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Mesneviden2s 26s Dur, Bak ve YorumlaSezai Küçük
Siz de Serdivan Ajans’ta yazabilirsiniz.
Dur, Bak ve Yorumla köşemizde 
gördüğünüz fotoğrafları, kendi fikir ve 
duygu dünyanızı yansıtacak şekilde 
yorumlayıp bize gönderebilirsiniz.

Bu yazının amacı, Osmanlılar’da otopsi 
uygulamalarının tarihsel gelişimine dair 
bilgi vermek ve mesele hakkındaki bazı 
olumsuz iddiaların gerçeği yansıtmadığını 
bilimsel araştırmalar ışığında ortaya 
koymaktır.

Popüler kültürle uğraşıp da popüler kültürü 
dönüştürmek mümkün değildir, form çok 
güçlü, çok ayartıcı, çok kamplaştırıcı, çok 
pornografik, çok adrenalini tırmandırıcı... o 
yüzden popüler kültür seni beni hepimizi 
dönüştürür. 

Tarihte kimi gruplar kendilerine kendi 
adlarını koyarlar. Aydınlanmacılar böyle bir 
gruptur örneğin. Modernler de öyle. Moder-
nler kendilerinin “Modernler” olduğunu 
kendileri dile getirir. Oysa kuşak için aynı 
şeyi söyleyemeyiz. “Z kuşağı” bu adı kendisi-
ne kendisi bulmadı.

Sovyetlerin çöküşünü "20. yüzyılın en büyük 
felaketi" olarak tanımlayan Putin, Rusya'nın 
tarihini değiştirme şansı olsa "Sovyetler 
Birliği’nin çöküşünü engelleyeceğini" 
söylüyordu. Bu söylem Putin'in Rus dış 
politikası için çizdiği vizyonun özeti gibidir. 
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Bir önceki yazımızda Hz. Mevlânâ’nın en 
önemli eseri Mesnevî hakkında bazı bilgiler 
vermiş idik. Kaldığımız yerden devam 
ediyoruz.
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ve tefsir ettiği bu kadar ayet genelde tasavvuf ve 

tarikatla ilgili ayetler ve yorumlarıdır.”

Mevlânâ/Mesnevî ve Hadis ile ilgili yapılan akademik 

çalışmalar da bize şunları göstermektedir: 

Hz. Mevlânâ, Mesnevî'sinde hadislerinden yaklaşık 

olarak bin tanesine temas etmiş, bazılarını Arapça 

ibareleri ile naklederek şerhetmiş, bir kısmını ise 

meâlen zikretmiştir. Bu hadislerin yanında, Peygam-

berimizi anlatan ve öven binlerce Mesnevî beyti 

mevcuttur. 

Mevlânâ’nın eserindeki hadis referansları, onun hadis 

ilmi sahasında geniş bir bilgi birikimine sahip olduğu-

nu göstermektedir. Nitekim yapılan araştırmalar da 

bu durumu teyit etmektedir. Mesnevî, Fîhi Ma Fîh, 

Dîvân-ı Kebîr, Mecâlis-i Seb‘a, Mektubât gibi eserle-

rinde bulunan hadis atıfları onun tahmin edilenin 

üzerinde hadis kullandığını göstermektedir. Hadisleri 

bir irşat ve ahlaki öğüt aracı olarak gören Hz. 

Mevlânâ’nın kullandığı hadislerin çoğu  “fezail” grubu-

na girmektedir ve muhtevası tasavvufî ve ahlakîdir. 

Seyyid Hüseyin Nasr diyor ki: “Farsça yazılmış bunun 

kadar muazzam bir başka eser yok. Firdevsî’nin Farsça 

Şehnâmesini, kahramanlıklarla dolu bir Şehnâme 

olduğu için küçük cihada dair bir kitap kabul edebilir-

sek; Mesnevî için de gönül terbiyesi, nefis terbiyesi 

konusunda, yâni büyük cihad konusunda, büyük cihad 

kitabı diye tarif edebiliriz.”

Unutmamak lazımdır ki Mesnevî bizim kültürümüzde 

Mesnevî’nin bu kadar öne çıkması, sadece bizim değil 

tarih boyunca ve bugün bütün insanlık tarafından 

dikkatle takip edilmesi, Mesnevînin güçlü kurgusu 

kadar bu eserin dayandığı kaynaklarla da çok alakalı-

dır.

