
46
SAYI

Yorum s. 14 Araştırma s. 18 Yorum s. 12
Mustafa Öksüz Yusuf Kaplan

Haberler s. 31
Fikir Sanat Haberleri

s. 6 Hazırlayan: 
Hamim Bayram
Fotoğraf:
Serkan Akdeniz

Servet Kızılay

Nurhak Gürel
ORTADOĞU20s. Dur, Bak ve Yorumla

Siz de Serdivan Ajans’ta yazabilirsiniz.
Dur, Bak ve Yorumla köşemizde 
gördüğünüz fotoğrafları, kendi fikir ve 
duygu dünyanızı yansıtacak şekilde 
yorumlayıp bize gönderebilirsiniz.

 

Çin’de patlak veren koronavirüs, bir kaç ay 
içinde bütün dünyaya yayıldı. Dünyayı panik 
sardı. Bildiğimiz dünyanın sonu, başka bir 
dünyanın başlangıcı bu. Koronavirüs, sadece 
bir virüs değil. 

Çin’de patlak veren koronavirüs, bir kaç ay 
içinde bütün dünyaya yayıldı. Dünyayı panik 
sardı. Bildiğimiz dünyanın sonu, başka bir 
dünyanın başlangıcı bu. Koronavirüs, sadece 
bir virüs değil. 

Müslümanların yapmış olduğu ilmi faaliyet-
lerle buna eşlik eden başta mimari olmak 
üzere çeşitli alanlardaki müspet gelişmeler, 
Endülüs’te büyük bir medeniyetin doğuşuna 
yol açmıştır.

Fransızların başlattığı daha sonra Batı 
Avrupalı ressamların katıldığı bir “Ekol” olan 
Oryantalist Resimler,  19.Yüzyılın ilk çeyreğin-
de ortaya çıkmış ve “Oryantalizm” kavramı-
nın kaynağı olmuştur.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi “Koronavi-
rüs sürecinde merak ettiklerimizi ehline 
soruyoruz” başlığıyla ülkemizin geçtiği kritik 
süreçte vatandaşlarımızı doğru bilgilendir-
mek amacıyla alanında uzman isimlerle 
röportajlar gerçekleştiriyor.

KI
RKALTINCI SAYI

Bu yazımızda İsrail'in kurucu metinleri bağlamın-
da, modern uluslararası çatışmalar içerisinde en 
derin tarihsel arka plana sahip olan Filistin mese-
lesini ele alıyoruz.
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Türkiye’nin
Ortak Mutabakatı
Kimdir?

Yusuf Temizcan y.temizcan@gmail.com

    

         Türkiye’de çoğumuzun üzerinde fikir birliği yaptığı, onayladığı isimler 
var mıdır? Az mıdır bu isimler? Mesela türkülerimiz ortak noktalarımızdan 
mıdır? Mimari, hep beraber benzer hisleri paylaşabileceğimiz bir alan mıdır? 
Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerin hiç tükenmeyece-
ği bu topraklarda bu sorular üzerine düşünmemiz şart. 

En güçlü ortak noktamız ve aynı zamanda ilgilenmekte en fazla ihmal ettiği-
miz kişilerden biri kuşkusuz Yunus Emre. Onun hayat hikayesi Osmanlı’nın 
kuruluş yıllarına denk gelir. Tertemiz Türkçesinin yanında en çok dikkat 
çeken özelliği Türkiye’nin birleştirici gücü, ortak mutabakatı olması. 

Gönlü İnsanlıkla Dolu Olan Yorulur mu?

Yunus’un 40 yıl boyunca dergaha eğri odun taşımamak için verdiği mücade-
le hikmetli bir kalp olarak kendine dönmüştü. Bu da doğal olarak o hayran 
hayran baktığımız mısraların çıkışına zemin hazırlayacaktı. Tasavvuf işte 
böyle bir şeydir. Derinleştiğinizde sizi olduğunuz yerden alıp bambaşka bir 
yere, hayret makamı diye özetleniveren yere yükseltir. Siz artık eski siz 
olamazsınız. Dağa, taşa, suya, toprağa ve insana hayret nazarıyla bakar, 
sanki dünyaya ilk defa gelmişsiniz şaşkınlığını üzerinizden atamazsınız. 
Gönlünüz sevgi ile dolar. Yunus’da da olan budur. Gönlü sevgi, merhamet ve 
aslında “insanlıkla” dolduğu için dilinden sevgi kelimeleri akmıştır. Sevgiye 
çağırmış, sevgiyle yoğrulmuş, sevgiyle yaşamıştır. 

Bugün kelimelerimiz çok hasara uğradığı için sevgi kelimeleri deyince bir 
miktar küçümseme ile bakıyoruz. Nedense bir Hegel gibi, Marx gibi karma-
şık felsefi cümleler daha afili geliyor bize. “Fikir kardeşim fikir” diyoruz. 
Yunus’un söylediklerini basit görebiliyoruz. Halbuki bu sözler, üzerinden 
yüzyıllar geçmesine rağmen bu topraklara irfan yüklemeye devam ediyor. 
Anlayamadığımız şey de herhalde bu. Anadolu’nun bir köyünde yaşayan 
amcamız, hiçbir şey okumamışken, dünyayı gezmemişken nasıl oluyor da 
eşsiz yücelikte bir gönle sahip oluyor? Ne besliyor o gönlü? Özürlü oğluna 
bir ömür boyunca öf bile demeden bakan o teyzemiz nasıl oluyor da isyan 
etmiyor. 

Çok uzaklara gitmeyelim, geçen ay sosyal medyada çok konuşulmuştu, 
Ankara’daki o evsiz kardeşimiz. Hiçbir şeyi olmayan, ama hiçbir şeyi; sokak-
larda yaşayan, yarın yiyeceği olacak mı garantisi olmayan bu gönlü dünya-
lar kadar geniş kardeşimiz “Ben bu yaşadıklarımı imtihan olarak görüyorum. 
Allah beni sınıyor, hiç şikayetçi değilim.” deyiveriyor. Bu irfani duruşu nasıl 
açıklayacağız? Bize afili cümleler mi lazım, merhametli kalpler mi?



Allah’a Ulaşmanın En Kestirme Yolu

Şurası çok açık: Allah’a ulaşmanın en kestirme 
yollarından biri sevgidir. Ve Yunusça söylersek:

Ben gelmedim da’vi içün benim işim sevi içün
Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmağa geldim

Bu dünyada Allah’ı taşıdığımız yer gönüllerimizdir. 
Gönül, bir anlamda sevgi demektir. Sevgi ile 
doldukça Hakk ile yaşarız. Zira O şah damarımızdan 
daha yakındır… Yunus, sevginin kelimeleri ile 
gönüller için konuşmuştur. O yüzden, Mustafa 
Tatçı Hoca’nın deyimiyle Yunusça diyebileceğimiz 
bir dil oluşmuştur. Nesiller boyu aktarılarak bu 
topraklara irfan kavramıyla ziplediğimiz güzelliği 
serpmiştir. O yeşermiş ve gönüllerden gönüllere 
geçmiştir. 

Biz sevdik aşık olduk sevildik maşuk olduk
Her dem yeni dirlikde sizden kim usanası

Yunus Emre, sevgiyi Allah’a ve yarattığı her şeye 
karşı duyulan bir yakınlık olarak görmüş. Sevgiyi 
Allah’a ulaşmakta, ölümsüz olana kavuşmakta ve 
onun varlığı ile bütüne ulaşmakta bulmuş. Bütün-
lük, yani tevhid. Kendinden yola çıkarak Allah’a 
ulaşma yolu bu. Sonra Allah’tan gayri her şeyi hiç 
olarak görme… Bütün varlıkları birbiri ile ilişkili ve 
en niyahetinde Allah ile ilişkili anlama…

Sevginin Kelimeleri

Yunusçada bilge kişinin adı, malum “eren”dir. Eren, 
bütün insanlığı kardeş görür, kendini sever, insanlı-
ğa hürmet eder. Gönlü yalnızca sevgi, dostluk, 
merhamet ile doludur. O gönle her şey şeriat 
sınırları içinde her şey sığar. Yunus Emre, sevginin 
kelimeleriyle yeryüzünde öyle görkemli bir hayat 
yaşamıştır ki muhtemelen hiç farkında olmadan 
kendinden sonra gelen yüzbinlerce insanın gönlüne 
aşk ve muhabbet düşmesine vesile olmuştur. 
Süleymaniye’yi imar eden o temiz gönle girmiş, 
Itri’nin bestelerine o sirayet etmiş, İstanbul’u o 
vakur duruş fethetmiş, Anadolu irfanını gönüllere o 
nakşetmiş, 15 Temmuz’daki şanlı duruşu da o besle-
miştir. O yüzden her dönemde Yunus’un sesine 
kulak vermek için vesileler aramamız lazım.

Çalab’ın dünyasında türlü türlü sevgi var
Kabul et kendözünü gör hangisi layıktır

2021, UNESCO tarafından “Yunus Emre Yılı” ilan 
edilmişken gelin bunu fırsata çevirelim. Okulları-
mızda Yunus’u daha çok analım. Yunus Emre 
kampları yapalım. Okuma grupları kuralım. Yeni 
araştırmalar yayınlayalım, her yerde Yunus Emre 
sempozyumları düzenleyelim. Yeni diziler, belge-
seller, yüksek kalitede filmler çekelim. Bu yıl çokça 
Yunus’u konuşalım, anlamaya çalışalım. Gönüllere 
daha fazla Yunus sevgisi işleyelim. 

Okuyabiliriz

Yunus Emre’yi daha yakından tanımak isteyenler 
mutlaka şu kitaplara öncelikli olarak göz atmalı:

- Yunus Emre / Abdülbaki Gölpınarlı / İŞ Bankası 
Kültür Yayınları

- Dîvân-ı İlahiyat / Yunus Emre / Hazırlayan: Musta-
fa Tatçı / H Yayınları

- Yunus Emre Yorumları / Mustafa Tatçı / H Yayın-
ları

- Yunus Emre / Necip Fazıl Kısakürek / Büyük Doğu 
Yayınları

- Yunus Emre / Sezai Karakoç / Büyük Doğu Yayın-
ları

- Yunus Ne Hoş Demişsin / Beşir Ayvazoğlu / Kapı 
Yayınları

- Yunus Emre / İskender Pala / Kapı Yayınları

İzleyebiliriz

- Yunus Emre Dizisi / TRT 1
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TANABE CHİKUUNSAİ IV’ÜN 
ENSTELASYONU

Geleneksel Bambu Sanatı:

Bambu Bitkisi
Bambu (Bambusoideae), buğdaygiller (Poaceae) familyasına ait ve 
1.200 adet, bazen birbirlerinden çok farklı görünen bitki türlerinden 
oluşan bir alt familyayı kapsayan tanımdır. Ana vatanı Uzak Doğu 
ülkeleri oduğu bilinen bambunun tam olarak hangi ülkeye ait olduğu 
konusunda kesin bilgi bilinmiyor. Dünya üzerinde en çok yetiştirildiği 
bölgeler Asya Kıtası’nın güney kısımlarını içine alacak şekilde Hindis-
tan’dan başlamak üzere tüm Güneydoğu Asya ülkeleri; özellikle Çin, 
Afrika Kıtası’nın orta ve güney kısımları ile Güney Amerika Kıtası’dır. Bu 
dağılımdan görüleceği üzere bambu esas itibariyle tropikal bölgelerin 
bitkisidir. Soğuk bölge iklimlerinde de yetiştirilebildiği görülmüştür. 

Çok çeşitli üretimlerde kullanılan bambu bitkisi 3-4 yıl gibi kısa süre 
içerisinde olgunluğa erişmektedir. Bu güne kadar tespit edilebilmiş 
dünyanın en hızlı büyüyen bitkisidir. Bazı çeşitleri uygun çevre koşulları 
içerisinde bir günde 90 cm. büyüyebilmektedir. Büyüme çıplak gözle 
görülebilecek kadar hızlıdır. En büyük bambu türleri 80 cm kalınlığa ve 
38 metre uzunluğa kadar varabilir. Bazı bambu türleri çok seyrek çiçek 
verir, bazen her 100 yılda bir ya da daha seyrek olabilir. Ülkemizde 
doğal olarak yetiştirilen bir bitki olmamakla birlikte hobi amaçlı, 
deneme amaçlı yetiştirenler ve süs amaçlı çoğaltanlar olduğu 
bilinmektedir.

Bambular ilk önce iki ayrı tipe ayrılabilirler:  Bambuseae: Ağaç gibi 
büyüyen, tahtalaşan bir kabuğa sahip olan, kibar ve ince yapraklar ama 
çok büyük çiçekler geliştiren bambular. Olyreae: Ot gibi büyüyen, 
tahtalaşmayan ve boyları bir metreyi geçmeyen bambu türleri.

Bambu lifi hazır giyim ve ev tekstili ürünlerinin yanında jeotekstil ürün-
lerinde, endüstriyel kayış ve filtrelerde, kord bezi üretiminde, otomo-
billerde, inşaat yapılarında, tıbbi tekstil ürünlerinde ve havacılık sektö-
ründe kullanılmaktadır. Bambu lifi ayrıca hafiflik ve yüksek performans 
açısından metallere alternatif olan bugünün yüksek  teknoloji  ürünü  
kompozit  malzemelerin  temelini  oluşturmaktadır. Bambu  lifi  ayrıca  
sıvı  filtrasyonu, toprak stabilizasyonu ve erozyonu  önleme  amacıyla 
kullanılan jeotekstil ürünlerinden çevre korumasını sağlayan pek çok 
üründe kullanılmaktadır.

 Chikuunsai IV, Eskişehir’in ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olan OMM (7 Eylül 2019) 
için özel olarak tasarladığı ve Japonya’nın yalnızca Kochi bölgesindeki bir dağda 
yetişen “kaplan bambu” türünü kullandığı yerleştirmesini şu sözlerle ifade etmiştir: 
“Doğadaki dört elementi tema olarak aldım. Su, ateş, hava ve toprak. Beşinci element 
ise boşluk, ona kimimiz evren, kimimiz uzay diyoruz. Eskişehir’e seyahatlerimde ve 
burada geçirdiğimiz iki haftada karşılaştığım insanlar, onlarla etkileşimim, beşinci 
elementin bir parçası oldu.”

Sergi alanında yaratılan ve tüm galeri alanında büyük bir işi işgal eden şaşırtıcı bir 
bükülme. Elbetteki yerinde yaratım (yerleştirme) kolay değildi, eser sanatçıyı iki çırak 
müzenin sergi odasında iki hafta boyunca asiste etmesiyle hazırlanmış. OMM için 
kültürlerarası diyaloğun simgesi niteliğindeki mekan-spesifik enstalasyon çalışması 
doğanın hareketlerini ve formlarını yansıtır. Günümüz insanının doğayla olan ilişkisini 
sorgular. Sanatçı, hem müzenin çevreye duyarlı mimarisinden hem de Eskişehir’in 
çoklu kültürel yapısından yola çıkarak oluşturduğu eserinde, kentlilerle yaşadığı etkile-
şimin de önemini vurguluyor.

İncelikli ve titiz bir çalışmanın ürünü olan eser yerleştirildiği/sabitlendiği düşey ve 
yatay eksenlerde oldukça geniş bir alan içerisinde izleyiciyle buluşturuluyor. Birbiri ile 
kesişerek oluşan üç boyutlu formların yine birbirinin içinden geçmesiyle sarmal bir 
görüntü elde edilerek hazırlanmış eserde kullanılan malzeminin doğal rengi ve grift   
yapısı insanı kendine hayran bırakıyor. Sanatçının kendine özgü bir ifade biçimi kulla-
narak kurguladığı bu eserin  benzerlerine  dünya çapında  çeşitli  müzelerde rastlamak 
mümkün. Eseri kendi mekanında deneyimlemek için Eskişehir Odunpazarı Modern 
Müzesi’ni ziyaret edebilir, enstelasyonun mekana uygulanması aşamasındaki tüm 
süreç ve daha fazlasını aynı mekan içerinde sergilenen dijital ekrandan izleyebilirsiniz. 
Sanatçının tamamen doğal malzeme kullanarak uyguladığı eseri, birbirini tekrar eden 
örüntü sisteminin her hangi bir yapıştırıcı ürün kullanılmadan yalnızca geleneksel 
dokuma deneyimini yansıttırak hazırladığı şefaf sergileme (video çekimi) biçimiyle 
oldukça kolay anlaşılabilir...

TANABE CHİKUUNSAİ IV
(1973)
“İSİMSİZ”, 2019
Odunpazarı Modern Müze (OMM)
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1973 Sakai, Osaka doğumlu Tanabe Chikuunsai IV Japonya’nın 
dünyaca ünlü bambu zanaatkar ailesi içinde yetişmiştir. Babası 
Tanabe Chikuunsai III’in ölümünün ardından aile geleneğini 
sürdüren dördüncü kuşak ustası Tanabe, kendi döneminin en 
yetenekli bambu sanatçılarından biri olarak kabul edilir. Tokyo 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 1999 yılında heykeltraş bölü-
münü tamamlayan sanatçı bambu sanatı ve  tasarımı  üzerine 
Beppu’da yer alan meslek okulunda eğitimine devam eder. 
Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, İsviçre, 
Fransa ve İngiltere’de aktif olarak bambu işleri üretmektedir. 
Sanatçının işleri Museum of Fine Arts Boston (Massachusett-
s/ABD), Philadelphia Museum of Art (ABD), British Museum 
(Londra/İngiltere), Guimet Museum (Paris/Fransa), Quai Branly 
Museum (Paris/Fransa) ve Victoria and Albert Museum (Lond-
ra/İngiltere)’un da aralarında olduğu 21 müzenin kalıcı koleksi-
yonunda yer alıyor.

Chikuunsai IV'ün eserlerinde kullanılan malzemeler çoğunlukla 
kaplan bambudur, tekniği titiz ve inceliklidir. Geleneğin yarattı-
ğı eserler, işçilik ve sanat arasındaki bağlantıyı, gelenek ve 
modernite arasındaki bağlantıyı, doğa ile sanat arasındaki 
bağlantıyı ve kendisi ile ailesi arasındaki bağlantıyı gösterir. 
Malzemelerin tekrarlanan kullanımında, doğa döngüsü sürekli 
olarak gelişmekte, insanlar ve doğa birlikte yaşamalıdır gerçe-
ğini vurgulamaktadır. 

Chikuunsai ailesinden gelen bambu sanatçıları, her kuşakta, bir 
yandan bu geleneksel  sanatı  korurken, bir  yandan  da  eserleri-
ne özgün bir teknikle farklı bir boyut getirmeleriyle tanınıyorlar. 
Chikuunsai IV, hiç şüphesiz payına düşen farkı geleneksel 
bambu sepet örme tekniklerini mekana özgün büyük boyutlu 
yerleştirmelere taşıyarak ve bambu sanatına uluslararası bir 
tanınırlık kazandırarak yaratmıştır. 

Detaylı bilgi için; 
San Jose'de Yaşam Bölümü, 
https://teresalchuang.blogspot.com/2019/08/tanabe-chikuunsai-iv-connection.html
adresinden 15.03.2020 tarihinde erişilmiştir.
Tanabe Chikuunsai IV’ün Mekana Özel Yerleştirmesi, 
https://www.omm.art/tr/sergi/tanabe-chikuunsai-ivun-mekana 
adresinden 15.03.2020 tarihinde erişilmiştir.
Bambu, https://tr.wikipedia.org/wiki/Bambu adresinden 16.03.2020 tarihinde erişilmiştir.
Okur, N. (2006). Bambu Lifi Özelliklerinin Diğer Lİf ve İpliklerin Performans Özellikleri ile 
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Fen Bilimleri Enstitüsü.
 Fotoğraflar
1. Bambu bitkisi, Taylor Savage
2. Tanabe Chikuunsai IV’ün “İsimsiz” enstelasyonu genel görünüm, Ömer Afacan 
3. Tanabe Chikuunsai IV’ün “İsimsiz” enstelasyonu detay, Selda Kavas Afacan
4. Tanabe Chikuunsai IV, Ali Günsener, Kemal Seçkin
5-6. Tanabe Chikuunsai IV’ün “İsimsiz” enstelasyonu detay, Selda Kavas Afacan
7. Odunpazarı Modern Müze (Eskişehir), Naaro 
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Covid-19 sürekli gündemimizde, 
Toplum olarak karamsarlaşabiliyo-
ruz. Bu süreçte ne yapmalıyız?

