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Müzik Kültürü4s 26s Dur, Bak ve YorumlaMücab Keskin
Siz de Serdivan Ajans’ta yazabilirsiniz.
Dur, Bak ve Yorumla köşemizde 
gördüğünüz fotoğrafları, kendi fikir ve 
duygu dünyanızı yansıtacak şekilde 
yorumlayıp bize gönderebilirsiniz.

Hz. Mevlânâ 17 Aralık 1273 tarihinde bu fani 
dünyadan baki âleme göçünce geriye 
Mevlevilik adıyla bir manevi terbiye yolu 
olacak tarikatı yanında çok kıymetli eserler 
bırakmıştır. Tabi ki Hz. Mevlânâ’nın en 
önemli ve en meşhur eseri Mesnevî’dir.

Ramazan, İslâm’ın özü ve özeti bir mevsim. 
Ramazan’da İslâm’ın Müslümanlardan talep 
ettiği bütün ilkeler hayat buluyor. Dolayısıyla 
Ramazan’da İslâm’ın özetlenmesi, olağan bir 
iş’le, olağanüstü bir işleme dönüşüyor. Bu, 
özetlerken özü özümsemenin kazandırdığı 
bir özellik.

Öfkeyi, hıncı tarihsel kökenleri ile birlikte 
anlamaya çalışan bu eser özellikle Avrupa 
ve Amerika tecrübesinin neye yol açtığı 
üzerinde duruyor ve kitap boyunca aslında 
ne kadar tuhaf zamanlardan geçtiğimizin 
altını çiziyor.

Anadolu'da Osmanlı devleti zamanında 
yapılmış ilk ve kanaatimce en güzel Camii 
Kebiri olan Bursa Ulu camii hicri(802) 
miladi(1399) yılında I. Bayezid han tarafından 
yaptırılmıştır. Bu sayımızda Bursa Ulu Cami'si-
ni mimarî ve tezyinî yönleriyle sizler için 
yazdık. 
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İcrâ bahsine dâir; notalar üzerinden “Kâr” 
türündeki eserlerin incelemesini bir önceki 
yazımızda tamamlamıştık. Bu 
makâlemizde, “Beste” türüne başlayacağız. 
İyi okumalar.

BAĞIMLILIKLAR İNSANIN 
HAYATINI KARARTIR.
BAĞIMLILIKLAR İNSANIN 
HAYATINI KARARTIR.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Vekili ve Klinik 
Psikolog Dr. Mehmet Dinç ile "bağımlılık" üzerine faydalı 
bir söyleşi gerçekleştirdik.



ve Ḥüsâmînâme gibi daha başka isimlerle de anıyor 
olsa da bu eser Mesnevî ismiyle meşhur olmuştur. 

Mesnevî şarihlerinden İsmail Ankaravî; Mevlânâ’nın 
eserini ‘Mesnevî’ diye isimlendirmesinin eserin iki 
özelliğine işaret ettiğini belirtir. Bunlardan birincisi; 
kitabın şöhretini göstermek (yani eser o kadar o kadar 
tanınmış ki ona başka bir isime ihtiyaç yok), ikincisi ise; 
‘âlemde her şey zıddıyla kâimdir’ prensibi gereği bütün 
varlıkların ve yaratılmışların sırlarını toplayan bir eser 
olduğunu beyan etmektir. Ayetlerden deliller getire-
rek varlıkların ikili ve birbirine zıt eşler halinde yaratıldı-
ğını ifade eden Ankaravî bu eşlerin hakikatlerinin 
kendisinde toplandığını anlatıyor olması bakımından 
Mevlânâ’nın eserine Mesnevî ismini verdiği kanaatin-
dedir.

Mesnevî’nin muhtevası yani konuları hakkında birkaç 
cümleyle fikir beyan etmek oldukça zordur. Çünkü 
Mesnevî’de hemen hemen akla gelebilecek her 
konuda bilgi verilmiş; Âyet, Hadis ve hikâyeler yoluyla 
da bu bilgiler daha iyi aktarılmaya çalışılmıştır.

“Kur’ân’ın tefsiri” ve “Allah âşıklarının kitabı” olarak da 
nitelendirilen Mesnevî, Mevlâna’ya göre hakîkate 
ulaşma ve yakîn sırlarını açma hususunda din temelle-
rinin, temellerinin temelidir yani şeriatı, tarikatı, 
hakikati açıklar veya bütün dini ilimlerin her birinin 
konularını izah eder. İşte Mevlâna bu amaç doğrultu-
sunda hikmetli sözleri ve gizli sırları açarken sıkça 
hikâyelere başvurur; bu hikâyelerin arasında başka bir 
konuya girer, sonra tekrar başladığı hikâyeye geri 
dönerek öğütler içeren beyitleri sıralar; bununla da 
yetinmez, Âyet ve Hadis-i şeriflerden delil getirerek 
vermeye çalıştığı fikirlerin iyice anlaşılmasını amaçlar. 
Bütün bunlarla birlikte Mesnevî’yi anlamanın öyle 
kolay olmadığını da belirten Mevlâna okuyanlara 
şöyle der:

(Hadîka) tarzında ve Mantıku’t-tayr’ın vezninde bir 
kitap yazılsa bu, bütün insanlar arasında bir hatıra 
olarak kalır; âşıkların ve dertlilerin can yoldaşı olur. Bu 
son derece büyük bir merhamet ve inayet olacaktır. 
Bu kulunuz da ister ki değerli dostlarınız yüzlerini sizin 
kutlu yüzünüze çevirip başka bir şey ile meşgul 
olmasınlar. Artık bundan sonrası Hüdâvendigâr 
(Mevlâna) ’ın lûtuf ve inayetine kalmıştır.

Bunun üzerine Mevlâna, hemen mübarek sarığının 
içinden küllî ve cüz’î bütün sırları açıklayan bir kâğıt 
çıkartıp, Çelebi Hüsâmeddin’in eline verdi. Kâğıtta 
Mesnevî’nin başında bulunan on sekiz beyit yazılı idi:

Bișnev în ney çun șikâyet mî-koned
Ez-cüdâyîhâ hikâyet mî-koned
...
Der-ne-yâbed hâl-i puhte hîç hâm
Pes suhen kûtâh bâyed ve’s-selâm
 
Bu neyi dinle, nasıl șikayet ediyor;
Ayrılıkların macerasını nasıl anlatıyor.
...
Ham kișiler, hiç olgunların halinden anlar mı?
O halde sözü kısa kesmek gerektir, vesselâm.”

Mevlâna da Çelebi Hüsâmeddin’e cevapla, böyle bir 
eser yazmasının Allah’ın gayb âleminden kendisine 

         Hz. Mevlânâ 17 Aralık 1273 tarihinde bu fani dünya-
dan baki âleme göçünce geriye Mevlevilik adıyla bir 
manevi terbiye yolu olacak tarikatı yanında çok 
kıymetli eserler bırakmıştır. Bu eserleri; Dîvân-ı Kebîr, 
Mesnevî, Fîhi Mâ Fîh, Mecâlis-i Seb’a ve Mektubât’dır.
Dîvân-ı Kebîr; Mevlâna’nın çeşitli zamanlarda özellikle 
de Hz. Şems’in kaybolmasından sonra söylediği 
şiirlerinden oluşan ve manevî dünyasını yansıtan 
eseridir. Mevlânâ’nın vefatından sonra oğlu Sultan 
Veled ve halifesi Çelebi Hüsameddin tarafından bir 
araya toplanan eserdeki beyit sayısı elli bine yaklaş-
maktadır.  Türkçeye tam tercümesi Abdülbaki 
Gölpınarlı tarafından yapılmış ve bu tercüme 44834 
beyitten oluşmaktadır. 

Fîhi Mâ Fîh; Mevlâna’nın üç mensur eserinden biridir. 
Çeşitli konulardaki sohbetlerinden oluşan bu eseri de 
diğer eserleri gibi yakınları ve müritleri tarafından 
kaleme alınmış ve kitaplaştırılmıştır. Kitabın adı da 
yine onu toplayanlar tarafından verilmiş ve “Onun 
İçindeki İçindedir, İçinde İçindekiler Vardır” gibi anlam-
lara gelmektedir.

Mecâlis-i Seb’a; “Yedi Meclis” demektir ve Hz. Mevlâ-
na’nın çeşitli zamanlarda çeşitli meclislerde yaptığı 
sohbetlerin oğlu Sultan Veled ve sevenleri tarafından 
toplanarak kitap haline getirilmesinden oluşmaktadır. 
Mektûbât; “Mektuplar” anlamına gelen bu eser Hz. 

Mevlânâ’nın emir, vezir, dost ve akrabalarına yazdığı 
147 adet mektuptan oluşmaktadır. 

Tabi ki Hz. Mevlânâ’nın en önemli ve en meşhur eseri 
Mesnevî’dir. Altı cilt (defter) ve yaklaşık 25.700 
beyitten meydana gelen eser Farsçadır. Eserin ilk on 
sekiz beytini Hz. Mevlânâ kendi eliyle yazmış, geri 
kalan kısmını ise Hz. Mevlânâ söylemiş ve başta Çelebi 
Hüsameddin olmak üzere müritlerinden bazıları 
kaleme almıştır. Yazım süreci de yaklaşık sekiz-on yıl 
sürmüştür.

Herhangi bir eser yazma endişesinde olmayan Hz. 
Mevlâna, özellikle; Şems ve Selâhaddin-i Zerkûb’un 
ardından kendisine halife seçtiği Hüsâmeddin 
Çelebi’nin ısrarlarına dayanamayarak Mesnevî’yi 
söylemeye, Çelebi de yazmaya başlar. Mevlâna’nın 
vefatından 45 yıl sonra onun ve ailesinin menkıbelerini 
yazan Ahmed Eflâkî (ö.1360), Mesnevî’nin yazılmaya 
başlanmasını Dergâhın Mesnevîhânı Sirâceddin’in 
dilinden şöyle anlatır:

“Hüsâmeddin Çelebi, bir gece Mevlâna’ya gelerek 
onunla yalnız kaldığı bir sırada baş koyup dedi ki 

“Gazel divanı çoğaldı, bunların sırlarının nurları deniz ve 
karaların, Doğu ve Batı’nın her tarafını kapladı. Allah’a 
hamdolsun bütün söz söyleyenler, bu sözlerin yüceliği 
karşısında şaşakaldılar. Eğer Senâî’nin İlâhînâme 

ilham olunduğunu belirtir ve böylece Mesnevî’nin 
söylenmesi ve Çelebi vasıtası ve ricasıyla yazılmasına 
başlanmış olur.

Çeşitli rivayetler olmakla beraber mesnevinin yazımı 
1259 yılında başlayıp sekiz on yıl kadar sürmüş ve 1268 
yılında sona ermiştir. Hüsameddin Çelebi’nin hanımı-
nın vefatı sebebiyle birkaç yıl ara verilen zaman dilimi 
müstesna bunun dışındaki vakitlerde Hz. Mevlânâ 
söylemiş ve Hüsameddin Çelebi durmaksızın gece 
gündüz yazmıştır.  

“Mesnevî” kelimesi Arapçadır ve “ikişer ikişer” demek-
tir. Edebiyatta ise her beyti kendi arasında kafiyeli 
manzum söz söyleme kalıbı olup, söz söyleme sınırı 
olmadığı için uzun yazılan eserlerde tercih edilen bir 
nazım türü olmuştur. İslam Edebiyatında şairlerin 
uzun aşk hikâyelerini ve destan tarzı konuları 
yazarken kullandıkları bu nazım türü yani Mesnevi 
tarzı, Hz. Mevlânâ dönemine gelindiğinde bir hayli 
gelişmiş hatta neredeyse manzum tasavvufî eserlerin 
tamamı bu nazım türünde telif edilmiştir. Mesela 
Mevlânâ’dan önce İslam dünyasında meşhur olan 
Hakîm Senâî ve Feridüddin Attar’ın eserleri bu nazım 
türündedir ki Mevlânâ da bu iki ariften ve eserlerinden 
çok etkilenmiş ve bu kültürden geldiği için de eserini 
aynı nazım türünde telif etmiştir.

Ama dikkat çekici olan husus şudur ki, Mevlânâ’ya 
kadar bir edebi tür olarak gelen mesnevî Mevlânâ’dan 
sonra artık onun eserinin adı olarak bilinir ve tanınır 
olmuştur. 

Mevlânâ da eserinin birçok yerinde kitabının adını 
“Mesnevî” olarak zikretmiştir. Mesela birinci cildin 
hemen başında “Bu Mesnevî kitabıdır…” diye başlamış 
ve eserin ismini hemen burada zikretmiştir. Mevlânâ 
eserini Keşşâfü’l-Kur’ân, Fıkh-ı Ekber, Ṣaykalü’l-ervâḥ 
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“Bu kitap, masal diyene masaldır; fakat bu kitapta 
halini gören, bu kitap vasıtasıyla kendini tanıyan, 
anlayan da er kişidir.

Mesnevî, Nil ırmağının suyudur; Kıpti’ye kan görünür, 
ama Musa kavmine sudur.” (4/33-34)

Yine Hz. Mevlânâ Mesnevî’de ne söylerse söylesin 
sözünün hep Tevhide işaret olduğunu ondan başka bir 
şey anlamanın anlayanın dinleyenin noksanlığına 
işaret olduğunu belirtir ve der ki:

“Her dükkânın ayrı bir sanatı, ayrı bir kârı vardır. Mesne-
vi de yokluk dükkânıdır oğul. Kunduracı dükkânında 
güzel deriler bulunur. Herhangi bir tahta parçası 
görürse bil ki kundura kalıbıdır. Kumaş satanlarda 
kumaşlar, ipekliler bulunur, demir olsa olsa arşın 
olarak vardır. Mesnevimiz vahdet dükkânıdır. Orada 
birden başka ne görürsen puttur.”

Yine Mevlâna Mesnevî’sini aydın ve saf gönüllü, 
feraset ehli ve ciğeri yanmış âşıklar için süslenmiş bir 
bahçe ve lezzetli bir rızk olarak nitelendirir ve Mesnevî-
nin konularını anlama hususunda şu öğütleri dile 
getirir:

“Mesnevînin nurlarla dolu sırlarını ve inceliklerini 
anlamak, Âyetlerin, Hadislerin ve hikâyelerin tertibin-
den aralarındaki ilgiyi kavrayabilmek için büyük bir 
itikat, daimî bir aşk, tam bir doğruluk, selîm bir kalp, 
kıvrak bir zekâ ve anlama gücü ve bazı ilimleri bilmek 
gerekir ki insan onun (Mesnevî) sırrının sırrına ulaşabil-
sin. Eğer doğru bir âşıksa bu özellikler olmadan da 
Mesnevî’yi anlama hususunda aşkı ona kılavuz olabilir 
ve bir menzile erişebilir.” (Eflâkî, II, 182 vd.)

(Devam edecek…)

MESNEVÎDEN
Sezai Küçük skucuk@sakarya.edu.tr

MESNEVÎDEN

Hz. MEVLÂNÂ’NIN
EN ÖNEMLİ ESERİ;

MESNEVİ-1

Mesnevî’nin ilk iki sayfası (TSMK, Revan Köşkü, nr. 432) Kaynak: https://islamansiklopedisi.org.tr



ve Ḥüsâmînâme gibi daha başka isimlerle de anıyor 
olsa da bu eser Mesnevî ismiyle meşhur olmuştur. 

Mesnevî şarihlerinden İsmail Ankaravî; Mevlânâ’nın 
eserini ‘Mesnevî’ diye isimlendirmesinin eserin iki 
özelliğine işaret ettiğini belirtir. Bunlardan birincisi; 
kitabın şöhretini göstermek (yani eser o kadar o kadar 
tanınmış ki ona başka bir isime ihtiyaç yok), ikincisi ise; 
‘âlemde her şey zıddıyla kâimdir’ prensibi gereği bütün 
varlıkların ve yaratılmışların sırlarını toplayan bir eser 
olduğunu beyan etmektir. Ayetlerden deliller getire-
rek varlıkların ikili ve birbirine zıt eşler halinde yaratıldı-
ğını ifade eden Ankaravî bu eşlerin hakikatlerinin 
kendisinde toplandığını anlatıyor olması bakımından 
Mevlânâ’nın eserine Mesnevî ismini verdiği kanaatin-
dedir.

Mesnevî’nin muhtevası yani konuları hakkında birkaç 
cümleyle fikir beyan etmek oldukça zordur. Çünkü 
Mesnevî’de hemen hemen akla gelebilecek her 
konuda bilgi verilmiş; Âyet, Hadis ve hikâyeler yoluyla 
da bu bilgiler daha iyi aktarılmaya çalışılmıştır.

“Kur’ân’ın tefsiri” ve “Allah âşıklarının kitabı” olarak da 
nitelendirilen Mesnevî, Mevlâna’ya göre hakîkate 
ulaşma ve yakîn sırlarını açma hususunda din temelle-
rinin, temellerinin temelidir yani şeriatı, tarikatı, 
hakikati açıklar veya bütün dini ilimlerin her birinin 
konularını izah eder. İşte Mevlâna bu amaç doğrultu-
sunda hikmetli sözleri ve gizli sırları açarken sıkça 
hikâyelere başvurur; bu hikâyelerin arasında başka bir 
konuya girer, sonra tekrar başladığı hikâyeye geri 
dönerek öğütler içeren beyitleri sıralar; bununla da 
yetinmez, Âyet ve Hadis-i şeriflerden delil getirerek 
vermeye çalıştığı fikirlerin iyice anlaşılmasını amaçlar. 
Bütün bunlarla birlikte Mesnevî’yi anlamanın öyle 
kolay olmadığını da belirten Mevlâna okuyanlara 
şöyle der:

(Hadîka) tarzında ve Mantıku’t-tayr’ın vezninde bir 
kitap yazılsa bu, bütün insanlar arasında bir hatıra 
olarak kalır; âşıkların ve dertlilerin can yoldaşı olur. Bu 
son derece büyük bir merhamet ve inayet olacaktır. 
Bu kulunuz da ister ki değerli dostlarınız yüzlerini sizin 
kutlu yüzünüze çevirip başka bir şey ile meşgul 
olmasınlar. Artık bundan sonrası Hüdâvendigâr 
(Mevlâna) ’ın lûtuf ve inayetine kalmıştır.

Bunun üzerine Mevlâna, hemen mübarek sarığının 
içinden küllî ve cüz’î bütün sırları açıklayan bir kâğıt 
çıkartıp, Çelebi Hüsâmeddin’in eline verdi. Kâğıtta 
Mesnevî’nin başında bulunan on sekiz beyit yazılı idi:

Bișnev în ney çun șikâyet mî-koned
Ez-cüdâyîhâ hikâyet mî-koned
...
Der-ne-yâbed hâl-i puhte hîç hâm
Pes suhen kûtâh bâyed ve’s-selâm
 
Bu neyi dinle, nasıl șikayet ediyor;
Ayrılıkların macerasını nasıl anlatıyor.
...
Ham kișiler, hiç olgunların halinden anlar mı?
O halde sözü kısa kesmek gerektir, vesselâm.”

Mevlâna da Çelebi Hüsâmeddin’e cevapla, böyle bir 
eser yazmasının Allah’ın gayb âleminden kendisine 

         Hz. Mevlânâ 17 Aralık 1273 tarihinde bu fani dünya-
dan baki âleme göçünce geriye Mevlevilik adıyla bir 
manevi terbiye yolu olacak tarikatı yanında çok 
kıymetli eserler bırakmıştır. Bu eserleri; Dîvân-ı Kebîr, 
Mesnevî, Fîhi Mâ Fîh, Mecâlis-i Seb’a ve Mektubât’dır.
Dîvân-ı Kebîr; Mevlâna’nın çeşitli zamanlarda özellikle 
de Hz. Şems’in kaybolmasından sonra söylediği 
şiirlerinden oluşan ve manevî dünyasını yansıtan 
eseridir. Mevlânâ’nın vefatından sonra oğlu Sultan 
Veled ve halifesi Çelebi Hüsameddin tarafından bir 
araya toplanan eserdeki beyit sayısı elli bine yaklaş-
maktadır.  Türkçeye tam tercümesi Abdülbaki 
Gölpınarlı tarafından yapılmış ve bu tercüme 44834 
beyitten oluşmaktadır. 

Fîhi Mâ Fîh; Mevlâna’nın üç mensur eserinden biridir. 
Çeşitli konulardaki sohbetlerinden oluşan bu eseri de 
diğer eserleri gibi yakınları ve müritleri tarafından 
kaleme alınmış ve kitaplaştırılmıştır. Kitabın adı da 
yine onu toplayanlar tarafından verilmiş ve “Onun 
İçindeki İçindedir, İçinde İçindekiler Vardır” gibi anlam-
lara gelmektedir.

Mecâlis-i Seb’a; “Yedi Meclis” demektir ve Hz. Mevlâ-
na’nın çeşitli zamanlarda çeşitli meclislerde yaptığı 
sohbetlerin oğlu Sultan Veled ve sevenleri tarafından 
toplanarak kitap haline getirilmesinden oluşmaktadır. 
Mektûbât; “Mektuplar” anlamına gelen bu eser Hz. 

Mevlânâ’nın emir, vezir, dost ve akrabalarına yazdığı 
147 adet mektuptan oluşmaktadır. 

Tabi ki Hz. Mevlânâ’nın en önemli ve en meşhur eseri 
Mesnevî’dir. Altı cilt (defter) ve yaklaşık 25.700 
beyitten meydana gelen eser Farsçadır. Eserin ilk on 
sekiz beytini Hz. Mevlânâ kendi eliyle yazmış, geri 
kalan kısmını ise Hz. Mevlânâ söylemiş ve başta Çelebi 
Hüsameddin olmak üzere müritlerinden bazıları 
kaleme almıştır. Yazım süreci de yaklaşık sekiz-on yıl 
sürmüştür.

Herhangi bir eser yazma endişesinde olmayan Hz. 
Mevlâna, özellikle; Şems ve Selâhaddin-i Zerkûb’un 
ardından kendisine halife seçtiği Hüsâmeddin 
Çelebi’nin ısrarlarına dayanamayarak Mesnevî’yi 
söylemeye, Çelebi de yazmaya başlar. Mevlâna’nın 
vefatından 45 yıl sonra onun ve ailesinin menkıbelerini 
yazan Ahmed Eflâkî (ö.1360), Mesnevî’nin yazılmaya 
başlanmasını Dergâhın Mesnevîhânı Sirâceddin’in 
dilinden şöyle anlatır:

“Hüsâmeddin Çelebi, bir gece Mevlâna’ya gelerek 
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“Bu kitap, masal diyene masaldır; fakat bu kitapta 
halini gören, bu kitap vasıtasıyla kendini tanıyan, 
anlayan da er kişidir.
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ama Musa kavmine sudur.” (4/33-34)
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(Devam edecek…)

MESNEVÎDEN
Sezai Küçük skucuk@sakarya.edu.tr

MESNEVÎDEN

Hz. MEVLÂNÂ’NIN
EN ÖNEMLİ ESERİ;

MESNEVİ-1

Mesnevî’nin ilk iki sayfası (TSMK, Revan Köşkü, nr. 432) Kaynak: https://islamansiklopedisi.org.tr
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dir. Gelenekli icrâ üslûbundan sayılanlarını işâretleme-

dik.. Bu eserde icrâ üslûbu, tamâmı îtibârı ile; bu tür 

eserlerde gelenekli okuyuş üslûbuna mugâyir bâzı 

süslemeleri bakımından tenkîd edilmektedir.

Mustafa Doğan Dikmen’in, her ne kadar eski âsâra dâir 

Kâr,Beste ve Semâî türündeki sözlü eserleri icrâ üslûbu, 

Münir Nûreddin Selçuk ve bizzat talebesi olduğu Kâni 

Karaca ekolünden mülhem; ve fakat nev-i şahsına 

münhasır (kendisine has-kendine özel) bir okuyuş 

üslûbu ise de, bu tarzı; takîb edebildiğimiz kadarı ile 

sanatçının 35-40 lı yaşlarından sonraki sanat hayâtına 

tekabül etmektedir. Kendisi, kamu oyuna da ilân 

edildiği ve yazılı olarak belgelendiği üzere2  Alâeddin 

Yavaşça’nın ve Bekir Sıdkı Sezgin’in3 talebesidir. Bu 

sebeple incelediğimiz okuyuş üslûbunun Bekir Sıdkı 

Sezgin’in tesîri altında olduğu kanâatimizle; nota 

üzerindeki tenkîdimizin bu minvâlde değerlendirilmesi-

ni tavsiye ederiz.  

Notada, ölçüleri işâret ederek bâzı açıklamalar:

-1’inci ölçüdeki “Segâh” perdesine girmeden yapılan 16 

lık çarpma gelenekten sayılır, fakat “Hüseynî” çarpma-

         İcrâ bahsine dâir;  notalar üzerinden “Kâr” türünde-

ki eserlerin incelemesini bir önceki yazımızda tamamla-

mıştık. Bu makâlemizde, “Beste” türüne başlayacağız. 

Her vesîle ile olduğu gibi, okuyucularımıza peşînen arz 

etmeliyiz ki; bu türden eserler her ses sanatçısı veya 

koro tarafından okunmamaktadır. Bu sebeple, örnek 

olarak incelediğimiz icrâlar, belli-başlı sanatçıların solo; 

ya da toplulukların koro icrâları olmakla, husûsi olarak 

bir muhâtabımız yoktur. Bu yazımızda, “Beste türü” 1 

numaralı nota üzerinden; kadîm okuyuş tarzına mugâ-

yir icrâ, Hammâmi-zâde Dede İsmail Efendi’nin, Hûzî 

makâmındaki Darb-ı fetih murabbaı1 olacaktır. 

(Makam, bazı notalarda “Uşşâk” olarak yazılmış; ve 

güfte mecmualarında dahi Uşşâk Faslı’na kaydedilmiş 

olsa da, Segâh makâmının aslîyetinden olan Rast 

makâmı civârında çok cümle kurması ve seyri îtibârı ile 

“Hûzî” dir.) Eserin icrâsı sırasında; Rast’lı kalışlarda 

özellikle “Çârgâh” perdesinin, Uşşâk makâmına has; 

pestçe basılmaması (Ekrem Karadeniz nazâriyâtındaki 

adı ile “Dilkeş”) ve buna bağlı olarak “Segâh” perdesi-

nin de pestleşmemesi (“Uşşâk” peredesi) eserin 

“Uşşâk” değil de bir “Hûzî” beste olduğu münâzaraları-

na nokta koyuyor..Çünkü eserin müzik cümleleri ve  

seyri, (“Uşşâk” cinsi ile kalışlar hâricinde..) perdenin 

“Dilkeş” olarak kullanılmasına müsâde etmiyor. Ve 

fakat bu eserin, ne sebeple “Uşşâk Faslı” adlı bir 

albümün; Kâr’dan sonra okunan 1’inci bestesi olarak 

icrâ edildiği husûsunuda bir soru işâreti olarak öylece 

duruyor.

Eserin 1’inci mısraı üzerindeki tenkîdimizi; tamâmına 

şâmil olacağı düşüncesi ile kâfî görüyoruz. Lâkin bu; ve 

buna mümâsil  makâlelerimizde, her ne kadar bir tek 

mısra üzerinde inceleme yaparak bu çalışmanın kifâyet 

edeceğini arz ediyorsak da, bu icrâda ve elbette konu 

edindiğimiz bütün icrâlarda  bu tür eserlerin, diğer 

mısralarındaki; güftenin ifâdesi gereği, gelenekten 

sayılamayacak  başka  müzik hareketlerinin de  

zaman-zaman yapılmış olduğunu söylemek mecbûri-

yetindeyiz..

Bestenin notası üzerinde kırmızı kalemle işâret edilen 

çarpma, portamento,  glisando, vibrato veyâ alışkanlık 

hâline gelmiş süslemeler; gelenekli sayılanların hâricin-

de abartılan veya bir “klasik” sözlü eser icrâ üslûbunda 

yapılmamasına kanâat getirdiğimiz müzik hareketleri-

ESERİN NOTASI (Beste türü 1 numaralı nota)

MESÂİL-İ  
MÛSIKÎDEN..17
İCRÂ BAHSİNE DEVAM.. 
“Beste” türü

sı ile girilen 1/4 lük “Re” ve 8 lik nota gurubundaki 

“Do-Si” perdeleri, glisando yapıldığı için net duyulmu-

yor!.

-4’üncü ölçüde, “bü” hecesindeki 1/4 lük “Çârgâh” perde-

si; “te-fe-tâ” çarpması ile söylenmiştir; bu üslûp temiz 

okuyuş üslûbuna mugâyir bir alışkanlıktır!.

-5’inci ölçü başındaki 1/4 lük “Çârgâh” perdesinde 

kemençe ile solist arasındaki farklılık, perdenin netliği-

ni bozuyor!.