Hz. Mevlânâ bir rubaisinde hayata ve hadiselere bakış 

açısının dayandığı temelleri şu şekilde dile getirmek-

tedir:

Bendesiyim Kur'ân'ın tende oldukça bu can 

Ahmed-i Muhtâr'ın ayağının tozuyum her ân 

Benden bundan başka bir söz nakleder ise her kim 

Ben o sözden de onu nakledenden de incinirim.

Bu rubaide de buyurduğu gibi Hz. Mevlânâ’nın Kuran 

ve sünnetten başka dayanağı yoktur. Hatta öyle bir 

Kuran aşığıdır ki eserinin bütün bir muhtevasının 

Kuran olduğunu söyler.

Mevlânâ’nın muhteva ve üslûp bakımından 

Mesnevî’yi Kur’ân-ı Kerîm’e benzetmesi ve onu çeşitli 

Kur’an sıfatlarıyla tavsif etmesi, bazı Mesnevî münek-

kitlerinin yanlış anladığı gibi Mesnevî ile Kur’an arasın-

da lafzî boyutta bir müştereklik kurulduğu şeklinde 

değerlendirilmemelidir. Mesnevî, Kur’an ile aynı 

kaynaktan gelen mutlak manayı açıklayan ve küllî 

     Bir önceki yazımızda Hz. Mevlânâ’nın en önemli 

eseri Mesnevî hakkında bazı bilgiler vermiş idik. Kaldı-

ğımız yerden devam ediyoruz. 

Altı ciltten oluşan Mesnevî’nin her cildinin başındaki 

“Mukaddime”lerde o cildin konusu belirtilmiştir. 

Ancak, eserin genel konusu, ilk cildin başındaki ilk 18 

beyitte verilmiştir. Yani ilk on sekiz beyit Mesnevî’nin 

sanki özetidir. 

Okunduğu çevrelerde gördüğü ilgi ve saygı sebebiyle 

“Mağz-ı Kur’an” (Kur’ân’ın Özü) ve “Farsça Kur’an” 

olarak da tanımlanan Mesnevî’nin konuları; Allah, 

insan, kâinat, şeriat-tarikat-hakîkat-mârifet, mânevî 

tekâmül, güzel ahlak, irfan, ihsan, hikmet, Allah aşkı, 

insan doğası, akıl, özgür irâde ve aşk şeklinde sıralana-

bilir.

Hz. Mevlânâ bütün bu konuları hikâyelerle birlikte 

okuyucuya anlatır. Onun çeşitli hikâyelere yer verme-

sinin amacı, bir fikri zihinlere daha iyi yerleştirmektir. 

Hz. Mevlânâ çok basit ve etkili bir pedagoji kuralını 

uygulamıştır. Teorik bilgi ve fikirlerin yalın olarak 

verilmesi son derece kuru ve itici olur. Hâlbuki bir 

olaya, bir hikâyeye bağlı olarak sunulunca kolay takip 

edilir ve hatırda daha iyi kalır. 

Mesnevî’deki hikâyelerin konuları ve adetleri ise 

şöyledir: “Halk hikâyesi [132], peygamberler [48], 

efsâne [46], hayvan hikâyeleri [33], Hz. Muhammed 

(s.a.v) [21], İslâm târihi [19], mahrem/hezeliyât hikâye-

ler [14], efsânevî şahsiyetler [6], dinler târihi [3], edebî 

eserler [2]”.

Mesnevî İslam’ın zahirî ve batınî hakikatlerini keşfet-

mek amacıyla telif edilmiş bir irşad eseridir. Bu eserin 

kaynaklarından ilki ilham-ı Rabbanî olarak da adlandı-

rılan keşftir. Hz. Mevlânâ bu sadette der ki, “Bu ne 

astrolojidir ne fal ne de rüya. Allah’ın vahyidir. Doğru-

sunu Allah daha iyi bilir.” (Mesnevî, 4/1851). Diğer 

kaynağı ise her konuyu ele alırken kullandığı ayet ve 

hadislerdir. Mevlânâ Mesnevî’de işlediği her konuda 

konuyu izah ederken ayet ve hadisleri ya bizzat veya 

işareten veya telmihen kullanmıştır.

Derin hikmetleri basit hikâyelerle anlatan, tabiatta var 

olan, günlük hayatta yaşayan örneklerle dikkatimizi 

çeken Mesnevî, Allah, kâinat ve insan konularının 

çözülmesi zor gibi görünen problemlerini kolayca 

halletmiştir. Yedi asırdan beri bu eserlerin gündemden 

hiç düşmemesi, çok farklı kültürlere sahip insanların 

dönüp dönüp tekrar ona müracaat etmelerinin temel 

sebebi bu olmalıdır. 

manadan pay alan manadır (mağz-ı Kur’ân). 

