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Ramazan'ın en önemli özelliği insanı 
bütün tabiatlarla ve bütün hakikatlerle
buluşturuyor olmasıdır. Yine fenome-
nolojinin izah edebileceği bir harikulâ-
delik de burada gizli. 

Çağdaşlarına kıyasla, benzerine az 
rastlanır düzeyde geniş kültürlü, müte-
fekkir bir din alimidir. Pek çok ilim 
alanında yetkin olmasının yanısıra, 
sülüs, nesih, ta'lik ve celî türünden 
çeşitli hat levhaları yapar.

Ramazan Ayı, dinimizde, dilimizde, 
kültürümüzde ve tarihimizde en 
müstesnâ yeri olan bir aydır. Bu mübâ-
rek ayın, her müslüman türk vatandaşı-
nın hayatında, çocukluktan beri çok 
önemli hatıraları ve silinmeyen izleri 
vardır.

Birçok farklı şey yaparak insanın kendi-
ne bir şeyler katması, kemâl yolculu-
ğunda merhale kat etmesi mümkün-
dür, öte yandan okumanın kendinde bir 
değer olarak görülmemesi gerekir.
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      Ramazan Ayı, dinimizde, dilimizde, 
kültürümüzde ve tarihimizde en 
müstesnâ yeri olan bir aydır.
Bu mübârek ayın, her müslüman türk 
vatandaşının hayatında, çocukluktan 
beri çok önemli hatıraları ve silinme-
yen izleri vardır.
Hatta buna, gayr-i müslim vatandaşla-
rımızı da dâhil edebiliriz.
Ramazan ayı, gündüz orucu, gece 
teravihleri, iftar, sahur, Ramazan 
davulları, mânileri, fitre ve sadakasıyla, 
eğlenceleri ve bayramıyla, toplumsal 
hafızamızda en köklü bir biçimde yer 
eden ortak değerlerimizden biridir. 
Belki de en önemlisidir. Çünkü, herkes 
inanılmaz bir biçimde cömertleşerek, 
infak ve paylaşma ruhunu daha çok bu 
ayda hisseder ve yaşar.
Çünkü bu ayda yapılan her şeyin, önce 
Allah katında makbule geçmesinin ilk 
ve tek şartı; içtenlikle, riyasız, koşulsuz 
ve karşılık beklenmeksizin olmasıdır.
Ramazan Ayı, aynı zamanda Kur’ân 
ayıdır. Çünkü Kur’ân bu ayda inmiştir. 
Gündüzleri tutacağımız oruçlarla, 
geceleri kılacağımız terâvihlerle, âdetâ, 
bu ayda gelmiş olan Kur’ân’ın inişini 
kutlamış oluyoruz.
Bu mübârek ayın özelliklerini, bir de 
ünlü sahâbî, Selmân-i Fârisî’nin (r.) 
anlatımıyla dinleyelim.
“Şa’bân ayının son günü, Hz. Peygam-
ber (s.) bizlere bir hutbe okuyarak 

şöyle buyurdular:
Ey insanlar! Sizi, büyük bir ay gölgele-
miştir. O mübârek bir ay’dır. Bu ay’da 
öyle bir gece var ki, o bin ay’dan daha 
hayırlıdır. 
Cenâb-ı Hak (c.c.), bu ay’da orucu farz 
kılmış, gece kılınan terâvihi de sünnet 
ve nâfile kılmıştır.
Kim bu ayda hayırlı olan bir haslet 
ortaya koyarak Allah’a yakın olmuşsa, 
başka aylarda farzları edâ etmiş gibi 
sevap almış olur.
Kim bu ayda, farz olan bir ibâdeti 
yapmışsa, diğer aylarda yerine getir-
miş olduğu yetmiş farza denk sevap 
almış olur.
Bu ay, sabır ayı’dır. Sabr’ın karşılığı ise, 
cennettir.
Bu ay, fakirle zenginin aynı olduğu bir 
eşitlik ayıdır.
Bu ay’da, mü’min’in rızkında artış olur.
Bu ay’da kim, gerçekten muhtaç bir 
kişiye iftar vermişse, bu ikram onun 
günahlarının mağfiretine ve cehennem 
azâbından âzat olmasına sebep olduğu 
gibi, o kişinin orucundan aldığı sevap-
lar eksilmeksizin iftar veren kişiye de 
aynı sevaplar yazılır.
Bizler de dedik ki: 
Ey Allah’ın Rasûlü! Bizim hangimizin, 
oruçluya iftar verecek kadar imkanı 
varki?
Hz. Peygamber (s.) şöyle cevap verdi:
Hiç şüphesiz Yüce Allah, bir tadımlık 

süt, bir hurma ve bir içimlik su ile bile 
olsa, oruçlu birini iftar ettiren kişiye bu 
sevabı verecektir.
Dolayısıyla kim, ne varsa onunla oruçlu 
birini doyurursa, Allah ona benim 
Kevser havuzumdan öyle bir su 
içirecektir ki, o kişi, cennet’e girene 
kadar aslâ bir daha susuzluk çekmeye-
cektir.
Bu ay, öyle bir ay’dır ki, ilk on gününde 
ilâhi rahmet bol olur; ortasındaki on 
gününde ilâhî mağfiret çok olur, son on 
gününde ise cehennem’den âzat 
olunma müjdesi alınır.
Dolayısıyla bu ay’da kim, çalıştırmış 
olduğu işçilerin ve elemanların işlerini 
hafifletir ve kolaylaştırırsa, muhakkak 
ki Allah onu mağfiret eder ve onu 
cehennem azâbından âzat eder.
Bu ay’da, şu dört hasleti çokça yapınız.
Bunlardan ikisi, Rabbinizin rızâsını 
kazanmanızı sağlar. Diğer ikisine ise 
hepiniz muhtaçsınız.
Rabbınızın rızâsını kazandıran iki hasle-
tin birisi; Allah’tan başka tanrı olmadı-
ğına ve Hz. Peygamber’in (s.) O’nun 
kulu ve elçisi olduğuna şehâdet etme-
nizdir. Diğeri ise; hem kendiniz, hem de 
başkaları için Allah’tan mağfiret 
dilemenizdir.
Hepinizin muhtaç olduğu iki şeye 
gelince, onlardan birincisi; Allah’tan 
cenneti istemeniz, ikincisi ise; cehen-
nem azâbından Allah’a sığınmanızdır.” 

(Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, 3/305-306)
Yüce Peygamberimiz (s.) şöyle buyur-
maktadır:
“Kim, Kadir gecesini, gönülden bir 
îman, riyâsız ve sırf Allah için ibâdetle 
geçirirse, geçmiş günahları mağfiret 
olunur. Kim Ramazan Ayı’nda, gönül-
den bir îman, riyâsız ve sırf Allah için 
oruç tutarsa, geçmiş günahları mağfi-
ret olunur.” (Buhârî, Sahîh, 30/6) 
Yine, Yüce Peygamberimiz (s.) şöyle 
buyurmaktadır:
“Şüphesiz Yüce Allah, Ramazan Ayı’n-
da orucu farz kılmıştır. Ben de terâvih 
namazını sünnet olarak belirledim. Kim 
bu ay’da, gönülden bir îman, riyâsız ve 
sırf Allah için oruç tutar ve gece teravih 
namazı kılarsa, annesinden doğduğu 
günkü gibi günahlarından kurtulmuş 
olur.” (Ahmed b. Hanbel, Musned, 
1/191)
O halde, her gecesi Kadir olan Rama-
zan gecelerini teravih namazlarını 
kılarak, gündüzlerini de oruçla geçire-
rek ihyâ etmeye çalışmalıyız. 
Bu vesîleyle, beş vakit namazımızı da 
yoluna koyarak, bu ayın hayır ve bere-
ketinden nasıbimizi bol bol almaya 
gayret etmeliyiz.
Ramazan Ayı’mız, ülkemize, âlem-i 
İslâm’a ve tüm insanlığa hayırlı, uğurlu 
ve mübârek olsun! 
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RAMAZAN HADİSLERİ
İbni Ömer’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah şöyle buyurdu:

“İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, 
zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhârî, Îmân 1, 2, Tefsîru sûre(2) 30; Müslim, Îmân 19-22)

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:
Aziz ve celîl olan Allah "İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim" buyurmuştur.

Sehl İbni Sa'd’dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
"Cennette reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede? diye çağrılır. 
Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse girmez." (Buhârî, Savm 4; Müslim, Sıyâm 166.)

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:
"Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Îmân 28, Savm 6)

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:
"Hiçbiriniz, oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa, ‘ben oruçluyum desin’" (Buhârî, Savm 9)

Hz. Peygamber şöyle buyurmuşlardır:
“Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz! Geceleri nice namaz (terâvih ve teheccüd) kılanlar vardır ki, namazların-

dan kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur.” (İbn-i Mâce, Sıyâm, 21)

Resûlullah Efendimiz buyurmuşlardır:
“Oruç tutunuz ki, (madden ve mânen) sıhhat bulasınız!” (Heysemî, 203 III, 179)

Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır:
“Mü’min öldüğü zaman, namazı baş ucunda, zekâtı sağında, orucu solunda bulur.” (Bkz. Heysemî, III, 51)

Allâh Resûlü bir gün:
“Oruç, oruçluya yakışmayan şeylerle zedelenmedikçe (tutan için) bir kalkandır.” buyurdu. Ashâb-ı Kirâm: “(Oruçlu) onu ne ile zedeler?” diye sorunca Resûl-i 

Ekrem: “Yalan ve gıybetle...” cevâbını verdiler. (Nesâî; Sıyâm, 43)

Ayşe (r.a.) şöyle dedi:
“Ramazan ayının son on günü gelince, Resûlullah geceleri ibadetle ihyâ eder, ailesini uyandırır, kulluğa soyunup paçaları sıvardı.” (Buhârî, Leyletü’l-kadr 5)

Hadîs-i şerîfte buyrulur:
“Eğer kullar, Ramazan’ın fazîletlerini bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temennî ederlerdi…” buyruluyor. (Heysemî, c. III, sf. 141)

Zeyd İbni Hâlid el-Cühenî’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Nebî şöyle buyurdu:
"Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez." (Tirmizî, Savm 82)

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Îmân 25, 27, 28, 35, Savm 6, Terâvih 1, Leyletü'l-kadr 1; 

Müslim, Müsâfirîn 173-176.)
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Kütahya Germiyanoğlu Yakup Bey Türbesi

Kütahya 16.yy İbrik

Kütahya 19.yy. Bardak

    

         Çini, kelime anlamı Çin’e ait demek olan, pişmiş topraktan yapılan sırlı duvar kapla-
malarına verilen addır. Çeşitli biçimlerdeki levhaların renklendirilip sırlanarak fırınlan-
ması sonucu, eriyen sırın çini hamurundan yapılmış levha üzerinde meydana getirdiği 
koruyucu saydam tabaka çini sanatının esası olmuş ve kullanıldığı mimari süslemeye 
solmayan bir renklilik sağlamıştır. Eski kaynaklarda ise ‘kaşi’ denildiği de görülmektedir. 
Pişmiş topraktan yapılan kullanım kaplarına ise ‘evanî’ denilmektedir.
Toprak malzemeden yapılan bu ürünler arasında önemli bir yeri olan Türk çini sanatı 8. 
ve 9. yüzyıllara, Uygurlar’a kadar dayandırılmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde; Gazneli-
ler, Karahanlılar ve Büyük Selçuklu devletinin, çini sanatının gelişiminde büyük rol oyna-
dıkları görülmektedir. 
Çini üretiminde Büyük Selçukluların başlattıkları köklü gelişim Anadolu Selçukluları ile 
sürmüştür. Anadolu Selçuklularının sanat geleneğini sürdüren Beylikler dönemi sonra-
sında Erken Osmanlı’da, sarayın da büyük desteği ile İznik’te yeni teknik ve üslupta çini 
ürünlerinin üretilmesine başlanmıştır. 14. yüzyılın sonu ile 15., 16., 17. yüzyıllarda İznik en 
önemli çini üretim merkezi iken, Kütahya da bu süreç içerisinde İznik ile paralel olarak  
üretime katkıda bulunmuştur.

Anadolu’nun en önemli çini merkezlerinden biri olan Kütahya ise, şehrin ilk yerleşik 
topluluğu olan Frigler’den itibaren çini üretmeye başlamıştır. Friglerin, Kütahya Kalesi 
olarak bilinen civara yerleştikleri, burada sırlı ve sırsız keramik yapımı gibi sanatsal 
çalışmalarda bulundukları bilinmektedir. Kaynaklar, Beylikler ve Erken Osmanlı Döne-
mine ait yapılan araştırmalarda Kütahya için yetersiz bulgular olduğundan döneme ait 
net bir şey söylenemediğini belirtmektedir. Ancak 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyılda şehir-
de kırmızı çamurlu, Milet İşi olarak adlandırılan İznik çini üretimi ile aynı zamanda çini 
üretimine devam edilmiştir. İznik ile Kütahya çinilerinin form ve desen olarak ortak 
yanları bulunsa da, Kütahya çinilerinin daha kalın formda yapılması, renklerin daha koyu 
kullanılması, gibi konularda farklılık gösterdiği dikkati çeker.
Kütahya’ya ait günümüze kadar ulaşmış Türk devri ilk çinili örnekleri; Kütahya Kurşunlu 
Camii (1377), Kütahya Germiyanoğlu II. YakupBey türbe çinileri (1428) dir. 15. yüzyılda 
Kütahya, İznik ile paralel olarak beyaz hamurlu Mavi-beyaz olarak adlandırılan çinileri 
üretmişlerdir. 
Kütahya çiniciliğine ait en eski örneklerden bir diğeri de, bugün İngiltere de Godman 
Koleksiyonu’nda bulunan ibriktir. 1510 tarihli bu ibriğe ‘Allah’ ın hizmetkarı 

Kütahyalı Abraham hatırasına 1510 yılında yapılmıştır.’ şeklinde not düşülmüştür. Aynı 
koleksiyonda, Ermenice kitabeli mavi-beyaz Haliç İşi uygulamalı boynu kırık bir sürahi 
de bulunmaktadır. Sürahinin kitabesinde ise, Ankara’ daki Der Mardios için Kütahya’ da 
yapıldığı yazılmaktadır.  

16. yüzyıl ortalarında Rodos İşi olarak anılan çiniler üretilmiş; ancak Kütahya Evkaf 
Dairesi ve Şeriyye Sicillerinin yanmasından dolayı bu çiniler hakkında herhangi bir 
bilgiye ulaşılamamıştır. Bu çinili eserlerden de günümüze kadar ulaşan olmamıştır.
16. yüzyılda Süleymaniye Camii inşatına ait belgelerde ve Topkapı Sarayı arşivindeki 
kayıtlarda yer alan fiyat listelerinde hem Kütahya hem İznik’ten bahsedildiği bilinmek-
tedir. Ayrıca İstanbul Rüstem Paşa Camii çinilerinin de, Rüstem Paşa tarafından Kütah-
ya’da çini atölyesi kurdurulup çiniler ürettiği kaynaklarda geçmektedir. 
17. yüzyılda Kütahya çiniciliğinin İznik çiniciliğinin önüne geçtiği hatta İznik’ in geri 
planda kaldığı bilinmektedir. 1608 tarihli bir fermanda, İznikli ustalardan saray çinileri-
nin tamamlanabilmesi için gerekli maddeyi (bora- borax) Kütahya’ daki fincan ustala-
rından almalarının söylendiği kayıtlıdır. 

KÜTAHYA ÇİNİ SANATI

|
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Kütahya Askı Süsü

Kütahya 18.yy. Buhurdan

 18. yüzyılda da İznik’ in artık yerini Kütahya’ya bırakmış olduğu, III. Ahmet’ in 
kızı olan Fatma Sultan’ın saray çinilerini Kütahya’ya yaptırdığı bilinmektedir. 
Çini üretim merkezi olarak iyice önemini kaybetmiş olan İznik, Kütahya 
atölyelerinin hız kazanmasına yön vermis; Kütahya’da beyaz hamurlu sıraltı 
tekniğinde farklı üslup ve objeler üretilmiştir. Kase, fincan, ibrik, buhurdanlık, 
sürahi, hokka, matara, kupa (kulplu- kulpsuz), çerezlik, limonluk, kandil, 
tütsülük, süs topları gibi objeler, döneme ait yapılmış kullanım eşyaları arasın-
dadır. Bu kullanım eşyalarının, o döneme kadar yapılmış çini örneklerden 
farklı bir şekilde mahalli izler barındırdığı görülmektedir. Sarı, kırmızı, yeşil, 
mavi, mor, eflatun, renkler ile Kabe ve Medine tasvirli panolar, bitkisel kom-
pozisyonlar, dallar, sarmaşıklar, madalyonlar, melek figürleri, aziz, haç figürle-
ri, çeşitli hayvan figürleri, yerli kıyafetli insan figürleri kullanılan kompozis-
yonlar arasında bulunmaktadır.  

1669-1670 yıllarında Kütahya’yı ziyaret etmiş olan Evliya Çelebi, Seyahatna-
mesi’nde “…Kütahya’ da 34 ayrı çini atölyesi vardır, bunlardan biri din harici 
konuları işler. Bu atölyelerin yaptıkları tabaklar, fincanlar, mataralar, değişik 
su kapları sadece dahilde kullanılmak için değil, harice satmak içinde yapılma-
sına rağmen, İznik çinileri kadar dünyaca meşhur değildir…” şeklinde bahset-
miştir. Seyahatnamede bahsi geçen fincancılar, Kütahya’nın önemli geçim 
kaynaklarından biri olduğu günümüze ulaşan, o dönemde Osmanlı ve Kütah-
yalı ustalar arasında yapılan fincancılar antlaşması ile bilinmektedir. Kütahyalı 
ustalara fincancılar da denmesine neden olan 18. yüzyıl fincanları, desen çeşit-
liliği ile de zengin bir koleksiyon oluşturmuştur.
Kabe ve Medine tasvirli panolar dönemin ilginç örnekleri arasında bulunmak-
tadır. Günümüzde 35 adet kadarı bilinen Kabe tasvirli çinilerde, Kabe, kahve-
rengi, yeşil veya siyah olarak renklendirilmiş, anahtar deliği şeklinde bir çerçe-
ve içine yerleştirilmiştir. Bu panolardan bir tanesi Kütahya Ulu Camiinde 
mihrabın sağ duvarında yer almaktadır.
Ermeni ustalar tarafından, kiliselerde kullanmak maksadıyla yapılmış olan 
kitabelerde de, haçlar, melek, kerubin ve aziz figürleri, İncil ve Tevrat’ tan 
sahnelerin kompozisyon olarak kullanıldığı çiniler en ilginç Kütahya çinilerin-
den bir kısımını oluşturmaktadır.  

