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TAKDİM

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça*

El-kitabe bi’l-Arabî, el-kelam bit-Türkî, el-ğina bi’l-Kürdi” 
dedi Nesim Hoca, dolayısıyla son derece hikmetli bir 
sözdür. “El-kelam bit-Türki” denildiği zaman, kendileri 

de söylediler zaten, resmi dil olarak Türkçe; akademik dil olarak 
gerçekten de Arapça hatta ben buna Süryaniceyi de ilk dönemleri 
için ilave etmek istiyorum. Özellikle ilk dönemlerinde Süryanice 
teli ler son derece önemlidir. Arapçadan Süryaniceye Süryaniceden 
Arapçaya yapılan tercümeler ilk dönemdeki klasiklerimizi ortaya 
çıkmıştır. Beyt’ül-Hikme’deki tercüme faaliyetleri ilim geleneğimiz 
açısından oldukça önemlidir. Beytü’l-Hikme’nin ilk müdürlerinden 
Yuhanna bin Maseveyh, Huneyn bin İshak, daha sonrası Sabit bin 
Kurra ve benzerlerini belki bu tercümeler vasıtası ile tanıyoruz. Bu 
ilmi çalışmalar olmasaydı unutulup giderlerdi. Hatta Sabit bin Kurra 
gibi büyük bir deha Kefertusa köyünde kaybolup gidecek ve ismi hiç 
anılmayacaktı. El-Harezmî’nin onu alıp Bağdat’a götürmesi ile birlikte 
yepyeni bir medeniyetin şekillenmesini sağlamıştır ve bu tercümeler 
bu klasikler bizim medeniyetimizde en güzel şekliyle bulunmaktadır. 

İbnü’l-Nedim gibi veya En-Nedim diye iki şekilde ifade edilen 

* Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü; Uluslararası Klasikler Çalıştayı (Arap, Kürt ve Süryani Klasikleri) 
Açılış Konuşması, 15 Mayıs 2017 Mardin

“
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benim kanaatim ise En-Nedim olduğuna dairdir- El-Fihrist adlı eseri 
İslam klasiklerini en iyi şekilde bize koruyarak taşıyan muazzam 
bir eseridir. Ondan sonraki dönemlerde biyogra i kitapları çok 
yazılmıştır. Mesela Katip Çelebi’nin Keşfu’z-Zünûn ve onun İsmail 
Paşa tarafından yapılan zeyli ise İslam klasiklerinin ne kadar zengin 
ve muazzam olduğunu göstermektedir. Sadece Keşfu’z-Zünûn’da, 
herşeyi bir tarafa bırakacak olursak, 10000 müellif ile 15000 eserin 
ismimi bulunmaktadır. Günümüzde bilim adamlarının en çok 
kullandığı kitaplardan birisidir şahsen hepimizin elinde, lisansüstü 
çalışmalarımızda ve günümüzde yapılann bir çok çalışmalarımızda 
Keşfu’z-Zünûn elimizden düşmemektedir. Muazzam bir klasikler 
külliyatıdır. 

Bugün bu çalıştay, eğer yapılabiliyorsa, Türkiye’de son 10 yılda 
elde edilen ikir ve ifade özgürlüğünün geldiği seviyenin çalıştayımızda 
en iyi yansıması olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü bizim 
çocukluğumuzda Arapça konuşmak yasaktı. Kürtçe konuşmak 
yasaktı. Süryanicenin zaten esamesi yoktu ve sadece kilisede küçük 
bir gruba ders olarak veriliyordu. Ama bugün görüyoruz ki bu diller 
üniversitelerde lisans ve yüksek lisans düzeyinde verilmektedir ve 
son derece ileri bir noktaya taşınmıştır. Türkçenin Süryanicenin ve 
Arapçanın bu gibi akademik ortamlarda teröre ve siyasete bulaşmaması 
şartıyla, en mükemmel şekliyle dile getirebilmesinden yanayız. Bu 
çalışmaları akademik çerçevede tuttuğumuz zaman, önünü tutmak 
mümkün değildir ve  hiç kimsede asla buna itiraz edemez.  En koyu 
milliyetçi ve ırkçılar dahi karşı buna çıkamaz. Eğer bunu akademik 
düzey ve ilmi düzeyde tutarsak gerçekten biz bunu daha da ilerletiriz ve 
insanlarımız işte o zaman demin bahsettiğimiz klasikleri ve müelli leri 
tanıyabileceklerdir.

 Mem û Zin eserini sadece Mardinli birkaç yaşlı şahsiyet 
tanırdı. Ama bunun anlatılması gerekir. Mem û Zin’in ne olduğu, 
neyden bahsettiğini bir klasik olarak, bir Kürt klasiği olarak bunun 
anlatılması mutlak surette gereklidir. Bunu muhafaza etmemiz için 
gerekli bilim adamı arkadaşlarım, özellikle söylüyorum bu kazanımları 
sürdürebilmek ve bunların devamını getirmek için tek yolumuz bu 
akademik çalışmaları ne pahasına olursa olsun siyasetten ve terörden 
uzak tutmaktır. Ama siyaset ve terör bulaştırıldığı zaman gerçekten 
ilmi seviyeden çok uzakta, birilerinin ellerine bu fırsatları verdiğimiz 
zaman bu kazanımları kaybederiz. Lütfen hep birlikte bunlara dikkat 
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ederek bunları akademik mecrada tutalım. 

