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Portre2s 26s Dur, Bak ve YorumlaSezai Küçük
Siz de Serdivan Ajans’ta yazabilirsiniz.
Dur, Bak ve Yorumla köşemizde 
gördüğünüz fotoğrafları, kendi fikir ve 
duygu dünyanızı yansıtacak şekilde 
yorumlayıp bize gönderebilirsiniz.

Yüzyıllardır süren bir gelenek olan mahya-
lar; sadece karanlığı değil, şehir sakinlerinin 
gönüllerini aydınlatmış, Müslüman ahalinin 
kimlik ve benlik duygularını pekiştirmiştir. 
Bu yazımızda Mahya geleneğini sizlerin 
istifadesine sunuyoruz.

Hiçbir medeniyet, başka bir medeniyete; 
hiçbir toplum başka bir topluma kendi 
değerlerini dayatamaz! Hele de bunu hukûkî 
yollarla yapamaz; yaparsa hukuku çıkarlarına 
âlet etmiş ve ayaklar altına almış olur!

Aklın ihaneti… Aydınlanma döneminden iti-
baren tanrısal bir mertebeye konulmaya 
çalışılan akla bir eleştiri. Vahiyden soyutlan-
mış aklın insanı tehlikelere ilka edeceğinin 
bir vurgusu. Hüseyin Bakay'ın "Aklın İhaneti" 
adlı kitabını sizin için değerlendirdik.

Ekonominin kötü yönetilmesi, yaygın hale 
gelen yolsuzluk, zayıf kurumsal ve yasal 
düzenlemeler gibi İran ekonomisinin yıllardır 
aşamadığı sorunlar halen varlığını koruyor. 
Son zamanlarda ABD'nin yaptırımları ve 
Koronavirüs salgını da eklenenince mevcut 
tablo daha kötü bir hal aldı.
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Kıymetli okuyucular! Bu sayıdan itibaren bu 
sayfada sizlerle Hz. Mevlânâ ve onun engin 
ve sonsuz tasavvuf dünyasından bazı 
hususları dile getirmeye çalışacağız.

Dr. Adem Ergül ile Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifleri 
kavrama noktasında tasavvufun rolü ve kalp kavramının 
anlamları üzerine sohbet ettik. 
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MERKEZİDİR.
KALP, İNSAN HAKİKATİNİN
MERKEZİDİR.



geçirmiş, yazdığı mektuplarla Konya’ya dönmeye iknâ 

edemediği Şems’i geri getirmek üzere oğlu Sultan 

Veled’i Şam’a göndermiş ve Şems’in on altı aylık bir 

ayrılıktan sonra 1247 yılında Konya’ya dönmesine 

muvaffak olmuştur. Şems’in Konya’ya dönmesiyle 

coşkusu ve aşkı artan Mevlânâ yine Şems’le uzun 

sohbetlere dalmış, sema meclisleri tertip etmiş, 

fakîhlere mahsus elbisesini çıkartıp, Hind alacasından 

bir hırka yaptırmış ve başına bal rengi bir külah giymiş-

tir. Bu durum yine halkın, müritlerinin ve ulemanın 

kıskançlığına sebep olmuş ve Şems bir daha geri 

dönmemek üzere 1247 yılı sonlarında ortadan kaybol-

muştur.

Şems’in kaybolmasından sonra tamamen coşkunluk 

âlemine dalan, gece gündüz sema’ edip, şiir ve gazeller 

okumaya başlamış, bu hali sebebiyle de devrin ulema-

sıyla münakaşalara girmiştir. Kaynaklara göre bir süre 

de Şems’i aramak için Şam’a kadar gitmiş fakat onu 

bulamadan geri dönmüştür.

Mevlânâ Celaleddîn, Şems bulmaktan ümidini kesip 

Konya’ya döndükten sonra, hayatının üçüncü safhası 

olan “irşad, eğitim ve terbiye” esasları üzerine yeniden 

tertip ettiği manevi eğitim faaliyetlerine başlamıştır. 

Mevlânâ Şems-i Tebrizî yerine önce Selahaddin Zerkû-

b’u kendisine dost ve musâhib (Yol arkadaşı) edinmiş, 

Selahaddin Zerkûb’un 1265 yılında vefatıyla da, Çelebi 

Hüsameddîn’i dost ve musâhib olarak seçmiştir. 

Mevlânâ’nın en büyük eseri Mesnevî bu dönemde 

Çelebi Hüsameddîn’in isteğiyle te’lif edilmiştir. 

Mesnevî’den başka Mevlânâ’nın; Dîvân-ı Kebîr, Mecâ-

lis-i Seba, Fîhi Mâ Fîh ve Mektûbat isminde eserleri 

âlemine yayılmış bir sûfîdir. Bu sebeple bir sûfî aile 

içinde dünyaya gelen Mevlânâ, öncelikle babası olmak 

üzere babasının hâlifesi Seyyid Burhaneddin Muhak-

kık Tirmizî (ö. 639/1241)’den ilk dînî ve tasavvuf eğitimi-

ni almıştır. Küçük yaşlarında çıktıkları uzun süren göç 

yolculuğu boyunca da uğranılan şehirlerde babasının 

ilim erbabı arasında şöhreti vesilesi ile çok sayıda âlim 

ve ârif ile tanışmış ve onlardan istifade etmiştir. 

Karaman ve Konya’da da eğitim öğretimini tamamla-

maya gayret etmiştir. 

Babası Sultânü’l-Ulemâ Bahauddin Veled’in 19 Şubat 

1231 tarihinde vefatından sonra Muhakkık Tirmizî’ye 

mürîd olmuş ve dokuz yıla yakın, onun kılavuzluğunda 

seyr ü sülûküne devam etmiş, dînî ve tasavvufî eğitimi-

ne devam etmiştir. Bu eğitim sürecinde Mevlânâ, 

Burhaneddin Muhakkık Tirmizî’nin işaretiyle, zamanın 

İslamî ilimlerdeki merkezi kabul edilen Halep ve Şam’a 

gitmiştir. Bu iki şehirde yedi yıla yakın kalan Mevlânâ, 

Halep’te Hallâviye Medresesi’ne yerleşmiş ve bu 

şehirlerdeki âlimlerden ders almıştır. Şam’da ise, 

Mukaddemiyye Medresesi’nde kalarak zahiri ilim 

tahsiline devam etmiş ve bu esnada başta Muhyiddîn 

İbnü’l-Arabî olmak üzere devrin meşhur âlim ve 

        Kıymetli okuyucular! Bu sayıdan itibaren bu say-

fada sizlerle Hz. Mevlânâ ve onun engin ve sonsuz 

tasavvuf dünyasından bazı hususları dile getirmeye 

çalışacağız. Başlangıç olması hasebiyle de söze Hz. 

Mevlânâ’nın kısa hayat hikâyesinden başlamak 

istiyoruz. 

Mevlânâ Muhammed Celâleddîn 30 Eylül 1207 tarihin-

de bugün ki Afganistan sınırları içinde bulunan Belh 

şehrinde doğmuştur. Adı “Muhammed”, Lakabı 

Celâleddin’dir. 

“Efendimiz” anlamına gelen “Mevlânâ” unvanı onu 

yüceltmek maksadıyla söylenmiştir. Monla, munla ve 

mulla biçimi de olan kelimenin Arapça’da “efendi, 

sahip, âmir” mânasındaki “mevlâ”dan geldiği kabul 

edilmektedir. Yine Arapça’da “efendimiz” anlamındaki 

“mevlânâ”nın değişikliğe uğramasından ortaya çıktığı 

düşünülen ve daha eski bir kullanım olduğu sanılan 

monla (munla) kelimesindeki “n” harfi zamanla “l”ye 

dönüşerek  “Molla” kullanımı yaygınlaşmıştır. 

Medresede dini ilimleri tahsil ile meşgul olanlar 

birbirlerine kısaca “Efendim demek” anlamına gelen 

“Mevlânâ” demişlerdir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşun-

dan önceki dönemde molla ismine bir ilmî unvan 

olarak yer verildiği ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin 

sûfîliğinden ziyade ilmî özelliklerine atıfta bulunularak 

Molla-i Rûm şeklinde anıldığı bilinmektedir.

Babası da  “Sultan” mânasına gelen Farsça “hudâven-

digâr” unvanını kendisine vermiştir. Ayrıca doğduğu 

şehre nisbetle “Belhî” olarak anıldığı gibi hayatını 

geçirdiği Anadolu’ya nisbetle “Rûmî, Mevlânâ-i Rûm, 

Mevlânâ-i Rûmî” ve müderrisliği sebebiyle “Molla 

Hünkâr, Mollâ-yı Rûm” gibi unvanlarla da zikredilmek-

tedir.

Mevlânâ çeşitli sebeplerle Belh’ten göç etmek zorun-

da kalan ailesi ile birlikte babası Bahâeddin Veled’in 

rehberliğinde Anadolu’ya gelmiş, Karaman’ı yurt 

tutmuştur. 1221 yılı ortalarında Konya’da bulunan 

Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad (1220-1237) çok 

meşhur bir âlim olan Mevlânâ’nın babasını Konya’ya 

davet edince de aile Konya’ya göç etmiştir.

Mevlânâ’nın babası Bahauddin Veled, “Sultânü’l-U-

lemâ” diye bilinen ve şöhreti Belh’den bütün İslam 

sûfileriyle görüşmüştür.

Mevlânâ’nın Şam’dan döndükten sonra bir müddet 

daha şeyhine hizmet etmiş, Kayseri’ye dönen Burha-

neddîn Muhakkık Tirmizî 630/1241 senesinde Kayse-

ri’de vefat edince, Mevlânâ Kayseri’ye giderek onun 

kitap ve risâlelerini Konya’ya getirmiştir. Hocasının 

vefatından sonra Mevlânâ’nın Konya’daki müderrislik 

günleri başlamıştır. 1241-1245 yılları arasında, babası-

nın yolundan giderek medreselerde fıkıh ve diğer şer’î 

ilimlerle ilgili dersler vermiş, sarığını fakîhler gibi 

sarmıştır. Diğer taraftan da babası ve onun halifesi 

Burhaneddîn Muhakkık Tirmizî’den intikal eden 

tasavvuf yolunda, etrafında müridler toplanmıştır. 

Yani Mevlânâ bu dönemde hem müderrislik yapmak-

ta, hem de babası ve hocası vasıtasıyla intikal eden 

tasavvuf yolunda müridlerini irşâd etmektedir.

Sadece birkaç yıl süren bu zaman diliminin ardından, 

Mevlânâ’nın hayatında yeni bir dönem başlamıştır. 

1244 yılında Şems-i Tebrizî Konya’ya gelmiş ve bir 

vesile ile Mevlânâ ile tanışmıştır. Bu tanışma ve 

aralarında geçen diyaloglar Mevlânâ’nın hayatının 

tamamen değiştirmiştir. Mevlânâ medreseyi, vaazları 

ve talebelerini bir kenara bırakmış, bütün vaktini 

Şems-i Tebrizî ile geçirmeye hasretmiş, sema etmeye, 

medreselerdeki ilmi tartışmalarda bulunmak yerine 

ney ve rebap nağmesine kulak vermeye başlamıştır. 

Bu durum Mevlânâ’nın talebeleri ve onu seven, vaazla-

rını dinlemekten zevk alan halkı kızdırmış ve hepsinin 

Şems-i Tebrizî’ye karşı tavır almalarına neden olmuş-

tur. Bu kıskançlık ve kızgınlık Şems’in Konya’yı terk 

edip Şam’a gitmesine sebep olmuştur. Aniden Şemş’i 

kaybeden Mevlânâ onun ayrılışıyla sıkıntılı günler 
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vardır. 

Mevlevîliğin onun adına tesis edildiği ve kısaca hayatı-

nı özetlemeye çalıştığımız Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, 

17 Aralık 1273 Pazar günü vefat etmiş ve Konya’da 

bugün türbesi bulunan mekâna babasının yanına 

defnedilmiştir.

Mevlânâ bir mutasavvıftır fakat vefatından sonra 

yazılan fıkıh tabakât eserlerinde ismi Hanefi fakihi 

olarak da kaydedilmiştir. 

Bunlardan biri Abdülkâdir el-Kureşî’nin (ö. 775/1373) 

Hanefî âlimlerinin biyografilerine dair el-Cevâhi-

rü’l-muḍıyye fî ṭabaāti’l-Ḥanefiyye adlı eseridir. Bu 

konuda yazılan ilk tabakât kitabı kabul edilen ve Ebû 

Hanîfe’den itibaren 1370 yılına kadar yaşamış 2124 

âlimin biyografisine yer verilen eserde Mevlânâ’nın 

ismi fakih olarak yer almaktadır. 

İkinci eser ise İbn Kutluboğa’nın (ö. 879/1474) 350 kadar 

Hanefî âlimlerinin kısa hayat hikâyelerine alfabetik 

sırayla yer verdiği Tacü't-teracim isimli eseridir. 

Ali Nihat Tarlan’ın ifadesi ile Mevlânâ; devrin bütün 

ilimlerine vâkıf bir âlimdir. Mevlânâ tefekkürünü aşk ile 

idare ettiği ve en selim yolda sürüklediği için şaşmaz 

bir mütefekkirdir. Mevlânâ beşeriyetin mürşididir. 

Mevlânâ, “Muhammed” gülistanında açmış en güzel, 

en zarif, en güzel kokulu bir güldür. Her şeyini şerîat-ı 

garrâdan almıştır. Mesnevî’si tefsir, hadis, fıkıh gibi 

bütün İslâmî ilimlerin bir mahşeridir. İslâm’ın hakikati-

ne ermiş, onun ne mübarek, ne medenî, ne insanî bir 

din olduğunu görmüş, anlamış ve yaşamıştır.

Mevlânâ her cepheden insanlığın bir timsalidir. Çünkü 

o, ruhların ezelî derdi olan aşk ve iman ilâcını Muham-

medî eczanede tertip edip beşeriyete sunmuştur. 

Geniş görüşün, tesamühün, şefkatin, tevazuun, 

hürmet ve mahviyyetin olduğu kadar, zekânın, irfanın 

bir sembolüdür.
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aralarında geçen diyaloglar Mevlânâ’nın hayatının 

tamamen değiştirmiştir. Mevlânâ medreseyi, vaazları 

ve talebelerini bir kenara bırakmış, bütün vaktini 

Şems-i Tebrizî ile geçirmeye hasretmiş, sema etmeye, 

medreselerdeki ilmi tartışmalarda bulunmak yerine 

ney ve rebap nağmesine kulak vermeye başlamıştır. 

Bu durum Mevlânâ’nın talebeleri ve onu seven, vaazla-

rını dinlemekten zevk alan halkı kızdırmış ve hepsinin 

Şems-i Tebrizî’ye karşı tavır almalarına neden olmuş-

tur. Bu kıskançlık ve kızgınlık Şems’in Konya’yı terk 

edip Şam’a gitmesine sebep olmuştur. Aniden Şemş’i 

kaybeden Mevlânâ onun ayrılışıyla sıkıntılı günler 
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vardır. 

Mevlevîliğin onun adına tesis edildiği ve kısaca hayatı-

nı özetlemeye çalıştığımız Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, 

17 Aralık 1273 Pazar günü vefat etmiş ve Konya’da 

bugün türbesi bulunan mekâna babasının yanına 

defnedilmiştir.

Mevlânâ bir mutasavvıftır fakat vefatından sonra 

yazılan fıkıh tabakât eserlerinde ismi Hanefi fakihi 

olarak da kaydedilmiştir. 

Bunlardan biri Abdülkâdir el-Kureşî’nin (ö. 775/1373) 

Hanefî âlimlerinin biyografilerine dair el-Cevâhi-

rü’l-muḍıyye fî ṭabaāti’l-Ḥanefiyye adlı eseridir. Bu 

konuda yazılan ilk tabakât kitabı kabul edilen ve Ebû 

Hanîfe’den itibaren 1370 yılına kadar yaşamış 2124 

âlimin biyografisine yer verilen eserde Mevlânâ’nın 

ismi fakih olarak yer almaktadır. 

İkinci eser ise İbn Kutluboğa’nın (ö. 879/1474) 350 kadar 

Hanefî âlimlerinin kısa hayat hikâyelerine alfabetik 

sırayla yer verdiği Tacü't-teracim isimli eseridir. 

Ali Nihat Tarlan’ın ifadesi ile Mevlânâ; devrin bütün 

ilimlerine vâkıf bir âlimdir. Mevlânâ tefekkürünü aşk ile 

idare ettiği ve en selim yolda sürüklediği için şaşmaz 

bir mütefekkirdir. Mevlânâ beşeriyetin mürşididir. 

Mevlânâ, “Muhammed” gülistanında açmış en güzel, 

en zarif, en güzel kokulu bir güldür. Her şeyini şerîat-ı 

garrâdan almıştır. Mesnevî’si tefsir, hadis, fıkıh gibi 

bütün İslâmî ilimlerin bir mahşeridir. İslâm’ın hakikati-

ne ermiş, onun ne mübarek, ne medenî, ne insanî bir 

din olduğunu görmüş, anlamış ve yaşamıştır.

Mevlânâ her cepheden insanlığın bir timsalidir. Çünkü 

o, ruhların ezelî derdi olan aşk ve iman ilâcını Muham-

medî eczanede tertip edip beşeriyete sunmuştur. 

Geniş görüşün, tesamühün, şefkatin, tevazuun, 

hürmet ve mahviyyetin olduğu kadar, zekânın, irfanın 

bir sembolüdür.

PORTRE
Sezai Küçük skucuk@sakarya.edu.tr
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YABANCI RESSAMLARIN TABLOLARINDA GÖRÜLEN
İPLİK EĞİRME & SARMA ALETİ ÇIKRIĞIN KISA ÖYKÜSÜ

      İplik üretiminde kullanılan iğ, öreke ve kirman (Detaylı bilgi için bkz. Serdivan 

Ajans 52. Sayı) gibi eğirme aparatlarının uzun yıllar kullanılması sonrasında artan 

ihtiyaca yanıt verme arayışı her alanda olduğu gibi iplik üretim tekniklerindeki 

gelişmelere de neden olmuştur. İplik eğirmede iğe sarılan iplik sisteminin geliştirilme-

si neticesinde çıkrık oluşturulmuştur.

Çıkrık sözlükte çeşitli işler için kullanılan, çevrildikçe üzerine ip sarılan bir silindir, bir 

çark ve çevirme kolundan ibâret, elle işletilir âlet, iplik eğirmeye veya sarmaya 

yarayan, el yâhut ayakla çevrilen dolap şeklinde tanımlanmaktadır. İplik eğirme 

işleminde ilk aşama iği yatay olarak yerleştirip büyük bir çark tarafından elle çevrile-

bilmesine olanak sağlamak olmuştur. Büyük çarklı çıkrık, sol elle liflerin tutulduğu, 

sağ elle de yavaş yavaş çarkın döndürüldüğü bir örnektir. Dönen iğe karşı liflerin 

belirli bir açıyla tutulması ile ipliğin bükümü gerçekleşir.

Birçok çıkrık türü mevcuttur, bunlar arasında hızlı bir şekilde yün eğirmek için kullanı-

lan büyük çıkrık ya da diğer adlarıyla yürüme çıkrığı ya da yün çıkrığı; çift tahrikli, bir 

örekeyle birlikte kullanılan ve keten bezi yapmak için kullanılan keten çıkrığı; 

taranmış yün iplik eğirmek için kullanılan Saksonya ve dik çıkrıklar, ve son olarak 

Asya'ya özgü çarktır.
Çıkrık, Josephine Powell Koleksiyonu, 1968

İplik Eğiriciler, Diego Velazquez, 1658 Çıkrığın ilk olarak nerede kullanıldığı tarihlendirilememesine rağmen, önce Asya’da kullanıldığı düşünülmekte-

dir. Büyük bir olasılıkla MS.500 ile 1000 yılları arasında Hindistan’da keşfedildi. Orta Çağ’da Orta Asya üzerin-

den geçerek Avrupa’ya ulaştı ve iplik eğirmek için kullanılan iğin yerine geçti. 

1280 yıllarında Avrupa’ya ulaştığı düşünülen çıkrığın ilk kullanımında eğirilen iplik sadece masuraya sarılırken 

ilerleyen tarihlerde çıkrık ipliğin bükülmesinde kullanılmıştır. İplik üretiminde ilk makineleşme 1272’de Bologna 

(İtalya) da ortaya çıkmıştır. Burada 11. yüzyıl sonlarında, Çin’de kullanılan makineler temel alınarak ipek 

ipliğinin çiftleştirilerek büküm ve sarımı makineleştirildi ve 14. yüzyılda bu makineler su çarkı ile çalıştırılmaya 

başlandı. 1480’li yıllarda çıkrığın masuraya sarım yapan kısmına, yarım aya benzeyen bir parça ilave edilmiş 

olup bu parça masuranın üzerine ipliği sararken, malzemenin çarpraz sarılarak sökülmesini engellemektedir. 

Bu parça; flayerli çıkrık denilen çıkrığa da adını vermiştir. 1764 yılında ise İngiliz J. Hargreaves aynı anda 8 

makarada iplik büken (eğiren) çıkrığı icat ederek adını tarihe yazdırdı. Daha sonra bir çıkrıkla 120 makarada 

iplik bükme olanağı doğdu. İlk tekstil fabrikalarında mekik ve çıkrık akarsu gücüyle çalışırdı.

İplik bükümü ve sarımı sanayileşme bakımından önceleri dokuma kadar çok gelişmemişti. İplik büküm ve 

sarım işlemi kırsal kesimlerde kadın ve çocuklar tarafından evlerinde yapılmaktaydı. Tarlada elde edilen 

ürünler ikinci bir iş olarak ipliğe dönüştürülmekteydi. Zaman içerisinde iplik taleplerinin artması ile dokumacı-

lar ve tüccarlar eğirme evleri ile büküm haneler kurmuşlardır. Fabrikaların başlangıcı  olarak  düşünülen  bu  

evlerde, düşük ücretlerle kadınlar ve çocuklar uzun saatler çalıştırılmaktaydı. Hatta artan talebi karşılamak için  

hapishanedeki kadın ve erkekler de çalıştırılmışlardır. 
5
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en güzel nasıl yaşarım?” diye ilk soruyu sormaktır. “Ya 

Rabbi ben güzel bir kul olmak istiyorum, bana bir yol 

göster” diye insanın iç iradesinde böyle bir uyanış 

başlarsa ki buna “yakaza hali” denir. Bu uyanış başlar-

sa kapıları açar. Rabbimizin kullarına göre muamelesi 

çoğu zaman iradelerine göre şekilleniyor. “Siz bana bir 

adım gelin, ben size on adım geleyim” diyor. Ayet-i 

kerimede şöyle buyuruluyor: “Bizim uğrumuza rızamı-

zı elde etme adına mücâhede eden, gayret gösterenle-

re biz mutlaka ve mutlaka yollarımızı göstereceğiz, 

elinden tutacağız.” Bunun için ilk şey insanın buna 

niyet etmesi, ikincisi doğru bir okul arayışına girmek. 

Tasavvufî anlamda buna seyr u sülûk derler. Seyr u 

sülûk; bir yola girmek ve orada ilerlemek demektir. 

Aslında ‘kalbî anlamda merhale kat etmenin yolculuğu’ 

sürecidir. Tasavvufun bu eğitim metodolojilerine, 

tarikat denmiş. Bu okullara, bir derneğe ya da bir 

partiye üye olunur gibi üye olunmuyor. Kişinin kendisi 

okulunu arayacak. Bu arayışta özellikle saygın, dini 

yaşadığına inandığı âlim insanlara yol sorabilir. Hocam 

benim böyle bir derdim var, bana ne tavsiye edersiniz 

demeli. Çünkü istişare önemli, herkes her şeyi doğru 

değerlendiremeyebilir; ama İslam’ı yaşadığına inandı-

ğı, hüsn-ü zan beslediği güzel insanlara yol(okul) 

sorabilir. Bu önemli bir şey fakat bununla da yetinme-

meli. Bizzat o okulu ziyaret etmeli. O okulun hocası 

olan mürşidini dinlemeli, bakmalı, görmeli. O zat 

gerçekten gönlüne sıcak geliyor mu, sözleri kendisi 

üzerinde tesir icra ediyor mu? Buna da bakmalı. Daha 

da tereddüt ediyorsa kültürümüzde, özellikle tasavvuf 

kültüründe sıkça başvurulan Efendimiz (s.a.v)’in 

istihare diye bir sünneti de vardır. İstihare namazıyla, 

duasıyla Rabbimize iltica etmeli. ‘Ya Rabbi ben zât-ı 

ulûhiyetine daha güzel bir kul olma adına böyle bir 

mekteple ilgi kurmak istiyorum. Bu benim hakkımda 

hayırlıysa gönlümü buna yatır, Ya Rabbi hayırlı olmaya-

caksa benim için hayırlı olan ne ise gönlümü oraya 

çevir’ diyerek dua etmeli. İnsanlar birbirlerine vesile 

olabilirler ama hatır için bu tür okullara talebe 

olunmaz.  Birde gittiği okulun talebelerini gözlemeli, 

bu ocaktan kimler istifade ediyor? İstifade edenler 

nasıl insanlar? Hepsi güzel insanlar,  din-i Mübin-i 

İslam adına şuurlu insanlar, nezaketli insanlar, pırıl pırıl 

ahlâk-ı hamîde sahibi insanlar diyorsa, gönlüne yatmış-

sa tamam, aradığı yer orasıdır. 

“Peki o zaman ihsan nedir?” diye bir soru daha sorar. 

Efendimiz (s.a.v); “İhsan, Allah’ı görüyormuşçasına 

O’na ibadet etmendir.  Sen O’nu göremesen de O’nun 

seni her an gördüğünü hissetmendir.” buyurur. Yine 

“Doğru söylüyorsun” diye karşılık verir. Hz. Ömer (r.a.) 

bu olay karşısında: “Yahu adam hem soruyor hem 

doğru söyledin diyor, şaşırdık hepimiz” der. Gelen o 

zat mescidi terk ettikten sonra Efendimiz (s.a.v): “Bu 

kimdi biliyor musunuz?” diye ashabına sorar. “Allah 

Resulü daha iyi bilir, tanımadık birisi. Üzerinde 

yolculuktan da bir eser yoktu, üstü başı perişan, tozlu 

değildi. Yolculuğun verdiği bir yorgunluk hissedilmiyor-

du.” cevabını verirler. Efendimiz (s.a.v): “Bu Cibril’di. 

Size dininizi öğretmek için geldi.” der. Burada baktığı-

mız zaman Resul-i Zîşân (s.a.v) Efendimiz ve Cebrail 

arasındaki bu konuşmada, dinin hem iman boyutu 

hem İslam boyutu hem de ihsan derinliği var. Bu 

noktada tasavvuf sadece ihsanı gerçekleştirme 

ameliyesi değildir. Bazen öyle anlattığımız oluyor 

fakat bana göre bu, eksik bir anlatım. Biz Allah’a iman 

ediyoruz diyoruz, ne güzel. Ancak öyle bir İman, öyle 

bir iman ki gözle görürcesine bir iman olacak! Bütün 

varlıkta Cenâb-ı Hakk’ı müşahede edebilmek gibi. Bu 

da kalbin bir seviye kat etmesini gerektiriyor. Kalp 

gözü dediğimiz gözü, uyandırmamız, açmamız gereki-

yor.

Tasavvuf İmanda Taklitten Yakîne Doğru Bir Yolcu-

luktur

 İbadet hayatının bir şekli var, kalıbı var. Biz bunu fıkıh 

ilminden öğreniyoruz. Tekbiri nasıl alacağız, elimizi 

nasıl bağlayacağız, rükûya nasıl gideceğiz, tadîl-i 

erkân dediğimiz o rükûnleri nasıl yerine getireceğiz 

bunu öğreniyoruz. Fakat amellerdeki ihlası nasıl elde 

edeceğiz? Tasavvuf, Allah’la beraberlik şuurunu ibadet 

hayatının içine alabilmektir. Tasavvuf, insanı o zâhiri 

ibadetlerin içini doldurma noktasında ihlas yolculuğu-

Kıymetli hocam, tasavvuf nedir? Gayesi nedir? 

Hedeflediği insan tipi nasıl bir insandır?

Her şeyden önce şunu ifade etmek gerekiyor, Cenâb-ı 

Hak Kur’an-ı Kerim’de “Ben size dininizi tamamladım 

ve din olarak İslam’dan razı oldum” buyuruyor. Böyle 

olunca tasavvuf, yeni bir din değildir. İslam kâmildir. 

Hem görünür taraflarıyla hem bâtınî dediğimiz görün-

meyen taraflarıyla, yani zahiriyle ve batınıyla hiç bir 

eksiği olmayan, yeni bir ilaveye ihtiyaç hissedilmeyen 

bir dindir. Zâhir ve bâtın itibariyle insanın ihtiyaçlarına 

karşılık gelebilecek, insana yol gösterebilecek her türlü 

derinlik, her türlü prensip Kur’an- ı Azîmuşşân’da ve 

Resulullah (s.a.v)’in sünnetinde elbette vardır. Bilgi 

boyutu olarak biz, bu bilgiye sahip olabiliyoruz. Âlimle-

Kalp akletme, anlama, 
idrak, tefekkür ve 
tezekkür dediğimiz 
mekanizmanın 
merkezidir.

RÖPORTAJ Adem Ergül

rimiz, (Allah kendilerinden razı olsun) tefsirde, hadiste, 

fıkıhta, ahlakta birçok eserler meydana getirmişler. 

Bunun bilgisini elde edebiliyorsunuz. Fakat bir şeyi 

bilmek, o şeyin halini kuşanmak anlamına geliyor mu?  