-7’nci ölçüde “de” hecesindeki 1/4 lük “Rast” perdesinde 

yapılan “te-fe-tâ” çarpması, uygun olmayan bir alışkan-

lık olarak devamlı îkâz edilmelidir!.

-11’inci ölçüde 8 lik grupların önünde yapılan çarpmalar, 

kanâatimizce “şarkı” söyleyiş üslûbuna dâirdir ki o dahi 

her zaman yapılmamalıdır!.

-12’nci ölçüde, “li” hecesinde söylenmesi gereken 

“tâ-te-fe”; “te-fe-tâ” olarak söylenmiştir ki; bu durum 

bir alışkanlık olarak çıkıyor karşımıza. Bazen yakışsa da; 

aslında notada yazılı bulunan değerlerin ifâdeyi kuvvet-

lendirdiği kanaatindeyiz. Nota değerlerini değiştirme 

alışkanlığının değiştirilmesi gerekir!.

-16’ıncı ölçünün başındaki 8 lik grubun “puntalı” okunma-

sına; ve buna mümâsil değişikliklere hiç mana verememi-

şimdir. Ayrıca “li” hecesindeki “la-sol-la” olması gereken 

“tâ-te-fe” grupta, saz ile ses icrâsındaki farklılık (sesin 

“la-sol-sol” okuması..) cümledeki netliği bozuyor!. 

Dipnotlar 

1. Mustafa Doğan Dikmen, “Osmanlı’dan Cumhûriyet’e Mûsıkî 

Mîrâsı-Uşşâk Faslı”, Kalan Müzik,1999, İstanbul

2. 22.04.2008 CRR “Meşk Konseri” sonrası salondaki hâzurûna hitâbı.. 

Alâeddin Yavaşca, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı,Kütüphaneler ve 

Yayımlar Genel Müdürlüğü, Anma ve Armağan Kitapları dizisi, 

Ankara, 2018  (Genişletilmiş 2’nci baskı)

3. Bir özel televizyonun canlı yayın programında (90’lı yılların ilk 

çeyreğinde)  Bekir Sıdkı Sezgin, kendisine sorulan sual üzerine 

cevâben; tavır ve üslûpta devâmının; oğlu H.Hudsi Sezgin ve 

M.Doğan Dikmen olduğun açıklamıştır.

Kodu taratarak
eseri dinleyebilirsiniz.



NİSAN     2021 4 NİSAN     20215MÜZİK KÜLTÜRÜ MÜZİK KÜLTÜRÜ
Mücab Keskin mucabkeskin@gmail.com 

5

 Ç
ık

rık
ta

ki
 K

ad
ın

, P
la

tt
 P

ow
el

l R
yd

er

dir. Gelenekli icrâ üslûbundan sayılanlarını işâretleme-

dik.. Bu eserde icrâ üslûbu, tamâmı îtibârı ile; bu tür 

eserlerde gelenekli okuyuş üslûbuna mugâyir bâzı 

süslemeleri bakımından tenkîd edilmektedir.

Mustafa Doğan Dikmen’in, her ne kadar eski âsâra dâir 

Kâr,Beste ve Semâî türündeki sözlü eserleri icrâ üslûbu, 

Münir Nûreddin Selçuk ve bizzat talebesi olduğu Kâni 

Karaca ekolünden mülhem; ve fakat nev-i şahsına 

münhasır (kendisine has-kendine özel) bir okuyuş 

üslûbu ise de, bu tarzı; takîb edebildiğimiz kadarı ile 

sanatçının 35-40 lı yaşlarından sonraki sanat hayâtına 

tekabül etmektedir. Kendisi, kamu oyuna da ilân 

edildiği ve yazılı olarak belgelendiği üzere2  Alâeddin 

Yavaşça’nın ve Bekir Sıdkı Sezgin’in3 talebesidir. Bu 

sebeple incelediğimiz okuyuş üslûbunun Bekir Sıdkı 

Sezgin’in tesîri altında olduğu kanâatimizle; nota 

üzerindeki tenkîdimizin bu minvâlde değerlendirilmesi-

ni tavsiye ederiz.  

Notada, ölçüleri işâret ederek bâzı açıklamalar:

-1’inci ölçüdeki “Segâh” perdesine girmeden yapılan 16 

lık çarpma gelenekten sayılır, fakat “Hüseynî” çarpma-

         İcrâ bahsine dâir;  notalar üzerinden “Kâr” türünde-

ki eserlerin incelemesini bir önceki yazımızda tamamla-

mıştık. Bu makâlemizde, “Beste” türüne başlayacağız. 

Her vesîle ile olduğu gibi, okuyucularımıza peşînen arz 

etmeliyiz ki; bu türden eserler her ses sanatçısı veya 

koro tarafından okunmamaktadır. Bu sebeple, örnek 

olarak incelediğimiz icrâlar, belli-başlı sanatçıların solo; 

ya da toplulukların koro icrâları olmakla, husûsi olarak 

bir muhâtabımız yoktur. Bu yazımızda, “Beste türü” 1 

numaralı nota üzerinden; kadîm okuyuş tarzına mugâ-

yir icrâ, Hammâmi-zâde Dede İsmail Efendi’nin, Hûzî 

makâmındaki Darb-ı fetih murabbaı1 olacaktır. 

(Makam, bazı notalarda “Uşşâk” olarak yazılmış; ve 

güfte mecmualarında dahi Uşşâk Faslı’na kaydedilmiş 

olsa da, Segâh makâmının aslîyetinden olan Rast 

makâmı civârında çok cümle kurması ve seyri îtibârı ile 

“Hûzî” dir.) Eserin icrâsı sırasında; Rast’lı kalışlarda 

özellikle “Çârgâh” perdesinin, Uşşâk makâmına has; 

pestçe basılmaması (Ekrem Karadeniz nazâriyâtındaki 

adı ile “Dilkeş”) ve buna bağlı olarak “Segâh” perdesi-

nin de pestleşmemesi (“Uşşâk” peredesi) eserin 

“Uşşâk” değil de bir “Hûzî” beste olduğu münâzaraları-

na nokta koyuyor..Çünkü eserin müzik cümleleri ve  

seyri, (“Uşşâk” cinsi ile kalışlar hâricinde..) perdenin 

“Dilkeş” olarak kullanılmasına müsâde etmiyor. Ve 

fakat bu eserin, ne sebeple “Uşşâk Faslı” adlı bir 

albümün; Kâr’dan sonra okunan 1’inci bestesi olarak 

icrâ edildiği husûsunuda bir soru işâreti olarak öylece 

duruyor.

Eserin 1’inci mısraı üzerindeki tenkîdimizi; tamâmına 

şâmil olacağı düşüncesi ile kâfî görüyoruz. Lâkin bu; ve 

buna mümâsil  makâlelerimizde, her ne kadar bir tek 

mısra üzerinde inceleme yaparak bu çalışmanın kifâyet 

edeceğini arz ediyorsak da, bu icrâda ve elbette konu 

edindiğimiz bütün icrâlarda  bu tür eserlerin, diğer 

mısralarındaki; güftenin ifâdesi gereği, gelenekten 

sayılamayacak  başka  müzik hareketlerinin de  

zaman-zaman yapılmış olduğunu söylemek mecbûri-

yetindeyiz..

Bestenin notası üzerinde kırmızı kalemle işâret edilen 

çarpma, portamento,  glisando, vibrato veyâ alışkanlık 

hâline gelmiş süslemeler; gelenekli sayılanların hâricin-

de abartılan veya bir “klasik” sözlü eser icrâ üslûbunda 

yapılmamasına kanâat getirdiğimiz müzik hareketleri-

ESERİN NOTASI (Beste türü 1 numaralı nota)

MESÂİL-İ  
MÛSIKÎDEN..17
İCRÂ BAHSİNE DEVAM.. 
“Beste” türü

sı ile girilen 1/4 lük “Re” ve 8 lik nota gurubundaki 

“Do-Si” perdeleri, glisando yapıldığı için net duyulmu-

yor!.

-4’üncü ölçüde, “bü” hecesindeki 1/4 lük “Çârgâh” perde-

si; “te-fe-tâ” çarpması ile söylenmiştir; bu üslûp temiz 

okuyuş üslûbuna mugâyir bir alışkanlıktır!.

-5’inci ölçü başındaki 1/4 lük “Çârgâh” perdesinde 

kemençe ile solist arasındaki farklılık, perdenin netliği-

ni bozuyor!.

-7’nci ölçüde “de” hecesindeki 1/4 lük “Rast” perdesinde 

yapılan “te-fe-tâ” çarpması, uygun olmayan bir alışkan-

lık olarak devamlı îkâz edilmelidir!.

-11’inci ölçüde 8 lik grupların önünde yapılan çarpmalar, 

kanâatimizce “şarkı” söyleyiş üslûbuna dâirdir ki o dahi 

her zaman yapılmamalıdır!.

-12’nci ölçüde, “li” hecesinde söylenmesi gereken 

“tâ-te-fe”; “te-fe-tâ” olarak söylenmiştir ki; bu durum 

bir alışkanlık olarak çıkıyor karşımıza. Bazen yakışsa da; 

aslında notada yazılı bulunan değerlerin ifâdeyi kuvvet-

lendirdiği kanaatindeyiz. Nota değerlerini değiştirme 

alışkanlığının değiştirilmesi gerekir!.

-16’ıncı ölçünün başındaki 8 lik grubun “puntalı” okunma-

sına; ve buna mümâsil değişikliklere hiç mana verememi-

şimdir. Ayrıca “li” hecesindeki “la-sol-la” olması gereken 

“tâ-te-fe” grupta, saz ile ses icrâsındaki farklılık (sesin 

“la-sol-sol” okuması..) cümledeki netliği bozuyor!. 

Dipnotlar 

1. Mustafa Doğan Dikmen, “Osmanlı’dan Cumhûriyet’e Mûsıkî 

Mîrâsı-Uşşâk Faslı”, Kalan Müzik,1999, İstanbul

2. 22.04.2008 CRR “Meşk Konseri” sonrası salondaki hâzurûna hitâbı.. 

Alâeddin Yavaşca, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı,Kütüphaneler ve 

Yayımlar Genel Müdürlüğü, Anma ve Armağan Kitapları dizisi, 

Ankara, 2018  (Genişletilmiş 2’nci baskı)

3. Bir özel televizyonun canlı yayın programında (90’lı yılların ilk 

çeyreğinde)  Bekir Sıdkı Sezgin, kendisine sorulan sual üzerine 

cevâben; tavır ve üslûpta devâmının; oğlu H.Hudsi Sezgin ve 

M.Doğan Dikmen olduğun açıklamıştır.

Kodu taratarak
eseri dinleyebilirsiniz.



yazık ki. Kumardan o kadar korkmuyor. Sosyal medya-

dan, pornografiden ve oyundan o kadar korkmuyor. 

Hâlbuki baktığımızda davranışsal bağımlılıklar kimya-

sal bağımlılıklardan daha zararlı olabiliyor. Niye? 

Toplumun kabulü var ve zarar direkt gözükmüyor, 

dolaylı olarak gözüküyor ve süreç içerisinde ortaya 

çıkıyor. Bu yüzden bağımlı olan insanın motivasyonu 

da tedavi olmak için nispeten daha az. Büyük bir tehdit 

ve büyük bir tehlike olarak davranışsal bağımlılık 

hayatımıza girmiş durumda. Pandemi döneminde de 

bu bağımlılık arttı. Pandemi döneminde dünyanın 

tamamında insanların evlerine kapanmak zorunda 

kalmalarıyla beraber davranışsal bağımlılıkların en 

büyük lokomotifi olan internet ilişkili bağımlılıklar 

meselesi arttı. Pandemi sonrasında bunun bedelini 

ödeyeceğiz. Yıllar içinde bunun etkilerini göreceğiz. 

Gönül ister ki bir şeyler yapmakla alakalı geç kalmaya-

lım, pişman olmayalım.  Bu sürecin pasifi olmayalım, 

aktifi olalım, bu süreci biz yönetelim. Zarar olacaksa 

bile minimum hasarla kurtarmış olalım. Bu konuda bir 

ciddiyet ve hassasiyet gerekiyor. Bu konuyu öncele-

mek gerekiyor. Bu noktada Türkiye iyi bir durumda, 

çünkü devlet de vaziyet ediyor bu konuya. Dünyada 

hiç olmayan “Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu” 

var Türkiye’de. Bu kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

Başkanlık ediyor, bütün bakanlar katılıyor, düzenli 

olarak toplanıp kim ne yaptı, ne yapıyor, ne yapsın, ne 

yapalımı konuşuyorlar. Türkiye’de Yeşilay Cemiyeti’nin 

mevcudiyetinin olması büyük bir güç. Çünkü dünyada 

diğer cemiyetlerin benzerleri var ama Türkiye Yeşilay 

cemiyetinin benzeri yoktur.  Beş farklı bağımlılıkla hem 

önleme hem rehabilitasyon anlamında tekmil olarak 

çalışan bir sivil toplum kuruluşu yok. Bu durumu fark 

ettik ve insanlığın faydasına Yeşilay modelini dünyaya 

model olarak vermeye başladık, şu anda seksen ülkede 

Yeşilay var. Onlara Yeşilay’ın yüz yıllık birikimini ve 

tecrübesini, çalışmasını aktarıyoruz. Her sene 

Türkiye’de bir araya geliyorlar; “Gücümüzü nasıl 

birleştirebiliriz, beraber neler yapabiliriz ve bizim 

mevut birikim, kültürümüz, tecrübemiz ne söylüyor?” 

bu hususlarda seksen ülkenin Yeşilay’ı ile paylaşıyoruz 

ve bağımlılıkla mücadelede uluslararası bir güç oluştur-

maya çalışıyoruz. Uluslararası güç, hem BM nezdinde 

hem bölgesel anlamda kendini gösteriyor. Bağımlılıkla 

mücadelede iki tür mücadele yöntemi vardır; bir

motive bir yapı var. Bu endüstrinin iki amacı var; biri, 

para kazanmak. Bir diğeri, kontrollü insanlar oluştur-

mak.  Sömürgeciliğin en büyük araçlarından bir tanesi 

bağımlılıktır. Nitekim şu an da Türkiye Yeşilay Cemiye-

ti’ndeyiz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin bu sene 101. 

Yılını kutluyoruz. 1920’de İstanbul’da kurulmuş. Şu an 

da konuştuğumuz bu rıhtıma İngiliz işgal gemileri 

alkol getirip gençlere bedava dağıtıyorlarmış. Yüz yıl 

sonra onların alkol dağıttıkları yerde gençler alkol 

bağımlısı olmasınlar, diğer bağımlılıklara bulaşmasın-

lar diye biz mücadele ediyoruz. Yüz yıldan beri de bu 

mücadele var. Ülkenin bağımsızlık mücadelesi verdiği 

Cemiyetin kurulduğu o yıllarda belki kulağa fantastik 

geliyor ama bu Cemiyet kurulmuş ve böyle bir maya 

atılmış. Bugün ise baktığımız zaman Türkiye, 

Avrupa’ya kıyaslandığında ya da sömürgeleştirilmiş 

ülkelere kıyasladığında bağımlılıklar noktasında çok 

çok iyi, o yüzden diyebiliriz ki o maya tutmuş ve o 

maya devam ediyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti hem 

Türkiye de hem dünyada bağımlılıklara yönelik bir 

mücadele veriyor ve vermemiz de gerekli. Çünkü 

sömürgecilik, yeni bir yol ve yöntem olarak bağımlılığı 

kullanıyor. Afrika’da, Avusturalya’da Aborjinlerde, 

Amerika’da Kızılderililerde bağımlılığı kullanmış. Niye? 

Bağımlı yaptığınız insan kendiyle o kadar meşguldür ki 

başka bir şeye bakamaz, başka bir şeyi düşünemez. 

Ondan sonra bağımlı olduğu maddeye ulaşabilmek 

için her şeyi feda edecek noktaya gelebilir. Kariyerini 

feda edebilir, yeteneklerini feda edebilir, sağlığını, 

ömrünü feda edebilir.  Bu büyük bir kayıp ve sömürge-

ciler böyle insanları çok seviyorlar çünkü her türlü 

kullanmak mümkün.  Bağımlılık dediğimiz zaman 

olayın çok boyutu, çok cephesi, çok veçhesi var. Bütün 

bunları bir arada düşünerek olayın ciddiyetinin farkına 

varmak lazım. Her yaştan insanın meseleyi ciddiye 

alması gerekiyor. 

Hocam, Türkiye’de bağımlılıkla mücadelede ne 

durumdayız?

Bağımlılık bütün dünyanın meselesi haline geldi. 

Dünyanın genelini okumaya çalıştığımda son otuz 

yılda fiziki rahatlık anlamında insanlık çok mesafe kat 

etmiş. Bakıyorsunuz beş yaşının altında çocuk ölümü 

veya eğitime ulaşamayan insanların sayısı inanılmaz 

şekilde azalmış. Aç olan insanların sayısı çok ciddi 

anlamda azalmış. Seyahat edemeyen, sağlık hizmetle-

rine ulaşamayan insanların sayısı azalmış. Yolu 

olmayan, elektriği olmayan insanların sayısı azalmış. 

Bütün dünya çapında fiziki imkân anlamında büyük 

bir gelişme var. Dolayısıyla her ne kadar sokaktaki 

herhangi bir insana: “İnsanlık iyiye mi veya kötüye mi 

gidiyor” diye sorsanız, genelde “kötüye gidiyor 

deseler” bile, baktığımızda yüzyıllar öncesine göre 
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imkân anlamında dünya iyiye gidiyor. Fakat resmin 

beri tarafına baktığımızda şunu görüyoruz; fiziki 

anlamda rahat eden insan ruhi anlamda büyük bir 

daralma yaşıyor. Bu daralama kendini en çok depres-

yon, kaygı ve bağımlılıkta gösteriyor. Dünya sağlık 

örgütü diyor ki; altı milyar küsur insandan- şimdi sekiz 

milyara çıktı- her altı, yedi kişiden birinde psikiyatrik 

bir rahatsızlık var. Bu çok büyük rakam. Bunların en 

yaygını kaygıdır, sonra depresyondur, sonra bağımlılık-

tır. İnsan fizîken rahat olduğu halde ruhen mutmain 

değildir. Ruhen rahatsız, ruhen huzursuz. Ahmet 

Hamdi Tanpınar’a soruyorlar, kitabın adını niye “Huzur” 

koydunuz? Diyor ki: “Hepimiz huzursuz da ondan. Her 

şeyi sorgular olduk, eskisi kadar Allah’ı da arkamızda 

hissetmiyoruz. O yüzden huzursuzuz” diyor.

Bağımlılık bireyin istekleri, arzuları, talepleri, 
farklı his ve duygu arayışları neticesinde ortaya 
çıkıyor, diyebiliriz; ancak bir de bağımlılığı 
zorlayan, kolaylaştıran, bunu altın tepsi ile sunan 
bir endüstri söz konusu değil mi? 

Bağımlılıkla alakalı; ilk olarak insan nasıl bağımsız 

olur? Bunu çalışmak ve düşünmek lazım. İkinci olarak; 

bir insanın normal hayat süreci içerisinde yanlış yollara 

girmesinden bağımlı olması söz konusu olabiliyor. Bir 

Alkol, uyuşturucu, sigara gibi madde bağımlılıkla-
rından başka dikkat çekilmesi gereken veya 
bağımlılık olarak insanların fark etmedikleri/ede-
medikleri başka bağımlılıklar da var mı?

Son yıllarda madde bağımlılığının yanında davranışsal 

bağımlılıklar da ciddi anlamda devreye girmeye 

başladı. İnsanlar sadece alkole, uyuşturucuya, sigara-

ya bağımlı olmuyorlar.  Kumara, özellikle günümüzde 

internet üzerinden kumara da ciddi anlamda bir 

bağımlılık söz konusu. Sosyal medyaya, dijital oyunla-

ra, pornografiye bir bağımlılık söz konusu. Her bağımlı-

lık insanın hayatını karartır.  Fiziksel bütünlüğünü, 

sosyal bütünlüğünü ve psikolojik bütünlüğünü bozar.  

O insanı kendine yabancı hale getirir, kendinden 

uzaklaştırır. Bağımlı olan insan bambaşka biri olur. 

Eski halinden eser kalmaz. 

 
Bağımlılık bize olumsuzluğu çağrıştırıyor, olumlu 

bir bağımlılıktan söz edemeyiz değil mi? 

Bağımlılık her zaman yıkıcıdır. Bağlanma sağlıklı bir 

şeydir ve hepimizin de ihtiyacı olduğu bir şeydir. Fakat 

bağımlılık bildiğimiz hastalıktır. Hastalığın olumlu bir 

şeyi olmaz. Hastalık yıkar, alır, götürür. Genelde bağlan-

mayla, düşkünlükle, alışkanlıkla bağımlılık karıştırılıyor. 

Bağımlılık alışkanlık da değildir, bir şeyi çok sevmek de 

değildir, bir şeye bağlanmakta değildir. Bağımlılık, 

bağımlılıktır, hastalıktır. Ciddi anlamda insanın hayatını 

daraltan, zorlaştıran, renksizleştiren, körelten bir 

yapıya sahiptir. Davranışsal bağımlılıklar meselesi 

ötekilere kıyasla daha hoş görüldüğü için toplumda 

daha hızlı yayılıyor. İnsanlar çocuğu uyuşturucu bağım-

lısı olduğunda titriyor ve çocuğu kurtulsun diye her 

şeyini feda ediyorlar. Alkol bağımlısı olduğunda her 

türlü mücadeleyi göze alıyorlar. Aynı hassasiyet ve 

ciddiyeti davranışsal bağımlılıklarda göstermiyorlar ne 

diğeri, bu küreselleşme ile beraber insandan yana 

fakirleşmemiz, yalnızlaşmamız ve bunun verdiği 

gariplik, tutunamama duygusuyla bağımlı olması söz 

konusu. Bir diğeri de elbette ki bu olayın endüstrisi. Bu 

işten para kazanan, para kazanmayı çok seven ve bu 

parayı kazanmak için her türlü taktiği, her türlü strateji-

yi dünya çapında gösteren, dünya çapında birlik 

oluşturmuş, gece gündüz çalışan, kapıdan kovsanız 

bacadan giren, devamlı kendini yenileyen güçlü, 
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yazık ki. Kumardan o kadar korkmuyor. Sosyal medya-

dan, pornografiden ve oyundan o kadar korkmuyor. 

Hâlbuki baktığımızda davranışsal bağımlılıklar kimya-

sal bağımlılıklardan daha zararlı olabiliyor. Niye? 

Toplumun kabulü var ve zarar direkt gözükmüyor, 

dolaylı olarak gözüküyor ve süreç içerisinde ortaya 

çıkıyor. Bu yüzden bağımlı olan insanın motivasyonu 

da tedavi olmak için nispeten daha az. Büyük bir tehdit 

ve büyük bir tehlike olarak davranışsal bağımlılık 

hayatımıza girmiş durumda. Pandemi döneminde de 

bu bağımlılık arttı. Pandemi döneminde dünyanın 

tamamında insanların evlerine kapanmak zorunda 

kalmalarıyla beraber davranışsal bağımlılıkların en 

büyük lokomotifi olan internet ilişkili bağımlılıklar 

meselesi arttı. Pandemi sonrasında bunun bedelini 

ödeyeceğiz. Yıllar içinde bunun etkilerini göreceğiz. 

Gönül ister ki bir şeyler yapmakla alakalı geç kalmaya-

lım, pişman olmayalım.  Bu sürecin pasifi olmayalım, 

aktifi olalım, bu süreci biz yönetelim. Zarar olacaksa 

bile minimum hasarla kurtarmış olalım. Bu konuda bir 

ciddiyet ve hassasiyet gerekiyor. Bu konuyu öncele-

mek gerekiyor. Bu noktada Türkiye iyi bir durumda, 

çünkü devlet de vaziyet ediyor bu konuya. Dünyada 

hiç olmayan “Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu” 

var Türkiye’de. Bu kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

Başkanlık ediyor, bütün bakanlar katılıyor, düzenli 

olarak toplanıp kim ne yaptı, ne yapıyor, ne yapsın, ne 

yapalımı konuşuyorlar. Türkiye’de Yeşilay Cemiyeti’nin 

mevcudiyetinin olması büyük bir güç. Çünkü dünyada 

diğer cemiyetlerin benzerleri var ama Türkiye Yeşilay 

cemiyetinin benzeri yoktur.  Beş farklı bağımlılıkla hem 

önleme hem rehabilitasyon anlamında tekmil olarak 

çalışan bir sivil toplum kuruluşu yok. Bu durumu fark 

ettik ve insanlığın faydasına Yeşilay modelini dünyaya 

model olarak vermeye başladık, şu anda seksen ülkede 

Yeşilay var. Onlara Yeşilay’ın yüz yıllık birikimini ve 

tecrübesini, çalışmasını aktarıyoruz. Her sene 

Türkiye’de bir araya geliyorlar; “Gücümüzü nasıl 

birleştirebiliriz, beraber neler yapabiliriz ve bizim 

mevut birikim, kültürümüz, tecrübemiz ne söylüyor?” 

bu hususlarda seksen ülkenin Yeşilay’ı ile paylaşıyoruz 

ve bağımlılıkla mücadelede uluslararası bir güç oluştur-

maya çalışıyoruz. Uluslararası güç, hem BM nezdinde 

hem bölgesel anlamda kendini gösteriyor. Bağımlılıkla 

mücadelede iki tür mücadele yöntemi vardır; bir

motive bir yapı var. Bu endüstrinin iki amacı var; biri, 

para kazanmak. Bir diğeri, kontrollü insanlar oluştur-

mak.  Sömürgeciliğin en büyük araçlarından bir tanesi 

bağımlılıktır. Nitekim şu an da Türkiye Yeşilay Cemiye-

ti’ndeyiz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin bu sene 101. 

Yılını kutluyoruz. 1920’de İstanbul’da kurulmuş. Şu an 

da konuştuğumuz bu rıhtıma İngiliz işgal gemileri 

alkol getirip gençlere bedava dağıtıyorlarmış. Yüz yıl 

sonra onların alkol dağıttıkları yerde gençler alkol 

bağımlısı olmasınlar, diğer bağımlılıklara bulaşmasın-

lar diye biz mücadele ediyoruz. Yüz yıldan beri de bu 

mücadele var. Ülkenin bağımsızlık mücadelesi verdiği 

Cemiyetin kurulduğu o yıllarda belki kulağa fantastik 

geliyor ama bu Cemiyet kurulmuş ve böyle bir maya 

atılmış. Bugün ise baktığımız zaman Türkiye, 

Avrupa’ya kıyaslandığında ya da sömürgeleştirilmiş 

ülkelere kıyasladığında bağımlılıklar noktasında çok 

çok iyi, o yüzden diyebiliriz ki o maya tutmuş ve o 

maya devam ediyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti hem 

Türkiye de hem dünyada bağımlılıklara yönelik bir 

mücadele veriyor ve vermemiz de gerekli. Çünkü 

sömürgecilik, yeni bir yol ve yöntem olarak bağımlılığı 

kullanıyor. Afrika’da, Avusturalya’da Aborjinlerde, 

Amerika’da Kızılderililerde bağımlılığı kullanmış. Niye? 

Bağımlı yaptığınız insan kendiyle o kadar meşguldür ki 

başka bir şeye bakamaz, başka bir şeyi düşünemez. 

Ondan sonra bağımlı olduğu maddeye ulaşabilmek 

için her şeyi feda edecek noktaya gelebilir. Kariyerini 

feda edebilir, yeteneklerini feda edebilir, sağlığını, 

ömrünü feda edebilir.  Bu büyük bir kayıp ve sömürge-

ciler böyle insanları çok seviyorlar çünkü her türlü 

kullanmak mümkün.  Bağımlılık dediğimiz zaman 

olayın çok boyutu, çok cephesi, çok veçhesi var. Bütün 

bunları bir arada düşünerek olayın ciddiyetinin farkına 

varmak lazım. Her yaştan insanın meseleyi ciddiye 

alması gerekiyor. 

Hocam, Türkiye’de bağımlılıkla mücadelede ne 

durumdayız?

Bağımlılık bütün dünyanın meselesi haline geldi. 

Dünyanın genelini okumaya çalıştığımda son otuz 

yılda fiziki rahatlık anlamında insanlık çok mesafe kat 

etmiş. Bakıyorsunuz beş yaşının altında çocuk ölümü 

veya eğitime ulaşamayan insanların sayısı inanılmaz 

şekilde azalmış. Aç olan insanların sayısı çok ciddi 

anlamda azalmış. Seyahat edemeyen, sağlık hizmetle-

rine ulaşamayan insanların sayısı azalmış. Yolu 

olmayan, elektriği olmayan insanların sayısı azalmış. 

