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Sanat4s 26s Dur, Bak ve Yorumla
Ayşenur Tafo Siz de Serdivan Ajans’ta yazabilirsiniz.

Dur, Bak ve Yorumla köşemizde 
gördüğünüz fotoğrafları, kendi fikir ve 
duygu dünyanızı yansıtacak şekilde 
yorumlayıp bize gönderebilirsiniz.

 

Botanik

Tarihler 1982’yi gösterdiğinde Roger 
Garaudy’nin ikinci doğumu, yani İslam’a 
girişi gerçekleşir. Bunun biraz öncesine 
gittiğimizde, İsrail’in Lübran’ı işgali 
esnasında Le Monde’de yazıdığı tam 
sayfalık zehir zemberek yazısı çıkar 
karşımıza.

Bu yazıda tarih boyunca bütün dünyada 
gözlenen savaş biçimlerini, öne çıkan 
özelliklerini ve savaşlarla ölümler arasın-
daki ilişkileri mercek altına alacağım.

Sanattaki gerilim ile çatışma arasındaki 
farkı, süre olarak; sürekli/süreksiz, kalıcı 
/geçici, konum olarak; teorik/pratik, 
nitelik olarak; kuvve/fiil, hareket olarak; 
kök/yüzey olarak ayırırsak daha belirgin
kılabiliriz.

Serdivan Ajans'ın 48. sayısında bu sayfayı 
botaniğin renkli ve mucizevi güzellikle-
riyle canlandırmak istedim. Baharı kokla-
dığımız bu güzel aylara bir merhaba 
yazısı oldu bu sayfalar... Keyifli okumalar.

KI
RKSEKİZİNCİ SAYI

Resim, arkeoloji, müzecilik ve sanat eğitimi 
gibi kültür-sanat alanına önemli katkılar 
sunmuş bir isim:
Osman Hamdi Bey
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     20. yüzyılın en önemli filozoflarından biri olarak kabul edilir. Müslüman 
Fransız düşünür. Dönemin Komünist Partisinin en önemli siyasi aktörlerinden 
ve daha da önemlisi ideologlarından biri. Dünyanın en önemli liderleri tarafın-
dan büyük taltiflerle kabul edilen bir kişi. Yazdığı her eserin peynir ekmek gibi 
kapışıldığı bir düşünür. Elliden fazla kitap yazmış, eserleri onlarca dile çevril-
miş, , sayısız makale neşretmiş biri. Hem felsefeci, hem estetikçi, hem yazar, 
hem şair, hem üniversite hocası, hem siyasetçi; batının Müslüman yüzü Roger 
Garaudy. 

1913’de işçi ve fakir bir ailenin çocuğu olarak Marsilya’da doğar. Kendisi ailesi-
nin Hristiyan olmadığını, ateist-kominist olduğunu söyler. 1933’de Komünist 
Parti’ye girer ve kısa sayılabilecek bir sürede yükselir. Bir yandan da felsefe 
eğitimini sürdürür. Daha sonra Felsefe’de öğretim görevlisi olur. Marksist 
düşüncenin ateşli savunucularındandır. 1939’da askere alınınca, Vichy hükü-
metinin Kuzey Afrika’daki kamplarına sürgün edilir. Fransa’daki Vichy rejimine 
karşı takındığı sert tavır dolayısıyla idama mahkum edilir. Fakat Müslüman 
askerler kendisini kurşuna dizmeyi reddeder. Burada Garaudy’nin İslam’a karşı 
bir sempatisi başlar. 1952’de Sorbonne Üniversitesi’nde edebiyat dalında, 1954 
yılında da SSCB Bilimler Akademisi’de doktor ünvanı alır. Fransa meclisinde 
milletvekilliği, meclis başkan yardımcılığı ve senatör olarak görev yapar. 
Üniversitede de profesör olmuştur. 1956’ya geldiğimizde, karşımızda Komü-

nist Parti’de Siyasi Büro Şefliğine kadar yükselmiş bir düşünür vardır.

Marksisizm üzerinde yoğun çalışmalar yapar. Küba’da Fidel Castro ile görüşür 
ve Küba’daki yeni eğitim sisteminin felsefi alt yapısını oluşturması istenir. 
Hareketli bir hayatı vardır Roger Garaudy’nin. Kaddafi ile görüşür, J. Paul 
Sartre ile felsefi sohbetler yapar, Stalin ile ailecek görüşür, kitaplar neşreder, tv 
ve gazetelere sürekli demeçler verir, üniversitede derslerine devam eder ve bir 
yandan da partideki çalışmaları sürer. Stalin’den Mao’suna kadar astığı astık, 
kestiği kestik Kömünist diktatörler bile onunla görüşmek için can atar. 1970’e 
geldiğimizde Sovyetlerin Prag’ı işgaline Garaudy yüksek sesle itiraz eder ve 
Komünist Parti’den ihraç edilir.

Roger Garaudy, eşitsizliği, sömürüyü çocuk yaşta yaşayıp isyan etmiş biri. 
Üniversitenin felsefe bölümünde okurken Komünist Gençlik Kulubünün yetki-
lisine gidip “ben hristiyanım ve size katışmak istiyorum” demesi biraz bundan. 
Komünizmin insanlar arası eşitliği savunması iddiasına kapılmıştır. Aynı 
zamanda bir idealist. Ama delicesine. Fransadaki saygın gazete, radyo ve 
televizyonların Roger Garaudy’i yayınlarına çıkarmak, yazdırmak, konuştur-
mak için can attıkları, ağzından birkaç cümle de olsa demeç almak için kıvran-
dıkları söylenir.

Yusuf Temizcan y.temizcan@gmail.com

İdealin “Gerçek”ten Daha Anlamlı
Olduğuna İnanan Adam:

ROGER
GARAUDY
“İslamı seçmek çağı seçmektir. Çünkü İslamiyet
bu çağın yegane dinidir. Çağın ümididir.”
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Dokunma Siyonistlere

Garaudy eserlerinde estetik mülahazalar yapar. 
Buna önemli bir yer ayırır. Ayrıca zengin ile fakir 
arasında açılan uçurumu değerlendirir, çözümler 
üretmeye çalışır. 1966’da kendisine linç kampayası 
başlatılmasını sağlayacak “İsrail, Mitler ve Terör” 
kitabını yayınlar. Kitapta siyonist politikaları sert 
bir dil ile eleştirmektedir. Bu eleştiri Yahudi Lobisi-
nin canını fazlasıyla sıkar ve Garaudy aleyhinde 
kampayalar başlatılır. Garaudy’nin kitaplarını 
basan Fransa’nın en prestijli yayınevlerine tehdit-
ler gelir, ‘Amerika’da çıkan kitapların yayın hakları-
nı aldırtmayız’ gibi. Yayınevinin camlarını kırmak 
müdürünü epeyce hırpalamak gibi adice saldırılara 
girişir siyonistler.

Tarihler 1982’yi gösterdiğinde Roger Garaudy’nin 
ikinci doğumu, yani İslam’a girişi gerçekleşir. 
Bunun biraz öncesine gittiğimizde, İsrail’in Lübran’ı 
işgali esnasında Le Monde’de yazıdığı tam sayfalık 
zehir zemberek yazısı çıkar karşımıza. “İki tane 
Yahudi öldürüldü diye 20 bin Filistinliyi nasıl öldü-
rürsünüz!?” diye sorarak milyonları peşine takar ve 
başına gelmedik kalmaz. Fransız medyasına da 
hakim olan siyonistler iyice sinirlenerek daha ciddi 
bir linç çalışması başlatır. Hiçbir gazetede yazma 
imkanı bulamaz, radyolarda konuşturmazlar ve 
tvlere çıkartmazlar. Büyük bir ambargo başlar 
Garaudy’ye, ama o doğru bildiğini yüksek sesle 
söyleme cesaretinden vazgeçmez.

Batı tipi gelişmenin eleştirisini yapar. Ona göre bu 

gelişme insanın, insanî boyutlarını buduyor, onu 
izah yüceliğinden uzaklaştırıyor ve onda cemaat 
halinde yaşama düşüncesini öldürüyor. Batı ilim ve 
teknik ile hikmet arasına yüksek bir set çekiyor. 
Garaudy’e göre batı tipi ilerleme, emperyalizmi, 
savaşları ve öldürücü dahili buhranları doğuran 
kapitalizmi, halkına işkence eden ve üçüncü dünya 
milletlerini sömüren korkunç bir hakimiyet ile 
silahlanma yarışına giren sistemi doğurdu. 

O hem antisemitizm ile mücadele etti hem de 
siyonizm ile. Geniş bakış açısına sahip oldu ve 
Müslüman öznenin varoluşsal sancısını çekti. 
Kitaplarını Türkçe’ye çeviren ve kendisiyle görüşen 
Cemal Aydın, onun için “fikren yerini dolduracak 
çok kişi var, ancak eylem olarak onun kadar cesur 
adam malesef göremiyorum” der. 

Yeni Bir İslam mı Türetti?

Yeni bir İslam türettiğine dair eleştiriler olduğunu 
söyleyelim. Yakılmasını vasiyet etmesi herkesin 
kafasını karıştırdıysa da, yaşadığı cesur hayat, 
siyonizm ile olan mücadelesi ve İslam’ı yücelten 
tavırları kendisini sevmemiz için yeterli diye düşü-
nüyorum. Müslümanlardan yükselen eleştirilere 
karşı şunu demiştir, “benim kitabım Müslümanlar 
için değildir. Bunu Müslümanlara akıl vermek için 
değil, kendi vatandaşlarıma İslam’ı duyurmak için 
yazdım. Bu bakımdan da İslam bizim geleceğimiz-
dir.” Kendisine “çok değiştiniz” diyenlere “kişinin 
değişmesi varlığını devam ettirmenin bir gereği-
dir” demiş ve eklemiştir “ancak aranan doğru 

bulunmuşsa, o zaman değişme başkalaşma değil 
bulunan doğruda derinleşme olacaktır.”

“Şahsi tecrübemin ışığında fikrimi söyleyecek 
olursam; diyebilirim ki, benim en çok peşinde oldu-
ğum şey, akıl ile vicdanın bütünleştiği ve buluştu-
ğu noktaya ulaşmaktı. Üstün sanat ve şiirle 
toplum hakkındaki inançlarımı dile getirmek 
istiyordum. Allah’a şükürler olsun ki, İslam saye-
sinde, onları birleştirme imkanı bana nasip oldu.” 
Bu sözleri ile Garaudy, İslam’ın kendi zihin dünya-
sındaki yerini açıklar. Ayrıca “özgürlük, her türlü 
yabancılaşmanın dışında kalabilmektir” gibi enfes 
bir sözü vardır.

Garaudy 1982’de Müslüman oluncaya kadar Türki-
ye’de sol kesim kendisinden 12 eser çevirir. TÜYAP 
kitap fuarının ilk yılında onur konuğudur Garaudy. 
Müslümanlığını ilan edinceye kadar kendisini 
bağrına basan solcularımız o andan itibaren kendi-
sinden yüzçevirir ve bir daha ilgilenmez.

“İslam, çağları arkasından sürükleyen bir dindir. 
Diğer dinler ise, çağların arkasında sürüklendi.” 
“İsterim ki, bunca mücadelenin, düşüşün ve yanlı-
şın, umudun ve kardeşçe buluşmaların bana 
kazandırdıkları gömülüp gitmesin.” Ömrünün son 
demlerinde söylenmiş bir sözüdür. Allah taksiratını 
affetsin, ona da, bize de rahmetiyle muamele 
etsin.
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1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e 
gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının 
atölyelerinde çıraklık yaparak iyi de bir resim eğitimi aldı.
1869 yılında Bağdat Yabancı İşler Müdürlüğü'ne atandı. 1871'de 
İstanbul'a geri dönünce sarayda çalıştı. 1881'de Müze-i Hümayun 
(İmparatorluk Müzesi)'a atandı. Bu görevi ile Türk müzeciliğinin 
parlak dönemleri başladı. 1883 yılında Güzel Sanatlar Akademisi 
Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi'ni ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni 
kurdu ve müdürlüklerini üstlendi.
Osman Hamdi Bey, Nemrut Dağı, Lagina ve Sayda'da arkeolojik 
kazılar gerçekleştirdi. Sayda'da yaptığı kazılarda bulduğu, arkeoloji 
dünyasının başyapıtlarından sayılan, aralarında İskender Lahiti'nin 
de bulunduğu bir takım antik eserler çıkardı. Burada bulunan 
eserler bugün Osman Hamdi Bey'in bulmuş olduğu birçok eser gibi, 
kendisinin temellerini attırdığı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergi-
lenmektedir.

Sanat Üslubu

Bir kültür ve sanat adamı olarak tanımlanan Osman Hamdi Bey için 
resim sanatı yaşamı boyunca daha fazla zaman ayırıp ilerletmek 
istediği bir tutku olmuştur. Paris’te aldığı sanat eğitiminin ardından 
çoğunlukla Avrupa başkentlerinde düzenlenen başlıca sergilere 
resim gönderen Osman Hamdi Bey’in eserlerine, oryantalizm başta 
olmak üzere özellikle Paris sanat çevrelerinde egemen olan beğeni 
ve eğilimleri yansımıştır. Sanatçı anıtsal boyuttaki figür çalışmala-
rıyla Türk Resmi ’ne yeni bir soluk getirmiştir.
Ayrıntıları büyük bir titizlikle işlediği oryantalist tuvalleri için çoğu 
kez fotoğraflardan, kendi koleksiyonunda ya da Müze-i Hümayun 
koleksiyonlarında yer alan nesnelerden, 1873 Viyana Sergisi için 
hazırlanmasında görev aldığı Elbise-i Osmani ’de yer alan giysiler-
den yararlanmıştır. Resimlerindeki erkek figürleri için çoğu zaman 
farklı giysiler içinde poz verdiği kendi fotoğraflarından yararlanmış, 
kimi zaman da oğlu ya da yeğeni gibi yakın çevresinden insanları 
model alarak kullanmıştır.
Sanatçı, 1906’nın 1 Mayıs günü Paris Grand Palais’de açılan, Fransız 
Sanatçılar Derneği’nin düzenlediği Salon sergisine katılmış. Fransız-
ca adı “L’homme aux Tortues” (Kaplumbağalı Adam), sergiye ait 
katalogların birindeyse İngilizce adı kısaca “Tortoises” (Kaplumba-
ğalar) olarak verilen resim Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa 
Terbiyecisi” olarak tanınmış olan eseridir. 

Tanzimat Dönemi’nin
Yetiştirdiği Bir Osmanlı Aydını:

Osman Hamdi Bey
Resim, arkeoloji, müzecilik, sanat eğitimi gibi 
kültür-sanat yaşamının farklı alanlarında, bir ömre 
ancak sığdırılabilecek zenginlikte ve çeşitlilikte 
katkılar yapmış bir kişilik…

(Resim 2) Osman Hamdi Bey Şövalesi,
Pera Müzesi Osman Hamdi Bey Sergisi

 (Resim 4)
Kaplumbağa Terbiyecisi Osman Hamdi Bey -1906

Tuval üstüne yağlıboya,221.5 x 120 cm

(Resim 2) Osman Hamdi Bey 

(Resim 3)
İki Müzisyen Kız, Osman Hamdi Bey,

1880 Tuval üstüne yağlıboya, 58 x 39 cm



Osman Hamdi Bey, resmin yapılışından 37 yıl önce Bağdat’tayken babasına 
yazdığı bir mektupta ‘Tour de Monde dergisinin eline geçen sayısını zevkle 
okuduğunu’ belirterek teşekkür eder. Derginin ilgili sayısında Aimé Humbert 
adındaki İsviçreli diplomatın Japonya’da gördüklerini anlattığı bir makalesi de 
yer almakta, genellikle Koreli olduğu belirtilen kaplumbağa terbiyecilerinden 
söz edilmektedir. Terbiyecilerin küçük bir davulla çaldıkları ritim eşliğinde 
kaplumbağalara sıra halinde yürümeyi, alçak bir masanın üstünde üst üste 
dizilmeyi öğrettiklerini anlatan metne bu etkinliği betimleyen bir gravür de 
eşlik etmektedir. Söz konusu makale ve gravürün Osman Hamdi Bey’e eseri 
için bir ilk fikir, esin verdiği düşünülmektedir.
Uzun süre işadamı Erol Aksoy'un koleksiyonunda bulunan tablo Erol Aksoy'un 
varlıklarına TMSF'nin el koymasıyla geçici süre devlete geçmiştir. Eser Aralık 
2004'de açık arttırmaya çıkarıldı. Türk resim sanatının en yüksek bedeline çıkan 
fiyatla Suna Kıraç-İnan Kıraç Vakfı kuruluşu Pera Sanat Müzesi açık arttırmayı 
kazandı. Tablo bugün Suna Kıraç-İnan Kıraç Vakfı Pera Sanat Müzesi'nde sergi-
lenmektedir.

Türk Sanatı Klasiklerinden 'Kaplumbağa Terbiyecisi' 

Tabloda yer alan kapının üzerinde (şifau'l kulub likau'l mahbub) yazıyor. 
Manası: 'kalplerin şifası sevgiliye kavuşmaktır.' Ancak burada kastedilen sevgili, 
bir insan değildir.
Osman Hamdi’nin resimlediği sahnede yerdeki yeşillikleri yemekte olan 
kaplumbağaları düşünceli bir tavırla izleyen Doğulu giysiler içinde bir erkek 
figürü görürüz. Kaplumbağaların önünde duran yeşil yapraklara dikkat! Söyle-
nene göre, kaplumbağalara lale soğanı yedirilmek isteniyor. Lakin gelgelelim, 
kaplumbağalar bunu yemiyor. Ağızlarında çiğnedikten sonra geri tükürüyorlar. 
Böylelikle tükürük enzimleri lale soğanlarına bulaşıyor ve ortaya işte böyle ters 
laleler çıkıyor.
Bilindiği üzere ney, insanla özdeştir. Neyde de insanın kafasında da yedi delik 
bulunur. Kaplumbağa, (kapının üzerindeki yazıyı da göz önünde bulundurarak) 
insan nefsini temsil ediyor. Yolculuğun uzun zaman alacağı, fakat güzelliklerin 
de sebebi olacağı anlatılıyor.  Belinde sıkı bir kemerle bağlanmış kırmızı uzun bir 
giysi giyen sakallı bir adam, mavi çinilerle kaplı eşyasız ve bakımsız bir odada, 
izleyiciye arkası yarı dönük biçimde dikilmektedir. Elinde bir ney tutmakta, 
sırtında nakkare veya kudüm cinsinden bir vurmalı çalgı durmaktadır.
Mekân olarak, sanatçının resimlerinde sıkça karşımıza çıkan Bursa Yeşil 
Cami’nin üst kat odası kullanılmış, figür için pek çok resminde olduğu gibi 
Osman Hamdi’nin kendisi modellik etmiştir. Kapı gibi görünen o kısmın 
arkasındaki pencerenin nereye açıldığının özellikle gizlenmesi; sadece ışığın 
girebildiği yer olarak gözükmesi de, ulaşılacak mertebenin gizemine vurgu 
yapıyor.

Kaynakça:

  "Pera Müzesi Blog: İki Müzisyen Kız". Pera Müzesi. 6 Eylül 2015 tarihinde  kaynağından 
arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2016
Mustafa Cezar, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, Cilt I, Erol Kerim Aksoy Kültür, 
Eğitim Spor, Sağlık Vakfı Yayınları, İstanbul, 1995,s.310.
Fotoğraflar: 
Resim 1: Osman Hamdi Bey, https://tr.wikipedia.org/wiki/Osman_Hamdi_Bey, E.T. : 
10.04.2020.
Resim 2: Osman Hamdi Bey Şövalesi, Pera Müzesi Osman Hamdi Bey Sergisi, Fotoğraf: 
Ayşe Nur Tafo.
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Resim 6: Kaplumbağa Terbiyecisi (Detay)
Resim 7: Kaplumbağa Terbiyecisi (Detay)
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        Hocam merhaba, öncelikle röportaj teklifi-
mizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Pande-
mi süreci nedeniyle özellikle sizlerin de topluma 
arz edeceği konular ve tavsiyeler olduğu inan-
cındayız. Bu sürece dair konuşmadan önce şu 
soruyla başlayalım istiyoruz;

Bu süreci Pandemi öncesi ve sonrası diye 
ayırsak neler söylemek istersiniz? Bir televiz-
yon programında” bundan önce de çok iyi bir 
dünyada yaşamıyorduk” şeklinde bir ifade 
kullandınız. Bunu biraz daha açar mısınız?