Her ne kadar olmanın zeminini bilgi teşkil etse de 

‘olma’ ayrı bir süreç. İslam’ı bilen herkes iyi bir Müslü-

mandır diyebilir miyiz? Zaman zaman diyebileceğimiz 

güzel insanlar çıksa da her zaman bunu söylemek 

mümkün değil. İnsan, İslam’ı bilir ama her zaman iyi 

bir Müslüman olamayabilir. Bu sebeple; İslam’ın 

güzelliğini kendi şahsına aktarabilme, kalbinize 

İslam’ın güzel duygularını yerleştirebilme, fikrî 

istikametinizi Kur’an’a göre, Resulullah (s.a.v.)’e göre 

şekillendirebilme ve hayatı o pencereden seyredebil-

mek için tasavvuftan bahsediyoruz. Bu bir süreç, biz 

buna ‘olma’ süreci diyoruz. Tasavvuf bu anlamda “ham 

insandan, kâmil insan, zarif insan, nezaketli insan 

çıkarma sanatıdır” diye tarif ediliyor. Dolayısıyla 

tasavvuf insan üzerinde bir işçiliktir. Ama ne ye göre 

bir işçiliktir;  imana göre, İslam’a göre ve ihsana göre 

bir işçiliktir. Resul-i zîşân (s.a.v) Efendimiz bir defasın-

da otururlarken beyaz elbiseler giyili, siyah saçlı, 

yakışıklı biri gelir huzura. Sahabe efendilerimiz de 

oradadır. Gelen bu zat diz üstü oturur, dizlerini Resulul-

lah (s.a.v.)’in dizlerine yaklaştırır. Adeta dizler birbirine 

na çıkaran bir disiplindir. Bir diğer yönüyle ibadetlerin 

ve amellerin Allah katında makbuliyetine vesile olan 

bir eğitimdir. Bir ileri noktası ise, ihsan şuuru dediğimiz 

bütün varlıkta Allah’ı görür gibi olmaktır. Rahmetli 

Muzaffer Ozak Efendiye yabancı bir haber ajansı 

röportaj için; “Nasıl bir Allah’a iman ediyorsunuz?” 

sorusunu sorar. Onun ilk cümlesi benim çok hoşuma 

gitti, paylaşmak isterim. Diyor ki, “Bizim Rabbimiz 

esmasıyla malum, âsârıyla meşhûddur.”  Çok tatlı bir 

cümle, güzel bir cevap. Ne demek istiyor; Cenâb-ı 

Hakk’ın güzel isimleri var, Rahmandır, Rahimdir, Kerim-

dir biz bunları Kur’an-ı Azîmuşşân’dan, Habibullah’ın 

dilinden öğreniyoruz ve bununla Rabbimizi biliyoruz 

ama bir de Rabbimizin âsârı var, eserleri var, kâinatı 

var. Bizim Rabbimiz o âsârıyla da meşhûddur, O’nu da 

her şeyde müşahede ederiz, görürüz, seyrederiz diyor. 

İnsanın hem Kur’ân ayetlerini anlama noktasında hem 

de kâinat ayetlerini anlama ve okuma noktasında 

kalbi derinliğinin oluşması gerekiyor. Kur’an buna kalp 

gözü der. Mesela ayet-i kerimede –mealen-; “Onlar 

yeryüzünde şöyle bir dolaşmıyorlar mı? Eğer ibretle 

dolaşsalar akleden kalpleri olur.” Şunu bilin ki der 

Cenâb-ı Hak; “Gerçekte körlük baştaki gözlerin 

körlüğü değildir. Esas körlük, şu göğüslerde bulunan 

kalplerin körlüğüdür.” buyuruyor. Demek ki tasavvuf 

bu anlamda kalplerimizdeki zulmânî ve nûrânî perdele-

ri açarak insanın kalp gözünün açılmasına vesile olur. 

Onu daha bilinçli bir hayata, bilinçli bir kulluğa doğru 

yürütebilme disiplinidir. 

Peki Hocam, tasavvufun eğitimi nasıldır? 

Tasavvuf eğitimi için insanda bir niyet doğması lazım, 

en önemlisi bu. İrade dediğimiz o istek, o niyet çok diri 

ise Rabbimiz o kuluna yolunu gösteriyor. Bütün 

mesele “Ben nasıl Rabbimizin istediği güzel bir insan 

olurum. İslam’ı bütün boyutlarıyla yaşamak istiyorum. 

Mademki bu Rabbimin razı olduğu bir dindir, ben bunu 

değer noktaya gelir. Efendimizin (s.a.v) vech-i mübare-

kine, yüzüne bakarak: Ya Resulallah, İman nedir? Bana 

haber ver.” der. Efendimiz (s.a.v) imanı tarif eder; 

“İman; Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, kitapları-

na, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan 

olduğuna inanmandır.” buyurur. Karşısındaki zat: 

“Doğru söyledin. Peki, İslam nedir?” der. Efendimiz 

(s.a.v); “İslam; Allah’tan başka ilah olmadığını, Muham-

med’in Allah’ın elçisi olduğunu kabul etmen, namazı 

dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu 

tutman ve eğer imkânın varsa hacca gitmendir.” der. 
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en güzel nasıl yaşarım?” diye ilk soruyu sormaktır. “Ya 

Rabbi ben güzel bir kul olmak istiyorum, bana bir yol 

göster” diye insanın iç iradesinde böyle bir uyanış 

başlarsa ki buna “yakaza hali” denir. Bu uyanış başlar-

sa kapıları açar. Rabbimizin kullarına göre muamelesi 

çoğu zaman iradelerine göre şekilleniyor. “Siz bana bir 

adım gelin, ben size on adım geleyim” diyor. Ayet-i 

kerimede şöyle buyuruluyor: “Bizim uğrumuza rızamı-

zı elde etme adına mücâhede eden, gayret gösterenle-

re biz mutlaka ve mutlaka yollarımızı göstereceğiz, 

elinden tutacağız.” Bunun için ilk şey insanın buna 

niyet etmesi, ikincisi doğru bir okul arayışına girmek. 

Tasavvufî anlamda buna seyr u sülûk derler. Seyr u 

sülûk; bir yola girmek ve orada ilerlemek demektir. 

Aslında ‘kalbî anlamda merhale kat etmenin yolculuğu’ 

sürecidir. Tasavvufun bu eğitim metodolojilerine, 

tarikat denmiş. Bu okullara, bir derneğe ya da bir 

partiye üye olunur gibi üye olunmuyor. Kişinin kendisi 

okulunu arayacak. Bu arayışta özellikle saygın, dini 

yaşadığına inandığı âlim insanlara yol sorabilir. Hocam 

benim böyle bir derdim var, bana ne tavsiye edersiniz 

demeli. Çünkü istişare önemli, herkes her şeyi doğru 

değerlendiremeyebilir; ama İslam’ı yaşadığına inandı-

ğı, hüsn-ü zan beslediği güzel insanlara yol(okul) 

sorabilir. Bu önemli bir şey fakat bununla da yetinme-

meli. Bizzat o okulu ziyaret etmeli. O okulun hocası 

olan mürşidini dinlemeli, bakmalı, görmeli. O zat 

gerçekten gönlüne sıcak geliyor mu, sözleri kendisi 

üzerinde tesir icra ediyor mu? Buna da bakmalı. Daha 

da tereddüt ediyorsa kültürümüzde, özellikle tasavvuf 

kültüründe sıkça başvurulan Efendimiz (s.a.v)’in 

istihare diye bir sünneti de vardır. İstihare namazıyla, 

duasıyla Rabbimize iltica etmeli. ‘Ya Rabbi ben zât-ı 

ulûhiyetine daha güzel bir kul olma adına böyle bir 

mekteple ilgi kurmak istiyorum. Bu benim hakkımda 

hayırlıysa gönlümü buna yatır, Ya Rabbi hayırlı olmaya-

caksa benim için hayırlı olan ne ise gönlümü oraya 

çevir’ diyerek dua etmeli. İnsanlar birbirlerine vesile 

olabilirler ama hatır için bu tür okullara talebe 

olunmaz.  Birde gittiği okulun talebelerini gözlemeli, 

bu ocaktan kimler istifade ediyor? İstifade edenler 

nasıl insanlar? Hepsi güzel insanlar,  din-i Mübin-i 

İslam adına şuurlu insanlar, nezaketli insanlar, pırıl pırıl 

ahlâk-ı hamîde sahibi insanlar diyorsa, gönlüne yatmış-

sa tamam, aradığı yer orasıdır. 

“Peki o zaman ihsan nedir?” diye bir soru daha sorar. 

Efendimiz (s.a.v); “İhsan, Allah’ı görüyormuşçasına 

O’na ibadet etmendir.  Sen O’nu göremesen de O’nun 

seni her an gördüğünü hissetmendir.” buyurur. Yine 

“Doğru söylüyorsun” diye karşılık verir. Hz. Ömer (r.a.) 

bu olay karşısında: “Yahu adam hem soruyor hem 

doğru söyledin diyor, şaşırdık hepimiz” der. Gelen o 

zat mescidi terk ettikten sonra Efendimiz (s.a.v): “Bu 

kimdi biliyor musunuz?” diye ashabına sorar. “Allah 

Resulü daha iyi bilir, tanımadık birisi. Üzerinde 

yolculuktan da bir eser yoktu, üstü başı perişan, tozlu 

değildi. Yolculuğun verdiği bir yorgunluk hissedilmiyor-

du.” cevabını verirler. Efendimiz (s.a.v): “Bu Cibril’di. 

Size dininizi öğretmek için geldi.” der. Burada baktığı-

mız zaman Resul-i Zîşân (s.a.v) Efendimiz ve Cebrail 

arasındaki bu konuşmada, dinin hem iman boyutu 

hem İslam boyutu hem de ihsan derinliği var. Bu 

noktada tasavvuf sadece ihsanı gerçekleştirme 

ameliyesi değildir. Bazen öyle anlattığımız oluyor 

fakat bana göre bu, eksik bir anlatım. Biz Allah’a iman 

ediyoruz diyoruz, ne güzel. Ancak öyle bir İman, öyle 

bir iman ki gözle görürcesine bir iman olacak! Bütün 

varlıkta Cenâb-ı Hakk’ı müşahede edebilmek gibi. Bu 

da kalbin bir seviye kat etmesini gerektiriyor. Kalp 

gözü dediğimiz gözü, uyandırmamız, açmamız gereki-

yor.

Tasavvuf İmanda Taklitten Yakîne Doğru Bir Yolcu-

luktur

 İbadet hayatının bir şekli var, kalıbı var. Biz bunu fıkıh 

ilminden öğreniyoruz. Tekbiri nasıl alacağız, elimizi 

nasıl bağlayacağız, rükûya nasıl gideceğiz, tadîl-i 

erkân dediğimiz o rükûnleri nasıl yerine getireceğiz 

bunu öğreniyoruz. Fakat amellerdeki ihlası nasıl elde 

edeceğiz? Tasavvuf, Allah’la beraberlik şuurunu ibadet 

hayatının içine alabilmektir. Tasavvuf, insanı o zâhiri 

ibadetlerin içini doldurma noktasında ihlas yolculuğu-

Kıymetli hocam, tasavvuf nedir? Gayesi nedir? 

Hedeflediği insan tipi nasıl bir insandır?

Her şeyden önce şunu ifade etmek gerekiyor, Cenâb-ı 

Hak Kur’an-ı Kerim’de “Ben size dininizi tamamladım 

ve din olarak İslam’dan razı oldum” buyuruyor. Böyle 

olunca tasavvuf, yeni bir din değildir. İslam kâmildir. 

Hem görünür taraflarıyla hem bâtınî dediğimiz görün-

meyen taraflarıyla, yani zahiriyle ve batınıyla hiç bir 

eksiği olmayan, yeni bir ilaveye ihtiyaç hissedilmeyen 

bir dindir. Zâhir ve bâtın itibariyle insanın ihtiyaçlarına 

karşılık gelebilecek, insana yol gösterebilecek her türlü 

derinlik, her türlü prensip Kur’an- ı Azîmuşşân’da ve 

Resulullah (s.a.v)’in sünnetinde elbette vardır. Bilgi 

boyutu olarak biz, bu bilgiye sahip olabiliyoruz. Âlimle-
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rimiz, (Allah kendilerinden razı olsun) tefsirde, hadiste, 

fıkıhta, ahlakta birçok eserler meydana getirmişler. 

Bunun bilgisini elde edebiliyorsunuz. Fakat bir şeyi 

bilmek, o şeyin halini kuşanmak anlamına geliyor mu?  

Her ne kadar olmanın zeminini bilgi teşkil etse de 

‘olma’ ayrı bir süreç. İslam’ı bilen herkes iyi bir Müslü-

mandır diyebilir miyiz? Zaman zaman diyebileceğimiz 

güzel insanlar çıksa da her zaman bunu söylemek 

mümkün değil. İnsan, İslam’ı bilir ama her zaman iyi 

bir Müslüman olamayabilir. Bu sebeple; İslam’ın 

güzelliğini kendi şahsına aktarabilme, kalbinize 

İslam’ın güzel duygularını yerleştirebilme, fikrî 

istikametinizi Kur’an’a göre, Resulullah (s.a.v.)’e göre 

şekillendirebilme ve hayatı o pencereden seyredebil-

mek için tasavvuftan bahsediyoruz. Bu bir süreç, biz 

buna ‘olma’ süreci diyoruz. Tasavvuf bu anlamda “ham 

insandan, kâmil insan, zarif insan, nezaketli insan 

çıkarma sanatıdır” diye tarif ediliyor. Dolayısıyla 

tasavvuf insan üzerinde bir işçiliktir. Ama ne ye göre 

bir işçiliktir;  imana göre, İslam’a göre ve ihsana göre 

bir işçiliktir. Resul-i zîşân (s.a.v) Efendimiz bir defasın-

da otururlarken beyaz elbiseler giyili, siyah saçlı, 

yakışıklı biri gelir huzura. Sahabe efendilerimiz de 

oradadır. Gelen bu zat diz üstü oturur, dizlerini Resulul-

lah (s.a.v.)’in dizlerine yaklaştırır. Adeta dizler birbirine 

na çıkaran bir disiplindir. Bir diğer yönüyle ibadetlerin 

ve amellerin Allah katında makbuliyetine vesile olan 

bir eğitimdir. Bir ileri noktası ise, ihsan şuuru dediğimiz 

bütün varlıkta Allah’ı görür gibi olmaktır. Rahmetli 

Muzaffer Ozak Efendiye yabancı bir haber ajansı 

röportaj için; “Nasıl bir Allah’a iman ediyorsunuz?” 

sorusunu sorar. Onun ilk cümlesi benim çok hoşuma 

gitti, paylaşmak isterim. Diyor ki, “Bizim Rabbimiz 

esmasıyla malum, âsârıyla meşhûddur.”  Çok tatlı bir 

cümle, güzel bir cevap. Ne demek istiyor; Cenâb-ı 

Hakk’ın güzel isimleri var, Rahmandır, Rahimdir, Kerim-

dir biz bunları Kur’an-ı Azîmuşşân’dan, Habibullah’ın 

dilinden öğreniyoruz ve bununla Rabbimizi biliyoruz 

ama bir de Rabbimizin âsârı var, eserleri var, kâinatı 

var. Bizim Rabbimiz o âsârıyla da meşhûddur, O’nu da 

her şeyde müşahede ederiz, görürüz, seyrederiz diyor. 

İnsanın hem Kur’ân ayetlerini anlama noktasında hem 

de kâinat ayetlerini anlama ve okuma noktasında 

kalbi derinliğinin oluşması gerekiyor. Kur’an buna kalp 

gözü der. Mesela ayet-i kerimede –mealen-; “Onlar 

yeryüzünde şöyle bir dolaşmıyorlar mı? Eğer ibretle 

dolaşsalar akleden kalpleri olur.” Şunu bilin ki der 

Cenâb-ı Hak; “Gerçekte körlük baştaki gözlerin 

körlüğü değildir. Esas körlük, şu göğüslerde bulunan 

kalplerin körlüğüdür.” buyuruyor. Demek ki tasavvuf 

bu anlamda kalplerimizdeki zulmânî ve nûrânî perdele-

ri açarak insanın kalp gözünün açılmasına vesile olur. 

Onu daha bilinçli bir hayata, bilinçli bir kulluğa doğru 

yürütebilme disiplinidir. 

Peki Hocam, tasavvufun eğitimi nasıldır? 

Tasavvuf eğitimi için insanda bir niyet doğması lazım, 

en önemlisi bu. İrade dediğimiz o istek, o niyet çok diri 

ise Rabbimiz o kuluna yolunu gösteriyor. Bütün 

mesele “Ben nasıl Rabbimizin istediği güzel bir insan 

olurum. İslam’ı bütün boyutlarıyla yaşamak istiyorum. 

Mademki bu Rabbimin razı olduğu bir dindir, ben bunu 

değer noktaya gelir. Efendimizin (s.a.v) vech-i mübare-

kine, yüzüne bakarak: Ya Resulallah, İman nedir? Bana 

haber ver.” der. Efendimiz (s.a.v) imanı tarif eder; 

“İman; Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, kitapları-

na, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan 

olduğuna inanmandır.” buyurur. Karşısındaki zat: 

“Doğru söyledin. Peki, İslam nedir?” der. Efendimiz 

(s.a.v); “İslam; Allah’tan başka ilah olmadığını, Muham-

med’in Allah’ın elçisi olduğunu kabul etmen, namazı 

dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu 

tutman ve eğer imkânın varsa hacca gitmendir.” der. 
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Kalp Vücut Mülkünün Sultanıdır

Kur’an-ı Kerim’e göre kalp insan hakikatinin merkezidir. 

Kalp dediğimiz zaman sadece bir et parçasını kast 

etmiyoruz. Bu et parçası elbette ki bu maddi vücudumuz 

için olmazsa olmazdır. Kan pompalamazsa kanın gitmedi-

ği yer kangren olur, kesilir. Bir de manevi kalp dediğimiz 

nefs hakikatinin çekirdeğine de kalp denir. O adeta insan 

olarak bizim hard diskimiz gibidir. İşte Kur’an-ı Kerim, 

hard diskimiz diye ifade ettiğimiz o manevi kalbin esas 

akleden kalp olduğunu, gerçek görmenin onun görmesi, 

gerçek anlamanın onun anlaması olduğunu ifade eder. 

Zâhiri kalbimiz nasıl ki bütün vücudumuza damarlar 

vasıtasıyla hükmediyor, beynimizi besliyor, ayağımızda-

ki tırnağımıza varıncaya kadar hâkimiyet kuruyorsa; aynı 

şekilde o manevi kalbimiz de bütün entelektüel boyutu-

muzu, duygu boyutumuzu, idrak boyutumuzu yöneten 

bir merkezi mekanizma olarak manevi açıdan bize 

hükmediyor. Mekanizmanın güzel çalışması, arı duru 

olması, birtakım yanlış fikirlerden, yanlış duygulardan 

arındırılmasıdır esas terbiyedir. Efendimiz (s.a.v) de 

kalbin konumunu ve önemini: “İnsanda bir et parçası 

vardır. O iyi olursa bütün ceset iyi olur, o bozuk olursa 

bütün ceset bozuk olur; o kalptir.” ifadesiyle bizlere 

bildiriyor. Kalbi düzeltince, mamur edince; insanın dilini 

düzeltiyorsunuz, gözünü düzeltiyorsunuz, elini düzelti-

yorsunuz, hayatına farklı bir derinlik farklı bir mana 

katıyorsunuz. Kur’an-ı Kerim, akletmenin merkezi olarak 

da kalbi gösteriyor. Peki, akıl mekanizması beyin değil 

miydi? Âdem (a.s)’dan beri insan nedir üzerine çalışılıyor. 

Kimisi kadavrası üzerine, kimisi psikolojisi, kimisi de 

başka alanlarda çalışıyor. Fakat bütüncül anlamda 

insanın ne olduğunu hala tarif etme şansımız neredeyse 

yok gibi. Kıyamete kadar bilmediğimiz nice şeyler 

kalacak. Fakat şunu açıklıkla söyleyebiliriz ki Rabbimizin 

kelamında, Resulümüzün sünnetinde bize beyan edilen 

esaslar çerçevesinden baktığımız zaman, kalp manevi 

boyutun merkezidir. O merkez, manevi çekirdek; bizim 

idrak dediğimiz, akletme dediğimiz, anlama dediğimiz, 

Kalbi düzeltince, mamur edince; insanın dilini düzeltiyorsunuz, gözünü düzel-
tiyorsunuz, elini düzeltiyorsunuz, hayatına farklı bir derinlik farklı bir mana 
katıyorsunuz. 

Kur’an kıraati, gece kıyamı Ramazan-ı şerifin feyzi için iki büyük kapıdır. Sahur-
lara kalktığımızda teheccüdden nasibimiz olsun diye iki rekât, dört rekât namaz 
kılarak teheccüd ehlinden sayılmamıza vesile olur ümidiyle namaz kılmalı.

tefekkür, tezekkür dediğimiz, ifade ettiğimiz mekanizma-

nın ana mahallini, ana mekânını oluşturuyor. 

Hakikatte Gören De Kalptir İşiten De

Vücut mülkünün padişahı kalptir diyorlar. Bizim kültürü-

müzde böyle anlaşılıyor. İnsan vücudu düalizm dedikleri, 

ikili bir yönetim sistemi değil, tek mekanizmalı bir sistem 

ama bu sitem kendi içerisinde organize de olmuş; göz 

görüyor, kulak işitiyor, el hareket ediyor, tutuyor. Bir 

mekanizma var. Bu mekanizmada otomatiğe bağlamış 

olanlar da var, otomatiğe bağlanmamış olanlar da var. 

Bir de açık alanlarımız var. Vücudun her şeyi kendisinin 

ürettiğini de söyleyemiyoruz. Peygamberimiz (s.a.v); 

“Şeytanın insana vesvesesi olur, nefsin insana fısıltıları 

olur, meleğin ilhamı olur, Allah’ın doğrudan ilhamı olur” 

diyor. Bütün bunlara bakıldığı zaman demek ki biz 

sadece kendimize bırakılmış varlıklar değiliz. Bütün 

bunların değerlendirilebileceği, organize edilebileceği bir 

mekanizma var. İşte o mekanizmaya Kur’an “kalp” diyor. 

Bu kalp şu âlemde iş görürken, ceset dediğimiz maddi 

bedenimiz çerçevesinde buraları vasıta olarak kullanabili-

yor.  Hakikatte gören de kalptir, işiten de kalptir diyorlar. 

Buna kendi öz benliğimiz diyelim. Bu noktada İmam 

Gazali; “Kalp bir yönüyle bilgi havuzu gibidir. Onun dış 

beslenme kanalları vardır, uzuvlarımızdır, kulaktan 

beslenir, gözden beslenir, koku alma duyusundan, dokun-

ma duyusundan beslenir. Havas dediğimiz uzuvlarımız-

dan bilgi alır ama bu bilgiler bulanık bilgilerdir. İzafidir. Bu 

görme yoluyla gelir, kalp havuzuna dolar.” diyor. Bazen 

akletme melekemizden de bu bilgiler gelir. O da bir takım 

şeyleri buluşturur, kavramsallaştırır, sonuçlar üretir ve 

bunları da kalbe iletir. Vehimler, hayaller de bir şeyler 

üretir. Görmediğimiz, kalbin kendi içinde kaynayan 

bilgiler var. İşte ona ilham diyebiliriz. Buna başka isimler 

de veriyorlar; tulûat, sünûhat diyorlar. Kalp netice 

itibariyle bütün bunları kendi içinde organize edebilen, 

değerlendirip karar verebilen bir mekanizmadır. Kalp 

karar verince göz onunla görür, kulak ona göre işitir, akıl 

ona göre kavram üretir, el ona göre hareket eder. Ara ara 

görüş beyan etmeleri olur elbette, göz bir şey görür. 

Şöyle bir şey yapsam nasıl olur acaba diye görüntü 

gönderir içeriye veya akıl acaba şöyle yapsak daha iyi 

olur muydu der. Kalbin kararı bozulmadığı sürece onların 

teklifleri başka sesler gibidir. Onlar yine kalbe ayak 

uydururlar diye düşünüyorum. Çünkü insan çift mekaniz-

malı çalışan bir varlık değil, tek organizeyle çalışan bir 

varlıktır.

Ramazan ayına girerken okurlarımıza neler tavsiye 

edersiniz? 

Ramazan- ı şerif Cenâb-ı Hakk’ın bir rahmet ayı. Peygam-

berimiz (s.a.v)’in duasında olduğu gibi salihler, arifler 

Ramazan ayının gelmesini iple çeker adeta. Dolayısıyla 

her şeyden önce âcizane kanaatim, ameller niyetlere 

göre ortaya çıkıyor ve amellerin sevabı da niyetlere göre 

oluşuyor. Ramazan-ı şerife büyük bir tazim, yani saygıy-

la, büyük bir muhabbetle, şevkle girmek gerekiyor. Biz 

Ramazan-ı şerife ne kadar saygı duyarsak, ne kadar 

gönülden yaklaşabilirsek, ona göre tecellilere ulaşacağı-

mız kanaatindeyim. Çünkü Cenâb-ı Hak bizim niyetimi-

ze, isteklerimize göre açıyor kapıları. ‘Ya Rabbi gönlü-

müze Ramazan-ı şerifi sevdir ve Ramazana karşı 

iştiyakımızı arttır. Onun rahmetinden bize doya doya, 

kana kana içmeyi lütfeyle’ diye bir hissiyatla girmek 

lazım. Ramazan-ı şerifte Kur’an-ı Azîmuşşân indiği için, 

Ramazan- ı şerifi Ramazan yapan en önemli tılsımlar-

dan bir tanesidir. Büyük imamlar bütün dersleri bırakır, 

Ramazan-ı şerifte sadece Kur’an okur, okuturlarmış. 

Kur’an’la beraberliği arttırmalı, bilenler daha sık okuma-

lı, daha çok okumalı, bilmeyenler belki öğrenmeye 

niyet etmelidir. Geceleri çok daha önemlidir, gündüz 

zaten oruçluyuz. Gece kıyamı dediğimiz hadise, bütün 

sahabeleri gece ayağa kaldırırmış. Bütün Allah dostları 

da geceleri değerlendirirmişler. Teravihleri huzurla 

kılmak lazım, bir de huzurla kılabileceğimiz camileri 

seçmek lazım. Sahurlara kalktığımızda teheccüdden 

nasibimiz olsun diye iki rekât, dört rekât namaz kılarak 

teheccüd ehlinden sayılmamıza vesile olur ümidiyle 

namaz kılmalı. Bir de en azından Peygamber Efendimi-

zin yaptığı gibi yüz istiğfar getirilmeliyiz. Sonra sahuru-

muzu yapıp namazımızı eda etmeliyiz .

Kur’an kıraati, gece kıyamı Ramazan-ı şerifin feyzi için 

iki büyük kapıdır. Cenâb-ı Hak hepimize feyizli bir 

Ramazan geçirmeyi nasib eylesin. Gecelerin değerlendi-

rilmesindeki bir güzellik de şu dur: Malumunuz bin 

aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi de gece olduğu 

için ve bu gecenin de hangi gece olduğu bilinmediğin-

den, hiç olmazsa yatsı ve teravihi bir de sabah namazını 

cemaatle eda edersek,  Kadir gecesini kaçırmamış 

oluruz. Eğer niyet edilirse Cenâb-ı Hak, ona göre bir 

program lütfeder bize diye ümit ediyorum.

Bu güzel sohbetiniz için tekrar teşekkür ederiz 

hocam. Bu vesile ile tüm İslam aleminin Ramazan 

ayını şimdiden kutluyoruz. 
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       15 Mayıs 1919ʼda Yunanlıların İzmirʼi işgaliyle Ana-

doluʼda direniş başlamış ve Kurtuluş Savaşıʼna giden 

yol açılmıştı. İlk işgalini 13 Kasım 1918ʼde yaşayan, 

ümitsizlik havasının hâkim olduğu İstanbulʼda ise tüm 

olan-bitene rağmen 1919 yılı Ramazanında yüzyıllardır 

süren bir gelenek canlı tutulmuş; minarelere asılan 

mahyalar sadece karanlığı değil, şehir sakinlerinin 

gönüllerini aydınlatmış, Müslüman ahalinin kimlik ve 

benlik duygularını pekiştirmişti.

O yıllarda Dârülfünun Edebiyat Şubesiʼnde tarih ve 

edebiyat dersleri vermekte olan Yahya Kemal, 1919 yılı 

Ramazanına dair bir hâtırasını "Kandiller Yanarken 

Hasbihal" başlığı altında İleri gazetesinde şu ifadelerle 

paylaşır: "Mütârekenin ilk senesi, eli bayraklı Yunan 

taşkınlığı, yapılacak her âlâyiş gibi yapılmayacak her 

nümâyişi yapmış, İstanbulʼu yâr ü ağyâre bir Yunan 

şehri olarak göstermeğe çalışmış, bizim gibi ecnebile-

rin gözlerini de uzun bir müddet Elenizmosʼun 

tütsüsüyle bulandırmıştı. O senenin Ramazanı geldi. 

Bir gece Rumları tanıyan ve bizi seven bir ecnebi ile 

Modaʼdaydım. Karşıdan İstanbul, mahyalarıyla, 

minarelerinin şerefelerindeki kandilleriyle görünüyor-

du. O ecnebi bu manzaraya baktı, baktı: 'Bu şehir 

Türkʼtür ve Türk olmasa insaniyet güzelliğinden bir 

âlem kaybeder!' dedi. Bu heyecanından biraz sonra da 

bu muazzam mahya ve kandil nümâyişi karşısında 

hatırına gelen bir mülâhazayı söyledi: 'Rumlar bir 

senedir bu şehri bize Yunanlı göstermek için ne çarele-

re başvurmadılar, kendi evlerinden sonra Beyoğluʼnda 

Türk emlâkini de maviye, beyaza gark ettiler, siz ses 

çıkarmadınız, lâkin bu akşam ne sizin ne de hükûmeti-

nizin tertibi eseri olarak minâreler kendiliğinden öyle 

bir nümâyiş yaptılar ki bu şehrin milliyetini tamamıyla 

gösterir.' Hakikaten İstanbulʼun o gece nümayişi, o 

senenin bütün çirkin nümayişlerini söndürmüştü."

