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Gelenekli Sanatlar4s 26s Dur, Bak ve Yorumla
Songül Ergün Siz de Serdivan Ajans’ta yazabilirsiniz.

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

 

Her geçen gün biraz daha gelişen dijital 
teknolojiler, akademik çalışma yapan 
araştırmacıların üretkenlik kapasitelerini 
artırmıştır. Bu yazımızda “Dijital İnsani 
Bilimler” başlığı altında ve çeşitli dijital 
yöntem ve araçlar kullanılarak ortaya 
konulan çalışmalara dikkat çekilmek 
istenmiştir.

Tarihte insanlığın önünü açan, köklü, 
kalıcı büyük atılımlar maddî atılımlar 
değil, manevî atılımlardır. Bir medeniyet 
hamlesinin kaynağı da, medeniyetin 
zaman zaman yaşayabileceği büyük 
krizleri aşabilmesinin kaynağı da işte bu 
manevî güç, manevî kaynaktır. Manevi 
güç olmadan asla!

Mizahi bir konuşma ve yazı üslubu vardır. 
Bahsettiği tüm o ciddi meselelerin satır 
aralarına hoş latifeler ve dokundurmalar 
serpiştirir. Bab-ı Ali’de matbaacılardan 
yediği kazıklardan sonra, oraya Bab-ı Adi 
adını yakıştırır. Sempatik, kibar ve cesur 
olduğunu söylüyor yakın çevresi.

Ortadoğu'da halk ayaklanmaları baş 
gösterdiğinde Körfez yönetimlerinin 
çoğu ortak bir sonuca vardılar. O da 
varlıklarına yönelik temel tehditlerin 
dışardan değil içerden olduğu yönündey-
di. Buna karar verdiklerinde İsrail ile 
yakınlaşmanın tohumları da ekilmeye 
başlamıştı.
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Anadolu Selçuklu Sanatı, Türk-İslam sanat tarihinin 
önemli bir aşamasını teşkil etmektedir. Konya 
Karatay Medresesi çinileri de bunun en önemli 
örneklerinden kabul edilir.



MÜZİK KÜLTÜRÜ
Mücab Keskin mucabkeskin@gmail.com

      Geçtiğimiz yazımız ve daha öncesinde, Merâgî’ye 

atfedilen Uşşâk; Hafîf Kâr’ın iki ayrı icrâdan notası üze-

rinde işâret koymak sûreti ile fikrimizi beyân etmiştik. 

Bu yazımızda,  bir başka solistin¹ icrâsını 3 numaralı 

nota üzerinde inceleyeceğiz. Daha önce bahsettiği-

miz; bu tür eserlerde gelenekli okuyuştan sayılmayan, 

özellikle yuvarlak; ve yumuşak üslûp, bu icrâda çok 

belirgindir. Devamlı “portamento-glisando” yapılırken 

aradaki ¼ lük zamanlı “sus” ların, bir müzik eserinin 

notasında “yok” sayılamasına bütün “es” ler çok gü-

cenmektedir.  Düz söylenmesi gereken zamanların 

süslenmesi ve bazı harflerin; meselâ “gaf” harfinin 

“kef” olarak net duyulması; “kâr” türündeki dönem  

eserlerinde çok sık yazılan “ah-ha” terennümünün       

“a-ha” gibi söylenmesi;  Ayrıca, her ne kadar icrâda 

farklılık peydâh eden süslemeler bizim geleneğimizde 

vardır ve her ne kadar böyle ayrıcalıklar her sanatçı-

ya değil de; misal gösterdiğimiz icrâdaki gibi yüksek 

seviyeli sanatçılara tanınıyor olsa da; biri-birinin aynı 

(aynı perdede karar eden) müzik cümlelerinin sonunda 

ve bilinçli olarak 2 defâ yapılan (notada, 6. ve 39’uncu 

ölçülerde işâret edilmiştir) süslemeler için, “..-Uşşâk 

Kâr’ın icrâsında; ancak söyleme üslûbu uygun nevâ-

dirden bir şarkıda bulunabilecek süslemenin (câmiânın 

sokak jargonu ile “kerizin!”) ne yeri var!?!..” diye sor-

maktan kendimizi alamıyoruz. Zîrâ önce de arz ettiği-

miz gibi icrâcılar, hem solist(ses) hem de saz sanatçısı  

olarak, Türk Müzik Sanatı’nın, yeri doldurulması uzun 

yıllar alacak; hatırı-sayılır zümresindendirler.

Gelenekli okuyuşta; yapılması âdet hâlini alan 2 adet 

8’lik nottan müteşekkil nota gruplarının, “puntalı” 

tâbir edilen 3/16 lık ve 1/16 lık olarak kaydırarak (por-

tamento) okunmasının her seferinde yapılması ve 

“Nevâ-Re”; veyâ mümâsili sabit perdelerin bir tam ses 

alt perdeden çarpma yapılarak bulunabilmesi alışkan-

lığı,  husûsiyetle “Kâr” türündeki; nisbeten köşeli icrâ 

üslûbu gerektiren eserlerde  uygun düşmediği kana-

Mesâil-i  Mûsıkîden... 14
İcrâ Bahsine Devam...
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atindeyiz. Ve fakat, icrâda bulunduğu için nota üzerinde işâret ettiğimiz; ¼ lük za-

manların; özellikle cümle sonlarında “te-fe-tâ” nota grubu ile (çarpma kabîlinden..) 

icrâsının menfî tenkîd edilmemesi icâb eder. Zîrâ, sözlü eser icrâsında ve saz refâ-

katinde gelenek dâhilindedir. Ama şu da bir vâkıadır ki, daha önceki misallerde de 

işâret ettiğimiz gibi her seferinde yapılması, okuyuş üslûbuna halel düşürmektedir.  

Bahsettiğimiz; ve nota üzerinde kırmızı ilâve notlarla gösterdiğimiz farklılıklar saz 

sanatçılarının icrâlarında da sâbittir maâl-esef!.

Önemli not: Eserin, 38.,39.,40’ıncı ölçülerinde; hem saz hem de ses icrâsının bir-

likte yaptıkları değişikliğin yazılı olduğu bir nüsha, Ahmet Hatiboğlu tarafından ya-

zılmış²; (nüshanın 8’inci portesi; tam başında kendisinin  küçük bir tashihât yaptığı 

anlaşılıyor.. ) başkaca örneği bulunmamaktadır. Lâkin notadaki terennümün olması 

gereken “ah-ha ah-ha…” heceleri;   “de-re-dil-lâ..” olarak; ve bir notanın da zamanı, 

uygulanan icrâ farklılığına  göre değiştirilerek icrâ edilmiştir ?!?.. Kaynak belgeyi sor-

ma hakkımız vardır elbette!.. Vesselâm...

Dipnot

1. 3 numaralı nota: Selma Sağbaş; Konser kaydı. Refâkat edenler: Ud: Cinuçen Tanrı-

korur,Kânûn: Rehâ Sağbaş, Ney: İnternette detaylı bilgi bulunmadığı için ve refâkat 

üslubuna mugayyir icrâ olmadığından;   “ney” için araştırma yapmaya gerek gör-

müyoruz ve  tereddütlü   tespitimizi yazmayı uygun bulmuyoruz.

2. 4 numaralı ilave nota: Ahmet Hatiboğlu’nun yazdığı nüshadan (Suphi Ezgi, c 

2,s 131-Ekrem Karadeniz, s.751’den istifade ile kendi kanaati..);  8’inci portedeki ilk 

4.üncü ölçü; Solist icrâsındaki melodi değişikliğine işâret ediyor. Fakat terennüm 

değişikliğine  dâir bir belge yoktur.
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GELENEKLİ SANATLAR
Songül Ergün songulergun52@hotmail.com

        Anadolu Selçukluları Ön Asya’dan gelen Türk sanatkârlarının getirdikleri 
Büyük Selçuklu mimari tarzını devam ettirmekle beraber, yerleştikleri bölgeler-
de karşılaştıkları mimari eserlerin ve gerek kullandıkları yerli mimar ve ustaların 
tesiriyle her bölgede meydana getirdikleri eserler ile Anadolu’ya özgün olan Sel-
çuklu üslubunun oluşmasını sağlamışlardır. Anadolu Selçuklu Sanatı, Türk-İslam 
sanat tarihinin önemli bir aşamasını teşkil etmektedir.

Anadolu Selçuklu Dönemi gerek mimari gerekse küçük el sanatları olmak üzere 
döneminin önemli sanat eserlerini günümüze kadar ulaştırmışlardır. 13. yüzyıl 
Anadolu Selçuklu dönemi mimari yapılarından olan “Karatay Medresesi”, üstün 
mimari özellikleri ile döneminin mimarisine ışık tutması ve medrese kavramının 
hakkını fazlasıyla vermesi bakımından son derece önemli eserlerden biridir. Bu 
Anadolu Selçuklu dönemi eseri, günümüzden yaklaşık 800 yıl öncesine daya-
nan bir eser olmasına rağmen, gerek taç kapısı, gerek mozaik çinileri, gerekse 
taş işçiliği ve kubbesi ile günümüzde dahi insanları kendisine hayran bırakmayı 
başarmaktadır.

Konya Alaeddin Tepesine yakın bir konumda, Sultan II. Kılıçarslan Köşkü’nün kar-
şısında bulunan Karatay Medresesi Sultan II. Keykavus döneminde Emir Celaled-
din Karatay tarafından 1251-52 yıllarında yaptırılmıştır.

Karatay Medresesi taç kapısındaki kitabede okunan 652/1251 rakamı medrese-
nin inşa tarihini kesin olarak belgelemekle beraber kitabenin yazıldığı taşların 
farklı olmalarından dolayı tarihlendirme ile ilgili tereddütler vardır. Medresenin 
kitabesi bulunmasına rağmen içerisinde mimarının ismi yazılı değildir.

Karatay Medresesi kapalı avlulu ve tek eyvanlı medrese planındadır. Medresenin 
plan yapısı konumu ön cephe ana yola bakmasına rağmen, taç kapısı alışılmı-
şın dışında doğu cephesinin ortasında olmayıp güney ucuna alınmıştır. Selçuklu 
Medreseleri içinde Karatay Medresesi, mimari planı, malzeme ve bezeme özel-
likleriyle diğerlerinden farklıdır. Taç kapısının planda farklı yere konulmuş olması, 
avluya girişten önce bir ara mekânın olması, çinilerde birçok tekniği içinde barın-
dırması, avlunun üzerini örten kubbenin büyüklüğü ve tezyinatıdır. 

Karatay Medresesi’nde mermer, çini, kesme taş, sırsız ve sırlı tuğla süslemeleri ile 
bir arada ve uyum içinde kullanılmıştır.

Anadolu Selçuklu çini sanatı, dönemin başkenti Konya’da altın devrini yaşamıştır. 
Karatay Medresesi de bunu yansıtan en güzel örneklerden bir tanesidir. Karatay 
Medresesi’nde çini ve taş tezyinatta kullanılan motiflerin kompozisyonu hazır-
lanırken uygulamada kullanılacak teknik imkânlar sanatkârlar tarafından göz 
önünde bulundurulmuş olmalıdır. Nitekim çini süslemelerde sırlı tuğla tekniğinin 
yanında mozaik çini, düz plaka çini, yaldız tekniği ve kabartma teknikleri başarılı 
bir şekilde uygulanmıştır. Karatay Medresesi avlu duvarlarında yer alan yaldız 
tekniğinde işlenmiş çiniler Anadolu’da tek örnek olması bakımından önem teşkil 
etmektedir.

Medresenin tezyinatında kullanılan motifler tabiattaki doğal haliyle aynen iş-
lenmemiş, üsluplaştırmaya (stilizasyona) gidilerek soyutlanmıştır. Figürlü süsle-

Konya Karatay 
Medresesi Çinileri
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meye yer verilmemiş bunun yerine geometrik düzenlemeler ve yazılarla zengin 
örneklerle sunulmuştur. Karatay Medresesi kubbesinde yer alan çini mozaik tek-
niğinde işlenmiş olan yirmi dört kollu yıldız geometrik düzenleme, Anadolu’da 
uygulanmış en zengin geometrik kompozisyonlara nadir bir örnektir.

Bitkisel süslemelerde ve geometrik düzenlemelerde raport ve simetriye daya-
lı bir üslup oluşturulması, uygulanan yüzeylerde motiflerin yarım bırakılması, 
sonsuzluk ilkesini başarılı bir şekilde tatbik edilmesini sağlamıştır. Motifler renk, 
biçim kompozisyon yönünden ahenk ve ritim ile bezenmiştir. Geometrik desen-
lerde ½, ¼ simetri, raport düzenlemeler ile köşe ve geniş yüzeylerde başarılı 
kompozisyonlar ortaya konulmuştur. Çok fazla rengin kullanılmadığı çinilerde fi-
ruze, patlıcan moru, siyah, turkuaz, kobalt renkleri ile bu ahenk başarılı bir şekilde 
mekâna nakşedilmiştir.
Düğümlü ve örgülü kufi yazılar düz bir hat üzerinde ilerleyerek geometrik geç-
meler ile rumi öğeler eklenerek sonlanmış ya da birbirine düğümlenmiştir. Yazı-
larda harflerin farklı boyutlarda olması sebebi ile eklenen düğümler, geometrik 
kollar, rumi motifler ile aynı yükselti yakalanmış ve kompozisyon bütünlüğü 
sağlanmıştır.

Karatay Medresesi’nin insanı heyecana ve teknik yönden hayrete düşüren en 
muhteşem süslemeleri kubbede yer almaktadır. Patlıcan moru, mavi ve beyaz 
renklerden meydana gelen bu kubbe tezyinatı, daha ilk bakışta insana gökyü-
zünün sonsuzluğunu hatırlatmaktadır. Kubbeyi destekleyen pandantiflere yazılı 
ibare koyma geleneği Karatay Medresesi’nde uygulanmış olup Hz. peygamber-
lerin ve halifelerin isimlerine yer verilmiştir. Pandantife diğer ismiyle Türk üçgen-
lerine yazı yazma geleneği daha sonra Osmanlı sanatında kalemişi uygulama-
larda karşımıza çıkmaktadır. Kubbe süslemelerinde yazı kuşakları ve yirmi dört 
kollu geometrik geçmeler ön plana çıkmaktadır. Zemini bezemeli düğümlü kufi 
yazı örneği kubbe kuşağı üzerinde yer alırken, zemini örgülü kufi yazı örneği kub-
be üst açıklığında yer almaktadır. İç içe çizgi, daire, kare, dikdörtgen, üçgen ve po-
ligonlardan meydana gelen geometrik süsleme, şöyle yorumlanır: Ortasındaki 
nokta, “İnsan”ı temsil eder. Ondan hareketle her tarafa yayılan çizgi ve bunların 
meydana getirdiği şekiller ise sonsuzluğu anlatır. Bununla sanatkâr insanın bu 
sonsuz evrende bir bakıma, küçücük bir noktadan ibaret olduğuna; gerçek varlık, 
güç ve kuvvetin ise sadece Allah’a ait olduğuna işaretle, insana aczini, kulluğunu, 
mütevazı olmasını hatırlatır. Aynı düşünce ile sonsuzluk kavramını Karatay Med-
resesinin kubbesinde yer alan geometrik geçmelerde de görmek mümkündür.

Sırlı tuğla ile başlayan ve çini mozaik ile gelişen çini tezyinatta geometrik örnek-
ler uzun bir süre çeşitli kompozisyonları ve çeşitli formları ile devam etmiştir. Bazı 
yapılarda sadece geometrik örnekler yer alırken, bazı yapılarda rumili unsurlar 
geometrik unsurlara çerçeve teşkil edecek şekilde kullanılmış, bazılarında ise her 
iki unsur birbirine karışarak zengin kompozisyonlar meydana getirmiştir.

Karatay Medresesi günümüze kadar birçok onarım geçirmiştir. Medrese ilk yapıl-
dığı zamandan beri günümüze kadar yapılan yenileme çalışmaları ile bütünlüğü 
korunmaya çalışılmış ve önemini yitirmemiştir.
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Hocam Din Dili çalışmanız kendi alanında öncü-
lerden biri, gelinen nokta itibariyle bu alanda ya-
pılan çalışmaları yeterli buluyor musunuz? 

 Benim din dili konusundaki çalışmam bir yerde din di-
linin ne olduğuna ilişkin bir takdim, bir sonuç, sunum 
şeklinde oldu. Din dili dediğimiz şey, biraz geriye gi-
derek toparlamaya çalışalım... Böyle bağımsız bir dil 
değil, buna benzer bir şekilde biz zaman zaman hukuk 
dilinden, ahlak dilinden, sanat dilinden, bilim dilinden, 
bilimsel dilden de söz edebiliyoruz. Bilimsel dil elbette 
bizim günlük doğal dilimizden farklı bir dil değil. Yani 
sokakta konuştuğumuz dilden farklı bir dil değil. Ama 
temel anahtar terimi olan teknik terimleri ile icabında 
bunların ilişkisi bağlamında bir dil geliştirildiği için bir 
yerde farklı da bir dildir. Din dili de bunun gibi. Bizim 

normal dilimizden farklı bir dil değil ama bir yerde de 
farklı bir dil. Şimdi bu farklılık nereden ileri geliyor? Be-
nim ağırlıklı olarak o kitapta (Din Dili), üzerinde durdu-
ğum konu buradan başlıyor. Sıkıntı; güçlüğün kaynağı, 
problemin kaynağı bu.