Çok iyi başladınız, teşekkür ederim. Evet, Kovid-19 
küresel salgınındaki psikososyal değişimlerin neler 
olduğunu ve bundan sonra da bizi nelerin beklediği-
ni anlayabilmek için mutlaka pandemi öncesi nasıl 
bir dünyada yaşadığımıza bakmalıyız. Gelin birlikte 
bakalım:
Yirminci Yüzyılın sonundan beri, zaten farklı bir 
dünyada yaşamaya başlamıştık ve bu dünyayı en iyi 
tanımlayan kavram “küreselleşme” idi. İletişim 
sistemindeki dev değişikliklerin temelini oluşturdu-
ğu küreselleşme, ekonomik, siyasal, teknolojik, 
kültürel çok boyutlu bir olguydu. Elektronik iletişim, 

haberleri ve bilgileri anında dünyanın bir yerinden 
bir başka yerine iletme gücüne sahipti. Ekonomi, 
sanayi ve devlet ağırlıklı olmaktan çıkıp hizmet 
sektörüne odaklanmış, tüketim, üretimin önüne 
geçmişti. Bilgi, eğlence, iletişim, elektronik ve finans 
alanındaki hizmetler ekonominin can damarı haline 
gelmişti. Borsa, plaza ve alışveriş merkezi mekanları 
hayatın akışı üzerinde belirleyici etkiye sahipti. 
Ulaşım araçları ve ağındaki gelişmeler çalışma haya-
tını dünya ölçeğine taşımış, turizm hareketleri 
görülmedik biçimde yoğunlaşmıştı. Dünya nüfusu-
nun ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde daha çok 
olmak üzere hızla yaşlanması, nüfusun zenginlikten 
az pay alan ülkelerde daha çok artması, yoksullu-
ğun, savaşların ve bölgesel sorunların olduğu doğu-
dan ve güneyden, batıya ve kuzeye doğru göçler ve 
mülteci akını en göze çarpan görünümlerdi. Dijital 
teknolojilerin sonucu ortaya çıkan aygıtlar, biyotek-
noloji alanındaki gelişmeler, göz kamaştırıcıydı. 
İnsandan daha çok teknoloji öne çıkarılıyor, 
“insan-sonrası çağ”a girdiğimiz söyleniyordu.  Yaşlı-
ların sadece nüfus içindeki payları değil aynı zaman-
da ekonominin ve siyasetin içindeki güçleri de 
artıyor, bir gerontokrasiden bahsediliyordu. Küresel 
salgın öncesinde öne çıkan toplumsal görünümler-

den birisi de yalnız yaşamın giderek yaygınlaşma-
sıydı. ABD’de 1995 yılının yaz aylarında aşırı sıcaklar-
dan evlerinde ölü bulunan ve günlerce kendilerin-
den haber alınamayan yoğun bir yaşlı nüfus olduğu-
nu fark ettikten sonra konuyu irdelemeye karar 
veren sosyolog Eric Klinenberg, 2013 yılında solo 
yaşama gidişle ilgili kitabı yazdı. O tarihten sonra 
kavram, yeni bir hayat tarzı dalgasını simgelemek 
üzere akademi dünyasında hızla yayıldı. İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra gelişmiş Batı ülkelerindeki 
yalnızlık olgusuna olumsuz bir anlam yükleyen 
yayınlar arttı, yalnızlık, bir “modern çağ virüsü” 
olarak nitelenmeye başlandı.
Tüm bu hususlar psikososyal yaşantıları da belirli-
yor; hayatın böylesine hızlı akışına önde gelen bir 
sosyolog Bauman, “akışkan modernite” adını 
veriyordu. İnsanın insanın kurdu olduğu Hobbescu 
bir dünyada yaşadığımız, artık herkesin herkesle 
savaşının söz konusu olduğunu, kudretin bizde 
bulunmadığını net olarak hissettiğimiz bir acizlik 
anksiyetesi içine gark olduğumuzu söylüyordu. Bir 
risk toplumunda yaşıyorduk, doğadan ve gelenek-
ten gelen dışsal tehlikeler belli ölçülerde kontrol 
altına alınmıştı ama kendi imal ettiğimiz riskler, 
çevresel sorunlar, silahlanma, nükleer tehlike ve 

Fotoğraf: Martı Dergisi

Hazırlayan: Serkan Akdeniz sserkanakdeniz@gmail.com
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oynak finans piyasaları gerçekten de bir 
anda büyük felaketlere yol açma olasılı-
ğı taşıyordu. Küresel salgından çok 
önce bir “korku kültürü”nde yaşadığı-
mız, “âşık olmaktan el sıkışmaya, asan-
söre binmekten uçak yolculuğuna” her 
şeyden çekinmeye, iş arkadaşlarını, 
komşuları hatta ailenin diğer üyelerini 
potansiyel birer düşman olarak görme-
ye başladığımız tespiti yapılıyordu. 
Korkunun yanı sıra güvensizliğin hakim 
duygu haline geldiği, korku kültürünün 
insani öznenin önemini azalttığı, 
mevcut durumun değiştirilmesine 
dönük olarak insan müdahalesinin 
etkisiz olduğu görüşünü zihinlere işlen-
diği söyleniyordu. Çok ilginç bir biçimde 
AIDS, Domuz gribi, SARS gibi bulaşıcı 
hastalıklardan yola çıkıp yeni salgın 
ihtimallerine dikkat çekiliyordu. 
Çok-kültürcülük, demokrasi ve insan 
hakları söylem ve uygulamaları inişe 
geçerken teknoloji hayranlığı, fanatizm, 
yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofo-
bi yükseliyordu. “Yeni Ortaçağ”, “Bar-
barlık çağı” gibi adlar veriliyordu yaşa-
dığımız zamanlara.
Kovid-19 pandemisi, biz bunları yaşar-
ken geldi çarptı dünyamıza. Küresel 
salgın sonrası ortaya çıkan psikososyal 
tepki ve tutumlar, önceki bu yapı 
üzerinde yükseldi. Ancak bundan 
“insanlar ve toplum zaten bağışık ve 
hazırdı” şeklinde bir sonuç çıkarılma-
malıdır. Tam tersi bir durum, söz konu-
sudur. Araştırmalar, olumsuz psikolojik 

tablolara yenileri eklendiğinde kaygının 
ve travmanın daha da arttığını ve 
kronik hale geldiğini gösteriyor. Yani 
korku, kaygı, travma açısından şahtık 
şahbaz olduk.

Bu sürecin en çarpıcı cümleleri, 
“hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve 
yeni normal” olmalı. Bunu öncelikle 
dünya üzerinden daha sonra Türki-
ye üzerinden yorumlarsak oldukça 
yıpranmış bir eskinin üzerine koya-
cak sağlıklı bir yenimiz var mı?

Haklısınız, sahiden de sıkıntı verecek 
kadar çok söylendi bu sözler...  Oysa 
biraz daha titiz düşünmek, hemen 
kolay formüllerle bu zor durumu izaha 
yeltenmemek gerekli. Doğrudur, birçok 
şey değişecek ama özellikle insan 
fıtratından kaynaklanan birçok özelliği-
miz de değişmeden aynı kalacak. 
Pandemi inişe geçer geçmez hemen 
eski hayat ve düşünme tarzları kaldığı 
yerden devam edecek. İnsan-insan, 
insan-tabiat ilişkilerinde gözle görülür 
bir değişiklik olmayacak, manevi bir 

sıçrama yaşanmayacak, kapitalizm ve 
teknomedyatik dünya bir anda, bir 
devrimle değişmeyecek. İnsanın ve 
sistemin değişiminin pek öyle kolay 
olamayacağını böylece vurguladıktan 
sonra gelin nelerin değişeceğine baka-
lım. 
Pandemi öncesi dünyada zaten başla-
mış ama pandemiyle birlikte hem 
güçlenmiş hem güncellenmiş süreçler 
olarak genellikle şu üç husus vurgulanı-
yor: “Dijital çağın ilerleyişi, şirketlerin 
işlevinin yeniden tanımlanması ve ulus 
devletin yeniden yükselişi”... Ben de bu 
tespitlere katılıyorum. Kısa bir zaman-
da “Yeni dünya düzeni” gibi bir durum 
olamayacak, çünkü neresinden bakar-
sak bakalım, özellikle ABD-Çin gerilimi 
eksenli yine büyük çatışmalar görünü-
yor dünyanın fincanında. Öyle ki korona 
virüs küresel salgınının bile bu çatışma-
nın bir tezahürü olduğundan, biyolojik 
savaşın başka salgınlarla devam etme 
ihtimalinden bahsediliyor.  Çok iyi 
niyetli bazı yaklaşımlar ülkeler arası 
dayanışmanın artmasını, Birleşmiş 
Milletlerin uzlaşma ve güven esasına 

dayalı yeniden örgütlenmesi ve küresel 
sorunlarda işbirliği yapılması gibi 
ihtimallerden bahsediyorlar. Ama bu 
ihtimallerin gerçekleşeceğini sanmıyo-
rum; tıpkı 2. Dünya Savaşı sonrasında 
hem Birleşmiş Milletler kurulması hem 
soğuk savaşın sürmesinde olduğu gibi 
“esasen çatışma görünüşte uzlaşma” 
arayışları olacaktır, diye düşünüyorum. 
Küresel salgın sırasında ortaya çıkan 
panik insanların en temel ihtiyaçlarının 
“güçlü devlet”, “güçlü liderlik” ve 
“güven” olduğu şeklinde bir hissiyat ve 
zihin işleyişi oluşturdu. Çin gibi yöneti-
minde demokrasiden bahsetmeyen 
devletlerin sürecin yönetiminde nispe-
ten başarılı olmaları bu algıyı pekiştirdi. 
Bu kavramlarda kendisini bulan ihtiyaç-
lar, piyasadan, hak ve özgürlüklerden 
çok önce gelirler ve insanlar sağlıklı bir 
yaşam için gerekirse mahremiyetlerin-
den vazgeçebilirler. Muhtemelen 
dünya siyasetinin gidişatını ve bundan 
sonra alacağı biçimi bu hissiyat ve zihin 
yapısı oluşturacak. İnsanlar tekno-
despotizme dahi bile isteye rıza göste-
recekler. Devletlerin denetim faaliyet-

Türkiye, gelenekle-
rinden kaynakla-
nan yardımlaşma, 
dayanışma, mer-
hamet hislerinin 
belirlediği adil bir 
düzen arayışını 
hem dünyada hem 
ülke içinde günde-
me getirebilir.
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leri ve “tıbbi güven” adı altında dene-
timleri kolaylaştıran yeni bir ulusal ve 
uluslararası düzenlemeler gündeme 
gelecek. 
Küresel salgının yol açtığı ekonomik 
sarsıntı,  yaşlıların, çocukların, gençle-
rin, engellilerin, işsizlerin, salgın nede-
niyle işsiz kalmış olanların yani tüm 
dezavantajlı grupların durumlarını 
daha da sıkıntıya sokacaktır. Küresel 
salgının sanıldığı gibi herkese eşit 
davranmadığı giderek daha belirgin 
hale gelecektir. Bu durum salgınla 
birlikte ortaya çıkan korku, endişe, 
travma, matem gibi olumsuz psikolo-
jik tablolarla birleştiğinde şiddete ve 
suçlara çok kolay kapı aralayacaktır. 
Salgın boyunca çok ilginç bir biçimde 
insanların bir kısmının, beklenen 
sosyal uyum ve itaat davranışının tam 
aksine davranışlar sergilemeleri, bazı 
kişiliklerin bu durumu kaldıramadıkları 
ve artan tahammülsüzlüğün önemli 
toplumsal çalkantılara neden olabile-
ceğinin işareti olarak yorumlanabilir. 
Bu nedenle tedbirlerde aşırı gitme-
mek, insanların tahammüllerini zorla-
mamak da, yöneticilerin önünde 
dikkate almaları gereken bir husus 
olarak durmaktadır.
Bulaşma tehlikesinin en aza indirilme-
sine göre alınacak ve düzenlecek 
tedbirlerin şekillendireceği “yeni 
normal”e geçmeden önce böyle bir 
yeni dünyada Türkiye’nin rolüyle ilgili 
birçkaç cümle söylemek isterim. Eğer 
tuzağa düşmez, provokasyonlarla 
yolundan sapmazsa, Türkiye’nin 
önünde büyük bir imkan duruyor. 
“Dünya beşten büyüktür!” itirazı ile 
bilinen Türkiye, geleneklerinden 
kaynaklanan yardımlaşma, dayanış-
ma, merhamet hislerinin belirlediği bir 
adil bir düzen arayışını hem dünyada 
hem ülke içinde gündeme getirebilir, 
bu süreçte tüm dünyada yıpranan 
insan hakları ve demokrasi ve adalet 
kavramlarını ayağa kaldırmaya çalışa-
bilir. Yani Alev Alatlı’nın birkaç yıl önce 
ileri sürmüş olduğu, “İnsanlığın iyiliği 

için Türkiye” mototosunu hayata 
geçirmek için uğraşabilir. Teknodespo-
tizme yönelen dünya devletlerini insan 
merkezli bir anlayışla eleştirebilir. 
Sağlık sisteminin salgına direnç göste-
rebilmesinin avantajını adil bir düzen 
arayışıyla birleştirebilir. Tüm bunlar, 
“model ülke” olarak Türkiye’yi öne 
çıkarabilir ve dünya halkları nezdinde 

itibarını artırabilir.  Belli oldu ki, dünya-
da ve Türkiye’de ilişkiler bir süre “yeni 
normal” çerçevesinde ilerleyecek, 
insanlar maske ile, uygun fiziksel 
mesafe ile mikroplardan korunmaya 
çalışacaklar, yaşama tarzımız buna 
göre belirlenecek.  Bazıları “yeni 
normal”i tüm hayatın baştan aşağı 
değişeceği şeklinde yorumluyorlar. Bu 

süreç nereye kadar uzanır, şimdiden 
kestirmek zor. Yatay mimarinin, sakin 
ve doğal çevrelere yerleşmenin, bisik-
let ve sosyal medya kullanımının 
artacağı doğrudur. Sosyal temasın 
oldukça yoğun olduğu alışveriş 
merkezleri, seyahat, turizm, eğlence, 
sağlık, spor gibi sektörlerde çözüm 
arayışları sürmektedir. Oralarda gidişin 

Eğer insan psikolojisiyle ilgili bildiklerimin bir hakikati varsa, insanlar ne yapıp edip 
mahremiyeti, merhameti ve diğer erdemleri öne çıkaran bir hayat arayışına gire-
cekler.
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nereye doğru olacağıyla ilgili değerlen-
dirmeler yapmak için erken olmakla 
birlikte, tüketim toplumu özelliklerine 
halel getirmeyecek çözümler buluna-
cağı şeklinde bazı ipuçları ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Salgın sırasında 
yaşanan tabloların artık kanıksanacağı, 
insanların salgın hastalıklardan kurtul-
ma pahasına daha çok demokrasi-dışı 
yolları kabul edip benimseyecekleri ve 

yaşamlarının iktidarlar tarafından 
denetlenmesine, hatta belki de mahre-
miyet sınırlarını oldukça zorlayan, siber 
despotizme varacak tablolara izin 
verebilecekleri bir “yeni normal” 
durum olacak elbette. Ama bu değer-
lendirmelerde de ipin ucunu kaçırma-
mak, ifrata, tefrite düşmemek lazım. 
Kapitalizmle ve küreselleşme ile birlik-
te insan ilişkilerinin büyük bir değişim 

geçirdiği, egemen sistemin uzun 
zamandan beri insanı değil tüketimi ve 
teknolojiyi esas alan, dünyayı adeta 
insansızlaştırmaya çalışan bir yönetme 
tekniği uyguladığı, pandemiden sonra 
tüm bunların katlanarak artacağı 
doğru. Ama ben kalbi hasletlerin, 
sevginin ve merhametin yönetme 
teknikleriyle ila nihai idare edilebilece-
ğini, insanların mahremiyetlerinden 
gönüllü olarak hep fedakarlıkta 
bulunacaklarını düşünmüyorum. Asla 
bazı düşünürlerin sandığı gibi “hayatta 
kalmaktan başka ahlaki değeri olma-
yan bir toplum” kurulamayacaktır, 
kimse böyle bir şeyi inşa edemeyecek-
tir.  Kalplerimiz yapısı gereği bu 
duruma isyan eder ve kendine bir yol 
arar. Eğer insan psikolojiyle ilgili bildik-
lerimin bir hakikati varsa, insanlar ne 
yapıp edip mahremiyeti, merhameti ve 
diğer erdemleri öne çıkaran bir hayat 
arayışına girecekler, buna uygun yeni 
siyasetler ortaya çıkacaktır. 
Bireye inersek, bu alışılagelmişin 
dışında bir durum elbette. Pandemi 
sürecinde psikolojik etkinin boyut-
ları nedir, Bir psikiyatri uzmanı 
olarak ciddi artış gözlemliyor 
musunuz?
Kardeş, pandemi süreci üzerimizden 
bir silindir gibi geçti hala da geçiyor. 
Psikolojilerimiz harap oldu. Eskiden 
psikolojik rahatsızlığı bulunanlar daha 
da kötüledi. Sağlam olanlar korku, 
endişe, travma, matem tepkileriyle 
karşı karşıya kaldılar, kalıyorlar. Ayrıca 
salgın sırasında, uzun süre evde kalma-
ya, belli sınırlar içinde kalarak davran-
maya zorlanmaya bağlı öfke, gerilim 
ve iletişim problemlerinin artışı, karan-
tina ve izolasyon sorunları, aile-içi 
çatışmaların hatta boşanmaların 
artması gündeme geldi. Şimdi tozdan 
dumandan önümüzü görmüyoruz ama 
salgın yatışmaya başlar başlamaz 
psikolojik harabiyet sorunları kendini 
gösterecek. Bunları yeni fark eden 
Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık 
Örgütü, sürekli olarak ruh sağlığı 
alanında tedbirler almaları için ülkeleri 
uyarıyor.

Modern zaman veya bu hızlı akış 
içerisinde insan eviyle yeniden 
tanıştı diyebilir miyiz? Bir paylaşı-
mınızda “Korona zamanlarındayız 
ve bu zamanda muhtemel dertler-
den, sıkıntılardan kurtulmanın en 
uygun vasatı ev” demiştiniz. Bunu 
da açar mısınız?

Hem salgının etkilerinden korunmak 
hem sıcak yuvamızın dayanışma için 
en uygun yer olduğunu belirtebilmek 
için “ev”e işaret ettim... Ama eve sığın-
manın kendine göre önemli güçlükleri 
olacağını da hep vurguladım. Zira 
“gönüllü eve kapanış”, hazırlıksız ve 
mecburi aynı zamanda. Kendi rızamız-
la değil ölmekten, hastalanmaktan, 
hastalığı yayma ihtimalimizden dolayı 
eve kapanmış durumdayız. Ev içi hayat 
çok güzel olduğundan veya ev içi 
hayatı hep birlikte çok güzel hale getir-
me imkânı yakaladığımızdan onu 
seçmedik. Bu noktayı anlayamazsak, 
eve biraz da çevernin zorlamasıyla 
önceki hayatımıza hayli yabancı 
anlamlar katmaya çalışrısak, bünyemiz 
ve psikolojimiz bunu kabul etmez. Bir 
süre sonra sert tepkiler vermeye başla-
rız. Unutmayalım ki eve kapanmamız, 
her kapanma gibi aynı zamanda engel-
lenmedir ve engellenme öfke ve şidde-
tin en bilinen kaynağıdır. O yüzden bu 
eve kapanmanın bir tür mecburi 
hizmet olduğunu da bilelim, psikoloji-
lerimizi kandırmaya yeltenmeden bu 
geçici duruma özgü bir yaşama planı 
oluşturalım. Bu ev vurgusunun bir süre 
daha artacağını, “evde çalışma”, “büro- 
ev” gibi uygulamaların yaygınlaşacağı-
nı ve belki de evlerin artık ev olmaktan 
çıkabileceğini de unutmayalım, ona 
göre hazırlanalım. 

Süreç yüzümüze şu gerçeği de 
vurdu; “küçük şey yoktur!”… 
Hayatı anlamlandırmada sürecin 
etkisini nasıl yorumlarsınız?