Bütün dünya çapında fiziki imkân anlamında büyük 

bir gelişme var. Dolayısıyla her ne kadar sokaktaki 

herhangi bir insana: “İnsanlık iyiye mi veya kötüye mi 

gidiyor” diye sorsanız, genelde “kötüye gidiyor 

deseler” bile, baktığımızda yüzyıllar öncesine göre 
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imkân anlamında dünya iyiye gidiyor. Fakat resmin 

beri tarafına baktığımızda şunu görüyoruz; fiziki 

anlamda rahat eden insan ruhi anlamda büyük bir 

daralma yaşıyor. Bu daralama kendini en çok depres-

yon, kaygı ve bağımlılıkta gösteriyor. Dünya sağlık 

örgütü diyor ki; altı milyar küsur insandan- şimdi sekiz 

milyara çıktı- her altı, yedi kişiden birinde psikiyatrik 

bir rahatsızlık var. Bu çok büyük rakam. Bunların en 

yaygını kaygıdır, sonra depresyondur, sonra bağımlılık-

tır. İnsan fizîken rahat olduğu halde ruhen mutmain 

değildir. Ruhen rahatsız, ruhen huzursuz. Ahmet 

Hamdi Tanpınar’a soruyorlar, kitabın adını niye “Huzur” 

koydunuz? Diyor ki: “Hepimiz huzursuz da ondan. Her 

şeyi sorgular olduk, eskisi kadar Allah’ı da arkamızda 

hissetmiyoruz. O yüzden huzursuzuz” diyor.

Bağımlılık bireyin istekleri, arzuları, talepleri, 
farklı his ve duygu arayışları neticesinde ortaya 
çıkıyor, diyebiliriz; ancak bir de bağımlılığı 
zorlayan, kolaylaştıran, bunu altın tepsi ile sunan 
bir endüstri söz konusu değil mi? 

Bağımlılıkla alakalı; ilk olarak insan nasıl bağımsız 

olur? Bunu çalışmak ve düşünmek lazım. İkinci olarak; 

bir insanın normal hayat süreci içerisinde yanlış yollara 

girmesinden bağımlı olması söz konusu olabiliyor. Bir 

Alkol, uyuşturucu, sigara gibi madde bağımlılıkla-
rından başka dikkat çekilmesi gereken veya 
bağımlılık olarak insanların fark etmedikleri/ede-
medikleri başka bağımlılıklar da var mı?

Son yıllarda madde bağımlılığının yanında davranışsal 

bağımlılıklar da ciddi anlamda devreye girmeye 

başladı. İnsanlar sadece alkole, uyuşturucuya, sigara-

ya bağımlı olmuyorlar.  Kumara, özellikle günümüzde 

internet üzerinden kumara da ciddi anlamda bir 

bağımlılık söz konusu. Sosyal medyaya, dijital oyunla-

ra, pornografiye bir bağımlılık söz konusu. Her bağımlı-

lık insanın hayatını karartır.  Fiziksel bütünlüğünü, 

sosyal bütünlüğünü ve psikolojik bütünlüğünü bozar.  

O insanı kendine yabancı hale getirir, kendinden 

uzaklaştırır. Bağımlı olan insan bambaşka biri olur. 

Eski halinden eser kalmaz. 

 
Bağımlılık bize olumsuzluğu çağrıştırıyor, olumlu 

bir bağımlılıktan söz edemeyiz değil mi? 

Bağımlılık her zaman yıkıcıdır. Bağlanma sağlıklı bir 

şeydir ve hepimizin de ihtiyacı olduğu bir şeydir. Fakat 

bağımlılık bildiğimiz hastalıktır. Hastalığın olumlu bir 

şeyi olmaz. Hastalık yıkar, alır, götürür. Genelde bağlan-

mayla, düşkünlükle, alışkanlıkla bağımlılık karıştırılıyor. 

Bağımlılık alışkanlık da değildir, bir şeyi çok sevmek de 

değildir, bir şeye bağlanmakta değildir. Bağımlılık, 

bağımlılıktır, hastalıktır. Ciddi anlamda insanın hayatını 

daraltan, zorlaştıran, renksizleştiren, körelten bir 

yapıya sahiptir. Davranışsal bağımlılıklar meselesi 

ötekilere kıyasla daha hoş görüldüğü için toplumda 

daha hızlı yayılıyor. İnsanlar çocuğu uyuşturucu bağım-

lısı olduğunda titriyor ve çocuğu kurtulsun diye her 

şeyini feda ediyorlar. Alkol bağımlısı olduğunda her 

türlü mücadeleyi göze alıyorlar. Aynı hassasiyet ve 

ciddiyeti davranışsal bağımlılıklarda göstermiyorlar ne 

diğeri, bu küreselleşme ile beraber insandan yana 

fakirleşmemiz, yalnızlaşmamız ve bunun verdiği 

gariplik, tutunamama duygusuyla bağımlı olması söz 

konusu. Bir diğeri de elbette ki bu olayın endüstrisi. Bu 

işten para kazanan, para kazanmayı çok seven ve bu 

parayı kazanmak için her türlü taktiği, her türlü strateji-

yi dünya çapında gösteren, dünya çapında birlik 

oluşturmuş, gece gündüz çalışan, kapıdan kovsanız 

bacadan giren, devamlı kendini yenileyen güçlü, 
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tanesi zarar azaltmadır, zarar azaltma şudur; bağımlılık 

maddeleri legal olsun biz insanların zarar görmesini 

azaltalım, hasta oluyorlarsa tedavi edelim veya temiz 

iğne kullansınlar başka hastalık bulaşmasın. Zaten bağım-

lı olmuş daha fazla hastalık bulaşmasın niyetiyle yapılan 

çalışmalar. Biz bunun yanlış olduğunu, önünün alınama-

yacağını düşünüyoruz. O yüzden Yeşilay Cemiyeti olarak 

biz ‘önlemeciyiz’. Hiç başlanılmasın, hiç kullanılmasın 

diyoruz.  Fakat zarar azaltmacılar çok güçlenince “İstan-

bul İnisiyatif” diye bir inisiyatif kurduk. Avrupa’da aynı 

noktada olduğumuz sivil toplum kuruluşlarıyla toplanıp, 

önleme çalışmalarının uluslararası anlamda güçlenmesiy-

le alakalı çalışmalar yapıyoruz. Bu modelimiz örnek oldu. 

Mesela Nijerya Yeşilay’ı, Afrika bölgesinde önlemeyi 

güçlendirmek için ülkelerle toplanıp bir inisiyatif oluştur-

maya başladı. O yüzden gurur duyduğumuz, çok mutlu 

olduğumuz bir durum bu. Bundan yüzyıl önce 

İstanbul’da bir gurup insanın, bin bir imkânsızlıkla açtığı 

cepheyi biz bugün seksen ülkeye yaymış durumdayız. 

İnşallah yakında yüz ülkeyi bulmuş olacak ve son insan 

bağımsız olana kadar da bu ışık yanmaya devam edecek. 

Bizim için bağımsızlık bir hayal değil, bir gerçek olabilir. 

Yeter ki meselenin ciddiyetinde ve farkında olalım ve 

elimizden geleni yapalım. 

 Sohbet esnasında bahsettiğiniz internet bağımlılığı 

ile ilgili 2006 yılından beri çalışmalarınız var. Bu 

vesileyle internet bağımlılığı hakkında okurlarımız 

için neler söylersiniz?

İnternet diye bir şey hayatımıza girdi. Çok uzun bir geçmi-

şi yok ama inanılmaz bir şekilde hayatımızın vazgeçilme-

zi haline geldi. Dikkatimi çeken çok önemli bir cümle var 

diyor ki: “İnternet, hayatımızda büyük bir boşluğu doldur-

du.” Bu cümle önceden çok kullanılıyordu. Bu cümle 

zımni olarak bana şunu söylüyor. Demek ki hayatımızda 

ciddi bir boşluk varmış, yoksa olmayan boşluğu nasıl 

dolduracak internet. İnternet hayatımızda büyük bir yer 

kapladıysa o büyük yer açık olduğu için, o büyük yeri 

Bizim için bağımsızlık bir hayal değil, bir gerçek olabilir. Yeter ki meselenin 
ciddiyetinde ve farkında olalım ve elimizden geleni yapalım. 

Kumar ve oyun endüstrisi arasında çok büyük bir bağlantı var. Bu bağlantı afişe 
olmasın diye adını değiştiriyorlar. Oyun demiyorlar artık e-spor diyorlar. Nedir 
e-spor? Oyundur.

açmaya biz çok gönüllü olduğumuz için kapladı. Çünkü, 

küreselleşmeyle beraber şehirleşme ve modern yaşam 

tarzı, bizim hayat tarzımızı, hayata bakışımızı, ilişkilerimi-

zi, kendimizle ilişkilerimizi diğer insanlarla ilişkilerimizi, 

yaşam alışkanlıklarımızı baştan aşağı değiştirdi. Bu 

değişimde büyük boşluklar ortaya çıktı ve internet bu 

boşlukları doldurdu. 2006 yılından beri internet bağımlılı-

ğı çalışıyorum. O yıllarda internet bağımlılığı derken 

insanlar alay ediyorlardı, “Yok canım, böyle bir şey 

olabilir mi?” diyorlardı. O zamanlar insanlar, internetin iyi 

bir şey olduğunu, asla kötülük getiremeyeceğini, 

internetten olumsuz bir şey çıkmayacağını düşünüyorlar-

dı. Süreç içerisinde görüldü ki her şeyde olduğu gibi 

internet de yanlış kullanıldığında, amaçsız, anlamsız, 

kontrolsüz kullanıldığında ve israf edildiğinde bu imkân 

insana zarar verebilir. Nitekim zarar verdi. Buna bağlı 

olarak bugün büyük problemler yaşıyoruz. Bu problemle-

rin önüne geçmek için 2013 yılında dünyada ilk kez 

“Uluslararası Teknoloji Bağımlılık Kongresi” düzenlendik. 

Sonrasında, 2014 yılında “Avrupa Davranışsal Bağımlılık-

lar Kongresi” düzenlenmeye başladı. 2015 yılında dergisi 

çıktı “Davranışsal Bağımlılıklar Jurnali” ve 2015 yılında 

yine “Dünya Sağlık Örgütü” bu konuya vaziyet etmeye 

başladı ve bunun üzerinden çalışmalar yapıldı. Biz, Dünya 

Sağlık Örgütü’nün çalışmalarına da destek verdik. 

Türkiye’de de internet teknoloji bağımlılığı ile alakalı 

kongreler, yayınlar, programlar yapmaya çalıştık. Şu an 

geldiğimiz noktada Türkiye Yeşilay Cemiyeti, anaokulun-

dan üniversiteye kadar her dönem ve yaş grubu için 

önleme eğitimi hazırladı. Yani bir çocuk hiçbir bağımlılığı 

olmasın -internet de buna dahil- diye önleme eğitimi 

veriliyor. Her yıl on iki milyon öğrenciye ve iki milyon 

anne-babaya bu eğitim veriliyor. Bu anlamda bakıldığın-

da dünyanın en önemli önleme eğitimi. Şu anda beş 

ülkeye de ihraç ettik bu eğitimi ve beş ülkede de uygulan-

maya başladı. 

Bunun yanında bir şekilde insanın internetle ilişkisi 

bozuldu ve bağımlı oldu. Bu bağımlılık noktasında destek 

vermek için YEDAM’larımız çalışıyor. Türkiye çapında şu 

anda yüz bir tane Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) 

var. Burada psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız 

var, atölye hocalarımız var. Bunların hepsi, internet 

bağımlılığı noktasında kontrolü kaybetmiş kardeşlerimiz 

ücretsiz bir şekilde destek alabilsinler diye hizmet veriyor. 

Türkiye’nin her şehrinde bu hizmetimiz var.  Bağımlılıkla 

alakalı şöyle bir problem vardır. Bir insan tedavi olmaya 

motive olur, fakat istediği zaman tedavi olamaz. 

AMATEM’e gider. İki-üç ay sonraya randevu verilir. 

Elbette onların da sıkışıklığı var ancak bu durum motivas-

yonu öldürme anlamında dezavantajdır. İkincisi, mekân 

sıkıntısı vardır. Mesela Diyarbakır’dasınız. Diyarbakır’da 

AMATEM yok, Elazığ’a gideceksiniz. Dolayısıyla ulaşım 

anlamında sıkıntı yaşanabilir ve her şehirde AMATEM 

yok. YEDAM Türkiye’nin her yerinde, her şehrinde var ve 

hemen randevu veriyorlar, hemen destek sağlıyoruz, 

böyle bir sıkıntı yok. İnternet bağımlılığı çok büyük bir 

şemsiye, içinde bir sürü şey var ve içinde olan her şey 

ciddi anlamda birbirinden bağımsız, yıkıcı ve tehdit 

oluşturucu. İnternet bağımlılıklarının alt basamakların-

dan en tehlikelisi, oyun ve sosyal medyadır. Neden? 

Çünkü insanlar diğerlerine en çok buradan gidiyorlar. 

Mesela kumar ve oyun endüstrisi arasında çok büyük bir 

bağlantı var. Bu bağlantı afişe olmasın diye adını değiştiri-

yorlar. Oyun demiyorlar artık e-spor diyorlar. Nedir 

e-spor? Oyundur. Normalde Türkiye Yeşilay Cemiyeti 

olarak bir insanın bilgisayarla oyun oynamasında bir 

sakınca görmüyoruz. İnsan dinlenmek ister, eğlenmek 

ister, kendini geliştirmek ister, sosyalleşmek ister. Bunlar 

gayet normal. 

Oyun oynayarak sosyalleşiyorum diyen büyük bir 

kitle var. Buna gerçekten sosyalleşme diyebilir 

miyiz?

Sosyalleştirir mi o konu biraz tartışmalı. Hakikaten 

sosyalleşiyor mu? Sosyallik o sosyallik mi? Yoksa sosyal-

leştirip asosyalleştiriyor mu? Bu konu tartışılan bir konu, 

mesela engellilerin oyunlar üzerinden sosyalleşmesi 

veya internet üzerinden sosyalleşmesi meselesi konuşu-

luyor niye?  Sosyalleşmeyle alakalı çok fazla imkânları, 

alternatifleri yoktur. Yaşlı insanların, hareket kabiliyeti 

az insanların internet üzerinden sosyalleşmesi meselesi 

fayda olarak kullanılabilir. Ama sağlığı yerinde, sosyalleş-

mesinde herhangi bir fizyolojik ve psikolojik sıkıntısı 

olmayan bir insanın gerçek hayatta sosyalleşmek yerine 

bütün sosyal hayatını internette geçirmesiyle alakalı 

büyük soru işaretleri var. Niye? Çünkü gerçek hayattaki 

bir ihtiyacı ıskalamış oluyoruz. İnternette karşımızdaki 

insanın kim olduğuna dair hiçbir zaman yüzde yüz bir 

bilgiye sahip olamayız. Çünkü öyle bir ortam olduğu için 

kendini istediği gibi size tanıtabiliyor. On beş yaşında 

olan biri kendini kırk beş yaşında tanıtabilir, suçlu biri 

kendini bilim insanı olarak tanıtabilir. İlişkiyi derinleştir-

mekle alakalı çok fazla mesafe kat edemiyorsunuz. 

Sosyalleşmenin ardındaki psikolojik ihtiyacı karşılamaya 

yeterli bir şey değil bu. Nitekim bununla alakalı büyük 

hayal kırıklıkları oluyor. Tabi ki istisnaları vardır ama 

genel resme baktığımızda ideal olan insanın insanı 

görmesi, insanın gerçek insanla, gerçek dünyada, gerçek 

hayatta temas etmesidir. Sanal dünya ile özdeşleşen bir 

hayat yaşamak insanın gerçek dünyadan kopmasına ve 

gerçek dünyanın şartlarına adapte olamamasına sebep 

oluyor. Bu dönemde hiperaktivite, dikkat eksikliği çok 

arttı. Her üç çocuktan ikisinde dikkat eksikliği var. 

Yetişkinlerde de var. Bu kadar organik bir hastalık olabilir 

mi? Olamaz! İki-üç saniyede bir değişen görüntü var; 

ekranda, sosyal medyada, oyunlarda. Fakat gerçek 

hayata baktığında o hızı yakalayamıyorsunuz.

Beklemek istemiyor, bir şey için mücadele etmek istemi-

yor, yorulmak istemiyor. Zahmet çekmek istemiyor. 

Uğraşmak istemiyor. Oysaki gerçek hayat beklemek 

ister, uğraşmak ister, mücadele etmek ister, sabretmek 

ister. Gerçek hayat kuralları böyle bir yer. Siz bütün 

hayatınızı sanal dünyada geçirip sonra gerçek hayat niye 

böyle diye isyan ederseniz bu gerçek hayatın suçu değil. 

Ayarlarını siz bozdunuz, sizin suçunuz. Sosyalleşmeyen 

insanların bahane olarak bulduğu bir örtü bu internet 

meselesi. Ben oradan sosyalleşiyorum diyor. Oradan 

sosyalleşmen sana neye mal oluyor? Gerçek hayatta 

neleri kaçırıyorsun! Psikoloji literatüründe kullandığımız 

bir kayıp yıllar kavramı var. 

Kayıp Yıllar Kavramı

Bağımlılık, tedavisi en zor psikopatolojilerden bir tanesidir. 

Çok zaman istiyor, çok mücadele istiyor, çok gayret istor 

vs. Tedavi nedir? Bu da önemli, insanın önceki gibi olması 

değildir tedavi. Yeniden kendi ayakları üzerinde durabil-

mesidir. Her şeyi yaptık ve adam toparlandı, bağımlılıktan 

kurtuldu ve önceki gibi işlevsel bir şekilde hayatına devam 

ediyor. Kayıp yıllar ne olacak? Bu adam kaç yıl kaybetti, 

kaybettiği 5-10-20 yılda neler neler kazanabilirdi, neler 

neler yapabilir, nasıl bir insan olabilirdi? 
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tanesi zarar azaltmadır, zarar azaltma şudur; bağımlılık 

maddeleri legal olsun biz insanların zarar görmesini 

azaltalım, hasta oluyorlarsa tedavi edelim veya temiz 

iğne kullansınlar başka hastalık bulaşmasın. Zaten bağım-

lı olmuş daha fazla hastalık bulaşmasın niyetiyle yapılan 

çalışmalar. Biz bunun yanlış olduğunu, önünün alınama-

yacağını düşünüyoruz. O yüzden Yeşilay Cemiyeti olarak 

biz ‘önlemeciyiz’. Hiç başlanılmasın, hiç kullanılmasın 

diyoruz.  Fakat zarar azaltmacılar çok güçlenince “İstan-

bul İnisiyatif” diye bir inisiyatif kurduk. Avrupa’da aynı 

noktada olduğumuz sivil toplum kuruluşlarıyla toplanıp, 

önleme çalışmalarının uluslararası anlamda güçlenmesiy-

le alakalı çalışmalar yapıyoruz. Bu modelimiz örnek oldu. 

Mesela Nijerya Yeşilay’ı, Afrika bölgesinde önlemeyi 

güçlendirmek için ülkelerle toplanıp bir inisiyatif oluştur-

maya başladı. O yüzden gurur duyduğumuz, çok mutlu 

olduğumuz bir durum bu. Bundan yüzyıl önce 

İstanbul’da bir gurup insanın, bin bir imkânsızlıkla açtığı 

cepheyi biz bugün seksen ülkeye yaymış durumdayız. 

İnşallah yakında yüz ülkeyi bulmuş olacak ve son insan 

bağımsız olana kadar da bu ışık yanmaya devam edecek. 

Bizim için bağımsızlık bir hayal değil, bir gerçek olabilir. 

Yeter ki meselenin ciddiyetinde ve farkında olalım ve 

elimizden geleni yapalım. 

 Sohbet esnasında bahsettiğiniz internet bağımlılığı 

ile ilgili 2006 yılından beri çalışmalarınız var. Bu 

vesileyle internet bağımlılığı hakkında okurlarımız 

için neler söylersiniz?

İnternet diye bir şey hayatımıza girdi. Çok uzun bir geçmi-

şi yok ama inanılmaz bir şekilde hayatımızın vazgeçilme-

zi haline geldi. Dikkatimi çeken çok önemli bir cümle var 

diyor ki: “İnternet, hayatımızda büyük bir boşluğu doldur-

du.” Bu cümle önceden çok kullanılıyordu. Bu cümle 

zımni olarak bana şunu söylüyor. Demek ki hayatımızda 

ciddi bir boşluk varmış, yoksa olmayan boşluğu nasıl 

dolduracak internet. İnternet hayatımızda büyük bir yer 

kapladıysa o büyük yer açık olduğu için, o büyük yeri 

Bizim için bağımsızlık bir hayal değil, bir gerçek olabilir. Yeter ki meselenin 
ciddiyetinde ve farkında olalım ve elimizden geleni yapalım. 

Kumar ve oyun endüstrisi arasında çok büyük bir bağlantı var. Bu bağlantı afişe 
olmasın diye adını değiştiriyorlar. Oyun demiyorlar artık e-spor diyorlar. Nedir 
e-spor? Oyundur.

açmaya biz çok gönüllü olduğumuz için kapladı. Çünkü, 

küreselleşmeyle beraber şehirleşme ve modern yaşam 

tarzı, bizim hayat tarzımızı, hayata bakışımızı, ilişkilerimi-

zi, kendimizle ilişkilerimizi diğer insanlarla ilişkilerimizi, 

yaşam alışkanlıklarımızı baştan aşağı değiştirdi. Bu 

değişimde büyük boşluklar ortaya çıktı ve internet bu 

boşlukları doldurdu. 2006 yılından beri internet bağımlılı-

ğı çalışıyorum. O yıllarda internet bağımlılığı derken 

insanlar alay ediyorlardı, “Yok canım, böyle bir şey 

olabilir mi?” diyorlardı. O zamanlar insanlar, internetin iyi 

bir şey olduğunu, asla kötülük getiremeyeceğini, 

internetten olumsuz bir şey çıkmayacağını düşünüyorlar-

dı. Süreç içerisinde görüldü ki her şeyde olduğu gibi 

internet de yanlış kullanıldığında, amaçsız, anlamsız, 

kontrolsüz kullanıldığında ve israf edildiğinde bu imkân 

insana zarar verebilir. Nitekim zarar verdi. Buna bağlı 

olarak bugün büyük problemler yaşıyoruz. Bu problemle-

rin önüne geçmek için 2013 yılında dünyada ilk kez 

“Uluslararası Teknoloji Bağımlılık Kongresi” düzenlendik. 

Sonrasında, 2014 yılında “Avrupa Davranışsal Bağımlılık-

lar Kongresi” düzenlenmeye başladı. 2015 yılında dergisi 

çıktı “Davranışsal Bağımlılıklar Jurnali” ve 2015 yılında 

yine “Dünya Sağlık Örgütü” bu konuya vaziyet etmeye 

başladı ve bunun üzerinden çalışmalar yapıldı. Biz, Dünya 

Sağlık Örgütü’nün çalışmalarına da destek verdik. 

Türkiye’de de internet teknoloji bağımlılığı ile alakalı 

kongreler, yayınlar, programlar yapmaya çalıştık. Şu an 

geldiğimiz noktada Türkiye Yeşilay Cemiyeti, anaokulun-

dan üniversiteye kadar her dönem ve yaş grubu için 

önleme eğitimi hazırladı. Yani bir çocuk hiçbir bağımlılığı 

olmasın -internet de buna dahil- diye önleme eğitimi 

veriliyor. Her yıl on iki milyon öğrenciye ve iki milyon 

anne-babaya bu eğitim veriliyor. Bu anlamda bakıldığın-

da dünyanın en önemli önleme eğitimi. Şu anda beş 

ülkeye de ihraç ettik bu eğitimi ve beş ülkede de uygulan-

maya başladı. 

Bunun yanında bir şekilde insanın internetle ilişkisi 

bozuldu ve bağımlı oldu. Bu bağımlılık noktasında destek 

vermek için YEDAM’larımız çalışıyor. Türkiye çapında şu 

anda yüz bir tane Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) 

var. Burada psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız 

var, atölye hocalarımız var. Bunların hepsi, internet 

bağımlılığı noktasında kontrolü kaybetmiş kardeşlerimiz 

ücretsiz bir şekilde destek alabilsinler diye hizmet veriyor. 

Türkiye’nin her şehrinde bu hizmetimiz var.  Bağımlılıkla 

alakalı şöyle bir problem vardır. Bir insan tedavi olmaya 

motive olur, fakat istediği zaman tedavi olamaz. 

AMATEM’e gider. İki-üç ay sonraya randevu verilir. 

Elbette onların da sıkışıklığı var ancak bu durum motivas-

yonu öldürme anlamında dezavantajdır. İkincisi, mekân 

sıkıntısı vardır. Mesela Diyarbakır’dasınız. Diyarbakır’da 

AMATEM yok, Elazığ’a gideceksiniz. Dolayısıyla ulaşım 

anlamında sıkıntı yaşanabilir ve her şehirde AMATEM 

yok. YEDAM Türkiye’nin her yerinde, her şehrinde var ve 

hemen randevu veriyorlar, hemen destek sağlıyoruz, 

böyle bir sıkıntı yok. İnternet bağımlılığı çok büyük bir 

şemsiye, içinde bir sürü şey var ve içinde olan her şey 

ciddi anlamda birbirinden bağımsız, yıkıcı ve tehdit 

oluşturucu. İnternet bağımlılıklarının alt basamakların-

dan en tehlikelisi, oyun ve sosyal medyadır. Neden? 

Çünkü insanlar diğerlerine en çok buradan gidiyorlar. 

Mesela kumar ve oyun endüstrisi arasında çok büyük bir 

bağlantı var. Bu bağlantı afişe olmasın diye adını değiştiri-

yorlar. Oyun demiyorlar artık e-spor diyorlar. Nedir 

e-spor? Oyundur. Normalde Türkiye Yeşilay Cemiyeti 

olarak bir insanın bilgisayarla oyun oynamasında bir 

sakınca görmüyoruz. İnsan dinlenmek ister, eğlenmek 

ister, kendini geliştirmek ister, sosyalleşmek ister. Bunlar 

gayet normal. 

Oyun oynayarak sosyalleşiyorum diyen büyük bir 

kitle var. Buna gerçekten sosyalleşme diyebilir 

miyiz?

Sosyalleştirir mi o konu biraz tartışmalı. Hakikaten 

sosyalleşiyor mu? Sosyallik o sosyallik mi? Yoksa sosyal-

leştirip asosyalleştiriyor mu? Bu konu tartışılan bir konu, 

mesela engellilerin oyunlar üzerinden sosyalleşmesi 

veya internet üzerinden sosyalleşmesi meselesi konuşu-

luyor niye?  Sosyalleşmeyle alakalı çok fazla imkânları, 

alternatifleri yoktur. Yaşlı insanların, hareket kabiliyeti 

az insanların internet üzerinden sosyalleşmesi meselesi 

fayda olarak kullanılabilir. Ama sağlığı yerinde, sosyalleş-

mesinde herhangi bir fizyolojik ve psikolojik sıkıntısı 

olmayan bir insanın gerçek hayatta sosyalleşmek yerine 

bütün sosyal hayatını internette geçirmesiyle alakalı 

büyük soru işaretleri var. Niye? Çünkü gerçek hayattaki 

bir ihtiyacı ıskalamış oluyoruz. İnternette karşımızdaki 

insanın kim olduğuna dair hiçbir zaman yüzde yüz bir 

bilgiye sahip olamayız. Çünkü öyle bir ortam olduğu için 

kendini istediği gibi size tanıtabiliyor. On beş yaşında 

olan biri kendini kırk beş yaşında tanıtabilir, suçlu biri 

kendini bilim insanı olarak tanıtabilir. İlişkiyi derinleştir-

mekle alakalı çok fazla mesafe kat edemiyorsunuz. 

Sosyalleşmenin ardındaki psikolojik ihtiyacı karşılamaya 

yeterli bir şey değil bu. Nitekim bununla alakalı büyük 

hayal kırıklıkları oluyor. Tabi ki istisnaları vardır ama 

genel resme baktığımızda ideal olan insanın insanı 

görmesi, insanın gerçek insanla, gerçek dünyada, gerçek 

hayatta temas etmesidir. Sanal dünya ile özdeşleşen bir 

hayat yaşamak insanın gerçek dünyadan kopmasına ve 

gerçek dünyanın şartlarına adapte olamamasına sebep 

oluyor. Bu dönemde hiperaktivite, dikkat eksikliği çok 

arttı. Her üç çocuktan ikisinde dikkat eksikliği var. 

Yetişkinlerde de var. Bu kadar organik bir hastalık olabilir 

mi? Olamaz! İki-üç saniyede bir değişen görüntü var; 

ekranda, sosyal medyada, oyunlarda. Fakat gerçek 

hayata baktığında o hızı yakalayamıyorsunuz.

Beklemek istemiyor, bir şey için mücadele etmek istemi-

yor, yorulmak istemiyor. Zahmet çekmek istemiyor. 