Yani siz çok ayrı bir kategori olduğunu fakat iç içe 
geçmiş daireler gibi birbirine semantik ve sen-
taktik olarak geçtiğini söylüyorsunuz. Biz ya anti 
bilimsel konuşturuyoruz ya anti rasyonel konuş-
turuyoruz ya da o dili algılarken ona post modern 
çerçevelerle farklı şeyler söyletiyoruz gibi.                 
            
Son derece haklısınız, şuradan başlayayım. Daha son-
ra söyleyeceklerime bir zemin, bir dayanak oluşturabi-
lir. Gazali’nin bildiğimiz gibi el-MÜNKIZ mine’d-DALÂL  
adlı bir kitabı var. Otobiyografik bir eserdir. Gazali, son 
derece analitik kafaya sahip bir kişi. Munkız’da analitik 
düşünmenin talep ettiği bir bilginin, bilmenin nasıl ol-
duğu konusunu ele alıyor. Orada daha ikinci sayfada 
yanlış hatırlamıyorsam der ki, işte ben şuralara gir-
dim, şunları araştırdım, buralardan çıktım, inceledim. 
Beni tatmin edecek olan şu şu şeyler. Hep bir yerde 
bir tereddüt içinde kaldım. Sonunda öyle bir noktaya 
geldim ki bizim iki tane bilgimiz var der. Birisi zaruriyat 
diğeri hissiyat der. Zaruriyat dediği bugün okullarda 
öğrendiğimiz, öğrettiğimiz dille, zorunlu bilgi, apriori 
bilgi, matematik bilgisi, geometrik bilgi anlamında yo-
rumlayabiliriz. Yani bu bilgi kesindir. Bunu Gazali’den 
çok daha sonra Descartes dile getirdi. Matematik çok 

KİMDİR?

1952’de Kayseri’de doğdu. 1977’de Ankara Üniver-

sitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1984 

yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 

akademik hayata atılan Turan Koç, halen İstanbul 

Sabahattin Zaim Üniversitesi İslâmî İlimler Fakül-

tesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Şiir ve 

edebiyatla yakından ilgilenen Turan Koç’un akade-

mik araştırmaları din felsefesi, dil felsefesi, estetik, 

sanat felsefesi, kültür ve medeniyet konuları üze-

rinde yoğunlaşır. İngilizce, Arapça ve Farsça dille-

rinden çeviriler yapan Koç’un bazı eserleri şunlardır:

Şiir; Kan Gibi Vakte Düşen, Fetret Zamanları, Ara 

Dönem. 

İnceleme; Ölümsüzlük Düşüncesi, Din Dili, İslâm 

Estetiği, Varoluşun Tanıkları. 

Deneme; Ceylan Kovalamak. 

Çeviri; Günümüzde İslam ve Hıristiyanlık ile İslâmi 

Hareketler ve Modernlik (Watt’tan), Ortaçağ İs-

lam Felsefesine Giriş (Leaman’dan), Zihin Felsefesi 

(Shaffer’dan), Varolmanın Boyutları, İslâm’ın Viz-

yonu ve  Tasavvuf (Chittick’ten), İslâm Sanatı(Bur-

ckhardt’tan), Kur’an Hat ve   Tezhibinden Parıltılar 

(Lings’ten), Mukaddemât (Davud el-Kayserî’den), 

Gazaba Uğramış Şiirler ve Diğerleri (-İbrahim De-

mirci ile birlikte- Nizar Kabbani’den).

RÖPORTAJ

Kelam’ın lisandan 
protokol bakımından, 
özsel bakımdan 
önceliği vardır.

Kur’an-ı Kerim’in kelimeleriKur’an-ı Kerim’in kelimeleri
kavram değildir.kavram değildir.

Hazırlayanlar: Servet Kızılay servetkzlay
hamimbayramHamim Bayram
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kesin bir bilgidir, açık seçik bir bilgidir. Hissiyat dedi-
ği, duyulardan elde ettiğimiz bilgi. Şimdi Gazali -tam 
bu şekilde söylemiyor ama- birincisinin çok teknik 
anlamda bilgi verici olmadığını, yani onun bir ilişkiler 
yumağından ibaret olduğunu söylemeye getiriyor. 
Duyulardan elde ettiğimiz bilginin de çok değişken 
ve güvenilemez bir bilgi olduğunu söylüyor. O zaman 
oradan şöyle bir yere varıyor: vecd bilgisi dediğimiz, 
vicdani bilgi dediğimiz; bizim geleneksel dil ve söy-
lemimizde vicdani zevk dediğimiz bilginin, varoluşsal 
bilginin nasıl elde edilebileceği konusu üzerine yoğun-
laşıyor. Çünkü bizim günlük dilde, normal okul kitap-
larında anlattığımız dilde göstermeyi ve teşhiri esas 
alan bir dil ve söylem geliştiririz. Bu da şu anlama gelir, 
bizim bütün kelimelerimiz tanık olduğumuz, tecrübe 
ettiğimiz, içinde yaşadığımız nesne, durum, olaylara 
atıfta bulunan, onlara göndermede bulunan kelime-
lerden oluşuyor dilimiz. Yani, önümüzde yaslandığı-
mız masa bu şekli almışsa buna masa diyoruz. Biraz 
daha büyükse değişikliğini ayırt edebiliyorsak, müdür 
masası olur, makam masası olur, küçük sehpa olur.   
Ama bunların hepsi de dört ayaklı. Dolayısıyla şahit 
olduğumuz nesne, olay, durum ne ise bunları temyiz 
ve tefrike konu olabilecek yönlerine atıfta bulunmak 
için, onları dile getirmek için kelimeler kullanıyoruz. 
Müdür masasını ifade etmek için ‘müdür masası’ tabi-
rini kullanıyoruz. Şimdi 20. yüzyılın başlarından hatta 
günümüze gelinceye kadar -eski ağırlığını kaybetti 
ama- genellikle dil, gösterme üzerinden, teşhir oldu-
ğu görüşü üzerinden tartışıldı. Dolayısıyla ben masa 
diyorsam, uyuşum kuramına göre masa kelimesine 
tekabül eden, bununla uyuşan dışarda masa denen 
bir nesne var, ismin müsemması var. Dolayısıyla Wit-
tgenstein açısından bakarsak, bunun resmi çizilebilir 
olmalıdır. Yani masa dediğim zaman masa kelimesini 
bir başka  dil düzeyine aktarabiliyorsam, anlamlılığı 
ve doğrulanmayı; kurduğum cümlenin doğru veya 
yanlış olmasını onun üzerinden değerlendiririm de-
mek istiyordum. Dolayısıyla “resmini çizemediğimiz 
cümle anlamsızdır” yargısına vardık en sonunda. Tabi 
atlamam gerekiyor biraz. Resmini çizemediğim cümle 
anlamsızdır cümlesinin resmi de çizilemedi. Yani Wit-
tgenstein önceki kitabı Tractatus’ta ilke olarak belirle-
nen, motto olarak  kabul edilen bir cümlenin de resmi 
çizilemedi. Daha sonra da dil kullanılmadığı zaman 
felsefi problemler çıkar demeye getirdi. Dil, anlamını 
kullanımdan alır  demeye getirdi (Felsefi Soruşturma-
lar). Ama şimdi burada bu iki tartışmanın görüldüğü 
yerden konu din dilinin ne olduğu meselesine getiril-

di. Şimdi biz din dili dediğimiz zaman burada sentak-
tik açıdan bakalım. Yani şöyle arz edeyim  sentaktik 
derken: biraz genç okurlarımıza yardımcı olmak ba-
kımından bunu arz etmek istiyorum. Şimdi Kahire’de 
yaşıyor olsak, Kahire’de yaşayan nitekim Araplar var, 
Yahudiler var, Hristiyanlar var. Bunlar Arapça konu-
şurlar. Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta olabilir. Bunlar 
bizim ulûhiyete atıfta bulunurken kullandığımız Allah 
kelimesini kullanırlar. Aynen bizim gibi de kullanırlar. 
Fakat kültürlenmenin yön ve özelliklerinden dolayı 
Allah dediğimizde; Hristiyanların Allah kelimesinin, 
Allah kabının içine koyduğu muhteva ile Yahudilerin 
koyduğu muhteva ve Müslümanların koyduğu muh-
teva farklılık gösterebilir. Bunu bakkal terazisiyle öl-
çemeyiz elbette. Şöyle diyebiliriz: bir dil/lisan vardır, 
dilin içerisinde kelâm vardır. Şimdi bizim konumuza 
geliyoruz. Bizim kadim ulema, eslafımız kelam-ı ka-
dim demiş. Lisan-ı kadim dememiş. O zaman kela-
mın lisandan protokol bakımından, özsel bakımdan 
bir önceliği var. Çünkü kelâm varlığa, müsemmanın 
doğrudan doğruya kendisine özdeş olabilecek bir yapı 
ve mahiyette iken, lisan dediğimiz bizim tarafımızdan 
kurulan bir şeydir. Şimdi bu bakımdan bizim gelenek-
sel ulema -bunların elbette çok rasyonel kanatta olan-
ları var-  özellikle tasavvufi kanada geçtiğimiz zaman 
mâverâya atıfta bulunan dili veya o konuda bir şeyler 
söylerken ‘hayali yedeğe alma’nın önemini vurgula-

mışlar. Yani dil kafamızdaki kavramların ilişkisinden, 
kavramlar arası kurulan bir  ilişkiden çok; var olan, 
erilen, bulunan, şahit olunan, tanık olunan, ulaşılan o 
ne ise, ona şu veya bu şekilde atıfta bulunmanın bir 
aracı, bir köprüsü olarak değerlendirildi. Zaten ibareyi 
de böyle yorumlamış. İbare; malum köprü demektir, 
geçit demektir. İbare bizi bir yere götürecek bir ip, bir 
sarkaç bir köprüdür. Dolayısıyla bu dil, beni bir yere 
götürmesi lazım. Şöyle düşünelim, biz eşhedü diye 
başlarız. Tanık oldum ki, gördüm ki, şahit oldum ki di-
yoruz. Bu şahit olma vicdani bir şahit olmadır. Vicdan 
dediğimiz iç bilgi yetilerimizle, topyekûn bilme yeti-
lerimizle, hatta tecrübe bütünlüğümüzle ulaştığımız 
bir şeydir, bu varoluşsal bir şeydir. Bunun bir benzeri 
ifadeyi M. Hamdi Yazır, Metalib ve Mezahib’e yazdığı 
dibacede, “Ey Rabbi Müteâl! Sen şu zahirdeki infisali 
batındaki ittisal ile vasletmese idin ben beni görmez 
seni sezmezdim; anlayanlarla hemhal anlamayanlara 
dellal olmak istemezdim. Sen bana vicdan dedikleri 
bir buluş, vücud dedikleri bir bulunuş ihsan ettin” diye 
başlıyor. Bu, son derece önemli. Şimdi zahirde çokluk 
var ama işin özünde birlik var. “Vücud birdir” diyor İbni 
Arabi. Varoluş birdir, varlık değil. İngilizcedeki “being” 
değil. “Existence” diye çeviriyorlar bazen onu. Var-o-
luş, var-olmaklık, birdir. Ve biz vücudu, biraz önce ko-
nuşmamızın başında  tanık olduğumuz, şahit olduğu-
muz nesne, olay, durum dediğimiz şeyler anlamında 

Dil, kavramlar arası kurulan bir ilişkiden çok; var olan, erilen, bulunan, şahit olunan,  tanık olu-
nan, ulaşılan o ne ise, ona şu veya bu şekilde atıfta bulunmanın bir aracı, bir köprüsü olarak 
değerlendirilir.
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kuşatıcı bir şekilde algılayamıyoruz. Görme duyumuz 
ona yetmiyor, kuşatamıyor, kavrayamıyor. İşitme du-
yumuz onu kavrayamıyor. Varoluşumuzu da buna ek-
lediğimiz zaman, varoluşumuza ilişkin buluncumuzu 
çünkü vicdana “bulunç” da deniyor. Bunu eklediğimiz 
zaman bir şeylere erdiğimiz, ulaştığımız, bir şeylerle 
buluştuğumuz duygusu ortaya çıkıyor. Bu bulduğu-
muz kendine göre bir mantık istiyor. Yani bu buluşma 
mantığıdır. Bu Aristoteles’in ya/ ya da mantığı değildir. 
Bu hem O- hem O, ne O- ne O mantığı diyebileceğimiz 
bir mantıktır. Kierkegaard’ın Ya/ ya da adlı kitabı da 
bunu inceliyor, bunun üzerinde duruyor. 

Ayetteki; “Allah zahirdir, batındır, evveldir, ahir-
dir” olduğu gibi mi?

 Evet, kuran-ı Kerim bize, “O, Zahirdir” diyor. Zahir de-
diğin zaman yanlış anlarsın, -herhalde teşbihte hata 
olmaz, hatasız teşbih olmaz ama- yani dürbünün bü-
yüten tarafından bakıyorsun. Bir de küçülten tarafına 
bak. Bir de içe gir,  Batındır diyor yani. Şimdi gösterme 
dili, teşhirci dil, göndermeye dayalı dil, sadece zahiri 
tarafı alıyor. Oysa varlık, varlığa atıfta bulunurken, 
kuşatamadığımız, bütünüyle kavrayamadığımız ama 
bir şekilde telakki ettiğimiz, telakkiyi yani normal bir 
perception/algılama üzerinden kavrıyorsa bir şeyle-
ri, bu arıtmaya çalıştığım  dil veya dini dilin yanında 
duran dil, receptionun yanında duran bir dildir. Telakki 
bir içselleştirme meselesidir. İçselleştirdiğimizi dışa 
vuracağız, dışsallaştıracağız. Onun için İslâm sanatları 

da, bunu görerek, hem şiirde, hem minyatürde, hem 
mimari düzenlemelerde, yapıların süslemesinde bunu 
nazarı dikkate almıştır. Bizim de dikkatimizi öteye 
sarkıtmanın ve bu çokluğu aşıp Bir’le buluşturmanın, 
yani mesajın estetik ifadesi diyebileceğimiz Tevhid’le 
bütünleştirmenin yolunu aramıştır. Yani din dili dedi-
ğimiz böyle bir dil nihai anlamda. Fakat din dilinin çok 
çeşitleri vardır. Dua bir din dilidir. Münacaât, aslında  
dostla sohbet etmektir gizlice. Münacaât bir dildir bu 
dilin bu veya şu formda olması önemli değildir. Yani 
münacaâtı dile getiren bir resim yapabilir mi ressamı-
mız? Biz sadece görüneni  kopya ediyoruz. Onun için 
bizim sanatımız çok büyük ölçüde Allah’ın yarattıkla-
rını birebir gerçekçi resim anlamında, realist anlamda 
kopya etmeden çok onun yaratmasını kopya etme 
şeklinde, onu taklit etmeyi öne almışlar.
Hocam, Heidegger “varlığı anlama yoluyla tüke-
temeyiz” diyor. Siz de diyorsunuz ki; din dilini tek 

bir kategoriye indirerek anlayamayız. Din dilini 
tek bir şekilde, indirgenmiş bir kategoriyle an-
layan biri, o dilin yapısını, mahiyetini, işlevini ve 
hatta pratikteki akışını nasıl anlayabilir ki? 

Eyvallah! Evet şimdi Kur’an’ın dili, cüretimi bağışlayın 
inşallah yanlış bir yere gitmez, bir yere de yazdım. Çar-
pıcı, çağrıştırıcı, sağduyuya dayanan bir dildir. Kur’an-ı 
Kerim’de kelam var kelimeler var, Kuran-ı Kerim’in 
kelimeleri, kavram değildir. Kavram, mantıktaki anla-
mıyla “efrâdını cami ağyarını mani” yani sıkı tanımlan-
mış ‘tanım’lardan oluşur. Bu tanımı, bu tarafa kullana-
bilirsiniz; ama Kur’an- ı Kerim’in dili, günlük dilimizde 
kullandığımız gibi o kadar canlı, o kadar devingen, o 
kadar diri bir dil ki, diyelim bir kelimenin tanımını bul-
duk, o zaman bu kelimenin yerini değiştirdiğimizde 
orda da bu anlama gelir, burada da bu anlama gelir. En 
nihayet varacağımız yer, öyleyse her kullanıldığı yerde 

Bizim sanatımız çok büyük ölçüde Allah’ın yarattıklarını birebir gerçekçi resim anlamında, realist an-
lamda kopya etmeden çok, onun yaratmasını kopya etme şeklinde, onu taklit etmeyi öne almışlar.