Gözle görülmeyen bir virüsün hayatla-
rımızı allak bullak etmesinden yola 
çıkarak, kimileri, insan-tabiat ilişkileri-

Pandeminin psikolojileri hazır insanların maneviyatlarını olgunlaştıracağını, zaten 
öyle olan büyük çoğunluğu daha mutedil hale getireceğini ama düşünüyorum.
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nereye doğru olacağıyla ilgili değerlen-
dirmeler yapmak için erken olmakla 
birlikte, tüketim toplumu özelliklerine 
halel getirmeyecek çözümler buluna-
cağı şeklinde bazı ipuçları ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Salgın sırasında 
yaşanan tabloların artık kanıksanacağı, 
insanların salgın hastalıklardan kurtul-
ma pahasına daha çok demokrasi-dışı 
yolları kabul edip benimseyecekleri ve 

yaşamlarının iktidarlar tarafından 
denetlenmesine, hatta belki de mahre-
miyet sınırlarını oldukça zorlayan, siber 
despotizme varacak tablolara izin 
verebilecekleri bir “yeni normal” 
durum olacak elbette. Ama bu değer-
lendirmelerde de ipin ucunu kaçırma-
mak, ifrata, tefrite düşmemek lazım. 
Kapitalizmle ve küreselleşme ile birlik-
te insan ilişkilerinin büyük bir değişim 

geçirdiği, egemen sistemin uzun 
zamandan beri insanı değil tüketimi ve 
teknolojiyi esas alan, dünyayı adeta 
insansızlaştırmaya çalışan bir yönetme 
tekniği uyguladığı, pandemiden sonra 
tüm bunların katlanarak artacağı 
doğru. Ama ben kalbi hasletlerin, 
sevginin ve merhametin yönetme 
teknikleriyle ila nihai idare edilebilece-
ğini, insanların mahremiyetlerinden 
gönüllü olarak hep fedakarlıkta 
bulunacaklarını düşünmüyorum. Asla 
bazı düşünürlerin sandığı gibi “hayatta 
kalmaktan başka ahlaki değeri olma-
yan bir toplum” kurulamayacaktır, 
kimse böyle bir şeyi inşa edemeyecek-
tir.  Kalplerimiz yapısı gereği bu 
duruma isyan eder ve kendine bir yol 
arar. Eğer insan psikolojiyle ilgili bildik-
lerimin bir hakikati varsa, insanlar ne 
yapıp edip mahremiyeti, merhameti ve 
diğer erdemleri öne çıkaran bir hayat 
arayışına girecekler, buna uygun yeni 
siyasetler ortaya çıkacaktır. 
Bireye inersek, bu alışılagelmişin 
dışında bir durum elbette. Pandemi 
sürecinde psikolojik etkinin boyut-
ları nedir, Bir psikiyatri uzmanı 
olarak ciddi artış gözlemliyor 
musunuz?
Kardeş, pandemi süreci üzerimizden 
bir silindir gibi geçti hala da geçiyor. 
Psikolojilerimiz harap oldu. Eskiden 
psikolojik rahatsızlığı bulunanlar daha 
da kötüledi. Sağlam olanlar korku, 
endişe, travma, matem tepkileriyle 
karşı karşıya kaldılar, kalıyorlar. Ayrıca 
salgın sırasında, uzun süre evde kalma-
ya, belli sınırlar içinde kalarak davran-
maya zorlanmaya bağlı öfke, gerilim 
ve iletişim problemlerinin artışı, karan-
tina ve izolasyon sorunları, aile-içi 
çatışmaların hatta boşanmaların 
artması gündeme geldi. Şimdi tozdan 
dumandan önümüzü görmüyoruz ama 
salgın yatışmaya başlar başlamaz 
psikolojik harabiyet sorunları kendini 
gösterecek. Bunları yeni fark eden 
Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık 
Örgütü, sürekli olarak ruh sağlığı 
alanında tedbirler almaları için ülkeleri 
uyarıyor.

Modern zaman veya bu hızlı akış 
içerisinde insan eviyle yeniden 
tanıştı diyebilir miyiz? Bir paylaşı-
mınızda “Korona zamanlarındayız 
ve bu zamanda muhtemel dertler-
den, sıkıntılardan kurtulmanın en 
uygun vasatı ev” demiştiniz. Bunu 
da açar mısınız?

Hem salgının etkilerinden korunmak 
hem sıcak yuvamızın dayanışma için 
en uygun yer olduğunu belirtebilmek 
için “ev”e işaret ettim... Ama eve sığın-
manın kendine göre önemli güçlükleri 
olacağını da hep vurguladım. Zira 
“gönüllü eve kapanış”, hazırlıksız ve 
mecburi aynı zamanda. Kendi rızamız-
la değil ölmekten, hastalanmaktan, 
hastalığı yayma ihtimalimizden dolayı 
eve kapanmış durumdayız. Ev içi hayat 
çok güzel olduğundan veya ev içi 
hayatı hep birlikte çok güzel hale getir-
me imkânı yakaladığımızdan onu 
seçmedik. Bu noktayı anlayamazsak, 
eve biraz da çevernin zorlamasıyla 
önceki hayatımıza hayli yabancı 
anlamlar katmaya çalışrısak, bünyemiz 
ve psikolojimiz bunu kabul etmez. Bir 
süre sonra sert tepkiler vermeye başla-
rız. Unutmayalım ki eve kapanmamız, 
her kapanma gibi aynı zamanda engel-
lenmedir ve engellenme öfke ve şidde-
tin en bilinen kaynağıdır. O yüzden bu 
eve kapanmanın bir tür mecburi 
hizmet olduğunu da bilelim, psikoloji-
lerimizi kandırmaya yeltenmeden bu 
geçici duruma özgü bir yaşama planı 
oluşturalım. Bu ev vurgusunun bir süre 
daha artacağını, “evde çalışma”, “büro- 
ev” gibi uygulamaların yaygınlaşacağı-
nı ve belki de evlerin artık ev olmaktan 
çıkabileceğini de unutmayalım, ona 
göre hazırlanalım. 

Süreç yüzümüze şu gerçeği de 
vurdu; “küçük şey yoktur!”… 
Hayatı anlamlandırmada sürecin 
etkisini nasıl yorumlarsınız?

Gözle görülmeyen bir virüsün hayatla-
rımızı allak bullak etmesinden yola 
çıkarak, kimileri, insan-tabiat ilişkileri-

Pandeminin psikolojileri hazır insanların maneviyatlarını olgunlaştıracağını, zaten 
öyle olan büyük çoğunluğu daha mutedil hale getireceğini ama düşünüyorum.
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inin değişeceğini, ölüm bu kadar yakın-
ken artık hırs ve tamahı bir kenara 
bırakıp, insanların iyiliğe ve güzelliğe 
odaklanacaklarını sanıyorlar. Nasıl 
insanların adeta vahşileşip daha da 
bencil olacaklarını söyleyenlere 
katılmıyorsam bu kolay aydınlanmacı-
lara da katılmıyorum. Pandeminin 
psikolojileri hazır insanların manevi-
yatlarını olgunlaştıracağını, zaten öyle 
olan büyük çoğunluğu daha mutedil 
hale getireceğini ama uçlara savrulma-
ya hazır kimilerini kendi meşreplerine 
göre daha fanatikleştireceğini düşünü-
yorum. Bazıları daha bilimperest 
olurken bazıları da kıyametçi, kurtuluş-
çu görüşlere daha sıkı yapışacaklar... 

Salgının en geç uğradığı noktalar-
dan biri Türkiye oldu diyebiliriz. Bu 
süreçte Türkiye nasıl bir rol oynadı, 
süreç nasıl yönetildi?

Küçük bir iki ihmal edilebilir hata dışın-
da ben kriz yönetimimizden, başta 
kıymetli Bakanımız, sağlıkçılarımızın 
muazzam çabalarından memnunum. 
Her şeye, kenidne bile muhalif olanla-
rın sürekli menfilik üreten tavırlarının 
kriz dönemlerinde sadece işleri kötü-
leştireceğini bir kez daha gördük.

Peki, süreç sonrasına dair öncelikle 
bireylere, daha sonra idarî anlamda 
gerçekleşebilecek eylem planlarına 
dair düşünce ve tavsiyeleriniz var 
mı? 

Bireylere alıncak tedbilerle ilgili söyle-
necekler birinci elden, Sağlık Bakanlığı-
mız tarafından söyleniyor zaten. 
Benim onlara tek ilavem, ruh sağlığının 
önemine dairdir. Salgın yatışır yatış-
maz ruh sağlığı alanında yaptığı hasar 
ve dev sorunlar görünür hale gelecek-
tir. Tek tek insanlarımız ruhsal proıble-
melerini küçümsemeden profesyonel 
yardım almaya yönelmeli idarecileri-
miz ise mutlaka ruh sağlığı alanında var 

olan gücümüzü pekiştirme gayreti 
içine girmelidir. Bakın yoğun bakım 
yatak sayısında dünyadaki yerimizin 
çok önlerde olması salgın sırasında 
başarımızın en önemli faktörlerinden-
dir. Aynı şeyi psikiyatrik kurumlar için 
de yapabilmemiz lazım. 
Bu pandemi süreci benim sağlık siste-
mimizle ilgili önceki düşüncelerimi 
gözden geçirmeme yaradı. önceden en 
zeki insanlarımızı hekim yapmamızın 
hata olduğunu söylerdim. Şehir hasta-
nelerinin özel sektörle ortak ve uluslar 
arası finansa dayalı olarak yapılmasını 
eleştirirdim. Aile hekimliği sistemimize 
yöneltttiğim acımasız eleştirilerim 
vardı. Ben birçok konuda yanıldığımı 
gördüm. Ama idarecilerimiz de sadece 
haklı çıktıklarıyla övünmekle yetinme-
meli, pandemilerin bundan sonra 
temel sağlık problemi olabileceğinden 
hareketle sistemimizde onarmalar 
yapmalılar. Sağlığı birinci plana almak-
tan, halk sağlığını, genel sağlık sigorta-
sını güçlendirmekten ve en zeki çocuk-
larımızı hekim yapmaktan vazgeçme-
meli, bu sağlam insan potansiyellerimi-
zi daha çok araştırmaya sevk etmeliyiz.
 
Normale dönüş sürecinde, yani 
geçiş sürecinde bireylere ne gibi 
tavsiyeleriniz olur? 

Her ne yaparsak yapalım, “normal”in 
artık uzak olduğunu, ancak “yeni 
normal”den söz edebileceğimizi 
bilelim. Kendi adıma Kovid-19 için aşı 
bulunsa ve gerekli bağışıklık düzeni 
sağlansa bile, dünyadaki kaotik gidiş 
sürdükçe bundan böyle bulaşıcı hasta-
lık risklerini göz önünde bulundurarak 
yani kalabalıklara, ahali içine karışıp, 
yakın fiziki temasın olduğu ortamlar-
dan uzak durmayı ve riskli ortamlarda 
maske takmayı devam ettirmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. Ama bu, 
insanlardan ruhsal bakımdan da uzak 
durmamız gerektiği anlamına gelmi-
yor. Tam tersine yardımlaşma ve daya-

nışmayı artırmalı, tehliklerle ve tuzak-
larla dolu bu dünyada sorunları birlikte 
yenmenin çareleri üzerine düşünmeli-
yiz. 

Bu süreçten olumsuz etkilenen ve 
psikolojik olarak olumsuz bir etkiye 
maruz kalan kişilere yönelik söyle-
yecekleriniz var mı? Onların 
normalleşme sürecine dair bir yol 
haritası tavsiyeniz olur mu?

Olumsuz etkinin ve psikolojik sorunun 
ne olduğunun belirlenmesi lazım önce-
likle. Sadece ekonomik olarak ya da 
idellarine giden yol planlarında aksa-
malar olduğu için olumsuz etkilenenler 
var. Kendisi ya da bir yakını Kovid-19 
yakalanan ve belki de sevdiği birini bu 
yüzden kaybetmiş ve matem yaşayan-
lar var... Psikolojik bünyesi kaldırmadı-
ğı için korku ve endişesi hastalık boyu-
tuna gelmiş, vesveseden ve virüsten 
kurtulmak için yapmak zorunda hisset-
tiği aşırı takıntılı davranışları tekrar 
tekrar yapmaktan başka bir şey yapa-
mayanlar var... Kovid-19 sürecini ağır 
bir travma olarak yaşamış ve travma 
sonrası stres bozukluğuna yakalanmış, 
sürekli dehşet duygusu içinde hayatını 
sürdürmeye çalışanlar var... Her birinin 
sorunu ve çözüm yolları farklı. O 
yüzden genel olarak iki şey söyleyebili-
rim. Birincisi daha önce de belirttiğim 
gibi, profesyonel yardım almaktan 
çekinmemek, ikincisi ise umudunu asla 
yitirmemek... 
Şunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. 
Bu süreç, kısa sürede bitmeyecek ve 
süreç boyunca psikolojik olarak edindi-
ğimiz bazı huylar, adeta bir protez gibi 
ruhsal aygıtımıza yerleşeceklerdir. 
Bunun için “protez psikoloji” diye bir 
yeni kavram öneriyorum. Bunun da 
sakıncası yok.  Dişimize bir dolgu yapıl-
dığında nasıl bir süre onunla yaşıyor, 
yememizi, içmemizi ona göre ayarlı-
yorsak psikolojik bakımdan da bu yeni 
protez huylarla yaşamaya alışmak 

durumundayız.

Son sorumuz size dair; sizler de 
hem bir hekim, hem psikiyatri 
uzmanı olarak yoğun bir sürece 
girdiniz. Siz en çok neyi özlediniz? 
Ya da ne yapmayı?

Tümüyle salgın öncesi hayatımı 
özledim. Meğer ne güzel, mucizevi bir 
hayatımız varmış... Kendimin ve 
ailemin önceki meşgaleleriyle ilgilen-
meyi, hastalarıma yardım etmeyi, 
kitaplarımı önceki ritmimde okuyup 
yazı yazmayı... Salgından beri “zamana 
batmış” bir halde yaşıyoruz, aklımız 
fikrimiz koronada, sürekli pandemiyle 
ilgili yeni bilgi ve açıklamalarda. Bir 
yandan zaman geçmek bilmiyor bir 
yandan da ne kadar uzun süredir bu 
cenderede yaşadığımıza kendimiz de 
inanamıyoruz. Bu zamana batmışlık-
tan bir an önce çıkıp “hayata batmak”, 
önceki meşguliyetlerime dönmek 
istiyorum...

Bu güzel sohbet için teşekkür 
ederiz.

RÖPORTAJ
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      COVID-19 salgının devam ettiği ve yaşantımızı 
değiştirip dönüştürdüğü şu günlerde her meslek ve 
meşrepten insan yaşananları kendi zaviyesinden 
ele almakta ve anlamlı kılmaya çalışmaktadır. 
Tarihçilerin de doğal afetlerin tarihini araştırmaları, 
insanların (ve diğer canlıların) doğal afetler karşısın-
da nasıl bir tavır takındıklarını incelemeleri ve tarih-
teki büyük siyasi, toplumsal, iktisadi ve biyolojik 
dönüşümlerde bu tür hadiselerin oynadığı rolü 
saptamaya çalışmaları son derece doğaldır, hatta 
bir ölçüde kendilerinden beklenen ilmî bir vazifedir. 
Bu vazifeyi yerine getirmeyi mümkün kılacak çok 
sayıda arkeolojik, biyolojik ve yazılı kayıt mevcut-
tur. Son yılların gözde tarihçilik yaklaşımlarından 
biri olan çevresel tarih tam da bu noktada mevcut 
kayıtları özgün bir bakışla ele almakta ve böylece 
geleneksel tarih araştırmalarına yeni bir soluk getir-
mektedir. Osmanlı tarihi bağlamında mevcut kayıt-
lardan biri olan Mehmed Halîfe'nin Târîh-i Gılmânî 
başlıklı eseri, hicri 1070 miladi 1660 yılında İstanbul 
ve civarında meydana gelen doğal afetler ve diğer 
felâketlerle ilgili çok değerli ve ilginç bilgiler 
vermektedir. Bu yazıda 1070/1660'ı "felâketler yılı" 
şeklinde nitelememize yol açan hadiselere 
Mehmed Halîfe'nin bıraktığı kayıtlar üzerinden 
bakmaya çalışacağız (Yazar ve eser hakkında ayrın-
tılı bilgi için bkz. Bekir Kütükoğlu, "Mehmed Halîfe," 
DİA 28 (2003), 489-490. Aşağıdaki alıntılar Ertuğrul 
Oral'ın Târîh-i Gılmânî üzerine hazırladığı doktora 
tezindendir).
1070/1660'da İstanbul ve civarında yaşanan yangın, 
kıtlık, kuraklık, aşırı soğuklar ve veba salgını gibi 
hadiselerden bahseden Mehmed Halîfe anlatısına 

16 Zilkade 1070 (24 Temmuz 1660)'de Odunkapı-
sı'nda başlayan ve tarihlere "harîk-i ekber" (en 
büyük yangın) olarak geçen yangını anlatarak 
başlar. Tarihçinin "Revendegân-ı cihân olan efrâd-
dan bir ferd rûy-ı zemînde buna mümâsil bir şehr 
görmemişdir" dediği İstanbul bu yangın sonrası 
harabeye dönmüştür. Daha önceleri de birçok kez 
yangınla mücadele etmek zorunda kalan şehrin 
sakinleri 1070/1660 yangınından son derece 
muzdarip olmuş, evlerine "cehennem ateşi"nin 
düştüğü insanlar can havliyle selatîn camilerine, 
bağ ve bostanlara, hatta Has Bahçe'ye sığınmışlar-
dır. Rüzgârın kuvvetiyle şehrin dört bir yanına 
yayılan alevlere ilaveten yaşanan kargaşa ve 
izdiham binlerce insanın hayatına mâl olmuş, ayrıca 
"yüz yirmi saray ve yüzden ziyade mahzen ve üç 
yüz altmış câmî ve kırk hamam-ı meşhur ve 
nâm-dâr ve buna göre medâris ve mesâcid ve 
hân-kâh ve hânlar" yangından etkilenmiştir. 
Mehmed Halîfe 1070/1660 yılında halkı üzüntü ve 
sıkıntıya sevk eden tek felâketin yangın olmadığını 
söyler. Aynı yıl "Edirne etrafında çokluk kar yağma-
yup azîm kuru sovuklar olup ve ândân mâ-adâ 
mâh-ı nisandan tâ zi'l-ka'denin on beşine varınca 
yağmur yağmayup bir mertebe kuralıklık oldu ki 
Edirne ve etrafında tâ Sofya'ya varınca ve umûmen 
Silistre eyâletinde ve Üsküdar etrâfında ve ba'zı 
yerlerde Anadolu'da ekin bir karış yerden bitmiş 
iken güneşden yanup hattâ haber-i tevâtürle nakl 
olunur ki Dobruca'da bir vukiyye su yedi akçeye 
füruht olunduğuna sicill ü hüccet olmuşdur" der. Bu 
kuraklık zamanında hayvanların susuzluktan ve 
açlıktan helak olduğunu yazan tarihçi, "Babaeski-

si'nde bir sığır boğazlamışlar ve karnında iki vukiyye 
kum bulmuşlar" kaydını düşer ve yangından sonra 
"azîm kahtlık vâki' oldu, ba'dehu azîm vebâ ve 
tâ'ûn"un yaşandığını belirtir. Yaşanan hadiseleri 
"emr-i Hakkla bu gûne havâdis-i garîbe zuhûr 
itmesi ya eşrât-ı sa'âtdendir veyahut halkın kemâl-i 
taksirâtındandır" diyerek açıklamaya çalışan 
Mehmed Halîfe, felâketler silsilesinin bir süre sonra 
tamamlandığını ve hayatın tekrar normale döndü-
ğünü şu ifadelerle okuyucusuna bildirir: "Bu kadar 
mesâib-i azîmeden sonra Cenâb-ı Bârî kemâl-i 
lütfundan kullarının gayet 'usrlarını yüsra tebdîl 
idüp şol mertebe ni'âm-ı celîle in'âm ve ihsân eyledi 
ki her nesne ve fert kesret üzre olup hattâ bin 
yetmiş tarihinde Un Kapan Nâibinde bir dirhem 
gümüşe kırk vukiyye itmek nâs beyninde revâcı 
olduğuna sicil olunmuşdur."
Bireysel ve toplumsal açıdan acı ve ızdıraplara yol 
açan yangın ve doğal afetler çeşitli değişim ve 
dönüşümleri de beraberinde getirmektedir. 
1070/1660 İstanbul Yangını'nın Osmanlı toplumsal 
ve iktisadi yaşamında meydana getirdiği etkileri ele 
alan yetkin bir çalışma yakın bir tarihte Kenan Yıldız 
tarafından ortaya konulmuştur. Bugün yaşanan 
COVID-19 salgınının da yerel ve küresel ölçekte ne 
tür değişim ve dönüşümlere zemin hazırladığını/ha-
zırlayacağını ele alan birçok çalışma mutlaka ortaya 
konulacaktır.

1070/1660: 

"Felâketler Yılı"

M. Fatih Çalışır m.fatihcalisir@gmail.com

1070/1660 İstanbul Yangını'nı tasvir eden bir Venedik 
minyatürü, Memorie turchesche (Correr Müzesi) 
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Beş Tarz-ı Savaş:
Savaşların Dünyası,
Dünyanın savaşları

İnsanlık tarihinde ender rastlanan bir salgınla karşı 
karşıya dünya. Genel bir salgın bu. Genel salgınların 
iki temel özelliği, korkusunun, kendisinden hızlı 
yayılması ve her yerde belirsizliğin, paniğin hüküm-
fermâ olması

Koronavirüsün biyolojik bir silah olup olmamasın-
dan daha etkili bu korku ve panik havası. Belki de 
yapılmak istenen şey, korku ve panik havasıyla 
dünyaya yeniden çeki düzen verecek olağanüstü 
bir atmosfer oluşturmak!

Dünyayı kaosa sürüklemek ve oradan da yeni 
bir düzen çıkarmak!

