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Müzik Kültürü2s 26s Dur, Bak ve Yorumla
Mücab Keskin Siz de Serdivan Ajans’ta yazabilirsiniz.

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

 

Botanik

Ayşe Şasa, Türkiye’nin yaşadığı travmayı 
iliklerine kadar yaşayan ve kültürel 
şizofreniye dönüşen, bu ülkenin ruh 
köklerini kurutan, kültür ve sanat dünya-
sını çölleştiren bu travmanın nasıl aşılabi-
leceğinin somut bir timsaliydi.

Koronavirüs, bütün dünyadaki 
sosyo-kültürel ve ekonomi-politik 
dengeleri altüst edeceğe benziyor… Bazı 
gözlemciler, korona sonrası süreçte, 
dünyayı öncelikli olarak büyük bir ekono-
mik kriz beklediğini hatırlatıyorlar…

Sanat ve estetikteki gerilim alanlarına 
dönecek olursak; Prehistorik dönemde 
mağara resimlerine bakmamız, tarihsel 
bir derinliği izlemeyi de sağlayabilir fakat 
tarih, sanatın ve estetiğin gerilimini 
oluşturmaktan çok göstermeye yarar.

15 Temmuz'un dördüncü yılını geride 
bırakıyoruz. Tarihe altın harflerle 
yazılmış bu şanlı zaferi unutmamak ve 
unutturmamak için Serdivan Ajans'ın bu 
sayısına özel bir 15 Temmuz eki hazırla-
dık.

KI
RKDOKUNCU SAYI

Bu yazımızda inceleyeceğimiz; solist icrâsında 
belirginleşen bir unsur da, bu tür eserlere 
münhasır; koro sedâsında tabii olarak uygulan-
ması mümkün olamayacak yumuşak üslûptur.

Doç.Dr. Mehmet Lütfi Arslan ile gençler ve
gençlerin gündemi üzerine konuştuk.
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     Bu yazımıza, şu açıklamayı yaparak başlamamız 
elzemdir. Sayfamızı tâkip eden saygı-değer okurlarımı-
zın, çeşitli îzâhâtımızdan merâmımızı açıklıkla anlamala-
rı için delil teşkil eden nota üzerinden gösterdiğimiz 
misâllerin, sâdece yazılı bir belge olmakla; bu işâret 
edilen icrâların sesli belgeleri olmadan bir mânâ ifâde 
etmeyeceği çok açıktır..Lâkin imkânlarımız, okurlarımı-
za yayımladığımız notaların berâberinde sesli icrâlarını 
da sunmamıza imkân tanımamaktadır. Bu sebeple 
misâl olarak gösterdiğimiz eserleri, bir-çok kaynaktan 
ve internet ortamında kolaylıkla  bulabileceğiniz  
icrâlardan seçerek dip-notlarımızda adres gösterdik. 
Bundan başka, eserlerin tamâmının üzerinde yapılacak 
incelemenin gereksiz olacağı ve başlangıcından kısa bir 
bölümün; tamâmına da işâret edeceğinin okurlarımız 
tarafından sarâhatle değerlendirileceği bir vâkıadır.   
Bir önceki yazımızda, Uşşâk makâmında ve Hafîf 
usûlünden, Merâgî’ye atfedilen “Kâr” türünde bir sözlü 
eserin icrâsında olmaması gerekenleri kırmızı renkli 
kalemle; matbû notada işâret ederek göstermiştik. 
Notanın orijinal yazımı ise, doğru olarak; ve fakat 
gelenek dâhilindeki  çarpmalar, ayrıca bazı nota grupla-
rındaki; değişmesi teâmül olmuş nota değerleri ile 
okunduğu zaman olması gereken olarak kabûl ettiğimiz 
icrâ tarzı idi. Bu yazımızda inceleyeceğimiz; solist 
icrâsında belirginleşen bir unsur da, bu tür eserlere 
münhasır; koro sedâsında tabii olarak uygulanması 
mümkün olamayacak yumuşak üslûptur. Türk Müzi-
ği’ne dâir eski âsârın; nüans olmaksızın okunması fikrine 
katılmıyoruz. Zîrâ müzik, her türden canlının rûhuna 
dokunması îcâb eden bir sanattır. Bu sebeple icrâyı 
daha güzelleştirerek tesirli kılacak her türlü müzik hare-
keti; elbette kurallar manzûmesi çerçevesinde mübah-
tır. Hattâ çoğu zaman elzemdir. Ve fakat icrâ ederken 
eserlerin bestelendikleri dönemlerin; sosyal bütün 
husûsiyetleri, askeri-siyâsal ve ekonomik hâli düşünül-
melidir. Kanaatimizce doğru olan budur. Tenkîdlerimizi 
bu minvâlde yapacağımızı dikkatinize arz ederken; 
eserin dönemi ne olursa olsun, yapıla-gelen icrâların 
bugünkü anlayış ile yapılmasının yaşayan bir gerçek 
olduğunu; ve güzel de olduğunu kabûl ederek; ayrıca 
icrâcının kudretine, bilgi ve ferâsetine göre bu üslûbu 
hayranlıkla dinlemekten çok zevk alırız. 

Mücab Keskin mucabkeskin@gmail.com

MESÂİL-İ  MÛSIKÎDEN..13
İCRÂ BAHSİNE DEVAM...

Mustafa Doğan Dikmen, Osmanlı’dan Cumhûriyet’e mûsıkî mîrâsı,Uşşâk 

Faslı, Kalan Müzik,1999,İstanbul. 1’inci sözlü icrâ



Tarihe not düşmek lâzım…

Üçüncü dünya ülkelerinin tv kanallarında bile, “play-back” denilen; çalanın-söy-
leyenin “miş” gibi yaparak kendini komik duruma düşürdüğü çekim garâbetin-
den vazgeçilip de; ne kadarını yapabiliyorlarsa o kadarı ile “canlı” program 
çektikleri bir eyyamda; TRT gibi bir dünya markasının, hâlâ bu iş etiğinden 
yoksunluğuna hayıflanıyor ve halkı (okuyanlarımızdan özür dileyerek..) aptal 
yerine koymasına inciniyoruz. Bu yanlıştan; ekranda yapıkları işle kendilerinden 
geçiyormuş gibi görünüp, yüzsüzlükleri paçalarından akan icrâcılarla birlikte, 
müsâde etme sorumsuzluğunu gösteren; prodüktöründen kanal yöneticisine 
kadar herkes mesûldür.

1-)“Evde kal Türkiye’m” çerçevesinde yayınlanan; ve sokağa çıkma yasağı 
sebebi ile, tabii olarak televizyon seyredilme ihtimâlinin her zamankinden daha 
yoğun olduğu gerçeği ile;  hem de halkın büyük çoğunluğunun tercîhen seyretti-
ği TRT 1 de; ve bir televizyonculuk başarısı olan “Bayram Sevinci” adlı program-
da(TRT ve program yapımcıları bu bâbda, canlı yayın zamanlamaları,  yurt-içi ve 
yurt-dışı bağlantıları, siyah-beyaz eski programlardan kısımlar, meddah ve Emin 
Işık merhum’un Kurân-ı Kerîm tilâvetinin yayını ile tebrîke şâyândır...) sabah-
tan-akşama icrâ edilen; 24.05.2020, Fıtır Bayramı (Ramazan Bayramı; Şeker de 
olur..) 1’inci gününde; yayının hemen başında Fatih Koca, tekke(!) (şimdilerde 
“tasavvuf müziği” diye meşhûrdur..) müziğinden icrâya yeltendi. Bu komedinin, 
“Play-back” olduğunu anlamak için, başlangıcında; insanı gülümseten çekim 
hatasını fark etmeye gerek yoktur. Zira zekâsı vasat bir vatandaş bile, duyduğu 
sedânın; refâkatte saz olarak bulunmadığını kolayca teşhîs eder. Herkesin dikkat 
ve hayranlıkla; gözleri yaşararak dinlediği sohbet aralarında Fatih Koca, 
tekrar-tekrar ekrana geldi ve takipçilerinin beğenerek izlediği canlı performans 
da yaptı doğrusu.. Lâkin “play-back” hadsizliği bir kere daha vukuu buldu maale-
sef.. Mâdem bu ikinci  yanlışı da yapmaya niyet ettiler, bâri göstermelik de olsa 
saz takımına bir tanbûr alsalardı!?.. Yazılarımızda sesli belge sunamadığımız için, 
mûtâd olarak internetten adres gösteriyorduk. Hayfâ ki konu ile alâkalı; progra-
mın başlangıç kısmı internete yüklenmemiş. Bu engelleme durumunun (halkı 
bilmesini istememe..),  esas utanılacak  “play-back” sebebi ile olmayıp, yaşanılan; 
her zaman olabilecek ve hoş-görülmesi gereken bir canlı yayın hatâsından 

kaynaklandığı kuvvetle muhtemel sebebi bizce daha da vahimdir!...  Bundan 
başka; TRT nin kurum-dışından program yaptırdığı ve TSM-THM okuyuş üslûp-
ları arabeskin ötesine geçemeyenlere ihtiyâcı mı var?... Kendi kadrosunda her 
türlü müziği becerebilecek sanatçısı yok mu?... Meselâ  “tango” söyleyebilecek 
bir solisti de mi yok ki biz opera aryası dinler gibi dinledik...  Yaz-yaz bitmez...

2-)Türkiye’nin yetiştirdiği, “Arp” sazını hem zerâfeti, hem de icrâ-i sanat ederken 
insana müzikle yaşadığını hissettiren  ve çok iyi çalarak sevdiren bir hanım-efen-
di; Şirin Pancaroğlu.. Ve benim çalışkanlığı ile çok takdîr ettiğim ses sanatçısı 
Bora Uymaz; hem de iyi bir bestekâr.. Lâkin “Mârifet-nâme Türk Müziği Konser-
leri” çerçevesinde;  Devlet desteği ile halkı  (yine affınıza sığınarak...) aptal yerine 
koydular. (Bu kayıt internette bulunabilir...) “-Kullanılan Devlet imkânı, hârikulâ-
de tabiat ve târihi mekân çekimleri ile gerçek bir televizyonculuk başarısı..” 
diyeceğim; lakin dilim varmıyor.. Velev ki; patron sıfatı ile Bora Bey, bu etik dışı 
çekimi içine sindirdi. Ya televizyon yönetmeni?!?... Yâ Hû, o tabiatta uçan onca 
kuştan birinden ricâ etseydiniz de, size beynini ödünç verseydi.. ya da sorsaydı-
nız da söyleseydi.. deseydi ki; “-Saz taksimlerini sakın-ola detaylı çekmeyin haa!. 
Hiç olmazsa parmakları göstermeyin... Sonra Bey’im!. o sedâ (saund) “Shure 
SM58”den çıkmaz, hiç olmazsa soliste “Neumann-KMS 105” verin, sazlara da; 
açık havada işe yaramayacağını bilseniz bile, daha gösterişli bir-kaç mikrofon 
dağıtın da inandırıcı olsun..” İşte kuş aklı ancak bu kadarına yeter!.. Ama insan, 
müzikten ve kayıt tekniğinden anlamasa bile o sedânın, açık-havada o mikrofon-
larla çıkmayacağını; dinlediği programın bir stüdyo kaydı olduğunu hisseder.. Bu 
arada, çok güzel bir albüm olmuş. Çalanı da söyleyeni de ve beste çalışmaları için 
bütün kalbimle tebrik ederim. Keşke repertuvarı canlı performansla sunsaydınız; 
keşke incitmeseydiniz. “-Lafım anlayana!...” diyeceğim; anlamayacaksınız 
vesselâm...

Önemli not:
Bir önceki yazımızda, üzerine işâretler koymak sûreti ile okuyuş üslûbunu târif ettiğimiz 
nota, baskı hatası sebebi ile tamam çıkmamıştır. Merâk eden okurlarımız,  bildirdiğimiz 
e-mail adresine yazarlarsa; notanın tamâmı tarafımdan gönderilecektir. Ayrıca, tenkid ve 
fikirlerinizi yazmanızdan da  memnûniyet duyarız.. (mucabkeskin@gmail.com)

MÜZİK KÜLTÜRÜ3 HAZİRAN-TEMMUZ  2020
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      Doğum yeri, doğum tarihi ve ölümü hakkında kesin bilgilerimiz 
bulunmayan Ali Üsküdarî’nin XVIII. yüzyılda yaşadığını bilinmekte-
dir. Ancak eserlerinden yola çıkarak doğumunun H. 1110/M. 1693, 
ölümünün de 1180/1766 olduğunu tahmin edilmektedir. Topkapı 
Sarayı’nda tutulan Ehl-i Hiref defterlerinden hareketle Üsküdarlı Ali 
Efendi’nin saray için çalışan sanatkârlardan olduğunu bilinmekte-
dir.
Osmanlılarda çiçek sevgisi her zaman bütün sanat dallarını etkile-
miştir. 18. yüzyılda halkın ve özellikle Sultan III. Ahmed’in çiçek 
merakına batının etkileri de katılınca, çiçek ressamlığının büyük bir 
önem kazandığı görülmektedir. XVII ve XVIII. yüzyıllarda ise, 
zamana hâkim olan büyük sanatsal değişikliklere rağmen, yine de 
geçmiş dönemlerin millî karakteri muhafaza edilebilmiştir. Tezhip 
sanatlarındaki gerilemeye karşılık XVIII. yüzyıl, çiçek ressamlığının 
en parlak devri olmuştur.

Üsküdarî, eşi ve emsali olmayan kuvvetli müzehhip, mücellit ve 
çiçek ressamlarımızdandır. Yapmış olduğu lâke ciltler muhteşem-
dir. Hocası olan Yusuf-u Mısır’inin yolunu takip etmiştir. Şaheserler 
yaratmış ve bu sanatın XVIII. yüzyılda batı etkisine karşın yerini 
korumasına yardımcı olmuştur. Hocasını üstün bir şekilde yaptığı 
eserlerle geride bıraktığı anlaşılmaktadır.

Tezhiplerinde, XVI. yüzyılın ilk yarısında saray nakkaşhanesinde 
çalışmış olan ressam Şah Kulu'nın Osmanlı süsleme sanatına kazan-
dırdığı motifleri severek ve titizlikle işlemiştir. Tek düze bir ekole 
sahip olmayan Üsküdari yeniliğe açıktır. Klasik motiflerle devrinin 
üslubu olan natüralist çiçekleri ustalıkla bağdaştırmıştır. Zarif bir 
klasik motif içine tek çiçek veya buket topluluğunu karıştırmış ya 
da bu toplulukları bordürlerde kullanmıştır. Bunu yapmakla hem 
yenilikçi olduğunu hem de geleneklere bağlı olduğunu görmekte-
yiz. XVIII. Yüzyılda çiçek dünyasını, rokoko, ampir ve barok üslûpla-
rının etkisinde olmasına rağmen kendine öz bir tavır ile resmeden 
en önemli isim Ali Üsküdari’dir.

Benimsenen bu yeni üslupla yapılan süslemeler batıdaki emsalleri-
ne göre daha sade ve hoş bir görünümdedir. Eserlerinde çok fazla 
renk ve motif çeşidi kullanmıştır. Kendi uyarladığı motifleri renk 
çeşidine boğmadan nefis örnekler vermiştir. Motiflerdeki detaylar-
la kendine has bir üslup yaratan Üsküdari bir ekol olarak günümüz-
de de hala aynı farkındalığını yaşamaktadır. 

ALİ ÜSKÜDARİ
XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Osmanlı mü-
zehhibi ve lake ustası…

 (Resim 4)
Kaplumbağa Terbiyecisi Osman Hamdi Bey -1906

Tuval üstüne yağlıboya,221.5 x 120 cm

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

1880 Tuval üstüne yağlıboya, 58 x 39 cm
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( Resim 5 )

( Resim 6 )

( Resim 7 )

     

Bu dönemdeki çiçekler için gazeller yazılmış, çeşitli türde çiçek 
resimleri ile donatılmıştır. Eserlerinin büyük bir kısmı lake tekniğin-
de olan Ali Üsküdari’nin desen ve kompozisyonlarındaki motif 
zenginliği, kusursuz işçilik ve renk uyumu onun karakteristik özelli-
ğini gösterdiğinden dolayı adı Rugani olarak adlandırılmaktadır.
XVIII. yüzyılın farklı sanatları dalında abide ustası olan bu ustaya 
şimdiye kadar pek çok isim verilmiştir. Genel olarak kullanılan Ali 
Üsküdarî’dir.  Bunun varyasyonu olarak Aliyyül Üsküdâri, Üsküdarî 
Ali Efendi gibi kullanımları görülmektedir. Hatt-ı Hattattana göre: 
Üsküdarî Rugani Çelebi, Tuhfe-i Hattatine göre: Rugani Üsküdarî 
Ali Çelebi, Necmettin Okyay’a göre: Üsküdarî Çelebi, Rugani Çelebi, 
Rugani Üsküdarî, İsmail Hakkı Altınbezer’e göre: Rugani Ali şeklin-
de isimlendirilmiştir.

Rugani Ali, aynı zamanda Türk tâ’lik yazısında da usta idi. Devrinin 
en üstün hattatlarından öğrenmiştir. İhtisası daima lâke yönünde 
olmuştur. İnce bir marangozdur. Kendisine lazım olan malzemeleri 
tek başına veya öğrencileri ile hazırlıyor olduğu düşünülmektedir. 
Eserlerinde yer alan manzum beyitle de kendisinin şiire de ilgi 
duyduğu anlaşılır. Bütün bunlar dört başı mağrur bir sanatkâr oldu-
ğunu ispatlar.

Kaynakça:
Gülnur DURAN, 18.yy Müzehhip Çiçek Ressamı ve Lake Üstadı Ali 
Üsküdari, Ankara 1999, Kemal ÇIĞ, Türk Lake Müzehhipleri ve 
Eserleri, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Araştırmaları, III, İstanbul 
1970, Azade AKAR, Sanat Tarihimizin Bilinmeyen Bir Ressamı Ali 
En-Nakşibendî Er-Râkım, Z Dergisi
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Mehmet Lütfi Bey merhaba, öncelikle röportaj 
teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Serdivan Ajans olarak gerçekleştirdiğimiz 
röportaj serisinde sizlerle konuşmaktan mutlu-
luk duyuyoruz. İlk sorumuzla muhabbetimize 
başlayalım…

Sizler hem Akademinin içerisinde yer alıyor, hem 
ilim sahasında çeşitli çalışmalar yapıyorsunuz. 
İlgi odağınızın da gençler olduğunu biliyoruz. 
Öncelikle hem akademide, hem sosyal hayatta 
gençlere hitap etmek sizin için ne ifade ediyor?