Kur’an-ı Kerim’in dili 
çarpıcı, çağrıştırıcı, 
sağduyulu, çok katlı, 
çok anlamlı ve bizim 
idrâkimizi mâverâya 
yükseltmeyi öne alan 
bir dildir.
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tek anlama gelir. Bu tür tanım yapanlar  vardı. Oysa 
Kur’an-ı Kerim’in dili çarpıcı, çağrıştırıcı, sağduyulu, 
çok katlı, çok anlamlı ve bizim idrâkimizi mâverâya 
yükseltmeyi öne alan bir dildir. Dolayısıyla dalga dal-
ga gelir. Şiir beyitleri gibi, kafiyeleri gibi üst üste yükler 
ve bu içtikçe, yudumladıkça daha çok içme daha çok 
alma ihtiyacı duyar, doyurmaz çünkü (doyurmaz’ı 
olumsuz anlamda kullanmıyorum).         

Buradan İslâm estetiğine ikinci alana geçelim mi? 
Hocam böyle bir bağlantı kurmuştunuz.

Ben yazmaya şiirle başladım. İlahiyat fakültesinde 
öğrenci iken Ankara’da rahmetli sevgili Nuri Pakdil’in 
yanına gelip, giderdim o derginin yazar kadroları 
içeresinde yer aldım. Nuri abi, Erdem Beyazıt, Cahit 

Zarifoğlu hem ağabeyim hem arkadaşlarım. Hala bu-
gün Alaeddin Özdenören, Rasim Abi özellikle, (Allah 
ömür versin) bunların söylediklerinin, yazdıklarının 
satır aralarını -çünkü yazılarında telkin edici bir dilde 
kullanıyorlar- özellikle Nuri Pakdil’in diline söz edim-
lerinden baktığımız zaman, etki söz kategorisindedir 
(J.Searle’ın Söz Edimleri kuramı anlamında). Sizi bir 
yere teşvik eder, bir eyleme yönlendirir. Onlardan ha-
reket ederek ve tabi aldığım eğitimin, öğretimin de 
etkisiyle divan şiirini rahat okurum. Yani bağışlayın 
ezberimde şöyle böyle -bazen düzenle okuyamıyo-
rum ama- epeyce beyit, gazel var. Onları da okuduğu-
muz zaman o günkü şiirle bugünkü şiir arasında ister 
istemez bir karşılaştırma yapıyorsunuz. Arkasından 
okumalarımda, mesela kelam kitapları okuduk, fıkıh 
kitapları okuduk. Fıkıhta tabii istihsan bölümü var. 

Başka kitaplarda ona benzer şimdi hatırlayamaya-
cağım ama böyle bölümler var. Bugün dünyanın her 
bir yerinde sanat fakülteleri var, konservatuarlar var. 
Mesela batıya gidiyorsunuz meydanlarında heykel 
var. “Fayda vermez” diyorlar; ama sanatı öyle tanım-
lamışlar, hiçbir faydası yok. Benim meydanlarımda da 

“heykel” var. Sultanahmet meydanında çeşmelerim 
var, Sultanahmet çeşmesi var. Sezai Karakoç diyor ki; 

“su yerine süs akıyor deliklerinden” yani fayda tarafını 
kırpmışız, kopartmışız. Mesela Üsküdar meydanında 
da bir çeşme var. O da oranın bütünleyici bir unsuru, 
oraya estetik bir şeyler katıyor, bana da katkı veri-
yor. İkisi de meydanda ama iki medeniyetin olaylara 
bakış tarzı arasındaki farka, bu heykeller üzerinden 
gidebiliriz. Birisinde; hem faydalı, hem estetik, hem 
insanların işini kolaylaştırıyor; hem sanat eseri, hem 
değil. Öbürü; saf sanat eseri. O, hiçbir şey söylemek 
istemiyor demiyorum ama arada bir fark var. Şimdi 
bunlarla birlikte okuduklarıma, türkülerimize bakıyo-
rum. “Kamaştı gözümün nuru / Onun hüsn-i cemalin-
den” diyor bir türkümüz… Ey Hüsnü Cemal diyor Hacı 
Arif Bey… Dediğim gibi, “Hüsn-i Cemal” üzerine bir şey 
yazılabilir. Yazmak gerekir. Yani Hüsn ne? Cemal ne? 
Allah’ın Cemali diyoruz, Celali diyoruz. O kitap (İslâm 
Estetiği) şöyle ortaya çıktı: İz yayıncılıkta konuşu-
yorduk, sevgili İlhan Kutluer var, Mehmet Kahraman 
bey var, başka arkadaşlar da var. İlhan bey; “bizim 
İSAM kültür kitapları yayınlayacak” dedi. “Ne yayın-
layacaksınız?” Herhâlde ben sormuştum, işte Hadis 
nedir? Kur’an nedir? “Ya arkadaş bunları bilen biliyor, 
küçük çaplı da olsa piyasada var; ama Kur’an estetiği, 
Kur’an’da güzellik veya Kur’an ve sanat vb. şeyler hiç 
yazılmıyor” dedim. İlhan bey de “İyi! Doğru söylüyor-
sun” dedi. Ertesi gün İSAM’daki kurul arkadaşlarına 
meseleyi arz ediyor. Aradan bir on gün geçti, sevgili 
İlhan Kutluer telefonda; “abi, bu kitabı sen yazacaksın” 
dedi. Ben de; “Allah aşkına etme! ‘ben yazılsın’ diye 
dedim. Ben onu yazamam. Çünkü Türkiye’de Sanat 
Tarihi bölümleri var, doğrudan bunun icrasıyla uğra-
şanlar var, her biri başlı başına bir dil. Elbette bizim 
de dilimiz, medeniyetimizin, nihaî anlamda dinimi-
zin dilidir bunlar. Bütün şarkılar, ilahiler, ezanlar; yapı 
düzenlemeleri, yollar, ne bileyim giydiğimiz elbiseler 
hatta bıyık bırakışımız bile bizim medeniyetimiz. Bir 
de işin estetik tarafı var; buna İslâm sanatının iki ucu 
diyorum. Birisi estetik kavrayış, geliş, buluş, şahit oluş, 
şahit olduğunu görme; diğeri gösterme, gösterme sa-
nat anlamına geleceğiz bir de onu yapanlar var ki ben 

Batıya gidiyorsunuz meydanlarında heykel var. “Fayda vermez” diyorlar; ama sanatı öyle 
tanımlamışlar, hiçbir faydası yok. Benim meydanlarımda da “heykel” var. Sultanahmet, Üsküdar 
meydanlarında çeşmelerim var.
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orada yayan kalırım falan” dedim. Sevgili İlhan ısrarcı 
oldu. İyi ki de olmuş. O şekilde başladık. Adını da Hüs-
nü Cemal koyduk. Şuna inanıyorum, 20. yüzyıla gelin-
ceye kadar hatta yanlış hatırlamıyorsam 1903’te ilk 
defa T.J. de Boer İslâm’da Felsefe Tarihi diye bir kitap 
yazdı. İslâm ile Felsefe kelimelerinin birleşmesi, tamla-
ma şeklinde ifadeye kavuşması herhâlde ondan sonra 
özellikle Cumhuriyetten sonra oluyor “İslâm Felsefesi” 
diye. O zamana kadar bizim hiç bir kitabımızın hiç bir 
kurumumuzun başında İslâm yoktu. İmam Eş’ari’nin 
Makâlâtu’l-İslâmiyyîn adlı kitabında İslâm kelimesi de 
bugün ki anladığımız ve kullandığımız olmadığı kana-
atini taşıyorum. Belki kıyıda köşede bir iki şey varsa 
da temsil edici örnek değil bunlar. Temsil edici örnek-
leriyle mesela; yanlış anlaşılabileceğini bile bile söylü-
yorum meramımı anlatma bakımından ‘İslâmi İlimler 
Fakültesi’ yok. 20. yüzyıla gelinceye kadar kitaplarımı-
zın başında niteleme kelimesi olarak İslâm kelimesini 
görmüyoruz doğru mu?

Doğru…

Tabi bunu şöyle de düşünmeliyiz. 20. yüzyıla gelinceye 
kadar Müslümanlar hiç bir yerde -hiçbir yeri sivrilterek 
söylüyorum- azınlıkta yaşamışlar. İslâm’ın daha doğu-
şundan itibaren, İslâm ulaştığı her yerde devletini kur-

muştur. Nereye gittiyse devlet olarak gidiyor. Belki de 
ondan dolayı bu iki kavram açısından şöyle baktığımız 
zaman -kesişir bir yerde oradan bakınca- görebiliyoruz. 
Kitabın adını Hüsnü Cemal koydum; ama o kuruldaki 
arkadaşlar; adı üstünde mesajı açık İslâm estetiğinden 
bahsediyor diyerek beni ikna ettiler. İyi olsun demek 
durumunda kaldım. (Tabi ben ona hala sıcak bakmı-
yorum!) Dolayısıyla kitap ortaya çıkmış oldu. Şimdi ki-
tabın ortaya çıkış süreci arz edebildiysem böyle. Peki, 
neyi anlatmak istedim; geçmişe, tarihimize ve topra-
ğımıza dost olarak baktığımız zaman, insanın gönlünü 
kabartan temsil edici örnekler görüyoruz. Kaldı ki bu 
temsil edici örneklerin yüzde birini bile görmüş değiliz. 
Yani ben ne Tac Mahal’i gördüm, ne doğru dürüst El 
Hamra’yı gördüm. Ne doğru dürüst Özbekistan’daki 
o güzelim yüksek kemerli eserleri gördüm. Resim-
lerini görüyoruz, heyecanlanıyoruz. Diyor muyuz ki 
bunları ortaya koyanlar yani İspanya’dan, Cava Ada-
ları’na kadar; Özbekistan içlerinden Kazandan, Güney 
Afrika’nın içlerine kadar o İslâm eseri, sanatı dediğin 
bir şeyler yapılıyor ve hepsinde bir homojenlik görü-
yorsun. Camide süs yok, oradaki camide de yok diğer 
coğrafyadaki camide de süs yok. Bir birlik var.

Bir şair olarak, otuz beş yıllık bir eğitimci olarak 
genç arkadaşlara tavsiyeniz var mıydı?

Öğrenmenin yaşı bitmiyor. Ben, önce öğretmenin 
öğrenci olması, hocanın öğrenci olması gerektiğine 
inanıyorum. Bu yaşa geldim bunu söyleyebilirim. Yani 
eğer yeni bilgi edinmezsek, bilgimizi bir servet gibi 
kullanmaya başlıyoruz, tükenir. Ama bilgiyi sermaye 
şeklinde görürsek, sermaye dinamiktir. Onunla çeşitli 
şeyler yapabilirsiniz. Servet ise statiktir, birikmiş bir 
şeydir. Ama sermayenin üstüne bir şey konulmazsa 
servete dönüşür. Ondan sonra da bol keseden kuru 
sıkı cümleler kurarız. Ben öğrenme yaşının, her yeni 
bir şey öğrendikten sonra başladığı kanaatindeyim. 
Bir şey öğrendiğinizde bir yaşınıza daha değiyorsunuz. 
Bu öğrenme yaşına gene başlamanız gerekiyor. İkin-
cisi insanların çok büyük ölçüde bilgiyi araçsal olarak 
kullandıklarını gördüm, oysa bilgi, başlı başına bir de-
ğerdir. Ayeti de öyle anlamak gerektiğine inanıyorum. 
Ve bilgi sadece bizim bildiğimiz değil bilgiyi çoğu za-
man yanlış anlıyoruz. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? 
Tabi bir değil, çünkü Kuran indiğinde okuma yazmayı 
Kureyşli’ler biliyordu. O zaman onların mı üstün oldu-
ğunu söylüyor ayet, o zaman bilgide neyi kastediyor. 
Neyi biliyoruz da biz üstün duruma geçiyoruz? Doğru 
mu bu soru?

Doğru hocam…

Üçüncüsü geleneğimizde Bacon’dan çok daha önce 
Firdevsî’nin Şehname’sinde var, “Tevânâ büved her ki 
dânâ büved / Kim bilirse güçlüdür. / Zî-dâniş-i dil pîr-i 
bernâ büved / İhtiyarın gönlü de bu bilgiden gençle-
şir güzelleşir” diyor. Şunu da temsil olarak anlatayım: 
İnsan zihni genellikle küreye benzetilir -bu genellikle 
klasik bir benzetme- kürenin iç hacmi bilgi muhteva-
mız, kürenin dış yüzeyi bilinmeyenle olan temasımız. 
Eğer küre küçükse bilinmeyenle temasımız küçüktür. 
Bir nokta biliyorsan, bir nokta biliyorsun demektir. 
Ama küre şu ev, bu oda kadar olmuşsa; bir dünya ka-
dar olmuşsa diyelim sözün gelişi, bilinmeyenle tema-
sınız da dünya kadardır. O bakımdan bizim geleneksel 
ulemanın/eslâfın dilinde “Küllü cahilin cesurun / cahil 
cesur olur”. Çünkü bir şey biliyor ve her şeyi bildiğini 
zannediyor. Oysa bildikçe daha çok şey bilmediğimiz 
ortaya çıkıyor. Ve bu, insana tat da veriyor, lezzet de. 
Dolayısıyla heyecan kaybolmuyor.

Teşekkür ediyoruz.

Not: Röportajın tamamına fikirvesanat.org adresi-
mizden ulaşabilirsiniz.

İnsanların çok büyük ölçüde bilgiyi araçsal olarak kullandıklarını görüyorum. Oysa bilgi, başlı 
başına bir değerdir. Ayeti de öyle anlamak gerektiğine inanıyorum. Neyi biliyoruz da biz üstün 
duruma geçiyoruz?
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        Her geçen gün biraz daha gelişip zenginleşen 
dijital teknolojiler her alanda olduğu gibi akademik 
çalışmaların da vazgeçilmezi haline gelmiş ve araştır-
macıların çalışma ve bilimsel yayın alışkanlıklarını kısa 
sürede değiştirerek üretkenlik kapasitelerini artırmış-
tır. İnsan ve toplum bilimleri söz konusu olduğunda 

“Dijital İnsani Bilimler” (Digital Humanities) başlığı al-
tında toplanan ve çeşitli dijital yöntem ve araçlar kul-
lanılarak ortaya konulan çalışmalar toplum bilimlerini 
bir süredir içinde bulunduğu ifade edilen açmazdan 
kurtaracak niteliktedir. Dijital bir dünyaya doğan yeni 
neslin sosyal bilimlere ilgi duymasını sağlama potansi-
yeline de sahip olan bu yeni yaklaşım, dünyanın birçok 
ülkesindeki önde gelen eğitim ve araştırma merkezle-
rinde artık başlı başına bir bilim ve uğraş alanı olarak 
kabul edilmekte, bu alanla ilgili ilmi dernek ve toplu-
luklar kurulmakta ve düzenlenen yüzlerce akademik 
etkinliğin yanı sıra birçok süreli yayın projesi de hayata 
geçirilmektedir. “Alliance of Digital Humanities Orga-
nizations” (Dijital İnsan Bilimleri Kuruluşları İttifakı) 
gibi çatı kuruluşlar ve Digital Humanities Quarterly, 
DSH, Digital Studies ve International Journal of Digital 
Humanities gibi dergiler sayesinde alandaki gelişme-
lerden haberdar olmak mümkündür.

Her ne kadar ülkemizde henüz bir Dijital İnsani Bi-
limler Merkezi kurulmamış olsa da, farklı kurum ve 
kuruluşlar tarafından Osmanlı İmparatorluğu ve Tür-
kiye odaklı birçok dijital insani bilim projesinin hayata 
geçirildiğini görmekteyiz. Princeton Üniversitesi ta-
rafından desteklenen OpenOttoman Portal (openot-
toman.org) web sitesini ziyaret edenler, söz konusu 
projelerin birçoğu hakkında bilgi edinebilirler. Burada 
asıl gündeme getirmek istediğimiz girişim Avrupa Bir-
liği tarafından desteklenen Transkribus (transkribus.
eu) başlıklı otomatik metin tanımlama projesidir. Açık 
kaynak kodlu bir yazılıma sahip olan bu uluslararası 
projede Osmanlı Türkçesinde yazılmış farklı tür ve şe-
killerdeki el yazması metinlerin de taranabilir hale ge-
tirilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir. 2020 
Aralık ayında Viyana Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü 
(Institut für Orientalistik) tarafından düzenlenecek 
bir çalıştayda girişimin ilk çıktıları ilgililerle paylaşıla-
cak ve yazılımın geliştirilmesi yönünde yeni adımlar 
atılacaktır. Yazma eserler ve arşiv belgeleri gibi temel 
Osmanlı kaynaklarıyla çalışan araştırmacılar, çalışma-
larını kolaylaştıracak ve hızlandıracak bu projenin ta-
mamlanması ve yazılımın kullanılabilir hale gelmesini 
dört gözle beklemektedirler.