18. yüzyıl ortalarına tarihlenen diğer bir grubu ise, kadın ve erkek figürlerinin 
kullanıldığı çiniler oluşturmaktadır. Kadın ve erkek figürlerin üstlerinde döne-
min yerel kıyafetleri görülmektedir. 
             
18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren genel olarak Kütahya çinilerinde de bariz 
bir bozulma ortaya çıkar. Renklerde akma, sır kalitesinde bozulmalar, kompo-
zisyonlarda özensizlik 19. yüzyılın başına kadar devam etmiştir. 19. yüzyılda 
çini konusunda bir duraklama yaşayan Kütahya’nın, 19. yüzyılın son çeyreğin-
de yeniden bir canlanma ile çini üretimine kaldığı yerden devam ettiği gözlen-
mektedir.
Günümüzde hala çini üretimine devam etmekte olan şehir, çiniciliği sanayinin 
bir kolu haline getirmiş, zengin hammade yatakları ile üretimine devam 
etmektedir.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan 
korona virüsle ilgili ilk vakanın 
ülkemizde göründüğü 11 Mart 
tarihinden önce ve sonra neler 
yaptınız?

Müsaadenizle sorunuza kapsamlı bir 
cevap vermeye çalışayım. Ülkemizde 
ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan 
önce biz tüm ekibimizle beraber zaten 
çalışmalarımıza başlamıştık. 26 
Şubat’ta ilk olarak okullarımızın 
dezenfekte çalışmalarını gerçekleştir-
dik. Serdivan’da tüm okullarımızı 
sağlık bakanlığımız onaylı dezenfekte 
ilacı ile daha ülkemizde vaka görülme-
den dezenfekte ederek korona ile 
mücadele çalışmalarına başlamış 
olduk. Sonrasında parklarımızı, sosyal 
donatı alanlarını, camilerimizi, sağlık 
tesislerimizi ve tüm kamu binalarını 
hijyenik hale getirdik. Vakanın 
açıklanması ile birlikte de korona ile 
mücadele eylem planımızı hazırlaya-
rak, kriz masası oluşturduk ve What-
sApp hattımızı devreye alarak hızlıca 
harekete geçtik. Bu süreçte tüm 
personelimizle sahada olduk ve 

olmaya da devam ediyoruz.
Bugüne kadar 8 Bin 251 ailemize gıda 
yardımında bulunduk. Dezenfekte 
çalışmaları kapsamında özellikle yaşlı, 
imkânı olmayan ailelerimizin ikamet-
lerinin de dezenfekte edilmesi nokta-
sında çalışmalar yaptık. Kişisel hijyen 
malzemelerini tedarik ettik. Süreçle 
birlikte ailelerimize, özellikle de 65 yaş 
üstü vatandaşlarımıza maske, kolon-
ya, likit jel ve eldivenden oluşan hijyen 
kitleri dağıttık. Onlara temel ihtiyaçla-
rı konusunda da destek olduk. İlaçları-
nın temini kısmında da ekiplerimiz 
7/24 hizmet vermeye devam ediyor. 

Bu süreçte duyarlılığı arttırmak adına 
sağlık bakanlığımız tarafından açıkla-
nan uyarıları hem ilçemizin farklı 
noktalarında görsel olarak hem de 
sosyal medya aracılığıyla paylaştık. 
 
Diğer yandan Serdivan’daki tüm 
kamu hizmet binaları, sosyal donatı 
alanları, ibadethaneler, eğitim kurum-
larının yanı sıra aile sağlık merkezleri, 
muhtarlıklar, oyun parkları, eczaneler, 
bankamatikler, kargo şubeleri, petrol 

istasyonları, çöp konteynerleri, 
belediye hizmet araçları, ana ve ara 
arterlerin dezenfekte çalışmalarını da 
gerçekleştirdik. Rutin olarak dezen-
fekte çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz.

Evde kalan öğrencilerimize ve 
ebeveynlere yönelik Serdivan Fikir 
Sanat Akademimiz tarafından hazırla-
nan ve psikolojik danışman ve diyetis-
yen gibi akademisyenlerimizin görüş-
lerinin yer aldığı eğitici videoları 
sosyal medya hesaplarımızdan, inter-
net sayfamızdan ve diğer mecralar-
dan paylaştık, paylaşmaya da devam 
ediyoruz.

Vatandaşlarımızın mağdur olmaması 
için pazar, fırın ve marketlere yönelik 
fiyat kontrollerimizi rutin olarak 
sürdürdük. Hemşerilerimizin ve esna-
fımızın sağlığı için pazar yerlerine 
girişleri sosyal mesafe kuralına göre 
düzenledik. Pazar girişlerinde üretmiş 
olduğumuz maskeleri herkese ücret-
siz olarak dağıttık.

Belediyemize ait mülklerde hizmet 
veren esnaflarımıza da kiraları konu-
sunda yardımcı olduk. Bu süreç 
tamamlanana kadar kapalı oldukları 
müddetçe kendilerinden de kira 
almama kararı aldık.
Sistemli bir şekilde bu süreci yönet-
meye çalışıyoruz. Bu süreçte de başa-
rılı olduğumuza inanıyoruz. Aynı şekil-
de çalışarak hayırlısıyla bu dönemi en 
az hasarla atlatacağız.
 
Belediyenin kriz masasından ve 
WhatsApp iletişim hattından 
bahsettiniz. Bunların işleyişi ve 
süreçleri hakkında bilgi verebilir 
misiniz? Vatandaşların tüm 
ihtiyaçları karşılanıyor mu?

İlk vakanın görülmesi ile birlikte kriz 
merkezimizde de hızlıca tedbirlerimizi 
aldık. Özellikle 65 yaş üstü vatandaş-
larımız başta olmak üzere sokağa 
çıkamayan tüm hemşerilerimiz için 
nasıl bir çözüm üretebiliriz düşünce-
siyle 444 54 50 çağrı merkezimize ek 
olarak hızlıca 5316085676 numaralı 
WhatsApp iletişim hattımızı da aktif 

Hazırlayan: Hamim Bayram
Fotoğraf: Şaban Soylu
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hale getirdik. Ve vatandaşlarımıza bu 
hatlardan bizlere ulaşabileceklerini hem 
SMS olarak hem de sosyal medya başta 
olmak üzere farklı mecralar aracılığıyla 
duyurduk.  Duyurumuzla birlikte de 
vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşı-
laştık. Zaten gerekli tüm tedbirlerimizi 
almıştık. Temel belediyecilik hizmetleri-
mizi yürüten araçlarımızın haricindeki 
tüm araçlarımızı çalışmalarımız için 
seferber ettik. Gelen tüm taleplere 
anında çözüm üreterek hemşerilerimi-
zin isteklerini yerine getirdik ve kendile-
rine süratle ulaştırdık. WhatsApp 
iletişim hattı ile vatandaşlarımıza 7/24 
anında geri dönüş yapıyoruz. Gelen 
talepleri kategorize ettikten sonra 
hızlıca ilgili ekiplerimize yönlendiriyo-
ruz. Eğer hemen çözüm bulabileceğimiz 
bir konu ise kriz masasında görevli 
arkadaşlarımız anında yerine getiriyor. 
Diğer taleplerde ise ilgili kurum veya 
kuruluşlarla irtibat sağlanıp sorunun 
çözülmesi için çaba gösteriyoruz ve 
süreci her aşamada nihayete erdirene 
kadar takip ediyoruz. Çözüm sağlandık-
tan da sonra da vatandaşlarımıza geri 
dönüş yaparak farklı bir talepleri olup 
olmadığını soruyoruz. Günde yaklaşık 2 
Bin çağrıya cevap verdik. Bu güne 
kadar WhatsApp iletişim hattı üzerin-
den gelen 13 bin 965 mesaja cevap 
vererek talepleri yerine getirdik.  Ayrıca 
444 54 50 iletişim hattımıza gelen 
günlük ortalama 2 Bin çağrıyı da cevap-
lıyor ve talepleri yerine getiriyoruz.

Bu süreçte karşılaştığınız ve okuyu-
cularımızla paylaşmak istediğiniz 
vatandaşlardan gelen ilginç talepler 
oldu mu?

65 yaş üstü vatandaşlarımız için biliyor-
sunuz sokağa çıkma yasağı var. Bir 
vatandaşımızın televizyonu bozulmuş. 
Kendisi bize TV ekranının videosunu 
çekip WhatsApp’tan atmış altına da 
‘tek eğlencem televizyondu o da bozul-
du vallahi dışarı çıkacağım artık’ yazmış. 
Kendisine hemen ulaştık iletişim bilgile-
rini aldık ve sağlık noktasında başta 
sosyal mesafe ve izolasyon olmak 
üzere tüm tedbirleri alarak evine tamir-
ci gönderdik. Yine çağrı merkezimize 
gelen ve tek yaşadığını belirten 65 yaş 
üstü bir vatandaşımızın evine gidip 

bacasını ve sobasını temizledik. Bunun 
yanı sıra evde sıkılan çocuklara ve yaşlı-
lara talepleri doğrultusunda kitap ve 
bulmaca gönderdik. Bunlar gibi ve 
benzeri daha birçok talep alıyoruz. 
Elimizden geldiğince vatandaşlarımıza 
yalnız olmadıklarını hissettirmeye 
gayret ediyoruz. Onları her zaman 
düşünen bir sosyal belediyecilik anlayı-
şıyla 7/24 yanlarında olduğumuzu ifade 
ediyoruz.

Sokağa çıkma yasağının olduğu bu 
günlerde vatandaşlar için yaptığınız 
çalışmalar nelerdir?

Koronavirüsle mücadelede İçişleri 
Bakanlığımız tarafından alınan sokağa 
çıkma yasağı kararı kapsamında; hem-
şehrilerimizin temel ihtiyaçlar noktasın-
da herhangi bir mağduriyet yaşama-
ması için belediyemiz bünyesinde rutin 
olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmaları 
daha kapsamlı hale getirdik. Genelge-

nin yayımlandığı andan itibaren ekibi-
mizle hemen toplantı yaparak yeni bir 
eylem planı hazırladık. Öncelikle hem-
şehrilerimizin sokağa çıkma yasağı 
boyunca ekmek ihtiyacını karşılamak 
için Serdivan’da unlu mamul imalatı 
yapan 20 ekmek fırınıyla koordineli bir 
şekilde hareket ettik. Bebekli ailelerimi-
zin talepleri doğrultusunda süt, bebek 
bezi ve bebek maması ekiplerimiz 
tarafından adreslere teslim edildi. 
Bunun yanı sıra koronavirüs sürecinde 
özveriyle çalışan sağlık personeline de 
ücretsiz servis hizmeti başlatarak, 
sağlık çalışanlarımızın görev aldıkları 
hastanelere kolay ve rahat bir şekilde 
ulaşmalarını sağladık. Çölyak hastaları-
mızı da bu süreçte unutmadık onlara 
beslenme noktasında ihtiyaç duydukla-
rı özellikli ürünleri ve gıdaları süratle 
temin ederek kendilerine ulaştırdık. 
Evlerinden çıkamayan ve okullarından 
uzun süredir uzak kalan çocuklarımıza 
da Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli kitap-

larımızdan ulaştırarak kendilerine 
hediye ediyoruz.

Belediye olarak vatandaşların 
maske temini noktasında neler 
yaptınız? Bununla ilgili süreci payla-
şır mısınız?

Bu süreçte bildiğiniz gibi en önemli 
konulardan biri maske kullanımı. Süre-
cin başlaması ile birlikte biz de bu 
konuda gerekli tedbirlerimizi aldık ve 
hem ihbar hattımız hem çağrı merkezi-
mize gelen maske taleplerine anında 
cevap verdik. Günlük ortalama 2 Bin 
500 bazı günler 3 Bin 500 maskeyi 
vatandaşlarımızın evlerine ulaştırdık. 
Bu güne kadar toplam 104 Bin 994 
maske dağıttık. Vatandaşlarımızdan 
gelen en yoğun talep maske olduğu için 
bu ihtiyaca cevap vermek adına da 
hemen harekete geçtik. Tüm standart-
lara ve hijyen kurallarına uyarak Serdi-
van Fikir ve Sanat Akademimiz bünye-

Evlerinden çıkamayan ve okullarından uzun süredir uzak kalan çocuklarımıza 
da Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli kitaplarımızdan ulaştırarak kendilerine 
hediye ediyoruz.
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maske üretim tesisini kurduk. Serdivan 
Belediyesi olarak günde yaklaşık 40 bin 
maske üretiyoruz. Ramazan ayı ile 
birlikte kendi ürettiğimiz maskelerimizi 
de süratle Serdivan’ın her noktasında 
hemşehrilerimize ulaştıracağız. Üretim 
noktasında da hummalı bir çalışma var. 
Vatandaşlarımız müsterih olsun, biz 
tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam 
edeceğiz.

Sosyal mesafenin korunması ve 
koronavirüsle mücadele yöntemleri 
hakkında Serdivan genelinde ne tür 
uygulamalar yapıyorsunuz?

Ülkemizde ilk vaka görüldüğü andan 
itibaren eylem planımızı oluşturarak 
kriz merkezimiz üzerinden bu planı 
süratle hayata geçirdik. Özellikle Sağlık 
Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili 
tüm kurumlarımızın açıklamalarını ve 
uyarılarını dikkate alarak programımızı 
bu uyarılar doğrultusunda anlık olarak 
revize ettik. Bu sürecin en kısa sürede 
ve en az hasarla geçirilmesi adına uyarı-
lara mutlaka riayet edilmesi noktasında 
hem birebirde hem de sosyal medya 
aracılığı ile vatandaşlarımızı bilgilendir-
dik. Aynı zamanda ekiplerimiz bölge 
esnaflarımızı da yayınlanan her genel-
ge kapsamında rutin olarak bilgilendir-
di ve kontrol etti. Diğer yandan vatan-
daşlarımızın yanı sıra esnaflarımızın da 
herhangi bir mağduriyet yaşamaması 
için işletmeler rutin olarak hem hijyen 
hem de fiyatlandırma konusunda kont-
rol edildi. Burada en önem arz eden 
husus özellikle sosyal mesafeye dikkat 
edilmesidir. Biz de bu konuyu son 
derece önemsiyoruz. Semt pazarları-
mızdan, marketlere, fırınlardan banka-
lara kadar her alanda bu mesafenin 
korunması için hem sözel hem de 
görsel uyarılarla Serdivan’ın her nokta-
sında çalışma yaptık. Semt pazarları-
mızda tezgâhlar arası mesafeden 
alışverişe gelen vatandaşlarımızın 
eldiven ve maskeli olmasına kadar her 
hususa dikkat ettik. Maskesi olmayan 
hemşehrilerimize ve esnafımıza ücret-
siz maske dağıttık. Serdivan’ın her 
köşesinde panolarımız aracılığıyla 
vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Çağrı 
merkezimiz ve WhatsApp hattımıza 
vatandaşlarımızdan gelen talep ve 
şikayetlere de ekiplerimiz anında 
müdahale ettik. Bu süreçte en önemli 

hususlardan biri de sosyal mesafenin 
korunması. Tüm hemşehrilerimizden 
bu konuya daha çok önem göstermele-
rini ve maske kullanımı noktasında 
duyarlı olmalarını istiyoruz.

Özellikle dezenfekte işlemlerinin 
son derece önemli olduğu bu süreç-
te, belediye olarak Serdivan gene-
linde neler yaptınız? 

Koronavirüsle mücadelede en önemli 
unsurlardan bir tanesinin de dezenfekte 
çalışması olduğu bilinciyle harekete 
geçtik. Bu kapsamda ülkemizde ilk 

koronavirüs vakası tespit edilmeden 
önce şubat ayında ilçemizdeki okulları 
dezenfekte etmiştik. Bunun yanı sıra 
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz park 
alanları, camiler, eczaneler ve ilçemiz-
deki tüm kamu hizmet binalarını baştan 
sona ilaçlayarak hijyenik hale getirdi. 
Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullan-
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“Yalnız Değilsin Serdivan” derken biz bunu Serdivan’daki tüm canlılar için söyledik. 
Sadece hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermekle kalmadık aynı zamanda sokak 
hayvanları için de ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında bulunuyor.
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den süreci sonuna kadar götüreceğiz.

Bu süreçte sokak hayvanlarına 
yönelik herhangi bir çalışmanız oldu 
mu?
“Yalnız Değilsin Serdivan” derken biz 
bunu Serdivan’daki tüm canlılar için 
söyledik. Sadece hemşehrilerimizin 
ihtiyaçlarını gidermekle kalmadık aynı 
zamanda sokak hayvanları için de 
ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında 
bulunuyor. Daha önce Serdivan’da 
hayata geçirdiğimiz beslenme üniteleri-
mizi bu süreçte daha sık kontrol ediyo-
ruz. Mama ve su ile sokak hayvanlarının 

beslenmelerine yardımcı oluyoruz. 
Bugüne kadar toplam 749 kg mama 
dağıttık. Bu kontrollerimizi aynı şekilde 
sürdürmeye devam ediyoruz.  Diğer 
yandan yaralı sokak hayvanları ile ilgili 
de ekiplerimizin denetimlerinin yanı 
sıra vatandaşlarımızdan gelen çağrılara 
da anında cevap veriyoruz. İlçemizin 
hangi noktasında olursa olsun yaralı 
hayvanlarımızı hemen bulunduğu 
yerden alıp veteriner nezaretinde teda-
vilerini gerçekleştiriyor ve tedavi 
sürecinin tamamlanması ile birlikte de 
doğal hayata tekrar salıyoruz. Bizim 
için her canlı önemli, bu bilinçle hareket 

ederek tüm ekibimizle 7 gün 24 saat 
sokak hayvanlarımızı korumaya ve 
gözetmeye devam edeceğiz.

Normal hayata dönüşün uzaması 
durumunda yeni bir eylem planınız 
var mı?

Tabii ki de var. Her olasılığa hazırlıklıyız. 
Özellikle bu süreçte deneyim kazandık. 
Ne kadar hızlı müdahale edebildiğimizi 
gördük. Kriz planlarımıza salgın ve 
afetle mücadele eylem planını da 
ekledik. Tüm personelimiz de bu süreç-
te tecrübe sahibi oldu. Ekip ve 
ekipmanlarımızla her türlü olasılığa 
karşı hazırız. Serdivan’da kimse yalnız 
değil. Temennimiz inşallah bu sürecin 
en kısa zamanda en az hasarla tamam-
lanması. Biz yardımların dağıtımından 
maske üretimine, temel ihtiyaç malze-
melerinden sosyal yardımların ulaştırıl-
masına kadar tüm olasılıklara karşı her 
konuda hazırız. Kriz merkezimiz 7 gün 
24 saat hemşehrilerimize hizmet vere-
cek kapasitede ve donanımda göreve 
hazır.

Pandemi sonrası dönem için bir 
hazırlığınız var mı? Süreç sonrası için 
neler planlıyorsunuz? 

