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

 

Fransa’da Jön Türkler’den etkilenir, bir 
süre onlarla hareket eder. İngiltere ve 
diğer Avrupa ülkelerini dolaşır. Meşruti-
yet'in ilanından sonra ülkeye döner. Ziya 
Gökalp'in çıkardığı "Yeni Mecmua"da 
şiirleri yayımlanınca bir anda geniş bir 
üne sahip olur. 

Avrupa’da din bitti. Hıristiyanlık diye bir 
din kalmadı. Sadece kültür olarak var. 
Avrupa’da her şeye rağmen gücünden 
hiçbir şey yitirmeden büyüyen ve en 
fazla gerçek müntesibi olan din, İslâm!

İleri olmasa da önde gidenler çağımızın  
“imaj-simülasyon” çağı, olduğunu söyle-
mişti. Yani artık şeylerin kendisi değil ona 
eşlik eden söylemlerin kölesiydik. 
Madem durum buydu; o halde, yeni ve 
farklı söylemler ile mevcuda baskı 
kurulabilir, yeniden şekillendirilebilirdi.

ABD'de Demokrat veya Cumhuriyetçi 
kanattan hangi başkan gelirse gelsin 
Ortadoğu'daki temel çıkarlar değişmiyor. 
En nihayetinde halk ağzında ve siyasile-
rin söylemlerde sıkça başvurulan "dış 
mihrak" ile özdeşleşen ABD, kavramın 
ifade ettiği şekilde bölgedeki çıkarlarını 
korumaya devam ediyor. 
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lar üzerinden yeniden yorumlar. Bugünkü Türk milleti 
ile Anadolu toprağı arasında bir medeniyetin yoğrul-
muş olduğuna inanır. En önemli eserleri: "Eski Şiirin 
Rüzgarıyla", "Rubailer", "Kendi Gök Kubbemiz" dir. 

Müslümanlığın Rüyasını Nasıl Görürler?

Hissiyatının satırlarıyla bu kubbede hoş bir seda bırak-
tı. "Ezansız Semtler" başlıklı harika yazısında şöyle 
diyordu: "Kendi kendime diyorum ki: Şişli, Kadıköy, 
Moda gibi semtlerde doğan, büyüyen, oynayan Türk 
çocukları milliyetlerinden tam bir derecede nasip 
alabiliyorlar mı? O semtlerdeki minareler görülmez, 
ezanlar işitilmez, Ramazan ve kandil günleri hissedil-
mez. Çocuklar Müslümanlığın çocukluk rüyasını nasıl 
görürler?" Hayatının sonlarına doğru bu düşünceler 
dolar, dolar ve taşar. Kasım 1958'de vefat eder. Rumeli 
Hisarı Kabristanlığındaki mezar taşına, şu mısralar 
yazılır:

Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde

Gönlü her yerde buhurda gibi yıllarca tüter

Ve serin selviler altında kalan kabrinde

Her Seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter.

Hakkında Kim, Ne Dedi?

- Gerçeği şu ki, düşünce hayatımızın bilhassa şiirimizin 
kendisine kadar pek az tanıdığı meziyetlerle doğmuş-
tu: Ölçü fikri ve realist görüş. Hususî hayatında galiba 
herkes gibi o kadar enfüsî olan bu şair, hayatının her 
arızasını düşünce planına çıkarmak gibi büyük bir 
hassaya malikti. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

- Aruz en son şarini de kaybetti. O'nun şiirlerinden 
daha ziyade dikkat çeken yönü Osmanlı tarihine karşı 
duyduğu cezbe halindeki büyük heyecanı ifadelendi-
ren konuşmalarıydı. (Peyami Safa)

- En büyük şairimizi kaybettik. O bizim milli şairimizdi. 
O'nun kadar Türk şiirni, Türk musikisini, Türk tarihini 
içten duyarak seven az bulunur. (Orhan Seyfi Orhon)

- Bugün bir faninin hayat kitabı kapanmadı, Türkiye 
tarihinin gürül gürül çağlayan sesi yok oldu. (Reşat 
Ekrem Koçu)

- Kendisini artık göremeyeceğim ama mısraları sık sık 
dilime dolanacak. Vatan, milli tarih, sanat kültürü, dil 
ve İstanbul gibi herkesi birbirine yaklaştıran bazı 
kıymetleri temsil ediyordu. (Ahmet Kutsi Tecer)

Yahya Kemal, 1949'da emekli olduktan sonra tedavi 
için Paris'e bir kaç defa gider. 

Mazinin Hasreti

Türk şiirinin en nadide kahramanlarından biridir. Her 
şiirinde ince bir zevk ve mazi hasreti görülür. Tarihin 
nefes aldığı sayfalara bakmaktan zevk alır: "Bir tel 
kopar ahenk ebediyyen kesilir." Tevfik Fikret ve 
Mehmet Akif'in şiir anlayışlarının aksine "Şiirin nesir-
den başka bir hüviyette, musikiden başka türlü bir 
musiki" olduğu düşüncesiyle nazmı nesirden uzaklaş-
tırır. 

Şiir ile musikinin arasında yüksek bir rabıta olduğunu 
iddia eder. O'na göre şiir alelade cümlelerden değil 
nağmeden meydana gelir. Mısra bir nağme olmalıdır. 
Kelimelerin kulakla seçilmesi ve mısradaki yerlerinin 
bulunması gerekir. O yüzden bir kelime için 8 yıl bekle-
diği (bkz: serin selviler) olmuştur. Yahya Kemal'i 
anlamadan Türk şiirini tam anlamıyla anlamak güç 
olacaktır. 

Tam Bir İstanbul Aşığı
Geçmişten gelen vecdi adeta kükreyen bir lisanla 

Paris'e Kaçış

          Ocak 1884'de Üsküp'te doğdu. Çok değil, bundan 
133 yıl önce, bizim olan topraklarda. Asıl adı Mehmet 
Âgâh. Bir dönem Üsküp'te belediye başkanlığı yapmış 
olan İbrahim Naci Bey'in oğlu. Annesi, divan şairlerin-
den Leskofçalı Galip'in yeğeni Nakiye Hanım. 

Babasından daha çok, ümmi olan annesinin tedrisa-
tından geçmiş. İlk öğrenimini Üsküp idadisi, ardından 
Selanik Lisesi ve İstanbul'da Vefa Lisesi’nde alır. Yüksek 
okula hazırlık döneminde başarılı olamayınca Paris'e 
kaçar. Orada Siyasi Bilimler okumaya çalışır ama tam 
dikiş tutturamaz. 

Fransa’da Jön Türkler’den etkilenir, bir süre onlarla 
hareket eder. İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerini 
dolaşır. Meşrutiyet'in ilanından sonra ülkeye döner. 
Neredeyse 9 yıl geçirmiştir Paris'te. Herhangi bir 
diplomaya sahip olmadan dönmüştür ama zengin bir 
sanat ve tarih kültürüyle donatmıştır kendisini. Birinci 
Dünya Savaşı esnasında Ziya Gökalp'in çıkardığı "Yeni 
Mecmua"da şiirleri yayımlanınca bir anda geniş bir 
üne sahip olur. Daha sonra Darülfünun'da medeniyet 
tarihi ve garp edebiyatı okur. Bu eğitim sonrasında 
çeşitli liselerde ders vermeye başlar. 

Ayasofya Kütüphânesi Okuma salonu
dıştan görünümü, kaynakça: TDVİA

BİYOGRAFİ BİYOGRAFİ
Yusuf Temizcan y.temizcan@gmail.com

"Demir Almak Günü Gelmişse…"

Şiirleri, "Yeni Mecmua", "Tavus", "Dergah", "İnsan", 
"İstanbul", "Cumhuriyet", "Hürriyet" gibi dergi ve gaze-
telerde yayımlanır. En ünlü şiiri "Artık demir almak 
günü gelmişse zamandan..." diye başlayan "Sessiz 
Gemi"dir. "Ses", "Gece", "Vuslat", "Deniz Türküsü" şiirleri 
de meşhurdur. İlk mısralarını Âgâh Kemal imzasıyle 
neşreder. Paris'te yaşadığı dönemde ders aldığı 
meşhur Fransız tarihçisi Albert Sorel'in tesiriyle Türk 
tarih ve edebiyatını inceler ve bir merak kesbeder. 

Büyükelçi Yahya Kemal

Mezuniyetinin ardından kısa bir dönem Darüşşafa-
ka'da öğretmenlik yapar. Savaş sona erer, kurtuluş 
mücadelesi verilir ve Cumhuriyet'in ilanı tartışılıyor-
dur. 1922'de Lozan barış heyetinde müşavir olarak 
bulunur. Türkiye - Suriye sınır tespit komisyonunda 
önemli çalışmalar yapar. Cumhuriyet'in ilanının ardın-
dan kurulan ikinci mecliste Urfa milletvekili olur. 
1926'da Varşova, 1929'da Madrid büyükelçiliklerine 
atanır. Ardından tekrar meclise girer ama bu sefer 
Yozgat'tan. Sonra ilginç bir şekilde Tekirdağ ve İstan-
bul'dan vekil seçilir. Bir ara CHP Estetik müşavirliğine 
getirilir. Yeni kurulan Pakistan Devleti nezdinde ilk 
büyükelçimiz olur. Sık sık sağlık problemleri yaşayan 

anlatır: "Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı 
o gün dev gibi bir orduyu yendik." Mütarekenin zor 
zamanlarında Tasfir-i Efkâr'da bütün bir coğrafyanın 
hüznünü hissettirir. Vatanperverdir. Coşkulu ve 
ihtiraslı bir yapısı vardır. Çalışkan ve vakur bir kişiliğe 
sahiptir aynı zamanda. Yurtdışında kaldığı zamanlarda 
en çok Türk musikisi dinlemeyi özlediğini söyler 
dostlarına. Tam bir İstanbul aşığıdır:

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!

Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.

Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul!

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

Tarih Heyecanı

Tavrı, zevki ve mizacı tam bir Osmanlıdır. Ama fikirleri 
batılıdır. Hususi sohbetlerinde bulunanlar, O'nun tarihi 
bir hadiseyi anlatırken nasıl müthiş bir şevkle ve heye-
canla dolduğunu not düşerler. Osmanlı seferlerinden 
bahsettiğinde maziyi hâl içindeymiş gibi samimi bir 
dille aktarır. Julien'in "Fransa toprağı bin yılda Fransız 
milletini yarattı." sözü Yahya Kemal'in tarih felsefesini 
oluşturur. Ziya Gökalp çizgisinin ırka dayalı milli tarih 
kavramını ve turan ülküsünü O, vatan denilen toprak-

Edebi
Dünyamızın
Zirvelerinden
Yahya Kemal

Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden,

Bir çok seneler geçti: Dönen yok seferinden 
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Geçmişten günümüze günlük hayatta önemli bir yer tutan dokumanın tarihsel 

süreç içerisinde ilkel olarak ilk ortaya çıkışı ağaç dallarının ve bitki liflerinin basit bir 

şekilde örülmesi sonucu gerçekleştirilmekteydi. Önceleri avlanan ve daha sonra 

evcilleştirilen koyunların yünleri (hayvansal lif) dokuma işlemi için temel ham 

madde kaynağı iken, ilerleyen süreçte ise keten başta olmak üzere besin maddesi 

olarak üretilen çeşitli bitki lifleride dokuma maddesi olarak tercih edilmiştir. 

Liflerin eğrilme aşaması ilk olarak iki el arasında, sonraları ise yuvarlağa yakın bir taş 

ile ovuşturularak yapıldığı tahmin edilmektedir. İpe büküm vermek için ise ipin 

ucuna taş bağlayıp döndürülmesi ile sağlanmaktaydı. İpin bu şekilde eğrilmesi hem 

zahmetli hem de zaman alıyor olacaktı ki süreç içerisinde artan ip ihtiyacına cevap 

verebilmek için, taş yerine ağaç tercih edilmiş ve böylece ilk “iğ”ler icat edildi.

Lif’in eğrilmesi sonucu oluşan ip’in eğirme aşamasında kullanılan iğlerin, kil, taş, 

kemikten yapılan ağırşak ve dokuma tezgâh ağırlıklarının Neolitik devire ait arkeo-

lojik kazılar sonucu ortaya çıkarılması o dönemdeki insanların dokumacılık yaptığı-

nın kanıtlarıdır. Dünyanın başka bölgelerinde elde edilen buluntuların M.Ö. 

3000’den geriye gitmemesi dokumacılığın büyük olasılıkla Anadolu’da çıktığını 

göstermektedir.

Çayönü (Diyarbakır) ve Çatalhöyük (Konya) dışında Anadolu’da dokumacılıkla, ilgili 

arkeolojik verilere Ulucak (İzmir), Domuztepe (Kahramanmaraş) ve Aşağı Pınar 

(Kırklareli) gibi Neolitik Dönem yerleşimlerinde de rastlamaktayız. Kalkolitik ve 

Erken Tunç Çağlarında Anadolu’da dokumacılığın fazla değişikliğe uğramadan daha 

yaygın bir şekilde yapıldığını arkeolojik veriler sayesinde söyleyebiliriz. Dokumayla 

ilgili ilk önemli bilgileriyse, Kültepe (Kültepe/Kayseri) tabletlerinden edinmekteyiz.

Dokuma işlemi ip üretmekle başlamaktadır. İnsanoğlu bu aşamada kendi yetisi ve 

sürecin beraberinde getirdiği şartlar neticesinde çeşitli el aletleri üretmiştir. Bu 

aletler zaman içerisinde işlevsellik bağlamında değişim ve gelişim göstermiş olsa da 

genel görünümünü koruyarak ilk günkü hali ile günümüze kadar ulaşmayı başara-

bilmiştir. Tarihsel süreç içerisinde dokumacının işini kolaylaştıracak ve dokumanın 

kalitesini arttıracak biçimde geliştirilmiş bu aletleri yazılı ve görsel veriler çerçeve-

sinde tanımlayacak olursak:

ARKEOLOJİK KAZILARDA BULUNAN LİF EĞİRME/BÜKME ALETLERİ:

AĞIRŞAK, İĞ, ÖREKE, KİRMEN/KİRMAN

Ağırşak; dokuma yapmak için seçilen 

malzemenin eğrilerek ip haline getirilme-

si için bir çubuğun (iğ) ucuna bağlanan içi 

delik taş veya pişmiş topraktan yapılan 

alete verilen isimdir. Ağırşakların görevi, 

ipi gergin tutmak ve gerekli olan bir 

büküm normunu sağlamaktır.

 

Bu nedenle ipi iğ üzerine sarmak gerek-

mektedir. İğe takılan ağırlık olarak kulla-

nılan ortası delik teker şeklindeki ağırşa-

ğın kullanılma nedeni budur. Ağırşak, böylece istenilen ip kalitesinin elde edilmesini 

sağlar. Ustalık gerektiren bir işçilik gerektiren ip eğirme işleminde alışgın olan bir 

kişi hem hızlı hem de ince ip eğirebilir. Anadolu’da arkeolojik kazılar sonucu hemen 

hemen her bölgede ve her dönemde çok sayıda ağırşak ortaya çıkmıştır. Ağırşakla-

rın ilk olarak ortaya çıkışı ise, Çatalhöyük'ün Neolitik Dönem tabakalarında gerçek-

leşmiştir. Özellikle Çatalhöyük’ün Neolitik tabakalarında, ilkin pişmemiş topraktan 

şekillendirilen çeşitli kalitelerde ve formlarda yapılmış ağırşak örnekleri bulunmuş-

tur. 

Ağırşak örnekleri3

GELENEKLİ SANATLAR GELENEKLİ SANATLAR

( Resim 5 )
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( Resim 7 )

İğ; ağaçtan yapılmış, ortaya doğru genişleyen uçları ince bir araçtır. İğ iki kısımdan 

oluşur. Birinci kısım ucu çentikli veya çengelli çubuktur. Bu çubuğa ip sarılır. İkinci 

kısım ise çubuğa takılan ağırşaktır. Arkeolojik kazılarda ağırşakları ve iği bir arada 

bulmak zordur. 

İğ, yün, keten, pamuk gibi malzemelerin ipliğe dönüşmesinde, ortası bombeli uç 

kısımlarının biri diğerinden daha kalın yapılarak ağırşağın daha rahat geçmesini 

sağlayan sivri uçlu çubuktur. Genellikle kemik, fildişi, ahşap, metal malzemelerden 

yapılmış ve iplikle mekik dokumak için kullanılmaktadır. İğin işlevi ipin alt kısmına 

sarılmasıdır ve bu bağlamda ağırşak ile birlikte kullanılan önemli dokuma araçların-

dandır. Kemikten yapılmış iğin Geç Tunç Çağına tarihlenen ilk örneklerini Filistin’de, 

Megiddo’da mezar buluntuları içerisinde, Suriye’de Ugarit ve Hama, Kıbrıs’ta Enko-

mi’de görmekteyiz. Kemik iğler genellikle hayvanların uzun kemiklerinden yapıl-

mıştır. Kemik iğlerin, yüzeyleri genellikle perdahlanmış ve kazıma, spiral, geomet-

rik, birbirine paralel çizgiler gibi çeşitli bezemelerle süslenmiştir. MÖ 12. yüzyıl 

Miken yerleşimlerinden biri olan Attika’daki Perati’de ise fildişi iğler ele geçmiştir. 

Öreke; yün, keten gibi lifli malzemelerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek şeklinde 

tanımlanan “öreke” eğirme esnasında iğ veya kirmen ile birlikte kullanılır. Eğrilmesi 

planlanan yün, keten vs. fitilleri önce öreke üzerine sarılır ve buradan iğ veya kirme-

ne boşaltılırken iki dönme hareketi gerçekleştirilir.

Örekelerin boyutları farklılık göstermekte olup genellikle kemik, fildişi, ahşap veya 

metalden yapılmıştır. Dokuma aracı olmakla birlikte örekelerin Antik Çağ’da nasıl 

ve hangi amaç için kullanıldığı konusunda değişik görüşler de bulunmaktadır.  Asıl 

işlevi ise eğirme işleminde lifli malzemenin sarılması, daha kolay ve seri şekilde 

ilerlemesine yön vermesidir. Örekelerin baş kısımları bazen sade bırakılmış bazen 

de çeşitli insan ve hayvan figürleri ile işlenmiştir. Yüzeyleri genelde perdahlanan 

örekelerin, alt kısımları ise genelde halka formunda olup uç kısmı çıkıntı yapmakta-

dır. Halka kısmı kadınların serçe parmağına geçirmeleri için yapılmıştır. Örekenin 

gövdesini oluşturan orta kısmı ise, genelde aynı kalınlıktadır ve yüzeyi yiv, kazıma 

gibi motiflerle bezenmiştir. Bazen bir öreke parçası ile bir iğ parçasının karıştırıldığı 

görülmektedir. Örekenin genelde üst kısmı işlenmiştir. İğ daha sade ve bezemesiz-

dir. İğ, örekeye göre daha incedir. Bazı durumlarda örekeler tam işlenmiş olarak da 

karşımıza çıkabilmektedir. 

Kirmen/Kirman; eğirmen veya eğirmeç olarak da bilinen “kirmen/kirman”, yün, 

keten, kenevir, pamuk gibi lifli hammaddeleri büküp ip yapmaya (eğirmeye) 

yarayan bir ucu çengelli tahta araçlara verilen isimdir. Bir çubuk ve çengelden 

oluşan eğirmene iğ denir. Oldukça ilkel bir araç olan iğ üzerine daha sonraki 

dönemlerde yuvarlak bir ağırlık (ağırşak) geçirilmiştir. Altına artı şeklinde çubuklar 

geçirilmiş iğe ise “kirmen” denir. Eğirmenler ip üretiminde kullanılan, bilinen en eski 

araçlardır.
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yaygın bir şekilde yapıldığını arkeolojik veriler sayesinde söyleyebiliriz. Dokumayla 

ilgili ilk önemli bilgileriyse, Kültepe (Kültepe/Kayseri) tabletlerinden edinmekteyiz.

Dokuma işlemi ip üretmekle başlamaktadır. İnsanoğlu bu aşamada kendi yetisi ve 

sürecin beraberinde getirdiği şartlar neticesinde çeşitli el aletleri üretmiştir. Bu 
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bilmiştir. Tarihsel süreç içerisinde dokumacının işini kolaylaştıracak ve dokumanın 
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malzemenin eğrilerek ip haline getirilme-

si için bir çubuğun (iğ) ucuna bağlanan içi 

delik taş veya pişmiş topraktan yapılan 

alete verilen isimdir. Ağırşakların görevi, 

ipi gergin tutmak ve gerekli olan bir 

büküm normunu sağlamaktır.

 

Bu nedenle ipi iğ üzerine sarmak gerek-

mektedir. İğe takılan ağırlık olarak kulla-

nılan ortası delik teker şeklindeki ağırşa-

ğın kullanılma nedeni budur. Ağırşak, böylece istenilen ip kalitesinin elde edilmesini 

sağlar. Ustalık gerektiren bir işçilik gerektiren ip eğirme işleminde alışgın olan bir 

kişi hem hızlı hem de ince ip eğirebilir. Anadolu’da arkeolojik kazılar sonucu hemen 
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sağlayan sivri uçlu çubuktur. Genellikle kemik, fildişi, ahşap, metal malzemelerden 
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ilerlemesine yön vermesidir. Örekelerin baş kısımları bazen sade bırakılmış bazen 
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gibi motiflerle bezenmiştir. Bazen bir öreke parçası ile bir iğ parçasının karıştırıldığı 

görülmektedir. Örekenin genelde üst kısmı işlenmiştir. İğ daha sade ve bezemesiz-

dir. İğ, örekeye göre daha incedir. Bazı durumlarda örekeler tam işlenmiş olarak da 

karşımıza çıkabilmektedir. 

Kirmen/Kirman; eğirmen veya eğirmeç olarak da bilinen “kirmen/kirman”, yün, 

keten, kenevir, pamuk gibi lifli hammaddeleri büküp ip yapmaya (eğirmeye) 

yarayan bir ucu çengelli tahta araçlara verilen isimdir. Bir çubuk ve çengelden 

oluşan eğirmene iğ denir. Oldukça ilkel bir araç olan iğ üzerine daha sonraki 

dönemlerde yuvarlak bir ağırlık (ağırşak) geçirilmiştir. Altına artı şeklinde çubuklar 

geçirilmiş iğe ise “kirmen” denir. Eğirmenler ip üretiminde kullanılan, bilinen en eski 
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rine dayanır. Ondan öncesi mitolojidir. Garip ve olağa-
nüstü varlıklar dünyası. Felsefe daha yeni bir şeydir; 
insanlık tarihi için sanki dün gibidir. Bu ise, yazının bize 
sağladığı bir imkândır. Böyle toplumlarda elbette 
kelimeler, kelimelerin anlamları daha sofistike daha 
ince anlamlı hâl alıyor. Biriktirmeden ve öğretimden 
dolayı nüanslar zenginleşiyor, ifade biçimleri gelişiyor. 
Bunu yapamayan toplumlar biraz daha gündelik dille 
idare ediyorlar. Herhangi bir toplumu ele alalım; 
mesela Arap toplumu. Arapça yeni bir dildir. Türkçe ile 
neredeyse aynı dönemde, VII. yüzyılda yazılmaya 
başlamıştır. Türkler, kendi dillerini sekizinci yüzyıldan 
itibaren yazıya geçirmeye başladılar. Araplar da yedin-
ci yüzyıllardan itibaren. Kur’an öncesinde, Arapça 
olarak birkaç taşa yazılan şeylerin dışında bütünlüklü 
yazılı bir metin yoktur. Sözlü olarak dil elbette var. Şiir 
var, edebiyat var ama bunlar yazılmamış. En azından 
yazı bize kalmamış. O yazının yazıldığı malzeme elimi-
ze geçmemiş. Bu anlamda, Arapça daha yeni bir dil. 
Arap dilinin kavramca ve terimce zenginleşmesi 
İslamiyetten sonra. Kuran’dan sonra Arapçanın kaderi 
değişti. Arapçanın Kur’an dili olması, İslam’ın hızlı 
yayılması, bununla paralel olarak Arapçanın da 
yaygınlaşması, öğretilmesi sonucunu doğurdu. Yazısı 
hızla gelişti. Arap dilinin grameri standartlaştı, tedvin 
edildi, Arap dilinin sözlükleri yazıldı. 

anlamlar üretiyoruz; bu karmaşık yapıların hepsi 
birden ‘dil’i oluşturuyor. Anlam dil’in içinde bulunmak 
zorunda; ama dil’in temel görevi de kelime veya 
cümle, hatta metin düzleminde anlamı taşımak. 

Hocam tarih boyunca bazı diller hep ön planda 
olmuş, hatta akademik dil olarak ön plana çıkmış-
lar. Mesela günümüzde akademik dil İngilizce. 
İngilizcenin Arapçadan, Osmanlı Türkçesinden, 
Almancadan, Fransızcadan ne zenginliği var. 
Yoksa bu bir iktidar göstergesi mi?