Gençler hayatın şevk ü şetaret kısmını temsil ediyor-
lar. Şen, şakrak, biraz ürkek ve fakat hep istekli halle-
riyle muhataplarını alıp kendilerine benzetmekte 
üstlerine yok. Gerçi bebeklerin ve çocukların bu 
konuda daha iyi olduğu söylenebilir. Ama gençlerin 
bu iki grupla olgunlar ve yaşlıların tam ortasında 
olmaları, onları başka kılıyor. Onlar çocukluğun 
sonbaharı ile olgunluğun ilkbaharı arasındalar. Bahar, 
bahar üstüne geldiği için hayat enerjisi anlamında en 
iyilerimiz gençleri bunda şüphe yok. Doğrusu onların 
bu kıpır kıpır hallerine hitap etmeye çalışmak bizi de 
diri tutuyor. Bir de sorumluluk boyutu var tabii… 
Sürekli yenilenmezseniz bir müddet sonra gözlerin-
den size yönelmiş ışıltıların sönümlenmeye başladı-
ğını görüyorsunuz. Haksız değiller, duble bahar 
yaşıyorsanız her dem yeniden doğuyorsunuz 
demektir, diri, taze ve canlı olmayanla işiniz olmaz. O 

yüzden sözün, ifadenin, üslubun ve tarzın hep dirisini 
arayıp bulmak ve gençlere onunla yönelmek lazım.
  
Gençlerin hem hocası hem ağabeyi olarak onlar-
dan tam olarak ne bekliyorsunuz?

Uzun zaman oldu herhalde, sizinle görüşmeyeli?  İki 
ifade de üzerimde emanet duruyor. Bunu siz göremi-
yorsunuz ama ben görüyorum. O yüzden estağfurul-
lah bile demeyeceğim. Çünkü hocalık gözümü dikti-
ğim ve fakat henüz erişemediğim, ağabeylik ise 
bayağı geride bıraktığım iki sıfattır. Gençlerden bir 
beklentim varsa, bu başından sonuna hiç değişme-
miş, şahsımı da bağlayan şu soruların cevabını arayıp 
bulmalarıdır. Bizden murâd nedir acaba? Niye bu 
kadar insan içerisinde artı bir olarak yaratılmışız? 
Neden bu algoritma da başkası değil? Algoritma… 
Yani cinsiyetimden, anne babama, memleketimden, 
karakterime, simamdan çevreme, seçemediğim verili 
her şey… Niye böyle bir alet kutusu verilmiş bana? 
Niye başkası değil de özellikle bu? Ne yapmam 
isteniyor? Ben doğrusu başından bu yana hep bu 
soruların cevabını aradım. Ne yaptımsa da bu sorula-
rı cevabı bulmak adına yaptım. Aramak esastır, 
bulmak yoktur gibi bir tavra düşmemeye gayret 
ettim. Bu anlamda ümidimi de hiç yitirmedim. 
Buldum mu? Daha çok merak edeceğiniz bir soru 
tam da gözünüzün önündeyken benimkini niye 
merak edesiniz ki?

Hazırlayan: Serkan Akdeniz sserkanakdeniz@gmail.com

1972 yılında Vezirköprü’de doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Merzifon’da tamamladı. 1995 yılında 
Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’de İnsan Kaynakları Yönetimi dalından 
yüksek lisans ve İktisat Tarihi kürsüsünden dokto-
ra derecesi aldı. 2000-2002 yılları arasında ABD’de 
bulundu ve Georgetown Üniversitesi Communica-
tion, Culture and Technoloy bölümünde yüksek 
lisans yaptı. Özel sektörde medya ve insan 
kaynakları alanında 15 sene kadar çalıştıktan sonra 
2011 senesinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi'n-
de akademik hayatına başladı. 2015 senesinde 
yönetim-strateji dalında doçent unvanı alan Arslan 
halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak 
çalışmaya devam etmektedir. Arslan'ın İnsan 
Kaynakları Yönetimi, işletme yönetimi ve mülakat 
konularında yayınlanmış bilimsel eserleri bulun-
maktadır.
Öğrencilik yıllarından bu yana özellikle gençlere 
yönelik sivil toplum çalışmalarında bulunan Arslan 
2006 yılında yayın hayatına başlayan GENÇ Dergi-
si’nin kuruculuğunu yapmış, akademisyenliğe 
geçişine kadar beş sene bu derginin genel yayın 
yönetmenliğini yürütmüştür. Yine, 2008 senesin-
de kurulan Uluslararası GENÇ Derneği’nin kurucu 
başkanlığını yapmış Arslan evli ve üç çocuk babası-
dır.

KİMDİR

Ümitsiz kalan
akıştan kopmuş
demektir!
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Teknolojinin hayatımıza bu denli 
girmesiyle birlikte nesiller arası 
önemli bir uçurum oluştu diyebiliriz. 
Ayrıca bir sosyal medya gerçeği de 
karşımıza duruyor, siz gelecek nesil-
ler için bir endişe taşıyor musunuz?

Uçurum çok bariz. Bizler dijital 
göçmenleriz. Mülteci ya da… Teknoloji 
ve imkânları karşısında ürkek, endişeli 
ve kaygılıyız. Bu da gayet tabiidir, 
çünkü fiziki, zihni ve hissi melekelerimiz 
bırakıp geldiğimiz yere göre şekillen-
miş. Ama gençler dijital yerliler. Tekno-
lojinin içine doğdular. Ona göre de şekil-
leniyorlar. Ellerinde bir imkân var, bu 
imkânın imtihan boyutu da çok açık. Ya 
dijital yerliliği iyi kullanıp iki dünyaları 
için güzel işler yapacaklar, ya da imtiha-
nı kaybedip dijital tutsaklara dönüşe-
cekler. Ne verilmişse o soruluyor bu 
dünyada. Hoca ters köşe yapar ya 
sınavda, burada böyle bir ihtimal yok. 
Kitap açık sınav, sorular da belli. Sıkıntı 
şuradaki ne sınav salonu sınav salonuna 
benziyor, ne de şu etraftaki ahali sınav 
veriyormuş gibi duruyor. Oldukça kafa 
karıştırıcı bu durum belki de hocanın 
kendine mahsus bir ters köşesidir, kim 
bilir?  

Böyle bir tablo çizdikten sonra hem 
teorik hem de pratik sahada çalış-
malar yapan biri olarak gençlerin 
eğitim hayatını, kariyer planlarını ve 
eğilimlerini genişçe gözlemleme 
fırsatı buluyorsunuzdur… Siz 
gözlemlerinize dayanarak eğitim, 
kariyer ve eğilim çizelgesine yönelik 

genç arkadaşlarımıza ne tavsiye 
edersiniz?

Modern dünyanın bizi girmeye mecbur 
bıraktığı kariyer yarışı sonu olmayan bir 
yarıştır. Bu yarışın galibi yoktur. 
Olamaz da, çünkü içine itildiğimiz 
kurgunun daha fazla büyümek ve 
satmaktan başka bir amacı yok. Bu kör 
ve sersem gidişat enerjisini bizden 
alıyor. Kariyer hedefleri olarak önümü-
ze dizilmiş pozisyonlar için biteviye 
yarışıyoruz. İnsanlığımızı, zamanımızı, 
ilişkilerimizi, rüyalarımızı, kısacası her 
şeyimizi sadece bu yarıştaki perfor-
mansımız için seferber ediyoruz. Bu 
kısır döngüyü kırmanın bir yolu niye 
koştuğumuzu ve ne amaçladığımızı 
kendimize sormaktır. Bu soruyu doğru 
cevaplayabilirsek hakkımızdaki murad 
ile kariyerimiz arasında bir irtibat kura-
biliriz. Dolayısıyla kariyer yarışını “ebedi 
kariyer” diye ifade edebileceğimiz bir 

muhtevada ele almamız gerekiyor. 
Esas kariyer ebedi kariyerdir. Ebedi 
kariyer, hayatı parçalamadan bir bütün 
olarak gören, beni de parçalamadan bir 
bütün olarak geliştiren bir kariyer 
anlayışıdır. İş ve meslek, hayatla birlikte 
O’na doğru olması gereken esas yolcu-
luğumuzda bir ara istasyon olarak ele 
alınmalıdır. 
Genç kardeşlerimize bu anlamda söyle-
necek ilk şey zamanlarına sahip çıkma-
larıdır. Zaman en mühim sermaye. Bu 
dünyada hiçbir şeyimiz yok, sadece 
zamanımız var. Vücudumuz bile bizim 
değil, emanet. Sadece şu duyumsadığı-
mız an bizim. Onu en doğru, en güzel ve 
en iyiye adamak amaç olmalı. Sonra bir 
öncelik sıralamasına sahip olmayı 
öneririm. Neyi, niye ve ne kadar önce-
likli yapmamız gerektiği akıllının ortaya 
çıktığı yerdir. Akıllı iyi ile kötüyü ayıran 
değil, esas iki iyi arasında daha iyinin 
hangisi olduğunu ayırabilendir. 

Bir diğer önerim çevre seçimidir. Öte 
dünyada beraber olmak istediğimiz 
insanları bu dünyada arayıp bulmalıyız. 
Bizi ne yaptığımızla değil, kimi tanıdığı-
mızla değerlendiren bir dünyada 
yaşıyoruz. Kaliteli zamanlar geçireceği-
miz güzel ve aksiyoner insanlarla tanış-
malı ve onlarla müşterek faaliyetlere 
girişmeliyiz. Kiminle beraber olduğu-
muz, nasıl işler yaptığımızın da göster-
gesidir. Kaliteli, kalıcı ve hayırlı işlere 
talipsek bu sıfatlarla yaşamaya çalışan 
insanları bulup, onlarla hemhal olmaya 
gayret etmeliyiz. 
Dördüncüsü, bilginin güç olduğu ve 
neredeyse her saniyede ikiye katlandığı 
bir zamanda, farklı bilgi kaynaklarından 
yararlanma becerisini elde etmeyi 
öncelemelidir. Bilgiye nasıl erişilir, 
araştırma nasıl yapılır, analiz becerisi 
nasıl elde edilir; bunlar hayati yetkinlik-
lerdir. Bilgiden daha ziyade bileni arayıp 
bulmak, onunla temasa geçmek ve 

Akıl, kalp ve vicdan 
üçlüsüyle dünyaya 
sunduğumuz hayat 
tarzımızı koruma-
ya devam etmeli-
yiz. 

Genç kardeşlerimize bu anlamda söylenecek ilk şey zamanlarına sahip çıkmalarıdır. 
Zaman en mühim sermaye. Bu dünyada hiçbir şeyimiz yok, sadece zamanımız var."



RÖPORTAJ HAZİRAN-TEMMUZ  2020 8

nasıl çalıştığını anlamaya çalışmak bu 
becerileri elde etmeyi sağlayacaktır.
Buradan beşinci tavsiye de çıkar: ne 
yapıp edip bir ustanın elinden tutmak 
gerekir. Farklı vesileler, kurslar, semi-
nerler, dersler ve dolayısıyla hocalar 
kendimizi, ilgilerimizi ve nereye akaca-
ğımızı zamanla tayin ve tespit edece-
ğimiz özel pencerelerdir. Bu pencere-
leri ne kadar çoğaltır ve ne kadar çok 
farklı bakış açısı ile muhatap olursak o 
kadar zenginleşiriz. Zamanla bunlar-
dan bir tanesini veya birkaç tanesini 
daha çok benimser, dolayısıyla elinden 
tutacağımız usta olarak görebiliriz. 
Tabii usta arayanın çırak olmayı da 
isteyeceğini öngörüyoruz.
  
Gençlerin yol haritasına dair tavsi-
yeleriniz çok önemli. İlgilerinize, 
gözlemlerinize dayanarak şunu da 
sormak isterim, Türkiye’nin gele-
cek nesilleri adına ümitli misiniz? 

Ümit yok demek bizi yaratana bühtan 
olur. Çevremizde ümit vaat etmeyen 
hiçbir şey yok, çünkü akış, hayat, 
doğup batan, ertesi gün tekrar doğan 
güneş bizatihi ümittir. Ümitsiz kalan 
akıştan kopmuş demektir. Kaldı ki 
Türkiye, başını göğe doğru kaldırmış 
yükselişteki bir uçak gibi muhteşem 
bir yarının hazırlıklarına başlamış bir 
mübarek beldenin adıdır. Biz bu 
anlamda gençlerin bizden, hatta 
beklentimizden çok daha güzel yerle-
re geleceğine inanıyoruz, çünkü burası 
salt aklıyla değil buna, kalbini ve 
vicdanını katarak yaşamakta ısrar 
edenlerin ülkesidir. Biz bu ısrarla 
hayatı üzerine yürüdükçe hayat bize 
doğru akacaktır. Emareler de bunun 
böyle olduğunu söylüyor. Şimdi bize 
düşen güzle sabırdır. Sadece musibete 

sabır olmaz, nimete de sabır olur. Akıl, 
kalp ve vicdan üçlüsüyle dünyaya 
sunduğumuz hayat tarzımızı koruma-
ya devam etmeliyiz. 
Alev Alatlı’nın Milli Kültür Şûrası’n-
da ortaya attığı bir motto vardı… 
“Dünyanın iyiliği için Türkiye” 
diye… Dünyada gerek ilim sahasın-
da, gerek yardımlaşma ve duyarlılık 
bağlamında Türkiye’nin pozisyonu-
nu siz nasıl buluyorsunuz, bu mot-
toyu yaşanabilir kılan şeyler oluyor 
mu?

Şahsi algoritmadan bahsetmiştim, bir 
de milli bir algoritma var. Bizi tarif eden 
bir müdafaa var. Biz o müdafaanın 
çocuklarıyız. Bir şeyleri savunuyor 
olmamız, bir hat üzerinde ayak diredi-
ğimiz anlamına gelmiyor. Biz müdafaa-
mızı bir hat üzerinde değil tüm küre 
sathında yürütüyoruz. Savundukları-
mız bizim sımsıkı yapıştığımız, hepimizi 
Mehmet, Ali, Ayşe, Fatma kılan, yani 
biz, yani milletimiz, yani kendimiz, yani 
özümüz kılan değerlerdir. Bunlar 
istinat noktalarımızdır. Bunları kaybet-

tiğimiz anda kendimizi kaybederiz. 
Bunları kaybedenlerin cisimleri de, 
isimleri de, özleri de zamanla değişiyor, 
bunu görüyoruz. Onlar önce kendile-
rinde, sonra çocuklarında ve nihayet 
torunlarında “evrenselleşmiş” tipler. 
Küresel köyün ortalama bir mensubu 
haline gelmiş, kendilerini ve evlatlarını 
günde beş defa yüzümüzü döndüğü-
müz kıblemiz ile değil, başka kıbleler ile 
tarif eder hale gelmiş bedbahtlar ya 
da… 
Biz, ne olduğumuzu, nereden gelip 

Modern dünyanın bizi girmeye mecbur bıraktığı kariyer yarışı sonu olmayan bir 
yarıştır. Bu yarışın galibi yoktur. Olamaz da, çünkü içine itildiğimiz kurgunun daha 
fazla büyümek ve satmaktan başka bir amacı yok. 
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nereye gittiğimiz unutmak istemeyen-
leriz.  Bunu ise ancak öz gündemimizi 
koruyarak başarabiliriz. Bu da siyasi bir 
duruş gerektirir. Bizim kitabımız, 
peygamberimiz, ezanımız, camimiz, 
başörtümüz, sakalımız önemlidir. 
İsmimizi, kıyafetimizi, görüntümüzü 
önemseriz. Bizim bütün bunların şekil-
lendirmesi ile ortaya çıkan hayat tarzı-
mız özellikle çok önemlidir. O bize 
hayattan ne anladığımızı, bu hayattan 
nasıl başka bir hayata gittiğimizi, o 
yüzden bu hayatta nasıl yaşamamız 
gerektiğini söyleyen bir duruş biçimi-
dir. Biz kendimizi hayat tarzımız ile 
tarif ederiz. O hayat tarzı dün bu 
topraklara Allah’ın adını yüceltmek için 
gelen ecdadımızın hayat tarzıdır. O 
hayat tarzının torunlarımızın da hayat 
tarzı olmasını istiyorsak neyin kaygısını 
güttüğümüzü, neyin mücadelesini 
verdiğimizi, neye üzülüp neye sevindi-
ğimizi iyi düşünmemiz gerekiyor. 

Yoksa dedelerimize ve babalarımıza 
yabancılaşmak, çoluk çocuğumuzu 
başka dünyalara ve hayat tarzlarına 
kaptırmak işten bile değildir.
Dünyanın nasıl bir yer olmasını istiyo-
ruz? Herkesin fıtrata göre yaşadığı, 
Allah’ın dini ile insanlar arasına giren 
her türden engelin kaldırıldığı, bizi esas 
yurdumuza hazırlayan bir fırsat 
mekânı mı, yoksa gücü yetenin diğerini 
boğazladığı, kan, nefret ve gözyaşının 
hâkim olduğu, menfaatlerin gündemi 
ve yarışı tayin ettiği bir cangıl mı? 
Kavga işte bunu tayin içindir. İnsanı 
hayvanlardan daha düşük bir derekede 
gören ve gösteren şövalye güruhu, 
insana kıymet veren her türlü değere 
karşı savaş açmıştır. Aslında onların 
savaşı bizimle, bizimle ifadesini bulan 
hayat tarzıyladır. Allah’ın, insanlık, 
vicdan ve tarihin önümüze koyduğu en 
mühim vazife bu kendini bilmezler 
karşısında durmak, zinhar geri adım 

atmamak ve sulhu olmayan bu savaşta 
üstünlük kazanmaktır. Tek bir şart var: 
inancımız, tarihimiz ve milletimizin 
evladı olmazsak kimsenin karşısında 
varlık gösteremeyiz. 

Gençliğin ve insanlığın içine dair 
konuşalım isterim biraz… Yani insa-
nın kalbine… Bilginin, teknolojinin 
ve bu hızlı akışın içerisinde bir insan 
akıl ve kalp sağlığını nasıl koruyabi-
lir, insan kendine dönebilecek mi? 
Sezai Karakoç’un “gider içeride 
güçlenir güçlenir gelirdik” diye bir 
söylemi var, insan güçlenebileceği 
bir “içi” nasıl inşa edecek?

Biz dünyaya tertemiz geldik. Bebek 
safiyetinde, cennet kokuluyduk. Sonra 
dünya ile tanıştık. Ve olan oldu. Dünya, 
bizi Allah’tan uzaklaştıran her şeydir. 
Dünya, kitleyi peşinden sürükleyendir. 
Birileri bizim de sürüden olmamızı 
bekliyorlar. Herkes gibi yaşayalım, 
herkes gibi güdülelim, herkes gibi 
sömürülelim; dertleri bu. Onlara 
uyacak değiliz. Bize zamanımıza sahip 
olmak yakışır. Onu başkalarının kullan-
masına fırsat vermeyeceğiz. Hayattaki 
tek sermayemizi birilerine yağmalat-
mayacağız. Kendimize ait bir gündemi-
miz olacak. Başkalarının gündemlerine 
takılıp kalmayacak, başkalarının vakti-
mizi tanzim etmesine müsaade etme-
yeceğiz. 
Kendimize şu üç soruyu sormayı hiç 
bırakmayacağız: Bir, zamanımın ve ne 
yaptığımın farkında mıyım? İki, şu an 
yaptığım, yapılması gereken en mühim 
ve faydalı işim midir? Üç, doğru insan-
ların arasında mıyım? Bu soruların 
derdine düştük mü, yol açılır, neyin 
faydalı, neyin faydasız olduğunu 
anında fark eder, içimizi inşa etmeye 
devam eder, kirlenmeye karşı da 
müteyakkız kalırız.
 
Son olarak öncelikle bizi okuyan 
gençlere ve onların ebeveynlerine 
neler söylemek istersiniz?