"Müslüman İstanbulʼa Mahsus Bir Gelenek: Mahya" 

başlıklı yazısında yukarıdaki satırları alıntılayan İsmail 

Kara, mahyanın yanmasının "bir ecnebinin gözünde 

estetik vasıflardan öte siyasi manalar da kazanarak 

birdenbire âdeta bir istiklâliyet ve aidiyet meselesi 

halinde tezahür ettiğini" Yahya Kemalʼin şehadeti ve 

yorumuyla aktarır. Gerçekten de İstiklâl Savaşıʼnı 

kalemiyle destekleyen Yahya Kemal, Milli Mücadele 

yıllarında yayımladığı bu ve benzeri yazılarını daha 

sonra Eğil Dağlar: İstiklâl Harbi Yazıları (1966) başlıklı 

kitapta toplayıp yayımlamıştır.

İstanbul üzerine araştırmalarıyla da tanınan merhum 

A. Süheyl Ünver, İstanbul Risaleleri, cilt 1ʼde neşredilen 

"Risale 3: Mahya ve Mahyacılık" adlı eserinde Birinci 

Dünya Savaşı yıllarında camilerde kurulan mahyalarda-

ki siyasi ve sosyal mesajlara değinmiş ve mahyaların 

şu ifadelerle kurulduğunu belirtmiştir: "Hilâl-i Ahmeri 

unutma, Hubbüʼl-vatan mineʼl-îman, muhâcirîne 

yardım, muhâcirîni unutma." Ünverʼin aktardığına 

göre İstiklal mücadelesi sonrasında kurulan ve 

siyasi-sosyal mesajlar içeren mahya yazılarından 

bazıları da şunlardır: "Yaşasın istiklâliyet, Tayyareyi 

unutma, Yaşasın Gazimiz, Yaşasın Misak-ı Milli, 

Eytama yardım, Hâkimiyet Milletindir."

Yalnız mübarek gecelerde ve Ramazan ayında 

kurulmayan ve sadece dini mesajlar içermeyen mahya-

lar zaman zaman siyasi tartışmalara, hatta diplomatik 

krizlere dahi neden olabiliyordu. Ünverʼin aktardığı 

aşağıdaki hadise mahya meselenin ne kadar hassas 

olduğunu ve mahya yazılarından (ve sonrasında 

yaşanan hadiselerden) hareketle bir devrin analizini 

yapmanın mümkün olduğunu göstermektedir: "1296 

[1878/79] tarihlerinde bir gece Ramazanda Bayezidʼde 

bir mahya kurulur. Mahyacı kaleye havan topunun 

atılmasını tasvir ediyor. O zaman İngiliz sefiri bunu 

görerek, köy kilisesine bombardıman yapılıyor demiş. 

Ay gibi görünen şeyi biraz istavroza benzetmiş. Bunun 

üzerine de sefir Hariciyeʼye bir nota vermiştir. Mahyacı-

yı çağırmışlar, o da, 'mahyada görülen bir salip değildir' 

demiş. 'Bir daha böyle yapmayın,' demişler ve Hariciye 

de sefire lazım gelen izahatı vermiş ve iş yatışmış."

ARAŞTIRMA

     Son zamanlarda farklı mecralarda karşımıza P4C 

reklamları oldukça sık düşmeye başladı. P4C ya da 

“Çocuklar İçin Felsefe” başlığını taşıyan bu eğitim hem 

eğitmen eğitimi almak isteyenler hem de ebeveynler 

tarafından rağbet görüyor. Çocukların düşüncelerinin 

tutarlılık ve bütünlük içerisinde kalması, mutlak filozof 

şaşkınlığı içerisinde meraktan doğan çocuk sorularının 

felsefenin yardımıyla bir zihin disiplinine dönüştürül-

mesi çabası bu eğitimlerde belirgin bir şekilde ortaya 

konuluyor. Bu eğitimlerin uygulayıcılarda ve çocuklar-

da nasıl sonuçlar ortaya koyacağını gelecek yıllarda 

daha belirgin bir halde göreceğiz. P4C eğitimi ile ilgili 

daha kapsamlı bir yazıyı gelecek sayılarımızda okuya-

bilirsiniz.  Bizim öncelikli sorularımız: “Çocuklar nasıl 

düşünür? Bizler onların düşüncelerine nasıl ortak 

olabiliriz? Çocuk(la) olmak mümkün müdür?” şeklinde-

dir. 

Günümüz gelişim psikolojisi kuramlarının kökeni 19. 

Yüzyılın sonu 20. Yüzyılın başına, modern psikolojinin 

kuruluşuna kadar uzanır.  Freud’un Psikoseksüel, 

Erikson’un Psikososyal, Piaget’in Bilişssel, Vygotsky’in 

Sosyo-Kültürel Bilişssel kuramı en meşhurlarıdır. 

Burada her bir kuram bireyin gelişimini evrelere 

ayırmış ve çocukluk dönemi üzerinde kapsamlı araştır-

malar yapmışlardır. Bu kuramlar genel olarak 2-6 yaş 

arasını ilk çocukluk evresi olarak kabul ederler. 6-11 yaş 

arası evre ikinci çocukluk evresidir ve çocukta akılcı 

düşünme becerisinin ilk izleri bu dönemde görülür. 

Çocuk sorular sormaya, anlamaya, açıklamaya ilk ve 

ikinci çocukluk döneminde olabildiğince merak sarar.

İlk çocukluk yıllarında çocukların beyni yetişkin beynin-

den daha hızlı bir şekilde çalışır. İkinci çocukluk evresin-

de konular ve yaşantılar arasında bağlantı kurmaya 

başlar. Bu dönemde davranışlarına aldığı dönütler 

onun karakterinin inşasında, düşüncesinin gelişmesin-

de nihayet gelecek tüm yaşantılarında doğrudan rol 

oynar. Çocuğun düşünce yapısının sağlam bir bütün-

lük içerisinde oluşması sağlıklı düşünen ebeveynlerin 

yardımıyla mümkün olabilir. Ebeveyn tutumları ve 

anne-babanın çocuğa karşı tutarlı yaklaşımları, 

çocuğun dünyasına girebilmeleri önemlidir. Çocuk(la) 

olmak konusunda başarı sağlayamayan ebeveynlerin 

bu başarısızlıkları çocuğun zihin disiplinine, olumsuz 

manada, doğrudan etki eder.

Çocuklar ilk ve ikinci çocukluk evrelerinde kendileriyle 

barışık ve özgüven duygusuna sahip olarak kaldıkların-

da; aile, çevre ve tüm diğer faktörler bu imkânı sağladı-

ğında çocuk düşüncesini daha tutarlı biçimde ifade 

eder. Fiziksel değişimlerine ve yaşının ilerlemesine 

bağlı olarak toplumsal rol davranışlarını gerçekleştir-

menin yanında kendi olmakla da gurur duyar. 

Çocuklar büyükler gibi sonunu hesap ederek ya da 

hipotetik (varsayımsal) değil pratik düşünürler. 

Sorular mutlak bir öğrenme arzusu ve meraktan 

doğar. Uzun araştırmalar ve yaşantılarla değil 

tamamen insan aklının doğası sonucunda birden 

ortaya çıkar. Cevap almadan bir başka soru gelir. Karşı-

dan gelen cevap ve tavır zamanla çocuğa etki eder. 

Teşvik edici ebeveyn ve çevre tutumuyla karşılaşan 

çocuk hayat boyu devam eden öğrenme sürecinde 

cesur ve istekli sorular sorar. Kendisinin sorularını 

ebeveynlerinin önemsemediği çocuklar ise zamanla 

içe kapanık bir hale dönüşürler. 

Ebeveynlerin ve çevrenin çocuğa kalıp bir model 

önermesi ve o model olmasını istemesi ebeveynler 

tarafından çocuğa karşı takınılan iyi niyet olarak 

görülebilir. Ama aslolan onunla olmak onun dünyasına 

girmektir. Ona bir yaşam inşa etmek yerine onun 

yaşamında rehber olmak ve kendi düşüncesinin, 

yaşamının mimarı olmasını sağlamak önemlidir.
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       15 Mayıs 1919ʼda Yunanlıların İzmirʼi işgaliyle Ana-

doluʼda direniş başlamış ve Kurtuluş Savaşıʼna giden 

yol açılmıştı. İlk işgalini 13 Kasım 1918ʼde yaşayan, 

ümitsizlik havasının hâkim olduğu İstanbulʼda ise tüm 

olan-bitene rağmen 1919 yılı Ramazanında yüzyıllardır 

süren bir gelenek canlı tutulmuş; minarelere asılan 

mahyalar sadece karanlığı değil, şehir sakinlerinin 

gönüllerini aydınlatmış, Müslüman ahalinin kimlik ve 

benlik duygularını pekiştirmişti.

O yıllarda Dârülfünun Edebiyat Şubesiʼnde tarih ve 

edebiyat dersleri vermekte olan Yahya Kemal, 1919 yılı 

Ramazanına dair bir hâtırasını "Kandiller Yanarken 

Hasbihal" başlığı altında İleri gazetesinde şu ifadelerle 

paylaşır: "Mütârekenin ilk senesi, eli bayraklı Yunan 

taşkınlığı, yapılacak her âlâyiş gibi yapılmayacak her 

nümâyişi yapmış, İstanbulʼu yâr ü ağyâre bir Yunan 

şehri olarak göstermeğe çalışmış, bizim gibi ecnebile-

rin gözlerini de uzun bir müddet Elenizmosʼun 

tütsüsüyle bulandırmıştı. O senenin Ramazanı geldi. 

Bir gece Rumları tanıyan ve bizi seven bir ecnebi ile 

Modaʼdaydım. Karşıdan İstanbul, mahyalarıyla, 

minarelerinin şerefelerindeki kandilleriyle görünüyor-

du. O ecnebi bu manzaraya baktı, baktı: 'Bu şehir 

Türkʼtür ve Türk olmasa insaniyet güzelliğinden bir 

âlem kaybeder!' dedi. Bu heyecanından biraz sonra da 

bu muazzam mahya ve kandil nümâyişi karşısında 

hatırına gelen bir mülâhazayı söyledi: 'Rumlar bir 

senedir bu şehri bize Yunanlı göstermek için ne çarele-

re başvurmadılar, kendi evlerinden sonra Beyoğluʼnda 

Türk emlâkini de maviye, beyaza gark ettiler, siz ses 

çıkarmadınız, lâkin bu akşam ne sizin ne de hükûmeti-

nizin tertibi eseri olarak minâreler kendiliğinden öyle 

bir nümâyiş yaptılar ki bu şehrin milliyetini tamamıyla 

gösterir.' Hakikaten İstanbulʼun o gece nümayişi, o 

senenin bütün çirkin nümayişlerini söndürmüştü."

"Müslüman İstanbulʼa Mahsus Bir Gelenek: Mahya" 

başlıklı yazısında yukarıdaki satırları alıntılayan İsmail 

Kara, mahyanın yanmasının "bir ecnebinin gözünde 

estetik vasıflardan öte siyasi manalar da kazanarak 

birdenbire âdeta bir istiklâliyet ve aidiyet meselesi 

halinde tezahür ettiğini" Yahya Kemalʼin şehadeti ve 

yorumuyla aktarır. Gerçekten de İstiklâl Savaşıʼnı 

kalemiyle destekleyen Yahya Kemal, Milli Mücadele 

yıllarında yayımladığı bu ve benzeri yazılarını daha 

sonra Eğil Dağlar: İstiklâl Harbi Yazıları (1966) başlıklı 

kitapta toplayıp yayımlamıştır.

İstanbul üzerine araştırmalarıyla da tanınan merhum 

A. Süheyl Ünver, İstanbul Risaleleri, cilt 1ʼde neşredilen 

"Risale 3: Mahya ve Mahyacılık" adlı eserinde Birinci 

Dünya Savaşı yıllarında camilerde kurulan mahyalarda-

ki siyasi ve sosyal mesajlara değinmiş ve mahyaların 

şu ifadelerle kurulduğunu belirtmiştir: "Hilâl-i Ahmeri 

unutma, Hubbüʼl-vatan mineʼl-îman, muhâcirîne 

yardım, muhâcirîni unutma." Ünverʼin aktardığına 

göre İstiklal mücadelesi sonrasında kurulan ve 

siyasi-sosyal mesajlar içeren mahya yazılarından 

bazıları da şunlardır: "Yaşasın istiklâliyet, Tayyareyi 

unutma, Yaşasın Gazimiz, Yaşasın Misak-ı Milli, 

Eytama yardım, Hâkimiyet Milletindir."

Yalnız mübarek gecelerde ve Ramazan ayında 

kurulmayan ve sadece dini mesajlar içermeyen mahya-

lar zaman zaman siyasi tartışmalara, hatta diplomatik 

krizlere dahi neden olabiliyordu. Ünverʼin aktardığı 

aşağıdaki hadise mahya meselenin ne kadar hassas 

olduğunu ve mahya yazılarından (ve sonrasında 

yaşanan hadiselerden) hareketle bir devrin analizini 

yapmanın mümkün olduğunu göstermektedir: "1296 

[1878/79] tarihlerinde bir gece Ramazanda Bayezidʼde 

bir mahya kurulur. Mahyacı kaleye havan topunun 

atılmasını tasvir ediyor. O zaman İngiliz sefiri bunu 

görerek, köy kilisesine bombardıman yapılıyor demiş. 

Ay gibi görünen şeyi biraz istavroza benzetmiş. Bunun 

üzerine de sefir Hariciyeʼye bir nota vermiştir. Mahyacı-

yı çağırmışlar, o da, 'mahyada görülen bir salip değildir' 

demiş. 'Bir daha böyle yapmayın,' demişler ve Hariciye 

de sefire lazım gelen izahatı vermiş ve iş yatışmış."

ARAŞTIRMA

     Son zamanlarda farklı mecralarda karşımıza P4C 

reklamları oldukça sık düşmeye başladı. P4C ya da 

“Çocuklar İçin Felsefe” başlığını taşıyan bu eğitim hem 

eğitmen eğitimi almak isteyenler hem de ebeveynler 

tarafından rağbet görüyor. Çocukların düşüncelerinin 

tutarlılık ve bütünlük içerisinde kalması, mutlak filozof 

şaşkınlığı içerisinde meraktan doğan çocuk sorularının 

felsefenin yardımıyla bir zihin disiplinine dönüştürül-

mesi çabası bu eğitimlerde belirgin bir şekilde ortaya 

konuluyor. Bu eğitimlerin uygulayıcılarda ve çocuklar-

da nasıl sonuçlar ortaya koyacağını gelecek yıllarda 

daha belirgin bir halde göreceğiz. P4C eğitimi ile ilgili 

daha kapsamlı bir yazıyı gelecek sayılarımızda okuya-

bilirsiniz.  Bizim öncelikli sorularımız: “Çocuklar nasıl 

düşünür? Bizler onların düşüncelerine nasıl ortak 

olabiliriz? Çocuk(la) olmak mümkün müdür?” şeklinde-

dir. 

Günümüz gelişim psikolojisi kuramlarının kökeni 19. 

Yüzyılın sonu 20. Yüzyılın başına, modern psikolojinin 

kuruluşuna kadar uzanır.  Freud’un Psikoseksüel, 

Erikson’un Psikososyal, Piaget’in Bilişssel, Vygotsky’in 

Sosyo-Kültürel Bilişssel kuramı en meşhurlarıdır. 

Burada her bir kuram bireyin gelişimini evrelere 

ayırmış ve çocukluk dönemi üzerinde kapsamlı araştır-

malar yapmışlardır. Bu kuramlar genel olarak 2-6 yaş 

arasını ilk çocukluk evresi olarak kabul ederler. 6-11 yaş 

arası evre ikinci çocukluk evresidir ve çocukta akılcı 

düşünme becerisinin ilk izleri bu dönemde görülür. 

Çocuk sorular sormaya, anlamaya, açıklamaya ilk ve 

ikinci çocukluk döneminde olabildiğince merak sarar.

İlk çocukluk yıllarında çocukların beyni yetişkin beynin-

den daha hızlı bir şekilde çalışır. İkinci çocukluk evresin-

de konular ve yaşantılar arasında bağlantı kurmaya 

başlar. Bu dönemde davranışlarına aldığı dönütler 

onun karakterinin inşasında, düşüncesinin gelişmesin-

de nihayet gelecek tüm yaşantılarında doğrudan rol 

oynar. Çocuğun düşünce yapısının sağlam bir bütün-

lük içerisinde oluşması sağlıklı düşünen ebeveynlerin 

yardımıyla mümkün olabilir. Ebeveyn tutumları ve 

anne-babanın çocuğa karşı tutarlı yaklaşımları, 

çocuğun dünyasına girebilmeleri önemlidir. Çocuk(la) 

olmak konusunda başarı sağlayamayan ebeveynlerin 

bu başarısızlıkları çocuğun zihin disiplinine, olumsuz 

manada, doğrudan etki eder.

Çocuklar ilk ve ikinci çocukluk evrelerinde kendileriyle 

barışık ve özgüven duygusuna sahip olarak kaldıkların-

da; aile, çevre ve tüm diğer faktörler bu imkânı sağladı-

ğında çocuk düşüncesini daha tutarlı biçimde ifade 

eder. Fiziksel değişimlerine ve yaşının ilerlemesine 

bağlı olarak toplumsal rol davranışlarını gerçekleştir-

menin yanında kendi olmakla da gurur duyar. 

Çocuklar büyükler gibi sonunu hesap ederek ya da 

hipotetik (varsayımsal) değil pratik düşünürler. 

Sorular mutlak bir öğrenme arzusu ve meraktan 

doğar. Uzun araştırmalar ve yaşantılarla değil 

tamamen insan aklının doğası sonucunda birden 

ortaya çıkar. Cevap almadan bir başka soru gelir. Karşı-

dan gelen cevap ve tavır zamanla çocuğa etki eder. 

Teşvik edici ebeveyn ve çevre tutumuyla karşılaşan 

çocuk hayat boyu devam eden öğrenme sürecinde 

cesur ve istekli sorular sorar. Kendisinin sorularını 

ebeveynlerinin önemsemediği çocuklar ise zamanla 

içe kapanık bir hale dönüşürler. 

Ebeveynlerin ve çevrenin çocuğa kalıp bir model 

önermesi ve o model olmasını istemesi ebeveynler 

tarafından çocuğa karşı takınılan iyi niyet olarak 

görülebilir. Ama aslolan onunla olmak onun dünyasına 

girmektir. Ona bir yaşam inşa etmek yerine onun 

yaşamında rehber olmak ve kendi düşüncesinin, 

yaşamının mimarı olmasını sağlamak önemlidir.



Başka toplumlara hak dayatmak, haddini aşmaktır, 
emperyalistlik yapmaktır!

Batı’dan kadın hakları, aile düzeni konusunda öğrene-
ceğim hiçbir şey yok benim! Gölge etmesinler başka 
ihsan istemiyoruz. Batı’da en çok aşağılanan; reklamla-
rın, kapitalizmin kölesi hâline getirilen; cinselliği, 
bedeni en çok sömürülen, endüstriye dönüştürülen 
insandır kadın -elbette ki çocukla birlikte!

Kadına şiddetin, cinayetin nedeni, bu toplumun değer-
leri değildir! Saçmalamayın!

Kadına şiddetin, cinayetin nedeni, kadın ile erkeği 
birbirine rakip gören ve düşman eden modern, seküler, 
kapitalist Batı uygarlığının yozlaşmış, insanı da yozlaş-
tıran iğrenç, yoz, ruhsuz değerleridir!

Adamlar hem suçlu hem de güçlü!

Bizimkiler de, onların kulu kölesi, lejyonerleri!

Hem bir sözleşmeyle bir şey düzelmez deyip, hem de 
İstanbul Sözleşmesi’ni ölesiye savunmak, dahası 
Türkiye’yi uluslararası emperyalist sözleşmelerle 
tehdit etmeye kalkışmak nasıl bir psikolojik hastalıktır 
acaba?

Siz bu ülkenin çocukları değil misiniz?

Gelelim İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı-
mız tarafından feshi sonrasında celladına aşık 
içimizdeki batı lejyonerlerinin oluşturmaya çalıştık-
ları algılara…

“Sözleşmeden çıkmak, insan haklarından vazgeçiyo-
rum, demek,” diyor Rıza Türmen, AİHM eski yargıcı! 
İnanılır gibi değil!

Bu zât-ı muhterem, gerçekten Türkiye’yi mi temsil 
etti AİHM’de?!

Sözleşme Üzerinden Değerler Çatışması Yaşanı-
yor!

Sözleşmeyi savunan çevreler, sözleşmeye abartılı 
bir anlam yüklememek gerekir diyorlar ama Sözleş-
me’yi ölesiye savunuyorlar!

Müthiş bir algı operasyonu yapıyorlar, milleti aldatı-
yorlar! İstanbul Sözleşmesi’nin amacı, iddia edildiği 
gibi, kadına şiddeti, cinayeti önlemek değildir! 
İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkan insanları da 
kadına şiddeti, cinayeti savunuyor gibi lanse etmek, 
en hafif ifadeyle, aşağılık bir davranıştır!

Çünkü kadına, çocuğa, erkeğe veya hayvana şiddeti, 
cinayeti kimse savunamaz! Bu sözleşmenin asıl 
meselesi de kadına şiddeti, cinayeti önlemek filan 
değil.

Milleti aptal yerine koymayın! Değerler çatışması 
yaşanıyor ülkede, bir sözleşme üzerinden!

    Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İstanbul Sözleşme-
si’nin feshedildiğini açıkladı.

Böylelikle Türkiye, kadın cinayetleri maskesi altında 
eşcinsel, sapkın evlilikleri yasayla dayatan ve ailenin 
temeline dinamit koyan lanet olası Sözleşme’den 
çıkmış oldu, çok şükür.

Bu sözleşmenin kadın cinayetlerini korumakla bir 
alakasının olmadığını, aileyi çökertmeyi amaçladığını 
anlattık durduk yıllarca Ankara’da, hükümette, ülkenin 
her yerinde ve platformunda... Sonunda Cumhurbaş-
kanımız, kadın cinayetlerini azaltmak şöyle dursun 
artıran bu sözleşmeyi iptal ederek milletin feryadına 
kulak vermiş oldu.

“Kadın Cinayeti”, “Kadına Şiddet” İşin Maskesi, 
Kılıfı! 

Kadın cinayeti gibi kangrene dönüşen bir sorunun o 
ürpertici Pınar Gültekin cinayetinden sonra sosyal 
medyada gündeme oturması kaçınılmazdı elbette.
Konu, kadın tecavüzü, cinayeti ve şiddeti’ydi.
Nasıl tartışıldı peki bu konu?

Şöyle: “Eğer İstanbul Sözleşmesi iptal edilirse, bu 
cinayetler kontrolden çıkar, dolayısıyla Türkiye’nin 
İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması cinayettir!” denildi!
Konu, Pınar Gültekin cinayeti’ydi. Ama konuşulan, 
İstanbul Sözleşmesi’nin kadın cinayetinin önlenmesin-
de bir kurtarıcı olduğu iddiası!

Birincisi, İstanbul Sözleşmesi’nde kadın cinayetine, 

YORUM YORUM
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kadın şiddetine ilişkin çok şey var. Fakat bu yasa 
uygulamaya konulduğu zamandan bu yana kadına 
yönelik cinayet ve şiddet olaylarında azalma değil, 
artma hatta katlanma olmuş!

Demek ki, neymiş? İstanbul Sözleşmesi, kadına 
yönelik cinayet ve şiddet olaylarını azaltmamış aksine 
artırmış, üstelik de katlayarak artırmış!

Bütün rakamlar, veriler, kadına yönelik şiddet, tecavüz 
ve cinayet olaylarında İstanbul Sözleşmesi’nin 
uygulanmaya başlanmasından bu yana patlama 
olduğunu göstermesine rağmen birileri neden ısrarla 
İstanbul Sözleşmesi’ni ölümüne savunma ihtiyacı 
duyuyor peki?

İkinci dikkat çekeceğim nokta tam bu soruyla ilgili: 
İstanbul Sözleşmesi’nde kadına yönelik şiddet, cinayet, 
tecavüz sorunlarının hepsi maske, kılıf. Asıl dert 

“toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “cinsel yönelim tercihi” 
(madde 3) gibi kavramlarla sapkın eşcinsel ilişki 
biçimlerini yasayla meşrulaştırmak ve yasa yoluyla 
topluma dayatmak!

Zokayı yutmayalım lütfen!

İstanbul Sözleşmesi’nde şiddetle, nefretle karşı çıktığı-
mız yer burası işte: Birileri kadına cinayeti önleme kılıfı 
altında, bütün dünyada eşcinsel ilişki biçimlerini 
meşrulaştırma, dayatma ve yaygınlaştırma, dolayısıy-
la aile kurumunu çökertme amacı güdüyor!

Buna aslâ göz yumulamaz ve izin verilemez!

Devşirmeler, Batılı değerlerin sözcüsü, gözcüsü, 
lejyoneri olmuş, celladına âşık tasmalı çekirgeler, Batılı 
pagan sapkın hukuk normları üzerinden ülkeyi devşir-
meye çalışıyorlar!

Ama bu toplum, kendi değerlerinin ayaklar altına 
alınmasına izin vermeyecek! Bu sözleşme turnusol 
kâğıdı işlevi görecek! Kim bu ülkenin çocuğu, kim 
Batılıların lejyoneri, ortaya çıkacak!

Hukuk Emperyalizmi Ve İnsanın Ontolojik Olarak 
Aşağılanması

Bu sözleşmenin kadına yönelik şiddeti, cinayeti önledi-
ği iddiası, büyük bir aldatmacadır, maskedir, işin 
kılıfıdır!

İstanbul Sözleşmesi’nin asıl amacı, evlilik dışı cinsel 
ilişkileri, sapkın eşcinsel ilişki biçimlerini, eşcinsel evlilik-
leri, nikâhsız yaşamayı meşrûlaştırmak, hatta bütün 
bunları topluma yasayla dayatmaktır!

Meselâ çocuk, cinsiyet değiştirdiğinde ailesi buna 
karışamaz bu sözleşmeye göre; karışırsa suçlu olur, 
şikâyet üzerine hapsi boylar aile!

Aile düşmanı bir sözleşme bu!

Aile fertlerini potansiyel olarak birbirine düşman 
olarak konumlandıran dolayısıyla aileyi çökertmeyi 
amaçlayan bir sözleşme!

Sapkın eşcinsel ilişki biçimlerini yasayla meşrulaştıra-
rak ve topluma dayatmaya kalkışarak, aile kavramını 
ve kurumunu yerle bir etmek için icat edilmiş sinsi, 
aşağılık, insanı sadece hazlarının peşinde koşturan, 
yiyen, içen, çiftleşen bir varlık derekesine indirgeyerek 
ontolojik olarak aşağılayan bir sözleşme bu!

Bendeniz, küçük yaşta evliliklere karşıyım; hem de 
şiddetle! Fakat çeşitli meşrû sebeplerle, sözgelişi, 17 
yaşında evlenen biri, bu sözleşmeye göre, yasal olarak 
suçlu kabul edilip içeri atılırken, 14, 15 yaşındaki çocuk-
ların evlerde, şurda burda cinsel veya eşcinsel ilişkide 
bulunmaları özgürlük olarak kabul ediliyor!

Böyle buyuruyor Sözleşme!

Nedir bu? Hukuk emperyalizmidir bu! Uluslararası 
sözleşme denilerek emperyalistlerin ruhsuz, aşağılık, 
ontolojik olarak insanı aşağılayan değerlerini başka 
toplumlara, dünyaya dayatma girişimidir! Avrupa 
Birliği’nden yapılan açıklamada, Türkiye şiddetle 
eleştirilmiş o yüzden! Aşağılık adamlar! Terörist-sevici-
ler!

Bana hak hukuk öğretmeye, dayatmaya kalkışmadan 
önce, sen o teröristleri nasıl besliyorsun, hangi AB ülkesi 
o terör örgütlerini nasıl kullanıyor, onu araştırsana, 
ortaya çıkarsana, o ülkeleri ve o örgütleri kınasana önce!
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İstanbul Sözleşmesi, Avrupa’nın bana hukuk dayatma-
ya kalkışmasıdır!

Hukuk emperyalizmidir bu! Ve aslâ kabul edilemez! 
Boyun eğilemez! Buna boyun eğenler ya da sözcülüğü-
nü yapanlar, İstanbul Sözleşmesi feshedildi diye 
ortalığı velveleye verenler, “bedelini ağır ödeyeceksi-
niz,” diyerek kendi ülkesini tehdit edenler, Avrupa’dan 
fonlanan bilumum feminist, eşcinsel dernekler, onların 
lejyonerleri, “paralı askerleri”!

Hiçbir medeniyet, başka bir medeniyete; hiçbir 
toplum başka bir topluma kendi değerlerini dayata-
maz! Hele de bunu hukûkî yollarla yapamaz; yaparsa 
hukuku çıkarlarına âlet etmiş ve ayaklar altına almış 
olur!

Orada hukuk değil, güç konuşmuş olur!

Hukuk emperyalizmidir bunun adı!

Hiçbir toplum, kendi ailesinin yapısını başka toplumla-
rın değerleri üzerinden inşa etmez, edemez!
Saçma bir şey bu!
İstanbul Sözleşmesi örneğinde de görüldüğü üzere, 
Uluslararası Sözleşmeler, emperyalisttir! Emperyalist-
tir; çünkü bu sözleşmeler, hukukî metinler, hâkim 
güçlerin eseridir; hâkim güçlerin değerlerini eksene 
alır, çıkarlarını korur; kültürel, ekonomik ve siyasî 
hegemonya biçimlerini meşrûlaştırır, tahkim eder; o 
yüzden emperyalisttir!

yenisafakwriter



Başka toplumlara hak dayatmak, haddini aşmaktır, 
emperyalistlik yapmaktır!