Şu anki süreci Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın talimatları ve Sağlık Bakanlığımızın 
yanı sıra ilgili tüm kurumların direktifle-
ri doğrultusunda yürütüyoruz. Pande-
mi ülkemizin yanı sıra tüm dünyayı da 
derinden etkileyen bir süreç. Bu konuda 
devletimiz son derece şeffaf ve titizlikle 
hareket ediyor. Biz de bu süreçte aynı 
şeffaflıkla yaptığımız tüm çalışmaları 
hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Pande-
mi sonrası süreç için de yine devletimi-
zin politikaları doğrultusunda bizler de 
adımlarımızı atacağız. Projeleremizi 
süratle tamamlayacağız. Hayatımıza 
kaldığımız yerden daha da güçlü bir 
şekilde, millet olarak kenetlenerek 
devam edeceğiz. Başta hemşehrileri-
miz olmak üzere Serdivanımız için bu 
gün olduğu gibi var gücümüzle çalışa-
cağız.

Ramazan ayı için planlamanız nedir?

Ramazan boyunca vatandaşlarımızın 
taleplerini yerine getirmeye devam 
edeceğiz. Süreç sona erene, hayatımız 
normale dönene kadar kriz merkezi-
mizde arkadaşlarımızla hemşehrilerimi-
ze hizmet edeceğiz. Serdivan’da 7/24 
görevimizin bayındayız. Ramazan ayı 
boyunca erzak ve özellikle maske 
dağıtımı noktasında ekiplerimiz tüm 

mahallelerimizde görev yapacak. Aynı 
şekilde tempomuzu düşürmeden ve 
rehavete kapılmadan temizlik ve 
dezenfekte çalışmalarımız da sürecek. 
Bu yıl hemşehrilerimizle yüz yüze bir 
araya gelemesek de “Muhabbet 
Mesafe Tanımaz” sloganımızla hareket 
ederek on bir ayın sultanı Ramazan’ın 
güzelliklerini hemşehrilerimizle birlikte 
yaşayacağız. Bu vesileyle bir kez daha 
tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını 
tebrik ediyorum. 

Muhabbet Mesafe Tanımaz” diyor-
sunuz. Ramazan ayında “muhabbe-
ti” açığa çıkarmak adına planladığı-
nız şeyler var mı?

Ramazan başlı başına bir muhabbet 
vesilesidir. İyiliğin, bereketin, sevginin 
ve güzelliklerin bir araya geldiği 
müstesna bir aydır. Bu Ramazan ayında 
tek eksiğimiz mekânsal uzaklık oldu. 
İşte buradaki uzaklığı en aza indirmek, 
muhabbetle mesafeler aşmak için biz 
üzerimize düşeni yapma gayreti 
içerisindeyiz. Gönül muhabbetinin 
mesafe tanıyacağına inanmıyorum. 
Serdivanlılar daima bizleri yanında 
hissediyor, bir telefon kadar uzakların-
da biliyorlarsa uzaklar elbette yakın 
olur. Bu muhabbeti bu güveni inşa 
etmek için ekip arkadaşlarımızla üstün 
gayret sarf ediyoruz. 

Hazırladığımız Ramazan kolileriyle 
binlerce ailemizin iftar sofralarına 
konuk olduk. Ramazan boyunca bu 
çalışmalarımız devam edecek. Sosyal 
medya hesaplarımızda, bilhassa çocuk-
lara Ramazan’ın ruhunu yaşatmak için 
etkinlik takvimi hazırladık. Çocuk 
Akademimizin hocaları tarafından tüm 
çocukların evde aileleriyle birlikte 
uygulayabileceği etkinlikler hazırlandı 
ve bunları her gün sosyal medya hesap-
larından paylaşıyoruz. Koronavirüs 
sürecini sağlıkla atlattıktan sonra inşal-
lah bundan sonraki Ramazan ayında 
sofralar, muhabbetler, iyilikler paylaşıl-
maya devam edecek. Tüm hemşehrile-
rimiz virüse karşı duyarlı davranır ve 
izole sürecini güzelce gerçekleştirirse 
inanıyoruz ki güzel günler yakındır. 
Daha güzel günlerde buluşmak ümidiy-
le…

Bu yıl hemşehrilerimizle yüz yüze bir araya gelemesek de "Muhabbet Mesafe Tanı-
maz" sloganımızla hareket ederek on bir ayın sultanı Ramazan'ın güzelliklerini hem-
şehrilerimizle birlikte yaşayacağız.
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         Antalya’nın bir kazası olan Elmalı’da doğar. Yıl 
1878. İleride soyadı kanunu çıktığında “Yazır”ı kullan-
cak olsa da, daha çok doğduğu yerin ismiyle anılır. 
Hem anne, hem de baba tarafından o yörenin ulema 
ailelerine mensuptur. İlk ve orta tahsilini Rüşdiye 
Mektebi’nde alır. Hafızlığını tamamlamasından kısa 
bir süre sonra Arapça öğrenir. 

Şeriata Uygun Meşrutiyet

Dini ilimlere vukufiyetini geliştirmek için dayısı ile 
birlikte İstanbul’a gelir. Yıl 1895. Küçük Ayasofya 
Medresesi'ne intisab eder. Beyazıt Camii’nde Kayse-
rili Mahmud Hamdi Efendi’den ders alır. Hocası ile 
isimleri aynı olduğu için kendisine "Küçük Hamdi" 
lakabı takılır. 1904’te girdiği ruûs imtihanını kazanır, 
Mekteb-ı Nüvvâb-ı (Hukuk Fakültesi'ni) birincilikle 
bitirir. Kendi gatretleriyle edebiyat, felsefe ve musiki 
dersleri alır. Klasik usulle 12 ilmi tahsil eder. Osman-
lı’nın son zamanlarıdır. İmkanlar bir hayli kısıtlıdır. 
Babası Şer’iyye Mahkemesi başkâtibi olduğu için, o 
dönemin şartlarına kıyasla durumları iyidir. 
Meşrutiyeti hararetle savunur. Ama O’nun istediği 
Avrupai tarzda bir meşrutiyet değil, şeriata uygun bir 
meşrutiyet modelidir. Beyazıt medresesinde iki yıl 
hocalık yaptıktan sonra, II. Meşrutiyet’in ilk meclisine 
Antalya milletvekili olarak girer. Malum, meclisin 
ömrü pek uzun olmayacaktır. Elmalılı da, en iyi yaptı-

ğı işe döner. Süleymaniye Medresesi'nde mantık, 
Mülkiye Mektebi’nde (Siyasal Bilgiler Fakültesi) vakıf 
hukuku dersleri verir. Ayrıca Osmanlı Padişahları 
huzurunda Ramazan aylarında verilen Huzur Dersle-
ri'ne katılır. 

40 Gün Hapis

1. Dünya Savaşı'nın ardından kurulan Damad Ferid 
Paşa'nın birinci ve ikinci hükümetlerinde Evkaf Nâzırı 
(vakıflardan sorumlu bakan) olarak görev yapar. 
Cumhuriyet'in kurulmasından sonra ülkede köklü 
değişiklikler olur. Tutuklanmalar, sürgünler, sorgular, 
idamlar. Hoca da bundan nasibini alır. Bir kış günü evi 
basılır. Kitapları ve çalışmaları toplanır. Tutuklanarak 
Ankara'ya getirilir. İstiklal Mahkemesi'nce gıyabında 
idama mahkum edilir. 40 gün tutuklu kalır. 

İttihat ve Terakki'ye üye olduğu anlaşılınca, suçsuz 
bulunarak bırakılır. Fakat 40 gün tutuklu kalmak 
kolay bir hadise değildir onun için. Uzun bir süre 
camiye gitmek dışında evinden çıkmaz. Bu dönemde 
düzenli bir geliri olmadığı için maddi sıkıntılar çeker. 
Tercüme işleri yapar. Bir süre inziva hayatı yaşar.

Türkçe Tefsir

TBMM, Türkçe tefsir hazırlatılmasına karar verir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bu işi Elmalılı Hamdi Yazır'a 
yaptırmak ister. Teklif gelir, fakat Hoca reddeder. 
Aynı dönemde Mehmet Akif'e meal yazma teklifi, 
Babanzade Ahmet Naim Bey'e de Tecrid isimli eserin 
tercümesi teklifi götürülür. Fakat bir süre sonra, 
böyle bir ihtiyacın ciddi olarak hasıl olduğuna kanaat 
getirir ve teklifi kabul eder. 

Böylelikle en büyük eseri, hâlâ zihinlerde onu canlı 
tutan, hayır dua almasına vesile olan çalışması, “Hak 
Dini Kur’an Dili” isimli 9 ciltlik tefsir ortaya çıkar. 12 
yılda tamamlanan bu büyük eser,  Arap dünyasında 
yapılan çalışmalar da dahil olmak üzere, en muteber 
tefsir çalışmalarından biri olarak gösterilir. Klasik 
tefsir anlayışıyla çağdaş meseleleri de ele alır. 

Tefsir çalışması dışında Fıkıh Usulü ile ilgili bir kitabı, 
Sûrî Mantık, Hukuk Kâmusu ve Divan isimli çalışma-
ları da vardır. Ayrıca Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad 
dergilerinde pek çok makale neşretmiştir. 

Seçkin Bir Hattat

Çağdaşlarına kıyasla, benzerine az rastlanır düzeyde 
geniş kültürlü, mütefekkir bir din alimidir. Pek çok ilim 
alanında yetkin olmasının yanısıra, sülüs, nesih, ta'lik 
ve celî türünden çeşitli hat levhaları yapar. Son döne-
min seçkin hattatlarından sayılır. Türkçenin yanısıra 

Gelenek ve Gelecek
Arasında Sahih Bir Köprü

ELMALILI
HAMDİ YAZIR
“İlimde ve felsefede asıl iş, mâlumât-ı şetta ve 
mütenevviayı yığmak değil, o mâlumât arasın-
daki münâsebâtı tensik ederek bir cem‘iyyet-i 
mutlakaya varmak demektir.”
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Arapça ve Farsçayı, bu dillerde şiir yazacak kadar iyi 
bilir. Divan sahibi bir şairdir. Fransızcadan tercüme 
ettiği felsefe tarihi kitabı vardır. Musikiye de aşinadır.

Eserlerinde çoğu zaman sade bir Türkçe kullanır 
ancak, ilmi konulara ilişkin yazılarında ağdalı bir dili 
tercih eder. Ümmetin içtimai vicdanını kaybetmesi-
nin büyük felaketlere neden olacağını savunur. 
Müslümanlara, Avrupalılaşmanın bir hata olduğunu 
hatırlatır ve Avrupa'yı içimizde eritip kendi değerleri-
mizi korumayı önerir. O, Batı'nın değerlerinden değil, 
ilminden yararlanılması gerektiğini düşünenlerden-
dir. "Çünkü insanlar ancak İslami esaslara bağlı 
kalmakla mutlu olabilirler." der. 

Din Hürriyettir

Dini ilimlerin yanısıra, felsefi düşünce ve pozitif bilim-
lere de vukufiyeti vardır. Hak Dini Kur'an Dili isimli 

tefsir çalışmasının pek çok yerinde bu görülebilir. Her 
ne kadar kendisi bir tercüme ve tefsir çalışması 
yapmışsa da, Kur'an'ın başka bir dile hakkıyla çevrile-
meyeceğini söyler. Ayrıca, dini endişelerle pozitif 
ilimlerin önüne engel konulmaması gerektiğini 
kuvvetle savunur. Dini, bir hürriyet yolu olarak ifade 
eder. Çalışmasında bazen tasavvufi bir dil kullandığı 
görülür. İbni Arabi'ye fazlaca atıf vardır. Fıkhı konular-
da genellikle Hanefi kaynakları ile yetinir. 

Elmalılı Hoca’nın ümmete en büyük katkısı, “zor 
zamanlar”da İslam medeniyetinin ilmi birikimini, hem 
kendi döneminin hem de yüzyıl sonranın Müslüman-
larına, geçmiş ve şimdi arasında bir köprü kuracak 
şekilde telif etmesidir. Bize ait olan ne varsa yasak-
landığı ya da ihmal edildiği bir dönemde yapmıştır 
bunu. Mevcut nesillerle geçmiş arasında bir rabıta 
kurmayı başarmış istisnai şahsiyetlerdendir.

İlme son derece meraklı ve zeki biridir. İslam ilim 
geleneğine kuşatıcı bir biçimde, içeriden bakan bir 
alimdir. Hafızlığını kendi kendine tamamlamıştır. 
Yeğeni Fatma Paksüt'ün, "Elmalılı Hamdi Yazır Sem-
pozyumu"nda anlattıklarından öğreniyoruz. Bir gece 
oğlunu yatağında göremeyen annesi, onu alt kattaki 
odada, bir mumun ışığında hafızlığa çalışırken bulur. 
Herkesten habersiz başladığı bu işi hemen hemen 
yarılamış durumdadır.

Mayıs 1942'de, uzun müddet müptela olduğu kalp 
yetmezliğinden ötürü Erenköy'de damadının evinde 
vefat eder. Kabri Sahrayıcedid Mezarlığı'ndadır. 
Geride O'na sadaka-i cariye olacak pek çok güzel eser 
bırakmıştır. Allah gani gani rahmet eylesin.
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      Bizi Hakk'tan uzaklaştıran, hakikaten ayıran her şeye direniş, Hakkı biliş, 
hakikat yolculuğuna çıkarak diriliş, arınış, toparlanış ve “varoluş” mevsimi. 
Varoluş mevsimi dedim; ama paranteze aldım “varoluş” kelimesini. 

Varoluş, onca yolculuktan sonra hâkim olma, sahip olma, var olma değil, çiley-
le yoğrulma, hiçleşme, arınma, kendine gelme ve kendine gelerek kendini 
aşma yolculuğuna çıkma gayreti ve cehdi.

Koronavirüs, Ramazan'ı da, Hac ibadetini de, cumalarımızı da etkiledi. Rabbi-
mizin hikmetinden sual olunmaz. Zuhûrâta tabi olmak edeptendir: Bize düşen 
hikmetin idrak etmek olmalı.

Bu yazıda, Ramazan'ın “benzersiz”liği fikrinden yola çıkarak, Ramazan'ın nasıl 
bir direniş, diriliş ve varoluş medeniyeti olduğunu göstermeye çalışacağım 
inşallah.

Medeniyet, Ramazan ve Ramazan Medeniyeti

Medeniyet, hayata bütüncül bakış ve akıştır. 

Hayatı hakikatin ışığında hem bir bütün olarak kavramak hem de yaşamaktır 
medeniyet.

Bizde bir medeniyet fikri olmadığını, bunun nedenlerini yazmıştım Serdivan'ın 
önceki sayılarında. 

Medeniyet'ten anladığımız şey, yalnızca sivilizasyon dolayısıyla Batı uygarlığı. 

Biz İslâm medeniyetinden sözettiğimizde bile, bizde bize özgü bir medeniyet 
fikri olmadığı için, yalnızca Batı uygarlığını eksene alarak konuşmuş oluyoruz.

Bu, gerçekten büyük bir entelektüel körleşme ve zihnî köleleşme hâli. Kome-
diye dönüşen ürpertici bir trajedi!

Bendeniz bize özgü bir medeniyet tasavvuru geliştiriyor ve bunu bütün insan-
lık tarihine uyarlıyorum yaklaşık 20 küsûr yıldır.

Özlü bir şekilde şöyle formüle ediyorum: Mekke + Medine = Medeniyet.

İslâm'ın bütün ibadetleri, sanat türleri, hayat dünyası, bilimleri bu formülü 
hem yansıtır hem de yansıtıcısıdır bu özlü formülün. 

İşte bu anlamda Ramazan da bir medeniyettir;  İslâm'ın Mekke sürecinde 
hayat buluşunun, Medine sürecinde hayat oluşu'nun ve medeniyet sürecine 
ulaşarak herkese, bütün varlığa ve tabiata hayat sunuşu'nun gerçeğe dönüş-

Yusuf Kaplan yenisafakwriter
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tüğü bir hakikat medeniyeti ve mevsimidir Ramazan medeniyeti.

Sünnet-i Seniyye anahtarıyla çıkılan bir Fütûhât-ı Medeniyye yolculuğu...

Burada daha önce yayımladığım bu yazımı, gözden geçirerek ve geliştirerek 
sizlerle yeniden paylaşıyorum...

İslâm'ın Özü, Özeti ve Özetlenişi

Ramazan, İslâm'ın özü ve özeti bir mevsim. Ramazan'da İslâm'ın Müslüman-
lardan talep ettiği bütün ilkeler hayat buluyor. Dolayısıyla  Ramazan'da 
İslâm'ın özetlenmesi, olağan bir iş'le, olağanüstü bir işleme dönüşüyor.

Bu, özetlerken özü özümsemenin kazandırdığı bir özellik.  Fenomenolojinin 
izah edebileceği olağanüstü bir durum: Yaşanan tecrübeyi olağanüstü kılan 
fenomen, doğrudan oruç üzerinde yoğunlaşılıyor olması: Bir ibadet üzerinden 
İslâm'ın insandan talep ettiği bütün emirler, ilkeler, tasavvurlar, tahayyüller eş 
zamanlı olarak harekete ve hayata geçiriliyor.
Yani biz, oruç tutmakla sadece oruç tutmuş olmuyoruz; orucun bizi tutmasına, 
tutup kaldırmasına, başka bir düzleme taşımasına da tanıklık etmiş oluyoruz: 
Böylelikle  varlığa, topluma, tabiata ve hakikate dâir bütünlüklü bir anlam 
haritasını ve anlamlandırma pratiklerini de aynı ânda hayata ve hareke geçir-
miş oluyoruz.

Alelade'den Fevkalade'ye Bir Fetih ve Bütünleşme
Yolculuğu

Ramazan'ın en önemli özelliği insanı bütün tabiatlarla ve bütün hakikatlerle 
buluşturuyor olmasıdır. Yine fenomenolojinin izah edebileceği bir harikulâde-
lik de burada gizli. İnsan, Ramazan'da oruç tutarken bizzat tabiatı tecrübe 
ederek keşfediyor; hava'nın, su'yun, gece'nin gündüzün rengini, kokusunu, 
dokusunu bilfiil soluyor. 

Ramazan orucu, bir ay boyunca tabiatla kurduğumuz ilişkiyi altüst ediyor ve 
tabiatla doğrudan, doğrudan olduğu için de doğurgan, yaşayarak, organik bir 
ilişki kurmamıza imkân tanıyor.

Böylelikle hem tabiatın keşfedilmemiş kıtalarını, bizzat hava'yı, eşyayı bam-
başka bir hâlet-i ruhiye ile soluyarak keşfedebilme imkânına kavuşuyoruz; 
hem de bir yandan eşyanın hakîkatini, öte yandan da insanın kendi hakîkatini 
-zaaflarını ve erdemlerini- keşfetmesi sürecini bilfiil yaşıyoruz.