İnanmak sonsuza doğru uzanan bir 

merdiveni sabırla tırmanmaya benzer. 
İnanmak, sadece aklını değil, kalbini, 
uzuvlarını, cümle letaiflerini, aydınlık 
ya da karanlık ne kadar yanın varsa 
hepsini inandırma mücadelesidir. Her 
gün vücudumuzda bir ışık yanmalıdır. 
Her gün bir yerimizden nur peyda 
olmalıdır. Derdimiz o nurun tamamına 
ermektir; önümüz ışımalı, arkamız 
ışımalı, altımız ışımalı, üstümüz ışımalı, 
sağımız ışımalı, solumuz ışımalı, 
külliyen ışık olmak, hep ışımak ve 
ışıtmak nihai hedefimiz olmalıdır.
Genç kardeşlerimiz dünyayı değiştir-
me umutlarını hiç yitirmesinler. Ama 
bunun da tek yolunun kendini değiştir-
mekten geçtiğini de unutmasınlar. 
Kimse ve hiçbir şey değişmez, ancak 
biz değişiriz. Biz değişirsek her şeyin 
değişebileceğini ümit edebiliriz. Değiş-
tirebildiğimiz ancak kendimizdekiler-
dir. Onları değiştirme iradesini göster-
mek ise her şeyin değişebilmesinin 
önünü açmak demektir.

Dünyaya seçim yapmaya geldik. Ya 
iyilerden olacağız, ya da kendini iyi 
sananlardan… Bunun nihai sonucunu 
ancak Rabbimiz gösterecek. Seçimimiz 
güzel olursa seçkinler arasına girer, 
daha dünyada iken cennet hayatı 
yaşamaya başlarız. Seçkinlik, seçeme-
diğimiz şeylerle elde edilen bir şey 
değildir; seçkinlik bir irade, gayret ve 
sebat işidir. Seçtiğimiz, bütün veche-
mizle yöneldiğimiz yöndür ki kapı 
oradan açılır; kapı açılır ve biz gireriz. 
Tam bir yönelişle yönelip, tam bir irade 
ile girdiğimiz kapıdan dönmek zayıflık-
tır. Zayıflıkta da hayır vardır belki ama 
daha hayırlı olan kuvvetlilik halidir. 
Kuvvet, “keşke yapmasaydım, keşke 
girmeseydim” tavrına düşmemektir; 
“Allah böyle takdir etti, hayır bunday-
mış, yolum budur, yürümeye devam 
ederim” demektedir. “Keşke girme-
seydim” diyen zayıftır, şeytanın oyun-
cağı olmuştur. 

Genç kardeşlerimiz dünyayı değiştirme umutlarını hiç yitirmesinler. Ama bunun 
da tek yolunun kendini değiştirmekten geçtiğini de unutmasınlar.
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nereye gittiğimiz unutmak istemeyen-
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koruyarak başarabiliriz. Bu da siyasi bir 
duruş gerektirir. Bizim kitabımız, 
peygamberimiz, ezanımız, camimiz, 
başörtümüz, sakalımız önemlidir. 
İsmimizi, kıyafetimizi, görüntümüzü 
önemseriz. Bizim bütün bunların şekil-
lendirmesi ile ortaya çıkan hayat tarzı-
mız özellikle çok önemlidir. O bize 
hayattan ne anladığımızı, bu hayattan 
nasıl başka bir hayata gittiğimizi, o 
yüzden bu hayatta nasıl yaşamamız 
gerektiğini söyleyen bir duruş biçimi-
dir. Biz kendimizi hayat tarzımız ile 
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topraklara Allah’ın adını yüceltmek için 
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hayat tarzının torunlarımızın da hayat 
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güttüğümüzü, neyin mücadelesini 
verdiğimizi, neye üzülüp neye sevindi-
ğimizi iyi düşünmemiz gerekiyor. 
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yabancılaşmak, çoluk çocuğumuzu 
başka dünyalara ve hayat tarzlarına 
kaptırmak işten bile değildir.
Dünyanın nasıl bir yer olmasını istiyo-
ruz? Herkesin fıtrata göre yaşadığı, 
Allah’ın dini ile insanlar arasına giren 
her türden engelin kaldırıldığı, bizi esas 
yurdumuza hazırlayan bir fırsat 
mekânı mı, yoksa gücü yetenin diğerini 
boğazladığı, kan, nefret ve gözyaşının 
hâkim olduğu, menfaatlerin gündemi 
ve yarışı tayin ettiği bir cangıl mı? 
Kavga işte bunu tayin içindir. İnsanı 
hayvanlardan daha düşük bir derekede 
gören ve gösteren şövalye güruhu, 
insana kıymet veren her türlü değere 
karşı savaş açmıştır. Aslında onların 
savaşı bizimle, bizimle ifadesini bulan 
hayat tarzıyladır. Allah’ın, insanlık, 
vicdan ve tarihin önümüze koyduğu en 
mühim vazife bu kendini bilmezler 
karşısında durmak, zinhar geri adım 

atmamak ve sulhu olmayan bu savaşta 
üstünlük kazanmaktır. Tek bir şart var: 
inancımız, tarihimiz ve milletimizin 
evladı olmazsak kimsenin karşısında 
varlık gösteremeyiz. 

Gençliğin ve insanlığın içine dair 
konuşalım isterim biraz… Yani insa-
nın kalbine… Bilginin, teknolojinin 
ve bu hızlı akışın içerisinde bir insan 
akıl ve kalp sağlığını nasıl koruyabi-
lir, insan kendine dönebilecek mi? 
Sezai Karakoç’un “gider içeride 
güçlenir güçlenir gelirdik” diye bir 
söylemi var, insan güçlenebileceği 
bir “içi” nasıl inşa edecek?

Biz dünyaya tertemiz geldik. Bebek 
safiyetinde, cennet kokuluyduk. Sonra 
dünya ile tanıştık. Ve olan oldu. Dünya, 
bizi Allah’tan uzaklaştıran her şeydir. 
Dünya, kitleyi peşinden sürükleyendir. 
Birileri bizim de sürüden olmamızı 
bekliyorlar. Herkes gibi yaşayalım, 
herkes gibi güdülelim, herkes gibi 
sömürülelim; dertleri bu. Onlara 
uyacak değiliz. Bize zamanımıza sahip 
olmak yakışır. Onu başkalarının kullan-
masına fırsat vermeyeceğiz. Hayattaki 
tek sermayemizi birilerine yağmalat-
mayacağız. Kendimize ait bir gündemi-
miz olacak. Başkalarının gündemlerine 
takılıp kalmayacak, başkalarının vakti-
mizi tanzim etmesine müsaade etme-
yeceğiz. 
Kendimize şu üç soruyu sormayı hiç 
bırakmayacağız: Bir, zamanımın ve ne 
yaptığımın farkında mıyım? İki, şu an 
yaptığım, yapılması gereken en mühim 
ve faydalı işim midir? Üç, doğru insan-
ların arasında mıyım? Bu soruların 
derdine düştük mü, yol açılır, neyin 
faydalı, neyin faydasız olduğunu 
anında fark eder, içimizi inşa etmeye 
devam eder, kirlenmeye karşı da 
müteyakkız kalırız.
 
Son olarak öncelikle bizi okuyan 
gençlere ve onların ebeveynlerine 
neler söylemek istersiniz?

İnanmak sonsuza doğru uzanan bir 

merdiveni sabırla tırmanmaya benzer. 
İnanmak, sadece aklını değil, kalbini, 
uzuvlarını, cümle letaiflerini, aydınlık 
ya da karanlık ne kadar yanın varsa 
hepsini inandırma mücadelesidir. Her 
gün vücudumuzda bir ışık yanmalıdır. 
Her gün bir yerimizden nur peyda 
olmalıdır. Derdimiz o nurun tamamına 
ermektir; önümüz ışımalı, arkamız 
ışımalı, altımız ışımalı, üstümüz ışımalı, 
sağımız ışımalı, solumuz ışımalı, 
külliyen ışık olmak, hep ışımak ve 
ışıtmak nihai hedefimiz olmalıdır.
Genç kardeşlerimiz dünyayı değiştir-
me umutlarını hiç yitirmesinler. Ama 
bunun da tek yolunun kendini değiştir-
mekten geçtiğini de unutmasınlar. 
Kimse ve hiçbir şey değişmez, ancak 
biz değişiriz. Biz değişirsek her şeyin 
değişebileceğini ümit edebiliriz. Değiş-
tirebildiğimiz ancak kendimizdekiler-
dir. Onları değiştirme iradesini göster-
mek ise her şeyin değişebilmesinin 
önünü açmak demektir.

Dünyaya seçim yapmaya geldik. Ya 
iyilerden olacağız, ya da kendini iyi 
sananlardan… Bunun nihai sonucunu 
ancak Rabbimiz gösterecek. Seçimimiz 
güzel olursa seçkinler arasına girer, 
daha dünyada iken cennet hayatı 
yaşamaya başlarız. Seçkinlik, seçeme-
diğimiz şeylerle elde edilen bir şey 
değildir; seçkinlik bir irade, gayret ve 
sebat işidir. Seçtiğimiz, bütün veche-
mizle yöneldiğimiz yöndür ki kapı 
oradan açılır; kapı açılır ve biz gireriz. 
Tam bir yönelişle yönelip, tam bir irade 
ile girdiğimiz kapıdan dönmek zayıflık-
tır. Zayıflıkta da hayır vardır belki ama 
daha hayırlı olan kuvvetlilik halidir. 
Kuvvet, “keşke yapmasaydım, keşke 
girmeseydim” tavrına düşmemektir; 
“Allah böyle takdir etti, hayır bunday-
mış, yolum budur, yürümeye devam 
ederim” demektedir. “Keşke girme-
seydim” diyen zayıftır, şeytanın oyun-
cağı olmuştur. 

Genç kardeşlerimiz dünyayı değiştirme umutlarını hiç yitirmesinler. Ama bunun 
da tek yolunun kendini değiştirmekten geçtiğini de unutmasınlar.
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“Bundan yedi, sekiz yıl önce, bir gün, kendisine 
derin saygı beslediğim bir Allah dostu bana, 
hatıralarımı kayda geçirmemi buyurunca, bir 
an irkilmiş, düşüncelere dalmıştım. Nasıl 
olacaktı? Geriye dönüp ağır sıkıntılarla dolu 
çocukluk ve gençlik yıllarını hatırlamak bile 
bunalım ve daralma veriyordu.” Hatıralarını 
kaleme aldığı Bir Ruh Macerası böyle başlar. 
Samimi, heyecanlı, derinlikli ve bir su kadar berrak 
bir kitaptır. İnsan kendini ne kadar tevazu içerisinde 
anlatırsa, o kadardır işte.

   1941’de İstanbul’da, Çerkez bir anne ve Kürt bir 
babadan dünyaya gelir. Robert kolejini bitirdikten 
sonra sinemayla ilgilenir. 1963’ten başlayarak uzun 
yıllar Türk sinemasına yeni bir soluk getiren senar-
yolar yazar. Son Kuşlar, Ah Güzel İstanbul, Gramo-
fon Avrat gibi filmler onun kaleminden çıkar. 
Sinemayla ilgilendiği yılları Yeşilçam Günlüğü isimli 
eserinde anlatır.

Süt Vermekten Kaçınan Anne

Hayat, O’nun için hepimize olduğundan daha 
hüzün ve keder yüklüdür. Sarsıcı dalgalanmalarla 
geçmiştir çünkü. Batılılaşmayı idealize eden zengin 
ve köklü bir ailenin kızı olarak doğar. Rauf Orbay’ın 
yeğenidir. Erkek çocuk beklerken kız doğurduğunu 
görüp bir süre süt vermekten bile kaçınan bir 
anneye, deli gibi spora ve cemiyet hayatına düşkün 
bir babaya sahiptir. Çocukluğu aile şefkatinden 
uzak geçer, bu ilk travması olacaktır, zira 7 yaşında 
bir şişenin içine şu notu yazarak denize attığını 
söyler: “Ben yalnız bir çocuğum, bunu bulan lütfen 
beni arasın.”  
2. dünya savaşından kaçmış Avrupalı, bilhassa 
Alman hocalardan dersler alır. Bu da ikinci travması 
olacaktır. Okulda lakabı “Aptal Ayşe”dir, çocuklar 
koro halinde lakabını yüzüne vururlar. Eğitim aldığı 
Robert Kolejinde marksist bir çevresi vardır. Kendi-

sini bu yıllarda marksist olarak tanımladığını 
söyler. O sıralarda Kemal Tahir ile güçlü bir dostluk 
kurar. Bu dostluğun meyvelerini eserlerindeki 
güçlü üslup ile almıştır. Tanınmış yönetmenlerden 
Atıf Yılmaz ile evlenir.

80’li yıllarda ağır bir psikolojik rahatsızlık geçirir, 
kendisine şizofren teşhisi konur. 10 yıllık bir inziva 
hayatı yaşar. Bu sıkıntılı süreçten tasavvuf vesile-
siyle kurtulduğunu söyleyen Şasa, Delilik Ülkesin-
den Notlar isimli kitabında bu dönemi için şöyle 
der: “Bir çoklarının karamsarlığa sürüklendiği orta 
yaşta, ben atalarıma özgü bir bilgeliğe, sonsuz 
baharın sırrına ermiştim. Bu, az şey değil.” Babası-
nın hastalığı dolayısıyla önce Paris’e, ardından da 
Londra’ya giderler. Londra’da psikiyatriste görü-
nür. Yoğun hezeyan ve halüsinasyonlar dönemine 
girer.

Füsusu’l Hikem ile Gelen Huzur

Londra’da iken İbn Arabi’nin İngilizce basılmış Füsu-
su’l Hikem’ini alır, epey zaman kitap öylece durur. 
Füsus’la şereflenişini tamamen İlahi bir şerefleniş 
olarak değerlendiriyor: “Geçirdiğim hastalığın tam 
anlamıyla kahırdaki lütuf olduğunu anladım”. 10 yıl 
boyunca elinden bırakmadığını söyler. Defalarca 
okur. Daha sonra mütedeyyin camia ile dostluk 
bağları kurar, İsmet Özel’in Waldo Sen Neden 
Burada Değilsin isimli kitabından etkilenir. Kendi-
siyle tanışır. Ardından Mustafa Kutlu ile de tanışır. 
Namaza başlar.

İbn Arabi okuduğu o yıllarda hem hayata hem de 
sinemaya bakışı değişir. Ünlü yönetmen Andrei 
Tarkovsky’nin üslubunu benimser, rüya sineması 
kuramı üzerine yoğunlaşır. Sinema ile ilgili teorik 
düşüncelere dayanan söyleşileri, Sadık Yalsızuçan-
lar tarafından Düş Gerçeklik Sinema kitabında bir 
araya getirilir. Ülkemizde sinema üzerine derin 

düşünebilmiş ve bunu kuramsal bir çerçeveye 
oturtabilmiş çok az sayıdaki insandan biridir. 
Sinemanın imkanları üzerine kafa yoranların uğra-
ması gereken ilk duraklardan eseri.

Hakiki Münevverlerden

Kanayan Bosna (1993), Cemile (1968), Köroğlu 
(1968), Dinle Neyden (2008) gibi onlarca filmin 
senaryosunda yer alan Ayşe Şasa, 32. İstanbul Film 
Festivali Onur Ödülüne layık görülür. Tüm bu 
eserleri ve ödülleri dışında, Ömer Tuğrul İnançer ile 
söyleşilerden oluşan Vakte Karşı Sözler kitabında 
tasavvuf ve modernite, varoluş hikmeti, sohbet ve 
halvet gibi konularda çeşitli sorulara cevap aramış-
tır. Kendisi bu toprakların yetiştirdiği hakiki 
münevverlerdendir. 

Moderniteye ve modern insana dair sarsıcı eleştiri-
leri vardır: “Akıllar dünyası kendi değerlerini mutlak 
sayan küçük ilahlar ve ilahelerle dolup taşıyor. Kibir 
içinde, kendilerinden emin dolaşıyor, konuşuyor, 
eylem yapıyorlar. Kendilerinden, görüşlerinden, 
doğruluğundan en ufak bir şüpheleri yok. Akıllılar 
dünyası tek boyutlu bir realite içinde yaşıyor. En 
gelişmiş şekliyle üç boyutlu.” (Delilik Ülkesinden 
Notlar’dan)

Türkçeyi şiir gibi kullanan bir üsluba sahiptir. Yusuf 
Kaplan’a göre, tastamam bilge ve derviş bir insandı 
kendisi. Uzun süredir kanser tedavisi gören Ayşe 
Şasa 16 Haziran 2014 Pazartesi günü, sevdiklerinin 
dudaklarında fatihalar bırakarak Ahirete göçtü. 
Kendisine Allah’tan rahmet ve bağışlanma diliyo-
ruz.

Meczupluk ve Hikmet Arasında Bir Hâl

AYŞE ŞASA
“Patalojik bir hezeyan mı yaşadığım, derin varoluşsal bir gerçeklik mi? 
Şizofren miyim, geleneksel kültürün meczup diye nitelediği halk aşığı kişi 
miyim? Deli miyim ben, hakikati mi görüyorum?”
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O, acıyla kurduğu sedeften evinde par
ıldayan 

nadir bir incidir benim
 için. İnce uzun parmak 

uçlarında hayatın tez
atları oynaşır, tefekk

ür 

ve sanat ile yalnızlık ve uğultulu kalabalık, 

aynı anda iç ve dış, med ve cezir.

Sibel Eraslan

Ayşe Şasa, Türkiye’nin yaşadığı travmayı 
iliklerine kadar yaşayan ve kültürel şizofre-
niye dönüşen, bu ülkenin ruh köklerini kuru-
tan, kültür ve sanat dünyasını çölleştiren bu 
travmanın nasıl aşılabileceğinin somut bir 
timsaliydi. Türkiye’deki kültür ve sanat 
hayatının ne kadar metamorfoz yediğini 
iliklerine kadar yaşayan ve bizim aynı anda 
sade hem de deruni medeniyet birikimimizin 
nasıl hayata geçirebileceği üzerinde kafa 
yoran bir düşünürdü.

Yusuf Kaplan

Yeşilçam’ı içeriden deneyimleyen bir senarist olarak sinemamızın dilinin kendine has nitelik-lerine kavuşması üzerine düşünmüş ve kitaplar yayınlamıştır. Yalnızlığı, sessizliği ve tenhayı sever Ayşe hanım. Muhabbet ehlidir, etrafın-dakilerle güçlü ilişkiler kurar. Koltuğuna kainatı sığdıracak kadar geniş bir yüreği vardır. Tabiri caizse vahdette kesretin kesret-te vahdetin canlı bir tefsiridir bana göre.
Leyla İpekçi

Çok sıkıntılı bir dönemimde Sadık Yalsızuçanlar, bana Ayşe Şasa’nın telefon numarasını verdi. O günden beri Ayşe Hanım bana hep bir anne şefkati gösterdi. Yaptıklarımı destekledi ve iç dünyamı zenginleştirdi. Nice sıkıntımı onun desteği ile atlattım.