Dil biliminde, dilin zenginliği fakirliği kavramı yoktur. 
Evet, dil bilimi böyle yaklaşmaz ama entelektüel 
dünya böyle bir bakış açısına sahiptir. Diller zengindir 
veya fakirdir diye bir ayrım yapmak ister. Oysa bu dille 
ilgili bir mesele değildir. O toplumun kültürel sistemiy-
le, kültürel hayatı ile, üretkenliği ile alâkalı bir konudur. 
Bir toplum düşünün, Uzak Doğu'daki bir adada balıkçı-
lıkla uğraşıyorlar. Çok sınırlı tarım üretimi yaptıklarını, 
çok sınırlı mal değişimine sahip olduklarını düşünelim. 
Gelişmiş toplumlardaki ekonomi terimleri, siyaset 
biliminin karmaşık dili, felsefenin engin kavramları bu 
toplumda yok. Sayı olarak baktığımızda dilleri fakir 
görünecek. Oysa bu dil, sistem olarak, gelişmiş bir 
dilden farklı imkânsızlıklar içinde değil. Toplum üyele-
rinin ihtiyaçlarını karşılıyor; ama şu veya bu sebepten 
kültürel ilişkiler ağı sade kalmış, başka toplumlarla 
etkileşim içinde değil. Mevcut kültürel örüntülerini 
sağlıklı bir şekilde sürdürebiliyorlar ve kendi hayatla-
rından memnunlar, yeterli dilleri var. Diyelim daha 
karmaşık kültürel yapıya sahip toplumlarla iletişime 
ve ilişkiye geçtiler. Bizim alıştığımız okullar, üretim 
mekanizmaları, yönetişim biçim vs. birkaç on yıl içinde 
bu topluma kazandırıldı. Bu toplumun fertleri de bu 
alanlardaki kavramları gerek kendi dillerinden, gerek 
alıntı kelimelerle ifade etmeye başlayacaklardır. 
Toplumların zihin kapasitesi açısından birbirinden farkı 
yok. Toplum için derler ya, ‘coğrafya kaderdir’. Bir 
tarafında deniz, bir tarafında dağ, bir tarafında çöl, bir 
tarafında ova vs. Coğrafya o topluma farklı üretim 
imkânları sağlıyorsa, farklı toplumlarla komşu ise, 
alışverişi çoksa, hem denizciliği, hem kara taşımasını 
biliyorsa bu toplumda bilgi aktarımı için kurumlar, 
okullar oluşturulduysa, düşünce, edebiyat, musiki 
geliştirildiyse vs. -bu karşılıklı alışverişlerle de olabilir, 
etkileşimlerle de olabilir.- o toplumda daha çok kelime 

Merhaba hocam. Dil ve anlam arasındaki ilişki ile 
başlamak istiyorum. Aslında buna düşünceyi de 
ekleyebiliriz. Anlamı üreten şey nedir? Dil mi 
anlamı üretir, anlam mı dili?

“Dil mi anlamı üretir, anlam mı dili üretir.” dememek 
lazım. Bunları, bir bütünün iki yüzü gibi düşünmek 
lazım. Bir kağıdı elimize aldığımızda, kağıdın iki yüzü 
vardır. Eski yazma biliminde biz buna A yüzü ve B yüzü 
deriz. Buna öylece yaprak denir ama iki sayfası vardır. 
Bir yaprağın iki sayfasına, sağ sayfa, sol sayfa diyelim. 
Şimdi biz bu iki sayfayı ayırabilir miyiz? Ayıramayız. 
Ayırdığımız zaman, yaprak diye bir şey ortada kalmaz. 
Çok ince bir şeyle kessek, bu sefer daha ince yeni bir 
yaprak olmuş olur. Ama yine, her bir yaprağın iki yüzü 
vardır. Anlam ve kelime diyelim, dilden kastımız bu 
tabii. Yani anlamı taşıyan şeyler. Anlam, bir şeyin ruhu 
ise bizim kelime dediğimiz, seslendirdiğimiz veya 
yazıya geçirdiğimiz taraf da onun bedeni gibidir. 

RÖPORTAJ Hayati Develi

Beden olmadan ruhun varlığı bizim için çok bir anlam 
ifade etmez. Ruh vardır, ama onun bedene girmesi 
gerekir değil mi? Dilbiliminde anlam ve onun sesli 
işaretine “gösterge” deniyor. Göstergenin iki yüzü var: 
gösterilen ve gösteren. Anlam, gösterilendir: Herhan-
gi bir şeyin zihnimizde uyandırdığı bir imaj. Somut 
veya soyut bir şeyin zihnimizdeki karşılığı. Mesela 
‘gül’. Ses ile söylendiğinde veya yazı ile yazıldığında 
‘gül’ lafzı zihnimizdeki bir imge ile örtüşüyor. Bu 
anlamdır. Eğer ‘gül’ lafzını duyduğumuzda veya 
okuduğumuzda kafamızdaki herhangi bir imge açılmı-
yorsa (bunun da konuşanın veya yazanın zihnindeki 
imge ile aynı olması lâzım) bu işaret bir anlama 
tekabül etmiyor demektir, iletişim ve anlaşma gerçek-
leşmez. Çünkü anlama ulaşamamışızdır. Tabii, sözlü 
veya yazılı bir işaretin, yani gösterenin birden fazla 
karşılığı, gösterileni olabilir. Bu çok anlamlılıktır. Biz 
aynı gösterenin hangi anlama delâlet ettiğini bağlama 
göre belirleriz. ‘Gül’ göstereni bize ne anlatıyor? Gül 
çiçek demektir, güzel kokulu çiçek demektir. Sonra 
katmanlaşıyor bu. Vazı’ının vaz ettiği temel bir anlam 
var. Bu temel anlam çiçek, ama sonra bu çiçek anlamı 
sevgi oldu, sevgili oldu. Sonra gül, Türklerde ve Müslü-
manlarda peygamberin remzi olmuş. Gül başka 
anlamlara da geliyor olabilir. Bu anlamlar dairesi, 
sudaki halkalar gibi genişliyor, bazen de daralıyor. 

Dil mi anlamı üretiyor, anlam mı dili? sorusu bu ikisini 
ayrı düzlemler olarak ele almayı gerektirir ki, anlam 
olmadan da dil olabilirmiş iddiası ortaya çıkar. İçinde 
anlam olmayan, temel fonksiyonu da anlamı taşımaya 

kavram olması tabiidir. Bu kimi toplumların şansıdır. 
En eskiden başlayalım. Eski Yunanlılarda felsefe 
doğdu ve gelişti değil mi? Bu toplum denizci bir 
toplumdu, ticaretle uğraşan bir toplumdu. Adalardan 
çevrelerindeki birçok yere ticaret yapabilecek bir 
toplumdu. Belli bir zenginliğe de ulaşmışlardı. Bu 
toplumda matematik düşünce, felsefi düşünce gelişti. 
Birçok kavram burada oluştu çünkü yazıyla da erken 
tanıştı bu toplum. Biriktirmeye başladılar. Yazıyla 
tanıştığımızda biriktirme işlemi gerçekleşiyor ve 
bilgiyi unutmuyorsunuz. Sözlü bilgiyi aktarmanın yolu 
bunu şiir, masal veya efsaneye dönüştürmektir. 
Toplumlar böyle yaparlar. Felsefe sadece söz ile 
yapılamaz, çünkü unutulur ve başkalaşır. Yazmanız 
lazım. Yazıp biriktirerek öğretmek ve sonrakilere 
aktarmak kolaylaşıyor. Bunu yapmışlar. Aradan çeşitli 
olaylar oldu, toplum bir şekilde düzenini kaybetti ve 
felsefede çöktü orada unutuldu. Sonra Hindistan'da, 
Çin'de, İslamiyet’ten sonra Arabistan'da, Arap ülkele-
rinde ve dünyanın farklı yerlerinde bu entelektüel 
faaliyetlerin arttığını, toplumlar arası karmaşık ilişkile-
rin hızlandığını, ticaretin yaygınlaştığını görüyoruz. 
Böyle toplumlarda biriktirme daha hızlı meydana 
geliyor. Biz bu biriktirmeye ne zaman başladık? 
Yazıdan sonra.
Felsefe dediğimiz şey bizim milattan önce 500 senele-
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dönük bir iletişim olmayan bir dil tasavvur edemeyiz. 
Herşey ‘dil’in içinde olup bitiyor. Nesneleri algılama, 
tefrik etme işlevi biyolojik olarak sanırım bütün 
canlılarda ortak. Bunlara ad koyma, yani gösteren 
tayin etme ve böylece somut olanı soyut olarak 
yeniden ifade edebilme, dilbilgisel işlemlemeye tabi 
tutarak sonsuz sayıda cümle anlamı, yani mesaj 
iletebilme yeteneği ise insana mahsus. Nesnenin 
varoluşça kendisi, yani herhangi bir fidandaki gül 
çiçeği, sonra aynı yapıdaki bütün çiçekleri ifade eden 
‘gül’ kavramı, sonra ‘sevgili’ vs. dilin bir parçasını 
oluşturuyor, sonra dilbilgisi yapılarıyla bunları olma 
veya tasarlama hâlinde yeniden sıralıyor ve başka 

Yazıyla tanıştığımızda biriktirme işlemi gerçekleşiyor ve bilgiyi unut-
muyorsunuz. Sözlü bilgiyi aktarmanın yolu; bunu şiir, masal veya efsa-
neye dönüştürmektir. Toplumlar böyle yaparlar.

EKİM     2020 6



rine dayanır. Ondan öncesi mitolojidir. Garip ve olağa-
nüstü varlıklar dünyası. Felsefe daha yeni bir şeydir; 
insanlık tarihi için sanki dün gibidir. Bu ise, yazının bize 
sağladığı bir imkândır. Böyle toplumlarda elbette 
kelimeler, kelimelerin anlamları daha sofistike daha 
ince anlamlı hâl alıyor. Biriktirmeden ve öğretimden 
dolayı nüanslar zenginleşiyor, ifade biçimleri gelişiyor. 
Bunu yapamayan toplumlar biraz daha gündelik dille 
idare ediyorlar. Herhangi bir toplumu ele alalım; 
mesela Arap toplumu. Arapça yeni bir dildir. Türkçe ile 
neredeyse aynı dönemde, VII. yüzyılda yazılmaya 
başlamıştır. Türkler, kendi dillerini sekizinci yüzyıldan 
itibaren yazıya geçirmeye başladılar. Araplar da yedin-
ci yüzyıllardan itibaren. Kur’an öncesinde, Arapça 
olarak birkaç taşa yazılan şeylerin dışında bütünlüklü 
yazılı bir metin yoktur. Sözlü olarak dil elbette var. Şiir 
var, edebiyat var ama bunlar yazılmamış. En azından 
yazı bize kalmamış. O yazının yazıldığı malzeme elimi-
ze geçmemiş. Bu anlamda, Arapça daha yeni bir dil. 
Arap dilinin kavramca ve terimce zenginleşmesi 
İslamiyetten sonra. Kuran’dan sonra Arapçanın kaderi 
değişti. Arapçanın Kur’an dili olması, İslam’ın hızlı 
yayılması, bununla paralel olarak Arapçanın da 
yaygınlaşması, öğretilmesi sonucunu doğurdu. Yazısı 
hızla gelişti. Arap dilinin grameri standartlaştı, tedvin 
edildi, Arap dilinin sözlükleri yazıldı. 

anlamlar üretiyoruz; bu karmaşık yapıların hepsi 
birden ‘dil’i oluşturuyor. Anlam dil’in içinde bulunmak 
zorunda; ama dil’in temel görevi de kelime veya 
cümle, hatta metin düzleminde anlamı taşımak. 

Hocam tarih boyunca bazı diller hep ön planda 
olmuş, hatta akademik dil olarak ön plana çıkmış-
lar. Mesela günümüzde akademik dil İngilizce. 
İngilizcenin Arapçadan, Osmanlı Türkçesinden, 
Almancadan, Fransızcadan ne zenginliği var. 
Yoksa bu bir iktidar göstergesi mi?

Dil biliminde, dilin zenginliği fakirliği kavramı yoktur. 
Evet, dil bilimi böyle yaklaşmaz ama entelektüel 
dünya böyle bir bakış açısına sahiptir. Diller zengindir 
veya fakirdir diye bir ayrım yapmak ister. Oysa bu dille 
ilgili bir mesele değildir. O toplumun kültürel sistemiy-
le, kültürel hayatı ile, üretkenliği ile alâkalı bir konudur. 
Bir toplum düşünün, Uzak Doğu'daki bir adada balıkçı-
lıkla uğraşıyorlar. Çok sınırlı tarım üretimi yaptıklarını, 
çok sınırlı mal değişimine sahip olduklarını düşünelim. 
Gelişmiş toplumlardaki ekonomi terimleri, siyaset 
biliminin karmaşık dili, felsefenin engin kavramları bu 
toplumda yok. Sayı olarak baktığımızda dilleri fakir 
görünecek. Oysa bu dil, sistem olarak, gelişmiş bir 
dilden farklı imkânsızlıklar içinde değil. Toplum üyele-
rinin ihtiyaçlarını karşılıyor; ama şu veya bu sebepten 
kültürel ilişkiler ağı sade kalmış, başka toplumlarla 
etkileşim içinde değil. Mevcut kültürel örüntülerini 
sağlıklı bir şekilde sürdürebiliyorlar ve kendi hayatla-
rından memnunlar, yeterli dilleri var. Diyelim daha 
karmaşık kültürel yapıya sahip toplumlarla iletişime 
ve ilişkiye geçtiler. Bizim alıştığımız okullar, üretim 
mekanizmaları, yönetişim biçim vs. birkaç on yıl içinde 
bu topluma kazandırıldı. Bu toplumun fertleri de bu 
alanlardaki kavramları gerek kendi dillerinden, gerek 
alıntı kelimelerle ifade etmeye başlayacaklardır. 
Toplumların zihin kapasitesi açısından birbirinden farkı 
yok. Toplum için derler ya, ‘coğrafya kaderdir’. Bir 
tarafında deniz, bir tarafında dağ, bir tarafında çöl, bir 
tarafında ova vs. Coğrafya o topluma farklı üretim 
imkânları sağlıyorsa, farklı toplumlarla komşu ise, 
alışverişi çoksa, hem denizciliği, hem kara taşımasını 
biliyorsa bu toplumda bilgi aktarımı için kurumlar, 
okullar oluşturulduysa, düşünce, edebiyat, musiki 
geliştirildiyse vs. -bu karşılıklı alışverişlerle de olabilir, 
etkileşimlerle de olabilir.- o toplumda daha çok kelime 

Merhaba hocam. Dil ve anlam arasındaki ilişki ile 
başlamak istiyorum. Aslında buna düşünceyi de 
ekleyebiliriz. Anlamı üreten şey nedir? Dil mi 
anlamı üretir, anlam mı dili?

“Dil mi anlamı üretir, anlam mı dili üretir.” dememek 
lazım. Bunları, bir bütünün iki yüzü gibi düşünmek 
lazım. Bir kağıdı elimize aldığımızda, kağıdın iki yüzü 
vardır. Eski yazma biliminde biz buna A yüzü ve B yüzü 
deriz. Buna öylece yaprak denir ama iki sayfası vardır. 
Bir yaprağın iki sayfasına, sağ sayfa, sol sayfa diyelim. 
Şimdi biz bu iki sayfayı ayırabilir miyiz? Ayıramayız. 
Ayırdığımız zaman, yaprak diye bir şey ortada kalmaz. 
Çok ince bir şeyle kessek, bu sefer daha ince yeni bir 
yaprak olmuş olur. Ama yine, her bir yaprağın iki yüzü 
vardır. Anlam ve kelime diyelim, dilden kastımız bu 
tabii. Yani anlamı taşıyan şeyler. Anlam, bir şeyin ruhu 
ise bizim kelime dediğimiz, seslendirdiğimiz veya 
yazıya geçirdiğimiz taraf da onun bedeni gibidir. 

RÖPORTAJ Hayati Develi

Beden olmadan ruhun varlığı bizim için çok bir anlam 
ifade etmez. Ruh vardır, ama onun bedene girmesi 
gerekir değil mi? Dilbiliminde anlam ve onun sesli 
işaretine “gösterge” deniyor. Göstergenin iki yüzü var: 
gösterilen ve gösteren. Anlam, gösterilendir: Herhan-
gi bir şeyin zihnimizde uyandırdığı bir imaj. Somut 
veya soyut bir şeyin zihnimizdeki karşılığı. Mesela 
‘gül’. Ses ile söylendiğinde veya yazı ile yazıldığında 
‘gül’ lafzı zihnimizdeki bir imge ile örtüşüyor. Bu 
anlamdır. Eğer ‘gül’ lafzını duyduğumuzda veya 
okuduğumuzda kafamızdaki herhangi bir imge açılmı-
yorsa (bunun da konuşanın veya yazanın zihnindeki 
imge ile aynı olması lâzım) bu işaret bir anlama 
tekabül etmiyor demektir, iletişim ve anlaşma gerçek-
leşmez. Çünkü anlama ulaşamamışızdır. Tabii, sözlü 
veya yazılı bir işaretin, yani gösterenin birden fazla 
karşılığı, gösterileni olabilir. Bu çok anlamlılıktır. Biz 
aynı gösterenin hangi anlama delâlet ettiğini bağlama 
göre belirleriz. ‘Gül’ göstereni bize ne anlatıyor? Gül 
çiçek demektir, güzel kokulu çiçek demektir. Sonra 
katmanlaşıyor bu. Vazı’ının vaz ettiği temel bir anlam 
var. Bu temel anlam çiçek, ama sonra bu çiçek anlamı 
sevgi oldu, sevgili oldu. Sonra gül, Türklerde ve Müslü-
manlarda peygamberin remzi olmuş. Gül başka 
anlamlara da geliyor olabilir. Bu anlamlar dairesi, 
sudaki halkalar gibi genişliyor, bazen de daralıyor. 

Dil mi anlamı üretiyor, anlam mı dili? sorusu bu ikisini 
ayrı düzlemler olarak ele almayı gerektirir ki, anlam 
olmadan da dil olabilirmiş iddiası ortaya çıkar. İçinde 
anlam olmayan, temel fonksiyonu da anlamı taşımaya 

kavram olması tabiidir. Bu kimi toplumların şansıdır. 
En eskiden başlayalım. Eski Yunanlılarda felsefe 
doğdu ve gelişti değil mi? Bu toplum denizci bir 
toplumdu, ticaretle uğraşan bir toplumdu. Adalardan 
çevrelerindeki birçok yere ticaret yapabilecek bir 
toplumdu. Belli bir zenginliğe de ulaşmışlardı. Bu 
toplumda matematik düşünce, felsefi düşünce gelişti. 
Birçok kavram burada oluştu çünkü yazıyla da erken 
tanıştı bu toplum. Biriktirmeye başladılar. Yazıyla 
tanıştığımızda biriktirme işlemi gerçekleşiyor ve 
bilgiyi unutmuyorsunuz. Sözlü bilgiyi aktarmanın yolu 
bunu şiir, masal veya efsaneye dönüştürmektir. 
Toplumlar böyle yaparlar. Felsefe sadece söz ile 
yapılamaz, çünkü unutulur ve başkalaşır. Yazmanız 
lazım. Yazıp biriktirerek öğretmek ve sonrakilere 
aktarmak kolaylaşıyor. Bunu yapmışlar. Aradan çeşitli 
olaylar oldu, toplum bir şekilde düzenini kaybetti ve 
felsefede çöktü orada unutuldu. Sonra Hindistan'da, 
Çin'de, İslamiyet’ten sonra Arabistan'da, Arap ülkele-
rinde ve dünyanın farklı yerlerinde bu entelektüel 
faaliyetlerin arttığını, toplumlar arası karmaşık ilişkile-
rin hızlandığını, ticaretin yaygınlaştığını görüyoruz. 
Böyle toplumlarda biriktirme daha hızlı meydana 
geliyor. Biz bu biriktirmeye ne zaman başladık? 
Yazıdan sonra.
Felsefe dediğimiz şey bizim milattan önce 500 senele-

Toplumların zihin 
kapasitesi açısından 
birbirinden farkı 
yoktur.
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dönük bir iletişim olmayan bir dil tasavvur edemeyiz. 
Herşey ‘dil’in içinde olup bitiyor. Nesneleri algılama, 
tefrik etme işlevi biyolojik olarak sanırım bütün 
canlılarda ortak. Bunlara ad koyma, yani gösteren 
tayin etme ve böylece somut olanı soyut olarak 
yeniden ifade edebilme, dilbilgisel işlemlemeye tabi 
tutarak sonsuz sayıda cümle anlamı, yani mesaj 
iletebilme yeteneği ise insana mahsus. Nesnenin 
varoluşça kendisi, yani herhangi bir fidandaki gül 
çiçeği, sonra aynı yapıdaki bütün çiçekleri ifade eden 
‘gül’ kavramı, sonra ‘sevgili’ vs. dilin bir parçasını 
oluşturuyor, sonra dilbilgisi yapılarıyla bunları olma 
veya tasarlama hâlinde yeniden sıralıyor ve başka 

Yazıyla tanıştığımızda biriktirme işlemi gerçekleşiyor ve bilgiyi unut-
muyorsunuz. Sözlü bilgiyi aktarmanın yolu; bunu şiir, masal veya efsa-
neye dönüştürmektir. Toplumlar böyle yaparlar.
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Sonra dinin sistemleşmesi, kanunlaşması, kültürleş-
mesi süreçleri ve felsefileşmesi ile beraber -ki bu 
felsefileşme Eski Yunan'a dayanıyor bir ölçüde- 
Arapça, kendi var olan kelimelerinden yeni anlamlar 
ve kavramlar icat etmeye başladı. Arap felsefecisi 
veya bilim adamı yeni kavramları adlandırırken, olma-
yan kelimeler uydurmadı. Var olan kelimeyi yeni bir 
anlamda kullandı. Birleşik kelimeler yaptı, iki kelimeli, 
üç kelimeli tamlamalar yaptı. Bunları kavramsallaştır-
dı ve Arapça zenginleşti. Türkçe de aynı şekilde; bizim 
Göktürk kitabelerine baktığımızda sınırlı sayıda bir kaç 
bin kelimelik söz vardır. Çünkü bunlar siyasi metinler. 
Taşa yazılmış. Taşa yazabilmek için de -taşın hacmi 
sınırlı olduğundan- belirli sayıda kelime sığdırabiliyor-
sunuz. Acaba o zaman ki Türkler edebiyat yapmıyorlar 
mıydı? Muhakkak yapıyorlardı. Eğer uygun bir kültü-
rel ortam olsaydı, taş dışındaki malzeme ile yazı 
yazmayı becerebilselerdi, daha zengin kelime sayısı 
karşımıza çıkardı. Nitekim hemen bir yüz sene sonra 
Uygurlar tarım havzasına geçip Budist kültür ortamı 
ile tanıştıklarında Budizm kavramlarıyla karşılaşıyor-
lar. Bir kısmını aynen alıyorlar, bir kısmını da tercüme 
ediyorlar. Kendi dillerinde var olan kelimelerle bunları 
ifade etmeye başlıyorlar ve Uygurca zenginleşiyor. 
Hemen arkasından İslami döneme başlıyorsunuz. 
Kutagu Bilig gibi bir felsefi metin, bir siyasetname 
yazıyorsunuz. Platon'un Devlet'ine kadar götürebildi-
ğiniz bir silsileyi takip ediyor. Orada Türkçe birçok 
kelimeye, aslında Türkçede var olan birçok kelimeye 
yeni anlamlar yüklendiğini görüyorsunuz. Felsefi 
anlamlar yüklenmiş olarak görüyorsunuz. Yeni 
kelimeler, eskiden sıradan bir şey ifade eden kelimeler 
bu sefer soyut, zihinsel kavramı ifade etmeye başla-
mış. Türkçe zenginleşmiş. Türkçe zenginleşirken tabii 
kendi kelimeleriyle zenginleştiği gibi Arapça ve 
Farsçadan da kelimeler almıştı.

