşündüğünü kolaylıkla paylaşmayan, tabir yerindeyse bir konuşup
bin dinleyen bir hanımefendi. Yaşadığı dönem, yetişmesi ve
çevresinde olup bitenler, onu kaleminden ayrı düşürür, aldığı
bir kararla çok sevdiği kalemini bir kenara atar. Fatma Aliye,
yazmaya, röportaj vermeye ve görüşmeye kapılarını kapatır.
Yazarın ifadesiyle:
“Vatanın içinde şimdi uzak bir ülkeye dönüşmüştü. Onca emek
verdiği vatanına ait olamıyordu. Vatanından bir parça olamıyordu.” Geçmişin top yekûn yok edilmeye çalışıldığını düşünüyor ve kendi ifadesiyle diyor ki: “Maziyi yıkmadan istikbali
hazırlamak. İnkâr değil, ikmal. Geçmiş ile ilişkinin her zaman
gelecek ile ilişki kurmak olduğunu keşke kabullenebilmiş olsalardı.” (Barbarosoğlu, 2010, s.158-159)
Şöyle devam ediyor:
“Hatırlamak ne belalı bir ülke. Hatırlananlar ile yaşananların
arasındaki mesafe, her hatırlanışta yeniden mi açılıyor? Ölüm
bütün mesafeleri kapatır sanmıştı. Ölümün kendisi mesafe koyan iken mümkün mü?” (s.175)
Bu kadar çetin bir dönemde, bu denli radikal kararlar alabilen,
hatta daha da ileri giderek inandığı doğrular için mücadele eden
ve bu uğurda çok bedel ödeyen, entelektüel, aydın bir kadının
bu süreçteki kendi içsel yolculuğundaki gelişim ve dönüşümleri anlayabilmek ne kadar mümkün acaba…
19. yüzyıl sonlarında, Osmanlı toplumu iki farklı medeniyet
arasında kalmıştır. Fatma Aliye ise, roman ve makalelerinde,
yenilikler ile gelenekleri sentezleyerek, kahramanlarını tercüman ederek, toplumsal sorunlara ışık tutmaya çalışmıştır.
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Hünkâr Hace Bektaş-ı Veli ve
Menşei- Bektaşi Tarikatının
Postnişinlerinin Cumhuriyet’e Kadar Seyri
Mehmet Özgür Ersan (Abdal Yesari Çelebi)

H

ace Bektaş Veli’nin 1248- 1338 yılları arasında yaşadığı kaynaklarda yer alır. Nişabur’da doğduğu
ve çocukluğunun da bu şehirde geçtiği, tasavvufla
ilgili derslerini Hoca Ahmed Yesevi’nin halifesi olan