Suavi Kemal Yazgıç
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        Koronavirüs, bütün dünyadaki sosyo-kültürel 
ve ekonomi-politik dengeleri altüst edeceğe benzi-
yor… Bazı gözlemciler, korona sonrası süreçte, 
dünyayı öncelikli olarak büyük bir ekonomik kriz 
beklediğini hatırlatıyorlar… 1929 Ekonomik Bunalı-
mı kadar büyük bir ekonomik bunalımdan söz 
ediliyor…

Nasıl bir krizle karşı karşıya kalabileceğini bilmiyo-
ruz dünyanın. Ama kesin olarak bildiğimiz bir şey 
var: Bir belirsizlik, büyük bir belirsizlik hâkim her 
yerde. 

Belirsizlik ortamları, muhtemel kaosların ön-haber-
cileri, uygun zeminleridir. Kaos tacirleri tam da bu 
ortamlarda zuhur eder, toplumun asgari müşterek-
lerini zedeleyecek tehlikeli işlere el atarlar.

Toplumu toplum yapan yegâne güç, asgarî müşte-
rekleri ve bu asgarî müştereklerin yeşerttiği ruhtur.
Türkiye, zaten asgarî müştereklerini yitiriyor hızla...
Tam ortadan ikiye yarılmış gibiyiz karpuz gibi...

Bu da doğal olarak kutuplaşmanın kontrolden 
çıkması için çok müsait bir zemin oluşturuyor… 
Korona sonrası süreç, ülkede yapay gerilimler 
üzerinden kaos ortamı oluşturularak kutuplaşma-
nın kontrolden çıkması için yoğun çaba gösteren 

bazı çevreler var!

Baroların bir anda sokağa dökülmesi, pandemi 
ortamında ülkede gerilimin beklenmedik bir şekilde 
tırmanması, korona-sonrası süreçte Türkiye’nin 
nasıl bir kutuplaşmanın eşiğine sürüklenebileceği-
ne ilişkin ipuçları veriyor…

Zihniyet Kutuplaşması Ve “İktidar Savaşları”

Kutuplaşma, sanıldığı gibi, siyasî değil bu toplum-
da: Kutuplaşma, epistemolojik ve ontolojik. Zihnî 
ve varoluşsal. Zihniyet kutuplaşması yani.

Dünyaya bakışları, zevkleri, beğenileri, hayat 
tarzları taban tabana zıt iki kesim bir “iktidar 
savaşı” veriyor -deyim yerindeyse...

Baroların yürüyüşünde bu ”iktidar savaşı” bazı 
barolarla Türkiye Barolar Birliği Başkanı arasında 
yaşanan bir “iktidar savaşı”na dönüşecek kadar 
zıvanadan çıktı…

“İktidar savaşı” ifadesi, biraz sert oldu, biliyorum. 
Ama sadece ifadeden, söylemden ibaret bir durum-
la karşı karşıya değiliz; fiilen yaşanan bir durum var 
karşımızda: Toplumun ruh sağlığı açısından vahim 
bir durum bu.

Herkes, her kesim birbirine öfke ve kin kusmak için 
bekliyormuş gibi hareket ediyor… 

Bu durum normal değil. Baroların, sadece iktidara 
karşı değil başkanlarına karşı da başkaldırmış 
olmaları bu öfke ve kin ortamının nasıl zıvanadan 
çıktığını, tehlikeli boyutlar kazanabileceğini göste-
riyor…

Asgarî Müşterekler Olmadan Asla!

Bütün bunlar, asgarî müştereklerin yok olmasının, 
değerlerin çürümeye ramak kalmasının yol açtığı 
anlam boşluğunun ürpertici sonuçları.

Asgarî müşterekler, tarihten süzülüp gelen yüzyıl-
ların çilesi, mücadelesi ile inşa edilen değerlerinin, 
anlam haritalarının ürünüdür bir toplumun.

Bu toplumda, bu değerlerin, anlam haritalarının 
kaynağı İslâm’dır; İslâm’ın dışında bu topluma ruh 
verecek, iyi, doğru, güzel fikri verecek, bir kaynak 
yok. 

İslâm’ın dışındaki her şey, Batı’dan ithal. 
Medeniyetlerin birbirileriyle ilişkilerinde, alışveriş-
lerinde, ilk aşama, öğrenme / “çıraklık” aşamasıdır. 
Sonra özümseme, kendine maletme, sonra da

ASGARİ MÜŞTEREKLERİMİZİ KORUYAMAZSAK,
ÜLKEYİ KORUYAMAYIZ!
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yok. 

İslâm’ın dışındaki her şey, Batı’dan ithal. 
Medeniyetlerin birbirileriyle ilişkilerinde, alışveriş-
lerinde, ilk aşama, öğrenme / “çıraklık” aşamasıdır. 
Sonra özümseme, kendine maletme, sonra da

ASGARİ MÜŞTEREKLERİMİZİ KORUYAMAZSAK,
ÜLKEYİ KORUYAMAYIZ!
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dönüştürme aşamaları sözkonusudur. Her bir 
aşama yüzyıllar sürer...

Batı’dan ithal ettiğimiz hiç bir şeyi alıp kendimize 
maledebilecek kadar özümseyebilmiş değiliz. 
Batı’nın çıraklığını yapıyoruz hâlâ!

Bu toplumu ayakta tutacak ve bu toplumun 
yeniden tarih yapmasını mümkün kılabilecek bir 
medeniyet yürüyüşüne çıkmasını sağlayacak 
değerler, İslam’ın sunduğu değerler; kişiler de 
Yunus gibi, Mevlânâ gibi, Sinan gibi, Itrî gibi, İbn 
Arabî, İbn Sinâ, Gazâlî gibi öncü, ön açıcı kişiler...
Cumhuriyet tarihi boyunca burada zikrettiğim 
öncüler ayarında bilimde, düşüncede, sanatta, 
ahlâkta dünya çapında isimler yetiştiremedik; 
yetiştiremezdik de.

Yetiştiremezdik; çünkü epistemolojik kırılma ve 
ontolojik kopuş şeklinde yaşadığımız bir kültürel 
inkâr cinayeti yaşadık. Daha iliklerimize kadar 
yaşadığımız değerlerimizin yerle bir olmasına yol 
açan medeniyet krizini görecek, anlamlandıracak 
ve nasıl aşabileceğimiz konusunda önümüzü 
açacak çapta -bir kaç önemli isim dışında- büyük 
düşünürler, sanatçılar bile çıkarabilmiş değiliz.

Dışardan, Batılılar tarafından sömürgeleştirileme-
yen bir ülkenin içerden zihnen sömürgeleştirilmesi, 
celladına âşık edilmesi ve sonra da geldiğimiz 
noktada sosyolojik ve siyasî olarak birbirine düşü-
rülmesi gibi tehlikeli bir süreç yaşıyoruz…

Gelinen noktada, kutuplaşmanın kelimenin tam 
anlamıyla zıvanadan çıkmasına yol açacak kadar 
tavan yapması, bu toplumun tam ortadan ikiye 
yarıldığını, “iki toplum” icadının gerçeğe dönüşecek 
tehlikeli boyutlar kazandığını gösteriyor.

Oysa koronavirüs sürecinde bu ülke yönetimiyle 
halkıyla çok iyi bir sınav verdi: Virüsle en iyi müca-
dele eden ülkelerin en başında yerini aldı Türkiye. 
Amerika başta olmak üzere belli başlı bütün 
Avrupa ülkeleri iflas etti, dünyaya rezil oldu.
Öte yandan bu salgın ortamına rağmen Türkiye, 
Libya’da Doğu Akdeniz’deki bütün oyunları boza-
cak, dahası oyun kuracak büyük atılımlara imza 
atıyor…

Hal böyleyken, ülkede toplumun bütün farklı 
kesimlerinin kenetlenmesini, yekvücut olmasını 
sağlayabilecek bir ortam ve durum sözkonusu 
olmasına rağmen ülkenin büyük bir kutuplaşma-

nın, kaosun eşiğine sürükleniyor olması ülkemizin 
geleceği açısından tedirgin edicidir. 

Asgari müşterekleri bizim kadar güçlü olan çok az 
ülke var dünyada. Düşünsenize… Türk-Kürt 
düşmanlığı hortlatıldı ama çok zorlu süreçler yaşa-
mış olsak da, bu toplum birbirine düşürülemedi. Bu 
toplumun asgari müştereklerinin hem tarihi derin-
liği hem de felsefi derinliği olan köklü, sarsılmaz bşr 
özelliğe sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Özetle… Bu toplumun asgari müştereklerinin 
güçlendirilmesi, toplumun bu asgari müşterekler 
etrafında kenetlenmesi, yekvücut olması için 
bütün toplum kesimlerinin sorumlu hareket etme-
leri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri hayati 
önem taşıyor. Kutuplaşmaları, kaos tüccarlarını, 
dışardan ülkeyi karıştırmak için ellerini ovuşturan 
kişileri hayal kırıklığına uğratacak adımlar atabil-
meli, ülkeyi karıştırmak isteyenleri bir kez daha 
şaşırtmalıyız…

O yüzden, yüzyılların birikimi, çilesi ve mücadelesi 
ile geliştirdiğimiz ve bu toplumun ruhköklerini 
oluşturan, her tür saldırıya karşı bu toplumu dimdik 
ayakta tutan medeniyet atılımımızın kaynağı 
asgari müştereklerimizi koruyamazsak, ülkeyi 
koruyamayız!
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        Sanatın gerilim alanlarıyla örülü olduğunu 
söylemek; hem alımlayıcı hem metin(eser) hem de 
anlatıcı (sanatçı) düzlemini kapsar. Dolayısıyla 
gerilim alanlarını ne kadar uzun tutarsak tutalım, 
ne kadar sayarsak sayalım, hepsini göstermiş 
olamayız. İtibari olarak yani kategorik seçki oluştu-
rarak, bir düzeye odaklanarak, problemi seçilen 
düzey üzerinden kurarak, genel bir yöntem izlene-
bilir. Bu şekilde yazıda değinmek de şimdilik yeterli 
olacaktır. Gerilimin tek düzeyde ve tek hareket 
ekseninde işlemediğini hem alt hem de üst birimle-
re taşınabildiği unutulmazsa, meselenin karmaşık 
olduğu görülebilir fakat her şeye rağmen sanat ve 
estetiğin gerilimi anlaşılabilir, yakalanabilir bir 
nitelik taşır. Heykeldeki bir hat, resimdeki bir renk, 
müzikteki bir düşüş, sanatçının (anlatıcının) ve 
alımlayıcının (anlayıcının) farklı da olsa gerilimini 
yaşatır. Sanat ve estetik bir duygu-lanım/duyum 
değil bir bilgi/biliş ve bilinç olduğunda gerilim o 
oranda profesyonel bir ilişkiye dönüşür. Bu tür bir 
ilişkide sanatçının anlatmak istediği şeylerden 
fazlası ortaya çıkar. konuşulandan daha çok susu-
lanlar duyulmaya başlar fakat bazı eleştirmenlerin 
haklı olarak belirttikleri bir sorun burada devreye 
girer: Alexander Baumgarten’dan (1750’den) başla-
yarak güzümüze radikal bir biçimde artarak gelen 

bilimsel estetik-sanat çalışmaları, sanatı ve estetiği 
anlamaktan hatta anlaşılır kılmaktan çok bir 
kadavraya dönüştürdüğü, öne sürülmüştür. Böyle-
likle sanatı ve estetiği mümkün kılan yegane topra-
ğın alttan kaydığı, vurgulanır. Burada tartışmanın 
merkezinin bir gerilimden daha ziyade bir çatışma-
ya dönüştüğü görülür. Verimli, bereketli, üretici bir 
durum yerini yok edici, silici bir despotik karaktere 
bırakır. Gittikçe artan şiddetle sanat eleştirmenliği 
sanatçıyı aşan bir noktaya gelir. Sanat ve estetik 
hakkında bilgi donanımları fazlalaştıkça bir yandan 
sanat eleştirmeninin yükü artarken diğer yandan 
hem bir form olan sanat hem de sanatçı aynı 
oranda azalır. Bu tehlikeli olgu karşısında karşıt 
radikal fikirler ortaya çıktı. Mesela; Dadaizm en 
radikal formla diğer uca doğru hamle yaptı. Bilim-
sel sanat ve estetikten halen rahatsız olan günü-
müz eleştirisi; en yüksek görülen eserlerin bile 
hakkında hiçbir bilgi bilmeksizin anlaşılabileceği, 
yorumlanabileceği konusunda ısrarcıdır. Bunlara 
göre; Michelangelo’nun “Musa”sı, sıradan insana 
bir köylüye daha fazla konuşur, daha açıktır, daha 
doğru bir bilgi taşır. Çünkü onun gördüğü, hissetti-
ği, okuduğu şeyler tam da Michelangelo’nun 
göstermek istediği temel anlamdır. Dolayısıyla 
bilimsel sanat ve estetik daha baştan anlamayarak 

hatta anlamayı istemeyerek, yıkar. Bu görüş, 
günümüz post-modern paradigmayla, açık yapıt 
fikri, çoklu okumalar düşüncesine teması ve 
beslenmesi açısından yakınlık kursa da bazı açılar-
dan tersten bir yıkıcılığa ulaşır. Açıkçası bu konuda 
orta noktanın ne olduğu, belirsizliğini korur fakat 
her şeye rağmen Sanatın en temel niteliği olan 
formel olma karakterinin silikleşip kavramsal 
şemaya aktarılması, sonuna kadar eleştirilmesi 
gereken konuların başında yer almalıdır. 
Sanat ve estetikteki gerilim alanlarına dönecek 
olursak; Prehistorik dönemde mağara resimlerine 
bakmamız, tarihsel bir derinliği izlemeyi de sağla-
yabilir fakat tarih, sanatın ve estetiğin gerilimini 
oluşturmaktan çok göstermeye yarar. Aksi halde 
tüm meşruluk biçimlerinin tarihten türetilmesi gibi 
genel yanlışa düşmeyle karşılaşılır.
İnsanlığın henüz ilk evresinde belgelenen (bize 
ulaşan) Mağaradaki resimler üzerinden tarihöncesi 
sanat, iki genel üsluba ayrılmıştır. Bunun anlamı, 
sanat ve estetik denilen şeyin ilk adımının aslında 
büyük gerilimi gösterdiğidir. Magdalenia denilen 
kültür evresinde üslubun “natüralist” ağırlıklı, diğer 
üslubun ise; insan ve hayvan figürlerini dramatik 
biçimde biraraya getiren “dışa-vurumcu” “şema-
tik” sanat formu olduğu, kabul edilir. Yani bilimsel 

SANAT VE
ESTETİĞİN
GERİLİM
ALANLARI- II

ilerleme, gelişme, dönüşüm iflas etmiş gibidir. 
Yahut en yumuşak tabirle, geçersiz kalmıştır. 
Burada neredeyse sımsıkıya sarıldığımız kavram ve 
tasniflerimiz çaresiz kalmaktadır. Sanki her şey bir 
anda başlamış ve bitmiş gibidir. Sanatın eskiden 
zanaatla, günümüzde endüstrileşmesiyle, ticarileş-
mesiyle, pragmatik yönüyle ilgili uç hareketler bile 
farklı biçimde ilk dönemde içerilmiş gibidir. Tabii ki 
günümüzdeki eserlerin “değeri” ve konumu, 
karmaşık meta ilişkileriyle aynılığa sahip değildir ve 
hiçbir zaman eşitlenemez fakat yarar-fayda  bağla-
mında ilk dönem eserler hem dinin hem dünyanın 
parçasız arasında durur. Dinsel kutsiyet ve toplum-
sal işlev iç içe geçer. Kısacası sanatın ve estetiğin 
bağlamını oluşturan değer ve konum, gerilim 
alanlarının büyüğünü daha baştan oluşturur. Mag-
dalenia mağara resimlerinin “natüralist”liği, üzerin-
de durulması gereken gerilimlerdendir: ilk önce 
nasıl bir natüralizmin olduğuyla ilgili sorun ele 
alınmalıdır. İkinci üslup yani dışa-vurumcu, şematik 
üslup zaten zihinlerimize kodlanmış olan “ilkel 
insan” anlayışına yabancı değildir. Bu yüzden bizi 
ne şaşırtır ne de ezberimizi bozar. Oysa Natüralist 
üslup öyle değildir. Magdalenia natüralizmi, 
doğayla ya da şeylerle aynı ve bir olmayı gösterir-
ken, modern natüralizm tam tersine doğru hareket 
eder. “ilkel” sanatçı ve model arasında da ciddi bir 
gerilim mevcuttur. Germain Bazin, mağaradaki 
bizon resimlerini çizen sanatçının (din adamının, 
büyücünün) modeli mağaraya sokmadığını tüm 
ayrıntıları hayalinde canlandırarak hatta onun 
yerine geçerek yani o olarak resmettiğini söyler. Bu 
önemli bir ayrımdır. Çünkü sabit model çalışmasıyla 

alakası yoktur. Bizler o denli sabit modelli içselleşti-
rip benimseriz ki; natüralin başka hiçbir şekilde 
kuvvetli yansıtılamayacağını düşünürüz. Burada 
ayrıca sanatın kaynağı (imajinasyon) tartışması da 
ortaya çıkar. Öte yandan G. Bazin “güzel” idesinin 
insanda önceden bulunmadığını iddia etse de 
birçok noktalarda çelişkiden kurtulamaz. Eski 
uygarlıklardaki mimari baktığımızda en önce bizleri 
bekleyen gerilim, anlam ve yapı arasındaki gerilim 
olur. Maddi imkansızlıkların zıddına Megalit yapıla-
rın ortaya konulması, anlam geriliminin en büyük 
göstergesidir. Mimaride anlamı silikleştiren, kenara 
atan fikirlerle kıyaslandığında; gerilim burada yerini 
yine çatışmaya bırakır. 

Aslında en büyük sorunlardan ve gerilimlerden biri 
olan zanaat (tekhne) ile sanat ilişkisi başlı başına 
müstakil çalışmalarla aktarılabilir olmasına rağmen 
gerilim alanını iyi karakterize ettiği için çok kısa 
değinmek isteriz: Sanat ve zanaat (tekhne) arasın-
daki hareketi izlersek; birleşme-ayrışma-(yeniden) 
birleşme şeklinde bir görüntü elde ederiz. Buna 
göre; ilkin sanat ve zanaat sınırları belli olmayan 
ilişkiyle iç içe geçmişti. Ayrışma’da ise özerkleşme 
ve artan oranda uzmanlaşma rol oynar. Sanat haz 
nesnesi olarak belirginleşir. Kant bunu sınırlarla 
ayırır, sonra güzel sanatların ortaya çıkışı yol 
ayrımını derinleştirir. En son aşama (yeniden) 
birleşmede sadece görünüş itibariyle birleşme söz 
konusudur. Sanatın ekonomik mübadeleye girişi, 
endüstri estetiği, sanat borsası, galeriler, eser 
kiralama şirketleri..vb yani tüketim metası olarak 
sanat ile ‘Anti-kültür olarak sanatın’ çok derin 

sorunlarla kaynaştığı bir ilişkiler ağı burada bizleri 
bekler. Radikal bazı yorumlara göre; “ artık sanat-
tan bahsetmek saçmalıktır. Olan biten sadece 
zanaatın modern gelişmiş versiyonlarıdır”.  Son 
aşamada üretici bakımından da şöyle önemli bir 
fark daha ortaya çıkar: üretici olan ne sanatçıdır ne 
de zanaatkardır (işçidir). Üreticiler sanatçı ve zana-
atkarın yerini alan; tasarımcılar, reklamcılar, renk 
uzmanları, çizim danışmanları, şehirciler olur. Son 
aşama olan (yeniden) birleşmede; çağdaş sanat 
akımlarının burada tekrar hatırlanması konuya 
bütünlük sağlayabilir. 