Dijital dönüşüm, 2019-2023 dönemini kapsayan On 
Birinci Kalkınma Planıʼnın önemli bir maddesi. 2018 
yılı Temmuz ayında kurulan Cumhurbaşkanlığı Dijital 
Dönüşüm Ofisiʼnin öncülük ve koordinasyonunda yü-
rütülen dijitalleştirme çalışmalarına sosyal bilimcilerin 
de araştırmalarını dijital ortamlara taşıyarak destek 
vermesi ve yeni nesil akademisyenleri bu araç ve im-
kânlarla donatması bir zarurettir. Yakın zamanda Har-
vard başta olmak üzere birçok üniversitede tamam-
lanan dijital insani bilim projeleri, araştırma ve yayın 
geleneğinin önemli bir dönüşüme uğradığını; tez, ma-
kale ve kitap gibi akademik üretimin temel/geleneksel 
çıktılarının artık dijital projelere doğru evirildiğini gös-
termektedir. Henüz vakit var iken özgün yaklaşımlarla 
ortaya konulacak olan yeni projeler ülkemizi insanlık 
tarihindeki bu yeni devrimin aktif unsurlarından biri 
haline getirecektir.

İnsan ve Toplum İnsan ve Toplum 
Bilimlerinde Bilimlerinde 

Dijital DevrimDijital Devrim

YORUM
M. Fatih Çalışırm.fatihcalisir@gmail.com
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       Korona süreci, çöküş süreci pek çok açıdan ve pek 

çok alanda: Bildik eğitim sistemler ve biçimleri çöktü. 

Korona-egemen dünyada insanlar birbirine temas et-

meden, birbirinden uzak durarak sağlıklı bir hayat (!) 

yaşayabilecekleri için doğrudan, birebir, yüz yüze, göz 

göze, gönül gönüle temasa dayanan eğitim sistemi 

veya biçimi bir anda tarih oldu.  Eğitimde dünya ölçe-

ğinde büyük bir kriz yaşanıyor... 

Sosyal, zihnî, manevî temasa dayanan sosyal hayat-

ta bir kriz yaşanıyor. Yine eşyayla ve insanla temasla 

gerçekleştirilen, yürüyen iktisadî hayatta büyük bir 

küresel krizin ayak sesleri hissediliyor...

Çocuklarımızın da, Öğretmenlerimizin de Öğret-

menleri Sosyal Medya!

Hayat medyalar üzerinden yürüyor. Araçlarla ve araç-

lar üzerinden. Araçların mutlak hükümranlığını ilan et-

tiği bir hayat, insanın ve insanî davranış, duyuş, temas 

biçimlerinin aradan çekildiği hayat, hayat değil, bayat-

lamış, çölleşmiş bir durum sadece.

Korona sürecinden sonra artık hayat tam anlamıyla 

eskisi gibi olmayacak. Kaldı ki, eski hayatın da matah 

bir tarafı yoktu, korona sürecini hazırlamıştı popüler, 

vulger, pornografik kültürü yegâne zevk, beğeni ve 

hayat tarzı derekesine indirgeyerek...

Burada esas itibariyle eğitim meselesi üzerinde dur-

mak istiyorum. Buraya kadar yazdıklarımda da, bun-

dan sonra yazacaklarımda da eğitim sorunu faslında 

şunu söylemeye çalışacağım: Eğitim sorununu, sade-

ce eğitim meseleleri üzerinde yoğunlaşarak çözeme-

yiz. Kültür dünyasını ve medya rejimini, özellikle de 

hayatımıza davetsizce dalıveren, bizi esir hâline geti-

ren sosyal medyayı da işin içine dâhil ederek eğitim 

sorunu üzerinde kafa yoramazsak, eğitimin kangrene 

dönüşen sorunlarını asla çözümleyemeyiz.

Sadece şu kadarını söyleyerek yazıya giriş yapmak 

istiyorum: Sosyal medya çağında, eğitim kurumları 

izafileşmeye başladı. Artık çocuklarımızın zihin, ruh ve 

davranış dünyalarını şekillendiren öğretmenleri, okul-

lardaki öğretmenleri değil, a-sosyal medya! 

Daha da vahimi, sadece çocuklarımız için geçerli değil 

bu ürpertici gerçek. Öğretmenlerimizin öğretmenleri 

de ceplerinde veya ellerinde taşıdıkları telefonlarla 

daldıkları, her zaman girip çıktıkları, aslında hayatla-

rının azımsanamayacak bir bölümünü orada yaşadık-

ları ve hayatlarının orada yaşamadıkları bölümünü de 

oradan aldıkları mesajlarla, verilerle, görüntülerle ve-

saire şekillendirdikleri a-sosyal medyalar!

Haklar Rejimi Demokrasinin Bitişi, Hazlar Rejimi 

Dromokrasinin Pirus Zaferi!

Şimdi meseleye en başından giriş yapmaya çalışayım...

EĞİTİM, KÜLTÜR VE MEDYADA
ZİHNİYET DEVRİMİ OLMADAN ASLÂ!

YORUM
Yusuf Kaplan yenisafakwriter

EYLÜL 122020



Okumayan bir toplumuz. Ama genç kuşaklar arasında 

çok parlak insanlar var. Okumak istiyorlar ama neyi, 

nasıl ve niçin okumaları gerektiğini bilmiyorlar. Bu ko-

nuda yol fenerlerine ihtiyaçları var.

Batı uygarlığı, Sokrates’ten Aristo’ya, Descartes’tan 

Kant’a ve Hegel’e kadar yalnızca bilme üzerinde yo-

ğunlaştı; bilgi, zamanla enformasyona ve veri’ye dö-

nüştü. Dünya üzerinde hegemonya kurmanın araçları 

olup çıktı.

Sonuçta, bilgeliğin ve Hikmet’in izleri silindi.Bilgelik-

ten kopuk bir bilgi, kaçınılmaz olarak kör bilinç üretti; 

bu da, insanı linç etti.

Bir de buna görsel kültür eklenince, insan zihnini de 

yitirdi, düşünme melekeleri büsbütün “pornografi”ye 

kurban gitti; pornografi’ye yani insanın düşünme ve 

duyma melekelerini iptal eden ayartının kölesi hâline 

getiren çağın algı operasyonlarını meşrûlaştırma me-

kanizmasına.

Görsel kültür, görüntüyü gerçek katına yükseltti, algı-

yı kutsayarak yazılı kültürü izafileştirdi,  aklı çarmıha 

gerdi, insanları her tür algı operasyonun nesnesi hâ-

line getirdi.

Görsel kültür, medyayı, yazılı kültürün yerine yerleş-

tirdi. Böylelikle bildik klasik sömürgecilik biçimini sona 

erdirdi, insanın duygu, düşünce ve zevklerini dönüştü-

rerek zihnî sömürgecilik biçimini üretti. Artık zihinle-

rimiz işgal ediliyor önce, topraklarımızdan önce zihin-

lerimize saldırılıyor. Görselliğin hükümranlığı sadece 

medyada değil kültür hayatında da temel yönlendirici 

aktörün görsellik, görsel kültür olmasına yol açıyor. 

Modernliğin haklar rejimi demokrasinin yerini, post-

modernliğin hazlar rejimi dromokrasi alıyor böylelikle.

Kültür, sadece ayartı ve hazza indirgenince, yüksek 

kültür ve derinlik anlamını ve yerini yitiriyor, ayartıcı 

vulger popüler kültür  ve yüzeysellik hükümranlığını 

ilan ediyor postmodern dromokratik rejimde! İnsan 

çölleşiyor...

Yarı-insan yarı-makina posthuman bir tür, robotlaşan 

bir yaratık “siborg” (cyborg) insanın yerine yerleşiyor.

Oysa insanın meselesi, dolayısıyla eğitim çabası, sade-

ce bilgilenmeye, sadece görüntüye, görselliğe, sadece 

veri’ye veya “verizm”e indirgenemez. 

Mesele, bilmek değil; görmek, ayartmak / ayartılmak 

da değil elbette ki. Mesele, olmak; kişinin bu dünyayı 

ve kendini aşması, aşkınlaşabilmesi...

Eğitimde, kültürde, medyada, gençlikte ve şehircilik-

te medeniyet dinamiklerimiz doğrultusunda devrim 

niteliğinde adımlar atmazsak geleceğimizi teminat 

altına alamayız.

Zihniyet devrimi’nden söz ediyorum aslında. Zihniyet 

devrimleri, maddî atılımlardan ziyade ruh atılımlarıdır.

Önümüzdeki süreçte yoğunlaşmamız gereken asıl 

mesele bu olmalı. 

Kriz Zamanlarında da, İnşa Zamanlarında da Ma-

nevî Güç Kilit Rol Oynar.

Tarihte insanlığın önünü açan, köklü, kalıcı büyük atı-

lımlar maddî atılımlar değil, manevî atılımlardır.

Manevî atılım, derinlerde köksalar; bütün maddî atı-

lımlara aşı yapar, ruh katar; derinliğiyle orantılı olarak 

da zamanı-mekânı aşar...

Burada unutulmaması gereken hayatî nokta şu: Bir 

medeniyet hamlesinin kaynağı da, medeniyetin za-

man zaman yaşayabileceği büyük krizleri aşabilmesi-

nin kaynağı da işte bu manevî güç, manevî kaynaktır.

Mânâ kelimesi ile manevî kelimesi aynı köke aittir, 

aynı kök’ten gelir ve bizi de aynı kök’e yönlendirir.

Manevî güç’ten sözederken, bir toplumun, dolayısıyla 

o toplumun ait olduğu medeniyetin bütün zihin, fikir 

ve sanat, ilim, irfan ve hikmet yolculuklarını ve dün-

yasını ihata eden, besleyen, yeşerten derûnî bir mu-

hit’ten (bir tür habitus’tan) ve zihniyet haritasını işaret, 

ifade ve inşa eden çok katmanlı bir kaynak’tan söze-

diyorum. Başka bir ifadeyle manevî güç, atılım yap-

masını mümkün kılan zihniyet ve maarif devrimlerinin 

hayata geçirilmesini sağlayan yegâne varoluş şartıdır.

Sözün özü, bir toplumun, dolayısıyla o toplumun 

mensup olduğu medeniyetin ruhudur, ruh atılımları-

nın kaynağıdır manevî güç.

Öte yandan, özelde bir toplum, genelde bir medeniyet, 

kriz yaşadığı zamanlarda krizin anlaşılmasını, anlam-

landırılmasını ve aşılmasını sağlayacak hayat bahşedi-

ci su, işte bu manevî kaynaktan fışkırır yine. Manevî 

güçlerini yitiren toplumlar, maddî bakımdan ne kadar 

güçlenirlerse güçlensinler, son tahlilde, varlıklarını bile 

sürdürmekte zorlanırlar.

Bir toplumda maddî atılımlar, manevî atılımların önü-

ne geçerse, o toplum önce yanıltıcı, ayartıcı bir zafer 

sarhoşluğu yaşar, sonra yalpalar, maddî güç manevî 

gücü ıskalar, yok sayar ve yutar...

Manevî Güç Olmadan Aslâ!

Manevî güç, bir medeniyetin yaratıcı ruhunu, dolayı-

sıyla dikey eksenini oluşturur. Maddî güçse, kurucu 

iradesini, dolayısıyla yatay eksenini.

Maddî gücün sunacağı kurucu iradenin kaynağı da 

manevî güç’tür.

Maddî gücünüz ne kadar büyük olursa olsun eğer 

sözünü ettiğim derinlikte bir manevî gücünüz yoksa, 

maddî güç en güçlü olduğu, zirve noktasına ulaştığı 

zamanda, bir medeniyet, bir kriz anında, içerden çöker 

paldır küldür...

Maddî gücü var eden dinamikler, aynı zamanda yerle 

bir ederek yok eden dinamitlere dönüşür. Bu kaçınıl-

mazdır. Maddî güç, azmanlaştırır ve adeta bir Fran-

kenstein gibi kendisini var eden gücü vurur, ilk kriz 

ânında.

Manevî gücü yetersiz olan bir medeniyet ruhsuzdur 

ve azmanlaşarak yok olmaktan kurtulamaz.

Maddî gücü yetersiz olan bir medeniyetse kalıpsızdır 

ve bir türlü kurucu iradeye kavuşamaz, yalpalar, bir 

türlü ayağa kalkamaz, toparlanamaz ve büyük hamle 

yapamaz.

Bir Medeniyetin Med Ve Cezir Hâlleri...

Bir medeniyet, manevî güçle maddî gücün med-ce-

zir’inden doğar.

Manevî güç, bir medeniyetin med hâlidir; maddî güç-

se cezir hâli.

Bir medeniyet manevî güçle gelir (med hâli); yeşerir. 

Maddî güçle ise boy verir (cezir hâli).

Bütün medeniyet atılımları, önce zihinde başlar; zih-

ni ve zihniyet dünyasını inşa eder. Hayat bulur. Gelir. 

Kökleşir.

Sonra hayat olur ve kök salar, sonra da hayat sunma-

ya ve dal-budak salmaya başlar.
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Zihniyet Devriminin Anahtarı, Maarif Sistemidir.

İşte manevî gücün hayat bulmasını, kökleşmesini; 

maddî gücün manevî güçten aldığı ışıkla kök salma-

sını sağlayan zihniyet devrimi, derûnî manevî güçten, 

manevî kaynaktan beslenen maarif sisteminin inşa-

sıyla imkân dâhiline girer. Maarif sistemi, ilim, irfan ve 

hikmet yolculuklarının güzergâhlarını belirler, yapıtaş-

larını döşer. 

Bütün büyük medeniyet atılımları zihniyet atılımla-

rıdır. Bütün zihniyet atılımlarının anahtarı da maarif 

sistemidir. Greklerde de, Çin, Hint medeniyetlerinde 

de, modern Batı uygarlığı tecrübesinde de, İslâm me-

deniyetinin yaptığı atılımların gerisinde de hep bilim, 

düşünce, sanat, siyaset, iktisat ve ahlâk yolculuklarını 

mümkün kılan zihniyet devrimlerine imkân tanıyan 

maarif atılımlarıdır.

Medrese ve tekke, İslâm medeniyetinin, özellikle de 

medreseden beslenen Batı’da ise üniversite, Batı uy-

garlığının atılım yapmasını sağlayan zihniyet devrim-

lerinin kaynaklarıdır.

Biz, yeniden tarihte bir varlık göstereceksek, tarihin 

yapılmasında belirleyici roller üstleneceksek, manevî 

güçten beslenecek ve maddî gücü besleyip harekete 

geçirecek köklü bir zihniyet devrimi gerçekleştirmek, 

bunun için de güçlü bir maarif sistemi geliştirmek zo-

rundayız. Bunun başka yolu yok.

Bizim manevî gücümüzün ve kaynağımızın meyvesi 

medrese ve tekkenin özünü özümseyerek Batı’daki 

üniversiteden de beslenecek kendi maarif sistemimizi 

inşa edemediğimiz sürece, attığımız maddî atılımların 

toplumun sekülerleşme / dünyevîleşme katsayısını 

artırarak, ruhsuzlaştırarak sonuçta bizi vuracağını aslâ 

unutmayalım, aslâ!

O Yüzden Zihniyet Devrimi Olmadan Aslâ Diyo-

rum.

Zihniyet devriminin gerçekleşmesi için de düşünce, 

sanat, siyaset, ahlâk, estetik, medya gibi bütün alan-

lardaki faaliyetleri besleyecek maarif devrimi olmadan 

da aslâ diyorum. Bu kapsamlı, kucaklayıcı maarif an-

layışı, bildiğimiz sadece kuru bilgilendirmeye dayalı 

modern eğitim anlayışından da, görüntünün egemen 

olduğu, insanın duyma ve düşünme meleklerini algı 

operasyonlarıyla iptal ve idam eden postmodern 

dromokratik vulger medya ve kültüre dayanan görsel, 

işitsel, medyatik eğitim anlayışından da farklı bir eği-

tim anlayışı olacak.

İnsanı hakikati, hayatı ve kendini bilme, kendini bul-

ma, kendi olma, dahası kendini aşarak başka insanlara, 

başka çağlara ve başka çağrılara ulaşma yolculuğuna 

çıkaran kanatlandırıcı bir maarif anlayışı bu.

Aynı anda, akla, kalbe ve ruha hitap eden; aynı anda 

aklı, kalbi ve ruhu harekete geçiren bu maarif anlayışı, 

hayatın her alanını hakikat medeniyetinin ilkeleriyle 

ve ölçüleriyle yeniden inşa edecek esaslı bir zihniyet 

devrimi ve dolayısıyla medeniyet yolculuğuyla gerçe-

ğe dönüştürülebilir.