Batı’dan kadın hakları, aile düzeni konusunda öğrene-
ceğim hiçbir şey yok benim! Gölge etmesinler başka 
ihsan istemiyoruz. Batı’da en çok aşağılanan; reklamla-
rın, kapitalizmin kölesi hâline getirilen; cinselliği, 
bedeni en çok sömürülen, endüstriye dönüştürülen 
insandır kadın -elbette ki çocukla birlikte!

Kadına şiddetin, cinayetin nedeni, bu toplumun değer-
leri değildir! Saçmalamayın!

Kadına şiddetin, cinayetin nedeni, kadın ile erkeği 
birbirine rakip gören ve düşman eden modern, seküler, 
kapitalist Batı uygarlığının yozlaşmış, insanı da yozlaş-
tıran iğrenç, yoz, ruhsuz değerleridir!

Adamlar hem suçlu hem de güçlü!

Bizimkiler de, onların kulu kölesi, lejyonerleri!

Hem bir sözleşmeyle bir şey düzelmez deyip, hem de 
İstanbul Sözleşmesi’ni ölesiye savunmak, dahası 
Türkiye’yi uluslararası emperyalist sözleşmelerle 
tehdit etmeye kalkışmak nasıl bir psikolojik hastalıktır 
acaba?

Siz bu ülkenin çocukları değil misiniz?

Gelelim İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı-
mız tarafından feshi sonrasında celladına aşık 
içimizdeki batı lejyonerlerinin oluşturmaya çalıştık-
ları algılara…

“Sözleşmeden çıkmak, insan haklarından vazgeçiyo-
rum, demek,” diyor Rıza Türmen, AİHM eski yargıcı! 
İnanılır gibi değil!

Bu zât-ı muhterem, gerçekten Türkiye’yi mi temsil 
etti AİHM’de?!

Sözleşme Üzerinden Değerler Çatışması Yaşanı-
yor!

Sözleşmeyi savunan çevreler, sözleşmeye abartılı 
bir anlam yüklememek gerekir diyorlar ama Sözleş-
me’yi ölesiye savunuyorlar!

Müthiş bir algı operasyonu yapıyorlar, milleti aldatı-
yorlar! İstanbul Sözleşmesi’nin amacı, iddia edildiği 
gibi, kadına şiddeti, cinayeti önlemek değildir! 
İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkan insanları da 
kadına şiddeti, cinayeti savunuyor gibi lanse etmek, 
en hafif ifadeyle, aşağılık bir davranıştır!

Çünkü kadına, çocuğa, erkeğe veya hayvana şiddeti, 
cinayeti kimse savunamaz! Bu sözleşmenin asıl 
meselesi de kadına şiddeti, cinayeti önlemek filan 
değil.

Milleti aptal yerine koymayın! Değerler çatışması 
yaşanıyor ülkede, bir sözleşme üzerinden!

    Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İstanbul Sözleşme-
si’nin feshedildiğini açıkladı.

Böylelikle Türkiye, kadın cinayetleri maskesi altında 
eşcinsel, sapkın evlilikleri yasayla dayatan ve ailenin 
temeline dinamit koyan lanet olası Sözleşme’den 
çıkmış oldu, çok şükür.

Bu sözleşmenin kadın cinayetlerini korumakla bir 
alakasının olmadığını, aileyi çökertmeyi amaçladığını 
anlattık durduk yıllarca Ankara’da, hükümette, ülkenin 
her yerinde ve platformunda... Sonunda Cumhurbaş-
kanımız, kadın cinayetlerini azaltmak şöyle dursun 
artıran bu sözleşmeyi iptal ederek milletin feryadına 
kulak vermiş oldu.

“Kadın Cinayeti”, “Kadına Şiddet” İşin Maskesi, 
Kılıfı! 

Kadın cinayeti gibi kangrene dönüşen bir sorunun o 
ürpertici Pınar Gültekin cinayetinden sonra sosyal 
medyada gündeme oturması kaçınılmazdı elbette.
Konu, kadın tecavüzü, cinayeti ve şiddeti’ydi.
Nasıl tartışıldı peki bu konu?

Şöyle: “Eğer İstanbul Sözleşmesi iptal edilirse, bu 
cinayetler kontrolden çıkar, dolayısıyla Türkiye’nin 
İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması cinayettir!” denildi!
Konu, Pınar Gültekin cinayeti’ydi. Ama konuşulan, 
İstanbul Sözleşmesi’nin kadın cinayetinin önlenmesin-
de bir kurtarıcı olduğu iddiası!

Birincisi, İstanbul Sözleşmesi’nde kadın cinayetine, 

YORUM YORUM
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kadın şiddetine ilişkin çok şey var. Fakat bu yasa 
uygulamaya konulduğu zamandan bu yana kadına 
yönelik cinayet ve şiddet olaylarında azalma değil, 
artma hatta katlanma olmuş!

Demek ki, neymiş? İstanbul Sözleşmesi, kadına 
yönelik cinayet ve şiddet olaylarını azaltmamış aksine 
artırmış, üstelik de katlayarak artırmış!

Bütün rakamlar, veriler, kadına yönelik şiddet, tecavüz 
ve cinayet olaylarında İstanbul Sözleşmesi’nin 
uygulanmaya başlanmasından bu yana patlama 
olduğunu göstermesine rağmen birileri neden ısrarla 
İstanbul Sözleşmesi’ni ölümüne savunma ihtiyacı 
duyuyor peki?

İkinci dikkat çekeceğim nokta tam bu soruyla ilgili: 
İstanbul Sözleşmesi’nde kadına yönelik şiddet, cinayet, 
tecavüz sorunlarının hepsi maske, kılıf. Asıl dert 

“toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “cinsel yönelim tercihi” 
(madde 3) gibi kavramlarla sapkın eşcinsel ilişki 
biçimlerini yasayla meşrulaştırmak ve yasa yoluyla 
topluma dayatmak!

Zokayı yutmayalım lütfen!

İstanbul Sözleşmesi’nde şiddetle, nefretle karşı çıktığı-
mız yer burası işte: Birileri kadına cinayeti önleme kılıfı 
altında, bütün dünyada eşcinsel ilişki biçimlerini 
meşrulaştırma, dayatma ve yaygınlaştırma, dolayısıy-
la aile kurumunu çökertme amacı güdüyor!

Buna aslâ göz yumulamaz ve izin verilemez!

Devşirmeler, Batılı değerlerin sözcüsü, gözcüsü, 
lejyoneri olmuş, celladına âşık tasmalı çekirgeler, Batılı 
pagan sapkın hukuk normları üzerinden ülkeyi devşir-
meye çalışıyorlar!

Ama bu toplum, kendi değerlerinin ayaklar altına 
alınmasına izin vermeyecek! Bu sözleşme turnusol 
kâğıdı işlevi görecek! Kim bu ülkenin çocuğu, kim 
Batılıların lejyoneri, ortaya çıkacak!

Hukuk Emperyalizmi Ve İnsanın Ontolojik Olarak 
Aşağılanması

Bu sözleşmenin kadına yönelik şiddeti, cinayeti önledi-
ği iddiası, büyük bir aldatmacadır, maskedir, işin 
kılıfıdır!

İstanbul Sözleşmesi’nin asıl amacı, evlilik dışı cinsel 
ilişkileri, sapkın eşcinsel ilişki biçimlerini, eşcinsel evlilik-
leri, nikâhsız yaşamayı meşrûlaştırmak, hatta bütün 
bunları topluma yasayla dayatmaktır!

Meselâ çocuk, cinsiyet değiştirdiğinde ailesi buna 
karışamaz bu sözleşmeye göre; karışırsa suçlu olur, 
şikâyet üzerine hapsi boylar aile!

Aile düşmanı bir sözleşme bu!

Aile fertlerini potansiyel olarak birbirine düşman 
olarak konumlandıran dolayısıyla aileyi çökertmeyi 
amaçlayan bir sözleşme!

Sapkın eşcinsel ilişki biçimlerini yasayla meşrulaştıra-
rak ve topluma dayatmaya kalkışarak, aile kavramını 
ve kurumunu yerle bir etmek için icat edilmiş sinsi, 
aşağılık, insanı sadece hazlarının peşinde koşturan, 
yiyen, içen, çiftleşen bir varlık derekesine indirgeyerek 
ontolojik olarak aşağılayan bir sözleşme bu!

Bendeniz, küçük yaşta evliliklere karşıyım; hem de 
şiddetle! Fakat çeşitli meşrû sebeplerle, sözgelişi, 17 
yaşında evlenen biri, bu sözleşmeye göre, yasal olarak 
suçlu kabul edilip içeri atılırken, 14, 15 yaşındaki çocuk-
ların evlerde, şurda burda cinsel veya eşcinsel ilişkide 
bulunmaları özgürlük olarak kabul ediliyor!

Böyle buyuruyor Sözleşme!

Nedir bu? Hukuk emperyalizmidir bu! Uluslararası 
sözleşme denilerek emperyalistlerin ruhsuz, aşağılık, 
ontolojik olarak insanı aşağılayan değerlerini başka 
toplumlara, dünyaya dayatma girişimidir! Avrupa 
Birliği’nden yapılan açıklamada, Türkiye şiddetle 
eleştirilmiş o yüzden! Aşağılık adamlar! Terörist-sevici-
ler!

Bana hak hukuk öğretmeye, dayatmaya kalkışmadan 
önce, sen o teröristleri nasıl besliyorsun, hangi AB ülkesi 
o terör örgütlerini nasıl kullanıyor, onu araştırsana, 
ortaya çıkarsana, o ülkeleri ve o örgütleri kınasana önce!
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İstanbul Sözleşmesi, Avrupa’nın bana hukuk dayatma-
ya kalkışmasıdır!

Hukuk emperyalizmidir bu! Ve aslâ kabul edilemez! 
Boyun eğilemez! Buna boyun eğenler ya da sözcülüğü-
nü yapanlar, İstanbul Sözleşmesi feshedildi diye 
ortalığı velveleye verenler, “bedelini ağır ödeyeceksi-
niz,” diyerek kendi ülkesini tehdit edenler, Avrupa’dan 
fonlanan bilumum feminist, eşcinsel dernekler, onların 
lejyonerleri, “paralı askerleri”!

Hiçbir medeniyet, başka bir medeniyete; hiçbir 
toplum başka bir topluma kendi değerlerini dayata-
maz! Hele de bunu hukûkî yollarla yapamaz; yaparsa 
hukuku çıkarlarına âlet etmiş ve ayaklar altına almış 
olur!

Orada hukuk değil, güç konuşmuş olur!

Hukuk emperyalizmidir bunun adı!

Hiçbir toplum, kendi ailesinin yapısını başka toplumla-
rın değerleri üzerinden inşa etmez, edemez!
Saçma bir şey bu!
İstanbul Sözleşmesi örneğinde de görüldüğü üzere, 
Uluslararası Sözleşmeler, emperyalisttir! Emperyalist-
tir; çünkü bu sözleşmeler, hukukî metinler, hâkim 
güçlerin eseridir; hâkim güçlerin değerlerini eksene 
alır, çıkarlarını korur; kültürel, ekonomik ve siyasî 
hegemonya biçimlerini meşrûlaştırır, tahkim eder; o 
yüzden emperyalisttir!
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YORUM YORUM
Salih Remzi

    Avrupa Birliğini sistematik ve açık olarak kuran 

mimarın İmmanuel Kant olduğu söylenir. Onun 

“Ebedi Barış” fikrine dayandırılan tezleri, bugünkü 

bütünlük sağlamış Avrupa resmini ancak sonuçta 

oluşturabildi. Kant, “Ebedi barış” demesine rağmen 

Avrupa’nın onu anlaması için I. ve II. Dünya savaşında 

yaklaşık 55 milyon insanın ölmesi, milyonların sakat 

kalması, yüzlerce şehrin yıkılması gerekti. Lakin aynı 

Avrupa; evrensellik iddiasında olan “Ebedi Barış”ı, 

kendi bütünlüğüne yönelik ve yalnızca kendisi için 

geçerli olan bir şeye çevirerek; “kendi içimizde ebedi 

barış” şeklinde anladı. 

“Ebedi Barış”tan “Kendi içimizde Ebedi Barış”a:

Kant’ın insanlığın bir ülküsü ve özgürlüğü olarak 

söylediği “Ebedi Barış”ın, “kendi içimizde ebedi 

barış”a dönmesi, Avrupa’nın uyguladığı siyasal pratik-

lerden çok rahat çıkartılabilir ve bu siyasi pratiklere 

bakarak anlaşılabilir. Mesela; Fransızların daha yakın 

zamanda Cezayir’deki büyük katliamı, dünya savaşla-

rından çok sonra oldu. Hele hele Afrika’da sivil katliam-

ların baş aktörü olması, çoluk çocuk sokaklarda 

insanların katledilişleri, bir sinema sahnesi gibi tüm 

dünyaca izlendi. Kant’ın memleketi Almanya’nın 

dünyanın en önemli silah üreticisi bir devlet olması 

ayrıca “Ebedi Barış”ı sorgulatacak bir ironi oldu. Verile-

re göre; dünya üzerinde her 14 dakikada bir insan 

“Alman silahıyla” öldürülüyor. Bununla birlikte silah 

pazarını- endüstrisini elinde tutan ülkelerin Avrupa 

devletleri (ABD) olması, bunda başı çekmesi, diğer 

ülkelere savaş endüstrisinin mantığını dayatması, 

savaş ürünlerini hep kendi dışındaki ülkelerde kullan-

mak istemesi, ebedi barışı değil ebedi savaşı ortaya 

koydu. ‘Kendi içinde barış, dışarıya savaş ilkesi, iktidar 

kalmanın ve kendi bütünlüğünü korumanın esası gibi 

kabul edildi. Yine Avrupa’nın devamı ve en iyi temsilci-

si sayılan ABD, sadece 1970-75 yılları arasında Kamboç-

ya ve Doğu Tamil’de 2.5 Milyon insanın katledilmesin-

den sorumlu (Noam Chomsky; “Rızanın İmalatı”). 

İnsanların Gözünün içine bakarak Demokrasi getirmek 

(barış ve huzur) vaadiyle Irak’ta 1.5 Milyon insan 

katledildi. Demokrasiyi tankla tüfekle getirmek, 

normalleştirilmeye çalışıldı.

Bu katliam listelerini uzattıkça uzatmak mümkün 

fakat hepsinde “Ebedi Barış”ın ne hale geldiğini, nasıl 

şekil değiştirdiğini görmek zor değil. Madem durum 

bu, o halde Kant nerde yanıldı? Savaş kaçınılmaz bir 

şey ise “Ebedi Barış”tan söz etmek, başlı başına bir 

aptallık olmaz mı? Yoksa Kant yalnızca Avrupa’yı mı 

kastetmişti? Yani tek yönlü geçerliliğe sahip bir şeyi mi 

ileri sürmüştü? Kendi kıtasını güçlü yapacak bir barışın 

yolunu mu açmıştı?

Barışın mı yoksa savaşın mı daha kalıcı, geçerli ve 

değişmez olduğu nerden bilinir? Bu ve benzer bir soru, 

tüm diğer sorulardan daha derinde duruyor. Bu 

soruya verilecek cevap, bugün Avrupa’yı güçlü yapan 

şeyin de bir anlamda cevabı olacak (F.Nietzsche’nin 

modern dünyanın hastalığı dediği “Güç İstenci”nin 

değişmeyen bir arzu olduğunu varsayarak).

Öncelikle askeri tarih ve devletlerin güvenlik politikala-

rı açısından öne sürülen tezlerin iyice irdelenmesi 

gerek. İnsanlara adeta dayatılan tezlerin tamamında 

savaş; hem insanların hem de devletlerin kaçınılmaz 

hatta normal bir olgusu kabul edilir, normalleştirilme-

ye çalışılır ve savaşın meşruluğu için binbir dereden su 

getirilip insanlarda bir inanca dönüştürülür (Carl von 

Clausewitz; “Savaş Üzerine” ) Mesela; Osmanlının Batı 

karşısında yenilmesinin en önemli faktörü, savaşa 

bağlanır. Dolayısıyla sadece savaş, Batı’nın güçlü ve 

üstün olmasının biricik yolu sayılır. Bu meşhur görüş, 

kısmen doğru olmakla birlikte eksiktir. Zira oldukça 

merkezi bir şeyi gözden kaçırır. Üstünlüğü-gücü 

sağlayan şey; savaşın kendisi değil, üretilen savaş 

endüstrisidir. Modern bilim ve teknolojinin savaş 

zekası ve endüstrisinin çocuğu olması, savaşı normal-

leştirip haklılaştıranlara başka bir skandal gerekçe 

sunar. Savaş güçlü olmanın yeri olabilir ama güçlü 

kalmanın yeri başkadır. Güçlü olmak ile güçlü kalmak 

sanıldığının aksine birbirine zıt ilerler. Mesela; Moğol-

lar güçlü oldular fakat işgal ettikleri yerlerde insanlara 

ölümden yıkımdan başka bir şey sunamadıkları için 

silinip gittiler. Bütün ülkeler alınsa bile alınan ülkelerde 

ilk yapılan şey, Starbucks açmak,…vb ise güçlü olmak-

tan değil güçlü kalmaktan söz edilebilir. Hele hele 

modern dönemde savaşın anlamı ve yöntemi de 

değişmişken, onu dört elle sarılması gereken bir 

çözüm görmek, savaş sonrası güçlü kalanı hesaba hiç 

katmamak demektir.  

Güvenlik politikalarının tezlerine baktığımızda ise; 

ortaya çıkan veriler, nerdeyse insanlara Dini bir inanç-i-

tikad gibi sunulan iddiaların tam tersini gösteriyor. Bu 

verilerden başlıcası şunlardır:  

Son yüzyılda Devlete karşı silah kullanıp diz çökerten 

herhangi bir silahlı örgüt-yapı yok fakat şiddete ve 

savaşa dayanarak kendi ve komşu devletlerle olan 

meselelerini çözebilen bir Devlet de yok. Özellikle 

bölgemizde bütünlük adına yapılan tüm savaşlar, 

daha çok parçalanma; bağımsızlık- özgürlük adına 

yapılan tüm şiddet biçimleri daha fazla (savaş teknolo-

jisi ürünü dahil) bağımlılığa yol açtı. İktidar adına 

yapılanlar, iktidarlığın egemenliğini tehdit eder hale 

geldi. Bunlar verilerin sunduğu ilginç göstergelerden. 

Kısacası; bölge ülkeleri neye karşı savaşmışsa, ona 
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karşı yenilmiş ve tam tersi sonuçlarla karşılaşmıştır. 

“Ebedi Barış”ın Hüzünlü Hikâyesi:

“Ebedi Barış”ı ortaya çıkaran şeyin altında korkunç 

ebedi bir huzursuzluk yatar. Kant’ın kendi yaşamında 

bulabileceğimiz bir huzursuzluktur bu. Kant, çok fakir 

bir ailenin çocuğu. Annesi küçük yaşta ölmüş. Babası 

bir Eğerci. Her zaman ona şakayla karışık “kemerleri 

biraz daha sıkalım!” dermiş. Evde üç öğün yemek 

olmadığı için yatılı okula gitmek zorunda. Babası 

öldüğünde çok genç yaşta. Kız kardeşleri var, birisi çok 

küçük yetimhaneye veriliyor. Diğer kardeşleri fakirlik-

ten uzak şehirlere hizmetçiliğe yollanıyor. Kant, kız 

kardeşlerini bir daha asla görmüyor hatta onlardan 

kaçıyor fakat sevmediği nefret ettiği için değil. Bilakis 

en küçük kardeşini çok seviyor “bari orada sıcak bir 

yuva ve yemek bulur!” ümidiyle avunuyor.

Hayatı boyunca ortalama insanın giydiği elbiselere 

sahip olamayan (hayatının sonlarında değişir) Kant, 

kısa ve fiziksel arızası yüzünden üniversitede öğrencile-

rin sürekli aşağılamaları alaylarıyla karşılaşır. Dersleri-

ni kürsünün arkasından verir ve bu alay etmelerden 

hayatı boyunca kurtulamaz. 

Kant başta bireysel-psikolojik olarak, sosyal-ekono-

mik-siyasi,..vb savaşmak için onca sebep varken daha 

zor olanı seçer ve önünde insanlara sunmaya “Ebedi 

Barış” ve kavramaya çalıştığı bir  dünya bulur. Böylelik-

le Gerilim ve çatışma alanları üzerinden dünyayı 

okuyanlara karşı da tokat gibi bir cevap vermiş olur. 

Bu durum, savaş yanlılarının temel iddialarına karşılık 

olmakla birlikte “Ebedi barışın” dönüşüme uğratılması-

nı da ayrıca sorgulatır. 

Şayet insanın kendi kendine yeten aydınlanması, 

rasyonalitesi ile paradoksal olarak “Ebedi barışı” zaten 

yıkacağı/yıktığı söylenirse; sonuçları itibariyle bakınca, 

doğru görülebilir (Frankfurt Okulunun bu konuda 

tezleri daha ikna edicidir).  20 yüzyılın rasyonel “bir 

şiddet çağı” olması, gücün; bir taraftan bilim ve tekno-

lojinin devletler eliyle örgütlü şiddete diğer yandan 

biricik kişisel arzuya (hırsa, hedefe) çevrilmesi, olası 

sonuçlardandı. Bu tür sonuçlar, herhalde Kant’ın da 

pek istemeyeceği şeylerdi: Tabii ki; iyi olanı herkes için 

dileyen ve düşünen Kant, Avrupa’nın bu sapıkça çelişki-

lerinden rahatsız duyardı. Fransız Devrimi’nin şiddet 

içeren yönlerine daha o zamanlar sıcak bakmamıştı 

fakat başta Avrupa olmak üzere diğer devletlerin onu 

anlarken verdiği cevaplar, tepkiler, girdiği kalıplar-şekil-

ler, çok da salt uydurma kurgu ya da spekülasyon 

olarak değerlendirilemez. Bu karmaşık yapı içinde 

Kant, Aydınlanmayla birlikte şiddetin adeta rasyonel 

kurucusu gibi işlevsel bir mekanizmaya dönüştürül-

müştür. Ne olursa olsun ,bunca “bilinmez” denklem 

içinde, Avrupa’ya “helal” olan “Ebedi barışın” onun 

dışındakilere “haram” kılınması, kabul edilemez bir 

olgudur. İşin ilginç taraflarından biri; her şeye rahatlık-

la takla attıran Batı’nın “Ebedi barışı” kendi için sabit, 

değişmez kılması, kendi dışındakilere ise “Ebedi savaşı” 

kaçınılmaz, doğal bir kader gibi sunmasıdır. 
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    Avrupa Birliğini sistematik ve açık olarak kuran 

mimarın İmmanuel Kant olduğu söylenir. Onun 

“Ebedi Barış” fikrine dayandırılan tezleri, bugünkü 

bütünlük sağlamış Avrupa resmini ancak sonuçta 

oluşturabildi. Kant, “Ebedi barış” demesine rağmen 

Avrupa’nın onu anlaması için I. ve II. Dünya savaşında 

yaklaşık 55 milyon insanın ölmesi, milyonların sakat 

kalması, yüzlerce şehrin yıkılması gerekti. Lakin aynı 

Avrupa; evrensellik iddiasında olan “Ebedi Barış”ı, 

kendi bütünlüğüne yönelik ve yalnızca kendisi için 

geçerli olan bir şeye çevirerek; “kendi içimizde ebedi 

barış” şeklinde anladı. 

“Ebedi Barış”tan “Kendi içimizde Ebedi Barış”a:
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söylediği “Ebedi Barış”ın, “kendi içimizde ebedi 

barış”a dönmesi, Avrupa’nın uyguladığı siyasal pratik-

lerden çok rahat çıkartılabilir ve bu siyasi pratiklere 

bakarak anlaşılabilir. Mesela; Fransızların daha yakın 

zamanda Cezayir’deki büyük katliamı, dünya savaşla-

rından çok sonra oldu. Hele hele Afrika’da sivil katliam-

ların baş aktörü olması, çoluk çocuk sokaklarda 

insanların katledilişleri, bir sinema sahnesi gibi tüm 

dünyaca izlendi. Kant’ın memleketi Almanya’nın 

dünyanın en önemli silah üreticisi bir devlet olması 

ayrıca “Ebedi Barış”ı sorgulatacak bir ironi oldu. Verile-

re göre; dünya üzerinde her 14 dakikada bir insan 

“Alman silahıyla” öldürülüyor. Bununla birlikte silah 

pazarını- endüstrisini elinde tutan ülkelerin Avrupa 

devletleri (ABD) olması, bunda başı çekmesi, diğer 

ülkelere savaş endüstrisinin mantığını dayatması, 

savaş ürünlerini hep kendi dışındaki ülkelerde kullan-

mak istemesi, ebedi barışı değil ebedi savaşı ortaya 

koydu. ‘Kendi içinde barış, dışarıya savaş ilkesi, iktidar 

kalmanın ve kendi bütünlüğünü korumanın esası gibi 

kabul edildi. Yine Avrupa’nın devamı ve en iyi temsilci-

si sayılan ABD, sadece 1970-75 yılları arasında Kamboç-

ya ve Doğu Tamil’de 2.5 Milyon insanın katledilmesin-

den sorumlu (Noam Chomsky; “Rızanın İmalatı”). 

İnsanların Gözünün içine bakarak Demokrasi getirmek 

(barış ve huzur) vaadiyle Irak’ta 1.5 Milyon insan 

katledildi. Demokrasiyi tankla tüfekle getirmek, 

normalleştirilmeye çalışıldı.

Bu katliam listelerini uzattıkça uzatmak mümkün 

fakat hepsinde “Ebedi Barış”ın ne hale geldiğini, nasıl 

şekil değiştirdiğini görmek zor değil. Madem durum 

bu, o halde Kant nerde yanıldı? Savaş kaçınılmaz bir 

şey ise “Ebedi Barış”tan söz etmek, başlı başına bir 

aptallık olmaz mı? Yoksa Kant yalnızca Avrupa’yı mı 

kastetmişti? Yani tek yönlü geçerliliğe sahip bir şeyi mi 

ileri sürmüştü? Kendi kıtasını güçlü yapacak bir barışın 

yolunu mu açmıştı?

Barışın mı yoksa savaşın mı daha kalıcı, geçerli ve 

değişmez olduğu nerden bilinir? Bu ve benzer bir soru, 

tüm diğer sorulardan daha derinde duruyor. Bu 

soruya verilecek cevap, bugün Avrupa’yı güçlü yapan 

şeyin de bir anlamda cevabı olacak (F.Nietzsche’nin 

modern dünyanın hastalığı dediği “Güç İstenci”nin 

değişmeyen bir arzu olduğunu varsayarak).

Öncelikle askeri tarih ve devletlerin güvenlik politikala-

rı açısından öne sürülen tezlerin iyice irdelenmesi 

gerek. İnsanlara adeta dayatılan tezlerin tamamında 

savaş; hem insanların hem de devletlerin kaçınılmaz 

hatta normal bir olgusu kabul edilir, normalleştirilme-

ye çalışılır ve savaşın meşruluğu için binbir dereden su 

getirilip insanlarda bir inanca dönüştürülür (Carl von 

Clausewitz; “Savaş Üzerine” ) Mesela; Osmanlının Batı 

karşısında yenilmesinin en önemli faktörü, savaşa 

bağlanır. Dolayısıyla sadece savaş, Batı’nın güçlü ve 

üstün olmasının biricik yolu sayılır. Bu meşhur görüş, 

kısmen doğru olmakla birlikte eksiktir. Zira oldukça 

merkezi bir şeyi gözden kaçırır. Üstünlüğü-gücü 

sağlayan şey; savaşın kendisi değil, üretilen savaş 

endüstrisidir. Modern bilim ve teknolojinin savaş 

zekası ve endüstrisinin çocuğu olması, savaşı normal-

leştirip haklılaştıranlara başka bir skandal gerekçe 

sunar. Savaş güçlü olmanın yeri olabilir ama güçlü 

kalmanın yeri başkadır. Güçlü olmak ile güçlü kalmak 

sanıldığının aksine birbirine zıt ilerler. Mesela; Moğol-

lar güçlü oldular fakat işgal ettikleri yerlerde insanlara 

ölümden yıkımdan başka bir şey sunamadıkları için 

silinip gittiler. Bütün ülkeler alınsa bile alınan ülkelerde 

ilk yapılan şey, Starbucks açmak,…vb ise güçlü olmak-

tan değil güçlü kalmaktan söz edilebilir. Hele hele 

modern dönemde savaşın anlamı ve yöntemi de 

değişmişken, onu dört elle sarılması gereken bir 

çözüm görmek, savaş sonrası güçlü kalanı hesaba hiç 

katmamak demektir.  

Güvenlik politikalarının tezlerine baktığımızda ise; 

ortaya çıkan veriler, nerdeyse insanlara Dini bir inanç-i-

tikad gibi sunulan iddiaların tam tersini gösteriyor. Bu 

verilerden başlıcası şunlardır:  

Son yüzyılda Devlete karşı silah kullanıp diz çökerten 

herhangi bir silahlı örgüt-yapı yok fakat şiddete ve 

savaşa dayanarak kendi ve komşu devletlerle olan 

meselelerini çözebilen bir Devlet de yok. Özellikle 

bölgemizde bütünlük adına yapılan tüm savaşlar, 

daha çok parçalanma; bağımsızlık- özgürlük adına 

yapılan tüm şiddet biçimleri daha fazla (savaş teknolo-

jisi ürünü dahil) bağımlılığa yol açtı. İktidar adına 

yapılanlar, iktidarlığın egemenliğini tehdit eder hale 

geldi. Bunlar verilerin sunduğu ilginç göstergelerden. 