Koronavirüs bir kaç haftadır kontrol altına alınma-
ya başladı ülkemizde; Türkiye, virüsle mücadele 
konusunda çok iyi sınav verdi; en iyi mücadele 
eden, en iyi korunma ve tedavi yöntemlerini geliş-
tiren ve en az ölüm vakasının yaşandığı ülke olarak 
takdirle karşılandı dünya genelinde. ABD ve İngilte-
re başta olmak üzere 50'den fazla ülkeye
maske ve solunum cihazlarının da aralarında yer 
aldığı tıbbî destek yardımı yaptı.
Türkiye geç yakalandı virüse ama erken atlattı, 
salgını kontrol altına aldı. Salgın dünyada da konrol 
alınacak yakında.

Salgında öne çıkan sorun, salgının kendisinden çok 
korkusunun salgından da hızlı yayılması: Bir korku 
imparatorluğu kurulması ve dünyanın azad kabul 

etmez köleler yerine çevrilerek bütün insanlığın 
evlere tıkanması. Salgın'ın değil korkusunun 
korkutması, adına korku terörü diyeceğimiz bir 
psikolojik savaş biçiminin dünyaya hızla yayılması, 
dünyayı esir alması.

Bu yazıda tarih boyunca bütün dünyada gözlenen 
savaş biçimlerini, öne çıkan özelliklerini ve savaş-
larla ölümler arasındaki neredeyse hemen hemen 
hiç bir yerde inceleme ve üzerinde düşünme çabası
geliştirilmeyen her farklı savaş türünde farklı şekil-
ler alan karmaşık ilişkileri mercek altına alacağım.

Dünya tarihi boyunca bütün medeniyetlerde 
gözlemlediğimiz beş tür savaş biçimi var. Birincisi 
gerilla savaşları. İkincisi, konvansiyonel / simetrik 
savaşlar; üçüncüsü, asimetrik,verkâlet savaşları, 
dördüncüsü dijital savaşlar ve beşincisi psikolojik 
savaş biçimleri.

Şimdi bu savaşlara biraz yakından bakalım, insanlık 
tarihi boyuncadeğişen savaş biçimleri ve etkileri 
üzerinde bir düşünmek çabası ortaya koyalım...

Üç Tür Gerilla Savaşı

Tarihte her dönemde ve her yerde karşılaştığımız 
savaş türü gerilla savaşları. Bir açıdan gayr-ı nizamî 
harp, bir başka açıdan eşkiyalık, belki başka bir 
açıdan da komitacılık olarak ayıracağımız Farklı
türlerinden sözedebiliriz gerilla savaşlarının.

Gayr-ı nizamî harp, düzenli / nizamî ordunuz yoksa 
geliştirilen bir savaş biçimidir aslında. Bağımsızlık 
savaşlarında, rakibi veya düşmanı anî baskınlarla 
yıldırmak, düzenli ordunun hem düzenini hem 
moralini hem de psikolojisini bozmak için oldukça 
işlevsel bir savaş biçimidir: Sınırlı sayıda savaşçıyla 
ve sınırlı imkânlarla büyük nizamî orduları yıldır-
mak ve durdurmak hedeflenir. Kimi zaman hedefe 
ulaşılır kimi zaman da bir savaşçı bile kalmayacak 
şekilde yok edilir özellikle de emperyal nizamî 
ordular tarafından.

Gerilla savaşları, bağımsızlık savaşlarında başvuru-
lan ve kısa sürede sonuç alınan en önemli savaş 
biçimidir her şeye rağmen.

Gerilla savaşlarının diş düşmana değil de dağları 
mesken tutarak içinde yaşanılan topluma ve 
ülkeye karşı sürdürülen biçimine eşkiyalık da 
diyebiliriz.

Gerilla savaşlarının son biçimi komitacılık, ihtilalle 
veya hayal kırıklığıyla sonuçlanacak devleti ele 
geçirme savaşıdır: Hem askerî güçle hem de 
istihbarî imkânlarla aynı anda sürdürülen zaman 
zaman yarı gerilla özellikler kazanan bir savaş 
biçimi komitacılık. Çapımızda bu üç gerilla savaşı 
biçimi de etkinliğini ve geçerliliğini sürdürüyor 
hâlâ...
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Beş Tarz-ı Savaş:
Savaşların Dünyası,
Dünyanın savaşları

İnsanlık tarihinde ender rastlanan bir salgınla karşı 
karşıya dünya. Genel bir salgın bu. Genel salgınların 
iki temel özelliği, korkusunun, kendisinden hızlı 
yayılması ve her yerde belirsizliğin, paniğin hüküm-
fermâ olması

Koronavirüsün biyolojik bir silah olup olmamasın-
dan daha etkili bu korku ve panik havası. Belki de 
yapılmak istenen şey, korku ve panik havasıyla 
dünyaya yeniden çeki düzen verecek olağanüstü 
bir atmosfer oluşturmak!

Dünyayı kaosa sürüklemek ve oradan da yeni 
bir düzen çıkarmak!

Koronavirüs bir kaç haftadır kontrol altına alınma-
ya başladı ülkemizde; Türkiye, virüsle mücadele 
konusunda çok iyi sınav verdi; en iyi mücadele 
eden, en iyi korunma ve tedavi yöntemlerini geliş-
tiren ve en az ölüm vakasının yaşandığı ülke olarak 
takdirle karşılandı dünya genelinde. ABD ve İngilte-
re başta olmak üzere 50'den fazla ülkeye
maske ve solunum cihazlarının da aralarında yer 
aldığı tıbbî destek yardımı yaptı.
Türkiye geç yakalandı virüse ama erken atlattı, 
salgını kontrol altına aldı. Salgın dünyada da konrol 
alınacak yakında.

Salgında öne çıkan sorun, salgının kendisinden çok 
korkusunun salgından da hızlı yayılması: Bir korku 
imparatorluğu kurulması ve dünyanın azad kabul 

etmez köleler yerine çevrilerek bütün insanlığın 
evlere tıkanması. Salgın'ın değil korkusunun 
korkutması, adına korku terörü diyeceğimiz bir 
psikolojik savaş biçiminin dünyaya hızla yayılması, 
dünyayı esir alması.

Bu yazıda tarih boyunca bütün dünyada gözlenen 
savaş biçimlerini, öne çıkan özelliklerini ve savaş-
larla ölümler arasındaki neredeyse hemen hemen 
hiç bir yerde inceleme ve üzerinde düşünme çabası
geliştirilmeyen her farklı savaş türünde farklı şekil-
ler alan karmaşık ilişkileri mercek altına alacağım.

Dünya tarihi boyunca bütün medeniyetlerde 
gözlemlediğimiz beş tür savaş biçimi var. Birincisi 
gerilla savaşları. İkincisi, konvansiyonel / simetrik 
savaşlar; üçüncüsü, asimetrik,verkâlet savaşları, 
dördüncüsü dijital savaşlar ve beşincisi psikolojik 
savaş biçimleri.

Şimdi bu savaşlara biraz yakından bakalım, insanlık 
tarihi boyuncadeğişen savaş biçimleri ve etkileri 
üzerinde bir düşünmek çabası ortaya koyalım...

Üç Tür Gerilla Savaşı

Tarihte her dönemde ve her yerde karşılaştığımız 
savaş türü gerilla savaşları. Bir açıdan gayr-ı nizamî 
harp, bir başka açıdan eşkiyalık, belki başka bir 
açıdan da komitacılık olarak ayıracağımız Farklı
türlerinden sözedebiliriz gerilla savaşlarının.

Gayr-ı nizamî harp, düzenli / nizamî ordunuz yoksa 
geliştirilen bir savaş biçimidir aslında. Bağımsızlık 
savaşlarında, rakibi veya düşmanı anî baskınlarla 
yıldırmak, düzenli ordunun hem düzenini hem 
moralini hem de psikolojisini bozmak için oldukça 
işlevsel bir savaş biçimidir: Sınırlı sayıda savaşçıyla 
ve sınırlı imkânlarla büyük nizamî orduları yıldır-
mak ve durdurmak hedeflenir. Kimi zaman hedefe 
ulaşılır kimi zaman da bir savaşçı bile kalmayacak 
şekilde yok edilir özellikle de emperyal nizamî 
ordular tarafından.

Gerilla savaşları, bağımsızlık savaşlarında başvuru-
lan ve kısa sürede sonuç alınan en önemli savaş 
biçimidir her şeye rağmen.

Gerilla savaşlarının diş düşmana değil de dağları 
mesken tutarak içinde yaşanılan topluma ve 
ülkeye karşı sürdürülen biçimine eşkiyalık da 
diyebiliriz.

Gerilla savaşlarının son biçimi komitacılık, ihtilalle 
veya hayal kırıklığıyla sonuçlanacak devleti ele 
geçirme savaşıdır: Hem askerî güçle hem de 
istihbarî imkânlarla aynı anda sürdürülen zaman 
zaman yarı gerilla özellikler kazanan bir savaş 
biçimi komitacılık. Çapımızda bu üç gerilla savaşı 
biçimi de etkinliğini ve geçerliliğini sürdürüyor 
hâlâ...

Konvansiyonel ve Asimetrik Savaşlar

İkinci tür savaşlar, simetrik, konvansiyonel ve 
çoklukla nizamî ordularla yapılan savaşlar. 
Çağımızda bu tür savaşlara nadiren başvuruluyor 
artık.

Üçüncü savaş biçimi, adına literatürde Frenkçe 
“proxy war” denen, icat edilen uydularla, örgütlerle 
sürdürülen vekâlet savaşları. Uydu örgütler,  post-
modern zamanların paralı lejyonerleri; asimetrik 
her tür kullanıma açık güçleri, kuklaları. Deyim 
yerindeyse, postmodern eşkiyalar bunlar! Yeni tür 
çeteler! Gerilla savaşlarının biraz da bu şekilde 
sürdürüldüğünü görüyoruz...

Başkasına, bir güce, emperyalist bir güce para 
karşılığı hizmet eden komitacı asalaklar! Korona 
öncesi döneme damgasını vuran savaş biçimi 
buydu.

Psikolojik Harp Ve Korku İmparatorluğu

Dördüncü savaş biçimi psikolojik harp'tir. Önceleri 
özellikle istihbarat örgütlerinin başvurduğu ve 
uyguladığı bir savaş biçimiydi
bu. Ama şimdi medyalar üzerinden sürdürülen algı 
imparatorluğu ve korku imparatorluğu üretmeyi 
hedefleyen belki de en etkili savaş biçimi konumu-
na yükseldi. İstihbarat örgütlerinin muhbir'leri 
vardı; psikolojik harbin en önemli mecrası medya-
larınsa muh-a-birleri. Aradaki tek harflik bir fark var 
anlayacağınız!

Psikolojik harp, “beşinci kol faaliyeti” olarak da 
adlandırılır ve bu medya üzerinden yürütülen bu 
psikolojik harpte etkili, güçlü, popüler isimler “etki 
ajanları” olarak kullanılır. Etki ajanları olarak kulla-
nılan kişiler kimi zaman istihbarat örgütlerine 
çalışırlar açıkça kimi zaman da farkında olmadan 
ayartıcı yöntemlerle kullanılırlar. Psikolojik savaşın 
en önemli silah korku'dur, hedefi de korku impara-
torluğu kurmaktır. Korona sürecinde psikolojik 
savaş yöntemlerinin kullanıldığını söyleyebiliriz 
büyük ölçüde.

Dijital Savaşlar Ve Algı İmparatorluğu

Şimdi beşinci bir savaş biçimi ile karşı karşıyayız: 
Dijital savaşlar.
Siber savaşlar değil, dijital savaşlar: Algı imparator-
luğunu harekete geçirmek, önce yalan-yanlış 
imajlar üretmek. Dijital sosyal medyada kullanıma 

ve dolaşıma sokulan bu sahte algıların veya icat 
edilen, kafalarda ya da ekran karşısında üretilen 
imajların, algıların düzeltilmesi, dolaşıma sokulduk-
tan sonra artık mümkün değil. Savaş başlamış ve 
savaş bitmeden kazanılmıştır zafer!

Nedir zafer? Korku ve panik havası oluşturmak. 
Korku ve panik havasını, kaosa dönüştürmek!
Konvansiyonel savaşların silahları vardı; topları 
tüfekleri yani.

Asimetrik savaşların uyduları, her tür kullanıma 
açık paralı askerleri, lejyonerleri var. Dijital savaşla-
rın ise, trolleri. Trol deyip geçmeyin! Bütün devlet-
lerin, belli başlı kurumlarının trol orduları hazır kıta 
savaşa hazırlar her ân.

Baştrol, dijital teknolojiyi bir savaş aracı olarak 
kullanan en etkili trol, bir devlet başkanı: Trump!
Hükümetlerin, bakanlıkların, partilerin, hatta 
şirketlerin trol orduları var -türlü tuhaf özelliklerle, 
sanal savaş teknikleriyle donatılan!

Bu trol ordularını en iyi kullananlar Ruslar: Troller, 
yeni Rus Çarı Putin'in paralı askerleri. Yerlerinden 
kımıldamadan ama gözlerini kırpmadan ekranlar-
dan sürdürüyorlar savaşları troller... Elle değil, 
parmaklarla, hatta zaman zaman tek parmakla, 
üstelik de!

Dijital devrim, parmak devrimidir aslında! Eli 
deviren parmağın zaferi Dünyayı troller yönetiyor, 
trollerle yönetiyorlar ama farkında değiliz. Ya da 
ciddiye almıyoruz biz. Oysa dünyanın kaderi, trolle-
rin parmak uçlarında şekilleniyor artık!

Savaşlar, İnsanları Nasıl Öldürüyorlar?

Savaşların insanla ve ölümle ilişkileri de değişiyor 
hâliyle...
Gerilla savaşlarında insanlar ânî baskınlarla öldürü-
lür, mal varlıkları yağmalanır: Eşkiya dünyaya kral 
olamaz ama dağların kralı olur. Bu arada “eşkiya 
dünyaya kral olamaz” sözü biraz lafın gelici icabı 
kullandığım bir söz biraz önce. Aslında çağımızda 
dünyaya hükmedenler tam da orman kanunlarıyla 
dünyaya dünyanın en zorba ülkelerinin kurdukları 
zorba kurumlarla eşkiya gibi çeki düzen verdikleri 
yeni zaman eşkiyalarıdır! Gerilla savaşçıları gibi, 
istedikleri ülkeyi istedikleri zaman keyiflerine göre 
işgal eden, talan eden saldırılar düzenleyerek bir 
dünya düzeni kurmuş durumda dünyanın yeni 
zaman eşkiyaları. Postmodern zaman eşkiyaları 

meydanlarda değil medyalarda cirit atıyor, dünyayı 
zihnen köleleştiriyorlar, medyatik terör havaları 
estirerek küresel eşkiyalık düzenlerini sürdürüyor-
lar! İnsanları değil, zihinlerini katlediyorlar daha 
çok.

Konvansiyonel, özellikle sanayi devrimlerinin 
başlangıcından itibaren gelişen modern teknoloji-
nin araçlarıyla yapılan savaşlar, insanları kitleler 
hatta sürüler hâlinde öldürdü, katletti! Birinci ve 
İkinci Dünya Savaşlarında bu kitlesel katliamların 
ne kadar ürkütücü boyutlar kazandığı görüldü: 
İnsana insan olduğu için saygının bittiği; ruhsuz, 
vicdansız, zorba katillerin, katil diktatörlerin 
zuhuru, bunun ağır faturası insanlığa: İnsanlığın 
bitişi; zorbalığın, emperyalizmin zaferi!

Asimetrik savaşlarda, biyolojik savaşların hortla-
masıyla, bir tuşa, düğmeye basarak yüzlerce, 
binlerce insanın bir kaç saniyede öldürülmesi 
sözkonusu oldu! Ölümlerin, duygusuz, hatta  nârâ-
lar atılan ölümlere dönüşmesi bu: Ölümü öldüren 
ölümler: İnsanın bitişi; duygusuzlaşması, ruhsuzlaş-
ması, Makinenin zaferi!

Psikolojik harpte insanlar öldürülmüyor, daha 
ziyade insanların duyguları öldürülüyor, esir 
alınıyor...

Dijital savaşlarda da psikolojik harpte olduğu gibi 
kan akmıyor... Dijital savaşlar da hem korku 
salarak, panik havası oluşturarak hem de daha çok 
da imaj oluşturarak, algılarla aklı ve duyguları 
çarmıha gererek sürdürüldüğü için, insanın ölümü-
nü amaçlamıyor; hakikatin ölümünü, yalanın, 
sahtenin, kurmacanın hükümranlığını, hatta üstün-
lüğünü, güçlülüğünü ilan ediyor!

Gerçeğin ölümü, sahtenin zaferi! Sanal gerçeğin, 
gerçek gerçekten daha gerçek katına yükseltilmesi!

Yani?

Yanisi şu: Bütün insanlığın epistemik kölelere 
dönüştürülmesi! Başka bir ifadeyle, fiîlî sömürgeci-
liğin sona ermesi, dijital devrimle birlikte zihnî 
sömürgeciliğin zaferini ilan etmesi. Özetle, dünyayı,
topraklarımızı işgal ederek değil, zihinlerimizi işgal 
ederek kontrol ediyorlar!

Zihnine sahip çık öyleyse!
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      Sanat ve estetik baştan ayağıya gerilim alanla-
rıyla örülüdür. Bu gerilim örüntüsü uzaktan bakıldı-
ğında “diyalektik bir süreç” görünüp onu destekle-
yen veriler sunsa da yakından bakıldığında bir 
çatışma değil aksine bir gerilim alanı olduğu ortaya 
çıkar ve oldukça başka şekillere bürünür. Sanattaki 
gerilim ile çatışma arasındaki farkı, süre olarak; 
sürekli/süreksiz, kalıcı/geçici, konum olarak; 
teorik/pratik, nitelik olarak; kuvve/fiil, hareket 
olarak; kök/yüzey olarak ayırırsak daha belirgin 
kılabiliriz. Ayrıca sanattaki gerilim; olumlayıcı-yara-
tıcı ve körükleyici (kışkırtıcı) iken, çatışma; daha çok 
olumsuzlama- yıkıcı ve bastırıcıdır. Diyalektik ve 
diyalektik düşünme yöntemini benimseyenlerin 
buna şiddetli itirazları olacaktır fakat sanat ve 
estetiğin kendisinde senteze ulaşma yoktur, “tez” 
olabilse de karşıt tez, açık ve belirgin değildir. Kaşı 
çıkış vardır fakat bu illa karşıt teze (doğa olarak da) 
yönelik olmak zorunda değildir. Kaldı ki; sanatta 
temsil sorunu bile sanattaki belirli bir “tezin” felsefe 
ya da sosyal bilimlerde olduğu gibi bilgi kuramsal 
içeriğe sahip bulunmadığını öne sürer. Buna 
rağmen bizler tıpkı post-modern teorilerdeki gibi 
belirli bir temsil ya da tezden vazgeçmek zorunda 
kalmadan sanattaki tezi; ya biçiminde ya içeriğinde 

ya yaratıcılığında yani özgünlüğünde ve biricikli-
ğinde savunabilmeliyiz.
Sanata bir köken, çıkış yeri bulma konusunda sanat 
felsefesinde gerilim alanları, daha çok kendi düşün-
cesini hem kurma hem de yansıtma çabalarıyla 
paraleldir. Sanat burada önemli bir araçsal forma 
indirgenir. Köken konusunda gerilim, bazen biçime 
bazen içeriğe kayar. 
Sanatın bir taklit, bir yanılsama (mimesis) olduğu-
nu ilk dile getirirken Platon, İdea ile olan ilişkisi 
üzerinden taklidi; a) pay alma- katılma, b) aynı gibi 
özdeş olma ve c) benzeme olarak tasnif ediyordu. 
Yani idea ile olan yakınlık/uzaklık, içindelik/dışında-
lık, matematiksel biçimdeki orantılık/orantısızlık 
gibi unsurlar arasında gerilim yaşamıştı. Tabii ki bu 
gerilim, şiddetli artarak kuvveden fiile çıkar gibi 
siyasal bir çatışmanın parçasına dönüştü. Bu 
yüzden Platon “devletinde” taklidin taklidini yaptı-
ğını söyledi sanatçılara pek olumlu yer göstermedi. 
Taklid (mimesis) Aristoteles’de biçimsel bir gerili-
min parçasıydı. Hocası Platon ile “çatışması”, işin 
başka yönünü oluştur. Gerilim; taklidin neye göre, 
ne ile, ne bakımından olmasına göre kuruldu ve 
onun düzgün bir şekilde (kategorize) düzenlenme-
si, analitik olarak ele alınması sorununa dönüştü. 