Mevlânâ, Mesnevî’yi Kur’an’ın bâtın mânalarını keşfe-

den remiz ve işaretleri te’vil ve tahkik eden (keşşâ-

fü’l-Kur’ân) bir kitap olarak da tanımlar. Eser bu açıdan 

manzum bir işârî tefsir olarak görülebilir. İçerdiği 

hikâyelerin bir açıdan muhtevasını yansıtan yaklaşık 

950 başlığın elli küsurunu âyetlerin, elli üçünü hadisle-

rin oluşturması bu hikâyelerin naslarla temellendirildi-

ğinin kanıtıdır.

Daha detaylı bir şekilde bu husus şöyle söylenebilir:

“Mevlânâ tarafından ilham-ı Rabbanî neticesinde 

yazıldığı söylenen Mesnevî’de, 23 başlık “falan ayetin 

tefsiridir” şeklinde konulmuştur.  53 başlık da “falan 

ayet hakkında” veya “falan ayetin hükmü gereğince” 

şeklindedir. Altı ciltten oluşan Mesnevî’de lafzen veya 

mealen geçen ayetlerin sayısı 700 kadardır. Lafzen 

geçenler 420, mealen iktibas edilenler ise 272 ayettir. 

Bu ayetlerin çoğu kısa da olsa, bazı tefsirlerle birlikte 

verilmiştir. Zaten dikkatle okunduğu takdirde onun 

her beytinin bir veya birkaç ayet veya hadisin tefsiri 

veya açıklaması olduğu anlaşılacaktır. Bu sayılara bir 

bu kadar da işaret veya telmih yoluyla gecen ayetleri 

ekleyebiliriz. Bu durumda ise Mesnevî’de yaklaşık 

olarak 1500 ayetten bahsediliyor diyebiliriz. Bu ise 

Kur’an-ı Kerim’in dörtte biri eder. Yani Mesnevî 

Kur’an’ın çeyreğini ihtiva ve tefsir ediyor, öyle ise 

Kur’an’ın mevzuî ve kemiyet bakımından da çeyrek 

tefsiri demek yerinde olur. “Çeyrek tefsiridir” diyebili-

riz çünkü rakamlar bunu gösteriyor. “Mevzuî tefsiri-

dir” diyebiliriz, çünkü Mesnevî’nin Kur’an’dan iktibas 
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önemli bir kitaptır.  Şöyle bir söz vardır. “Türklerin üç 

kitabı vardır: Kur’ân-ı Kerim, Sahih-i Buhârî ve 

Mesnevî-i Şerif”. 

Bizim kültür ve irfan hayatımızda Mesnevî’nin önemi-

ni büyük şairimiz Yahya Kemal veciz bir şekilde ifade 

etmiştir. Şöyle ki:

Ahmet Hamdi Tanpınar, bir gün Yahya Kemal’e: "Neydi 

bu eskilerin hayatı acaba? Nasıl yaşarlardı?" diye 

sormuş. Yahya Kemal de gülerek demiş ki: "Gayet 

basit, pilav yiyerek ve Mesnevî okuyarak! Medeniyeti-

miz pilav ve Mesnevî medeniyetiydi." Yani mütevazı 

ama maneviyat, hikmet ve irfan madeniyeti.

Başka bir defasında da Yahya Kemal: "Medeniyetimiz 

Mesnevî ve cihad medeniyetiydi" demiştir.

Kırk yıl Hz. Mevlânâ ile beraber yaşadım diyen Ahmed 

b. Feridun Sipehsalar (ö. 712/1312 [?]) demiştir ki: 

“Mesnevî tarikat yoluna girenlerin mürşididir. Derviş-

lerin bütün dereceleri onun içinde toplanmıştır. Suret-

te şiir ise de baştanbaşa tevhidin sırrı, Kur’an ve 

hadisin tefsiri, hakikatlerin özüdür.” 

“Ben bütün Batı klasiklerini okudum, onları bir kere 

daha okuma ihtiyacı duymadım ve duymam, fakat 

Mesnevî’yi ne kadar okusam doymam, çünkü her 

okuyuşumda bana yepyeni ufuklar açar!” diyordu son 

Mesnevîhanlardan Şefik Can merhum. Ve devamında 

şu iki anekdotu naklediyordu:

 “İslâm’ın Güleryüzü” kitabının yazarı Fransız hanım 

Eva de Vitray-Meyerovitch, Mesnevî’yi okuyarak 

Müslüman olmuştur. Kendisi bana, “Bir insan 

Mesnevî’yi okusun da Müslüman olmasın, hiç 

mümkün mü?” demişti.