O yüzden, insanı silkeleyip kendine getirecek, insan-

ca bir dünyanın tohumlarını ekecek bu köklü zihniyet 

devrimi olmadan aslâ, diyorum.
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     Ahmet Mithat Efendi’nin oğluna verdiği meşhur 
tavsiyeyi muhtelif yerlerde duymuş olabiliriz. Mithat 
Efendi oğluna hitap ederken, “oğlum, biz yaşadığımız 
çağ itibariyle çok çok fazla şeyden azar azar bilmek 
mecburiyetindeyiz. Siz ise ileride bir tek şeyi çok iyi 
bilmek durumunda kalacaksınız.” diye özetleyebile-
ceğimiz bu öğüt kayda değer bir öngörüdür şüphesiz. 
Bilimin geldiği noktada artık çok fazla alanda geniş bir 
bilgi birikimine sahip olmak adeta imkânsız görünüyor 
diyebiliriz.

Çağdaş bilim dünyasının ruhu Mithat Efendi’nin yuka-
rıdaki öngörüsünün somut tezahürlerini barındırıyor. 
Zira geçtiğimiz asırların bilgeliği ile günümüz aka-
demizminin en bariz farklarından birisi uzmanlaşma, 
yani belirli bir alanın spesifik bir noktasına odaklanır-
ken bilginin farklı alanlarında var olmaktan feragat 
etme halidir. Bir “hazerfen” ile çağdaş bir bilim ada-
mını birçok açıdan birbirinden ayırabiliriz ve elbette 
kadim bilgelik donuk bir uzmanlaşmaya kıyasla insanı, 
nesneyi ve dünyayı çok daha derinden kavrayabilen 
bir seviyedir. Belirli bir konuyu, bir çağın muayyen ruh 
halini tek bir bilimin alanına havale etmekse kısmen 
körleşmektir aslında.

Başı sonu belli bir konuyu düşünelim. Örneğin bu konu 

“postmodernizm” olsun. Postmodernizm bugün ağır-
lıklı olarak felsefenin veya sosyolojinin iktidarına terk 
edilmiştir diyebiliriz. Genelde postmodernizm hak-
kında konuşanların sosyal bilimler alanından geldiğini 
görürüz ve şayet bu konuya dair bir şeyler öğrenmek 
istiyorsak gözümüzü bu alanlara dikeriz. Bauman 
veya Giddens’ın postmodern kuram üzerine söyleye-
ceklerini önemseriz. Fakat gözü sadece bir alana dik-
mek aslında başka alanlardan bakışı sakınmak demek 
değil midir? Edebiyat ne olacak örneğin? Edebiyatın 
veya kültür kuramının postmodernizm üzerine söy-
leyecekleri (hatta hâlihazırda söylemiş oldukları) yok 
mu? Bakışı biraz farklı alanlara da kaydırdığımızda 
postmodernizmin “hakikat” hakkındaki temel yargısı-
nın, 19. yüzyılın en meşhur kültür kuramcısı ve edebi-
yatçısı Oscar Wilde tarafından serd edildiğini görürüz 
oysa: “Hakikat” der Oscar Wilde, “insanın o andaki 
ruh halidir.” Postmodernitenin ruhunu, postmodern 
durumdan çok önce, bundan daha iyi ifade edebilen 
bir cümle sanıyorum 19. yüzyılda başka hiçbir düşü-
nürden sâdır olmamıştır. Dolayısıyla sosyolojik veya 
felsefî bir tartışmayı daha iyi anlamlandırmak için ba-
zen geniş bir alanda dolaşmak ufuk açıcı olabilir.
Fakat, yazının başlığına değinebileceğim konuya niha-
yet gelebilmek adına, söylenmesi gereken bir başka 
şey daha var. Farklı alanlarda geniş bir ufka sahip ol-

mak demek acaba, herhangi bir varış noktasına sahip 
olmayan bir “kitap oburluğu” demek midir? Çağımız 
niceliğin baş tacı edildiği bir çağ. Niceliğin baş tacı 
edilmesi demek niceliğin görünür kılınma vasıtalarının 
da baş tacı edilmesi demektir. Sosyal medyada dola-
şırken bazen birbiri ardına gördüğümüz ve balık istifi 
misali dizilmiş kitapların paylaşılması nicelikle kurdu-
ğumuz ilişkinin bir yüzü. Fakat önümüzde bir başka 
problem daha duruyor. Gerçekten o kitaplar ne kadar 
okunuyor olabilir? Özellikle lisans öğrenimine yeni 
başlamış öğrenciler ve esasında çoğumuz Platon’un 

“Devlet” kitabını bitirdikten sonra bir Dostoyevski 
romanına ardından da küreselleşme ile ilgili Ritzer’in 
yazdıklarına bakıyoruz ve bu böyle sürüp gidiyor. Bu 
esasında kadim dönemlerin bilgeliğinin arayışı mıdır? 
Henüz elde ettiğimiz çıktılar bize durumun öyle oldu-
ğunu söylemiyor. Daha ziyade yönünü bulamamış bir 

“kitap oburluğu” esasında bu ve insanı bir noktadan 
alıp bir başka yere taşımıyor.

Sonuç olarak dikkatsiz bir okur kitlesi yetişiyor ve bu 
oburca okuma süreci tam da Proust’un tarif ettiği 
problemin tekerrüründen ibaret oluyor: İnsanlar ki-
tapları değil kitapların içindeki kelimeleri okuyor!

YORUM
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    Bölgemizde cereyan eden durumlar, çeşit çeşit 

trajedi boyutları sergiliyor. Her sosyal-kültürel-siyasi 

alan; bir yıkım, bir hafriyat sahası gibi. Yeraltı ve ye-

rüstü iç içe geçmiş, eşitlenmişçesine kaosa daha fazla 

katkı sağlıyor. Lakin bu sözü edilen kaosun Mitlerdeki 

ya da düşüncedeki kaos / kosmos karşıtlığıyla bir il-

gisi yok. Bir kahramanla ya da savaşla da çözüleceğe 

benzemiyor. Hatta tam tersi her “kahraman” ya da 

her savaş-şiddet artarak, tırmanarak kaosa hizmet et-

mekte, onu beslediği görülmektedir. Kosmos fikrinin 

Batılı düşünce formu içinde bugün makine ve robotik 

teknolojilere bağlanması bizlerde antipati meydana 

getirse de sakince davranıldığında; kosmosun kaos-

tan, ışığın (nurun) karanlıktan (zulümden) daha iyi, 

güzel ve yararlı olduğu -özellikle bölgemiz göz önüne 

alınınca- yadsınmayacak kadar açıklık kazanır. 

Neyin kosmos neyin kaos olduğuna kim ve nasıl karar 

verecek? Yahut Yapısal Antropoloji C.L.Strauss’un id-

dia ettiği, J.Derrida’nın “Söz-merkezcilik” diye itiraz et-

tiği, zihnin ikili zıtlar üzerinden kodlanması ve olguları 

öyle okuması ne denli doğrudur? Yahut sosyal bilimler 

açısından bölgenin kaosta olduğu, kaosla tanımlan-

ması ne denli uygundur? Bu tür soruları, sorgulama-

ları artırabiliriz fakat alev alev olmuş, sistematik ola-

rak yağmaya, talana, yıkıma uğramış ve uğrayan bir 

bölgenin durumunun mükemmel olduğu da aklıselim 

insanlarca söylenemez. Tabii ki; radikal bir idealizm, 

görecelilik teorisi, perspektivizm, sembolik mantığın 

üçlü denklemi, matematikteki çoklu doğruluk teo-

remleri, fizikteki atom-altı dayanaklar, teknolojideki; 

sibernetik kombinasyonlar, yapay zeka ve olasılık te-

orileri, sanal ortam düzenekleri, sosyal bilimlerde bir 

paradigmaya dönüşen yanlışlanabilirlik ölçütü vb kri-

terlere başvurarak; aslında bölgede yıkımın olmadığı 

daha ileri giderek bölgenin de şehirlerin de savaşların 

da insanların da olmadığı iddia edilebilir. Bu da yeterli 

gelmezse başka bir ikna yolu bulunup mekanik ve ro-

botik kosmosun ne denli vahşi olduğu, kaosun insan 

için bir kurtuluş olduğu, anlatılabilir. Lakin tüm geliş-

miş bilgi yığınlarına rağmen; yıkımlardan, talanlar-

dan, savaşlardan, tecavüzlerden, felaketlerden büyük 

pay almamız aydınlanmış bilgi dağı altında kalmış bir 

dünyada halen karanlıkta kalmaktadır. Öteyandan bu 

denli relatif dayanaklar üzerinden bir o kadar düzenli, 

sistemli, ayarlı, hesaplı kitaplı kısacası kosmos ötesi bir 

hayat formu kurulabilmesi  hem teori hem de pratikte 

sürekli “radikal kosmosu” dayatılabilmesi oldukça şa-

şırtıcıdır. Burada açıkça; gösteren ile gösterilen (form/

içerik ) düzlemi arasında keskin zıtlık ve hareket, garip 

biçimde ilerlediği tespit edilebilir. Bunun yanında tüm 

gelişmiş bilgi ve teknoloji yığınlarına rağmen; vahşe-

tin keskinleşmesi fakat belirli yönlere, bölgelere ak-

tarılması da başka problemleri işaret eder. Günümüz 

açıklanırken; rasyonel aklın bir “vahşet çağı” olduğu 

da dile getirilip eleştirilmiştir fakat neden belirli bir 

dönemden sonra bu vahşetin belirli bir yerlerde (böl-

gelere, ülkelere) yoğunlaştığı ve sürekli üretildiği de 

es geçilmiştir. Bunun cevabını siyaset üstlendiğinden 

ona sormamız daha isabetli görünür. Bu nokta da kar-

maşık, paradoksal olgularla yüzleşmek gerekir. 

Konuyu siyasal düzleme taşıdıktan sonra siyasal im-
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kânlarla ilgili olarak ilerleyebiliriz. Önümüze büyük bir 

potansiyel yapı olarak İslâm İşbirliği Teşkilatı çıkabilir. 

İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT ) 57 Müslüman Ülke üyeliği-

ni sahip bir yapıdır. Bu siyasi yapının bir araya gelmiş 

olması nispeten başarı olmakla birlikte coğrafyadaki 

yıkımların arkasında bazı üye devletlerin kısmen do-

laylı kısmen dolaysız yer alması, büyük bir açmazı gös-

termektedir. Buna ilaveten; teşkilatın maddi-manevi 

yaptırımlardan mahrum olması, yıkımlar ve talanlar 

için siyaset üretilememesi, iktidar hırsının ve çıkar-

ların; şehirlere, eserlere, insanlara kara bir bulut gibi 

çökmüş olması vb. problemler karşısında bölgenin 

direnci ciddi anlamda kırılmakta, ayrıca çözümsüzlük 

noktasında büyük etken olmaktadır.  Şehirleri yıkan 

eserlerin talan edilmesine önayak olan siyaset yine 

“kurtuluş” için başvurulacak merciidir. Bu durum tam 

bir paradokstur fakat pratiği kapsaması irade koyma 

anlamında kaçınılmaz bir duraktır. 

Özellikle kültür eserlerinin yağma-talan, yok edilmesi 

problemi karşısında Ulus devletleri aşma yahut onla-

rı sınırlama konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı ya da 

benzer üst yapılardan destek alınabilir. Temel tezimiz: 

Her türlü kültür varlıklarının Ulus devlet tekelinden 

çıkarılması, maddi-manevi yaptırımlar düzeyinde ko-

runmasıdır. Her (ulus) devlet; kendi toprakları içindeki 

varlığı “babasının malı” gibi sahiplenme, onun üzerin-

de tasarrufta bulunma hakkının olduğu varsayımıyla 

hareket etmektedir. Ayrıca bölgedeki her (ulus) devlet, 

kendi iktidarı ve çıkarları için canlı cansız tüm varlıkları 

kendi aracının bir parçası haline kolaylıkla getirebil-

mektedir. Böylelikle insanların toplu katledilmesinden 

başlayarak ne denli tarihsel ve kültürel bir miras olsa 

da şehirlerin, mimarinin, eserlerin yok olması, tahrip 

edilmesi, siyasetin hedefleri açısından küçük bir ayrın-

tıya indirgenir.

Büyük felaketler karşısında iyice küçülen şehirler, kül-

türel eserler kısacası maddi ve manevi miras, coğraf-

yanın daha hızlı düşünsel kodlarının yıkılmasını da ko-

laylaştırıyor. İlginç bir biçimde mekânın ve düşüncenin 

dolaylı fakat derin ilişkisi çözülmeye yüz tutuyor. Ge-

nelde “kültürel miras” denilen şey, siyasetin çok sevdi-

ği bir malzeme olan Tarih ve (toplumsal, ırksal) Kimlik 

üzerinden tartışılıp kullanılır. Kitle manipülasyonu, 

“bir ulus yaratmak”, ırk bilinci vb. toplumsal psikolojiyi 

harekete geçiren unsurlara dayanak ve araç yapılan 

“kültürel miras” belki en çok bu bölgede yıkıcı bir güce 

dönüştürülür. İslâm Medeniyetinden her fırsatta bah-

sedenlerin devletlerin âlî menfaatleri için hemencecik 

feda edilmesi, artık alıştığımız şeylerden. 

UNESCO’yu tartışmaya açmak her boyutuyla değer-

lendirmek ve bölgedeki işlevselliğini tekrar gözden 

geçirmek gerekir. Belki bunun için çok geç olduğu 

düşünülebilir. Çünkü ortada neredeyse korunabilecek 

kültür değerleri de şehirler de kalmadı. Bölge ülkele-

rinin UNESCO’dan farklı bir yapılanmayla Ulus dev-

letlere maddi ve manevi yaptırımlar uygulayabilecek 

yeni bir düşünceye, idrake, anlayışa, kavrayışa, belle-

ğe, hafızaya ve mümkünse çok hızlı harekete ihtiyacı 

var. Talancılar-yağmacılar-kundakçılar-sömürgeciler 

arasında sıkışmış bir mekân; içinde yaşayanları da 

kendine katarak yok olur. Tarihin açık verileri bu işle-

rin bir hikâye (masal) olmadığını ve hikâye (masal) gibi 

yürümediğini çoktandır gösterir. 
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         “Kim ne derse desin, önümüze hangi engel çıkarsa 

çıksın, bu ateş sönmeyecek, bu dava ölmeyecek, Ser-

dengeçti yolundan dönmeyecektir.” 

Asıl adı Osman Zeki Yüksel’dir. Mayıs 1917’de Akseki’de 

doğar. Eğitim hayatının ilk yıllarını burada tamamla-

dıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesine girer. Buradaki öğrenciliği sırasında, karış-

tığı bir olay dolayısıyla Nihal Atsız ve Alparslan Türkeş 

ile birlikte bir süre hapis yatar. Hapisten sonra aynı 

fakülteye devam etmek için yaptığı başvuru redde-

dilince dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’e 

“yüksek makamın alçak vekiline” diye başlayan o meş-

hur yazısını yazar ve yeniden hapse girer.

1965’de Adalet Partisi’nde bir dönem maceralı bir şe-

kilde Antalya milletvekilliği yapar. Akrabası sayılan 

İsmet hanım ile evlenir bu süreçte. Bir erkek çocukları 

olur. Fakat 2 yaşında iken vefat eder. “Bu dünyada iki 

İsmet’ten çok çektim, biri siyasi anlamda bize kan kus-

turan İsmet İnönü, diğeri eşim İsmet” diyerek latife 

yapar. Serdengeçti’nin hayatı hep mücadele ile geçer, 

kimseden ve hiçbirşeyden korkmaz. Sesi gür, fikri hür-

dür.

Mizahi bir konuşma ve yazı üslubu vardır. Bahsettiği 

tüm o ciddi meselelerin satır aralarına hoş latifeler ve 

dokundurmalar serpiştirir. Bab-ı Ali’de matbaacılar-

dan yediği kazıklardan sonra, oraya Bab-ı Adi adını 

yakıştırır. Sempatik, kibar ve cesur olduğunu söylüyor 

yakın çevresi. Şahsiyetini oluşturan bir çok güzel has-

leti kuşkusuz içinde bulunduğu iklimden almaktadır. 

Aynı zamanda şairdir:

“…

Ey bir karış yer için dağ gibi can verenler,

Ey bu yollardan her gün geçen kara trenler,

Durun, susun, dinleyin..

Burada her bir zerre nabız gibi atıyor,

Sakarya ufukları kıpkızıl, gün batıyor.”

(Sakarya Türküsü’nden)

Şiirlerinde mesaj kaygısı taşır mı, tartışılır. Nihayetin-

de Serdengeçti gibi kişiler hayatlarını belli bir ideoloji, 

ülkü çerçevesinde yaşamışlardır. Mesaj kaygısını da 

öyle görmek lazım. Öğretici olmayı amaçlar ve edebi-

yatı bu gayesi için bir vasıta olarak görür. Şiirleri coş-

kuludur, serttir. Cesur duruşuna, şecaatine, aksiyoner-

liğine, muzipliğine ve hicivli haline ek olarak fikri yönü 

kuvvetli biridir. Hacmi küçük ama etkisi büyük eserler 

kaleme almıştır: Mabedsiz Şehir, Bu Millet Neden Ağ-

lar, Bir Nesli Nasıl Mahvettiler, Ayasofya Davası, Gü-

lünç Hakikatler vd.