Böylelikle taklid; aracı bakımından, objesi bakımın-
dan, tarzı bakımından sınıflandırıldı. Bu sınıfların 
içerikleri ayrıntılarıyla gösterildi. Bu mantıksal ve 
ilmi sınıflama, Taklid kuramını Aristoteles ile 
anılmasını sağladığı gibi 18. Yüzyıla kadar en büyük 
ve önemli kuram olmasını da beraberinde getirdi. 
Sanatın kökenini fantezilere bağlayan Romantik 
filozoflar, gerilimi; gerçek ile değil gerçeğin ötesine 
taşımaya çalıştı. Gerçek (doğa olarak) ele alınsa bir 
anti tez sayılabilir fakat Romantikler daha derin bir 
sorunun peşindeydi. Gerçeğin de içinde saklanmış 
bir şeye odaklanmışlardı: (her) insanda ve doğa-
da-gerçekte olmayan o yaratı nerede, ne ile 
çıkıyor? Grek düşüncesinde (onun da kaynağı Mısır 
olan); sanatın gerçek yaratıcısının “Mousa’lar”(Mu-
salar) Periler olduğu, sanatçı denilen kişinin ancak 
Musalardan aktaran bir aracı olduğu, anlatısından 
belli oranda güç aldıkları yadsınamazdı. Ancak 
metafizik yahut teolojik gerilimden çok, gerilimi 
hayale (imagination) doğru taşımaya çalışıyorlardı. 
Böylelikle fanteziye giderek; yeni mekan, yeni 
tema da bulmak istiyorlardı.
Sanatın kökenini oyun kuramı ile açıklamaya 
çalışan Schiller, gerilimi Estetik yaşantıda temellen-
dirdi. Ona göre; Sanatla ve güzelle olan ilişki en 

SANAT VE ESTETİĞİN
GERİLİM ALANLARI-I
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başta gelen bir ilişki olmalıydı. Bir taraftan ruhu 
şekillendiren diğer taraftan güzelle iç içe geçen, haz 
veren, ilişkiydi bu. İnsanlar güzeli tanımlamadan 
önce; oyunla onu tanımış, haz almış olmalıydı. 
Dolayısıyla “iyi olanı, kusursuz olanı insan yalnızca 
ciddiye alır; oysa güzel olanla oynar” demişti. Geniş 
anlamıyla oyun kuramı; bir yanıyla estetik duygu-
lar psikolojisi bir yanıyla estetik fenomenolojiyle, 
yaratmanın estetiğiyle yani hem sübjektivist 
estetiğin hem de objektivist estetiğin alanına kadar 
uzanır. Modern psikolojide özellikle çocuklarda dil 
ve düşünce, eğitim, araştırmalarında oyun’un 
yeniden keşfedilmesiyle onun sadece sanatın 
kökeninde yatan değil hem bilgi kuramsal hem de 
ruhsal gelişimde temelde önemli rol oynadığı 
anlaşılmıştır. 
Sanatı kökenine simgeleştirilmiş bir yaratma koyan 
formalist Alman İdealizmi, gerilimi simgeleştirme 

üzerine büktü. Simgeleştirme, zihinsel soyutlama 
ve biçim arasındaki zor dengede sanat tarihi 
boyunca uzanan tartışmaları hem hatırlatıyor hem 
de üstleniyordu. Estetik Yargı, daha sistematik 
olarak bilimsel bilgi ve ahlaktan ayrıştırıldı. Diğer 
yandan Tinselliğin estetik biçimi ön plana geçti. 
Kısacası felsefi estetik, mantık ve kavramsal boyu-
tuyla hareket ederken; gerilim, “Güzel sanatların” 
ortaya çıkmasından sonra bilimsel estetik, deney-
sel estetik, sanat psikonalizi, sanat toplum bilimi, 
endüstri estetiği…vb sanat bilimine  ya da bilim 
olarak sanata giden kesin yola girdi ve gücünü, 
referansını her zaman bir şekilde buradan aldı.  Öte 
yandan kronolojik olarak Hegel sonrası sanatta 
sübjektivist tavrın çıkışları durdurulamaz şekilde 
artış gösterdi. Ama bilimsel sanatın momenti 
değişmeden hareketine devam etmiş oldu.
Sanatın kökenine toplumu koyan, onun insanı ve 

doğayı yansıtan bir etkinlik gören Marksist 
(toplum-gerçekçi) görüş gerilimi diyalektik çatış-
maya kurdu. Sanatın öznelcilik teması altında 
gösterilmesi aslında kasıtlı bir yanılgı üretimine 
bağlandı. Antropolojik verilerin de gösterdiği gibi 
sanat eseri olarak ortaya çıkan tüm şeyler, aynı 
zamanda toplumsal ihtiyaçların yani maddi 
üretim/tüketim ilişkilerin bir parçasıydı. Sanayi 
sonrası değişimler, savaşlar, kaoslar her şey gibi 
sanatın da bundan etkilenmesi gibi faktörler, 
özellikle değişim üzerinden kurulan çatışma 
diyalektiği, Marksist sanat kuramını hep canlı tutan 
bir özellik oldu.

(yazının ikinci bölümünde sanatın ve estetiğin 
kendi iç gerilimlerine bakmaya devam edeceğiz) 

Jacques-Louis David / Sokrates'in Ölümü
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başta gelen bir ilişki olmalıydı. Bir taraftan ruhu 
şekillendiren diğer taraftan güzelle iç içe geçen, haz 
veren, ilişkiydi bu. İnsanlar güzeli tanımlamadan 
önce; oyunla onu tanımış, haz almış olmalıydı. 
Dolayısıyla “iyi olanı, kusursuz olanı insan yalnızca 
ciddiye alır; oysa güzel olanla oynar” demişti. Geniş 
anlamıyla oyun kuramı; bir yanıyla estetik duygu-
lar psikolojisi bir yanıyla estetik fenomenolojiyle, 
yaratmanın estetiğiyle yani hem sübjektivist 
estetiğin hem de objektivist estetiğin alanına kadar 
uzanır. Modern psikolojide özellikle çocuklarda dil 
ve düşünce, eğitim, araştırmalarında oyun’un 
yeniden keşfedilmesiyle onun sadece sanatın 
kökeninde yatan değil hem bilgi kuramsal hem de 
ruhsal gelişimde temelde önemli rol oynadığı 
anlaşılmıştır. 
Sanatı kökenine simgeleştirilmiş bir yaratma koyan 
formalist Alman İdealizmi, gerilimi simgeleştirme 

üzerine büktü. Simgeleştirme, zihinsel soyutlama 
ve biçim arasındaki zor dengede sanat tarihi 
boyunca uzanan tartışmaları hem hatırlatıyor hem 
de üstleniyordu. Estetik Yargı, daha sistematik 
olarak bilimsel bilgi ve ahlaktan ayrıştırıldı. Diğer 
yandan Tinselliğin estetik biçimi ön plana geçti. 
Kısacası felsefi estetik, mantık ve kavramsal boyu-
tuyla hareket ederken; gerilim, “Güzel sanatların” 
ortaya çıkmasından sonra bilimsel estetik, deney-
sel estetik, sanat psikonalizi, sanat toplum bilimi, 
endüstri estetiği…vb sanat bilimine  ya da bilim 
olarak sanata giden kesin yola girdi ve gücünü, 
referansını her zaman bir şekilde buradan aldı.  Öte 
yandan kronolojik olarak Hegel sonrası sanatta 
sübjektivist tavrın çıkışları durdurulamaz şekilde 
artış gösterdi. Ama bilimsel sanatın momenti 
değişmeden hareketine devam etmiş oldu.
Sanatın kökenine toplumu koyan, onun insanı ve 

doğayı yansıtan bir etkinlik gören Marksist 
(toplum-gerçekçi) görüş gerilimi diyalektik çatış-
maya kurdu. Sanatın öznelcilik teması altında 
gösterilmesi aslında kasıtlı bir yanılgı üretimine 
bağlandı. Antropolojik verilerin de gösterdiği gibi 
sanat eseri olarak ortaya çıkan tüm şeyler, aynı 
zamanda toplumsal ihtiyaçların yani maddi 
üretim/tüketim ilişkilerin bir parçasıydı. Sanayi 
sonrası değişimler, savaşlar, kaoslar her şey gibi 
sanatın da bundan etkilenmesi gibi faktörler, 
özellikle değişim üzerinden kurulan çatışma 
diyalektiği, Marksist sanat kuramını hep canlı tutan 
bir özellik oldu.

(yazının ikinci bölümünde sanatın ve estetiğin 
kendi iç gerilimlerine bakmaya devam edeceğiz) 

Jacques-Louis David / Sokrates'in Ölümü
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       Hicrî 460 (Miladî 1067-1068) yılında Filistin 
bölgesinde, Kudüs’e kırk beş kilometre uzaklıktaki 
Remle’de şiddetli bir deprem meydana geldi. 
Merkezi üssü Remle olan deprem Filistin ve Mısır 
sahillerinin büyük bölümünde etkili olmuş, sarsıntı 
Suriye’nin iç kesimleri ile Mısır’da da hissedilmişti. 
Özellikle Remle büyük hasar görmüş, şehir adeta 
yeryüzünden silinmişti. Binalar yıkılmış, insanlar 
enkaz altında kalmıştı. Kaynaklar, kuyulardan 
gökyüzüne tazyikli suların fışkırdığından, toprağın 
altından binbir türlü hazinelerin dışarı çıktığından 
ve Beytü’l-Makdis sahrasının zelzelenin şiddetiyle 
önce ikiye ayrılıp daha sonra yeniden eski haline 
döndüğünden söz ederler. Manzara ürkütücüydü. 
Beklenmedik bir doğal afet, Remle’den başlamak 
üzere bütün bölgeyi tanınmaz hale getirmişti.
 
İbnü’l-Cevzî, İbnü’l-Esîr, İbn Kesîr, Zehebî ve İbn 
Tağriberdî gibi müelliflerin on beş ila yirmi beş bin 
insanın hayatını kaybettiklerini belirttikleri söz 
konusu depremin bilançosu ağırdı. Yıkım büyük, 
can kayıpları çoktu. Üstelik felaketin etkileri 
giderek daha fazla derinleşme yönünde ilerleme 

kaydediyordu. Depremin ardından deniz bin günlük 
mesafeye kadar geri çekilmiş, açlıktan ve yokluk-
tan kıvranan insanlar hem denizden kalan ölü balık-
ları yakalayabilmek hem de denizin dibinde 
bulunan kıymetli taş, cevher ve sair şeyleri topla-
mak için ıslak kumlar üzerine dolaşmaya başlamış, 
fakat aniden geri gelen öfkeli dalgalar hepsinin 
boğularak helak olmasına neden olmuştu. 
 
İbnü’l-Kalânisî’nin anlattıkları, Remle depreminin 
sebebiyet verdiği yıkıma dair daha ayrıntılı bilgi 
sahibi olabilmemizi sağlayacak niteliktedir. Onun 
naklettiğine göre, deprem sırasında mekteplerinde 
bulunan iki yüz kadar çocuğu daha sonra hiç kimse 
arayıp sormamıştı. Bunun nedeni, şüphesiz 
depremde çöken evlerinin enkazı altında kalarak 
hayatlarını kaybeden ailelerin çocukları olmalarıy-
dı. Onlarca çocuk yetim ve öksüz kalmıştı. Kimin 
nerede olduğu, kimin hangi enkazın altında kaldığı 
ya da denizin hangi noktasında suya kapılıp boğul-
duğu bilinmiyordu. Şehre tam bir karmaşa hâkim 
olmuştu. Remlelilerin bir kısmı, muhtemelen bu 
kötü günlerin bir süre sonra sona ereceğini umu-

yordu, fakat öyle olmadı. 

Felaket Daha da Büyüdü

Deprem sırasında olanlar yalnızca bu kadarla da 
sınırlı değildi. Sarsıntı esnasında korkunç bir ses 
duyulmuş, ilahî bir azaba uğradıklarını düşünen 
Remle halkı büyük bir korkuya kapılmıştı. Hamile 
kadınlar çocuklarını düşürmüş, eller semaya kalka-
rak tövbe ve mağfiret kapılarına baş konulmuştu. 
İnsanların üzerine büyük bir toz bulutu çökmüş, 
hava beklenmedik biçimde soğumuştu. Öyle ki bu 
soğuk ağaçların ve meyvelerinin donarak telef 
olmaları ile sonuçlanmıştı. Yine İbnü’l-Kalânisî’nin 
kayıtlarından anlaşıldığı üzere, deprem ve soğuk 
havayı korkunç bir sel felaketi takip etmişti. Elli 
adamın bir araya gelerek hareket ettirebilmesi 
mümkün olmayan devasa kayaları önüne katarak 
sürüp götüren kuvvetli sel suları ağaçları da yerle-
rinden söküp çıkarmış ve Suriye içlerine dek uzanan 
alanda korkunç bir yıkım meydana getirmişti. Kıya-
met mi kopacaktı acaba? Bütün bu olanlar dünya-
nın sonunun geldiğini mi gösteriyordu? Böylesinin 

TARİHTEKİ BİR
FELAKETİN
HAZİN ÖYKÜSÜ



daha önce ne görülmüş ne de duyulmuş olduğunu 
çağdaş müellifler şaşkınlık içerisinde naklederler.
Remle’de meydana gelen deprem, aslında bir korku 
filminin giriş sahnesinden ibaretti. Felaket yeni 
başlıyordu daha. Kötü günleri daha kötü günler 
takip etti. Deprem ve ardından gelen sel bağ ve 
bahçeleri yıkmış, ambarları çamur deryasına çevir-
miş, insanların beslenmek için gereksinim duyduk-
ları hayvanları telef etmişti. Yiyecek bir şey kalma-
mıştı ve elde olanlar da bitmek üzereydi. Çok 
geçmeden kıtlık ve açlık bütün bölgede ağırlığını 
hissettirmeye başladı. Çağdaş kaynaklar tarafından 
Hz. Yusuf zamanından beri “böylesinin görülmedi-
ği” vurgulanan ve “Büyük Felaket” olarak nitelen-
dirilen bu zor dönem bir rivayete göre beş, bir 
başka rivayete göre ise yedi sene devam etti. 
Debisi 11 parmağa kadar düşen Nil Nehri adeta 
kurumaya yüz tutmuş, bütün Mısır’da başta hubu-
bat tarımı olmak üzere bütün ziraî etkinlikler felç 
olmuştu. Üretim mekanizmaları tahrip olmuş, 
tüketim ihtiyacını karşılamak mümkün olmaktan 
çıkmıştı.

Fâtımî Devleti’nin gerekli tedbirleri almaktan aciz 
kalması dolayısıyla kısa süre içerisinde piyasada 
yiyecek maddesi kalmadı. Ürün fiyatları fahiş 
rakamlara tırmanmış ve karaborsacılık almış başını 
yürümüştü. Toplumun geniş kesimlerine yayılan 
açlık, insanların hem boğazlarında hem de bağır-

saklarında muhtelif hastalıkların oluşmasına yol 
açmıştı. Her gün fevç fevç insan ölüyordu. Şifaha-
nelerde hastaları barındıracak yer kalmamıştı. 
Aktarlar her gün binlerce şişe ilaç satıyor, fakat 
beslenme yetersizliğinden kaynaklanan hastalık-
larda herhangi bir azalma görülmüyordu. Açlıktan, 
bu dönemde zorunlu olarak kuluçkaya yatan kuşla-
rın ya da diğer hayvanların da önemli ölçüde 
etkilendiklerini biliyoruz.

Toplumda Yamyamlık Görüldü

Mısır ve Filistin halkının akın akın başka diyarlara 
göç etmesine de neden olan “Büyük Felaket” 
sırasında yaşananlar akılları zorlayacak cinstendir. 
Bununla birlikte, insan doğası hakkında fikir verme-
si açısından son derece dikkate değerdir. İnsanın 
koşullara göre biçim alabilen, bilinç yapısı gelişme-
lerle yeni ve farklı menfezlere açılabilen bir varlık 
olarak biyolojik yanına yenik düşebileceği bu 
felaket sırasında bilmem kaçıncı kez yeniden teba-
rüz etmişti. Açlık öyle bir raddeye ulaşmıştı ki, 
başta kedi ve köpek olmak üzere birçok hayvanın 
piyasası oluşmuştu. Bunların leşlerine bile astrono-
mik meblağlar ödeniyordu. Akdeniz sahillerinde 
hayvan nüfusu tükenme aşamasına gelmiş, çağdaş 
rivayetlere bakılırsa Fâtımî sarayında bile yalnızca 
birkaç tane binek kalmıştı. Aslan gibi vahşi hayvan-
lar şehirlere inerek insanları yiyor, insanlar da onları 

avlayıp yemenin yollarını arıyorlardı. İnsanlık 
değerleri zarar görmüş, insanın bedeninden üstün 
ve onu aşan, onu kontrol eden bir varlık olmasının 
ne derece meşakkatli olduğu temessül etmişti. 
Hırsızlık, cinayet ve gasp gibi adi suçların oranında 
patlama yaşanmıştı. 

Bundan daha ilerisi mümkün müdür? Bu sorunun 
cevabını da söz konusu hadise üzerinden biraz 
kestirebiliyoruz. Daha beteri hep vardır. O zaman 
da vardı. Kulağa tuhaf gelecek belki, ama artık 
yamyamlık bile sıradan bir davranış biçimine 
dönüşmüştü. Yol kenarlarında akbabalar gibi 
bekleyen aç insanlar, yoldan geçmekte olan güçten 
düşmüş hemcinslerini yakalıyor ve boğazlayarak 
kesip yiyorlardı. Bir adamın kadın ve çocukları 
kaçırıp keserek etlerini sattığı öğrenilmiş, komşu-
sunun çocuğunu yakalayıp evine götüren bir adam 
onu kesip yemişti. Aç insanlar, ellerinde, uçlarında 
demir kancalar bulunan iplerle evlerin çatılarında 
pusuya yatıyor, aşağıdan geçenleri sarkıttıkları 
kancalarla yakalayarak yukarı çekiyor ve oracıkta 
kesip etleriyle karınlarını doyuruyorlardı. Asılarak 
ya da çarmıha gerilerek idam edilenlerin cesetleri 
parçalanıp götürülüyor, taze mezarlar açılarak 
ölülerin kemiklerinden sıyrılmamış etleri yağmala-
nıyordu.
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     Dünyanın birçok yerindeki Koronavirüs salgını 
için tek konuşanlar sağlık çalışanları veya bilim 
adamları olmadı. Jean-Luc Nancy, Giorgio Agam-
ben, Slavoj Žižek gibi düşünürler Koronavirüs üzeri-
ne yazılar kaleme aldılar ve (özellikle Agamben ve 
Žižek) kendi düşüncelerini teşkil eden kavramlarla 
sürece dair bazı öngörü ve tahlillerini paylaştılar. 
Bu yazılardan ilki Agamben’den geldi ve Agamben 
(belki şimdi hiç yazmamış olmayı isteyeceği) 
yazısında Koronavirüs’ün bir “istisna hali” meyda-
na getirdiğini, fakat bunun esasında bir gerekçesi-
nin olmadığını söyledi. “Varsayımsal bir koronavi-
rüs salgını” karşısında insanların irrasyonel tutum-
larla, devletlerin gereksiz müdahaleleriyle belirli bir 
politik durumun artık alelâdeleşme tehlikesine 
işaret etti Agamben. Biraz daha açıkça ifade etmek 
gerekirse, Agamben esasında devletlerin keyfî bir 
takım istisnaî halleri uygulamalarının önünü açtığı-
nı ifade etti Agamben söz konusu yazısında.
Elbette Batılı başka düşünürler bu yazıyı tenkit 
ettiler ve Agamben’in düşüncesinin etrafında şekil-
lendiği bu istisna hali durumunun kaçınılmazlığını 
teslim ettiler. Bu düşünürlerden biri Jean-Luc 
Nancy ve bir diğeri de Žižek oldu. İki filozof da 
meselenin Agamben’in söylediği kadar basit olma-
dığının farkındaydı.
Fakat, özellikle Žižek Agamben’den ne kadar farklı 

bir tavır aldı diye sorabiliriz koronavirüs salgının 
meydana getirdiği sosyal ve siyasî durum karşısın-
da. Kendisi de konu ile ilgili yazılar yazan Žižek artık 
alarm çanlarının çaldığını ve insanlığın tek çaresi-
nin, yeniden icat edilecek bir komünizm olduğunu 
söylemekte gecikmedi. Koronavirüs Žižek’e göre 
kapitalizme bir darbeydi. Kill Bill II’den bir örnek 
getirdi Žižek ve virüsün kapitalizme farklı noktalar-
dan ölümcül darbeyi indirmekte olduğunu söyledi. 
Bir başka yazısında ise “küresel komünizm”in tek 
çare olduğunu söyleyen Žižek artık bir seçim 
yapmanın zorunlu olduğunu dile getirdi, aksi taktir-
de sadece güçlü olanların hayatta kalabileceği bir 
düzenden kaçışın imkânının olmadığını söyledi.
Esasında Agamben’de de ve Žižek’te de gördüğü-
müz şey bize (ibret alabilme potansiyelinden yana) 
biraz karamsar bir tablo sunmuyor değil ve biz 
bunu ülkemizde de görüyoruz. Örneğin bizde kimi 
liberaller önce İngiltere’nin virüs karşısındaki 
vurdumduymazlığını alkışladı. Bunun sebebini 
anlamak zor değil elbette. Sürecin başında İngiltere 
hayatın akışına dokunmamaya niyetliydi, dolayı-
sıyla ekonominin çarklarının işleyişine müdahale 
etmeyecekti. “Aman pazar ekonomisine halel 
gelmesin” refleksi geliştiren bir liberal için bundan 
daha sevecen bir tutum olamazdı şüphesiz? Kimi 
liberaller İngiltere’nin bu tavrını öven tweetler 

attılar ve dünyayı İngiltere’den ders almaya davet 
ettiler adeta. (Eminin sonrasında İngilizler işin 
ciddiyetini anlayıp stratejilerini değiştirince bir 
sorgulama yoluna gitmişlerdir!) Öyle veya böyle 
yaptıkları şey binlerce kişinin ölümüne sebep olan 
bir salgın karşısında “aman liberalizmimize bir zarar 
gelecek mi acaba” demekten öte bir tavır değildir. 
İnsan hayatının kırılganlığını bize bir daha hatırla-
tan ölümcül bir salgın karşısında serd edilen bu 
tavırları anlamak gerçekten çok kolay değil. Yeni 
bir süreç yaşandığında, insanlık beklemediği bir 
şeyle karşılaştığında yapılması gereken şey hemen 
liberalizmin veya sosyalizmin kitaplarına bakıp 
oralardan bir refleks geliştirmek de olamaz. Bunlar 
bizim olan bitenden ibret almamızın önüne 
geçmekten başka hiçbir işe yaramaz. İnsan hayatı 
son derece kırılgandır ve eğer illa teoriye temasla 
konuşmak gerekirse, istisna olan salgın veya ölüm 
değil, afiyet, keyif, zevk ve sefâdır diyebiliriz. Koro-
navirüs (veya her ne olursa olsun) karşısında ihtiya-
cımız olan şey Žižek’in komünizmi olmadığı gibi 
Agamben’in kaygıları da bize yol gösterici olamaz. 
Veya liberalizmin namusunu kurtarmak adına 
didinmek “aman ölüleri boş ver, piyasaya zarar 
gelmesin”cilikten öte bir şey değildir. 