Uğraşmak istemiyor. Oysaki gerçek hayat beklemek 

ister, uğraşmak ister, mücadele etmek ister, sabretmek 

ister. Gerçek hayat kuralları böyle bir yer. Siz bütün 

hayatınızı sanal dünyada geçirip sonra gerçek hayat niye 

böyle diye isyan ederseniz bu gerçek hayatın suçu değil. 

Ayarlarını siz bozdunuz, sizin suçunuz. Sosyalleşmeyen 

insanların bahane olarak bulduğu bir örtü bu internet 

meselesi. Ben oradan sosyalleşiyorum diyor. Oradan 

sosyalleşmen sana neye mal oluyor? Gerçek hayatta 

neleri kaçırıyorsun! Psikoloji literatüründe kullandığımız 

bir kayıp yıllar kavramı var. 

Kayıp Yıllar Kavramı

Bağımlılık, tedavisi en zor psikopatolojilerden bir tanesidir. 

Çok zaman istiyor, çok mücadele istiyor, çok gayret istor 

vs. Tedavi nedir? Bu da önemli, insanın önceki gibi olması 

değildir tedavi. Yeniden kendi ayakları üzerinde durabil-

mesidir. Her şeyi yaptık ve adam toparlandı, bağımlılıktan 

kurtuldu ve önceki gibi işlevsel bir şekilde hayatına devam 

ediyor. Kayıp yıllar ne olacak? Bu adam kaç yıl kaybetti, 

kaybettiği 5-10-20 yılda neler neler kazanabilirdi, neler 

neler yapabilir, nasıl bir insan olabilirdi? 
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sıkıştığında arayamıyoruz, soramıyoruz. Bir süre sonra 

insan ilişki anlamında daralıyor, kendi ile de ilişki 

kuramaz hale geliyor, kendinden de kopuyor. Nerede-

yim? Nereye gidiyorum? Ne yapıyorum? Neyi seviyo-

rum? Neyi istiyorum? Ben kimim? Bu sorular hiç 

sorulmamış sorular olarak kalıyor. Kendiyle hiç karşılaş-

madan, kendiyle hiç konuşmadan, kendiyle hiç dertleş-

meden hayatını geçirip, tüketen insanlar oluyor. Kendin-

den uzaklaşmak meselesi benim çok dikkatimi çeken, bu 

dönemin insanının çok ıstırap içerisinde olduğunu düşün-

düğüm bir mesele. Depresyonla alakalı kendinden yorul-

ma, kendi kendisinden bıkma derler.

Bir insan kendi kendisine nasıl yaklaşır? 

Tanışır, vakit geçirmekten keyif alır. Mesela yalnız 

kalmaktan çok korkuyoruz, yalnız kalmak istemiyoruz 

öyle değil mi? Bir insan kiminle yalnız kalmak istemez. 

Sevmediği, tanımadığı insanla yalnız kalmak istemez. 

Kendimle yalnız kalmak istemiyorsam, kendimi sevme-

diğimden mi yalnız kalmak istemiyorum, tanımadığım-

dan mı yalnız kalmak istemiyorum? Büyüklerin halvet 

der-encümen diye bir tabiri vardı. İnsanın kalabalık 

içerisinde yalnız kalıp, kalbinde Hak ile irtibat kurabilme-

sidir. Kalabalıklar içerisinde yalnız kalabilmesi. Şimdi 

yalnızken bile yalnız kalamıyoruz. Alıyoruz telefonu ve 

herkesten, her şeyden haberdar olmaya çalışıyoruz. Bu 

bizi kendimizden, kendi özümüzden, kendi ruhumuzdan, 

kendi kalbimizden, kendi zihnimizden uzaklaştırıyor. Bir 

süre sonra neyi niçin istediğimizi bildiğimizi bilmiyoruz. 

Hayattaki önceliklerimizin farkında değiliz?  Nereye, 

Neden, Niye varmak istiyoruz bilemiyoruz.? Herkes 

yaptığı için yaptığımız davranışlardan ibaret oluyor 

bütün hayatımız.  İnternet bağımlılığının en büyük bedeli 

bizi kendimizden uzaklaştırmasıdır. Kendimizi kaybet-

memize sebep olmasıdır. Bu konuda uyanık ve dikkatli 

olmamız lazım.

  

Umarız ki bu mülakatı okuyan okurlarımızda ve 

bizlerde, bir farkındalık fitili tutuşmuş olsun. Bize 

ayırdığınız vakit için müteşekkiriz hocam. 

Ben teşekkür ederim efendim. Ayağınıza sağlık. Sağ 

olun.

Hayat dediğimiz şey beş defa yaşanmıyor ki. Bunu 

kaçırdık bir dahakini yakalayalım diyemiyorsunuz. Bir 

defa çocuk oluyorsunuz, bir defa genç oluyorsunuz, bir 

defa yaşlı oluyorsunuz. Bu yüzden internetle ilişkili 

bağımlılıklarda özellikle çocukları ve gençleri hedef alan 

bağımlılık endüstrisi çocukluk ve gençlik yıllarında 

insanın kendini geliştirmesiyle alakalı yapabilecekleri en 

kritik adımların ziyan olmasına sebep oluyor. Yakın 

zamanlarda bağımlılıkla ilgili Türkiye’nin en büyük hane 

halkı araştırmasını yaptık. Karşımıza çok açık bir resim 

çıktı; 14-25 yaş arasında insan bağımlı oluyor. Ondan 

önce başlayabiliyor ama bağımlılığın gelişimi on beş 

yaşına kadar kullanmayla oluyor. 14-25 yaş arası bağımlı 

olmadı mı bir insan, daha sonra kolay kolay bağımlı 

olmuyor. O yüzden 14-25 yaş, bütün bağımlılık endüstri-

sinin hedef aldığı kitledir. Hedef aldıklarından dolayı da 

bütün yatırımları bağımlı olmaları için onlara yapıyorlar. 

Onlara cazip gelecek bir dil ve görüntü ile sunuyorlar. 

Böyle büyük bir endüstrinin karşısında bağımlılıkla 

nasıl mücadele edebiliriz?

Bu dönemde bağımlılıkla mücadelede iki tane yöntem 

vardır. Bir tanesi, arzı azaltmadır. Bir diğeri, talebi 

azaltmadır. Arzı azaltmak zor. Ne kadar yasak koyabilir-

siniz? İnternete yasak koyamazsınız. Dolayısıyla arzı 

azaltmak bir yere kadar. Fakat talebi azaltmak noktasın-

da insanları, özellikle çocukları ve gençleri güçlendirmek 

zorundayız. Ben, bile isteye gönlümden gözüme, 

kulağımdan aklıma bu malzemeyi sokmayacağım 

diyebilmesi lazım insanın. İnsanın kendini korumayla, 

kollamayla alakalı aktif rol alması, inisiyatif alabilmesi 

lazım. Bu durumu aynı yemek konusunda kendini 

koruduğu gibi koruması şeklinde düşünmesi lazım. 

Mesela şu anda sağlıklı gıdayla alakalı hassasiyet var. 

Gdo’lu gıda olmasın, bozuk, tatsız yemek olmasın vs.  

Neden? Çünkü Gdo’lu bir şey vücuda girdiğinde vücudu 

hasta ediyor. Aynı şekilde Gdo’lu bir bilgi, bir haber, bir 

resim, bir yazı, bir oyun girdiğinde aklı ve kalbi hasta 

etmiyor mu? Ediyor. Testiyi ne ile dolduruyorsak dışına o 

sızacak. Ne dolduruyoruz testiye? Her bireyin bu konuda 

hassasiyet sahibi olmasını, gözüne ve gönlüne sahip 

çıkmasını çok önemsiyorum. Gözümüze ve gönlümüze 

sahip çıkma sorumluluğumuz var. Yoksa bu süreçten çok 

boyutlu olarak zarar görüp makineleşmekten kendimizi 

kurtaramayız. Makineleşmekten kastım şu; insan ne 

kadara çoklu ilişki kurarsa o kadar zenginleşir. Bu ilişkinin 

temeline saygıyı, sevgiyi, muhabbeti koyarsa o kadar 

insan olur. Bu çerçeveden baktığımızda bizim insanımız, 

bizim büyüklerimiz sadece insanla ilişki kurmamış. 

Ağaçla da ilişki kurmuş, kuşla da ilişki kurmuş, mekânla 

da ilişki kurmuş, eşyayla, dağla, taşla ilişki kurmuş. 

Modern dünya insanı o kadar makineleştiriyor ki sizi, 

eşya ile ilişki kurdurmuyor. Mekânla ilişki kurdurmuyor, 

devamlı seyyarsınız, devamlı eşya değiştiriyorsunuz. 

Herkes kedi ve köpek resimleri paylaşıyor, başka hayvan 

yok hayatımızda. Ağaçla ilişki kuramıyorsunuz, çiçekle 

ilişki kuramıyorsunuz, yok ki hani nerede? İnsanla ilişki 

kurdurmuyor, bir sürü kalabalık içerisinde herkesle 

yüzeysel ilişki, binlerce arkadaşımız var ama başımız 

Hür olmak kişi olabilmek, şahsiyet sahibi olabilmek 

demektir. Dışarıdan değil fakat içten içe hür olmak 

zorundadır insan. Bunu başardığı ölçüde ahlâki ve siyasi 

bir karakter olur. Adaleti sağlar.

Ülken’e göre Aşk Ahlâkı bir tutkudur. Tutku ise bir 

hâkimiyettir. Özgürlüğü isteme, hürriyeti dileme, sonsu-

za uzanan ufuk ve tutku insanı esir ve düşkün değil 

hâkim kılar. Tutku teori ile pratiğin birleşmesidir.  Sonsu-

za duyulan fikri açlık bireyi eyleme geçirir, diri tutar. 

Aşk Ahlâkı’nda Ülken her şeyin insan için olduğundan 

bahseder.  İnsan küçük bir alemdir Ülken’de.  Elbette 

insan olmasa da çiçeklerin rengi bülbülün sesi olacaktır. 

Ama âlemin var olması tamam olması demek değildir. 

Âlem insanla tamam olur. İnsanla anlam kazanır. 

Hilmi Ziya Ülken’in bu eseri ruhlarında hürriyet olanlara 

sesleniyor: Aşk Ahlâkına erenler ruhlarında hürriyet 

olanlardır.

      Hilmi Ziya Ülken’in “Halka rağmen halk için kitap” 

sloganıyla yayımladığı Aşk Ahlâkı ilk defa 1931 yılında 

basıldı. İkinci baskısının yapıldığı 1958 yılına kadar geçen 

sürede birçok eleştiri aldı. Kitabı eleştirenlerin bir kısmı 

bu kitapta anlatılan konuların düşünce tarihinde zaten 

var olduğundan bahsederken başka bir kısmı da kitabı 

mistik buldu. Ülken bu eleştirilere “Onların aldandığını 

görmeyi, her fikrin eskilere neler borçlu olduğunu bilen 

dikkatli ve insaflı okuyucuya bıraktık” diyerek cevap 

vermiştir.

Hilmi Ziya Ülken’e göre kütle için yazdığı bu kitap, halkı 

siyaset ahlâkına hazırlayan bir “eğitim” yolu olarak 

sayılmalıdır. Ülken ahlâk ve siyaset meselesi konusunda 

bir terkibin yapılması gerektiğini söyler. Sağlıklı bir 

toplumun ortaya çıkması buna bağlıdır. Ruhi gerçekle 

içtimai gerçek arasındaki ilişki sağlıklı olursa toplum 

huzurlu olacaktır. 

Aşk Ahlâkı halk ve aydınlar arasında yer alan büyük 

açıklığın kapatılması için atılmış önemli bir adımdır. Bu 

açıklık kapandığı ölçüde toplumun topyekûn kalkınması 

kaçınılmaz olacaktır. Toplumlarda yer alan ekonomik 

mertebeler gibi kültür mertebelerinin de olduğunu 

söyleyen Ülken’e göre eğitim ile bu mertebeler arasında-

ki açıklık kapanabilir. Ortak bir kültür ve anlayış oluştu-

ğunda ise ahlâki ve fiili dayanışma içerisine giren toplum-

lar iç ve dış tehditler karşısında daha güçlü olurlar.

Aşk Ahlâkı rasyonel ve mistik düşünce arasındaki 

uçurumlarında kapatılmasının önemli olduğunu vurgu-

lar. Aydın kütlenin temsil ettiği rasyonel düşünce ile 

halkın temsil ettiği mistik düşünce mutlaka karşılaşmalı-

dır. Mistik düşünen halka rasyonel düşünün demek kâfi 

değildir. Geçiş sürecindeki buhranların neler olduğu ve 

nasıl aşılacağı hesap edilmelidir. Bu buhranın şifası 

ortaya konulmalıdır. 

Hilmi Ziya Ülken’in bu eserde vurguladığı kavramlardan 

biri de “adalet” tir. Adalet “aşk ahlâkı”nın neticesinde 

kazanılan “irfan”ın eseridir. Romantik siyasi Ülken’e göre 

adaletin sağlanmasına katkı sağlayamaz. Doğru kararlar 

veremez. Önemli konularda doğru düşünemez. Zincirler 

içerisinde doğan insan hürriyet isteği ile kendini hür kılar. 

AŞK AHLÂKI
ÜZERİNE
Aşk ahlâkı bütün olarak insanın gelişmesine dayanan bir ahlâktır ve bu 

gelişmeyi biyolojik, sosyal ve psikolojik gerçeklerin birbirine tesirinden 

doğan bir gelişmede görmektedir. 

(Hilmi Ziya Ülken)
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sıkıştığında arayamıyoruz, soramıyoruz. Bir süre sonra 

insan ilişki anlamında daralıyor, kendi ile de ilişki 

kuramaz hale geliyor, kendinden de kopuyor. Nerede-

yim? Nereye gidiyorum? Ne yapıyorum? Neyi seviyo-

rum? Neyi istiyorum? Ben kimim? Bu sorular hiç 

sorulmamış sorular olarak kalıyor. Kendiyle hiç karşılaş-

madan, kendiyle hiç konuşmadan, kendiyle hiç dertleş-

meden hayatını geçirip, tüketen insanlar oluyor. Kendin-

den uzaklaşmak meselesi benim çok dikkatimi çeken, bu 

dönemin insanının çok ıstırap içerisinde olduğunu düşün-

düğüm bir mesele. Depresyonla alakalı kendinden yorul-

ma, kendi kendisinden bıkma derler.

Bir insan kendi kendisine nasıl yaklaşır? 

Tanışır, vakit geçirmekten keyif alır. Mesela yalnız 

kalmaktan çok korkuyoruz, yalnız kalmak istemiyoruz 

öyle değil mi? Bir insan kiminle yalnız kalmak istemez. 

Sevmediği, tanımadığı insanla yalnız kalmak istemez. 

Kendimle yalnız kalmak istemiyorsam, kendimi sevme-

diğimden mi yalnız kalmak istemiyorum, tanımadığım-

dan mı yalnız kalmak istemiyorum? Büyüklerin halvet 

der-encümen diye bir tabiri vardı. İnsanın kalabalık 

içerisinde yalnız kalıp, kalbinde Hak ile irtibat kurabilme-

sidir. Kalabalıklar içerisinde yalnız kalabilmesi. Şimdi 

yalnızken bile yalnız kalamıyoruz. Alıyoruz telefonu ve 

herkesten, her şeyden haberdar olmaya çalışıyoruz. Bu 

bizi kendimizden, kendi özümüzden, kendi ruhumuzdan, 

kendi kalbimizden, kendi zihnimizden uzaklaştırıyor. Bir 

süre sonra neyi niçin istediğimizi bildiğimizi bilmiyoruz. 

Hayattaki önceliklerimizin farkında değiliz?  Nereye, 

Neden, Niye varmak istiyoruz bilemiyoruz.? Herkes 

yaptığı için yaptığımız davranışlardan ibaret oluyor 

bütün hayatımız.  İnternet bağımlılığının en büyük bedeli 

bizi kendimizden uzaklaştırmasıdır. Kendimizi kaybet-

memize sebep olmasıdır. Bu konuda uyanık ve dikkatli 

olmamız lazım.

  

Umarız ki bu mülakatı okuyan okurlarımızda ve 

bizlerde, bir farkındalık fitili tutuşmuş olsun. Bize 

ayırdığınız vakit için müteşekkiriz hocam. 

Ben teşekkür ederim efendim. Ayağınıza sağlık. Sağ 

olun.

Hayat dediğimiz şey beş defa yaşanmıyor ki. Bunu 

kaçırdık bir dahakini yakalayalım diyemiyorsunuz. Bir 

defa çocuk oluyorsunuz, bir defa genç oluyorsunuz, bir 

defa yaşlı oluyorsunuz. Bu yüzden internetle ilişkili 

bağımlılıklarda özellikle çocukları ve gençleri hedef alan 

bağımlılık endüstrisi çocukluk ve gençlik yıllarında 

insanın kendini geliştirmesiyle alakalı yapabilecekleri en 

kritik adımların ziyan olmasına sebep oluyor. Yakın 

zamanlarda bağımlılıkla ilgili Türkiye’nin en büyük hane 

halkı araştırmasını yaptık. Karşımıza çok açık bir resim 

çıktı; 14-25 yaş arasında insan bağımlı oluyor. Ondan 

önce başlayabiliyor ama bağımlılığın gelişimi on beş 

yaşına kadar kullanmayla oluyor. 14-25 yaş arası bağımlı 

olmadı mı bir insan, daha sonra kolay kolay bağımlı 

olmuyor. O yüzden 14-25 yaş, bütün bağımlılık endüstri-

sinin hedef aldığı kitledir. Hedef aldıklarından dolayı da 

bütün yatırımları bağımlı olmaları için onlara yapıyorlar. 

Onlara cazip gelecek bir dil ve görüntü ile sunuyorlar. 

Böyle büyük bir endüstrinin karşısında bağımlılıkla 

nasıl mücadele edebiliriz?

Bu dönemde bağımlılıkla mücadelede iki tane yöntem 

vardır. Bir tanesi, arzı azaltmadır. Bir diğeri, talebi 

azaltmadır. Arzı azaltmak zor. Ne kadar yasak koyabilir-

siniz? İnternete yasak koyamazsınız. Dolayısıyla arzı 

azaltmak bir yere kadar. Fakat talebi azaltmak noktasın-

da insanları, özellikle çocukları ve gençleri güçlendirmek 

zorundayız. Ben, bile isteye gönlümden gözüme, 

kulağımdan aklıma bu malzemeyi sokmayacağım 

diyebilmesi lazım insanın. İnsanın kendini korumayla, 

kollamayla alakalı aktif rol alması, inisiyatif alabilmesi 

lazım. Bu durumu aynı yemek konusunda kendini 

koruduğu gibi koruması şeklinde düşünmesi lazım. 

Mesela şu anda sağlıklı gıdayla alakalı hassasiyet var. 

Gdo’lu gıda olmasın, bozuk, tatsız yemek olmasın vs.  

Neden? Çünkü Gdo’lu bir şey vücuda girdiğinde vücudu 

hasta ediyor. Aynı şekilde Gdo’lu bir bilgi, bir haber, bir 

resim, bir yazı, bir oyun girdiğinde aklı ve kalbi hasta 

etmiyor mu? Ediyor. Testiyi ne ile dolduruyorsak dışına o 

sızacak. Ne dolduruyoruz testiye? Her bireyin bu konuda 

hassasiyet sahibi olmasını, gözüne ve gönlüne sahip 

çıkmasını çok önemsiyorum. Gözümüze ve gönlümüze 

sahip çıkma sorumluluğumuz var. Yoksa bu süreçten çok 

boyutlu olarak zarar görüp makineleşmekten kendimizi 

kurtaramayız. Makineleşmekten kastım şu; insan ne 

kadara çoklu ilişki kurarsa o kadar zenginleşir. Bu ilişkinin 

temeline saygıyı, sevgiyi, muhabbeti koyarsa o kadar 

insan olur. Bu çerçeveden baktığımızda bizim insanımız, 

bizim büyüklerimiz sadece insanla ilişki kurmamış. 

Ağaçla da ilişki kurmuş, kuşla da ilişki kurmuş, mekânla 

da ilişki kurmuş, eşyayla, dağla, taşla ilişki kurmuş. 

Modern dünya insanı o kadar makineleştiriyor ki sizi, 

eşya ile ilişki kurdurmuyor. Mekânla ilişki kurdurmuyor, 

devamlı seyyarsınız, devamlı eşya değiştiriyorsunuz. 

Herkes kedi ve köpek resimleri paylaşıyor, başka hayvan 

yok hayatımızda. Ağaçla ilişki kuramıyorsunuz, çiçekle 

ilişki kuramıyorsunuz, yok ki hani nerede? İnsanla ilişki 

kurdurmuyor, bir sürü kalabalık içerisinde herkesle 

yüzeysel ilişki, binlerce arkadaşımız var ama başımız 

Hür olmak kişi olabilmek, şahsiyet sahibi olabilmek 

demektir. Dışarıdan değil fakat içten içe hür olmak 

zorundadır insan. Bunu başardığı ölçüde ahlâki ve siyasi 

bir karakter olur. Adaleti sağlar.

Ülken’e göre Aşk Ahlâkı bir tutkudur. Tutku ise bir 

hâkimiyettir. Özgürlüğü isteme, hürriyeti dileme, sonsu-

za uzanan ufuk ve tutku insanı esir ve düşkün değil 

hâkim kılar. Tutku teori ile pratiğin birleşmesidir.  Sonsu-

za duyulan fikri açlık bireyi eyleme geçirir, diri tutar. 

Aşk Ahlâkı’nda Ülken her şeyin insan için olduğundan 

bahseder.  İnsan küçük bir alemdir Ülken’de.  Elbette 

insan olmasa da çiçeklerin rengi bülbülün sesi olacaktır. 

Ama âlemin var olması tamam olması demek değildir. 

Âlem insanla tamam olur. İnsanla anlam kazanır. 

Hilmi Ziya Ülken’in bu eseri ruhlarında hürriyet olanlara 

sesleniyor: Aşk Ahlâkına erenler ruhlarında hürriyet 

olanlardır.

      Hilmi Ziya Ülken’in “Halka rağmen halk için kitap” 

sloganıyla yayımladığı Aşk Ahlâkı ilk defa 1931 yılında 

basıldı. İkinci baskısının yapıldığı 1958 yılına kadar geçen 

sürede birçok eleştiri aldı. Kitabı eleştirenlerin bir kısmı 

bu kitapta anlatılan konuların düşünce tarihinde zaten 

var olduğundan bahsederken başka bir kısmı da kitabı 

mistik buldu. Ülken bu eleştirilere “Onların aldandığını 

görmeyi, her fikrin eskilere neler borçlu olduğunu bilen 

dikkatli ve insaflı okuyucuya bıraktık” diyerek cevap 

vermiştir.

Hilmi Ziya Ülken’e göre kütle için yazdığı bu kitap, halkı 

siyaset ahlâkına hazırlayan bir “eğitim” yolu olarak 

sayılmalıdır. Ülken ahlâk ve siyaset meselesi konusunda 

bir terkibin yapılması gerektiğini söyler. Sağlıklı bir 

toplumun ortaya çıkması buna bağlıdır. Ruhi gerçekle 

içtimai gerçek arasındaki ilişki sağlıklı olursa toplum 

huzurlu olacaktır. 

Aşk Ahlâkı halk ve aydınlar arasında yer alan büyük 

açıklığın kapatılması için atılmış önemli bir adımdır. Bu 

açıklık kapandığı ölçüde toplumun topyekûn kalkınması 

kaçınılmaz olacaktır. Toplumlarda yer alan ekonomik 

mertebeler gibi kültür mertebelerinin de olduğunu 

söyleyen Ülken’e göre eğitim ile bu mertebeler arasında-

ki açıklık kapanabilir. Ortak bir kültür ve anlayış oluştu-

ğunda ise ahlâki ve fiili dayanışma içerisine giren toplum-

lar iç ve dış tehditler karşısında daha güçlü olurlar.

Aşk Ahlâkı rasyonel ve mistik düşünce arasındaki 

uçurumlarında kapatılmasının önemli olduğunu vurgu-

lar. Aydın kütlenin temsil ettiği rasyonel düşünce ile 

halkın temsil ettiği mistik düşünce mutlaka karşılaşmalı-

dır. Mistik düşünen halka rasyonel düşünün demek kâfi 

değildir. Geçiş sürecindeki buhranların neler olduğu ve 

nasıl aşılacağı hesap edilmelidir. Bu buhranın şifası 

ortaya konulmalıdır. 

Hilmi Ziya Ülken’in bu eserde vurguladığı kavramlardan 

biri de “adalet” tir. Adalet “aşk ahlâkı”nın neticesinde 

kazanılan “irfan”ın eseridir. Romantik siyasi Ülken’e göre 

adaletin sağlanmasına katkı sağlayamaz. Doğru kararlar 

veremez. Önemli konularda doğru düşünemez. Zincirler 

içerisinde doğan insan hürriyet isteği ile kendini hür kılar. 

AŞK AHLÂKI
ÜZERİNE
Aşk ahlâkı bütün olarak insanın gelişmesine dayanan bir ahlâktır ve bu 

gelişmeyi biyolojik, sosyal ve psikolojik gerçeklerin birbirine tesirinden 

doğan bir gelişmede görmektedir. 

(Hilmi Ziya Ülken)



vücudu / varlığı (yani insanın hakikatini ve hakikatin 
insanını) harekete geçirmişse, Medîne süreci de 
vicdan’ı / kollektif şuuru harekete geçirir.

Oluş Mevsimi: Medeniyet Süreci ve Beşerî Şiir

Ve nihâyet Ramazan, bir oluş mevsimidir.

Oluş mevsimi, Medeniyet süreci: Medeniyet sürecini 
hayata geçiren şuur, İlâhî Şuur’la Donanmış, Peygam-
berî Şuur’la yoğrulmuş Beşerî Şiir’dir. İnsan, Hayat ve 
Tabiat işte bundan sonra vecd’e gelir, coşar, taşar ve 
kendini aşar.

İşte Şiir Budur: Hakikat Medeniyeti Şiiri

İşte şiir budur; ilâhî olan'a kadar açılabilme imkânı 
sunan şuurun kazandırdığı bir fevkalade söz. Özün 
sözü'nün, söz'ün özünü özümsediği bir üst-şuur hâli.

Şiarın şuura, şuurun şiire dönüştüğü biliş, buluş ve oluş 
tecrübelerini aynı ânda yaşadığımız; barışı, huzuru, 
keşfi, fethi, dayanışmayı, kardeşliği ve eşyanın bütün 
hâllerini idrak ve bu hallere iştirak edebildiğimiz; 
insanın kendisini, vicdanı, vecd'i keşfettiği ve fethettiği 
tek mevsim olan Ramazan medeniyeti mevsimini 
bihakkın idrak edenlere ve ona iştirak edenlere selâm 
olsun.bizzat eşyanın kendisiyle topyekûn olağanüstü, fevka-

lade bir ilişki kuruyoruz. Ramazanda insan, insan 
olarak kendisini keşfediyor, dolayısıyla kâinât’la, Yaratı-
cı’yla, diğer varlıklarla, tabiatla bütünleşerek kendisini 
aşabilmenin yollarını da fethediyor bizzat.

Fethin, bir açılma eylemi, kapıların, gönüllerin ve 
zihinlerin açılması fiili olduğunu düşünecek olursak, 
insan, Ramazan’da her şeyden önce bizzat kendisini 
tecrübe ediyor, varoluşunu yaşıyor adım adım, an be 
ân, aç durarak pür dikkat tabiatın sesine kulak kesile-
rek: Tabiatı dinliyor, havasını suyunu, rengini, kokusu-
nu, dokusunu başka türlü soluyarak, yaşayarak, tecrü-
be ederek bütün yönleriyle tabiatı.

Uzaklaşarak Yaklaşmak...
 
Oruç, tek kelimeyle,  “tutmak”  demektir. Biraz daha 
deşmek gerekirse, oruç, kişinin kendisini yeme, içme, 
cinsî münasebet gibi  bütün beşerî eylemlerden uzak 
tutması,tenzih etmesi, dolayısıyla ilâhî mertebelere 
ulaşması, yakınlaşması anlamına gelir.

Başka bir ifadeyle, oruç, beşerî özellikleri terk etmek, 
böylelikle ilâhî özelliklerle donanarak Allah’a yaklaş-
mak ve yükselmek demektir.

Nitekim, oruç âyetinin (Bakara-185) hemen ardından 
gelen 186. âyette Rabbimiz, oruç ibadetiyle birlikte, 
oruçlunun Rabbine nasıl yakınlaştığını,  bu “yakınlık, 
yakınlaşma” meselesini şöyle izah eder: Kim beni 
hatırlarsa (anarsa, zikrederse, çağırırsa), beni hatırlaya-
nın hatırlamasını ânında işitir, ona icabet ederim.

  Medeniyet, hayata bütüncül bakıştır.