Virüsün sürekli gündemimizde olması-
nın olumlu yanları da var olumsuz 
yanları da var. Olumlu yanları, virüse 
karşı alınacak olan tedbirlerde daha 
duyarlı olmamızı sağlar. Çünkü belli 
düzeyde kaygı hissetmemiz, bizi davra-
nışa sevk edecektir. Bu kaygı düzeyi 
önemli, eğer bu kaygı düzeyi abartılı bir 
seviyeye ulaşırsa o zaman, olumsuz 
etkileri devreye girebilir. Bir yönüyle 
gelecek adına olumsuzluğa sürükleye-
bilir. Virüsün sürekli gündemimizde 
olası, umutsuzluk duygularını tetikler. 
Bu durum hiç düzelmeyecekmiş gibi 
algılamaya başlayabiliriz. Ancak, tabi 
burada virüsü gündemimizde ne şekilde 
tuttuğumuz önemli.  Ebeveynlerin, 
özellikle televizyon programlarını 
izlerken seçici olması gerekiyor. Kaygıyı 
arttırıcı veya felaketleştirici düşünce 
biçimini tetikleyen nitelikli bir sürü 

program olabilmekte. Haber almak 
önemli, ancak bu durum haber almanın 
ötesine geçtiğinde, sabahtan akşama 
kadar şu an durum ne! Şu an durum ne! 
Sürekli, ayırt etmeksizin her türlü prog-
ramı seyreden ebeveyn, aslında çocu-
ğunda durumu olağanüstüleştirmesine 
neden olmaktadır. Her türlü program 
yer almakta, örneğin, komplo teorileri-
nin yer aldığı işte bunun Çin tarafından, 
ABD tarafından yapıldığına dair görüş-
lerin yer aldığı  veya ölü sayısının her 
geçen gün daha da artacağına yönelik iç 
karartıcı nitelikte programlar da yer 
almakta. Haber niteliği taşımayan 
programların dışındaki programları 
izlememek gerekiyor. Bunun yanı sıra 
bu durumla baş etmek için mizahın 
onarıcı etkisinden faydalanılabilir.  Özel-
likle bu virüs salgınından sonra, sosyal 
medya aracılığıyla mizah unsurlarının 
paylaşımı, videoların, görsellerin, 
karikatürlerin paylaşımı v.s durumla baş 
etmemize olumlu katkı sağlayacaktır. 
Ancak bu mizahi yaklaşımları da seçici 
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Ebeveynler, farkında olmadan televizyon izlerken, eyvah, mahvolduk, şu kadar süre kapalı kalacağız, 
ne olacak bu halimiz gibi çeşitli yakınmalarla tepkiler verdiğinde, çocuk evde kalmanın çok olumsuz 
bir durum olduğuna dair düşünce geliştirebilir.  

bir şekilde ele almak gerekiyor.  Çünkü, 
zaman zaman mizah yapacağım diye 
yıkıcı ve insan onurun zedeleyici yakla-
şımlarda söz konusu olabilmekte. 
Kendini gerçekleştirmekte olan birey, 
yıkıcı ve onur zedeleyici mizahtan uzak 
durur. Ancak hem kendini eleştiren hem 
de çevresi ile ilgili eleştiriler getirebilen 
mizah anlayışına sahip kişidir. Yine bu 
durumla baş etmek için boş kalmamak 
en temel ilkelerimizden birisi olmalı. 
Aile üyeleri, mutlaka kendilerine 
meşgale edinmeli. Bu, uzun süredir 
ertelediğimiz, kitap okumak gibi bir 
davranış olabilir. Uzun süredir yapmayı 
istediğimiz ama bir türlü fırsat/ zamanı 
bulup yapamadığımız işleri gerçekleş-
tirmek şeklinde de olabilir. Evin aksa-
yan veya tamir gerektiren bir yönünü 
tamir etmek şeklinde de olabilir. Bazen 
şu da yapılabilir, kişisel bakıma da 
ihtiyacımız var. Kişisel bakımdan 
kastım, hem bedensel hem duygusal 
anlamda bireysel bakım. Kendimizi 
şımartarak biraz daha fazla istirahat 
edebilecek, dinlenebilecek bir zaman 
dilimi olarak da görülebilir. Bu tarz 
etkinliklerle bu süreci değerlendirip, 
toplumsal olarak en az hasarla bu 
süreçten kurtulabiliriz.

Süreçte en ufak bir grip belirtisinde 
dahi fazlasıyla etkileniyoruz. Bu 
ikilemi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kaygının yüksek olduğu bu tarz durum-
larda, zihin doğal olarak kaygımızı 
tetikleyen bu problem durumuna odak-
lanır. Dolayısıyla herhangi bir gribe 
ilişkin belirleyici, hatta gribi de geçtim, 
örneğin zihin, herhangi bir eklem 
ağrısında dahi korona virüsü bulaşması 
şeklinde algılama ve olumsuzluğu 
çağırma eğiliminde olur ve bu da kaygı 
düzeyimizi arttırır. Kaygı düzeyimiz 
abartılı bir şekilde arttığında ise kişi, 
mantıksız veya irrasyonel davranış 
biçimi benimseyebilir. Bu yüzden önce-
sinde zihinsel hazırlığımızı yapmak, 
olası bir belirti ile karşılaştığımızda neler 

yapacağımıza dair bir eylem planı hazır-
lamış olmak, hangi tedbirleri alıp 
hekime gideceğiz, buna ilişkin bir zihin-
sel hazırlığı yapmış olmak süreçle baş 
etmeyi kolaylaştıracaktır. Bu noktada 
da tıbbın dediğine  riayet etmek veya 
onu olduğu gibi kabul etmek, süreçle 
baş etmemizi kolaylaştıracaktır.

Belirsiz bir sürecin içerisindeyiz, 
evde kalma durumunu çocuklara 
nasıl izah etmeliyiz?

Çocukların şu an halihazırda bu durum-
dan bir şikayetçi olduklarını düşünmü-
yorum. Çünkü ilk başta bir anda ortaya 
çıkan sürpriz tatil fırsatı gibi algılandı. 
Evde oturuyor olmaları şu an için bir 
şikayet konusu olmayacaktır. Ama 
havalar biraz daha ısındıktan sonra pek 
evde durmak istemeyebilirler. Tabi bu 
arada evde geçireceği yaşantıyı zengin-

leştirmek, çocukla ilgilenmek ve özellik-
le de yetişkinlerden çocuğun biraz daha 
farklı olabileceğini göz ardı etmemek 
gerekir. Şu açıdan farklılıktan bahsedi-
yorum. Çocuğun enerjisi bir yetişkine 
göre çok daha fazla olacaktır. İster 
istemez hareket etmek ve bu enerjisini 
boşaltma ihtiyacı içerisinde olacaktır. 
Bu açıdan baktığımızda, ev ortamı belli 
bir süre sonra sıkıcı bir ortam haline 
dönüşebilir. Bu yüzden, çocuk için ev 
ortamını biraz daha enerjisini boşaltabi-
leceği fiziksel aktivitelere yer verebile-
ceği şekilde düzenlemek ve bu enerjisini 
evin içerisinde atması için çeşitli oyunlar 
oynamasına imkan sağlamak, hatta 
bazen bu oyunları ebeveynlerle birlikte 
oynamasını sağlamak gerekiyor. Bunun 
yansıra aynı sorun ebeveynler için de 
geçerli, çünkü fiziksel egzersize ihtiyaç-
ları söz konusu. Eve kapanan ebeveyn, 
günlük fiziksel aktivitesini yapamaya-

cağı için kilo alma sorunu veya çeşitli 
sağlık sorunlarıyla- hareketsizlikten 
kaynaklanan çeşitli sağlık sorunlarıyla 
karşı karşıya kalabilir. Bu açıdan spor 
egzersizleri yapmak ve bunu yine 
çocukla bir oyun dönüştürerek yapmak, 
bu spor egzersizlerine çocuğu da dahil 
etmek, çocuğun evde daha neşeli bir 
ortama sahip olması anlamına gelecek-
tir. Bunun yanı sıra evde canının 
sıkılmaması önemli. Anne babanın aşırı 
evhamlı hareketleri çocuğun da duygu 
ve düşünce dünyasında, ev ortamında 
kapalı kalmanın bunaltıcı bir durum 
olduğuna dair bir düşünce geliştirmesi-
ne neden olur. Çocuk, aslında mantıklı-
dır ve çocuk ebeveynlerini gözlemleye-
rek de bu evde kapalı kalmanın nasıl bir 
durum olduğuna dair düşünce geliştirir. 
Ebeveynler, farkında olmadan televiz-
yon izlerken, eyvah, mahvolduk, şu 
kadar süre kapalı kalacağız, ne olacak 
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Konuştuğunda kendisine yaşam enerjisi veren, size kendinizi iyi hissettiren kişilerle iletişime geçmek 
de bir yönüyle kaygıyı azaltmakta etkili olabilir. Bunun yanı sıra çocuğun da kaygısını azaltmak gere-
kiyor. Çocuğun kaygısını azaltmanın ilk yolu, ilk başta kaygısını ve gerginliğini ifade edecek fırsatı 
sağlamak.
bu halimiz gibi çeşitli yakınmalarla 
tepkiler verdiğinde, çocuk evde kalma-
nın çok olumsuz bir durum olduğuna 
dair düşünce geliştirebilir.  Ancak 
ebeveynlerin durumu normal olarak 
algılaması ve normalleştirmeye 
çalışmaları da çocuk tarafından aynı 
şekilde karşılık bulabilir. Bu yönüyle 
ebeveynlerin durumu nasıl algıladığı 
çocuk açısından belirleyici olacaktır. 
Bunun yanı sıra, artık yaşantının biraz 
daha eve taşınarak normalleştirmeye 
çalışması önemli. Artık önümüzdeki 
haftadan itibaren dersler başlıyor. 
Online dersler, Milli Eğitim Bakanlığın-
ca verilmeye başlanacak ve dolayısıyla 
çocuğun okul ders saatleri artık evde 
gerçekleşecek. Ödev saatlerinin 
planlanması, egzersiz saatlerinin 
planlanması veya etkinlik saatlerinin 
planlanması, çocuğun evde kalmasına 
ilişkin olumsuz düşüncelere sahip 
olmasının önüne geçecektir diye düşü-
nüyorum.

Ebeveyn ve çocuklarda oluşabilecek 
kaygı durumunu nasıl azaltırız?

Aslında kaygıyı tetikleyen bizim düşün-
ce sistematiğimizdir. Nasıl düşünüyor-
sak ona göre duygusal tepki vermekte-
yiz. Konuyu nasıl ele aldığımızla alakalı, 
özellikle olumsuzluk beklentisi yüksek 
bireylerde veya düşünce kalıpları 
açısından, felaketleştirme eğilimi 
yüksek olan bireylerde bu durum 
kaygıyı zirve yaptıracak bir durumdur. 
Bu tarz durumlarla kaygıyı azaltmak, 
kaygıyla baş etmek amacıyla zaman 
zaman profesyonel yardıma ihtiyaç 
duyulabilir. Örneğin, online destek 
hizmetleri devam etmekte. Her ne 
kadar birçok grup yüz yüze iletişime 
kapattıysa kendini, profesyonel destek 
almanın tek yolu yüz yüze destek 
almak değil, online desteklerden 
faydalanılabilir. Bunun yanı sıra bu 
mümkün değilse, konuştuğunda 
kendisine yaşam enerjisi veren, size 
kendinizi iyi hissettiren kişilerle iletişi-
me geçmek de bir yönüyle kaygıyı 

azaltmakta etkili olabilir. Bunun yanı 
sıra çocuğun da kaygısını azaltmak 
gerekiyor. Çocuğun kaygısını azaltma-
nın ilk yolu, ilk başta kaygısını ve 
gerginliğini ifade edecek fırsatı sağla-
mak. Çocuk, kaygıyı veya gerginliğini 
ifade ettiğinde, bazen ebeveynler için 
ebeveynlerin kaygısını arttırıcı bir hale 
dönüştürmekte ve süreçle, eyvah nasıl 
baş edeceğim, diyerek, çocuğa hemen 
durumu biraz daha küçük göstermeye 
yönelik, hafifleştirmeye yönelik veya 
gerginliği yok saymaya yönelik çeşitli 

çabalar içerisine girebilmekte ebeveyn-
ler. Halbuki çocuğun gerginliğini azalt-
manın yolu, onu iyi bir şekilde dinlemek 
veya bu gerginliği azaltmak için ; “ne 
olursa kendini daha iyi hissedersin” gibi 
neler yapacağı konusunda çocuktan 
öneri getirmesini beklemek, bunu 
çocuğa sormak ve bu gerginliği anladı-
ğımıza dair tepkiler vermek yeterli 
olacaktır. Tabi, kaygımızı belirleyen 
unsurlardan bir tanesi de bu salgın 
hakkındaki bilgi düzeyimiz, sağlıklı bilgi 
kaynaklarını kullanarak uygun bilgileri 

almak durumundayız. Çocuklara ilişkin-
de, çocukların bu virüsten çok fazla 
etkilenmediğini ve araştırmaların da 
bunu söylediğini çocuklara iletmek. 
Ancak bu durumun çocukları sorumlu-
luktan kurtarmadığını da aktarmak 
gerekiyor. Çünkü bir yönüyle, virüsün 
sadece bize bulaşmaması için çaba sarf 
etme sorumluluğumuz yok. Bir diğer 
önüyle virüsü başka insanlara da bulaş-
tırmama sorumluluğumuz da var. Bazı 
insanlar, diğer insanları çok fazla önem-
semeyebilir. Ancak bu diğer insanlar 
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kategorisinde en sevdiklerimiz, çocuğu-
muz, eşimiz, anne babamız yer alıyor 
olabilir. Ve onları risk altına iletebiliriz. 
Dolayısıyla, sadece bulaşmaması 
sorumluluğu değil, bulaştırmama 
sorumluluğuna da odaklanmak gereki-
yor.  Bazen de bu bulaştırmama çabası 
içerisindeki sosyal mesafeyi ayarlama 
noktasında da kırgınlıklar oluşabilmek-
te. Bunu da ben başkasına bulaştırma-
mak için sosyal mesafe bırakıyorum, 
dolayısıyla karşımdaki kişiler de bana 

bulaştırmamak için bana mesafe bırakı-
yorlar.  Aslında beni düşünüyorlar ve 
bana değer veriyorlar şeklinde düşün-
düğümüzde durumu çok daha farklı 
algılayacağımız kanaatindeyim.

Ebeveynler bu süreçte çocuklarıyla 
nasıl bir iletişim kurmalıdırlar. Evde 
nasıl etkinlikler yapmalıdırlar?

Bu olağan üstü durumun olumlu olabi-
lecek yanlarından birisi de çocuğa 

sorumluluk kazandırılması açısından iyi 
bir fırsat olarak değerlendirilebileceği-
dir. Bu noktada ebeveynler bazı ev 
işleriyle ilgili çocuğa sorumluluklar 
verebilirler. Sorumluluklar vermekten 
kastım, tüm sorumluluğun çocuğa 
devredilmesi değil, çocuğun sorumluluk 
duygusunu kazanabileceği nitelikte 
işleri çocuğa vermekten bahsediyorum.  
Onu bunaltacak bir düzeyde sorumlu-
luk verdiğinde ebeveyn, dolayısıyla bu 
salgın ve evde kalma durumu çocuk için 
ciddi anlamda bir cezaya dönüşecektir.-
Buradaki hassas çizgiye ebeveynler 
dikkat etmeli. Mutfak işlerinde çocuğun 
yardım etmesi temin edilebilir. Yemek 
yaparken, yemek malzemelerinin hazır-
lanması, yemeği birlikte pişirme veya 
bir ürün ortaya koymak çocuk için 
motive edici olabilir. Bunu yanı sıra, 
eğer -imkanlar ölçüsünde tabi- bahçe-
leri varsa, bahçede herhangi bir şeyi 
ekip-dikmek veya bahçe yok ise saksıya 
bir şeyler dikmek, bir çiçek yetiştirmeye 
çalışmak, çiçek dikmek gibi etkinliklere 
yönelebilir ebeveynler. Bunun yanı sıra, 
aile içerisinde eğlence zamanı planlana-
bilir. Örneğin, akşamları bir arada olun-
duğunda, gündelik plan içerisinde ev 
ödevleri, okuma v.s çeşitli sorumluluk-
lar yerine getirildikten sonra birlikte 
sinema izleyebilirler, mısır patlatabilir-
ler. Bunu kendilerine ödül olarak suna-
bilirler. Yine bunun dışında, geleneksel 
veya yöresel oyunlar oynanabilir.  
Birlikte maket yapma, herhangi bir 
şeyleri boyama gibi çeşitli etkinlikleri 
benimseyebilirler. Veya internette 
uygun bir araştırma ile elde edilecek 
birçok oyun ve etkinlik mevcut. 
Ebeveynler, çocuklarla birlikte yapılabi-
lecek etkinlikleri araştırabilir ve çocuk-
larla bu etkinlikleri gerçekleştirebilirler.

İçerisinde bulunduğumuz süreç 
sosyal bir izolasyon. Bu süreçte aile 
ilişkilerimizde nelere dikkat etmeli-
yiz?

Buna aslında kısmi sosyal izolasyon 
diyebiliriz. Çünkü makro düzeyde baktı-
ğımızda, toplumla olan ilişkimizi 

kesiyoruz ama bireyin sosyalleşmesi 
sadece toplumla kaynaşmasını ifade 
etmez. İlk sosyalleşme süreci, aile 
içerisinde gerçekleşir ve aile içerisinde 
geliştirdiği sosyal ilişkiyi gerçekleştirme 
becerisini de dış dünyaya yansıtır. Kısmi 
izolasyon dememin nedeni, mikro 
düzeyde baktığımızda aile içerisinde 
sosyalleşmeyi arttıran bir unsur. Bunun 
yanı sıra, yine toplumsal açıdan baktığı-
mızda artık günümüzde sosyalleşme 
illa aynı ortamı paylaşarak gerçekleşti-
receğimiz nitelikte bir durum değil. 
İnternet alt yapısının gelişmesi, android 
telefonların ortaya çıkması, dolayısıyla 
hem iletişim kurabilmek, sözel olarak 
paylaşımlarda bulunabilmek, görüntü 
paylaşımında bulunabilmek ve Türki-
ye’nin de bu açıdan zengin bir alt yapıya 
sahip olması sosyalleşmemiz açısından 
ciddi bir sıkıntı oluşturmayacağı düşün-
cesindeyim. Bu yönüyle, tam anlamıyla 
bir izolasyondan bahsetmek mümkün 
değildir. Hatta biraz daha belki mizahi 
bir boyuta büründürürsek, aynı kafede 
oturan insanların, aynı masanın etrafın-
da cep telefonlarıyla birlikte sosyalleşti-
ği bir dönemden geçmekteyiz. Bu 
yönüyle sosyalleşme düşünce ve 
duygumuza çok ciddi anlamda ket 
vuracağını düşünmüyorum. 

Toplumun sağlığı açısından vatan-
daşlara düşen sorumluluk ve görev-
ler nelerdir? Özellikle sosyal medya 
kullanımında bu süreçte nelere 
dikkat etmeliyiz?

Bu dönemde toplumsal dayanışma en 
fazla ön plana çıkan kavramlardan bir 
tanesi. Toplumsal izolasyonu, toplum-
sal dayanışmayla gerçekleştireceğiz. 
Toplumsal dayanışmayı zedeleyecek 
unsurlardan bir tanesi de yılgınlık veya 
umutsuzluk duygularının ön plana 
çıkması. Bazen haberlerde, işte tecrit-
ten, karantinadan kaçan insanlar bir 
şekilde sorumluluk yüklenmeyen, 
hastalığı yayma konusunda umarsızca 
davranan insanların örneklerini izliyo-
ruz. 

Burada belki dikkat edilecek şeylerden bir tanesi şu, aldığınız bilgi sizi rahatsız ediyorsa, geriyorsa 
ve doğruluğundan şüphe ediyorsanız, lütfen bunu paylaşmayın.  Bir başka kişiyi de germek, rahatsız 
etmek hakkına da sahip değilsiniz.
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kategorisinde en sevdiklerimiz, çocuğu-
muz, eşimiz, anne babamız yer alıyor 
olabilir. Ve onları risk altına iletebiliriz. 
Dolayısıyla, sadece bulaşmaması 
sorumluluğu değil, bulaştırmama 
sorumluluğuna da odaklanmak gereki-
yor.  Bazen de bu bulaştırmama çabası 
içerisindeki sosyal mesafeyi ayarlama 
noktasında da kırgınlıklar oluşabilmek-
te. Bunu da ben başkasına bulaştırma-
mak için sosyal mesafe bırakıyorum, 
dolayısıyla karşımdaki kişiler de bana 

bulaştırmamak için bana mesafe bırakı-
yorlar.  Aslında beni düşünüyorlar ve 
bana değer veriyorlar şeklinde düşün-
düğümüzde durumu çok daha farklı 
algılayacağımız kanaatindeyim.