1

Ölüleri Boş Verip Liberalizmi mi Kurtaralım, veya Agam-
ben’in İstisna Kaygıları Bizim Uykularımızı Kaçırsın mı?
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Aile Olmayı Neden Sevmiyoruz?
        Kültürümüzün en temel unsurlarından biri 
hatta kültürümüzün sürdürülmesini sağlayan en 
önemli unsurun aile olduğu söylenebilir. Bir zaman-
lar ailenin kutsal bir tarafı varken günümüzde 
kimse ‘aile’ kelimesini ağza almak istemiyor, aile ile 
ilgili olan ne varsa ondan kaçıyor. Aile değil, birey 
önemli artık. Ne oldu da böyle bir dönüşüm geçir-
dik?
Bu dönüşümün sebeplerine gelmeden önce ailenin 
gerçekten neden önemli olduğuna dikkat çekmek 
istiyorum. Zira ailenin önemi konusunda sadece 
“Toplumun en önemli yapı taşı” diyip, neden en 
önemli yapı taşı olduğunu bilmemek cehaletin ta 
kendisidir.
Aile her şeyden önce bir ahlak biçimidir. Aileyi 
önemseyen insanla, bireyciliği önemseyen insan 
farklı bir yaşam sürer. Bu aslında hepimizin duydu-
ğu bir şey ama bununla ilgili çok az derinlikli düşün-
müşüzdür. Aile yerine bireyciliği yeğleyenler, 
genellikle baba otoritesinden bıkmış çocuklar ve 
eşine olan bağımlılığa daha fazla dayanamayan 
kadınlardır. Baktığınızda, ailenin önemli olduğunu 
savunan herkes “çocuk tabii ki de babasına itaat 
edecek” veya “kadın tabii ki de kocasına tabidir” 
sözlerini sarfeder. İyi de ne oldu da eskiden çocuk 
da kadın da bundan rahatsız değilken günümüzde 
rahatsız olmaya başladılar. Bu durum aslında her 

ne kadar aileyi savunsa da aslında birey merkezli 
yaşanan yaşam tarzı sebebiyledir. Bakmayın baba-
nın/kocanın aileyi savunduğuna. Kendisi en büyük 
bireycidir.
Bu durumu şöyle açıklayalım: Aile, bireyin başkası 
için yaşadığı bir ortamdır. Aile ferdi başkasına 
sonsuz sorumluluk bilinciyle yardım ederken, karşı-
lığında da bir şey beklemez. Öte yandan bireyci 
olan insan kendisi için yaşar, başkasına karşı 
sorumluluk duymaz. Bugünün toplumunda durum 
şu ki, insanlar istediği kadar geniş ailede yaşasın, 
aslında o aile içerisinde herkes bireyci. Normalde 
olması beklenen çocuğun annesine, babasına, 
kardeşilerine; kadının çocuklarına, eşine; erkeğin de 
çocuklarına ve eşine karşı karşılık beklemeden 
sorumluluk duygusu duymasıdır. Ancak günümüz-
de bir baba figürü evin erkeği olmanın gururuyla, 
belki alnının teriyle çalışıyor ama karşılığında bir 
şey beklemeden de edemiyor. Bir karşılık, hatta bir 
hizmet görmeli eşinden ve çocuklarından. Böyle bir 
otorite altında yaşayan kadın ve çocuklar ise 
başkasına sorumluluk hissetmeyi bırak, o başkasın-
dan uzak durmak için can bile atıyor. 
İşte en geleneksel ailenin bile bu şuurda olduğu 
toplumda ailenin ihyası konuşuluyor. Oysa hiçkim-
se ailenin geleneksel rollerini yerine getirmiyor. 
Geleneksel anlamda aile rollerini benimseyen insan 

toplum içerisinde de başkasına karşı karşılık bekle-
meden sorumluluk bilinciyle yaklaşır. Mahalledeki 
fakir komşusuna hiç yardım etmeyip, nerede bu 
devlet diye bağırmaz. Sokaktaki kedi köpeğin aç 
olduğunu hisseder, yemek verir. Toplumda farklı 
etnik veya dini kategorideki insanların ezilmesine 
izin vermez. 
Aileydi eskiden toplumu ıslah eden. Böyle bir aile 
de hiç kuşkusuz yücelttiğimiz ama ne anlama 
geldiklerini bilmediğimiz değerlerin devam ettiril-
mesini sağlıyordu. Eskiden aile topluma yön 
veriyordu, ancak günümüzde toplumun aileye yön 
verdiğini görüyoruz. Bu yüzdendir ki, birey 
merkezli yaşayan aile üyeleri her ne kadar ailenin 
önemini haykırsa da, aile içerisinde çok kötü man-
zaralarla karşılaşılıyor. Kadına, çocuğa yönelik 
şiddetten tutun, eş aldatmaya, çocukların kötü 
yollara sapmasına kadar bir sürü felaketle karşılaşı-
yoruz. 
Halbuki ihtiyacımız olan aile ahlakının şuuruna 
tekrar ulaşmak. Bu şuura ulaşınca aile kendiliğin-
den ihya olur zaten.

_SalihCanbaz



KİTABİYAT
Furkan Yanmaz furkanyanmaz1994@gmail.com

           Kandelin yazmış olduğu bu eser; altı ana bölüm-
den oluşmaktadır. Kitap yazarın yapmış olduğu 
çalışmalar üzerinde ulaştığı yeni bulguları ve bilişsel 
problemler için kendi geliştirdiği çözüm olanakları 
üzerinde durmaktadır. Avusturya doğumlu Amerikan 
nöropsikiyatrist 2000 yılında sinir sisteminde sinyal 
iletimi hakkındaki buluşları nedeniyle Arvid Carlsson 
ve Paul Greengard ile birlikte nobel fizyoloji veya tıp 
ödülüne layık görülmüştür. İlk olarak 1981 yılında 
basılan Principles of Neural Science kitabı sinirbilimci-
ler için bir baş yapıt sayılmaktadır. Apylasia'daki gang-
liyon hücrelerini kullanarak uzun ve kısa süreli hafıza, 
hafıza depolama ve öğrenmenin hücresel biyolojisi 
alanlarında sinirbilime katkıda bulunmuştur. Kandel, 
psikiyatri ve nöroloji tarihindeki beyin ve düzensiz 
davranışları incelemek için modern yöntemlerin 
kökenlerine kısa bir bakışla başlamaktadır. Tarihsel 
anlatı içerisinde birçok filozof ve bilim insanını otorite 
olarak gösterilmektedir. Tarihsel olarak gelişen düşün-
ce zincirinden bahsettikten sonra günümüz sinir 
hastalıklarının insan belleğiyle ilgili oluşturduğu 
problemler ele alınmaktadır. Genlerin ve çevrenin 
sinirsel devreleri bozmak için etkileşime girdiğini ve 
bunun da zihinleri düzensizleştiğini vurgulamaktadır. 
Beyinde gerçekleşen sinirsel bozuklukların, aşırı veya 
düşük aktif beyin devreleri, yaralanma, değişen sinap-
tik bağlantılar veya gelişimsel olarak uygun olmayan 
beyin bağlantı modelleri beyindeki etkisiz iletişimin 
nedeni olabilmektedir. Kandel doğamız gereği sosyal 
olduğumuzu iddia ediyor. Çünkü gelişme ve ilerlemeyi 
birey tek başına gerçekleştirememektedir. Çevremize 
tepki olarak beynimizdeki duygular veya hazır olma 
durumları, günlük yaşamlarımızda ve benlik duygu-
muzu oluşturan yapılarımızda kritik bir rol oynamak-
tadır. Her üç Amerikalıdan biri hayatında en az bir kez 
depresyon ve yaklaşık %8'i de travma sonrası stres 
bozukluğu yaşamaktadır. Depresyon, insanların 
yaklaşık %5'ini etkileyen ve aşırı üzüntü, umutsuzluk 
ve değersizlik duyguları ve enerji eksikliği ile karakteri-
ze bir duygu durum bozukluğudur. Bu şekilde kalıplaş-

mış olsa da depresyon kişisel veya ahlaki bir zayıflık 
olarak görülmemektedir. Kandel, depresyon tedavisi 
için seçici serotonin geri alım inhibitörleri, ketamin, 
bilişsel davranış teorisi ve beyin stimülasyonunun 
kullanımının farklı koşullar altında farklı kombinasyon-
larda nasıl kullanılabileceğini açıklar. Bu bozukluklar 
bize beyinde duyguların nerede ortaya çıktığı yani 
hipotalamus, amigdala, striatum ve prefrontal korteks 
dahil olmak üzere, beyin ve vücudun çift yönlü iletişi-
me nasıl dahil olduğu duyguların davranışları nasıl 
etkilediğini, karar vermenin ahlaki etkileri üzerinden 
incelenmektedir. Kandel, dopaminin insan belleği 
açısından nasıl zararları olacağına dair deneysel bulgu-
lardan hareket ederek temellendirmeye çalışmakta-
dır. Dopamin insan belleği üzerinde bozukluklar ve 
dengesizliklere neden olmaktadır. Şizofreni de aşırı 
dopamine bağlı nörogelişimsel bir hastalıktır. Geç 
ergenlik döneminde düşünmeyi, davranışı, belleği ve 
kendilik hissini bozarak nüfusun %1'ini etkilemektedir. 
Depresyon öncelikle beyindeki fonksiyonel anormal-
liklerden kaynaklanırken, şizofreni öncelikle anatomik 
anormalliklerden kaynaklanmaktadır. Ne yazık ki, 
şizofreni için şu anda mevcut olan tedaviler, motivas-
yon eksikliği gibi semptomları değil, sadece düzensiz 
düşüncelerle ilgili semptomları ele almaktadır. Bu 
semptomlara yaklaşım genel olarak eksikliklere neden 
olmaktadır. Güncel gelişmeler şizofreni geliştirme riski 
olan kişiler için belleğin bu gibi durumlara karşı önleyici 
tedaviler umut vericidir. Bir diğer bellek bağlantılı 
sinirsel hastalık olan parkinson hastalığı, istirahatte 
titreme ve yavaş hareket ile ilişkili bir motor bozukluk, 
beynin substantia nigra'sındaki dopamin üreten 
nöronların ölmesine neden olan kusurlu protein 
katlanmasından kaynaklanmaktadır. Bağımlılık, dopa-
minin dahil olduğu belleği etkileyen başka bir kronik 
hastalıktır. Kandel’e göre insanların bağımlılık yaratan 
bir maddenin zevkini unutmasına yardımcı olan ilaçlar, 
bağımlılığın tedavisinde yardımcı olabilmektedir. Ne 
yazık ki, aşırı dozda ilaç kullanımı 50 yaşın altındaki 
insanlar için önde gelen bir ölüm nedeni olsa da 

bağımlılığı tedavi etmek için ilaç kullanımının yaygın-
laştırılmasını ön planda tutmaktadır.“Kandel tarafın-
dan gözden geçirilen bozuklukların birçoğunda hafıza 
yetenekleri bozulabilse de demansta bellek kaybı 
birincil semptom olarak görülmektedir. Alzheimer 
hastalığı yaşa bağlı belleğin düşüşünden temel olarak 
farklıdır. Nörofibriler düğümler, onları oluşturan toksik 
kümeler de proteinlerin yanlış katlanmasının nedeni-
dir. Alzheimer hastalığı, belleği geliştirmek için genetik 
ve sağlık risk faktörleri dahil olmak üzere anlayışımız 
hızla artmaktadır. Bu bozuklukları gözden geçirip 
sentezleyen Kandel, bellek ve bilinç anlayışımız 
hakkında yeni bilgiler sunmaktadır. Belleğin beyinde 
biyolojik bir temeli vardır ve yaratıcılık kapasitesi 
evrenseldir. Yani, zihinsel bozukluklara bağlı değildi. 
Çeşitli beyin rahatsızlıkları olan insanları gözlemleyen 
Kandel, bellek için önemli olan bazı unsurların azim, iş 
birliği, zihin gezintisi ve ilişkisiz unsurları bir araya 
getirmek olduğunu öne sürmektedir. Sigmund 
Freud'un iddia ettiği gibi, bilinçsiz zihinsel çalışma 
bilinçli düşünmeyi etkilemektedir. Düzensiz belleği 
olan insanlar kararlarını bilinçli belleği olan insanlardan 
daha çok ortaya koymaktadır.Kandel, nöroloji ve 
psikiyatrinin yakında genlerin ve çevrenin beyin ve 
davranışlarda bireysel farklılıklara nasıl yol açtığını 
inceleyen tek bir disiplinde birleşeceği konusunda 
güçlü bir tahminle sonuçlanıyor. Bu alan bizi beyin ve 
zihin hastalıklarını önleyebileceğimiz tıbbi tedavilerin 
kişiselleştirmesi gerektiği konusunda güncel bir bakış 
açısı sunmaktadır. Eser okuyucusuna içerisinde birçok 
tıbbi terim barındıran bir dil ile yaklaşmaktadır. Bu 
nedenler her kesimden okuyucuya hitap etmemekte-
dir. Akademik düzeyde bilgi seviyesi gerektirdiği için 
belirli bir kitle ile sınırlı kalacaktır. Kandel’in deneyim ve 
deneylerinin sonucunda elde ettiği verilerin analizini 
kendi bağlı olduğu bilimsel ekolün kabülleri çerçeve-
sinde yorumlaması öznelliği etkileyici bir unsur olarak 
görülmektedir.

Belleğin Peşinde:
Yeni Bir Zihin Biliminin Doğuşu

Eric R. Kandel
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       Kmylicka’nın Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş 
isimli eserini okuyanların bir sonraki durağı ya 
Rawls’un Bir Adalet Kuramı ya da Nozick’in Anarşi, 
Devlet ve Ütopya’sıdır. Kymlicka’nın ele aldığı 
hemen hemen bütün konularda çatışan hatta bazen 
kavga eden taraflardan biri mutlaka ya Rawls ya da 
Nozick’tir. Hatta genelde bu iki isim karşı karşıya 
gelmekteler. Ben de soluğu Anarşi, Devlet ve Ütop-
ya’da aldım. Aslında önerim önce Rawls’un okunma-
sı yönündedir ama kütüphanemde Nozick’in mezkûr 
eseri olduğundan (artı Bir Adalet Kuramı’nın fiyatı 
öğrenci bütçesini epey zorlayan cinstendir) tercihimi 
ondan yana kullandım. Eser, Murat Borovalı tarafın-
dan kaleme alınmış güzel bir tanıtım/sunuş yazısıyla 
açılıyor. Gerçekten Borovalı Anarşi, Devlet ve Ütop-
ya’yı öncesiyle-sonrasıyla güzelce bir tablo içerisinde 
özlü bir şekilde takdim etmiş. “Bırakın insanlar kendi 
ütopyalarını oluştursunlar” lafıyla (şiar mı motto mu 
desem) okuyucusunun karşısına çıkan daha doğrusu 
okurunu selamlayan kitap daha önce Schmitt ve 
Badiou’yla uğraştığımdan dolayı beni ciddi anlamda 
sarstı (olumlu anlamda). Böyle çapraz okumaların 
okuyucuya iyi geldiğini bizzat kendimden örnekle 
biliyorum. Bu sebeple nacizane sadece belli bir çizgi, 
belli bir gelenek içerisinde yer alan kitaplar okuma-
yın, derim. Çapraz okumayı, antibiyotik olarak da 
düşünebiliriz. Nozick amca bu eserini kaleme aldığı 
zaman bir liberteryen. Kitap piyasaya çıktıktan 

sonra çoğu olumsuz olan epey eleştiri alıyor. Ama 
ilginçtir Nozick hemen hemen hiçbir eleştiriyi cevap-
lamıyor. Hatta kitabının sonraki baskılarında hiçbir 
düzeltme ve değişikliğe de gitmiyor. Söylediği şey 
çok nettir: “Düzeltme ve değişiklik yapılan kitap yeni 
bir kitaptır. Ben eski kitabımın basılmasını istiyorum. 
Düzeltme yapmam gerektiğinde yeni bir kitap yaza-
cağım.” Kitap özellikle refah devleti konseptini, 
liberal camiayı ve komünizmi hedef aldığı için haliyle 
o dönemde mevcut olan bütün siyasi kanatlardan 
ağır eleştiriler alıyor. Belirttiğimiz üzere hiçbir eleşti-
riye cevap vermiyor. Nozick’in on küsur sene sonra 
ilgi alanını değiştirerek epistemolojiye yoğunlaşması 
ve bir daha siyaset felsefesiyle ilgilenmemesi duru-
munu Borovalı “akademik dünyaya liberteryen 
bombasını atıp kaçmıştır” tabiriyle resmediyor. 
Nozick’in siyaset felsefesiyle ilgilenmemesi bu 
kitabında savunduğu tezlerin yanlış, kusurlu olması 
anlamına gelmiyor. Ki zaten eserin yazılmasından 45 
sene geçmesine rağmen hala siyaset felsefesine yön 
vermekte, tartışılan bütün konularda kendisi olumlu 
veya olumsuz anlamda taraf olmaya devam etmek-
tedir. Nozick’in kitabının ismi de savunduğu toplum, 
devlet, hukuk paradigmasıyla uygunluk arz ediyor. 
Anarşi; doğa durumudur ve Hobbes başta olmak 
kaydıyla tartışılan en önemli konulardan biridir ve 
Nozick’in anarşi kavramıyla imlediği şey budur. 
Doğa durumundan bir sonraki aşaması olan devlet, 

Nozick’e göre minimal devlet olması gerekir. Vatan-
daşlarının işlerine müdahale etmeyen kendisinin 
tabiriyle “gece bekçisi” mahiyeti sergileyen bir 
devlet en iyi devlettir. Ve ona göre minimal devletin 
aşağısı anarşi, yukarısı totaliteryenizmdir. Ve ütop-
ya…Nozick, günümüzde minimal devletin mevcut 
olmadığı için minimal devlet fikrinin bir ütopya oldu-
ğunu söylemekte ve kitabındaki ütopya kavramı da 
bu durumu açıklamaktadır. Ama Nozick’e göre 
“ütopya var, Ütopya var”. Birini diğerine karıştırma-
mamız gerektiğini söyleyen yazar, devletin hukuk 
mekanizmasının ütopyaya en yakın olma durumun-
da minimal devleti ortaya çıkaracağını savunuyor. 
Başka bir ifadeyle Nozick minimal devletin kurulabil-
me ihtimalinin olduğunu söylüyor. Söz konusu 
kitabın bir an önce özellikle post Sovyet ülkelerinde 
dolaşıma sokulması gerektiği kanaatindeyim. 
Komünizmden çıkan bu toplumların sol düşüncenin 
temsilcileri olan Gramsci, Zizek, Agamben’e sarılması 
durumu da ciddi bir analizi gerektiriyor. Komünizme 
karşı olduğumuz veya liberalizmi onayladığımız için 
değil, söz konusu toplumların terk ettikleri anlayışın 
gerçekte nasıl bir şey olduğunun hatırlanmasına 
vesile olması için böyle bir öneride bulunarak 
yazımızı yekûnlaştırmak istedik. Esen kalın.  