Özetle aç kalmak gibi olağan, sıradan, alelade bir iş'le; tabiatla, kâinât'la, Yara-
tıcı ile, diğer varlıklarla ve bizzat eşyanın kendisiyle topyekûn  olağanüstü, 
fevkalade bir ilişki kuruyoruz. Ramazanda insan, insan olarak kendisini keşfe-
diyor, dolayısıyla kâinât'la, Yaratıcı'yla, diğer varlıklarla, tabiatla bütünleşerek 
kendisini aşabilmenin yollarını da fethediyor bizzat.

Fethin, bir açılma eylemi, kapıların, gönüllerin ve zihinlerin açılması fiili olduğu-
nu düşünecek olursak, insan, Ramazan'da her şeyden önce bizzat kendisini 
tecrübe ediyor, varoluşunu yaşıyor adım adım, ân be ân, aç durarak pür dikkat 
tabiatın sesine kulak kesilerek: Tabiatı dinliyor, havasını suyunu, rengini, koku-
sunu, dokusunu başka türlü soluyarak, yaşayarak, tecrübe ederek bütün 
yönleriyle tabiatı.

Direniş Mevsimi: Mekke Süreci ve İlâhî Şiar

Ramazan bir biliş ve direniş mevsimidir; insanın varlığın, hakîkatin, tabiatın ve 
Yaratıcı'nın varlığını bizzat tecrübe ederek hissettiği, putları reddettiği bir 
direniş mevsimi.

Biliş ve direniş, dinin insanla birlikte varolması sürecidir: Bu, mekke sürecine 
denk gelir: Bütün varlıkların ve hakîkatin şuuruna erme sürecine gir/diril/en 
insan tipi inşa edilir bu süreçte.

Bu süreçte, insana müdahâle eden ve insanın özümsediği şuur, İlâhî Şiarlara 
bağlanma, İlâhî Şiar'larla yola çıkma, bütün putları reddetme yolculuğudur.

Diriliş Mevsimi: Medine Süreci ve Nebevî Şuur

Ramazan aynı zamanda bir diriliş mevsimidir.

Diriliş mevsimi, medîne sürecine denk gelir:  Medine sürecini hayata geçiren 
şuur, Peygamberî Şuur'dur.

Peygamberî Şuur'la, önceden kendilerine her türlü işkence ve hakareti reva 
gören müşrik, Yahudi ve Hıristiyan topluluklarla her şeye silbaştan başlanıldı-
ğını haber veren bir Sözleşme yapılır: Mekke süreci nasıl vücudu / varlığı hare-
kete geçirmişse, Medîne süreci de vicdan'ı harekete geçirir.

Varoluş Mevsimi: Medeniyet Süreci ve Beşerî Şiir

Ve nihâyet Ramazan, bir  varoluş mevsimidir.

Varoluş mevsimi, Medeniyet sürecine denk gelir: Medeniyet sürecini hayata 
geçiren şuur,  İlâhî Şuur'la Donanmış, Peygamberî Şuur'la yoğrulmuş Beşerî 
Şiir'dir. İnsan, Hayat ve Tabiat işte bundan sonra vecd'e gelir, coşar, taşar ve 
kendini aşar...

İşte Şiir Budur: Hakikat Medeniyeti Şiiri

İşte şiir budur; ilâhî olan'a kadar açılabilme imkânı sunan şuurun kazandırdığı 
bir fevkalade söz. Özün sözü'nün, söz'ün özünü özümsediği bir üst-şuur hâli.

Şiarın şuura, şuurun şiire dönüştüğü direnişi diriliş ve varoluş tecrübelerini aynı 
ânda yaşadığımız; barışı, huzuru, keşfi, fethi, dayanışmayı, kardeşliği ve eşya-
nın bütün hâllerini idrak ve bu hallere iştirak edebildiğimiz; insanın kendisini, 
vicdanı, vecd'i keşfettiği ve fethettiği tek mevsim olan Ramazan medeniyeti 
mevsimini bihakkın idrak edenlerden eylesin bizi Rabbimiz bu buruk günlerde.
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Servet Kızılay

    

Oryantalizm’in Kaynağı Olarak 
SANAT (RESİM) – II

Servetkzlay

          Oryantalist ressamlar, “Doğu kompozisyonlarını” oluştururken bazı sıkıntı-
larla karşılaşmışlardı. Bunun nedeni; betimlemek istedikleri “Doğu” hakkında 
yeterli malzemelere sahip olmamalarıydı. 17 yüzyılda oldukça seyrek olan Doğu 
seyahatleri, giderek 18 yüzyılda artış göstermişti fakat henüz istenilen ölçüde de 
değildi. Ulaşım zorlukları, maddi desteğin kişisel olarak üstlenilmesi gibi büyük 
problemler ortadaydı. 1800’lerde yani 19 yüzyılın başlarında hem ulaşım araçla-
rının gelişmesi hem de maddi desteğin kurum ya da devletçe karşılanması, seya-
hatleri artırıp teşvik etmiş, ressamlara da yeterli malzemeler sunabilmişti. 
İlk ressamların “Doğu” kompozisyonlarında “hayali Doğu” imgelerinin niceliksel 
artış göstermesi; Doğu gözlemlerinin sınırlı olması, çevreyi tanımadan yani 
anlatılanlar üzerine eserler verilmesi gibi bazı teknik nedenlere dayandırılmıştır. 
Böylelikle Doğu’yu çizen-gösteren şey, söylemlerin ürettiği hayali çizgilerin 
büyük ölçüde payına bağlanmıştır. “Hayali Doğu” en merkezi tema olan 
“Harem”de başka şekilde formüle edildi. Demek ki; “Hayali Doğu” iki türde 
ortaya çıkıyordu: İlki, imaj ve desenlerle tamamlanan kompozisyonlar, diğeri ise; 
tema olarak çalışılan kompozisyonlar, olarak. Harem teması, oryantalist resimde 
en fazla tartışmalara ve çalışmalara konu olan temalardandır. Harem’in kurgu-
lanması ve sergilenmesi, değişik sosyo-kültürel tartışma alanlarına uzanır. Bu 
tema etrafında ilginç olan şey, “Hayali-Harem”lerin bile belirli bir ortak eksende 

toplanmış olmasıdır. Yani ilk yazıda belirttiğimiz üzere; Oryantalist ressamların 
zevk-üslup ve akımı bir kenara koyup konu bütünlüğüne yönelmeleri, betimsel 
perspektifi yansıtmaları, gibi Hayali-harem de ortak bir mesaja kilitlenmiş 
gibidir.

Resimde Oryantalizmin sanatsal olarak dönüm noktası, 1855’te ve 1867’de 
Paris’te (Fransa’da) “Paris Evrensel Sergisi” ile ulaşır. Bu sergi; o güne kadar 
siyasal-antropolojik/etnolojik bir nesne (malzeme) olan resimlerin, sanatsal 
düzeyde kendini ifade etmesini mümkün kılmıştır. Birçok sanat akımından gelen 
ressamların bile etkilendiği sergi, siyasal olarak başlayan şeyin estetik bir zirveye 
dönüşünü sergilemiştir. Sergi sonrası hem sanatsal yorumlar artarak gelişmiş 
hem de Doğu’ya karşı muazzam bir ilgi uyanmıştı. Giderek farklı ressamların 
/devletlerin artışına da şahitlik edildi. Fransız, İngilizler başta bir adım öndeyken, 
süreç içinde Alman-İtalyan-İspanyol hatta ABD’li sanatçılar bu cazibeli Doğu’da 
yer aldılar.

Oryantalist resimlere ve ressamlara iç gösterge alanı açısından bakıldığında; bu 
resimler ve ressamların değişik tipolojilerle ayrılabilir, olduğu söylenebilir. 
Bazıları sadece tarihsel kronolojik dizime göre, bazıları yoğun tema merkezli 

Jean Leon Gerome
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eserlere göre (mesela; deniz ressamları- şehir ressamları gibi), bazıları uyrukları-
na göre (mesela; İtalyan-Alman ressamlar ve onların çalışmaları gibi), bazıları 
bölgesel yoğunluğa göre (mesela; mağrib, İstanbul ressamları gibi) ve benzer 
kategorilere ayrılıp incelendiği görülebilir. Bunun nedeni; Resimde Oryanta-
lizm’in her bakımdan çok geniş yelpazeye sahip olmasındandır. Hiç azımsanma-
yacak bir sanat ekolüne dönen Oryantalizm, bazı verilerce 1,500’ün üstünde 
ressamı içine alan bir kapsama sahiptir. Eserler hem Batı için hem de Doğu dışın-
da kalan insanlar için sergiledikleri, mekanlar, desenler, motifler, kompozisyon 
bütünü bakımından oldukça gizemli ve mistik bir cazibe üretmiştir. Cazibede 
birbirine zıt (kontra) hem duygu hem düşüncelerin işlenmiş olması önemli rol 
oynar. Mesela; Batı(lı)’nın aşağıladığı Doğu’da aynı zamanda fonda muazzam 
kamu  ve özel yapıları, farklı giyim tarzları, yüksek estetik soyutlama gerektiren 
detaylar vb… görsel veriler yer alır. Biçim ile içeriğin sürekli birbirlerini gerdiği 
alanda, kazanan çoğu kez “mesaj” olsa da sanat (estetik) form, daha derinlerde 
okunmayı sessizce bekler. Resimde Oryantalizmin bugün bile eserlerde 

verilmek istenen mesaj (düşünce) ile tartışılması tesadüf değildir fakat formda 
hızlı atlanan detaylar, belki daha fazla incelemeyi hak edecek seviyededir.

Oryantalist eserler, başlarda tıpkı Arkeoloji, Antropoloji gibi farklı siyasi-kültü-
rel-ekonomik amaçlara hizmet etmiş olsa da zamanla Doğu için bile olsa müthiş 
zengin etnografik, görsel bir arşiv geriye bırakmıştır.  Mesela; İslâm Mimarisi 
için inanılmaz detaylar malzemeler sunabilir. Yalnızca bu açıdan bile baksak; 
Coğrafyadaki mimari çöküntünün aslında çok yakın bir zaman içinde gerçekleş-
tiği, rahatlıkla tesbit edilebilir. Bu noktaya yoğunlaşıldığında; mimarinin tüm 
yıkımlara rağmen en fazla direnen unsur olduğu görülebilir. 

Oryantalist eserler hem estetiksel hem de etnografik arşiv (hafıza) işlev ve 
niteliğiyle -yani hem manevi hem de maddi tarafıyla- 1001 Gece Masallarında 
sonu gelmeyen masallar gibi metinler üretip durur. 

Jean Leon Gerome - Kahire John Frederick Lewis - Lale Devri
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ressamı içine alan bir kapsama sahiptir. Eserler hem Batı için hem de Doğu dışın-
da kalan insanlar için sergiledikleri, mekanlar, desenler, motifler, kompozisyon 
bütünü bakımından oldukça gizemli ve mistik bir cazibe üretmiştir. Cazibede 
birbirine zıt (kontra) hem duygu hem düşüncelerin işlenmiş olması önemli rol 
oynar. Mesela; Batı(lı)’nın aşağıladığı Doğu’da aynı zamanda fonda muazzam 
kamu  ve özel yapıları, farklı giyim tarzları, yüksek estetik soyutlama gerektiren 
detaylar vb… görsel veriler yer alır. Biçim ile içeriğin sürekli birbirlerini gerdiği 
alanda, kazanan çoğu kez “mesaj” olsa da sanat (estetik) form, daha derinlerde 
okunmayı sessizce bekler. Resimde Oryantalizmin bugün bile eserlerde 

verilmek istenen mesaj (düşünce) ile tartışılması tesadüf değildir fakat formda 
hızlı atlanan detaylar, belki daha fazla incelemeyi hak edecek seviyededir.

Oryantalist eserler, başlarda tıpkı Arkeoloji, Antropoloji gibi farklı siyasi-kültü-
rel-ekonomik amaçlara hizmet etmiş olsa da zamanla Doğu için bile olsa müthiş 
zengin etnografik, görsel bir arşiv geriye bırakmıştır.  Mesela; İslâm Mimarisi 
için inanılmaz detaylar malzemeler sunabilir. Yalnızca bu açıdan bile baksak; 
Coğrafyadaki mimari çöküntünün aslında çok yakın bir zaman içinde gerçekleş-
tiği, rahatlıkla tesbit edilebilir. Bu noktaya yoğunlaşıldığında; mimarinin tüm 
yıkımlara rağmen en fazla direnen unsur olduğu görülebilir. 

Oryantalist eserler hem estetiksel hem de etnografik arşiv (hafıza) işlev ve 
niteliğiyle -yani hem manevi hem de maddi tarafıyla- 1001 Gece Masallarında 
sonu gelmeyen masallar gibi metinler üretip durur. 

Jean Leon Gerome - Kahire John Frederick Lewis - Lale Devri
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         Yıllar önce, ne hakkında olduğunu şimdi hatırla-
yamadığım bir belgesele tesadüf etmiştim televiz-
yonda. Sadece konusunu değil, belgeselle ilgili başka 
herhangi bir şeyi de hatırlamıyorum. Tek bir şey, 
katılımcılardan birinin kurduğu bir cümle hariç: 
“Haklı olmak tehlikeli bir şeydir, insanı zalim yapabi-
lir”. Bu ilginç cümle zihnimi, yine ilginç olduğunu 
düşündüğüm bir hadise göndermişti. Çeşitli kaynak-
larda yer alan aynı çerçevedeki hadislere göre “haklı 
olduğu halde tartışmayı terk etmek” çok hayırlı 
şeyler arasında sayılıyor ya da “haklı olmadığı halde 
tartışmayı terk edene cennetin köşesinde, haklı 
olduğu halde terk edeneyse cennetin orta yerinde” 
bir evin hazır edileceği ifade ediliyordu.
Bütün dünyanın gündemi, tıbbi olan kısmını bir 
kenara bırakırsak, salgından sonra nasıl bir dünyanın 

bizi beklediği meselesi. Aslında bu klasik bir tablo. 
Çünkü biz insanlar kriz anlarında hayatımızdaki hata, 
eksik ve boşluklara daha bir dikkat kesiliriz. İyi ama, 
neden içinde bulunduğumuz kriz durumu bizi kriz 
sonrasını düşünmeye sevk ediyor? Kriz sonrası 
dünya, neden şimdiye kadar olduğundan farklı 
olsun? Krizlerle birlikte neyi fark ederiz ki, bir şeylerin 
eskisi gibi olmayacağını düşünmeye başlarız? Bu 
soruların cevabının, her zaman bildiğimiz, fakat 
keyfimiz yerindeyken gerekliliklerini yerine getirme-
ye tenezzül etmediğimiz bir cevap olması mümkün 
mü? Her kriz, hem içinde bulunduğumuz durumu ve 
hem de krizin sonrasını muhakeme etmeye çağırır 
bizi, evet. Sınırsızca şeker yiyip karnı ağrıyan çocuğu 
düşünün. İlk düşündüğü şey, bir daha bu kadar 
abartmamak olacaktır. Ne var ki, ekseriyetle bir 

daha abartır. Bir daha ve bir daha… Bunu, sonuçlarını 
bilmediğimiz bir şeyle karşılaşmak olarak değerlen-
direbilir miyiz? Hayır. Bunu, sonuçlarını bildiğimiz, 
fakat henüz başımıza gelmediği için ciddiye almadı-
ğımız bir şey olarak değerlendirmemiz gerekir.
Yine de, bu seferki krizin çok geniş çaplı, çok derin bir 
kriz olduğunu kabul edelim. Neredeyse her bir insan 
tekini doğrudan ilgilendiren bir kriz. Bu dezavantajın 
avantaja dönüşebileceği bir nokta var: Bu genişlik ve 
derinlik, bu doğrudanlık, sıkıntının içinden bir şeyle-
rin farkına varmak konusunda daha donanımlı bir 
şekilde çıkma fırsatı olarak da görülebilir. Zaten 
yıllardır konuşulan, artık hemen hiçbir orijinalitesi 
bırakılmayan şeylerin laftan ibaret olmadığını fark 
edebiliriz mesela: Herkesin büyük şehirde yaşamak 
zorunda olmadığı, herkesin memuriyette ya da özel 