Özetle:

Sanat ve estetikte gerilim alanlarını hem büyük/ 
küçük gerilim alanları olarak hem iç/dış gerilim 
alanları olarak hem alımlayıcı düzlemindeki gerilim 
olarak hem metin düzeyindeki gerilim olarak hem 
de anlatıcı (sanatçı) düzeyindeki gerilim olarak 
çeşitli biçimlerde tasnif edebiliriz fakat gerilimi 
hangi açılardan ele alırsak alalım, ortadan kaldıra-
mayız, önemsizleştiremeyiz. I.Kant’ın teoloji-tanrı  
için söylemiş olduğu zorunlu(luk) ve ispat (kanıt) 
meselesi aslında teolojiden daha çok sanat için 
geçerli gibidir: sanatın ve sanatçının bir iddiası öyle 
ya da böyle vardır fakat ne sanat ne de sanatçı 
bunu kendini zorla anlamayana dayatır. Sanat 
sadece kendine kulak kabaranlara konuşurken, 
tanrı herkese konuşur. “yapsan hani iyi güzel olur, 
yapmalısın” diyen sanattır, teoloji daha ziyade 
“(yücelmek için) yapabilmelisin” der. Sanatın 
sürekli olarak dayatabildiği tek şey, gerilimdir. 

YORUM15 HAZİRAN-TEMMUZ  2020

v



ilerleme, gelişme, dönüşüm iflas etmiş gibidir. 
Yahut en yumuşak tabirle, geçersiz kalmıştır. 
Burada neredeyse sımsıkıya sarıldığımız kavram ve 
tasniflerimiz çaresiz kalmaktadır. Sanki her şey bir 
anda başlamış ve bitmiş gibidir. Sanatın eskiden 
zanaatla, günümüzde endüstrileşmesiyle, ticarileş-
mesiyle, pragmatik yönüyle ilgili uç hareketler bile 
farklı biçimde ilk dönemde içerilmiş gibidir. Tabii ki 
günümüzdeki eserlerin “değeri” ve konumu, 
karmaşık meta ilişkileriyle aynılığa sahip değildir ve 
hiçbir zaman eşitlenemez fakat yarar-fayda  bağla-
mında ilk dönem eserler hem dinin hem dünyanın 
parçasız arasında durur. Dinsel kutsiyet ve toplum-
sal işlev iç içe geçer. Kısacası sanatın ve estetiğin 
bağlamını oluşturan değer ve konum, gerilim 
alanlarının büyüğünü daha baştan oluşturur. Mag-
dalenia mağara resimlerinin “natüralist”liği, üzerin-
de durulması gereken gerilimlerdendir: ilk önce 
nasıl bir natüralizmin olduğuyla ilgili sorun ele 
alınmalıdır. İkinci üslup yani dışa-vurumcu, şematik 
üslup zaten zihinlerimize kodlanmış olan “ilkel 
insan” anlayışına yabancı değildir. Bu yüzden bizi 
ne şaşırtır ne de ezberimizi bozar. Oysa Natüralist 
üslup öyle değildir. Magdalenia natüralizmi, 
doğayla ya da şeylerle aynı ve bir olmayı gösterir-
ken, modern natüralizm tam tersine doğru hareket 
eder. “ilkel” sanatçı ve model arasında da ciddi bir 
gerilim mevcuttur. Germain Bazin, mağaradaki 
bizon resimlerini çizen sanatçının (din adamının, 
büyücünün) modeli mağaraya sokmadığını tüm 
ayrıntıları hayalinde canlandırarak hatta onun 
yerine geçerek yani o olarak resmettiğini söyler. Bu 
önemli bir ayrımdır. Çünkü sabit model çalışmasıyla 

alakası yoktur. Bizler o denli sabit modelli içselleşti-
rip benimseriz ki; natüralin başka hiçbir şekilde 
kuvvetli yansıtılamayacağını düşünürüz. Burada 
ayrıca sanatın kaynağı (imajinasyon) tartışması da 
ortaya çıkar. Öte yandan G. Bazin “güzel” idesinin 
insanda önceden bulunmadığını iddia etse de 
birçok noktalarda çelişkiden kurtulamaz. Eski 
uygarlıklardaki mimari baktığımızda en önce bizleri 
bekleyen gerilim, anlam ve yapı arasındaki gerilim 
olur. Maddi imkansızlıkların zıddına Megalit yapıla-
rın ortaya konulması, anlam geriliminin en büyük 
göstergesidir. Mimaride anlamı silikleştiren, kenara 
atan fikirlerle kıyaslandığında; gerilim burada yerini 
yine çatışmaya bırakır. 

Aslında en büyük sorunlardan ve gerilimlerden biri 
olan zanaat (tekhne) ile sanat ilişkisi başlı başına 
müstakil çalışmalarla aktarılabilir olmasına rağmen 
gerilim alanını iyi karakterize ettiği için çok kısa 
değinmek isteriz: Sanat ve zanaat (tekhne) arasın-
daki hareketi izlersek; birleşme-ayrışma-(yeniden) 
birleşme şeklinde bir görüntü elde ederiz. Buna 
göre; ilkin sanat ve zanaat sınırları belli olmayan 
ilişkiyle iç içe geçmişti. Ayrışma’da ise özerkleşme 
ve artan oranda uzmanlaşma rol oynar. Sanat haz 
nesnesi olarak belirginleşir. Kant bunu sınırlarla 
ayırır, sonra güzel sanatların ortaya çıkışı yol 
ayrımını derinleştirir. En son aşama (yeniden) 
birleşmede sadece görünüş itibariyle birleşme söz 
konusudur. Sanatın ekonomik mübadeleye girişi, 
endüstri estetiği, sanat borsası, galeriler, eser 
kiralama şirketleri..vb yani tüketim metası olarak 
sanat ile ‘Anti-kültür olarak sanatın’ çok derin 

sorunlarla kaynaştığı bir ilişkiler ağı burada bizleri 
bekler. Radikal bazı yorumlara göre; “ artık sanat-
tan bahsetmek saçmalıktır. Olan biten sadece 
zanaatın modern gelişmiş versiyonlarıdır”.  Son 
aşamada üretici bakımından da şöyle önemli bir 
fark daha ortaya çıkar: üretici olan ne sanatçıdır ne 
de zanaatkardır (işçidir). Üreticiler sanatçı ve zana-
atkarın yerini alan; tasarımcılar, reklamcılar, renk 
uzmanları, çizim danışmanları, şehirciler olur. Son 
aşama olan (yeniden) birleşmede; çağdaş sanat 
akımlarının burada tekrar hatırlanması konuya 
bütünlük sağlayabilir. 

Özetle:

Sanat ve estetikte gerilim alanlarını hem büyük/ 
küçük gerilim alanları olarak hem iç/dış gerilim 
alanları olarak hem alımlayıcı düzlemindeki gerilim 
olarak hem metin düzeyindeki gerilim olarak hem 
de anlatıcı (sanatçı) düzeyindeki gerilim olarak 
çeşitli biçimlerde tasnif edebiliriz fakat gerilimi 
hangi açılardan ele alırsak alalım, ortadan kaldıra-
mayız, önemsizleştiremeyiz. I.Kant’ın teoloji-tanrı  
için söylemiş olduğu zorunlu(luk) ve ispat (kanıt) 
meselesi aslında teolojiden daha çok sanat için 
geçerli gibidir: sanatın ve sanatçının bir iddiası öyle 
ya da böyle vardır fakat ne sanat ne de sanatçı 
bunu kendini zorla anlamayana dayatır. Sanat 
sadece kendine kulak kabaranlara konuşurken, 
tanrı herkese konuşur. “yapsan hani iyi güzel olur, 
yapmalısın” diyen sanattır, teoloji daha ziyade 
“(yücelmek için) yapabilmelisin” der. Sanatın 
sürekli olarak dayatabildiği tek şey, gerilimdir. 
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     ABD’deki ırkçılığı gözler önüne seren George 
Floyd hadisesi Amerika Birleşik Devletleri sınırlarını 
kısa sürede aştı. Medyadan takip ettiğimiz üzere, 
söz konusu cinayetin ardından önce ABD sokakları 
göstericilerle doldu, fakat gösteriler kısa süre sonra 
Avrupa’ya da sıçradı. Bu ayaklanmaların beklen-
medik bir yanı da yıkılan heykeller oldu. ABD’de ve 
Avrupa’da heykeller yıkıldı veya heykellere saldırı-
lar düzenlendi. 17. yüzyıl İngiltere’sinin Atlantik köle 
ticaretinin önde gelenlerinden, ömrü 18. yüzyıla 
kadar sarkan Edward Colston’un Bristol’deki 
heykeli yıkıldı, sonrasında Belçika’da II. Leopold’ün 
heykeline saldırı düzenlendi.

Fakat son yıllarda gördüğümüz yegâne heykel 
yıkımları ırkçılık temelli bir saldırının ardından 
gerçekleşen ve Avrupa’da gördüklerimizden ibaret 
değil. 2017 yılında Ukrayna’da da (o zaman yapılan 
haberlerin dediklerine bakılacak olursa) kalan son 
Lenin heykellerinden biri Ukraynalı milliyetçiler 
tarafından yıkılmıştı. Bunun da biraz öncesine 
gitmek mümkün: 1990’ın 1 Ağustos’unda, hem de 
SSCB’de ilk kez bir Lenin heykeli yıkılmıştı ve bu da 
sembolik durumdu. Zira bu yıkım aynı zamanda bir 
ideolojinin başarısızlığına, dünyayı cennete çevire-
ceğini iddia eden bir sistemin çöküşü hikâyesinin 

tiyatral haliydi. Yıkımlar devam etti 1991’de binler-
ce olan Lenin heykelinden günümüzde sadece 
birkaç tane kaldı, elbette onların da sembolik 
olarak durduğunu tahmin etmek zor değil. 

Müslüman olmayan medeniyetlerin heykellerle 
kurduğu ilişki sembolizmden ibaret. Yukarıdaki 
örnekler heykellerin yıkılmasının sembolik anlamı-
na odaklanıyor. Fakat bunun tam tersi yaşanmadı 
mı? Giordano Bruno’nun, 16. yüzyılda yaşamış bu 
Dominiken rahibin, kozmoloji alanındaki düşünce-
leri yüzünden yıllarca hapis yatıp ardından Campo 
de Fiori’de yakıldığını biliyoruz. Aforoz edilen 
Bruno’nun daha sonra, tam da yakıldığı yere, 1889 
yılında bir heykeli dikilmişti örneğin. Bu herhalde iki 
açıdan sembolik bir değer taşıyor olabilir: Birincisi 
aforoz edilen bir düşünürün/bilim adamının, kendi-
sini aforoz eden kilise tarafından heykelinin 
dikilmesi başlı başına sembolik. Fakat Bruno’nun 
heykelinin tam da yakıldığı yere dikilmesi, olayı 
(meseleye içkin sembolizm açısından) daha da 
farklı bir boyuta taşıyor.

Peki bugün gördüğümüz hadiseler, heykelleri 
yıkılan kişiler özelinde düşünüldüğünde ırkçılığın 
ötesinde bir sembol taşımıyor diyebilir miyiz? 

Acaba gerek Washington’un, gerek Colston’un, II. 
Leopold’ün veya Churchill’in (ve büyük ihtimalle 
kaçırdığım diğer kişilerin) heykellerinin başına 
gelenleri sadece onların ırkçılıkları üzerinden 
değerlendirmek bize meselenin bütününü anlatır 
mı? Nasıl ki Lenin heykelinin yıkılması koca bir 
ideolojik projenin yerle bir oluşunu simgeliyorsa, 
örneğin kapitalist bir tüccar olan Colston’un başına 
gelenler için benzer bir düşünceye sahip olamaz 
mıyız? 

Şimdiye kadar bunun üzerinde pek durulmadığı 
kanaatindeyim. Hatta kimileri bu olan bitenden 
içten içe rahatsız bile oldu. Örneğin Londra’nın en 
merkezî yerindeki Churchill heykeline yapılan 
saldırının ardından “E Churchill ırkçı mıydı, faşist 
miydi? O Hitler ile savaşmamış mıydı?” diye 
dâhiyane (!) bir tweet atan bile oldu. O tweeti 
atana da onu paylaşan liberallere de şunu söyle-
mek gerekiyor: Bir insanın bir faşistle savaşması 
kendisinin ırkçı olmadığını veya en azından ırkçı bir 
takım fikirlerinin olmadığını garantilemez. Bazen 
hayatta aynı davayı güden iki insan da savaşabilir 
ve savaşmıştır da. Ve ikinci olarak şunu eklemek 
gerekiyor sanırım: evet, Churchill bir ırkçıydı. Elbet-
te onun ırkçılığı Hitler’inkiyle bir tutulamaz, fakat 

Dünyada Heykel Yıkımlarının Anlamı Üzerine
Dünyanın “altıda” beşi ne durumda?
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örneğin Hintliler söz konusu olduğunda Churchill’in 
ırkçı olduğunu görmek de esasında çok yüksek bir 
bilgi birikimi, ileri seviyede bir araştırma gerektir-
mez.
Yazının giriş kısmında ifade edilenlere geri dönecek 
olursak, evet bugün heykellerin yıkılmasıyla ırkçılık 
karşıtlığı arasında kurulan ilişki yıkımların aslında 
kapitalizmle, hem de kapitalizmin kökleri ile bir 
ilişkisinin olduğunu gölgeliyor diyebiliriz. Köle 
tacirliği ve ırkçılık üzerinde duruyoruz, fakat köle 
tacirliğinin amacını sorgulamıyoruz. Çoğumuz köle 
tacirliğinin esasında kapitalizmin bir gerekliliği 
olduğunu belki aklımıza bile getirmiyoruz. Oysa, 
örneğin 16. yüzyılda köleliğin “gerekli” olmasının 
bir sebebi vardı: “Yeni Dünya”’daki arazinin genişli-
ği. Avrupa’nın o dönemki nüfusunun bu geniş arazi-
ler için yetmediği ortadaydı. Sonuç olarak ekilip 
biçilmesi gereken şeker ve tütün için gerekli işgücü-
nü köleler sağlayacaktı, aksi takdirde geniş ölçekli 
üretim mümkün olamazdı. 

Kölelere duyulan bu “gereksinim” Monstesquieu 
veya Adam Smith gibi düşünürlerin gözünden de 
kaçmamıştı. Endüstriyel orta sınıfın ve onun özgür-
lük doktrininin savunucusu Adam Smith köle ile 
efendi arasındaki ilişkiye değinmiş ve köleliğin 
getirdiği “kâr” üzerinde durmuştu. Smith’e göre 
efendideki onur ve iktidar sevgisi köleyi yönlendi-
ren müşevvikler arasında yer almaktaydı ve dahası, 

kölelerin olduğu ülkelerde “özgür işgücü”, olmayan 
ülkelere kıyasla daha da kârlıydı. Smith’e göre köle 
emeği en kıymetli emek çeşidiydi, zira kölenin mülk 
edinme gibi bir lüksü yoktu. Mülkü olmayan köle 
sadece yeme-içme gibi hayatını idame ettirecek 
gereksinimlere sahip olurdu. 

Ve tarihin bir noktasında, tıpkı köleliğin ekonomik 
saiklerle var olduğu gibi, köleliğin ilgası da geniş 
ölçekli üretimin makineleşme eliyle gerçekleştirile-
bilmesi neticesinde, yani maddi saiklerle gerçekleş-
tirildi. (Bunu da Montesquieu’de bulmak mümkün-
dür.)

Öte yandan liberallerin bu durumun farkında oldu-
ğunu da söyleyebilir iz. Hatta o derece farkındalar 
ki, bu sokak hadiselerine kayıtsız kalıyor kimisi. 
Veya “ABD’deki ırkçı saldırıyı kınıyorum ama…” 
diye başlayan yazısında sokağa çıkan insanlardan 
duyduğu tedirginliği yansıtıyor. Hatta Avrupa’da, 
Amerika’da yaşanan bu olaylardan tamamen 
rahatsız oluyor kimisi. Çünkü ırkçılık karşıtlığının, 
kölelik karşıtlığının bir noktada kapitalizm karşıtlığı 
ile birleşeceğini görüyor olsa gerek. 

Peki bu nasıl böyle olabiliyor? Nasıl kapitalizm/libe-
ralizmin bütün icraatları sorgulanırken kendisi bu 
sorgulamalardan azade kalabiliyor? Sanıyorum 
bunun cevabı liberalizmin bize bir oyun oynama-

sından kaynaklı. Liberal ideolojinin tam zıddı, 
sosyalizm insanlara vaatlerde bulunuyordu. 
Dünyanın adeta bir cennete çevrileceğini söylü-
yorken bir yandan da hayatta hiçbir boşluk bırak-
mıyordu. Üretim ilişkileri konusunda teorileri 
olduğu gibi, sanat alanında da Marksist teoriler 
ortaya atılıyordu örneğin. Kısaca sosyalist ideoloji, 
Marksizm hayatta hiçbir boşluğa yer vermiyordu. 
İddiaları somut olduğu için iddialarının tatbikinin 
sorgulanması da böylelikle mümkündü. Fakat 
kapitalizm/liberalizm bize bu netliği vermiyor. Bir 
anlamda Marksizmin, sosyalizmin düştüğü naifliğe 
düşmüyor diyebiliriz. Liberalizm dünyayı bir 
cennete çevireceğini söylemiyor, ama yokluğunun 
cehennem olacağından son derece emin. Hayatın 
bütününü kapsayan bir teoriler yelpazesi de yok 
liberalizmin. Olmadığı için de, sorgulandığında size 
tek bir tepkisi oluyor: “E iyi ama insanların içindeki 
tüketim dürtüsünü ne yapacaksınız? Bunu insan-
lardan nasıl alabilirsiniz?”

Unutmayalım ki, SSCB bir zamanlar kendisinin 
dünyanın altıda biri olmasıyla övünüyor, dünyanın 
altıda birlik kısmının, Sovyet sistemi ile birlikte 
kapitalizmden yüz çevirdiğini dile getiriyordu. Peki, 
o gün dünyanın altıda beşi olan kapitalist sistem 
bugün için ne durumda? Son hadiselerle birlikte 
bunu bir kere daha sorgulamak gerekiyor.
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        Sevgili üniversite öğrencisi adayı, 15 yıl önce 
senin yolundan geçmiş ve bugün üniversite hayatı-
na akademisyen olarak devam eden bir büyüğün 
olarak seninle birkaç hususu paylaşmak isterim. 
Aslında üniversite hakkında toplumda var olan 
yaygın bir inanışın çok da gerçekçi olmadığını sana 
anlatmaya çalışacağım. Bunları -varsa- üzerindeki 
YKS stresini azaltmak için dile getirmeyeceğim. 
Bilakis genel anlamda eğitim sistemimiz, daha 
özelde ise lisans eğitimi ile ilgili gözlemlerimi -içeri-
den biri olarak- sana ifade edeceğim ki sen de 
önündeki 4 yıllık eğitim hayatına daha gerçekçi bak 
ve bu sürecin daha verimli geçebilmesi için neler 
yapman gerektiği hususunda şimdiden kafa 
yormaya başla. Aksi halde, büyük hayallerle girdi-
ğin bu eğitim yolculuğuna dönüp baktığında 
duygularında pişmanlığın, cümlelerinde ise 
“keşke”nin hatırı sayılır bir yeri olduğuna şahit 
olabilirsin.