Hayati Develi

Bir toplum ne kadar felsefeyle, sanatla, bilimle 
uğraşırsa, ürettiği kültürel yük de, dil de ağırlaşıyor, 
büyüyor,  aynı zamanda da bir imkân yaratıyor. Bugün 
kelime sayısı az diller dediğimizde belki felsefesi, 
kültürel hayatı, eğitim düzeni geri toplumları kastet-
miş oluruz. Bu o toplumların düzeni ile alâkalıdır.
Son yüzyıla girdiğimizde -bunu at yarışı gibi düşüne-
lim- aslında önde giden Fransızcadır. Sonra Rusça bir 
atak yaptı ama yetişemedi. 50’li yıllardan sonra İngiliz-
cenin bu aradaki farkı kapattığını, 80’li yıllarda bir at 
başı öne geçtiğini bugün de farkı birkaç at boyuna 
çıkardığını görebiliriz. Bu nasıl oldu? İkinci Dünya 
savaşından sonra dünya sistemine İngilizce konuşan 
Anglosakson kültüre sahip bir toplumun, Kuzey 
Amerika'nın hâkim olmasıyla ortaya çıktı. ABD’nin 
siyasi ve iktisadi yapısı bir şekilde dünyaya hâkim 
oldu. Parayı yöneten, dünya siyasetini biçimlendiren; 
bilgiyi, kültürü üreten/yöneten (sinema, müzik, 
tiyatro, kitap, üniversiteler dahil buna) bir toplum 
hâline geldi ve yeni kelimeler bu sefer İngilizce üzerin-
den, dünya dillerine akmaya başladı. Bu tabii bir anda 
olmuyor, uzun bir hazırlık gerektiriyor. Bundan altı, 
yedi ay önce 'Deli ve Dahi' diye bir film vardı, seyret-
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meyen dostlar bunu internetten bulup seyredebilirler, 
Oxford sözlüğünün yazılış ve yapılış hikâyesini anlatı-
yor. O İngiliz sömürgeciliği bir taraftan ortalığı kasıp 
kavuruyor, ama bir taraftan dilini dayatıyor. Dilini 
dayatmak için de dilini öğretilebilir, bilim kavramlarını 
karşılar hâle getirmek için bir gayret sarf ediyor, bunu 
tanzim ediyor. Nasıl Arapça Kur’an’la beraber tanzim 
edildi, tedvin edildiyse; sözlükleri, grameri öğretim 
metotları yazıldıysa, İngilizler de sömürgeciliğin son 
döneminde kendi dillerini bu şekilde tedvin ediyor, 
düzenliyor, topluyorlar. Onun gramerini, sözlüğünü 
mükemmel şekilde oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü 
sömürgeci kalıcı olmak, kendi kültürünü ve dilini de 
ortak dil hâline getirmek istiyor. Çünkü yönetilen 
sınıfa hâkim olabilmek için dili bir iktidar aracı gibi 
görüyorlar. Amerikan toplumu da bu malzemeyi 
alarak dünyaya kendi dili olarak bunu dayattı. Evet, 
bugün İngilizce dünyanın en etkili ortak dili hâline 
gelmiştir. Türkçe de olur mu? Türkçe, 16’ıncı, 17’inci 
hatta 18’inci yüzyılda dünyanın en etkili yaygın 
dillerinden bir tanesiydi. Hatta 20’inci yılın ilk çeyre-
ğinde 19’uncu yüzyılın sonu ve 20’inci yüzyılın ilk 
çeyreğinde Türkiye bunun tepe noktası diyebiliriz. Son 

elli yılında Osmanlı topraklarında olup da Türkçe 
bilmeyen bir okumuş -kökeni ne olursa olsun- düşü-
nülemez. Ciddi bir eğitim reformuyla bu sağlanmıştı. 
Ancak geç kalındı. Farklı etnik milliyetçilikler Devlet’i 
parçaladı. Yine de dil, bu yüzyılda üst bir noktaya 
ulaşmıştı. Geoge Lewis, Trajik Bir Başarı: Türk Dil 
Devrimi adıyla Türkçeye çevrilen kitabında, 20. yüzyı-
lın başında kelime sayısı bakımından İngilizceye yakla-
şan tek dilin muhtemelen Türkçe olduğunu söyler.  Biz 
oradan devam edebilseydik ve aynı hızla üniversite, 
akademik düşünce, serbest entelektüel düşünce, 
felsefe, kopuşsuz o zincir bütünlüğü içerisinde varlığını 
devam ettirebilseydi, Türkçe bugün dünyanın sayılı bir 
kaç dilinden biri olurdu. Bunda hiç şüphem yok. Ama 
biz o zinciri kopardık. Elimizdeki zincir parçalarını da 
attık. Bu zincir bizden değil diye, bizim değil diye o 
zincir halkalarını attık. O halkaları atınca da büyük bir 
boşluk doğdu. Bakın bugün dünyada en çok ilgi gören 
dillerden bir tanesi yine Türkçe. Türkiye'nin son yirmi 
yılda yaptığı hamleler hem sanayide, hem ekonomide, 
hem de üniversite sisteminde… Bugün Türkiye'de iki 

yüz bine yakın yabancı öğrenci var. Bunlar elbette 
Harvard'a gidebilseler, Harvard'a giderlerdi ama Türki-
ye'deki üniversite eğitimi onlara ciddi bir bilim kazan-
dırdığı için burada eğitim görüyorlar. Bu eğitimi daha 
da ileri götürseydik, bütün Balkanlar, bütün Afrika, 
Kuzey Afrika, Orta Afrika hatta bütün Arap Yarımada-
sı, Arap ülkeleri, İran, Irak, Kafkasya ve hatta bütün 
Orta Asya, bu Türkçenin etki yaptığı alanda olurdu. O 
zaman Türkçe de muhtemelen o bölgedeki entelektü-
ellerin ortak iletişim dili hâline gelirdi. Bugün bile bu 
kabiliyet Türkçede var. Ufak bir hamle yaparsak o 
kelimelere zaten sahibiz, o zenginliğe zaten sahibiz, 
onu diriltmek, onu geliştirmek ve yeniden üretmek, 
yenileriyle geliştirmek mümkün.

Hocam dilin ve kültürün gelişmesini kültür diplo-
masisi bağlamında ele alacak olursak, Yunus 
Emre Enstitüleri ve Maarif Vakfının rolü ve daha 
da önemlisi etkisi nedir?

Bunlar belli bir ihtiyacı karşılamak üzere tasarlanmış 

ve faaliyette başlamış kurumlar. Maarif Vakfı nispeten 
daha yeni ama ikisi de, birisi doğrudan doğruya eğitim 
alanında, birisi hem eğitim hem kültürel alanda, bütü-
nüyle baktığımızda kültürel ve zihinsel bir alanda 
dünya toplumlarıyla Türkiye'nin ilişkisini sağlıyor. 
Bunu da esasen dil üzerinden yapıyor. Yunus Emre 
Enstitüsü'nün temel görevi Türkçeyi öğretmek ve Türk 
kültürünü tanıtmaktır. Dil kültürsüz olmaz; musikiyi 
de tanıtacaksınız, kelimeyi de tanıtacaksınız. Maarif 
Vakfı ise okullar aracılığıyla hem yurtdışında yaşayan 
Türk çocuklarının eğitimini sağlıyor, hem de kaliteli 
okullarda oranın yerli çocuklarına eğitim veriyor. 
Onlara birçok bilginin yanında Türkçeyi de öğretmiş 
oluyor. Bu uzun vadede Türkçeyi bilen, Türkiye'yi 
tanıyan, Türkiye'yi seven bir kesimin ortaya çıkmasına 
vesile olacaktır. Siz bir taraftan İHA'lar, SİHA'lar 
gelişmiş savaş makineleri, teknolojiler, bilgisayar 
oyunları yaparken, icat ederken -ki bunlardan çok 
daha fazlasını yapmalıyız- Dünyada güçlü bir bilimsel 
ve teknolojik üretim merkezi hâline gelirken, bir taraf-
tan da diliniz, edebiyatınız ve kültürünüzle bunu 
desteklerseniz ancak başarılı olabilirsiniz.
 
Şöyle bir üçleme var; ilim dili Arapça, şiir dili 
Farsça, yönetim dili Türkçe. Bu üçlemeyi bir de 
sizden duysak.

Bu yanlış bir genellemedir. Arapçayla ilim var da 
edebiyat yok mu? Farsça sadece şiir mi yazılmış? 
Türkçe sadece emir vermekte mi kullanılmış. Türkçe 
binlerce divanı, halk şiirini, Türkçe ilmi eserleri, her 
alanda, nereye koyacağız? Büyük kültür dillerini 
medeniyet taşıyıcılık değerlerine ve yüklerine göre 
değerlendirebiliriz. Medeniyetler, farklı toplumların ve 
dillerin birlikte ürettikleri maddi ve manevi değerler 
bütünüdür. Bunun üst yapısının din olduğu kabul 
edilir. Bu toplumlar, zihnen, yaşayış biçimi olarak 
birbirine çok yakın toplumlardır. Farklı dilleri konuşu-
yor olabilirler, ama aynı inanç sistemine sahiptirler, 
aynı nitelikteki tanrıya inanırlar, yaşamla ve ölümle, 
bu dünya ve ahiret ile ilgili anlayışları ortaktır. Hayat-
larını o inanış biçimi tanzim eder. Bu toplumların, 
oluşturduğu birliğe ve onların üretimlerine yani ortak 
noktalarına medeniyet diyebiliriz. Her medeniyetin, 
birden fazla taşıyıcı dili olabiliyor. Batı medeniyetinin 
temelleri nedir? Grek kültürü, Latin kültürü ve Hristi-
yanlık diyelim. Bu medeniyetin taşıyıcı dili esasen yüz 
yıllar önce Latince ve Grekçe olmuş. Bugünkü diller 
yani Fransız, İtalyan, Alman, İngiliz dillerinin birer 
bağımsız dil, devlet dili, bilim dili hâline dönüşmesi 
birbirinden farklı ve oldukça yenidir. İslam medeniye-
tinin de taşıyıcı dilleri vardır. 

Bir toplum felsefeyle, sanatla, bilimle ne kadar uğraşırsa, ürettiği kültürel
yük de, dil de ağırlaşıyor, büyüyor,  aynı zamanda da bir imkân yaratıyor. 

Medeniyetler, farklı toplumların ve dillerin birlikte ürettikleri maddi ve 
manevi değerler bütünüdür. Bunun üst yapısının din olduğu kabul edilir. Bu 
toplumlar, zihnen, yaşayış biçimi olarak birbirine çok yakın toplumlardır.
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Sonra dinin sistemleşmesi, kanunlaşması, kültürleş-
mesi süreçleri ve felsefileşmesi ile beraber -ki bu 
felsefileşme Eski Yunan'a dayanıyor bir ölçüde- 
Arapça, kendi var olan kelimelerinden yeni anlamlar 
ve kavramlar icat etmeye başladı. Arap felsefecisi 
veya bilim adamı yeni kavramları adlandırırken, olma-
yan kelimeler uydurmadı. Var olan kelimeyi yeni bir 
anlamda kullandı. Birleşik kelimeler yaptı, iki kelimeli, 
üç kelimeli tamlamalar yaptı. Bunları kavramsallaştır-
dı ve Arapça zenginleşti. Türkçe de aynı şekilde; bizim 
Göktürk kitabelerine baktığımızda sınırlı sayıda bir kaç 
bin kelimelik söz vardır. Çünkü bunlar siyasi metinler. 
Taşa yazılmış. Taşa yazabilmek için de -taşın hacmi 
sınırlı olduğundan- belirli sayıda kelime sığdırabiliyor-
sunuz. Acaba o zaman ki Türkler edebiyat yapmıyorlar 
mıydı? Muhakkak yapıyorlardı. Eğer uygun bir kültü-
rel ortam olsaydı, taş dışındaki malzeme ile yazı 
yazmayı becerebilselerdi, daha zengin kelime sayısı 
karşımıza çıkardı. Nitekim hemen bir yüz sene sonra 
Uygurlar tarım havzasına geçip Budist kültür ortamı 
ile tanıştıklarında Budizm kavramlarıyla karşılaşıyor-
lar. Bir kısmını aynen alıyorlar, bir kısmını da tercüme 
ediyorlar. Kendi dillerinde var olan kelimelerle bunları 
ifade etmeye başlıyorlar ve Uygurca zenginleşiyor. 
Hemen arkasından İslami döneme başlıyorsunuz. 
Kutagu Bilig gibi bir felsefi metin, bir siyasetname 
yazıyorsunuz. Platon'un Devlet'ine kadar götürebildi-
ğiniz bir silsileyi takip ediyor. Orada Türkçe birçok 
kelimeye, aslında Türkçede var olan birçok kelimeye 
yeni anlamlar yüklendiğini görüyorsunuz. Felsefi 
anlamlar yüklenmiş olarak görüyorsunuz. Yeni 
kelimeler, eskiden sıradan bir şey ifade eden kelimeler 
bu sefer soyut, zihinsel kavramı ifade etmeye başla-
mış. Türkçe zenginleşmiş. Türkçe zenginleşirken tabii 
kendi kelimeleriyle zenginleştiği gibi Arapça ve 
Farsçadan da kelimeler almıştı.

Hayati Develi

Bir toplum ne kadar felsefeyle, sanatla, bilimle 
uğraşırsa, ürettiği kültürel yük de, dil de ağırlaşıyor, 
büyüyor,  aynı zamanda da bir imkân yaratıyor. Bugün 
kelime sayısı az diller dediğimizde belki felsefesi, 
kültürel hayatı, eğitim düzeni geri toplumları kastet-
miş oluruz. Bu o toplumların düzeni ile alâkalıdır.
Son yüzyıla girdiğimizde -bunu at yarışı gibi düşüne-
lim- aslında önde giden Fransızcadır. Sonra Rusça bir 
atak yaptı ama yetişemedi. 50’li yıllardan sonra İngiliz-
cenin bu aradaki farkı kapattığını, 80’li yıllarda bir at 
başı öne geçtiğini bugün de farkı birkaç at boyuna 
çıkardığını görebiliriz. Bu nasıl oldu? İkinci Dünya 
savaşından sonra dünya sistemine İngilizce konuşan 
Anglosakson kültüre sahip bir toplumun, Kuzey 
Amerika'nın hâkim olmasıyla ortaya çıktı. ABD’nin 
siyasi ve iktisadi yapısı bir şekilde dünyaya hâkim 
oldu. Parayı yöneten, dünya siyasetini biçimlendiren; 
bilgiyi, kültürü üreten/yöneten (sinema, müzik, 
tiyatro, kitap, üniversiteler dahil buna) bir toplum 
hâline geldi ve yeni kelimeler bu sefer İngilizce üzerin-
den, dünya dillerine akmaya başladı. Bu tabii bir anda 
olmuyor, uzun bir hazırlık gerektiriyor. Bundan altı, 
yedi ay önce 'Deli ve Dahi' diye bir film vardı, seyret-
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meyen dostlar bunu internetten bulup seyredebilirler, 
Oxford sözlüğünün yazılış ve yapılış hikâyesini anlatı-
yor. O İngiliz sömürgeciliği bir taraftan ortalığı kasıp 
kavuruyor, ama bir taraftan dilini dayatıyor. Dilini 
dayatmak için de dilini öğretilebilir, bilim kavramlarını 
karşılar hâle getirmek için bir gayret sarf ediyor, bunu 
tanzim ediyor. Nasıl Arapça Kur’an’la beraber tanzim 
edildi, tedvin edildiyse; sözlükleri, grameri öğretim 
metotları yazıldıysa, İngilizler de sömürgeciliğin son 
döneminde kendi dillerini bu şekilde tedvin ediyor, 
düzenliyor, topluyorlar. Onun gramerini, sözlüğünü 
mükemmel şekilde oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü 
sömürgeci kalıcı olmak, kendi kültürünü ve dilini de 
ortak dil hâline getirmek istiyor. Çünkü yönetilen 
sınıfa hâkim olabilmek için dili bir iktidar aracı gibi 
görüyorlar. Amerikan toplumu da bu malzemeyi 
alarak dünyaya kendi dili olarak bunu dayattı. Evet, 
bugün İngilizce dünyanın en etkili ortak dili hâline 
gelmiştir. Türkçe de olur mu? Türkçe, 16’ıncı, 17’inci 
hatta 18’inci yüzyılda dünyanın en etkili yaygın 
dillerinden bir tanesiydi. Hatta 20’inci yılın ilk çeyre-
ğinde 19’uncu yüzyılın sonu ve 20’inci yüzyılın ilk 
çeyreğinde Türkiye bunun tepe noktası diyebiliriz. Son 

elli yılında Osmanlı topraklarında olup da Türkçe 
bilmeyen bir okumuş -kökeni ne olursa olsun- düşü-
nülemez. Ciddi bir eğitim reformuyla bu sağlanmıştı. 
Ancak geç kalındı. Farklı etnik milliyetçilikler Devlet’i 
parçaladı. Yine de dil, bu yüzyılda üst bir noktaya 
ulaşmıştı. Geoge Lewis, Trajik Bir Başarı: Türk Dil 
Devrimi adıyla Türkçeye çevrilen kitabında, 20. yüzyı-
lın başında kelime sayısı bakımından İngilizceye yakla-
şan tek dilin muhtemelen Türkçe olduğunu söyler.  Biz 
oradan devam edebilseydik ve aynı hızla üniversite, 
akademik düşünce, serbest entelektüel düşünce, 
felsefe, kopuşsuz o zincir bütünlüğü içerisinde varlığını 
devam ettirebilseydi, Türkçe bugün dünyanın sayılı bir 
kaç dilinden biri olurdu. Bunda hiç şüphem yok. Ama 
biz o zinciri kopardık. Elimizdeki zincir parçalarını da 
attık. Bu zincir bizden değil diye, bizim değil diye o 
zincir halkalarını attık. O halkaları atınca da büyük bir 
boşluk doğdu. Bakın bugün dünyada en çok ilgi gören 
dillerden bir tanesi yine Türkçe. Türkiye'nin son yirmi 
yılda yaptığı hamleler hem sanayide, hem ekonomide, 
hem de üniversite sisteminde… Bugün Türkiye'de iki 

yüz bine yakın yabancı öğrenci var. Bunlar elbette 
Harvard'a gidebilseler, Harvard'a giderlerdi ama Türki-
ye'deki üniversite eğitimi onlara ciddi bir bilim kazan-
dırdığı için burada eğitim görüyorlar. Bu eğitimi daha 
da ileri götürseydik, bütün Balkanlar, bütün Afrika, 
Kuzey Afrika, Orta Afrika hatta bütün Arap Yarımada-
sı, Arap ülkeleri, İran, Irak, Kafkasya ve hatta bütün 
Orta Asya, bu Türkçenin etki yaptığı alanda olurdu. O 
zaman Türkçe de muhtemelen o bölgedeki entelektü-
ellerin ortak iletişim dili hâline gelirdi. Bugün bile bu 
kabiliyet Türkçede var. Ufak bir hamle yaparsak o 
kelimelere zaten sahibiz, o zenginliğe zaten sahibiz, 
onu diriltmek, onu geliştirmek ve yeniden üretmek, 
yenileriyle geliştirmek mümkün.

Hocam dilin ve kültürün gelişmesini kültür diplo-
masisi bağlamında ele alacak olursak, Yunus 
Emre Enstitüleri ve Maarif Vakfının rolü ve daha 
da önemlisi etkisi nedir?

Bunlar belli bir ihtiyacı karşılamak üzere tasarlanmış 

ve faaliyette başlamış kurumlar. Maarif Vakfı nispeten 
daha yeni ama ikisi de, birisi doğrudan doğruya eğitim 
alanında, birisi hem eğitim hem kültürel alanda, bütü-
nüyle baktığımızda kültürel ve zihinsel bir alanda 
dünya toplumlarıyla Türkiye'nin ilişkisini sağlıyor. 
Bunu da esasen dil üzerinden yapıyor. Yunus Emre 
Enstitüsü'nün temel görevi Türkçeyi öğretmek ve Türk 
kültürünü tanıtmaktır. Dil kültürsüz olmaz; musikiyi 
de tanıtacaksınız, kelimeyi de tanıtacaksınız. Maarif 
Vakfı ise okullar aracılığıyla hem yurtdışında yaşayan 
Türk çocuklarının eğitimini sağlıyor, hem de kaliteli 
okullarda oranın yerli çocuklarına eğitim veriyor. 
Onlara birçok bilginin yanında Türkçeyi de öğretmiş 
oluyor. Bu uzun vadede Türkçeyi bilen, Türkiye'yi 
tanıyan, Türkiye'yi seven bir kesimin ortaya çıkmasına 
vesile olacaktır. Siz bir taraftan İHA'lar, SİHA'lar 
gelişmiş savaş makineleri, teknolojiler, bilgisayar 
oyunları yaparken, icat ederken -ki bunlardan çok 
daha fazlasını yapmalıyız- Dünyada güçlü bir bilimsel 
ve teknolojik üretim merkezi hâline gelirken, bir taraf-
tan da diliniz, edebiyatınız ve kültürünüzle bunu 
desteklerseniz ancak başarılı olabilirsiniz.
 
Şöyle bir üçleme var; ilim dili Arapça, şiir dili 
Farsça, yönetim dili Türkçe. Bu üçlemeyi bir de 
sizden duysak.

Bu yanlış bir genellemedir. Arapçayla ilim var da 
edebiyat yok mu? Farsça sadece şiir mi yazılmış? 
Türkçe sadece emir vermekte mi kullanılmış. Türkçe 
binlerce divanı, halk şiirini, Türkçe ilmi eserleri, her 
alanda, nereye koyacağız? Büyük kültür dillerini 
medeniyet taşıyıcılık değerlerine ve yüklerine göre 
değerlendirebiliriz. Medeniyetler, farklı toplumların ve 
dillerin birlikte ürettikleri maddi ve manevi değerler 
bütünüdür. Bunun üst yapısının din olduğu kabul 
edilir. Bu toplumlar, zihnen, yaşayış biçimi olarak 
birbirine çok yakın toplumlardır. Farklı dilleri konuşu-
yor olabilirler, ama aynı inanç sistemine sahiptirler, 
aynı nitelikteki tanrıya inanırlar, yaşamla ve ölümle, 
bu dünya ve ahiret ile ilgili anlayışları ortaktır. Hayat-
larını o inanış biçimi tanzim eder. Bu toplumların, 
oluşturduğu birliğe ve onların üretimlerine yani ortak 
noktalarına medeniyet diyebiliriz. Her medeniyetin, 
birden fazla taşıyıcı dili olabiliyor. Batı medeniyetinin 
temelleri nedir? Grek kültürü, Latin kültürü ve Hristi-
yanlık diyelim. Bu medeniyetin taşıyıcı dili esasen yüz 
yıllar önce Latince ve Grekçe olmuş. Bugünkü diller 
yani Fransız, İtalyan, Alman, İngiliz dillerinin birer 
bağımsız dil, devlet dili, bilim dili hâline dönüşmesi 
birbirinden farklı ve oldukça yenidir. İslam medeniye-
tinin de taşıyıcı dilleri vardır. 

Bir toplum felsefeyle, sanatla, bilimle ne kadar uğraşırsa, ürettiği kültürel
yük de, dil de ağırlaşıyor, büyüyor,  aynı zamanda da bir imkân yaratıyor. 

Medeniyetler, farklı toplumların ve dillerin birlikte ürettikleri maddi ve 
manevi değerler bütünüdür. Bunun üst yapısının din olduğu kabul edilir. Bu 
toplumlar, zihnen, yaşayış biçimi olarak birbirine çok yakın toplumlardır.
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Bir defa, dinin indiği kitabın dili olarak Arapça, hadis 

külliyatı, devlet yönetimi Araplar tarafından kurulmuş, 

geliştirilmiş ve Arapça yaygınlaştırılmıştır. O zaman 

temel dil Arapça. Bilahare Arapçaya rakip olan bir dil 

gelişmiş, ‘Farsça’. Aslında Arapça, Farsçayı iki yüz sene 

kadar büyük ölçüde görünmez hâle getirmiştir. İran 

bölgesinde, Farsçanın konuşulduğu alanlarda. Türkle-

rin bu bölgede yönetime gelmesinden sonra Farsça 

yavaşça tekrar ateşlendi, alevlendi ve büyüdü. Ve Türk 

hükümdarları destekledi bunları. Şehname’yi, Gazneli 

Mahmut yazdırdı. Arapçanın hâkim olduğu başka bir 

coğrafyada, mesela, Afrika'da böyle ikinci bir dil ortaya 

çıkmadı. Berberice, İspanyolca, Müslümanlaşan 

İspanyolların dili, bir alternatif dil olarak ortaya çıkma-

dı, gelişmedi. Ama İran bölgesinde -ön Asya'da diyelim- 

Farsça yavaşça gelişti ikinci bir dil olarak. Bu ürünlerini 

daha çok edebiyat üzerinden verdiği için Farsça bir 

edebiyat dili olarak algılanıyor. O güne kadar Arapça 

bir devlet dili, yönetim dili, bilim dili, edebiyat dili, 

medresenin dili, felsefenin dili olduğundan diğer 

dillere çok fazla yer bırakmamıştı. Sonra Farsça kendisi-

ne bir alan buldu. İlk bulduğu alan edebiyattı. Sonra-

dan daha kolay gelişti. Ama Farsça gelişen edebiyatın 

da esası, Arapçadır. Mesneviler, gazeller, beyitler vs. 

ona bazı eklemeler yapmışlar. Ama konularını kadim 

İran kültüründen aldı. 11. yüzyıldan sonra buna üçüncü 

bir dil eklendi o da Türkçe. İslami dönemde Türkçenin 

ilk ortaya koyduğu metin bir felsefe metnidir. Karahan-

lılarda yönetim dili Türkçe olsa da, Gazneli, Selçuklu 

gibi Türk devletlerinde yönetim dili Arapçadır. Ama 

Kâşgarlı Mahmud haber veriyor Araplara, uyarıyor 

onları; diyor ki Türklerin uzun süren bir hâkimiyeti 

olacak, Türkçe öğrenseniz iyi olur! Bu öngörüsü gerçek-

leşiyor. Osmanlı devlet-i aliyyesinde Türkçe bir 

yönetim dili olarak geliyor. Ama her coğrafyada 

Türkler belli noktalarda Türkçeyi baştan itibaren kullan-

dılar. İşte Karahanlılar hep Türkçe devlet yönettiler, 

Türkçe felsefe yaptılar, Kutadgu Bilig gibi eserler 

yazdılar. Dîvânu Lugâti’t-Türk'te Kaşgarlı Mahmut 

Türkçenin Arapçaya denk olduğunu ispat etti. Yarıştır-

dı yani onları. Anadolu'da ise 1300’lerin sonundan 

itibaren Türkçe yavaşça gelişti, hem edebiyat dili oldu, 

hem bilim dili oldu, hem de felsefe dili oldu. Birçok 

alanda iş görmeye başladı. Ama yanında büyük bir 

rakip var tabii, örneğini oradan alıyor. Arapça ve 

Farsçanın gölgesinde adeta büyüdü, gelişti. Ama 

yönetişim dili olarak Türkçe de kendisine ciddi bir alan 

açtı. Batı Türkçesini düşünün önce Anadolu'da sonra 

bütün Balkanlar'da çok farklı halkların ortak dili hâline 

geldi. Osmanlı İmparatorluğunun halklarının ortak dili 

Arapça değildi, Türkçeydi. Yani çarşıda, pazarda, edebi 

mahfillerde insanlar nasıl Bağdatlı Ruhi Türkçe yazıyor-

sa, Bosnalı Sabit’te Türkçe yazıyordu. Bosna neresi, 

Bağdat neresi öyle değil mi? Mesela Bosnalı Sûdi 

Farsça yazılmış bir eseri şerh ediyordu, hangi dille 

Türkçeyle. Yani Bostan’ı bir Boşnak Türkçe şerh ediyor-

du. Prizren’de Şemî diye bir şair vardır. Arnavut, 

Boşnak veya Türk ya da başka bir halktan olabilir, ama 

Türkçe yazdı. Taşlıcalı Yahya Arnavut’tu ama Türkçe 

yazdı. Yani entelektüel kesimin ortak edebiyat diliydi. 

Hele son yüz yılda ortak kültür dili hâline geldi, eğitim 

dili hâline geldi. Medresede yine Arapça metinler her 

zaman temel olmuştur. Bu, Latince'nin Batı'da temel 

olması gibidir, hiç tartışılmamıştır. Belli kültürel muhit-

lerde, Mevlevi muhitlerde Farsça önemlidir, çünkü 

Mesnevî Farsçadır. Farsça kültürünü taşımıştır. Türkçe 

İslâm medeniyeti içinde kendi varlığını ispat etmiş 

yüzlerce eser ortaya koymuştur ve bu medeniyetin en 

önemli dillerinden biri olmuştur. Hele yönetişim dili 

olarak da Türkçe çok geniş kitleleri etkilemiş ve hafıza-

larına kaydetmiştir. Bu üçleme yanlış değil. İslam 

medeniyetinin üç taşıyıcı diline işaret eder. Nasıl 

Batı'da Grek ve Latince ise bizde de Arapça, Farsça ve 

Türkçedir. 

