
1�

kebikeç / �5 • �008

Erik Zurcher (1928-2008)�

Barend ter HAAR  

�	 Çeviren:	Mustafa	Güleç	

7.şubat 2008 Perşembe tarihinde, diğer bir ifade ile Çin Yeni Yılı’nın ilk gü-
nünde Emeritus Profesör Erik Zurcher aramızdan ayrıldı. Sağlığı bir sü-
redir bozuktu, gözleriyle de başı dertteydi. 2007 yılında yayımlanan Cizvit 

Guilio Aleni ile Çinli yerel aydınlar arasında geçen görüşmelerin çevirisini de 
içeren kapsamlı monografisinin de kanıtladığı üzere son ana dek zihni tama-
men açıktı. Bir kez olsun seçkin zümrenin bakış açısından türetilen polemikler 
yerine, bir misyoner ile Zurcher’in yerel okul öğretmenleri olarak adlandırma-
yı tercih ettiği zümre arasındaki fikir tartışmasına yoğunlaşmayı seçtiği için 
uluslararası dinî ilişkiler konusunda yapılmış benzersiz bir çalışmadır bu. 

Üniversite öğrencilik hayatına 1947 yılında Leiden Üniversitesi’nde 
başlayan Erik Zurcher, 1959 yılında çarpıcı bir doktora tezi hazırladı, ki bu 
tez - The Buddhist Conquest of China (Budizm’in Çin Fethi) - kısa sürede Çin 
Budizmi çalışmaları alanında klasik haline geldi. Tezin ilk baskısı, Zurcher’in 
güzel Çin elyazısı ile süslüdür hâlâ (Zurcher ayrıca usta ressamlara yaraşır 
çizimleri ile de tanınırdı). 1972 ve 2007 yıllarında The Buddhist Conquest’in.
yeni baskıları yapıldı, bu durum da bu çalışmanın ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir. şahsen doktora tezinin Zurcher için aynı zamanda hem bir 
neşe kaynağı (çünkü Zurcher için başarılı bir kariyerin ilk adımıydı) hem 
de ağır bir yük (çünkü yapılması güç bir işti) olduğunu düşünmüşümdür her 
zaman. Durum böyle olsa bile 70’li yıllardan itibaren bir dizi ciddi makale 
yazdı. Erken dönem Çin anadili, Budizm’de mesih ve ilk Cizvit misyonerliği gibi 
konular hakkında yazılan bu makaleler günümüzde de önemini korumaktadır. 
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Budist metinlerin Kumarajiva tarafından 
yapılan çevirilerinde Çince dilbilgisi 
kitabının daktiloya çekilmiş birçok bölümü 
çekmecenin birinde saklı kalmış olmalıdır. 
Budizm, Hıristiyanlık ve Çin Komünizmi 
üzerine yaptığı araştırmalarındaki ortak 
öğe, Çin kültürü ile yabancı düşünce ve 
dünya görüşlerinin karşılaşmasıydı. Bu 
konu için ayrıntılı bir analitik modeli de 
içeren ders müfredatı hazırladığında bu 
müfredatı asla İngilizce yayımlamaması 
Zurcher’in karakteristik özelliklerinden 
biriydi. Konular hakkında soyut görüşler 
tasarlamak yerine kaynaklara yakın 
olmayı her zaman tercih etti.

Akademik çalışmalarının yanı sıra, üst 
kademelerden uygulanan aşırı bürokrasi ya da formaliteler olmaksızın kişisel 
girişimle birçok şeyi halletmekte geniş olanaklara sahip olunan bir dönemde  
Zurcher aynı zamanda enstitüler kurdu. 1931 gibi erken bir tarihte Zurcher’in 
öğretmeni Professor JLL Duyvendak, Sinoloji Enstitüsü’nü kurmuştu. Profesör 
Hulsewé’nin 1974 yılında emekli olmasının ardından Zurcher, Enstitü’nün 
resmî konumu kurumsal-örgütsel çizgiler arasında bir biçimde buhar olup 
uçtuğu için sonradan müdürlüğü geçici olarak nitelenmiş olmasına rağmen, 
Enstitü’nün müdürü oldu. Ne var ki Leiden Üniversitesi’ndeki Çin Çalışmaları 
uluslararası alanda “Sineleoji Çalışmaları” adıyla tanındığı için ve bazı haklı 
gerekçelerle - Enstitü’de bir Çin Çalışmaları Bölümü ve seçkin bir Sinoloji 
Kütüphanesi bulunmaktadır - hem yurtiçinde hem de yurtdışında bu adı 
kullanmaya devam ettik.

Okutman olarak atanarak başladığı görevinde Erik Zurcher, 1961 yılında 
Uzak Doğu Tarihi profesörü oldu ve geniş anlamıyla Çin-Batı ilişkilerine 
özel bir dikkat gösterdi. Bu tanımlama şüphesiz kasıtlı olarak muğlak 
bırakılmıştı. Çin geleneğinde, Budizm’in kaynağı olan Hindistan da Batı 
olarak kabul edilir ve Batı’nın sınırları Avrupa’yı geçmez. Yıllarca devam 
ettirilen başarılı lobi faaliyetlerinin ardından Zurcher, 1969 yılında diğer 
araştırmacıların günümüz Çin ve komünizm çalışmalarını kolaylaştıran ve 
belli bir bütçesi olan Çağdaş Çin Belge Merkezi’ni kurdu. Bu merkez sayesinde 
Leiden, Avrupa’da çağdaş Çin’i ciddi biçimde ele alan ilk üniversitelerden 
biri oldu. Aslına bakılırsa bu anlamlı bir durumdu, çünkü Hollanda’daki 
Çin Çalışmaları sürekli olarak sömürge yönetimi, uluslararası ilişkiler ve 
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ticaret alanlarına dair pratik kaygılarla bağlantılı olarak ele alınagelmişti. 
Ancak çağdaş Çin çalışmalarını bir enstitü bağlamında ele almayı başarması 
Zurcher’in alışılagelmiş davranışıydı. 1976’dan 1992 yılına dek, günümüzün 
hâlâ yayımlanmaya devam eden en eski sinoloji dergisini T’oung Pao’nun.
editörlüğünü yürüttü. 1975’ten itibaren Hollanda Kraliyet Bilim ve Sanat 
Akademisi üyeliğine ve 1985 yılından itibaren l’Académie des Inscriptions et 
Belles-lettres’in dış temsilciliğine seçilmesinden de anlaşılacağı üzere geniş 
akademik çevrelerde tanındı.