Önemli Olan Nedir ya da
Salgından Sonra Dünya
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kadar yakın aleme. İşte içinde olduğumuz krizin, 
Allah korusun, bir türlü son bulmadığını düşünün. 
Aynı şey değil mi? Bu yakınlığın bize bir şeyler ifade 
etmesi gerekmiyor mu? Güncel tabirle, uydurma 
kutsallarımız için bir güncelleme gerekli değil mi? 
Nedir uydurma kutsallar? Mesela şehir hayatı, 
mesela çalışma rejimleri. İçinde yaşadığımız bu 
kurulu mekanizmanın en belirgin karakteristiği, bizi 
başka türlüsünün mümkün olmadığına ikna etmek. 
Bu mekanizma bizi emekli olup meyve-sebze yetiş-
tirme hayalimize inandırıyor, fakat bunu şimdi yapa-
bileceğimizi, geçimimizi böyle sağlayabileceğimizi 
düşündürtmüyor. Bir diğer çok belirgin karakteristiği 
de bu: Her şeyi bir hayal mesabesinde bırakmak. Bir 
gün yapılacak şeyler. Bir gün, ama şimdi değil. O gün 
ne zaman? Bunu asla söylemiyor.
Şimdi, bütün bunların haklılıkla ilgili bir tartışmayla 
ne alakası olabilir? Şöyle: Haklılık, uydurma kutsallar 
olarak ifadeye çalıştığımız şeyleri var eden motivas-
yonla aynı yapıyı paylaşır. Yani hayatın ancak belli 
bir şekilde, belli şartlar altında yaşanabileceği ve 
başka türlü yaşanamayacağına bizi ikna eden şeyle, 

haklı olmanın çok önemli olduğuna bizi ikna eden 
şey, aynı şey. Hayata, hayatı anlamaya yönelik moti-
vasyonumuz. Şimdi, tam şu an, bu krizin içinden bir 
kez daha düşünelim: Önceki hayatımızda en önemli, 
en merkezi, en değiştirilemez olarak gördüğümüz 
şeyler şu an ne ifade ediyor? Şu an hepimize bir 
tartışmada haklı olup evde kalmak mı istersin, yoksa 
dışarda şöyle rahatça bir gezinmek mi diye sorulsa, 
ne cevap veririz? Haklı çıkıp kazandığımız bir tartış-
ma şu an ne işimize yarıyor? Gerçekten o kadar 
önemli miymiş? Kazanarak biriktirdiğimiz haklılıklar 
şu an nerede? Şimdi bize, “bir konuda tartışacaksın, 
haklı olduğun halde çekileceksin, fakat karşılığında 
dostlarınla sağ salim buluşacaksın” deseler, kabul 
etmekte bir an tereddüt eder miyiz?
Bana öyle geliyor ki hadislerin, uydurma kutsallar 
şeklinde ifade etmeye çalıştığım şeyler üzerinde çok 
ciddi bir yıkıcı etkisi var. Haklılıkla ilgili örnekte, 
insanların haklı olmayı ve dahası bunu kullanmayı 
gereksiz yere ne kadar abartacakları öngörülmüş 
olmalı. Sadece haklı olmak değil her şey, hayatımızı 
var ettiğini, hayatımızın olmazsa olmazı olduğunu 

düşündüğümüz her şey bir iki gün içinde ıskartaya 
çıktı. Belki aklımıza bile gelmiyor. 
Salgından sonra bizi nasıl bir dünya bekliyor? Aşağı 
yukarı şimdiye kadarkine benzer bir dünya. Fakat, bu 
şahsi hayatımızda böyle olmak zorunda değil. Bu, 
geniş ve derin bir kriz. Düşünmeye de aynı nispette 
alan açıyor. Neyin önemli olduğunu düşünmeye. Kriz 
sonrasını düşünüyoruz ve dünyanın şimdiye kadar 
olduğundan farklı olması gerektiğiyle ilgili bir 
hissiyatımız var. Çünkü şimdiye kadar bir şeylerin 
yolunda olmadığını zaten biliyorduk. Krizlerle birlik-
te fark ettiğimiz şey, işte budur. Ne var ki bu yolunda 
gitmeyiş başımıza iş açmadığı için, onu ciddiye 
almıyorduk. Şu an sonuçlarını bildiğimiz fakat aynı 
zamanda ciddiye de almak durumunda kaldığımız bir 
krizle karşı karşıyayız. Dolayısıyla, salgından sonra 
şahsi hayatımızın nasıl teşekkül edeceği sorusunun 
cevabı, şu sorunun cevabına bağlı: Şu an farkında 
olduğumuz şeyleri salgından sonra hayatımıza 
tatbik edebilecek miyiz, edemeyecek miyiz?
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        Bir önceki yazımızda, icrâ bahsine yaptığımız 
girizgâhımızı tamamladığımızı belirtmiştik.   “Giriz-
gâh”tan kastımız, Türk Mûsıkîsi’nde sözlü-eser 
icrâsı için gerekli bilgi-görgü, teknik husûsiyet ve 
tecrübeye sâhip olmanın ilk adımı; câmi-tekke 
müziği de dâhil olmak üzere, gayr-i dînî müziğimi-
zin bütün tür ve formları hakkında bilgi sâhibi 
olmayı gerektirmektedir. Bizim iddiâmız odur ki; 
Türk Müziği sözlü-eser icrâsında, dînî; gayr-i dînî 
veyâ halk müziği diye sınıflandırdığımız folklor 
müziğinin dahi husûsi icrâ üslûbu vardır. Ez-cümle, 
“Beste” okur  gibi “Kâr”; “Şarkı” söyler gibi “İlâhi” 
okunmaz... Bu arada, Şarkı Türü’nün husûsiyetleri 
için açıklamalarımızı daha sonra yazmak üzere 
eksik bıraktık. Aslında bizim esas meselemiz, 
sözlü-eser icrâsı olmakla; önce bu form ve türler 
hakkında tafsîlâtlı olmasa dahi bilgi vererek konuya 
giriş yapmaktı. Bunun elzem sebebi ise; türler; ve 
bu türlere bağlı formların bestelendikleri dönemler 
ve eserlerin güfte vezinlerin; buna bağlı olarak 
usûllerinin, dönemlerinin husûsiyetini yansıtan 
melodik yapılarının, elhânın entervallerinin (aralık-
larının)  ,hattâ eserlerin teknik şemalarının dahi; icrâ 
üslûbuna apaçık tesîr etmesidir. Bu sebeple, merak-
lılarına; önce bu tür ve formlardan bahsettik. 
“Şarkı” türü için daha sonra bahis açacağız...

Bugün elimizde notası bulunan ve icrâ edile-gelen; 
en eski kârlar olarak bilinen eserler, Abdülkâdir 
Merâgî’ye  kayıtlıdır. Ve fakat bu eserlerin hepsi 
birer atıftır. Gerçekte bu eserlerin Merâgî’ye; veyâ 
dönemine âit olduğuna dâir sahih bir belge yoktur. 
İttifâkla bu eserlerin,  alelekser (çoğunlukla) 18.yy.’a 
âit olduğu görüşü hâkimdir. Hâl böyle iken, icrâları-
nın da döneme uygun olması husûsu önem kazan-
maktadır. Şimdi diyeceksiniz ki; “..Efendim! biz 
18.yy da icrâ nasıldı nereden bilelim?!?. Bir kayıt var 
mı ki sağlıklı karar verebilelim!..” Pek doğrudur... 
Lâkin aklın yolu birdir. Ali Ufkî’nin (Mecmua-i saz ü 
söz) mecmuasında yazılı bulunan eserlerin müzik 
cümleleri, bize makâmı ve icrâ edilecek elhândaki 

perdelerin hassas frekansını nasıl işâret ediyorsa; 
günümüze ulaşan 18.yy.’a âit bir Kâr’ın notası da; 
ulaşabilmeyi başarmış nüsha nasıl olursa olsun, icrâ 
tavrını böylece işâret edebilir. Bu meyanda, en eski 
taş plaklardan olan Hâfız Sâmi Efendi’nin piyasaya 
arz edilmek üzere okumuş olduğu beste ve semâî 
türündeki plaklardan, dönem icrâsı net anlaşılacağı 
gibi; ayrıca Münir Nûreddin Bey’in Dârül-Elhân için 
doldurduğu plaklardaki  okuyuş üslûbu da, en az 1 
asır öncesi hakkında, kuvvetle muhtemel bilgi 
veren sesli belge sayılır. Bu durumda; buyurunuz 
19.yy başına; hattâ 18.yy sonlarına!..   Ezcümle; 
günümüze intikâl eden; çeşitli kütüphânelerdeki 
(TRT den Devlet Arşivlerine devredilen nota kütüp-
hânesi, İ.Ü.Türkiyât Enstitüsü Nâdir Eserler Kütüp-
hânesi, Süleymâniye Kütüphânesi, özel koleksiyon-
lar ve bu koleksiyonların devredildiği özel; veyâ 
kamu kurumları v.b. gibi... ) nota koleksiyonlarında 
bulunan yazmalar güvenilir kaynaklar olmakla; 
burada bulunan notalarda yazılı elhân, akl-ı selîm 
sâhibi; bilgi donanımına ve tecrübeye mâlik bir 
mûsıkî-şinas için, nasıl icrâ yapılması gerektiği 
husûsunda yol-göstericidir kanaatindeyiz. “..Bu 
eserlerin bozulmadan geldiği ne mâlûm!?!..” veyâ 
“..Hımm efendim, bu yazılı belgeler nasıl icrâ yapıla-
cağına işâret etmez..” ha; bir de “..Elimizde sesli bir 
kanıt mı var kine…” misâli lâf-ı güzâfı kâle almayız; 
yâni sözden saymayız. Zîrâ sesli, kayıt hakkındaki 
fikrimizi yukarıda arz ettik. 
İlmî gerçek şudur ki; Elhân yapısına göre ve günü-
müze intikal etmiş; sesli veyâ yazılı belgelere daya-
narak, türlerin; husûsiyetle dönemleri de düşünül-
mek sûreti ile icrâları hakkında karar verebiliriz. Bu; 
ve buna mümâsil iddiâlarımız, her zaman için en 
doğru ve tartışmasız değildir elbette. Lâkin en ilmî 
ve bile-bileceğimiz; gerçeğe en yakın olanıdır.

Bu minvâlde; Merâgî’ye atfedilen Uşşâk; Hafîf 
Kâr’ın eldeki bir notası(1 numaralı nota) üzerinden, 
okunuşu (topluluk icrâsı) hakkında yorum yapalım. 
Seçtiğimiz versiyon, Ekrem Karadeniz’in; T.İş 

Bankası yayınlarından, “Türk Mûsıkîsinin Nazari-
ye ve Esasları” (Ajanz-Türk Matbaacılık Sanayi-
i-Ankara, yayın no:238, sanat dizisi:37) adlı  
kitabındaki örnek nüsha hâricinde; ortalama aynı 
versiyonlardan; sâdece basım için temiz olanıdır. 
Bekir Sıdkı Sezgin’in el-yazısı nüsha daha da sâde-
dir.

Sizler için seçip yayımladığımız nota üzerindeki, 
kırmızı renkli kalem ile tesbit ettiğimiz müzik 
hareketleri; esâsen  olması gereken icrâ üslûbuna 
aykırılıkları işâret etmektedir. Notada, matbû 
(siyah renkli) olarak yazılmış elhân; yâni notanın 
aslı, hem dönemin; hem de türün icrâ tarzına 
uygundur. Şarkı okurken yapılması; âdetâ teâmül 
olmuş ¼ lük değerdeki notlara “te-fe-tâ” ile 
girmek veya sonuna 16’lık değerde üçleme ilâve 
etmek; ayrıca 1/8 lik değerlerde iki notun meydana 
getirdiği bir nota grubunu 16’lık değerde 
“ta-fa-te-fe” ile ifâde etmek; Ve hattâ, 4’lü ya da 
5’li inici entervallerde glissando; 2’li inici aralıklarda 
devamlı portamento yapmak; şarkılarda bile her 
zaman yakışmadığı gibi; bu tür eserler için makbûl 
bir icrâ değildir. Yine 4’lü ya da 5’li çıkıcı enterval-
lerde tiz taraftaki notu; arada bir not daha kullana-
rak (kaydırarak) bulabilme (anca yakalayabilme..) 
beceriksizliği, Türk Musıkîsini, her-kesin yapabile-
ceği kadar basit ve ciddiyetten uzak bir sanat 
olarak göstermektedir. Ve fakat; 2/4 lük tek notlar, 
genellikle 8’lik değerde 4 nota ile; bunların ilki 
puntalı (noktalı) olmak sûreti ile icrâ edilir ki, bu 
gelenekli okuyuşa uygundur. (1 numaralı nota 
üzerinde işâret edildiği üzere...)  Ayrıca, Kâr Türle-
ri’nin îkâî terennümlerindeki “Ah-hâ” hecelerini 
söylerken “Ah” hecesinin “h” harfine muhkem 
(sağlam,kuvvetli) bastıktan sonra “ha” hecesini 
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bir işâret etme ifâdesi olan “aha!.” haline geli-verir. 
Vereceğimiz örnekteki icrâda işâret ettiğimiz olma-
ması gerekenler, bir koro sedâsı olarak duyulmak-
tadır ki, bu hâlde; bir vokalin bile gelişi-güzel 
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okuyuşunun, koronun icrâsını değiştirmesi pek tabiidir. 

Kâr formunda bir eserin okunması sık rastlanan icrâlardan  
olmamakla; ulaşabildiğimiz kayıtlar sınırlıdır. Bu yazımızda bir 
koro (topluluk) icrâsını inceledik. Bir sonraki yazımızda niyeti-
miz şudur, lâkin kısmet ne olur Allah bilir; aynı eser üzerinde iki 
ayrı solist icrâsını değerlendirerek “Kâr”ların icrâları bahsini 
kapatacağız. Maksadımız, kâr türünün  icrâsında ana melodiye 
katılmaması gereken ilâve notları ve gereksiz müzik hareketle-
rini kırmızı renkli îkazlarımızla belirterek, aslında nasıl olması 
gerektiğini; matbû nota üzerinden anlatmaktır. 

Bu arada şu inceliği de unutmamak gerekir. Her zaman notada 
yazmayan bâzı çarpmaların ve değerler üzerinde oynayarak 
gelenekli süslemelerin yapılması, sözlü eser okuyuşunda âdet-
tendir. Böyle; icrâda farklılık peydâh edecek süslemeler, eski 
âsâra dâir eserlerde ölçülü ve belli bir üslûp dâhilinde yapılır; 
yapıla-gelmesi hem gelenekten hem de elzemdir. Buna müma-
sil asil icrâ tarzı, söz konusu eserin bütünü dinlenildiğinde 
yey-yer duyulmaktadır. Menfî tenkidimiz, üslûbu bozan müzik 
hareketleri içindir. Ve fakat doğru-uygun yapılmış olan icrâ  
zâten  zarûrîdir. Ayrıca yazmakla, gereksiz övmüş; maksadı 
aşmış olurduk... Bu yazdıklarımızı bile-bilmek için âlim olmaya 
gerek yoktur. Önce de arz ettik ya; “Aklın yolu birdir...”. Biz, 
evvel-emirde kendi yanlışlarımızı hatırlayıp; düzeltme gayretin-
deyiz vesselâm...

Dipnot

1) 1 numaralı notada işâret edilen icrâ: T.C. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Toplulu-
ğu’nun, (Ankara 2017-Seri yayın:22) Türk Müziği eski âsârına dâir 
şâh-eserlerin kayıt altına alınması kapsamında yapılan çalışmala-
rından, “Defter-i Uşşâk” isimli albümünün 2.nci eserdir.  
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Tarihe not düşmek lâzım...
2020 Mart Ayı îtibârı ile Ulusumuza ve dünyaya aman vermeyen birvirüsün saldırısı; zâten, kendi sâhibinin üzerinde bütün ihtişâm ve güzelliği ile 
görünmek için, teneke ile pazarlığa girmek zûlmetine dûçâr olan nâdîde mücevher misâli; Türk Mûsıkîsini, içinden çıkmak için çaba sarf- ettiği 
çöplüğe (…haydi, “bataklığa” diyelim; nisbeten nâzik duyuluyor..) daha da muhkem bağlıyor maal-esef.. Sosyal medyada, şahsî var olma çabaları bir 
yana; kamu kurumları mârifeti ile müzisyenlerin; yaşadıkları mekânlarda, günlük ev hâli ile gayr-i ciddi görünüm ve bir o kadar da kötü müzikle Türk 
İnsanı’nı evde kalmaya teşvîk çabaları, görünüşte çok elzem bir vazîfenin îfâsı gibi görünmektedir; Ve fakat, yapılan ucuz müzik; bir o kadar da 
arabesk icrâ, hem Türk Müzik Sanatı’nın hem de Milletimiz’in müstehakkı değildir. Çocuklarımızın iyi niyetli çabalarını tenzîh ederek yazıyorum. TRT’ 
nin buna benzer programları hazırlarken, içinden geçtiğimiz zor zamanların imkânsızlıkları ile yapıla-bilmiş; özellikle gençlerin samîmi çalışmaları 
bir-yana, (TSM&amp;THM) bir-kısım bestekârın(!), fırsattan istifâde niyeti ile sunduğu her teklifi yayınlamadan önce; ürünlerin söyleme üslûbu, 
akord sorunları ve bestelenmiş eserlerin denetlenmesi bâbında özen göstermesi gerekmektedir. Belki profesyonel anlamda; yâni bu-gibi durumların 
profesyonel müzik üreticilerinden yardım mı alınmalıdır ne?!?... Zira dinlediğimde; hele bir de seyredince, kendimi dışarılara atasım
geliyor!

Evde; ve kendinde kal Türkiye..
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    11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından “Covid 19”, bir Pandemi 
olarak ilan edildi. O günden beri artan 
ölüm ve vaka sayıları bir yana; salgının 
mevcut sistemde siyasal, toplumsal ve 
ekonomik yönü ile nasıl değişimlere 
sebep olacağı tartışılıyor. Salgın en çok 
ülke ekonomilerini etkilemiş durumda. 
Güçlü ekonomiler de zayıf ekonomiler 
de bunda nasiplerini aldılar. Buradan 
hareketle salgın bittiğinde salgın önce-
sinden farklı olarak bizi nasıl bir ulusla-
rarası düzenin beklediği sorusu, konu ili 
ilgilenen herkesin gündeminde yer 
alıyor. Bütün devletlerin salgın sonra-
sında ekonomilerini canlandırmak 
adına, eskisinden daha fazla sınırları 
ortadan kaldıran ekonomi politikaları-
na yönelecekleri varsayılıyor. Bu ve 
buna yönelik eğilimlerden dolayı 
eskisinden daha hızlı küreselleşen bir 
dünyanın beklediği sonucu ortaya 
çıkıyor. Ya da salgın sürecinde daha 
müdahaleci olan ve küresel ilişkilerden 
izole olan devletler, mevcut düzende 
bir dönüşüm geçirebilirler. Buradan 
yola çıkarak önceki ihtimalin tersine, 
liberal düzenin sarsılacağı öngörüsün-
de bulunanların da sayısı az değil. Bu 

ve bunun gibi ihtimaller bütün dünya-
da devlet adamlarından siyaset bilim-
cilerine ve gazetecilere kadar birçok 
ortamda tartışılmaya devam ediyor. 
Bu tartışmalar devam ederken, Orta-
doğu’da salgın ile mücadele şeklinin 
siyasal, ekonomik, toplumsal yapı vb. 
ile bir ilişkisinin olup olmadığı önemli 
bir husustur. Bunu anlayabilmek için 
arkada bıraktığımız birkaç aylık süreç-
te nasıl politikaların öne çıktığına 
kısaca değinmekte fayda var. 

Salgının Kontrolünde İmkan ve 
Kısıtlılıklar

Bölgedeki ülkeler arasında ilk ölümler 
Şubat ayında İran'ın Kum kentinde 
ortaya çıktı. Şubat ayının ortalarına 
gelindiğinde Koronavirüs Suudi 
Arabistan, Suriye ve Irak gibi bölgedeki 
diğer ülkelere de yayılmıştı. Her ülke 
kendi imkanlarıyla virüsle mücadele 
etmek durumunda kaldı. İran, Irak ve 
Suriye'nin ekonomik koşulları ve sağlık 
altyapıları komşu ülkelerden de 
yayılan Koronavirüs vakalarını tespit 
ve kontrol etmede yetersizdi. Özellikle 
dini ziyaret merkezilerinin açık olması, 

bölgeden İran'a gelen ziyaretçiler ve 
din adamları arasında virüsün ne kadar 
hızlı yayıldığını ortaya çıkardı. Bu duru-
mun İran'ı, bölgede virüsün yayılması 
hususunda adeta bir üs haline getirdiği 
söylenebilir. İran salgını Batının kendi-
sine karşı kullandığı biyolojik bir silah 
olarak sunarken ekonomik olarak 
zaten kötü koşullar altındaydı. Salgınla 
mücadelenin yanlış politikalarla 
devam ettirmesi, İran’ı neredeyse 60 
yıldır çalmadığı İMF’nin kapısını çalma-
ya kadar götürdü. 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlik-
leri ve Katar gibi zengin Körfez ülkeleri 
virüs ile mücadeleye kaynak ayırmakta 
sorun yaşamadı. Bu ülkelerin salgını 
kontrol etmede aldıkları önlemlerle 
başarılı bir mücadele ortaya koydukları 
söylenebilir. Fakat petrol fiyatlarında 
yaşanan düşüş ve küresel ekonomide-
ki hareketliliğin azalmasından onlar da 
etkilenecektir. 
Bölgede daha çok dış desteklerle 
ayakta durabilen Mısır, Suriye, Yemen 
ve Filistin gibi ülkeler ise salgına karşı 
mücadelede geçerli bir politika ortaya 
koyamadılar. Halihazırda bu ülkelerde 
iç çatışmalar varlığını sürdürüyor. 