Hayatı hakikatin ışığında bir bütün olarak kavrayış ve 
yaşayış.
Bizde bir medeniyet fikri yok.
Medeniyet’ten anladığımız şey, yalnızca sivilizasyon 
dolayısıyla Batı uygarlığı.
Bu, gerçekten büyük bir entelektüel körleşme ve zihnî 
köleleşme. Komediye dönüşen ürpertici bir trajedi!
Özlü bir şekilde şöyle formüle etmek gerekirse: Mekke 
+ Medine = Medeniyet’tir.
İslâm’ın bütün ibadetleri, sanat türleri, ilimleri, hayat 
dünyası bu formülü hem yansıtır hem de yansıtıcısıdır.
İşte bu anlamda Ramazan da bir medeniyettir; 
İslâm’ın Mekke sürecinde hayat buluşu’nun, Medine 
sürecinde hayat oluşu’nun ve medeniyet sürecine 
ulaşarak herkese, bütün varlığa ve tabiata hayat 
sunuşu’nun gerçeğe dönüştüğü bir hakikat medeniye-
ti ve mevsimidir Ramazan medeniyeti.
Sünnet-i Seniyye anahtarıyla çıkılan bir Fütûhât-ı 
Medeniyye yolculuğu...

İslâm’ın Özü, Özeti ve Özetlenişi

Ramazan, İslâm’ın özü ve özeti bir mevsim. Rama-
zan’da İslâm’ın Müslümanlardan talep ettiği bütün 
ilkeler hayat buluyor. Dolayısıyla Ramazan’da İslâm’ın 
özetlenmesi, olağan bir iş’le, olağanüstü bir işleme 
dönüşüyor. Bu, özetlerken özü özümsemenin kazan-
dırdığı bir özellik. Fenomenolojinin izah edebileceği 
olağanüstü bir durum: Yaşanan tecrübeyi olağanüstü 
kılan fenomen, doğrudan oruç üzerinde yoğunlaşılıyor 
olmasıdır: Bir ibadet üzerinden İslâm’ın insandan talep 
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ettiği bütün emirler, ilkeler, tasavvurlar, tahayyüller eş 
zamanlı olarak harekete ve hayata geçiriliyor.
Yani biz, oruç tutmakla sadece oruç tutmuş olmuyo-
ruz; orucun bizi tutmasına, tutup kaldırmasına, başka 
bir düzleme taşımasına da tanıklık etmiş oluyoruz: 
Böylelikle varlığa, topluma, tabiata ve hakikate dair 
bütünlüklü bir anlam haritasını ve anlamlandırma 
pratiklerini de aynı ânda hayata ve hareke geçirmiş 
oluyoruz.

Alelade’den Fevkalade’ye Bir Fetih ve Bütünleş-
me Yolculuğu

Ramazan’ın en önemli özelliği insanı bütün tabiatlarla 
ve hakikatlerle buluşturuyor olması. Yine fenomenolo-
jinin izah edebileceği bir harikulâdelik de burada gizli.
İnsan, Ramazan’da oruç tutarken bizzat tabiatı 
tecrübe ederek keşfediyor; hava’nın, su’yun, gece’nin 
gündüzün rengini, kokusunu, dokusunu bilfiil soluyor.
Ramazan orucu, bir ay boyunca tabiatla kurduğumuz 
ilişkiyi altüst ediyor ve tabiatla doğrudan, doğrudan 
olduğu için de doğurgan, yaşayarak, organik bir ilişki 
kurmamıza imkân tanıyor.

Böylelikle hem tabiatın keşfedilmemiş kıtalarını, 
bizzat hava’yı, eşyayı bambaşka bir hâlet-i ruhiye ile 
soluyarak keşfedebilme imkânına kavuşuyoruz; hem 
de bir yandan eşyanın hakîkatini, öte yandan da 
insanın kendi hakîkatini -zaaflarını ve erdemlerini- 
keşfetmesi sürecini bilfiil yaşıyoruz.

Özetle aç kalmak gibi olağan, sıradan, alelade bir iş’le; 
tabiatla, kâinât’la, Yaratıcı ile, diğer varlıklarla ve 

Meallerin handiyse hepsinin, bu anma, zikir, hatırlama 
ve çağırma fiillerini, “dua” kelimesiyle karşılayarak, 
âyetin anlamını zedelediklerini müşahede ettim.

Ayette “dua” kelimesi kullanılmıyor oysa. Dua kelime-
sinden türeyen anma, zikir, hatırlama ve çağrı anlamla-
rına gelen “da’vet” ve “dâî” kelimeleri kullanılıyor.

Burada zikir ve şükür sözcüklerinin anlamları çerçeve-
sinde Allah Teâlâ, kullarıyla ilişkisine ilişkin bir izahatta 
bulunuyor:  “Kullarımdan sana beni sordukları vakit, 
(onlara) de ki, ben, kesinlikle onlara yakınım. Beni 
ananın anmasını (veya zikredenin zikretmesini, ya da 
‘çağıranın çağırmasını’) anında işitir ve icabet ederim. 
O hâlde benim davetime uysunlar ve bana inansınlar; 
umulur ki ‘doğru yolu bulurlar’ (yürşidûn)”.

Üç Tür Zikir, Üç Tarz-ı Oruç

Burada kastedilen anlam, dua değil, Allah’ın davetine 
icabet anlamında zikir’dir ve zikrin de üç türünden 
sözedilebilir: Lisanî zikir, kalbî zikir ve bedenî zikir.

İşte oruç’ta bu üç zikir de aynı ânda sözkonusudur: Bu 
durum, hem orucun benzersizliğini, hem de oruçlunun 
Allah’a, Allah’ın da oruçluya nasıl yaklaştığını ve 
yakınlaştığını gözler önüne serer.

Orucun benzersizliği, çok iyi bilinen ama ne anlama 
geldiği konusunda pek fazla imal-i fikir edilmeyen şu 
hadîs-i kudsî’de de açıkça dile getirilir:  “Oruç, bana 
aittir ve orucun mükâfâtını ben vereceğim.”
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“Orucun Allah’a ait olması” ne demek peki? Oruçlunun 
yeme, içme vesaire gibi beşerî eylemleri terk etmesi, 
beşerî eylemleri terk etmesi ölçüsünde de ilâhî özellik-
lere yak/ın/laşması demektir bu.

Biliş Mevsimi: Mekke Süreci ve İlâhî Şiar

Ramazan çok yönlü bir biliş, dolayısıyla oluş mevsimi-
dir; insanın varlığın, hakîkatin, tabiatın ve Yaratıcı’nın 
varlığını bizzat tecrübe ederek hissettiği bir varoluş 
mevsimi.

Dinin insanla birlikte varolması süreci: Bu, mekke 
sürecine denk gelir: Bütün varlıkların ve hakîkatin 
şuuruna erme sürecine gir/diril/en insan tipi inşa edilir 
bu süreçte.

Bu süreçte, insana müdahâle eden ve insanın özümse-
diği şuur, İlâhî Şiarlara bağlanma, İlâhî Şiar’larla yola 
çıkma yolculuğudur.

Buluş Mevsimi: Medine Süreci ve Nebevî Şuur
Ramazan, aynı zamanda bir buluş ve bulunuş mevsimi-
dir.

Medîne sürecine denk gelir: Medine sürecini hayata 
geçiren şuur, Peygamberî Şuur’dur.

Peygamberî Şuur’la, önceden kendilerine her türlü 
işkence ve hakareti reva gören müşrik, Yahudi ve 
Hıristiyan topluluklarla her şeye silbaştan başlanıldığı-
nı haber veren bir Sözleşme yapılır: Mekke süreci nasıl 

yenisafakwriter

İslâm’ın Özü, 
Özeti ve Özetlenişi:
Ramazan 
Medeniyeti



vücudu / varlığı (yani insanın hakikatini ve hakikatin 
insanını) harekete geçirmişse, Medîne süreci de 
vicdan’ı / kollektif şuuru harekete geçirir.

Oluş Mevsimi: Medeniyet Süreci ve Beşerî Şiir

Ve nihâyet Ramazan, bir oluş mevsimidir.

Oluş mevsimi, Medeniyet süreci: Medeniyet sürecini 
hayata geçiren şuur, İlâhî Şuur’la Donanmış, Peygam-
berî Şuur’la yoğrulmuş Beşerî Şiir’dir. İnsan, Hayat ve 
Tabiat işte bundan sonra vecd’e gelir, coşar, taşar ve 
kendini aşar.

İşte Şiir Budur: Hakikat Medeniyeti Şiiri

İşte şiir budur; ilâhî olan'a kadar açılabilme imkânı 
sunan şuurun kazandırdığı bir fevkalade söz. Özün 
sözü'nün, söz'ün özünü özümsediği bir üst-şuur hâli.

Şiarın şuura, şuurun şiire dönüştüğü biliş, buluş ve oluş 
tecrübelerini aynı ânda yaşadığımız; barışı, huzuru, 
keşfi, fethi, dayanışmayı, kardeşliği ve eşyanın bütün 
hâllerini idrak ve bu hallere iştirak edebildiğimiz; 
insanın kendisini, vicdanı, vecd'i keşfettiği ve fethettiği 
tek mevsim olan Ramazan medeniyeti mevsimini 
bihakkın idrak edenlere ve ona iştirak edenlere selâm 
olsun.bizzat eşyanın kendisiyle topyekûn olağanüstü, fevka-

lade bir ilişki kuruyoruz. Ramazanda insan, insan 
olarak kendisini keşfediyor, dolayısıyla kâinât’la, Yaratı-
cı’yla, diğer varlıklarla, tabiatla bütünleşerek kendisini 
aşabilmenin yollarını da fethediyor bizzat.

Fethin, bir açılma eylemi, kapıların, gönüllerin ve 
zihinlerin açılması fiili olduğunu düşünecek olursak, 
insan, Ramazan’da her şeyden önce bizzat kendisini 
tecrübe ediyor, varoluşunu yaşıyor adım adım, an be 
ân, aç durarak pür dikkat tabiatın sesine kulak kesile-
rek: Tabiatı dinliyor, havasını suyunu, rengini, kokusu-
nu, dokusunu başka türlü soluyarak, yaşayarak, tecrü-
be ederek bütün yönleriyle tabiatı.

Uzaklaşarak Yaklaşmak...
 
Oruç, tek kelimeyle,  “tutmak”  demektir. Biraz daha 
deşmek gerekirse, oruç, kişinin kendisini yeme, içme, 
cinsî münasebet gibi  bütün beşerî eylemlerden uzak 
tutması,tenzih etmesi, dolayısıyla ilâhî mertebelere 
ulaşması, yakınlaşması anlamına gelir.

Başka bir ifadeyle, oruç, beşerî özellikleri terk etmek, 
böylelikle ilâhî özelliklerle donanarak Allah’a yaklaş-
mak ve yükselmek demektir.

Nitekim, oruç âyetinin (Bakara-185) hemen ardından 
gelen 186. âyette Rabbimiz, oruç ibadetiyle birlikte, 
oruçlunun Rabbine nasıl yakınlaştığını,  bu “yakınlık, 
yakınlaşma” meselesini şöyle izah eder: Kim beni 
hatırlarsa (anarsa, zikrederse, çağırırsa), beni hatırlaya-
nın hatırlamasını ânında işitir, ona icabet ederim.

  Medeniyet, hayata bütüncül bakıştır.

Hayatı hakikatin ışığında bir bütün olarak kavrayış ve 
yaşayış.
Bizde bir medeniyet fikri yok.
Medeniyet’ten anladığımız şey, yalnızca sivilizasyon 
dolayısıyla Batı uygarlığı.
Bu, gerçekten büyük bir entelektüel körleşme ve zihnî 
köleleşme. Komediye dönüşen ürpertici bir trajedi!
Özlü bir şekilde şöyle formüle etmek gerekirse: Mekke 
+ Medine = Medeniyet’tir.
İslâm’ın bütün ibadetleri, sanat türleri, ilimleri, hayat 
dünyası bu formülü hem yansıtır hem de yansıtıcısıdır.
İşte bu anlamda Ramazan da bir medeniyettir; 
İslâm’ın Mekke sürecinde hayat buluşu’nun, Medine 
sürecinde hayat oluşu’nun ve medeniyet sürecine 
ulaşarak herkese, bütün varlığa ve tabiata hayat 
sunuşu’nun gerçeğe dönüştüğü bir hakikat medeniye-
ti ve mevsimidir Ramazan medeniyeti.
Sünnet-i Seniyye anahtarıyla çıkılan bir Fütûhât-ı 
Medeniyye yolculuğu...

İslâm’ın Özü, Özeti ve Özetlenişi

Ramazan, İslâm’ın özü ve özeti bir mevsim. Rama-
zan’da İslâm’ın Müslümanlardan talep ettiği bütün 
ilkeler hayat buluyor. Dolayısıyla Ramazan’da İslâm’ın 
özetlenmesi, olağan bir iş’le, olağanüstü bir işleme 
dönüşüyor. Bu, özetlerken özü özümsemenin kazan-
dırdığı bir özellik. Fenomenolojinin izah edebileceği 
olağanüstü bir durum: Yaşanan tecrübeyi olağanüstü 
kılan fenomen, doğrudan oruç üzerinde yoğunlaşılıyor 
olmasıdır: Bir ibadet üzerinden İslâm’ın insandan talep 
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ettiği bütün emirler, ilkeler, tasavvurlar, tahayyüller eş 
zamanlı olarak harekete ve hayata geçiriliyor.
Yani biz, oruç tutmakla sadece oruç tutmuş olmuyo-
ruz; orucun bizi tutmasına, tutup kaldırmasına, başka 
bir düzleme taşımasına da tanıklık etmiş oluyoruz: 
Böylelikle varlığa, topluma, tabiata ve hakikate dair 
bütünlüklü bir anlam haritasını ve anlamlandırma 
pratiklerini de aynı ânda hayata ve hareke geçirmiş 
oluyoruz.

Alelade’den Fevkalade’ye Bir Fetih ve Bütünleş-
me Yolculuğu

Ramazan’ın en önemli özelliği insanı bütün tabiatlarla 
ve hakikatlerle buluşturuyor olması. Yine fenomenolo-
jinin izah edebileceği bir harikulâdelik de burada gizli.
İnsan, Ramazan’da oruç tutarken bizzat tabiatı 
tecrübe ederek keşfediyor; hava’nın, su’yun, gece’nin 
gündüzün rengini, kokusunu, dokusunu bilfiil soluyor.
Ramazan orucu, bir ay boyunca tabiatla kurduğumuz 
ilişkiyi altüst ediyor ve tabiatla doğrudan, doğrudan 
olduğu için de doğurgan, yaşayarak, organik bir ilişki 
kurmamıza imkân tanıyor.

Böylelikle hem tabiatın keşfedilmemiş kıtalarını, 
bizzat hava’yı, eşyayı bambaşka bir hâlet-i ruhiye ile 
soluyarak keşfedebilme imkânına kavuşuyoruz; hem 
de bir yandan eşyanın hakîkatini, öte yandan da 
insanın kendi hakîkatini -zaaflarını ve erdemlerini- 
keşfetmesi sürecini bilfiil yaşıyoruz.

Özetle aç kalmak gibi olağan, sıradan, alelade bir iş’le; 
tabiatla, kâinât’la, Yaratıcı ile, diğer varlıklarla ve 

Meallerin handiyse hepsinin, bu anma, zikir, hatırlama 
ve çağırma fiillerini, “dua” kelimesiyle karşılayarak, 
âyetin anlamını zedelediklerini müşahede ettim.

Ayette “dua” kelimesi kullanılmıyor oysa. Dua kelime-
sinden türeyen anma, zikir, hatırlama ve çağrı anlamla-
rına gelen “da’vet” ve “dâî” kelimeleri kullanılıyor.

Burada zikir ve şükür sözcüklerinin anlamları çerçeve-
sinde Allah Teâlâ, kullarıyla ilişkisine ilişkin bir izahatta 
bulunuyor:  “Kullarımdan sana beni sordukları vakit, 
(onlara) de ki, ben, kesinlikle onlara yakınım. Beni 
ananın anmasını (veya zikredenin zikretmesini, ya da 
‘çağıranın çağırmasını’) anında işitir ve icabet ederim. 
O hâlde benim davetime uysunlar ve bana inansınlar; 
umulur ki ‘doğru yolu bulurlar’ (yürşidûn)”.

Üç Tür Zikir, Üç Tarz-ı Oruç

Burada kastedilen anlam, dua değil, Allah’ın davetine 
icabet anlamında zikir’dir ve zikrin de üç türünden 
sözedilebilir: Lisanî zikir, kalbî zikir ve bedenî zikir.

İşte oruç’ta bu üç zikir de aynı ânda sözkonusudur: Bu 
durum, hem orucun benzersizliğini, hem de oruçlunun 
Allah’a, Allah’ın da oruçluya nasıl yaklaştığını ve 
yakınlaştığını gözler önüne serer.

Orucun benzersizliği, çok iyi bilinen ama ne anlama 
geldiği konusunda pek fazla imal-i fikir edilmeyen şu 
hadîs-i kudsî’de de açıkça dile getirilir:  “Oruç, bana 
aittir ve orucun mükâfâtını ben vereceğim.”
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“Orucun Allah’a ait olması” ne demek peki? Oruçlunun 
yeme, içme vesaire gibi beşerî eylemleri terk etmesi, 
beşerî eylemleri terk etmesi ölçüsünde de ilâhî özellik-
lere yak/ın/laşması demektir bu.

Biliş Mevsimi: Mekke Süreci ve İlâhî Şiar

Ramazan çok yönlü bir biliş, dolayısıyla oluş mevsimi-
dir; insanın varlığın, hakîkatin, tabiatın ve Yaratıcı’nın 
varlığını bizzat tecrübe ederek hissettiği bir varoluş 
mevsimi.

Dinin insanla birlikte varolması süreci: Bu, mekke 
sürecine denk gelir: Bütün varlıkların ve hakîkatin 
şuuruna erme sürecine gir/diril/en insan tipi inşa edilir 
bu süreçte.

Bu süreçte, insana müdahâle eden ve insanın özümse-
diği şuur, İlâhî Şiarlara bağlanma, İlâhî Şiar’larla yola 
çıkma yolculuğudur.

Buluş Mevsimi: Medine Süreci ve Nebevî Şuur
Ramazan, aynı zamanda bir buluş ve bulunuş mevsimi-
dir.

Medîne sürecine denk gelir: Medine sürecini hayata 
geçiren şuur, Peygamberî Şuur’dur.

Peygamberî Şuur’la, önceden kendilerine her türlü 
işkence ve hakareti reva gören müşrik, Yahudi ve 
Hıristiyan topluluklarla her şeye silbaştan başlanıldığı-
nı haber veren bir Sözleşme yapılır: Mekke süreci nasıl 

yenisafakwriter

İslâm’ın Özü, 
Özeti ve Özetlenişi:
Ramazan 
Medeniyeti
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    Muhalefet kavramı, iktidara direnç göstermek 

anlamında bir bütünlük taşır fakat o bütünlük, sanıldı-

ğının aksine çok parçalı ve birbirine zıt unsurlarla 

örülüdür. Her siyasal unsur gibi Muhalefet de farklı 

tabakalar halinde sınıflanabilir, araştırılabilir. Şayet 

‘yapıcı muhalefet’ ve ‘yıkıcı muhalefet’ şeklinde İktidar 

maksadına göre bir tasnif yapılırsa; buradaki muhale-

fet, iktidara göre negatif ya da pozitif değer alabilen 

fakat kendinde herhangi bir direnç noktası taşımayan 

bir şeye dönüşür. Tam da bu noktada Muhalefet 

denen şeyin varlığı sorgulamaya açılır. Yani Muhalefe-

tin ancak ve ancak İktidara nispetle belirli bir 

anlamı-varlığı olduğu, asıl değil ilinti olduğu, gölge 

pozisyonunda kaldığı, değerli değil değersiz olduğu, 

vb. sonucu çıkarılır. İktidar öyle çok vurgulu hale gelir 

ki; Muhalefet, İktidara kıyasla çevre bile sayılamaz. O, 

merkezin (İktidarın) çevresi değil olsa olsa İktidarın 

bahşedip istediği zaman ürettiği basit bir alet hükmü-

ne düşer. 

Modern siyasal teoride ise; İktidara endeksli, ikincil 

anlama gelen, değersiz bir varlık taşıyan Muhalefet 

algısı bulunmaz. Burada artık muhalefet de tıpkı 

iktidar gibi siyasal konumdan aynı payı alan eşit ağırlık-

lı, eşdeğer bir statü taşıyan siyasal yapıdır. Modern 

siyasal teoride Muhalefet, giderek artan bir önemde 

ve konumdadır. Demokrasi kriteri, muhalefetin güçlü 

olup olmadığıyla ölçülür. Hatta post-modern teoriler-

le bu anlayış yerinde durmayıp daha ileri taşındı. 

İktidar, her açıdan (sosyo-kültürel-ekonomik vb.) 

yapısöküme uğratıldı. Siyasal alandaki İktidar, diğer 

iktidar türleri arasında sıradan bir yere yerleştirildi. 

Muhalefet ise bilakis asli bir şeye dönüştü. Değerli 

olan; direnç gösteren, ayak direten, oldu. 

Kısacası muhalefet, siyasal düşünce tarzına bağlı 

olarak üç konumda ele alındı, denebilir: Klasik anlayış-

ta; eksik-düşük yani iktidara nispetle yoklukla, 

modern anlayışta; eşit ve eşdeğer yani aynı siyasal 

ağırlıkta, post-modern anlayışta ise; fazla-yüksek yani 

iktidarı var kılan asli unsur şeklinde konumlandı. 

Muhalefetin semantik (anlambilimsel) ve semiotik 

(göstergebilimsel) macerası farklılık arz etse de 

ülkemizde tüm bunların dışında ele alınması gereken 

durumlar ve sınıflamalar olduğu açıktır. Muhalefet, 

teorik bir düzeyden çok işlevsel bir düzeyde oldukça, 

sıra dışı düzlemde yer alır. İşlevsel kodlarına, oynadıkla-

rı siyasal rollerine bakarak çeşitli tasnifler yapılabilir. 

Bu tasniflerden bazılarını şöylece yapabiliriz:

•Resmi muhalefet: Her türlü muhalefetin yıkıcı olduğu-

na, kendisine zarar vereceğine, muhaliflerin belirli bir 

yerlere çalıştığına (dış mihraklara) inanan devletin 

yürüttüğü muhalefet çeşididir. En yaygın olanıdır. 

Devletin “kontrollü muhalefet” ihtiyacını giderir. Daha 

çok İstihbarat ya da onlara yakın entelektüel, akade-

misyen, gazeteci, yazar çizerden oluşan ekipmanlarla 

iş görür.

•Yüksek Zümre Muhalefeti: Genel olarak devlet 

aygıtından en fazla istifade eden sınıfın rahatsızlığını 

dile getirmek için yahut sistemden daha fazla pay 

almak için pazarlık şansını fazlalaştırmak için yapılan 

muhalefettir. Etki alanı oldukça geniştir. Okur yazarla-

rın hinterlandından beslenir, aynı zamanda onları da 

besler.

 

•Türdeşlik Muhalefeti: Aralarında çok ciddi teorik ve 

pratik farklılıklar olmayan kişi, grup ve benzeri yapıla-

rın yürüttüğü Muhalefet çeşididir. Burada aslolan 

kimin daha fazla işlevsel, kullanılabilir olduğudur. Bu 

konuda birbirleriyle yarışırlar. Sistemi kendi yitik malı 

sayar ve diğerini görevini yapmamakla suçlar. Ülkemiz-

de en geniş muhalefet tabanı, bu sınıfa dâhil olanlar-

dan oluşur.

•Benzeşme Muhalefeti: bu muhalefet türünde ortaya 

atılan tezler; lanetlediği, karaladığı, üzerinden kendi 

varlığını temellendirdiği ötekine ya da “düşmana” 

benzemek için yapılır. Yadsıdığı bütün şeyleri elde 

etmeye çalışır. Elde ettiğinde ise en radikal uygulama-

lar ortaya koyar. Burada teorik görünüme rağmen 

psikolojik unsurlar daha etkindir. 

•Kızgınlık Muhalefeti: En sık görülen siyasal muhalefet 

türüdür. İktidardaki ya da daha önceki maddi ve 

manevi yerini kaybedenlerin başvurduğu muhalif 

görünümlü durumdur. Önceki konumlarında eleştiriyi 

görecek gözleri, değerlendirme yapabilecek akılları 

olmayanlar, altlarından kayan toprağı fark ettikçe 

muhalefet damarları kabarır. Oldukça agresif ve 

ithama dayalı delillerle etki etmeye çalışırlar. Kızgınlık-

ları iktidarın küçücük şefkatini görene kadardır. Şefkat 

eli, himmet eli uzanır uzanmaz eski hallerinden eser 

kalmaz. Yaptığı “Muhalefeti”, Geçici ve bireysel olması-

na rağmen toplumsal çerçeveye taşımaya özen göste-

rirler.

•Fark Edilme Muhalefeti: Kendine muhalif rolü biçen 

kişi, grup ya da oluşumların İktidara dolaylı yoldan 

“buradayım, beni fark et!” mesajlarını vermek için 

yapılan muhalefettir. Amaç siyasal yapının eksiğini, 

gediğini ya da çürüklüğünü ortaya koymak değil, 
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pazarlık şansını kendini fark ettirmek üzere kullanırlar. 

Burada temel motivasyon ve iddia “çok değerli fikirleri 

olan birisinin (oluşumun) iktidarın görmesi gerektiği 

ve aynı zamanda o çok değerli bilgilerinden istifade 

edilmesi”dir. Aslında ben merkezcil muhalefet de 

denebilir buna.

Tüm bunlara ilave edilebilen, daha çeşitli türler 

sıralanabilir. Bu sıralama, nihai bir şemayı göstermez. 

Bunlar, birbirinden tamamen bağımsız değildir. Bilakis 

aralarında geçişkenlik vardır. Hatta ne kadar çok iç içe 

geçen parçaları kendinde toplayabilirse o kadar ana 

muhalefet olma karakteri kazanır. Ortak özellikleri, 

muhalefetin düşünsel tarafını değil, kullanılabilir 

tarafını öne çıkarmalarıdır. Sayılanların dışında kalan 

muhalefet ise, post-muhalefet ya da muhalifleri 

oluşturur. Bunlar muhalefet ötesine ulaştıkları için 

değil, tam tersi ulaşamadıkları için yani İktidara belirli 

bir etki yapamadıkları için, kayıt dışı kalırlar. Her türlü 

sermaye ilişkilerinden en az yararlanan kesimlerden 

oluşurlar. Amaçları; iktidarı devirmekten çok, iktidarın 

ortaya çıkardığı yıkıcı etkilerden kaçınmak ve insanları 

kaçındırmaktır. Profesyonel olarak muhalefete soyun-

mazlar, etki alanları yok denecek kadar azdır. İkna 

edecek araç ve gereçlerden mahrumdurlar.

“Muhalif” ve “Muhalefet” kavramı, baskın biçimde 

siyasal alanın altında yer alır. Muhalif, kişi(leri) göster-

mekle birlikte Muhalefet daha çok kurumsal yöne atıf 

yapar. Pratik bakımından Muhalif ve Muhalefetten 

bahsedilecekse Türk Siyasetinde her ikisi de oldukça 

problemlidir. Çarpık yapıları bakımından iktidara 

alternatif yollar gösteremedikleri gibi adeta statüko-

nun garantisi olmayı kendilerine görev sayarlar. 

Türkiye’de Muhalefetin işleviyle ilgili soğukkanlı 

çalışmalar, onun olumsuz taraflarının olumlu tarafları-

na nispeten daha fazla olduğunu ümitsizce gösterebi-

lir. Böyle bir şey, sadece onun Radikal muhalefeti 

yüklenmemesi ile ilgili değil, çeşitli muhalefet türleri 

içinde de yetersiz kalmasıyla ilgilidir. 
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pozisyonunda kaldığı, değerli değil değersiz olduğu, 

vb. sonucu çıkarılır. İktidar öyle çok vurgulu hale gelir 

ki; Muhalefet, İktidara kıyasla çevre bile sayılamaz. O, 

merkezin (İktidarın) çevresi değil olsa olsa İktidarın 

bahşedip istediği zaman ürettiği basit bir alet hükmü-

ne düşer. 

Modern siyasal teoride ise; İktidara endeksli, ikincil 

anlama gelen, değersiz bir varlık taşıyan Muhalefet 

algısı bulunmaz. Burada artık muhalefet de tıpkı 

iktidar gibi siyasal konumdan aynı payı alan eşit ağırlık-

lı, eşdeğer bir statü taşıyan siyasal yapıdır. Modern 

siyasal teoride Muhalefet, giderek artan bir önemde 

ve konumdadır. Demokrasi kriteri, muhalefetin güçlü 

olup olmadığıyla ölçülür. Hatta post-modern teoriler-

le bu anlayış yerinde durmayıp daha ileri taşındı. 