Ebeveynler bu süreçte çocuklarıyla 
nasıl bir iletişim kurmalıdırlar. Evde 
nasıl etkinlikler yapmalıdırlar?

Bu olağan üstü durumun olumlu olabi-
lecek yanlarından birisi de çocuğa 

sorumluluk kazandırılması açısından iyi 
bir fırsat olarak değerlendirilebileceği-
dir. Bu noktada ebeveynler bazı ev 
işleriyle ilgili çocuğa sorumluluklar 
verebilirler. Sorumluluklar vermekten 
kastım, tüm sorumluluğun çocuğa 
devredilmesi değil, çocuğun sorumluluk 
duygusunu kazanabileceği nitelikte 
işleri çocuğa vermekten bahsediyorum.  
Onu bunaltacak bir düzeyde sorumlu-
luk verdiğinde ebeveyn, dolayısıyla bu 
salgın ve evde kalma durumu çocuk için 
ciddi anlamda bir cezaya dönüşecektir.-
Buradaki hassas çizgiye ebeveynler 
dikkat etmeli. Mutfak işlerinde çocuğun 
yardım etmesi temin edilebilir. Yemek 
yaparken, yemek malzemelerinin hazır-
lanması, yemeği birlikte pişirme veya 
bir ürün ortaya koymak çocuk için 
motive edici olabilir. Bunu yanı sıra, 
eğer -imkanlar ölçüsünde tabi- bahçe-
leri varsa, bahçede herhangi bir şeyi 
ekip-dikmek veya bahçe yok ise saksıya 
bir şeyler dikmek, bir çiçek yetiştirmeye 
çalışmak, çiçek dikmek gibi etkinliklere 
yönelebilir ebeveynler. Bunun yanı sıra, 
aile içerisinde eğlence zamanı planlana-
bilir. Örneğin, akşamları bir arada olun-
duğunda, gündelik plan içerisinde ev 
ödevleri, okuma v.s çeşitli sorumluluk-
lar yerine getirildikten sonra birlikte 
sinema izleyebilirler, mısır patlatabilir-
ler. Bunu kendilerine ödül olarak suna-
bilirler. Yine bunun dışında, geleneksel 
veya yöresel oyunlar oynanabilir.  
Birlikte maket yapma, herhangi bir 
şeyleri boyama gibi çeşitli etkinlikleri 
benimseyebilirler. Veya internette 
uygun bir araştırma ile elde edilecek 
birçok oyun ve etkinlik mevcut. 
Ebeveynler, çocuklarla birlikte yapılabi-
lecek etkinlikleri araştırabilir ve çocuk-
larla bu etkinlikleri gerçekleştirebilirler.

İçerisinde bulunduğumuz süreç 
sosyal bir izolasyon. Bu süreçte aile 
ilişkilerimizde nelere dikkat etmeli-
yiz?

Buna aslında kısmi sosyal izolasyon 
diyebiliriz. Çünkü makro düzeyde baktı-
ğımızda, toplumla olan ilişkimizi 

kesiyoruz ama bireyin sosyalleşmesi 
sadece toplumla kaynaşmasını ifade 
etmez. İlk sosyalleşme süreci, aile 
içerisinde gerçekleşir ve aile içerisinde 
geliştirdiği sosyal ilişkiyi gerçekleştirme 
becerisini de dış dünyaya yansıtır. Kısmi 
izolasyon dememin nedeni, mikro 
düzeyde baktığımızda aile içerisinde 
sosyalleşmeyi arttıran bir unsur. Bunun 
yanı sıra, yine toplumsal açıdan baktığı-
mızda artık günümüzde sosyalleşme 
illa aynı ortamı paylaşarak gerçekleşti-
receğimiz nitelikte bir durum değil. 
İnternet alt yapısının gelişmesi, android 
telefonların ortaya çıkması, dolayısıyla 
hem iletişim kurabilmek, sözel olarak 
paylaşımlarda bulunabilmek, görüntü 
paylaşımında bulunabilmek ve Türki-
ye’nin de bu açıdan zengin bir alt yapıya 
sahip olması sosyalleşmemiz açısından 
ciddi bir sıkıntı oluşturmayacağı düşün-
cesindeyim. Bu yönüyle, tam anlamıyla 
bir izolasyondan bahsetmek mümkün 
değildir. Hatta biraz daha belki mizahi 
bir boyuta büründürürsek, aynı kafede 
oturan insanların, aynı masanın etrafın-
da cep telefonlarıyla birlikte sosyalleşti-
ği bir dönemden geçmekteyiz. Bu 
yönüyle sosyalleşme düşünce ve 
duygumuza çok ciddi anlamda ket 
vuracağını düşünmüyorum. 

Toplumun sağlığı açısından vatan-
daşlara düşen sorumluluk ve görev-
ler nelerdir? Özellikle sosyal medya 
kullanımında bu süreçte nelere 
dikkat etmeliyiz?

Bu dönemde toplumsal dayanışma en 
fazla ön plana çıkan kavramlardan bir 
tanesi. Toplumsal izolasyonu, toplum-
sal dayanışmayla gerçekleştireceğiz. 
Toplumsal dayanışmayı zedeleyecek 
unsurlardan bir tanesi de yılgınlık veya 
umutsuzluk duygularının ön plana 
çıkması. Bazen haberlerde, işte tecrit-
ten, karantinadan kaçan insanlar bir 
şekilde sorumluluk yüklenmeyen, 
hastalığı yayma konusunda umarsızca 
davranan insanların örneklerini izliyo-
ruz. 

Burada belki dikkat edilecek şeylerden bir tanesi şu, aldığınız bilgi sizi rahatsız ediyorsa, geriyorsa 
ve doğruluğundan şüphe ediyorsanız, lütfen bunu paylaşmayın.  Bir başka kişiyi de germek, rahatsız 
etmek hakkına da sahip değilsiniz.
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Sosyal medyadaki 
dezenformatif pay-
laşımların toplum-
sal psikolojiyi alt 
üst etmemesi için, 
alınan tedbirlere 
riayet etmemiz 
gerekir.

Ancak bu tarz haberler, bir açıdan baktı-
ğımızda, insanların kendilerini evlerinde 
belli ölçüde de olsa karantinaya almış 
olmaları, yani sosyal izolasyona maruz 
bırakmaları ve buna ilişkin motivasyon-
larını zedeleyici bir yöne sahip. Diğer bir 
açıdan baktığımızda sadece duygusal 
anlamda sıkıntı yaşayan, yaşamak 
istemeyen insan sayısı bile şu an haliha-
zırda corona’dan ölen insan sayısından 
kat be kat daha fazla. Bunun yanına 
birde şizofreni ve çeşitli ruhsal bozuk-
luklara sahip insanları da eklediğimizde 
ve yine zihinsel problemi olan veya 
gelişimsel açıdan daha somut işlemler 
döneminde takılmış olan, yani somut 
olarak corona virüsü göremediği için  
corona’dan korkmaması gerektiğini 
düşünen insanlarında var olabileceği 
gerçeğini yadsımamak gerekiyor. Bu 
tarz olumsuz örneklerin hayatımıza 
damga vurmaması, bu izolasyona 
ilişkin motivasyonumuzu azaltmaması 
gerekiyor. Bunun yanı sıra, bunu bir 
toplumsal baskı olarak aktarmaya 
çalışan insanlar da mevcut. Buna ilişkin 
sloganımız “Ben uyarlı değil duyarlı 

davranıyorum” yani, birileri bize bir şey 
emrettiği için değil, öyle yapmamızı 
istediği için değil, bunu bir vatandaşlık 
sorumluluğu olduğu için, diğer insanları 
düşünen, diğer insanlar için hassas 
olduğunu gösteren duyarlı bir davranış 
olduğu için gerçekleştiriyorum. O 
yüzden ben bu tedbirleri alıyorum, 
denmesi gerekiyor ki gerçekten durum 
zaten bu. Yine sosyal medya bu nokta-
da toplumun ruh sağlığı açısından ciddi 
bir görev üstlenmekte. Ancak sosyal 
medyayı nasıl kullanacağınız sizin 
elinizde. Özellikle de daha önce de 
bahsettik, mizahın paylaşımı, sosyal 
medyadan komik videoların gelmesi v.s 
bunlar bizi rahatsız eden bu süreçle baş 
etmemizi kolaylaştıran, hatta üzerimiz-
deki etkisini hafifleten bir yöne sahiptir. 
Bu şekilde kullanıldığında, sosyal 
medya fayda sağlayan bir unsur iken, 
göz ardı edilmemektedir ki kötücül 
insanlar, negatif düşünceye sahip birey-
ler ve terör örgütlerinden tutun siyasi 
menfaat sağlamaya çalışan çeşitli grup-
lar, moral bozmak amacıyla yalan-yan-
lış bir sürü bilgiyi de sosyal medya 

ortamından paylaşabilmekte. Burada 
belki dikkat edilecek şeylerden bir 
tanesi şu, aldığınız bilgi sizi rahatsız 
ediyorsa, geriyorsa ve doğruluğundan 
şüphe ediyorsanız, lütfen bunu paylaş-
mayın.  Bir başka kişiyi de germek, 
rahatsız etmek hakkına da sahip değil-
siniz. Bunun yanı sıra bir dezenformas-
yonun bir parçası haline dönüştüğünüz-
de herhalde hiç kimse kendini iyi hisset-
meyecek. Bu yönüyle baktığımızda, 
Devlet tarafıyla siyasi tedbirler, bir 
tarafıyla ekonomik tedbirler almakta, 
sağlık tedbirleri almakta. Ancak bir 
tarafıyla da toplumsal psikolojiyi 
yönetmek gibi bir çaba içerisinde 
olmakta. Çünkü, bu tarz sosyal medya-
da dezenformatif çalışmalar, toplumsal 
psikolojiyi alt üst ettiğinde, tedbirler 
bundan zarar görecek ve durum iyice 
içerisinden çıkılmaz bir hale gelecektir. 
Bu yönüyle Devlete güvenmek ve aldığı 
kararlara mümkün olduğunca uyma 
noktasında çaba göstermek gerekiyor. 
Bu yönüyle baktığımızda, bir çok ülke 
ile karşılaştırıldığında Türkiye, özgür-
lükleri çok fazla kısıtlamadan, olabile-

cek en erken düzeyde tedbirlerini 
almaya çalışan, bir tarafıyla toplumsal 
psikolojiyi idare etmeye çalışan bir 
Devlet mekanizmasına sahip. Sonuçta 
bu toplumsal psikoloji bir kere daha 
darbe yediğinde hepimiz bundan zarar 
göreceğiz. Dolayısıyla diğer zamanlar-
da olduğundan daha fazla duyarlılığa 
sahip olmamız gereken bir durum. Bu 
yönüyle kaygımızı arttıran dezenfor-
matif olarak gördüğünüz arkadaşları-
nızdan, sosyal medya arkadaşlıkların-
dan, gruplardan, gruplarından ayrılma-
nız veya ayrılamıyorsanız bile o grupla-
rın mesajlarını başka insanlarla paylaş-
mamanızı öneririm. Veya bir şekilde o 
grupları sessize almak, takip etmemek, 
moralinizi biraz daha tutma yönünden 
çaba sarf edebilirsiniz. 

Teşekkür ederiz hocam.
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       Abdurrahim Karakoç 1932 Nisan’ında Kahra-
manmaraş’ın Ekinözü ilçesinde doğmuştur. Aile 
büyüklerinden gelen vatan-millet şuuru ve Allah 
vergisi şiir yeteneği ile 2012 yılında Ankara’da vefat 
edinceye kadar sürekli hak bildiklerini yazmıştır.

Karakoç ilk kitabı “Hasan’a Mektuplar” yayımlanın-
caya kadar mebzul miktarda şiir kaleme almış fakat 
bunların istediği düzeyde şiirler olmadığını düşün-
düğü için yakmıştır. 1965 yılında ilk şiir kitabı yayım-
landıktan sonra ise aşk ve hamaset konularında 
birçok şiir kaleme almıştır.
Karakoç’un şiirlerinin etkisi kadar, şiir kitaplarına 
verdiği isimler de dikkatleri çeker. Bazı eserlerinin 
isimleri bile okurda bir merak uyandırır. Örneğin; 
Suları Islatamadım, Gökçekimi, Beşinci Mevsim, 
Yağmur Yerden Yağar bu eserlerinden bazılarıdır.
Abdurrahim Karakoç’un hiciv şiirleri döneminin 
meselelerine karşı hep bir uyarı-ikaz görevi üstlen-
miştir. Bu şiirler zalime ve zulme dur derken, haklıya 
ve hakka yürü demiştir. Mesela şu şiirinde haklıya 
yolunda gitmesi gerektiğine dair telkinleri bir döne-
min mazlumlarına ses olmuştur:

“İlmi azık eyle, sabırı silâh; 
Gittiğin Hak yoldur, yardımcın Allah; 
Kırk geceden sonra kırk milyon sabah, 
Görecek güçtesin, zayıfım sanma. “ 

Karakoç’un aşk konusunda yazdığı şiirler ise Türk 
şiirinde hatırı sayılır bir yerde durur. Başta Mihriban 
şiiri olmak üzere, Ben Hep Seni Düşünürüm, 
Unutursun Mihribanım gibi şiirleri hem şiir olarak 
hem de bestelenmiş eserler olarak dillerde dolaş-
maktadır. Mihriban şiiri şairin adı ile adeta özdeşleş-
miştir. Şiirde kullanılan şu mısralar aşk duygusunun 
tam bir tasviri olmuştur bizce de; 

“Yâr deyince kalem elden düşüyor,
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor,
Lâmbamda titreyen alev üşüyor,
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban!”

Karakoç’un hiciv ve aşk şiirleri kadar bir de nasihat 
mahiyetindeki şiirleri vardır ki bunlarda genç ve 
yaşlı herkese öğütler içerir, yol gösterir. Mesela şu 
şiir gibi;

“Gölgesinde otur amma,
Yaprak senden incinmesin.
Temizlen de gir mezara,
Toprak senden incinmesin.”

Abdurrahim Karakoç 1981 yılında bulunduğu belde-
nin belediyesinden mesul muhasibi olarak emekli 
oldu ve Ankara’ya taşındı. Burada birçok dergide 
yazdı ve gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Karakoç 

bir dönemde siyasete girdi. Çok uzun sürmedi 
siyasetten hemen ayrıldı. Niye ayrıldığını soranlara 
ise "Allah rızası için girmiştim, Allah rızası için 
ayrıldım" dedi.

Abdurrahim Karakoç 2012 yılında rahatsızlanarak 
Konya’da hastaneye kaldırıldı. Burada sevenleri 
kendisine “Öldüğünüzde nereye defnedilmek ister-
siniz?” diye sordular, o da “Memleketimin her yeri 
kabrim için uygundur, nerede ölürsem beni oraya 
defnedebilirsiniz” cevabını verdi. Karakoç 2012 
yılının Haziran ayında Ankara Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti ve 
Bağlum Mezarlığına defnedildi. 

MİHRİBAN’IN ŞAİRİ

ABDURRAHİM
KARAKOÇ

Fethullah Topal topalfethullah@gmail.com

“Giydim, b� ateşt�, aşkın örtüsü;
S�ulmaz ölçüsü, �maz t�tısı.” 
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Dünyayı cehenneme çeviren
vahşî Leviathan düzeni

bizden korksun!
      Çin’de patlak veren koronavirüs, bir kaç ay içinde bütün dünyaya yayıldı. 
Dünyayı panik sardı.
Bildiğimiz dünyanın sonu, başka bir dünyanın başlangıcı bu.
Koronavirüs, sadece bir virüs değil.
Panik psikolojisi oluşturarak korkunun virüsten daha hızlı yayılmasıyla yayılan 
bir virüs. Bildiğimiz dünyayı çökertecek, adına dijital uygarlık denen yeni bir 
dünyanın işaret fişeği.
Ruhsuz, teknolojik uygarlığın ayak sesleri...

Dünya Ekonomisi: Vahşî Yeni Leviathan Düzeni

Dünya ekonomisine entegre olmazsanız, bu dünyada tutunamazsınız!
Böyle diyor, çağımızın papazları parababaları!
Küreselleşmeyle birlikte bütün sınırlar ortadan kalktığı için, dünyanın bütün 
ülkeleri, birbirlerine bağımlı hâlde geldi. Sadece belli güçler ya da bölgeler 
değil, evet, ülkeler de birbirlerine bağımlı artık. Madalyonun görünen yüzü 
böyle. Madalyonun diğer yüzündeki manzara hiç de iç açıcı değil. Dünya 
ekonomisine entegre olmak demek, kapitalizmin kölesi olmayı tartışmasız 
kabullenmek demek. Sadece belli güçlerin ya da bölgelerin değil, aynı zaman-
da ülkelerin de birbirlerine bağımlı olmaları, dünyada cârî ekonomik sistemin 

dışına çıkamamaları, mevcut ekonomik sistemin dışına çıkmaya kalkıştıkların-
da ise, bu dünyada tutunamamaları anlamına geliyor. Tek tip bir ekonomik 
model, bütün dünyada hükümferma! Bütün ekonomik ilişkiler de, ekonomik 
faaliyetler de, kapitalist ekonomik model çerçevesinde kodlanmış durumda.
Bütün dünya ekonomik olarak senkronize edildi: Sistemi kuranlar, kodlayanlar 
ve çalıştıranlar, sisteme uyum sağlayamayan aktörleri, sistemin uyumunu 
bozan ülkeleri kolaylıkla sistemden atabiliyorlar; yani çökertebiliyorlar! Görül-
düğü üzere, tam bir orman kanunu hükmünü icra ediyor: Sistemin ağababala-
rı, hem gücün ve güç üreten yüksek teknolojinin kutsanmasına dayalı, güçlü 
olanın borusunu öttürdüğü sistemi tam bir Leviathan mantığıyla dünyaya 
vahşî bir yaratık gibi çeki düzen veriyorlar! Bu sistemin; hak, hukuk, adalet 
kavramlarını ve uygulamalarını belki de tarihte ilk defa, üstelik de küre 
ölçeğinde hem rafa kaldırdığını hem de anlamsızlaştırdığını görüyoruz. 
Devletlerden, hatta bağımsız devletlerden sözetmek sadece hamhayalden 
ibaret, Vahşî Canavar'ı andıran bu Yeni Leviathan sistemde. Kapitalizmin şuh 
fahişesi rolü oynayan liberalizm, sistemin teorik meşrûlaştırma aracı işi ve 
işlevi görüyor!
Serbest pazar ekonomisinden, özgür mülkiyet hakkından, ulusal devlet düzle-
minde özgür karar alma ve karar verme mekanizmalarının yürürlükte oldu-
ğundan dem vuruyor liberalizm!

Yusuf Kaplan yenisafakwriter
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Tam bir gözbayama, üstelik de ayartarak köleleştirme işi liberalizmin yaptığı!   
Dünya ekonomisine, devletler bağımsız olarak kendi özgür irade ve seçimleriy-
le katılmıyor!
Devletlerin ekonomik bağımsızlığından aslâ sözedilemez cârî vahşî Yeni Leviat-
han düzeninde!
Dünya ekonomisi, paraya-ve-güce-tapan bir avuç ruhsuz Leviathan yaratığının 
kurdukları bir kapan aslında.

Devletler, Kapana Kıstırılmış Fareleri Andırıyor!

Dünyanın sözümona bağımsız devletleri bu kapana kıstırılan fareleri andırıyor!
Küçük bir şebeke, dünya ekonomisini kontrol ediyor.
Bu küresel şebekenin, sözümona bağımsız ulus-devletlerde ayakları var: 
Ulus-devletlerin ekonomisine çeki düzen veren sermaye çevreleri,�sistemi 
yönlendiren Vahşî Leviathanların kulu-kölesi sadece. Bunların ülkesi yok, ilkesi 
yok, ülküsü hiç yok. Sadece merkezdeki Leviathanların çıkarlarını pekiştirmek, 
yaygınlaştırmak ve meşrulaştırmak gibi bir işlev görüyorlar!
O yüzden bir ülkede bir ekonomik kriz yaşandığında, ülkeyi ilk terkedenler, 
merkezdeki Vahşî Leviathanların köleleri, sermaye çevreleri oluyor elbette!
Bu sistemin liberalliğinden, hak, hukuk ve adalet kaygıları ile hareket ettiğin-
den sözedenler ahmaklar olabilir sadece.
Koskoca Çin'i bile kapanına kıstırdı sistem ve sistemin sahibi vahşî Leviathanlar, 
Çin'i parmaklarında oynatıyorlar!
Bu vahşî sistemin geleceğini kestirebilmek hiç de zor değil: Büyük ölçekli çatış-
malar, savaşlar ve hatta katliamlar!
Bu Yeni Leviathan sistemin dünyayı beklenmedik barbarlıkların, felâketlerin 
eşiğine sürükleyeceğini, sürüklemekte olduğunu hepimizi ürpererek seyredi-
yoruz sadece...