Nozick’in Anarşi,
Devlet ve Ütopya’sı
Üzerine Birkaç Not

xbextiyar@gmail.com
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        Mustafa Kutlu, denildiği üzere “Türk hikâyeciliğin-
de bir merhale, bir derviş soluğu” olmasının yanı sıra 
aynı zamanda da hikâyeciliğinin evvelinde, elinden 
fırçasını düşürmeyen bir ressamdır. 

Resim sanatına genç yaşlarda ilgi duymaya başlayan 
Kutlu, ortaokul çağlarından itibaren pek çok resim 
yapmıştır. Ortaokul'daki resim hocası Nureddin Bey'in 
de teşvikleri sonucunda bu ilgi harlanmaya ve 
Kutlu'nun deyişiyle resim ile olan bu münasebeti bir 
'Uzun hikâye'ye dönüşmeye başlamıştır. Liseyi 
bitirdikten sonra resme olan yoğun ilgisi dolayısıyla 
Güzel Sanatlar Akademisi imtihanına girmek isteyen 
Kutlu, birtakım sebeplerden ötürü bu fikrinden vazge-
çince, Erzincan'a yakın olması hasebiyle 1964 yılında 
Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili Edebiyatı Bölümü'ne kaydolmuştur. Burada 
yeni ve değişik bir dünya ile karşılaşan Kutlu; Orhan 
Okay, Kaya Bilgegil, Niyazi Akı, Selahattin Olcay gibi 
hocalarla tanışır. Hiç şüphesiz bu hocalar sayesinde 
Kutlu'nun hayatında bambaşka bir sayfa açılmıştır. 
Resme olan sevdâsı her şeye rağmen bu yıllarda da hız 
kesmeden devam ederken Kutlu, iki arkadaşı ile birlik-
te Erzurum Atatürk Üniversitesi talebeliğinin bir 
döneminde Erzurum Halkevi salonunda bir sergi bile 
açıp, sayıları yaklaşık 30-40 kadar olan yağlı boya 
resimlerini de burada sergileme imkânını bulacaktır. 
Fakat Kutlu'nun resimlerini/desenlerini resmî bir 
şekilde ilk olarak Üniversite yıllarını geçirdiği "Evliyalar 

Beldesi ve Dadaşlar diyarı" olarak da bilinen 
Erzurum'da, Hareket Yayınları'nın sahibi Ezel Erverdi 
ile tanışması sonrasında Fikir ve Sanatta Hareket 
Dergisi'nin    kapağını süslerken göreceğiz. 
Bazı yerlerde, 1994'e kadar Erzurum Atatürk Üniversi-
tesi'nde görev yapan Orhan Okay hocanın odasında 
tanıştıklarına dair kesin olmayan birtakım bilgilere 
ulaşıyor olsak da   Beşir Ayvazoğlu, Kutlu’nun ilk 
olarak Fikir ve Sanatta Hareket Dergisi'nde çıkmış 
olan desenlerinin hikâyesini şu sözleri ile anlatıyor:
“O zamanki Hareket Yayınları'nın sahibi olan Ezel 
Erverdi bildiğiniz gibi Erzurumlu. Erzurum’a gidişinde 
Ezel Bey, Erzurumlu entelektüellerin devam ettiği 
Hemşin Pastanesi'nde Mustafa Kutlu ile karşılaşıyor. 
O sırada Hareket Dergisi yeni yeni çıkıyor. Mustafa 
Kutlu o gün Hemşin Pastanesi’nde çok sıkı bir dergi 
eleştirisi yapıyor. Hareket dergisini eleştiriyor. ‘Desen-
siz dergi olur mu ?’ diyor. Ezel Erverdi de insan sarrafı 
tabii, bakıyor kabiliyetli bir genç. ‘Hadi sen bana desen 
gönder, yayınlayalım.’ diyor.”

Bu şekilde gönderilen ilk desen 1968 yılında Fikir ve 
Sanatta Hareket Dergisi'nin 28. sayısının kapağında 
yayımlanmış oluyor. 

Sonraları Kutlu hikâyelerini de bünyesine dâhil 
etmeye başlayan dergiyi, uzunca bir süre Kutlu desen-
leriyle ve bilhassa hikâyeleriyle birlikte zenginliğine 
zenginlik katmış bir vaziyette görmeye devam ediyo-

ruz. 
Fikir ve Sanatta Hareket Dergisi dışında Mustafa 
Kutlu'nun desenlerinin, hikâyelerinin ve diğer yazıları-
nın da yayımlanmış olduğu farklı dergiler de mevcut-
tur.  Fakat Fikir ve Sanatta Hareket Dergisi'nin 
Kutlu'nun desen eleştirisi sonrasında desenli olmaya 
başlaması sebebiyle diğer dergilerden bu yönüyle 
ayrıldığını düşünmekteyim.

Son olarak edebiyat, resim ve sinema gibi birçok sanat 
dalıyla münasebeti olması hasebiyle bu sanatların 
genelde Kutlu'nun sanat dünyasını dört bir yandan 
beslediğini ve bilhassa şekillendirdiğini söylemek 
zannediyorum yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda, 
resim sanatı üzerinden özelde Kutlu Desenleri'nin 
hikâyesini anlatmaya çalıştığımız yazıyı yine Beşir 
Ayvazoğlu’nun sözleri ile nihayete erdirmek isterim;
" Mustafa Kutlu'nun bu yalın dille çok kısa cümlelerle 
bazen bir gerçekliği çarpıcı bir şekilde bir ressam 
hassasiyetiyle yansıtmasının arkasında da onun çok 
erken yaşlarda resme duyduğu ilginin tesiri vardır."

Dipnotlar:

1. Hareket Dergisi, Şubat 1939’da Nurettin Topçu (d. 
1909, ö.1975) tarafından kurulmuş, Mart 1982 tarihine 
kadar muhtelif yayın dönemleri içerisinde aralıklarla 
187 sayı olarak yayımlanmıştır. Ocak 1966 tarihinden 
itibaren dergi, Fikir ve Sanatta Hareket adıyla çıkarıl-
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mıştır. Derginin adı, Nurettin Topçu’nun Fransa’daki 
ikametinde muhabbet kurduğu hocası Maurice 
Blondel’den benimsemiş olduğu Hareket (Aksiyon) 
Felsefesi’nden gelmektedir.

2. Mustafa Kutlu bir gün Orhan Okay Hoca’nın odasın-
da Hareket Dergisi’nin sahibi Ezel Erverdi ile karşılaşır. 
Bu karşılaşma hayatında bir dönüm noktası olur. 
Çünkü Ezel Erverdi desensiz mesensiz diye eleştirdiği 

Kutlu’dan desen göndermesini ister. Gönderdiği ilk 
desenler Hareket’in 28. sayısının kapağını süsler. 
Sonra bu dergide hikâyeleri de yayımlanmaya başlar. 
İlk hikâyesi 29 Mayıs 1968’de yayımlanan “O…”dur, 
hikâye ile birlikte biri kapakta olmak üzere 6-7 deseni 
çıkar.

3. Bununla birlikte Kutlu'nun hikâyeleri, desenleri ve 
diğer yazıları Hareket'in yanı sıra; Adımlar, Düşünce, 

Hisar, Türk Edebiyatı, Yönelişler gibi dergilerde de 
yayımlanmıştır.

Kaynakça;

http://www.mustafakutlu.com/

http://katalog.idp.org.tr/dergiler/73/hareket
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        Mustafa Kutlu, denildiği üzere “Türk hikâyeciliğin-
de bir merhale, bir derviş soluğu” olmasının yanı sıra 
aynı zamanda da hikâyeciliğinin evvelinde, elinden 
fırçasını düşürmeyen bir ressamdır. 

Resim sanatına genç yaşlarda ilgi duymaya başlayan 
Kutlu, ortaokul çağlarından itibaren pek çok resim 
yapmıştır. Ortaokul'daki resim hocası Nureddin Bey'in 
de teşvikleri sonucunda bu ilgi harlanmaya ve 
Kutlu'nun deyişiyle resim ile olan bu münasebeti bir 
'Uzun hikâye'ye dönüşmeye başlamıştır. Liseyi 
bitirdikten sonra resme olan yoğun ilgisi dolayısıyla 
Güzel Sanatlar Akademisi imtihanına girmek isteyen 
Kutlu, birtakım sebeplerden ötürü bu fikrinden vazge-
çince, Erzincan'a yakın olması hasebiyle 1964 yılında 
Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili Edebiyatı Bölümü'ne kaydolmuştur. Burada 
yeni ve değişik bir dünya ile karşılaşan Kutlu; Orhan 
Okay, Kaya Bilgegil, Niyazi Akı, Selahattin Olcay gibi 
hocalarla tanışır. Hiç şüphesiz bu hocalar sayesinde 
Kutlu'nun hayatında bambaşka bir sayfa açılmıştır. 
Resme olan sevdâsı her şeye rağmen bu yıllarda da hız 
kesmeden devam ederken Kutlu, iki arkadaşı ile birlik-
te Erzurum Atatürk Üniversitesi talebeliğinin bir 
döneminde Erzurum Halkevi salonunda bir sergi bile 
açıp, sayıları yaklaşık 30-40 kadar olan yağlı boya 
resimlerini de burada sergileme imkânını bulacaktır. 
Fakat Kutlu'nun resimlerini/desenlerini resmî bir 
şekilde ilk olarak Üniversite yıllarını geçirdiği "Evliyalar 

Beldesi ve Dadaşlar diyarı" olarak da bilinen 
Erzurum'da, Hareket Yayınları'nın sahibi Ezel Erverdi 
ile tanışması sonrasında Fikir ve Sanatta Hareket 
Dergisi'nin    kapağını süslerken göreceğiz. 
Bazı yerlerde, 1994'e kadar Erzurum Atatürk Üniversi-
tesi'nde görev yapan Orhan Okay hocanın odasında 
tanıştıklarına dair kesin olmayan birtakım bilgilere 
ulaşıyor olsak da   Beşir Ayvazoğlu, Kutlu’nun ilk 
olarak Fikir ve Sanatta Hareket Dergisi'nde çıkmış 
olan desenlerinin hikâyesini şu sözleri ile anlatıyor:
“O zamanki Hareket Yayınları'nın sahibi olan Ezel 
Erverdi bildiğiniz gibi Erzurumlu. Erzurum’a gidişinde 
Ezel Bey, Erzurumlu entelektüellerin devam ettiği 
Hemşin Pastanesi'nde Mustafa Kutlu ile karşılaşıyor. 
O sırada Hareket Dergisi yeni yeni çıkıyor. Mustafa 
Kutlu o gün Hemşin Pastanesi’nde çok sıkı bir dergi 
eleştirisi yapıyor. Hareket dergisini eleştiriyor. ‘Desen-
siz dergi olur mu ?’ diyor. Ezel Erverdi de insan sarrafı 
tabii, bakıyor kabiliyetli bir genç. ‘Hadi sen bana desen 
gönder, yayınlayalım.’ diyor.”

Bu şekilde gönderilen ilk desen 1968 yılında Fikir ve 
Sanatta Hareket Dergisi'nin 28. sayısının kapağında 
yayımlanmış oluyor. 

Sonraları Kutlu hikâyelerini de bünyesine dâhil 
etmeye başlayan dergiyi, uzunca bir süre Kutlu desen-
leriyle ve bilhassa hikâyeleriyle birlikte zenginliğine 
zenginlik katmış bir vaziyette görmeye devam ediyo-

ruz. 
Fikir ve Sanatta Hareket Dergisi dışında Mustafa 
Kutlu'nun desenlerinin, hikâyelerinin ve diğer yazıları-
nın da yayımlanmış olduğu farklı dergiler de mevcut-
tur.  Fakat Fikir ve Sanatta Hareket Dergisi'nin 
Kutlu'nun desen eleştirisi sonrasında desenli olmaya 
başlaması sebebiyle diğer dergilerden bu yönüyle 
ayrıldığını düşünmekteyim.

Son olarak edebiyat, resim ve sinema gibi birçok sanat 
dalıyla münasebeti olması hasebiyle bu sanatların 
genelde Kutlu'nun sanat dünyasını dört bir yandan 
beslediğini ve bilhassa şekillendirdiğini söylemek 
zannediyorum yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda, 
resim sanatı üzerinden özelde Kutlu Desenleri'nin 
hikâyesini anlatmaya çalıştığımız yazıyı yine Beşir 
Ayvazoğlu’nun sözleri ile nihayete erdirmek isterim;
" Mustafa Kutlu'nun bu yalın dille çok kısa cümlelerle 
bazen bir gerçekliği çarpıcı bir şekilde bir ressam 
hassasiyetiyle yansıtmasının arkasında da onun çok 
erken yaşlarda resme duyduğu ilginin tesiri vardır."

Dipnotlar:

1. Hareket Dergisi, Şubat 1939’da Nurettin Topçu (d. 
1909, ö.1975) tarafından kurulmuş, Mart 1982 tarihine 
kadar muhtelif yayın dönemleri içerisinde aralıklarla 
187 sayı olarak yayımlanmıştır. Ocak 1966 tarihinden 
itibaren dergi, Fikir ve Sanatta Hareket adıyla çıkarıl-
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        Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ne yazık ki acı 
tecrübeler yaşatan korona virüs sebebiyle her aktivite 
gibi seyahatlerime de ara vermek zorunda kaldım. 
Hayatın normale döndüğü, korona virüsün tarih 
olduğu zamanlarda yurt dışı seyahati düşünenler için, 
hiç düşünmeden tavsiye edeceğim ve hayran kalaca-
ğınıza kefil olduğum yere götürmek istiyorum sizleri. 
Tarihe armağan ettiği paha biçilemez eserleri barındı-
ran, bazı dünya tarihçilerine göre Rönesans’ı tetikle-
yen ve İslam’ın en aydınlık çağlarını yaşadığı en uzak 
batı burası, yani Endülüs. Serdivan/Ajans’taki köşem-
de İspanya’ya Barcelona ile giriş yapmış hayran 
olduğumu dile getirmiştim. Bugün ise tekrar tekrar 
gitmek istediğim yer olan Malaga, Granada ve Córdo-
ba üçlüsünün başkentlik yaptığı muhteşem Endü-

lüs’ten bahsetmek istiyorum.
Barcelona’dan Malaga ‘ya 15 saatlik bir tren yolculuğu 
yaparak geldim. Ne kadar uzak mesafe olursa olsun 
seyahatlerimde genellikle tren yolculuğunu tercih 
ederim. Trende hem çok farklı insanlarla tanışıyor hem 
de sohbet etme fırsatı buluyorum. Hele ki gittiğim 
yerde gerek yaşam biçimleri gerekse karakterleri bize 
çok benzeyen İspanyollar varsa benim için trenden 
başka seçenek yoktur, çünkü çok eğleniyorum. 
Malagaya vardığımda akşam saatleriydi ve inince 
daha önceden tanışmış olduğum Maynor ile buluş-
tum. Maynor matematik öğretmenliği okuyan çok 
cana yakın bir üniversite öğrencisi. Balkonlu tek bir 
odadan ibaret olan evinde üç gün misafir etti beni. 
Onda kalacağımı daha Türkiye’deyken kararlaştırdığı-

mız için kültürümüz gereği hediye olarak da lokum ve 
Türk kahvesi götürdüm. İlginç bir şekilde ağzını 
kocaman açarak ve biraz da şapırdatarak lokumu 
yemesini, dostum bu harika bir şeymiş diyerek teşek-
kür etmesini de unutamıyorum. Çok güzel günlerdi.
Gelelim Endülüs’e, Endülüs; Malaga, Granada, Córdo-
ba(Kurtuba) gibi birçok şehirden oluşan, 1980’den beri 
özerklik statüsüne sahip ve nüfus bakımından da 
İspanya’nın en büyük bölgesi. İspanya’nın güneyinde, 
bir dönem Arapların etkisi altında kalarak şekillenmiş, 
sonrasında yeniden Hristiyanların egemenliğine 
girerek günümüze kadar devem etmiş.  Endülüs’ü özel 
kılan şey ise Emeviler’in bu topraklarda hâkimiyet 
kurması. Bölge 750 yılına kadar başkent Şam’dan 
gönderilen valiler tarafından yönetiliyor. Abbasiler’in 

    

Malaga
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Emevi hanedanlığını devirmesi ile Şam; Emevi hane-
danlığı için tehlikeli bir yer haline geliyor. Tek sağ kalan 
prens Abdurrahman bin Muaviye Şam’dan, Endülüs’e 
kaçıyor ve burada kendisini Emevî emiri ilan etmesi ile 
bambaşka bir dönem başlıyor. Córdoba(Kurtuba) 
kentini kendine başkent yapan Muaviye’den sonra 
Endülüs çok parlak bir döneme giriyor ve özellikle 
Córdoba şehri, Bağdat ve Konstantinopolis ile birlikte 
dünyanın üç önemli bilim ve sanat merkezinden biri 
haline geliyor. Şehircilik, şehir kültürü, felsefe, sanat ve 
bilimdeki gelişmelerden dolayı bazı tarihçiler Röne-
sans’ı Endülüs’ün tetiklediğini söylerler. 11. yüzyılda 
çok fazla devletçiklere bölünen Endülüs, son olarak da 
1492’de Beni Ahmer Devleti’nin yıkılışı ile 781 senelik 
İslam egemenliğini kaybediyor. 
Günün ilk ışıkları ile Endülüs denilince ilk akla gelen 
yere, yani Granada’ya ve onun da incisi olan El Hamra 
Sarayına geliyorum.
El-Hamra Sarayı I.Muhammed tarafından inşa edilip 
ondan sonra gelen sultanlar tarafından da ilaveler 
yapılarak genişletilmiş dünyanın en güzel sarayları 
listesindeki olağanüstü bir yapı. Daha girişinden 
itibaren ziyaretçilerini etkilemeye başlıyor. İçeri adımı-
mı atar atmaz ince bir emekle işlenmiş müthiş detay-
lar çıkıyor karşıma. Sarayın her köşesinde tarihten 
günümüze kadar sapasağlam gelmiş dualar ve 
Kur’an’dan ayetler yer alıyor. En dikkat çekeni ise “La 
galibe illallah” yazısı. Yani “Allahtan başka galip 
yoktur.” Öyle ki, Hristiyan Avrupa’nın göbeğinde tüm 
dünyaya hiç şüphesiz Allah’ın galip olduğunu haykıran 
tek saray burası. 
Bin bir gece masallarındaki rüya saraylarının dünyada-
ki izdüşümü sayılabilecek bir saray El-Hamra. Dillere 
destan el işçiliğinin bulunduğu sarayda gelenlere 
huzur ve neşe versin diyerek inşa ettikleri Cennet’ül 
Arif olarak isimlendirilen bahçeler ve havuzların bulun-
ması da bir diğer dikkat çeken özelliği. Yansımaya çok 
önem verilmiş bu sarayda. Yıldızların ve ayın yansıma-
sının izlenilmesinin yanı sıra, âlimler de geometri 

konusunda çalışmalar yaparlarmış bu havuzlarda. 
Koca bir günü ayırarak gezseniz yine de hakkını 
veremezsiniz sarayın. Her tarafı harikulade… Dünya-
nın hiçbir yerinde Allah adını bu kadar zikreden başka 
bir saray bulmak da mümkün değil. En ince detayına 
kadar insanın gözlerini ayıramadığı bu güzelliğin 
günümüze kadar ulaşmış olması da ayrı bir mucize 
bence.
Mimaride böyle bir eser yaratan medeniyet, çok 
büyük âlim ve bilim adamları yetiştirerek bilimde, 
sanatta ve eğitimde de kıyası olmayacak eserler 
veriyor. En ücra köylerine kadar kurduğu okullar ile 
okuma yazmayı yüzde yüz seviyesine çıkaran bir 
medeniyetten bahsediliyor burada. Fakat 1492 yılına 
kadar sürüyor bu durum. Kraliçe I. Isabel hâkim olduk-
tan sonra Müslümanlara dair hiçbir iz istemediği için 
kütüphaneleri yıkıyor ve tam 1 milyon cilt el yazması 
kitapları yaktırıyor. 20. yy’da ünlü fizikçi Queries, 
“Müslüman Emeviden bize kala kala 30 cilt kitap kaldı. 
Biz bu kitaplar sayesinde atomu parçaladık. Eğer 
yakılan o 1 milyon kitabın yarısı kalsaydı biz şu anda 
uzayda galaksiler arasında geziniyor olurduk.” diye bir 
açıklama yapmış. Düşünüyorum da asırlar boyu bilim 
insanlarının ne emeklerle hazırladıkları o büyük eserler 
ne yazık ki bir kişi yüzünden yok olmuş. 
El-Hamrayı gezmesi bile bir gün sürerken ondan 
bahsetmek ise satırlara sığmaz. Bu yüzden diğer 
güzelliklerini ve özelliklerini sizin keşfinize bırakarak 
şehre doğru iniyorum. Yapılardan da anlaşılacağı 
üzere Avrupa’daki Rönesans’ın temelleri ilk olarak 
Endülüs’te atılmış. İnsanlar eşine rastlanmamış bir 
hoşgörü içerisinde yaşadıkları gibi; sanat, bilim, 
mimari ve edebiyatta da zirve yapan hayatlar 
yaşamışlar burada. Gezimde bana rehberlik eden 
arkadaşım Maynor bir Hristiyan olsa da, bu bölgede 
doğduğu ve böyle bir tarihe sahip olduğu için kendini 
çok şanslı hissettiğini de söyledi. Bakış açısı bu olunca 
da bildiklerini olduğu gibi (kendi inancında yoğurma-
dan)  bana aktardı. 