Hocam bugün, davetimizi kırmayarak, konuğu-

muz olduğunuz için teşekkür ederiz. Son olarak, 

okurlarınızın sizden yeni eser beklentileri var.

İşte bu bir baskıdır. Bu baskı da entelektüelleri yazma-

ya yönelten güzel bir duygudur. İnşallah yeni şeyler de 

yazarız. Ben de davetiniz için teşekkür ederim.  

Türkçe İslâm medeniyeti içinde kendi varlığını ispat etmiş, yüzlerce eser 
ortaya koymuş ve bu medeniyetin en önemli dillerinden biri olmuştur. 
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         Batılılar, karikatürlerle İslâm'a saldırıyorlar! İslâm'a, 

özellikle de İslâm'ın âlemlere rahmet olarak gönderi-

len merhamet, şefkat ve hakikat peygamberine!

Hem karikatürlerle saldırıyorlar hem de bunu devlet 

eliyle teşvik ediyorlar, Hz. Peygambere (sav) hakaret 

eden o aşağılık karikatürleri devlet binalarından 

yansıtıyorlar!

Nerede? Fransa'da!

Yanlış okumadınız ve televizyon ekranlarından da 

yanlış görmediniz: Fransa'da yüce Peygamberimize 

hakaret eden o iğrenç karikatürlerin yayınlanmasıyla 

kalmıyor iş. Karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun 

yayınladığı o aşağılık karikatürler Fransa Cumhurbaş-

kanı Macron tarafından devlet dairelerinden yansıtılı-

yor!

Bu nasıl bir düşüklüktür, pespayeliktir, anlayan varsa, 

bir gelsin!

Bu yetmiyor, bu kez aynı aşağılık dergi, Cumhurbaşka-

nımız Erdoğan'ın karikatürlerini yayınlıyor.

Avrupalılar, karikatürlerle savaşıyorlar İslâm'la ve 

bizimle!

İnanılır gibi değil gerçekten!

Böylelikle ne kadar karikatür olduklarını ispatlıyorlar!

Fransız Devleti Müslümanları Terörize Ediyor!

Tam karikatürlük bunlar! Fransa'nın bu davranışı 

karikatürlük asıl, öyle değil mi? 

Hem bir dinin peygamberine iğrenç bir şekilde ve 

aşağılık bir dille hakaret ediyorsunuz! Hem bu yetmi-

yormuş gibi, bu karikatürleri devlet binalarının ön 

cephelerine yansıtıyorsunuz! Hem de ülkenizde 

yaşayan küçümsenmeyecek orandaki Kuzey Afrika 

kökenli müslümanlar başta olmak üzere bütün Müslü-

man vatandaşlarınızın bundan ne kadar rahatsız 

olacaklarını aslâ dikkate almayacak kadar ülke içinde 

kin, nefret, yabancı düşmanlığı, İslâm düşmanlığı, 

ırkçılık tohumları ekiyorsunuz ve bunda zırnık kadar 

sakınca görmüyorsunuz!

Siz, bir de “egalite, liberte, fraternite” sloganları atarak 

dünyada insan haklarını kutsayan bir devrim yaptığını-

zı öve öve anlatıyorsunuz bütün dünyaya ama en 

iğrenç ırkçılık biçimlerini siz geliştiriyorsunuz!

 

En ürpertici kin ve nefret tohumlarını siz ekiyorsunuz! 

Hitlere nazizmi ve Yahudi soykırımı üzerinden en fazla 

laf eden aydınlar sizin ülkenizden çıkmasına rağmen 

Yahudi soykırımını aratmayacak Müslüman katliamı-

nın, soykırımının patlak vermesine yol açacak iğrenç 

İslâm düşmanlığını, Türk düşmanlığını siz hortlatıyor-

sunuz Avrupa’da!

Fransız devleti öncelikli olarak Fransa’daki Müslüman 

azınlığı terörize ederek teröre sürüklemek, Müslüman-

ları nefes alamaz duruma getirip kontrol dışı eylemle-

re kışkırtmak için inanılmaz barbarca, aşağılık bir 

yöntem kullanıyor!

Açıkça tezgâhlanan bu oyun insanın nutkunu kesecek 

kadar aşağılık bir oyun: Müslümanları provoke edip 

Müslümanların ne kadar ürpertici mahlûkatlar olduğu-

nu gösterecek cinayetler işlemeye kışkırtmak! Daha 

doğrusu bazı satılmış kişileri kullanarak hatta bizzat 

bazı masum insanların boğazlarına çökerek ürpertici 

cinayetler işletmek!

AVRUPA, İSLÂM'A SALDIRARAK
TOPARLANMAK İSTİYOR!
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ruhla kendine kimlik icat etmeye ve bilinçaltını hortla-

tarak bunu da İslâm'a üstelik de iğrenç bir yöntemle 

saldırarak gerçekleştirmeye çalışıyor.

Dün, Avrupa, bizim üzerimizden kendi köklerine 

dönmüş, kendini keşfetmişti. Bugünse yine bizim 

üzerimizden, bu kez bizi şeytanlaştırarak perişan bir 

vaziyet arz eden Avrupa toplumlarını toparlamaya 

çalışıyor!

Ne demek peki, bütün bunlar?

 

Şu demek: Eğer biz kendimize gelir, toparlanabilirsek, 

dünyanın postkorona sürecinde sürükleneceği kaos-

tan çıkış çabasında tarihî bir rol oynayabiliriz...

Tek şartla: Güçlü, köklü ve medeniyet dinamiklerimize 

dayanan evrensel bir eğitim, kültür, medya sisteminin 

temellerini atarak. Savunma sanayisinde yaptığımız 

maddî atılıma paralel olarak bilim, düşünce, sanat, 

kültür alanlarında da büyük işlere imza atmamızı 

sağlayacak manevî bir atılım gerçekleştirerek...

kalmadı. Sadece kültür olarak var. Avrupa’da her şeye 

rağmen gücünden hiçbir şey yitirmeden büyüyen ve 

en fazla gerçek müntesibi olan din, İslâm!

Bir taşla bir kaç kuş vurmak istiyor Fransızlar!

Her şeyden önce, yeni Sarı Yelekliler isyanını daha 

başlamadan önlemek, Fransız toplumunda ortaklaşa 

mücadele edilmesi gereken bir düşman icat etmek 

istiyorlar!

İkinci olarak, Macron'un en büyük rakibi ırkçı Le Pen'in 

önüne geçerek, Fransız halkını kendi etrafında kenet-

leyip seçimleri kazanma sürecinde bir adım öne 

geçmesi!

Üçüncüsü ve en önemlisi de, Fransa'da ve bütün Avru-

pa’da yaşayan Müslümanların Avrupa’dan sürülmesini 

sağlayacak kanlı bir tarihin fişeğini ateşlemek!

Fransa'nın İslâm'la ve ülkesindeki Müslümanlarla bu 

iğrenç savaş stratejisi, Avrupa’nın Haçlı Savaşları 

sırasında oluşan İslâm düşmanı bilinçaltını hortlatma-

ya yarayacak...

Fransız devleti, terör devleti olarak isimlendirilecek 

kanlı bir tarihe ve karanlık bir tecrübeye sahiptir!

Sömürgelerinde işlediği cinayetleri, katliamları 

geçtim, kendi tarihinde, devrimin hemen sonrasında 

on binlerce insanı giyotine gönderdikleri bir terör 

dönemi yaşamış bir ülkeden söz ediyoruz!

Fransız Devrimi'nden hemen sonra adına “terör 

dönemi” dedikleri bir devlet terörü tecrübesi icat 

etmiş bir ülkedir Fransa!

Fransa'nın Cezayir, Tunus ve Fas'ta işlediği soykırım 

suçları, Fransız devletinin nasıl kolayca teröre başvur-

maktan çekinmeyecek bir devlet olduğunu gösteri-

yor!

Asıl karikatürlük manzara Fransız devletinin sergiledi-

ği bu ürpertici manzaradır!

Avrupa'nın İslâm-Karşıtı Bilinçaltı Hortladı!

Fransız devleti, istihbarat aygıtını kullanarak, art arda 

cinayetler işleyecek ve sonra da “Fransa’da terör 
Ayasofya Kütüphânesi Okuma salonu

dıştan görünümü, kaynakça: TDVİA
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hortladı, Fransa terörizmle mücadele etmeyecek de 

ne yapacak!” diyecek kadar aşağılık bir devlettir! Tam 

da bir iki gün önce medyaya düşen bir haber, kurdu-

ğum cümlenin ne kadar doğru olduğunu göstermeye 

yetti: Notre Dame Katedrali civarında infial uyandırıcı 

böyle bir cinayet işlenmiş, iki kişi ölmüş ve Fransız 

polisi, bunun bir terör hâdisesi olduğunu ilan etmiş!

Bu, karikatür değil de, ne peki? Asıl karikatür, üstelik 

de ürpertici karikatür bu değil mi?

Hem Fransız halkını sürü gibi güdüyorlar hem de 

dünyayı aptallaştırıyorlar bu şiddet sarmalını tepeden, 

devletin en tepesinden kışkırtarak!

Fransa'da hortlayan bu ırkçılığı, İslâm düşmanlığını, 

Türk düşmanlığını, yabancı düşmanlığını Macron'un 

seçim manevralarına indirgemek insanları aptal yerine 

koymak demek!

Bu yaşananları, sadece seçim manevrası olarak 

görmek, hiç bir şeyi görememek demek!

Sözün özü: Avrupa’da din bitti. Hıristiyanlık diye bir din 

Salgından sonra büyük ekonomik, sosyal ve siyasî 

krizlere sürüklenecek Avrupa’yı başka türlü toparlaya-

bilmenin çok zor olduğunu düşünüyor Avrupa’nın 

haydutları, Fransızları!

Avrupa'nın Kötücül Ruhu ve Zihnî Ölümü

Krizi, kaosu, kendi iç sorunlarını aşabilmek ve toparla-

nabilmek için bir kötü, canavar, öteki icat etmek ve bu 

canavarın İslâm olduğunu, üstelik de karikatürlerle 

ilan etmek, Avrupa’nın nasıl bir kötücül ruha sahip 

olduğunu göstermeye, kötü üzerinden kendini 

aklamaya, kendine kimlik icat ve inşa etmeye çalıştığı-

nı, sözün özü, aslında dünyaya söyleyecek dikkate 

değer bir sözü olmadığını bir kez daha ispat etmeye 

yarıyor.

Söyleyecekleri bir şey yok Avrupalıların, adam gibi 

eleştirerek söyleyecekleri hiçbir şey yok: Entelektüel 

ölümü bu Avrupa'nın. Avrupa zihninin ölümü. Avrupa, 

zihnen koma hâlinde, bitkisel hayat yaşıyor!

Bir asırdır böyle bu. Nietzsche, bunu “Avrupa olarak 

dünyaya söyleyebileceğimiz tek yeni şey, yeni bir şey 

söyleyemeyeceğimiz gerçeğidir”, diyerek bir asır önce-

sinden bize haber vermişti.

Dünya, salgından sonra büyük kaosların ve katastrof-

ların eşiğine sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya. 

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen coğrafya-

ların başında, Avrupa coğrafyası geliyor: Avrupa'nın 

gelişmiş bilimi, ruhsuz teknolojik gelişimi, koronavirüs 

salgınının dehşeti karşısında iflas etti! İtalya, İngiltere, 

İsveç gibi insan hakları şampiyonluğu yapan ülkelerde 

yaşlılar, yaşlı bakımevlerinde ölüme terkedildiler!

İnsanın değeri üstüne atılan onca nutuk, bir anda tuzla 

buz oldu!

Postkorona Süreci ve Türkiye'nin  Bilkuvve 

Gelişi...

Bu anlattığım sadece aysbergin görünen kısmı. Salgı-

nın kontrolden çıkması durumunda Batılıların nasıl 

“insan insanın kurdudur” sözünü gerçeğe dönüştüre-

ceklerini, bizse, nasıl kimsesizlere, en yaşlılara, en fazla 

ilgi ve bakıma muhtaçlara kol kanat gererek, insan 

insanın kurdu değil, insan insanın yurdu, umudu ve 

ufkudur, sözünü, daha şimdiden, bugüne kadar ortaya 

koyduğumuz ve bütün dünyada takdir toplayan 

performansla gerçeğe dönüştürmüş olduk.

Sözün özü: Avrupa, bir kötü icat ederek kötücül bir 

Türkiye’nin bu maddî atılımın niceliksel, manevî 

atılımın ise niteliksel olduğunu kavraması ve manevî 

atılıma yatırım yapması, önümüzdeki 50 ilâ 100 yıllık 

süreçte dünya tarihinin yapılmasında kilit rol oynaya-

cak aktörlerden biri katına yükselmesine imkân 

tanıyacaktır.

Unutmayalım: Dünya bize gebe, biz hakikate...
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ruhla kendine kimlik icat etmeye ve bilinçaltını hortla-

tarak bunu da İslâm'a üstelik de iğrenç bir yöntemle 

saldırarak gerçekleştirmeye çalışıyor.

Dün, Avrupa, bizim üzerimizden kendi köklerine 

dönmüş, kendini keşfetmişti. Bugünse yine bizim 

üzerimizden, bu kez bizi şeytanlaştırarak perişan bir 

vaziyet arz eden Avrupa toplumlarını toparlamaya 

çalışıyor!

Ne demek peki, bütün bunlar?

 

Şu demek: Eğer biz kendimize gelir, toparlanabilirsek, 

dünyanın postkorona sürecinde sürükleneceği kaos-

tan çıkış çabasında tarihî bir rol oynayabiliriz...

Tek şartla: Güçlü, köklü ve medeniyet dinamiklerimize 

dayanan evrensel bir eğitim, kültür, medya sisteminin 

temellerini atarak. Savunma sanayisinde yaptığımız 

maddî atılıma paralel olarak bilim, düşünce, sanat, 

kültür alanlarında da büyük işlere imza atmamızı 

sağlayacak manevî bir atılım gerçekleştirerek...

kalmadı. Sadece kültür olarak var. Avrupa’da her şeye 

rağmen gücünden hiçbir şey yitirmeden büyüyen ve 

en fazla gerçek müntesibi olan din, İslâm!

Bir taşla bir kaç kuş vurmak istiyor Fransızlar!

Her şeyden önce, yeni Sarı Yelekliler isyanını daha 

başlamadan önlemek, Fransız toplumunda ortaklaşa 

mücadele edilmesi gereken bir düşman icat etmek 

istiyorlar!

İkinci olarak, Macron'un en büyük rakibi ırkçı Le Pen'in 
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ya yarayacak...
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kanlı bir tarihe ve karanlık bir tecrübeye sahiptir!

Sömürgelerinde işlediği cinayetleri, katliamları 
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maktan çekinmeyecek bir devlet olduğunu gösteri-

yor!
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ği bu ürpertici manzaradır!

Avrupa'nın İslâm-Karşıtı Bilinçaltı Hortladı!
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hortladı, Fransa terörizmle mücadele etmeyecek de 
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tek bir ağızdan sahtekarlık için özellikle anlaşsalar bile; 

tek bir sektördeki sahtekarlık oranına nesnel verilerle 

yetişemeyecekleri açıktır. Yalnızca silah endüstrisine 

bakmak yeterli olacaktır. İlaç endüstrisi, Seks endüstri-

si, kozmetik, Banka sistemi, Borsa, tüketim çılgınlığıy-

la vb… insanlar adeta gece-gündüz sahtekarlık çembe-

ri içine hapsedilmiş bir hayvana dönüştürülmüştür 

fakat hesap, Dine ve dindara kesilmeye devam etmek-

tedir.

Dine karşı zafer elde edenlerin en önemli silahı; “çelişki-

lerin anlamını, değerini” yitirmiş olması. Modern 

paradigmanın sahtekarlığını, tutarsızlıklarını, çelişkile-

rini anlatan koskoca bir literatür bulmak mümkündür. 

En sert eleştiriler de yine bu sistemi kurmuş gelenek 

içinden gelenler-düşünürler yöneltmektedir fakat 

çelişkilerin önemsizleşmesi her durumda “zafer 

kazananın” hanesine yazılmasını beraberinde 

getiriyor. Çelişkilerin önemsizleşmesi, adeta onun en 

büyük besin kaynağı. Ne kadar keskin biçimde çelişki-

ler ortaya konulursa konulsun, tepkiler üretmiyor; 

üretmediği gibi ezberleri ciddi biçimde de bozmuyor. 

Öte yandan paradigmanın işleyişi ve işlevleri açısından 

bakıldığında sahtekarlığın bir süreç içinde zaten 

“olması gereken bir şey olduğu” söylenebilir. Yasalar ise 

ği-mitleri kolaylıkla yerleştirdi /yerleştiriyor. Halen 

ilginç ve tutarsız olan şey; “dine karşı zafer kazananla-

rın” ısrarla ve inatla herhangi bir niteleme almak, 

üstlenmek istememesi, bundan kaçınmasıdır. Oysa 

teolojik terminolojide; ne denli fazla ne denli çeşitli ne 

denli farklı olursa olsun; O(nlar), büyük bir kümenin 

değişmez elemanıdır. Dinlerin ve dindarların kendi 

içinde başka Dinden olanlara karşı “pagan-kafir” 

kullanması da olguyu değiştirmeye yetmez üstelik. 

Teolojik kavramlar “değer” kaybetmiş olsa da sesi cılız 

çıksa da konuşmasını sürdürür.

Buraya kadar kaba özeti verilen şey, söylem üstünlü-

ğünün Din ve dindar aleyhine gelişmesinin çok da 

tesadüf olmaması. Bir anlamda söyleme dikkat 

çekmek. Başka bir nokta ise daha önemli. Bu ise; 

Dine-Metafiziğe-Mitlere-Dindarlara hasta diyen 

paradigmanın itham ettiği şeyleri sorgulamak. Daha 

dar çerçevede; Dinin-dindarın sahtekar olup olmaması, 

meselesi. Hangi düşünsel açıdan bakarsanız bakın; 

sahtekarlık iddialarının neredeyse tamamının büyük 

bir yansıtma olduğu dikkati çekecektir. Günümüzdeki 

açık ve kaçınılmaz çelişkiler, yansıtmanın boyutu 

hakkında bazı fikirler verebilir. Neredeyse tüm varlık 

         İleri olmasa da önde gidenler çağımızın  “imaj-si-

mülasyon” çağı, olduğunu söylemişti. Yani artık 

şeylerin kendisi değil ona eşlik eden söylemlerin 

kölesiydik. Madem durum buydu; o halde, yeni ve 

farklı söylemler ile mevcuda baskı kurulabilir, yeniden 

şekillendirilebilirdi. Yeniden üretimde her bilim kendi 

çapında karınca kararınca katkılar sundu. Katkıların en 

büyüklerinden biri ise,  psikoloji alanından geldi. İnsan-

lar ve toplumlar üzerinde yürütülen binbir çeşit 

çalışmalar, araştırmalar ve deneyler, bilincin ve bilinçal-

tının yönlendirilmesi için hazineler sundu. Kısacası, 

insanı “algı faresine” dönüştüren bilimsel yöntemler; 

siyasetten sanata, gündelik yaşamdan tüketim 

alışkanlıklarına, vb. kadar yayılabildi.

İnsanın en belirleyici alanı olan Din alanına bakıldığın-

da ise; daha uzun süren, karmaşık fakat düzenli bir algı 

oluşumuyla karşılaşılır. Din ve onun müntesipleri 

düşünce ve politik eksende güçlü dirençler göstermiş-

lerdi. Çünkü Din, tüm dünyanın merkezini tutuyordu. 

Onu yerinden etmek, kolaylıkla tüm dünyayı değiştir-

mek anlamına geliyordu. Bir anlamda Din ve dindarlar, 

atom çekirdeğine dönüşmüş gibiydi. O çekirdeği bir 

kere parçaladın mı, ortaya korkunç enerji çıkacak; 

YORUM YORUM
Servet Kızılay servetkzlay

BATI’NIN DİN-DAR
SAHTEKÂRLIĞI

kurulacak paradigmaya sonsuz imkanlar sunacaktı. 

Bu sürecin şimdilerde Batı için daha hafif, geri kalanlar 

için daha ağır geçtiği fakat net bir şekilde tamamlan-

madığı da açıkça söylenebilir. Hep deneyerek; bazen 

zorlayarak bazen estetize edilmiş, yumuşatılmış, cazip 

seçeneklerle inişli ve çıkışlı bir gerilim önümüzde 

durmaktadır. Tam da bu noktada ülkede yoğunluğu 

müthiş oranda artan “sahtekârlık” ile Din ve dindar 

bitiştirilmesine bakabiliriz. Daha önce bildiğimiz gibi; 

Bu tür bitiştirme, özdeşleştirme operasyonlarının 

kompedanı olan Batılı paradigma, Rönesans’tan beri 

neredeyse sistematik üretimleriyle Tanrı=şiddet, 

savaş (kaynağı) Kilise=Sahtekar (tokadçı) algısını 

ısrarla yerleştirmeye çalıştı. Zaten nerede ciddi bir eser 

varsa; hiç çekinmeden, eğik bükmeden, “Din ile girilen 

savaşın kazanıldığını” açıkça yazdı. Bunun bir “savaş” 

ve “zafer” metaforu üzerinden değerlendirilmesi 

ayrıca düşündürücüdür. Öte yandan Tanrının, Kilisenin, 

Dinin, Dindarların yenildiği bir savaşta kazananın kim 

olduğu? Şayet bu bir sistemse; Pagan ve onun tebası-

na Paganist deyip diyemeyeceğimiz? Tartışmalı kılındı 

ve yine net şekilde “bilim dışı” sayıldı. Sekülerleşmeyi 

insan hayatının en doğal parçası yapıp onu sağlık 

tarafına yerleştirenler, hastalıklı tarafa dini-metafizi-

sebepleri kazanç ve fayda üzerine kurulan, bazılarınca 

“hız ve haz” çağı denilen, bazılarınca “nicelik çağı” 

olarak tanımlanan, araçsal aklın alabildiğine dayatıldı-

ğı, bilim ve teknoloji despotizminin kutsandığı..vb bir 

zamanda ve sistemde; Dinin ve dindarların itham 

edilmiş olması, bunun küçük bir örneği. Sadece iki 

dünya savaşıyla neredeyse insanlık tarihi boyunca 

“Tanrıdan” daha fazla insan öldürenler, insanları 

Tanrıdan koruyarak şiddetten ve savaştan olabildiğin-

ce kaçabileceğini vaad etmişti. Şiddeti en üst düzeyde 

rasyonel yöntemler ve gelişmiş araçlarla sürdürenler, 

Dindarlara rahmet pazarlıyordu/pazarlıyor. Şimdi 

gelelim şu sahtekarlık (dolandırıcılık, aldatıcılık, tokat-

çılık) meselesine. Akademide neredeyse tek bilimsel 

yöntem haline gelen “gerçekçilik; (reel) verilere, sayıla-

ra dayanma, istatistiğe göre fikir temellendirilmesi” 

yani ‘bilimsel geçerliliğe ve doğrulamaya’ göre, Dinin 

ve dindarların sahtekarlık oranını karşılaştırırsak, 

ortada başka büyük bir sahtekarlığın döndüğünü 

söylememiz gerekir. Akademik kriteri baz alarak 

baktığımızda; dünya üzerinde tek bir kalemde yapılan 

hırsızlığın- dolandırıcılığın- sahtekarlığın vb dünyadaki 

tüm dindarların istese de yapamayacağı kadar büyük 

oranlarda olduğu görülür. Dünyadaki tüm dindarlar 

bu sahtekarlığı sadece karşıt düzenleyici konumuyla 

müdahale aracı olmak ister. Yani sahtekarlık sistem-

den doğan doğal seyrinde ilerlerken (insan dünya ile 

sınırlı, ekonomik varlık olarak tanımlanırken) bazen 

yasa ayaklara dolanan bir şeydir (özellikle küçük 

balıkların) fakat onu ortadan kaldıran bir şey değildir 

ve olamaz. Bu anlamda baktığımızda “dindarların 

sahtekar olması”, söylemin ve sistemin düzenine 

karşıtlık oluşturmaz. Peki neden ısrarla din ve dindar 

sahtekarlıkla özdeşleştirilir? Demek ki; sistemin ve 

söylemin dışına taşan halen bir yerleri bulunduğu 

dolaylı da olsa teyid edilir. Kaldı ki; Tanrı-Kilise-Din 

uzun süredir kenarda beklerken, Dindarlar ise kaçama-

yacakları bir dünyanın içine atılmış, sürekli varoluşları-

nı ve ahlaklarını sınamak, belli oranlarda mukavemet 

göstermek zorundayken. 
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tek bir ağızdan sahtekarlık için özellikle anlaşsalar bile; 

tek bir sektördeki sahtekarlık oranına nesnel verilerle 
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fakat hesap, Dine ve dindara kesilmeye devam etmek-

tedir.

Dine karşı zafer elde edenlerin en önemli silahı; “çelişki-

lerin anlamını, değerini” yitirmiş olması. Modern 

paradigmanın sahtekarlığını, tutarsızlıklarını, çelişkile-

rini anlatan koskoca bir literatür bulmak mümkündür. 

En sert eleştiriler de yine bu sistemi kurmuş gelenek 

içinden gelenler-düşünürler yöneltmektedir fakat 

çelişkilerin önemsizleşmesi her durumda “zafer 

kazananın” hanesine yazılmasını beraberinde 

getiriyor. Çelişkilerin önemsizleşmesi, adeta onun en 

büyük besin kaynağı. Ne kadar keskin biçimde çelişki-

ler ortaya konulursa konulsun, tepkiler üretmiyor; 

üretmediği gibi ezberleri ciddi biçimde de bozmuyor. 