Vahşî Kapitalist Leviathan Düzeni Bizden Korksun!

Bu sisteme “dur!” demek imkânsız mı, peki?
Elbette ki, imkânsız değil; ama zor tabiî: Dedim ya, bütün dünyayı kapana 
kıstırmış durumdalar.
Bu vahşî sistem, bir Frankenstein gibi, kendi kendini yok edecek aslında. Ama 
bu arada dünya da cehenneme dönmüş olacak.
Tam bu noktada bu sistemin dışında bir ekonomik sistem geliştirebilmesi gere-
kiyor insanlığın.
Böyle bir şeyi, sadece biz yapabiliriz.
Ama öyle kolay değil bu iş.
Önce belli bir güce ulaşmaktan başka seçenek görünmüyor. Her alanda bölge-
sel işbirliği projeleri, bunun tek görünür emin yolu.
Bu arada, ülke içinde kayıtdışı ekonominin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu 
ülkede, bu meseleye kafa patlatan sadece rahmetli Özal oldu
Kayıtdışı ekonomi, dünya ekonomisini senkronize etme, dolayısıyla bir
ülkenin ekonomisini istenildiği an çökertebilme imkânlarının sistemin ağabala-
rının elinden alınmasına bir katkı sunabilir. 
Bu mesele çok hayatî bir meseledir; kapana kıstırılmaktan bir çıkış yolu olarak 
bu meselenin üzerine üzerine gidilmesi, bu ülkenin istiklal ve istikbal sorunudur.
Şimdilik bu kadar söylemiş olayım kayıtdışı ekonomi meselesinde.
Koronavirüs meselesinde, devlet olarak da, toplum olarak da gösterdiğimiz 
serinkanlı tavır bütün dünyada dikkat çekti. Hükümetin aldığı önlemler, Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca Hoca'nın virüs krizini bir Bilim Kurulu kurarak büyük bir 
başarıyla yönetmesi, kamuoyunu adım adım bilgilendirmesi ülke içinde büyük 

bir özgüven ortamının oluşmasını, toplumun bütün kesimlerinin yekvücut 
olmasını sağladı, dünyanın Türkiye’ye hayranlık duymasına yol açtı.
İlk virüs vakasının görülmesinden itibaren yaşanan panik havasına rağmen 
toplumun Batı ülkelerine dolduğu gibi marketleri yağmalama ilkelliği göster-
memesi de dünyada takdirle karşılandı. Oysa virüsün neredeyse bütün Avrupa 
ülkelerinde, özellikle de İtalya'da hızla yayılması, kontrol altına alınamaması, 
ölümlerin katlanarak artması, Avrupa'nın yaşandığını, acziyetini, krizlere hazır-
lıklı olamadığını gözler önüne serdi. Koronavirüs konusunda Avrupa ülkelerinin 
krizle mücadele edememesi, büyük yıkım yaşaması, buna mukabil Türk toplu-
munun direnç noktalarının son derece sağlam ve güçlü olması, Türkiye’nin her 
şeye rağmen dünyaya  model olabilecek dinamiklere, imkânlara sahip olduğu-
nu gösterdi.
Kapitalist ekonominin toplum olarak bizi mankurtlaştırmasını önleyecek Batı 
toplumlarında olmayan çok güçlü değerlerimiz, dinamiklerimiz var. Kanaatkâr-
lık, paylaşmak, ferağat, diğergâmlık, kardeşlik, vefakârlık, yardımlaşma gibi... 
Bu değerlerin hayata ve harekete geçirilmesi, toplumun Müslümanlaşmadaki 
sahiciliği, ihlası ve samimiyetiyle doğru orantılıdır. Burada dünyanın gittiği 
yerle ilgili olarak da bir karşılaştırma yapmak istiyorum.
Postmodern bir dünyadayız artık. Kapitalizm yeni bir aşamaya giriyor: Maddî 
uygarlık, dijital uygarlığa dönüşüyor. Robotların insanlara hükmedeceği bir 
dünya bu.
Ağlar üzerinden, yeni kabileler üzerinden işleyen bir ekonomik ve teknolojik 
ilişkiler dünyası. Kabile mantığıyla örgütlenen şirketler üzerinden sadece 
ekonominin değil, kültürün, sanatın, siyasetin de şekillendirildiği Jean Baudril-
lard'ın ifadesiyle “yeni barbarlar çağı”..
İşte burada, sahici, samimi İslâmî cemaatlerin, dalga-kıran rolü oynayacak 
kadar kilit bir işlev görebileceğini görebiliyor muyuz acaba?
Ve cemaatlere, tarikatlere saldırılmasının gerisinde yatan görünmeyen asıl 
nedenlerden birinin de burada gizli olduğunun ne kadar
farkındayız?
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      Fransızların başlattığı daha sonra 
Batı Avrupalı ressamların katıldığı 
bir “Ekol” olan Oryantalist Resimler,  
19.Yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya 
çıkmış ve “Oryantalizm” kavramının 
kaynağı olmuştur. Yani meşhur 
“Oryantalizm” çok naif bir alan olan 
sanattan (tablolardan) doğmuştur. 
Zamanla giderek yayılım gösteren 
Oryantalizm; Mimari-Edebiyat-Mü-
zik-Tiyatro gibi değişik alanlara 
sıçramış ve yerleşmiştir. Doğu 
hakkındaki görsel tablolar, düşünsel 
imajları çizen göstergeler olarak 
derine inip kök salmıştır. 
Oryantalizm’in kaynağı olarak 
sanat; gerilim alanının ilk düzeyini 
oluşturur: bir yanda Sömürge gibi; 
vahşi, barbar, kan ve acılarla vb… 
dolu sert, kaba bir siyasal düzlem, 
diğer yandan insanın yumuşak, en 
hassas yönü olan sanat düzlemi. 
Modern dünyada özellikle Hegel 
sonrası “diyalektik düşünme”yi 
alışkanlık haline getiren tarza göre; 
sanatın bu durumu, gayet normal. 
Yahut her türlü çelişkileri aşmaya ya 
da önemsizleştirmeye çalışan günü-
müz genel tarzına göre; sanatın bu 
durumu ise gereksiz, önemsiz bir 
ayrıntı. Oysa burada sanatın dönü-
şümden bahsedemeyiz. Tam tersi 
sanatın çaresiz olarak siyasetin ince 
aleti olarak kullanılmasından bahse-
debiliriz. Bunu hem Oryantalist 
resimlerin ilk dönemlerinde hem de 
sömürge sürecinde bilginin düştüğü 

pozisyonlarda rahatlıkla görebiliriz.
Resimde Oryantalizm, belirli bir 
durumun somut tablolarıysa; 
Doğu’yla bağlantılı Arkeoloji, İslam 
Araştırmaları (Teoloji), Filoloji gibi 
disiplinlerde yapılan çalışmalar, 
durumun soyut kavramsal içeriğini 
oluşturur. Özellikle Oryantalist 
resimler ile Arkeoloji arasında ilk 
dönemde aynı “yöntem”, aynı 
“hedef” bakımından çok sıkı ilişki 
gözlenir. Her ikisinin çıkış tarihleri 
oldukça karanlıktır. Bu karanlığı 
yaratan şey, sömürgenin lojistik 
alanında bulunur: Arkeoloji, bir bilim 
dalı olmaktan çok, operasyon 
yapılacak yerlerin maddi verilerini 
toplayan, kültürel değerlerini de 
direkt hırsızlık yoluyla kaçıran bir 
geçmişi sahiplenmiştir.  Yani hem 
askeri lojistiğin bir parçası hem de 
kültürel talanın önemli aktörü 
olmuştur. İlk dönem Oryantalist 
ressamlar, gezgin kaşif kimlikleriyle 
Doğu’da dolaşırken; Elçiliklerin 
destekleriyle “sivil” görevli olarak 
kültür-mimari-etnografik yapılar 
ilgili görsel materyal sağlamışlardı. 
Mesela; İngiltere Konsolosu ile 
ülkeye gelen ve belgesel nitelikli 
resimler üzerinde çalışma yapan, 
Luigi Mayer (1755-1803). İçlerinden 
bazıları ise resmi görevliydi. Mesela; 
Büyük Elçilikte müsteşar olarak 
görev yapan, Sultan Abdülmecid’in 
isteği üzerine değişik İstanbul kom-
pozisyonları resmeden, Daniel 

ORYANTALİZM’İN
KAYNAĞI OLARAK 
SANAT (RESİM) – I

Servetkzlay

Carl Haag, Suriye'de Düğün
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Hermann Anton Melbye (1818-1875). Oryantalist ressamların içinde ‘Savaş 
Muhabirliği’ görevi üstlenen ressamlar da vardı. Bunlar savaşları en gerçekçi 
kompozisyonlarla tasvir etmişlerdi.

Resim sanatı bakımından Oryantalizm ilginç olduğu kadar sözünü ettiğimiz 
karanlık geçmişle bağlantıları başka boyutu gösterir veriler sunar. Resimde 
Oryantalizm; birçok eleştirmenin analizine göre; ne bir Akım ne bir Tarz ne de 
bir Uslüptur. Onda ortak olan şey, bir Uslüp değil bir konudur. Yani konu 
yönünden yakınlıktır. Gerçekten de Oryantalist ressamların her biri kendi 
Uslüplarına sahipken benzer temada buluşmuşlardır. Oryantalist ressamların 
sanatsal akımlardan etkilenmediği yani zevk ve Uslüp değişimlerini saf dışı 
bıraktıkları, teknik değerlendirmelerde belirtilen diğer noktalardandır. Bunların 
nedenini; ciddi oranda, karanlık geçmişe bağlayabiliriz. Resimlerde Yorum/la-
madan daha ziyade nesnel Betim/leme genel bir karakter olarak öne çıkar. 

Proto dönemde (17 ve 18.yüzyılda)  fazlaca resmedilen “Hayali Doğu” imgele-
rinde bile; mekanın, giyim kuşamın, çok ince detayların gerçekçi verilmesi şaşır-
tıcı ve betimsel karakteri doğrulayıcı niteliktedir. 

Oryantalizm’in kaynağı olarak resimler, çok farklı açılardan okunabilir. Genel 
olarak iki gösterge düzlemi içinde ele alınabilir: Burada bahsedilen ‘karanlık-ta-
rih-geçmiş’ onun dış gösterge alanlarını; betimsel karakteri, tema bütünlüğü 
ise onun iç gösterge alanlarını oluşturur. Hem dış hem iç gösterge alanları 
teknik boyutta ayrılabilirken resimlerin yorumlanması, açıklanması, alımlan-
ması boyutunda giderek iç içe giren flu alanlar gözlemlenir. İkinci yazıda üç 
boyutlu izlenebilen bu önemli sanat ekolüne farklı noktalardan bakmaya 
devam edeceğiz…

Arthur van Frere-Suriye SokaklarıJean Baptiste Discart
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         Genelde köydeki kitaplarımı şehre getirmem 
ama bu kitap alışkanlığımı bozdu. Kitap birçok 
açıdan önemli. Yazılma tarihi 1911 senesi olan Metafi-
zik, son dönem Osmanlı münevver nesline ait“son” 
kitaplardandır. Osmanlı münevverinin bir felsefi 
konuyu nasıl tahlil ettiğini merak edenlerin Metafi-
zik’e müracaat etmelerini salık veririm. Eserin her 
bölümünde önce konu hakkındaki genel görüşler, 
tezler serdediliyor akabinde müzakere başlığı altında 
deliller-karşıt deliller aktarılıyor ve cevap başlığı 
altında müellifin kendi yaklaşımı dile getiriliyor. Bu 
cihetiyle kitabın mantıksal iskelete hâkim olduğunu 
söyleyebilirim. Ve bu mantıksal iskelete hayran 
olmamak elde değil. Ama kitabın dilinin sadeleştiril-
mesi eserin ihtiva ettiği anlam denizini de maalesef 
“sadeleştirmiş”. Metnin sadece latinize edilesi daha 
başarılı olurdu diye düşünüyorum. Temennimiz 
eserin diğer baskılarında bu hususa dikkat edilmesi-
dir: Klasik eserlerin ya olduğu gibi neşredilmesi ya da 
mantıksal bütünlük bozulmadan sadeleştirilmesi 
gerekir. Kitabı okurken daha önce de düşündüğüm 
bir sorun müşahhaslık kazandı: Neden Osmanlı’nın 
son, Cumhuriyet’in ilk dönem münevverleri-ister 
pozitivist (materyalist) isterse de idealist (spirtüalist) 
olsun- genel olarak Fransız felsefesinden beslenmiş? 
(Müellifin referanslarının tamamı Fransız yazarlar-
dır.) Yani ilginç bir şekilde materyalizme, seküleriz-
me, laikliğe karşı çıkan/çıkmak isteyen münevverler 
Fransız düşünürlerine müracaat etmişlerdir. Bu 
duruma karşıt örnek varsa, gerçekten bilmek 
isterim. İlgili hususun üzerinde durulması gerektiği 
kanaatindeyim. Zira 19. Yüzyıl sonu 20. Yüzyıl başla-
rında Fransız akademisinde ruhçu ve maddeci 
okulun mücadelesi söz konusudur ve bu hercümerç-
ten maddeciler başarılı çıkıyorlar. Acaba Fransız 
düşüncesindeki hercümerç sonucu Osmanlı’yı/Türki-
ye’yi etkilemiş midir? Oldukça etkin ve yaygın Alman 

düşüncesi ve onun kadar olmasa da İngiliz düşüncesi 
mevcutken neden Osmanlı’nın hem maddecisi hem 
ruhçusu Fransa’yı tercih etmiş. Bir hayli garip. 
Osmanlı tarihe kavuşmadan önce Fransız akademisi-
nin takip edilmesi/taklit edilmesi kendi başına bir 
“hadise”. İddiaların aksine Osmanlı düşünce gelene-
ğinin politik müdahale yani medrese ve tekkelerin 
kapatılmasıyla son bulmadığı, medrese ve tekkeler 
kapatılmadan belki yarım asır önce zaten söz konusu 
mekânların kendilerini kapattıkları söylenebilir mi? 
Bu mesele soğukkanlılıkla ele alınmalı ve neden 
Osmanlı düşünce geleneğinin inkıtaa uğradığı sorusu 
cevaplandırılmalıdır. Politik müdahalenin, egemen 
iradenin düşünce geleneğine müdahalesi gibi bir 
olgunun ne kadar geçerli olduğu üzerinde durulmalı. 
Herhangi bir düşünce geleneğinin politik müdaha-
leyle inşa edilip edilmediğine bakılmalı ve eğer inşa 
edilemiyorsa, o zaman yıkılmasını da politik etkenle-
re bağlamamak gerekir. Farz-ı muhal, Osmanlı 
münevveri Alman akademisini takip etmiş olsaydı 
çok farklı bir sekülerlik anlayışıyla tanışmış olurduk. 
Hemen yanlış anlaşılmasın; ne laikliği ne de seküle-
rizmi savunmak niyetindeyim. Araştırmacı gözüyle 
bu toplumun yaşadığı, deneyimlediği olguları değer-
lendirmeye çalışıyorum. Söylemeye çalıştığım şey 
şudur: Mademki Cumhuriyet laikliği ve sekülerizmi 
benimsemiş keşke germenik ve anglo-sakson sekü-
lerlik ve laiklik anlayışları da incelenmiş ve öyle karar 
verilmiş olsaydı. Örneğin germenik laikliğin dinle, 
anglo-sakson laikliğinse saltanatla pek bir sorunu 
yok ama frankofon laikliğin hem dinle hem saltanat-
la varoluşsal sorunu mevcut. 
Kitap, 4 ana bölümden müteşekkildir: Birinci bölü-
mün konusu metafizik, ikinci bölüm epistemoloji, 
üçüncü bölüm teoloji ve dördüncü bölüm ise yeni 
felsefe’dir. Bazen arkadaşlarım “önerebileceğin 
felsefe tarihi kitabı var mı” diye soruyorlar. Bu 

soruyu soran değerli arkadaşlarıma bu kitabı öneri-
rim. Müellif, felsefe tarihini filozoflar üzerinden değil 
konular üzerinden ele alıyor. Konular üzerinden 
-aslında sorunsallar üzerinden dersek daha doğru 
olur- yazılan felsefe tarihleri filozoflara göre yazılan 
felsefe tarihlerinden hem daha zor hem de daha 
önemlidir. İki nüansın üzerinde de durmak istiyorum. 
Bilindik bir iddia var, Rönesans’ın ve hümanizmin 
ortaya çıkmasıyla ilgili. İstanbul’un 1453 senesinde 
fethinden sonra şehirde yaşayan Rum düşünürler (!) 
İtalya’ya göç etmişler ve eski Yunan birikimini Avru-
pa’ya taşımışlar. Avrupalılar Platon ve Aristoteles’le 
tanışmış ve hümanizm akımı ortaya çıkmış, efendi-
me söyleyeyim Rönesans yaşanmış. Bu iddianın 
kaynağının ne olduğunu hep merak etmişimdir. 
İnanılması zor ama İsmail Hakkı İzmirli benim 
elimdeki kitabın 209. sayfasında bu iddiayı gerçek-
miş gibi aktarıyor. Yani kitabın tek ilmi defosunun bu 
olduğunu söyleyebilirim.Antik Yunan felsefesi miladi 
6. Yüzyılda Bizans’ta yasaklanmış ve lise/akademi 
kapatılmıştır. Kalan birkaç antik felsefe yorumcusuy-
sa Suriye taraflarına göç etmiş ve antik mirası koru-
maya çalışmışlar. Süryani yorumcuların tarih sahne-
sine çıkması da doğrudan bu olayla ilgilidir. Saniyen, 
Bizans’ta antik mirasa hâkim Rum düşünürler olmuş 
olsaydı bundan dönemin tarihçileri bahsetmiş 
olurdu. Salisen, Avrupa’nın antik mirasla tanış olması 
Müslümanlar üzerinden gerçekleşmiştir, vs. vs. Bir 
başka garipsediğim noktaysa yazarın günümüzde 
İslam felsefesi diye tabir ettiğimiz felsefeyi “Arap 
felsefesi“ olarak adlandırması. Cabiri’yi böyle bir 
tabiri dolaşıma sokmasından dolayı eleştirenlerin bu 
duruma açıklık getirmelerini isterdim. Niçin bir 
Osmanlı münevveri bugün İslam felsefesi diye tanıtı-
lan, öğretilen felsefeyi “Arap felsefesi” diye tanımla-
mıştır? Sorunun cevabını gerçekten merak ediyo-
rum. Esen kalın! 