Kısacası; bölge ülkeleri neye karşı savaşmışsa, ona 
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karşı yenilmiş ve tam tersi sonuçlarla karşılaşmıştır. 

“Ebedi Barış”ın Hüzünlü Hikâyesi:

“Ebedi Barış”ı ortaya çıkaran şeyin altında korkunç 

ebedi bir huzursuzluk yatar. Kant’ın kendi yaşamında 

bulabileceğimiz bir huzursuzluktur bu. Kant, çok fakir 

bir ailenin çocuğu. Annesi küçük yaşta ölmüş. Babası 

bir Eğerci. Her zaman ona şakayla karışık “kemerleri 

biraz daha sıkalım!” dermiş. Evde üç öğün yemek 

olmadığı için yatılı okula gitmek zorunda. Babası 

öldüğünde çok genç yaşta. Kız kardeşleri var, birisi çok 

küçük yetimhaneye veriliyor. Diğer kardeşleri fakirlik-

ten uzak şehirlere hizmetçiliğe yollanıyor. Kant, kız 

kardeşlerini bir daha asla görmüyor hatta onlardan 

kaçıyor fakat sevmediği nefret ettiği için değil. Bilakis 

en küçük kardeşini çok seviyor “bari orada sıcak bir 

yuva ve yemek bulur!” ümidiyle avunuyor.

Hayatı boyunca ortalama insanın giydiği elbiselere 

sahip olamayan (hayatının sonlarında değişir) Kant, 

kısa ve fiziksel arızası yüzünden üniversitede öğrencile-

rin sürekli aşağılamaları alaylarıyla karşılaşır. Dersleri-

ni kürsünün arkasından verir ve bu alay etmelerden 

hayatı boyunca kurtulamaz. 

Kant başta bireysel-psikolojik olarak, sosyal-ekono-

mik-siyasi,..vb savaşmak için onca sebep varken daha 

zor olanı seçer ve önünde insanlara sunmaya “Ebedi 

Barış” ve kavramaya çalıştığı bir  dünya bulur. Böylelik-

le Gerilim ve çatışma alanları üzerinden dünyayı 

okuyanlara karşı da tokat gibi bir cevap vermiş olur. 

Bu durum, savaş yanlılarının temel iddialarına karşılık 

olmakla birlikte “Ebedi barışın” dönüşüme uğratılması-

nı da ayrıca sorgulatır. 

Şayet insanın kendi kendine yeten aydınlanması, 

rasyonalitesi ile paradoksal olarak “Ebedi barışı” zaten 

yıkacağı/yıktığı söylenirse; sonuçları itibariyle bakınca, 

doğru görülebilir (Frankfurt Okulunun bu konuda 

tezleri daha ikna edicidir).  20 yüzyılın rasyonel “bir 

şiddet çağı” olması, gücün; bir taraftan bilim ve tekno-

lojinin devletler eliyle örgütlü şiddete diğer yandan 

biricik kişisel arzuya (hırsa, hedefe) çevrilmesi, olası 

sonuçlardandı. Bu tür sonuçlar, herhalde Kant’ın da 

pek istemeyeceği şeylerdi: Tabii ki; iyi olanı herkes için 

dileyen ve düşünen Kant, Avrupa’nın bu sapıkça çelişki-

lerinden rahatsız duyardı. Fransız Devrimi’nin şiddet 

içeren yönlerine daha o zamanlar sıcak bakmamıştı 

fakat başta Avrupa olmak üzere diğer devletlerin onu 

anlarken verdiği cevaplar, tepkiler, girdiği kalıplar-şekil-

ler, çok da salt uydurma kurgu ya da spekülasyon 

olarak değerlendirilemez. Bu karmaşık yapı içinde 

Kant, Aydınlanmayla birlikte şiddetin adeta rasyonel 

kurucusu gibi işlevsel bir mekanizmaya dönüştürül-

müştür. Ne olursa olsun ,bunca “bilinmez” denklem 

içinde, Avrupa’ya “helal” olan “Ebedi barışın” onun 

dışındakilere “haram” kılınması, kabul edilemez bir 

olgudur. İşin ilginç taraflarından biri; her şeye rahatlık-

la takla attıran Batı’nın “Ebedi barışı” kendi için sabit, 

değişmez kılması, kendi dışındakilere ise “Ebedi savaşı” 

kaçınılmaz, doğal bir kader gibi sunmasıdır. 
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sayısı bu kadar fazla olunca, muhtemelen o kitapların 

içindeki mühim eserler de “arada kaynıyor” ve tek 

baskıyla az sayıda okurla buluşuyordur. Örneğin siz 

“roman kuramı” ile alâkalı Türkçe bir kitap okumak 

istiyorsanız sizi birkaç tane çeviri eser bekliyor. Ian 

Watt’ın Romanın Yükselişi veya Ralph Fox’un Roman ve 

Halk’ı Türkçeye tercüme edilmiş. Keza E. M. Forster’ın 

Roman Sanatı isimli eseri de dilimize kazandırılmış. 

Fakat siz Türkçe yazılmış bir kitap arıyorsanız çok daha 

sınırlı bir alanda hareket etmek mecburiyetindesiniz. 

Burada Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ve Cumhuriyet 

Türkiyesindeki romanlar hakkında yazılan kitapları kast 

etmiyorum elbette. O konuda sayı bir miktar daha 

artıyor. Fakat bir tür olarak “Roman” hakkında kapsamlı 

bir okuma yapmak istiyorsanız Türkçe yazılmış telif 

eserler muhtemelen size yetmeyecek. Aynı şey elbette 

başka alanlar için de söylenebilir, hatta belki alanlar 

listesi genişledikçe telif eser oranı da azalacaktır. 

Örneğin on dokuzuncu asra dair en nitelikli eserleri 

şairlerimizin yayınladıklarına oranlarsak yabancı şairler-

den yapılan tercümeler çok daha azdır.

Fakat şiir alanındaki bu bereketi telif eserler söz konusu 

olduğunda pek göremiyoruz. Şiirler çok fazla çeviriler 

üzerinden yayınlanmıyor dedik, fakat aynı şeyin tam 

tersi telifler için geçerli. Çok fazla çeviri kitap var ve her 

sene bu sayı sanki daha da artıyor. Burada bir miktar 

durup çeviri kitapların nasıl bir neşriyat politikasının 

neticesi olduğu, ortada planlı bir yayıncılık olup olmadı-

ğı üzerine düşünmek yerinde olacaktır. Öncelikle çoğu 

yayınevinin planlı bir yayın politikası var mı bunu bilmek 

adeta imkânsız. Örneğin aynı yayınevi on dokuzuncu 

yüzyıldan bir felsefe kitabını, on sekizinci yüzyıldan bir 

romanı çevirtiyor. Fakat sanıyorum çoğu zaman bu 

yayınlar başı sonu düşünülmüş bir politikaya istinat 

etmiyor. “Felsefe Dizisi” demek de kendi içinde çok fazla 

bir anlam ihtiva etmiyor. Üstelik bazen yabancı bir 

yazarın bir önceki kitabının devamı niteliğindeki bir 

         Türkiye entelektüel hayatına şairlerin yön verdiği bir 

ülke. En akılda kalıcı siyasî tenkidlerden birinin yazarı 

Namık Kemal, mütebahhir bir entelektüel olsa da 

şiirleriyle son derece temayüz etmiş bir Osmanlı münev-

veri. Kendisinin “Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u 

selâmetten/Çekildik izzat ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten” 

diye başlayan “Hürriyet Kasidesi” manzum eseri birçok 

kişilerin okuduğu, kulağa son derece hoş gelen bir 

eserdir ve bir anlamda manifestodur da. “Hürriyet 

Kasidesi” on dokuzuncu asra dair mühim bir tablo sunar  

ve biz bu tabloyu bir şairin kaleminden okuruz. Namık 

Kemal bu mevkideki yegâne isim değildir; başka bazı 

isimler de verilebilir elbette. Şair Eşref, Ziya Paşa gibi 

isimler, kendilerinden önceki asırlardaki şairlerden çok 

daha toplumsal ve siyasî manzumeler kaleme alırlar. 

Batı’da on dokuzuncu asır roman çağıdır. Esasında on 

sekizinci asırda yükselişe geçen roman, bir yüzyıl sonra 

çok daha farklı bir forma bürünür. Bizde ise aynı vazifeyi 

şiirin gördüğünü söyleyebiliriz. Yüzyılın ilerleyen dönem-
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lerinde büyük siyasî eleştiriler getiren Mehmet Akif de 

tenkidlerini şiir üzerinden gerçekleştirir.

Şairlerimizin bu rolü sadece Osmanlı İmparatorluğu ile 

sınırlı olmadı. Cumhuriyet döneminde de şairler kanaat 

önderliği rolünü devam ettirdi. (Bugün de devam 

ettirmektedir.) İslâm iktisadı çalışmalarımızın öncüsü bir 

şairimizdir, geçtiğimiz yüzyılın önemli bir diliminde 

gençliğe yön veren en önemli bir isim yine şairler arasın-

dan çıktı ve o şairimiz felsefeden Osmanlı tarihine, 

ilmihal kitabından siyere birçok alanda eserler kaleme 

aldı. Diğer ülkelerin bu konudaki ahvali nasıldır incelen-

meye değer, fakat bizdeki sanıyorum daha çok değer 

incelemeye. Elbette bu yazının sınırları böylesi bir 

konuyu ele almaya yetmez. Çok daha yapısal tahlillerin 

konusu olabilir bu mesele. Fakat terâzinin ağır gelen 

kefesi şiir olunca bir diğer kefe çok havada kalıyor, oraya 

konan ağırlık çok yetersiz oluyor. Türkiye neşriyat 

piyasasında şiir çevirilerine fazla denk gelmiyoruz. Yerli 

kitap tercüme ediliyor, fakat o birinci kitap henüz 

tercüme edilmemiş olabiliyor. Tabi burada bir hız da söz 

konusu. Birçok kitap adeta bir an önce tercüme edilmek 

isteniyor ve bu da editöryal süreçlerin fazlasıyla savsak-

lanması anlamına geliyor. Dolayısıyla siz yazım yanlışla-

rıyla, atlanan satırlarla, yanlış isim yazımlarıyla (“Marx” 

yerine “Marks” gibi) dolu bir kitap okuyorsunuz. (Özellik-

le bu son dediğim bizzat kendi yaşadığım, okuduğumda 

denk geldiğim bir durum. Yazar okuduğumuz kitabın bir 

devam niteliğinde olduğunu yazmış, fakat ilk kitap ben 

okuduğumda Türkçede o zaman yoktu ve aradan birkaç 

sene geçmiş olmasına rağmen hâlâ yok.)

Yazının bir diğer konusuna dönecek olursak, şiir yazıyo-

ruz ama telif eser kaleme almıyoruz. Onun hazır yazılmı-

şını Türkçeye kazandırmak daha kolayımıza geliyor. Hâl 

böyle olunca da her sene ilgili ilgisiz birçok kitap Türkçe-

ye tercüme ettiriliyor ve bu kitapların büyük bir kısmı da 

ikinci baskıyı dahî yapmıyor. Tercüme edilen kitapların 

tercüme olarak okuyoruz. Hobsbawm’ın konuyla alâkalı 

kitaplarına yetişen veya (bırakın alternatif bir okuma 

sunmayı) yeni kaynaklar ortaya koyan kaç tane telif 

eserimiz var? 

Sonuç olarak telif konusunda büyük bir açığımızın 

olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun nesirle kurdu-

ğumuz ilişki ile bir bağı olabilir. Nesir düşüncesine Batı 

dünyasından daha uzak bir medeniyetiz. Bir diğer 

sebebin de şiir ile kurduğumuz yakın ilişki olduğunu 

söyleyebiliriz. Tabi bir de yabancı bir Batı lisanını 

bilmenin hâlâ “sınıf atlamayı sağlayan” bir vasıf olduğu 

da gerçek. Hâl böyle olunca da lisanımıza alâkalı 

alâkasız birçok kitap tercüme ediliyor ve Türkçe okurlar 

yayınevlerinin tercihlerine ve mütercimlerin ihtimamına 

kalmaya devam ediyor.
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sayısı bu kadar fazla olunca, muhtemelen o kitapların 

içindeki mühim eserler de “arada kaynıyor” ve tek 

baskıyla az sayıda okurla buluşuyordur. Örneğin siz 

“roman kuramı” ile alâkalı Türkçe bir kitap okumak 

istiyorsanız sizi birkaç tane çeviri eser bekliyor. Ian 

Watt’ın Romanın Yükselişi veya Ralph Fox’un Roman ve 

Halk’ı Türkçeye tercüme edilmiş. Keza E. M. Forster’ın 

Roman Sanatı isimli eseri de dilimize kazandırılmış. 

Fakat siz Türkçe yazılmış bir kitap arıyorsanız çok daha 

sınırlı bir alanda hareket etmek mecburiyetindesiniz. 

Burada Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ve Cumhuriyet 

Türkiyesindeki romanlar hakkında yazılan kitapları kast 

etmiyorum elbette. O konuda sayı bir miktar daha 

artıyor. Fakat bir tür olarak “Roman” hakkında kapsamlı 

bir okuma yapmak istiyorsanız Türkçe yazılmış telif 

eserler muhtemelen size yetmeyecek. Aynı şey elbette 

başka alanlar için de söylenebilir, hatta belki alanlar 

listesi genişledikçe telif eser oranı da azalacaktır. 

Örneğin on dokuzuncu asra dair en nitelikli eserleri 

şairlerimizin yayınladıklarına oranlarsak yabancı şairler-

den yapılan tercümeler çok daha azdır.

Fakat şiir alanındaki bu bereketi telif eserler söz konusu 

olduğunda pek göremiyoruz. Şiirler çok fazla çeviriler 

üzerinden yayınlanmıyor dedik, fakat aynı şeyin tam 

tersi telifler için geçerli. Çok fazla çeviri kitap var ve her 

sene bu sayı sanki daha da artıyor. Burada bir miktar 

durup çeviri kitapların nasıl bir neşriyat politikasının 

neticesi olduğu, ortada planlı bir yayıncılık olup olmadı-

ğı üzerine düşünmek yerinde olacaktır. Öncelikle çoğu 

yayınevinin planlı bir yayın politikası var mı bunu bilmek 

adeta imkânsız. Örneğin aynı yayınevi on dokuzuncu 

yüzyıldan bir felsefe kitabını, on sekizinci yüzyıldan bir 

romanı çevirtiyor. Fakat sanıyorum çoğu zaman bu 

yayınlar başı sonu düşünülmüş bir politikaya istinat 

etmiyor. “Felsefe Dizisi” demek de kendi içinde çok fazla 

bir anlam ihtiva etmiyor. Üstelik bazen yabancı bir 

yazarın bir önceki kitabının devamı niteliğindeki bir 

         Türkiye entelektüel hayatına şairlerin yön verdiği bir 

ülke. En akılda kalıcı siyasî tenkidlerden birinin yazarı 

Namık Kemal, mütebahhir bir entelektüel olsa da 

şiirleriyle son derece temayüz etmiş bir Osmanlı münev-

veri. Kendisinin “Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u 

selâmetten/Çekildik izzat ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten” 

diye başlayan “Hürriyet Kasidesi” manzum eseri birçok 

kişilerin okuduğu, kulağa son derece hoş gelen bir 

eserdir ve bir anlamda manifestodur da. “Hürriyet 

Kasidesi” on dokuzuncu asra dair mühim bir tablo sunar  

ve biz bu tabloyu bir şairin kaleminden okuruz. Namık 

Kemal bu mevkideki yegâne isim değildir; başka bazı 

isimler de verilebilir elbette. Şair Eşref, Ziya Paşa gibi 

isimler, kendilerinden önceki asırlardaki şairlerden çok 

daha toplumsal ve siyasî manzumeler kaleme alırlar. 

Batı’da on dokuzuncu asır roman çağıdır. Esasında on 

sekizinci asırda yükselişe geçen roman, bir yüzyıl sonra 

çok daha farklı bir forma bürünür. Bizde ise aynı vazifeyi 

şiirin gördüğünü söyleyebiliriz. Yüzyılın ilerleyen dönem-
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lerinde büyük siyasî eleştiriler getiren Mehmet Akif de 

tenkidlerini şiir üzerinden gerçekleştirir.

Şairlerimizin bu rolü sadece Osmanlı İmparatorluğu ile 

sınırlı olmadı. Cumhuriyet döneminde de şairler kanaat 

önderliği rolünü devam ettirdi. (Bugün de devam 

ettirmektedir.) İslâm iktisadı çalışmalarımızın öncüsü bir 

şairimizdir, geçtiğimiz yüzyılın önemli bir diliminde 

gençliğe yön veren en önemli bir isim yine şairler arasın-

dan çıktı ve o şairimiz felsefeden Osmanlı tarihine, 

ilmihal kitabından siyere birçok alanda eserler kaleme 

aldı. Diğer ülkelerin bu konudaki ahvali nasıldır incelen-

meye değer, fakat bizdeki sanıyorum daha çok değer 

incelemeye. Elbette bu yazının sınırları böylesi bir 

konuyu ele almaya yetmez. Çok daha yapısal tahlillerin 

konusu olabilir bu mesele. Fakat terâzinin ağır gelen 

kefesi şiir olunca bir diğer kefe çok havada kalıyor, oraya 

konan ağırlık çok yetersiz oluyor. Türkiye neşriyat 

piyasasında şiir çevirilerine fazla denk gelmiyoruz. Yerli 

kitap tercüme ediliyor, fakat o birinci kitap henüz 

tercüme edilmemiş olabiliyor. Tabi burada bir hız da söz 

konusu. Birçok kitap adeta bir an önce tercüme edilmek 

isteniyor ve bu da editöryal süreçlerin fazlasıyla savsak-

lanması anlamına geliyor. Dolayısıyla siz yazım yanlışla-

rıyla, atlanan satırlarla, yanlış isim yazımlarıyla (“Marx” 

yerine “Marks” gibi) dolu bir kitap okuyorsunuz. (Özellik-

le bu son dediğim bizzat kendi yaşadığım, okuduğumda 

denk geldiğim bir durum. Yazar okuduğumuz kitabın bir 

devam niteliğinde olduğunu yazmış, fakat ilk kitap ben 

okuduğumda Türkçede o zaman yoktu ve aradan birkaç 

sene geçmiş olmasına rağmen hâlâ yok.)

Yazının bir diğer konusuna dönecek olursak, şiir yazıyo-

ruz ama telif eser kaleme almıyoruz. Onun hazır yazılmı-

şını Türkçeye kazandırmak daha kolayımıza geliyor. Hâl 

böyle olunca da her sene ilgili ilgisiz birçok kitap Türkçe-

ye tercüme ettiriliyor ve bu kitapların büyük bir kısmı da 

ikinci baskıyı dahî yapmıyor. Tercüme edilen kitapların 

tercüme olarak okuyoruz. Hobsbawm’ın konuyla alâkalı 

kitaplarına yetişen veya (bırakın alternatif bir okuma 

sunmayı) yeni kaynaklar ortaya koyan kaç tane telif 

eserimiz var? 

Sonuç olarak telif konusunda büyük bir açığımızın 

olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun nesirle kurdu-

ğumuz ilişki ile bir bağı olabilir. Nesir düşüncesine Batı 

dünyasından daha uzak bir medeniyetiz. Bir diğer 

sebebin de şiir ile kurduğumuz yakın ilişki olduğunu 

söyleyebiliriz. Tabi bir de yabancı bir Batı lisanını 

bilmenin hâlâ “sınıf atlamayı sağlayan” bir vasıf olduğu 

da gerçek. Hâl böyle olunca da lisanımıza alâkalı 

alâkasız birçok kitap tercüme ediliyor ve Türkçe okurlar 

yayınevlerinin tercihlerine ve mütercimlerin ihtimamına 

kalmaya devam ediyor.
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taraftan da sinemanın çağımızdaki etkisine değinir. 

Artık sinema tayin edici role bürünmüştür.

Romanda kahramanımız sürekli kendi iç aleminde bir 

çatışma durumundadır. Daimî surette kendi içinde 

konuşur. Ancak konuştuklarını ya da düşündüklerini 

ifade etme cesareti kendinde yoktur. Bu minvalde 

olmak istediği kişiliği yani egoyu ortaya çıkarır. 

İbrahim Coşkun, kahramanımızın olmak istediği kişi 

yani gölgesidir. Hayatın realitesi ile ilgili konularda 

adeta kahramanımızın mürşidi olur. Yazarımız burada 

şöyle bir bağlam kurar: Asıl benliği elde ettiği ilmi 

birikimi egosuna aktaracak böylelikle nazarî olanla 

amelî olan yekdiğerini tamamlayacaktır. Nazarî 

birikim kendinde mevcutken amelî tecrübe gölgesi/-

mürşidi olan İbrahim Coşkun karakterinde mevcuttur.

İd’i temsil eden kahramanımız her ne kadar nazarî bilgi 

     Aklın ihaneti… Aydınlanma döneminden itibaren 

tanrısal bir mertebeye konulmaya çalışılan akla bir 

eleştiri. Vahiyden soyutlanmış aklın insanı tehlikelere 

ilka edeceğinin bir vurgusu.   

Rus müellif Tolstoy şöyle der: “Tüm muhteşem hikâye-

ler iki şekilde başlar; ya bir insan yolculuğa çıkar ya da 

şehre bir yabancı gelir.” Hikayemiz de bu minvalde 

kahramanımızın yolculuğa çıkmasıyla başlar. Eyüp için 

bu yolculuk aslında bir “sürgün”dür. Zira onun için 

korunaklı ve güvenli bir yer olan evinden ayrılış 

vaktidir. Bu bağlamda kendisini tüm tehlikelere açık 

bir varlık olarak görür. Peygamberler, filozoflar ve 

devlet adamları gibi kendi çağının bütün büyük 

insanları da buna maruz kalmıştır. Şimdi de sıra 

ondadır.

Aslına bakılırsa bütün sürgünler Hz. Âdem’in cennet-

ten sürgün edilmesinin bir yansımasıdır. İnsan kendisi 

için barınaklı ve emniyetli bir mekân olan cennetten 

kovulması neticesinde hem insani hem de şeytani 

kötülüklerin açık bir hedefi haline gelir. Bu durumun ilk 
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yansıması insanın anne karnından dünyaya sürgün 

edilişidir. Nutfenin ana rahminden sürgünüyle birlikte 

tehlikelere maruz kalacağı zamanlar da onun için 

başlamış olur. Bu zaviyeden bakıldığında sürgün 

insanoğlu için korku ve ıstırabın sebebi haline gelir. Bir 

başka perspektiften baktığımızda ise aslında “sürgün” 

insanın tekâmüliyetini sağlamasının imkân vesilesidir. 

Diğer bir ifadeyle insanın kendini tanıması/bilmesi 

sürecidir.

Kahramanımız zihnindeki med-cezirlerle boğuşur. 

Silik bir karakter olarak gördüğü “ben”liğini kanıtlama 

imkanı eline geçmiştir ancak yine de tedirginlik içinde-

dir. Müellifimiz romanın ana karakterinin yaşadığı 

zihni gel-gitleri aktarırken bütün romanın temasını 

teşkil eden ana unsura da işaret eder: Derinlik psikoloji-

si. Bu minvalde id, ego ve süper egoyu temsil eden üç 

karakter karşımıza çıkar. İd’i yani benliği, diğer bir 

ifadeyle nefsi temsil eden kahramanımız, benliğin 

isteklerini gerçeklikle karşılayan bu minvalde kahrama-

nımıza gerçek dünyayı tanıtıp kurallarını öğreten, 

toplumsal adaleti ve ego’yu temsilen İbrahim Coşkun 

çalışması ve küçümseyerek “bonjour” demesi aslında 

Türk modernleşme serüveninin çarpıcı bir anlatımıdır. 

Faizci Üveyit Bey karakteri Türkiye’deki rantiyeci ve 

burjuva sınıfının temsilcisidir. Almanya’da çalışan bir 

gurbetçi olan apartman sahibi Türkiye’nin gerçek 

sahibinin batı olduğu metaforunu vurgular. Almancı-

nın vermiş olduğu kapıcılık vazifesi ve burjuvayı temsil 

eden Üveyit Bey’in desteği ile apartmanın yeni sahibi-

nin Kapıcı Seyit olması ise Türkiye’de iktidarın nasıl 

belirlendiğinin güzel bir örneğini temsil eder.

XIX. Yüzyıl romanın yüzyılıdır. İnsanlar ideolojik ve 

felsefi düşüncelerini romanlar vasıtasıyla topluma 

aktarır. Modayı romanlar tayin eder. İnsanlar romanlar-

daki karakterler gibi giyinmeye çalışır. XX. Yüzyıl 

“yedinci sanat” olarak da tabir edilen sinemanın yüzyılı-

dır. Müellif yukardaki tahlilini gündeme getirirken, bir 
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ve kültürel adetleri içselleştirmiş, İd’i temsil eden 

kahramanımızla çatışma halinde olan, dindar ve 

milliyetçi bir baba figürü olarak, Eyüp’ün babası ise 

süper egoyu temsil eder. Dolayısıyla roman bir benlik 

çatışmasının aktarıldığı olay örgüsüne sahiptir.

Müellifimiz, kahramanını konuştururken bir taraftan 

da sosyolojik tahliller aktarmaktan geri durmaz. Bu 

minvalde “Kapıcılar Kralı” filmi üzerinden dönemin 

Türkiye’sinin harika bir portresini çizer. Diğer bir ifadey-

le film üzerinden Türkiye’deki zihinsel kırılmayı açıklar. 

Bu minvalde filmdeki her karakter ülkedeki bir sınıfı 

temsil eder. İlk karakterimiz iyi niyetli ancak sorunları 

çözmekten aciz ve zayıf bir kişilik olan apartman 

idarecisidir. İdareyi ondan devralan emekli albay, 

bütün sorunları çözebileceği iddiasında bulunan 

çağdaş (?) ve disiplinli bir adam. Askerin Türkiye’deki 

iktidarının temsilcisi. Kapıcı ise serbest piyasa ekono-

misiyle ortaya çıkan sığ ve kurnaz kişilik. Yozlaşan 

Türkiye’nin geleceği. Ülkemizdeki cahil ve çıkarcı 

zihniyetin temsilcisi. Albayın her sabah kapıcı ve 

ailesini sıraya dizip onlara sabah sporu yaptırmaya 
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bakımından belirli bir donanıma sahip olsa da aslında 

o ham bir varlıktır. Diğer bir ifadeyle nefs-i emmâre 

makamındadır. Dolayısıyla birtakım hususlarda 

nefsine ve onun hevasına tabi olur. İçinde bulunduğu 

durumun idrakinde olsa da hevasına tabi olmaktan 

kurtulamaz. Zira o, modern dünyanın insanıdır. 

Modern dünya “iyi”nin yerine mutluluk “kötü”nün 

yerine ise mutsuzluk kavramını ikame etmiştir. Bu 

minvalde o, modern dünyanın ortaya koyduğu bu 

anlayışı tatbik eden, modern dünyanın hegemonyası 

altında cüz’î iradesi iğdiş edilmiş, modern dünyanın 

araçlarıyla yönlendirilen ancak bunun da idrakinde 

olmayan bir zavallıdır. Diğer bir tabirle modern bir 

köledir. Modern dünya bununla da yetinmemiş, 

Allah’ın lütufkârlığına karşılık verebileceği bütün 

kutsalları da insanın elinden almıştır. Bu sebeple 

geleneksel insanın tabii karşıladığı her türlü “aşkınlık 

ritüeli” modern insan için anlamsız bir kisveye bürünür.

Molla Câmi bir şiirinde şöyle der: Âlemdeki her şey ya 

bir hayaldir ya da bir vehim. Ya gölgelerdeki ya da 

aynalardaki yansımalardır. Bu ifadeleri tamamlayıcı 

mahiyette İbn Arabî hazretleri ise şu cümleleri 

zikreder: “Âlem bir vehim’den ibârettir; onun gerçek 

bir varlığı yoktur. Bu ise “hayâl” ile kastedilen şeydir. 

Yâni sen hayâlinde zannettin ki bu âlem kendi başına 

buyruk, kendi kendine oluşmuş bir gerçektir; mutlak 

gerçekten (Hakk’tan) hâriç bir varlıktır. Hâlbuki hiç de 

böyle değildir… Bil ki senin kendin de bir hayâlsin; 

idrâk ettiğin her bir şey ve “bu ben değilim” dediğin 

her bir nesne de bir hayâldir. Şu hâlde bütün varlık 

âlemi de hayâl içinde hayâldir. (Füsûs I ve II. Ciltler)

Yukarda yer alan ifadeler bağlamında müellif, kahra-

manımız, İbrahim Coşkun ve babası arasında geçen 

tartışmaları ve kahramanımızın yaşadığı tecrübeleri 

bir akıl hastasının nazarından derinlik psikolojisi 

çerçevesinde ustalıkla işler. Aslında tüm yaşananlar 

hayal ürününden ibarettir. Bu durum okuyucuya 

Peygamber Efendimiz’in “insanlar uykudadırlar öldük-

leri vakit uyanacaklardır” hadis-i şerifi bağlamında 

aslında bu dünyada yaşanılanların uykudaki bir 

insanın rüyasından ibaret olduğunu, Platon’un 

mağara metaforunu, İbn Arabî’nin esma nazariyesini 

anımsatır. 



taraftan da sinemanın çağımızdaki etkisine değinir. 

Artık sinema tayin edici role bürünmüştür.

Romanda kahramanımız sürekli kendi iç aleminde bir 

çatışma durumundadır. Daimî surette kendi içinde 

konuşur. Ancak konuştuklarını ya da düşündüklerini 

ifade etme cesareti kendinde yoktur. Bu minvalde 

olmak istediği kişiliği yani egoyu ortaya çıkarır. 