Maurice Béjart (Moris Bejar) adlı dünyaca tanınan bir 

koreograf vardı. Kendisi Fransa’nın ünlü bir filozofu-

nun da oğluydu. Bir gün Mevlâna hazretlerinin “Fîhi 

Mâ Fîh” kitabının Eva de Vitray-Meyerovitch tarafın-

dan yapılmış Fransızca tercümesini alır. Akşam 

okumaya başlar, sabaha dek elinden bırakamaz. Gün 

doğarken kelime-i şehadet getirerek Müslüman olur. 

Daha buna benzer sayısız misaller vardır.

Mesnevî; insan ruhunun hayat yolculuğunu anlatan, 

dervişlere mürşid, yolunu arayanlara yoldaş, ilahî 

hakikate vuslat dileyenlere uzanan bir arif elidir.

Hz. MEVLÂNÂ’NIN
EN ÖNEMLİ ESERİ;
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ve tefsir ettiği bu kadar ayet genelde tasavvuf ve 

tarikatla ilgili ayetler ve yorumlarıdır.”

Mevlânâ/Mesnevî ve Hadis ile ilgili yapılan akademik 

çalışmalar da bize şunları göstermektedir: 

Hz. Mevlânâ, Mesnevî'sinde hadislerinden yaklaşık 

olarak bin tanesine temas etmiş, bazılarını Arapça 

ibareleri ile naklederek şerhetmiş, bir kısmını ise 

meâlen zikretmiştir. Bu hadislerin yanında, Peygam-

berimizi anlatan ve öven binlerce Mesnevî beyti 

mevcuttur. 

Mevlânâ’nın eserindeki hadis referansları, onun hadis 

ilmi sahasında geniş bir bilgi birikimine sahip olduğu-

nu göstermektedir. Nitekim yapılan araştırmalar da 

bu durumu teyit etmektedir. Mesnevî, Fîhi Ma Fîh, 

Dîvân-ı Kebîr, Mecâlis-i Seb‘a, Mektubât gibi eserle-

rinde bulunan hadis atıfları onun tahmin edilenin 

üzerinde hadis kullandığını göstermektedir. Hadisleri 

bir irşat ve ahlaki öğüt aracı olarak gören Hz. 

Mevlânâ’nın kullandığı hadislerin çoğu  “fezail” grubu-

na girmektedir ve muhtevası tasavvufî ve ahlakîdir. 

Seyyid Hüseyin Nasr diyor ki: “Farsça yazılmış bunun 

kadar muazzam bir başka eser yok. Firdevsî’nin Farsça 

Şehnâmesini, kahramanlıklarla dolu bir Şehnâme 

olduğu için küçük cihada dair bir kitap kabul edebilir-

sek; Mesnevî için de gönül terbiyesi, nefis terbiyesi 

konusunda, yâni büyük cihad konusunda, büyük cihad 

kitabı diye tarif edebiliriz.”

Unutmamak lazımdır ki Mesnevî bizim kültürümüzde 

Mesnevî’nin bu kadar öne çıkması, sadece bizim değil 

tarih boyunca ve bugün bütün insanlık tarafından 

dikkatle takip edilmesi, Mesnevînin güçlü kurgusu 

kadar bu eserin dayandığı kaynaklarla da çok alakalı-

dır.

Hz. Mevlânâ bir rubaisinde hayata ve hadiselere bakış 

açısının dayandığı temelleri şu şekilde dile getirmek-

tedir:

Bendesiyim Kur'ân'ın tende oldukça bu can 

Ahmed-i Muhtâr'ın ayağının tozuyum her ân 

Benden bundan başka bir söz nakleder ise her kim 

Ben o sözden de onu nakledenden de incinirim.

Bu rubaide de buyurduğu gibi Hz. Mevlânâ’nın Kuran 

ve sünnetten başka dayanağı yoktur. Hatta öyle bir 

Kuran aşığıdır ki eserinin bütün bir muhtevasının 

Kuran olduğunu söyler.