Öncelikle bir ara araştırman için birkaç soru yönelt-
mek istiyorum sana. Günümüz mevcut eğitim 
sisteminin kökenlerinin 18. yüzyıl Prusyası’na 
dayandığını ve o zamandan bugüne dek hemen 
hemen tüm sosyal kurumlar köklü değişimlere/ye-
nilenmelere imza atmışken eğitim kurumlarının 
halen daha Prusya’da takılı kaldığını; sınıf ortamı, 
ders işleyiş tarzı, öğretmen ve öğrencinin rolleri 
gibi pek çok başlık altında günümüz gereksinimleri-
ne cevap vermek üzere ihtiyaç duyulan yenilenme-
ye karşı kuvvetli bir direnç içerisinde olduğunu 
biliyor musun? Özel bir araştırman olmadı ise 

biliyor olman pek mümkün değil. Zira eğitim haya-
tın boyunca bu konuları içeren bir müfredat ile 
muhatap olmadın ve muhtemelen olmayacaksın 
da. Peki, uzun yıllardır sözü edilen “öğrenci 
merkezli eğitim” anlayışının uygulamaya geçiril-
mesinde kayda değer bir ilerleme sağlanamadığını 
biliyor musun? Bunu biliyor olman gerek. Zira tüm 
eğitim-öğretim hayatın boyunca derslerin baskın 
çoğunluğunda öğrencinin pasif ve dinleyen, hoca-
nın aktif ve anlatan konumunu bizzat gözlemlemiş 
olmalısın. Peki bu mevcut durumun, bir bireyin 
yetişmesinde en verimsiz metotlardan birine teka-
bül ettiğini duydun mu hiç?... 

Bu kadar soru yeterli sanırım. Şimdi asıl konumuza 
gelelim. Türkiye’nin yüksek öğretim konusunda 
fiziksel imkan ve şartlarının yanı sıra üniversite ve 
öğrenci sayılarında da ciddi bir mesafe kat ettiği 
inkar edilemez. Ancak bu, halen daha başarısız bir 
eğitim sisteminin yürürlükte olduğu gerçeğini 
değiştirmemektedir. Elbet burada çok yönlü/taraflı 
sorunların varlığı söz konusu ancak konunun sana 
bakan yönüne eğilmek gerekirse; mevcut eğitim 
sistemine kendini teslim etmemen, bunu yeterli 
görmemen ve her daim bu bağlamda sorgulayıcı 
bir tutumu benimsiyor olman başarılı bir üniversite 
hayatı için birincil derece önem arz etmektedir. Ve 
şayet bugün sorgulamaya başlamazsan sen de 
muhtemelen 4 yıl sonra mutlu bir mezuniyet günü 
geçirecek ve bir sonraki gün, “geçen 4 yılda ben bu 
kağıt parçasını elde etmekten başka ne yaptım” 
sorusu ile sancılı bir sorgulama sürecine girmek 

zorunda kalacaksın. Ancak bu gecikmiş sorgula-
manın pek bir faydası olmayacak. Diplomaya 
“kağıt parçası” yakıştırmasını yapmama kızma 
lütfen. Elbette arkasında 4 yıllık ilim yolculuğu 
olan bir diploma, bir kağıt parçasından çok daha 
fazlasını ifade eder. Ancak bu ilim yolculuğunun 
vize ve final gecesinde ders çalışmaktan ibaret 
olan ve son gece bile çalışamayacak kadar tembel-
liğin içselleştirildiği ve bu sebeple de kopyalarla 
geçirilen bir yolculuk olmadığını unutmamalısın. 
Gerçek bir entelektüel süreçten bahsediyorum. 
Kendini bu eğitim sisteminin sınırlarına hapseder-
sen emin ol ki lisans eğitimi sürecin senin ne karak-
ter gelişimine ne de entelektüel birikimine katkı 
sağlayacak. Dünyaya bakış açın bu fakülteye geldi-
ğin ilk gün hangi düzeyde ise üzerine hiçbir şey 
koyamadan tekrar geri döneceksin. Hayır, kâhinlik 
yapmıyorum. Gelecekten haber vermiyorum. Bu 
gayet görünür bir süreç ve beklenen bir sonuç. 
Şimdiye kadar hep aynı sonucu veren bir sürecin 
-sana kıyak geçerek- seni çok daha farklı bir sonuca 
ulaştıracağını zannetmiyorum. Zira mevcut eğitim 
sisteminin -doğası gereği- senden çok fazla bir 
beklentisi yok. Genel itibariyle sadece sınıfa gelme-
ni, oturmanı, derste sessizliği muhafaza etmeni, 
dönem boyunca sana anlatılan bilgileri ezberleme-
ni ve nihayetinde sınavlarda önüne konulan kağıt-
lara bu bilgileri aktarmanı istiyor. Hatta hepsini 
doğru aktarmana bile gerek yok. Yarısını doğru 
yazsan “başım gözüm üstüne” diyor ve sana geçer 
not veriyor. Sonrasında mı? Evet, sonrasında bu 
bilgileri çok kısa bir zaman diliminde unutacaksın 

Henüz Yolun
Başındayken Bilmen
Gerekenler
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ancak unutup unutmaman da sistemin umurunda 
değil. Hâlbuki -zihinsel bir özrün yoksa- sen bundan 
çok daha fazlasısın. Pekâlâ, çok daha fazlasını yapa-
bilirsin. Maalesef mevcut eğitim sistemi seni 
okuyan, düşünen, sorgulayan, tartışan, yazan, 
kendine ve topluma faydalı olan bir birey yapamı-
yor. Ve bu zafiyetleri nedeniyle pek çok ülkede bu 
eğitim sistemi uzmanlar ve yetkililer tarafından 
kritik ediliyor, eleştiriliyor, alternatifler üretiliyor ve 
dönüşüm geçiriyor. Çok mu abarttığımı düşünü-
yorsun. O zaman “Okulsuz Toplum”, “Dünya Okulu: 
Eğitimi Yeniden Düşünmek”,  “Aptallaştıran 
Eğitim” ve “Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı” gibi kitap-
larla henüz karşılaşmadın demektir. Ama en 
azından İlber Ortaylı’nın “Gençlere önerimdir; 
gittiğiniz okullar size yetmeyecek, yetiştirmeye-
cek. Öyle kurgulandılar. Deliler gibi kitap okuyun! 
Okuyun, güçlenin!” sözünü duymuşsundur. Cümle-

deki “Öyle kurgulandılar” ifadesi dikkatini çekti mi? 
Bence üzerinde düşünmelisin. Gerçi sen düşünsen 
de düşünmesen de günün birinde bu mevcut 
eğitim sistemi tedavülden kalkacak ve hiç de hayır-
la yâd edilmeyecek. Köklü bir değişim ülkemizde de 
yaşanacak muhakkak. Ancak bu değişim rüzgarını 
bekleme lüksün yok. Zira sen mezun olana kadar 
bu değişimin gerçekleşemeyeceği kesin. Bu sebep-
le kendi rüzgarını kendin yaratmalısın. Kendi gelişi-
min için kendin bir şeyler yapmalısın. Bedenen ve 
zihnen en zinde olduğun şu genç yaşlarında gelece-
ğine, hem dünyana hem ahiretine yatırım yapmalı-
sın. Ufkunu geniş, zihnini canlı tutmalısın. 24 saat 
sonra unutulup giden politik gündemin veya sanal 
dünyanın sonu gelmez eğlence uygulamalarının 
içinde boğulmamalısın. 5 yıl sonrasını, 15 yıl sonrası-
nı düşünmelisin. Ve Kur’anî tabirle “kitap yüklü 
eşekler” (62/5) olmamak için sadece öğrenmekle 

kalmamalı, harekete geçmelisin. Zira “bilmek” 
değil “olmak” marifettir. Şayet sürekli bir şeyleri 
dinleyip, ezberleyip, sınavdan sonra unutmak 
yerine okumak, düşünmek, anlamak, tartışmak, 
hakikati aramak, sorgulamak, paylaşmak, yaşa-
mak ve yaşatmak, etki yaratmak, hakkını vermek, 
yazmak, üretmek, söz ve duruş sahibi olmak 
istiyorsan dizi ve tiyatrolarda işlenen -ve büyük 
ölçüde zihinlerde normalleşen- klişe “üniversite 
öğrencisi” karakterini benimseyip içselleştirmek 
yerine eğitim hayatında “yeni normal”ini kendin 
belirlemelisin. Bunun için de müteyakkız olmalı, 
seçkin eserler ve şahsiyetlerle hemhal olmalı ve her 
daim sorgulamalısın. Ve son olarak şunu da unut-
mamalısın ki; “İnsana ancak çalıştığının karşılığı 
vardır.” (53/39).
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      Ortadoğu'da hangi ülkeyi ele alırsak alalım 
stratejik önem açısından uluslararası siyasetin 
merkezinde yer alır. Bu yüzden “Kaynayan Kazan” 
olarak tasvir edilmiş ve  asırlarca süren güç müca-
delelerinin merkezi olmuştur. Geçmişe dönük 
yüzeysel bir okuma yapıldığında bile; Suriye, Irak, 
Lübnan, Yemen ve Libya'da neden yıllarca süren 
çatışmaların çözüm ile sonuçlanmadığı anlaşılabilir. 
İlk olarak şu tespiti hatırlatmakta fayda var: her 
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fazla para, silah ve teknolojiyle içerdeki vekilini 
güçlendirdiyse sözde 'istikrar' onun lehine sonuçla-
nıyor. Diğer bir gerçek; Avrupa, Güney Asya, 
Kafkasya ve Balkanlar gibi yine dinamik bölgelerle 
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müdahale yöntemlerinin önündeki engellerin yine 
aynı gerçeklerden dolayı aşılamadığını söylemek 
mümkün. 2011 başlarında başlayan ayaklanmala-
rın, otokratik bir yönetim yapısından daha demok-
ratik bir güç paylaşımına yumuşak bir geçiş anlamı-
na gelmesi bekleniyordu. Aksine Libya, çeşitli silahlı 

gruplarla birlikte tam bir çöküş, kaos ve kırılganlık 
sürecine girdi. Geçici siyasi ateşkes ve müzakereler 
Libya'da; uzun süreli çatışmalar, büyük nüfus 
merkezlerinin (ve sermayenin) tahrip edilmesi, 
yolsuzluk, savaş ekonomisi, insani kriz ve sivil 
kayıptan başka bir şey getirmedi. 2011'de Kadda-
fi'nin devrilmesinden sonra dokuz yıl geçmesine 
rağmen Libya'da henüz barış ortamına geçiş 
mümkün olmadı. Kaddafi'den sonra IŞİD/DAEŞ, 
onlar ortadan kaldırıldıktan sonra ise dağılan yöne-
timin tesis edilememesi ülkede hükümet sorununu 
ortaya çıkardı. Ülke yönetimi üzerindeki silahlı 
mücadele General Hafter öncülüğündeki Libya 
Ulusal Ordusu ile başkenti Trablus olan Ulusal 
Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında devam 
ediyor. 2014'ten bu yana, topyekûn savaşa yol 
açma potansiyeline sahip iki hükümet ülkenin 
meşruiyetini ve kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. 
Bu süreçte Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) 
Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan meşru 
hükümet oldu.  
Doğu Akdeniz ve Libya Krizi
Nisan ayı başlarında General Halife Hafter ile Trab-
lus merkezli meşru hükümet (UMH) güçleri arasın-
daki çatışma gittikçe yoğunlaşmaya başladı. 
Libya’daki iç çatışma aynı zamanda Doğu Akde-
niz’deki hakimiyet mücadelesini de tetiklemiş 
durumda. Bu yüzden sorunun doğrudan tarafları-

nın yanında ikincil taraflarının sayısı da gün geçtik-
çe arttı. Şu an bir şekilde ikincil taraf olarak sürece 
müdahil olan çok fazla devlet bulunuyor. Rusya, 
ABD, Fransa, İtalya, Türkiye, Mısır, Suudi Arabis-
tan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi...  Bütün bu aktörler Doğu Akdeniz’deki 
çıkarlarını korumak için ya General Hafter ya da 
UMH’ye askeri destekten geri çekilmediler. 
Devam eden süreç tamamen askeri operasyonla-
rın mahiyetine kalmış durumda. Bu yüzden iki 
tarafta da askeri teçhizatın sayısı ve gelişmişliğine 
bağlı olarak kazanma olasılığı artıyor. Türkiye'nin 
bu noktada hem karada hem havada askeri deste-
ği BM tarafından da tanınan UMH'nin kazançların-
da belirleyici olmuştur. Aynı zamanda Türkiye'yi 
belirli deniz alanları üzerinden köşeye sıkıştırma ve 
Akdeniz'de Türkiye'nin varlığını asgari seviyeye 
indirmenin önü kesilmiş oldu. 

Çatışma çözümü mümkün mü?
Libya’da hangi taraf kazanırsa kazansın nasıl bir 
yönetim kuracağı ve bu yönetim yapısının ülkenin 
toplumsal yapısında bir karşılık bulup bulmayacağı 
ise bir muamma olarak duruyor. Buna rağmen 
çatışmayı yatıştırmada etkili olabilecek bazı yakla-
şımları sıralamak mümkün. Libya'daki bazı aktörler 
geçmişte belirli bir meşruiyeti deneyimlemişlerdir. 
Ancak bu meşruiyetin nasıl inşa edildiği ve algılan-

Libya Krizi: Çatışmanın Analizi ve Çözüm Süreci
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dığı önemlidir. Geleneksel otoriteler, ülkede kritik 
seviyede bir meşruiyet taşırlar. Rolleri ise söz 
konusu sorunların türüne göre değişir; kültürel, 
sosyal veya politik... Başka bir deyişle, etnik, kabile 
ve ulusal bağlar birbirini dışladığı düşünülse de 
aslında birbirlerini güçlendirebilirler. Bir takım 
aktöre ayrıcalık tanımayan, ancak farklı toplulukları 
(iş adamları, sivil toplum örgütleri, aşiret başları, 
gençler) ortak bir amaç arayışında tutunmalarını 
sağlayan uzlaşma mekanizmaları, ulusal bir diyalog 
için önemli unsurlardır. Farklı toplulukları ulusal bir 
diyaloğa dahil etmek aynı zamanda sosyal güveni 
arttırmak için de önemli bir önlemdir. Örneğin; 
resmi olmayan kurumlar Libya'daki farklı grupların 
üyeleri arasındaki sosyal güveni kazandırmak ve 
sürdürmek için anahtar bir mekanizmadır. Çünkü 

Libya'nın uzun bir gayri resmi yönetim mekanizma-
ları geçmişi vardır. Bu nedenle aşiret ve göçebe 
toplulukların liderlerinin, ulusal uzlaşma ve ülke için 
ekonomik vizyon üzerinde bir siyasi diyaloğa 
girmeleri mümkündür. Bu nedenle, belirli bir dizi 
aktöre imtiyaz vermeyen, dengeli bir yaklaşım 
sürdürmek önemlidir. Bu durumda güveni tesis 
etmek demek; aynı vizyonları paylaşamayan belirli 
aktörleri öne çıkarmaktan ziyade ortak nedenler ve 
temalardan hareket etmek demektir. 

Libya'da faaliyet gösteren milislerin dokunulmazlı-
ğı ile yasadışı destek sağlayan Rusya gibi dış aktör-
lerin dokunulmazlığı arasında güçlü bir ilişki vardır. 
Diyaloğu geliştirmek için bu ilişkiye karşı güçlü bir 
duruşun sergilenmesi gerekiyor. Yabancı ülkelerin 

gruplara silah veya finansman sağlamaları uzun 
vadede devam ederse, bahsedilen güveni tesis 
etmek çok daha zorlaşır. Yeni bir kurumsal 
ortamın oluşturulması için hem kaynakların hem 
de mali gücün adil bir şekilde dağıtılması da söz 
konusudur. Diyalog mekanizmaları bunu sağla-
mak için seçilmiş belediyeleri güçlendirebilirler. 
Böylece dikkatler asıl yerel aktörlere, yani seçilmiş 
belediye yönetimlerine ve sivil toplum örgütlerine 
kaydırılabilir. Son olarak, 2011'den sonra kurulan 
uluslararası ve yerel aktörler arasındaki ilişkilerden, 
her aktörün belirli seviyede geri çekilmeye istekli 
olması gerekir. Çünkü mutabakat hükümetinin 
lehine sonuçlanmasıyla birlikte yeniden inşayı 
askeri ve fon desteğinden ziyade stratejik diyalog 
süreci mümkün kılacaktır. 
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    Siyonizm kısaca “XIX. Yüzyılda ortaya çıkan 
Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulmasını” savu-
nan fikri akımdır. Tabi bu hayalin gerçekleşmesi 
hemen mümkün olmamış; doğal olarak belli bir 
zaman dilimine ve şartların hazır olmasına ihtiyaç 
duymuştur. Bunun için coğrafyanın, içeriden devşi-
rilen yardımlarla ve dışarıdan gelen müdahaleyle 
parçalanması hedeflenmiştir. Dâhildeki en büyük 
destek, Büyük Arabistan hayali kuran Arap 
milliyetçilerinden gelmiştir. Nitekim Ürdün’deki 
bazı kabileler, I. Cihan Harbi’nde İngiltere’nin yanın-
da yer alıp Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmışlar ve 
günümüzdeki mevcut durumun/sorunun doğuşu-
na yol açmışlardır. Günün sonunda “arz-ı mev‘ûd” 
düşü gerçeğe dönüşmüş ve Müslüman müesses 
nizamının tarih sahnesinden tasfiyesine paralel 
olarak Arap aklının da ihanetiyle bir İsrail Devleti 
kurulmuştur.
Arap aklının ihaneti ifadesini ağır bulanlar, 
Ürdün’ün İsrail’den önce devlet olarak kuruluşunu 
tamamladığını ve 25 Mayıs 1946’da İngilizler 
tarafından onlara bağımsızlık verildiğini unutma-
sınlar. Zaten çok geçmeden 15 Mayıs 1948’de, 
İngiliz manda yönetiminin nihayete erişinden 
birkaç saat sonra İsrail’in kurulduğu Siyonistler 
tarafından tüm dünyaya ilan edildi. Bu iki mühim 