İsmail Hakkı
İzmirli’nin
Metafizik adlı eseri
üzerine notlar…
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         Genelde köydeki kitaplarımı şehre getirmem 
ama bu kitap alışkanlığımı bozdu. Kitap birçok 
açıdan önemli. Yazılma tarihi 1911 senesi olan Metafi-
zik, son dönem Osmanlı münevver nesline ait“son” 
kitaplardandır. Osmanlı münevverinin bir felsefi 
konuyu nasıl tahlil ettiğini merak edenlerin Metafi-
zik’e müracaat etmelerini salık veririm. Eserin her 
bölümünde önce konu hakkındaki genel görüşler, 
tezler serdediliyor akabinde müzakere başlığı altında 
deliller-karşıt deliller aktarılıyor ve cevap başlığı 
altında müellifin kendi yaklaşımı dile getiriliyor. Bu 
cihetiyle kitabın mantıksal iskelete hâkim olduğunu 
söyleyebilirim. Ve bu mantıksal iskelete hayran 
olmamak elde değil. Ama kitabın dilinin sadeleştiril-
mesi eserin ihtiva ettiği anlam denizini de maalesef 
“sadeleştirmiş”. Metnin sadece latinize edilesi daha 
başarılı olurdu diye düşünüyorum. Temennimiz 
eserin diğer baskılarında bu hususa dikkat edilmesi-
dir: Klasik eserlerin ya olduğu gibi neşredilmesi ya da 
mantıksal bütünlük bozulmadan sadeleştirilmesi 
gerekir. Kitabı okurken daha önce de düşündüğüm 
bir sorun müşahhaslık kazandı: Neden Osmanlı’nın 
son, Cumhuriyet’in ilk dönem münevverleri-ister 
pozitivist (materyalist) isterse de idealist (spirtüalist) 
olsun- genel olarak Fransız felsefesinden beslenmiş? 
(Müellifin referanslarının tamamı Fransız yazarlar-
dır.) Yani ilginç bir şekilde materyalizme, seküleriz-
me, laikliğe karşı çıkan/çıkmak isteyen münevverler 
Fransız düşünürlerine müracaat etmişlerdir. Bu 
duruma karşıt örnek varsa, gerçekten bilmek 
isterim. İlgili hususun üzerinde durulması gerektiği 
kanaatindeyim. Zira 19. Yüzyıl sonu 20. Yüzyıl başla-
rında Fransız akademisinde ruhçu ve maddeci 
okulun mücadelesi söz konusudur ve bu hercümerç-
ten maddeciler başarılı çıkıyorlar. Acaba Fransız 
düşüncesindeki hercümerç sonucu Osmanlı’yı/Türki-
ye’yi etkilemiş midir? Oldukça etkin ve yaygın Alman 

düşüncesi ve onun kadar olmasa da İngiliz düşüncesi 
mevcutken neden Osmanlı’nın hem maddecisi hem 
ruhçusu Fransa’yı tercih etmiş. Bir hayli garip. 
Osmanlı tarihe kavuşmadan önce Fransız akademisi-
nin takip edilmesi/taklit edilmesi kendi başına bir 
“hadise”. İddiaların aksine Osmanlı düşünce gelene-
ğinin politik müdahale yani medrese ve tekkelerin 
kapatılmasıyla son bulmadığı, medrese ve tekkeler 
kapatılmadan belki yarım asır önce zaten söz konusu 
mekânların kendilerini kapattıkları söylenebilir mi? 
Bu mesele soğukkanlılıkla ele alınmalı ve neden 
Osmanlı düşünce geleneğinin inkıtaa uğradığı sorusu 
cevaplandırılmalıdır. Politik müdahalenin, egemen 
iradenin düşünce geleneğine müdahalesi gibi bir 
olgunun ne kadar geçerli olduğu üzerinde durulmalı. 
Herhangi bir düşünce geleneğinin politik müdaha-
leyle inşa edilip edilmediğine bakılmalı ve eğer inşa 
edilemiyorsa, o zaman yıkılmasını da politik etkenle-
re bağlamamak gerekir. Farz-ı muhal, Osmanlı 
münevveri Alman akademisini takip etmiş olsaydı 
çok farklı bir sekülerlik anlayışıyla tanışmış olurduk. 
Hemen yanlış anlaşılmasın; ne laikliği ne de seküle-
rizmi savunmak niyetindeyim. Araştırmacı gözüyle 
bu toplumun yaşadığı, deneyimlediği olguları değer-
lendirmeye çalışıyorum. Söylemeye çalıştığım şey 
şudur: Mademki Cumhuriyet laikliği ve sekülerizmi 
benimsemiş keşke germenik ve anglo-sakson sekü-
lerlik ve laiklik anlayışları da incelenmiş ve öyle karar 
verilmiş olsaydı. Örneğin germenik laikliğin dinle, 
anglo-sakson laikliğinse saltanatla pek bir sorunu 
yok ama frankofon laikliğin hem dinle hem saltanat-
la varoluşsal sorunu mevcut. 
Kitap, 4 ana bölümden müteşekkildir: Birinci bölü-
mün konusu metafizik, ikinci bölüm epistemoloji, 
üçüncü bölüm teoloji ve dördüncü bölüm ise yeni 
felsefe’dir. Bazen arkadaşlarım “önerebileceğin 
felsefe tarihi kitabı var mı” diye soruyorlar. Bu 

soruyu soran değerli arkadaşlarıma bu kitabı öneri-
rim. Müellif, felsefe tarihini filozoflar üzerinden değil 
konular üzerinden ele alıyor. Konular üzerinden 
-aslında sorunsallar üzerinden dersek daha doğru 
olur- yazılan felsefe tarihleri filozoflara göre yazılan 
felsefe tarihlerinden hem daha zor hem de daha 
önemlidir. İki nüansın üzerinde de durmak istiyorum. 
Bilindik bir iddia var, Rönesans’ın ve hümanizmin 
ortaya çıkmasıyla ilgili. İstanbul’un 1453 senesinde 
fethinden sonra şehirde yaşayan Rum düşünürler (!) 
İtalya’ya göç etmişler ve eski Yunan birikimini Avru-
pa’ya taşımışlar. Avrupalılar Platon ve Aristoteles’le 
tanışmış ve hümanizm akımı ortaya çıkmış, efendi-
me söyleyeyim Rönesans yaşanmış. Bu iddianın 
kaynağının ne olduğunu hep merak etmişimdir. 
İnanılması zor ama İsmail Hakkı İzmirli benim 
elimdeki kitabın 209. sayfasında bu iddiayı gerçek-
miş gibi aktarıyor. Yani kitabın tek ilmi defosunun bu 
olduğunu söyleyebilirim.Antik Yunan felsefesi miladi 
6. Yüzyılda Bizans’ta yasaklanmış ve lise/akademi 
kapatılmıştır. Kalan birkaç antik felsefe yorumcusuy-
sa Suriye taraflarına göç etmiş ve antik mirası koru-
maya çalışmışlar. Süryani yorumcuların tarih sahne-
sine çıkması da doğrudan bu olayla ilgilidir. Saniyen, 
Bizans’ta antik mirasa hâkim Rum düşünürler olmuş 
olsaydı bundan dönemin tarihçileri bahsetmiş 
olurdu. Salisen, Avrupa’nın antik mirasla tanış olması 
Müslümanlar üzerinden gerçekleşmiştir, vs. vs. Bir 
başka garipsediğim noktaysa yazarın günümüzde 
İslam felsefesi diye tabir ettiğimiz felsefeyi “Arap 
felsefesi“ olarak adlandırması. Cabiri’yi böyle bir 
tabiri dolaşıma sokmasından dolayı eleştirenlerin bu 
duruma açıklık getirmelerini isterdim. Niçin bir 
Osmanlı münevveri bugün İslam felsefesi diye tanıtı-
lan, öğretilen felsefeyi “Arap felsefesi” diye tanımla-
mıştır? Sorunun cevabını gerçekten merak ediyo-
rum. Esen kalın! 

İsmail Hakkı
İzmirli’nin
Metafizik adlı eseri
üzerine notlar…
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       Bir karikatürcü değilim, fakat şayet çizim yete-
neğim olsaydı herhalde bu sıralar şöylesi bir senar-
yoyu karakaleme aktarırdım:
Çizimimde kendini seküler çevrelere yeni yeni 
kabul ettirmeye çalışan, tavizkâr ve heyecanlı bir 
kişi olurdu ve bu kişi konuşurken ağzından “hanım” 
kelimesini “kaçırırdı”. Bunun üzerine karşısındakiler 
“Hanım mı? Ne hanımı! Bundan sonra kadın 
diyeceksin. Hanım da neymiş! derlerdi. Bu tepkiyle 
karşılaşan bir önceki (kendini kabul ettirmeye 
çalışan), bir takım bağlarından kendince kurtulma-
ya çalışan karakterimse bunun üzerine telâşa 
kapılır ve “Pardon, çok özür dilerim. Bu kuralları 
yeni yeni öğreniyorum.” derdi.

Yukarıda anlattıklarım, özü itibariyle bizim hiç 
görmediğimiz bir senaryo değildir, fakat bunun uç 
bir noktadaki satiridir elbette. Genellikle kadim 
bağlarından kopmaya çalışan, muhtemelen kopma 
noktasına ve bir özenti haline taşradan şehre 
geldikten sonra kapılan insanların varlığından 
bahsediyorum. Bu insanlar var, evet. Belki çoğu 
örnekte taşradan İstanbul gibi büyük şehirlere 
gelen ve bir müddet sonra kadim bağlarını sorgula-
dığını zanneden ve azımsanmaması gereken bir 
kitleden bahsediyorum. (Esasında bu konumdaki 
bir tek kişi bile azımsanmamalıdır.)Bu insanların, 

Baudelarie'in "Paris Sıkıntısı"ndaki bir sözünü akla 
getirdiği de söylenebilir:
“Her nerede değilsem, orada iyi hissedecekmişim 
gibi gelir bana hep.”

İçlerine dahil olmadıkları, fakat ah bir dahil olsalar 
iyi hissedecekler, özgür olacaklarmış gibi hisseden 
insanlar oldukları söylenebilir. Bu senaryonun en 
kurmaca yönü ise bu türden bir arayışın ucunda 
özgürlük olduğu yanılsaması değil midir? 
Oysa özgürlük ve kendi otonomisini kurma heye-
canıyla, farkında bile olmadan belirli kalıpların 
izleyicisi olduğunu söyleyebiliriz, bu arayışın özne-
leri hakkında. Bir an önce geldiği yerin kalıplarından 
kurtulma gayreti, seküler bir çevreye (ve dolayısıy-
la bir kalıba) girebilmenin ön şartıdır. Artık geçmiş-
teki bazı insanlara takaza etmeniz gerekir, şimdi bu 
yeni kalıbın şeklini tam olarak alabilmeniz için.
Peki ya kullandığınız dil? Kullandığınız dilin aynı 
kalması da imkânsızdır. Örneğin artık “hanım” 
kelimesini kullanmamalısınız muhtemelen. “Cesur-
ca” kadın demek lazım. Yeni özgürlüğünüzün 
buyruğu bu şekilde!

Din meselesi var bir de. Kimi zaman karşısında 
sessiz kalınan, belki ilk etapta bocalama yaşanan 
bir konu. Din, insanın hayatla kurduğu bağın en 

dokunulmaması gerekeni. Tarih bu bağı koparıp 
sonra bir hiçliğin içinde, bir yasaklar bütününün 
içinde kendini bulan öznelerin örneklerini resmedi-
yor. Hatırlayacak olursak, Karamazov Kardeşler’de 
(entelektüel olan kardeş) İvan, Alyoşa’ya “Tanrı’nın 
olmadığı yerde her şey serbesttir” diyor, fakat daha 
sonra bu düşünceyi biraz daha işleyenler aslında 
Tanrı inancının olmadığı yerde her şeyin yasak 
olacağını söylüyor. Zira düzeni tesis edecek otorite 
olarak inanç ortadan kalktı mı, geriye keyfîlikten 
başka bir şey kalmıyor. Dolayısıyla bu mazi sıkıntısı 
çeken fertler için belki de din konusu girmeye 
hemen cür’et edemeyecekleri bir konu olarak 
kalıyor.
İşin sonunda bu kişiler özgür ve otonom birer ferde 
dönüşüyor mu? Öyle düşünüyorum ki, hayır, dönü-
şemiyor. Hayatlarını tanzim eden kuralları, yeninin 
cazibesi ve bir eziklik uğruna geride bırakıyorlar 
sadece ve dolayısıyla şimdi yeni yeni kendilerini 
kabul ettirmek zorunda kaldıkları düzenin kuralları-
na tabi oluyor, bu yeni özgürlüklerinin kurallarını 
öğrenir oluyorlar. Zizek’in Kafka referansıyla söyle-
diği şu ironiyi hatırlayacak olursak, sonuç olarak 
elimizde, kendisine bir kafes aramak için ayaklanan 
kuşun tezat dolu durumu kalıyor. 

Özgürlüğün Öğrenilen Kuralları Üstüne

Ayhan Koçkaya a.kockayay@gmail.com



        Septe Valisi Julian’ın daveti üzerine 711’de İber 
Yarımadası’na ayak basan Müslümanlar, 756 yılında 
sonradan Endülüs ismi verilen bu coğrafyada 
devlet kurarak Avrupa’da parlak bir medeniyet inşa 
etmişlerdir. Burada teşekkül eden miras, günümüz 
uygarlığının gelişiminde mühim bir rol oynamıştır. 
Endülüs zamanla Müslüman hafızasında efsanevi 
Atlantis’i andıran bir konuma dönüşmüştür: Tek bir 
farkla birincisi gerçek diğeri ise mitolojik. 

Tarihin sayfaları karıştırıldığında Müslümanların 
İber’e aynı zamanda kendi yıkılış sebeplerini de 
götürdüğü görülmektedir. Yarımadanın fethinde 
Berberiler önemli rol oynadığı halde hak ettikleri 
değeri dindaşlarından görememişlerdir. Arapların 
içine düşmüş olduğu milliyetçilik/kabilecilik kavga-
sı, tarafları karşı karşıya getirerek kanlı mücadelele-
re soktuğu gibi Emevîler’i inkıraza sürükleyen 
Adnani-Kahtani çatışması da buraya sıçramıştır. 
Abbasi ihtilalinden ve katliamından canını kurtar-
mak maksadıyla önce Kuzey Afrika’ya iltica eden; 
peşinden kavmiyet-asabiyet kavgasına tutuşmuş 
kitlelerden gelen davet üzerine İspanya’ya çıkan I. 
Abdurrahman işte bu şartlar altında Kurtuba’ya 
girerek adına hutbe okutmuş ve emirliğini ilan 
etmişti. Ancak dedelerinin Suriye’de kurmuş olduğu 
devleti çöküşe sürükleyen nedenleri, bazı mevzi 
tedbirler almasına rağmen tamamıyla ortadan 
kaldıramamış halefleri de külli bir değişiklik yapma-

ya güç yetirememişlerdir. Nihayetinde Endülüs’teki 
Müslüman egemenliği, fâtihlerin bırakmış olduğu 
kalıtsal hastalığın neticesinde müttehit Hıristiyan 
güçler karşısında zevale mahkûm olmuştur. 
Müslümanların yapmış olduğu ilmi faaliyetlerle 
buna eşlik eden başta mimari olmak üzere çeşitli 
alanlardaki müspet gelişmeler, Endülüs’te büyük 
bir medeniyetin doğuşuna yol açmıştır. Nitekim bu 
alanda yapılan çalışmalar, İspanya’yı istila eden 
Vizigot akınlarının bir yıkım getirirken buna muka-
bil İslam fetihlerinin devraldıkları bu olumsuz 
mirasa rağmen tam tersine bir gelişime neden 
olduğunu ifade etmektedir. Daha açık bir ifadeyle 
Tarık bin Ziyad ve arkadaşlarının karşısında geri 
kalmış bir dünya vardı. Gerçi bu vaka dönemin tüm 
Avrupa kıtası için de geçerliydi. Dolayısıyla gaziler 
ile halefleri bazen cahiliye adetlerine esir olsalar da 
bu coğrafyada göz kamaştırıcı bir başarı inşa 
etmeye muvaffak olmuşlardı.

1085 senesinde Kastilya kuvvetlerinin Toledo’yu ele 
geçirmesi Reconquista için büyük bir başarıyı temsil 
etmekteydi. Zira burası Vizigotların 711’de fethedi-
len başkentiydi. Bu trajik yenilgi Müslümanlar için 
sonun başlangıcıydı. Bundan sonra sahada kısmi 
başarılar kazanmalarına rağmen mağlubiyetler 
birbirini kovalamış; 1236’da başkent Kurtuba’nın 
düşüşüyle vaziyet kötüleşerek 2 Ocak 1492’de 
Gırnata’nın teslimiyle beklenen son gerçekleşmişti. 

1469 senesinde Kastilya Prensesi İzabella ile 
Aragon Prensi Ferdinand’ın evlilik yoluyla güçlerini 
birleştirerek bütün İspanya’yı tek bir idare altında 
toplamaları, Müslüman siyasi varlığının Endülüs’te 
son bulmasına yol açan süreci hızlandırmıştı. 
Nitekim bundan sonra yaşananlar daha da vahim 
bir hal almış; Müslümanlar 1609-1614 arasında 
büyük bir sürgüne uğrayarak burayı terke mecbur 
kalmışlardır. 

Bugün tüm Müslümanların gururla bahsettiği fakat 
içlerinde kanayan bir yara olan Endülüs neden bu 
hallere düştü? Sorunun cevabı işaret ettiğimiz 
üzere bizatihi bu bölgeye yerleşenlerin getirmiş 
olduğu kavmiyet-asabiyet problemiyle yakından 
alakalıdır. Burada elde edilen muazzam başarılara 
rağmen mezkûr meselenin izale edilememesi sıkın-
tılı zamanlarda Müslümanları, birbirleri aleyhine 
Hıristiyanlardan yardım istemeye, tahtları ve salta-
natları için ellerindeki toprakları ittifak kurdukları 
krallıklara bir hiç uğruna terk etmelerine neden 
olmuştu. Günün sonunda birbirleriyle amansız ve 
kanlı mücadeleye tutuşarak her şeylerini kaybeder-
ken düşmanları olan prenslikler güçlenmekteydi. 
Nitekim kendi elleriyle inşa ettikleri o güzelim 
şehirler ve mabetler birer birer harabeye ve kiliseye 
dönüşmüştü. 

Endülüs’ten Suriye’ye

Mustafa Öksüz mustafaoksuz34@hotmail.com
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El-Hamra Sarayı

Hz. Ömer zamanında fethedilen Suriye toprakların-
da yaşanan kanlı mücadeleler Endülüs’te yaşanan-
lara ne kadar da benziyor! Sahada küçük hesapların 
peşinde olan taraflar mezhepçilik ve milliyetçilik 
sevdasıyla dışarıdan alacakları yardım ve destekler-
le kendilerine emin ve müreffeh bir gelecek inşa 
edecekleri zehabındalar. Kendilerine bedavadan 
dağıtılan silahlarla ideolojileri/inançları uğruna 
etrafı tahrip etmekten çekinmemekte böylece 
müttefikleri sandıkları oyun kurucuların basit bir 
piyonu olmaktan öteye gidememektedirler. 
Nitekim köyleri, kasabaları ve şehirleri yok eden bu 
zavallılar, imha ettiklerini inşa etme yeteneğinden 

de yoksunlar. Daha da ilginci onlara silahları temin 
edenler, imar konusunda istekli görünmüyorlar. 
Böylece bir şeyi kazandıklarını zannederken Müslü-
man hafızasının önemli merkezlerinden biri olan 
Şam bölgesini bir Vandal gibi yok ederken kendile-
rinin de sonunu hazırlıyorlar.

Tarih alçakların yapıp ettikleriyle sonraki nesillere 
ağır bir bedel ödettiğini ispat ediyor. Akıl ve vicda-
nın devre dışı kaldığı durumlar, felaketten başka bir 
şeye sebep olmuyor. Bir bela diğerini o da ötekini 
davet ediyor; eyyamcı taifenin günlük hesapları, 
onlarca yılın ve neslin heba olmasına yol açıyor. 

Bütün bunlar olup biterken herkes yabancı güçleri 
suçluyor kimse kendini hesaba çekmiyor. Zaten 
böyle zamanlarda en kolay şey günahı karşı tarafa 
yüklemektir. Böylece mesuliyetten kaçtığını zanne-
der ve rahatlarsın. İslam Dünyası, Suriye (Irak ve 
diğer yerlerde olduğu gibi) konusunda çok kötü bir 
sınav veriyor. Yüzlerce yıllık hafıza ve miras, Müslü-
man ahmaklığı ve ihaneti sebebiyle tıpkı Endülüs 
gibi anbean ve günbegün gözden kayboluyor. 
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onlarca yılın ve neslin heba olmasına yol açıyor. 

Bütün bunlar olup biterken herkes yabancı güçleri 
suçluyor kimse kendini hesaba çekmiyor. Zaten 
böyle zamanlarda en kolay şey günahı karşı tarafa 
yüklemektir. Böylece mesuliyetten kaçtığını zanne-
der ve rahatlarsın. İslam Dünyası, Suriye (Irak ve 
diğer yerlerde olduğu gibi) konusunda çok kötü bir 
sınav veriyor. Yüzlerce yıllık hafıza ve miras, Müslü-
man ahmaklığı ve ihaneti sebebiyle tıpkı Endülüs 
gibi anbean ve günbegün gözden kayboluyor. 
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Şam-Emevi Cami
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        Modern uluslararası çatışmalar içerisinde en derin 
tarihsel arka plana sahip olan mesele Filistin mesele-
sidir. Filistin’in işgali söz konusuysa ve bir başlangıç 
tarihi verilecekse en yakın tarihi vaka; 1897 Dünya 
Siyonist Kongresidir. Theodor Herzl’in Judenstaat 
(Yahudi Devleti)’nde hayal ettiği ve Siyonist kongre-
de ilan edilen Filistin’de bir Yahudi devletini kurmak, 
artık dünyanın en etkin Yahudilerinden oluşan 200 
delegelik kongrenin tek hedefi olmuştur. İsviçre’nin 
Basel şehrinde geçekleşen bu kongrede Theodor 
Herzl: “Basel’de Yahudi devletini kurdum. Eğer 
bugün bunu açıklarsam herkes beni alaya alır. Oysa 
belki 5 fakat şüphesiz 50 yıl içinde herkes bu gerçeği 
görecektir...” dedikten 20 yıl sonra Balfour Deklaras-
yonu ile Filistin topraklarında Yahudi işgalinin 
tohumları ekilmiş; 50 yıl sonra da İsrail’in kuruluş 
deklarasyonu Yahudiler tarafından ilan edilmiştir. 