Öte yandan paradigmanın işleyişi ve işlevleri açısından 

bakıldığında sahtekarlığın bir süreç içinde zaten 

“olması gereken bir şey olduğu” söylenebilir. Yasalar ise 

ği-mitleri kolaylıkla yerleştirdi /yerleştiriyor. Halen 

ilginç ve tutarsız olan şey; “dine karşı zafer kazananla-

rın” ısrarla ve inatla herhangi bir niteleme almak, 

üstlenmek istememesi, bundan kaçınmasıdır. Oysa 

teolojik terminolojide; ne denli fazla ne denli çeşitli ne 

denli farklı olursa olsun; O(nlar), büyük bir kümenin 

değişmez elemanıdır. Dinlerin ve dindarların kendi 

içinde başka Dinden olanlara karşı “pagan-kafir” 

kullanması da olguyu değiştirmeye yetmez üstelik. 

Teolojik kavramlar “değer” kaybetmiş olsa da sesi cılız 

çıksa da konuşmasını sürdürür.

Buraya kadar kaba özeti verilen şey, söylem üstünlü-

ğünün Din ve dindar aleyhine gelişmesinin çok da 

tesadüf olmaması. Bir anlamda söyleme dikkat 

çekmek. Başka bir nokta ise daha önemli. Bu ise; 

Dine-Metafiziğe-Mitlere-Dindarlara hasta diyen 

paradigmanın itham ettiği şeyleri sorgulamak. Daha 

dar çerçevede; Dinin-dindarın sahtekar olup olmaması, 

meselesi. Hangi düşünsel açıdan bakarsanız bakın; 

sahtekarlık iddialarının neredeyse tamamının büyük 

bir yansıtma olduğu dikkati çekecektir. Günümüzdeki 

açık ve kaçınılmaz çelişkiler, yansıtmanın boyutu 

hakkında bazı fikirler verebilir. Neredeyse tüm varlık 

         İleri olmasa da önde gidenler çağımızın  “imaj-si-

mülasyon” çağı, olduğunu söylemişti. Yani artık 

şeylerin kendisi değil ona eşlik eden söylemlerin 

kölesiydik. Madem durum buydu; o halde, yeni ve 

farklı söylemler ile mevcuda baskı kurulabilir, yeniden 

şekillendirilebilirdi. Yeniden üretimde her bilim kendi 

çapında karınca kararınca katkılar sundu. Katkıların en 

büyüklerinden biri ise,  psikoloji alanından geldi. İnsan-

lar ve toplumlar üzerinde yürütülen binbir çeşit 

çalışmalar, araştırmalar ve deneyler, bilincin ve bilinçal-

tının yönlendirilmesi için hazineler sundu. Kısacası, 

insanı “algı faresine” dönüştüren bilimsel yöntemler; 

siyasetten sanata, gündelik yaşamdan tüketim 

alışkanlıklarına, vb. kadar yayılabildi.

İnsanın en belirleyici alanı olan Din alanına bakıldığın-

da ise; daha uzun süren, karmaşık fakat düzenli bir algı 

oluşumuyla karşılaşılır. Din ve onun müntesipleri 

düşünce ve politik eksende güçlü dirençler göstermiş-

lerdi. Çünkü Din, tüm dünyanın merkezini tutuyordu. 

Onu yerinden etmek, kolaylıkla tüm dünyayı değiştir-

mek anlamına geliyordu. Bir anlamda Din ve dindarlar, 

atom çekirdeğine dönüşmüş gibiydi. O çekirdeği bir 

kere parçaladın mı, ortaya korkunç enerji çıkacak; 
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Servet Kızılay servetkzlay

BATI’NIN DİN-DAR
SAHTEKÂRLIĞI

kurulacak paradigmaya sonsuz imkanlar sunacaktı. 

Bu sürecin şimdilerde Batı için daha hafif, geri kalanlar 

için daha ağır geçtiği fakat net bir şekilde tamamlan-

madığı da açıkça söylenebilir. Hep deneyerek; bazen 

zorlayarak bazen estetize edilmiş, yumuşatılmış, cazip 

seçeneklerle inişli ve çıkışlı bir gerilim önümüzde 

durmaktadır. Tam da bu noktada ülkede yoğunluğu 

müthiş oranda artan “sahtekârlık” ile Din ve dindar 

bitiştirilmesine bakabiliriz. Daha önce bildiğimiz gibi; 

Bu tür bitiştirme, özdeşleştirme operasyonlarının 

kompedanı olan Batılı paradigma, Rönesans’tan beri 

neredeyse sistematik üretimleriyle Tanrı=şiddet, 

savaş (kaynağı) Kilise=Sahtekar (tokadçı) algısını 

ısrarla yerleştirmeye çalıştı. Zaten nerede ciddi bir eser 

varsa; hiç çekinmeden, eğik bükmeden, “Din ile girilen 

savaşın kazanıldığını” açıkça yazdı. Bunun bir “savaş” 

ve “zafer” metaforu üzerinden değerlendirilmesi 

ayrıca düşündürücüdür. Öte yandan Tanrının, Kilisenin, 

Dinin, Dindarların yenildiği bir savaşta kazananın kim 

olduğu? Şayet bu bir sistemse; Pagan ve onun tebası-

na Paganist deyip diyemeyeceğimiz? Tartışmalı kılındı 

ve yine net şekilde “bilim dışı” sayıldı. Sekülerleşmeyi 

insan hayatının en doğal parçası yapıp onu sağlık 

tarafına yerleştirenler, hastalıklı tarafa dini-metafizi-

sebepleri kazanç ve fayda üzerine kurulan, bazılarınca 

“hız ve haz” çağı denilen, bazılarınca “nicelik çağı” 

olarak tanımlanan, araçsal aklın alabildiğine dayatıldı-

ğı, bilim ve teknoloji despotizminin kutsandığı..vb bir 

zamanda ve sistemde; Dinin ve dindarların itham 

edilmiş olması, bunun küçük bir örneği. Sadece iki 

dünya savaşıyla neredeyse insanlık tarihi boyunca 

“Tanrıdan” daha fazla insan öldürenler, insanları 

Tanrıdan koruyarak şiddetten ve savaştan olabildiğin-

ce kaçabileceğini vaad etmişti. Şiddeti en üst düzeyde 

rasyonel yöntemler ve gelişmiş araçlarla sürdürenler, 

Dindarlara rahmet pazarlıyordu/pazarlıyor. Şimdi 

gelelim şu sahtekarlık (dolandırıcılık, aldatıcılık, tokat-

çılık) meselesine. Akademide neredeyse tek bilimsel 

yöntem haline gelen “gerçekçilik; (reel) verilere, sayıla-

ra dayanma, istatistiğe göre fikir temellendirilmesi” 

yani ‘bilimsel geçerliliğe ve doğrulamaya’ göre, Dinin 

ve dindarların sahtekarlık oranını karşılaştırırsak, 

ortada başka büyük bir sahtekarlığın döndüğünü 

söylememiz gerekir. Akademik kriteri baz alarak 

baktığımızda; dünya üzerinde tek bir kalemde yapılan 

hırsızlığın- dolandırıcılığın- sahtekarlığın vb dünyadaki 

tüm dindarların istese de yapamayacağı kadar büyük 

oranlarda olduğu görülür. Dünyadaki tüm dindarlar 

bu sahtekarlığı sadece karşıt düzenleyici konumuyla 

müdahale aracı olmak ister. Yani sahtekarlık sistem-

den doğan doğal seyrinde ilerlerken (insan dünya ile 

sınırlı, ekonomik varlık olarak tanımlanırken) bazen 

yasa ayaklara dolanan bir şeydir (özellikle küçük 

balıkların) fakat onu ortadan kaldıran bir şey değildir 

ve olamaz. Bu anlamda baktığımızda “dindarların 

sahtekar olması”, söylemin ve sistemin düzenine 

karşıtlık oluşturmaz. Peki neden ısrarla din ve dindar 

sahtekarlıkla özdeşleştirilir? Demek ki; sistemin ve 

söylemin dışına taşan halen bir yerleri bulunduğu 

dolaylı da olsa teyid edilir. Kaldı ki; Tanrı-Kilise-Din 

uzun süredir kenarda beklerken, Dindarlar ise kaçama-

yacakları bir dünyanın içine atılmış, sürekli varoluşları-

nı ve ahlaklarını sınamak, belli oranlarda mukavemet 

göstermek zorundayken. 
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Batı Kendi Tarihiyle Tutarlı Bir 
Yol Tutturmakta iken…
    Modern düşüncenin, modernitenin en temel iki 

vasfının ne olduğunu Giddens’tan öğreniyoruz: Bunlar-

dan bir tanesi “doğanın insan müdahalesine son 

derece açık bir ontolojinin olduğu” diğerininse “reflek-

siyon da dahil olmak üzere her şeyin refleksiyona açık 

olduğu” şeklinde özetlenebilir. Batı dünyası, geçtiği-

miz son birkaç asırlık Batı tarihi bu iki kaide üzerinden 

okumaya gayet elverişlidir. Bizim dünyamıza da 

sirayet eden bu paradigmaya göre birincisi doğa artık 

bizim içinde yaşadığımız verili bir düzenden, nizamdan 

çok daha fazlasıdır. İnsan doğayı istediği gibi dönüştür-

me hakkını elinde bulundurur ve hatta kimi zaman 

doğa insana dost değil düşmandır. Edebiyattan felsefe-

ye kadar bunun örneklerini Batı literatüründe rahatça 

görebiliriz. Örneğin Defoe’nun Robinson Crusoe’su 

doğanın el yordamıyla dönüştürülmesi üzerine kurulu 

ve son derece bireyci bir eserdir. Ian Watt’ın Romanın 

Yükselişi’nde altını çizdiği üzere bu paradigma manza-

ra diye bir şeyin ortadan kalkması anlamına gelmekte-

dir. Artık manzara kalmamıştır. Manzaranın ortadan 

kalkması demek ibret nazarının da olmayışı anlamına 

gelir, ki bu da materyalist (maddiyatçı) bir paradigma-

nın üstünlüğünü kaçınılmaz kılar.

Modernitenin bir diğer veçhesininse “refleksiyon” 

kelimesi/edimi üzerinden okunduğunu söylemiştik. 

Refleksiyon, yani düşünümsellik edimi. Refleksiyonun 

(ve buna bağlı olarak insan aklının) son derece fetişleş-

tirildiği çağlarda her şeyin düşünüme açık telakki 

edilmesi bireycilikle olduğu kadar “dünyanın büyüsü-

nün bozulması” ile de sonuçlanacaktır elbette. Kutsal 

olan ne varsa şimdi insan aklının süzgecinden geçiril-

melidir bu paradigmaya göre. Bu büyük bir cüret ve 

sekülerizmin en büyük dayanaklarından da birisi. Batı 

dünyası bunu kendi içinde halletmiş, akla dair bu 

vurguyu sağlamlaştırmış ve manevî alana hasredilmiş 

olan her şeyi saf aklın düşüncesine açmıştır. Hele 

günümüzde twitter, facebook, kısaca sosyal medya 

çağındayız. Sosyal medya çağında herkes bir düşünür 

ve eleştirmen.

 

Aklın düşüncesine açılan her şeyin eleştirinin dünyası-

na ait olması kaçınılmaz olabilir mi? Düşünmek demek 

elbette bir noktadan sonra eleştirebilmek demek de 

olacaktır. Her şeyin insan aklıyla kavranabileceğini 

söylemek ve düşünümün fetişleştirilmesi bugün ise 

artık başka anlamlar da ihtiva etmektedir. Başlangıçta 

eleştirinin konusunun, kapsamının bu denli geliştiril-

mesi artık maalesef mizahın kapsamının fütursuzca 

genişletilmesi olarak da güncellenmiştir. Bunun 

aslında Batı aklının son birkaç asırlık paradigmasıyla 

tutarsız olduğunu söyleyemeyiz. Batı’da manevî olan 

gücünü gittikçe kaybederken yerini seküler değerler 

alıyor demek bir yere kadar doğru, fakat muhtemelen 

yetersizdir. Seküler değerlerin arttığını da eklememiz 

gerekiyor dolayısıyla.

Bu yukarıdaki süreçler Batı tarihini olduğu kadar 

esasında bizi de ilgilendiriyor. Biz kavramlarımızın 

çoğunu Batı’dan aldık, bunu biliyoruz. Bugün “ulus”, 

“devrim”, “modernite” veya “postmodern” gibi kavram-

ları kullandığımızda Batılı sözlüklerin içerisinde yer 

alan kavramlar üzerinden konuşuyoruz. Hepsi Batı 

lügatine ait olan bu kavramların düşüncedeki veya 

hayattaki ehemmiyetinin ne olduğu da yine Batı 

tefekkür geleneğinden, Batılı pratiklerden mülhem. 

Fakat artık içinde yaşadığımız çağda Batı’dan 

aldığımız kavramlarla almadıklarımız arasındaki 

ayrımın da ne olduğunu iyi idrak etmemiz gerekiyor. 

“Modernlik” dediğimizde Batılı bir kavramın içerisin-

den konuşuyoruz da “Hukuk” dediğimizde veya 

“özgürlük” dediğimizde hangi anlam dünyasının 

içinden konuştuğumuzun farkında mıyız? Hakim 

muhteva ve manasıyla özgürlük kavramımız da Batılı 

paradigma tarafından belirlenmiştir, dersek yanlış bir 

cümle kurmuş olur muyuz? Veya “düşünce özgürlü-

olarak) bizler için kriz sebebi. Kimi sadece söze 

döküyor bu krizini kimi üstünde düşünüyor elinden 

geldiğince.

Bizim dünyamızda her konunun ve herkesin eşit 

olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Her konu herke-

sin üzerinde konuşabileceği bir seviyede durmuyor, 

modernliğin bu yönü bize uymuyor. Lafı hiç eğip 

bükmeden söylemek lazım, şu “ifade özgürlüğü” 

denen zihin dünyası bizde Batı’daki anlamıyla makbul 

değil ve olamaz, olmamalıdır da. Hz. Peygamber 

hakkında kullanılacak ifadeler ucunu öznenin kendisi-

nin belirleyeceği bir özgürlüğe sahip değildir. Keza din 

konusu herkesin konuşabileceği bir konu olmaması 

hasebiyle demokratik bir alan içerisinde yer almıyor. 

Çoğu kavramın bize Batı’dan geldiği sözü artık bir 

şeyleri açıklamaya yetmiyor dolayısıyla. Örneğin 

“burjuvazi” veya “demokrasi” derken, kelimenin linguis-

tik yapısından onun Batı menşeli olduğunu anlamakta 

zorlanmıyoruz. Lâkin “fikir” kelimesi de, her ne kadar 

Batı’dan alınmamış hatta bizzat Arapça bir kelime de 

olsa içi artık tamamen bizim paradigmamızla dolu 

değil, bunu görmemiz gerekiyor. Belki bu ikincisi 

birincisinden daha önemli. Zira biz farkında olmadan 

bize bir benlik tayin ediyor. Yinelemek gerekirse “Ben” 

dediğimizde artık belki de bir oranda Batılı bir “Ben”-

den söz ediyoruz. Kimi zaman aklı fetişleştiren, kimi 

zaman kapitalist kimi zamansa fazlasıyla hümanist, 

yani insanmerkezci bir Ben!

Kısaca, Batı kendi değerleri için yaptığını bizim değer-

lerimiz için yaptığı oranda aslında kendi tarihinin son 

birkaç asırlık süreciyle tutarlı bir tavır sergiliyor. Her 

şeyi tartışmaya açarak Batılı öznenin cüretkârlığını 

sergiliyor. Bize ise kelimelerin ve kavramların içini ne 

kadar kendi değerlerimizle doldurabiliyoruz, bizim 

olduğunu söylediğimiz terkipleri mânâ itibariyle ne 

kadar kendimiz şekillendirebiliyoruz bunu iyice 

anlamak kalıyor.

ğü”? Bugün bu terkipten anladığımız mana ne kadar 

bizim?

Dönüp dönüp tekrar yaşadığımız krizlerimiz artık 

“Ben” derken bile içini nasıl doldurduğumuzu bilmediği-

miz kelimelerle konuşuyor olmamızla alâkalıdır diyebi-

liriz sanıyorum. “Ben” nedir ve sınırları nelerdir? 

Dirayeti ve cüreti nereye kadar varabilir? Bir Fransız’ın 

“Benim düşünceme göre” derken anladığıyla bizim 

aynı ifadeyi dillendirirken anladığımız ve kast 

ettiğimiz arasında bir farkın olması gerekiyor oysa. 

Düşüncemizin el atamadığı ve el atabildiği sınırlar eşit 

değildir zira.

İçinde bulunduğumuz günlerde şu malum “ifade 

özgürlüğü” veya “eleştiri hürriyeti” denen (buna 

“mizah” ile kast edilen manayı da eklemek gerekiyor) 

terkibin/paradigmanın bizdeki ve Batı’daki versiyonla-

rının farklılığıyla yüz yüzeyiz yeniden. Her şey hakkın-

da yorum, eleştiri, düşünce, mizah geliştirebileceğini 

iddia eden Batılı özne bizim değerlerimizi (sevgili 

Peygamberimizi) de kapsamı içerisine alabileceğini 

düşünüyor. Her şey olduğu gibi herkes de onun için 

konuşulabilir, eleştirilebilir zira. Ayrıca kendi dinleri ve 

bütün kutsallarına da aynı nazarla bakıyor ve aynı 

tavırları takınıyorlar. Şarkılarında, kliplerinde (haşa!) 

Hz. İsa kılığına girmiş birini oynatma cüretini gösterebi-

liyorlar. Veya kutsal kitaplarından sıradan bir metin-

miş gibi bahsedebiliyorlar. Onlar için (maalesef) 

sıradan olan yayınlar, sözler, tavırlar ise (elbette haklı 
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Batı Kendi Tarihiyle Tutarlı Bir 
Yol Tutturmakta iken…
    Modern düşüncenin, modernitenin en temel iki 

vasfının ne olduğunu Giddens’tan öğreniyoruz: Bunlar-

dan bir tanesi “doğanın insan müdahalesine son 

derece açık bir ontolojinin olduğu” diğerininse “reflek-

siyon da dahil olmak üzere her şeyin refleksiyona açık 

olduğu” şeklinde özetlenebilir. Batı dünyası, geçtiği-

miz son birkaç asırlık Batı tarihi bu iki kaide üzerinden 

okumaya gayet elverişlidir. Bizim dünyamıza da 

sirayet eden bu paradigmaya göre birincisi doğa artık 

bizim içinde yaşadığımız verili bir düzenden, nizamdan 

çok daha fazlasıdır. İnsan doğayı istediği gibi dönüştür-

me hakkını elinde bulundurur ve hatta kimi zaman 

doğa insana dost değil düşmandır. Edebiyattan felsefe-

ye kadar bunun örneklerini Batı literatüründe rahatça 

görebiliriz. Örneğin Defoe’nun Robinson Crusoe’su 

doğanın el yordamıyla dönüştürülmesi üzerine kurulu 

ve son derece bireyci bir eserdir. Ian Watt’ın Romanın 

Yükselişi’nde altını çizdiği üzere bu paradigma manza-

ra diye bir şeyin ortadan kalkması anlamına gelmekte-

dir. Artık manzara kalmamıştır. Manzaranın ortadan 

kalkması demek ibret nazarının da olmayışı anlamına 

gelir, ki bu da materyalist (maddiyatçı) bir paradigma-

nın üstünlüğünü kaçınılmaz kılar.

Modernitenin bir diğer veçhesininse “refleksiyon” 

kelimesi/edimi üzerinden okunduğunu söylemiştik. 

Refleksiyon, yani düşünümsellik edimi. Refleksiyonun 

(ve buna bağlı olarak insan aklının) son derece fetişleş-

tirildiği çağlarda her şeyin düşünüme açık telakki 

edilmesi bireycilikle olduğu kadar “dünyanın büyüsü-

nün bozulması” ile de sonuçlanacaktır elbette. Kutsal 

olan ne varsa şimdi insan aklının süzgecinden geçiril-

melidir bu paradigmaya göre. Bu büyük bir cüret ve 

sekülerizmin en büyük dayanaklarından da birisi. Batı 

dünyası bunu kendi içinde halletmiş, akla dair bu 

vurguyu sağlamlaştırmış ve manevî alana hasredilmiş 

olan her şeyi saf aklın düşüncesine açmıştır. Hele 

günümüzde twitter, facebook, kısaca sosyal medya 

çağındayız. Sosyal medya çağında herkes bir düşünür 

ve eleştirmen.

 

Aklın düşüncesine açılan her şeyin eleştirinin dünyası-

na ait olması kaçınılmaz olabilir mi? Düşünmek demek 

elbette bir noktadan sonra eleştirebilmek demek de 

olacaktır. Her şeyin insan aklıyla kavranabileceğini 

söylemek ve düşünümün fetişleştirilmesi bugün ise 

artık başka anlamlar da ihtiva etmektedir. Başlangıçta 

eleştirinin konusunun, kapsamının bu denli geliştiril-

mesi artık maalesef mizahın kapsamının fütursuzca 

genişletilmesi olarak da güncellenmiştir. Bunun 

aslında Batı aklının son birkaç asırlık paradigmasıyla 

tutarsız olduğunu söyleyemeyiz. Batı’da manevî olan 

gücünü gittikçe kaybederken yerini seküler değerler 

alıyor demek bir yere kadar doğru, fakat muhtemelen 

yetersizdir. Seküler değerlerin arttığını da eklememiz 

gerekiyor dolayısıyla.

Bu yukarıdaki süreçler Batı tarihini olduğu kadar 

esasında bizi de ilgilendiriyor. Biz kavramlarımızın 

çoğunu Batı’dan aldık, bunu biliyoruz. Bugün “ulus”, 

“devrim”, “modernite” veya “postmodern” gibi kavram-

ları kullandığımızda Batılı sözlüklerin içerisinde yer 

alan kavramlar üzerinden konuşuyoruz. Hepsi Batı 

lügatine ait olan bu kavramların düşüncedeki veya 

hayattaki ehemmiyetinin ne olduğu da yine Batı 

tefekkür geleneğinden, Batılı pratiklerden mülhem. 

Fakat artık içinde yaşadığımız çağda Batı’dan 

aldığımız kavramlarla almadıklarımız arasındaki 

ayrımın da ne olduğunu iyi idrak etmemiz gerekiyor. 

“Modernlik” dediğimizde Batılı bir kavramın içerisin-

den konuşuyoruz da “Hukuk” dediğimizde veya 

“özgürlük” dediğimizde hangi anlam dünyasının 

içinden konuştuğumuzun farkında mıyız? Hakim 

muhteva ve manasıyla özgürlük kavramımız da Batılı 

paradigma tarafından belirlenmiştir, dersek yanlış bir 

cümle kurmuş olur muyuz? Veya “düşünce özgürlü-

olarak) bizler için kriz sebebi. Kimi sadece söze 

döküyor bu krizini kimi üstünde düşünüyor elinden 

geldiğince.

Bizim dünyamızda her konunun ve herkesin eşit 

olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Her konu herke-

sin üzerinde konuşabileceği bir seviyede durmuyor, 

modernliğin bu yönü bize uymuyor. Lafı hiç eğip 

bükmeden söylemek lazım, şu “ifade özgürlüğü” 

denen zihin dünyası bizde Batı’daki anlamıyla makbul 

değil ve olamaz, olmamalıdır da. Hz. Peygamber 

hakkında kullanılacak ifadeler ucunu öznenin kendisi-

nin belirleyeceği bir özgürlüğe sahip değildir. Keza din 

konusu herkesin konuşabileceği bir konu olmaması 

hasebiyle demokratik bir alan içerisinde yer almıyor. 

Çoğu kavramın bize Batı’dan geldiği sözü artık bir 

şeyleri açıklamaya yetmiyor dolayısıyla. Örneğin 

“burjuvazi” veya “demokrasi” derken, kelimenin linguis-

tik yapısından onun Batı menşeli olduğunu anlamakta 

zorlanmıyoruz. Lâkin “fikir” kelimesi de, her ne kadar 

Batı’dan alınmamış hatta bizzat Arapça bir kelime de 

olsa içi artık tamamen bizim paradigmamızla dolu 

değil, bunu görmemiz gerekiyor. Belki bu ikincisi 

birincisinden daha önemli. Zira biz farkında olmadan 

bize bir benlik tayin ediyor. Yinelemek gerekirse “Ben” 

dediğimizde artık belki de bir oranda Batılı bir “Ben”-

den söz ediyoruz. Kimi zaman aklı fetişleştiren, kimi 

zaman kapitalist kimi zamansa fazlasıyla hümanist, 

yani insanmerkezci bir Ben!

Kısaca, Batı kendi değerleri için yaptığını bizim değer-

lerimiz için yaptığı oranda aslında kendi tarihinin son 

birkaç asırlık süreciyle tutarlı bir tavır sergiliyor. Her 

şeyi tartışmaya açarak Batılı öznenin cüretkârlığını 

sergiliyor. Bize ise kelimelerin ve kavramların içini ne 

kadar kendi değerlerimizle doldurabiliyoruz, bizim 

olduğunu söylediğimiz terkipleri mânâ itibariyle ne 

kadar kendimiz şekillendirebiliyoruz bunu iyice 

anlamak kalıyor.

ğü”? Bugün bu terkipten anladığımız mana ne kadar 

bizim?

Dönüp dönüp tekrar yaşadığımız krizlerimiz artık 

“Ben” derken bile içini nasıl doldurduğumuzu bilmediği-

miz kelimelerle konuşuyor olmamızla alâkalıdır diyebi-

liriz sanıyorum. “Ben” nedir ve sınırları nelerdir? 