İktidar, her açıdan (sosyo-kültürel-ekonomik vb.) 

yapısöküme uğratıldı. Siyasal alandaki İktidar, diğer 

iktidar türleri arasında sıradan bir yere yerleştirildi. 

Muhalefet ise bilakis asli bir şeye dönüştü. Değerli 

olan; direnç gösteren, ayak direten, oldu. 

Kısacası muhalefet, siyasal düşünce tarzına bağlı 

olarak üç konumda ele alındı, denebilir: Klasik anlayış-

ta; eksik-düşük yani iktidara nispetle yoklukla, 

modern anlayışta; eşit ve eşdeğer yani aynı siyasal 

ağırlıkta, post-modern anlayışta ise; fazla-yüksek yani 

iktidarı var kılan asli unsur şeklinde konumlandı. 

Muhalefetin semantik (anlambilimsel) ve semiotik 

(göstergebilimsel) macerası farklılık arz etse de 

ülkemizde tüm bunların dışında ele alınması gereken 

durumlar ve sınıflamalar olduğu açıktır. Muhalefet, 

teorik bir düzeyden çok işlevsel bir düzeyde oldukça, 

sıra dışı düzlemde yer alır. İşlevsel kodlarına, oynadıkla-

rı siyasal rollerine bakarak çeşitli tasnifler yapılabilir. 

Bu tasniflerden bazılarını şöylece yapabiliriz:
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yerlere çalıştığına (dış mihraklara) inanan devletin 

yürüttüğü muhalefet çeşididir. En yaygın olanıdır. 

Devletin “kontrollü muhalefet” ihtiyacını giderir. Daha 

çok İstihbarat ya da onlara yakın entelektüel, akade-

misyen, gazeteci, yazar çizerden oluşan ekipmanlarla 

iş görür.

•Yüksek Zümre Muhalefeti: Genel olarak devlet 

aygıtından en fazla istifade eden sınıfın rahatsızlığını 

dile getirmek için yahut sistemden daha fazla pay 

almak için pazarlık şansını fazlalaştırmak için yapılan 

muhalefettir. Etki alanı oldukça geniştir. Okur yazarla-

rın hinterlandından beslenir, aynı zamanda onları da 

besler.

 

•Türdeşlik Muhalefeti: Aralarında çok ciddi teorik ve 

pratik farklılıklar olmayan kişi, grup ve benzeri yapıla-

rın yürüttüğü Muhalefet çeşididir. Burada aslolan 

kimin daha fazla işlevsel, kullanılabilir olduğudur. Bu 

konuda birbirleriyle yarışırlar. Sistemi kendi yitik malı 

sayar ve diğerini görevini yapmamakla suçlar. Ülkemiz-

de en geniş muhalefet tabanı, bu sınıfa dâhil olanlar-

dan oluşur.

•Benzeşme Muhalefeti: bu muhalefet türünde ortaya 

atılan tezler; lanetlediği, karaladığı, üzerinden kendi 

varlığını temellendirdiği ötekine ya da “düşmana” 

benzemek için yapılır. Yadsıdığı bütün şeyleri elde 

etmeye çalışır. Elde ettiğinde ise en radikal uygulama-

lar ortaya koyar. Burada teorik görünüme rağmen 

psikolojik unsurlar daha etkindir. 

•Kızgınlık Muhalefeti: En sık görülen siyasal muhalefet 

türüdür. İktidardaki ya da daha önceki maddi ve 

manevi yerini kaybedenlerin başvurduğu muhalif 

görünümlü durumdur. Önceki konumlarında eleştiriyi 

görecek gözleri, değerlendirme yapabilecek akılları 
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muhalefet damarları kabarır. Oldukça agresif ve 

ithama dayalı delillerle etki etmeye çalışırlar. Kızgınlık-

ları iktidarın küçücük şefkatini görene kadardır. Şefkat 

eli, himmet eli uzanır uzanmaz eski hallerinden eser 

kalmaz. Yaptığı “Muhalefeti”, Geçici ve bireysel olması-

na rağmen toplumsal çerçeveye taşımaya özen göste-

rirler.

•Fark Edilme Muhalefeti: Kendine muhalif rolü biçen 

kişi, grup ya da oluşumların İktidara dolaylı yoldan 

“buradayım, beni fark et!” mesajlarını vermek için 

yapılan muhalefettir. Amaç siyasal yapının eksiğini, 

gediğini ya da çürüklüğünü ortaya koymak değil, 
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pazarlık şansını kendini fark ettirmek üzere kullanırlar. 

Burada temel motivasyon ve iddia “çok değerli fikirleri 

olan birisinin (oluşumun) iktidarın görmesi gerektiği 

ve aynı zamanda o çok değerli bilgilerinden istifade 

edilmesi”dir. Aslında ben merkezcil muhalefet de 

denebilir buna.

Tüm bunlara ilave edilebilen, daha çeşitli türler 

sıralanabilir. Bu sıralama, nihai bir şemayı göstermez. 

Bunlar, birbirinden tamamen bağımsız değildir. Bilakis 

aralarında geçişkenlik vardır. Hatta ne kadar çok iç içe 

geçen parçaları kendinde toplayabilirse o kadar ana 

muhalefet olma karakteri kazanır. Ortak özellikleri, 

muhalefetin düşünsel tarafını değil, kullanılabilir 

tarafını öne çıkarmalarıdır. Sayılanların dışında kalan 

muhalefet ise, post-muhalefet ya da muhalifleri 

oluşturur. Bunlar muhalefet ötesine ulaştıkları için 

değil, tam tersi ulaşamadıkları için yani İktidara belirli 

bir etki yapamadıkları için, kayıt dışı kalırlar. Her türlü 

sermaye ilişkilerinden en az yararlanan kesimlerden 

oluşurlar. Amaçları; iktidarı devirmekten çok, iktidarın 

ortaya çıkardığı yıkıcı etkilerden kaçınmak ve insanları 

kaçındırmaktır. Profesyonel olarak muhalefete soyun-

mazlar, etki alanları yok denecek kadar azdır. İkna 

edecek araç ve gereçlerden mahrumdurlar.

“Muhalif” ve “Muhalefet” kavramı, baskın biçimde 

siyasal alanın altında yer alır. Muhalif, kişi(leri) göster-

mekle birlikte Muhalefet daha çok kurumsal yöne atıf 

yapar. Pratik bakımından Muhalif ve Muhalefetten 

bahsedilecekse Türk Siyasetinde her ikisi de oldukça 

problemlidir. Çarpık yapıları bakımından iktidara 

alternatif yollar gösteremedikleri gibi adeta statüko-

nun garantisi olmayı kendilerine görev sayarlar. 

Türkiye’de Muhalefetin işleviyle ilgili soğukkanlı 

çalışmalar, onun olumsuz taraflarının olumlu tarafları-

na nispeten daha fazla olduğunu ümitsizce gösterebi-

lir. Böyle bir şey, sadece onun Radikal muhalefeti 

yüklenmemesi ile ilgili değil, çeşitli muhalefet türleri 

içinde de yetersiz kalmasıyla ilgilidir. 

NİSAN     2021 MART     2021

SİYASAL MUHALEFET ve
POST-MUHALİF

DURUMLAR



NİSAN     2021 16 NİSAN     202117

anlamda esasında mizah gerçek olanı anlattığında 

ortaya ironik bir durum çıkmış olmaz mı? Mizah bizi 

hayattan biraz uzak tutmalı ve bizi boş şeylerle meşgul 

etmeli gibi hissediyoruz, oysa mizah bize tam da 

hayatın kendisini sunuyor. Bu bakımdan kahkaha ile 

mizah arasındaki işbirliğinden söz edebiliriz. Kısaca 

söylemek gerekirse mizah bize hayatın kırılganlığını ve 

devirlerin tarihselliğini hatırlatıyor ve biz böylece gerçek 

ile yüzleşiyoruz. Kahkaha ise bu gerçeklik karşısında 

verdiğimiz yegâne tepki oluyor. Elbette bu şekilde bir 

kahkaha entelektüel muhtevalara sahip. Fakat kimi 

zaman tüm konuşmaların gülmek etrafında şekillendiği-

ne şahit olduğumuz çağımızda kahkaha ile entelektüel-

lik arasında bir ilişki kurmak zorlaşıyor. İnsanların 

gülmek için bahane aramaları onları hakkında hiçbir şey 

bilmedikleri konular üzerine kahkahalar atmak için 

belirli bir ücret ödemelerini beraberinde getiriyor.

Netice itibariyle gülmek bugün için biraz da mutluluk-

tan daha farklı şeyleri içeriyor. İnsanlar gülerek bazı 

neşeli olmanın sıhhat için gerekli olduğunu söylediğine 

göre teorik bir arkaplana da sahibiz gülmeye yer 

aramak için.

Özellikle yirmi yaş altı gençler, topluca kafelere gittiğin-

de yaptıkları esas fiil gülmektir. Konuşulan her konu ve 

sarf edilen cümleler gülmenin altlığını teşkil eder. 

Gülmek eğer bir dost meclisindeki konuşmanın zirve 

noktasıysa, gülmeye kadar gelen tüm konuşmalar 

sadece o zirve noktasının hazırlayıcısıdır. Gülmek adeta 

bisiklet sürmek gibi sürekli devam ettirilmesi gereken 

bir fiildir adeta ve insanlar (stand-up gösterilerinde veya 

bazen bir kafede) bunun için biraraya gelir.

Öte yandan insanları sadece güldürmek için toplamanın 

bir bakıma olumsuz çağırışımları da olsa gerek. Bunun 

için bir aralar Türkiye’de “güldürürken düşündürmek” 

şeklindeki tabir herhalde birçok insanın aklındadır. 

Güldürürken düşündürmek vasfı sadece güldürme 

vasfının apolojik hali gibidir. “İnsanları sadece güldürmü-

yorum, aynı zamanda düşündürebiliyorum da.” Bu 

        İngiliz diline ve İngiliz edebiyatına son derece önemli 

katkılar yapan Samuel Johnson’un meşhur sözüdür, 

“İnsanların akıllılıkları farklı biçimlerde tezahür etmiştir, 

fakat tüm insanlar aynı şekilde gülmüşlerdir.” Gülmek 

insanın en önemli özelliklerinden biri ve son derece 

insana has bir insanlık hali. Kimi hayvanların da (gıdıkla-

rında) güldükleri tezi şayet doğruysa, şu halde gülmek 

için bahane arama vasfının insanlara has olduğu 

söylenebilir. Bu herhalde tartışmaya açık bir tez olmasa 

gerek. Sadece insanlar kahkaha ile gülmek için para 

harcar, çaba sarf eder ve sadece insanlar gülmek için 

bahane ararlar. Sadece kahkaha değil, kısa süreli 

gülüşler de hayatî mecburiyetlerimiz arasında bazen. 

Bir yerde fotoğraf çektiriyorken bizden hep gülmemiz 

istenir. O andan itibaren gelecekte o fotoğrafı gören 

herkesin bizim o fotoğraf çekilme anında ne kadar 

mutlu olduğumuzu düşünmeleri için bu kaçınılmazdır. 

Kahkaha İngilizcede birçok kelime ile karşılanırken 

Türkçede bu kadar zengin bir karşılığı olmadığını görüyo-

ruz. Yaklaşık otuz kelime İngilizcede (farklı fiziksel 

hallerde) kahkaha anlamına geliyor (braying, yelping, 
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cackling, sniggering, snoring, giggling, roaring, 

bellowing, shouting, hooting, snorting, screaming, 

gasping…).

Eğer insanlar gülmek için bir yol arıyorlarsa, muhteme-

len gülmek ile mutluluk arasındaki bağın ne kadar 

mecburî/kaçınılmaz bir bağ olduğunu da yeniden düşün-

mek gerekir. Bizler mutlu olduğumuz için mi güleriz 

yoksa kimi zaman mutlu olmak için mi güleriz? Bu ikisi 

arasında bir fark olduğu kanaatindeyim, zira mutlu 

olmak için kahkaha atan biri esasında tam da mutlu 

olmadığı için gülmekte, kahkaha atmaktadır. Şu halde 

kahkaha ile mutluluk arasında kimi zaman var olan 

illiyet bağı, kahkaha ile unutmak arasında da var gibi 

görünüyor. İnsanlar içinde bulundukları hali geçici bir 

süreliğine unutmak için gülüyorlardır belki de. Gülmek 

bazı olumsuz hallerden kısa süreliğine bir kaçış sağlar ve 

dikkati başka yöne toplamamızı mümkün kılar. Bu 

yüzden ortada hiçbir sebep yokken bir gösteriye 

(stand-up) gider, para verir ve yerimize oturup birinin 

bizi güldürmesini bekleriz. Tıp da elbette bize sürekli 

noktadan bakınca güldürmek, Dickens’ın zengin olmak 

için dile getirdiği tespite biraz yaklaşıyor. Christmas 

Carol’da Dickens, insanların zengin olmak için bu kadar 

çabaladıkları öte yandan zengin olmayı bu kadar kötü 

bir şey olarak görmelerini sorguluyordu. Benzer bir 

sorgulama insanları bu kadar güldürmeye çalışılıp bir 

yandan buna düşündürme iddiasının eklenmesi sebebiy-

le yapılabilir. Öte yandan bu cümleyi tersine çevirmek 

belki de oximoron bir ifade olarak düşünülüyor olabilir. 

İnsanlar düşündürürken pek de güldüremezler gibi bir 

düşünce bilinçdışında yer alıyor gibi.

Kimi filozoflar gülme eyleminin arkasında devrimci bazı 

unsurlar arıyor. Bunun elbette mizahla bir bağlantısı var. 

Mizah bizim çok ciddiye aldığımız hayatın boşlukların-

dan faydalanıyor ve bize çok ciddi gibi görünen şeylerin 

esasında birer gösterge olduğunu anlatmaya çalışıyor 

kimi zaman. Mizahın bu yönü hayatı çok fazla ciddiye 

alanlar için biraz moral bozucu olabilir. Fakat bu tam da 

mizahın hayattaki boşlukları ve geçiciliği hissettirir. Bu 

şeyleri arkalarına atıyorlar. Bir yerde dans ederek 

hayatın gailelerini unutmaya çalışan herkes gülüş/kah-

kaha fiilini eğlencesinin bir parçası yapmak durumunda. 

Kahkahanın bu kadar baskın bir yer kapladığı konuşma-

lar insanın aklına peynirin üzerindeki delikler metaforu-

nu getirebilir. Bir parça beyaz peynirin üstündeki 

delikler o peynire mi aittir yoksa o peynirden bağımsız 

mıdır? Bunu bilmiyoruz sanıyorum. Ama o deliklerin 

peynirin tamamlayıcıları olmadığını rahatlıkla söyleyebi-

liriz. Bir dost meclisinde gülmeler işte o beyaz peynirin 

üstündeki tam da o deliklere benzerse işler yolunda 

diyebiliriz. Konuşmanın bir parçası mıdırlar, bilemeyiz 

fakat varlıkları insanı rahat hissettirir. Ama günümüzde 

işler biraz tersine dönmüş gibi. Artık o delikler işin konuş-

ma kısmı ve peynir parçası da gülmenin kendisi gibi 

hissettiriyor bazen.

Ayhan Koçkaya a.kockayay@gmail.com
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ekonomik devlettir. Yanı yakıla geldiği nokta budur. 

Dolayısıyla zenginleşen orta sınıf diktatörlükten belki 

de mutludur. Kalkındıkça liberalleşeceğimizi kim iddia 

etmişti? Bu ifadeler üzerine düşündüğümüzde aslında 

Ortadoğu dahil genel olarak Asya’ya dair fikirlerimiz 

yeniden gözden geçirilmeyi hak etmiyor mu? Edward 

Said yanılıyor olabilir miydi? 

Öfkeyi, hıncı tarihsel kökenleri ile birlikte anlamaya 

çalışan bu eser özellikle Avrupa ve Amerika tecrübesi-

nin neye yol açtığı üzerinde duruyor ve kitap boyunca 

aslında ne kadar tuhaf zamanlardan geçtiğimizin altını 

çiziyor. 1890’lardaki ekonomik küreselleşmeden siyahi 

Amerikalılara karşı uygulanan politikalara (şu anda da 

acı sonuçlarını ve öfke birikmesini görebiliyoruz), Asya 

ve Afrika’nın dışlanmasından ABD başkanlarına 

suikastlere, Ukrayna ve Ortadoğu’daki karışıklıklar-

dan, Belçika, Uygurlar, Türkiye, Yemen, Tayland gibi 

ülkelerdeki karışıklıklara değin geniş bir kulvarda 

örneklerden besleniyor.

11 Eylül olaylarından sonra ABD’de ciddi bir şok yaşan-

dığını, kimin, neden bu ülkeye saldırdığının anlaşıla-

madığını ve sonrasında gelişen zincir olaylardan sonra 

dünyanın her yerine yayılan ve halen bitmek bilmeyen 

bir 3. Dünya Savaşına girmiş olabileceğimizden kuşku-
   Öfke Çağı, 1969 Pakistan doğumlu, denemeci, 

romancı ve The Indian Review of Books gibi dergilerde 

kitap kritikleri yazan, aynı zamanda Foreing Policy 

tarafından en önemli 100 küresel düşünürden biri 

olarak gösterilen Pankaj Mishra tarafından 2017’de 

kaleme alınmıştır. 

Eserin Türkçe baskısı Alfa Yayınları tarafından, Ceren 

Can Aydın’ın tercümesi ile bir yıl sonra, Mayıs 2018’de 

gerçekleştirilmiştir. Pankaj Mishra’nın The New 

Republic’te daha evvel Orhan Pamuk’la söyleşi yaptı-

ğını ve The Economist tarafından Edward Said’in halefi 

olarak görüldüğünü not düşmekte fayda var. 

Mishra’nın kitabın önsözünde de belirttiği üzere, 

dünyada son birkaç yıldır yaşadığımız ilginç gelişme-

ler, teamülleri zorlayan tecrübelerimiz bu tip kitapların 

çıkış sebebi olabiliyor. IŞİD ve onun yol açtığı etkiler 

(bilhassa Batıdaki terör yatkını gençler için mıknatıs 

görevi görmesi), Britanya’nın AB’den ayrılmak isteme-

si, Trump’ın tüm öngörüleri yıkarak ABD başkanı 

olması dünyanın üstünden hiç kalkmayan felaketlere 

her yıl yenisinin eklenmesi (son 1,5 yıldır sarsıcı etkileri-

ni yakından hissettiğimiz Covid-19 süreci)… Bu 

KİTABİYAT KİTABİYAT

gelişmelerin her biri insanlığa dair ezberlerimizi 

aslında yeniden gözden geçirmeye bizi zorluyor. 

Deneyimlerimiz bizi adeta sersemletiyor. 

Öfke Çağı’nın çıkış motivasyonu, dünya çapında tekrar 

eden fenomenleri ve bunun insanlık tarihindeki en 

olağanüstü olaylardan birinin altında yatan kaynağı 

açığa çıkarmayı hedeflemek. Bu olağanüstü olay ise 

batıda, ticari-endüstriyel uygarlığın ilerlemesi ve 

ardından başka yerlerde bunun yinelenmesi. Yani 

aslında bir tür “yeniden modernizm” okuması. Tabii 

bunu yerinden edilmelerle, sosyal uyumsuzluklarla ve 

siyasal karmaşıklarla birlikte bir tür hınç dolu öfkeye 

dönüşmesi ile birlikte anlamaya çalışıyor. 

Kitap entelektüel bir tarih kitabı olarak takdim 

edilmese de böyle bir yönü var. Rousseau, Hannah 

Arendt, Maksim Gorki, Dostoyevski, Muhammed 

İkbal, Napoleon, Tocqueville gibi pek çok kuramcıya, 

kurgu yazarına atıf var. Geride bıraktığımız iki yüzyılın 

muhasebesini yapıyor fakat daha çok son 50 yılın 

(bilhassa 2. Dünya savaşından sonra dünyanın ne hale 

geldiğinin) üzerinde duruyor. Rousseau’nun çağından 

kendi öfke çağımıza dek süren bir fikir iklimini, bir 

da insanların yaşadıklarının bir yankısı olduğunu, şu 

anki “cihat” sözcüğü ile Avrupa’daki “kutsal savaşla-

rın”, “haçlı mücadelelerinin” ilişkisini görmemiz gerek-

tiğini; 11 Eylül olaylarının bugünü şekillendirmede 

önemli bir yere sahip olduğunu, güvenlik politikaları-

nın dünyaya bakışımızı etkilediğini ifade ediyor. 

Ona göre, inançlara, zihniyetlere ve bakış açılarına 

daha çok dikkat etmek bizi ideolojik ve çoğunlukla 

ahlaki olan değerlendirmelerden muaf tutar; sol ve 

sağ, batı ve doğu ve açık bir biçimde çarğışan izmlerin 

paylaştığı özlem, umut, karamsallık ve öfkeyi açığa 

çıkarır. Mishra, Maksim Gorgi’yi, Muhammed İkbal’i, 

Martin Buber’i, Lu Xun’u bu anlamda Nietzsche’nin 

fanatikleri olarak gördüğünü söylüyor. 

Kapitalist sistem öncülüğünde küreselleşen ve uygar-

laştırılan dünyanın modernite ile idealize edilmeye 

çalışılan kalabalıkların ve dışlanan uyumsuzların, 

kitlesel ve bireysel hareketlerin, terörize edilenlerin 

(IŞİD vb), terörize olanların tarihi bir köken araştırma-

sıyla karşımıza çıkıyor ve yaşadığımız öfke çağının 

kodlarını açıklıyor.

Kitabımız Mishra’ya göre entelektüel çabalar, demok-

rasi dahil, Asya’nın mücadele tarihini oluşturabilir ama 

tüm nihayetinde Asya’nın gelip tıkandığı nokta güçlü 

Yusuf Temizcan y.temizcan@gmail.com

yapısal hissiyatı ve kavramsal temayülü inceliyor. 

Öfke Çağı 7 bölümden oluşuyor. İlk bölüm giriş mahi-

yetinde “Unutulmuş Konjonktürler”. Burada kitaba 

dair genel bir çerçeve çizilmeye çalışılıyor. İkinci 

bölüm, “Bir Alana Işık Tutmak: Tarihin Kazananları ve 

Kananların Yanılsamaları” adını taşıyor. Bu bölümde 

ABD’de yaşanan karanlık olaylar, IŞİD ve Avrupa, Asya 

finansal krizi ve soğuk savaş işleniyor. Dostoyevski’nin 

Yeraltından Notlar’ına bol bol atıfta bulunuluyor. 

Üçüncü bölüm, “Kendini Diğerleri Aracılığıyla Sevmek: 

İlerleme ve Çelişkileri” adını taşıyor. Dördüncü bölüm, 

“İnancımız Kaybediyorum: İslam, Sekülerlik ve 

Devrim”. İslam ve modernleşme konusunun detaylıca 

ele alındığı bu bölümde B. Lewis ve Huntington’un 

Müslüman ülkelere dair analizlerine yer veriliyor. Bu 

bölümün diğerlerine nazaran daha dikkatli bir gözle 

okunması gerektiğini düşünüyorum. Beşinci bölüm, 

“İnancımı Yeniden Kazanıyorum”, altıncı bölüm 

“Gerçek Özgürlüğü ve Eşitliği Bulmak”, yedinci bölüm 

ise son söz adını taşıyor.

Pakaj Mishra, kitap boyunca tarihi sürekliliğe atıf 

yapıyor. Şu an yaşadıklarımızın on dokuzuncu yüzyıl-
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lanıyor. Önceki iki büyük savaştan daha karmaşık, 

anlaşılması zor bir savaş bu ona göre. Sabit savaş 

meydanı ve cephe yok. Türkiye’deki terör eylemleri 

dahil, IŞİD’in batı ülkelerinde oluşturduğu güvensizlik 

dahil bu duruma. Tüm bu savaşlara, mücadelelere, 

kızgınlıklara ek olarak bir de karşı karşıya kaldığımız 

siber savaşlardan söz ediyor Mishra. 

Bugün tüm dünyayı esir alan genel mutsuzluğun ve 

hıncın, kapitalizmle ve zenginliğin eşit dağılmaması ile 

elbette ilişkisi var. Mishra da buna vurgu yapıyor. 

Hatta bunu kapitalizmin emrettiği steril tahrikin bir 

doğal sonucu olarak gördüğünü söylüyor. Bazı insan-

lar zenginleşirken başkaları gelir ve fırsatların derin 

uyumsuzluğuna maruz bırakılır ve pek çok kişi ümit-

sizce sosyal dünyanın vahşi ormanında kendileri için 

gösterişli maskeler uydururlar, diyor. Covid-19 salgını-

nı dünyada etkin bir biçimde yaşadığımız şu günlerde 

bu satırlar daha anlamlı geldi. Aynı şekilde ABD’deki 

siyahi ayaklanmalar, terörize olmuş vatandaşlar, 

yağmalar ve merkezi hükümetin sert önlemler alma 

tehdidi, öfke çağının bitmeyecek bir çağ olduğunu 

fısıldıyor sanki…

Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi kitap boyunca en 

sık atıf yapılan eserlerin başında geliyor. Modernliğin 

mimarlarından sayılan bu eser aslında somut görünse 

de metafizik bir tasavvuf da sunmaktadır. Özellikle 

Petro ve Rus çıkarımlarına dair yaptığı analizlere 

dikkat çekmesi hayli etkileyiciydi. Aynı şekilde 

dördüncü bölümde yer alan, Müslüman ülkelerin 

entelektüellerinin hayatlarında ideolojik uyumsuzluk 

ve çatışmaları sonuna kadar yaşamalarına dair tespit-

leri, Avrupalılaşmış bir dünyaya doğmanın, ahlak ve 

teknik arasında sıkışmanın neye yol açtığını ifade 

etmeye çalışması, Türkiye tecrübemiz üzerinde 

yeniden düşünme imkanı sundu.

Öfke Çağı

Pankaj Mishra

Mütercim: Ceren Can Aydın

Alfa Kitap

Öfkelendiremediklerimizden misiniz?
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lerini de göstermiştir. Bunun ötesinde güvenlik garanti-

leri verebilecek bir aktör olma konumunu Libya ile 

imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı 

kapsamında askeri personel göndererek kazandı. 

Yeni Dış Politikanın Temelleri

 

Şüphesiz Arap Baharı değişen bölge jeopolitiğini ve 

Türkiye’nin dış politikasındaki askeri aktivizmi açıkla-

mak için önemli bir faktördür. Öncesinde yumuşak güç 

unsurlarının bulunduğu dış politika yaklaşımının değiş-

mesinde Arap Baharı bir kırılma noktası oldu. Bölgede 

yaşanan istikrarsızlıklara karşı diğer devletlerin kırılgan 

olması Türkiye açısından güvenlik boyutunu öne çıkardı. 

Bununla beraber bu dış politika yaklaşımını kaçınılmaz 

kılan daha somut gelişmeler de mevcuttur. İlk altının 

çizilmesi gereken; bölgesel ölçekte artan rekabet alanla-

rıdır. İran ve Körfez ülkelerinin oluşturduğu blok ve Doğu 

Akdeniz’de İsrail ve Mısır’ın varlığıyla şekillenen rekabet 

alanları buna örnektir. Türkiye’nin karşısında yer alan 

aktörlerin bu ittifak ilişkileri içindeki tutumları doğrudan 

    Ortadoğu özelinde yaşanan bölgesel gelişmeler, 

bölgedeki devletlerin ulusal güvenlik stratejilerini 

önemli ölçüde etkiledi. Türkiye de bu gelişmelere paralel 

olarak bölgede güvenlik öncelikli birçok adım attı. Bir 

taraftan bölgesel ilişkilerde etkin iş birlikleri ve arabulu-

cuk merkezli dış politika izlerken diğer taraftan ulusal 

güvenlik açısından tehdit arz eden bölgelerde operas-

yonlar ile askeri etkinlik örneği sergiledi. Türkiye’nin dış 

politikasında izlediği bu askeri aktivizm tartışmasız bir 

şekilde kendini birçok krizde göstermeye devam ediyor. 

Askeri aktivizmin dış politikadaki bu belirginliği batı 

medyasında çıkan yazılarda da öne çıkmaya başladı. 

Krizlerin çözüm yöntemi olarak Türkiye’nin attığı adım-

ları ele alan Financial Times analizlerinde, bu politikanın 

bölgesel dengeleri değiştirdiğini ama aynı zamanda 

uluslararası düzeni sarstığına yer verildi. National 

Interset’de yer alan yazılarda ise Anakara’nın bu politi-

kayı sürdürmesindeki kararlılığı gündeme getiriyordu. 

Ayın zamanda Ortadoğu’da Ankara’nın askeri kabiliyet-

lerini arttırdığının altı çiziliyor. Ortadoğu’ya yönelik öne 

çıkan bu güvenlik ve askeri odaklı politikada ne gibi 

faktörlerin etkin olduğuna geçmeden önce bölgesel 

güvenlik yapısının geçirdiği değişime bakalım. 