1917 Balfour Deklarasyonu

1897’de Dünya Siyonist Kongresi’inden çıkan kararlar 
bir başlangıç noktasıysa, 1917’de İngiltere Dışişleri 
Bakanı Balfour’un yayınladığı deklarasyon, İsrail’in 
kuruluşu açısından bir dönüm noktasını teşkil eder. 
Yayınlanmadan önce kime yazılacağı ve hangi 
kelimelerin kullanılacağı dahil her aşaması ince bir 
hesaptan geçirilen tek sayfalık metin şu ifadeleri 
içerir:
“Majestelerinin hükümeti, Filistin’de Yahudi halkı için 
milli bir yurt oluşturulmasına olumlu bakmakta olup, 
bu amacın gerçekleştirilmesine imkan sağlamak için 

elinden gelen çabayı gösterecektir. Filistin’de hâlen 
mevcut Yahudi-olmayan halkların medeni ve dinî 
haklarına ya da Yahudilerin diğer ülkelerdeki hak 
veya politik statülerine zarar verecek hiçbir şeyin 
yapılmayacağı net bir şekilde anlaşılmalıdır. “

Deklarasyon, o tarihlerde İngiltere mandasında 
bulunan Filistin topraklarının açıkça Siyonistlere 
verilmesini vaat ediyordu. Balfour’un imzasıyla 
İngiltere Yahudilerinin lideri olan Rothschild’e gönde-
rilen bu meşhur mektuptan sonra gerçekten de 
İngiltere, Filistin’de kurulması planlanan bir Yahudi 
devleti için üstün çaba sarf edecektir.  Filistin’e 
Yahudi göçü ve yerleşimi, bu toprakların yüzyıllarca 
kültürünü ve tarihini şekillendiren sakinleri tarafın-
dan kabul edilemez bir hal aldığında ise İngiliz müda-
halesi gecikmeyecektir.

1937 Peel Raporu

Filistin Araplarının kolektif hareketlerle karşı çıkma-
sıyla birlikte deklarasyondan sonraki yıllar şiddet 
olaylarının patlak verdiği yıllar oldu. Bu topraklara 
olan Yahudi göçü arttıkça işgale karşı çıkan direnişin 
hareketliliği de arttı. Çatışmanın aralıksız devam 
ettiği 1936-37 yıllarında, Filistin’de faaliyet gösteren 
direniş hareketleri bir taraftan İngiliz kraliyet güçleri-
ne karşı özgürlük mücadelesi verirken, diğer taraftan 
Yahudi işgaline karşı ayaklanıyordu. İngiliz hükümeti 
buna yönelik yeni bir adım atmış; Filistin’e çatışma-
lardaki durumu araştırmak üzere Lord Peel başkanlı-

ğında Kraliyet Sorgulama Komisyonu’nu sahaya 
göndermişti. 1937’de, tarihe “Peel Raporu” olarak 
geçecek olan raporu sunan komisyona göre; Filistin 
topraklarında iki ayrı ulus devlet oluşturulmalıydı. Bir 
anlamda daha önce kabul edilmesi imkansız olan 
şeyler bu rapor ile birlikte artık mümkün görünüyor-
du. Manda yönetiminin işlevsiz kaldığını ileri süren 
rapor, iki devletli bir çözüme resmiyet kazandırmanın 
ilk işaretiydi. Bunu Siyonist liderlik olumlu karşılamış 
ve bölünme pazarlığına hazırlanmıştı. Fakat Filistinli 
Araplar bu öneriyi şiddetle reddetmiştir. 1947’yılında 
İngiliz hükümeti sorunu Birleşmiş Milletlere bırakma 
kararı aldı. O yıl BM’den çıkacak olan karar da Peel 
Raporu’nda önerilen çözümden farksızdı. 29 Kasım 
1947’de BM Filistin’in bölünmesine yönelik aldığı 
karardan bir yıl geçmeden Yahudiler İsrail’in kurulu-
şunu tüm dünyaya ilan etmişlerdi.

Genel hatlarıyla ifade edilen bu metinlerin her biri, 
bugün anayasası ve uluslararası desteği olan bir işgal 
devletinin kuruluş süreci hakkında önemli işaretler 
taşıyor. Filistin meselesine dair son 2-3 yılda cereyan 
eden olaylar ile bir karşılaştırma yapıldığında, ne 
kadar benzer süreçlerle sonuçlanan metinler olduğu 
anlaşılacaktır. Bunun en yakın örneği Trump tarafın-
dan ilan edilen “Refaha Giden Barış: Filistin ve İsrail 
Halklarının Yaşamlarını Geliştirmeye Dönük Bir 
Vizyon” adlı 160 sayfalık metindir. Bu metindeki 
plana göre Kudüs’ün tamamı İsrail’e bırakılıyor ve 
İsrail’in ‘bölünmez başkenti’ olarak kabul ediliyor...

İsrail’in Kurucu Metinleri
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    Rand Corporation, ikinci dünya 
savaşı sonrası ABD Hava Kuvvetleri 
adına araştırmalar ve analizler yapmak 
amacıyla kurulan strateji ve düşünce 
kuruluşu. Günümüzde bu kuruluşun 
birçok ülkede varlık gösterdiği. 
2.000’den fazla çalışanı olduğu belirti-
liyor. Rand, gölge CIA ve Pentagon’un 
strateji geliştirme organizasyonu 
olarak anılıyor. Bünyesinde bulunan 
araştırmacılar ABD adına milli güvenlik 
stratejileri geliştirmeye yoğunlaşmış-
tır. Rand, Türkiye’ye yönelik hazırladığı 
276 sayfalık son raporla tekrar günde-
mimizde yerini aldı. Rand’ın Pentagon 
için hazırlanmış olan raporda dikkat 
çeken bazı tavsiyeler Türkiye’de 
“darbe” gerçeğini tekrar gündeme 
getirdi. 
Raporun ilk kısmı Türk iç politikasının 
nereye doğru gittiği, ikinci kısmı ise 
Türk ordusuna dair atıfları barındırıyor. 
Rand, raporda kısaca, Türkiye’nin iç 
politikasının milliyetçi bir anlayışa 
evrildiği ve eksen kayması yaşadığı, 
Türkiye’de 2020 içerisinde orta düzey 
askeri sınıfın tekrar bir darbeye kalkı-
şabileceği, Amerika’nın Türkiye’deki 
muhalefetle iyi ilişkiler kurması gerek-
tiği gibi meselelerden bahsediliyor. 
Rand ortaya koyduğu senaryonun 
olumlu seyretmesi sonucunda Türki-

ye’nin ABD ve Nato ilişkilerini düzelte-
bileceğini belirtiyor. Rapor uzunca 
tahlil edilebilir; gözden kaçırmamamız 
gereken mesajı ise şu; “Türkiye’deki 
müttefiklerimiz temizlendi.” Rand 
FETÖ’cülere karşı verilen mücadeleden 
rahatsızlığını apaçık ifade ediyor. Bu 
müttefikliği ikame edebilecek yeni bir 
düzen arayışına gidilmesi gerektiğini 
ve demokratik birleşik bir muhalefetin 
bir an önce tesis edilmesini tavsiye 
ettiklerini müşahede edebiliyoruz. 
FETÖ, Türkiye’nin millî çıkarlarının 
aleyhinde hazırlanan her şeyin yanında 
olduğu gibi bu raporları da elleri patla-
yana kadar alkışlıyor. Yeni nesil bir 
terör örgütü olarak FETÖ psikolojik 
savaşını devam ettirmeye çalışıyor. 
Yine daha önceden Rand’da Ameri-
ka’nın Suriye’den çekilmesiyle Türki-
ye’nin güçlü olduğu bölgede Daeş’in’in 
yine ayağa kalkacağına dair söylemler 
barındıran bir makale kaleme alınmıştı. 
Türkiye’nin Daeş terör örgütüyle 
ilişkisini meşru zemine oturtmaya 
çalışan bu makalenin iki yazarı dikkati-
mizi çekiyor; Colin P. Clarke ve Ahmet 
S. Yayla… Ahmet S. Yayla tabii ki bir 
FETÖ mensubu. Rand’ın Türkiye karşıtı 
raporlarının hazırlanışında FETÖ men-
suplarının emekleri yadsınamaz. 
Yeni nesil bir terör örgütü olarak anılan 

FETÖ’nün 15 Temmuz öncesi helikop-
ter ve gülen bebek reklamları, Aksiyon 
dergisi kapağında kapıyı açan asker 
üniformalı el mesajları, medya kuruluş-
larının neredeyse tamamında sözde 
yazar ve düşünürlerin “darbe” çığırt-
kanlığının süreci nereye getirdiğini çok 
iyi biliyoruz. Hal böyleyken devlet 
bürokratlarının ve vatandaşlarımızın 
teyakkuzda bekliyor olmasını “darbey-
le iç politikanın dizayn edildiği” şeklin-
de ifade etmek oldukça abes bir yakla-
şım. Darbe çığırtkanlığı yapıldığı 
dönemde “darbe olsa tankların üzerine 
ilk ben çıkarım” diyenlerin 15 Temmuz 
direnişinde pozisyon alamayışını nasıl 
değerlendirebiliriz? Her geçen gün 
sınırlarımız böylesine kaynarken, 
uluslararası güç dengeleri her geçen 
gün çeşitli cepheler açarken teyakkuz-
da olmaktan başka çaremiz yok. 
Dündar Taşer’in “biz çadırımızı sırtlan-
ların yolu üzerine kurmuşuz” ifadesi 
kendini zaman geçtikçe daha fazla 
hissettiren bir gerçek.
Bu çok cepheli savaşta akl-ı selimi 
kaybetmeden gelişen olayları iyi tahlil 
etmeli, toplum olarak tüm unsurlarıyla 
bu psikolojik savaşı iyi yönetmeliyiz. 
Ünlü savaş filozofu Sun-Tzu M.Ö. 
500’lü yıllarda daha çok bozgunculuk 
amaçlı bir yöntem olarak tarif ettiği 

psikolojik savaşın hedef ülke üzerinde-
ki çalışmalarını üç başlıkta toplamak-
taydı: 1- Hasım ülkelerde iyi olan şeyler 
gözden düşürülmeli, 2- Yöneticilerinin 
başarılarını küçük göstererek şöhretle-
ri gölgelenmeli, zamanı geldiğinde 
kendi halkının onları hor görmesi 
sağlanmalı, 3- Hasmın gelenekleri 
gülünç hâle getirilmeli ve halkın kendi 
aralarında olan uyuşmazlık ve kavgala-
rı yayılmalı (Tzu, 2008).

Dershaneler süreciyle başlayan ve 
17-25 Aralık sonrası büyüyerek devam 
eden FETÖ ‘nün terör girişimleri psiko-
lojik savaş olarak başlamış daha sonra 
silahlı kalkışmaya kadar uzamıştı. 
Terör örgütünün yurtdışındaki sığınak 
mecralarının psikolojik savaşı devam 
ettirmeye çalıştığının farkındayız. 
Zamanla türlü taşeronlar vasıtasıyla 
çeşitli girişimlere maruz kalabiliriz. 
Ülkemize karşı yürütülen yeni nesil bir 
savaşın taşeronluğunda artık her kim 
nasıl kullanılırsa 15 Temmuz’da olduğu 
gibi devlet-millet birlikteliğiyle bağım-
sız ve müreffeh bir Türkiye’yi koruyup 
büyüteceğimizi herkesin hesaba 
katması lazım. 

Rand Raporu ve
Yeni Nesil Terör Örgütü:

FETÖ

sserkanakdeniz@gmail.com
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Göçmenin Poğaçayla,
Akademisyenin de Göçmenle Tanışması
    “Körfez Savaşı olmayacak” demişti Baudrillard 
Savaş’tan önce. Savaş’tan sonra bütün gözler onun 
üzerindeyken yine çıktı ve bu sefer de “Körfez Savaşı 
olmamıştır” dedi. Körfez Savaşı televizyonda canlı 
yayında gösterilen ilk savaştı. Dolayısıyla bir eğlence 
aygıtı olan televizyon da eğlenceden başka bir şeyi 
gösteremezdi. Televizyon başındaki insanlar da, 
patlayan bombaları havai fişek gösterisiymiş gibi 
izledi. Ne ölen insanlar kimsenin umrundaydı ne de 
çekilen acılar. Her gün televizyonda ve sosyal med-
yada göçmenlerin çektikleri acılarla ilgili görüntüler 
de göçmenlerin durumunu anlatmak dışında her işe 
yarıyor.
Sosyoloji öğrencisiyiz kaç senedir, ne var ki, şimdiye 
kadar okuduğumuz göç teorileri göç olgusunun 
kendisinden fazlasıyla uzak, büsbütün yapay 
geliyordu. Göç kongrelerinde akademisyenler 
oturumlarda birkaç teori, üç beş kavramla göç olgu-
sunu anlatıyor, çıkışta da kurabiye ve poğaçaları 
mideye indiriyor, üzerine çayı da ihmal etmiyordu. 
Göçmenin kendisinin ise ne poğaçadan ne kurabiye-
den ne de çaydan haberi var. Akademisyenin de 
göçmenden haberi yok ya, neyse...
Aslında Türkiye’de sosyolojinin icrasındaki bu 
gerçek, sosyologların araştırma nesnelerinden 
(göçmenlerden, yoksullardan vs.) bihaber oldukları 
gibi sosyolojinin kendisinden de bihaber olduklarını 
gösterir. Sosyoloji dahil olmak üzere herhangi bir 
sosyal bilimde araştırmacı, araştırma konusunu 

manavda kavun seçer gibi seçmez. İnsanın kendisini 
ele alan sosyal bilimlerde, bilim adamının kendisi de 
bir insan olduğu için araştırmacının ontolojik 
konumlanışı fazlasıyla önemlidir. Bu yüzden mikro-
biyoloğun hücreleri çalışmasına benzemez bir 
sosyologun göçmenleri, yoksulları, madunları veya 
edebiyatı çalışması. İnsan-insan ilişkisinde her 
zaman bir dertlenme durumu vardır, bundan bağım-
sız bir sosyolojiyi düşünmek ise sosyolojinin insanı 
çalışan bir bilim olduğunu reddetmek gibidir. 2 Mart 
2020 Pazartesi günü kampüsün çimlerinde birkaç 
arkadaşla ders üzerine konuşurken Mahmut Hoca 
What’s App grubunda o mesajı attı: “arkadaşlar, bir 
şey soracağım, sadece soracağım modern, çağdaş 
ve özgür iradelerinizle cevap verin”. Hepimiz hazıro-
la geçtik, hangi sorumsuz davranışımızla ilgili 
şikayette bulunacak diye bekledik. Ardından: “bu 
hafta dersi Edirne İpsala ilçesinde yapsak kaç kişi 
katılabilir?” diye sordu. “İşte bu” dedim. Artık 
göçmenin poğaça ve kurabiyeden haberi olacak, 
akademisyenin de göçmenden haberi olacak.
Ertesi günün sabahı yola çıktık. İpsala’ya varıp eşya-
larımızı yurda yerleştirdikten sonra Mahmut 
Hoca’nın yanına gittik. Ufak bir sohbetten sonra 
göçmenlerin bekletildiği köylerden biri olan Küplü 
köyüne doğru hareket ettik. Bir benzinlikte göçmen 
taşıyan otobüsteki insanlara birkaç gıda, birkaç da 
eşya yardımı yaptık. Çok etkilendiğimizi söylüyor-
duk, empati kurabilmiştik, dünya gözüyle mülteci 

görmüştük çünkü, ne kadar şanslı sosyologlardık 
diye seviniyorduk içten içe, daha da göreceklerimizin 
farkında olmadan.
Köye vardığımızda kenarlara yığılmış göçmenlerin 
yorgunluğu, bitkinliği göze çarpıyordu. Aynı köyde 
düğün salonunun içinde bulunan göçmenlere çorba, 
su, ekmek dağıtılacaktı Mahmut Hocamız’ın Kardeş-
lik Seferberliği hareketinin Aşhane aracı tarafından. 
Su dağıtıyordum insanlara ama suyu alanlar öyle bir 
teşekkür ediyor ki, sanki orada yardım eden biz değil 
de onlarmış gibi. Bakmayın yapmacık empatilerime, 
ortada samimiyetle ilgili bir durum varsa onu en iyi 
ben anlar en iyi ben hissederim ve o insanlar da 
bütün samimiyetleriyle bize teşekkür ve tebessüm 
ederek bize öyle büyük bir iyilikte bulunuyorlardı ki, 
biz adeta hidayete ermiştik.

Bir sonraki durak Kiremitçi Salih köyüydü. Oraya da 
Aşhane ve kendi aracımızla hem gıda hem eşya hem 
de kıyafet yardımında bulunup, bu sefer bunun 
yanında bir de göçmenlerle sohbet edebilecektik. 
Kimisi tekerlekli sandalyeyle gelmiş, kimisi 23 kişilik 
ailesini toplayıp gelmiş. Her şartta o Avrupa toprağı-
na ayak basılacaktı. Bu sırada göçmenlerin verdikleri 
cevapları duydukça, Fanon’un ‘Siyah Deri Beyaz 
Maske’ kitabındaki insanların tıpa tıp aynısı olan 
‘Siyah Saçlı Sarı Peruklu’ Türk insanı hayatında ilk 
defa Avrupa’nın insan hakları söylemlerine basbaya 
eleştirilerde bulunma cüreti gösterebiliyordu.
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Bir Batı var ki, Afrika’yı sömürmüş, Ortadoğu’ya ve 
Güney Asya’ya terörü musallat etmiş ama bu 
coğrafyaların insanları Batı’nın zulmünden kaçıp 
tekrar Batı’ya sığınma peşinde. Bu insanlara teker 
teker “Batı sizi istemiyor, bir taraftan kovuyor, bir 
taraftan da içeri almıyor” diyemiyorsun. Desen de 
bir şey olmayacak, çünkü o insanlar bilinçsiz de olsa 
Batı’yı yegane hakikat kabul etmiş, öyle ki cennet-
ten kovulan Ademmişçesine ülkelerinden ayrılıp, bu 
sefer farklı bir cennete ulaşmak için Avrupa’ya doğru 
yol almışlar, Avrupa onları istemeyip geri yolladığın-
da ise sanki Tanrı geri yollamış gibi asla Avrupa’da 
bir suç aramıyorlar. Bu süreçte göçmenlerin cenneti 
kazanma adına “dünya hayatında” yaşadıklarını ise 
aşağıda anlatacağım. Bunun yanında Batı’ya bakıldı-
ğında ise adeta Roma’nın iki yüzlü tanrısı Janus gibi 
bir kapıdan içeri girene bakıyor bir de dışarı çıkana, 
böylece hakimiyet alanı güven içerisinde kalıyor. 

Bir köye daha gidecektik. Yola koyulduktan bir süre 
sonra yolda birkaç kişi görülmüş. Bizden de birkaç 
kişi yardım etmek üzere inmişti. Ben inmeyenler-
dendim, zannediyorum zihnim bir savunma meka-
nizması geliştirdi benim gibi bir insanın rahatsız 
olmaması için. Dışarıda yaşananların ne olduğunu 
anlatırdım ama bu yardımı başkalarına devretmiş 
biri olarak bunu anlatma hakkını kendimde görmü-
yorum. Ancak şu kadarını da söylemeliyim ki, içeriye 
iki arkadaşımız ağlayarak girince biraz silkelendim. O 
silkelenmeden sonra toparlanmaya fırsat kalmadan 
bu sefer şokun kendisini kendi gözlerimle gördüm. 
Zifiri karanlıkta, dışarıda mont ve atkıyla üşüdüğü-
müz adeta çöl ıssızlığının hakim olduğu yerde bir 

grup insan, sınır görevlileri tarafından soyulmuş, 
paraları, cep telefonları, cüzdanları alınmış, çıplak ve 
sırılsıklam bir halde, üzerlerinde darp izleriyle karşı-
mıza çıkmışlardı, bu da yetmiyormuş gibi yanlarında 
8 aylık hamile bir kadın da vardı. Asıl empati bura-
daydı. Herhangi bir arkadaşa vicdan rahatlatmak için 
bir şeyler anlatarak kurulan bir empati değil, hiçbir 
şeye ihtiyaç duymadan sırf gördüklerimiz bize 
kurdurttu o empatiyi. Tir tir titreyen insanlara 
giymeleri için ne bulduysak veriyor, bazılarımız 
üzerindekileri çıkarıp veriyordu, bazı durumlarda ise 
erkeğe mecburiyetten kadın kıyafeti veriyorduk. 
Kıyafet verdiklerimizden bazısı da ona ikinci parça 
kıyafet uzatıldığında kabul etmeyip arkadaşına 
verilmesini istiyordu. 