İbrahim Coşkun, kahramanımızın olmak istediği kişi 

yani gölgesidir. Hayatın realitesi ile ilgili konularda 

adeta kahramanımızın mürşidi olur. Yazarımız burada 

şöyle bir bağlam kurar: Asıl benliği elde ettiği ilmi 

birikimi egosuna aktaracak böylelikle nazarî olanla 

amelî olan yekdiğerini tamamlayacaktır. Nazarî 

birikim kendinde mevcutken amelî tecrübe gölgesi/-

mürşidi olan İbrahim Coşkun karakterinde mevcuttur.

İd’i temsil eden kahramanımız her ne kadar nazarî bilgi 

     Aklın ihaneti… Aydınlanma döneminden itibaren 

tanrısal bir mertebeye konulmaya çalışılan akla bir 

eleştiri. Vahiyden soyutlanmış aklın insanı tehlikelere 

ilka edeceğinin bir vurgusu.   

Rus müellif Tolstoy şöyle der: “Tüm muhteşem hikâye-

ler iki şekilde başlar; ya bir insan yolculuğa çıkar ya da 

şehre bir yabancı gelir.” Hikayemiz de bu minvalde 

kahramanımızın yolculuğa çıkmasıyla başlar. Eyüp için 

bu yolculuk aslında bir “sürgün”dür. Zira onun için 

korunaklı ve güvenli bir yer olan evinden ayrılış 

vaktidir. Bu bağlamda kendisini tüm tehlikelere açık 

bir varlık olarak görür. Peygamberler, filozoflar ve 

devlet adamları gibi kendi çağının bütün büyük 

insanları da buna maruz kalmıştır. Şimdi de sıra 

ondadır.

Aslına bakılırsa bütün sürgünler Hz. Âdem’in cennet-

ten sürgün edilmesinin bir yansımasıdır. İnsan kendisi 

için barınaklı ve emniyetli bir mekân olan cennetten 

kovulması neticesinde hem insani hem de şeytani 

kötülüklerin açık bir hedefi haline gelir. Bu durumun ilk 

KİTABİYAT KİTABİYAT

yansıması insanın anne karnından dünyaya sürgün 

edilişidir. Nutfenin ana rahminden sürgünüyle birlikte 

tehlikelere maruz kalacağı zamanlar da onun için 

başlamış olur. Bu zaviyeden bakıldığında sürgün 

insanoğlu için korku ve ıstırabın sebebi haline gelir. Bir 

başka perspektiften baktığımızda ise aslında “sürgün” 

insanın tekâmüliyetini sağlamasının imkân vesilesidir. 

Diğer bir ifadeyle insanın kendini tanıması/bilmesi 

sürecidir.

Kahramanımız zihnindeki med-cezirlerle boğuşur. 

Silik bir karakter olarak gördüğü “ben”liğini kanıtlama 

imkanı eline geçmiştir ancak yine de tedirginlik içinde-

dir. Müellifimiz romanın ana karakterinin yaşadığı 

zihni gel-gitleri aktarırken bütün romanın temasını 

teşkil eden ana unsura da işaret eder: Derinlik psikoloji-

si. Bu minvalde id, ego ve süper egoyu temsil eden üç 

karakter karşımıza çıkar. İd’i yani benliği, diğer bir 

ifadeyle nefsi temsil eden kahramanımız, benliğin 

isteklerini gerçeklikle karşılayan bu minvalde kahrama-

nımıza gerçek dünyayı tanıtıp kurallarını öğreten, 

toplumsal adaleti ve ego’yu temsilen İbrahim Coşkun 

çalışması ve küçümseyerek “bonjour” demesi aslında 

Türk modernleşme serüveninin çarpıcı bir anlatımıdır. 

Faizci Üveyit Bey karakteri Türkiye’deki rantiyeci ve 

burjuva sınıfının temsilcisidir. Almanya’da çalışan bir 

gurbetçi olan apartman sahibi Türkiye’nin gerçek 

sahibinin batı olduğu metaforunu vurgular. Almancı-

nın vermiş olduğu kapıcılık vazifesi ve burjuvayı temsil 

eden Üveyit Bey’in desteği ile apartmanın yeni sahibi-

nin Kapıcı Seyit olması ise Türkiye’de iktidarın nasıl 

belirlendiğinin güzel bir örneğini temsil eder.

XIX. Yüzyıl romanın yüzyılıdır. İnsanlar ideolojik ve 

felsefi düşüncelerini romanlar vasıtasıyla topluma 

aktarır. Modayı romanlar tayin eder. İnsanlar romanlar-

daki karakterler gibi giyinmeye çalışır. XX. Yüzyıl 

“yedinci sanat” olarak da tabir edilen sinemanın yüzyılı-

dır. Müellif yukardaki tahlilini gündeme getirirken, bir 
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ve kültürel adetleri içselleştirmiş, İd’i temsil eden 

kahramanımızla çatışma halinde olan, dindar ve 

milliyetçi bir baba figürü olarak, Eyüp’ün babası ise 

süper egoyu temsil eder. Dolayısıyla roman bir benlik 

çatışmasının aktarıldığı olay örgüsüne sahiptir.

Müellifimiz, kahramanını konuştururken bir taraftan 

da sosyolojik tahliller aktarmaktan geri durmaz. Bu 

minvalde “Kapıcılar Kralı” filmi üzerinden dönemin 

Türkiye’sinin harika bir portresini çizer. Diğer bir ifadey-

le film üzerinden Türkiye’deki zihinsel kırılmayı açıklar. 

Bu minvalde filmdeki her karakter ülkedeki bir sınıfı 

temsil eder. İlk karakterimiz iyi niyetli ancak sorunları 

çözmekten aciz ve zayıf bir kişilik olan apartman 

idarecisidir. İdareyi ondan devralan emekli albay, 

bütün sorunları çözebileceği iddiasında bulunan 

çağdaş (?) ve disiplinli bir adam. Askerin Türkiye’deki 

iktidarının temsilcisi. Kapıcı ise serbest piyasa ekono-

misiyle ortaya çıkan sığ ve kurnaz kişilik. Yozlaşan 

Türkiye’nin geleceği. Ülkemizdeki cahil ve çıkarcı 

zihniyetin temsilcisi. Albayın her sabah kapıcı ve 

ailesini sıraya dizip onlara sabah sporu yaptırmaya 
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bakımından belirli bir donanıma sahip olsa da aslında 

o ham bir varlıktır. Diğer bir ifadeyle nefs-i emmâre 

makamındadır. Dolayısıyla birtakım hususlarda 

nefsine ve onun hevasına tabi olur. İçinde bulunduğu 

durumun idrakinde olsa da hevasına tabi olmaktan 

kurtulamaz. Zira o, modern dünyanın insanıdır. 

Modern dünya “iyi”nin yerine mutluluk “kötü”nün 

yerine ise mutsuzluk kavramını ikame etmiştir. Bu 

minvalde o, modern dünyanın ortaya koyduğu bu 

anlayışı tatbik eden, modern dünyanın hegemonyası 

altında cüz’î iradesi iğdiş edilmiş, modern dünyanın 

araçlarıyla yönlendirilen ancak bunun da idrakinde 

olmayan bir zavallıdır. Diğer bir tabirle modern bir 

köledir. Modern dünya bununla da yetinmemiş, 

Allah’ın lütufkârlığına karşılık verebileceği bütün 

kutsalları da insanın elinden almıştır. Bu sebeple 

geleneksel insanın tabii karşıladığı her türlü “aşkınlık 

ritüeli” modern insan için anlamsız bir kisveye bürünür.

Molla Câmi bir şiirinde şöyle der: Âlemdeki her şey ya 

bir hayaldir ya da bir vehim. Ya gölgelerdeki ya da 

aynalardaki yansımalardır. Bu ifadeleri tamamlayıcı 

mahiyette İbn Arabî hazretleri ise şu cümleleri 

zikreder: “Âlem bir vehim’den ibârettir; onun gerçek 

bir varlığı yoktur. Bu ise “hayâl” ile kastedilen şeydir. 

Yâni sen hayâlinde zannettin ki bu âlem kendi başına 

buyruk, kendi kendine oluşmuş bir gerçektir; mutlak 

gerçekten (Hakk’tan) hâriç bir varlıktır. Hâlbuki hiç de 

böyle değildir… Bil ki senin kendin de bir hayâlsin; 

idrâk ettiğin her bir şey ve “bu ben değilim” dediğin 

her bir nesne de bir hayâldir. Şu hâlde bütün varlık 

âlemi de hayâl içinde hayâldir. (Füsûs I ve II. Ciltler)

Yukarda yer alan ifadeler bağlamında müellif, kahra-

manımız, İbrahim Coşkun ve babası arasında geçen 

tartışmaları ve kahramanımızın yaşadığı tecrübeleri 

bir akıl hastasının nazarından derinlik psikolojisi 

çerçevesinde ustalıkla işler. Aslında tüm yaşananlar 

hayal ürününden ibarettir. Bu durum okuyucuya 

Peygamber Efendimiz’in “insanlar uykudadırlar öldük-

leri vakit uyanacaklardır” hadis-i şerifi bağlamında 

aslında bu dünyada yaşanılanların uykudaki bir 

insanın rüyasından ibaret olduğunu, Platon’un 

mağara metaforunu, İbn Arabî’nin esma nazariyesini 

anımsatır. 



yaptırımlara rağmen bölgesel güç rekabetinde önemli 

kazanımlar elde edip birçok yerde anlaşmadaki ortakla-

rıyla karşı karşıya geldi. Dolayısıyla İran yönetiminin 

kötü ekonomik koşullar altında dahi, bölgede elde ettiği 

kazanımlardan vazgeçmediği görüldü. Bu da bir baskı 

aracı olarak ekonomik yaptırımların İran’ın bölgesel 

politikasında pek de güçlü bir araç olmadığı anlamına 

gelir. 

Tüm bu kötü ekonomik koşullar altında İran’ın Rusya, 

Çin ve AB gibi büyük güçlerle kurduğu stratejik ilişkilerin, 

mevcut dış politikasını hayatta tutabilmesi açısından 

önemi büyük. Hem İran’ın bölgedeki nüfuzunu koruya-

bilmesinin hem de ABD baskıları karşısında ayakta 

durabilmesini sağlayan bu adımlara değinmekte fayda 

var. Bu noktada İran’ın devrim sonrası dış politikasının 

temel araçlarından biri olarak, nükleer çalışmaları bir koz 

olarak kullanabildiğinin altını çizmek gerekir. Özellikle 

Ahmedinejad’ın cumhurbaşkanlığı döneminde öne 

çıkan uranyumun zenginleştirilmesi, ne ABD’nin ne de 

    Ekonominin kötü yönetilmesi, yaygın hale gelen 

yolsuzluk, zayıf kurumsal ve yasal düzenlemeler gibi 

İran ekonomisinin yıllardır aşamadığı sorunlar halen 

varlığını koruyor. Son zamanlarda ABD'nin yaptırımları 

ve Koronavirüs salgını da eklenenince mevcut tablo 

daha kötü bir hal aldı. Doğrudan İran ekonomisinin 

zayıflatılmasını hedef alan yaptırımlar, petrol satışları ve 

teknoloji transferinden yabancı yatırımlara kadar her 

alanda İran ekonomisini zayıflattı. Örneğin; küresel 

ekonominin %3 ve %4 büyüme kaydettiği 2018 ve 2019 

yıllarında İran ekonomisinde göstergeler tam tersini 

göstermiş; %6 ve %6,8 oranlarında küçülme yaşanmış-

tır. Doğrudan yabancı yatırımcıları ve şirketleri ülkede iş 

yapmaktan caydıran yaptırımlar, ülkedeki yolsuzluğun 

da giderek kurumsal bir hal almasında etkili olmuştur. 

Çünkü yabancı yatırımcılar ile yapılan iş ortaklıkları, 

yasal düzenlemelerle daha fazla korunurken kurumların 

da verimli çalışmasına katkı sağlıyordu. 

Ekonomik Sorunlar, ABD Yaptırımları…

İran yönetimi bugün dışarda bir baskı altında olduğu gibi 

ORTADOĞU ORTADOĞU

iç politikada da aynı şekilde halktan gelen baskılarla 

uğraşmaktadır. Rejimin ekonomik sorunlara rağmen 

Suriye'de, Yemen'de ve bölgedeki çoğu soruna müdahil 

olmasının ülke ekonomisine ciddi maliyeti oldu. Özellikle 

Suriye'ye aktarılan kaynaklar, ülkedeki protestolarda 

şikâyet edilen sorunların başında gelmektedir. Yakın 

tarihlerde yayınlanan raporlar zorlu ekonomik koşullar 

karşısında halkın nasıl tepkiler verdiğini az çok ortaya 

çıkarıyor. Uluslararası ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi 

(CISSM) ve IranPoll'un birlikte yürüttüğü araştırmalarda-

ki veriler bu anlamda dikkate değer bazı tespitler ortaya 

koymuşlardır. Halkın mevcut ekonomik durum hakkın-

daki görüşleri sorulduğunda son zamanlarda Trump 

dönemine göre daha fazla karamsar cevapların verildiği 

görülmüş. Bu oranlar farklı çalışmalarda %72'lere kadar 

çıkabiliyor. Asıl dikkat çeken tespit ise bunun nedenine 

yönelik sorulan sorularda yer alıyor. Bunun sebebinin 

kötü ekonomik yönetim mi yoksa yaptırımların mı 

olduğu sorusuna büyük çoğunluğun kötü ekonomik 

yönetim cevabını verdiği görülüyor. Örneğin; 2020 yılı 

son aylarının raporlarına göre %57’lik bir oran tespit 

edilmiş. Trump’ın ağır yaptırımları başlamadan önce ise 

bağlı olduğu anlamına gelmiyor. Yaptırımların kaldırılma-

sına yönelik yönetimin diplomatik çabalarının ötesinde, 

ülke ekonomisinde var olan yapısal sorunlara yönelik 

reform düzeyinde adımların atılması gerekiyor. Ancak o 

zaman geniş doğal kaynakları, büyük ve genç tüketici 

pazarı, eğitimli işgücü ve stratejik konumu ile İran’ın 

sahip olduğu ekonomik kapasiteye ulaşması beklenebi-

lir. 

Maksimum Baskı Karşısında İran Dış Politikası

Trump yönetimi 2018'de Nükleer Anlaşma olarak bilinen 

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)'ndan çekildikten 

sonra "maksimum baskı" kampanyası başlatmıştı. İran'ı 

nükleer anlaşma bağlamında daha iyi şartlara zorlamayı 

amaçlayan bu politika, görünüşte İran'ı bölgesel ilişkileri 

de içerecek bir anlaşmaya sürükleyecekti. Maksimum 

baskı stratejik olarak ABD yönetiminin beklediği sonuçla-

rı vermedi. İran'ın nükleer programından tavizler verece-

ği düşünülüyordu. Aksine İran, nükleer aktivitelerini 

arttırarak KOEP kapsamından çıkmaya başladı. Anlaş-

manın ekonomik avantajlarından faydalanmadığını 

düşünen Tahran, uranyum stoklarını genişletmiş ve 

zenginleştirme seviyesinin yükseltilmesine yönelik 

çalışmalarını attırmıştı. İranlı önemli nükleer bilimci olan 

Mohsen Fakhrizade'nin öldürülmesinin ardından buna 

yönelik İran meclisinden yasa çıkarıldı. Bu yasa kapsa-

mında İran'da KOEP'i ihlal eden adımların önü açılmış 

oluyordu. Bunun da ötesinde İran'ın ekonomik baskılar 

ile birlikte bölgedeki güç arayışında tavizler vereceği 

varsayılmıştı. Bu hesap da pek tutmadı. Çünkü İran 

diğer güçlerin göz ardı edemeyeceği bir risk olarak 

gerçekliğini korumuştur. Mevcut Cumhurbaşkanı Hasan 

Ruhani döneminde de “nükleer koz” değişmedi. Bunun 

en son örneği yılbaşında İran’ın Uluslararası Atom 

Enerjisi Kurumu’na bildirdiği karardır. Kararda İran’ın 

mevcut %4,5’lik uranyum zenginleştirme seviyesini 

%20’ye çıkaracağı bildirilmişti. Bunun etkisiyle nükleer 

anlaşmanın taraflarından olan AB üçlüsü (İngiltere, 

Fransa ve Almanya)’nün arabuluculuk rolü devreye 

girmiştir. Her ne kadar zaman zaman bu ülkelerin İran’a 

yönelik tutumları sertleşmiş olsa da nükleer anlaşmada 

yumuşak zeminin korunması AB ülkelerinin de çıkarları 

ile yakından ilişkilidir. Bunun da etkisiyle hem nükleer 

anlaşmanın şuana kadar hayatta kalması hem de İran’ın 

AB ülkeleri ile arka planda diplomasinin devam ettirebil-

mesinin önü açılmış oluyor. Dışarda gördüğü baskılara 

karşı İran dış politikasında etkili olan diğer unsur İran’ın 

Rusya ve Çin ile sürdürdüğü yakın ilişkileridir. KOEP 

hususunda ABD ve Avrupalı güçlerin politikalarına karşı 

İran, Rusya’nın desteğini almakta çaba göstermektedir. 

Batıya karşı güvensizlik ve ABD karşısında alternatif 

arayışlarında Rusya, en mantıklı seçenek olarak her 

zaman masada duruyor. Aynı şekilde Çin ile sürdürülen 

çok boyutlu ekonomik ilişkiler yaptırımların en ağır 

dönemlerinde İran ekonomisinin canlanmasında etkili 

olmuştur. Günümüzde Çin artan doğal gaz ihtiyacını 

neredeyse %60’nı Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesin-

den sağlamaktadır. Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında 

bölgede sürdürülecek ekonomik programlarda, İran’a 

Çin tarafından stratejik rol atfediliyor. İran’ın uranyum 

zenginleştirme kararına yönelik Çin’in geçtiğimiz aylarda 

ABD’yi sorumlu tuttuğunu da unutmamak gerekir. 

Bundan dolayı İran’ın dış politikada batıya alternatif 

arayışlarında zorluk çekmediğini söyleyebiliriz.

Nurhak Gürel NurhakGurel

bu oranın %63 olduğuna vurgu yapılıyor. Aslında halk 

tepkilerinin, rejimden daha fazla Trump başkanlığındaki 

ABD yönetimine kayması bekleniyordu. Özellikle 

medyada, kötü koşulların temel kaynağı olarak ABD 

yaptırımlarının gösterilmesine rağmen, halkın İran 

yönetimine karşı olumsuz tutumu çok az değişim göster-

di. Hal böyleyken bölgede etkin olma çabalarından 

vazgeçilmemesi İran'ın yıllardır yaşadığı ikilemi de 

gösteriyor. 

Diğer taraftan, İran'a uygulanan yaptırımlar, sadece son 

yılların hikayesiymiş gibi görülmemelidir. İran, nükleer 

programı ve bölgesel faaliyetlerinden dolayı yıllardır 

dönem dönem ağırlaşan ambargoların hedefinde yer 

alan bir ülke. Bu bakımdan yaptırımların kaldırılması 

elbette durgun ekonominin ihtiyaç duyduğu doğrudan 

yabancı yatırım ve teknoloji transferine erişimi mümkün 

hale getirecektir. Bundan hareketle daha iyimser tablo 

öne sürenler İran'ın doğal ekonomik potansiyelinin 

açığa çıkmamasının nedenini yaptırımlara bağlamakta-

dır. Fakat etkilerinin bu kadar yıkıcı olması, İran ekonomi-

sinin iyileşmesinin sadece yaptırımların kaldırılmasına 
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yaptırımlara rağmen bölgesel güç rekabetinde önemli 

kazanımlar elde edip birçok yerde anlaşmadaki ortakla-

rıyla karşı karşıya geldi. Dolayısıyla İran yönetiminin 

kötü ekonomik koşullar altında dahi, bölgede elde ettiği 

kazanımlardan vazgeçmediği görüldü. Bu da bir baskı 

aracı olarak ekonomik yaptırımların İran’ın bölgesel 

politikasında pek de güçlü bir araç olmadığı anlamına 

gelir. 

Tüm bu kötü ekonomik koşullar altında İran’ın Rusya, 

Çin ve AB gibi büyük güçlerle kurduğu stratejik ilişkilerin, 

mevcut dış politikasını hayatta tutabilmesi açısından 

önemi büyük. Hem İran’ın bölgedeki nüfuzunu koruya-

bilmesinin hem de ABD baskıları karşısında ayakta 

durabilmesini sağlayan bu adımlara değinmekte fayda 

var. Bu noktada İran’ın devrim sonrası dış politikasının 

temel araçlarından biri olarak, nükleer çalışmaları bir koz 

olarak kullanabildiğinin altını çizmek gerekir. Özellikle 

Ahmedinejad’ın cumhurbaşkanlığı döneminde öne 

çıkan uranyumun zenginleştirilmesi, ne ABD’nin ne de 

    Ekonominin kötü yönetilmesi, yaygın hale gelen 

yolsuzluk, zayıf kurumsal ve yasal düzenlemeler gibi 

İran ekonomisinin yıllardır aşamadığı sorunlar halen 

varlığını koruyor. Son zamanlarda ABD'nin yaptırımları 

ve Koronavirüs salgını da eklenenince mevcut tablo 

daha kötü bir hal aldı. Doğrudan İran ekonomisinin 

zayıflatılmasını hedef alan yaptırımlar, petrol satışları ve 

teknoloji transferinden yabancı yatırımlara kadar her 

alanda İran ekonomisini zayıflattı. Örneğin; küresel 

ekonominin %3 ve %4 büyüme kaydettiği 2018 ve 2019 

yıllarında İran ekonomisinde göstergeler tam tersini 

göstermiş; %6 ve %6,8 oranlarında küçülme yaşanmış-

tır. Doğrudan yabancı yatırımcıları ve şirketleri ülkede iş 

yapmaktan caydıran yaptırımlar, ülkedeki yolsuzluğun 

da giderek kurumsal bir hal almasında etkili olmuştur. 

Çünkü yabancı yatırımcılar ile yapılan iş ortaklıkları, 

yasal düzenlemelerle daha fazla korunurken kurumların 

da verimli çalışmasına katkı sağlıyordu. 

Ekonomik Sorunlar, ABD Yaptırımları…

İran yönetimi bugün dışarda bir baskı altında olduğu gibi 

ORTADOĞU ORTADOĞU

iç politikada da aynı şekilde halktan gelen baskılarla 

uğraşmaktadır. Rejimin ekonomik sorunlara rağmen 

Suriye'de, Yemen'de ve bölgedeki çoğu soruna müdahil 

olmasının ülke ekonomisine ciddi maliyeti oldu. Özellikle 

Suriye'ye aktarılan kaynaklar, ülkedeki protestolarda 

şikâyet edilen sorunların başında gelmektedir. Yakın 

tarihlerde yayınlanan raporlar zorlu ekonomik koşullar 

karşısında halkın nasıl tepkiler verdiğini az çok ortaya 

çıkarıyor. Uluslararası ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi 

(CISSM) ve IranPoll'un birlikte yürüttüğü araştırmalarda-

ki veriler bu anlamda dikkate değer bazı tespitler ortaya 

koymuşlardır. Halkın mevcut ekonomik durum hakkın-

daki görüşleri sorulduğunda son zamanlarda Trump 

dönemine göre daha fazla karamsar cevapların verildiği 

görülmüş. Bu oranlar farklı çalışmalarda %72'lere kadar 

çıkabiliyor. Asıl dikkat çeken tespit ise bunun nedenine 

yönelik sorulan sorularda yer alıyor. Bunun sebebinin 

kötü ekonomik yönetim mi yoksa yaptırımların mı 

olduğu sorusuna büyük çoğunluğun kötü ekonomik 

yönetim cevabını verdiği görülüyor. Örneğin; 2020 yılı 

son aylarının raporlarına göre %57’lik bir oran tespit 

edilmiş. Trump’ın ağır yaptırımları başlamadan önce ise 

bağlı olduğu anlamına gelmiyor. Yaptırımların kaldırılma-

sına yönelik yönetimin diplomatik çabalarının ötesinde, 

ülke ekonomisinde var olan yapısal sorunlara yönelik 

reform düzeyinde adımların atılması gerekiyor. Ancak o 

zaman geniş doğal kaynakları, büyük ve genç tüketici 

pazarı, eğitimli işgücü ve stratejik konumu ile İran’ın 

sahip olduğu ekonomik kapasiteye ulaşması beklenebi-

lir. 

Maksimum Baskı Karşısında İran Dış Politikası

Trump yönetimi 2018'de Nükleer Anlaşma olarak bilinen 

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)'ndan çekildikten 

sonra "maksimum baskı" kampanyası başlatmıştı. İran'ı 

nükleer anlaşma bağlamında daha iyi şartlara zorlamayı 

amaçlayan bu politika, görünüşte İran'ı bölgesel ilişkileri 

de içerecek bir anlaşmaya sürükleyecekti. Maksimum 

baskı stratejik olarak ABD yönetiminin beklediği sonuçla-

rı vermedi. İran'ın nükleer programından tavizler verece-

ği düşünülüyordu. Aksine İran, nükleer aktivitelerini 

arttırarak KOEP kapsamından çıkmaya başladı. Anlaş-

manın ekonomik avantajlarından faydalanmadığını 

düşünen Tahran, uranyum stoklarını genişletmiş ve 

zenginleştirme seviyesinin yükseltilmesine yönelik 

çalışmalarını attırmıştı. İranlı önemli nükleer bilimci olan 

Mohsen Fakhrizade'nin öldürülmesinin ardından buna 

yönelik İran meclisinden yasa çıkarıldı. Bu yasa kapsa-

mında İran'da KOEP'i ihlal eden adımların önü açılmış 

oluyordu. Bunun da ötesinde İran'ın ekonomik baskılar 

ile birlikte bölgedeki güç arayışında tavizler vereceği 

varsayılmıştı. Bu hesap da pek tutmadı. Çünkü İran 

diğer güçlerin göz ardı edemeyeceği bir risk olarak 

gerçekliğini korumuştur. Mevcut Cumhurbaşkanı Hasan 

Ruhani döneminde de “nükleer koz” değişmedi. Bunun 

en son örneği yılbaşında İran’ın Uluslararası Atom 

Enerjisi Kurumu’na bildirdiği karardır. Kararda İran’ın 

mevcut %4,5’lik uranyum zenginleştirme seviyesini 

%20’ye çıkaracağı bildirilmişti. Bunun etkisiyle nükleer 

anlaşmanın taraflarından olan AB üçlüsü (İngiltere, 

Fransa ve Almanya)’nün arabuluculuk rolü devreye 

girmiştir. Her ne kadar zaman zaman bu ülkelerin İran’a 

yönelik tutumları sertleşmiş olsa da nükleer anlaşmada 

yumuşak zeminin korunması AB ülkelerinin de çıkarları 

ile yakından ilişkilidir. Bunun da etkisiyle hem nükleer 

anlaşmanın şuana kadar hayatta kalması hem de İran’ın 

AB ülkeleri ile arka planda diplomasinin devam ettirebil-

mesinin önü açılmış oluyor. Dışarda gördüğü baskılara 

karşı İran dış politikasında etkili olan diğer unsur İran’ın 

Rusya ve Çin ile sürdürdüğü yakın ilişkileridir. KOEP 

hususunda ABD ve Avrupalı güçlerin politikalarına karşı 

İran, Rusya’nın desteğini almakta çaba göstermektedir. 

Batıya karşı güvensizlik ve ABD karşısında alternatif 

arayışlarında Rusya, en mantıklı seçenek olarak her 

zaman masada duruyor. Aynı şekilde Çin ile sürdürülen 

çok boyutlu ekonomik ilişkiler yaptırımların en ağır 

dönemlerinde İran ekonomisinin canlanmasında etkili 

olmuştur. Günümüzde Çin artan doğal gaz ihtiyacını 

neredeyse %60’nı Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesin-

den sağlamaktadır. Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında 

bölgede sürdürülecek ekonomik programlarda, İran’a 

Çin tarafından stratejik rol atfediliyor. İran’ın uranyum 

zenginleştirme kararına yönelik Çin’in geçtiğimiz aylarda 

ABD’yi sorumlu tuttuğunu da unutmamak gerekir. 

Bundan dolayı İran’ın dış politikada batıya alternatif 

arayışlarında zorluk çekmediğini söyleyebiliriz.

Nurhak Gürel NurhakGurel

bu oranın %63 olduğuna vurgu yapılıyor. Aslında halk 

tepkilerinin, rejimden daha fazla Trump başkanlığındaki 

ABD yönetimine kayması bekleniyordu. Özellikle 

medyada, kötü koşulların temel kaynağı olarak ABD 

yaptırımlarının gösterilmesine rağmen, halkın İran 

yönetimine karşı olumsuz tutumu çok az değişim göster-

di. Hal böyleyken bölgede etkin olma çabalarından 

vazgeçilmemesi İran'ın yıllardır yaşadığı ikilemi de 

gösteriyor. 

Diğer taraftan, İran'a uygulanan yaptırımlar, sadece son 

yılların hikayesiymiş gibi görülmemelidir. İran, nükleer 

programı ve bölgesel faaliyetlerinden dolayı yıllardır 

dönem dönem ağırlaşan ambargoların hedefinde yer 

alan bir ülke. Bu bakımdan yaptırımların kaldırılması 

elbette durgun ekonominin ihtiyaç duyduğu doğrudan 

yabancı yatırım ve teknoloji transferine erişimi mümkün 

hale getirecektir. Bundan hareketle daha iyimser tablo 

öne sürenler İran'ın doğal ekonomik potansiyelinin 

açığa çıkmamasının nedenini yaptırımlara bağlamakta-

dır. Fakat etkilerinin bu kadar yıkıcı olması, İran ekonomi-

sinin iyileşmesinin sadece yaptırımların kaldırılmasına 
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dahiliği beslediği temel tezini ortaya atıyor. Buna “akıl 

sağlığının ters yasası” ismini veriyor. 