Lokman Perende’den aldığı menakıbnamelerde anlatılır. Babası, Seyyid İbrahim ve annesi Şeyh Ahmet kızı, Hatem Hatun’dur. Batı Türkistan’da Moğol baskısının artması üzerine
göçe zorlanan Türklerle birlikte Anadolu’ya gelir.
Babası İbrâhîm-i Sânî, İmam Mûsâ el-Kâzım neslindendir ve
Horasan hükümdarıdır; dolayısıyla Hace Bektaş-ı Veli bir şehzadedir. Velayetname Hace Bektaş Veli’nin soyunu yedinci
İmam Musa Kazım’ın oğlu İbrahim Mükerrem Mucap aracılığı
ile On İki İmamlara ve Peygamber’e bağlar. Hace Bektaş Veli’nin yaşadığı dönem bilinmekle birlikte doğum-ölüm tarihleri
çok kesin değildir.
Taşköprüzade Ahmet (ö.1553) “Devlet-i Osmaniye” adlı eserinde, Hace Bektaş Veli’yi I. Murat (1362-1389- Osman Bey’in
oğlu, Orhan Bey’in oğlu) devrinin âlimleri arasında zikreder.
Tezkireci Ali de, Künhü‟l- Ahbar‟ında onun Orhan Bey (13261362) döneminde yaşadığını yazar.
Hace Bektaş Veli‟nin doğumu ve Hakk‟a yürümesi konusunda Hace Bektaş ilçesi Halk Kütüphanesi’nde bulunan bir yazma eserde şu kayıt bulunmaktadır: ”Hazine-i Celile’den Şeref
Vürüd olan tomar-ı kebirde muharrer (yazılmış, yazıya geçirilmiş. S.E.) olduğu üzere tarihi Viladet-i şerifleri 606 (1209)
olarak müdde-i ömri şerifleri 63 olmağla 669 (1271) senesi vefat-ı şerifleri muharrer olduğundan iş bu mahalle tahrir
olundu.” Aynı kütüphanede, 119 no’daki Velayetname’de Silsilename’den alındığı belirtilen Hace Bektaş’ın 63 yıl yaşadığı
ve 606/1209’da doğup 669/1271’de vefat ettiği kayıtları mevcuttur.
Dedebaba Bedri Noyan da, Hace Bektaş Veli’nin doğumunu
1337 (H. 738) olarak vermektedir. Hace Bektaş Veli türbesinin onun Hakk’a yürümesinden 242 yıl sonra (1582) Yasinabud
Livası Emiri Murad bin Abdullah tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Kaynaklar farkı tarihler vermektedir. Noyan, Velayetnamelerden hareketle ebced hesabıyla Hace Bektaş Veli’nin M. 1248-
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1337 arasında veya 1340 arasında yaşamış olabileceğini belirtir. Esad Coşan, Makalat [1] üzerine yaptığı doçentlik tezinde
genel kanaatlere göre 1248-1337/38 tarihinin kabul gördüğünü,
ancak Hace Bektaş ilçesi halk kütüphanesinde yer alan Velayetname ve yazma eserlerde (606/1209 - 669/1270) tarihlerinin
yer aldığını belirtir. Hace Bektaş Veli’nin yaşadığı tarihin netleşmesi bazı iddiaları aydınlatmak için gereklidir. Eğer birinci
tarih (1248-1337) kabul edilirse, Hace Bektaş Veli Osmanlı’nın
kuruluş döneminde yaşamıştır ve Osmanlı devletinin askeri düzeninde sosyal ve inanç hayatında etkili olması muhtemeldir.
Eğer ikinci tarih (1209-1270) kabul edilirse, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda yer alamaz. Ancak Osman Bey’in bir Selçuklu Sultanı Alaettin’in izniyle “Uç Beyliği” kurmasında rolü
olabilir. Velayetname’de de bu yönde açıklamalar vardır. Ethem
Ruhi Fığlalı, çeşitli kaynakları referans göstererek, bu sorunu
enine boyuna tartıştığı makalesinde [2] Ankara Kütüphanesi’nde bir yazma risalenin kaydına dayanarak onun 606/1209-1210
yılında doğup 669/1270-1271 yılında vefat etmiş olacağının
daha doğru olacağı kanaatine ulaşır. Alevi-Bektaşi topluluklar
arasında Hace Bektaş Veli’nin soy zincirinin İmam Musa Kazım ile Ali’ye ulaştığına dair kanaat yaygındır. Hace Bektaş’ın
soyundan geldiğini ileri süren dergâhın postnişinlerinden Cemalettin Çelebi (Müdafaa adlı eserinde), Hace Bektaş’ın soy
evladı olmadığını, yol evladı olduğunu savunan Bektaşiliğin
Babagan kolu Dedebabası Bedri Noyan ile, benzer soy zincirini verirler:
Hace Bektaş Veli, Seyyid İbrahim Sanî, Seyyid Musa, Seyyid
İshak, Seyyid Muhammed, Seyyid İbrahim, Seyyid Hasan,
Seyyid İbrahim, Seyyid Mehdi, Seyyid Muhammed Sanî, Seyyid Hasan, Seyyid Mükerrem Mûcab, İmam Musa Kazım, Caferi Sadık, Muhammed Bakır, Zeynel Abidin, İmam Hüseyin,
İmam Murtaza Ali.
Hace Bektaş Veli’nin tarikat silsilesi yol zincirinde kısmen
farklılıklar vardır. Besim Atalay’a göre, Bektaşi tarikatının sıralamasını Bektaşiler şu şekilde açıklarlar:
Emr’ül Müminin İmam Ali, Hasan Basri, Habib Acemi, Davud
Tai, Maruf Karahi, Şeyh Sari, Sakati, Cüneyd Bağdadi, Abu Ali
Rudbadi, Şeyh Abu Ali Hasan, Şeyh Abu Osman Mağribi, Şeyh
Abu Kasım Karkani, Şeyh Abu Hasan Hırkani, Şeyh Abu Hasan Tarmidi, Fazl Bin Muhammed Tusi, Hoca Ahmed Yesevi,
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Hoca Yusuf Hemadani, Şeyh Lokman Al Horasani, Tarikat Piri
Hoca Bektaş-i Veli bin İbrahim Sani [3]
Musa Kazım’ın oğullarından biri olan sekizinci İmam Ali Rıza,
Mekke’den Horasan’a gelir, yerleşir. Harun Reşit’in oğlu Memun, İmam Rıza’yı zehirletir. Horasan halkı Musa Kazım’ın
oğlu İmam Ali Rıza’nın kardeşi İbrahim Mucap’ı kendilerine
sultan seçer. Seyyid Mucap’ın ölümünden sonra sırasıyla onun
oğlu Musa Sani, onun oğlu İbrahim Sani tahta geçer ve Hatem
Hatun ile evlenir. Bektaş adında bir oğulları olur. İbrahim Sani
Hakk’a yürüyünce melikliği Hace Bektaş’a önerirler, o kabul
etmeyince amcazadelerden Seyyid Hasan Horasan diyarının
sultanı olur. Hünkâr Hace Bektaş sultanlık yerine nefsini yenmeye, riyazete yönelir. Bu soy zinciri Cemalettin Çelebi tarafından da kabul edilir ve Müdafaa adlı eserinde de ifade edilir.
Alevi-Bektaşi ozanları Hace Bektaş Veli’nin soy zincirini 12
İmamlar’dan Caferi Sadık’ın oğlu Mûsa Kazım’a (745-799) ve
oradan 17. kuşakta Ali’ye bağlarlar.
Pirim nesl-i isna aşar değil mi
Kapısında kuldur bu kemter
Muhammed Ali varisi ilmi
Hünkâr Hace Bektaş Veli Pirimdir [4]
İsna aşar nesli 12 İmam neslidir. İsna-aşeriye Ali Şiası’nın On
İki İmam’a bağlı olan koludur. Türkiye’deki Alevi Bektaşiler
de bu kolabağlıdır (diğer kollar: İsmailiyye-İmamlığın Cafer
Sadık’tan önce ölen oğlu İsmail’e geçtiğini kabul edenler, Zeydiye-Zeynelabidin’in oğlu Zeyd’in İmamlığını kabul edenler,
vb.). Pir Sultan, Hace Bektaş’ı, İmam Rıza’nın torunu olarak
açıklar:
Bahçende gördüm gülünü
Erenler sürsün demini
İmam Rıza’nın torunu
Hünkâr Hace Bektaş Veli
İmam Ali Rıza (M. 770-818), İmam Musa Kazım’ın (M. 745799) oğlu olduğuna göre Hace Bektaş Veli soyunun İmam
Musa Kazım’dan dolayı On İki İmamlar’a bağlanması kesindir.
Şah Hasan ile Hüseyn-i Kerbela’nın aslısın,
Âşıkta sertaç olan Zeyn-ül İbad’ın aslısın,
Hem Muhammed Bakır u Cafer İmam’ın aslısın,
Mûsa-i Kazım Ali Mûsa Rıza’nın aslısın,
Fahr-i âlem Nûr-ı Çeşmi enbiya Nesl-i Ali.
Şah-ı ekrem Kûtb-u azam Hace Bektaş Veli [5]
Sersem Ali’nin bir mısrası açıklamaya özetler niteliktedir:
Hakk / Muhammed / Ali pirimin ceddi
Hünkâr Hace Bektaş Veli Anadolu’ya gelmeden önce Haydari,
Kalenderi dervişiydi. Velayetname’nin dikkatli bir tahlili, Hace
Bektaş-ı Veli’nin, hem Ahmed Yesevî hem de Yesevîli etkilerini geniş ölçüde taşıyan Kutbüddin Haydar geleneklerini sıkı
sıkıya koruyan bir Haydarî şeyhi olduğunu ortaya koymaktadır.
Öte yandan Elvan Çelebi, Ahmed Eflâkî ve Âşıkpaşazade’nin
eserlerde onun Vefâî [6] şeyhi olan Baba İlyâs-ı Horasânî’nin
halifesi bulunduğunu açıkça göstermektedir. Kaynaklardaki
bu kayıtlara güvenmek gerekirse, Hace Bektaş-ı Veli’nin büyük
bir ihtimalle, Yesevîlik ile Kalenderîliğin karışımından oluşan
Haydarîlik tarikatının bir mensubu olarak Anadolu’ya geldiği,
daha sonra Baba İlyâs-ı Horasânî çevresine girerek Vefâîlik ta-
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rikatına intisap ettiği ve hayatının sonuna kadar da böyle yaşadığı söylenebilir. Hace Bektaş-ı Veli, Velayetname’den anlaşıldığı kadarıyla Sulucakarahöyük’te bir Türkmen şeyhi olarak
bir yandan kendi cemaati içinde mürşitlik görevini sürdürürken, bir yandan da bugünkü Ürgüp yöresindeki Hristiyanlarla
sıkı ilişkiler geliştirip onların ihtidasına zemin hazırlamıştır.
Ayrıca Şamanist Moğolların da, Müslümanlığı kabul etmeleri
için yoğun faaliyet göstermiştir. Her milletten halifelerini bu
amaçla Anadolu’nun dört bir köşesine yollamıştır.
Küçükken önce ünlü sofi Lokmân-ı Perende’nin, ardından
onun tavsiyesiyle Ahmed Yesevî’nin yanında eğitilir. Daha o
zamanlar birçok keramet göstererek herkesi hayretler içinde
bırakır. Ahmed Yesevî’nin “nefes evladı” olan Kutbüddin Haydar’ı esir düştüğü Bedahşan ilindeki kâfirlerin elinden kurtarır.