ORTADOĞU ORTADOĞU

Ortadoğu’da Güvenliğin Dönüşümü

Yıllardır bölgedeki devletlerin dış politikalarını şekillen-

diren yapısal sorunlar, bölgesel güvenliği de şekillendir-

mektedir. Filistin’in işgali, Arap-İsrail çatışmaları, 

İran-Körfez rekabeti, otoriter rejimlerin varlık kaygıları 

gibi sorunlar sürekliliğini koruyan örneklerdir. Bölgedeki 

devletler yıllardır bu yapısal sorunları merkeze alarak 

bölgesel konumlarını belirlemektedirler. Bunlar son 

yıllarda yaşanan devlet içi çatışmaların da değiştireme-

diği güvenlik meseleleri olarak varlıklarını koruyor. 

Elbette bu meselelerin bölge tarihinde birçok sonuçları 

oldu. Kitlesel göçler, katliamlar, isyanlar, darbeler ve 

terörizm bölgenin bu anlamda değişmeyen gerçekleri-

dir. Başka bir ifadeyle her 5-10 yılda bir Ortadoğu’da yeni 

ittifak ilişkilerini şekillendiren ve sürekli devletlerin yeni 

pozisyonlar almasını gerektiren gerçeklerdir. 

Yeni bölgesel güvenlik yapısına şekil veren en önemli 

olay kuşkusuz Arap Baharı olarak adlandırılan bölgedeki 

halk ayaklanmalarıdır. 2010 yılı sonrlarında Tunus’ta 

başlayıp birçok ülkeye yayılan ayaklanmalar sadece 

güvenlik değil, ekonomik ve toplumsal alanda da 

mevcut yapıları altüst etmiştir. Suriye, Irak, Yemen ve 

ması Ağustos 2016’da başlayıp Şubat 2017’de sonlandırı-

lan ‘Fırat Kalkanı Harekatı’dır. Bu harekât sonuçlandığın-

da Türkiye, Suriye’de Cerablus’tan Azez’e kadar uzanan 

110 km’lik bir alanda kontrolü ele almıştır. Aynı zamanda 

DAEŞ’e karşı önemli bir kazanım elde edilmişti. Bunun 

paralelinde Türkiye’nin arabulucuk yaptığı Astana süreci 

devam ediyordu. Bu kapsamda İdlib Gerilimi Düşürme 

Bölgesi’nde Türkiye’nin tesis ettiği 12 gözlem noktası, 

küçük çapta bir askeri üs olarak nitelendirilmiştir. Her ne 

kadar çatışmasızlığın gözlemlenmesi gibi daha pasif bir 

rolü ifa etse de gözlem noktaları, Türkiye’nin bölgesel 

dönüşümde rol almasının işaretiydi. Bunu 2018 yılının 

başlarında gerçekleştirilen ‘Zeytin Dalı’ harekatı ile 

2019’daki ‘Barış Pınarı’ harekatları izledi. PKK/PYD ve 

DAEŞ’e karşı sınır güveliğini kontrol altına almaya yöne-

lik operasyonların bölgesel dengeler açsısından 

Türkiye’nin mevcut politikalarındaki kararlığını göster-

miştir. Türkiye’nin askeri kapasitesini iyileştirdikçe 

bölgesel güvenlik kapsamında attığı adımların da sayısı 

arttı. Katar ve Somali’de kurulan askeri üsler güvenlik 

boyutuyla tercih edilen dış politika yaklaşımının hedef-

veya dolaylı olarak Türkiye’nin de tavır almasını zorunlu 

kıldı.

Denge yürütecek güvenli bir küresel aktörün olmayışı 

diğer bir önemli etkendir. ABD’nin Suriye’de PKK deste-

ği; Rusya ile Suriye, Ukrayna ve Libya’da farklı taraflarda 

yer alınması bunun en açık örnekleridir. NATO bağla-

mında bakıldığında Türkiye, ABD ve Fransa ittifakın bir 

parçası olmalarına rağmen, bölgede karşı taraflarda yer 

aldılar. Fransa bir taraftan Türkiye’nin Kuzey Afrika’daki 

varlığından rahatsızken diğer taraftan Doğu Akdeniz’de 

Libya özelinde Türkiye ile çatışması bunun başka bir 

işaretidir. 

Son olarak, devletlerin dış politikalarının analizinde en 

önemli göstergelerden biri askeri kapasitelerinde 

yaşanan değişimlerdir. Türkiye, askeri alanda bahsedilen 

dış politika yaklaşımını mümkün kılan ciddi gelişmeler 

kaydetti. Özellikle İHA ve SİHA’lar gibi savunma araçları, 

savaş uçakları projeleri ve yeni nesil deniz altlarına 

yönelik başlatılan çalışmalar Türkiye’nin bölgesel 

aktivizmini uygulamaya koymak için ihtiyaç duyulan 

zemini de sağlamıştır.

Nurhak Gürel NurhakGurel

Libya’da yaşanan çatışmalar yeni güvenlik sorunlarını 

beraberinde getirdi. Ayaklanmalar ve sonrasında ortaya 

çıkan çatışmalar hem bölgesel hem de küresel güçler 

arasındaki mücadelelerin daha karmaşık hale dönüştür-

müştür. Öyle ki gelinen noktada devletlerin istikrarlı bir 

dış politika belirlemeleri imkânsız hale gelmiştir. Yine de 

güvenlik, bölgedeki devletlerin en öncelikli mesele oldu. 

Dolaysıyla dönüşen güvenlik meseleleri, bölgedeki her 

devlet gibi Türkiye’nin de bölgeye yönelik dış politikasını 

etkilemiştir. Dış politikada karşılaşılan sorunlara verilen 

cevaplar güvenlik merkezli olmayı kaçınılmaz hale 

getirdi. 

Askeri Aktivizmin Yansımaları

Daha güvenlik merkezli ve statükocu bir tutumun 

ötesinde yeni dış politika yaklaşımı Türkiye’nin “düzen 

kurucu aktör” olma iddiasını öne çıkaran bir yöne de 

sahiptir. Bu yaklaşım AK Parti’nin ikinci döneminden 

sonra etkisini hissettirmişti. 2017 referandumu ile kabul 

edilen ve 2018’de resmi olarak uygulanmaya başlanan 

başkanlık tipi hükümet istemi ile birlikte daha belirgin 

hale geldi. Ortadoğu’ya yönelik dış politikaya ilk yansı-
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bölgesel dengeleri değiştirdiğini ama aynı zamanda 
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Interset’de yer alan yazılarda ise Anakara’nın bu politi-

kayı sürdürmesindeki kararlılığı gündeme getiriyordu. 

Ayın zamanda Ortadoğu’da Ankara’nın askeri kabiliyet-
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çıkan bu güvenlik ve askeri odaklı politikada ne gibi 
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diğer bir önemli etkendir. ABD’nin Suriye’de PKK deste-
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parçası olmalarına rağmen, bölgede karşı taraflarda yer 

aldılar. Fransa bir taraftan Türkiye’nin Kuzey Afrika’daki 

varlığından rahatsızken diğer taraftan Doğu Akdeniz’de 

Libya özelinde Türkiye ile çatışması bunun başka bir 

işaretidir. 

Son olarak, devletlerin dış politikalarının analizinde en 

önemli göstergelerden biri askeri kapasitelerinde 

yaşanan değişimlerdir. Türkiye, askeri alanda bahsedilen 

dış politika yaklaşımını mümkün kılan ciddi gelişmeler 

kaydetti. Özellikle İHA ve SİHA’lar gibi savunma araçları, 

savaş uçakları projeleri ve yeni nesil deniz altlarına 

yönelik başlatılan çalışmalar Türkiye’nin bölgesel 

aktivizmini uygulamaya koymak için ihtiyaç duyulan 

zemini de sağlamıştır.
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Libya’da yaşanan çatışmalar yeni güvenlik sorunlarını 

beraberinde getirdi. Ayaklanmalar ve sonrasında ortaya 

çıkan çatışmalar hem bölgesel hem de küresel güçler 

arasındaki mücadelelerin daha karmaşık hale dönüştür-

müştür. Öyle ki gelinen noktada devletlerin istikrarlı bir 

dış politika belirlemeleri imkânsız hale gelmiştir. Yine de 

güvenlik, bölgedeki devletlerin en öncelikli mesele oldu. 

Dolaysıyla dönüşen güvenlik meseleleri, bölgedeki her 

devlet gibi Türkiye’nin de bölgeye yönelik dış politikasını 

etkilemiştir. Dış politikada karşılaşılan sorunlara verilen 

cevaplar güvenlik merkezli olmayı kaçınılmaz hale 

getirdi. 

Askeri Aktivizmin Yansımaları

Daha güvenlik merkezli ve statükocu bir tutumun 

ötesinde yeni dış politika yaklaşımı Türkiye’nin “düzen 

kurucu aktör” olma iddiasını öne çıkaran bir yöne de 

sahiptir. Bu yaklaşım AK Parti’nin ikinci döneminden 

sonra etkisini hissettirmişti. 2017 referandumu ile kabul 

edilen ve 2018’de resmi olarak uygulanmaya başlanan 

başkanlık tipi hükümet istemi ile birlikte daha belirgin 
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ları gibi, duyumlar da aynı güven arayışı ile sevgilinin ücrâ 

köşelerine sığınır ve kaybolurlar. 

“Her vakit söylediğim gibi, bana ait öğrenmek istediğin 

șeyleri yalnız benden öğren. Sorduğum șeylerin cevabını 

bekler, hasret ve muhabbetle gözlerinden öperim. İyi 

șeyler yazarsan sevineceğim. Anlatabiliyor muyum, 

canım sevgilim?”

(İstanbul, 12 Șubat 1947)

“Cahil muharrirler” olarak nitelediği bazı gazetecilerin 

yazıp çizdiklerinin hiçbir zaman kendi söylediklerini yansıt-

madığından şikayet eden Orhan Veli, yeni şiirlerinden 

birkaçını, basılmadan evvel mektuplarının içinde göndere-

rek Nahit Hanım’la paylaşmış ve onun görüşlerini almak 

istemiştir. Bazı mektuplarında ise sevdiği kadını neşelen-

dirmek, güldürmek amacıyla yazdığı cümleler ve hadise-

lerle ilgili verdiği renkli detaylar anlatısına ayrı bir lezzet 

katmaktadır. Yıllar sonra Nahit Hanım tarafından Papirüs 

dergisinin Orhan Veli Özel Sayısı’nda yayımlanacak olan 

“kayık hadisesi” de bunlardan biridir: Akşam saatlerinde 

Büyükdere rıhtımından Ahmed Hamdi Tanpınar dahil 

olmak üzere birkaç kişi bindikleri küçük bir kayık su 

almaya başlamış ve Orhan Veli ile birlikte kayığın içinde 

bulunan herkes denize düşmüştür. Orhan Veli, Ahmed 

Hamdi’ye “Hocam batıyoruz!” der demez, o sırada 

uzanmış, yıldızları seyretmekte olan Tanpınar, “Aman, ben 

yüzmek bilmem, beni kurtarın!” diye bağırmaya başlamış-

tır. Oysa, o günlerde bu olayla ilgili gazetelerde yazılıp 

çizilenler bambaşkadır ve Nahit Hanım’ın kulağına da 

gerçekten olup bitenlerden alakasız bir şekilde ulaşmıştır. 

Nahit Hanım’a duyduğu aşkın yanında, hayatına ve 

eserlerine dair bilgiler de barındıran mektuplarındaki bazı 

ifadelerden, örneğin, “Hürriyet” şiirinin Orhan Veli’nin en 

     Kaybolmaya yüz tutmasından büyük üzüntü duyduğu 

mektup yazma sanatını “soylu ve değerli bir sanat” olarak 

nitelendiren Stefan Zweig’e göre, bu sanatı böylesine 

güzel ve zengin kılan şey, kişinin iç dünyasındaki coşkulara 

ve geçici olarak kapıldığı ruh hâline aracılık ederek anlatım 

kazandırmasıdır. Geçmiş zamanlarda mektupların 

insanlar arasında adeta sihirli bir güç taşır gibi bağlar 

kurabildiğine işaret eden Zweig, onların hep tek bir kişiye, 

duyguların paylaşılması için öngörülmüş belli bir insana 

yöneltilmeleri sebebiyle, konuşanın ikinci bir portresine 

dönüştüğünü belirtir. 

Şiir, hikâye ve roman gibi edebiyatın aslî türlerinden 

sayılmasa da birer tarihî belge niteliği taşıyan mektuplar 

vasıtasıyla, -hele bir de edebiyatçının kaleminden çıktıysa- 

yazarının hayatına ve yaşadığı döneme dair eşsiz bilgilere 

ulaşmak mümkündür. Çok genç yaşta hayata veda eden 

büyük Türk şairi Orhan Veli’nin (1914-1950) ömrünün son 

yıllarında kaleme aldığı mektupları, duygularına, hayat 

mücadelesine, düşlerine ve ızdıraplarına daha yakından 

dokunabilmeyi sağlar. “Şairâneliğe sert darbeler indiren” 

Orhan Veli, Nahit Hanım’a yazdığı mektuplarında “koyu 

bir kederi imbiklerden geçirir.” Okunan her bir satırıyla, 

ruhunun kimi zaman hüzünlü, kimi zaman da coşkulu sesi 

gayriihtiyâri bir biçimde nakşolunur zihinlere. 

PORTRE PORTRE

Nahit Gelenbevi (1909-2002), Orhan Veli’nin büyük 

sevdası, kendisinden “Rönesans gibi kadın” olarak söz 

edilen, uzun yıllar boyunca dönemin meşhur sanatçı ve 

aydınlarını hânesinde misafir etmiş, sofrasını paylaşmış 

güzel ve zeki bir muallimedir. Şairin vefatının ardından 

tam 52 yıl boyunca muhafaza ettiği bu özel mektuplar, 

Orhan Veli’nin kız kardeşi Füruzan Yolyapan’ın da muvafa-

katiyle, titiz bir hazırlık sonrası 2014’te neşrolunarak Türk 

okurlarıyla buluşmuştur. 

“Değil eğlenmek, gezmek, herhangi bir insanla konușmak 

imkânından bile mahrumum. Çektiğim sefaleti, çektiğim 

sıkıntıları bilsen beni bu türlü șüphelerle üzdüğün için 

cidden utanırsın. Bir çorap alamadığıma üzüldüğüm, 

birçok günlerimi sabahtan akșama kadar aç geçirdiğim 

bir sırada, sen tutturmușsun, “Nasıl yașadığını biliyorum” 

diyorsun. Bilmiyorsun Nahit, bilsen böyle bir șey söyleye-

mezsin.” (İstanbul, 27 Mayıs 1947)

Orhan Veli, içinde bulunduğu maddî sıkıntıları Nahit 

Hanım’dan hiçbir zaman gizlememiştir. Belki de Nahit 

Hanım’a olan büyük aşkı, bu sıkıntılar arasında nefes 

almasını, hayata tutunmasını sağlayan en büyük motivas-

yonu, bir tür sığınma alanıdır şair için. Ankara’da yaşadığı 

dönemde, Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu’nda 

yorum. Senden bahsedebileceğim insanları görmekten 

hoșlanıșım, seninle beraber olamadığım, seninle konușa-

madığım içindir. İstanbul’da tek zevkim senden mektup 

almak. Bunu da bana çok görme.” (16 Ocak 1947)

Bu zorlu hayat mücadelesi içinde, kendisini bir nebze 

olsun teselli etmesini ve üzüntülerini yatıştırmasını 

beklediği Nahit Hanım’dan gelen “hırçın” ifadelerle dolu 

mektuplara dahi kıyamaz. Çünkü onlar, çok uzaklardaki 

sevdiğinin adeta birer silüetine, şairin hasretle sarıldığı 

birer uzvuna dönüşmüştür. Alman edebiyat eleştirmeni 

ve düşünür Walter Benjamin’e göre, “seven kişi, sevilenin 

sadece kusurlarına, bir kadının sadece garipliklerine ve 

zayıflıklarına bağlılık duymaz; onu, kadının yüzündeki 

kırışıklıklarla benler; eprimiş elbiselerle çarpık bir yürüyüş 

bütün güzelliklerden daha sürekli ve daha acımasızca 

bağlar. Peki niçin? Sevgiliye bakarken, kendi dışımızda 

oluruz da ondan.” Bu “kendi dışında olma” hâli, kişiye 

eziyet veren bir gerilim ve hayranlıkla da bezenmiştir. 

Tıpkı kuşların ağaç yapraklarının ardına gizlenip korunduk-
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sevdiği şiiri olduğunu öğreniriz. Bir mektubunda, radyoda 

bir piyesinin temsil edileceğinden bahseder; başka birinde 

ise ev sahibinin kendisini evden çıkarmak üzere mahkeme-

ye müracaat ettiğinden. Kimi zaman Sabahattin Ali ile 

birlikte çokça vakit geçirdiğinden; parasızlık yüzünden 

Fransız tiyatrosuna gidemediğinden, çok zayıfladığından, 

Fransız Şiiri Antolojisi hazırlıklarından, Paris’ten… Bazen 

de suskunluğundan; ancak bu suskunluğun geçici 

olduğundan, ardından muhakkak gelecek olan büyük bir 

devam ve şiir sahasında yapmak istediği mühim hamleler-

den…

Şenay Öksüz senaydoner@gmail.com

çalışan Orhan Veli, bir müddet sonra istifa ederek 

İstanbul’a döner. Moliere’in birçok oyununu Türkçe’ye 

çevirerek geçimini temine çalışır ve İstanbul’da Yaprak 

dergisini çıkarmaya başlar; paltosunu ve Abidin Dino’nun 

hediye ettiği resimleri satarak. 

“Kısacası, zengin olsaydım senin için de benim için de çok 

iyi olurdu. İstediğimiz gibi yașamak ve daima beraber 

yașamak imkânını bulurduk. Hayatta da bundan bașka 

saadet istemiyorum.” (İstanbul, 4 Ağustos 1947)

Mektupları, Ankara ve İstanbul’un tarihî mekânlarından, 

kültür merkezlerinden ve edebiyatçıların uğrak yerlerin-

den izler de taşır. Ankara’da çalıştığı sıralarda sık sık uğradı-

ğı, asma katında bulunan orkestrası ve seçkin müdâvimle-

riyle Kutlu Pastanesi, dönemin Avrupaî mekânlarından 

biridir. Mütareke sonrasında İstanbul’da Beyaz Ruslar’ın 

açtığı mekânlardan biri olan Kit-Kat Lokantası da böyledir. 

Orhan Veli, Sait Faik’in sanatkârların toplandığını söyleye-

rek kendisini davet etmesi üzerine uğradığı Kit-Kat Lokan-

tası’ndan övgüyle bahsetmektedir. Fakat orada karşılaştı-

ğı insanlarla yaptığı sohbetlerin konusu hiç ama hiç 

değişmez: 

“Kendisiyle senden konușabileceğim kimi görsem sevini-
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“Mektuplarını yırtamam. Hatta yanımda seni bana daha yakından duyuracak 

vesikalar olmasını isterdim. Seni çok özlediğime inanıyorsan, böyle bir șey gönder 

anlatabiliyor muyum? Hasretle kucaklar, iyi haberlerini beklerim.” 

(İstanbul, 1 Mart 1947)

“  Bütün Bu Tatsız 
Günler  İçinde, 
Yalnız Seni Arıyorum”
Orhan Veli’den
Nahit Hanım’a Mektuplar

Şiirleri ve düz yazıları hiçbir muğlaklık barındırmayan, 

Türkçe’nin inceliklerine son derece hakim, benliğini ve en 

hususî duygularını apaçık yansıtabilen Orhan Veli, bir 

haftalığına seyahat ettiği Ankara’da, 10 Kasım 1950’de 

belediyenin açtığı bir çukura düşerek başından yaralanır. 

Büyük şair, İstanbul’a döndükten dört gün sonra fenalaşa-

rak kaldırıldığı Cerrahpaşa Hastanesi’nde beyin kanaması 

sonucu yaşamını yitirir. Ancak sadâsı, uğruna şiirler 

yazdığı İstanbul’da, Boğaziçi’nde, Kapalı Çarşı’da, loş 

kayıkhanelerde, hatta telaş içindeki insanları evlerine 

taşıyan bir vapurun düdüğünde yankılanmaya devam 

etmektedir:

“Hakikaten, ne olacak bizim halimiz Nahit? Artık birbirimi-

zi hiç görmeyecek miyiz? Bu kadar hazin talih olur mu? 

(İstanbul, 21 Mart 1947)
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eserlerine dair bilgiler de barındıran mektuplarındaki bazı 
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nitelendiren Stefan Zweig’e göre, bu sanatı böylesine 

güzel ve zengin kılan şey, kişinin iç dünyasındaki coşkulara 
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mücadelesine, düşlerine ve ızdıraplarına daha yakından 
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Orhan Veli, Nahit Hanım’a yazdığı mektuplarında “koyu 

bir kederi imbiklerden geçirir.” Okunan her bir satırıyla, 

ruhunun kimi zaman hüzünlü, kimi zaman da coşkulu sesi 

gayriihtiyâri bir biçimde nakşolunur zihinlere. 
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Nahit Gelenbevi (1909-2002), Orhan Veli’nin büyük 

sevdası, kendisinden “Rönesans gibi kadın” olarak söz 

edilen, uzun yıllar boyunca dönemin meşhur sanatçı ve 

aydınlarını hânesinde misafir etmiş, sofrasını paylaşmış 

güzel ve zeki bir muallimedir. Şairin vefatının ardından 

tam 52 yıl boyunca muhafaza ettiği bu özel mektuplar, 

Orhan Veli’nin kız kardeşi Füruzan Yolyapan’ın da muvafa-

katiyle, titiz bir hazırlık sonrası 2014’te neşrolunarak Türk 

okurlarıyla buluşmuştur. 

“Değil eğlenmek, gezmek, herhangi bir insanla konușmak 

imkânından bile mahrumum. Çektiğim sefaleti, çektiğim 

sıkıntıları bilsen beni bu türlü șüphelerle üzdüğün için 

cidden utanırsın. Bir çorap alamadığıma üzüldüğüm, 

birçok günlerimi sabahtan akșama kadar aç geçirdiğim 

bir sırada, sen tutturmușsun, “Nasıl yașadığını biliyorum” 

diyorsun. Bilmiyorsun Nahit, bilsen böyle bir șey söyleye-
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Orhan Veli, içinde bulunduğu maddî sıkıntıları Nahit 

Hanım’dan hiçbir zaman gizlememiştir. Belki de Nahit 

Hanım’a olan büyük aşkı, bu sıkıntılar arasında nefes 

almasını, hayata tutunmasını sağlayan en büyük motivas-

yonu, bir tür sığınma alanıdır şair için. Ankara’da yaşadığı 

dönemde, Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu’nda 

yorum. Senden bahsedebileceğim insanları görmekten 

hoșlanıșım, seninle beraber olamadığım, seninle konușa-

madığım içindir. İstanbul’da tek zevkim senden mektup 

almak. Bunu da bana çok görme.” (16 Ocak 1947)

Bu zorlu hayat mücadelesi içinde, kendisini bir nebze 

olsun teselli etmesini ve üzüntülerini yatıştırmasını 

beklediği Nahit Hanım’dan gelen “hırçın” ifadelerle dolu 

mektuplara dahi kıyamaz. Çünkü onlar, çok uzaklardaki 

sevdiğinin adeta birer silüetine, şairin hasretle sarıldığı 

birer uzvuna dönüşmüştür. Alman edebiyat eleştirmeni 

ve düşünür Walter Benjamin’e göre, “seven kişi, sevilenin 

sadece kusurlarına, bir kadının sadece garipliklerine ve 

zayıflıklarına bağlılık duymaz; onu, kadının yüzündeki 

kırışıklıklarla benler; eprimiş elbiselerle çarpık bir yürüyüş 

bütün güzelliklerden daha sürekli ve daha acımasızca 

bağlar. Peki niçin? Sevgiliye bakarken, kendi dışımızda 

oluruz da ondan.” Bu “kendi dışında olma” hâli, kişiye 

eziyet veren bir gerilim ve hayranlıkla da bezenmiştir. 
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ye müracaat ettiğinden. Kimi zaman Sabahattin Ali ile 

birlikte çokça vakit geçirdiğinden; parasızlık yüzünden 

Fransız tiyatrosuna gidemediğinden, çok zayıfladığından, 

Fransız Şiiri Antolojisi hazırlıklarından, Paris’ten… Bazen 

de suskunluğundan; ancak bu suskunluğun geçici 
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yașamak imkânını bulurduk. Hayatta da bundan bașka 
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olmuşlardır, bu mahfilin çevresi ahşap oyma işlemeli 

korkuluklarla kapalı yapılmıştır. Müezzin mahfili 1549 

yılında ceviz ağacından yapılmıştır. Evliya Çelebi 

seyahatnamesinde bu mahfil için “Cennet Mahfili” 

demiştir. Mahfilin muhtelif yerlerinde şiir ve mahfil 

hakkında bilgiler mevcuttur. Mahfilin güney tarafının 

aynalığında deri bir süsleme vardır.9 Süslemenin üzeri 

yapılan restorasyonlarda yağlı boyayla kaplanmıştır. 

Süsleme 2009 yılında temizlenip restore edilse de ağır 

tahribe uğramış kalan kısımları koruma altına alınmış-

tır. 

İmarethanenin duvarlarında ve sütunlarında çeşitli 

yazı sanatlarıyla  41 hattat tarafınfan 87 si levha 192 

adet yazı mevcuttur. Hat sanatının en güzel örneklerin-

den olan bu yazılar Esma-ül Hüsnalardan kuran ayetle-

rinden, hadislerden ve beyitlerden oluşmaktadır. 

Yazılar yangınlardan ve depremden sonra yenilenmiş 

bazıları yeniden yazılmıştır. Bozulan yazıların bir çoğu 

Hattat Şefik Bey tarafından düzeltilmiş bazıları 

yeniden yazılmıştır.10

 

                    

 

Hattat Şefik Bey tarafından 1859 yılında yazılan bu 
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         Anadolu'da Osmanlı devleti zamanında yapılmış 

ilk ve kanaatimce en güzel Camii Kebiri olan Bursa 

Ulucamii hicri(802) miladi(1399) yılında I. Bayezid han 

tarafından yaptırılmıştır. Rivayete göre Niğbolu 

savaşında muzaffer olursa yirmi camii yaptıracağını 

söyleyen Bayezid han, o zamanki alimlerin fetvasıyla 

yirmi kubbeli bir camii yaptırmasının verdiği sözü 

yerine getirmiş sayılacağını söylemeleri üzerine yirmi 

kubbeli olarak inşaa edilmiştir. Camiinin inşaatı Niğbo-

lu zaferinde elde edilen ganimetlerle yapılmıştır.1 

Dünyanın en güzel hat sanatlarının sergilendiği camii 

çifte minarelidir batıdaki minare Yıldırım Bayezid 

tarafından yaptırılırken doğudaki inşaasında yarım 

kalan minare Çelebi Mehmet veya Yavuz Sultan Selim 

tarafından yaptırıldığı düşünülüyor.2 

                   

Bir rivayete göre camiinin mimarının Ali Neccar bir 

rivayete göre de Hacı İvazdır. Camii ilk yapıldığında 

etrafına alışveriş yerleri imam ve müderrisler için evler 

şadırvanlar ve hamam inşa edilmiştir. O dönemlerde 

inşaa edilen kapalı çarşı ve hanlar halen hizmete 

devam etmektedir. Camiinin ilk imamı Süleyman 

Çelebi olmuştur ve Mevlid-i Şerifi burada yazmıştır.3 

Camii inşaa edildiğinde ilk hutbeyi Bursa ahalisinin 

manevi büyüklerinden Somuncu Babanın okuduğu 

rivayet edilmektedir. 

Mimari

Camii  Osmanlı ilk dönem mimarisini yansıtır.İmaretin 

duvarları kesme taşlardan yapılmış, on iki sütun 

üzerine yirmi kubbeli olarak inşaa edilmiştir. Çift 

minareli olan caminin minarelerinin kürsüleri mermer-

den ve külahları ahşaptan yapılmıştır, çıkan bir yangın-

da külahları yanmış ve sonradan taşla örülmüştür. 

Dikdörtgen planlı olan imaretin üç kapısı vardır. 

Kuzeye bakan kapısı taç kapısıdır, bu kapı Selçuklu 

mimarisinin özelliklerini taşımaktadır, ayrıca camiinin 

aydınlatılması ve ferah bir hale getirilmesi için altta 

yirmi üstte otuz iki pencere konulmuştur. Ortada 

bulunan şadırvanın üstü açık bırakılmıştır. Camiinin 

batı tarafına 15. Yy.da amcazade Hüseyin Çelebi 

tarafınfan vaiziye (Mahkeme) medresesi inşaa edilmiş-

tir.4

burada namaz kılmanın uygun olmayacağını düşünül-

düğünden bu kısım boş bırakılmış daha sonra buraya 

Karaçelebizade Abdulaziz Efendi eliyle şadırvan inşaa 

edilmiştir.6 On sekiz köşesi bulunan şadırvanın otuz üç 

ayrı yerinden su akmaktadır. Meşhur seyyah Evliya 

Çelebinin seyahatnamesinde suyunun Uludağ’dan 

geldiğinden ve havuzunun içinde balıklar olduğundan 

bahsedilir.