Dirayeti ve cüreti nereye kadar varabilir? Bir Fransız’ın 

“Benim düşünceme göre” derken anladığıyla bizim 

aynı ifadeyi dillendirirken anladığımız ve kast 

ettiğimiz arasında bir farkın olması gerekiyor oysa. 

Düşüncemizin el atamadığı ve el atabildiği sınırlar eşit 

değildir zira.

İçinde bulunduğumuz günlerde şu malum “ifade 

özgürlüğü” veya “eleştiri hürriyeti” denen (buna 

“mizah” ile kast edilen manayı da eklemek gerekiyor) 

terkibin/paradigmanın bizdeki ve Batı’daki versiyonla-

rının farklılığıyla yüz yüzeyiz yeniden. Her şey hakkın-

da yorum, eleştiri, düşünce, mizah geliştirebileceğini 

iddia eden Batılı özne bizim değerlerimizi (sevgili 

Peygamberimizi) de kapsamı içerisine alabileceğini 

düşünüyor. Her şey olduğu gibi herkes de onun için 

konuşulabilir, eleştirilebilir zira. Ayrıca kendi dinleri ve 

bütün kutsallarına da aynı nazarla bakıyor ve aynı 

tavırları takınıyorlar. Şarkılarında, kliplerinde (haşa!) 

Hz. İsa kılığına girmiş birini oynatma cüretini gösterebi-

liyorlar. Veya kutsal kitaplarından sıradan bir metin-

miş gibi bahsedebiliyorlar. Onlar için (maalesef) 

sıradan olan yayınlar, sözler, tavırlar ise (elbette haklı 
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KORONA SÜRECİNDE
EĞİTİME DAİR BİRKAÇ NOT

“Zira alâkalılar bilsin bilmesin, bugün Türkiye'nin maariften daha mühim bir meselesi yoktur. O hallolduğu 
takdirde, bu ana merkeze bağlı olan bütün meseleler kendiliğinden derlenip toparlanacak, ahlâk ve iman 
krizleri içinde bocalamakta olan büyük kütle, nefes almış bulunacaktır.”

Milli Kültür Mes’eleleri ve Maârif Davamız, Sâmiha Ayverdi

         Ülkemiz tüm dünya ile birlikte Covid-19 (Korona-

virüs) adlı virüsten etkilendi. Toplumların ve devletle-

rin tüm alanlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkile-

yen bu virüs hâlâ tam olarak çözülebilmiş değil. 

Virüsün bulaşma şekli, hastalığı atlatanlarda bir daha 

aynı hastalığın ortaya çıkıp çıkmayacağı, hastalığın 

insanlarda ne gibi izler bıraktığı henüz bilinmiyor. Aşı 

çalışmaları Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte 

birçok devletin sağlık kurullarınca yürütülüyor. Genel 

kanı 2021’in Temmuz’una kadar virüsün bulaş oranının 

artarak devam edeceği yönünde. Sağlık Bakanlığımız 

tarafından sayısal veriler günlük olarak paylaşılıyor. 

10.000 kişiye yaklaşan can kaybımız her geçen gün 

çoğalıyor. Her yaş grubu için risk farklı düzeyde. İleri 

yaş grubundakilerin virüsten daha çok etkilendiği 

söyleniyor. Fakat ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite 

öğrencileri en az sağlık kadar mühim bir meselenin 

içindeler. Eğitim.

Okullarımız Mart ayında kapandı. Uzun bir süre 

boyunca kapalı kaldı. Öğrenciler için bu durum başta 

keyifli idi. Nihayetinde bir müddet sonra, her zaman 

olduğu gibi, okullar açılacaktı. Fakat süre uzadıkça 

uzadı. Taşradaki bazı öğrencilerin tek sosyalleşme 

ortamı olan okullar bir türlü açılmak bilmedi. Örgün 

eğitim süreci inkıtâa uğradı. Durdu.

 

Buraya kadar bahsetmiş olduğumuz olaylar mart 

ayından bu yana ülkemizin içerisinden geçtiği sürecin 

takdimi oldu. Bizde eğitim camiasının içerisinden bir 

gözle örgün eğitim ve uzaktan eğitim sürecinin her 

anına şahitlik ettik. Bu şahitliklerde karşılaştığımız 

olaylara geçmeden önce Sâmiha Ayverdi’nin başlan-

gıçtaki sözlerini dönüp birlikte tekrar okuyalım 

diyorum. Ve sonra da Nurettin Topçu’nun aşağıdaki 

satırlarını:

“Muallim; insanoğlunu beşikten alarak mezara kadar 

götürüp teslim eden, dünyanın en büyük mesuliyetine 

sahip insandır. Kaderimizin hakikatinin işleyicisi, 

karakterimizin yapıcısı, kalbimizin çevrildiği her yönde 

kurucusu odur. Fertler gibi nesiller de onun eseridir. 

Farkında olsun olmasın, her ferdin şahsi tarihinde 

muallimin izleri bulunur. Devletleri ve medeniyetleri 

yapan da yıkan da muallimlerdir. Yalnız kaldığımız 

yerde yalnızlığımızın mesulü de odur. Muallimlik para 

değil ruh işidir. Muallim sadece bir memur değildir, 

belki genç ruhları kendisine mahsus manada bir örs 

üstünde döverek işleyen usta bir demircidir. Muallim 

ruhlar sanatkârıdır. Hiç işlenmemiş ruhlar üzerinde 

onun lüzumunu daha aşikâr bir şekilde görüyoruz.”

Türkiye’nin Maarif Davası, Nurettin Topçu

Sâmiha Ayverdi bizlere eğitimin, Nurettin Topçu ise 

öğretmenin bir şahsiyet üzerinde ne kadar etkili 

olduğunu anlatıyorlar. Eğitim düzelirse diğer kurum-

ların düzeleceğinden ve öğretmenin etkisinin bu 

etkiye uğramış kişi ile uğramamış kişinin karakteri 

üzerinde âşikâr bir şekilde görülebildiğinden haber 

veriyorlar. Eğitimimizin Covid-19 (Koronavirüs) 

yüzünden durmasının üzerinden 7 ay geçtikten sonra 

öğrenciler, öğretmenler, veliler nihayet hepimiz bu 

etkiyi bâriz bir şekilde gördük. Ayverdi ve Topçu 

haklıydılar. Öyle zannediyoruz ki zaman aktıkça haklı-

lık payları düşünürlerimizin daha da ortaya çıkacak.

Eğitim camiası 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 

uzaktan eğitim sürecine başladı. Eğitim Bilişim Ağı 

(EBA) üzerinden öğretmenler öğrencileri ile uzun bir 

aranın ardından kavuştular. Görüldü ki tatil isteyen 

öğrenciler gitmiş eğitimin bir an önce başlamasını 

isteyen, bu haberin bilgisini öğretmenden soran 

kalabalık bir kitle gelmiş. Uzun süren tatil sürecinde 

öğrencilerin bir kısmı otodidaktik bir şekilde kendileri-

ni eğitimden koparmamış bir kısmı ise günlük hayatın 

akışı içerisinde öğrencilik rolünden çalışan kişiler 

kategorisine geçiş yapmış.

 

Öğrencilerimizde eğitimden uzak kaldıkları süreçte bir 

takım değişiklikler olduğunu gördük. Hayatın akışı 

içerinde elbette insan aynı kalamazdı fakat bu başka 

türlü bir değişiklikti. Okuldaki müfredatı online eğitim, 

video dersler ya da kitaplar yardımıyla tamamlayan 

öğrencilerimizde de diğer öğrencilerimizde de bu 

durum mevcuttu. Sonra kendimize şunu sorduk: 

“Okuldaki konuların aynısını biliyorlar; ama farklı 

davranıyorlar. Neden?” - Bu farklı davranmanın tama-

men olumsuz davranma olarak algılanmasını isteme-

yiz. - Nihayet fark ettik ki sosyal bir ortamda olmayın-

ca insan bilebiliyor fakat olamıyor. Olmak için birlikte 

olmak, yaşayarak olmak, görmek gerekiyor. Öğret-

menin eğitim sürecindeki tutumu, eğitim sisteminin 

arzu ettiği insan profilini oluşturma bu insan üzerinde 

istendik davranışlar oluşturma gayreti, akranların 

davranışları doğrusu ve yanlışı ile bireyin birey olması-

nı sağlıyor. Nazarî olan tatbik ediliyor. Bilgi gerçek 

dünya da pratiğe dönüşüyor. Ve insan bu izler ile 

kendisi olmayı başarıyor.

Covid-19 daha ne kadar sürer bilinmez. Hangi yaş 

grubu üzerinde ne gibi izler bıraktığı gelecekte daha 

da belirgin bir şekilde ortaya çıkacak. Nihayet bir gün 

bitecek. Bu süreçte eğitim meselesinin üzerine daha 

da fazla eğilmeliyiz. Kalıcı izli davranışlar, olumlu 

davranışlar oluşturmanın, sağlıklı bireyler yetiştirme-

nin hepimizin omuzlarında yük olduğunu bilmeliyiz. 

Eğitim aydınlıktır, beyazdır. Eğitim müesseselerini 

tesis eden yöneticilerimiz, sürecin yürütücüsü öğret-

menlerimiz ve ailelerimiz bu hepimizin vazifesi. Ceha-

let karanlıktır siyahtır. 
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         Ülkemiz tüm dünya ile birlikte Covid-19 (Korona-

virüs) adlı virüsten etkilendi. Toplumların ve devletle-

rin tüm alanlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkile-

yen bu virüs hâlâ tam olarak çözülebilmiş değil. 

Virüsün bulaşma şekli, hastalığı atlatanlarda bir daha 

aynı hastalığın ortaya çıkıp çıkmayacağı, hastalığın 

insanlarda ne gibi izler bıraktığı henüz bilinmiyor. Aşı 

çalışmaları Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte 

birçok devletin sağlık kurullarınca yürütülüyor. Genel 

kanı 2021’in Temmuz’una kadar virüsün bulaş oranının 

artarak devam edeceği yönünde. Sağlık Bakanlığımız 

tarafından sayısal veriler günlük olarak paylaşılıyor. 

10.000 kişiye yaklaşan can kaybımız her geçen gün 

çoğalıyor. Her yaş grubu için risk farklı düzeyde. İleri 

yaş grubundakilerin virüsten daha çok etkilendiği 

söyleniyor. Fakat ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite 

öğrencileri en az sağlık kadar mühim bir meselenin 

içindeler. Eğitim.

Okullarımız Mart ayında kapandı. Uzun bir süre 

boyunca kapalı kaldı. Öğrenciler için bu durum başta 

keyifli idi. Nihayetinde bir müddet sonra, her zaman 

olduğu gibi, okullar açılacaktı. Fakat süre uzadıkça 

uzadı. Taşradaki bazı öğrencilerin tek sosyalleşme 

ortamı olan okullar bir türlü açılmak bilmedi. Örgün 

eğitim süreci inkıtâa uğradı. Durdu.

 

Buraya kadar bahsetmiş olduğumuz olaylar mart 

ayından bu yana ülkemizin içerisinden geçtiği sürecin 

takdimi oldu. Bizde eğitim camiasının içerisinden bir 

gözle örgün eğitim ve uzaktan eğitim sürecinin her 

anına şahitlik ettik. Bu şahitliklerde karşılaştığımız 

olaylara geçmeden önce Sâmiha Ayverdi’nin başlan-

gıçtaki sözlerini dönüp birlikte tekrar okuyalım 

diyorum. Ve sonra da Nurettin Topçu’nun aşağıdaki 

satırlarını:

“Muallim; insanoğlunu beşikten alarak mezara kadar 

götürüp teslim eden, dünyanın en büyük mesuliyetine 

sahip insandır. Kaderimizin hakikatinin işleyicisi, 

karakterimizin yapıcısı, kalbimizin çevrildiği her yönde 

kurucusu odur. Fertler gibi nesiller de onun eseridir. 

Farkında olsun olmasın, her ferdin şahsi tarihinde 

muallimin izleri bulunur. Devletleri ve medeniyetleri 

yapan da yıkan da muallimlerdir. Yalnız kaldığımız 

yerde yalnızlığımızın mesulü de odur. Muallimlik para 

değil ruh işidir. Muallim sadece bir memur değildir, 

belki genç ruhları kendisine mahsus manada bir örs 

üstünde döverek işleyen usta bir demircidir. Muallim 

ruhlar sanatkârıdır. Hiç işlenmemiş ruhlar üzerinde 

onun lüzumunu daha aşikâr bir şekilde görüyoruz.”

Türkiye’nin Maarif Davası, Nurettin Topçu

Sâmiha Ayverdi bizlere eğitimin, Nurettin Topçu ise 

öğretmenin bir şahsiyet üzerinde ne kadar etkili 

olduğunu anlatıyorlar. Eğitim düzelirse diğer kurum-

ların düzeleceğinden ve öğretmenin etkisinin bu 

etkiye uğramış kişi ile uğramamış kişinin karakteri 

üzerinde âşikâr bir şekilde görülebildiğinden haber 

veriyorlar. Eğitimimizin Covid-19 (Koronavirüs) 

yüzünden durmasının üzerinden 7 ay geçtikten sonra 

öğrenciler, öğretmenler, veliler nihayet hepimiz bu 

etkiyi bâriz bir şekilde gördük. Ayverdi ve Topçu 

haklıydılar. Öyle zannediyoruz ki zaman aktıkça haklı-

lık payları düşünürlerimizin daha da ortaya çıkacak.

Eğitim camiası 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 

uzaktan eğitim sürecine başladı. Eğitim Bilişim Ağı 

(EBA) üzerinden öğretmenler öğrencileri ile uzun bir 

aranın ardından kavuştular. Görüldü ki tatil isteyen 

öğrenciler gitmiş eğitimin bir an önce başlamasını 

isteyen, bu haberin bilgisini öğretmenden soran 

kalabalık bir kitle gelmiş. Uzun süren tatil sürecinde 

öğrencilerin bir kısmı otodidaktik bir şekilde kendileri-

ni eğitimden koparmamış bir kısmı ise günlük hayatın 

akışı içerisinde öğrencilik rolünden çalışan kişiler 

kategorisine geçiş yapmış.

 

Öğrencilerimizde eğitimden uzak kaldıkları süreçte bir 

takım değişiklikler olduğunu gördük. Hayatın akışı 

içerinde elbette insan aynı kalamazdı fakat bu başka 

türlü bir değişiklikti. Okuldaki müfredatı online eğitim, 

video dersler ya da kitaplar yardımıyla tamamlayan 

öğrencilerimizde de diğer öğrencilerimizde de bu 

durum mevcuttu. Sonra kendimize şunu sorduk: 

“Okuldaki konuların aynısını biliyorlar; ama farklı 

davranıyorlar. Neden?” - Bu farklı davranmanın tama-

men olumsuz davranma olarak algılanmasını isteme-

yiz. - Nihayet fark ettik ki sosyal bir ortamda olmayın-

ca insan bilebiliyor fakat olamıyor. Olmak için birlikte 

olmak, yaşayarak olmak, görmek gerekiyor. Öğret-

menin eğitim sürecindeki tutumu, eğitim sisteminin 

arzu ettiği insan profilini oluşturma bu insan üzerinde 

istendik davranışlar oluşturma gayreti, akranların 

davranışları doğrusu ve yanlışı ile bireyin birey olması-

nı sağlıyor. Nazarî olan tatbik ediliyor. Bilgi gerçek 

dünya da pratiğe dönüşüyor. Ve insan bu izler ile 

kendisi olmayı başarıyor.

Covid-19 daha ne kadar sürer bilinmez. Hangi yaş 

grubu üzerinde ne gibi izler bıraktığı gelecekte daha 

da belirgin bir şekilde ortaya çıkacak. Nihayet bir gün 

bitecek. Bu süreçte eğitim meselesinin üzerine daha 

da fazla eğilmeliyiz. Kalıcı izli davranışlar, olumlu 

davranışlar oluşturmanın, sağlıklı bireyler yetiştirme-

nin hepimizin omuzlarında yük olduğunu bilmeliyiz. 

Eğitim aydınlıktır, beyazdır. Eğitim müesseselerini 

tesis eden yöneticilerimiz, sürecin yürütücüsü öğret-

menlerimiz ve ailelerimiz bu hepimizin vazifesi. Ceha-

let karanlıktır siyahtır. 
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      2008'de Obama Amerikan seçimlerini kazandı-

ğında bütün dünya tarihi bir olaya şahitlik ediyor-

du. İlk defa siyahi bir aday Amerika’da başkanlık 

koltuğunu devralmıştı. Obama'nın verdiği "deği-

şim" mesajı sadece ülke içinde değil bütün dünyada 

bir umut ışığı olarak nitelendiriliyordu. Çünkü; 

Obama hem ülke içindeki hem de ülke dışındaki 

meselelere kuşatıcı yaklaşımıyla farklı kesimlerin 

sempatisini kazanmayı başarabilmişti. Bu gerçek 

en çok Ortadoğu'nun Müslüman halkları arasında 

öne çıkıyordu. ABD’nin yeni başkanı konuşulurken, 

isminde yer alan Hüseyin özellikle tercih ediliyordu. 

Hatta Hüseyin Barack Obama'nın aslında gizli 

Müslüman olduğuna ve bunun Ortadoğu'da çoğu 

şeyi değiştireceğine olan inanç her alanda kendini 

göstermişti. Fakat Obama dönemi boyunca bekle-

nen değişimlerin hiçbiri doğal olarak gerçekleşme-

di. Halk nezdinde ABD deyince ilk akla gelen "dış 

mihrak" kavramı tekrar kullanılmaya devam etti. 

Dolayısıyla ABD başkanının Ortadoğu meselelerin-

de bıraktığı miras bir düzine çatışma ve başarısız 

politikaların toplamından öteye gidemedi. 

ABD'de Demokrat veya Cumhuriyetçi kanattan 

hangi başkan gelirse gelsin Ortadoğu'daki temel 

çıkarlar değişmiyor. En nihayetinde halk ağzında ve 

siyasilerin söylemlerde sıkça başvurulan "dış 

mihrak" ile özdeşleşen ABD, kavramın ifade ettiği 

şekilde bölgedeki çıkarlarını korumaya devam 

ediyor. Obama'nın zaferinin dünyadaki yankısının 

bir benzeri 3 Kasım'da Joe Biden'ın seçimleri kazan-

masıyla yaşandı. Ama bu sefer olumlu tepkiler 

demokratların adayı Joe Biden'ın zaferinden ziyade 

Trump'ın yenilgisine yönelik. Aslında Biden 

Trump'a karşı güçlü bir mesaj vermemesine 

rağmen kazanabildi. Genel değerlendirmelerde öne 

çıkan şey, Biden'ın zaferi değil daha çok Trump ve 

temsil ettiği siyaset anlayışının kaybetmesi oldu. 

Şimdilerde herkesin zihnini meşgul eden konu ise 

Biden ile Ortadoğu'da hangi değişimlerin yaşana-

cağıdır.

 

Başkanlık Seçiminin Ortadoğu’daki Kaybeden-

leri

Ortadoğu'daki rejimler arasında Trump'ın ABD 

başkanlığını kaybetmesinden en çok mutsuz olan 

şüphesiz İsrail ve Suudi Arabistan'dır. Prens 

Muhammed Bin Selman, Cemal Kaşıkçı cinayeti de 

dahil olmak üzere bir dizi insan hakları suçu işlerken 

Trump yönetiminin aktif desteğinin tadını çıkardı. 

Aynı şekilde Yemen'de son derece yıkıcı sonuçları 

olan bir iç savaşı sürdürmek de dahil Ortadoğu'daki 

her adımının arkasında Trump'ın doğrudan deste-

ğine sahipti. Veliaht Prens uluslararası imajına 

yönelik ülke içinde Avrupa ve Amerika’yı memnun 

edecek adımlar attığında Trump'ın ekibinin danış-

manlığından faydalanabildi. Kadınların araç 

kullanmaları ve sinema salonlarının açılmasına izin 

vermek gibi sözde reformlar, Cemal Kaşıkçı 

cinayetine kadar Avrupa ve Amerika basınında 

başarılı bir dönüşüm diye lanse edilmişti.

 

Başkanlığı devralacak olan Biden yönetimi ise bir 

taraftan Suudi Arabistan ve BAE'nin monarşi 

rejimlerinin sürdürdüğü insan hakları ihlalleriyle 

ilgilenmesi gerekecek. Diğer taraftan her iki ülkeye 

yapılan tartışmalı F-35 satışları da dahil tüm silah 

satışlarının devam edip etmeyeceğine odaklana-

caklardır. Fakat ondan önce, hem Suudi Arabis-

tan-BAE ikilisi hem de İsrail’in, Trump desteğini son 

anına kadar kullanma eğiliminde olduklarını belirt-

mek gerekir.  Herhangi tartışmalı ve yıkıcı bir 

eylemi, görevin Biden’a devredileceği 20 Ocak’a 

kadar gerçekleşebilecekleri bir siyasal zemin halen 

mevcut. Suudi Arabistan için bu kendi tekelindeki 

yönetimini güvence altına almaya çalıştığı için 

muhaliflere ve siyasi rakiplere karşı daha agresif 

eylemler anlamına gelebilir. İsrail hususunda en 
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bariz gerçek ise Batı Şeria'daki yerleşimlerin daha 

da hızlanmasıdır. Hem İsrail hem de Suudi Arabis-

tan, Biden yönetiminin Trump'ın yaptıklarının 

çoğunu geri almasını mümkün olduğunca zorlaştır-

mak istiyor.

ABD’nin İsrail Desteği

İsrail'de Netanyahu hükümeti işgal altındaki Filistin 

topraklarında yeni adımlar atarken ABD'deki 

Trump yönetimi İsrail’e tarihi fırsatlar sunmuştur. 

Bu nedenle Trumpsız bir ABD Netenyahu’nun 

merkez-sağ koalisyonu için büyük bir hayal kırıklığı 

oldu. Gerçekte hiçbir ABD başkanı Kudüs’ü İsrail’in 

başkenti olarak tanımaktan işgal altındaki toprak-

ları meşrulaştırmaya kadar, İsrail’e olan desteğini 

Trump kadar ilerletmemiştir. İsrail ile son normal-

leşme anlaşmaları da bu desteğin sağladığı ortam-

dan bağımsız değerlendirilmedi. Anlaşmalara 

katılan Arap yönetimleri yasadışı ilhakın askıya 

alındığını iddia etseler de, ne Filistinliler ne de İsrail 

yönetimi bunun gerçek olmadığını biliyor. Netan-

yahu birçok kez ilhakın sadece ertelendiğini belirt-

miştir. Daha fazla yasa dışı yerleşim, ticaret ve 

seyahat kısıtlamaları gibi günlük hayattaki işgal 

gerçeği gittikçe somutlaştı. Trump öncesinde iyi bir 

ihtimal olarak duran iki devletli çözüm paradigması 

da ortadan kalkmış durumda.

 

Dış politikayı liderler arası ilişkiye indirgeyen Trump 

sonrasında, küresel ve bölgesel ölçekteki ittifaklar-

da yaşanan tahribatlar, ABD’nin yeni başkanı 

Biden’ı ciddi anlamda meşgul edecek bir dizi mesele 

bırakmış oldu. Artık başarı şansı çok düşük olan 

Biden’ın Amerikan hegemonyasını yeniden inşa 

girişimi, Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerde de 

kendini gösterecektir. Biden yönetimi, bölgenin 

Amerikan güvenliği ve bölgesel istikrar için önemli 

olmaya devam ettiğine karar verirse, buna yönelik 

politikaların Trump’tan farklı olacağı muhtemeldir. 

Burada öne çıkan ilk mesele Trump döneminden 

kalan İsrail’e kayıtsız şartsız destek politikasının 

devam edip etmeyeceğidir. Her ne kadar Biden 

döneminde İsrail’in saldırgan politikalarına olan 

desteğin zayıflayacağı düşünülse de İsrail ile 

gelinen noktadan geri adım atmanın Biden için 

imkânsız olduğunu belirtmek gerekir. ABD’nin 

geleneksel Ortadoğu politikasında İsrail’e olan 

destek geldiği noktadan hiçbir zaman geriye 

gitmemiştir. Kudüs’ün statüsü, Golan tepelerinin 

işgali ve yeni işgal politikalarında Trump yöneti-

minden farklı politikaların sinyalleri olsa bile Biden 

döneminde geri adımların yaşanacağını öngörmek 

şimdilik mümkün değil. 
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         Marksizm denince akla gelen belki de ilk konu sınıf temelli çatışmalardır. Mark-
sizm, bu yönüyle kendine hem ideolojik hem de entelektüel çevrelerde büyük bir 
destek bulmuştur. Dünyada birçok teorinin iflas etmesine rağmen, marksizm 
zaman zaman ortodoks haliyle zaman zaman da kendisini eleştirmeyi başardığı 
halleriyle günümüze değin varlığını sürdürmüştür. Jacques Rancière de marksizmin 
en ciddi eleştirmenleri arasında alan fakat kendisi de bir Marksist olan bir düşünür-
dür. 

Bilindiği gibi marksizmde işçiler kutsanır, işçinin emeği göklere çıkarılır. Öyle ki, işçi 
için en yüce fiilin çalışmak, yani işçi kalmak olduğu söylenir. Rancière de Filozof ve 
Yoksulları (2018) isimli eserinde tam olarak bu durumu eleştirmektedir. Ona göre 
marksistler hep işçilerin çalışmalarını yücelterek onların işçi sınıfında, filozofların ise 
entelektüel sınıfta kalmalarına, dolayısıyla bizzat marksistlerin sınıf ayrımına yol 
açtıklarını belirtmiştir. Rancière Platon’la başlamış, Marx’ın ise “tersyüz” etmesi 
beklenilen bu zihniyetin hala devam ettiğini belirtir, hatta Bourdieu’nün  La Distincti-
on’u (Ayrım) bile ona ilk başta ümit vermesine rağmen esasında proleter sınıfın 
amor fati’si olarak tanımlar (2018, s. 15).