Ghaemi’ye göre, iyi zamanlarda, barışın hüküm sürdü-

ğü zamanlarda ve devlet gemisinin sadece sakin 

sularda seyretmesinin yeterli olduğu dönemlerde 

zihinsel bakımdan sağlıklı insanlar liderlerimiz olarak 

işlelerini gayet başarılı biçimde yerine getirirler. Dünya-

mız kargaşaya sürüklendiğindeyse işlevlerini en iyi 

şekilde yerine getirenler, zihinsel bakımdan hasta olan 

insanlardır. Bunu da özellikle dört kavram üzerine bina 

ederek anlatmaya çalışıyor. Diyor ki, bazı akıl hastalık-

larında (mani ve depresyon gibi) “gerçekçilik”, “esnek-

lik”, “empati”, “yaratıcılık” unsurları kriz liderliği pekişti-

rir. Bunun bilimsel olduğunu anlatır. 

Kitap boyunca pek çok tarihi karakterin kriz anlarında-

ki tutumları ve genel hayat hikayelerinde delilik ile 

dahilik arasında gidip gelmelerini görüyoruz. Bu 

isimler, William Sherman, Ted Turner, Winston Churc-

hill, Abraham Lincoln, Mahatma Gandi, Kennedy, 

Martin Luther King, Franklin D. Roosevelt, Nixon, 

George McCleallan, Hitler, Bush, Tony Blair… Bu isimle-

rin bir kısmı ABD Başkanı, bir kısmı İngiltere Başkanı, 

bir kısmı da öncü isimler. Adı geçen kişilerin bir kısmı 

alkolik, bir kısmı ağır depresif, hatta manik, bir kısmı 

ise zihinsel bakımdan anormal…

Nassir Ghaemi’nin kitabı yazma amacını iki başlık 

altında incelemek mümkün. Birincisi, akıl sağlığının iyi, 

güzel; deliliğin ise kötü olduğuna dair genel varsayımı 

kabul etmemesi. Buna dair bir itiraz geliştirmesi. Ghae-

        Birinci Sınıf Delilik isimli çalışma halk sağlığı alanın-

da özel ilgileri ile bilinen ve tıp doktoru olan Nassir 

Ghaemi tarafından, “Liderlik ile Akıl Hastalıkları Arasın-

daki Bağlantılar” alt başlığı ile 2011’de Penguin Press 

tarafından yayınlanmış ve yayınlanmasından kısa bir 

süre sonra New York Times Bestseller listesine girmiş-

ti. Eser, 2016’da İthaki Yayınları etiketiyle Yavuz 

Alogan tarafından Türkçeye çevrilmiş ve şu ana kadar 

3 baskı yapmış durumda.

Delilik ve Dahilik

Pek çok açıdan dikkat çekici ve üzerinde konuşulması 

gereken bu kitap temelde altı bölümden oluşuyor. 

Yaratıcılık, Gerçekçilik, Empati, Esneklik, Tedavi, Akıl 

Sağlığı. İlk bölüm olan Yaratıcılık’ta Amerikalı General 

William Sherman’ın delilik ile dahilik arasındaki ince 

çizgide nasıl durduğundan bahsediliyor. Önce deli 

denerek Ohio’daki evine yollanan daha sonra görevine 

iade edilerek iç savaşın adeta sembolü haline gelmesi 

ve modern savaşa yaptığı katkı bakımından dahiliğe 

yükleşi hayli enterasan ve yazarımız bunun üzerinde 

epeyce duruyor. Sherman ile mukayeseli olarak Turner 

tecrübesinin üzerinde de durulduğunu söylemek 

gerek. 

KİTABİYAT KİTABİYAT

Kitabın girişinde yer alan Sherman örneği hayli ilginçti. 

Zira manik-depresyon hastalığından ve bipolar kişilik 

bozukluğundan mustarip olduğu bilinen biri dünya 

savaş tarihinde çok önemli bir yere sahip olabiliyor. İki 

uç arasında gidip gelmek belki de bütün mesele… 

Nassir Ghaemi, giriş kısmındaki uzun değerlendirme-

sinde Sherman’ın kendini akıl hastası olarak hiçbir 

zaman görmediğini söylüyor ki bu da bana enterasan 

geldi. 1875’te yayınlanmış hatıraları sayesinde öğreni-

yoruz bunu. Hatalarından hareketle, daima başkasını 

suçlayan biri olduğunu vurguluyor Ghaemi. Tabii 

geriye dönük teşhisler (Sherman’ın deliliği 1995’te 

tarihçi M. Fellman’ın çalışması ile ortaya konmuştu) 

risk taşır ama böyle özel bir durumu araştırmak da 

nereden bakarsak bakalım son derece tahrik edici.

Sağlam Kafa Sağlam Vücut Dikotomisi?

Kitabımızın temel yaklaşımlarından biri, akıl sağlığını 

hepimizin olumlamasında bir kusur bulunduğu yönün-

de. Yani akıl sağlığı hakkında temel ve makul varsayım-

lar oluşturuyoruz ancak sağlıklı olmanın iyi sonuçlar 

verdiğini düşünmemiz aslında bir yanılgı olabilir. 

Kitabımız, akıl hastalığının faydalı bir şey olabileceğini, 

hayli dikkat çekiyor. Örneğin İngiltere’nin salgının 

başlarında aldığı radikal kararlar delilik olarak görülebi-

lir; ama belki yıllar sonra en iyi hamle olarak okunacak. 

Kezâ İsveç’in salgına karşı hiçbir önlem almaması 

dünyayı şaşırtıyor ama on yıllar sonra nasıl yorumlana-

cak bilmiyoruz. Diğer taraftan tüm dünyada akıl 

sağlığının yerinde olmadığına dair güçlü tanıların 

bulunduğu Trump, krizleri iyi yönetebildi mi?

Acılara Yürüyor Korkmuyorum

Ghaemi, krizi olmayan tipik lideri idealist olarak yorum-

luyor. Dünyaya ve kendisine karşı bu idealist lideri 

iyimser görüyor. Acılara karşı duyarsız olduğu gibi 

kendisi de acı çekmiyor. Bu tip liderler Ghaemi’ye göre 

genelde ayrıcalıklı bir ortamdan gelmiştir ve güçlükler-

le sınanmamaıştır. Kendisinin diğerlerinden daha 

değerli olduğunu düşünür. Onlarla ortak yanlarını 

görmeyi pek başaramaz. Geçmişinden gayet iyi 

yararlanır ve onu korumaya çalışır; yeniliklere tam 

olarak uyum sağlayamaz. Ghaemi’ye göre bu türden 

liderleri çevremizde her zaman görürüz. Bazen CEO 

olarak karşımıza çıkarlar, bazen bölüm şefi, bazen 

komşumuzun patronu, banka müdürü ya da başkan 

olarak… Bunlar zihinsel açıdan sağlıklı görünürler. Asla 

depresyon, mani ya da psikozdan mustarip olmazlar. 

Bir psikiyatrla görüşme ihtiyacı duymazlar…

Çoğumuz Galton gibi düşünmeye meyilliyiz ancak 

Birinci Sınıf Delilik bizi Lombroso’nun görüşlerine 

inanmaya davet ediyor. Akıl sağlığı ile liderlik arasında 

nasıl bir ilişki olduğunu irdeledikten sonra deliliğin 
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mi’ye göre, depresyonla başlayan pek çok sorun çeşitli 

avantajlara çevrilebilir, örneğin gerçekçilik, empati 

kurma, esneklik… Burada bilhassa Mahatma Gandi, 

Abraham Lincoln, Adolf Hitler, Martin Luther King gibi 

bazı liderlerin bunu nasıl avantaja çevirdiğini izah 

ediyor. İkinci olarak Ghaemi’nin üzerinde durduğu 

husus, “akıl hastalığı lekesi” dediği şey. Yani akıl 

hastalarıklarına gösterdiğimiz önyargılar. Ghaemi, akıl 

sağlığının bazı yönlerinin en ağır akıl hastalarında 

bulunabileceği gibi, akıl sağlığı yerinde olan kişilerde 

de yer yer akıl hastalığı belirtisinin olabileceğini iddia 

ediyor. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında… 

Freudcular haklıydı diyor yani. Hem akıllı hem deli 

olabiliriz, bunları birbirinden keskin çizgilerle ayırmak 

doğru değil diyor.

Birinci Sınıf Delilik’i psikiyatri bilimine dair merakı 

olanlar kesinlikle okumalı diye düşünüyorum. Hem bu 

alanın labirentlerinde dolaşıyor hem de bilhassa ABD 

siyasi tarihinden bu alanla ilgili (delilik-dahililk arasın-

daki gitgeller) bolca örnekler sunuyor. Akıllı sandığı-

mız liderlerin başarısızlıklarından da örnekler veriyor. 

Akıl hastalığı nedenlerinin kesin kalıplar içinde değer-

lendirilmemesi gerektiğini iddia ediyor. İddialarının 

kesin bilimsel kanıtlar sayılamayacağını ama dikkat-

ten de kaçmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Bu çalışmayı iyi bir psikoloji-biyografi kitabı olarak 

okumak da mümkün. 8 önemli ismin zihin dünyalarına 

girmek heyecan verici olabilir. Kitabı okurken belki 

şunu gözetmek lazım, ABD siyasi tarihindeki pek çok 

lideri, onların delilik ve dahilik arasında gidip gelmeleri-

ni bir tarafa bıraktığımızda ve etrafımızdaki minik 

liderlik örneklerine baktığımızda, aslında kriz zamanla-

rı için biraz akıl hastalığının yahut normalin dışına 

çıkmanın işe yaradığını görebiliriz. Ve akıl hastalarına 

bir nebze daha merhametli yaklaşabiliriz.

Birinci Sınıf Delilik

Nassir Ghaemi

İthaki Yayınları

Yusuf Temizcan y.temizcan@gmail.com

hatta akıl sağlığının bir sorun olarak görülebileceğini 

iddia ediyor. “Bilhassa kriz anlarında akıl hastası 

liderler tarafından yönetilmek, zihinsel bakımdan 

normal olanlarca yönetilmekten çok daha iyidir” diyor. 

Sınırları çizilmemiş bir önerme bu, dolayısıyla tehlike 

arz eden durumların ortaya çıkabileceği pek hesaba 

katılmamış gibi düşünebiliyoruz ilk başta. Kitabın 

temel iddiası da daha çok buraya odaklanıyor. Kriz 

zamanlarında diyor, depresyon, bipolar bozukluk gibi 

sorunlar en iyi liderleri ortaya çıkarır.

Nassir Ghaemi’ye göre farklı liderlik türleri var. Krizi 

olmayan lider, normal zamanlarda başarılı olabilir. 

Lakin kriz anlarında yönetim koltuğundan uzak 

tutulmalıdır. Zira akıl sağlığı tam anlamıyla yerinde 

olan kişiler kriz anlarında çaresiz kalabilirler. Çünkü 

rutin bozuluyordur, statüko sarsılıyordur. Bu tip 

durumlarda biraz delilik iyi gelebilir. 

Bugün içinden geçtiğimiz ve tüm dünyayı bir şekilde 

etkisi altına alan koronavirüs salgını buna en güzel 

örnek. Ülke liderlerinin aldığı kararlar, onların delilikle 

dahilik arasında nasıl bir çizgide olduklarını gösteriyor. 

Diktatörlükle yönetilen ya da yatkın olan ülkelerin 

aldığı pozisyonlarla liberal devletler arasındaki farklar 
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dahiliği beslediği temel tezini ortaya atıyor. Buna “akıl 

sağlığının ters yasası” ismini veriyor. 

Ghaemi’ye göre, iyi zamanlarda, barışın hüküm sürdü-

ğü zamanlarda ve devlet gemisinin sadece sakin 

sularda seyretmesinin yeterli olduğu dönemlerde 

zihinsel bakımdan sağlıklı insanlar liderlerimiz olarak 

işlelerini gayet başarılı biçimde yerine getirirler. Dünya-

mız kargaşaya sürüklendiğindeyse işlevlerini en iyi 

şekilde yerine getirenler, zihinsel bakımdan hasta olan 

insanlardır. Bunu da özellikle dört kavram üzerine bina 

ederek anlatmaya çalışıyor. Diyor ki, bazı akıl hastalık-

larında (mani ve depresyon gibi) “gerçekçilik”, “esnek-

lik”, “empati”, “yaratıcılık” unsurları kriz liderliği pekişti-

rir. Bunun bilimsel olduğunu anlatır. 

Kitap boyunca pek çok tarihi karakterin kriz anlarında-

ki tutumları ve genel hayat hikayelerinde delilik ile 

dahilik arasında gidip gelmelerini görüyoruz. Bu 

isimler, William Sherman, Ted Turner, Winston Churc-

hill, Abraham Lincoln, Mahatma Gandi, Kennedy, 

Martin Luther King, Franklin D. Roosevelt, Nixon, 

George McCleallan, Hitler, Bush, Tony Blair… Bu isimle-

rin bir kısmı ABD Başkanı, bir kısmı İngiltere Başkanı, 

bir kısmı da öncü isimler. Adı geçen kişilerin bir kısmı 

alkolik, bir kısmı ağır depresif, hatta manik, bir kısmı 

ise zihinsel bakımdan anormal…

Nassir Ghaemi’nin kitabı yazma amacını iki başlık 

altında incelemek mümkün. Birincisi, akıl sağlığının iyi, 

güzel; deliliğin ise kötü olduğuna dair genel varsayımı 

kabul etmemesi. Buna dair bir itiraz geliştirmesi. Ghae-

        Birinci Sınıf Delilik isimli çalışma halk sağlığı alanın-

da özel ilgileri ile bilinen ve tıp doktoru olan Nassir 

Ghaemi tarafından, “Liderlik ile Akıl Hastalıkları Arasın-

daki Bağlantılar” alt başlığı ile 2011’de Penguin Press 

tarafından yayınlanmış ve yayınlanmasından kısa bir 

süre sonra New York Times Bestseller listesine girmiş-

ti. Eser, 2016’da İthaki Yayınları etiketiyle Yavuz 

Alogan tarafından Türkçeye çevrilmiş ve şu ana kadar 

3 baskı yapmış durumda.

Delilik ve Dahilik

Pek çok açıdan dikkat çekici ve üzerinde konuşulması 

gereken bu kitap temelde altı bölümden oluşuyor. 

Yaratıcılık, Gerçekçilik, Empati, Esneklik, Tedavi, Akıl 

Sağlığı. İlk bölüm olan Yaratıcılık’ta Amerikalı General 

William Sherman’ın delilik ile dahilik arasındaki ince 

çizgide nasıl durduğundan bahsediliyor. Önce deli 

denerek Ohio’daki evine yollanan daha sonra görevine 

iade edilerek iç savaşın adeta sembolü haline gelmesi 

ve modern savaşa yaptığı katkı bakımından dahiliğe 

yükleşi hayli enterasan ve yazarımız bunun üzerinde 

epeyce duruyor. Sherman ile mukayeseli olarak Turner 

tecrübesinin üzerinde de durulduğunu söylemek 

gerek. 

KİTABİYAT KİTABİYAT

Kitabın girişinde yer alan Sherman örneği hayli ilginçti. 

Zira manik-depresyon hastalığından ve bipolar kişilik 

bozukluğundan mustarip olduğu bilinen biri dünya 

savaş tarihinde çok önemli bir yere sahip olabiliyor. İki 

uç arasında gidip gelmek belki de bütün mesele… 

Nassir Ghaemi, giriş kısmındaki uzun değerlendirme-

sinde Sherman’ın kendini akıl hastası olarak hiçbir 

zaman görmediğini söylüyor ki bu da bana enterasan 

geldi. 1875’te yayınlanmış hatıraları sayesinde öğreni-

yoruz bunu. Hatalarından hareketle, daima başkasını 

suçlayan biri olduğunu vurguluyor Ghaemi. Tabii 

geriye dönük teşhisler (Sherman’ın deliliği 1995’te 

tarihçi M. Fellman’ın çalışması ile ortaya konmuştu) 

risk taşır ama böyle özel bir durumu araştırmak da 

nereden bakarsak bakalım son derece tahrik edici.

Sağlam Kafa Sağlam Vücut Dikotomisi?

Kitabımızın temel yaklaşımlarından biri, akıl sağlığını 

hepimizin olumlamasında bir kusur bulunduğu yönün-

de. Yani akıl sağlığı hakkında temel ve makul varsayım-

lar oluşturuyoruz ancak sağlıklı olmanın iyi sonuçlar 

verdiğini düşünmemiz aslında bir yanılgı olabilir. 

Kitabımız, akıl hastalığının faydalı bir şey olabileceğini, 

hayli dikkat çekiyor. Örneğin İngiltere’nin salgının 

başlarında aldığı radikal kararlar delilik olarak görülebi-

lir; ama belki yıllar sonra en iyi hamle olarak okunacak. 

Kezâ İsveç’in salgına karşı hiçbir önlem almaması 

dünyayı şaşırtıyor ama on yıllar sonra nasıl yorumlana-

cak bilmiyoruz. Diğer taraftan tüm dünyada akıl 

sağlığının yerinde olmadığına dair güçlü tanıların 

bulunduğu Trump, krizleri iyi yönetebildi mi?

Acılara Yürüyor Korkmuyorum

Ghaemi, krizi olmayan tipik lideri idealist olarak yorum-

luyor. Dünyaya ve kendisine karşı bu idealist lideri 

iyimser görüyor. Acılara karşı duyarsız olduğu gibi 
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yararlanır ve onu korumaya çalışır; yeniliklere tam 

olarak uyum sağlayamaz. Ghaemi’ye göre bu türden 
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olarak karşımıza çıkarlar, bazen bölüm şefi, bazen 

komşumuzun patronu, banka müdürü ya da başkan 

olarak… Bunlar zihinsel açıdan sağlıklı görünürler. Asla 

depresyon, mani ya da psikozdan mustarip olmazlar. 

Bir psikiyatrla görüşme ihtiyacı duymazlar…

Çoğumuz Galton gibi düşünmeye meyilliyiz ancak 

Birinci Sınıf Delilik bizi Lombroso’nun görüşlerine 

inanmaya davet ediyor. Akıl sağlığı ile liderlik arasında 

nasıl bir ilişki olduğunu irdeledikten sonra deliliğin 
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mi’ye göre, depresyonla başlayan pek çok sorun çeşitli 

avantajlara çevrilebilir, örneğin gerçekçilik, empati 

kurma, esneklik… Burada bilhassa Mahatma Gandi, 

Abraham Lincoln, Adolf Hitler, Martin Luther King gibi 

bazı liderlerin bunu nasıl avantaja çevirdiğini izah 

ediyor. İkinci olarak Ghaemi’nin üzerinde durduğu 

husus, “akıl hastalığı lekesi” dediği şey. Yani akıl 

hastalarıklarına gösterdiğimiz önyargılar. Ghaemi, akıl 

sağlığının bazı yönlerinin en ağır akıl hastalarında 

bulunabileceği gibi, akıl sağlığı yerinde olan kişilerde 

de yer yer akıl hastalığı belirtisinin olabileceğini iddia 

ediyor. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında… 

Freudcular haklıydı diyor yani. Hem akıllı hem deli 

olabiliriz, bunları birbirinden keskin çizgilerle ayırmak 

doğru değil diyor.

Birinci Sınıf Delilik’i psikiyatri bilimine dair merakı 

olanlar kesinlikle okumalı diye düşünüyorum. Hem bu 

alanın labirentlerinde dolaşıyor hem de bilhassa ABD 

siyasi tarihinden bu alanla ilgili (delilik-dahililk arasın-

daki gitgeller) bolca örnekler sunuyor. Akıllı sandığı-

mız liderlerin başarısızlıklarından da örnekler veriyor. 

Akıl hastalığı nedenlerinin kesin kalıplar içinde değer-

lendirilmemesi gerektiğini iddia ediyor. İddialarının 

kesin bilimsel kanıtlar sayılamayacağını ama dikkat-

ten de kaçmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Bu çalışmayı iyi bir psikoloji-biyografi kitabı olarak 

okumak da mümkün. 8 önemli ismin zihin dünyalarına 

girmek heyecan verici olabilir. Kitabı okurken belki 

şunu gözetmek lazım, ABD siyasi tarihindeki pek çok 

lideri, onların delilik ve dahilik arasında gidip gelmeleri-

ni bir tarafa bıraktığımızda ve etrafımızdaki minik 

liderlik örneklerine baktığımızda, aslında kriz zamanla-

rı için biraz akıl hastalığının yahut normalin dışına 

çıkmanın işe yaradığını görebiliriz. Ve akıl hastalarına 

bir nebze daha merhametli yaklaşabiliriz.

Birinci Sınıf Delilik

Nassir Ghaemi

İthaki Yayınları

Yusuf Temizcan y.temizcan@gmail.com

hatta akıl sağlığının bir sorun olarak görülebileceğini 

iddia ediyor. “Bilhassa kriz anlarında akıl hastası 

liderler tarafından yönetilmek, zihinsel bakımdan 

normal olanlarca yönetilmekten çok daha iyidir” diyor. 

Sınırları çizilmemiş bir önerme bu, dolayısıyla tehlike 

arz eden durumların ortaya çıkabileceği pek hesaba 

katılmamış gibi düşünebiliyoruz ilk başta. Kitabın 

temel iddiası da daha çok buraya odaklanıyor. Kriz 

zamanlarında diyor, depresyon, bipolar bozukluk gibi 

sorunlar en iyi liderleri ortaya çıkarır.

Nassir Ghaemi’ye göre farklı liderlik türleri var. Krizi 

olmayan lider, normal zamanlarda başarılı olabilir. 

Lakin kriz anlarında yönetim koltuğundan uzak 

tutulmalıdır. Zira akıl sağlığı tam anlamıyla yerinde 

olan kişiler kriz anlarında çaresiz kalabilirler. Çünkü 

rutin bozuluyordur, statüko sarsılıyordur. Bu tip 

durumlarda biraz delilik iyi gelebilir. 

Bugün içinden geçtiğimiz ve tüm dünyayı bir şekilde 

etkisi altına alan koronavirüs salgını buna en güzel 

örnek. Ülke liderlerinin aldığı kararlar, onların delilikle 

dahilik arasında nasıl bir çizgide olduklarını gösteriyor. 

Diktatörlükle yönetilen ya da yatkın olan ülkelerin 

aldığı pozisyonlarla liberal devletler arasındaki farklar 
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         Çifte Medrese, (Gıyasiye Medresesi ve Gevher Nesibe Daruşşifası), halk arasında 

Gevher Nesibe müzesi olarak bilinse de iki kısımlı dünyanın ilk tıp fakültesi olarak 

bilinen bu imaret, Anadolu Selçuklu devrinde I. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 

ablası Gevher Nesibe Sultanın isteği üzerine hicri (601-602) miladi (1205-1206) 

yıllarında yapılmıştır. Rivayete göre Gevher Nesibe hatun bir komutana aşık olur, 

Sultan Alaaddinin iznini alamayan Gevher Nesibe, üzüntüsünden hastalanır ve bu 

hastalık ölümüne sebep olur. Ölmeden önce kardeşine vasiyeti bu şifaiyyenin 

kendisi gibi hasta olan insanların tedavi edilmesi için yapılmasıdır. Gevher Nesibe 

hatunun naaşı bu medresenin içine inşaa edilen türbesine gömülür. 

GEZİ KÜLTÜRÜ GEZİ KÜLTÜRÜ
Mirac Ot odmirac@gmail.com
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İmarathanedeki eğitim yaz aylarında iç avluda yapılırken dışarıdan gelen hastaların 

da cinsiyet, milliyet ve inanç ayrımı yapılmadan buralarda tedavi edildiği bilinmekte-

dir. Teorik eğitim Gıyasiye kısmında, pratik eğitim, hasta üzerinde eğitim ve tedavi 

hizmetleri ise şifaiyye kısmında yapılırdı. Usta çırak ilişkisi içerisinde yürütülen 

Eğitime ziyadesiyle önem verilen bu medresede öğrenciler müderrisler dışında 

kalan çalışanlardan bile daha çok harçlık aldığı hatta “DANIŞMEND” denilen ileri 

sınıf öğrencilere daha fazla ödeme yapıldığı bilinmektedir1. Gıyasiye kısmında ki 

odalarda öğrenciler, şifaiyye kısmında ki odalarda ise hastalar kalırdı. Çeşitli hastalık-

ların tedavi edildiği bu medresede ruh hastalıkları da tedavi edilirdi. Kişinin karakter 

yapısı ve doğum tarihlerine göre yapılan hesaplamalarla su sesi ve müzik ile bu 

hastalar tedavi edilirdi. Aynı dönemlerde Anadolunun farklı yerlerinde içine kötü 

ruhlar kaçtığı zannedilen bu insanlar dövülerek tedavi edilmeye çalışılırken, Avrupa 

kıtasında ise yakılarak sözde tehlikenin ortadan kaldırıldığı söylenir. 

 

Medrese de öğrencilere tıp eğitiminin yanı sıra felsefe, Arapça, Farsça ve din ilimleri 

öğretilirdi. O döneme ait önemli tıp kitapları, İbn-i Sina’nın kitaplarının yanı sıra 

Hipokrat’ın ve Avrupalı birçok filozofun Arapçaya çevrilmiş kitapları okutulurdu, 

medresenin 19. YY. sonlarına kadar eğitime devam edildiği biliniyor.  

Medrese eğitiminde ve tedavilerde görev almış baş hekim, baş hekim yardımcıları, 

dahiliye uzmanları, cerrahlar, asistanlar ve bir de eczacı olduğu kabul ediliyor. 

Medresenin eğitiminde; Abdullatif el- Bağdadi (Filozof, Alim, Hekim), Ebubekir 

Sadreddin Konevi, Kutbuddini Şirazi (Göz Hekimi), İbrahim Gazanfer, Deli Müderris 

ve bir çok müderrisin görev aldığı bilinmektedir2. 

Medresenin tedavi ve eğitim için kullandığı gelirler o zaman ki Kayseri’nin köy ve 

mezralarına ait vakıfların gelirleri ve medreseye ait toprakların kiralanmasından 

elde edildiği biliniyor3.

Medrese, Selçuklu devletinin mimari kültürünün güzel bir örneği olup iki kısım ve iki 

avludan meydana gelir kısımlar bir koridorla bağlıdır. Medrese ve şifaiyye’nin ısınması 

yakındaki bir hamamdan alınan sıcak suyun kanallar yardımıyla alttan ısıtılarak 

yapıldığı yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır. Yapının halen çalışabilecek bir kanalizas-

yon sistemi, halen çalışan ama kullanılmayan, yer altından çıkarılan suyun taşındığı 

bir su sistemi vardır. Yontma taşlarla açık avlulu ve kemerlerle yapılan binanın odaları-

nın tamamı avlulara açılmaktadır. Camilerin girişi kıblenin ön tarafa denk gelebilmesi 

için kuzey tarafa yapılırken, medresenin girişi hastaların ve yapının güneş alabilmesi 

için kuzey güney istikametinde yapılmış ve girişi güney cepheye konmuştur.

İlk kez Osmanlı devleti zamanında restore edilen imarethanenin bir kapısı yıkılmış 

ve basit kemerli bir kapı yapılmıştır Osmanlı zamanında yapılan kapı halen giriş 

kapısı olarak kullanılmaktadır. Bakımına epey ara verilen yapı 1960 lardan itibaren 

çeşitli restorasyonlardan geçmiş daha sonra Erciyes Üniversitesi tıp tarih müzesi 

olarak kullanımına devam edilmiş daha sonra Kayseri Büyük Şehir Belediyesinin 

himayesine girmiş son restorasyon belediye tarafından yapılmış 2014’te Selçuklu 

Müzesi olarak kullanıma açılmıştır4. Ziyaretlere açık olan müze eski ruhunu koruma-

ya devam etmektedir ziyaret edenlerin o ruhtan faydalanması umut ediyorum.

Kaynakça

1,2,3.TDV İslam Ansiklopedisi’nin 14 Cildinde, 39-42 numaralı sayfalar.

4. http://www.kayseri.gov.tr/selcuklu-muzesi-gevher-nesibe-tip-tarihi-muzesi

5.Fotoğraflar www.kayseriden.biz sitesinden alınmıştır.
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Müzesi olarak kullanıma açılmıştır4. Ziyaretlere açık olan müze eski ruhunu koruma-

ya devam etmektedir ziyaret edenlerin o ruhtan faydalanması umut ediyorum.
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için girdiğimiz alışveriş sitelerinde saatlerce kaybolmayı, 

yok şu fiyat üzeri kargo bedava, yok şu kadar alışveriş 

üzeri bu kadar indirim çeki sarmalına değinmiyorum bile.  

Stres atmak için bi girdiğimiz sosyal medyada, stresimi-

zin bozulup bi çıkamadığımız duruma dikkatinizi çekmek 

istiyorum.

Kullanım alışkanlığımı öğrenmek için telefonuma bir 

uygulama kurdum. Tabi kurarken uygulamayı yapan ile 

Kişisel Verileri Korunması Kanunu çerçevesinde bir 

anlaşma yaptık. Ben ondan telefon kullanım alışkanlıkla-

rına dair bilgiler alacağım, o da benden sadece rehberim, 

konumum, arama geçmişim, yazışmalarım, konuşmala-

rım vb. verilerimi alacaktı. Belki bir iki şaşıran okuyucu 

çıkar diye söyleyeyim, akıllı telefon kullanan herkes 

hiçbir uygulama yüklemese dahi, tüm verileri telefon 

şirketine gönüllü olarak veriyor zaten. Neyse, konumuz 

bu değil zaten. Uygulamayı kullanmaya başladım ve ilk 

hafta sonuçlarına göre ortalama her 17 dakikada bir 

ekran kilidini açmışım. Uyuduğum 8 saatlik zaman 

dilimini çıkarsam bu ekran kilidini açma süresinin kaç 

dakikada bir olacağını sayısalcı arkadaşlar hesaplasın. 