olay, günümüzdeki gelişmeleri anlamak için bizlere 
çok önemli tarihi bir perspektif sunmaktadır. Bütün 
menfi neticelerine rağmen bu ihanetin “Büyük 
Arap Devrimi olarak Arap sokaklarında bazıları 
tarafından benimsendiğini ve hararetle savunuldu-
ğunu görürüz. Zira Arap Milliyetçileri bu devrime 
kendilerini hürriyete kavuşturan ve Osmanlı idare-
sinden kurtaran bir milat olarak bakmışlar ve 
Filistin’in elden çıkmasıyla İsrail’in kuruluşu onları 
bu fikirlerinden vazgeçirmemiştir. 
Günümüze döndüğümüzde artık yeni bir aşamaya 
geçildiği görülmektedir. Aynı Arap Aklı, İsrail’i 
meşrulaştırma çabasına girerek aslında Filistin 
denen topraklar üzerinde Müslümanların bir hakkı-
nın olmadığını aleni bir şekilde söylemektedir. Bu 
konuda Kur’an-ı Kerîm’den bile delil getirilmekte-
dir. Aziz Alqenaei adlı Kuveytli bir şahıs, sosyal 
medya hesabından “İsrail’in Kur’an’da 36 kere 
geçtiğini buna mukabil Filistin ismin bir kere bile 
anılmadığını ve Müslümanların neye dayanarak bu 
topraklar üzerinde hak iddia ettiğini” merak 
etmektedir. Hamd el-Mezrû‘î adlı Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde yaşayan bir başka kişi ise “İsrail 
Devleti’den Filistinli işçileri topraklarından kovma-
sını temenni ediyorum” diyerek tarafını belli 
etmektedir. Muhammed bin Selman’ın fotosunu 

kullanan başka biri de Filistinlileri cahil ve yardım-
larla menfaatler arasındaki farkı bilmeyen kişiler 
olarak tasvir etmekte “Ekseriya kıymetsiz dava-
nızla bizi meşgul ettiniz. İnşallah [bu] asrın antlaş-
masıyla son bulacak ve ismi Filistin olan şeyi 
unutacağız” diye tweet atmaktadır. Bu son örnek 
haricindeki diğer hesaplar, mavi tikli yani gerçek 
şahıslara aittir. Sonuncusun ise operasyon hesabı 
olması muhtemel. 
Yukarıda örnekleri verilen bu mesajların normal-
leştiği görülmektedir. Ekseriya Körfez merkezli 
sosyal medya hesaplarından fütursuzca bu görüş-
ler beyan edilmekte ve bunu yapan kişiler gelen 
tepkilere aldırış etmeden bildiklerini okumaya 
devam etmektedir. Doğal olarak bunların yaptıkla-
rına Arap sokağından tepki gelmekte ve bu şahısla-
ra “Yeni Arap Siyonistler” denilmektedir. Fakat bu 
grup Arap İsyanı’nda olduğu gibi içeride “İsrail 
Sevici Yeni Arap Eliti” tarafından himaye edilmekte 
ve aynı zamanda tabanda da ufakta olsa destek 
bulmaktadır. Dolayısıyla gücü, sermayeyi ve 
özelde de medyayı elde tutmaları hasebiyle kitlele-
ri en hassas oldukları konularda kademe kademe 
normalleştiriyorlar. Böylece nihai gün geldiğinde 
toplum bu zehire alıştırıldığı için tepkileri çok cılız 
kalacaktır. Tıpkı Arap isyanı sonrası yaşanan süreç-

BÜYÜK ARAP DEVRİMİ’NDEN YENİ ARAP 
SİYONİSTLER’E ACIKLI BİR DÖNÜŞÜM
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kalacaktır. Tıpkı Arap isyanı sonrası yaşanan süreç-
te olduğu gibi…
Yukarıda verilen örnekler ışığında Körfez merkezli 
yeni Arap elitlerin İsrail konusunda ciddi bir kırılma 
yaşadıkları ve toplumu buna hazırladıkları görül-
mektedir. Bunun için gerçek kişilere ait olanlar 
başta olmak üzere diğer hesaplarla birlikte amansız 
bir mücadeleye giriştikleri ve bu uğurda bütün 
riskleri hesaba katarak davrandıkları anlaşılmakta-
dır. Arap halkının kendi içindeki bölünmüşlüğü de 
bu kargaşaya davetiye çıkarmaktadır. Ancak 
unutulmaması gereken bir şey vardır ki o da taban-
da bu iddiaların kısmen de olsa benimsendiği ve 
propagandacıların da buraya istinaden hareket 
ettikleridir. Zira tarihî süreç içinde Filistin Meselesi, 
Arap elitleri için içinden çıkılmaz bir hal almış; tabiri 
caizse Arap saçına dönmüş durumdadır. Körfez 
ahalisinin diğer bölgelere nazaran daha zengin 
olması ve refah içinde yaşamaları devamlı surette 
bu kriz hususunda kendilerinden maddi destek ve 
himaye beklenmeleri de problemin bir diğer boyu-

tunu teşkil etmektedir. Buna ilaveten Arap dünya-
sındaki Filistin diasporasının gittikleri yerlerin 
rejimlerine göre renk almaları ve zaman zaman 
onların görüşlerini benimsemek zorunda kalmaları 
da bu grup için iyi olmamıştır. Nihayetinde Araplar 
arasındaki güç mücadeleleri onları da etkisi altına 
almış; herkesi memnun edememe tehlikesiyle karşı 
karşıya kalmışlardır. Doğal olarak bu da onlara karşı 
diğerleri nezdinde bir tepki doğurmuştur. 
Bütün bu yaşananlar ve sıkıntılar parayı ve gücü 
elde tutan yeni Arap Siyonistleri daha özgür ve 
pervasızca hareket etmeye sevk etmiştir. Zira artık 
çözüme kavuşması mümkün olmayan bu meseleyi 
eski yöntemlerle sürdürmenin makul olmadığının 
farkında olan bu kesim, mevcut dünya sisteminin 
aktörleriyle antlaşmaya giderek daha farklı bir yola 
düşmenin hayalini kurmaktadır. Özellikle başta İran 
tehdidi olmak üzere Türkiye’nin Arap halkı nezdin-
de büyüyen etkisi onlar için İsrail’den daha tehlikeli 
bir hal almaya başlamıştır. İran ile yaşanan sıkıntı-
lar, mezhep bariyerine takıldığı için genel kitleyi 

etkisi altına alması zordur. Bir de buna Şiilerin Irak 
başta olmak üzere Suriye, Lübnan ve Yemen’de 
yaptıkları göz önüne alındığında bu tehdidin 
mezkûr mezhebin mensuplarıyla sınırlı kalacağı 
herkesin malumudur. Ancak mevzubahis Türkiye 
olunca işler tamamen değişmektedir. Zira Sünni 
bir güç olan bu devletin yapıp ettikleri tabii olarak 
Arap sokağında bir yankı bulmaktadır. Bu da başa-
rısızlıklarıyla meşhur Arap rejimlerini tedirgin 
etmektedir. Netice itibarıyla bu durum, onları daha 
da radikalleşerek yeni bir tercih yapmaya zorla-
maktadır. Keskin sirkenin küpüne zarar verdiği 
bilinmekle birlikte bu tutumun Arap topraklarına 
nasıl bir felaket getireceğini şimdiden kestirmek 
güçtür. Bununla birlikte Büyük Arap Devrimi 
sonrası meydana gelenler dikkate alındığında 
gelmekte/yaklaşmakta olanın çokta faydalı ve 
hayırlı olmadığı görülmektedir. 
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Sevici Yeni Arap Eliti” tarafından himaye edilmekte 
ve aynı zamanda tabanda da ufakta olsa destek 
bulmaktadır. Dolayısıyla gücü, sermayeyi ve 
özelde de medyayı elde tutmaları hasebiyle kitlele-
ri en hassas oldukları konularda kademe kademe 
normalleştiriyorlar. Böylece nihai gün geldiğinde 
toplum bu zehire alıştırıldığı için tepkileri çok cılız 
kalacaktır. Tıpkı Arap isyanı sonrası yaşanan süreç-

BÜYÜK ARAP DEVRİMİ’NDEN YENİ ARAP 
SİYONİSTLER’E ACIKLI BİR DÖNÜŞÜM
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           İnsanlar yaşadıkları zamanı daha kaliteli yaşa-
manın gayretinde pek az olurlar. Zaman geçtikten 
sonra ise genellikle bin bir pişmanlık, nedamet 
duyarlar geçen zamandan. Bu nedameti itiraf 
etmek ise insanoğlu için çok kolay bir psikolojik 
süreç değildir. Geçmişi ile yüzleşmek cesaretini 
gösterebilen ve yanlışlarını dillendirebilen kişiler 
geçmiş hatalardan hisse kapmış olurlar ve gelecek 
zamanda daha büyük hata yapmazlar. 
Cahit Zarifoğlu 7 Haziran 1987 tarihinde “Kırlarda 
çiçekler bensiz açacak” diyerek hayata gözlerini 
yumdu. Vefatının ardından hikayeleri ve şiirleri ile 
ismi hep konuşulmaya devam etti. Söylediklerini 
anlamak çabası, imgelerini çözmek gayreti bugün 
hala devam ediyor. O Türk şiirinin son dönemi 
konuşulurken adı anılması gereken en önemli 
şairlerden birisidir.
Cahit Zarifoğlu şiirlerinde bizlere söylemek istedik-
lerini kendine ait bir üslupla söylemiştir. Genellikle 
örtük bir anlatımı olduğu kabulü yaygındır. Bu 
kabulün haklılık tarafı olduğu gibi şairin olaylara 
kendi zaviyesinden baktığını da göz ardı etmemek 
gerekir. Bu zaviye şairin, inanç, kültür, çevre ve 
geçmişinin açtığı bir penceredir kendisine. 
Cahit Zarifoğlu şiirleri bir yerde yayınlanmak çabası 

ile yazılmış şiirler değildir. Hayatın doğal akışı 
içerisinde şairin duyuş ve sezgilerinin aktarımıdır. 
Yaşanılan aile sorunlarının, unutulmaz arkadaşlık-
ların, yaşanılan çağın problemlerinin birer dışa 
vurumudur. Hepsinden öte de bir muhasebe merci-
dir. Geçmişin, geleceğin, şimdinin ve her çağa ait 
olan sorumlulukların muhasebesidir. Bu muhase-
beyi çok az Cahit Zarifoğlu adına yapar. Genelde 
muhasebe kendi şahsında inanan bir iradenin çağ 
karşısındaki tutumudur. Müslüman duruşudur. 
Şiirlerinin yayınlanmak ya da şöhret yolunda birer 
basamak olmadığını Rasim Özdenören şu şekilde 
açıklar: 
“Bizim lise yıllarımızda bir edebiyat çevresi oluştu. 
Cahit’in şiir yazdığını bu çevre içerisinde kendiliğin-
den öğrendim. Çıkardığımız Hamle dergisinde 
onun şiirleri de yayınlandı. Cahit’e şiirlerini profes-
yonel diye düşündüğümüz İstanbul ve Ankara 
dergilerine gönderip göndermediğini sorduğumuz-
da Cahit’in bu dergilerden belki haberi bile olmadı-
ğını şaşırarak öğrenmiş ve bazı şiirlerini İstan-
bul’daki bir dergiye (Türk Sanatı) göndermesini 
salık vermiştik.”
Cahit Zarifoğlu “Ne çok acı var” diyerek Hama için 
de Afganistan için de tasalanmıştır. Oradaki çocuk-

ların acılarının ızdırabını hissetmiş ve şiirlerinde bu 
ızdırabı dile getirmiştir. Mesela Afganistan Çağıltısı 
şiirinde “Şimdi üzgünüz arkadaş” der:
Şimdi üzgünüz arkadaş, Yolumuza çıkmayın üzgü-
nüz...
…
Analara şaşkın çocukların, Üç beş yaştakilerin,Yüz-
leri harp yarası, Harp yanığı, Ama öpülmekte 
okşanmakta yanakları.
Hama için olan endişelerini ezan sesinin suskunlu-
ğu ile anlatır:
O sabah ezan sesi gelmedi camimizden,�Korktum 
bütün insanlar, bütün insanlık adına.
Dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlar ve 
çocuklar için duyulan acının ve hüznün şiirlerini 
yazmıştır Zarifoğlu. Şiirlerinde birine benzeme 
gayreti hem konu olarak hem de üslup olarak 
yoktur. Yazdığı konular çağın inanan duyuşudur. 
Alâeddin Özdenören Cahit Zarifoğlu’nun şiirleri 
hakkında:
“İkinci Yeni şiir akımı henüz ortalıkta yokken 
Cahit’in şiirleri bu akımın ipuçlarını ve izlerini 
taşıyan sisli şiirlerdi” tespitini yapar. 
Cahit Zarifoğlu bu dünyanın baki olmadığını, bir 
gün değirmenin buğday tanelerini öğütmesi misali 

CAHİT ZARİFOĞLU
ŞİİRLERİNE BAKIŞ
Cahit zarifoğlu’nun “Hayat Boş Geçti” dizesi türün-
den bir nedamet ile ölüm Yıldönümünde Cahit 
Zarifoğlu'nu ve şiirini anlamak gayreti

Hayat boş geçti
G�i kalan k�kulu
H� adımım d	u 	sa
İşe y�amaz katında
Biliy�um
Bağışlanmamı diliy�um
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bizi öğüteceğini söyler. ”Göç içimizedir”  der. Mavera, perde arkası ürpertile-
rini şiirlerinde işler. Hayatın her adımının dolu olması gerektiğini, boşa 
geçirilmemesi gerektiğini telkin eder. Nihayetinde bu dünya namütenahi, 
sonsuz değildir. Bir Değirmendir Bu Dünya kitabında bu durumu Cahidi 
Ahmet Efendiden aldığı şu beyitle ifade eder:

Akil isen can gözün aç, tut kulak bu sözüme,
B	 değ	mend	 bu dünya, öğütür b	 gün bizi.

 (Cahidi Ahmed Efendi)

Yine bu dünyanın bir mekan değil geçilen yol olduğunu şu beyitlerde anlatır:

B�ası Dünya!
Ne çok kıymetlend	dik...
Oysa b	 t�la idi;
Ekip biçip gidecektik.

Çağın problemleri, bu dünyanın geçiciliği, çocuklar ve aşk üzerine yazdığı 
şiirler ile Zarifoğlu hala bizlere bir şeyler anlatıyor. Aşk ve sevda şiirleri 
kendinden sonraki şairleri etkilemeye devam ediyor.

Ot�up k�uşsaydık
Geç�di belki h� şey.
Başını alıp gitmek,
Sevdaya dahil değil...
Diyor. 

Cahit Zarifoğlu hikayelerinde, köşe yazılarında ve bilumum diğer türlerdeki 
eserlerinde, özellikle de şiirlerinde pişman olunmayacak, hesabı verilebilecek 
bir hayat nasıl yaşanır, bu gaye nasıl menziline ulaşır tasasını taşıyor. Bu 
tasanın gereği muhasebe yapıyor. Gördüğü hatalarından nedamet duyup af 
diliyor. Onun bu bağışlanma dileği ile bitiriyor ve sizleri okunmaya hazır 
eserlerini okumaya davet ediyoruz. 

Hayat b	 boş rüyaymış
Geçen ibadetl� özürlü
Eski günahl� dipd	i
Seçkin b	 kimse değilim
İsmimin baş h�fl�inde kimliğim
Bağışlanmamı dil�im
Sana z�sa bırak yanayım
K�aysa es	geme.
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         İki arkadaş yürürken kenarda kelebeğin kozasın-
dan çıkışını fark edip incelemeye başlarlar. Arkadaş-
larından biri binbir gayret ve zahmet içindeki tırtıla 
bu zorlu yolculuğunda yardım etmek için öne atılır. 
Diğer arkadaşı “Ne yapıyorsun” demeye kalmadan, 
kozasından tırtılı dışarı çıkartır. Boşlukta hareketleri-
ne bir süre devam eden tırtılın artık dayanacak gücü 
kalmaz ve oracıkta ölür. Tırtılın kelebek olma yoluna 
destek verdiğini düşünen çocuk ne oldu şimdi bakış-
larına arkadaşı: “Onu sen öldürdün, tırtıl o koza 
içerisinden zorlu bir süreçle pes etmeden ve kendi 
gücünü kullanarak çıkmalıydı. Kendi gücüyle her 
zorluğu aşarak gücüne güç katmalıydı. Ki bu durum-
da doğal olarak tırtıldan kelebeğe sağlıklı bir dönü-
şümü sağlasın ve hayattaki zorluklarla başa çıkıp 
sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam edebilsin.” diye 
cevap verir.

10 yaşında Atakan Kayalar adındaki bir çocuğun 
kitapçıdaki videosunun ortaya çıkması, hızlı bir şekil-
de dolaşıma girmesi ve kısa bir süre içerisinde de 
Türkiye’nin gündeminde yer edinmesi yukarıda 
aktarmaya çalıştığım lise sıralarında duyduğum 
hikâyeyi hatırıma getirdi. Ancak bu hikâye ve konu-
nun okumakta olduğunuz satırlara dönüşmesi için 
üzerinden birkaç haftanın geçmesi gerekiyordu. 
Atakan’ın elinden tutulması gerektiğini bütün sosyal 
medya araçlarında dile getiren kişiler, Atakan gökle-
re çıkarıldığında hala elini sımsıkı tutuyorlar mıydı, 

görmek istedim. Çoğumuzun hakkında bir şeyler 
cıvıldayarak (twitterce söyleyecek olursak twetleye-
rek) da bir yekûn oluşmasına destek verdiğimiz 
filozof Atakan konusunun nereye varacağını, nerele-
re evirilip ne kadar daha gündemi(mizi) meşgul 
edeceğini merakla bekledim. Çok değil, birkaç gün 
içerisinde tüm televizyon kanalları, haber ve tartış-
ma programları, ünlü, ünsüz, liyakat sahibi ya da 
tanıdığı olan herkes Atakan hakkında bir şeyler 
söylemeye analizler yapmaya başladı. Hatta kendi-
sine sanatçı denilen kurnaz bir tilki “Benim seninle 
tanışmam lazım Atakan ruh eşim gibisin” cümlesi 
dile getirerek kendisine ayrılan gündemdeki yerini 
de aldı. Ve daha niceleri… (Böylece bize ey saygıde-
ğer erbab-ı cumhuriyet, akıllı ve yetenekli olduğunu 
kanıtlamış oldu.) Daha sonra, öncekilerden farksız, 
bir flaş gibi parlayan/parlatılan Atakan ve flaşın 
etkisindeki kısa süreli aydınlıkla ekranlarda görülme-
yi başarabilenler kendilerine ayrılan gündemdeki 
yerlerinden indirildiler. Atakan unutuldu, diğerleri 
Atakan’ın elini bırakıp trending topics olan hash-
tag’lardan birine tutunmaya çalışıp sonraki flaşı 
beklemeye koyuldular. Flaşın etkisi ile söylev 
vermek için mikrofondaki annesini yedek kulübesine 
oturtan Atakan’ın elleri, flaşın sönmesi ile karanlık 
içinde ve boşlukta annesine tutunmaya çalıştı. 
Demem o ki adına modern ya da postmodern 
dünya, ahir zaman, bunalım veya enformasyon 
çağı… Ne dersek diyelim yaşlı yerküre üzerinde 

yaşadığımız bu zaman dilimi, insanların da bir tüke-
tim nesnesi olmasına şahitlik etmeye devam ediyor. 
(B)ilgiye dengesiz bir şekilde maruz kalmak ya da 
(b)ilgiyi sınırsızca arzulamak kadim zamanlarda da 
bugünlerdeki gibi miydi, yoksa bazı şeyler ters mi 
gidiyor? Vegan etin (t)üretildiği bir çağda geleneksel 
kodlarla dünyayı anlamaya çalışmanın mümkün 
olmadığının farkındayım. Ancak bazı şeylerin de çok 
hızlı biçimde tüketilmesini anlamlandırma konusun-
da ya da herkesin anlıyormuş gibi yapmasına/yaşa-
masına dair soru(n)larım var.