Bugün bu çalıştayımızı ulusal televizyonlarımız canlı olarak 
vermektedirler. Bu büyük bir fırsattır. Yarın ve öbür gün TRT el-Arabiya 
çalıştayımızı yine yayınlayacaklardır. TRT Kurdi burada ve yayınlamaya 
devam edecektir. Bunların ülkemizde yapılmış olması gerçekten 
büyük bir kazanımdır. Hep birlikte bunları muhafaza edeceğiz. Tekrar 
söylüyorum klasiklerimizi ve büyük müelli lerimizi bugünkü nesil ile 
buluşturmak için bu büyük bir fırsattır. Bunu gerçekleştiren Yaşayan 
Diller Enstitüsü müdürümüz değerli ilim adamı kardeşim Doç. Dr. 
Nesim Doru’ya ve ekibine teşekkür ediyorum. Çalıştayın başarılı 
geçmesini temenni ediyorum hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum, 
Allah’a emanet olun.
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ÖNSÖZ

Klasikler, zamanın süzgecinden süzülerek günümüze 
ulaşmış ölümsüz eserlerdir. Bu eserler her ne kadar belirli 
formlarda yazılsalar da kendi içlerinde oluşturdukları 

varyantlarla takdire şayandırlar. Klasik ürünlerin araştırılması sadece 
klasiklerin anlaşılması için değil; aynı zamanda bu geleneğin temsil 
ettiği kültürün ve dünya görüşünün anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 
Klasikler sadece belirli bir coğrafyaya has olan ve belirli bir zaman 
diliminde hapsolmuş eserler değildirler. Tam aksine klasik eserler 
geçmişle günümüz arasındaki köprü, modern eserlerin temelleridir. 
Klasikleri olmayan bir dil ve kültür düşünülemez. Çünkü kökleri 
geçmişe dayanmayan, geçmişten beslenmeyen ve geçmişten günümüze 
devamlılık arz etmeyen her yapı temelsizdir. Kadim coğrafyanın kadim 
dilleri bu açıdan çok zengin ve kavidirler. Süryanice, Arapça ve Kürtçe 
bu coğrafyada binlerce yıldır sağlam temeller üzerine kültürlerini inşa 
etmişlerdir. 

Mardin Artuklu Üniversitesi olarak; kültürlerin, dillerin 
ve dinlerin kavşak noktası olan Mardin’de klasiklerin daha iyi 
anlaşılmasını sağlamak ve klasikleri günümüze taşımak için 15-
17 Mayıs 2017 tarihlerinde bir çalıştay yapıldı. Yapılan çalıştayda 
literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu çalıştayda üç gün 
boyunca bilimsel değerlerin ön planda olduğu tebliğler sunulmuştur. 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden, farklı inançlara mensup ve farklı 
dilleri konuşan araştırmacılar ve akademisyenler klasikleri ve bu 
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eserlerin günümüze nasıl taşınabileceklerini konuştular. Klasik eserler 
akademik bir platformda; Arapça, Kürtçe ve Süryanice dilleri özelinde 
incelendi.  Çalıştayda bu dillerdeki eserler konu, yüzyıl ve yazar 
bağlamında taksim edilmiş olup, en eski eserlerden günümüze kadar 
olan süreç tedricen tetkik edildi. “Uluslararası Klasikler Çalıştayı  (Arap, 
Kürt ve Süryani Klasikleri)”  çalıştayında ‘klasikleri günümüze nasıl 
taşıyabiliriz, bunları nasıl okuyabiliriz’ başlığı altında; klasik eserlerin 
yaşaması için nelerin yapılması gerektiği, yapılacak çalışmalarda 
izlenecek metotlar, bu alanda yapılacak çalışmalar için takip edilecek 
yol ve yöntemler, bilimsel bir bakış açısıyla ortaya konuldu. 

Türkiye’de var olan bütün dilleri bir zenginlik olarak telakki eden 
ve bu zenginlikleri önemseyen Mardin Artuklu Üniversitesi ve özelde 
Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü kültürlerin, dillerin ve dinlerin 
kavşak noktasında, ilim dünyasına klasikler üzerinden katkı sağlamayı 
hede lemektedir. Kurulduğu ilk günden beri hem akademik anlamda 
hem de motivasyon anlamında bölgede var olan dillerin korunması 
ve yeni nesillere aktarılması için bütün imkanlarını seferber eden 
enstitümüz, tarihin tozlu sayfalarından kurtardığı bir kelimeyi bile 
büyük bir kazanç olarak saymaktadır. 

Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü 
olarak bu alanda yapılmış ve yapılacak olan bütün çalışmalara her 
zaman destek olacağımızı ve bu çalışmalar için elimizden gelen her 
şeyi yapacağımızı ifade ediyoruz. Coğrafyamızın zenginliği olan dilleri 
ve kültürleri korumak, yaşatmak ve günümüze aktarmak görev ve 
sorumluluğumuzdur. 

Bu vesileyle Uluslararası Klasikler Çalıştayı (Arap, Kürt ve 
Süryani Klasikleri) için bizden değerli desteklerini esirgemeyen 
sayın Rekörümüz Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA başta olmak üzere, katkı 
sağlayan akademisyen ve araştırmacılara, çalıştayın düzenlenmesi 
için çaba sarf eden görevlilere, çalıştay boyunca bizden ikir ve 
temennilerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaların 
artarak devam etmesini temenni ediyoruz.

 Editörden