Rancière’in bu görüşleri bize sınıf eşitsizliği üzerine söylediği şarkılarıyla bildiğimiz 
Cem Karaca’yı hatırlatır. Cem Karaca özellikle Tamirci Çırağı (Lyrics Tamirci Çırağı, 
2019) şarkısında işçilerin daima ezileceklerine dair karamsar bir tasavvur sunar.

Bir tamircinin yanında çırak olarak çalışan gencin anlatıldığı şarkıda, Tamirci Çırağı 
arabasını tamire getiren genç bir kıza âşık olur. “Gönlüme bir ateş düştü, yanar ha 
yanar yanar/Ümit gönlümün ekmeği, umar ha umar umar/Elleri ak yumuk yumuk, 
ojeli tırnakları/Nerelere gizlesin şu avucun nasırları.” dizeleriyle âşık olduğu kızın 
kendisinden sınıfsal anlamda çok farklı olduğunu ama buna rağmen umut beslediği-
ni vurgular.

Ayasofya Kütüphânesi Okuma salonu
dıştan görünümü, kaynakça: TDVİA

SEYAHAT SEYAHAT
Salih Canbaz _SalihCanbaz

JACQUES RANCIÈRE,
CEM KARACA
VE ‘TAMİRCİ ÇIRAĞI’

“İşçisin sen, işçi kal, giy dedi tulumları”  Cem Karaca, Tamirci Çırağı 

“Ben şahsen basit bir ahlak kuralına uymaya çalıştım hep: ister döşe-
meci olsun ister üniversitede profesör, hakkında konuştuğum kişileri 
geri zekâlı saymamak.” Jacques Rancière, Filozof ve Yoksulları

Devamında “Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye/Görür görmez vurula-
rak başladım ben sevmeye/Ayağında uzun etek, dalga dalga saçları” sözleriyle 
aşkının sınıflar arasındaki sınırı aşabileceğine inanmasına rağmen ustasının ona 

“Oğlum al takımları” demesiyle sınıflar arasındaki sosyal gerilimden öte psikolojik bir 
gerilimin başladığını yansıtır.

Ancak Tamirci Çırağı ümidini korur ve bir romanda da buna benzer bir olayda genç 
kızın tamirci çırağına âşık olduğunu hatırlar: “Bir romanda okumuştum buna benzer 
bir şeyi/Cildi parlak kâğıt kaplı pahalı bir kitaptı/Ne olmuş, nasıl olmuşsa aşık olmuş-
tu genç kız/Yine böyle bir durumda tamirci çırağına”. Tamirci Çırağı bundan sonra 
romanın gerçeğe dönüşmesini bekler ve belki de marksistlerin sınıflar arası farklılık-
ların ortadan kalacağı ileri komünal toplum ütopyasına alternatif olarak aşkın sınıf 
farklılıklarının önüne geçeceği bir ütopya kurar: “Ustama dedim ki "Bugün giyme-
yim tulumları."/Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı/Gelecekti bugün geri araba-
yı almaya/O romandaki hayali belki gerçek yapmaya/O romandaki hayali belki 
gerçek yapmaya”.

Fakat, Tamirci Çırağının bu ütopyası bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Genç kıza araba-
nın kapısını açma nezaketi gösteren Tamirci Çırağı karşılığında “Kim bu serseri?” 
sorusuyla şoka uğrar. Sonunda “Ustam geldi sırtıma vurdu, unut dedi romanları” 
ifadeleriyle ustasının onun kurduğu ütopyanın gerçek olamayacağı konusunda 
tenkit ettiğini belirtir ve o meşhur nakaratla işçilerin makus kaderini tekrar hatırla-
tır: “İşçisin sen, işçi kal, giy dedi tulumları”.

Cem Karaca’nın Tamirci Çırağı eseri bize Rancière’in Filozof ve Yoksulları’nı anımsatır. 
Tamirci Çırağı’nda Cem Karaca’nın doğrudan Rancière’in yaptığı gibi işçilere makus 
kader biçilmesini eleştirmez, fakat bu kaderin ne kadar acı bir şey olduğunu gözler 
önüne serer ve en azından bu konuda bir farkındalığın oluşmasına önayak olur. 

Kaynakça

Lyrics Tamirci Çırağı. (2019, Temmuz 11). Ekim 26, 2020 tarihinde musixmatch: 

https://www.musixmatch.com/lyrics/Cem-Karaca-feat-Dervi%C5%9-

Fan/Tamirci-%C3%87%C4%B1ra%C4%9F%C4%B1-2 adresinden alındı.

Rancière, J. Filozof ve Yoksulları. (A. U. Kılıç, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları, (2018).
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Rancière’in bu görüşleri bize sınıf eşitsizliği üzerine söylediği şarkılarıyla bildiğimiz 
Cem Karaca’yı hatırlatır. Cem Karaca özellikle Tamirci Çırağı (Lyrics Tamirci Çırağı, 
2019) şarkısında işçilerin daima ezileceklerine dair karamsar bir tasavvur sunar.

Bir tamircinin yanında çırak olarak çalışan gencin anlatıldığı şarkıda, Tamirci Çırağı 
arabasını tamire getiren genç bir kıza âşık olur. “Gönlüme bir ateş düştü, yanar ha 
yanar yanar/Ümit gönlümün ekmeği, umar ha umar umar/Elleri ak yumuk yumuk, 
ojeli tırnakları/Nerelere gizlesin şu avucun nasırları.” dizeleriyle âşık olduğu kızın 
kendisinden sınıfsal anlamda çok farklı olduğunu ama buna rağmen umut beslediği-
ni vurgular.

Ayasofya Kütüphânesi Okuma salonu
dıştan görünümü, kaynakça: TDVİA

SEYAHAT SEYAHAT
Salih Canbaz _SalihCanbaz

JACQUES RANCIÈRE,
CEM KARACA
VE ‘TAMİRCİ ÇIRAĞI’

“İşçisin sen, işçi kal, giy dedi tulumları”  Cem Karaca, Tamirci Çırağı 

“Ben şahsen basit bir ahlak kuralına uymaya çalıştım hep: ister döşe-
meci olsun ister üniversitede profesör, hakkında konuştuğum kişileri 
geri zekâlı saymamak.” Jacques Rancière, Filozof ve Yoksulları

Devamında “Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye/Görür görmez vurula-
rak başladım ben sevmeye/Ayağında uzun etek, dalga dalga saçları” sözleriyle 
aşkının sınıflar arasındaki sınırı aşabileceğine inanmasına rağmen ustasının ona 

“Oğlum al takımları” demesiyle sınıflar arasındaki sosyal gerilimden öte psikolojik bir 
gerilimin başladığını yansıtır.

Ancak Tamirci Çırağı ümidini korur ve bir romanda da buna benzer bir olayda genç 
kızın tamirci çırağına âşık olduğunu hatırlar: “Bir romanda okumuştum buna benzer 
bir şeyi/Cildi parlak kâğıt kaplı pahalı bir kitaptı/Ne olmuş, nasıl olmuşsa aşık olmuş-
tu genç kız/Yine böyle bir durumda tamirci çırağına”. Tamirci Çırağı bundan sonra 
romanın gerçeğe dönüşmesini bekler ve belki de marksistlerin sınıflar arası farklılık-
ların ortadan kalacağı ileri komünal toplum ütopyasına alternatif olarak aşkın sınıf 
farklılıklarının önüne geçeceği bir ütopya kurar: “Ustama dedim ki "Bugün giyme-
yim tulumları."/Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı/Gelecekti bugün geri araba-
yı almaya/O romandaki hayali belki gerçek yapmaya/O romandaki hayali belki 
gerçek yapmaya”.

Fakat, Tamirci Çırağının bu ütopyası bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Genç kıza araba-
nın kapısını açma nezaketi gösteren Tamirci Çırağı karşılığında “Kim bu serseri?” 
sorusuyla şoka uğrar. Sonunda “Ustam geldi sırtıma vurdu, unut dedi romanları” 
ifadeleriyle ustasının onun kurduğu ütopyanın gerçek olamayacağı konusunda 
tenkit ettiğini belirtir ve o meşhur nakaratla işçilerin makus kaderini tekrar hatırla-
tır: “İşçisin sen, işçi kal, giy dedi tulumları”.

Cem Karaca’nın Tamirci Çırağı eseri bize Rancière’in Filozof ve Yoksulları’nı anımsatır. 
Tamirci Çırağı’nda Cem Karaca’nın doğrudan Rancière’in yaptığı gibi işçilere makus 
kader biçilmesini eleştirmez, fakat bu kaderin ne kadar acı bir şey olduğunu gözler 
önüne serer ve en azından bu konuda bir farkındalığın oluşmasına önayak olur. 

Kaynakça

Lyrics Tamirci Çırağı. (2019, Temmuz 11). Ekim 26, 2020 tarihinde musixmatch: 

https://www.musixmatch.com/lyrics/Cem-Karaca-feat-Dervi%C5%9-

Fan/Tamirci-%C3%87%C4%B1ra%C4%9F%C4%B1-2 adresinden alındı.

Rancière, J. Filozof ve Yoksulları. (A. U. Kılıç, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları, (2018).
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         AYASOFYA CÂMİİ SEBİLLERİ
Ayasofya’nın iki sebili vardır. Bunlardan ilki, dış 
avlunun güneybatısında yer alır. Pek kesin olmamakla 
birlikte Sultan İbrâhim (1640-1648) tarafından yaptırıl-
dığı söylenmektedir. Mermerden yapılan bu sebil, bir 
köşe sebilidir. Diğer sebil ise yine avlunun güney 
tarafındaki girişin olduğu yerdedir. Yine bu sebilin de 
yapım yılı kesin olmamakla birlikte I. Mahmud 
döneminde yapılan ilâvelerin zengin işçiliği bu sebilde 
görülmediği için, I. Mahmud devrinden olmadığı 
düşünülmektedir. Tamamen mermerden yapılma 
dikdörtgen şeklindeki bu sebilden, Halûk hocamızın 
Ayasofya Müzesi Başkanlığı ve Müdürlüğü yaptığı 
dönemlerde1 Osmanlı (özelde Ayasofya) “sebil gelene-
ğini” canlandırmak adına kış mevsiminde soğuk 

Ayasofya çevre duvarına bitişik olan köşe sebili
(Sultan İbrâhim sebili), Kaynakça: TDVİA

Serinin ilkinde Ayasofya Câmii’nin kısaca tarihinden ve 
Ayasofya Külliyesi’nin bazı bölümlerinden bahsetme-
ye çalışmıştık. Bu seride Ayasofya Külliyesi’nin deva-
mından bahsedeceğiz.

havalarda; salep ve boza, daha soğuk havalarda enerji 
vermesi dolayısıyla Bal Şerbeti, yazın sıcak havalarda 
Demirhindi Şerbeti, Gelincik Şerbeti, Gül Şerbeti ikram-
larında bulunulmuştur. İnşaallah Halûk hocamızın 
yeniden başlatmış olduğu bu geleneğin ilerleyen 
zamanlar da sürdürülmesi duâsında bulunalım…

AYASOFYA CÂMİİ İMARETİ
“Bir şehrin sebilleri mürüvvetini, imareti keremini 
gösterir. O şehirdeki imaret sayısı o şehrin zenginliğini, 
keremini ve bereketini gösterir.” A. Halûk Dursun
Sultan I. Mahmud döneminde Ayasofya’ya ilâve 
olunmuştur. Aynı dönemde Ayasofya’nın bünyesine 
dâhil edilen şadırvan, kütüphane, sıbyan mektebi ve 
bu imaret (aşhane) ile birlikte Ayasofya Külliyesi 
meydana gelmiştir. İstanbul halkı, pek tatlı dilli oldukla-
rı söylenen aşçıları dolayısıyla mıdır bilinmez Ayasofya 
Şadırvanı’na yazdıkları gibi bu yapı için de şiirler 
yazmışlardır.2 Buna ek olarak Halûk hoca, imaretin 

mutfağının, fırınlarının, kazanlarının, kantarlarının, 
değirmen taşının hatta ve hatta o zamana ait tariflerin 
dahi hâlâ durduğundan bahsetmiştir… Bu bilgiden ve 
bölümün başındaki hatırlatmadan hareketle sebiller 
için yapmış olduğumuz duâya benzer şekilde imaretin 
de yine amacına yönelik bir kullanıma kavuşması için 
başka bir duâda daha bulunmuş olalım… 

AYASOFYA CÂMİİ MEDRESESİ
Ayasofya-yı Kebîr Medresesi olarak da bilinen yapı 
Fâtih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Döne-
minde İstanbul ‘un en kalabalık medresesi olduğu 
söylenir. Döneminin en yüksek dereceli medresesi 
olması hasebiyle müderrislerinin günlük 60 Akçe 
aldıkları3 öğrenilen bilgiler arasındadır. Müderrisleri 
arasında Molla Hüsrev ile Ali Kuşçu gibi 15. Yüzyılın 
ünlü bilginleri yer almaktadır. Medresenin kapısı 
yanında Akşemseddin’in bir halvethanesinin dahi 
mevcut olduğu4 söylenmektedir. Fakat ne üzücüdür ki, 
bu medrese yıkılmıştır ve medresenin nasıl göründüğü-
ne dair hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Sonrasında 
Sultan Abdülaziz döneminde tamamlanan ikinci bir 
medrese daha vardır fakat bu medrese klasik döneme 
ait herhangi bir özellik göstermeyen bir medresedir. 
Ayasofya, câmiiden müzeye dönüştürülünce (yani 
1934 yılında Ayasofya, Müzeler Genel Müdürlüğü’ne 

devredilince) bir süre yurt (öksüzler yurdu) olarak 
kullanılmışsa da daha sonrasında boşaltılıp, 1935 
yılında yıktırılmıştır… Bir süredir yapılan çalışmalar ile 
yapıya benzer şekilde yapılan yeni bir binanın olduğu-
nu bilmekteyiz.

AYASOFYA CÂMİİ HAMAMI
Ayasofya Haseki Hürrem Sultan Hamamı olarak da 
bilinen yapının, “Kanûnî Sultan Süleyman’ın zevcesi 
Haseki Hürrem Sultan için, onun vakıflarına gelir 
sağlamak üzere Mimar Sinan tarafından yapıldığı”5 

Ayasofya Câmii Hamamı, kaynakça: TDVİA

Ayasofya türbeleri, kaynakça: istanbulistan.net

bilinmektedir. Sultan Ahmed Câmii ile Ayasofya Câmii 
arasında yer alan hamam; Mimar Sinan’ın bu türde 
yaptığı eserlerin en gösterişlisi, hatta ve hatta 
İstanbul’un en güzel hamamlarından biri belki de en 
güzelidir... 

AYASOFYA CÂMİİ PADİŞAH TÜRBELERİ 
Yaklaşık 150 hanedan mensubunu içeren türbeler, 
yıllarca kapalı kalması ardından nihayetinde yine 
Halûk Dursun hocamızın yoğun çabaları neticesinde 
kapsamlı bir tadilattan geçerek ancak 2009 yılında 
açılabilmiştir. Ayasofya’ya gömülen ilk padişah Kanuni 
Sultan Süleyman’ın oğlu II. Selim idi.  İstanbul’da 
doğup İstanbul’a gömülen ilk padişah olan II. Selim, 
Ayasofya’ya en çok hizmet eden padişahlardan biridir. 
Türbe Mimar Sinan’ın bir eseri olup 16. Yüzyıl çinileri ve 
kubbesi ile dikkat çekmektedir. Türbede padişahın 
kızları, eşleri, şehzadeler ve III. Murad’ın evlatlarının 
bir kısmının yattığı söylenmektedir. Buna ek olarak 

Ayasofya Kütüphânesi Okuma salonu
dıştan görünümü, kaynakça: TDVİA

İkinci türbe de III. Murad’ın türbesidir ve on dokuz 
şehzadesinin de naaşlarının orada olduğu söylenir. 
Yine Mimar Sinan eseri olan türbe sedef işçiliği ile 
dikkat çekmektedir. Devamındaki türbeler ise Sultan 
III. Mehmed, Sultan I. Mustafa ve Sultan İbrahim’in 
Türbeleridir.

AYASOFYA CÂMİİ KÜTÜPHÂNESİ (I. MAHMUD 
KÜTÜPHÂNESİ)
Ayasofya Câmii içinde bulunan kütüphane I. Mahmud 
tarafından ilâve olunmuştur. Kütüphâne; Okuma 
Salonu, Hazine-i Kütüb (kitapların korunduğu oda) ve 
bu iki bölümün arasındaki koridordan oluşur. Söylene-
ne göre Ayasofya Kütüphanesi kurulduğu zaman 
4000 eseri bünyesinde barındırıyormuş.6 Ve bunların 
büyük bir kısmının padişah yazmaları olduğunu 
biliyoruz. Fakat şu anda bu kitaplar 1968 yılı itibariyle 
Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Geniş 
kitaplık koleksiyonuna ek olarak Ayasofya Kütüphane-
si ile ilgilenen personel sayısı da pek tabiî fazla imiş. 
İsmail E. Erünsal hoca görevlileri şu şekilde açıklamış-
tır:“ Bunlar altı hâfız-ı kütüb, bir mücellit, bir kâtib-i 

kütüb ve tatbîki-i kütübden başka Buhârî okuyanların 
hangi sayfalara geldiklerini takip ve tesbit için iki 
noktacı, kütüphanenin temizliği ve korunmasıyla 
görevli iki müstahfız, iki bevvâb, üç ferrâş, bir 
mâniu’n-nukūş, kütüphanenin tamiriyle görevli iki 
meremmetçi, bir kurşuncu ve kütüphaneyi güzel 
kokması için buhurlayacak bir buhurcudan ibaret 
olmak üzere yirmi iki kişi idi. Bu kütüphanede çalışan 
personele diğer kütüphane görevlilerine göre oldukça 
yüksek ücretler tayin edilmişti.” Fakat kütüphane 
elbette bununla sınırlı değildir. Halûk hocanın; “Ayasof-
ya’da ilk göreve başladığım zaman bu kapı tokmağının 
izinden doğru giderek Ayasofya’yı çözmeye çalıştım.” 
dediği kütüphanenin “Ya Fettah”lı kapı tokmağından 
bahsetmezsek olmaz… Yine Halûk hocanın sözleriyle 
bu tokmağın ne kadar mühim olduğunu açıklamaya 
çalışalım: “ Ya Fettah’ Allah’ın isimlerinden bir tanesidir. 
Ama Ayasofya’da bunun yapılmış olması, fetihten 
sonra bu tokmağın asılmış olması başka bir mânâyı ve 
simgeyi de vurgulamış oluyor. Fettah kelimesinin 
içinde rahmet var, fetih var ama aynı zamanda da 
‘açmak’ var. Açan demek... Allah’ın açan özelliği demek. 
Kapı tokmaklarında Ayasofya’ya bunu koyarak hem o 
kapının açma fonksiyonunu vurgulayıp her açışta 
açma kudreti olan Allah’a bir hürmeti ve aidiyeti 
hatırlatıyor hem de Ayasofya’nın fethin bir sembolü 
olduğunu vurgulamak ve unutmamak için kapıya her 
elinizi attığınızda ‘Ya Fettah’ diyerek o kapıdan içeri 
girmenizi sağlıyor…”

Ayasofya sebili, Kaynakça: envanter.gov.tr

Ayasofya İmareti Kapısı,
Kaynakça: kulturenvanteri.com

Ayasofya Kütüphânesi Okuma salonu
dıştan görünümü, kaynakça: TDVİA

Ayasofya Kütüphânesi Okuma salonu
içten görünümü, kaynakça: kulturportali.gov.tr

Dipnotlar

1. 2006’dan 2012 yılına değin…

2. Bkz. tdv islâm ansiklopedisi

3. Halil Edhem Eldem, Camilerimiz, Büyüyenay yayınları, 

Fatih- İstanbul, 2019, s. 140

4. Hüseyin Ayvansarâyî’nin bu şekilde bir bilgilendirmede 

bulunduğu söylenir.

5. Tdvia, Ayasofya hamamı, Semavi Eyice

6. Tarihçi Subhî Mehmed

Resim kaynak: kulturportali.gov.tr
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Ayasofya’nın iki sebili vardır. Bunlardan ilki, dış 
avlunun güneybatısında yer alır. Pek kesin olmamakla 
birlikte Sultan İbrâhim (1640-1648) tarafından yaptırıl-
dığı söylenmektedir. Mermerden yapılan bu sebil, bir 
köşe sebilidir. Diğer sebil ise yine avlunun güney 
tarafındaki girişin olduğu yerdedir. Yine bu sebilin de 
yapım yılı kesin olmamakla birlikte I. Mahmud 
döneminde yapılan ilâvelerin zengin işçiliği bu sebilde 
görülmediği için, I. Mahmud devrinden olmadığı 
düşünülmektedir. Tamamen mermerden yapılma 
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vermesi dolayısıyla Bal Şerbeti, yazın sıcak havalarda 
Demirhindi Şerbeti, Gelincik Şerbeti, Gül Şerbeti ikram-
larında bulunulmuştur. İnşaallah Halûk hocamızın 
yeniden başlatmış olduğu bu geleneğin ilerleyen 
zamanlar da sürdürülmesi duâsında bulunalım…

AYASOFYA CÂMİİ İMARETİ
“Bir şehrin sebilleri mürüvvetini, imareti keremini 
gösterir. O şehirdeki imaret sayısı o şehrin zenginliğini, 
keremini ve bereketini gösterir.” A. Halûk Dursun
Sultan I. Mahmud döneminde Ayasofya’ya ilâve 
olunmuştur. Aynı dönemde Ayasofya’nın bünyesine 
dâhil edilen şadırvan, kütüphane, sıbyan mektebi ve 
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Fâtih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Döne-
minde İstanbul ‘un en kalabalık medresesi olduğu 
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mevcut olduğu4 söylenmektedir. Fakat ne üzücüdür ki, 
bu medrese yıkılmıştır ve medresenin nasıl göründüğü-
ne dair hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Sonrasında 
Sultan Abdülaziz döneminde tamamlanan ikinci bir 
medrese daha vardır fakat bu medrese klasik döneme 
ait herhangi bir özellik göstermeyen bir medresedir. 
Ayasofya, câmiiden müzeye dönüştürülünce (yani 
1934 yılında Ayasofya, Müzeler Genel Müdürlüğü’ne 

devredilince) bir süre yurt (öksüzler yurdu) olarak 
kullanılmışsa da daha sonrasında boşaltılıp, 1935 
yılında yıktırılmıştır… Bir süredir yapılan çalışmalar ile 
yapıya benzer şekilde yapılan yeni bir binanın olduğu-
nu bilmekteyiz.

AYASOFYA CÂMİİ HAMAMI
Ayasofya Haseki Hürrem Sultan Hamamı olarak da 
bilinen yapının, “Kanûnî Sultan Süleyman’ın zevcesi 
Haseki Hürrem Sultan için, onun vakıflarına gelir 
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bilinmektedir. Sultan Ahmed Câmii ile Ayasofya Câmii 
arasında yer alan hamam; Mimar Sinan’ın bu türde 
yaptığı eserlerin en gösterişlisi, hatta ve hatta 
İstanbul’un en güzel hamamlarından biri belki de en 
güzelidir... 

AYASOFYA CÂMİİ PADİŞAH TÜRBELERİ 
Yaklaşık 150 hanedan mensubunu içeren türbeler, 
yıllarca kapalı kalması ardından nihayetinde yine 
Halûk Dursun hocamızın yoğun çabaları neticesinde 
kapsamlı bir tadilattan geçerek ancak 2009 yılında 
açılabilmiştir. Ayasofya’ya gömülen ilk padişah Kanuni 
Sultan Süleyman’ın oğlu II. Selim idi.  İstanbul’da 
doğup İstanbul’a gömülen ilk padişah olan II. Selim, 
Ayasofya’ya en çok hizmet eden padişahlardan biridir. 
Türbe Mimar Sinan’ın bir eseri olup 16. Yüzyıl çinileri ve 
kubbesi ile dikkat çekmektedir. Türbede padişahın 
kızları, eşleri, şehzadeler ve III. Murad’ın evlatlarının 
bir kısmının yattığı söylenmektedir. Buna ek olarak 

Ayasofya Kütüphânesi Okuma salonu
dıştan görünümü, kaynakça: TDVİA

İkinci türbe de III. Murad’ın türbesidir ve on dokuz 
şehzadesinin de naaşlarının orada olduğu söylenir. 
Yine Mimar Sinan eseri olan türbe sedef işçiliği ile 
dikkat çekmektedir. Devamındaki türbeler ise Sultan 
III. Mehmed, Sultan I. Mustafa ve Sultan İbrahim’in 
Türbeleridir.