Dünya Koronavirüs salgınına karşı 
eğitimden sağlığa bütün önlemleri 
alırken özellikle Suriye’de hem ülke 
içinde hem de ülke dışında yerlerinden 
edilmiş insanlar için, bu pek mümkün 
görünmüyor. Ülke içinde 6 milyona 
yakın insan evlerini terk etmiş, bir o 
kadarı da komşu ülkelerde sığınmacı 
durumda veya kamplarda yaşıyor. Bu 
süreçte en riskli durumda olanlar ise 
İdlib ve Halep’ten Türkiye sınırlarına 
doğru kaçan 900 binden fazla insan. 
Bunların büyük kısmı, 2019 yılının 
aralık ayından bu yana Rusya ve Suriye 
rejim güçlerinin saldırılarından kaçan 
kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. 
Salgın sürecinde öne çıkan bu politika-
lar, bölgede salgın sonrası beklenen 
değişimlere hangi devletlerin daha hızlı 
odaklanabileceğini az çok gösteriyor. 
Dolayısıyla bir taraftan salgınla müca-
dele ederken diğer taraftan salgın 
sonrası yaşanabilecek değişimlere de 
hazırlıklı olan ülkelerin bu krizi en az 
hasarla atlatacaklarını söylemek 
mümkün. 

 

Ortadoğu Ülkelerinin Koronavirüs ile
Mücadele Politikaları
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Ayhan Koçkaya

         Britanya’da okuma yazma oranın-
da artış ve orta sınıfın yükselişi 19. 
yüzyılın sonlarına tekabül eder. 1870 
yılında Parlamento İlköğretim Yasası 
diye bilinen yasayı çıkarır ve bu yasa 
5-12 yaş arasındaki çocuklara yaygın 
eğitimin verilmesini sağlar. Orta sınıfın 
yükselişi ve okuma yazmanın genel 
kitlelere yayılması beğenilerin, zevkle-
rin değişmesini de beraberinde getirir 
ve bu en çok Victoria dönemi sanatçı-
larını rahatsız edecektir. Hiçbir zaman 
dert etmedikleri geniş kitleler artık 
“beğeninin” otoritesidir. O güne kadar 
seçkin insanlara sanat icra eden ve 
gelirini de o seçkinler içindeki bir seçkin 
eliyle sağlayan sanatçıların rahatı 
teğellerinden çözülmektedir. Bunda 
aristokrasinin yavaş yavaş güç kaybe-
dişinin de bir faktör olduğunu söyleye-
biliriz.
19. yüzyılda, bir fiil olarak okuma belki 
çok geniş kitlelere yayılmış olabilir ve 
bunun beğeni standartları açısından 
yenilikler ortaya koyduğunu reddet-
mek imkânsız bir şeydir. “Kamu” artık 
yazılan satırların veya bütün sanat 
eserlerinin hitap ettiği kurumdur. 
Eskiden kendilerini kollayan hâmîler 
için üreten sanatçılar, şimdi daha geniş 

ve bir bütün halinde görmedikleri (ve 
açıkçası aşağılamaya devam ettikleri) 
kamu için üretim yapmaktadır. Fakat 
okur kitlesindeki bu değişim, okuma-
nın ve okuyanın üstlendiği kimliği 
tamamen ortadan kaldırmıştır demek 
de bir başka naiflik olabilir ancak. 
(Burada üstlendiği yerine üstlendiğini 
vehmettiği ifadesini kullanmak da 
mümkün.) Belki yazar, sanat, okur-ya-
zarlık ve okur kitlesi gibi kavramların 
içeriği değişmiş olabilir, fakat okuma-
nın fetişleştirilmesi henüz büyük bir 
sorun olarak duruyor. Bu bir sorun, zira 
kitap ve tüketim çılgınlığı arasındaki 
boşluk, işte okuma faaliyetine yükleni-
len bu anlam ile kapanıyor. O saatten 
sonra da, kendi tartışma dünyasında 
en derinlikli filozofun veya edebiyat 
eleştirmeninin entelektüel üretimi, bir 
fetiş uğruna, birkaç like için, sağlıksız 
bir şekilde “afişe çıkmış” oluyor.
Bu durum günümüzde maalesef çok 
yaygın ve hatta bir challenge, bir 
meydan okuma konusu. “Hadi herkes 
kütüphanesinin resmini göndersin”. 
Sorulabilecek her sorudan önce, bunun 
anlamı nedir? Bunun jet sosyeteden 
birinin kıyafetlerini internette sergile-
mesinden ne kadar farklı olduğunu 

söyleyebiliriz? Dünyanın birçok saygın 
üniversitesinde akademisyenlerin 
kendilerine ait bir kütüphanelerinin 
olmadığını, kitapları müşterek kütüp-
hanelerden temin edip çalışmaları 
bittikten sonra da yerine iade ettikleri-
ni birçok yerden duymuşuzdur. Bizde 
ise böyle şımarıkça bir adet var maale-
sef. Kargo çalışanının az önce teslim 
ettiği kitapların, sevdiği alıntıların, 
geniş çaplı kütüphanelerin fotoğrafla-
rının sosyal ortamda paylaşılmasına 
fazlasıyla alışığız. Öyleyse burada iki 
sorun var: Birinci sorunun bir fiil olarak 
okumanın aşırı bir yoruma ve değere 
tabi tutulması ve, büyük bir ihtimalle 
bunun bir sonucu olarak sosyal med-
yadan kütüphane teşhirciliği.
Oysa okumaya bu tekeli vermek hiç mi 
hiç mantıklı değil ve tehlikeli, zira 
insanı hayatın birçok alanından uzak-
laştıran bir aşırı değer verme bu. Biraz 
Raymond Williams’tan mülhem söyle-
mem gerekirse, kendi eğitimini ve 
varoluşunu okur-yazarlığa dayalı bir 
kültür üzerinden tanımlamakla alâkalı 
bir problem olduğunu da söyleyebiliriz 
bu durumun. Zira Williams da “okuma 
faaliyeti”nden bir “saplantı” olarak 
bahseder Kültür ve Toplum kitabında. 

Williams’a göre bu kişiler “zekâ ve 
yaratıcılık gerektiren başka faaliyet 
biçimleri de olduğunu görmez”. Bu 
durum günümüz Türkiye’sinin, fikirleri-
ni bir türlü haykıramamaktan muzda-
rip kişilerinin çektiği sıkıntıyla alâkalı 
gibi görünüyor. Bir türlü fikirlerini ifade 
edemeyen kimi insanlar, fikirlerle dolu 
kütüphanelerini dışa vurarak acaba bir 
açığı kapatıyor olabilirler mi?
Öyle veya böyle okuma fiilinin, hayat-
taki bilgi ve kemâle erme kaynakların-
dan yalnızca birisi olarak görülmesi 
gerekiyor. Birçok farklı şey yaparak 
insanın kendine bir şeyler katması, 
kemâl yolculuğunda merhale kat 
etmesi mümkündür, öte yandan 
okumanın kendinde bir değer olarak 
görülmemesi gerekir. Kitap okumayı 
sırf kendi için bir değer olarak gören 
insanların öncelikle kitapla arasına bir 
mesafe koyması, bir müddet kitap 
falan da almaması gerekiyor. Zira belli 
ki kitap kimi insanlar için tefekkürle 
aralarında bir duvar örüyor. Dolayısıyla 
kendinde bir amaç için kitap okuma ve 
edinme sıkıntısı geçene kadar, kitaba 
yatırılan paranın bir süreliğine kebaba 
yatırılması esasında çok daha yararlı 
bir alternatifmiş gibi görünüyor.

Kitaplar mı yoksa Kebaplar mı?
Yeni Gelen Kitaplarımı Twitter’da Kimler Beğendi?

a.kockayay@gmail.com



       Bir yazının başlığını gördüğümüzde, bir sohbetin 
tam ortasında ya da bir filmin sonunda bir takım 
ünlemler, bazı cümleler çıkar ağzımızdan. Zira 
insanın neye, ne zaman, ne şekilde tepki verebilece-
ğinin de somut bir göstergesi, kesinliği, sınıflaması 
yoktur. Bireysel olarak yaşanan her bir duygunun 
içten dışa aktarımında da dil, ifade biçimleri ve 
sayısız enstrüman kullanılır. İnsana dair duyguların 
net bir sayısı da bulunmamaktadır. Bir yolculuğun 
korku dolu anlara sahne olması, içimizdeki sesin 
uğultuya dönüşmesi ya da bu yazıda anlatılanların 
inandırıcı gelmemesi… Duygu nedir, sorusunun 
cevabı da olmayabilir. 
 
İnsanın hayatına anlam verme çabası ve serüveni ile 
beraber, bu anlamı bir takım dışavurumlarla göste-
regelişi, insanı sürekli bir değişimin odağında 
tutmuştur. Bu değişimin döngüsünde ya da süreklili-
ğinde “kendini ifade tarzı” olarak okutan olgu, her 
zaman farklı biçimlerde görünümler sunmuştur. 
Gülmek ya da ağlamak, insan var olduğu müddetçe 
devam edecektir, cümlesinin sosyal medyada ne 
kadar paylaşılacağına dair sorularla meşgul olan 
zihinlerimizin, günümüzde kendini farklı tarzlarda 
ifade etmesi de kaçınılmazdır. 
 
İnsanın kendini meta ile ilişkilendirdiği, yeniden 
biçimlendirdiği ve toplum bireylerini birbirine bağla-

yan tüm duygusal ilişkilerin bu olup bitenle yoğrulu-
şu, somut olarak belirli bir döneme has şekilde 
yorumlanamaz. Bir takım göstergeler üzerinden 
ancak tahminlerde bulunabiliriz. Yani günümüzde 
insanların kendini ifade tarzının niteliği ile bundan 
önceki dönemlere dair kıyaslar, insanı anlama yolun-
da eksik çabalar olacaktır. Fakat dile getirilmesi 
gereken hususlar her zaman olacaktır. Bunlardan bir 
tanesi yazının başlığındaki anlamsızlıktan ya da 
doğrudan insanın buna benzer anlamsız ifade ve 
duygu biçimlerinden; günümüzde anlam bekliyor 
oluşu olabilir. Yeni tarz ifade biçimleri adı altında 
söylenecek tüm sözlerin bu “bekliyor oluş” ile ilgili 
bir takım sorulara dair cevapların peşinde koşması 
daha anlamlı olacaktır.
 
Hah, şimdi oldu cümlesinin ağzımızdan dökülüşünün 
öncesinde geçirdiğimiz zihinsel süreç; bu yazının ilk 
üç paragrafının yazılış süresinden fazla olabilir. 
Duyguların değişken bir sürece ya da doğaya sahip 
oluşu ve duygu değişikliklerinde “zamanın” belirleyi-
ci rolü, sonuçları ya da çıktıları itibariyle de bir takım 
bileşenlere sahiptir. Bu bileşenlerin her birinin de 
belirli bir anlamsallık içermesi beklenir. Bir önceki 
paragrafa dönecek olursak, anlamsızlıktan anlam 
devşirilen yeni ifade tarzlarında; bazen kendini 
“random gülüşlere” bırakan, bazen “cool” olarak 
addedilen bir takım yansımalar ya da bu zamanın 

duygu/ifade göstergeleri, duygu yitimine bir ip 
sarkıtmıştır. Elbette doğrudan tek bir alandaki insan 
davranışları üzerinden böyle bir genelleme yapmak 
doğru olmayacaktır. Bunun için aynı zamanda günü-
müz edebiyatının, sinemasının, üretiminin ya da 
tüketiminin de “diline” bakmak gerekmektedir. 
 
Şimdi bu satırları yazarken utancımdan yüzüme ateş 
basıyor, diyen Reşat Nuri’nin muhkem dili ile şimdi 
bu satırlarda yazılmayan bir öykünün okuyucunun 
zihninde bıraktığı boşluk… Popüler kültürün ya da 
günümüz anlatısının insanın kendisi ile arasına giren 
boşluğa cevap üretmesi, dolgu olması yine başka bir 
“boşluk” ile mümkün kılınır formda ilerlemektedir. 
İnsanın anlam bulma çabasının doğal bir neticesi gibi 
duran, yinelenmenin duraksamaksızın klişeye 
dönüştüğü ve bir takım dayatmalarla çeşitlenen bu 
yeni dil; popüler kültürün hakim kültüre derme 
çatma ve kaçak bir yapı inşa etmesini sürdürüyor. 
 
Eh, madem öyle diyerek bir sonuç cümlesi kurmak-
tan ziyade;  böyle bir başlık altında sürdürülen 
yazının bir “anlam” içermesi için; aklımıza gelecek 
tüm ünlemleri sıralayabiliriz. Fakat bunun yerine 
“emoji” kullanmak daha etkili olabilir. O vakit “vay 
be” demenin ötesinde derin boşluklar bırakabiliriz 
okuyucunun zihninde…
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   Toplum alarak zor zamanlardan geçiyoruz. 
Herkes bireysel olarak bir meşgale bulmanın 
derdinde.  Kimi musiki icrâ ediyor, yahut öğren-
meye çalışıyor. Kimisi de kitapların dünyasına 
iltica ediyor ve orada soluklanmaya çalışıyor. 
Çünkü bu zor zamanlarda bir şeylerle meşgul 
olmamak, bir şeyleri öğrenme gayretinde olma-
mak insanlarda manevi açıdan bir hasar oluştura-
biliyor. Bu manevi hasar hususunun oluşmaması 
ve Ramazan-ı şerif’in yaklaşması hasebiyle bütün 
çağlarda ve bilhassa bu çağda akl-ı selim ve kalb-i 
selim olan, olmak yolunda olan insanların rehberi 
Hz. Peygamberi anlamak ve yeniden bir manevi-
yat inşâ sürecine girmek için Safiye Erol Hanıme-
fendi tarafından kaleme alınan ve muhteviyatının 
H.z Peygamberin hayatından oluşan ‘Çölde Biten 
Rahmet Ağacı’ eserini okumayı arzu edenler için 
yerli yerinde olacaktır. Bu eser 1962 yılının Rama-
zan ayında, ramazan ayı boyunca, İstanbul Yeni-

gün gazetesinde tefrika edilmiş olup kıymet-i 
harbîyesi sonradan anlaşılan Hanımefendi ve 
eserlerinin süreç hasebiyle okunması, bilhassa bu 
eserini okunması meseleyi-insanı ve inşâ sürecini- 
idrâk etmek açısından manalı olacaktır. Bu eser-
den akademik bir araştırma beklenmemeli, çünkü 
Safiye Erol hanımefendi Hz. Peygamberin alnın-
daki Nur’un silsilesini, Hz. İbrahim’den hz. İsmail’e 
ondan da Hz. Peygamberin alnında neş’et etmesi-
nin pür dikkat izini sürmüş ve kendi iç âleminde, 
ruh ikliminde hâsıl olan hissiyat ve mukaddes 
olanı incitmeme hassasiyeti ile yazılarını neşret-
miştir.  Çölde Biten Rahmet Ağacı aynı zamanda 
‘bir rahmet peygamberi olarak Hz. Muhammed’in 
mâneviyat ikliminden kurak ruhlara da inen bir 
nur olduğunun bir isbatıdır. Çünkü o rahmet 
Peygamberi, insanı insana hatırlatan ve insanı 
kendi özüne döndüren yegâne şahsiyettir. İnsanı 
anlamak, insanın içinde  bulunduğu medeniyeti 

anlamak o medeniyetin inşâ edici şahsiyet ve 
unsurunu anlamakla mümkün olabilir. Bizim 
medeniyetimizi anlamakta ancak Hz. Peygamberi 
anlamakla mümkün olabilir. Bu eserde onun 
nüvelerini bariz bir şekilde görebilmekteyiz. 
Kâbe’nin inşâ edilmesinden, Hz. İbrahim’in sadâ-
katine. Hz. İsmail’in teslimiyetinden Hz. Muham-
med’in içtimai hayatına doğru muhabbeti derin 
olan bir seyahattir Çölde Biten Rahmet Ağacı. 
Sizler de iz sürmek ve aramak istiyorsanız o 
rahmet iklimini, Hz. Peygamberi anlamak ve 
O’nun hayatını öğrenmekle başlayabilirsiniz. 
Çünkü O’nu anlamak için O’nu tanımak ve bilmek 
gerekir.  Umulur ki hanımefendi tarafından dile 
gelen bu derûnî hissiyatan herkes nasibi olanı 
bulur ve bulanda da bir muhabbet hâsıl olur.   Mu-
habbeti O’nda bulmak temennisiyle...

Çölde Biten
Rahmet Ağacı
“Esselâ her kim gelir pazâr-ı aşka esselâ

Esselâ her kim yanarsa nâr-ı aşka essela”
Niyâzî Mısrî

Bilal Işıkakdoğan bilalisikdogan@gmail.com

       Bir yazının başlığını gördüğümüzde, bir sohbetin 
tam ortasında ya da bir filmin sonunda bir takım 
ünlemler, bazı cümleler çıkar ağzımızdan. Zira 
insanın neye, ne zaman, ne şekilde tepki verebilece-
ğinin de somut bir göstergesi, kesinliği, sınıflaması 
yoktur. Bireysel olarak yaşanan her bir duygunun 
içten dışa aktarımında da dil, ifade biçimleri ve 
sayısız enstrüman kullanılır. İnsana dair duyguların 
net bir sayısı da bulunmamaktadır. Bir yolculuğun 
korku dolu anlara sahne olması, içimizdeki sesin 
uğultuya dönüşmesi ya da bu yazıda anlatılanların 
inandırıcı gelmemesi… Duygu nedir, sorusunun 
cevabı da olmayabilir. 
 
İnsanın hayatına anlam verme çabası ve serüveni ile 
beraber, bu anlamı bir takım dışavurumlarla göste-
regelişi, insanı sürekli bir değişimin odağında 
tutmuştur. Bu değişimin döngüsünde ya da süreklili-
ğinde “kendini ifade tarzı” olarak okutan olgu, her 
zaman farklı biçimlerde görünümler sunmuştur. 
Gülmek ya da ağlamak, insan var olduğu müddetçe 
devam edecektir, cümlesinin sosyal medyada ne 
kadar paylaşılacağına dair sorularla meşgul olan 
zihinlerimizin, günümüzde kendini farklı tarzlarda 
ifade etmesi de kaçınılmazdır. 
 