Daha sonra onun artık olgunlaştığını gören Ahmed Yesevî, kendisine halifelik sembolleri olan cihaz-ı fakrı (taç, şamdan, seccade, sofra ve âlem) teslim eder, beline tahta kılıcını kuşatır ve
Diyârırûm’u irşad etmekle görevlendirir. Önce Mekke’ye giderek hac görevini ifa eden Bektaş “Hacı” unvanını alır. Dönüşte
Necef’i ve Kerbelâ’yı ziyaret edip Anadolu’ya geçer.
Babai Ayaklanması’nın bastırılması sonucu, Baba İlyas ile İshak’a mensup Babalı taifesi Hace Bektaş’ın etrafında toplanarak onu ulu tanıdılar. Takipten kurtulmak için vaktiyle Hristiyanların sığındıkları ve ibadetlerini yaptıkları Ürgüp, Göreme,
Nevşehir ve çevresindeki yeraltı şehirlerini seçtiler. Bu yeraltı
şehirleri Yavuz Selim zamanı kırgınında da Alevilere sığınak
oldu. Alevilerin dağ başlarını ve kırsal yöreleri mesken tutmaları da bu nedenledir. İşte bu yörede bulunan Suluca Karahöyük, Hace Bektaş Veli’ye mesken oldu.
İdealizmini tasavvuf yapısı içinde geliştirdi. Halifeler yetiştirerek, Anadolu’nun Türkleşerek Müslümanlaşması ve Rumeli’ye
yayılmasında merkez yaptı. Halk arasında Suluca Karahöyük,
“Dergâh” adı ile anıldı. Daha sonra da Hace Bektaş adını aldı.
Bu adla, Nevşehir’e bağlı ilçe olarak Türkiye Cumhuriyeti idare yapısı içinde yer aldı. Hace Bektaş Veli’yi anlayabilmek için
yaşadığı asrın siyasi, sosyal ve ekonomik yaşayışını bilmekte
fayda vardır. 13. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren Anadolu
en karışık ve çalkantılı yıllarını yaşadı. Ayaklanmaların Selçuklu Devleti’ni zayıflatması ile 1243 tarihinde Kösedağ Savaşı’nı
kaybetti ve Moğol tahakkümü altına girdi. Alaattin Keykubat’tan sonraki sultanlar, devleti idare edemez oldular. Selçuklu
sultanlarının idaresini beğenmeyen irsi Türkmen reisleri, Batı
Anadolu’ya çekilerek kendi aşiret adlarını vererek 15’i aşkın
beylikler kurdular. Kendi töresel yapıları içinde Türkçeyi resmi
dil yaptılar ve edebiyatını geliştirmeye çalıştılar. Moğol baskısı
ile Anadolu’ya gelen Türkmen-Yörüklerle birlikte mutasavvıf dervişler de vardı. Bunlardan Hace Bektaş Veli ile birlikte
Mevlana Celaleddin Rumi, Karaca Ahmet, Sarı Saltuk, Taptuk
ve Yunus Emre gibi sufileri sayabiliriz. Anadolu’da bu sıralarda Hace Bektaş Veli’nin kişiliği hakkında çok şeyler söylendi,
şiirlerle ve yazılan yazılarla hayatı menkıbeleştirildi. Kerametle dolu hayatı efsaneleşen Hünkâr, kısa zamanda halkı etrafına topladı. Bunlardan, duvarı at edip yürütmesi, yılanı kamçı
yapması (dondurulmuş ve bugüne kadar uyutulmuş Türk halkının uyandırılışı), kucağına aslan ile ceylan alışı (kuvvetli ile
zayıfı bir arada hoşgörü içinde tutuşu), masum ve sevimli, aynı
zamanda sulh sembolü olan güvercin kılığına girişi, temsili
resimlerde yer aldığı gibi, halka cemlerde dede ve babalarca
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anlatıldı. Toplum Hünkâr’a güvenle bağlandı. Öte yandan Hace
Bektaş Veli’nin Hz. Muhammed’in torunlarından 7. İmam
Musa Kazım soyundan geldiği, çeşitli kaynaklarda geçmektedir. Şeceresi Hz. Muhammed’e kadar götürülmektedir. Anadolu’da Dede, Şeyh olarak bilinen ve saygı duyulan kimselerin de
Peygamber nesli olduğu iddia edilmektedir. Bu insanların öz be
öz Türk oldukları ve töresel özellikleri ile de Arap niteliği taşımadıkları kesindir. Bu nedenle ikinci kimlik, manevidir, meziyet olarak benimsenmiştir. Hace Bektaş Veli’nin menkıbeleşen
hayatı konusunda “mücerrettir” (evlenmemiş) iddiası, sözlü
kültür içinde bilinmezliğini korumaktadır. Hace Bektaş Veli
Suluca Karahöyük’te fikirlerini yaymaya başlar, çevresindeki
inançlı kişilerle bütünleşir. Aşıkpaşaoğlu tarihinde, “Hace Bektaş Kayseri’den Karahöyüğe geldi. Şimdi mezarı şerifi ordadır.
Misafirler ve seyyahlar arasında anılan, Rum’da dört taife vardır. Biri Gaziyan-ı Rum, biri Ahiyan-ı Rum, biri Abdalan-ı Rum
ve biri de Bacıyan-ı Rum ‘dur. İmdi Hace Bektaş Hazretleri
bunlar içinde Bacıyan-ı Rum’u ihtiyar etti, Kim Ana Hatun ona
derlerdi. Geldi onu kız edindi ve keşf-ü kerametli ona teslim
etti. Ondan sonra ol aradan sonra Allah’ın rahmetine vardı.”
diye anlatılır.
Burada “geldi onu kız edindi, keşf-ü kerametini ona teslim etti”
sözünden Bacıyan-ı Rum adı verilen topluluğun Anadolu’da etkin yeri olduğunu anlamaktayız. Amazon ruhlu bu kadınlardan
Kadıncık Ana; Suluca Karahöyük’te İdris Hoca’nın kızı, Sarı
İsmail’in eşi olarak bilinmektedir. Ayrıca, Kutlu Melek adı ile
de anılmaktadır. Yine aynı aile içinde Fatma Nuriye adına da
rastlanır. Hace Bektaş Veli’nin Hacim Köyü veya Karahöyük’e
gelerek Sarı İsmail’in evine misafir olduğu söylenir. Kısa zamanda ermiş ve saygın bir kişiliğe sahip olduğu görüldü. Kadıncık Ana veya Kutlu Melek adlı kadının Sarı İsmail ile evli
olduğu, ancak; çocuklarının olmadığı, Hace Bektaş Veli’nin
elini yıkadığı suyu bir yere dökmediği ve içmesi ile gebe kaldığı efsanesi halk arasında anlatılmaktadır. Gerçeklik ise Kutlu
Melek-Kadıncık Ana namı ile bilinen bu hatun, Sarı İsmail’in
karısıdır. Fatma Nuriye de kızı olup muhtemelen Hace Bektaş
ile evlenmiştir. Hace Bektaş’ın elini yıkadığı ve burun kanının
karıştığı suyu dökmeyip içen Kutlu Melek’in gebe kaldığı, Timurtaş adında bir oğlunun olduğu ve neslin bu evlattan yürüdüğü iddiası menkıbelere dayanması ve Babagan Kolunun muhalefeti karşısında Hace Bektaş soyunu devam ettiren, Çelebileri
bu iddialar karşısında 1912 yılında “Müdafaam” adı ile
“Hace Bektaş Veli Hazretlerinin Sülale-i Tahiresinden resadetlü Çelebi Ahmet Cemaleddin Efendi Hazretleri” tarafından tanzim ve tertip buyurulan “Bektaşi Sırrı” nam risaleye cevabında:
Hace Bektaş Veli evladı olduklarını, nesillerinin Seyid Ali Sultan’dan olma iki oğlu Resul ve Mürsel Balilerden geldiğini, bu
hususu İstanbul Üsküdar’da Himmetzade Dergâh kitaplığında
mevcut olan, “Tarih-i Selatin-i Osmaniye” adlı kitabın 49. Sayfasındaki İdris Hocanın kerimeleri olan Fatma Nuriye Hatundan mütevellit ve Hace Bektaş Veli Hazretleri’nin sülb-ü sahih
ve nesi-i pak Seyid Ali (Timurtaş bin Mehmet Hünkâr Hace
Bektaş Veli) olduğu ve neslinin bu kollardan geldiği” kaydını doğrulamaktadır. Yine aynı adlı yazmada, “Orhan Gazi’nin
Osmanlı askerinin teşkilinde, Hace Bektaş Veli Hazretlerinin
sülb-ü sahih ve nesi-i pakından Seyid Ali Timurtaş bin Seyid
Mehmet Hünkâr Hace Bektaş Veli Hazretleri’ne varıp elini öptüğü ve elbise, kisve hususunda Seyid Ali Timurtaş bin Hace
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Bektaş Veli ile istişare edip dualarını aldığı “akbörk” yani beyaz kisve giymesi Seyyid Ali Sultan tarafından tasvip buyurulması ile de Yeniçerilere akbörk ve kisve o zamandan kaldığı,”
yazılıdır.
Aynı tekke kitaplığında “Risaletül-Taç” Süleyman Efendi
el-Şehri bi-Müstakimzade tarafından yazılan yazma eserin birinci sayfasında: “Merhum Sultan Murat zamanında askerde
kıyafet tefrikinde Bektaş Paşa yardımı ile Bursa’ya davet edilerek Hace Bektaş Veli Hazretlerini muhdum-ı tecelliyeleri Seyid Ali Timurtaş bin Hace Bektaş ve evlad-ı pak Mevlana’dan
Emir Şah Efendi marifeti ile Yeniçeri’ye keçeden akbörk tayin
ve ihtiyar buyurulduğunu” açıklar.
Ayrıca, “Mirat’ül Makasid” adlı risalede de Feyzullah Çelebi
Efendi’ye (1809- 1880) kadar Bektaşi Çelebilerine Osmanlı
sultanlarınca verilen muteber vesikalarda (icazet) Hace Bektaş Veli’nin Fatma Nuriye ile evli olduğunun ve Çelebilerin
Seyyid Ali Sultanın iki oğlundan, Mürsel Bali’den “Mürselli”
Resul Bali’den de “Hudadadlı” boylarının bugüne kadar Hace
Bektaş Veli evladı olarak hizmeti yürüttüklerinin anlaşıldığı
görülmektedir. “Müdafaam” adlı risalede, Ahmet Celalettin
Çelebi Efendi de “Evladı vardır ve evladıyız” diyerek ve bu
belgelere dayalı olarak “mücerrettir” iddiasını çürütür. Anadolu
Alevi Bektaşileri bugünkü Çelebilerin Hace Bektaş Veli nesli
olduğuna inanırlar. “Belden gelenler” olarak da neslin babadan
oğula devamını isterler. Şehirli ve Rumeli kökenli Bektaşiler
ise Hünkâr’ı mücerret olarak görürler. “Yol’dan veya Kol’dan
gelenler” olarak tarikatta kademe kademe yükselerek ‘On İki
Post’tan birisine oturulmasını arzu ederler. Anadolu Alevi-Bektaşilerine göre Hünkâr Hace Bektaş Veli’nin soyundan gelip de
Horasan Postuna oturan Çelebiler:
Hace Bektaş Veli (? - 1338) mezarı Hacebektaş’ta