AYASOFYA CÂMİİ KÜTÜPHÂNESİ (I. MAHMUD 
KÜTÜPHÂNESİ)
Ayasofya Câmii içinde bulunan kütüphane I. Mahmud 
tarafından ilâve olunmuştur. Kütüphâne; Okuma 
Salonu, Hazine-i Kütüb (kitapların korunduğu oda) ve 
bu iki bölümün arasındaki koridordan oluşur. Söylene-
ne göre Ayasofya Kütüphanesi kurulduğu zaman 
4000 eseri bünyesinde barındırıyormuş.6 Ve bunların 
büyük bir kısmının padişah yazmaları olduğunu 
biliyoruz. Fakat şu anda bu kitaplar 1968 yılı itibariyle 
Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Geniş 
kitaplık koleksiyonuna ek olarak Ayasofya Kütüphane-
si ile ilgilenen personel sayısı da pek tabiî fazla imiş. 
İsmail E. Erünsal hoca görevlileri şu şekilde açıklamış-
tır:“ Bunlar altı hâfız-ı kütüb, bir mücellit, bir kâtib-i 

kütüb ve tatbîki-i kütübden başka Buhârî okuyanların 
hangi sayfalara geldiklerini takip ve tesbit için iki 
noktacı, kütüphanenin temizliği ve korunmasıyla 
görevli iki müstahfız, iki bevvâb, üç ferrâş, bir 
mâniu’n-nukūş, kütüphanenin tamiriyle görevli iki 
meremmetçi, bir kurşuncu ve kütüphaneyi güzel 
kokması için buhurlayacak bir buhurcudan ibaret 
olmak üzere yirmi iki kişi idi. Bu kütüphanede çalışan 
personele diğer kütüphane görevlilerine göre oldukça 
yüksek ücretler tayin edilmişti.” Fakat kütüphane 
elbette bununla sınırlı değildir. Halûk hocanın; “Ayasof-
ya’da ilk göreve başladığım zaman bu kapı tokmağının 
izinden doğru giderek Ayasofya’yı çözmeye çalıştım.” 
dediği kütüphanenin “Ya Fettah”lı kapı tokmağından 
bahsetmezsek olmaz… Yine Halûk hocanın sözleriyle 
bu tokmağın ne kadar mühim olduğunu açıklamaya 
çalışalım: “ Ya Fettah’ Allah’ın isimlerinden bir tanesidir. 
Ama Ayasofya’da bunun yapılmış olması, fetihten 
sonra bu tokmağın asılmış olması başka bir mânâyı ve 
simgeyi de vurgulamış oluyor. Fettah kelimesinin 
içinde rahmet var, fetih var ama aynı zamanda da 
‘açmak’ var. Açan demek... Allah’ın açan özelliği demek. 
Kapı tokmaklarında Ayasofya’ya bunu koyarak hem o 
kapının açma fonksiyonunu vurgulayıp her açışta 
açma kudreti olan Allah’a bir hürmeti ve aidiyeti 
hatırlatıyor hem de Ayasofya’nın fethin bir sembolü 
olduğunu vurgulamak ve unutmamak için kapıya her 
elinizi attığınızda ‘Ya Fettah’ diyerek o kapıdan içeri 
girmenizi sağlıyor…”

Ayasofya sebili, Kaynakça: envanter.gov.tr

Ayasofya İmareti Kapısı,
Kaynakça: kulturenvanteri.com

Ayasofya Kütüphânesi Okuma salonu
dıştan görünümü, kaynakça: TDVİA

Ayasofya Kütüphânesi Okuma salonu
içten görünümü, kaynakça: kulturportali.gov.tr
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YORUM

    Endüstri toplumunun ortaya koyduğu küresel 

ölçekli teknolojik değişim yeni bir toplumsal hayatı 

beraberinde getirdi. Üretim, tüketim, ulaşım, iletişim 

gibi gündelik hayatın her alalına sirayet eden gelişme-

ler klasik sosyolojik okumaların / söylemlerin gözden 

geçirilmesi gerçeği ile bizi karşı karşıya bıraktı. Öyle ki 

tarım toplumundaki zaman-mekân ilişkisi ve tanımla-

ması ile enformasyon toplumundaki zaman-mekân 

ilişkisi ve tanımlaması birbirinden çok farklı olgulara 

atıfta bulunarak kendine yer etmektedir. Zaman ve 

mekânın nesnel niteliklerinde öylesine devrimci 

değişimler oldu ki, dünyayı görüş tarzımızı, bazen çok 

köklü biçimlerde değiştirmek zorunda kaldık. Bir 

yandan kapitalizmin tarihine hayatın hızının artışı 

damgasını vurması, bir yandan da mekânsal engelle-

rin, dünya sanki üzerimize çökecekmişçesine aşıldığını 

sağlam biçimde iddia etmenin mümkün olması, 

zamanla mekân arasında bir sıkışmaya sebep oldu. 

Mekânı kat etmenin aldığı zaman ve bu gerçeği 

olağan olarak gösterim tarzımız, sözünü ettiğimiz 

türden olguların yararlı birer göstergesidir. İki tanıdık 

gündelik imgeye David Harvey’in ifadesi ile başvura-

rak söyleyecek olursak, mekân telekomünikasyonun 

yarattığı bir ‘küresel köy’e ve ekonomik ve ekolojik 

Tawfiq Ali Ozturk TawfiqAliKeeper

karşılıklı bağımlılıklardan örülmüş bir ‘uzay gemisi 

dünya’ya doğru küçüldükçe ve zaman ufkumuz sonun-

da içinde bulunduğumuz andan başka bir şey kalma-

macasına kısaldıkça (şizofrenin dünyası), mekânsal ve 

zamansal dünyalarımızın sıkışması duygusunun 

hâkimiyetiyle başa çıkma zorunluluğuyla karşı karşıya 

kalırız.

Sakini olduğumuz küresel köyde artık hiçbir şey eskisi 

gibi değil. Yeni dediğimiz her neyse, ya da yeni olduğu-

nu öğrendiğimiz her ne oluyorsa en yenisi, daha yenisi 

çıkıyor. 1980'lerin sonunda kullanılmaya başlanılan 

“Yeni Medya” kavramının 2020 model kullandığımız 

“Yeni “Medya” araçlarını betimlemede ne kadar 

yetersiz olduğunun hepimiz az çok farkındayız. “Yeni 

Dünya Düzeni” kavramına kısa bir bakış attığımızda 

bile ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Yeni 

Dünya Düzeni: “Soğuk Savaş'ın sona ermesinin 

ardından ABD Başkanı George H. W. Bush'un Körfez 

Savaşı sırasında, 11 Eylül 1990'daki konuşmasında 

ifade ettiği, uluslararası sistemi belirleyen iki kutuplu 

sistemin sona erdiğinin ve yerine ABD'nin egemen 

fakat tek güç olmadığı çok kutuplu ve çok merkezli 

karmaşık bir sistemin ortaya çıkmasıdır.” İçerisinde 

yaşadığımız günlerde küresel Covid-19 salgını sürecin-

de özellikle küresel siyasette kullanılan, artık hiçbir 

şeyin eskisi gibi olmayacağını dile getirip bu Yeni 

Dünya Düzeni’nde siyasi aktörler masada ellerini 

güçlendirmeye çalışıyorlar. 1990’larda dile getirilen 

yeni dünya düzeni ile 2020 sonlarındaki zorunlu 

olarak öznesi/nesnesi olduğumuz yeni dünya düzeni 

arasında dünyalar kadar fark var.

Zaman ve mekânın sıkıştığı, uzağın ve anın yeniden 

tanımlandığı bu çağda yeniye karşı düşünmeye davet 

ediyorum; bir yere gitme derdi olmayan (nasıl olsa 

postmodern yeni dünyada ‘anything goes’), bir şey 

söylemeyen yeni yazı’ya başlarken ki halimden, bu 

satırlara gelen en yeni halimi. Eski nedir? Her yeni 

geldiğinde, bir önceki yeni nereye gider? Yeni, eski 

olunca, eski eskiye ne olur?

Yeni dünya, yeni parti, yeni şirket, yeni medya, yeni ev, 

yeni araba, yeni kavram, yeni yeni…

“Yeni Yazı”
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       Kaş maceramıza kaldığım yerden devam ediyo-
rum. Hayatımda unutamayacağım o tecrübeyi 
edinmeme sebep Likya Yolu’nda kaybolma ve Akut 
ekipleri tarafından kurtarılma olayından sonra Kaş 
merkezine geldik ve hemen bir pansiyona yerleştik. 
Duş alıp dinlendikten sonra çok güzel bir vegan resto-
ranında yemeğimizi yedik ve bu macera dolu günü 
noktaladık.

Kaş küçük ve şirin bir ilçe gibi görünse de, doğal güzel-
likleri ve tarihi derinliklerine baktığımızda ise aslında 
kocaman. İlk çağlardaki adı Antiphellos’muş. Daha 
sonra ise Andifli olarak anılmış. Çevresinin dağlarla 
çevrili olması, hemen önünde masmavi Akdeniz’in 
bulunması ve karşısındaki Meis Adası ile de oluşan bu 
doğal görselden dolayı Kaş adı verilmiş.
 
Bundan sonraki yurtiçi deniz, kum ve güneş tatili 
planımda hiç tereddütsüz Kaş’ı tekrar düşüneceğim. 
Otantik ve aynı zamanda seviyeli bir hareketliliği 

Ayasofya Kütüphânesi Okuma salonu
dıştan görünümü, kaynakça: TDVİA
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Osman Ateş gezenvegulenadam

olmasının yanında, turkuaz denizi ve özellikle –ki hiç 
alışık değiliz- halk plajı mükemmel. Merkezden yakla-
şık 1,5-2 km daha batıda olan bu halk plajını herkese 
anlattığım gibi sizinle de muhakkak paylaşmalıyım. 
Suyu tertemiz ve kum, etrafı yeşil ve dinlenmeye 
(hatta ufak piknik yapmaya) müsait, insanlar hiç 
rahatsız edici değil ve saygılı. Belediyenin hemen 
yukarısına yapmış olduğu tesiste ise uygun fiyata 
yemek imkânı da bulunuyor. Kısacası Kaş’ta halk 
plajına giderseniz asla pişman olmaz, aksine çok 
memnun kalmış olarak ayrılırsınız. Aynı zamanda 
bizim gibi kamp yapmak isteyen kişiler de, halk plajı 
yolu üzerinde denize bakan yamaçlarda çadırlarını 
gönül rahatlığıyla kurabilir, gün doğumu ve batımını 
manzara eşliğinde seyredebilirler.

Kaşta hayran kaldığım ve anlatmak istediğim o kadar 
fazla yer var ki; buna Patara ile başlamak istiyorum. 
(Özel aracınız yoksa da dert etmeyin, gün içerisinde 
dolmuş seferleri mevcut.) Patara M.Ö. 13’ncü yüzyıla 

ait Hitit metinlerinde geçen Likya’nın en önemli ve 
eski şehirlerinden birisi. M.Ö. 2’nci yüzyılda Roma’ya 
karşı özerklik, Rodos’a karşı bağımsızlık kazanarak 
Likya Birliği’nin başkenti olur. Birçok antik kente göre 
çok daha derin bir anlama sahip olmasının nedeni, bir 
meclis binasına sahip olması. Binlerce yıl öncesinde 
burada medeniyet kuran insanların meclis ve kürsü 
kurarak aslında demokratik sistemi benimsemelerini 
ve halkın iradesini gözettiklerini görünce hayranlığım 
bir kat daha artmış oldu. Şehrin mimarının özellikle 
kendi mezar taşını daha ölmeden hazırlaması ve 
kendisinden sonraki nesile not olsun diye bilgi aktar-
ması, şehir ve medeniyetlerini nasıl inşa ettiklerini bir 
yazılı metin olarak bırakması ise muazzam bir deha. 
Stratejik konumu ve önemli liman şehri olması 
sebebiyle medeniyetler tarafından sahip olunmak 
istenilen Patara, Bizans hâkimiyetine geçtikten sonra 
da önemini korumuş. Hatta “Noel Baba” olarak adlan-
dırılan “Saint Nicholaos” Patara halkındanmış. 
Gezmeye, tarihi incelik ve derinliğine doyamadık 

desem abartı kalmaz. Sahil kısmı ise 14km uzunluğu 
ile Türkiye’nin en uzun 2’nci plajı özelliğine sahip. Geniş 
olması sebebiyle de bir çöl manzarasını andırıyor ve 
haliyle fotoğrafçıların kadrajından da eşsiz eserler 
çıkıyor.

Pataradan sonra bir diğer durak noktamız ise, meşhur 
Kaputaş plajımız oldu. Yine dolmuş aracılığıyla geldik 
ve bir plaja girerken maske takmanın zorunlu olduğu-
nu ilk defa burada gördüm, gerçekten çok ilginçti. 
Kaputaş Plajı, kanyonun denize ulaşan ağzında yer 
alan bir cep plaj aslında ve 180 basamak merdiven 
inerek gidiliyor. Suyu soğuk ve dalgalı olmakla birlikte 
anlam veremediğim bir turkuazlıkta. Ülkemizin 
bilinen en meşhur 2 plajından birisi olan Kaputaş’a, 
bence de en az bir kere mutlaka gidilmeli ve dalgalı 
sularında yüzülmeli.

Ve Kekova…

Kaşta bazı günler kamp yaparak bazı günler ise pansi-
yonda kalarak konakladık. Kamp yaptığımız zaman 
konaklama maliyeti otomatikman sıfırlanıyor ve o 
bütçe ile kendimize bir aktivite alanı yaratabiliyorduk. 
Bunun en doğru ve güzel olanı ise Kekova Adası 
turuna katılmamız oldu. Sabah 9 akşam 6 saatleri 
arasında gerçekleşen ve adam başı 150 lira verdiğimiz 
bu yat turunda kesinlikle tek kuruşuna bile acımadım, 
o kadar değdi yani. 8 tane ayrı koyda demir atarak 
konakladığımız bu turda doyasıya yüzmenin yanında 
şahane görsellere şahit olduk. Bunlardan en önemlisi 
hiç şüphesiz suyun altındaki saklı hazine; (Simena) 
Batık Şehirdi. Likya Birliğinin 23 kentinden birisi olan 
deprem görmüş ve geçirmiş Simena; yarısı suyun 
içinde yarısı dışında kalan haliyle tam anlamıyla bir 
sualtı arkeoloji müzesi…

KAŞ – 2 Medeniyetler Başkenti,
Tam Anlamıyla Su Altı Arkeoloji Müzesi

Simena ilk olarak sular altında kalmış kral mezarları ile 
karşıladı bizi. Mezarlarının bile yarısını su altına alan 
sebep, bu bölgede olan büyük depremler. İki büyük 
deprem geçiren bu kent, ilk depremini M.S. 2’nci 
yüzyılda yaşamış. 200 yıl sonra Kekova Adası üzerine 
tekrar bir yerleşim yeri kurulmuş ama ikinci depremde 
de deniz suyu yükselince deprem şehrin bir kısmını 
yutmuş bir kısmı da ada üzerinde kalmış. İşte bizim 
gördüğümüz, su üzerinde kalan bu kentti… Bu ada 
1990 yılına kadar yüzülebilen bir yer iken, sit alanı ilan 
edilince haliyle yüzme de yasaklanmış. İyi ki de yasak-
lanmış, yoksa belki de bu kadar doğal güzelliği 
korunamayacaktı. Tekne ile yakınından geçerken 
seyrettiğimizde suyun altında kalmış liman ve duvar-
larının bir kısmı yıkılmış yarım evler, merdivenler ve 
özellikle su yolları hep dikkatimi çekti. Bunun sebebi 
Likyalıların dağdan çıkan kaynak sularını su yolundan 
su sarnıçlarında toplayarak tekrar içme suyu elde 
etmek için kullanıyor olmalarıymış. Aynı zamanda 
Likyalılar tarihlerinde hiçbir millete de savaş açmamış-
lar. Aksine hep savaşa maruz kalan olmuşlar. Kendile-
rini hep gelişmekten ve büyütmekten yana kulanmış-
lar. Ve başarmışlar da. Böylece tarihe birçok iz de 
bırakmışlar. Doğrusunu söylemek gerekirse dinlen-
mek, tatil yapmak ve yüzmek için geldiğim Kaş’ta bu 
kadar tarihi güzellikle karşılaşacağımı ve tarihi bilgi 
edineceğimi ben de bilmiyordum. Her seferinde 
hayranlığımı dile getirdiğim için, bir kez de sizinle 
paylaşmak istedim. Mutlaka sizler de gördükçe ve 
keşfettikçe o kadar sevecek ve hayran kalacaksınız. 
#gezenvegulenadam’dan sevgi ile…
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nu ilk defa burada gördüm, gerçekten çok ilginçti. 
Kaputaş Plajı, kanyonun denize ulaşan ağzında yer 
alan bir cep plaj aslında ve 180 basamak merdiven 
inerek gidiliyor. Suyu soğuk ve dalgalı olmakla birlikte 
anlam veremediğim bir turkuazlıkta. Ülkemizin 
bilinen en meşhur 2 plajından birisi olan Kaputaş’a, 
bence de en az bir kere mutlaka gidilmeli ve dalgalı 
sularında yüzülmeli.

Ve Kekova…

Kaşta bazı günler kamp yaparak bazı günler ise pansi-
yonda kalarak konakladık. Kamp yaptığımız zaman 
konaklama maliyeti otomatikman sıfırlanıyor ve o 
bütçe ile kendimize bir aktivite alanı yaratabiliyorduk. 
Bunun en doğru ve güzel olanı ise Kekova Adası 
turuna katılmamız oldu. Sabah 9 akşam 6 saatleri 
arasında gerçekleşen ve adam başı 150 lira verdiğimiz 
bu yat turunda kesinlikle tek kuruşuna bile acımadım, 
o kadar değdi yani. 8 tane ayrı koyda demir atarak 
konakladığımız bu turda doyasıya yüzmenin yanında 
şahane görsellere şahit olduk. Bunlardan en önemlisi 
hiç şüphesiz suyun altındaki saklı hazine; (Simena) 
Batık Şehirdi. Likya Birliğinin 23 kentinden birisi olan 
deprem görmüş ve geçirmiş Simena; yarısı suyun 
içinde yarısı dışında kalan haliyle tam anlamıyla bir 
sualtı arkeoloji müzesi…

KAŞ – 2 Medeniyetler Başkenti,
Tam Anlamıyla Su Altı Arkeoloji Müzesi

Simena ilk olarak sular altında kalmış kral mezarları ile 
karşıladı bizi. Mezarlarının bile yarısını su altına alan 
sebep, bu bölgede olan büyük depremler. İki büyük 
deprem geçiren bu kent, ilk depremini M.S. 2’nci 
yüzyılda yaşamış. 200 yıl sonra Kekova Adası üzerine 
tekrar bir yerleşim yeri kurulmuş ama ikinci depremde 
de deniz suyu yükselince deprem şehrin bir kısmını 
yutmuş bir kısmı da ada üzerinde kalmış. İşte bizim 
gördüğümüz, su üzerinde kalan bu kentti… Bu ada 
1990 yılına kadar yüzülebilen bir yer iken, sit alanı ilan 
edilince haliyle yüzme de yasaklanmış. İyi ki de yasak-
lanmış, yoksa belki de bu kadar doğal güzelliği 
korunamayacaktı. Tekne ile yakınından geçerken 
seyrettiğimizde suyun altında kalmış liman ve duvar-
larının bir kısmı yıkılmış yarım evler, merdivenler ve 
özellikle su yolları hep dikkatimi çekti. Bunun sebebi 
Likyalıların dağdan çıkan kaynak sularını su yolundan 
su sarnıçlarında toplayarak tekrar içme suyu elde 
etmek için kullanıyor olmalarıymış. Aynı zamanda 
Likyalılar tarihlerinde hiçbir millete de savaş açmamış-
lar. Aksine hep savaşa maruz kalan olmuşlar. Kendile-
rini hep gelişmekten ve büyütmekten yana kulanmış-
lar. Ve başarmışlar da. Böylece tarihe birçok iz de 
bırakmışlar. Doğrusunu söylemek gerekirse dinlen-
mek, tatil yapmak ve yüzmek için geldiğim Kaş’ta bu 
kadar tarihi güzellikle karşılaşacağımı ve tarihi bilgi 
edineceğimi ben de bilmiyordum. Her seferinde 
hayranlığımı dile getirdiğim için, bir kez de sizinle 
paylaşmak istedim. Mutlaka sizler de gördükçe ve 
keşfettikçe o kadar sevecek ve hayran kalacaksınız. 
#gezenvegulenadam’dan sevgi ile…
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         1919 yılında Dünya’nın ilk sinema okulu olarak Moskova’da kurulan VGIK Sovyet 
Film Okulu’ndan (bugünkü adıyla Gerasimov Sinematografi Enstitüsü) daha sonra 
fazlasıyla ön plana çıkacak çok sayıda isim mezun oldu. Bunlardan birisi olan Andrei 
Tarkovsky; 1960 yılında mezuniyet projesi olarak orijinal adı ‘Katok i Skripka’ olan 
bir film çekti.

Türkçeye ‘Silindir ve Keman’ olarak çevrilebilecek 46 dakikalık orta metrajlı bu film, 
Tarkovsky’e 1961 yılında düzenlenen New York Öğrenci Film Festivali’nde birincilik 
ödülünü kazandırdı.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) Stalin sonrası döneminde keman 
eğitimi gören 7 yaşındaki Sasha ve asfalt işçisi Sergei arasındaki arkadaşlık üzerine 
kurgulanan Silindir ve Keman filminin sosyalist düzen propagandası yaptığı söylene-
bilir. Filmde bu çıkarımı destekleyecek birçok sahne ve alt mesaj var. Sergei etrafın-
da aralarında kadın çalışanların da yer aldığı asfalt işçilerinin çalışkanlığı ve bu işçiler 
arasındaki iletişimin renkliliğine yapılan vurgu dikkat çekici. Bununla birlikte 
arkadaşlarının ‘müzisyen’ lakabıyla küçümsediği Sasha’ya Sergei’in kol kanat germe-
si, onu kollaması, ekmeğin önemini anlatması ve silindir kullanmayı öğretmesi; 
izleyenlerde işçi sınıfına yönelik pozitif algı oluşturacak bir zemin hazırlıyor.

Kalabalık halkın bakışları arasında yoğun yağmur altında iş makinesi tarafından 
yıkılan harabe binalar, bu binaların arkasında yükselen ve camlarından güneş ışığı 
parlayan lüks yapılar eski düzenin yıkılıp yerine daha iyisinin inşa edildiğine yönelik 
bir diğer mesaj olarak ifade edilebilir. Diğer birçok sahnede de buna paralel olarak 
SSCB’deki mutluluk tablosu ve birlik ruhu vurgulanıyor gibi. Sasha’nın daha sonra 
Sergei’ye kemanı ve rezonansı öğretmesi ise işçi-sanatçı kaynaşmasının bir örneği 
olarak sunulmuş olabilir. Yine de keman virtüözü adayı olmasına rağmen Sasha’nın 
Sergei ve işçiliğe bir hayranlık duyduğu ise gözlerden kaçmıyor.

Tabi öznel bir nitelik taşıyan bu çıkarımlar geçerli olmayacağı gibi film tamamıyla bir 
adamla çocuk arasındaki masumane dostluğu da konu edinmiş olabilir.

Ömer Çiçek omergs91@gmail.com
YORUM

Andrei
Tarkovsky’nin

Mezuniyet
Projesi

Mezun adayı bir öğrenci tarafından 1960 yılındaki imkânlar dâhilinde hazırlanan bu 
filmdeki geçişlerin yumuşaklığı, çekim açıları, detay çekimler, müzikler ve senaryo-
dan görüntüye yansımayı başaran metaforlar dikkat çekici. Başta küçük Sasha 
olmak üzere oyunculuklar ise hiç fena değil.

Tarkovsky 1986 yılında vefat etmesine rağmen sinema camiasındaki yeri ve filmleri-
nin etkisi yadsınamaz. Silindir ve Keman filmi bu önemli yönetmenin yıllar içerisinde 
geçirdiği dönüşümü ve bir mezuniyet projesinin ne kadar kusursuz olabileceğini 
görmek açısından göz atılması gereken bir eser.
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HABER

Anadolu’nun Akademisinde Yeni Dönem Başlıyor

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi güz ve bahar olmak üzere sene boyunca seminer 

programları gerçekleştirmeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle faaliyetlerine 

Çevrimiçi Akademi mottosuyla devam eden Akademi’de 2020 Güz Dönemi progra-

mı belli oldu.

Psikoloji, Felsefe, Tarih, Edebiyat, Mimari, Sanat, Sinema ve Müzik alanlarında bu 

dönem 8 farklı programla katılımcılarını çevrimiçi olarak misafir edecek olan Anado-

lu’nun Akademisi’ne 2205 başvuru gerçekleşti.

Akademik Jüri

Akademi yetkililerinden yapılan açıklamada; internet ortamında başvuruda 

bulunan katılımcıların akademik jüri tarafından değerlendirilen yazılı mülakatlar 

sonucunda seçtikleri programlara yerleştirildiği belirtildi.

Çevrimiçi Akademi Ders Programı

Ders programı ile ilgili Fikir ve Sanat Akademisi yetkililerinin verdiği bilgilere göre 

dersler 2 Kasım Pazartesi günü Mehmet Dinç’in “Kendimle Karşılaşmalar” dersi ile 

başlayacak 4 hafta boyunca hafta içi her gün gerçekleşecek dersler ve hocaları şu 

şekilde;

Çağdaş Sorunlar ve Felsefe / Cengiz Çakmak

İslam Öncesi Türklerde Toplum Yapısı ve Devlet Yönetimi / Ahmet Taşağıl

Kendimle Karşılaşmalar / Mehmet Dinç

Senaryo Atölyesi / Görkem Yeltan

Kurmaca Atölyesi / Güray Süngü

Geleneksel Mimariyi Anlamak / Seda Özen Bilgili

Gök Kubbemizdeki Hoş Sadâlar / Fatih Koca

İslam Sanatında Geometrik Desenler / Serap Ekizler Sönmez
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YALNIZLAR RIHTIMI

Okşamaz deli rüzgâr sakin mavi denizi,
Geçmez kırık bir sandal yalnızlar rıhtımından
Ne sürünen bir yılan, ne bir karınca izi,
Sükût gibi korkunç hüzünlü akşamından

Yıldızsız göklerinde ağlamayan bulutlar,
Ne bir yeşil yaprak, ne de taş üstünde taş
Güneş bile terk etmiş yalnızlar rıhtımını,
Yalnızlar rıhtımına yalnızlıktır arkadaş

Ta! Ezelden ebede giden zaman şeridi,
Yalnızlar rıhtımında bir an gibi mıhlanmış
Hasret çeken gözlerin derin bakışı gibi,
Yalnızlar rıhtımında bir mumluk ışık kalmış

Kırık tuğlalardan yapılmış duvar gibi,
Yıkılmış kalplerden sahilde bir ev...
Teselli silahı minnacık iğne
Keder bu rıhtımda yedi başlı dev

Hasan Nail CANAT
(Yalnızlar Rıhtımı'ndan) 