İnsanın kendini meta ile ilişkilendirdiği, yeniden 
biçimlendirdiği ve toplum bireylerini birbirine bağla-

yan tüm duygusal ilişkilerin bu olup bitenle yoğrulu-
şu, somut olarak belirli bir döneme has şekilde 
yorumlanamaz. Bir takım göstergeler üzerinden 
ancak tahminlerde bulunabiliriz. Yani günümüzde 
insanların kendini ifade tarzının niteliği ile bundan 
önceki dönemlere dair kıyaslar, insanı anlama yolun-
da eksik çabalar olacaktır. Fakat dile getirilmesi 
gereken hususlar her zaman olacaktır. Bunlardan bir 
tanesi yazının başlığındaki anlamsızlıktan ya da 
doğrudan insanın buna benzer anlamsız ifade ve 
duygu biçimlerinden; günümüzde anlam bekliyor 
oluşu olabilir. Yeni tarz ifade biçimleri adı altında 
söylenecek tüm sözlerin bu “bekliyor oluş” ile ilgili 
bir takım sorulara dair cevapların peşinde koşması 
daha anlamlı olacaktır.
 
Hah, şimdi oldu cümlesinin ağzımızdan dökülüşünün 
öncesinde geçirdiğimiz zihinsel süreç; bu yazının ilk 
üç paragrafının yazılış süresinden fazla olabilir. 
Duyguların değişken bir sürece ya da doğaya sahip 
oluşu ve duygu değişikliklerinde “zamanın” belirleyi-
ci rolü, sonuçları ya da çıktıları itibariyle de bir takım 
bileşenlere sahiptir. Bu bileşenlerin her birinin de 
belirli bir anlamsallık içermesi beklenir. Bir önceki 
paragrafa dönecek olursak, anlamsızlıktan anlam 
devşirilen yeni ifade tarzlarında; bazen kendini 
“random gülüşlere” bırakan, bazen “cool” olarak 
addedilen bir takım yansımalar ya da bu zamanın 

duygu/ifade göstergeleri, duygu yitimine bir ip 
sarkıtmıştır. Elbette doğrudan tek bir alandaki insan 
davranışları üzerinden böyle bir genelleme yapmak 
doğru olmayacaktır. Bunun için aynı zamanda günü-
müz edebiyatının, sinemasının, üretiminin ya da 
tüketiminin de “diline” bakmak gerekmektedir. 
 
Şimdi bu satırları yazarken utancımdan yüzüme ateş 
basıyor, diyen Reşat Nuri’nin muhkem dili ile şimdi 
bu satırlarda yazılmayan bir öykünün okuyucunun 
zihninde bıraktığı boşluk… Popüler kültürün ya da 
günümüz anlatısının insanın kendisi ile arasına giren 
boşluğa cevap üretmesi, dolgu olması yine başka bir 
“boşluk” ile mümkün kılınır formda ilerlemektedir. 
İnsanın anlam bulma çabasının doğal bir neticesi gibi 
duran, yinelenmenin duraksamaksızın klişeye 
dönüştüğü ve bir takım dayatmalarla çeşitlenen bu 
yeni dil; popüler kültürün hakim kültüre derme 
çatma ve kaçak bir yapı inşa etmesini sürdürüyor. 
 
Eh, madem öyle diyerek bir sonuç cümlesi kurmak-
tan ziyade;  böyle bir başlık altında sürdürülen 
yazının bir “anlam” içermesi için; aklımıza gelecek 
tüm ünlemleri sıralayabiliriz. Fakat bunun yerine 
“emoji” kullanmak daha etkili olabilir. O vakit “vay 
be” demenin ötesinde derin boşluklar bırakabiliriz 
okuyucunun zihninde…
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Karakoç'un Lili' si:
Lili (1953)

Elif Arslan elifarsslan05@gmail.com

    

Lili, yönetmenliğini Charles Walters'ın üstlendiği, 1953 
yapımı drama ve müzikal türünde bir Amerikan filmidir. 
Senaryosu, Helen Deutsch tarafından, Paul Gallico'nun 
"The Seven Souls of Clement O'Reilly" isimli kısa hikâye-
sinden uyarlanmıştır. 1950 yılında bu kısa hikâye Paul 
Gallico tarafından "The Man Who Hated People" başlığı 
altında tekrardan yayınlanmış ve filmin başarısı sonrasına 
ise 1954 yılında "Love of Seven Dolls" başlığı altında geniş-
letilerek roman hâlinde basılmıştır. 

      Başrollerini Leslie Caron ve Mel Ferrer gibi 
isimlerin paylaştığı film, özellikle Karakoç'un 1954 
Baharında kaleme almış olduğu, 'Lili' isimli şiirine 
esin kaynağı olması bakımından son derece 
mühimdir. 

Başta "En iyi film müziği Oscar"ı ve "Altın Küre en 
iyi senaryo ödülü" olmak üzere pek çok ödül almış 
olan film, babasını kaybetmiş 16 yaşındaki genç kız 
Lili'nin elinde bavulu iş bulabilmek umuduyla 
bilmediği bir köye, babasının eski bir dostunu 
aramak için gitmesiyle başlıyor. Ancak köyde 
umduğunu bulamayan Lili, babasının eski dostu-
nun öldüğünü öğrenince başka bir satıcıdan almış 
olduğu iş teklifini mecburen kabul ediyor. Tam işler 
yoluna girdi derken bu sefer de satıcı adam Lili'ye 
zarar vermek isteyince, sahne adı  'Muhteşem 
Marcus' olarak da bilinen karnaval sihirbazı Marc, 
Lili'yi adamın elinden kurtarıyor. Bu olayın ardın-
dan Marc'a âşık olan Lili onu karnavala kadar takip 
ediyor. Kısa süre sonra karnavalda garsonluk 
yapmaya başlayan Lili, ilk iş gününde müşteriler ile 
ilgilenmesi gerekirken Marc'ın gösterisini izlemeye 
dalınca işinden kovuluyor.

Filmin ortalarına doğru başına gelenlerden sonra 
intihar etmeye karar veren Lili'yi karnavaldaki 
merdivene çıkarken görüyoruz. Nefeslerin tutuldu-
ğu o anda sonraları 'Havuç saçlı' adını vereceği 
kuklanın ona seslenmesi sonucu bu fikrinden 
vazgeçiyor. Karakoç'un ifadesiyle 'yağdan kıl 
çekercesine inanan' Lili, havuç saçlıyla birlikte 

kendini beğenmiş balerin Marguerite, kurnaz tilki 
Reynardo ve ödlek dev Golo isimli kuklaların kukla 
olduğunu unutmuş bir vaziyette onlarla sohbet 
etmeye başlıyor. Bir süre onu neşelerini ve hüzün-
lerini kuklalarla paylaşırken izliyoruz. Kuklalarla 
şarkı söylüyor hatta ve hatta onlarla dans bile 
ediyor… 

Çevredeki insanların da ilgisini çeken bu yeni göste-
ri, böylece Lili'ye o anda farkında olmasa bile yeni 
bir iş olarak geri dönmüş oluyor. Kuklacı adam, 
soğukluğundan ve suratsız oluşundan ötürü Lili'nin 
yine kendi tabiriyle 'öfkeli adam', hakikâtte o da 
Lili'yi elinde bavulu köye geldiği ve onu gördüğü ilk 
andan beridir seviyor fakat bu adam Karakoç'un da 
deyişiyle ne yazık ki konuşmasını bilmiyor. II. 
Dünya Savaşı'nda ayağından yaralanana kadar çok 
ünlü bir dansçı olan, yalnız ca kuklalar vasıtasıyla 
Lili'yle konuşup, duygularını ona bu şekilde ifade 
edebilen yahut edebildiğini zanneden kuklacı 
adam, hâliyle hem Lili Marc'ı sevdiğinden hem de 
ayağının durumu dolayısıyla reddedileceğini 
düşündüğünden Lili'yi görmemezlikten geliyormuş 
gibi davranıp, ancak o arkasını vdöndüğü vakit 
gizlice onu izleyebiliyor. Hatta zaman zaman onun 
her şeye, herkese inanır hâlinden ötürü ona kızdığı 
ve kötü davrandığı bile oluyor. 

      Filmin sonlarında, Marc'ın evli olduğunu öğrenen 
Lili, tam karnavalı terk edecekken yine kuklaların 
sesiyle duraksıyor ve onlarla vedalaştığı sırada 
perdenin ardındaki kuklacı adamın farkına varıyor. 

Lili'nin masum rü'yâsından gerçeğe uyandığımız bu 
sahnede "- Bizi öpmeden mi gideceksin Lili?" sesleri 
âdeta kulaklarımıza çalınıyor. O anın akabinde 
çekip giden Lili, şiirdeki gibi "Çirkin adamın uzakla-
şıp yollarda yol oluşu"nu gördüğü vakit, dönüp geri 
geliyor. Gerçekten "Çirkin adamın güzel adam 
olduğu" son sahnede artık "Bu kuklaların kukla 
olmadığı besbelli" oluyor. 

      Lili (1953) hiç şüphesiz Lili'nin adımlarının bir iz 
sürücü hassasiyetiyle izlenmesini mecbur kılan bir 
film. Fakat daha önemlisi evvelinde muhakkak 
Karakoç'tan okunması lazım gelen bir şiirdir. Kara-
koç'tan okunması ve "yağdan kıl çekercesine 
inanış"ın halk arasındaki tabiri ile 'kocakarı 
inancı'nın bilhassa anlaşılması, öneminin farkına 
varılması için bir daha bir daha okunması gereken 
bir vasiyetnâme… Karakoç'un Lili'si bizlere görüldü-
ğü gibi sayfalar ve kareler boyunca birtakım sırları 
fısıldayıp durmakta, birtakım hayâtî noktalara belli 
belirsiz işaret etmekte… Umulur ki, Karakoç'un Lili' 
sini anl ayabiliriz… Yağdan kıl çekercesine inanan-
lardan ve yaşayanlardan olmak niyâzıyla… 

Kaynakça:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lili

Sezai Karakoç /Șahdamar, körfez, sesler 
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        Sinema sektörünün yıllar içerisindeki serüvenin-
de çok sayıda yetenekli aktör ve yönetmenin gelip 
geçtiğini söylemek mümkün. Ancak bunların ikisini 
de ustaca gerçekleştiren çok fazla isimden bahset-
mek zor.
İşte hem aktörlük hem de yönetmenliği ustaca icra 
eden, hatta kariyerine aktör olarak başlamasına 
rağmen yönetmenliğinin bunun önüne geçtiğini 
söyleyebileceğimiz efsane isimlerden birisi 31 Mayıs 
2020 tarihinde 90 yaşına girmiş olacak.
Bu efsane, 1930 yılında San Francisco’da doğan 
Clint Eastwood. CBS stüdyolarında küçük rollerden 
birisini kovaladığı sırada Rawhide dizisinin yapımcı-
sı Charles Marquis Warren tarafından ‘sende otan-
tik bir kovboy’ havası var denilerek keşfedilen 
Eastwood, aynı dizinin başrolünü 8 sezon boyunca 
Eric Fleming ile birlikte paylaştı. Dizinin ilk bölümü 9 
Ocak 1959, son bölümü ise 3 Eylül 1965 tarihinde 
yayınlandı. 30 ülkede yayınlanan western türünde-
ki bu dizi aynı zamanda Eastwood’a ‘Dolar Üçleme-
si’nin kapısını da araladı.
Dünya’da müthiş bir yankı uyandıran, spaghetti 
western türünün ortaya çıkmasını sağlayan; 
ülkemizde de Yeşilçam’da tiplemeleri ve müzikleri-
ne rastlayabileceğimiz ‘Dolar Üçlemesi’nin ilk filmi 
‘A Fistful of Dollars’ 1964 yılında, ‘For a Few Dollars 
More’ 1965 yılında, ‘The Good, the Bad and the 
Ugly’ ise 1966 yılında vizyona girdi. Bu filmler 
Eastwood’un yanı sıra yönetmen Sergio Leone ve 
filmin müziklerini hazırlayan Ennio Morricone’ye 
şöhret kazandırdı.
Eastwood 1971 yılında bu sefer kanunsuzluklara 
asla göz yummayan, gördüğü hataları doğrudan 
kendisi acımasızca cezalandıran Polis Müfettişi 
Harry Callahan olarak izleyenlerin karşısına çıktı. 

Dirty Harry filmi ile başlayan bu beş filmlik seri 1988 
yılında yayınlanan The Dead Pool ile sona erdi. 
Maço tavırları ile dikkat çeken ve punklardan nefret 
eden Harry, alışılmış polis tiplemesinin dışında bir 
tipin beyazperdeye yansımasını sağladı. Ülkemizde 
yayınlanan ve birçok hayranı bulunan Behzat Ç. 
tiplemesinin Harry Callahan’a benzediği söylenebi-
lir.
Başrolünde Eastwood’un yer aldığı ve hapishane-
den gerçek bir kaçış öyküsünü anlatan ‘Escape 
From Alcatraz’, hapishane filmlerine yeni bir soluk 
getirdi. IMDB listesinde zirvede bulunan meşhur 
‘The Shawshank Redemption’ filmini izlediğimizde 
‘Escape From Alcatraz’a benzer birçok sahnenin 
bulunduğunu görebiliriz.
Clint Eastwood’un hem yönetmen hem de başrol 
oyuncusu olarak kamera karşısına geçtiği 1992 
yapımı spaghetti western türündeki ‘Unforgiven’ 
filmi kendisi için önemli bir ilke sahne oldu. Akademi 
Ödülleri’nde toplam 4 Oscar kazanan bu film, 
Eastwood’a ise en iyi yönetmen ve en iyi film dalın-
da iki Oscar getirdi.
İlerleyen yıllarda çıtayı daha da yükselten Eastwo-
od, 2004 yapımı ‘Million Dollar Baby’ filminin hem 
yönetmeni, hem başrolü, hem de müziklerinin 
önemli bir kısmını yapan isim olarak izleyenlerin 
karşısına çıktı. 4 Oscar toplayan bu film, Eastwood’a 
yine en iyi yönetmen ve en iyi film Oscarlarını getir-
di.
Eastwood bunların yanı sıra ‘Unforgiven’ ve ‘Million 
Dollar Baby’ filmleri ile en iyi aktör, ‘Mystic River’ ve 
‘Letters From Iwo Jima’ filmleriyle en iyi yönetmen 
ve en iyi film, ‘American Sniper’ filmi ile en iyi film 
kategorilerinde Oscar Ödülü’ne aday gösterildi. 
1995 yılında Akademi Ödülleri kapsamında Irving G. 

Thalberg Onur Ödülü’nü kazandı. Son olarak 2018 
yılında 88 yaşındayken yönetmenliğini de yaptığı 
‘The Mule’ isimli filmde oynadı.2019 yılında ise 
Richard Jewell filminin yönetmenliğini yaptı. Yuka-
rıda sayılanların dışında ‘Changeling’, ‘Gran Torino’, 
‘J. Edgar’ ve ‘Sully’ yine Eastwood’un yönetmenliği-
ni yaptığı ve öne çıkan filmler olarak gösterilebilir.
Şimdiye kadarki 90 yıllık hayatına çok sayıda film 
sığdıran Eastwood’un şaşırtıcı bazı yönleri de var. 
Örneğin kendisi silah ateşlerken gözünü kırpmıyor. 
Gerçek hayatta hiç sigara içmemesi, atlara, köpek-
lere ve kedilere alerjisi olması rollerine bakınca biraz 
ironik gibi. Ayrıca küçüklüğünden beri piyano 
çalıyor. New York’un ünlü sahnesi Carnegie Hall’da 
‘After Hours’ isimli bir eseri çalmış. Filmlerinin gene-
linde tam bir ağır abi havası ve karizma hakim. 75 
yaşında kazandığı en iyi yönetmen Oscar’ı ile bu 
alanda en eskisi. Ödül aldığı bu Oscar törenlerinden 
ilkinde 84 ikincisinde ise 96 yaşında olan annesi 
Ruth’u onore etmesi ise hayırlı bir evlat olduğunu 
bizlere gösteriyor.
Yan rollerle başlayan kariyerinde hem harika bir 
oyuncu, hem harika bir yönetmen, bazen de filmle-
rin müziklerini yapan efsane bir sanatçı olarak 
bugünlere gelen Eastwood için oyuncuların kapasi-
telerini üst noktalara çekme konusunda en iyi 
yönetmenlerden birisi denilebilir. Her yönüyle 
Hollywood’da büyük bir saygı gören Eastwood’un 
tepki çektiği tek nokta Trump destekçiliğiydi. 
Kendisinin bu düşüncesinden vazgeçerek 2020 
seçimlerinde Mike Bloomberg’ü destekleyeceğini 
açıkladığını da ekleyelim. Bu yazıyı okuduktan 
sonra Gorillaz’ın Clint Eastwood şarkısını dinlemek 
iyi gidebilir.

Ömer Çiçek omergs91@gmail.com

Başarılı Bir
Sinema Adamı: 
Clint Eastwood
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Maşukiye - Kocaeli 2016

İl Ormanı Tabiat Parkı 2010

Sekapark - İzmit 2017

Gölpark Serdivan 2012

Serdivan 2018

Donatım Park  Adapazarı 2017
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TIP DÜNYASI KÜRESEL YALAN HABER
SALGINI KARŞISINDA ÇARESİZ
      İnsanlık tarihinde örnekleri olsa da modern çağda 
insanın bu denli kısa bir sürede küresel ve ön kestiri-
mi belirsiz bir kriz ile karşı karşıya gelmesine ilk kez 
şahit oluyoruz. Modern bireyin zihni kategorisi, 
tarih okumaları COVİD-19 pandemisinin üzerine 
birçok farklı konularda yazıldı, gelecek yıllarda da 
yazılmaya devam edecek. Ancak bu satırlar doğru-
dan korona virüsü hakkında değil, hayatın her 
anında önemli olan, ancak içerisinde yaşadığımız 
kriz zamanlarındaki gibi durumlarda hayati anlam 
kazanan doğru haber, doğru bilgi üzerine olacak. 
Hakikat sonrası bir çağda yaşadığımız muhakkak. 
Tek bir hakikatin peşine gitmekten çok, işimize 
yarayanı hakikat olarak sunup kitlelerin peşimizden 
gelmesini istiyoruz. Sosyal medyada bir gazeteci bir 
kurum hakkında iddiada bulunuyor (binlerce 
beğeni, retweet gibi etkileşim alıyor), ve kurumun 
başındaki kişi iddianın olduğu paylaşıma doğrudan 
cevap veriyor (onlarca etkileşimi geçemiyor) ama 
gazeteci ne bir özür diliyor ne de paylaşımını siliyor. 
Gerçi paylaşımını silip, özür dilese ne olacak ki? 
Yalan iddianın ekran görüntüsü bayrak yarışı gibi  

arkasına bakılmadan alınıp sosyal medya sitelerin-
de dolaştırılmaya başlandı bile. Whatsapp’a düşen 
resimleri, tam bakmadan, gelişine Hami Mandıralı 
sertliğiyle diğer Whatsapp gruplarının ağları ile 
buluşturan paylaşım bağımlıları, başka bir müstakil 
yazının konusu olsa da, aynı yalan haberin aynı 
Whatsapp grubunda onlarca kez paylaşılmasına ne 
demeli?
Yalan haber dolaşımında iki tür karşımıza çıkıyor. 
Birincisi, kendi lehinde ya da karşı olunan kişi, 
kurum, görüş aleyhindeki haber türü.  Bu türde 
haberin kaynağına ve güvenilirliğine bakılmaksızın 
kendi hakikatine destek amacı ile paylaşımlar 
yapılırken, ikinci türde ise “faydalı bilgi” niyeti ile 
paylaşılan yalan haberler bulunmaktadır.
Konuşanın Bilim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu 
belirtilen ama aslında Ahmet Rasim Durak adlı bir 
vatandaşın sarımsak, süt, zencefil karışımlı değerli 
korona virüs formülünü anlattığı videosunun, 
bulunduğum Whatsapp gruplarından birine dört 
defa gönderildiğini fark ettim. Belirli aralıklarla 
sildiğim için toplam sayıyı hesaplayamadım. 