Seyyid Ali Sultan (1294 - 1389) mezarı Dimetoka’da
Resul Bali (1361 - 1441) mezarı Hacebektaş’ta
Mürsel Bali (1384 - 1483) mezarı Dimetoka’da
Bali Sultan (Balım Sultan) (1462 - 1521) mezarı Hacebektaş’ta
Kalender Çelebi (1465 - 1519) mezarı Hacebektaş’ta
İskender Çelebi (1502 - 1539) mezarı Hacebektaş’ta
Yusuf Bali Çelebi (1506 - 1561) mezarı Hacebektaş’ta
Bektaş Çelebi (1535 - 1572) mezarı Hacebektaş’ta
Resul Bali Çelebi (1537 - 1581) mezarı Hacebektaş’ta
Mürsel Çelebi (1569 - 1597) mezarı Hacebektaş’ta
Hasan Çelebi (1555 - 1600) mezarı Hacebektaş’ta
Bektaş Çelebi (1558 - 1626) mezarı Hacebektaş’ta
Kasım Çelebi (1570 - 1640) mezarı Hacebektaş’ta
Yusuf Çelebi (1575 - 1651) mezarı Hacebektaş’ta
Zülfikar Çelebi (1598 - 1662) mezarı Hacebektaş’ta
Hüseyin Çelebi (1602 - 1669) mezarı Hacebektaş’ta
Seyyid Abdülkadir Çelebi (1622 - 1681) mezarı Hacebektaş’ta
Elvan Çelebi (1634 - 1726) mezarı Çepni’de
Mürteza Çelebi (1640 - 1727) mezarı Hacebektaş’ta
Feyzullah Çelebi (1671 - 1727) mezarı Merdivenköy Şahkulu
Dergâhı’nda
Bektaş Çelebi (1707 - 1759) mezarı Hacebektaş’ta
Abdüllatif Çelebi (1721 - 1802) mezarı Hacebektaş’ta
Şehit Feyzullah Çelebi (1739 - 1 824) mezarı Hacebektaş’ta
Mehmet Hamdullah Çelebi (1775 - 1827) mezarı Amasya’da
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Veliyedilin Çelebi (1770 - 1828) mezarı Hacebektaş’ta
Ali Celaleddin Çelebi (1807 - 1828) mezarı Hacebektaş’ta
Feyzullah Çelebi (1809 - 1880) mezarı Hacebektaş’ta
Ahmet Celaleddin Çelebi (1862 - 1921) mezarı Hacebektaş’ta
Veliyeddin Çelebi (1867 - 1940) mezarı Hacebektaş’ta
Ahmed Cemaleddin Çelebi’nin, 23 Nisan 1920’de kurulan
TBMM’ye Meclis Başkan Vekili seçildiği, daha sonraki yıllarda çocuklarının ve kardeş çocuklarının bir kısmının hukuk
tahsili yaptıkları, Rıza, Yusuf, Kazım Ulusoy’un 1950 sonrasında mebus olarak görev yaptıkları bilinmektedir. Bugün Bektaşi
Ocağının temsilcisi olarak Veliyeddin Çelebi’nin büyük oğlu
Feyzullah Çelebi Horasan postun sahibidir.
Velayetname ve benzeri kaynaklarda Hace Bektaş Veli’nin Kadıncık Ana’ya hitaben “Yurdumun bekçisi senden gelecek ve
senden olacak” diyerek vasiyet ettiği yazılıdır. Bu açıklama
ile bir kısım Bektaşi zümresinin Hünkâr’ın mücerret olduğu,
Kadıncık Ana’yı manevi evlat edindiği, bugünkü Çelebilerin
de Hace Bektaş Veli’nin nesebinden gelmediği iddiası, Çelebiler ile Babalar’ın arasını açmıştır. Dergâhın idaresi daha sonra Çelebiler ile Babalar arasında çekişmelere neden olmuştur.
Dergâhı ayrı ayrı Çelebilerden gelen “Belden gelenler” ile Babalardan gelen Dedebaba denen “Yoldan gelenlerin” ayrı ayrı
postnişinleri temsil etmeye başladıkları görülür.
Bektaşilik Tarikatı yani Tarik-i Nazenin adı ile de anılır olmuş,
Balım Sultan, tarikata kimlik kazandırmıştır. Bugünkü edeperkân Balım Sultan’ın zamanından kalmadır. Balım Sultan’dan
sonra Çelebilerle Babalar arasında çekişmeler başlamış, idare Çelebilerin eline geçince Babalar ayrı bir yol tutmuşlardır.
Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa’nın annesi
Mahidevran Sultan’ın kardeşi Sersem Ali Paşa’nın Dedebaba
olması ile Sersem Ali Baba zamanında Kalender Çelebi’nin
isyanı ile tarikatın durumu sarsılmıştır. Çelebiler vakfın temsilcisi ve öz evladı olarak Anadolu Alevi-Bektaşilerince de tanınmışlardır.
Çelebilerin Hace Bektaş Veli’nin öz evladı olduğu, Osmanlı
sultanlarının fermanlarında kayıtlıdır. Tarikatın, “Dedebaba”
ile temsil edilmesi, Mevlevilik ve Melamilik etkisi Sersem Ali
Paşa (Dedebaba) zamanında olmuştur. Dedebabalar ile Çelebilerin araları bazen iyileşirken Çelebi Postnişinleri Babalardan bilgi alarak Bektaşi Şiri örneğinde olduğu gibi Çelebi ve
Dedebaba unvanlarını alarak iki postun da temsilcisi olsa da
genellikle çekişmelerle geçmiştir.
Genellikle Rumeli Bektaşileri ile şehirlerde yaşayan Bektaşiler,
Dedebabalığı benimsedi. Dedebabalığa, dervişlik, babalık, halifelik yolu ile hizmet edilerek gelinebileceği kabul edilmiştir.
Anadolu Alevi-Bektaşileri ise bu yolu takip etmediklerinden
cemlere alınmamışlardır.
Anadolu Bektaşiliğinin, Alperenlik veya Gazilikle de ilişkisi
vardır. Mücahit dervişlerin oluşturduğu askeri birliklerde yer
almaları, Sarı Saltuk, Seyyid Ali Sultan gibi çelebilerin Rumeli
akınlarında bulunmaları, bu tarikatın askeri olarak da ülkesine
hizmet eden bir özellik taşıdığını gösterir. Bektaşilik Osmanlı
fütuhatı ile Balkanlar’a yayıldı, bu yerlerde tekke ve zaviyeler açıldı. Yeniçeri ocağının da Bektaşilerce kuşak kuşatılıp,
akbörkler giydirilerek kurulduğu iddia edilir. Bu nedenle her
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“Yeniçeri Ortası” yanında bir Bektaşi dergâhı açıldı, 1826 yılında Yeniçeri ocaklarının kaldırılması ile Bektaşi ocakları da
yerle bir edildi. Kapatılan tekkelere mensup şeyhler sürüldü,
tekkelerde de Nakşibendi şeyhleri görevlendirildi. Böylece
Bektaşiliğe Nakşibendilik etki etti. Anadolu Alevi-Bektaşileri
Dedegan kolunu oluştururken diğerlerini de “Vekilciler, Dönekler, Purutlar” diye nitelendirdiler. Türkiye’de tekkelerin kapatılmasından sonra Bektaşilik, resmen Mısır ve Arnavutluk’ta
devam etmiştir.
Sivas Kongresi sonunda, Mustafa Kemal Paşa, Kayseri yolu
ile Ankara’ya geçerken Hacebektaş’a uğradı, dergâhta Çelebi
Cemaleddin Efendi tarafından tekkenin kapısında karşılandı.
Hemen Ankara’ya hareket etmesi gerekirken iki gün kaldı. Çelebi Ahmed Cemaleddin Efendi, Mustafa Kemal ile yeni Türkiye’nin geleceğini uzun uzun konuştuklarını, kardeşi Veliyeddin
Efendi’ye anlatmış. Çelebi bu konuşma sırasında: “Paşa hazretleri, cesaretli ve basiretli iradenizle Türk milletinin düşmanı
kahredeceğine inancı sonsuzdur. Yüce Allah’ın milletimize müyesser edeceği zaferden sonra Cumhuriyet ilanını düşünüyor
musunuz?” diye sormuş. Mustafa Kemal bu açık yüreklilik karşısında Çelebi’ye heyecanla bakmış ve Çelebi’nin elini avucuna alarak kulağına fısıltı halinde, “O mutlu günlerin ilanına kadar aramızda kalmak kaydıyla, evet, Çelebi Efendi Hazretleri,”
demiş. Çelebi’nin, Mustafa Kemal Paşa’yı Edebali’nin Osman
Bey’i kabulü gibi kabul ettiği, Ahmet Yesevi’nin, Hace Bektaş
Veli’yi Anadolu’ya memur ettiği gibi, Çelebi de memleketin
kurtuluşunu Mustafa Kemal’in şahsında görmüş, Anadolu’nun
her tarafında Milli Mücadelenin desteklenmesini istemiştir. Çelebi Ahmet Cemaleddin Efendi Ankara’da TBMM’nin ikinci
başkanı olmasına rağmen hastalığı nedeniyle toplantılara katılamamış, Hakk’a yürümesinden sonra kardeşi Veliyeddin Çelebi post’a oturmuş ve Mustafa Kemal’in desteklenmesi için,
25 Nisan 1923’te yayınladığı (Yenigün, 25.4.1923) beyannamede; “Tekrar beyan edeyim ki; bu milleti kurtaracak ancak
Gazi Mustafa Kemal Paşa’dır. Onunla beraber mukaddes vatanın has evlatlarıdır. Başka hiçbir ferdin sözünü dinlemeyiniz,
sözümden zerre kadar harice çıkmayınız. Sizin saadetinizi düşünenler, sizi kölelikten kurtaracak, Büyük Millet Meclisi Reisi
ve cümlemizin büyüğü Gazi Mustafa Kemal Paşa’dır,” demiştir.
Bektaşi Babagan Kolu ise; 1552 yılında Hace Bektaş Veli Dergâhına, Şah Kalender Abdal Çelebi ayaklanması sonrası dağıtılan dergâhın başına Sersem Ali Baba adında Kanuni Sultan
Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa’nın dayısı ve Kanuni’nin
eşi Mahidevran Sultan’ın kardeşi, Sever Paşa’nın atanmasıyla
başlayan süreçte sırası ile aşağıdadır. Hayatın nimetlerini terk
edip kendini hakka bağlamış olduğu söylenen dervişler yerleştiriliyor. O tarihe kadar Hace Bektaş Veli Dergâhında Dede-Baba ve mücerred derviş diye bir şey yoktur.
Bazı kaynaklar bunu Pir-i Sani (ikinci pir) Balım Sultan mücerred uygulamasını başlattı denilmektedir, bu bilgiler yanlış,
yanlı ve Balım Sultan’a karşı saldırı malzemesi için çıkarılmış
yalanlardır. 1552 yılında Pargalı İbrahim Paşa’nın Şah Kalender Abdal Çelebi ayaklanması sonrası Server Paşa’yı Sersem
Ali Baba adıyla Dergâhın Postnişini olarak ataması sonrasında Hace Bektaş Veli’nin evli olmadığı tartışması ortaya atılmış oysa Hünkâr Hace Bektaş Veli “Makalat” eserinde 4 Kapı
40 Makamı anlatmış ve Birinci Kapı Şeriatın Birinci Makamı
İman bölümünde Nikâh’ın önemini dile getirmişken kendisinin
Aylık Düşünüyorum Bülteni