İkinci olarak ortalama günde 8 saat telefonu kullandığım 

bilgisi tüm verilerime karşılık tarafıma iletildi. Tamam 

her sabah yarım saat alarmı, rutin işler yaparken dinledi-

        Dünyada 4,5 milyardan fazla internet kullanıcısı var 

ve bunların 3,8 milyardan fazlası sosyal medya kullanı-

yor. Dünyadaki orandan fazla olarak ülkemizde ise 

ortalama 7,5 saat internet kullanıyoruz. Bu uykuyu 

çıkardığımız zaman günümüzün / hayatımızın neredey-

se yarısı yapıyor. Evde, okulda, işte; çalışırken ya da 

okurken fark etmiyor, internet kullanımı gündelik eylem-

lerimizin içerisinde. Ya da şöyle mi demeliyiz; internet 

kullanırken gün içerisinde yapmamız gerekenleri de 

araya sıkıştırıp hallediyoruz. Tabi sözüm tüm dikkat 

dağıtan bildirimleri kapatıp, internet üzerinden eğitim 

gören ya da internet üzerinden iş hayatının iş tanımlama-

larını yerine getiren düzenli ve kolay odaklanıp disiplinli 

çalışanlara değil. Sözüm Whatsup gruplarından gelen 

iletilerden sosyal medya sitelerine geçip o iletiye baktık-

tan sonra sonsuz kaydırma tuzağına düşüp, derin bir 

boşlukta saatlerce baş parmağını aşağıdan yukarıya 

doğru kaydıran dünya meselelerinde ve ülke gündemine 

çok duyarlı bizlere. Normal bir ihtiyacımızı karşılamak 

Tawfiq Ali Ozturk

ğim arka planda  podcast’leri çıkartsam belki biraz azalır 

bu süre, ama o da biraz işte. İşin ilginç bir diğer yanı ise 

yurdum insanın günde, internette geçirdiği vakitten 

daha fazlasını ben elimin kiri olarak sadece telefonumda 

harcıyorum.

Hazır mübarek üç aylara girmişken, "Cennet kapıları 

pazartesi ve perşembe günleri açılır"ken haftada iki gün 

telefon ve sosyal medya orucu da tutmanın vakti geldi 

de geçiyor.. 

Moderinler buna teknoloji detoksu  diyormuş, ilahi mo-

derinler...

TawfiqAliKeeper
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Ayasofya’nın ağıtı mitine göre İstanbul fethedildiğin-

de bunun Tanrı’nın isteği olduğu, sonrasında ise 

Türklerin tekrar Ayasofya’yı geri alacağına dair bir ağıt 

yazılmıştı. Bununla birlikte fetih sırasında İmparator 

Konstantinos Palaiologos bir melek tarafından 

mermere dönüştürülmüş, zamanı geldiğinde de yine 

aynı melek tarafından insana dönüştürülerek, Türkler 

Kızıl Elma’ya sürülecekti. Zalongo Dansı mitine göre 

Tepedenli Ali Paşa kuşatması sırasında Souliotis olarak 

anılan bir grup insan teslim olmamak adına dans 

eşliğinde kendini uçurumdan aşağı atıyordu. Ancak 

adı geçen Souliotislerin gerçekte var olup olmadığı, 

varsalar bile Yunan olup olmadıkları, ayrıca Yunanca 

konuşup konuşmadıkları meselesi tartışılmaktadır. 

Son olarak Gizis isimli ressam tarafından çizilen Gizli 

Okul tablosundan hareketle ortaya çıkan Gizli Okul 

mitine göre Osmanlı Devleti Ortodoksların eğitimini 

engellediği için, Ortodokslar bir papaz önderliğinde 

yer altında gizlice eğitim alıyordu ve bu şekilde günü-

müze kadar milli bilinçlerini sürdürmüşlerdir. Ne var ki, 

Gizis’in tablosundan önce Gizli Okul’un varlığına dair 

direkt veya dolaylı hiçbir kaynağa rastlanmamaktadır 

(Αγγέλου, 2007, s. 13-14).

Sonuca gelecek olursak, Türkiye ve Yunanistan 

ulus-devlet mitleri arasındaki temel fark, Türkiye 

Cumhuriyeti Yunanistan gibi bir isyan sonucunda 

kurulmadığı için mitlerin kahir ekseriyetinin Cumhuri-

    Mit fenomeni, ulus-devlet gerçeğini göz önüne 

alarak konuşacak olursak, bir ulusun kökenine dair 

öyküye atıfta bulunur (Assmann, 2018, s. 84). 

Ulus-devlet konusunda modernleşme açısından 

yaklaşım geliştiren Hobsbawm’a (2006) göre mit, icat 

edilmiş; Anderson’a (2017) göre muhayyel; Renan’a 

(1882) göre ise tarihin çarpıtılmasıyla meydana 

gelmiştir. Öte yandan etno-sembolizm okulunun 

üyelerinden Armstrong ve Smith ulusların meydana 

gelmesini Fransız Annales Ekolü’nden esinlenerek 

antik çağlardaki varlıklarına dayandırırlar. Nitekim, 

Armstrong’un mit motorları (mythomoteurs) adını 

verdiği mekanizma etnik bilinci sürekli uyanık tutarak 

etnilerin sürekliliği sağlar ve ulus-devlet meydana 

gelir (Smith, 1988, s. 68). Modernleşmeciler kısaca 

ulusların yapaylığına vurgu yaparken etno-sembolist-

ler ise ulusların tarihsel süreç içerisinde bir takım 

değişiklikler yaşamış olsalar da, ulusların meydana 

gelişini mitlerin hatırlanmasına bağlar. Uluslar, tama-

men modern dönemde icat edilmiş olsunlar veya 

olmasınlar, üzerlerinde siyasi müdahale yadsınamaz 

bir gerçektir. Bu makalede de ulus-devlet olarak Türki-

ye ve Yunanistan’ı kuran mitler, etno-sembolistlerin 

YORUM YORUM

hakkı verilerek ama modernleşmeciler esas alınarak 

karşılaştırmalı bir biçimde analiz edilecektir.

Öncelikle, Türkiye’de ulus-devlet mitlerinin umumi-

yetle Cumhuriyet kurulduktan sonra ortaya çıktığını 

söylemek mümkündür. Bunun sebebi olarak da Türki-

ye Cumhuriyeti’nin ulus-devlet olmayı bünyesinden 

kopan diğer ulus-devletler gibi irredentist amaçlarla 

değil zorunluluktan tercih etmiş olmasındandır. Yani 

Türkiye için esas olan toprakları kurtarmak olmuştur. 

Mitler ise “sonra bakılacak” olan unsurlardandır. Bu 

anlamda, Cumhuriyet’ten önce ortaya çıkmış mit var 

mı diye bakıldığında II. Abdülhamid döneminde ortaya 

çıkmış olan Türklerin Hz. Nuh’un üç oğlu olan Ham, 

Sam ve Yafes’ten Yafes’in torunları oldukları anlatısı 

Cumhuriyet’e kadar devam etmiştir  (Atalay, 2019, s. 

174).

Kemalist ideoloji ise ilk başta belli başlı beş mit üzerin-

den ulus devleti kurgulamıştır. Aysel Morin’in (2009) 

derlediği şekliyle bunlar; Birincisi Vazife, İç Düşmanlar, 

Atalar, Kuşatılmışlık ve Modern Batı mitleridir. Birinci 

Vazife’de bağımsızlık ve özgürlük, İç Düşmanlar mitin-

Yunanistan’daki ulus-devlet mitleri ise devletin 

kuruluşunu meşrulaştıracak bir biçimde oluşturul-

muştur. Çünkü, İstanbul ilk fethedildiği zamanlarda 

Yunanlar, bunun işledikleri günahların bir cezası 

olduğunu, günahlarının bedelini ödediklerinde de 

tekrar İstanbul’u geri alabileceklerine inanıyorlardı. Bu 

anlamda Yunanistan’ın ulus-devlet mitleri Tourkokra-

tia olarak adlandırılan Türk yönetimini zalim bir yöne-

tim olarak tanıtıp ulus-devleti kurmayı elzem bir 

durum olarak göstermiştir. Bu mitler Esra Özsüer’in 

derlediği şekliyle 25 Mart 1821 (İsyan’ın dini bir moti-

vasyonla 25 Mart’ta başlaması), Ayasofya’nın Ağıtı ve 

Mermere Dönen İmparator, Zalongo Dansı [Χορός 

του Ζαλόγγου (Choros tou Zalongu)] ve Gizli Okul 

[Κρυφό Σχολείο (Krifo Scholio)] mitidir.

25 Mart mitine göre, İsyan ilk defa Palaion Patron 

Germanos isimli bir papaz tarafından dini bir motivas-

yonla başlamıştı. Buradaki motivasyonun temelinde 

din olmasının sebebi, daha önce Tanrı’nın cezası nede-

niyle Türk hakimiyetine direnmek zorunda olduklarını 

düşünen Yunanların bir din adamının önderliğinde 

cezanın bittiğine inandırılmalarıdır. Fakat bunun önce-

sinde Filiki Eterya’nın lideri Aleksandros İpsilandis’in 

Eflak-Boğdan’daki Yaş şehrinde duyurduğu manifes-

to, 16 Mart’ta Patralıların ayaklanması, ayrıca Germa-

nos’un hatıratlarında isyana karşı olduğunu belirtmesi 

bu miti geçersiz kılmaktadır.

yet kurulduktan sonra ortaya çıktığıdır. Başka bir 

deyişle Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran motivasyonu 

mitler değil, var olma arzusu yaratmıştır. Yunanistan 

ulus-devlet mitlerinin ise tam tersi halkı isyana davet 

edecek biçimde kurgulanması gerekmekteydi. Bu 

yüzden İsyan’ı körükleyen ve besleyen cinste olmuş-

tur. Öte yandan Cumhuriyet döneminde kurulan 

Türkiye ulus-devlet mitlerinin başarısız olduğu görü-

lürken, Yunan ulus-devlet mitlerinin ise başarılı olduğu 

görülmektedir. Bunun sebebi olarak iki unsurdan 

bahsedebiliriz. İlk olarak, Türkler için motivasyon az 

önce de belirtildiği gibi mit değil var olma arzusudur. 

Yani Yunanlar ulus-devlet kurmadan da var olabilirdi 

ama Türkler var olamazdı. İkinci olarak da Türk Tarih 

Tezi ve Güneş Dil Teorisi gibi mitler bilimsel bir temele 

oturtulmuştu. Ancak, halk bu tür durumlarda bilimsel-

likten ziyade duygularına hitap edecek bir şey arar. 

Yunan ulus-devlet mitleri de tam olarak bu görevi 

üstlenirken, Türkiye’deki ulus-devlet mitleri var olan 

duyguları harekete geçirmek için değil, yeni duygular 

inşa etmek üzerine kurulmuştu.
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de devlet içerisinde kaleyi içten fethetmeye meyilli 

insanların olduğu, Atalar mitinde Türklerin atalarının 

dünyaya hükmetmek üzere yaratıldıkları, Kuşatılmış-

lık mitinde Türk devletlerinin her zaman dış düşmanlar 

tarafından tehlike içerisinde olduğu söylenmektedir. 

Son olarak Modern Batı miti ise aslında Kemalist 

ideolojiyle birlikte ortaya çıkmış bir self-oryantalizm 

biçimidir.

Kemalizmin devlet içerisinde iyice hâkim söylem haline 

gelmesiyle birlikte bu sefer Alman ırkçılığından mülhem 

bilimsel araştırmalarla kökeni açıklama yoluna gidilmiş-

tir. İlk olarak, Türk Tarih Tezi’ne göre Türkler başlangıçta 

Orta Asya’da bir medeniyet kurmuş olsalar da iklim 

değişikliği sebebiyle Anadolu’ya yerleşmişlerdir. Bununla 

birlikte Türkler’in Anadolu’nun kadim halkı olduğu 

ispatlanmaya çalışılmıştır  (Akman, 2011). Güneş Dil 

Teorisi’ne göre de dünyanın bütün dilleri güneşe tapan 

Türklerin dilinden doğmuştur. Bu şekilde Türklerin 

İslam’la bağlantısı kesilmekle birlikte Anadolu’nun kadim 

halkı oldukları değil, Yunanlar’ın devamı oldukları, böyle-

ce aslında bir Batılı kökenden geldikleri ispatlanmaya 

çalışılmıştır (Akman, 2011; Çağatay, 2015, s. 210-211).
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öyküye atıfta bulunur (Assmann, 2018, s. 84). 

Ulus-devlet konusunda modernleşme açısından 

yaklaşım geliştiren Hobsbawm’a (2006) göre mit, icat 

edilmiş; Anderson’a (2017) göre muhayyel; Renan’a 

(1882) göre ise tarihin çarpıtılmasıyla meydana 

gelmiştir. Öte yandan etno-sembolizm okulunun 

üyelerinden Armstrong ve Smith ulusların meydana 

gelmesini Fransız Annales Ekolü’nden esinlenerek 

antik çağlardaki varlıklarına dayandırırlar. Nitekim, 

Armstrong’un mit motorları (mythomoteurs) adını 

verdiği mekanizma etnik bilinci sürekli uyanık tutarak 

etnilerin sürekliliği sağlar ve ulus-devlet meydana 

gelir (Smith, 1988, s. 68). Modernleşmeciler kısaca 

ulusların yapaylığına vurgu yaparken etno-sembolist-

ler ise ulusların tarihsel süreç içerisinde bir takım 

değişiklikler yaşamış olsalar da, ulusların meydana 

gelişini mitlerin hatırlanmasına bağlar. Uluslar, tama-

men modern dönemde icat edilmiş olsunlar veya 

olmasınlar, üzerlerinde siyasi müdahale yadsınamaz 

bir gerçektir. Bu makalede de ulus-devlet olarak Türki-

ye ve Yunanistan’ı kuran mitler, etno-sembolistlerin 
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hakkı verilerek ama modernleşmeciler esas alınarak 

karşılaştırmalı bir biçimde analiz edilecektir.

Öncelikle, Türkiye’de ulus-devlet mitlerinin umumi-

yetle Cumhuriyet kurulduktan sonra ortaya çıktığını 

söylemek mümkündür. Bunun sebebi olarak da Türki-

ye Cumhuriyeti’nin ulus-devlet olmayı bünyesinden 

kopan diğer ulus-devletler gibi irredentist amaçlarla 

değil zorunluluktan tercih etmiş olmasındandır. Yani 

Türkiye için esas olan toprakları kurtarmak olmuştur. 

Mitler ise “sonra bakılacak” olan unsurlardandır. Bu 

anlamda, Cumhuriyet’ten önce ortaya çıkmış mit var 

mı diye bakıldığında II. Abdülhamid döneminde ortaya 

çıkmış olan Türklerin Hz. Nuh’un üç oğlu olan Ham, 

Sam ve Yafes’ten Yafes’in torunları oldukları anlatısı 

Cumhuriyet’e kadar devam etmiştir  (Atalay, 2019, s. 

174).

Kemalist ideoloji ise ilk başta belli başlı beş mit üzerin-

den ulus devleti kurgulamıştır. Aysel Morin’in (2009) 

derlediği şekliyle bunlar; Birincisi Vazife, İç Düşmanlar, 

Atalar, Kuşatılmışlık ve Modern Batı mitleridir. Birinci 

Vazife’de bağımsızlık ve özgürlük, İç Düşmanlar mitin-

Yunanistan’daki ulus-devlet mitleri ise devletin 

kuruluşunu meşrulaştıracak bir biçimde oluşturul-

muştur. Çünkü, İstanbul ilk fethedildiği zamanlarda 

Yunanlar, bunun işledikleri günahların bir cezası 

olduğunu, günahlarının bedelini ödediklerinde de 

tekrar İstanbul’u geri alabileceklerine inanıyorlardı. Bu 

anlamda Yunanistan’ın ulus-devlet mitleri Tourkokra-

tia olarak adlandırılan Türk yönetimini zalim bir yöne-

tim olarak tanıtıp ulus-devleti kurmayı elzem bir 

durum olarak göstermiştir. Bu mitler Esra Özsüer’in 

derlediği şekliyle 25 Mart 1821 (İsyan’ın dini bir moti-

vasyonla 25 Mart’ta başlaması), Ayasofya’nın Ağıtı ve 

Mermere Dönen İmparator, Zalongo Dansı [Χορός 

του Ζαλόγγου (Choros tou Zalongu)] ve Gizli Okul 

[Κρυφό Σχολείο (Krifo Scholio)] mitidir.

25 Mart mitine göre, İsyan ilk defa Palaion Patron 

Germanos isimli bir papaz tarafından dini bir motivas-

yonla başlamıştı. Buradaki motivasyonun temelinde 

din olmasının sebebi, daha önce Tanrı’nın cezası nede-

niyle Türk hakimiyetine direnmek zorunda olduklarını 

düşünen Yunanların bir din adamının önderliğinde 

cezanın bittiğine inandırılmalarıdır. Fakat bunun önce-

sinde Filiki Eterya’nın lideri Aleksandros İpsilandis’in 

Eflak-Boğdan’daki Yaş şehrinde duyurduğu manifes-

to, 16 Mart’ta Patralıların ayaklanması, ayrıca Germa-

nos’un hatıratlarında isyana karşı olduğunu belirtmesi 

bu miti geçersiz kılmaktadır.

yet kurulduktan sonra ortaya çıktığıdır. Başka bir 

deyişle Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran motivasyonu 

mitler değil, var olma arzusu yaratmıştır. Yunanistan 

ulus-devlet mitlerinin ise tam tersi halkı isyana davet 

edecek biçimde kurgulanması gerekmekteydi. Bu 

yüzden İsyan’ı körükleyen ve besleyen cinste olmuş-

tur. Öte yandan Cumhuriyet döneminde kurulan 

Türkiye ulus-devlet mitlerinin başarısız olduğu görü-

lürken, Yunan ulus-devlet mitlerinin ise başarılı olduğu 

görülmektedir. Bunun sebebi olarak iki unsurdan 

bahsedebiliriz. İlk olarak, Türkler için motivasyon az 

önce de belirtildiği gibi mit değil var olma arzusudur. 

Yani Yunanlar ulus-devlet kurmadan da var olabilirdi 

ama Türkler var olamazdı. İkinci olarak da Türk Tarih 

Tezi ve Güneş Dil Teorisi gibi mitler bilimsel bir temele 

oturtulmuştu. Ancak, halk bu tür durumlarda bilimsel-

likten ziyade duygularına hitap edecek bir şey arar. 

Yunan ulus-devlet mitleri de tam olarak bu görevi 

üstlenirken, Türkiye’deki ulus-devlet mitleri var olan 

duyguları harekete geçirmek için değil, yeni duygular 

inşa etmek üzerine kurulmuştu.
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de devlet içerisinde kaleyi içten fethetmeye meyilli 

insanların olduğu, Atalar mitinde Türklerin atalarının 

dünyaya hükmetmek üzere yaratıldıkları, Kuşatılmış-

lık mitinde Türk devletlerinin her zaman dış düşmanlar 

tarafından tehlike içerisinde olduğu söylenmektedir. 

Son olarak Modern Batı miti ise aslında Kemalist 

ideolojiyle birlikte ortaya çıkmış bir self-oryantalizm 

biçimidir.

Kemalizmin devlet içerisinde iyice hâkim söylem haline 

gelmesiyle birlikte bu sefer Alman ırkçılığından mülhem 

bilimsel araştırmalarla kökeni açıklama yoluna gidilmiş-

tir. İlk olarak, Türk Tarih Tezi’ne göre Türkler başlangıçta 

Orta Asya’da bir medeniyet kurmuş olsalar da iklim 

değişikliği sebebiyle Anadolu’ya yerleşmişlerdir. Bununla 

birlikte Türkler’in Anadolu’nun kadim halkı olduğu 

ispatlanmaya çalışılmıştır  (Akman, 2011). Güneş Dil 

Teorisi’ne göre de dünyanın bütün dilleri güneşe tapan 

Türklerin dilinden doğmuştur. Bu şekilde Türklerin 

İslam’la bağlantısı kesilmekle birlikte Anadolu’nun kadim 

halkı oldukları değil, Yunanlar’ın devamı oldukları, böyle-

ce aslında bir Batılı kökenden geldikleri ispatlanmaya 

çalışılmıştır (Akman, 2011; Çağatay, 2015, s. 210-211).
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        İnsan daima hazırlık içindedir. Dünyaya gelmeden 

önce adımıza hazırlıklar yapılır. Yerimiz yatağımız 

hazırdır. Giysilerimiz hazırlanmıştır. Sonra anaokulu 

veya ilkokul için hazırlanırız, burada hazırlanma dürtü-

sü ağır basmaz. İlk heyecandır, tazedir ve hayata 

hazırlığın denklemini henüz o yaşlarda kuramayız. 

Daha sonra ortaokul ve lise hazırlığı başlar. Okula 

gitmek başlı başına bir hazırlıktır. Her bir güne sığdırdı-

ğımız rutinlerimiz vardır. Anneler ve babalar hazırlık 

içindedir. Biri gömlek almak için çalışırken, diğeri 

gömlek ütüler… Geceden sabaha hazırızdır. Servisçinin, 

sabah şu saatte hazır olun uyarısı bizi bir hazırlanışa 

iter. Sonra ödevler verilir. Ödev hem bir gün sonrasına 

hem de bilgi birikimi açısından geleceğe hazırlıktır. Bu 

süreçte bir yandan sınavlara hazırlık vardır. Hayata 

hazırlanmak için sınavlardan iyi puanlar almaya 

ihtiyaç duyarız. Üniversite sınavı büyük bir dönüm 

noktasıdır. Hayata atılmadan önceki son duraktır. 

Bunun için dershanelere gider, çokça kitap alır, 

arkadaşlarımızdan soyutlanırız. Büyük bir hazırlık 

furyası… Üniversite de birçok hazırlık süreciyle geçer; 

vizeler ve sınavlar 4 sene boyunca hazırlık ister. Farklı 

şehirlerde okursak, hazırlık ağımız bir hayli genişler. 

Yurtta veya öğrenci evinde giyim ve yemek artık 

hazırlığımızın önemli bir parçasıdır. 

Artık üniversite bitmiş ve para kazanmak uğruna yeni 

bir hazırlığa girişmişizdir. Bu süreçte askerlik karşımıza 

dikilir. Bizi davet eder. Tercih imkânımız çoğu zaman 

yoktur. Askerliğe hazırlanırız ve askerde hep hazırızdır! 

Dönükten sonra iş arayışı veya bir iş kurmak için 

hazırlıklarımız başlar. Bu süreç çoğu zaman yorucudur, 

anne ve babalarımızın da desteklediği hazırlık yoğunlu-

ğu yerini biraz daha yalnızlığa bırakmıştır. Artık tek 

başımıza hayat kurma yolunda yeni adımlar atmak 

üzereyizdir. 

Bu arada evlilik, hayallerimizi süslemeye başlamıştır. 

Hiç olmazsa bir iş kurduktan sonra ya kendi kendimize, 

ya da çevresel faktörler neticesinde bu sürece doğru 

bir hazırlık safhasına geçeriz. Uzun eğitim yılları, daha 

sonra iş bulma çabaları ve hayat kurma yolunda para 

kazanma ideali birbirinin peşini asla bırakmaz. 

Gün gelir evlenir, yeni bir ev kurma hazırlığına girişir, 

hayatın önemli bir eşiğini atlatmış oluruz. Oysaki 

farkında olmasak da, her yeni gün, bir sonraki günün 

hazırlığıdır. “Geçim derdi” ile artık baş başa kalmışızdır. 

“Hayat mücadelesi” kendini hissettirmeye başlar. 

Derken dünyaya yeni bir çocuk getirmek hevesi doğar. 

Kaderin cilvesidir, döner dolaşır bizim için dünyaya 

gelmek üzereyken yapılan hazırlığı artık bir yapıyoruz-

dur. Çocuk büyütür, bu zamana kadar yaşadığımız her 

tecrübeyi çocuklarımızla birlikte biz de yaşarız. Daha 

iyi eğitim, daha iyi imkânlar ve daha iyi bir hayat 

kurmaları için daima hazır ve nazırızdır. 

Yıllar hazırlık içerisinde geçer, artık daha iyi eğitim 

almak, iş bulmak, işte terfi almak, evlenmek, çocuk 

yetiştirmek gibi birçok hazırlık safhasını geçmişizdir. 

Bambaşka hazırlıklarımız vardır da, onlar hayatımızda 

bunlar kadar bariz yer almaz. Ayrılıklara hazırlanırız 

mesela. Bunca hazırlık aşamasında hesaba katamadı-

ğımız ayrılıklar bulur bizi. 

Kimi zaman ölümdür ayrılığın adı, kimi zaman aşk, 

kimi zaman iş. Ayrılığın nerede ve nasıl olacağı 

konusunda çoğu zaman fikir sahibi değilizdir. “Hazırlık-

sız yakalandım” desek de, malumun ilamı diye bir 

gerçeği göz ardı edemeyiz. Ayrılıklar düşüne dalma-

yan kimse var mıdır?  Mesela ölüm: Biliriz ki bulacaktır 

bizi, yakınlarımızı ve sevdiklerimizi. İçimiz hep bir 

hazırlık ülkesidir. Bu vehimlerden uzaklaşmak için 

zihnimizde kaçacak köşe ararız da, çaresi yoktur 

ayrılığın biliriz. Ya da aşk… “Ölüm Allah’ın emri, şu 

ayrılık olmasaydı” denilerek, ölümle aynı kefeye 

konulan gerçek. Ölümden nasıl kaçıyorsak zihnimizde, 

aşkta ayrılıktan öyle kaçarız kalbimizde. Ama böyledir, 

hazırlanırız ayrılıklara. 

Hiç olmadı biliriz ki, fânilik bir hazırlıktır… “Herkes bir 

gün ölecektir, kimi seversek sevelim ayrılık vardır”. 

Geçip gittiğimiz bu diyar hazırlıklar diyarıdır ve bir 

yanımız hep öteler için hazırlıktadır. İnsan kendini hep 

hazırlayacaktır. 

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi ile Yurtdışı Türkleri ve 

Akraba Topluluğu Başkanlığının işbirliği kapsamında 

uluslararası öğrenciler için düzenlenen “YTB Uluslararası 

Öğrenci Akademisi Sakarya” 1 Mart 2021 Pazartesi günü 

Çini Atölyesi dersiyle başladı.

İlki 2019 yılında düzenlenmiş olan “YTB Uluslararası 

Öğrenci Akademisi Sakarya”; Sudan, Yemen, Irak, İran, 

Suriye, Ürdün, Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan, 

Sırbistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi farklı 

ülkelerden farklı kültürlerle buluşmaya ve buluşturmaya 

kaldığı yerden pandemi şartlarına uygun tedbirlerle yüz 

yüze devam ediyor.

Akademi dersleri kapsamında öğrenciler; gelenekli sanat, 

modern sanat ve Türk müziği dersleri ile eğitimlerine 

devam ediyor; Ebru, Çini, Resim, Fotoğrafçılık, Dijital 

Tasarım, Ud, Ney, Kanun dersleri ile sanatsal, işitsel ve 

görsel kabiliyetlerini geliştiriyorlar. 

YTB ULUSLARARASI
ÖĞRENCİ AKADEMİSİ
SAKARYA BAŞLADI
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gün ölecektir, kimi seversek sevelim ayrılık vardır”. 

Geçip gittiğimiz bu diyar hazırlıklar diyarıdır ve bir 

yanımız hep öteler için hazırlıktadır. İnsan kendini hep 

hazırlayacaktır. 

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi ile Yurtdışı Türkleri ve 

Akraba Topluluğu Başkanlığının işbirliği kapsamında 

uluslararası öğrenciler için düzenlenen “YTB Uluslararası 

Öğrenci Akademisi Sakarya” 1 Mart 2021 Pazartesi günü 

Çini Atölyesi dersiyle başladı.

İlki 2019 yılında düzenlenmiş olan “YTB Uluslararası 

Öğrenci Akademisi Sakarya”; Sudan, Yemen, Irak, İran, 

Suriye, Ürdün, Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan, 

Sırbistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi farklı 

ülkelerden farklı kültürlerle buluşmaya ve buluşturmaya 

kaldığı yerden pandemi şartlarına uygun tedbirlerle yüz 

yüze devam ediyor.

Akademi dersleri kapsamında öğrenciler; gelenekli sanat, 

modern sanat ve Türk müziği dersleri ile eğitimlerine 

devam ediyor; Ebru, Çini, Resim, Fotoğrafçılık, Dijital 

Tasarım, Ud, Ney, Kanun dersleri ile sanatsal, işitsel ve 

görsel kabiliyetlerini geliştiriyorlar. 

YTB ULUSLARARASI
ÖĞRENCİ AKADEMİSİ
SAKARYA BAŞLADI
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57. Sayı / Mart 2021

Tûtî-i mu’cize gûyem ne desem lâf değil

Çarh ile söyleşemem âyînesi sâf değil

Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana

Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil 

Yine endîşe bilir kadr-i dür-i güftârım

Rûzigâr ise denî dehr ise sarrâf değil 

Girdi miftâh-ı der-i genc-i ma'ânî elime

Âleme bezl-i güher eylesem itlâf değil

Levh-i mahfûz-ı sühandir dil-i pâk-i Nef'î

Tab'-ı yârân gibi dükkânçe-i sahhâf değil

Nef’î (1572 - 1635)

MART 2021

Serdivan Ajans gazetenizi mobil
cihazınızdan buradaki QR kodunu
okutarak okuyabilirsiniz.