Virüsün sumakla tedavi videosunun da benzer 
trafiği yaşadığını söyleyebilirim. 
Bilginin çok hızlı bir şekilde üretildiği ve yayıldığı 
internet çağında, içerisinde mensubu olarak bulun-
duğumuz enformasyon toplumunda bir haberin 
bize ulaştığında ve bizden başkalarına aktarılacağı 
durumlarda çok daha hassas olmak artık kaçınılmaz 
bir sorumluluğu gerektiriyor. Bir haber bize geldi-
ğinde teyit edilmiş, kaynağı güvenilir bir bilgi / 
belge olup olmadığını kontrol etmeli, şayet haberin 
doğruluğu kesinse paylaşacağım kişi(ler) için faydalı 
mı diye kendimize sormalıyız.
İnternet dünyasında bilginin önüne kesin ifadesinin 
eklenmesi yalan haberi doğru hale getirmez.Kesin 
Bilgi: ‘Mucize doktor’ dizisinin müdavimi, Nobel 
ödüllü birçok uzmanı da Instagram’dan takip 
ederek irtibatları süren bir arkadaşımın söylediğine 
göre korona virüsünün ilacı mısır ekmeğiymiş. Ama 
Karadeniz lobisi mısır unu stoklarını düşünerek bu 
bilgiyi Dünya Sağlık Örgütü’nden saklıyormuş.

3 ADIM

KORONA

DÜNYANIN ÖBÜR UCU

YALAN HABER
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Osman Ateş gezenvegulenadam

    

      Dünyayı etkisi altına alan ve ne yazık ki ülkemiz-
de de hayatı durma noktasına getiren korona salgı-
nının hâkim olduğu şu günlerde, olması gerektiği 
üzere seyahatlerime ara verdim ve izolasyon halin-
deyim. Evlere kapandığımız şu kara günlerin bir an 
önce tarih olması temennisiyle, hayatın normale 
döndüğü zamanlarda rotanıza koymanızı şiddetle 
tavsiye edeceğim ülkemizin incisi, güzel hatlar 
diyarı Kapadokya macerasıyla gelmek istiyorum 
huzurunuza.
Benim için sıradanlaşan fakat kimi gezgin adayları-
nın hala çekimser davrandığı yine bir otostop 
macerası bu aslında. Sakarya’dan 3 kafadar, bir 
akşam ani kararla yola koyuluyoruz. İstikametimiz 
Antalya, Mersin ve Adana kordonundan sonra 
Kapadokya’ya ulaşmak ve eşsiz doğa harikalarının 
göbeğinde kamp yapmak. 

Üzülerek saatlerce otostopta beklediğimizi söyle-
yemeyeceğim, çünkü şansımız yine yaver gitti ve 
tek atışta 45lik yolcu otobüsü ile Antalya’ya kadar 
duraksamadan gittik. Bu tablo bana yabancı 
olmasa da kimilerine ilginç gelebilir. Her zaman 
söylediğim gibi çantanızı hazırlayın ve yola çıkın, 
merak etmeyin yarı yolda kalmazsınız. 
Antalya-Mersin-Adana üçlüsünü bitirip unutulmaz 
hatıralar biriktirdikten sonra Adana’dan yola koyul-
duk. İlk parmak kaldırışımızda Urfalı bir amca ile 
Pozantı’ya kadar geldik. Daha sonra Mersinden 
okul için gelen iki üniversiteli arkadaş ile de 
Niğde’ye aksaklık yaşamadan varmış olduk.  Tam 
arabadan inmiş bir taş üzerinde ayakkabı bağcıkla-
rımı sağlamlaştırıyordum ki arkadaşlar, Osman 
acele et araba durdu Nevşehir’e gidiyoruz dediler. 
İneli daha 10 sn. bile olmayan bu süre zarfında, lüks 

kategorilerine dâhil edilecek model olan son aracı-
mızı da durdurmuş oluyorduk böylelikle. Sanırım 
bu süre, farkında olmadan otostoptaki rekorum 
olarak kayıtlara geçti.
Kendisi avukat olan Emre abi ve kuzeni Devrim abi 
ile Kapadokya yoluna koyulmuştuk bile. Otostopta 
en sevdiğim olay, farklı kimliklerin arabasına misa-
fir olmaktır. Bu arabada bir bilgisayar mühendisi 
adayı olarak, avukatla sohbet etme imkânı 
bulmuştum. Böyle olduğu zamanlarda, hem yol 
çok çabuk bitiyor hem de bilmediğiniz konular 
hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Biraz da 
meraklı olduğumu anlayınca, o zaman sizi gezdire 
gezdire götürelim dediler ve önce Derinkuyu 
ilçesinde bulunan Kültür Parktaki Ortadoğu’nun en 
büyük Atatürk heykelini gösterdiler. Daha sonra 
antik çağlara uzanan mağara yaşamlarını ve Roma 

NEVŞEHİR
KAPADOKYA 
Türkiyenin İncisi, Güzel
Hatlar Diyarı

Nevşehir
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tarihinden kalma kiliseleri gezdirdiler. Yol boyu 
yemek ve çeşitli ikramları ile de gün batmadan 
Uçhisar’a bıraktılar ve ayrıldık.
Bu sefer yolculuk bölümünü bilerek uzun tuttum ki, 
otostopla veya şahsi araçla gitmeye karar kıldığı-
nızda, ana hedef Kapadokya dahi olsa, yol üzerinde 
onlarca güzelliğin bulunduğunu bir köşeye not 
edinin istedim. Özellikle otostopla gezmekteki 
amacın sadece yol masrafından kurtulmaktan 
ibaret olmadığını, farklı deneyimler ve bilgiler 
edindiğimi, yola çıkış amacım Kapadokya’da kamp 
yapmak iken, yolun “Her hangi bir işin olduğunda 
arayabilirsin ve danışabilirsin kardeşim.” diyen 
birisini kazandığımı söylemekti.
Yolculuğu burada noktalayalım ve tarihi 60 milyon 
yıl öncesine uzanan güzel hatlar diyarı Kapadok-
ya’ya gelelim. 
İlk gecemizde çadırlarımızı Uçhisar Kalesinin yakın-
larındaki bir peribacasının içerisine kuruyoruz. 
Hava soğuk ve sert olmasına rağmen içerisi gayet 
korunaklı. Gözlerimizi kapatıp hayallere daldığımız-
da bile sabahın ilk ışıklarında bu unutulmaz manza-
rayla karşılaşacağımızı hayal edememiştik. Böyle-
sine bir güzellik hele ki ülkemiz sınırları içerinde 
olunca, şahit olamazsanız gerçekten çok yazık 
etmiş olursunuz. Yarı uykulu yarı uyanıklık mah-
murluğuyla izlediğim peribacaları ve balonların 
manzarasını hafızamın en güzel köşesine kaydedi-
yorum.
Çantamdaki yol azıklarımı çıkarıp kendime güzel 
bir sandviç hazırlıyor,  179 metre uzunluğuyla 
dünyanın ilk doğal gökdeleni olma özelliğine sahip 
Uçhisar Kalesi manzarasına karşı kahvaltımı 
yapıyorum. Çevresi ise yüzlerce peribacası ile çevri-
li. Tarihte ilk, Hititler zamanında kullanıldığı bilinen 
kale, sahip olduğu stratejik konumu nedeniyle de 
medeniyetler tarafından büyük önem arz etmiş. 
Pers Kral yolu ve İpek Yolu güzergâhı üzerinde 
bulunduğu için de krallar tarafından her zaman 

hâkim olma arzusunu perçinlemiş. 
Söylenenlere göre bölgenin tarihi “ilk insanlara” 
kadar uzanırken, Peribacalarının oluşumu ise 60 
milyon yıl öncesine dayanıyor. Çevresindeki Güllü 
Dağ, Hasan Dağı ve Erciyes Dağlarının lavları ve 
küllerinin zaman içerisinde aşınması ile bu doğa 
harikası meydana geliyor. Rüzgâr ve yağmur 
sularının aşındırarak oluşturduğu yüzlerce hatta 
binlerce peribacası var burada.
 UNESCO’nun dünya mirasında da yer alan Kapa-
dokya’nın bir de güzelleri var. Ürgüp’teki Üç Güzel-
ler. Sıra dışı güzellikleriyle efsanelere bile konu olan 
bu Üç Güzeller, her turistin uğrak noktası. Ve yılda 
3 milyondan fazla turisti de kendine çekiyor. Hal 
böyle olunca biz de görmeden gidemezdik. 
Her yer peribacası olduğu için yürüyerek gezmek 
isteyeceğiniz bir yer Kapadokya. Üç Güzellerden 
ayrılıp yola koyuluyoruz ve Göreme Açık Hava 
Müzesine geliyoruz. Kapadokya’ya gelindiğinde 
gelinmesi gereken ilk yerler arasında burası. Aslın-
da nereye giderseniz gidin her yer açık hava müzesi 
ama buranın Hristiyanlık tarihi için ayrı bir önemi 
var. Hristiyanlığın ilk yıllarında çok tanrılı inanışlar 
vardı ve Hristiyanlığı seçenler büyük baskı altın-
daydılar. Bu zulüm ve baskıdan kaçmak için 
inananlar bu bölgeye sığındılar. Buradaki peribaca-
larında ve yer altı mağaralarında yaşamaya başla-
yıp burada bir medeniyet kurdular. İçerisinde 
şapeller, kiliseler, evler, okullar ve insanların hayat-
larını idame ettirdikleri bölümler yer alan binlerce 
yıllık tarihi ve yaşananları bugüne aktaran bu 
eserler hakikaten görülmeye değer.
Kapadokya hem coğrafya hem sanat tarihi hem de 
dinsel tarihi açısından oldukça önemli bir bölge. 
Emin olun ki bu taşların, mağaraların arasında 
bilinenler kadar gizli kalmış ve bilinmeyenler de 
var. 
Tabi bu kadar güzelliğinden bahsederken, bize 
armağan edilmiş bu eşsiz güzelliğe ne kadar sahip 

çıkıyor kıymetini biliyor ve koruyoruz bana göre bir 
muamma. Turistlerin ilgisini çeken bölgelere 
ihtimam gösterirken, doğal halinde kalan yerler ise 
kaderine mahkûm edilmiş durumda. Kıymet 
bilmez kişiler ne yazık ki hala zarar vermeye devam 
ediyor. Bir arkadaş vasıtasıyla tanıştığımız bir kafe 
sahibi ise, mekânını daha da büyütmek için periba-
casının içerisini milim milim kazıyor. Bir masa daha 
koymak için yaptığı şeyi eleştirsek de, canımı acıtan 
buna vicdanının izin vermesi. Daha ise rant uğruna 
bunlara göz yumulması…
Güzellikler abidesi olan Kapadokya tabi ki sadece 
peribacalarından ibaret değil. Ortasından tüm 
ihtişamıyla Kızılırmak geçen Avanos ve tarihi doku-
nun en iyi korunduğu yerlerden birisi olup 1924 
yılına kadar Türklerin ve Rumların iç içe yaşadığı 
Mustafapaşa Köyü de var. 700 tane taş konağın 
olduğu bu köyde tarihi kiliseler ve camiler hala 
ayakta ve ziyarete açık. Avanos’a kadar gelmişken 
ufak hediyelik eşyalardan almayı ve meşhur testi 
kebabını da yemeyi ihmal etmiyoruz. 
Kapadokya’yı 3 gün boyunca doya doya gezdik ve 
yaşadık. En uç noktalara kadar çıkıp eşsiz manzara-
nın keyfini yaşadık. Tek eksiğimiz balona bineme-
mek oldu, çünkü çok pahalıydı. Kısmet değilmiş…
Gün sonuna yaklaşırken de çantalarımızı sırtlandık 
ve vakit kaybetmeden Kapadokya’nın en güzel gün 
batımı manzarasını izlemek için Kızılçukur Vadisine 
geldik. Konum olarak Ürgüp, Göreme ve Çavuşin’in 
ortasında bulunan bu vadiye giriş ücretli ve müze 
kart geçmiyor ama hiç problem değil emin olun 
buna değiyor.  Gündüzün yorgunluğunu atmak için 
ayaklarımızı uzatıyor ve anın tadını çıkarıyoruz. 
Kızılçukur Vadisinde yapmanız gereken tek şey, 
güneşin batış anını saniye saniye izleyip anın tadını 
çıkarmak. Özellikle sabah Erciyes Dağının ardından 
güneşin doğuşunu izleyip, batışını da bu vadiden 
izlemek gününüzü hafızalarınızda ölümsüz kılacak-
tır. 

Kapadokya



Beş Farklı Etkinlik

Koronavirüs sürecinde çocuklara yönelik etkinliklerini online olarak sürdüren 
Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, Ramazan ayına özel etkinliklerle çocuk-
larla buluşmaya devam ediyor. Origami Günlüğü, Çorap Oyuncak Günlüğü, 
Geleneksel Türk Sanatları Günlüğü, Çağdaş Türk Sanatları Günlüğü ve Hadis 
Günlüğü başlıklarıyla beş farklı etkinlik her gün Serdivan Çocuk 
Akademisi sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Etkinlikleri Instagram, 
Facebook ve Twitter’dan takip eden aileler ve çocuklar paylaşılan etkinlikleri 
evlerinde uygulama fırsatı buluyorlar. 

Hadislerle Öğreniyorlar

Etkinlikler arasında yer alan ve her gün farklı hadislerin paylaşıldığı Hadis 
Günlüğü’nde çocuklar hem öğreniyor hem de öğrendikleri hadisleri uyguluyor-
lar. Arkadaşlığa, iyiliğe, yardımlaşmaya 

ve güzel davranışlara teşvik eden hadisler çocuklarla paylaşılıyor ve bu hadisler 
çerçevesinde uygulamaları isteniyor. 

Ramazan Boyunca Devam Edecek

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi sosyal medya hesapları üzerinden 
gerçekleşen etkinlikler Ramazan ayı boyunca devam edecek. Hesapları takip 
eden aileler ve çocuklar #evdeöğreniyorum etiketiyle yapmış oldukları uygula-
malar paylaşabilecekler. 

Serdivan Belediyesi’nden Çocuklara Etkinlikler
Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, Ramazan ayı boyunca çocukların vakitlerini güzel geçirmeleri için çeşitli etkinlikler hazırladı. Beş farklı başlık altında hazırlanan 
etkinlikler Serdivan Çocuk Akademisi’nin sosyal medya hesaplarından çocuklarla paylaşılıyor. Gazeteden Tarihe Bakış

-
-
-
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Beş Farklı Etkinlik

Koronavirüs sürecinde çocuklara yönelik etkinliklerini online olarak sürdüren 
Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, Ramazan ayına özel etkinliklerle çocuk-
larla buluşmaya devam ediyor. Origami Günlüğü, Çorap Oyuncak Günlüğü, 
Geleneksel Türk Sanatları Günlüğü, Çağdaş Türk Sanatları Günlüğü ve Hadis 
Günlüğü başlıklarıyla beş farklı etkinlik her gün Serdivan Çocuk Akademisi 
sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Etkinlikleri Instagram, Facebook ve 
Twitter’dan takip eden aileler ve çocuklar paylaşılan etkinlikleri evlerinde uygu-
lama fırsatı buluyorlar. 

Hadislerle Öğreniyorlar

Etkinlikler arasında yer alan ve her gün farklı hadislerin paylaşıldığı Hadis 
Günlüğü’nde çocuklar hem öğreniyor hem de öğrendikleri hadisleri uyguluyor-
lar. Arkadaşlığa, iyiliğe, yardımlaşmaya 

ve güzel davranışlara teşvik eden hadisler çocuklarla paylaşılıyor ve bu hadisler 
çerçevesinde uygulamaları isteniyor. 

Ramazan Boyunca Devam Edecek

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi sosyal medya hesapları üzerinden 
gerçekleşen etkinlikler Ramazan ayı boyunca devam edecek. Hesapları takip 
eden aileler ve çocuklar #evdeöğreniyorum etiketiyle yapmış oldukları uygu-
lamalar paylaşabilecekler. 

Serdivan Belediyesi’nden Çocuklara Etkinlikler
Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, Ramazan ayı boyunca çocukların vakitlerini güzel geçirmeleri için çeşitli etkinlikler hazırladı. Beş farklı başlık altında hazırlanan 
etkinlikler Serdivan Çocuk Akademisi’nin sosyal medya hesaplarından çocuklarla paylaşılıyor. 
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Oruç, ruhun sesi gelir her yıl

Gümüş topuklarını dokundurur kalbimize

Vücut dönmeğe başlar bir tapınağa kurban gibi

Yapılır örtülür uçurumları yakan dualardan

Ten ruhun avuçlarının içinde

Hilkat günlerinin yeniden oluşun terlerini döker

İnsan gecesini değiştirir gündüzüne erer

Bir mevsime döndürür zamanı hiç değişmeyen

İnsanın olma vaktidir bu erme fırsatı

Ruh emzirir anne gibi yeri göğü fecri

Yeni bir insan gelip nöbete duracaktır

Eskisi çürümüş bir heykel gibi devrildiğinden

Ey oruç, diriltici rüzgâr, İslam baharı

Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından

Kevser içir, âbıhayat boşalt kristal bardağından

Susamış ufuklara insan kalbinin ufuklarına
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