nikâhsız olduğunu dile getirmek bir saldırı ve karalamadır. Ayrıca da mücerretlik aynı eserde net bir şekilde masiva’dan geçmek, yani nefsi besleyen dünyanın nimetlerine tamah etmemek
olarak anlatılmıştır.

Dipnotlar ve Kaynaklar:
1) Coşan M. Esad, Makâlât Ankara 1986
2) Hünkâr Hace Bektaş Velî, Ethem Ruhi Fığlalı, sayı 23, 1996
3) Atalay: 17

1552 yılından sonra Bektaşi Babagan Kolu Hace Bektaş Veli
Dergâhı Postnişinleri Dede-Babalar sırasıyla şunlardır:

4) Atalay: 117-118

1- Sersem Ali (Server Paşa) Dede-Baba 1552-1569
2- Elhac Ahmed Ali Dede-Baba 1569-1569
3- Abdullah Baba (Dimetokalı Ak Abdullah Baba) 1569-1596
4- Dimetokalı (Kızıl Deli Dergâhı) Kara Halil Baba 1596-1628
5- Dimetokalı Elhac Vahdeti Dede-Baba 1628-1649
6- Elhac Seyyid Mustafa Dede-Baba 1649-1675
7- Birecikli Seyyid İbrahim Agâhı Dede-Baba 1675-1689
8- Urfalı Es Seyyid Halil İbrahim Dede-Baba
9- Serezli Hace Hasan Dede-Baba
10- Kırımlı Hanzade Mehmed (Tortu Yiyen) Dede-Baba
11- Dimetokalı Seyyid Kara Ali Dede-Baba 1759-1783
12- Sinoplu Seyyid Hasan Dede-Baba 1783-1790
13- Horasanlı Hace Mehmet Nuri Dede-Baba 1790-1799
14- Kalacaklı Seyyid Halil Haki Dede-Baba 1799-1813
15- Sivaslı Mehmet Nebi Dede-Baba 1813-1834
16- Merzifonlu Hace İbrahim Dede-Baba 1834-1835
17-Vidinli Seyyid Hace Mahmud Dede-Baba 1835-1846
18- Sofyalı Saatçi Ali Dede-Baba 1846-1848
19- Çorumlu Seyyid Hasan Dede-Baba 1848-1849
20- Yanbolulu Elhac Ali Türabi Dede-Baba 1849-1868
21- Selanikli Hace Hasan Dede-Baba 1868-1874
22- Konyalı Perişan Hafız Ali Dede-Baba (İstanbul’a Nakil)
1874-1979
23- Elhac Mehmet Ali Hilmi Dede-Baba 1879-1907
24- Malatyalı Hace Mehmet Dede-Baba 1881-1897
(M. Ali Hilmi’ye vekâleten Hace Bektaş Dergâhı’nda Pir
Evi’nde kalmış)
25- Hace Feyzullah Dede-Baba 1897-1904
(Hünkâr bel evladı Hace Feyzullah Çelebi vekâleten- Şahkulu’nda türbesi)
26- Hace Feyzullah Dede-Baba 1907-1914
(Hünkâr bel evladı Hace Feyzullah Çelebi asaleten- Şahkulu’nda türbesi)
27- Salih Niyazi Dede 1914-1941
(16 yıl Pir Evinde Cumhuriyet Tekke ve Zaviyeler yasasından
sonra 11 yıl Arnavutluk’ta kalmıştır.)
28- Ali Naci Bayla Dede-Baba 1930-1941 (Salih Niyazi’ye
vekâleten)
29- Ali Naci Baykal Dede-Baba 1941-1960 (Asaleten)
30- Salih Bedrettin Noyan Dede-Baba (Bedri Noyan, Aşık Noyan) (16.09.1960 6.11.1997(9))
31- Ali Haydar Ercan Dede-Baba 12.12.1997 .....

6) Ebu’l Vefâ el-Bağdâdî, el-Kâkes veya el-Kürdî lakaplarıyla da bilinen Ebu’l Vefâ Tâcü’l-Ârifîn Seyyid Muhammed
bin Muhammed Azîz el-Bağdâdî (d. 1026 - ö. 9 Aralık 1107),
Vefâ’îyye tarikâtının kurucusudur. Menâkıbnâme’sinde Ali
el-Mûrtezâ’nın soyundan bir seyyid olduğu kaydedilmiştir.
1026 yılında Irak’ın Kusan köyünde doğdu, ama aynı zamanda
Kalmina [1] adlı bir köyde kaldığı da bilinmektedir. Babası, Zebâle [2] ve Hayâsem [3] köyleri arasında sürekli olarak zulme
maruz kalması nedeniyle dönüşümlü olarak yaşamak zorunda
kalan ve İmam Hüseyin’in torunlarından Kürt aşireti Benî Nergis’e mensup olduğu öne sürülen Seyyid Muhammed Azizî,
annesi ise yine bir Kürt olan Fatıma Ümmü Gülsüm’dür.[4]
Menâkıbnâme-î Tacü’l Ârifîn es-Seyyid Ebu’l Vefâ adında bir
eseri bulunan Ebu’l Vefâ 9 Aralık 1107’de ölmüştür. Vefâ’îyye
Tarikâtı “Seyyid Muhammed bin Muhammed Azîz el-Bağdâdî” Vefâîyyenin tarikatının kurucusudur. Tâcü’l-Ârifîn lakabıyla ünlenmiştir. Tahsilinin önemli bir kısmını Bağdat’ta yaptıktan sonra Buhara’ya gitmiştir. Din ilimlerini öğrenerek tekrar
Bağdat’a dönmüş ve burada Muhammed eş-Şembeki’ye intisap
etmiştir. Uzun süre hizmetinde bulunduğu şeyhi kendisine gösterdiği vefa ve sadakatinden dolayı ona “Ebu’l Vefâ” künyesini
vermiştir. Soyu 1. İmam Ali 2. İmam Hüseyin 3. İmam Zeynülabidin 4. Seyyid Hüseyin 5. Seyyid Yahya 6.Seyyid Hasan
Faki 7. Seyyid Zeyd 8. Seyyid Hüseyin 9. Seyyid Muhammed
10. Seyyid Ali 11. Seyyid Zeyd 12. Seyyid Muhammed Kebir
Azizî 13. Seyyid Ebû’l Vefâ Tâcû’l-Ârifîn Kaynakça:1- Nilüfer
Bayatlı: XVI. Yüzyılda Musul Eyaleti (1999), s. 100.2-1530
Osmanlı kaynaklarında Harran’ın 10 Km. kuzeyinde yer alan
“Zibâle Köyü”, Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyâr-i Bekr ve ‘Arab ve
Zü’l-Kâdiriyye Defteri (937/1530) I (1998), s. 131. 3- Bâb-î
Hâysam (Ördekköy), Nilüfer Bayatlı: XVI. Yüzyılda Musul Eyaleti (1999), s. 1154-Dursun Gümüşoğlu: Tâcü’l Arifîn
es-Seyyid Ebu’l Vefâ Menâkıbnâmesi - Yaşamı ve Tasavvufi
Görüşleri, Can Yayınları, 2006, s. 38.

Şu an İzmir ekolü de denilen bazı Babalar Mustafa Eke Baba’ya bağlı Bektaşi Babaları Mustafa Eke Baba’yı Dede-Baba görmektedir. Ayrıca Arnavutluk ekolü ise Mondi Baba’yı
Dede-Baba olarak görmektedirler. Salih Bedrettin Noyan Dede-Baba’dan sonra Babagan Bektaşilik Kolu Dede-Baba makamı üç ayrı isim tarafından yürütülmektedir.
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5) Azbî / Ulusoy, 1986: s.22

7) Alevilik-Bektaşilik Kutluay Erdoğan İletişim Yayınları,
Ekim 1986
8) A. Celalettin Ulusoy- Hünkâr Hace Bektaş veli s.83-84-85
ve Yusua Fahir Baba Bektaşilik Tarihi Dünyası Sayı 25 Burhan Kocadağ Şahkulu Sultan Dergâhı ve İstanbul Bektaşi Tekkeleri Can Yayınları Nisan 1998 s.35-36
9) Bedrettin Noyan, Bektaşilik Alevilik Nedir? s.45-46 Bu
kitap matbaada baskıda iken Bedreddin Noyan Dedebaba 11
Kasım 1997 günü İzmir’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. Naşı
Aydın’da Aile mezarlığında sırlandı. Devri Daim Ruhu Şadu
Handan olsun.
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Yeşim
Kalaycıoğlu

Röportaj:

Sultan Güvenç

Yaşam serüveninizden bahsederek başlayalım istiyorum
röportajımıza; nerelerde yaşadınız, nasıl yol aldınız
bugünlere?