Her Yazı İçin Bir Dava

Tek sayı çıkarabildiği Bağrıyanık isimli mizah dergisi 

yasak yayın kapsamına alınarak engellenir. Ardından 

33 sayı çıkacak olan meşhur Serdengeçti Mecmuası’nı 

yayımlar. Her bir sayısı binlerce basılır, fazlaca talep 

görür, ciddi tesir bıkrakır. Neredeyse her yazısı için ayrı 

bir dava açılır. Çünkü Serdengeçti lafını hiç esirgemez. 

Bir defasında yine Hasan Ali Yücel için, “evet, ağzının 

sağ yanıyla Kur’an okuyan, sol yanıyla kızıl ıslıklar ça-

lan bakan sensin” demiştir.

Milletvekilliği sırasında kravat takmaması ile meşhur-

dur. Uyarı cezası alır, uyarıları dikkate almayınca genel 

kurula girişi yasaklanır. Bu kez beline bağladığı kravat 

ile içeri girer. Yakasına takması gerektiğini söyleyenle-

re ise “kanunda nereye takılacağı belli değil, istediğim 

gibi takarım” der.

Nefsimizi Sildik, Kendimizi Bildik

Bir yazısında şöyle diyecektir: “Çünkü bizim davamız, 

Allah davası, millet davası, vatan davasıdır. Bu mu-

kaddes dava karşısında biz, nefsimizi sildik, kendimi-

zi bildik… Sinmedik, yılmadık, ölmedik. Çünkü O’na 

güveniyoruz. Hiç ölmeyene, hiç solmayana, eşi nazir 

Sesi Gür,
Fikri Hür
Osman Yüksel
Serdengeçti
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olmayana gönül verdik… Kim ne derse desin, önümü-

ze hangi engel çıkarsa çıksın, bu ateş sönmeyecek, bu 

dava ölmeyecek, Serdengeçti yolundan dönmeyecek.”

Hapishaneye “evim” diyen bir adamdan bahsediyoruz. 

Serdengeçti’nin avukatlığını yapan ve dava arkadaşı 

olan Süleyman Arif Emre (daha sonraları Milli Görüş 

partilerinde yer alacaktır) şöyle diyor: “Osman, yazdı-

ğın yazıları neşredilmeden önce bana göster, göster ki 

zararsız hale getirerek yazalım da başın belaya girme-

sin, derdim. Ne mümkün, özellikle benden, namah-

remden kaçınır gibi yazdıklarını gizlerdi. Ben ancak 

mahkemeden açılan dava için celpname veya tutukla-

ma müzekkeresi geldikten sonra işe vakıf olabilirdim.”

Dikili Bir Tek Ağacı Olmadı

Kendisi ile çokça görüştüğünü ifade eden Kadir Mı-

sıroğlu, O’nun kendi nefsine karşı cimri, başkalarına 

karşı cömert olduğunu anlatır. “Akaidi sağlam idi ve 

çok cesurdu. Dükkanında yatar kalkar, basit yaşar, ar-

tırdıkları ile talebe okuturdu. Sahip olduğu bir iki daire-

yi de edebiyat vakfına hediye etti. Dünyada dikili ağacı 

olmadan giden, mert bir adamdı. Serdengeçti ismini 

hakeden biri idi, mücahitti.”

Yakın dostlarından Hüseyin Üzmez, namazda secdeleri 

çok sevdiğinden, çok defa hıçkırarak doğrulduğundan 

söz eder. Bir gün şöyle dediğini aktarır: “Müslüman-

lar bu kadar zulüm görmeseydi, bu kadar ezilmeseydi, 

belki de ben hiç mücadele hayatına atılmazdım.

Kalemi Kılıç İdi

Bir de Yavuz Bülen Bakiler’den dinleyelim: “Osman 

Yüksel… Bütün akımların karşısındaydı. Tembelliğe, 

geriliğe, kültür emperyalizmine, her türlü dikta heves-

lilere, taklitçiliğe başkaldırırdı. O, Anadolu’muzun yerli 

sesidir. Bir Yörük kilimi kadar renkli, çarpıcı ve heyecan 

verici bir ses… Onun kalemi bir kılıçtı, bir fikir savaşının 

en ön saflarında bulunuyordu.”

66 yıllık hayatının büyük bir kısmı, akıl almaz müca-

delerle geçen, hapishaneleri mesken tutan, bildiğini 

savunmaktan çekinmeyen bir kişiliği vardır Serden-

geçti’nin. Yasak, kural, baskı, amir tanımayan bir ya-

pıya sahiptir. Yakalandığı Parkinson hastalığından 

kurtulamayarak 10 Kasım 1983’te Ankara’da Hakk’ın 

rahmetine kavuşur. Allah rahmet etsin.
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         Seyyid Ahmed Arvasî, (Allah ona rahmet eylesin) 

Rabbinin ona bağışladığı ömrü, bu güzîde toprakla-

rın; ilim, iman, hakikat ve aksiyon gibi gerçeklerinin 

en çok akamete uğradığı zamanlarda palazlandır-

mak, fikir cephesinde büsbütün yer almak için sarf 

etti. Verdiği derslerle, yazdığı kitaplarla ve köşe ya-

zılarıyla daima; insanın karakter inşasını, cemiyetin 

sorunlarını ve çözüm yollarını teşhis ve tedavi edici 

fikirler sunmuştur.

Türk İslam Ülküsü gibi üç ciltlik çok kıymetli bir eser 

kaleme almış, bu eserlerinde de diğerlerinde oldu-

ğu gibi, gençlik, aile, toplum, ekonomi, kadın ve ilim 

gibi çok geniş bir alanda fikirlerini beyan etmiştir. 

Yılbaşı gecesi aşırılık yaparak eğlenen bir grup genci 

gördüğünde, ona dair bir yazıya başlarken daktilo-

sunun başında Hakk’a yürüdüğü söylenir.

Arvasî Hocanın, kendini tanımlarken kullandığı şu 

cümleler kendisinin çilekeş bir ömrü olduğunun en 

net ifadeleridir; “Beni yakından tanıyanlar, bütün 

hayatımı ve çalışmalarımı Türk-İslâm Ülküsü’ne 

vakfettiğimi elbette bilirler. Beni bu mukaddes 

yoldan döndürmek için ne oyunlara ne tertiplere 

ve ne kahpeliklere maruz bırakıldığımı bir Allah 

bilir bir ben”. Aynı zamanda bir ömrü neye harca-

dığını anlamak için de şu cümlelerine yer verebiliriz; 

“Kesin olarak iman etmişimdir ki, Müslüman Türk 

milleti ve onun devleti güçlüyse İslâm dünyası da 

güçlüdür”.  İşte bir ömrü milletine hizmet etmenin 

en makbul ve makul yollarını arayarak harcayan bu 

güzel insanı tanımanın ve anlamanın boyun borcu-

muz olduğunu ifade edebilirim.

Arvasî Hoca, köşe yazılarından bir araya gelen Has-

bihâl kitaplarının 1. cildinde çok mühim bir tanım-

lama yapıyor. Üç insan modeli ortaya koyuyor ve 

bunları “Reaksiyoner, Mukallit ve Aksiyon Ada-

mı” olarak sınıflandırıyor. Bu üç insan modelinden 

Reaksiyoner ve Mukallit için şu muhteşem tanımı 

yapıyor; “Reaksiyoner direnirken, mukallit ya-

bancıya direnirken şuursuzdur. Birincisi peşin ve 
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acele hükümlerle reddeder ve lanetler, ikincisi 

yine peşin hükümlerle kabul eder ve teslim olur. 

Reaksiyoner kendine, mukallit yabancıya hay-

randır. Yani birincisi millî ve mukaddes değerleri 

yozlaştırır, ikincisi, millî ve mukaddes değerlere 

yabancılaşmıştır”. (Hasbihâl 1, s.15)

Bugün sosyal medya münasebetiyle veya televiz-

yon programları vesilesiyle bu iki tipe rastlamak 

neredeyse her gün mümkün denilebilir. Bir yanda 

amansızca “inandığı” gerçekleri ilim ve fikir haysiye-

tinden uzak şekilde savunan, bir yanda inanmadığı 

hakikatlere cahilâne biçimde saldıran insan tipleri… 

Bir yanda reaksiyonerler, bir yanda mukallitler. Re-

aksiyonerin bizim nazarımızda zararı mukallitten 

daha fazladır. İslam hakikatleri namına reaksiyoner 

konuşanlar ne yazık ki Müslümanları topyekûn mu-

kallitlerin câhilane saldırılarına maruz bırakmakta-

dır. Sahteler asıllarına musallat olur gerçeği kendini 

göstermektedir.

Oysaki bu iki insan modelinin yanında toplumun 

ihtiyacı olan, akl-ı ve kalb-i selim insan modelidir. 

Buna da Arvasi Hoca “aksiyon adamı” sıfatını yakış-

tırıyor; “Aksiyon adamı: bu iki marazî tipten farklı 

olarak şahsiyetçidir, şuurludur, kritikçidir, tahlilci 

ve terkipçidir, istikrar ve yenileşmenin dengesi-

ni arar. Cemiyetin hem istikrar hem yenileşme-

ye muhtaç olduğunu bilir, şahsiyetini muhafaza 

eden bir dinamizm içindedir; ne mazi düşmanı, 

ne iyinin ve güzelin yanındadır. Şanlı Peygam-

berimizin: ‘İlim ve hikmet İslam’ın kaybolmuş 

malıdır, nerede bulursa alır’ ölçüsü içinde hareket 

eder.” (Hasbihâl 1, s.15)

İşte bugün en çok ihtiyacımız olan insan modeli “ak-

siyon adamı”dır. Birtakım sözde entelektüel caka 

satmak uğruna şahsiyetinden, milli ve manevi ger-

çeklerinden koşarak uzaklaşan mukallitlere, diğer 

yanda inandığı doğruyu sadece bağırarak savundu-

ğuna inanan reaksiyonerlere toplumumuzun karnı 

artık doymuştur. “Her iki taraf da tefekkürsüz, 

çilesiz, hamlesiz naralarla bir diğerini itham et-

mekte…” (Hasbihâl 1, s.15) İşte bu buhrandan çıkı-

şımızı sağlayacak gerçek kadrolar şüphesiz “aksiyon 

adamları”nın içinden çıkacaktır.
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       13 Ağustos’ta İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında “ilişkilerin tama-
men normalleşmesi”ni temel alan bir diplomatik anlaşma imzalandı. Bu açılıma kısa 
süre sonra Bahreyn de katıldı. Anlaşma kapsamında İsrail’in şimdilik Batı Şeria’daki 
topraklara yönelik işgal planlarından vazgeçeceği ilan edildi. Böylece 1979’da Mısır, 
1994’te Ürdün ve bu yıl BAE ile Bahreyn’in normalleşme anlaşması imzalamasıy-
la sayı dörde yükselmiş oldu. Aslında uzun süredir örtülü bir şekilde var olan ya-
kınlaşma sadece resmiyete döküldü. ABD Başkanı Trump, son zamanlarda Körfez 
ülkelerini kapsayan ittifak kurma çabaları için önemli yatırımlar yapmıştı. BAE ile 
Bahreyn’de düzenlenen bazı İsrail yanlısı konferanslar, Trump’ın “Yüzyılın Anlaşma-
sı” olarak ilan ettiği sözde barış planına yönelik verilen cevaplar, bu yatırımların bi-
rer işaretiydi. Bu yüzden Trump’ın çağrısına yanıt veren ve normalleşmeye öncülük 
eden ilk ülke BAE oldu.  

Teoride normalleşme, özellikle Körfez ülkeleri tarafından bir kazanç olarak lanse 
ediliyor. Bunun gerekçesi olarak da İsrail yönetiminin, Filistin’e ait olan Batı Şeri-
a’daki toprakları ilhak etme planından vazgeçme kararı sunuluyor. Zira İsrail Baş-
bakanı Netenyahu, temmuz ayının başlarında bu planına başlamak istemiş, fakat iç 
politikada yaşanan görüş ayrılıkları sebebiyle henüz gerçekleştirememişti. Pratiğe 
bakıldığında İsrail’in ilhak girişimi sadece bir plan olarak duruyor. Yani; zaten cüret 

etmemesi gereken bir adımı atmadığı için ödüllendirilen İsrail oluyor. Bu ironik tab-
lonun açığa çıkardığı bir gerçeğin altını çizmek gerekir. BAE ve Bahreyn gibi ülke-
ler, Filistin’in işgali veya işgal altındaki Filistinlilerin haklarını önemsemek bir yana; 
önemsiyor gibi yapmayı da bırakmış durumdalar.  Halbuki 2002’de İsrail’in Batı 
Şeria’daki Filistin topraklarını yeniden işgali ile başlayan ikinci intifada gerçekleşti-
ğinde, Arap Birliği ülkeleri Beyrut’ta toplanıp Arap Barış Girişimi bildirgesini duyur-
muşlardı. Bu bildiride, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin 
devletini kabul etmedikçe, İsrail ile normalleşmenin reddedileceği ilan edilmişti. 
Peki neden bugün tam tersine bir tutum söz konusu? 
Ortadoğu’da halk ayaklanmaları baş gösterdiğinde Körfez yönetimlerinin çoğu 
ortak bir sonuca vardılar. O da varlıklarına yönelik temel tehditlerin dışardan de-
ğil içerden olduğu yönündeydi. Buna karar verdiklerinde İsrail ile yakınlaşmanın 
tohumları da ekilmeye başlamıştı. Normalleşmeyi tamamen Arap Baharı’na bağ-
lamak doğru olmasa da bölgedeki rejimlerin bu ayaklanmaları yorumlama şekille-
rine bakmak önemlidir. Çünkü Arap Baharı, otoriter rejimlerin varlıklarını korumada 
İsrail ile ortak tehdit ve çıkarları gün yüzüne çıkarmıştır. Her iki taraf da İran’ın ciddi 
bir güvenlik tehdit olduğunu; İslamcı hareketlerin önemli bir düşman olduğunu ve 
demokratikleşme taleplerinin bölgesel statüko açısından tehlikeli olduğuna karar 
verdiler. BAE’nin  bölgesel düzeyde ulusal güvenlik önceliğinin sadece İran olmadığı 
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anlaşılıyor. Son zamanlarda kendi iç istikrarına yönelik tehdit olarak Türkiye-Katar 
eksenini de ön plana çıkarmıştı. 

İsrail ile İlişkiler

BAE ve İsrail’in ilişkileri normalleştirme niyeti yıllarca sessizce büyüyen bir ilişki 
bağlamında anlaşılmalıdır. Paylaşılan siyasi, güvenlik ve ekonomik çıkarlara dayalı 
ilişkiler, BAE açısından Filistin’in işgali meselesini geride bırakıyor. BAE son yıllarda 
İsrail’in tıp, siber güvenlik ve insansız hava aracı savaş teknolojisine başvurarak ses-
sizce bir ilişki kurmuştu. Ayrıca, ABD’den F-35 uçağı tedarik etme teklifinde İsrail’in 
desteğini bekliyordu. Yıllarca ikinci pasaportlu İsrailliler ve Avrupa’daki paravan şir-
ketler Emirlikler ile iş yaparken sıkıntı yaşamadılar. Siber ve savunma teknolojisinin 
gelişimi için İsrail’den gayet memnun olan BAE’nin veliaht prensi Muhammed bin 
Zayed normalleşme ile birlikte bu çıkarların diğer alanlara da yansıyacağını umuyor.  
Veliaht Prens Yemen’deki Suudi liderliğindeki kampanyada üstlendiği rol ile hem 
ABD hem de Avrupa kamuoyundaki olumsuz imajını iyileştirmek için fırsat arayışı-
na girmişti. Bu anlaşma ile Washington’daki konumunu güçlendirirken, silahlı dron-
lar, F-35 savaş uçakları, siber güvenlik ve istihbarat araçları da dahil olmak üzere 
ABD’nin şimdiye kadar sağlamak istemediği daha gelişmiş güvenlik donanım ve 
yazılımlardan bazılarına erişim elde etmeyi amaçlıyor.

Normalleşmenin en büyük getirisi Trump adına olacaktır. Başkanlık seçiminde ye-
niden aday olurken görev süresince çok az somut başarı gösteren Trump, bunu bir 
fırsat olarak görüyor. İsrail’in bölgeye entegrasyonu sadece İsrail’in değil ABD’nin de 
yıllardır Ortadoğu politikasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Normalleşme 
ilanları ise bu politikanın resmileşmesinde önemli bir göstergedir. Beyaz Saray’da 

imzalanıp deklare edilen İbrahim Anlaşması (Abraham Accords) Trump diplomasi-
sinin bir bakıma ABD’yi bölgeye yakınlaştırma çabasına da işaret ediyor. Eğer böy-
le devam ederse ABD’nin geleneksel müttefikleri bölgedeki ittifak ilişkileri daha 
fazla şekillendirmeye çalışacaklardır. Bölgesel düzeyde, Arap ülkelerin geri kalanı 
(Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt, Sudan, Katar vb.) BAE ve Bahreyn’i takip eder-
lerse İsrail kendisini daha elverişli bir stratejik ortamda bulmuş olacak. Dolayısıyla 
“normalleşme” nin ötesine geçen bazı hususları öncesinden haber veren birer adım 
olarak da değerlendirilmektedir. Yemen, Libya, Suriye ve Irak’ta vekalet savaşları-
nın mevcut sınırlarını aşması, savaşan vekil gruplarını sayılarının artması ve küresel 
petrol piyasalarında dalgalanmalar yaşanması bunlardan bazılarıdır. 