Granada’nın dar sokaklarında yürüyerek en meşhur 
caddesi olan Carrera Del Darro’ya geliyoruz. Sürekli 
insanların yürüdüğü bu cadde üzerinde insan manza-
rasına karşı meşhur İspanyol dondurmamızı yedikten 
sonra yola koyulup evimize dönüyoruz. 
Gezime hız kesmeden devam ediyor ve arkadaşımı da 
peşimden sürüklüyorum. Malagada gezerken bir 
bank üzerinde oturan heykeli gösteriyor.
Ve o kişi Pablo Picasso. Hemen yanı başındaki sarı 
binada dünyaya gelen Picasso, anlıyoruz ki aslen 
Malagalı. 
Malagada uğramadan geçemeyeceğiniz bir diğer yer 
ise bugün Reenkarnasyon Katedrali olarak isimlendiri-
len yapı, tarihte Endülüs’ün en görkemli camisi olan 
Ulu Camii imiş. Diğer kader ortakları gibi bu tarihi cami 
de minaresine çan takılarak kiliseye dönüştürülmüş. 
İspanyollarla kültür olarak benzediğimizi söylemiştim. 
Buna bir örnek olarak sokaklarda köşe başlarında 
satılan aperatifçilerde görebiliyoruz. Maynor ile sürek-
li bir şeyler alıp yesek de, benim önereceğim tuzlu 
bademlerinden yemeniz olacaktır. 
Endülüs denilince akla gelen ve İslam medeniyetinin 
armağan ettiği paha biçilmez diğer eserlerden Alcázar 
Sarayı ve Kurtuba Camii de ölmeden önce kesinlikle 
ziyaret edilmesi gereken yerler arasında başı çekiyor. 
İspanyanın denizi, havası, yeşili, yemekleri, oyunları ve 
dansları da muhakkak anlatılmalı ve görülmeli. Fakat 
Endülüs beni alıp tarihte yolculuk yaptırdığı için 
oralardan bahsetmeye yerim kalmadı. Endülüs’e 
geldiğinizde diğer güzellikleri de tadacağınızı biliyor ve 
kesinlikle tavsiye ediyorum.
Şair Muhammed İkbal ne güzel söylemiş şiirinde,
Ne hayret vericiydi o Müslümanların devri; Medeni-
yetleri inanılması güç bir efsane gibiydi.
#GezenveGulenAdam’dan İslam’ın en aydınlık çağları-
nın yaşandığı en uzak batıdan, yani Endülüs’ten sevgi 
ile…

Kurtuba
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7 GÜZEL ADAMDAN BİRİ:

ALÂEDDİN
ÖZDENÖREN
“Duy unutuş rüzgârının, 
  Açtığı son kapı benim. 
  Çekilince kalbimin suları,
  Geriye senden başka ne kalır.”

        1940 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu.  Bu 
şehirde ilkokula başladı. Babasının memuriyet görevi 
için gittiği şehirlerde  -Malatya, Tunceli, Maraş- eğiti-
mine devam etti. İstanbul Üniversitesinde Felsefe 
bölümünü “Bergson’da Özgürlük Problemi” tezi ile 
bitirdi. Muhtelif şehirlerde öğretmenlikler yaptı. 
Öğretmenlik yaptığı şehirlerde farklı insanları tanıdı, 
onların hikâyelerini dinledi. Kültür Bakanlığındaki 
müşavirlik görevinden sonra 1991 yılında bu kurum-
dan emekliye ayrıldı.  26 Haziran 2003 yılında vefat 
etti. Kabri Balıkesir ilindedir.

Özdenören şiirleri ve denemeleri ile günümüz edebi-
yat dünyasına katkı sağlamış önemli bir kişiliktir. 7 
Güzel Adam olarak tanınan şair ve yazarların iki 
Özdenöreninden biridir. Kardeşi Rasim Özdenö-
ren’de günümüzde edebiyat dünyamızı zenginleştir-
meye devam etmektedir. Alaeddin Özdenören Lise 
yıllarında Hamle dergisini arkadaşları ile çıkarmıştır. 
15-16 yaşında Türkiye’nin en genç roman yazarı 
olmak için bir çaba içine girmişse de bu arzusunu 
tamamlayamamıştır. Mavera Dergisinin kurucuları 
arasında yer almıştır.  Alâeddin Özdenören genç 

yaşta, 8 yaşında,  trafik kazasında kaybettiği oğlu 
Kerem’den sonra onun hatıralarının kendisini bırak-
madığını yazar 1987 yılında Yeni Devir’de. Belki bu 
sebeptendir bilinmez ama Özdenören şiirlerinde 
çocuk teması üzerinde çok fazla durur. Çocuk ruhunu 
ölene değin korur. Alâeddin Özdenören farklı gazete 
ve dergilerde yazılar kaleme alır. Bunlardan bazıları; 
Hamle, Mavera, Diriliş, Yeni Devir, Hece, Edebiyat 
Ortamı, Ay Vakti’dir. Kendi ismi ile yazılar yazdığı gibi 
bazen de Bilal Davut müstear ismini kullanır
.  
Alâeddin Özdenören’in eserleri; Güneş Donanması 
(1974) (Şiir), İnsan ve İslâm (1982) (Deneme), Batılı-
laşma Üzerine (1983) (Deneme), Devlet ve İnsan 
(1986) (Deneme), Yakın Çağ Batı Dünyası ve Türki-
ye'ye Yansımaları (1986) (Deneme), Yalnızlık Gide 
Gide (1996)(Şiir), Şiirin Geçitleri (1996)(İnceleme), 
Şiirler, 1975-1999 (1999) (Şiir), Unutulmuşluklar 
(1999) (Hatıra), Bütün Şiirler (2002) (Şiir), Açılı/yo-
rum (2004) (Deneme) dur.  Alâeddin Özdenören 
1999 yılında yazdığı Unutulmuşluklar adlı eserinde 
kendi hayatından ve döneminden hatıraları günü-
müze ışık tutması için okurlar ile paylaşır. Sezai Kara-

koç ve Cemal Süreya gibi şairlerden etkilenir. Akra-
balıkları da bulunan Necip Fazıl ile Büyük Doğu 
vasıtası ile tanışır. Yalnızlık Gide Gide adlı eseri ile 
Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü alır. Bu kitabındaki 
şiirleri arasında oğlu Kerem’e yazdıkları ve Cahit 
Zarifoğlu’na yazdığı “Cahit Deyince” şiirleri yer alır. 
Bu şiirler gidenin ardından yazmanın ne kadar zor 
olduğunu anlatır ve gidenlerin hatıralarını yansıtır.  
Alâeddin Özdenören’in eserleri hem döneminin birer 
aynası hem de lirizmin, çocuk ruhunun tepe noktası-
dır. Bu eserler şairin ölümünün ardından diri bir şekil-
de okurlarını beklemektedir. Eserler edebiyat dünya-
mızda yeni yazarlara rehber olmaktadır.
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Baobab Ağaçları  çevre:30m / boy:18.
Halk arasında ‘hayat ağacı’ olarak da bilinen Baobab Ağacı’na çoğunlukla Senegal ile Madagaskar’da rastlanmaktadır. Portakal 
büyüklüğündeki meyvelerinin içindeki yenilebilen etli kısmı pek çok rahatsızlığa iyi geldiği gibi, ilaç endüstrisine de oldukça 
katkısı vardır. Hatta, özür uzattığı inanç sebebiyle Mısır firavunlarının mezarlarında baobab meyvesi bulunmaktadır.

Küçük Prens’te baobab ağaçları, insanın iç dünyasını ve dengesini korku salarak bozan bir tehdittir ve yetişmesinin en erken 
safhasında yok edilmelidir.

“Gezegende çok korkunç bir bitkinin tohumları sarmış ortalığı. Baobab tohumlarıymış bunlar. Toprağın içi bunlarla doluymuş. 
Fark etmekte biraz geciktiniz mi, iş işten geçer, bir daha onlardan kurtuluş olmazmış. Bütün gezegeni sararlar, kökleriyle de 
içten içe sıkıca kavrarlarmış. Eğer bir de gezegen küçücük, baobab tohumları çok sayıdaysa işte o zaman parçalanıverirmiş 
gezegencik.”

Acem Lalesi (Eschscgolzia California)

Gelincikler familyasına dâhil olan Acem Lalesi; güneş-
li, sıcak ve havadar alanları tercih etmesiyle bakımı 
pek zahmetsiz bir çiçektir. Onu eşsiz kılan bir özelliği 
ise; kesildiği/yaralandığı yerden yeniden çiçek açabil-
mesidir. Bu becerisiyle denebilir ki Acem Lalesi, ‘dizde 
kabuk bağlamış yara’ ile ‘gözde yarası kalmış kabuk’ 
arasında mekik dokuyan, yegâne bir çiçektir.

Ağlayan Gelin Çiçeği (Fritillaria Imperialis)

Oldukça gösterişli renkleriyle kendine hayran 
bırakan bu bitkimizin yaygın ismi Yaprak Güzeli’dir. 
Bakımı hususunda oldukça elzem birtakım püf 
noktalar barındırmaktadır. Lâkin bunlar içerisinden 
dikkat edilmesi gereken kritik bir nokta ise; çiçek 
tomurcukları belirdiği an ivedilikle bunların koparıl-
ması gerektiğidir. Aksi takdirde çiçeğiniz cılız kalır ve 
tek amacı çiçek açıp tohum vermek olur. Akabinde 
ise bitkinin ölümüne sebebiyet veririz.

Müge Çiçeği

İlk bakışta utangaç bir izlenim uyandıran Müge/İnci 
Çiçeği, zambakgiller familyasındandır. Kalp için en 
değerli şifa verici etkiyi sağlar: Yaşlı kalpleri güçlendi-
rir, çarpıntıyı önler.

Zarafet ve kırılganlıkla beraber, sağduyuyu da 
simgeler. Efsaneye göre, Hz. Havva’nın cennetten 
kovulmasında ötürü akıttığı gözyaşlarından ortaya 
çıkmış bir bitkidir.

Civanperçemi (Achillea Millefolium)

Mütevazı görünümüyle bir kır bitkisi olan Civanperçemi, kimi kültürlerce sebze olarak da tüketilmektedir. 
Günümüzde oldukça önem arz etmesi hasebiyle, bağışıklığı güçlendirici etkisi olduğu da atlanmamalıdır.

Güneş en tepedeyken toplanırsa, birçok sağlık problemine sağlayacağı şifa da en verimli şekilde olacaktır. Eski zamanlarda 
savaş yaralarındaki kanamayı durdurma özelliği dolayısıyla “herba militaris” olarak da adlandırılır.

Botaniğin Mucizevi Kolları
Serdivan Ajans'ın 48. sayısında bu sayfayı botaniğin renkli ve mucizevi güzellikleriyle canlandırmak 
istedim. Baharı kokladığımız bu güzel aylara bir merhaba yazısı oldu bu sayfalar... Keyifli okumalar.
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Cemaligüzel (Kolyos Çiçeği)

Oldukça gösterişli renkleriyle kendine hayran bırakan bu bitkimizin yaygın ismi Yaprak Güzeli’dir. Bakımı hususunda oldukça 
elzem birtakım püf noktalar barındırmaktadır. Lâkin bunlar içerisinden dikkat edilmesi gereken kritik bir nokta ise; çiçek 
tomurcukları belirdiği an ivedilikle bunların koparılması gerektiğidir. Aksi takdirde çiçeğiniz cılız kalır ve tek amacı çiçek açıp 
tohum vermek olur. Akabinde ise bitkinin ölümüne sebebiyet veririz.

Güveyfeneri (Physalis Pubescens)

Mucizevi damarlı kabuğuyla masal diyarlarını anımsatan Güveyfeneri, kozalak görünümünü tamamladıktan sonra beyaz 
renkli çiçekleri portakal veya mercan kırmızısı rengine döner. Ülkemizin her iklimine adapte olabilir ancak toprak ve ışık 
anlamında cömert değildir; zira öncelikli tercihi kireçli topraklar ve gölgeli ortamlardır. C vitamini açısından zengin olan 
tohumu yenebilir.

Gala Çiçeği (Zantedeschia)

Asil duruşunun ardında zehirli kökler bulunduran 
Gala Çiçeği, gerek sulama gerek budalama işlemle-
rindeki bakımı açısından oldukça zahmet gerektir-
mektedir. Çiçek, gün ışığının vurduğu yere doğru 
eğilim göstermektedir. Bu sebeple karanlıkta kalan 
yerlerin de ışık görmesi için saksı periyodik olarak 
çevrilmelidir.

Dalya Çiçeği (Dahlia)

Yıldız Çiçeği oalrak da bilinen bu güzelliğin, katmerli 
dokusu ve estetik yönüyle terazi burçlarının çiçeği 
olduğuna inanılır. Canlı renkleri, güneş ve ılık havalar-
da âdeta parlar. Taşıdığı ruh itibarıyla uyumlu ve 
sakin ortamlar tercihleridir denilebilir.

Sevgi dilini konuşurlar.

Mum Çiçeği (Hoya Carnosa)

Şemsiye şeklindeki çiçeklerin ortasında damlalar 
hâlinde tatlı bir öz vardır. Bu özden yayılan koku 
oldukça büyüleyici ama bir o kadar da yoğundur. 
Uyku problemi yaşayanlar için gece bu çiçeği 
yanlarında bulundurmaları önerilir.

Buhurumeryem

İsmi kadar görünümüyle de kalplere hitâb eden, ilkbaharın nârin çiçeği buhurumeryem, eski tıpran klasik&günümüz edebiya-
tına kadar lafzını korumuş bir çuhaçiçeğigil üyesidir. Kışın sert geçtiği yerlerde baharı müjdelemesiyle tanınır. Anlatılagelene 

göre ismini, Hz. Meryem’in İsa Peygamberi doğumu esnasında bu çiçeği tutarak kolaylık bulmasından almıştır.

‘Ne peygamberler, ne çan çiçekleri
Ne de buhurumeryem
Yalnızca korku çiçekleri
Saksılarımızı süsleyen’

Behçet Necatigil
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Halkla ilişkiler, yığınla hizmetin arz edildiği günümüzde her iş alanının üzerine 
eğildiği bir disiplin oldu. Artık kendini daha iyi ifade edebilen, bilgi toplamada ve 
bilgilendirmede hızlı hareket edebilen, kurum imajını oluşturan ve koruyan 
oluşumlar ön plana çıkıyor. Hedef kitlelerin beklentileri ile kurum performansını 
aynı çizgiye getirmek, halkla ilişkilerde geniş bir ön görünün sonucudur. 

Sağlık Yatırımlarının Önemi 

Koronavirüs dünyayı hazırlıksız yakaladı. Dalga dalga yayılan virüse karşı en 
dirençli ülkelerden biri olduk şüphesiz. Devletimiz tüm organlarıyla virüse karşı 
ciddi önlemler aldı. Bu süreçte sağlık hizmetlerine yönelik yapılan yatırımların ne 
kadar önem arz ettiğini görmüş olduk. 14 gün içerisinde yüzde 100 yerli üretim 
solunum cihazları seri üretime geçti. Bu cihazların ilk 100 tanesi yeni inşa edilen 
ve sağlık yatırımlarının yüz aklarından biri olarak ifade edebileceğimiz Başakşe-
hir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde kullanılmaya başlandı. Mayıs sonunda 5 
Bin adet cihaz kullanıma hazır hale geldi. Cihazın ilerleyen süreçte ihracatı 
yapılacağı da söylenmişti. 

Kriz Süreci İyi Yönetildi

Aynı şekilde Sağlık Bakanlığı öncülüğünde toplanan Bilim Kurulu ve fedakârca 

çalışan sağlık personellerimizin emekleriyle virüse karşı adım adım yeni tedbirler 
günbegün vatandaşlarla paylaşıldı. Bir yandan koronavirüsle mücadelemiz 
devam ederken diğer yanda farklı ülkelere sağlık ekipmanları desteği verildi. 
Kriz sürecinin iyi yönetilmesi, rahat hareket edebilmemize ve sürece iyi hazırlan-
mamıza alan açtı. Farklı anket şirketlerinin yapmış olduğu anketlerde toplumu-
muzun çoğunluğunun bu sürecin başarılı yönetildiğini düşündüğünü gözlemle-
dik.

Serdivan’da İnsan Odaklı Kriz Yönetimi

Mücadelelerin bir diğer cephesi de şüphesiz yerel yönetimler oldu. Serdivan 
Belediyesi, ülkemizde ilk vaka görülmeden önce okul ve camilerde dezenfekte 
çalışmalarına başladı. Vaka görülür görülmez Cumhurbaşkanlığı’nın almış 
olduğu karar ve tedbirlere paralel olarak hızlı bir şekilde kriz masası oluşturdu. 
Sürece dair bir eylem planı hazırlandı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması 
için kurumun telefon bilgileri paylaşıldı ve WhatsApp hattı oluşturularak pratik 
bir iletişim ağı sağlanmış oldu. Afet Yönetimini güçlü kılan risk öncesi alınan 
tedbirlerdir şüphesiz. Sokağa çıkma yasakları öncesinde Serdivan Belediyesi 
kurumsal hesapları ve irtibat kanallarından yasak boyunca hizmet veren 
işletmeler ve iş kolları vatandaşlarla paylaşıldı. Aynı şekilde sosyal yardımlar 
artırılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu anlamda afet öncesi, afet anı ve 
sonrası için muhtemel tedbirlerin hayata geçirilmesi insan odaklı kriz yönetimi-
nin en önemli safhası denilebilir.  

İNSAN ODAKLI KRİZ YÖNETİMİ

Serkan Akdeniz sserkanakdeniz@gmail.com
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Maske Talebine Hızlı Çözüm 

Serdivan Belediyesi Covid-19’a karşı alınan tedbirlerde önemli yer tutan vatan-
daşların maske ihtiyacına yönelik ilk safhada geniş bir Ar-ge çalışmasında 
bulunarak, donanımlı ve steril bir maske üretim merkezini hayata geçirdi. Tama-
men hijyenik yöntemlerle üretilen günde ortalama 40 Bin maske çağrı merkezi-
ne gelen talepler doğrultusunda ücretsiz bir şekilde dağıtıldı. Aynı şekilde vatan-
daşların temas oranının yüksek olduğu işletmeler günlük olarak dezenfekte 
edildi. Bu, vatandaşların kendilerini güvende hissetmesi açısından oldukça 
önemli bir çalışmaydı. 

Fikir ve Sanat Akademisi Bilgilendirdi

Serdivan Belediyesi, Fikir ve Sanat Akademisi tarafından yetişkinlere yönelik 
psikolojik, pedagojik ve beslenme alışkanlıklarına dair, dijital plaftormlarda 
hazırlamış olduğu bilgilendirici videolar sürecin bütüncül ve sistemli şekilde 
yönetilmesini sağladı. Aynı zamanda Çocuk Akademisi eğitmenlerinin hazırladı-
ğı atölye etkinlikleriyle çocuklar evlerinde geçirdiği vakitleri değerlendirme 
fırsatı buldular. Krizlerin insan odaklı yürütülmesi böyle süreçlerin sağlıklı ve 
güvenli bir şekilde atlatılması açısından oldukça önem arz ediyor.  
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Hüzün Uçurumları
Yavrum
Yalnızlığı şu son kıyısını da atla
Ve anla ki hayat
En özgür biçimini sende denemiştir
Onun içindir ki ölüm
Denizin doğurduğu eşsiz dalga
Sende dokumaktadır güzelliğini.
Varsın açıklamasın kendini hiçbirşey
Değil mi ki gökyüzü toprağı kucaklamaktadır
Değil mi ki mavilikler yolmaktayım göğsünden
Değil mi ki bileklerimize kaynayan çelik
Bir nehir gibi akan şu bulvar
Gövdemizi dolaşan güneş
Her gece üstümüze devrilen yıldızlar
Senin doğurganlığından birer parçadır
Ve elbet senin için söylenmiş türküler vardır
Uzak dağlarında ülkemin

Yürüyorum
Bilirsin ben yürüyünce
Irmaklar yürür ardımdan
Kabir sularında avlanır çocuklar
Ağaçlar ve kuşlar alabildiğine
Yalnızlığı sağlar
Ben yürüyünce değişir insanlar

Artık hücuma kalkabilirsin ey rüzgâr
Çünkü tarihinin yaprakları arasından sızan kan
Boyuyor içimde yuvalanan şiiri
Ve sen nereme baksan
Oramda bir kalp çarpıyor.

                                         Alâeddin Özdenören