Arama sekmesine “filozof” yazınca kaşınıza ilk 
olarak Antik Yunan filozoflarının yanında günümüz 
dünyasından Atakan’ın bulunduğu resim photoshop 
değil. Filozof derken Atakan’ın karşımıza çıkmasını 
istediğimizi anladığı için öyle yapan Google ve türev-
lerinin algoritmasından başımızı çıkarıp insanın 
kullanılan, tüketilen bir meta değil; imtihan için yara-
tılan, yaşatılan ve rızıklandırılan bir varlık olduğunu 
düşünmemiz gerekir.

Son olarak verimlilik esasına bağlı kalarak şairin 
dediği gibi: “belki de şunu demek istiyorum, dünya-
nın bir namaz ferahlığına ihtiyacı var.”

BİR TÜKETİM NESNE OLARAK İNSAN

@TawfiqAliKeeper
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   ÇÖL KAPLANI
“FAHREDDİN” - V
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Sevgili Serdivan Ajans okurları, Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa 
hikâye serimizin 5. tefrikası ile yeniden birlikteyiz. Bir önceki 
seride Fahrettin Paşa’nın sessizliğini yavaş yavaş bozuşunu 
okumuştunuz, artık düşman ona sadece ismi ile değil lakabı-
nı da başına koyarak hitap ediyor; ÇÖL KAPLANI…

Şi�de ne kad� güzel söylemiş şa�;
"B� avuçtuk biz gökl�e sığmayan,
B� avuçtuk biz cennete susayan..."
Bu bir avuç yiğidin hikâyesi, bu hikâye yeryüzünde 
madden son bulmuş bir yüce devleti hala daha 
ayakta tutan, üniformasını çıkarmayan onlara da 
çıkarttırmayan aslanların hikâyesi...

Çöl Kaplanı Avını Bekliyor

Doğanın kanunudur, herkes bir şeyleri avlar, 
kimileri avlamak ister kimileri avlayacağı günü 
bekler. Kimileri ise çok istese bile onu fiiliyata döke-
mez. Ama bir kaplan vardı ki, Medine tabanında 
fakat namı artık Medine semalarında, o önce avı da 
avcıyı da ayırıyordu.
Fahrettin Paşa’nın sur inşası özellikle Lawrence ve 
Faysal’ı şaşkına uğratmış gördükleri manzaraya 
ömürlerinde şahit olmamışlardı. Lawrence için 
Osmanlı’nın masada yenilecek son lokmaları 
kalmıştı. Fakat gördüğü manzara her ne kadar bir 
savunma gibi gözükse de taarruz saçan bir tutum-
du. Fahrettin Paşa bu manzarayı da düşmana 
hissettirebilmişti. Son sözü bu manzara karşısında 
Faysal’a dönüp ‘Çöl Kaplanı’ narası ile Lawrence 
yapmıştı. Belli bir süre Medine sessizliğe büründü. 
Fahrettin Paşa askerleri ve isyan için düşmanın 
boşa umut beslediği gençleri ile beraber düşmanın 
topsuz tüfeksiz mağlubiyetini gururla izliyorlardı. 
Çok sürmeden atlarını dört nala  mekanlarına 
doğru sürdü Faysal ve avanesi. Lawrence ve birkaç 
adamı ise farklı yöne doğru gittiler.

Lawrence ve Planı
Lawrence adamları ile birlikte ilerlemekteydi. 
Gittiği güzergâh İbn-i Reşit’in köyü taraflarıydı. Atı 

ile birlikte köyün etrafında ve uzaktan görünen 
tren yolu üzerinde keşif yaptı. Adamlarından bir 
kaçı Lawrence’ın aklından neler geçiriyor anlamıştı. 
Onun planı Medine’nin bağlantı yolunu kesmekti. 
Fakat bu pek mümkün değildi. Lawrence adamla-
rından birine derhal Faysal’a haber verilerek işgal 
bölgesinin zor da olsa buradan başlatılmasını 
emretti. 

Basri ve Fahri Paşa

Fahrettin Paşa; Basri Paşa ile her toplantı esnasın-
da yeni projelerden bahsetmekte ve bunların 
hayata geçirilmesi ile ilgili talimatlar vermekteydi. 
Basri Paşa; Fahrettin Paşa’nın her ricasını emir 
kabul etmektedir. 
Fahri Paşa’nın en büyük hizmetlerinden biri Medi-
ne’ye henüz yeni geldiği esnada telgraf hattını 
kuvvetlendirmek olmuştur. Fahrettin Paşa telgraf 
noktalarını haberleşmenin sağlamlığı açısından 
şehrin uç noktalarına da koydurmuştur. Basri Paşa 
ise Fahri Paşa’nın işaret gösterdiği noktalar da İbn-i 
Reşit’in köy güzergâhının olmaması dikkatini 
çekmiştir.
 Fahrettin Paşa o esnada Basri Paşa’ya bir sır verir 
aslında söylediği sırrının tam ifadesi değildir; o 
bölge üzerinden İstanbul’a ulaştıracağı şeylerin 
olduğunu ve düşmanın o bölgeyi hiç kullanmaya-

cakmışız gibi düşünmesini istediğini ifade eder. 
Lawrence ise o bölgeye tek bir sebepten dolayı 
yoğunlaşmak istemektedir o ise Fahri Paşa ile 
ittifak halinde olan İbn-i Reşit ve kabilesi ile bağlan-
tısını kesmiş olmaktır. 

İbn-i Reşid

İbn-i Reşit Osmanlı’ya sadık bir vatanseverdir. 
Bölgede itibar edilen bir kabile reisi olan Reşit, 
Fahri Paşa’ya yakın gözükse de tarafını tam olarak 
belli etmemiştir. Kabilesinde ki gençler de o sırada 
Reşit’in vereceği bir talimata bakmakta ve Fahri 
Paşa’nın komutasında İslam’ın yıkılmayan son 
kalelerinden birine, mübarek beldeye hizmet için 
can atmaktadır. Reşit tüm yiğitlerini çadırına 
toplar; artık Fahri Paşa’nın, Osmanlı kuvvetlerinin 
yanında tam tekmil olacaklarının emrini vermek 
üzeredir. O sırada çadırına bir adam girer. Daha 
önce orada hiç görülmemiş bu adam bir pusula 
bırakarak köyden hızlıca ayrılır. Reşit pusulayı okur 
okumasına ama içi de bir daralır. Okuduklarını 
yiğitlerine söylememelidir. İbn-i Reşit adamların-
dan birini yanına çağırarak kendisine emreder; 
eline bir pusula alarak Faysal’a bağlılıklarını ifade 
eden cümleler yazdırır. Bunu ise derhal Faysal’a 
iletilmesini emreder. Reşit’in yiğitleri üzgün ve yıkık 
bir şekilde çadırdan çıkmak üzere yönelirler. Reşit o 



sırada adamlarına bu bağlılığın henüz fiiliyata 
geçmediğini, emir gelene kadar da mevkiden 
ayrılmamasını ister.

Lawrence Faysal’a İbn-i Reşit tarafında beliren tren 
yolunda patlamalar yapılmasını emreder. Faysal 
bunun nedenini sorduğunda bir güç gösterisi olaca-
ğını ifade eder Lawrence. O sırada çadıra Faruk 
havadis vermek üzere girer. Faruk, Fahri Paşa’nın 
telgraf hattı döşettiği bilgisini verir. Tek tek nokta-
ları Faysal ile Lawrence anlatır. Belirtilen noktalar-
da arasında patlama meydana getirmek istedikleri 
güzergâh yoktur. Lawrence planla ilgili tam fikir 
değiştirmek niyetindedir ki içeriye İbn-i Reşit’in 
adamı girer. İbn-i Reşit iletisinde Faysal’a tüm 
kabilesi ile beraber bağlılıklarını iletmiştir. Lawren-
ce neredeyse aynı anda gelen bu iki haber karşısın-
da kararını vermelidir. Ya telgraf hatları üzerine 
ilerleyecek ya da inat ederek sadece bir gözdağı 
olarak gördüğü noktaya yönelecektir. Lawrence 
belirtilen telgraf noktalarından askeri anlamda 
korunması güç yerlere baskın emreder. Esad ve 
Faruk(Hasan) bu vazifede birlikte olacaktır. Yola 
koyulurlar. 

Paşa Emanetlerin Huzurunda

Fahrettin Paşa düşmana karşı tüm mücadeleyi 
vermeden önce güvence altına alınması gereken 

şeyler olduğunun farkındadır. Bunlar kutsal 
emanetlerdir. Fahrettin Paşa Medine ki hanelerden 
birer kişi çağırtarak emanetlerin olduğu yere onlar-
la gider. Onlara bugüne kadar emanetleri kendileri-
nin koruduğunu fakat bu güç ve zor ortamda 
emanetlerin emin diyarlarda, Peygamberimizin 
müjdesine mazhar olmuş şehir, başkentimiz İstan-
bul’da olması gerektiğini anlatır.  Medine halkı 
durumun farkında olup askerle birlikte dualar 
eşliğinde emanetleri gece yarısı sessizce trenlere 
yerleştirirler. Fahri Paşa sessiz bir şekilde Reşit’im 
köyünün güzergâhından gidileceğini tren amirine 
iletir. Sabah namazı kılınır.  Tren herkesin gözyaşla-
rı eşliğinde mübarek beldeden ayrılır. 
Fahri Paşa bugüne kadar kendi içinde yaşadığı en 
büyük sıkıntıyı yaşamaktaydı. En büyük düşüncesi 
Reşit’in köyünden sağ salim emanetlerin geçmesi 
ve Osmanlı birliklerinin bulunduğu mevkilere 
ulaşarak Payitahta varmasıdır.  Tren Reşit’in köyü 
mevkiine yaklaştığında Reşit’in bütün adamları, 
Treni iki yönünden de selamlamakta ve asker 
selamı ile dikilmekteydi. Reşit Fahri Paşa’nın emri 
ile Faysal’ın yanında gibi gözükmüş, Faysal ve 
Lawrence’ın dikkatini bu bölgeden uzaklaştırmıştır. 
Kutsal emanetler emin bir şekilde şehri terk etmiş 
ve İstanbul Harem’e doğru yolculuğa başlamıştır. 

Tüm bunlar yaşanırken Faruk(Hasan), Esad ile 
birlikte gösterilen telgraf noktalarına baskına 

gelmişlerdir. Faruk telgraf noktalarına tereddütsüz 
baskın yapıyor ve üzerinde ki şüpheleri de Faysal’ın 
emrini uyguladığı için Esad’ın gözünden atıyordur. 
Fakat bu telgraf noktalarında tek bir asker buluna-
mamış, haberleşme açısından da mevzilerin içinde 
hiçbir şey çıkmamıştır. 

Düşmana Felaket

Lawrence ve Faysal telgraf noktalarına yapılan 
baskınların müjdesini beklemektedirler. Önce Esad 
ve Faruk kendilerine iletilen haberin bir yanıltma 
olduğu haberini getirirler. Fakat bunun ne için bir 
yanıltma olduğunu kimse henüz anlamamıştır. 
Düşmanın aklında ki bu soruyu bitiren yanıt ise 
İbn-i Reşit tarafından gönderilen yeni bir pusuladır. 
Pusula; Reşit ve fedailerinin yanı Osmanlı olduğu 
ve kutsal emanetlerin emin bir şekilde İstanbul’a 
gittiği haberi üzerinedir. 
Faysal ve Lawrence neye uğradıklarını şaşırmışlar-
dır. Lawrence çadırın köşesinde ki dolaba doğru 
yönelip büyükçe bir harita getirir. Haritayı çadırın 
ortasına serdiğinde Medine işgali üzerine olan, 
Medine krokisinin bulunduğu bir harita olduğu 
anlaşılır. Lawrence artık bir sonraki adımın düşün-
meden işgal hamlesi olacağını kesin bir dil ile ifade 
eder. 
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     Şairler daima söyleyecekleri sözü daha kısa ve 
veciz sözlerle ifade etmeyi severler. Bundan dolayı 
metaforlarla anlatmayı gâye edinir. Çünkü görüne-
nin ardında olan dâima onları cezb eder. Okuyucu-
yu da sır gibi saklananı bulmak cezb eder. Tabi 
şiirden anladığı da her dâim doğru olmayabilir. 
Ama muhakkak kendinden bir şeyler bulur. Şair 
başka şey anlatmıştır, okuyucu başka şey anlar, 
ama yaşamından izler bularak kendince anlamlı 
kılar. Bu şiir tahlilinde Âsaf Halet Çelebi’nin yazmış 
olduğu “İbrâhim” şiiri üzerine durulacak ve bir 
okuyucu olarak kendi anlam dünyamda temas 
ettiği yerin izini sürmek olacaktır. Şöyle başlar 
İbrâhim şiiri;

“ibrâhîm
içimdeki putl�ı dev�
elindeki baltayla
kırılan putl�ın y�ine
yenil�ini k�an kim”

Burada hitab edilen Hz. İbrahimdir. O, put kırıcı bir 
şahsiyettir. Kıssaya göre Hz İbrahim; puthanedeki 
putları kırar. Elindeki baltayı götürüp en büyük 
putun boynuna asar. Kırmadığı tek put o kalmıştır, 
o da en büyük puttur. Bu cürmü İbrahim’in işlediği-
ni bilenler onu yakalar. O da der ki: “Ben kırmadım 
putlarınızı. Bir bakın o büyük put kırmıştır herhalde. 
Çünkü putları kıran balta onun boynunda asılıdır.” 
Onlar İbrahim’e inanmayınca onu alır götürürler. 
Kral Nemrut, İbrahim’i ateşte yakmakla cezalandı-
rır. Normalde yakması gereken ateş, İbrahim’i bir 
mucize olarak yakmaz. Bu durum Enbiya suresi 69. 
ayette şöyle anlatılır:
 

“Kulna ya n�u, kuni b�den ve selamen 
ala İbrahim”.
 Yani; 

“Ey ateş İbrahim’e k�şı s�in ve Selamet 
�.”
  İbrâhim hitabından dolayı çoğu kişinin aklına da 
peygamber gelmiştir. Kıssadan da anlaşılacağı gibi 
bu doğrudur. Lakin bu zamana baktığımızda, o 
putlar yıkılmış mı? Yoksa sonda da dendiği gibi 
yerine yenilerini diktik mi? Şüphesiz İbrahim 
peygamber yıktı, lakin biz yıkabildik mi? Bilemiyo-
rum!

“güneş buzdan evimi yıktı
koca buzl� düştü
putl�ın b�unl�ı kırıldı
ibrâhîm
güneşi evime sokan kim”

Bir balta ile yıkıldı bütün putlar, lakin gönüldekiler 
balta ile değil, doğan güneşle,‘nûr’ ile kırıldı. 
Muhakkak ki o güneşte h.z İbrâhim’in baltasının 
gölgesinden doğmuştur. Bir ‘nûr’ metaforu olarak, 
imâni bir diriliş olarak kullanılıyor. Buzdan ev 
olması da arzulananların gelip geçici olması, vehim-
den ibaret olmasıdır. Yine suâl edecek olursak; 
bizim buzdan evimiz var mı ve bizim evimize güneş 
doğuyor mu?

“asma bahçel�inde d�aşan güzell�i
buhtunnasır put yaptı”

Buhtunnasır, diğer adıyla bilinen Babil kralı Nebu-
kadnezar dünya zevklerine düşkün olan bir kralıdır. 
O dönemde Babil krallarına da nemrut denmektey-
di. Bu sebeple burada buhtunnasır’dan mülhem, 
nemrut anlatılmakta. Babil’in asma bahçelerinde 
dolaşan güzellerin, fani olan şeylerin putlaştırıldığı 
da bilinmektedir.  İbrahim peygamber sadece 
taştan yapılan putlara baltayı indirmedi, o fani 

şeylerin putlaştırılmasına da baltayı indirdi. Aynı 
şekilde bugün kendimize sual ettiğimizde biz buna 
bir cevap bulabiliyor muyuz? Biz de bilip bilmeden 
fani şeyleri putlaştırıyor muyuz?

“ben ki zamansız bahçel�i kucakladım
güzell� bende kaldı
ibrâhîm
gönlümü put sanıp da kıran kim”

Ateşin gül bahçesine dönmesi, cennet 
bahçel�inden b� bahçe �ması.. o bahçe 
y� yüzünde �an b� bahçe değild�. 
Zamanın dışında v� �an, zamansız 
�an F�devs bahçel�i..
“ibrâhîm
gönlümü put sanıp da kıran kim”

İnsan bu âlemde her ne yaparsa yapsın ama gönül 
kırmasın. Çünkü İbrâhim peygamberin ve diğer 
peygamberlerin yegâne gayeleri gönül yapmaktır. 
Gönül kırmak Kul Nesîmî’nin de dediği gibi;

“Kalb-i mümin Beyt-ü Hakk'tır
Hac-ı Ekb� andadır
Belki Hakk �da bâkid�
Yıkma gönlün kimsenin.”

Bizler de kendimize sual ettiğimizde, sidre’l mün-
tehâ olan gönülleri put sanıp kırıyor muyuz? Bizim 
için mühim olan ne? Baltamız var mı? Güneş nere-
den doğuyor hânemize? Kendi suallerimizin cevap-
larına vâkıf olduğumuzda kendi içimizdeki putları 
yerle yekâsan eyleyen “İbrâhim’imizi” elinde balta 
ile bulmuş olacağız.

Bir Şiir
Denemesi;
İbrâhim
“Hayır, hayır! Gün gelecek taptıkl�ı o putl�, 
�l�ın kendil�ine tapınmal�ını reddedecek  
ve �l�a düşman �acakl�dır.”
                                                     M�yem Süresi/82
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15 Temmuz'un dördüncü yılını geride bırakıyoruz. Tarihe altın harflerle 
yazılmış bu şanlı zaferi unutmamak ve unutturmamak için Serdivan 
Ajans'ın bu sayısına özel bir 15 Temmuz özel eki hazırladık. Ali Yaşar 
Sarıbay, 15 Temmuz'u Yaratan Yapısal Mekanizamalar, Erol Göka, 
Darbeciliğin Psikolojisi, Yusuf Kaplan, 15 Temmuz Direnişi Diriliş 
Ruhuna Dönüştürülmeli, Mustafa Doğan Dikmen, Sanatın Emperya-
lizmle İmtihanı, Sibel Eraslan, Bu Bir Serhattir, Fatih Koca, Salâ Mü'mi-

ne Güven Küffâra Korkudur başlıklı yazılarıyla eke katkı sundular. Aynı 
zamanda adım adım 15 Temmuz'un anlatıldığı ekte şehitlerimizin 
yaşam hikayeleri yer alıyor.

Eki temin etmek isteyenler Serdivan Belediyesi ve Fikir Sanat 
Akademisi'nden talep edebilirler.
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