Biz olayın şokunu atlattığımız ama henüz nabzımızın 
normale dönmediği anların birinde yine sorduk 
neden her şeye rağmen karşıya geçiyorlar diye. İşte 
burada yapay görünen göç teorileri biraz anlam 
kazanıyordu. Bir kısmı sırf ailesi, akrabaları var diye 
gidiyor; al sana Network Teorisi. Bir kısmı da “e 
Avrupa” diye cevap veriyordu, kim istemezki Avru-
pa’ya gitmeyi değil mi; al sana İtme-Çekme Teorisi. 
Kimisi pişman olduğunu söylüyor, “Türkiye’de yaşa-
rım bundan sonra ama asla Avrupa’ya gitmem” 
diyordu. Kimisine ise hangi ülkeye gitmek istediğini 
sorduğumuzda İtalya diyor, “peki fikrin değişti mi” 
diye sorduğumuzda “hayır, İtalya’ya gitmek istiyo-
rum” diyordu sırıtararak (tüküreyim İtalyası’na).
Bu arkadaş bir yana, aslında göçmenlerin neredeyse 
tümü bizden daha az tedirgindi. Çünkü onlar evleri-
ne bomba yağdığına şahit olmuş, yersiz yurtsuz 

hatta göçebe kimselerdi. Onlar için Yunan polisinin 
muameleleri bir sorun teşkil etmiyordu. Bizim gibi 
“medeni” insanların duyabileceği yerini yurdunu 
kaybetme korkusunu çoktan aşmıştı yersiz yurtsuz 
insan ve kaybedecek bir şeyi de olamazdı, yerini 
yurdunu kaybettikten sonra. 

Meseleden güzel sonuçlar çıkarmadık değil ama 
bunlara değinmeden önce bir de kendimizi sorgula-
makta fayda olacaktır. Batı’nın yediği haltlardan 
sonra kendisini affetirmek için sosyal bilim literatü-
rüne refleksivite kavramını sokmadan asırlar önce 
Müslümanların irfan kavramını geliştirdiğini hatırla-
tarak kendimizi sorgulayalım. Bir düşünelim mülte-
cilere karşı olan olumsuz tutumumuzun sebebi ne 
diye. Gerçekten savaşmaktan kaçtıkları için, nargile 
içtikleri için, Arapça tabela astıkları için mi sergiliyo-
ruz bütün bu olumsuz tutumlarımızı!.. Peki daha 
sabah erken kalkmayı başaramayıp derse vaktinde 
gelmeye üşenen öğrenci hangi yüzle kafasına 
bomba yağan insanların savaşmamasını eleştirebili-
yor? Aynı öğrencinin ödevini yapmaya üşendiğini de 
biliyoruz, bunun yanında yöneticileri sorumsuzlukla 
eleştirdiğini de biliyoruz. Kısacası, 20 metre uzağın-
daki komşusuna yardım etmekten aciz olup, bunu 
bile devletten bekleyen bir insanın tabii ki de 
göçmenlere yardım etme konusunda sunduğu her 
bahane geçersiz kalacaktır. Buna benzer birçok 
öğrenci her sabah kendi kapısının önünü temizlediği 
takdirde her yerin tertemiz olacağını aklına getire-
meyip bunu başkalarından bekliyorsa, zannediyo-
rum ki mültecilere karşı yönelttiği bütün suçlamalar 
aslında kendi pisliğini gizlemek içindir.

YORUM MART 2020 22
Salih Canbaz  _SalihCanbaz

Göçmenin Poğaçayla,
Akademisyenin de Göçmenle Tanışması
    “Körfez Savaşı olmayacak” demişti Baudrillard 
Savaş’tan önce. Savaş’tan sonra bütün gözler onun 
üzerindeyken yine çıktı ve bu sefer de “Körfez Savaşı 
olmamıştır” dedi. Körfez Savaşı televizyonda canlı 
yayında gösterilen ilk savaştı. Dolayısıyla bir eğlence 
aygıtı olan televizyon da eğlenceden başka bir şeyi 
gösteremezdi. Televizyon başındaki insanlar da, 
patlayan bombaları havai fişek gösterisiymiş gibi 
izledi. Ne ölen insanlar kimsenin umrundaydı ne de 
çekilen acılar. Her gün televizyonda ve sosyal med-
yada göçmenlerin çektikleri acılarla ilgili görüntüler 
de göçmenlerin durumunu anlatmak dışında her işe 
yarıyor.
Sosyoloji öğrencisiyiz kaç senedir, ne var ki, şimdiye 
kadar okuduğumuz göç teorileri göç olgusunun 
kendisinden fazlasıyla uzak, büsbütün yapay 
geliyordu. Göç kongrelerinde akademisyenler 
oturumlarda birkaç teori, üç beş kavramla göç olgu-
sunu anlatıyor, çıkışta da kurabiye ve poğaçaları 
mideye indiriyor, üzerine çayı da ihmal etmiyordu. 
Göçmenin kendisinin ise ne poğaçadan ne kurabiye-
den ne de çaydan haberi var. Akademisyenin de 
göçmenden haberi yok ya, neyse...
Aslında Türkiye’de sosyolojinin icrasındaki bu 
gerçek, sosyologların araştırma nesnelerinden 
(göçmenlerden, yoksullardan vs.) bihaber oldukları 
gibi sosyolojinin kendisinden de bihaber olduklarını 
gösterir. Sosyoloji dahil olmak üzere herhangi bir 
sosyal bilimde araştırmacı, araştırma konusunu 

manavda kavun seçer gibi seçmez. İnsanın kendisini 
ele alan sosyal bilimlerde, bilim adamının kendisi de 
bir insan olduğu için araştırmacının ontolojik 
konumlanışı fazlasıyla önemlidir. Bu yüzden mikro-
biyoloğun hücreleri çalışmasına benzemez bir 
sosyologun göçmenleri, yoksulları, madunları veya 
edebiyatı çalışması. İnsan-insan ilişkisinde her 
zaman bir dertlenme durumu vardır, bundan bağım-
sız bir sosyolojiyi düşünmek ise sosyolojinin insanı 
çalışan bir bilim olduğunu reddetmek gibidir. 2 Mart 
2020 Pazartesi günü kampüsün çimlerinde birkaç 
arkadaşla ders üzerine konuşurken Mahmut Hoca 
What’s App grubunda o mesajı attı: “arkadaşlar, bir 
şey soracağım, sadece soracağım modern, çağdaş 
ve özgür iradelerinizle cevap verin”. Hepimiz hazıro-
la geçtik, hangi sorumsuz davranışımızla ilgili 
şikayette bulunacak diye bekledik. Ardından: “bu 
hafta dersi Edirne İpsala ilçesinde yapsak kaç kişi 
katılabilir?” diye sordu. “İşte bu” dedim. Artık 
göçmenin poğaça ve kurabiyeden haberi olacak, 
akademisyenin de göçmenden haberi olacak.
Ertesi günün sabahı yola çıktık. İpsala’ya varıp eşya-
larımızı yurda yerleştirdikten sonra Mahmut 
Hoca’nın yanına gittik. Ufak bir sohbetten sonra 
göçmenlerin bekletildiği köylerden biri olan Küplü 
köyüne doğru hareket ettik. Bir benzinlikte göçmen 
taşıyan otobüsteki insanlara birkaç gıda, birkaç da 
eşya yardımı yaptık. Çok etkilendiğimizi söylüyor-
duk, empati kurabilmiştik, dünya gözüyle mülteci 

görmüştük çünkü, ne kadar şanslı sosyologlardık 
diye seviniyorduk içten içe, daha da göreceklerimizin 
farkında olmadan.
Köye vardığımızda kenarlara yığılmış göçmenlerin 
yorgunluğu, bitkinliği göze çarpıyordu. Aynı köyde 
düğün salonunun içinde bulunan göçmenlere çorba, 
su, ekmek dağıtılacaktı Mahmut Hocamız’ın Kardeş-
lik Seferberliği hareketinin Aşhane aracı tarafından. 
Su dağıtıyordum insanlara ama suyu alanlar öyle bir 
teşekkür ediyor ki, sanki orada yardım eden biz değil 
de onlarmış gibi. Bakmayın yapmacık empatilerime, 
ortada samimiyetle ilgili bir durum varsa onu en iyi 
ben anlar en iyi ben hissederim ve o insanlar da 
bütün samimiyetleriyle bize teşekkür ve tebessüm 
ederek bize öyle büyük bir iyilikte bulunuyorlardı ki, 
biz adeta hidayete ermiştik.

Bir sonraki durak Kiremitçi Salih köyüydü. Oraya da 
Aşhane ve kendi aracımızla hem gıda hem eşya hem 
de kıyafet yardımında bulunup, bu sefer bunun 
yanında bir de göçmenlerle sohbet edebilecektik. 
Kimisi tekerlekli sandalyeyle gelmiş, kimisi 23 kişilik 
ailesini toplayıp gelmiş. Her şartta o Avrupa toprağı-
na ayak basılacaktı. Bu sırada göçmenlerin verdikleri 
cevapları duydukça, Fanon’un ‘Siyah Deri Beyaz 
Maske’ kitabındaki insanların tıpa tıp aynısı olan 
‘Siyah Saçlı Sarı Peruklu’ Türk insanı hayatında ilk 
defa Avrupa’nın insan hakları söylemlerine basbaya 
eleştirilerde bulunma cüreti gösterebiliyordu.
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   ÇÖL KAPLANI
“FAHREDDİN” - IV

Tacettin Girgin tacettingirgin7@gmail.com

    

Sevgili Serdivan Ajans okurları bu ayki hikâyemiz  ‘Çöl 
Kaplanı Fahrettin Paşa’nın’ dördüncü hikâye serisi olarak 
devam edecektir.

 Fahrettin Paşa daha geldiği ilk günün akşamında düş-
manları tarafından bir yemeğe davet edilmiş, kendisi de 
bu davete icabet ederek adeta düşmanlarının arasında 
sıkışmıştır. Bir zamanlar yaverliğini yapan Esad, Lawren-
ce’ın yanına geçmiş ve Fahri Paşa’ya silah doğrultmuştur.   

KURTLAR SOFRASINDA FAHRİ PAŞA

        Fahrettin Paşa kendisine silah doğrultan Esad’ın 
yanına yaklaşır. Kendisinden hainliğini taçlandır-
masını kendisini vurmasını ister. Esad tam tetiği 
çekeceği esnada içeriye doğru ateş edilir. Esad 
omzundan yaralanır. Fahri Paşa Şerif Hüseyin’e 
doğru döndüğü esnada içeri girerken gördüğü 
adamı Şerifin yanında göremez. 
Fahri Paşa o esnada kendisini korumak için 
bulunan kişinin Hasan olduğunu anlar.  O an çıkan 
kargaşa esnasında Fahri Paşa dışarı çıkar ve atına 
biner. Medine sokaklarına doğru atını sürer. 
Şerif Hüseyin Esad’ı vuran kişinin hemen bulunma-
sı emrini verir. O sırada içeriye Hasan gelir; Esad’ı 
vuran kişilerin Basri Paşa tarafından gizlice gönde-
rilen askerler olduğu yalanını söyler.
Hasan ( Araplar tarafından bilinen gizli adı ile Faruk) 
Fahrettin Paşa’yı ölümden kurtarmıştır.
Fahrettin Paşa Medine sokaklarına varır varmaz 
atından iner. Endişeye kapılıp askerlere haber 
vermeden sessizce Medine sokaklarında ilerler. 
Belli bir zaman yürüdükten sonra yaşlı bir teyzenin 
penceresinden bir duaya şahit olur. Fahri Paşa evin 
penceresine yaklaşır ve içeriye bakar daha sonra 

teyzenin kapısını çalar. Fahri Paşa’ya kendisine kim 
olduğunu soran teyzeye; buralardan geçen bir 
yolcu olduğunu söyler. Yaşlı Teyze Fahrettin 
Paşa’ya kendisinin o olduğunu bilmeden bu 
topraklar için kalan tek çarenin Fahri Paşa olduğu-
nu anlatır. Fahrettin Paşa kendisine verilen sorum-
luluğu günden güne kavramaktadır. Ancak az önce 
kalktığı kurtlar sofrasından teyzenin duası ile 
yeniden dirilmiştir. 

LAWRENCE İŞ BAŞINDA

Lawrence artık tüm kontrolü almış, karşısına Şerif 
Hüseyin oğulları Faysal ve Abdullah’ı alarak toplan-
tıya başlamıştır. Toplantıda planların ilk bölümü-
nün başarısız kaldığını, Fahri Paşayı bu topraklara 
getirmemek için elinden geleni yaptığını fakat 
bunun mümkün olmadığını anlatır. Esad’ı kullana-
rak treni yolda bırakma tertibi bile başarısız kalmış-
tır. Şerif Hüseyin kendisinin Mekke’de ki kontrolü 
elinde tutmak için Mekke’ye döneceğini iletir. 
Lawrence dan izin ister. Lawrence şerife; halkı baskı 
altında tutmasını ve en ufak isyana mahal verilme-
mesini emreder. Şerif Mekke’ye doğru yola koyu-
lur. Lawrence konuşmalarının çoğunu Faysal’ı 

odağına koyarak yapar. Çünkü Lawrence’ın aklında 
olan Medine’nin başına Faysal’ı getirme düşüncesi-
dir. Faysal Esad üzerinden kurulan planın işe yara-
madığını ve artık onu yanlarında tutmanın bir 
anlamı kalmayacağını iletir. Lawrence ise onu belli 
bir müddet daha yanında tutacağını ve bunun en 
büyük sebebinin Fahri Paşa’nın Medine içinde 
hatta kendi içlerinde ona haber ulaştıran ağını 
çözmekle vazifelendireceğini söyler. 
Lawrence artık planlarının büyük kısmının öncelikle 
Medine’yi ele geçirmek yerine Fahri Paşa’nın 
gücünü kırmak olduğunu uzun uzun Faysal’a 
anlatır. Gizli bir bildiri dağıtarak halkın tehdit edile-
ceğini ve Medine’nin kendileri tarafından kurtuluşu 
yaklaştığında kendilerini desteklemeleri gerektiği 
anlatılacaktır. Faysal bunun için yanına Faruk’u 
çağırır. Kendisinden belirtildiği üzere bildiri hazırla-
masını ve bu bildiriyi Medine halkının evlerine tek 
tek bırakmasını ister. Faruk istenilen emiri zaruri bir 
şekilde hazırlayacaktır. 
Lawrence Faysal ile toplantısını bitirdikten sonra 
Esad’ı yanına çağırır. Kendisinin vazifesinin bitme-
diğini, ziyafet gecesi Fahri Paşa’ya çektiği silahtan 
daha değerli bir işinin daha olduğunu söyler. 
Esad’dan Faysal’ın en yakın adamı dahil hepsini 
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özel izlemesini kendi içlerinde Fahri Paşa’ya veya 
doğrudan Osmanlı’ya çalışan biri olup olmadığını 
öğrenmesini ister. Esad ise bunun için elinden 
geleni yapacağını iletir. 

BİR SIRDIR FAHRİ PAŞA

Medine içinde askerler sokaklara dağıtılmış, şehir 
çepeçevre Osmanlı askerleri tarafından korunmak-
tadır. Askerler içerisinde ise Fahri Paşa’dan henüz 
bir hamle gelmeyişinin söylentileri başlamıştır. Tüm 
bu söylentiler yapılırken Fahrettin Paşa vaktini 
karargah ile Mescid-i Nebevi arasında geçirmek-
teydi. Belli bir kesim onun en çok bu halini eleştir-
meye başlamıştı.  Ancak dikkat çeken bir husus 
vardı ki o da; Fahrettin Paşa her vakit namazından 
sonra vaktini Mescitte namaza gelen bir grup genç 
ile sohbet edip geçiriyordu. Yine vakitlerin birinden 
askerlerden bir grup Faysal’ın adamı Faruk’u yaka 
paça tutup Fahri Paşa’nın karargâhına getirdiler. 
Kendisinin Medine halkını isyana teşvik için bildiri 
dağıttığını Fahri Paşa’ya ilettiler. Fahri Paşa herkesi 
karargah dışına çıkararak belli süre Faruk ile yalnız 
kaldı. Kısa bir süre sonra Faruk Fahri Paşa’nın 
odasından çıkarak atına binip yoluna gitti. Askerler 
Fahrettin Paşa’nın böyle bir isyan teşvikçisini 
salıvermesini anlayamıyorlardı. 
Fakat Fahri Paşa askerlerinin tüm bu düşüncelerini 
biliyor şimdilik arkalarından sadece tebessüm 
etmekle kalıyordu. 

Esad’ın yanına Faysal’ın bir takım adamları geldi. 

Adamlar Medine sokaklarında bildiri dağıttıkları 
esnada Faruk’un askerlere yakalandığını ve Fahri 
Paşa’ya götürüldüğünü söylediler. Adamlar tüm 
her şeyi anlatmış Esad Lawrence’ın yanına girecekti 
ki, atı ile Faruk gözüktü. O an Esad onun salıverildi-
ğini anlayamadı ve içinde bir şüphe belirdi. Faruk 
doğrudan Faysal’ın odasına girdi içeride Lawrence 
da bulunmaktaydı. Fahri Paşa’nın Lawrence ve 
Faysal’ı karşılıklı konuşma için 2 gün sonra şafak 
sökerken şehrin arka girişine çağırdığını iletti. Esad 
bir düello için Faruk’un bırakılmasını mantıklı bulsa 
da şüpheleri artık onun üzerinde yer alacaktır.
Fahrettin Paşa bu sefer karargâhta her gün mescit-
te sohbet ettiği gençleri toplamış onlara bir kroki 
göstermekteydi. Kroki de hicretten sonra Mescid-i 
Nebevinin yapılışı anlatılmaktadır. Fahri Paşa asha-
bın dirayetine de vurgu yaparak gençlere tek tek 
anlatır. Gençler aynı dikkat ile dinlemektedir. 
Fahrettin Paşa anlatımı bittikten sonra bir başka 
kroki çıkarır. Gençler birbirlerine bakışarak adeta 
şaşkına dönmüşlerdir. 

DÜŞMANIN ŞAŞKINLIĞI

Lawrence Faysal’a; düelloya kendisinin yerine onun 
katılmasını emreder. Faysal yola çıkar. Lawrence ise 
arkalarından Esad ile beraber at sürmektedir. 
Faysal yanında bir grup asker ile buluşma noktasına 
ilerlerken gün yeni aydınlanmaktadır. Fakat dikkat-
lerini çeken şey; Medine sokakları normalde oldu-
ğundan çok daha sessizdir. Faysal ve askerleri olası 
bir tertibe karşı hazırlıksız olduklarını bilmekteydi-

ler.  Zaten Fahrettin Paşa’nın onları aldatıp bir 
pusuya düşüreceğine de ihtimal vermiyorlardı.  
Böyle bir şeyi yapsa yapsa kendileri yapardı. Belirti-
len güzergâhtan çağrı yapılan yere erişmek güç, 
ancak uzaktan sesleniş ile bu konuşmanın olacağı 
tahmin ediliyordu. Faysal ve adamları belirtilen 
bölgenin hemen karşısında bulunan tepeye yaklaş-
tıkça nal sesleri yerini çekiç seslerine bırakmaktay-
dı. Nihayet görünmesi gereken manzara düşmanın 
gözündeydi. Fahri Paşa Medine gençleri ve askerle-
ri ile beraber, mübarek şehrin girişine; düşmanın 
beklediği tepenin tam karşısına sur inşaatı yapmak-
taydı. Düşman için müdafaa altında olan bir şehir de 
görülmesi tahmin edilemeyen bir şeydi bu. Faysal 
biraz duraksadıktan sonra yanında Lawrence oldu-
ğunu da fark etti. Birbirlerine bakıp resmen işlerinin 
çok zor olduğunu gözleri ile ifade ediyorlardı. 
Fahri Paşa gülümseyerek karşı tepeye doğru 
seslendi;
-Ben Üsküplü Fahrettin, Medine Müdafii.
Faysal, Lawrence’a dönerek:
-Ya bu yaptığına ne demeli Bay Lawrence.
Lawrence öfkeli ve çaresiz bir şekilde yanıtladı:
-Yaptığının adı çılgınlık o belli ama sözlerini eksik 
söyledi.  O Çöl Kaplanı Fahrettin… 
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Taraklı - Nisan 2014

Sapanca Gölü, Eşme Kocaeli - Ağustos 2016

Dünya üzerinde bütünü sit alanı olarak ilan edilmiş ender kentlerden biri

olan Safranbolu, 1994 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almakta.