İmarethanenin dikkat çeken diğer kısmı ise minberdir. 

Minber ceviz ağacından oyma sanatıyla Hac Muham-

med b. Abdul Aziz İbnül Dakkidir. Minberin ilginç 

özelliklerinden biri de Kuran-ı Kerim’deki ayet sayısına 

tekabül eden 6666 adet parçadan birbirine geçirilerek 

yapılmasıdır. Bundan daha da önemlisi minberin 

mihraba bakan yüzünde güneş sisteminin yani güneş 

ile gezegenlerin, diğer yüzünde ise galaksi sisteminin 

tasvir edilmiş olmasıdır. Mihrabın kitabesinde Bayezid 

han tarafından 1400 yılında yapılmıştır yazmaktadır. 

Mihraptaki süslemeler 1862 yılında Tevfik Paşa tarafın-

dan yaptırılmıştır.7 

                                            

Camiinin mihrabı kabartmalarla ve taş oymacılığıyla 

yapılmış altın varaklıdır Selçuklu mimarisini andıran 

bir şekilde tasarlanmıştır kabartmalarda kufi yazı stili 

ve doğal şekillerle süslenmiştir. Sol tarafında yapan 

Mehmet ustanın adı yazılıdır. Minberin sağ tarafında 

Kabe’nin kapı örtüsü bulunmaktadır. Yavuz Sultan 

Selim han Kabe-i Mükerremeyi restore ettirdiği 

zaman eski örtüyü buraya hediye etmiş ve kendi 

elleriyle asmıştır.8 Örtü yanlış restorasyon sebebiyle 

kararmış ve yıpranmıştır. 

                         

Camiide ayrıca doğu kanadında hünkar mahfili ve 

minberin hemen önünde müezzin mahfili vardır. Müez-

zzin mahfili sesin camiinin içine dağılabilmesi için 

minberin hemen önüne yapılmıştır. Hünkar mahfilin-

de padişahlar ve tebaası namaz ve ibadetle meşgul 

Camii 1494, 1503, 1551, 1563, 1567, 1572, 1668, 1670, 1724, 

1742, 1815, 1855 ve1861 yıllarında restore edilmiştir. 

Timur Anadoluyu işgal ettiğinde taç kapısını yıktırmış 

ve camiiyi samanlık olarak kullandığı bilinmektedir.Bu 

samanların yanması sonucu zarar görmüş ve zararla-

rın etkisi dış duvarlarında halen görülebilmektedir. 

1855 yılında olan büyük depremde on sekiz kubbesi 

yıkılmış yeniden yapılmış, yine 1899 yılında çıkan bir 

yangında minareleri zarar görmüş ve yeniden yapılmış-

tır. İmaret dış görünümünden ziyade iç yapısıyla 

dikkat çekmeye devam etmektedir. 

İç Yapısı

Camiiye giren cemaatin ve ziyaretçilerin dikkatini 

çeken ilk özelliğin yapının ortasında bulunan şadırvan 

olduğunu söyleyebilirim. Camii inşaa edilmeye karar 

verildiğinde arazinin ortasında yaşlı bir kadının evinin 

bulunduğu ve evini devretmeye rıza göstermediği 

rivayet ediliyor. Bu yüzden evin bulunduğu kısım 

islam hukukuna göre rıza ile alınmadığı bu yüzden 

En üstte: Yücelik sahibi Allah’u teala buyurdu. Ortada, 

Allah’u teala kendinden başka ilah olmadığına şahitlik 

etti. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular. 

Ondan başka ilah yoktur ve o yücedir, hükmedendir. 

Altta yansımalı şekilde besmele yazılıdır. 

 

Yazı kufi yazı sitiliyle yazılmış ve bir muhitin ortasında 

camii tasvir edilmiştir mahallenin camii etrafına 

kurulduğunu tasvir eden bir yazıdır. Camii şeklindeki 

yazıda Maaşallah yazmaktadır. 

Hat sanatlarının etrafındaki bezeme süslemeler 1800 

lü yıllarda camiiye Avrupai bir görünüm verebilmek 

için Tevfik Paşa tarafından yaptırılmıştır. Ayrıca 

Karagöz lakaplı Kambur Bali Çelebi’nin demirci ustası 

olarak bu camiinin inşaatında çalıştığı ve sürekli işçileri 

güldürdüğü ve işin gecikmesine sebep olduğu gerekçe-

siyle Yıldırım Bayezid tarafından öldürüldüğü anlatılan 

hikayeler arasındadır.

Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu camii için 

“Bursa’nın Ayasofyası” demiştir. İslam alimlerine göre 5. 

Mertebe camii kabul edilmektedir sıralama şu şekilde-

dir;

1. Mescid-i Haram (Mekke) 

2. Mescid-i Nebevi (Medine) 

3. Mescid-i Aksa (Kudüs) 

4. Emeviye Camii (Şam) 

5. Bursa Ulu Camii

Camii kebir halen ibadete açıktır ziyaret edenlerin 

feyzi bereketinden ziyadesiyle faydalanmalarını 

Cenab-ı Mevlamdan  niyaz ederim.

         

Dipnotlar
1. bursa.gov.tr adresinden alınmıştır
2. İslamansiklopedisi.org.tr adresinden alınmıştır   
3. bursa.gov.tr adresinden alınmıştır
4. kültürportalı.gov.tr adresinden alınmıştır
5. bursa.gov.tr adresinden alınmıştır
6. bursa.gov.tr adresinden alınmıştır
7. islamansiklopedisi.org.tr adresinden alınmıştır
8. bursa.gov.tr adresinden alınmıştır
9.Hicabi Gülgen/Bursa Ulucamii Müezzin Mahfili ve Tezniya-
tı. dergipark.org.tr adresinden alınmıştır
10. bursa.gov.tr adresinden alınmıştır
1 ve 2. Fotoğraflar kültürportalı.com adresinden alınmıştır.
3 ve 5. Fotoğraflar bursaulucamii.com dan adresinden 
alınmıştır.
6 ve 7. Fotoğraflar Hicabi Gülgen/Bursa Ulucamii Müezzin 
Mahfili ve Tezniyatı. dergipark.org.tr adresinden alınmıştır.
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Faik Kıvanç faikkivanc
GÖRÜYORUM

35 Bin Türkçe Eserli Rusya Devlet Kütüphanesi

İlk adıyla Lenin Kütüphanesi, şimdiki adıyla Rusya Devlet Kütüphanesi, dünyadaki 

köklü kütüphaneler arasında yer alıyor. Bünyesin de 50 milyona yakın kitabı barındıran 

kütüphane, Rus Çarı 1. Nikolay'ın 1828'de verdiği talimat ile St. Petersburg'da müze 

olarak kuruldu. Müze 1845’te İmparatorluk Halk Kütüphanesi’ne dahil olarak Mosko-

va’ya taşındı. 

Sovyet yönetimi 1925’te kütüphaneye Vladimir İlyiç Lenin SSCB Kütüphanesi adını 

verdi. Sovyetler yıkıldıktan sonra kütüphane ismi Rusya Devlet Kütüphanesi olarak 

değişse de, Ruslar buraya Lenin Kütüphanesi olarak anmaya devam ediyor. 

Kütüphane 367 farklı esere ev sahipliği yapıyor.  100 nadide eser ve dünyada eşi 

bulunmayan 30 eser de kütüphaneyi değerli kılıyor. Kütüphanenin Doğu Edebiyatı 

Merkezi’nde 13 bini Cumhuriyet, geriye kalanları Osmanlı dönemine ait 35 bin Türkçe 

eser bulunuyor. Devrimlerin yıkamadığı kütüphane olarak da bilinen Devlet Kütüphane-

si, en fazla Rusça kaynağın ve arşivin yer aldığı kütüphane olma özelliğini muhafaza 

ediyor. 

Rusya Devlet Kütüphanesi Genel Müdürü Vladimir Gnezdilov Anadolu Ajansı’na verdiği 

röportajda, ilk Türk matbaasını kuran İbrahim Müteferrika’nın matbaasında basılan 17 

kitabın 16’sının da  kütüphanelerine zenginlik kattığını vurguluyor. 

Sualtında Hayat: Cancun Müzesi – Meksika

Cancún Meksika’nın Quintana Roo eyaletinde bulunan ve eyaletin merkezi konumunda 

olan bir şehir… Beyaz kumsalları, vahşi hayata yer veren kırsallarıyla kültürel ve tarihî 

değeri olan bir yerleşim alanı. Cancún’da bulunan MUSA müzesi de, şehri değerli kılan 

yapıtlardan bir tanesi. MUSA, dünyanın en büyük sualtı heykel müzeleri arasında yer 

alıyor. Denizin 4-8 metre mesafede açıklarına yerleştirilen gerçek boyutlu 450 insan 

figürü izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürüyor. 

Heykeller, müzenin kurucusu İngiliz fotoğraf sanatçısı ve heykeltraş Jason deCaires 

Taylor tarafından meydana getirildi. 420 m2’lik bir alana yayılan müzede heykeller; PH 

değeri nötr olan, özel bir çimentodan meydana getirilmiş. Heykeller zamanla mercanla-

rın, yosunların ve balıkların yerleşmesiyle canlı resiflere dönüşüyor. Taylor, müzenin 

ortaya çıkış felsefesini, “İnsanların doğaya karşı gelmediği, doğayla uyum içinde yaşadı-

ğı bir imge yaratmak istedim.” diyerek belirtiyor. 
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efendimizin kritik kararlar aldığı ilk meclis ve ilk kale. 
Peygamberimizin izleriyle dolu olan Ravza beni bir kez 
daha kendisine hayran bırakıyor ve içim huzurla 
doluyor. Ve yavaş yavaş cennet bahçesine doğru 
ilerliyorum. Peygamber efendimiz, “Evim ile minbe-
rim arasında her kim namaz kılarsa cennet bahçesinde 
namaz kılmış gibidir” buyurduğu için, bu bölge cennet 
bahçesi olarak geçiyor. 

Cennet bahçesinde namazdan sonra selamlamaya 
doğru ilerliyorum.

Peygamberler vefat ettiklerinde yerlerinden oynatıl-
maz ve kesinlikle bir yere götürülmezler. Bu sebeple, 
Efendimiz de vefat ettiğinde olduğu yere, yani cennet 
bahçesinin yanına defnediliyor. Hemen yanında Hz. 
Ebubekir ve Hz. Ömer’in de kabirleri bulunduğu için 
efendimizden sonra o büyük sahabelere de selam 
veriyor ve hürmetle huzurdan ayrılıyorum. 

Medine’deki günlerimin çoğu Mescidi Nebevi ve 
özellikle cennet bahçesinde geçiyor. Gün içerisinde 
cennet bahçesine girebilmek için kuyruk oluyor ve 
uzun süre kalınmasına izin verilmiyor. Sadece iki rekât 
namaz kılabiliyorsunuz, sonra görevliler sizi çıkarıyor. 
Ama gece 12’de burası temizlik için kapanıyor. Temiz-
likten sonra da sabah namazına kadar kimse size 
karışmıyor. Gitmeye niyetli olan kişiler için de benden 
bir tavsiye olsun bu. Gece 12’de temizlikten sonra 
yerleşip sabah namazına kadar orada kalabilir, diledi-
ğiniz gibi ibadet edebilirsiniz.

Kutsal topraklara yolculuğumun bir durak noktası da 
Bedir. Normalde umre veya hac ziyareti için gelindi-
ğinde, Bedir biraz ters tarafta kaldığı için tur kafileleri 
hacı adaylarını buraya getirmezler, ama ben gelip 
görmek istedim ve buradayım. Bedir Mekkeli müşrik-
ler ile Müslümanlar arasında yapılan ilk savaşa ev 
sahipliği yapmış olan yer. Medine’ye yaklaşık 1.5 saat 

    Çocukluğumda edindiğim çok güzel bir huyum 
vardır, günlük yazmak. İlkokuldayken Naciye isimli bir 
öğretmenim sayesinde başlamıştım günlük yazmaya. 
Bugün de yazıyorum, yarın da yazmaya devam edece-
ğim. Kütüphanemin bir köşesinde, sıra sıra ajandalar 
içerisinde; sevinçlerimi, hüzünlerimi ve maceralarımı 
saklarlar sessizce. Son bir senedir ise daha önce hiç 
duymadıkları, şahit olmadıkları bazı kelimeler var ki, 
çok sık rastlar oldu günlüklerim. Ne mi bunlar? 
Korona, yasak, salgın…

Gündemimizi hep bunlar meşgul ediyor çünkü, haliyle 
de gün sonunda kalemim bunları yazıyor satırlarıma. 
Neredeyse bir yılını tamamladı ama hız kesmeden 
devam ediyor faaliyetlerine; içerisine binlerce ölüm, 
acı ve kederi de ekleyerek. Dün yine aldım kalemi tam 
başlayacakken yazmaya, bir iki hatıra okumak geldi 

SEYAHAT SEYAHAT

içimden. Çektim rastgele bir tanesini başladım 
okumaya. Başlığım dikkatimi çekti. “Kutlu Yolculuk – 
Yer: Mescid-i Nebevi saat 16:23” Aldı götürdü beni bu 
başlık, zamanda yolculuk yaptırdı adeta. O güzel 
günler doldu hafızama, yazdıklarım sayesinde. O 
esnada bir hüzün de kapladı içimi, koronadan dolayı 
tavafı duran Kâbe-i Muazzama, saflarında yeller esen 
Mescid-i Nebevi geldi gözümün önüne. O zaman 
karar verdim bu satırları yazmaya. Kıymetini anlaya-
madığımız özgürlüğün, seyahatin, ibadetin, kutsal 
yerlerimiz için aldım kalemimi; o günleri yâd, tekrarı 
için de dua olsun diye.

Hikâyemi artık biliyorsunuz hepiniz, onlarca ülke 
yüzlerce şehir. Bunların içinde en güzel ve özel olan iki 
yer daha var ki birisi şehirlerin anası Mekke, diğeri 
peygamber şehri gül kokulu Medine.

efendimizin mescidi. Yani Ravza-ı Mutahhara. Bir 
diğer deyişle Mescid-i Nebevi veya yeryüzünün 
cennet mescidi. Peygamber efendimizin kabri burada-
ki yeşil kubbenin altında yer alıyor. Efendimiz Medi-
ne’ye 622 yılında hicret ediyor. Hicretten önce ismi 
Yesrib iken hicretten sonra ise aydınlanmış şehir 
manasında Medine-i Münevvere olarak değiştiriliyor. 
Yeryüzündeki müminler buralara gelmek için adeta 
can atıyor. Sebebi tabi ki efendimizi ziyaret etmek, bir 
diğer sebebi ise efendimizin 3 tane mescide seyahat 
edilmesini ve oralarda ibadet edilmesini tavsiye 
etmesi. Bunlar; Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve 
Mescid-i Aksa. Çok şükür bana üçünü de görmek, 
üçünde de ibadet etmek nasip oldu.

Mescid-i Nebevi, efendimizin Medine’ye hicretinden 
sonra yapılmaya başlanıyor. Bütün sahabeler efendi-
mizi misafir etmek için ve yapılacak olan mescide arsa 
tahsis etmek için adeta yarışa giriyorlar. Bunun üzeri-
ne efendimiz, kimsenin gönlü kalmasın, kimse kırılma-
sın diye devesinin serbest bırakılmasını ve deve 
nerede çökerse mescidin oraya yapılacağını, devenin 
önünde durduğu evde de misafir olacağını buyuruyor. 
Deve bugün yeşil kubbenin olduğu yere çöküyor ve 
burası aynı zamanda da Ebu Eyyüb-el Ensari’nin 
evinin önü. Yani kabri İstanbul’da bulunan Eyüp Sultan 
Hz.’lerinin evi. Efendimiz Eyüp Sultan Hz.’lerinde 7 ay 
misafir oluyor. Mescit ve yanına inşa edilen hücre-i 
saadet tamamlandıktan sonra da ,efendimiz hayatının 
sonuna kadar burada ikamet ediyor. Vefat ettiğinde 
de yine buraya, yani hücre-i saadete defnediliyor.

Buraları görmek, buraları yaşamak çok ayrı bir duygu. 
Hani bazen ‘anlatılmaz, yaşanır’ deriz ya. İşte tam da 
buralar için kullanılacak bir tabir bu. Burası; Mekkeli 
müşriklerin ata yurdundan kovdukları zaman efendi-
mize kucak açan yer. Aynı zamanda İslamiyet’in ilk 
talebeleri olan Ashap-ı Suffeye ders verdiği İslami-
yet’in ilk okulu. İslam devletinin kurulduğu ilk yer, 

uzaklıkta bulunan Bedir’in her bir noktası peygambe-
rimiz ve sahabelerinin izleri ile dolu. 313 kişiyle gelen 
İslam ordusu 14 şehit veriyor burada. Bedir Savaşı 
İslam tarihinde bir dönüm noktası teşkil ediyor. 
Müslümanlar hızla çoğalıyor ve daha da güçleniyor. 
Bazı rivayetlere göre de Efendimiz, Bedir Savaşına 
katılan sahabeleri cennet ile müjdeliyor. Allah onlar-
dan razı olsun.

En önemli ziyaret noktalarından bir diğeri ise, Uhut. 
Bastığımız bu topraklar efendimizin izlerine, sahabe-
lerin kanlarına şahit olmuş.

Bedirde aldıkları ağır yenilgiden sonra intikam hırsıyla 
dolan Mekkeli müşrikler bir sene boyunca hazırlık 
yaptılar ve 3bin kişilik ordu ile yola çıktılar. Müşriklerin 
geldiğini öğrenince efendimiz sahabesi ile istişarede 
bulundu ve meydan muharebesi için hazırlıklara 
başlanmasına karar verdiler. Bin kişiyle çıktıkları yolda 
300 münafığın yarı yoldan geri dönmesiyle 700 kişi 
kalan İslam ordusu, bugün ziyaret ettiğim Uhut 
Dağının eteklerinde müşriklerle karşı karşıya geldiler. 
Yapılan çetin savaş sonucunda başta efendimizin 
amcası Hz. Hamza olmak üzere 70 şehit verildi. Allah 
onlardan razı olsun.

Anlatacak o kadar hikâye, o kadar hatıra var ki ne 
yazık ki yine sayfa sonuna geldim. Önümüz Rama-
zan-ı şerif, Kur’an ayı, müminlerin ayı. Bu kutlu ayda 
bu kutlu mekânlardan bahsetmek, o mübarek yerleri 
yâd etmek en büyük şeref olsun. 

Gül kokusunun buram buram yayıldığı, insana 
bambaşka huzur veren bu mübarek yerlere gelmek 
isteyen herkese nasip olması dileklerimle,
#gezenveguleadam’dan Medine-i Münevvere’den 
sevgi ile…

Hazır Ramazan-ı şerif de gelmişken, bu ay ki başlığı-
mız da olsun Medine-i Münevvere…

Otobüsümüz Medine’ye giriş yaptığında ön koltukta 
oturan bir arkadaşımızın işte yeşil kubbe görünüyor 
diye haykırması, tüm umreci arkadaşların heyecanla 
öne doğru fırlaması, hıçkırıklara karışan gözyaşları ve 
hep bir ağızdan yükselen tekbir sesleri… Hala hatıram-
da çok taze, sanki dün gibi… 

Eşyalarımı otele yerleştirdikten sonra diğer kafiledeki-
leri beklemeden attım kendimi dışarı. Milleti bekleye-
cek olsam belki de 2-3 saatim boşa gidecek. Bu kutlu 
yerde 1 saniye bile çok kıymetli.

Her köşesi peygamber efendimizin iziyle dolu olan 
Medine-i Münevvere’de ilk durak noktam tabi ki 
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Buraları görmek, buraları yaşamak çok ayrı bir duygu. 
Hani bazen ‘anlatılmaz, yaşanır’ deriz ya. İşte tam da 
buralar için kullanılacak bir tabir bu. Burası; Mekkeli 
müşriklerin ata yurdundan kovdukları zaman efendi-
mize kucak açan yer. Aynı zamanda İslamiyet’in ilk 
talebeleri olan Ashap-ı Suffeye ders verdiği İslami-
yet’in ilk okulu. İslam devletinin kurulduğu ilk yer, 

uzaklıkta bulunan Bedir’in her bir noktası peygambe-
rimiz ve sahabelerinin izleri ile dolu. 313 kişiyle gelen 
İslam ordusu 14 şehit veriyor burada. Bedir Savaşı 
İslam tarihinde bir dönüm noktası teşkil ediyor. 
Müslümanlar hızla çoğalıyor ve daha da güçleniyor. 
Bazı rivayetlere göre de Efendimiz, Bedir Savaşına 
katılan sahabeleri cennet ile müjdeliyor. Allah onlar-
dan razı olsun.

En önemli ziyaret noktalarından bir diğeri ise, Uhut. 
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yâd etmek en büyük şeref olsun. 
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Her köşesi peygamber efendimizin iziyle dolu olan 
Medine-i Münevvere’de ilk durak noktam tabi ki 
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Bilgi insanı insan yapan formlardan, davranışlardan 

uzaklaşmak, soyutlanmak değildir. Bilgi, körü körüne 

kabul değildir. Bilgi, bildiğini sanmak, sanrılarla 

yaşamak değildir. İnsan hayatında bunları görmek 

olağan gelebilir, gelebilir diyorum ama bunlar hiç 

olağan şeyler değildir. Bunların olması bu olduğu 

anlamına gelmez, edebe mugayir şeylerdir. Bilgi, 

edepsizlik değildir bir düsturla öğrenilir, elde edilir. 

Nedir bu düstur? Birinin dizinin dibinde olmak, yani 

ehil olanın elinde öğrenmek. Ama bundan önce de 

gelen bir şey var. Bilgi için, ilim için en büyük düstur 

istemektir, talep etmektir. Öğrenmede talep olmadan 

talebe olunmuyor. Günümüzde bu mümkün müdür? 

Elbette mümkündür. Fakat talebelik hususunda ciddi 

       Bilgi, insanlık tarihiyle başlayan ama insanın zaman 

zaman bilinçli, zaman zamansa bilinçsiz bir şekilde 

nesneye temas ederek ortaya çıkardığı, Sokrates’in 

tabiriyle insanın doğurttuğu bir eylemdir, şeydir. 

Felsefenin getirmiş olduğu genel tabirle ise özne ve 

nesnenin temasıyla hâsıl olan şeydir. O vakit her 

nesneye temas edildiğinde bilgi ortaya çıkabilir mi? 

Elbette ki hayır, bilginin “saf bilginin” ortaya çıkması 

için sadece temas yetmez. Yani, mesele sadece özne 

ve nesnenin teması değildir. Bilginin ne olduğunu da 

bilmek gerekiyor. Bu ne anlama gelir? Yunus Emre’nin 

dizesini herkes işitmiştir kanaatimce; “ilim ilim 

bilmektir/ ilim kendin bilmektir.” Dücane Cündioğlu 

“bilgi ve bilmek” meselesi üzerinden buna çok güzel 

bir izahat getirmiştir. Şöyle der Cündioğlu; “bilmek, 

bilmeyi bilmektir” Hakikaten de öyle midir? Bilmeyi 

bilmek, bizi bilgili/biliyor olmuş yapar mı? Bu yorum-

dan da anlaşılacağı üzere bilmek bir bilinç işidir.  Nedir 

bu bilinç? İnsan neyi niçin bildiğini, bilmek istediğini 

anladığı zaman, yani bilmek isteme arzusuna düştüğü 

zaman bilme eylemine girmiş olur. Bilmek için evvela 

anlamak lazım. Kendini anlamak, bilmenin ne demek 

olduğunu anlamak ve niçin olduğunu anlamak. Ancak 

bu merhaleden sonra insan bilme yoluna girmiş olur. 

Bu çiğ olan çağda, her şeyin çiğ olarak kabul gördüğü 

bu çağda bilmek, vehimden öteye geçmiyor. Bu vehim 

de insanı bilgisiz bir bilgelik seviyesine çıkarıyor. 

Herkes bilgisiz midir? Bilgisiz olmadığı gibi genelle-

mek dahi doğru değildir. Fakat bilgelik seviyesi de 

sanrılarla ölçülebilinecek bir durumda değildir. Bu 

insanı erdemsizliğe götürür, bilmekte ise bunun zıddı-

na erdem vardır. İnsanın her şeyi bildiğini- herkesin her 

şeyi bildiğini- düşündüğü bir çağda “her veçhesiyle 

bilmek/anlamak bakımından bilmek” büyük bir 

erdemdir. Bilmek erdemdir evet, ama bilmediğini 

bilmekte erdemdir, kabul etmekte erdemdir. İçerisin-

de olduğumuz çağ bunu kabule müsaade etmiyor, çiğ 

olmasının sebebi de bundandır. Bilmek, bilincin kabu-

lüyle başlar, bilgisizliği bilmekte de bilincinde olmak 

durumu vardır. Peki, o halde insan niçin bilmek ister? 

Bilmek insanın hayatında nereyi teşkil eder?  Farklı 

zamanlarda farklı tanımlar/tanımlamalar getirilmiş 

olsa da bilmek, insan hayatının anlam arayışıdır. Her 

insanda bilmenin farklı tezahürleri vardır, farklı 

alanlarda kendini gösterir. Kimi bilerek sanata yönelir, 

kimi bilerek ilme yönelir, kimi bilerek bir mesleği icra 

başına sadece bilmek-nesneyi tanımak, hâkim olmak- 

değildir. Öyle olmuş olsaydı bilgelik olmazdı. Oysaki 

bilgelik, bir şeyin bütün mahiyetini-sürecini, oluşumu-

nu, içini, dışını, bilmekle mümkündür. Bu da aklın 

işlevselliğine bağlıdır. Aklın mahiyetini bilmekle işlevi 

de bilinir mi? evet, bilinebilir. İşlevi düşünmek olan akıl, 

kendi mahiyeti üzerine bile düşünmeye başladığı 

zaman işlevini yerine getirmiş oluyor. İşte bunun 

bilincinde olmak, bilmenin ilk adımıdır. Bilinç, daima 

bir şeyin ve kendinin bilincinde olmalıdır. 

Bilgi ne değildir?

Bilgi, cehaleti bildiği halde cahil davranmak değildir. 

manada sıkıntılar, sancılar var. Bu sancılar sonrasında 

muhakkak güzel şeyler de olacaktır, ama biraz sabırlı 

olmak gerekmektedir. İstemenin ve bilmek arzusunun 

özü sabırdır, özü bilinçtir, özü aramaktır. Bunlar bir 

araya geldiği zaman bilmek ortaya çıkacaktır. İsteme-

nin, sabretmenin ve aramanın bilincinde olarak; 

bilincin bilincinde olarak bilgiye geç kalmayın. 

etmeye yönelir. İnsan niçin bilmek ister? Sualine bir de 

egemen olmak yönüyle bakmak lüzum eder: “Bilmek, 

egemen olmaktır” demişti, Descartes. Gerçekten de 

insan, bir şey hakkında her şeyi bildiği zaman o şeye 

egemen olabilir mi? egemen olmak, insan olmanın 

fıtratında mı vardır? Yani insan fıtratı gereği mi 

egemen olmak ister yoksa bu bir arzu ve istek mes’e-

selesi midir? Egemenlik gerçekten bilgiden mi 

kaynaklanıyor? Yoksa bu egemenlik bilgisiz bir 

egemenlik mi? İnsan doğası gereği bilmek ister, bu 

doğası gereği bilmek egemen olmak arzusundan mı 

geliyor?

Bilmenin sanata, ilime, zanaata vs. göre ayrılabildiğini 

ve değişebildiğini ifade etmiştik. Hepsinde bilen özne-

nin, bilinen nesnenin bilindiği kısmı kadar hâkimiyeti 

mevcuttur. Yani insan bilerek kontrol altında tutmak 

ister. Bu insanın fıtratında vardır, tanımak, bilmek ve 

hâkim olmak, kontrol altında tutmayı istemek. Bütün 

insanlar doğası gereği bilmek istediği gibi, bütün 

insanlar hâkim olmakta isterler. Bilmek, nasıl ki insanı 

egemen kılabiliyorsa aynı şekilde o egemenli arzusu-

nu da terbiye ediyor ve edebiliyor. Herkes terbiye 

edemiyordur, o ayrı bir mevzu, ama bilmek başlı 

Bilgisiz Bilgelik 
“Âmâ olan baştır göz değil, Çorak olan dildir söz değil.” 
                                                                                           Adonis
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