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Restorasyon eğitiminizin
ardından gravür sanatıyla nasıl buluştunuz? Eğitiminizin
gravür sanatınızı icranıza etkileri oldu mu?

Doğduğumdan beri İstanbul’dayım. Orta ve lise öğrenimimi
Özel Işık Lisesi’nde bitirdikten sonra uzun yıllar ara verdiğim
üniversite hayatıma Trakya Üniversitesi Edirne Restorasyon
Bölümü’nde başlayıp yatay geçişle Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldum. Restorasyon eğitimim ile orta ve yüksekokul öğrenimim arasındaki uzunca bir süreçte eğitimini
aldığım tüm sanatsal faaliyetler birbirini destekleyip şu anda
yapmakta olduğum işte daha başarılı olmamı sağladı. Kısacası
yaklaşık 30 senedir içimdeki sanat aşkı ve öğrenme isteğiyle
çıktığım yolda; emek, çaba, azim, sebat, kararlılık, fedakârlık,
feragat ve adanmışlıklarla bugünü yaşıyorum.

Gravür sanatının büyük ustası değerli hocam Güngör İblikçi’yi
çocukluğumdan beri tanırım. Kendisi ilkokul arkadaşımın dayısı olur. O zamanlar Cenevre’de yaşayan Güngör hocamın
ismini arkadaşımdan hep duyar, Türkiye’de açtığı sergilerine
giderek yaptığı işleri hayranlıkla izlerdim. Türkiye’ye kesin
dönüş yaptığından beri de yaklaşık olarak on beş senedir aynı
atölyeyi paylaşıyoruz. Gravür sanatını ve özgün baskı tekniklerini, ince detaylarıyla kendisinden öğrendiğim Güngör hocam
gibi ben de yeniliklere hep açık olduğumuz için, yaptığımız
gravür sanatının özgün baskı tekniklerini, Restorasyon bölümünden ve diğer sanat dallarından edinmiş olduğum tekniklerle de birleştirerek bilinen klasik gravür tekniğini gravür ve
ötesine taşıyoruz.
Gravür sanatını ve kullandığınız teknikleri, kaynakları bize
biraz anlatabilir misiniz?
Matbaacılığın ilk kullanım dönemlerine eşlik ederek olgunlaşmasını sağlayan, fotoğrafçılığın temellerini oluşturan gravür
sanatını kısaca tarif etmek gerekirse; metal, tahta, muşamba
gibi materyallerin üzerine lak sürülerek ve bu lak üzerine istenilen desen ve motif tersten kazınarak işlenir. İşlenen metal
plak, asit suyunda bırakılarak indirgenir. Kalıbın tamamlanması için üst üste birkaç kere aynı işlem yapılır. Kalıbın tamamlandığına karar verince kalıbın üzeri yağ bazlı gravür boyaları
ile baskı tekniğine uygun tamponlama tekniğiyle boyanıp boyanın fazlası silinerek baskısı yapılır. Burada önemli olan kalıbın güzel bir şekilde yapılmış olmasıdır. Güzel yapılan kalıpla
onlarca, yüzlerce baskı yapılabilir. Biz son zamanlarda yeni bir
teknik olarak kendi buluşumuz, Türkiye’de bir ilk ve dünyada
yapılmayan folyo üzerine baskı tekniğini kullanarak baskılarımızı yapıyoruz.
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Sizin ardınızdan bu sanatın gelişmesi ve devam etmesi için
öğrenci, çırak yetiştiriyor musunuz?

Eserleriniz çok sıra dışı, gizemli ve ilham yüklü. Vermek
istediğiniz temel mesajlar nelerdir?

Atölyede Güngör hocamdan ders alan öğrencileri var. Ben de
işlerimde bana yardımcı olan asistan ve yardımcılarıma bildiğimi öğretmekten ve birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyorum.

Teşekkür ederim. Zaman zaman sıra dışı olmak benim kişiliğimden kaynaklanıyor. Sakin görünen, sessiz kişiliğimle beraber, bazen saflığa varan iyi niyetim bazen de cahil cesareti denebilecek kadar cesaretli olabilmem bana, yaşarken çok zorlansam da kendi koruma alanımdan çıkıp başka diyarlarda değişik
deneyimler edinmeme ve benim daha geniş görüş açısı kazanıp
farklı kapılardan geçmemi sağlayabiliyor. Şaşırtıcı ve gizemli
kişiliğimle, içimdeki iki zıt kutba zaman zaman gidip gelme
hallerimle, resimlerimde kendim oldum, kendimi yaşadım ve
bunu sanatımla anlatarak kendimi ifade etmenin mutluluğunu
duydum.

İstanbul ve içinde bulunduğunuz sosyal çevre sizi nasıl
besliyor?
Rahmetli anneciğimin genç yaşta vefatında henüz yirmi yaşındaydım. Hayatı, insanı, varoluşu sorgulamakla başlayan mana
arayışım ve bununla birlikte gelişen tasavvufa olan ilgim beni
bugünlere getirdi. Hayatın içinde yaşadıklarıma cevap bulduğum, beni rahatlatan, sanatımı besleyen en büyük kaynak tasavvuf. Bence ikisi de birbiriyle deviniyor.
Eserlerinizde sembollere çok önem veriyorsunuz, sizdeki
yansıması nedir, anlatabilir misiniz?
Sembolizme önem vermem görünenin ardındaki görünmeyeni
görme ve anlama isteğimden kaynaklanıyor. Tasavvufta sembolik dil nasıl varsa ve kavramlar kişinin gelişim sürecine göre
nasıl açılıyorsa resim de, bakan kişiye her baktığında yeni anlamlar, yeni anlayışlar, yeni görüşler sunabilir düşüncesindeyim. Resimlerimi öncelikle kendim için yaptığımı söylemek
isterim. Her yaptığım, beni sanatsal, ruhsal olarak daha ileriye
götürdüğünden ve yaparken hem şarj hem deşarj olduğumdan
işim ve sanatım benim vazgeçilmezim.

Anadolu Aydınlanma Vakfı

24

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz
temalarından söz eder misiniz?

sergilerinizden

ve

Bugüne kadar Türkiye’de ve Litvanya, Mısır, Fransa, İtalya gibi
ülkelerde karma resim sergisi ve sanat çalıştaylarında bulundum. İlk başlarda restorasyon eğitiminden aldığım etkileşimle
değişik uygarlıkların ve kültürlerin izleriyle harmanlanıp, hat
sanatının ahengiyle stilize edilmiş resimler yaptım. Daha sonra “metamorfoz” ismini verdiğim içsel değişim ve dönüşümü
anlatan kelebekleri çalıştım ve bununla ilgili olarak yurt içi ve
yurt dışı sergilerim oldu. Zeytin ağaçlarını, nar meyvesini ve şu
anda teker teker sayamayacağım birçok objeyi, motifi, sembolü
gravür olarak çalıştım.
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“Kuş Misali” temalı ve 600 sanatçının katılımıyla
gerçekleşen Yeditepe Bienali kapsamında, “Kaf
Dağına Yolculuk” isimli son serginizde Zümrüd-ü
Anka ve eserlerinizle çok büyük ilgi gördünüz. Bize
son eserlerinizin ve serginin oluşum sürecini anlatır
mısınız, serginin oluşumu ne kadar sürdü?
2017 Temmuz ayında İstanbul Yeditepe Bienali’ne başvurunun bitimine üç gün kala güzel bir tevafukla rastlaştığım kalem işi ustası değerli hocam Kaya Üçer’in
önerisiyle, kendimin ve Güngör hocamın özgeçmişlerimizi hemen hazırlayıp gönderdim. Eylül ayında kabul
ve davet edildiğimiz haberini aldım. Ekim ayında çalışmasını yapabileceğimiz beş temadan biri olan “Kuş Misali” temasından ben Anka kuşunu seçtim. Daha aylar
önce Yeditepe Bienali düşüncesi olmadan Feridüddin
Attar’ın “Kuşların Diliyle” isimli kitabı yanı başımda
idi. Zira kitap iki farklı zamanda iki ayrı kişiden bana
hediye edilmişti ki ben de okumak için zaman kolluyordum. Kitapta kuşlar; hakikat yolcuları, Anka kuşu
ise Allah’ın zuhur ve taayyünü olarak sembolik bir dille
anlatılmış. Ben de eserlerimi kitaptaki gibi yedi nefis
mertebesi ile dört makam üzerinden çalıştım. Her mertebe ve her makamı temsilen on beş kuş ve eser ortaya
çıktı. Aslında böyle bir serginin ortaya çıkması için gerekli olan süreç normalde iki sene gibi bir zaman gerektirse de önceden yaptığım baskı ve çalışmalarımın bana
çok yardımı oldu. Yetiştirebilmek için çok yoğun bir şekilde neredeyse sabahlara kadar çalıştım. Allah’tan yardım ve yardımcı diledim. Yardım da geldi, yardımcı da.
Mucizevi şekilde altı ay gibi çok kısa bir sürede çalışmalarımı bitirip teslim ettiğim gibi Bienal açılışının birkaç kere ertelenmesiyle serginin ve Bienalin neredeyse
maskotu olan, herkesin önünde fotoğraf çektirdiği dönüşümün, yeniden doğuşun anlatımı olarak birkaç senedir doğadan kendi topladığım tamamı ağaç, lif, gövde, yaprak ve kabuklarından oluşan “Berceste” isimli
heykelimi de yapıp sergileyebildim. Serginin dünyanın
sayılı müzelerinden olan İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleşmesi benim için büyük şans oldu. Özellikle
sergiye gelen dostlar ve yakınlarım haricinde dünyanın
her yerinden müzeye gelen, çocuğundan yaşlısına, her
yaştaki ziyaretçi ve sanatseverler tarafından çok ilgi ve
beğeni aldı. Hatta birden fazla kere tekrar görmeye gelip, duygusuna girip ağlayanlar, “bu sergiyi gezmekle
yeniden doğdum, bu sergiyi gezen şifa bulur” diyenler
bile oldu. Kısacası Arkeoloji Müzesi’ndeki sergimden
unutulmayacak güzel anılarla döndüm.