Karabük - Ağustos 2016

Niğde - Haziran 2016

Sakaryapark Erenler - Mayıs 2016

Uçsuz bucaksız buğday tarlaları.Ulukışla Niğde  - Haziran 2016
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     Herşey üzerine söz söyleyebilir insan. Hiç söz 
söyleyemediği bir anda ve bir zamanda da söyele-
nen bir sözü şerh eyleyebilir. Söz, sadece insanın iki 
dudağı arasında çıkan  sesler değildir yahut sadece 
seslerden oluşmaz . Kimi zaman insanın kendiside 
söz olabilir ve insan kendini de şerh edebilir. Kendine 
dair birşeyler söyleyebilir. Çünkü söz ol an ve söz’e 
muhatab alınan insandır.  Bunun içindir ki söz söyle-
menin ilk merhalesi insan kendini bilmesi ve kendin-
de olanı bilmesi ile mümkün olabilir. Lakin her daim 
kendinden söz etmesi,  kendini söylemesi de müna-
sip olmaz. Çünkü enaniyetin başladığı yer de insan-
dır. İnsanın kendisidir. Bunların arasında çok ince bir 
fark vardır bu da İnsanın olmakta olduğu şeyin 
bilincinde olmasıdır. Kendi ile söyleşir, kendi kusurla-
rını görür ve o noksanlıklarını telafi etmeye çalışırsa 
bunda herhangi bir beis yoktur. Fakat, İnsanın kendi-
ni methetmesi ve kendini üstün kılmaya çalışması 
-enaniyetli olmak- hususunda sıkıntılıdır. Sözün 
muhatabı insandır dedik. Peki, sözün kendisi olmak, 
yani  yazmak nasıl mümkün olabilir.? Yazmak, 
insanın kendisiyle, var olması ile başlar. Ama sadede 
var olmak kâfi değildir.  İnsanın tabi olduğu şeyler 
vardır. Yaşam vardır. Yaşanmışlık vardır. İnsan tüm 
bu  yaşamak ve yaşanmışlığın içindedir. Yaşamın 

içindedir, ona dair birşeyler yazar.  Yaşanmışlıklar 
vardır ve  insan üzerinde bir te’sir bırkmıştır onu 
yazar yahut yazmaya gayret eder. Bunlar dışında 
birde zor olan bir husus vardır. Yaşanacak olanlar.! 
İnsan yaşanacak olanlar üzerine ne söyleyebilir.? 
Bunlara dair bir söz sözlemeye muktedir midir? 
Yaşanacak olanları belirleyen ve sınırlayan şey 
nedir?  Bu hususlarda kesin çizgiler olmakla birlikte 
insanın iz süreceği noktalar da vardır. Bu meseleyi 
şöyle izaha çalışırsak daha yerinde olacaktır. Yaşam, 
yahut yaşamak, insan nefes alıp vediği müddetçe, o 
müddet dahilinde söz söylemesidir denilebilir. Yani 
iki nefes mikdarı olan ömür mesafesi.. doğum ve 
ölüm. Doğarken aldığı ilk nefes, ruhunu teslim 
ederken alacağı son nefes. Peki yazmak bunun 
neresindedir? Zamanaın insan üzerine sözlediği söz 
muhakkak ki aldığı nefestir. O nefes tükendiği vakit 
söz de tükenir ve kelimelere gelmez. Yaşamak, 
zamanın nihai noktasıdır.  
Yaşanacak olanlar hususunda söz söylemek, zaman 
üzerine konuşamamaktan öteye geçemez. Aksi 
halde insan neden zaman üzerine söyleşemesin ki? 
Evet, zamana- gelecek olan zamana- bir müdahale-
de bulunamıyoruz ama bu zamanın içinde olmadığı-
mız anlamına gelmez. Şimdi içinde oduğumuz ân 

üzerine bile söz söylerken o da geçmiş bir zaman 
dilimi olmuştur. Zamana dair söz söylemek kelime-
lerden ibaret olmasa bile yaşamış olduklarımız ve 
yaşamakta olduklarımız şeyler zamanın bizim hakkı-
mızda etmiş olduğu ve halen etmekte olduğu 
söz’den başka birşey olamaz. Bu husus itibariyle 
zaman yazmakta bizi ve şerh eylemekte yaşanacak 
olanlarla, kıyısından geçiyoruz içinde olduğumuz 
ân’ın. Söz söylüyoruz ama geçmiş oluyor. Zaman 
yazmakta bizi ve zamanda şerha şerha yarılıyoruz. 
Biz zamanı yazamıyoruz ama zaman her ân 
yazmakta bizi, bize kalan zamanın gölgesinde 
okumak oluyor kendimizi. Zamanın gölgesinde 
insan sadece yaşanmış olanalar ve almakta olduğu 
nefes hakkında söz söylemeye muktedirdir.  İnsan 
kaleminin mürekkebi, geçmişte olan ve geçmişte 
yaşananların insanın kalbine damıtılmalarından 
ibarettir. Yazdıran da insanın zaman içinde dertlen-
mesi oluyor. Yaşanmış olanların bir sınırı olabilir ama 
dertlenmenin bir sınırı yoktur. Yazmanın, yaşamanın 
ve yazı- söz- olmanın nihai menbaı da o dur.
Zamanın kıyısında söz olmaya ve kendi sözünüzü 
söylemeye geç kalmayın.. her ne kadar zaman bizi 
yazmış olsa da ...
  

Zamanın Gölgesinde
Yaşamak ve Yazmak üzerine

Herşeyi yazarım da
zamanı yazamam 
– o yazar çünkü
beni.
Oruç Aruoba
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BAKÜ– AZERBAYCAN
(İnsanlarıyla bizden biri, CAN-AZERBAYCAN)

Osman Ateş gezenvegulenadam

    

      #gezenvegulenadam olarak dünyanın ve 
ülkemizin bambaşka köşelerini gezmeye, gezdikçe 
ilgilerinize misafir olmaya devam ediyorum.

Bu ay da Hazar Denizinin kıyısından, zengin petrol 
ve doğalgaz yataklarıyla kendini gösteren, insanla-
rıyla bizden biri olan Can, Azerbaycan’dan,
Azerbaycan’ın da başkenti Bakü’den sesleniyorum. 
İstanbul’dan direk uçuşla 2,5 saate gelinse de, hem 
maliyet açısından hem de belirlediğim gezi rotam 
gereği ben Tiflis’ten karayolu ile geçiyorum.
Öncelikle belirteyim ki Azerbaycan; Türklerden vize 
isteyen bir ülke. 
Bunu ilk duyduğumda nasıl olur, hani dost hani 
kardeş ülkeydik gibi söylemlerde bulunmaktan 
kendimi alamasam da, daha sonra öğrendiğim 
kadarıyla Ermenistan’la ve (ırkçılık olarak algılan-
masın ama) Ermenilerle aralarında olan husumet-
ten, prosedür gereği bize vize uyguluyorlarmış.
Ve eğer benim gibi karadan geçmeyi düşünürseniz 
de, vizeyi İstanbul’dan almanız lazım, çünkü sınır 
kapılarında elden vize vermiyorlar.
Yukarıda da söylediğim gibi prosedür gereği bir 
vize olduğu için, konsoloslukta bir forum dolduru-

yorsunuz ve bir de fotoğraf, ertesi gün alıyorsunuz 
vizeyi. 
Keşke hiç öyle bir uğraş olmasaydı ama, devlet 
politikalarına bazen akıl sır erdirilemiyor, yapacak 
bir şey yok.
Gelelim yolculuğuma…
Tiflis’ten Kırmızı Köprü dedikleri sınır kapısından 
geçerek Azerbaycan topraklarına ulaştım.
Elimde manat olmadığı için, biraz kazıklanarak  
ayakçılardan lari ve manat döviz alışverişi yapıp 
bekleyen otobüslere bindim.
Ama çok pişman oldum.
Bu arada manat Azeri parası, lari de Gürcü parası.
Eğer bir gün karayolu ile gitmek isterseniz kesinlik-
le otobüsleri kullanmayın. Tabiri caizse 1960 
yılından kalmış otobüsler ve 8 saat süren bir yolcu-
lukta abartmıyorum en az 20 defa mola vermiş ve 
yolcu almak için uzun süre beklemiştir.
Otobüse biner binmez saçları jöleye batırılmış ve 
yana taranmış bir muavin gelip sizden ‘’Şöför 
hakkını ver.’’ diye elini açtığında sakın korkmayın 
ve bahşiş istiyor diye düşünmeyin, sadece yol para-
sını istiyor o da 10 manat.
8 saatlik zorlu ve 3 tane Kemal Sunal  filmini izledi-
ğimiz otobüs yolculuğumuz sonunda Bakü’ye 

vardım.
Bakü, Azerbaycan’ın başkenti ve en gelişmiş şehri. 
Özellikle Bakü’ye gelirken yol boyu gerçek manada 
büyük bir şehir göremedim. Geniş araziler üzerinde 
tek katlı yapılar ve yol boyu köyler var sadece.
Ben yine de sevdim Azerbaycan’ı, tavsiye ederim.
Evet, gelelim Bakü’ye.
Alev kuleleriyle, Hazar deniziyle, ilginç sıra dışı 
mimarileri ile Bakü karşımda ve keşfetmeye başlı-
yorum.
Bakü, Hazar denizinin kıyısına kurulmuş olan bir 
Kafkas şehri.
Konum itibariyle de çok önemli liman ve ticaret 
şehri.
Hazar denizinin hiçbir deniz ve okyanusla bağlantı-
sı yok. Aslında göl olan Hazar tuzluluk oranı çok 
fazla olduğu için deniz olarak adlandırılıyor. 371bin 
km bir alanı kaplıyor ve Azerbaycan başta olmak 
üzere; İran, Türkmenistan, Kazakistan ve Rusya 
topraklarını suluyor. Bu ülkeler arasında ulaşım ve 
ticareti sağlamada çok önemli bir rol üstleniyor.
Hazar denizine baktığımda rengi ve kokusu çok 
farklı. 



Kahverengi ve koyu bir rengi var, kokusu ise ağır. 
Bunun sebebi de altında çok büyük petrol ve sülfat 
yataklarının olması. Bunu sahil boyunca gezerken 
de görmek mümkün, çünkü petrol rafineri araçları-
nı sahil manzarası olarak görüyorsunuz burada. 
Üstü yağ ve zift gibi. Turistler için gelenek haline 
gelmiş ben de yaptım, kibrit yakıp attım denize, 
fakat yanmadı.
İtiraf etmeliyim ki, Hazar denizinin Bakü’yle çok 
güzel bir uyumu ve manzaraları var.
Hemen yanı başında birbirinden güzel parklar ve 
kmlerce uzanan kordon boyu var. Azerbaycanlılar 
ve gelen turistler zamanlarının birçoğunu bu 
alanda geçiriyor.
Hazar deniziyle zenginleşen Bakü, son yıllarda hızla 
gelişmekte, başta Türkler olmak üzere birçok 
yatırımcının gözdesi olmuş durumda. 
Ve Bakü Kafkasya’nın adeta Dubai’si.
Başta alev kuleleri olmak üzere, şehrin her yerinde 
ilginç gökdelenler ve mimari yapılar eminim sizi de 
şaşırtacaktır. Alevler şehri olarak anıldığı için, alev 
şeklinde yapılan bu üç gökdelen Bakü’nün simgesi 
olmuş.
Şehrin diğer yapıları da çok dikkat çekici, çünkü 
hepsi yeni olmasına rağmen Avrupa-i mimari ve dış 
cephe süslemeleri yapılmış durumda. Gezerken 
sanki doğu değil de bir batı ülkesindeymişim 
hissine kapılıyorsunuz.
Dikkatimi çeken diğer bir husus, yolları ve trafik 
kuralları. 
Yayalar her zaman geçiş üstünlüğüne sahip ve 
araçların yol vermeleri ne olursa olsun zaruri. Eğer 
bir yayaya çarparlarsa cezaları çok ağır. Hal böyle 

olunca kurallar yaya içinde geçerli, o yüzden istedi-
ğiniz her noktada karşıdan karşıya geçemiyorsu-
nuz. Şayet polis görürse hiç acımadan 56 manat 
cezayı kesiyor. 
Bakü’de kaldığım 6 gün boyunca buraya üniversite 
okumak için gelen arkadaşlar beni misafir etti ve 
gezimde rehberlik ettiler. 
Beni uyardıkları tek konu, sanırım yola direk 
atlamalarım oldu. Neyse ki bir ceza yemeden şehir 
gezimizi tamamladık.
Ve tabi ki şimdi de, Bakü’nün tarihi şehrinde yani 
Eski Şeher’de gezilip görülecek en meşhur durakla-
rından birisine geçiyorum. Şirvanşahlar Sarayı…
Koskoca bir tarih ve medeniyeti bu zamana taşıyan 
eşsiz eserler arasında Şirvanşahların sarayı bulunu-
yor. 9.-15. yy arasında hüküm sürmüş ve Azerbay-
can’ın en köklü medeniyetleri olmuşlardı. İlk başta 
başkentleri Şamahı iken, depremler ve felaketler ile 
Hazar denizinin önem kazanması ile başkenti 
Bakü’ye taşıyorlar Şirvanşahlar.
Yapılan onlarca saraydan geriye kalan bu saray 
simge olmuş ve Unesco tarafından da korumaya 
alınmış. Müze olarak da kullanılan bu sarayı 
gezmenizi tavsiye ederim, çünkü her odasında 
hanedanlıklarının izlerini görüyor ve adeta tarihte 
yol alıyorum.
Saray çok büyük ve çok güzel. Gezdiğim ve öğren-
diğim tüm detayları sizinle paylaşmak isterdim 
ama hem kelimelerim yetmez, hem de kendiniz 
geldiğinizde keşfetmeniz için bir gizem olsun.
Sarayın hemen yanında Azerbaycanlıların manevi 
olarak ululuk addettikleri Seyyit Yahya Şirvaninin 
türbesi bulunuyor. Gelmişken bu manevi şahsiyetin 

ruhuna da bir Fatiha okuyarak saraydan ayrılıyo-
rum.
Ve hem ülkemiz hem de Azerbaycan için çok 
önemli bir yer olan Türk şehitliğine gidiyorum. Türk 
şehitliği Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinde 
şehit düşen Mehmetçiklerin anısına yapılmış. 
1918 yılında Ermeniler saldırıyor ve Azerbaycanlıları 
öldürüyordu. Bu duruma sessiz kalmayan ecdadı-
mız buraya yardıma geliyor ve bu mücadelede 
Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza çarpışa-
rak burada şehit düşüyor. 1100 kadar Türk şehidi 
burada metfun. 
Nice isimsiz ve kefensiz yatanları ziyaret edip 
onlara da Fatiha okuduktan sonra büyük ateş anıtı-
na geliyorum. Şehitliğin hemen üst tarafındaki bu 
ateş anıtı hiç durmadan yanıyor.
Şehitleri simgeliyor ve şehitlerin ölmediğinin 
mesajını veriyor. 
Bakü tarihi, doğası ve insanı ile her türlü duyguyu 
yaşama imkânı veren, yürüyerek çok rahat gezilip 
görülebilecek ve keyif alınacak, alışveriş tutkunları 
için de en pahalı markaları taşıyan mağazaları 
barındıran bir kent Bakü.
İnsanları sıcak, devlet reisleri zengin ama halkı fakir, 
yaşlıları altın dişli, binaları ihtişamlı, çayları kokulu, 
yemekleri güzel, kuralları ağır, denizleri petrollü, 
parkları yeşilli, şehitlikleri ateşli, ne yazık ki devlet 
daireleri bile rüşvetli…
Gerçekten ilginç bir seyahat ve deneyim oldu 
benim için.
Şimdi sıra sizde.
#gezenvegulenadam’dan Bakü’den sevgiler…
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Anadolu’nun Akademisinde 15. Dönem

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi tarafından 7 farklı akademi çalışma grubu ve 
18 ders başlığıyla ilan edilen 2020 Bahar Dönemi dersleri yoğun ilgiyle karşılan-
dı. 15 dönemdir binlerce katılımcının sosyal, akademik ve kültürel gelişimine 
katkı sunmayı amaçlayan Fikir ve Sanat Akademisi 2020 Bahar Dönemi prog
ramına da alanında yetkin isimleri davet etti. 

 Dönemin ilk dersi, senarist, oyuncu ve yazar Görkem Yeltan’ın verdiği Senaryo 
Atölyesiyle gerçekleşti. İlk hafta gerçekleşen derslerin sonunda Covid-19 salgını 
nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar Fikir ve Sanat Akademisi bahar dönemi 
eğitimlerine ara verdi.

18 farklı branşta 2020 Bahar Dönemi eğitimlerine devam eden Çocuk 
Akademisi, Covid-19 salgını nedeniyle eğitimlerine ikinci bir duyuruya kadar 
ara verdi. Çocuk Akademisi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, velile-

rin ve çocukların Çocuk Akademisi hesaplarını takip etmeleri ve #evdeöğ-
reniyorum etiketiyle başlayan online etkinlikleri takip etmeleri tavsiye 
edildi. 

Fikir Sanat’ta 2020 Bahar Dönemine Yoğun İlgi
Anadolu’nun Akademisi’nde 15. Ders dönemi yoğun ilgiyle karşılandı. 15 dönemdir sosyal, akademik ve kültürel gelişimin adresi olan 
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’ne 1296 başvuru gerçekleşti. 

Çocuk Akademisi
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Bilgi Kirliliğinin Önüne Geçiliyor
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Bahar Dönemi dersleri-
ne ve kütüphane hizmetine ara veren Fikir ve Sanat Akademisi, bu kritik süreç-
te vatandaşlarımızda oluşacak bilgi kirliliğinin önüne geçmek maksadıyla 
alanında uzman isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen röportaj-
lar video kaydına alınarak her gün başka bir sorunun cevabı Fikir ve Sanat 
Akademisi youtube kanalı başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından 
takipçilerle buluşuyor. 

Psikoloji ve Beslenmeye Dair Sorular
Psikolojik Danışman Doç. Dr. Mehmet Kaya, psikoloji ve pedagoji bağlamında 
çocuklara virüsün nasıl anlatılması gerektiğini, ailelerin evde vakit geçirdiği bu 

süreçte aile içi ilişkilerini ve zamanlarını nasıl düzenlemesi gerektiğini paylaştığı 
videolar Fikir ve Sanat Akademisi tarafından yayımlandı. Aynı zamanda Beslen-
me ve Diyet Uzmanı Mehtap Özkanlı ile herkesin evinde vakit geçirdiği bu 
süreçte kişilerin beslenme alışkanlıklarını ve bağışıklıklarını nasıl güçlendirece-
ğine dair soruları cevapladığı videolar Fikir ve Sanat Akademisi’nin sosyal 
medya hesaplarından vatandaşlarla paylaşıldı. 

Türkiye’ye Örnek Teşkil Ediyor
Fikir ve Sanat Akademisi’nden yapılan açıklamada; alanında uzman isimlerle bu 
sürece dair doğru bilgiler paylaşmak ve 7’den 70’e herkesin duyarlılığını arttır-
mak amacıyla çeşitli röportajlar gerçekleştirildiği belirtilirken, uygulamanın 
tüm Türkiye’ye örnek teşkil edebilecek bir çalışma olduğu vurgulandı.

Fikir Sanat Koronavirüs Sürecini Ehline Soruyor 
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi “Koronavirüs sürecinde merak ettiklerimizi ehline soruyoruz” başlığıyla ülkemizin geçtiği kritik 
süreçte vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek amacıyla alanında uzman isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor.



Türkiyem, Anayurdum, 
Sebebim, Çarem!
Ben, kağnılarla yaylılarla büyüdüm geldim
Çocuk yüreğimi yakan türküler dinleye dinleye.
Mahzun kağnılarla, nazlı yaylılarınla
Ve tozlu yollarınla sevdim seni Türkiye!

O tezek topladığım kırlar, yaylalar...
Başına oturduğum, yemek yediğim atandır.
Türkiye'm, anayurdum, sebebim, çarem...
Taşına toprağına vurgunluğum bundandır...

Akşam karanlığıyla başlardı kurbağalar
Susar gökyüzü kadar, dinlerdim biteviye.
Gecemi besteleyen cırcır böceklerinle.
Kurbağa seslerinle sevdim seni Türkiye!

Bir Peygamber sofrasıydı soframız:
Biraz tandır ekmeği, biraz çökelik...
Yoksulluğunla da bağlandım kaldım sana
Mecnunlar gibi üstelik.

Yağmurlar başlayınca, odalarımız damlardı
Dizlerini döve döve ağlardı anam.
Şimdi kırkikindiler boyunca sırılsıklam
Küçük kerpiç evlerin çıkmaz aklımdan!

Türkiye'm! Hasretim! Kınalı türküm! ..
İçiçe güzellik, uç uca kahır
Yüreğimi bin parçaya bölseler
Her parçası yine seni çağrışır.
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