Filistinlilere Verilen Mesaj

Bugünkü normalleşme açılımının en büyük kaybedenleri, elbette, Batı Şeria’da il-
hak planlarının, fiilen yıllardır yürürlükte olduğunu bilen Filistinlilerdir. Normalleşme 
deklare edildiğinde Filistin resmi yönetimi ve liderleri bu anlaşmayı “Kudüs, El Aksa 
ve Filistin davasına ihanet” olarak nitelendirdiler. Beyaz Saray’ın kıdemli danışmanı 
ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in açıklaması aslında Körfez ülkelerinin Filistin’in 
işgaline yaklaşımlarını özetler niteliktedir. Bahreyn ile anlaşma ilan edildikten he-
men sonra Kushner: “bu anlaşma Müslüman dünyasındaki gerilimi azaltacak ve 
insanların Filistin meselesini kendi ulusal çıkarlarından ve odaklanmaları gereken 
kendi dış politikalarından ayırmalarına izin verecek” şeklinde bir açıklama yapmıştı. 
Gerçekten de yaşanan gelişmelere bakıldığında, Körfez ülkelerin Filistin meselesini 
kendi iç/dış politika öncelikleri arasında görmedikleri açık bir şekilde görülebiliyor. 
Sonraki süreçte hangi ülke normalleşmeye katılırsa katılsın Filistinlilere şu mesaj 
veriliyor; kendi davanızda yalnız başınasınız.
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      Bilindiği gibi Gazali hakikat arayışında olan insan-

ları Kelâmcılar, Bâtınîler, Filozoflar ve Mutasavvıflar 

olmak üzere dört kategori altında toplamıştır. Kendisi 

de her bir kategoriyi o kategorinin bir mensubuymuş-

çasına araştırmış ve kendi deyişiyle “En derin sulara” 

girmekten imtina etmemiştir. Gazali en sonunda Mu-

tasavvıfların yolunu hakikat konusunda en doğru yol 

kabul etmiştir; ancak konumuz olan Gelenekçiler iti-

bariyle, burada Filozoflar hakkındaki eleştirilere özel-

likle değinmek gerekir.

Öncelikle burada Filozoflardan bahsederken, felsefe-

nin günümüzdeki haliyle değil, Aristotelesçi anlam-

daki felsefeyle ilgilenen Filozofları eleştirmiştir. Gazali, 

Filozofları eleştirdiği Tehâfütü’l-Felâsife (Filozofların 

Tutarsızlığı) isimli eseri yazmadan önce Makâsidü’l 

Felâsife (Filozofların Maksadı) isimli eserinde felsefe 

literatürünü tepeden tırnağa bildiğini göstermiştir. 

Gazali, Aristoteles’ten etkilenmiş Filozofları, üçünden 

tekfir etmek üzere toplam 20 konuda eleştirmiştir. 

Filozofların tekfir edildiği konular da Evrenin Ezeli 

Olduğu, Tanrı’nın Küllileri Bilip Cüz’ileri Bilemeyeceği 

ve Ahiret Hayatının Cismani Olmadığı Sadece Ruhani 

Olduğu yönündeki görüşleridir.

Gelenekçileri eleştirirken geleneğine sahip çıkan her 

insanı eleştirdiğim zannedilmesin. Bu yazıdaki mu-

hatabımız Gazali’yi filozofları tekfir etme konusunda 

referans kabul edip de diğer birçok konudaki ilkesini 

görmeyerek veya görmezden gelerek tutarsızlık gös-

teren gelenekçilerdir.

Gelenekçilerin tutarsızlıklarını ifşa etmeye başlama-

dan önce Gazali’nin filozofları eleştirirken yola çıktığı 

bir ilkesinden bahsetmek gerekir. Gazali, Bilim Adam-

larını  (Filozofları), dini bilimle açıklama çabalarından 

ötürü eleştirmekteydi. Ona göre Bilim ve Din kaynaklı 

bilgi birbirinden bağımsız bilme formlarıydı. Bu yüz-

den de dinin bilim tarafından açıklanamayacağı gibi, 

bilim de din tarafından açıklanamazdı. Gazali bu duru-

mun ciddiyetini, mealen “Bilimi dinle açıklama çaba-

sında olanlar, dine dinsizlerin vereceği zarardan daha 

büyük zarar verir” diyerek gözler önüne sermektedir. 

Oysaki günümüzde Gelenekçiler Gazali’nin sadece 

Meşşaî Filozoflarına yaptığı tenkitleri alıp bu ilkesini 

göz ardı ederler. Gazali günümüzde yaşayan bu tür 

insanların adeta kendi döneminde de yaşamışçasına 

dine çok ciddi zarar verdiklerini söyler. Bu insanlar din-

de bahsedilen bir fenomen olmadığı için bilim adamla-

rının güneş tutulması konusunda söylediklerini redde-

derler, fakat bizzat kendileri güneş tutulmasına şahit 

olduklarında da, ‘gördüklerine inanıp’ ateizm yolunu 

seçerler. Oysaki güneş tutulması ve ona benzeyen 

daha birçok doğa fenomeninin dinle çatışır herhangi 

bir yanı yoktur. Dinin de aslında doğa olaylarıyla ilgili 

çelişen bir yanı yoktur. Gazali, daha önce de belirttiği-

miz gibi dini bilgi ile bilimsel bilgiyi iki ayrı bilme formu 

olarak görür. Gazali belki de günümüzde adını sıkça 

duyduğumuz Anlama (Verstehen) ile Açıklama (Erkla-

ren) arasındaki ayrımı yapıyordu. Gazali’ye göre dinin 

bize öğrettiği anlama ve anlamlandırmaya yönelik bir 

şey iken, bilim ise yıllar sonra değişebilecek genel-ge-

çer, açıklayıcı bilgiler sunar.

Gazali’nin zamanında güneş tutulmasına dair yanlış 

yaklaşım sonucunda dine zarar verilirken, bugün Mo-

dern olana yönelik yanlış bir tutumla dine zarar veril-

mektedir. Dün insanlar yanlış tutumları neticesinde 

ateist olurken, bugün ise deist oluyor. 

Modernitenin güzel bir şey olduğundan bahsetmiyo-

rum, bizzat kendim moderniteyi eleştiren biri olarak 
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başka bir konuya dikkat çekme çabasındayım. Müte-

deyyin aileler çocukları doğduğunda onlara Batı’nın 

(Modernitenin) ne kadar kötü olduğunu açık veya 

örtük bir şekilde öğretir. Oysaki burada Batı’ya karşı 

takınılan tutum İslamî bir tutum değil Modernist bir 

tutumdur. Moderniteyi oluşturan temel unsurlardan 

birinin düalizm olduğunu hatırladığımızda (o halde) 

Gelenekçilerin Batı’ya yönelik tutumlarında da bir Batı 

etkisi olduğunu rahatlıkla görürüz. Batı’nın düalist an-

layışına göre iyi olan Bizizdir (Batı), Batı’nın dışında ka-

lan her şey ise kötüdür. Batı burada Batı dışı toplumla-

rı öteki olarak konumlandırmış ve bu şekilde Doğu’ya 

yönelik oluşturduğu tasavvurlar üzerinden kendini 

üstün olarak inşa etmiştir. Gelenekçiler de aynı şekil-

de Batı’yı öteki tarafta konumlandırıp, Batı’nın bütün 

‘Gâvurluğunu’, ‘Hainliğini’, ‘Düşmanlığını’ bas bas bağı-

rarak kendini iyi olarak inşa eder. 

Oysaki iyi olmak için Ötekinin kötü olması yeterli 

değildir. Hatta Ötekinin kötü olmasının benim iyi ol-

mamla hiçbir ilgisi yok. Küçüklüğünden beri gâvurun 

ve gâvura dair her şeyin ne kadar kötü olduğunu öğ-

renen çocuk bir yerden sonra güneş tutulmasına şahit 

olanlar gibi Batı’nın göze, kulağa, gönle hoş gelen ta-

rafları olduğunu fark eder, annesinin babasının öğret-

tiğini unutur fakat modernist (düalist) yaklaşıma hala 

sahip olduğu için de gâvurdan alınabilecek muhtemel 

iyi unsurları kendi değerlerini, kültürünü, dinini terk 

ederek alıp, en sonunda deist olur.

Hâlbuki, İslam’da düalizm değil tevhid inancının bir 

ürünü olan bütüncülük vardır. Müslüman, Ötekinin 

kötü olmasının kendisini otomatik olarak iyi yapma-

yacağını bilir. Kendisinin iyi olması da Ötekini zorunlu 

olarak kötü yapmayacaktır. Dahası İslam’da Ötekiler 

değil, farklılar (çokluklar) vardır, çokluklar içerisinde 

de birlik (Kesrette Vahdet) vardır. Bir insanın bizim 

gibi düşünmemesi onu kötü yapmayacağı gibi Dinden 

farklı bir bilme formu olan Bilim de dine karşı bir düş-

man değil, bir bütün olan İlimin sadece bir tarafıdır. 
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“Şiirsel olarak, insan yeryüzünde oturur.”
Hölderlin

“Şiirin amacı, bizi şiir haline sokmasıdır.”
Edgar Morin

       Şiirin merkezini insan teşkil ettiği için, insanın 
duygu ve düşünce dünyasına daima dokunur bir yanı 
vardır. Böyle demekte pek doğru olmayabilir. Yani şi-
irin sadece insanı şekillendirdiğini, insanın duygu ve 
düşünce dünyasından müteşekkil olduğunu söyle-
mek pek doğru olmayabilir. Şiir, kendi içinde bir manâ 
arayışında olan insanın aklında bambaşka bir mekân 
ve zaman idraki oluşturabilir. Bunun nihai sebebi şiir 
istidadıdır. Bu sebeple her insanda şiir yazma istida-
dı yoktur. Sadece yazmak değil, okumak ve anlamak 
da bu istidada dâhildir. Evet, şiirin merkezini insan 
teşkil ediyor -insanla alakalı olmayan bir şey şiire dâ-
hil olamaz diye söyleyemiyorum, doğayı tasvir eden 
nice şiir vardır- bu sebeple insanla alakalı olan şiirler 
daha çok yer edinebiliyor hafızada. Bu sadece merkezi 
insan olan şiirler hususunda öyle değil, düz yazıda da 
öyle olabiliyor. Kimi istidadı olanlar düz yazıda ken-
dini daha iyi anlayıp anlamlandırabiliyor. İnsanın an-
lam arayışı insanın kendi istidadına göre şekillenip o 
istidadı minvalinde ilerliyor, kendini aşikâr ediyor. Bazı 
şairler vardır ki şiiri ve insanı muntazam bir şekilde 
meczedebiliyor. Onlar için şiirin veçhesinde insan var-
dır ve insan başlı başına şerh edilmeyi bekleyen şiirdir. 
Süleyman Çobanoğlu da bu şairlerden biridir. Şiirlerin-
de insanın her veçhesine denk gelebiliyorsunuz. Şiir 
sadece insanla başlamıyor, ama insana temas eden 
her şeyi kendi içine dâhil ediyor. Tamgalar’da:

“…Bilmem, benim bildiğim
 At alevden yapılmış
 İnsansa saf yalnız.”

Şiir, insanın en saf ve en duru haliyle neş’et ediyor. En 
güzel şiir de bu sebeple en saf ve duru olan şiirdir. Saf 
şiir, basit değildir.  Alelade bir araya gelmiş sözcüklerle 
değil, itina ile seçilmiş ve hayatın içinden hayat kokan 
cümlelerle örülmüş şiirdir.  Süleyman Çobanoğlu şiir-
lerinde bu saflığı derûni manâ ile örülmüş ve bütünleş-
miş bulabiliyorsunuz. 

“Yaz, bütün binalara birden geldiği zaman 
Kanın gelişi gibi tıkalı bir damara,
Ilık bir sükûnetle sarmalanır uyuman;
Narin bir kadifeyle sarmalanır derin yara”
(Ağlamak, Şiirler Çağla)

Mekânı ve insanı birleştiren can damarı aynıdır. İnsan 
mekândadır ve mekân da insanın içinde bir yerlerde-
dir. Aynı damarda birleşen şiir, ancak bu şekilde neşv 
ü nema bulabilir. Süleyman Çobanoğlu şiirlerinde bu 
damar daima açıktır. Her şey canlıdır ve devinim ha-
lindedir;

“Bir kartal uyanır da derin bir yara konar
Kızgın günün bindiği terli bir attır ova
Sızar kanın içine, yaz kendini doğrular
Vecdini reçineler büyük tapınak doğa”

İnsan için mekân nedir? İnsan bîmekân olabilir mi? Şiir 
için mekân nedir? Ve şiir bîmekân olabilir mi?
Ne insan mekânsız olabilir ne de şiir. Ne bir canlı 
mekânsız var olabilir ne de bir şiir. Doğa’nın vecd hali 
yahut insanın doğadaki vecd hâli insan için şiir oluyor, 
şiire vesile ve mekân oluyor. Bu hâl ve mekân içerisin-
de her şey devinim hâlindedir. Sürekli bir değişim ve 
dönüşüm vardır. Tasvirler bu hâl üzere kurulmuştur. 
Birbirinden bağımsız hiç bir şey yoktur, içiçedir. Her 
şey birbirini tamamlar vaziyette kurulmuştur. Kentte 
bu tamamlamadan uzak kalmamıştır;

“Gül kenti! Bil ki ölüm gülün ta kendisidir
 Gül üstünde bu zehir yaygın ikindisidir.”

Şiirlerinde kentler de metafor olarak karşımıza çıka-
biliyor. Çünkü kentler de doğa gibi insan için mekân-
dır. İnsanlar kentler yaptılar, kentte doğdular, kentte 
büyüdüler ve kentte öldüler. Ama onları sarıp sarma-

layan mekân ise daima doğa olmuştur. Nihâi mekân 
doğa, ölüm doğada bir gül güzelliğinde. Mihenk taş-
ları öyle yerli yerinde kurulmuştur ki şiirler okurun an-
lam dünyasında çağıldıyor;

“Bir sırçadır her şiir, ağır güller taşır,
Kalın kesikler bağlar ince ibrişim bağla
Çünkü yürek yangını kirli buzla dalaşır,
Şiirler çağ’la!”

Her çağ bir şiirdir, şiir ise insana çağ olmuştur. Süley-
man Çobanoğlu çağ, zaman ve mekânla hesaplaşma 
hâlindedir ve bunu da şiirle anlayıp anlamlandırıyor. 
Çağın içinden ama çağ’a karşı hatırlayarak, hatırlata-
rak bir dik duruş sergiliyor. Çağın içinde oturarak kendi 
şiirini yaşıyor ve çağ’ı şiirleştiriyor.

 “Dünya bir kalabalık ıssızlıkmış, anladık
Kalp testisi sızmasa yanarmış bütün bütün 
Avunalım diyeymiş bu kabre nazır cümbüş”

Evet, şiirlerinde çağı şiirleştiriyor kendi anlam dünya-
sında ama o çağ’da şiir insanları birleştirmiyor. Sadece 
insanların idrâk etmesine, anlamasına yardımcı oluyor. 
Sürekli anlamak, anlamlandırmak diyoruz; ama neyi 
anlamamıza ve anlamlandırmamıza vesile olacaktır?  
İnsan için zaman ve mekânın son bulacağı yerde, ân 
gibi kısa bir süre içerisinde anlam arayışının nihâi ola-
rak kemâl bulup bulmayacağını anlamlandırmak ola-
caktır. Sadece şiirle mi olacaktır? Elbette ki hayır, idrâk 
seviyelerine göre arama yollarına göre ve yolculukla-
rına göre olacaktır. Peki, siz neyi nasıl anlamlandırıyor 
ve nasıl arıyorsunuz? 