Zümrüd-ü Anka’nın hikâyesini herkes farklı kaynak ve söylencelerden
duymuş ya da okumuştur. Size ilham kaynağı olan hikâyeyi paylaşır
mısınız?
Bütün kültürlerde yer alan evrensel nitelikli mitolojik kuş Zümrüd-ü
Anka ile ilgili pek çok efsane bulunmakla beraber, rivayete göre her
şeyi bilen, bütün zorlukları çözen kuşların efendisi, yol göstericisi.
Anka kuşu, bilgi ağacında yaşamakta olup öleceğini hissettiği zaman
kendine ağacın kuru dallarından bir yuva yapar ve güneş bütün görkemiyle çıkıp kuru dalları yakıncaya kadar yuvasında ölümü bekler. Anka
(Simurg) kendi yuvasında yanarak ölür ve küllerinden yeniden doğar.
Kaf Dağı’nın ardında olduğu bilinen tüm kuşların efendisi Zümrüd-ü
Anka’yı (Phoenix, Simurg) aramak, ona ulaşmak için tüm kuşlar yollara düşer. Ancak ona ulaşmak için Talep, Aşk, Marifet, İhtiyaçsızlık,
Hayret, Tevhit ve Yokluk vadileri olan yedi zorlu ve çetin vadiyi aşmaları gerekir. Kuşlar bu vadileri aşmakta zorlanır ve birer birer Anka’ya
ulaşmaktan vazgeçerler. İçlerinden sadece otuz tanesi, Kaf Dağı’nın
ardına ulaştığında ise orada bir ayna görürler. Anka’nın (Simurg) birlik içinde otuz kuş olduğunu fark ederler. Kuşlar, gösterdikleri çaba,
emek, sabır, taleplerine büyük bir aşkla bağlılık sonucunda isteklerine
kavuşmuşlardır.
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Zümrüd-ü Anka’nın mistik yolculuğunu Roma’ya da taşıdınız,
serginiz nasıl geçti, bahseder misiniz?
Anka kuşuna çalıştığımı öğrenen ve bunun İtalya için yeniden doğuşun, aydınlanmanın, Rönesans’ın sembolü olarak önemini bilen bir
arkadaşımın önerisi ve yardımı ile 2017 yılının Kasım ayında başvurduğum Roma Yunus Emre Enstitüsü’nden bu sene mart ayında
kabul ve davet haberini aldım. O sırada İstanbul Arkeoloji Müzesi
sergi hazırlıkları içindeydim. Roma’dan gelen yazışma ve görüşmelerde buradaki serginin bitiminin hemen akabinde Roma’da da sergilenmesi konusunda fikir birliğine vardık ve serginin açılış tarihini
7 Haziran olarak belirledik. Bu özel günümde beni yalnız bırakmak
istemeyen vakıftan, ailemden, yakın çevremden oluşan yaklaşık 2025 kişi gibi kalabalık bir grupla birlikte Roma’ya açılışa gittik. Açılış
gerçekten çok güzel geçti. Eserler gerek teknik gerekse konu ve anlatım olarak çok ilgi çekti ve beğenildi. Sergi akabinde sevgili dostlarla
özümüzden gelen deyişlerle mini bir konser vermemizle de gönülleri
fethettik diyebilirim. Hem İtalyan basınında sergiye övgülü sözlerle
yer verilmesi, hem de Yunus Emre Enstitüsü tarafından çok güzel
geri bildirimler almış olarak Türkiye’yi hep birlikte çok güzel temsil
ettiğimizin mutluluğunu yaşıyorum.

2018-2019 için yeni bir sergi teması ve çalışma var mı?
2018-2019 sanat çalışmalarımı bundan sonraki bağlantım
ve temaslarım belirleyecek. Şimdiden kesin bir şey
söyleyemiyorum ancak Zümrüd-ü Anka Kuşu konulu
sergimin, dünyanın farklı ülkelerinde de sergilenmesi
konusunda çalışmalarım olacak diyebilirim.
Farklı ilgi alanlarınız var mı ve sizi nasıl besliyor?
Sevgili dostum, arkadaşım, öğretmenim Saadet Güvenç
hayatıma girdiğinden beri deyişlerle çaldığımız müzik
de yaşantıma sanatsal açıdan ayrı bir ses getirdi, ne mutlu ki. Yine birkaç sene önce yönetmenliğini sevgili Celal Eldeniz’in yaptığı Antik Yunan tiyatrosundan Euripides’in “Bakkhalar” oyununda da oynamış olmak bana
yeni dostlar kazandırdığı gibi hayatıma ayrı bir heyecan
ve renk verdi, diyebilirim.
Gravür ve resim sanatıyla ilgilenenlere rehber
olabilecek tavsiye ve önerileriniz neler olur?
Hiç resim yapmamış ve “ben resim yapamam” diyen
herkese “yapmayı istemek yapmanın yarısıdır” derim.
Önemli olan zaman ve emek verip çalışmak. Gravür ise
doğrusunu söylemek gerekirse resim yapmaktan daha
zor. Çok aşamalı, çok zaman isteyen ve çok sabır gerektiren bir sanat. Fakat zorluğunun yanında çok zevkli,
görsel açıdan da etkili, bazı şeyler kendi hâkimiyetinizin dışında olduğu için de gizemli bir sanat. Resim yapan herkese öneririm.
Tasavvufla yolunuzun kesişmesi nasıl oldu? Reiki
ve farklı enerji dallarıyla da uğraştınız, nelerle
ilgilendiğinizi anlatır mısınız? Ve sanatınıza
yansımasını nasıl ifade edersiniz?
Rahmetli anneciğim amansız denilen hastalıktan çok
genç yaşta vefat ettiğinde 20 yaşındaydım. O zaman,
hayatı, yaradan’ımızı, aslımı, nereden gelip nereye gittiğimizi, hayat amacımın ne olduğu gibi sorular başladı
kendi içimde. Ve bir arkadaşımın bu yola gönül vermiş
kişileri tanıştırmasıyla İslam tasavvufu girdi hayatıma.
Zaman içinde de evrenin bütünsel birliğini ve işleyiş
şeklini daha iyi anlamak ve kavramak için Uzakdoğu
felsefesinden, Antik Mısır medeniyetine, Japonya’daki
reiki öğretisinden, Rusların şifacılığına, Güney Amerika şamanlarının öğreti ve çalışmalarına kadar ilgi duyup bunlarla ilgili bedensel, zihinsel, duygusal, ruhsal
arınma çalışmalarında bulundum. Maneviyatta ve kendi
içimde arayıp, yaşadıklarımı sanatımda da aradığımdan
sanatıma yansıması çok renklilik ve sembolik eserler
vermek suretiyle oldu.

Anadolu Aydınlanma Vakfı

26

Aylık Düşünüyorum Bülteni

Anadolu Aydınlanma Vakfı ile nasıl tanıştığınızı, vakfın hizmet ve
faaliyetleri hakkında düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Vakfın sizde
nasıl bir yeri var?

Son olarak bizimle paylaşmak istediğiniz sizi
derinden etkileyen, yaşamınıza yön veren bir
anınız var mı?

Anadolu Aydınlanma Vakfı ile tanışmamız 2011 yılında aynı manevi duygular ve ilişkiler içinde olduğumuz Aylin-Ahmet Can çifti ve aile büyüğüm Ali Ağabey ile birlikte çok değerli büyüğümüz, öğretmenimiz Metin
Bobaroğlu ile tanışmamız ile başladı. O zamandan beri vakfa gider gelirim. Her hafta, bir yandan Metin Bey’in yaptığı insanı, birliğe, dirliğe,
bilgeliğe, anlayışa, aydınlanmaya getiren felsefi, manevi, kültürel, sanatsal, ilmi sohbetlerle her bakımdan doyurulup, ruhsal, zihinsel, duygusal,
şifalanmakla birlikte bir yandan da kavramların içine girip düşünmeyi,
düşüncenin daha da ötesine geçip sezmeyi, dolayısıyla bireyin kendini tanıması, gerçekleştirmesi, toplumda var olması için her türlü kültürel faaliyetlerin içinde olduğumuz vakfımızdaki arkadaşlar ve dostlarla aynı dili
konuşup birbirimizi anlamak, yeri geldiğinde derdimize derman olmak
büyük lütuf ve şans şükürler olsun. Vakfa emeği geçen bunun için büyük
çaba gösteren, görünen, görünmeyen tüm dostlara teşekkür ve şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim.