1970’lerden itibaren bir yandan Sanatlar Fakültesi’nin başka bir bölümünde 
Avrupa’nın Genişlemesi üzerine yürütülen çalışmalarda yer alırken  aynı 
zamanda Çin Çalışmaları Bölümü’nde ders verdi ve bölümün çeşitli idari 
görevlerinde bulundu. Bunlara ek olarak geçen yıllar içinde üniversite 
içinde ve dışında sayısız komitede yer aldı. Bunların arasında Unesco gibi 
uluslararası akademik örgüt ve enstitüler de bulunmaktadır. Çin Çalışmaları 
öğrencilerinden gelen talep üzerine 1978 yılında derslerde kullanılmak üzere 
slaytlar hazırlamaya başladı. Bu girişim, kısa sürede Tayvan Chiang Ching-
kuo Derneği tarafından (ortaklaşa) finanse edilen prestijli bir görsel eğitim 
projesine dönüştü ve bu proje için Zurcher, çalışma arkadaşları ile birlikte 
tematik slayt dizilerinin hazırlanması için düzenli olarak görsel malzeme 
topladı. Proje, bilgisayar çağının ilk zamanlarında da devam etti, ancak telif 
hakkı yasalarının giderek daha sıkı biçimde uygulanmasının ve internetin 
ortaya çıkışının ardından, bir zamanlar öncü bir başlangıç olan proje artık 
yapılmayı bekleyen birikmiş idari işler yığınına dönüştü ve bu da projenin 
devam etmesini ve genişlemesini güçleştirdi. Bu esnada öğrencilerden projeye 
katılanların büyük bir kısmı “Çin tarihinin görselleştrilmesi” çalışmasından 
keyif aldı ve çok şey öğrendi. Zurcher’in görsel konulara duyduğu ve Çin’in 
arkeolojisi, sanatı ve somut kültürüne yakın ilgisi Hulsewé-wazniewski 
Derneği’nin kurulması yönündeki girişimlerinde de kendisini göstermektedir. 
1997 yılından bu yana Hulsewé-wazniewski Derneği, yukarıda sözü 
edilen alanlarda eğitim ve araştırma imkanlarının gelişmesine katkıda 
bulunmaktadır.

Araştırmalarında olduğu gibi derslerinde de Zurcher açık, anlaşılır ve iyi 
planlanmış bir ifade biçimine ulaştı. Ne yazık ki asıl çalışma alanı olan ilk dönem 
Budizmi konusunda kendisiyle çalışan master ya da doktora öğrencisi olmadı, 
ancak 17. yüzyılda Çin’de Hıristiyanlık konusunda birçok öğrenci yetiştirdi. 
Özellikle 1980’lerde verdiği seminerler döneminin bazı öğrencilerinin zihninin 
biçimlenmesine gerçekten katkıda bulundu. Bu öğrenciler arasında, şu anda 
Leuven Katolik Üniversitesi Çinçe Bölümü’nde çalışan Nicolas Standaert ve 
bu yazının yazarı da bulunmaktadır. Yine de kişisel dikkat en önemli özellik 
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değildi, zira Zurcher öğrencileri ve ilerinin doktor adayları ile meslektaşları 
olan bizlerle arasındaki mesafeyi daima korudu. Bu tutum zaman zaman sinir 
bozucu olsa da bize gelişme alanı sağladığı, hem de yalnızca bırakınız geçsinler 
mantığıyla değil temel kavramları ve bilgiye yaklaşımı konuşturduğu için her 
zaman iyiliğimize yaradı..Örneğin seminerler sırasında bazı dillere, mesela 
Budist ve Taoist metinlerde kullanılanlara hakim olabilmek için kendisinin 
de yıllarca çalışmak zorunda kaldığını sık sık vurgulardı. Aynı zamanda 
okumalarımıza getirdiği eleştirilerde sık sık ironiye yer vermesi yeni yorumlara 
imkan tanırdı. Modern dönem öncesi Çincesinin çeşitli türlerine (ve İngilizce’ye, 
Hollandaca’ya ve diğer birçok dile) hayranlık uyandıracak kadar hakim olması, 
Zurcher’in sözlerini benim ve diğer birçok öğrenci için son derece motive edici 
kılardı. 

Erik Zurcher inanılmaz bir bilginliği sıradışı eleştirel bir zihin, en yalın 
ifadesiyle entellektüel bir üslup ve keskin mizah anlayışıyla birleştirmişti. 
Akademiye değerli katkılarda bulunan, birçok öğrenci ve arkadaşına esin 
veren büyük bir sinologdu.

2 Şubat 2008