Süleyman Çobanoğlu,
Çağ ve  Şiir Üzerine

DENEME
Bilal Işıkakdoğanbilalisikdogan@gmail.com
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      #gezenvegulenadam olarak bu ay sizlere unutul-
maz bir maceramı anlatacağım. Pandemi, yasaklar, 
seyahat engeli derken uzun bir süre ben de sizin gibi 
evde kalmak zorundaydım. Yeni normal hayata geçiş 
olunca da gezmeden duramayan ben, bir arkada-
şım ile öğrenci usulü bir tatil planı hazırlayarak yola 
koyulduk. Böyle bir maceraya çıkarken bir yandan; 
turkuazın doğada nasıl yer edindiğini ve cennetin 
yeryüzündeki yansımasını göreceğimi, bir yandan da 
hayatımdaki en meşakkatli doğa yürüyüşüne çıkıp ça-
resizlik ve susuzluk kavramının da ne demek olduğu-
nu göreceğimden habersizdim. Evet #gezenvegulena-
dam olarak bugüne kadar 21 ülke ve 117 şehir gezmiş 
çeşitli badireler atlatarak türlü hikayeler biriktirmiş bir 
gezgin olarak söylüyorum. Kaş, hayatımda unutama-
yacağım en zorlu tecrübeyi edinmeme vesile oldu ve 
bu da yazımın en can alıcı noktası oldu. 

Ülkemizde pandemi süreci devam ettiği ve otostop 
bir nebze azaldığından dolayı bu seferlik otobüs ile 
Antalya’ya geldik. Annemin evde hazırladığı yolluklar 
ile indiğimiz otogarda kahvaltı yapıp, ilçeler arası taşı-
ma yapan kooperatifler ile 38 liraya 4 saat 10 dakika-
lık bir yolculuk ile Kaş’a vardık. Planımızda hem Likya 
yolunun bir bölümünü yürümek hem de bu yol vası-
tasıyla isimsiz koylarda Akdeniz’in tertemiz turkuaz 
renkli sularında yüzmek hem de kamp yapmak vardı. 
Yolculuğun ve tatilin verdiği biraz heyecanla market-
ten ihtiyaçlarımızı giderip adam başı dörder litre de su 
alarak yola koyulduk. 

Sırtımdaki 65 litrelik çantada; yiyecekler, sular, çadırım 
var. 35 derecelik sıcak altında az yol alıp çok dinlenerek 
başladık yürümeye. Fakat yol derken gözle görülür bir 
patika dağ yolu veya traktör vb. araçların gidebilece-
ği bir orman yolu da gelmesin aklınıza. Bu yol Kate 

Clow ve doğaseverler tarafından her 10-15 metrelik 
mesafelere kırmızı-beyaz çizgiler ile işaretlenmiş ve 
anca o işaretleri takip etme neticesinde yol kat edebi-
leceğiniz bir güzergâh. Kayalar ve ağaçlardaki işaret-
leri takip ederseniz hedefinize ulaşabilir, aksi takdirde 
ilerde anlatacağım ve yaşamak istemezdim dediğim 
maceramın oluşmasını sağlayan olaydaki gibi kaybo-
labilirsiniz.

Likya yolu 1999 yılında Kate Clow adındaki bir İngiliz 
kadın tarafından keşfedilerek hem turizme hem de biz 
doğaseverlere kazandırılmış. Likya yolunun kat edil-
mesi zor olduğu kadar, tarihi zenginliği ve mirası da o 
kadar büyük. Eğer Likya yolunda yürüyorsanız, kendi-
nizi hayatı sorgulayan ve bir hesaplaşma yapar halde 
bulacaksınız. İçinde bulunduğunuz tabiat ve Likyalılar-
dan kalma anıtsal mimarilerle süslü bu yol size bunu 
gerekli kılacak. Tarihi, medeniyetleri, insanlığı, varlığı, 
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inancı, hatta yerdeki ufacık bir karıncayı bile düşünür 
halde olacaksınız. Bence bu Likya’nın ruhunun bir ese-
ri…

Yürüdüğümüz bu yol adını en tabi olarak üzerinde 
yaşayan toplum olan Likya medeniyetlerinden alıyor. 
M.Ö. 2.bin yılın ortalarında Fethiye-Antalya arasına 
yerleşen bu toplumlar M.S. 800lü yıllara kadar da 
varlıklarını sürdürdüler. Haliyle Pers işgalini de ya-
şadılar, Büyük İskender eliyle özgürlüğü de… Kendi 
dilleri ve alfabeleri olup, mimaride de ilerlemiş olan 
Likya toplumları başkentleri; liman şehir olma özelliği 
olan Patara ile birlikte 23 şehirli bir Likya Birliği kur-
dular ve kendi paralarını bastılar. Yazıtları, eserleri ve 
mezarlarıyla bu bölgeye yayıldılar. Kentlerini birbirine 
bağlayıp uzaklıklarını ortaya koyan Likya Yol Kılavuz 
Anıtını yaptılar ve böylece dünyanın bilinen en eski ve 
tek karayolları haritasına imza attılar. Aradan geçen 
bu binlerce yılın ardından da bize eşsiz ve zengin bu 
mirası bıraktılar.

Yolcuğumuza devam edelim. 

Yaklaşık 2,5-3 saatlik bir yürümenin ardından Kral me-
zarlarına ulaştık. İlk bakışta akla uçurumun üzerinde 
bu mezar yeri nasıl yapılmış ve konumlandırılmış diye 
soru gelse de, bu bölgelerin tarihte yaşadıkları dep-
remler sonucu şehirlerinin ve yerleşim yerlerinin deni-
ze kayması ile bu tablonun oluştuğunu biliyoruz. Ne 
yazık ki bakımsız ve ilgisiz olsa da üzerlerine kazınmış 
olan yazıtlar hala okunurluğunu koruyor. 20-25 met-
relik yükseklikteki uçurumda bulunan bu kral mezar-
ları bizim ilk konak noktamız oldu ve Akdeniz’in turku-
az suları ile ilk burada buluştuk. Dinlendik, yemeğimizi 
yedik ve kral manzaraları eşliğinde yüzdük. Kamp 
kurmayı planladığımız koya gitmek için daha 2 saatlik 
yürüme yolumuz olduğundan tekrardan yola koyul-

duk. Büyük gizli şelaleler, insanı ürkütecek heybette 
uçurumlardan geçerek kamp yapacağımız plaja ulaş-
tık ve saat 20:30 da çadırımız kurulmuş bir vaziyette 
akşam denizin tadını çıkardık. Gece çadırda çok sıcak 
olduğu için ara ara dışarı çıktığımızdaki manzaramız 
ise; göz gözü görmez zifiri karanlık bir ortam, kumsala 
vuran ince dalga sesleri, bir an bile susmayan çekirge 
vızıltıları ve sanki üzerimize yağıyormuşçasına bir his 
uyandıran yüzbinlerce yıldızın titreten parıltıları…

Geçirdiğim en tatlı ve huzurlu kamp gecesi diyebilirim. 
Ve ardından taze güne uyanış… Güneş hafiften yükse-
liyor, deniz sakinleşmiş, kuşlar uyanmış, tertemiz koca 
bir sahil. İnsanoğlundan ise sadece ben ve arkadaşım 
varız. Doyasıya yüzdük, eğlendik, denizde kendimizce 
oyunlar oynadık derken saat 10 sularında tura çıkan ve 
dalış yapılan teknelerden yanaşanlar oldu. Öğlen saat-
lerinde geri dönüş için hazırlanmayı planlarken aklıma 
dalış teknesinden Kaş’a dönerken bizi de götürmeleri 
için ricada bulunmak geldi ve yanlarına gittim. Sonuç-
ta 2 öğrenciyiz kabul ederler diye düşündüm. Ne yazık 
ki normal zamanda kiralansa 250 kişiye parti verilebi-
lecek olan teknede 20 kişi olmasına rağmen, kapasite 
sorunumuz var diyerek bizi kabul etmediler. O an bu 
cevaptan biraz afallasam da daha sonraki yaşayaca-
ğımız olaylar neticesinde şu hayatta iyilik yapmaktan 
daha değerli ve kıymetli bir şeyin olmadığını ve haya-
tımın amacının iyilik yapmak olması için çalışacağıma 
dair kendime söz verdim. 

Ve geri dönüş için yola koyulduk. Öğlenin kavurucu 
sıcağı altında, kısıtlı su ile çok dinlenip az yol alarak de-
vam ediyorduk. Yaklaşık 1 saat yürüdükten sonra ne 
yazık ki, Likya Yolu’ndan çıktığımızı fark ettik. Geldiği-
miz yolda dağların ve kayaların siluetlerine bakarak en 
kötü paralel bir şekilde ilerlediğimizi düşünerek yola 
devam ettik. Etrafımızda hiç işaret yok, hiçbir yol izi 

yok ve biz devam ediyorduk. Fakat şu bir gerçekti ki 
çoktan ormanın içinde kaybolmuştuk. Ve daha bu ola-
yı nasıl çözeceğimizi düşünürken arkadaşım da birden 
rahatsızlandı. Bu satırları yazarken ve anlatırken bile 
hala tüylerimin diken diken olduğu o anları hiç unuta-
mıyorum. Çok az kalan suyumuzu arkadaşıma içirdim 
ve 112 acil servisini aradım. Fakat bize ulaşmaları im-
kânsızdı, çünkü karadan hiçbir ulaşım yolu yoktu. Bir 
yandan arkadaşımla ilgilenirken bir yandan da ağlaya-
rak ambulans, jandarma ve akut ekipleriyle sürekli te-
lefondan iletişim halindeydim. İşin vahim tarafı 1 saat 
geçmesine ve konum paylaşmama rağmen ekipler 
hala nerede olduğumuzu soruyordu. Acı ama gerçek 
şu ki, eğer senaryo kötü bitseydi, arkadaşım bürok-
rasiye takılıp ölmüş olacaktı. Hiç suyumuz kalmamış, 
enerjimiz tükenmiş, çaresizliğin ve susuzluğun ne ma-
naya geldiğini iliklerime kadar hissettiğim o bölgeden 
2,5-3 saatin ardından Akut ekibi tarafından kurtarıldık. 
Verdiğim ikinci söz de bu işi tamamen gönüllü olarak 
yapan Akut Derneğinin bundan böyle elimden geldi-
ğince destekçisi ve bağışçısı olacağımdır. Hemen bize 
su verdiler ve dinlenip kendimize gelmemizi beklediler. 
Benim için bu işler bitmiştir, kamp ve doğa yürüyüşü 
hayatımı noktalıyorum dediğim anda, sadece yanlış 
mevsimde gelmişsiniz, Likya’yı nisan ve mayıs ayla-
rında gelip tekrar yürüyün diye de motive ettiler. (Çok 
da haklılar, asla vazgeçmeyeceğim.) Bize ulaşan 3 akut 
görevlisini takip ederek sahile indik ve bekleyen jan-
darma sahil güvenlik botu ile Kaş merkeze getirildik. 
Benim için unutulmaz, çok büyük dersler çıkardığım 
ve korktuğum bir maceraydı. Oldu ve bitti…

Artık bundan sonrası, bizim ve sizin için tatil… Kaş’ta 
görüşmek üzere…
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Serdivan Belediyesi, afetlerin olumsuz etkilerini azaltmak için toplumun afetlere 
karşı bilincinin arttırılması hedeflerini gerçekleştirme yolunda yapılan çalışmalara 
bir yenisini daha ekledi. Bilgi teknolojileri ve iletişim alt yapısındaki son gelişmeler, 
internet erişimli akıllı telefon kullanıcılarının yaşadıkları veya şahidi olduğu olaylar 
hakkında gerçek zamanlı veri üretmelerini sağlayarak, acil durum ve afet müdahale 
çalışmalarına önemli katkılar sağlayabilme imkânı tanımaktadır. Bilgi ve teknoloji 
çağının bu imkânlarını, insanı merkeze alan yönetim anlayışla yine insanın hizme-
tine sunan Serdivan Belediyesi, Afet ve Acil Durum Müdahale Planı ve Mobil Afet 
Aplikasyonunu Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 17 Ağustos 1999 
Marmara Depremi’nin 21. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen lansman programında 
tanıttı.

27 Adet Operasyon Planı 

Lansman tanıtımında Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Deprem, ülke-
mizin içinde bulunduğu coğrafyanın değişmeyen gerçeği olduğu gibi şehrimizin ve 

ilçemizin de 1. Derecede deprem bölgesi içerisinde olduğu gerçeğini gözler önüne 
sermektedir. 17 Ağustos 1999 yılında yaşadığımız Marmara Depremi hafızamızda 
hala tazeliğini korurken, tedbirlerimizi en üst seviyede alarak deprem gerçeğiyle ya-
şamak zorunda olduğumuzu bizlere öğretmiştir. Bu noktada başta deprem olmak 
üzere heyelan ve sel gibi afetlere karşı Serdivan ölçeğinde Afet ve Acil Durum Müda-
hale Planı’nı hazırladık. AFAD Sakarya ili Afet ve Acil Durum Raporu doğrultusunda 
hazırladığımız planlama kapsamında olası afet senaryolarına karşı önceden önlem 
alma gayesiyle hareket ederken, afet sonrasında ise en hızlı ve en doğru müdaha-
lenin gerçekleşebilmesi için adımlarımızı attık. Bu çerçevede; yaşamış olduğumuz 
coğrafyanın jeolojik risklerini analiz edip, 27 adet operasyon planı oluşturduk. Bu 
planlarda belediyemiz bünyesindeki tüm personelimizin yanı sıra mahalle gönüllü-
lerimizin ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın sorumluluklarını ve eğitim tatbikat prog-
ramlarını belirledik. Bu programa, dünya genelindeki insanların sağlığını tehdit edici 
salgın hastalıklar dönemlerinde alınması gereken önlemleri ve pandemi sürecindeki 
kriz yönetimini entegre ederek fonksiyonel hale getirdik.” İfadelerini kullandı.

SERDİVAN’DA İNSAN ODAKLI YÖNETİMDEN
BİR İLK DAHA:
Afet ve Acil Durum Müdahale Planı ve
Mobil Afet Aplikasyonu
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Sonra Değil Şimdi

Alemdar, “Kriz anındaki müdahale sistemimizi; afet öncesi önlem, afet anında en hızlı 
müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarıyla tamamladık. Bu planlamanın ilk 
adımı olarak; deprem gerçeğini her an yanınızda taşıyabilecek bir mobil aplikasyon 
geliştirdik. Serdivan Belediyesi Afet Uygulamasını başta deprem olmak üzere doğal 
afetler ve salgın hastalıklar noktasında bilgilendirme ve eğitim amacıyla hazırladık. 
Mobil uygulama içerisinde yer alan deprem konusundaki bilgilendirmenin yanı sıra 
vatandaşlar, afet anında ulaşılabilecekleri en yakın toplanma alanlarına mobil apli-
kasyon sayesinde yönlendirilebilecek. Enkaz altında kalan vatandaşlar aplikasyon 
içerisinde yer alan panik butonuna basmalarıyla da birinci dereceden yakınlarına ve 
Serdivan Belediyesi’ne konum bilgisi göndererek kurtarılmayı talep edebilecekler. 
Kullanıcıların kendi profilini oluşturabileceği Serdivan Belediyesi Afet Uygulamasın-
da, yapı sorgulama özelliğiyle vatandaşlar kullandıkları binanın hangi yönetmeliğe 
göre inşa edildiğini görebilecek.  “Sonra değil şimdi” misyonuyla hareket ederek, 
önce eğitim ve bilgi anlayışıyla hayata geçirdiğimiz Serdivan Belediyesi Afet ve Acil 
Durum Müdahale Planı ve Mobil Afet Aplikasyonunda bizlere destek olan tüm pay-
daşlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz.” İfadelerini kullandı.

Hayat Kurtaracak Özellik

Mobil uygulama içerisinde yer alan deprem konusundaki bilgilendirmenin yanı sıra 
vatandaşlar, afet anında ulaşılabilecekleri en yakın toplanma alanlarına mobil apli-
kasyon sayesinde yönlendirilebilecek. Enkaz altında kalan vatandaşlar aplikasyon 
içerisinde yer alan panik butonuna basmalarıyla da birinci dereceden yakınlarına ve 
Serdivan Belediyesi’ne konum bilgisi göndererek kurtarılmayı talep edebilecekler.

Tedbir Almak Elimizde

Eğer sizler de doğal afetlere, salgın hastalıklara karşı daha tedbirli olmak istiyor-
sanız Aplikasyonu, Android ve İOS uygulama marketlerinden indirebilir ve bu tür 
durumlarda ihtiyacınız olan bilgilendirmelere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 

HABEREYLÜL31 2020



EYLÜL  2020 32

Serdivan Belediyesi
Adına Sahibi
Yusuf Alemdar

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Hamit Balcı

Genel Yayın Yönetmeni
Hamim Bayram

Editör
Serkan Akdeniz

Grafik Tasarım
Novi PR Reklam Ajansı
  info@novipr.com

Adres
Arabacıalanı Mah. Çark Cad. 
No: 328 Serdivan /Sakarya

Baskı
Novi PR Reklam Ajansı

İletişim
serdivanajans@gmail.com
444 54 50 ve 0264 211 2054

Ayda Bir Yayımlanır.

51 Sayı / Eylül 2020

B� y�um gibi seni caddel�de
Üç elif b�imi böyle yakın 
Sıcacık gel-gitl�inde şakakl�ımızın 
Kaç deniz tûlüne düş� ölür kuşl�
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