Bazen her türlü çaba, sabır, emeği verip boş yere
uğraştığımızı sandığımız anlar vardır. İşte öyle
anlardan biriydi. Gravüre başladığımın dördüncü,
beşinci senesi, sanırım. Gravür sanatını öğrenmek
için o güne kadar yaptığım baskılardan beğenmeyip
kenara ayırdıklarımın yüksekliği yaklaşık yarım
metreyi aştığından ve atölyede koyacak yer
bulamadığımdan çareyi hepsini toparlayıp olduğu
gibi o zaman bahçe katında bulunan atölyemizin
apartmanına ait çöp konteynerine atmıştım. Yaklaşık
1 saat sonra bahçe katı olduğu için atölyenin açık
olan kapısı açıldı. Kendisinin söylediğine göre
o zamanki seçimler için mahalle ve sokaklarda
isim, kayıt ve adres tespiti yapan 30-35 yaşlarında
iyi giyimli bir bey; “Özür dilerim, etrafa sordum
burayı tarif ettiler, buradan geçiyordum çöpte sizin
resimlerinizi gördüm. Ben bir sanatseverim ve
resimlerinizi çok beğendim. Rica etsem altlarına
imzanızı atar mısınız?” deyince her şeyin Allah’tan
geldiğine iman ettiğim için hem şaşırdım, hem
sevindim. Resimleri imzaladığım gibi bir de
ayrıca beğendiklerimden de hediye ettim. Bir daha
da hiçbir resmimi atmadım. Beğenmediğimin
bile değerini bilmem konusunda bu yaşadığım
olay bana çok büyük ders oldu. Şimdi ismini
hatırlayamadığım o kişiye minnettarım. Bugün
sahip olduğum duygu ve düşüncelerimle evrende
hiçbir şeyin boşuna olmadığını, her şeyin bir neden
sonuç ilişkisine bağlı olduğunu ve hiçbir emeğin
Allah katında zayi olmadığını idrak ettiğimi
söyleyebilirim. Her emek günü, zamanı gelince
karşılığını buluyor...
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Tematik Konumuz “ÜTOPYA”
Değerli Vakıf Üyeleri ve Katılımcı Dostlarımız;
İlk tematik bültenimiz olan Türkiye’de ve Türkçede Felsefe ile
Türkiye’nin önde gelen felsefecilerini tanıtmaya ve Türkçede felsefe
yapabilme olanaklılıklarını ortaya koymaya çalıştık. Felsefenin hayattan
kopuk, teorilere dayalı akıl oyunları olmadığını, hayatın içine nüfuz
ettiği oranda samimi ve hayatlarımızı dönüştürebildiği oranda gerçek
olduğunu göstermeye çalıştık.
Yabancılaşma, Sınır, Kaygı ve son olarak Umut konulu Tematik
bültenlerimizde ise daha çok kendi katılımcılarımızın düşünceleri
ve yazıları doğrultusunda ürünler ortaya koyarak hem bu kavramları
kendimiz için açık kılmaya hem de felsefi, sosyolojik, psikolojik, edebi,
sanatsal, iktisadi, siyasi ve teolojik düşüncede karşılıklarını bulmaya
çalışarak disiplinler arası bir bağlam oluşturmaya çalıştık.
Nitelikli düşünebilmeyi, düşündüğünü anlamak, anlamlandırmak
ve anlamlandırdığını yorumlayabilmek olarak değerlendiriyoruz.
Bültenimizin adı olan “Düşün-ü-yorum” isminin anlam ve ilkesinin de
buradan kaynaklandığını söylemeliyiz. Bu etkinliğin farkındalığıyla yeni
tematik konumuzu ÜTOPYA olarak belirledik. Ütopya nedir? Gelecek
tasavvurlarını, umutlarını ve idealleri Ütopya altında toplayan nedir?
Konu çerçevesinde ve sizlerin katkılarıyla Ütopyayı farklı açılardan ele
almayı ve değerlendirmeyi istiyoruz.
Yapılacak paylaşımların en geç 1 Eylül 2018 tarihinde teslim edilmesi
gerekmektedir. Paylaşım adresi: dusunuyorumdergisi@gmail.com

Paylaşımda bulunmadan önce Yayın İlkelerimizin okunmasını rica ederiz!

Düşünüyorum Dergisi

Yayın İlkeleri

Paylaşımların belirli bir niteliğe ulaşabilmesi adına ricalarımız olacak;
1- Yapılacak paylaşımlar Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın varoluş ilkeleri ile çelişmemelidir. Buna göre: "Vakfımızın amacı, dil, din, ırk,
cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlanma amaçlı "Sürekli Bilgi Topluluğu" oluşturmak, aydınlanmayı "Evrensel İnsan Toplumu
Ülküsü" doğrultusunda, farklı kültürler ile
insanlık uygarlığı bağlamında ve tarih sürecinde ele almak, incelemek, eleştirmek ve yorumlamak, Anadolu kültürel yapısı içinde oluşan ve değişen düşünce ve kavramların bütün
boyutlarıyla anlaşılmasını, diğer kültürlerde
yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin kurulmasını ve böylece düşünce yönetiminin ve düşünce aletlerinin tanımlı ve işlevsel kılınmasını sağlayarak, bireyin ve toplumun kendisini
yeniden üretebilme ve gerçekleştirebilmesine
katkıda bulunmaktır."
2- Paylaşımların Yayın Kurulu tarafından uygun bulunabilmesi için her bir yazının kendine ait bir başlığı ve bir iç bütünlüğü olmalıdır.
Yazarı ve alıntı bilgisi olmayan makalelere de
yer verilemeyecektir.

3- Paylaşımlar eğer alıntılardan oluşuyorsa
bu alıntıların referanslarının verilmesi gerekmektedir. Referans verilmeyen göndermeler
yazının niteliğine zarar vereceğinden bu konunun hassasiyeti nitelikli bir paylaşım için çok
önemlidir. Bu nedenle yazarın kendi görüşünü
bildirdiği alanlar dışındaki bilgiler referanslı
olmalıdır.
4- Her ne kadar paylaşımlar, paylaşanın sorumluluğunda olsa da, bunları yayınlayan
olarak Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın görev
ve sorumlulukları bulunmaktadır. Paylaşımlar
belirli bir partinin siyasi propagandasını içermemeli ve karşıt görüşleri aşağılamamalıdır.
Bültende yapılacak paylaşımlarda hakaret içerikli ve suç teşkil edebilecek ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir.
5- Paylaşılan makalelerde hatalı bir aktarım olmaması adına yazıların “Microsoft Word” programında hazırlanıp bize iletilmesini rica ederiz.
6- Bültenimize gönderilen makaleler başka bir
dergi veya mecrada yayımlanmış olabilir. Bu
paylaşımlar yayınlandığı mecranın bilgisi ile
birlikte paylaşılmalıdır. Makalenin bültenimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki
taahhüdü anlamına gelir. Bu nedenle başkasına ait olduğunun tespit edilememiş olması
Yayın Kurulu’nu bağlamamaktadır. Bu gibi
paylaşımlar doğrudan yazarın kendi sorumluluğu altındadır.

7- İmlâ hataları nedeniyle anlam kaybı bulunan makalelerin ilgili düzenlemeleri yazarın
kendisinden talep edilecektir.
8- Yazılar belirtilen tarihte iletilmelidir. Gecikmeli olarak ulaşan paylaşımlara tematik
olmayan ara bültenlerde yer verilecektir.
Anadolu Aydınlanma Vakfı
@AAVakfi
@anadoluaydinlanma

Bülten Künye
Yayın Adı Düşünüyorum • İmtiyaz Sahibi Şeyma
Bobaroğlu • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Akın
Candan • İdare Adresi Bayar Cad Papatya Apt.
22/11 Erenköy İstanbul 0216 382 81 73 • Basım Yeri
Küçük Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. / Maltepe Mah.
Davudpaşa Cad. Emintaş Kazım Dinçol San. Sit. No:
81/170 Zeytinburnu İstanbul Türkiye
Tel.: 0212 565 24 68 • Yayın Süresi Aylık • Dili
Türkçe • Türü İlmi, Fenni, Edebi • Alanı Yerel
Yazı İşleri Kurulu
Ayşe Doğu, Elif Ersoy, Gülşen Geniş,
İzzet Erş, Selin Erş, Sultan Güvenç

E-posta bulten@anadoluaydinlanma.org •
Web www.anadoluaydinlanma.org

Düşünüyorum Bülteni ve Dergisinde yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazının yazarına veya yazarlarına aittir. Ayrıca yayımlanacak çeviri yazılarda
çevirmen eserin yazarından ve/veya yayın hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı yayım izni almak ve bu izin belgesini yayın kuruluna iletmek zorundadır, aksi halde oluşacak
telif hakkına dair hukuki sorumluluk yazara aittir. Düşünüyorum Dergisinde yayımlanması kabul edilen yazıların tüm yayın hakları dergiye devredilmiş sayılır.

Anadolu Aydınlanma Vakfı

28

Aylık Düşünüyorum Bülteni