Mevlânâ’nın muhteva ve üslûp bakımından 

Mesnevî’yi Kur’ân-ı Kerîm’e benzetmesi ve onu çeşitli 

Kur’an sıfatlarıyla tavsif etmesi, bazı Mesnevî münek-

kitlerinin yanlış anladığı gibi Mesnevî ile Kur’an arasın-

da lafzî boyutta bir müştereklik kurulduğu şeklinde 

değerlendirilmemelidir. Mesnevî, Kur’an ile aynı 

kaynaktan gelen mutlak manayı açıklayan ve küllî 

     Bir önceki yazımızda Hz. Mevlânâ’nın en önemli 

eseri Mesnevî hakkında bazı bilgiler vermiş idik. Kaldı-

ğımız yerden devam ediyoruz. 

Altı ciltten oluşan Mesnevî’nin her cildinin başındaki 

“Mukaddime”lerde o cildin konusu belirtilmiştir. 

Ancak, eserin genel konusu, ilk cildin başındaki ilk 18 

beyitte verilmiştir. Yani ilk on sekiz beyit Mesnevî’nin 

sanki özetidir. 

Okunduğu çevrelerde gördüğü ilgi ve saygı sebebiyle 

“Mağz-ı Kur’an” (Kur’ân’ın Özü) ve “Farsça Kur’an” 

olarak da tanımlanan Mesnevî’nin konuları; Allah, 

insan, kâinat, şeriat-tarikat-hakîkat-mârifet, mânevî 

tekâmül, güzel ahlak, irfan, ihsan, hikmet, Allah aşkı, 

insan doğası, akıl, özgür irâde ve aşk şeklinde sıralana-

bilir.

Hz. Mevlânâ bütün bu konuları hikâyelerle birlikte 

okuyucuya anlatır. Onun çeşitli hikâyelere yer verme-

sinin amacı, bir fikri zihinlere daha iyi yerleştirmektir. 

Hz. Mevlânâ çok basit ve etkili bir pedagoji kuralını 

uygulamıştır. Teorik bilgi ve fikirlerin yalın olarak 

verilmesi son derece kuru ve itici olur. Hâlbuki bir 

olaya, bir hikâyeye bağlı olarak sunulunca kolay takip 

edilir ve hatırda daha iyi kalır. 

Mesnevî’deki hikâyelerin konuları ve adetleri ise 

şöyledir: “Halk hikâyesi [132], peygamberler [48], 

efsâne [46], hayvan hikâyeleri [33], Hz. Muhammed 

(s.a.v) [21], İslâm târihi [19], mahrem/hezeliyât hikâye-

ler [14], efsânevî şahsiyetler [6], dinler târihi [3], edebî 

eserler [2]”.

Mesnevî İslam’ın zahirî ve batınî hakikatlerini keşfet-

mek amacıyla telif edilmiş bir irşad eseridir. Bu eserin 

kaynaklarından ilki ilham-ı Rabbanî olarak da adlandı-

rılan keşftir. Hz. Mevlânâ bu sadette der ki, “Bu ne 

astrolojidir ne fal ne de rüya. Allah’ın vahyidir. Doğru-

sunu Allah daha iyi bilir.” (Mesnevî, 4/1851). Diğer 

kaynağı ise her konuyu ele alırken kullandığı ayet ve 

hadislerdir. Mevlânâ Mesnevî’de işlediği her konuda 

konuyu izah ederken ayet ve hadisleri ya bizzat veya 

işareten veya telmihen kullanmıştır.

Derin hikmetleri basit hikâyelerle anlatan, tabiatta var 

olan, günlük hayatta yaşayan örneklerle dikkatimizi 

çeken Mesnevî, Allah, kâinat ve insan konularının 

çözülmesi zor gibi görünen problemlerini kolayca 

halletmiştir. Yedi asırdan beri bu eserlerin gündemden 

hiç düşmemesi, çok farklı kültürlere sahip insanların 

dönüp dönüp tekrar ona müracaat etmelerinin temel 

sebebi bu olmalıdır. 

manadan pay alan manadır (mağz-ı Kur’ân). 

Mevlânâ, Mesnevî’yi Kur’an’ın bâtın mânalarını keşfe-

den remiz ve işaretleri te’vil ve tahkik eden (keşşâ-

fü’l-Kur’ân) bir kitap olarak da tanımlar. Eser bu açıdan 

manzum bir işârî tefsir olarak görülebilir. İçerdiği 

hikâyelerin bir açıdan muhtevasını yansıtan yaklaşık 

950 başlığın elli küsurunu âyetlerin, elli üçünü hadisle-

rin oluşturması bu hikâyelerin naslarla temellendirildi-

ğinin kanıtıdır.

Daha detaylı bir şekilde bu husus şöyle söylenebilir:

“Mevlânâ tarafından ilham-ı Rabbanî neticesinde 

yazıldığı söylenen Mesnevî’de, 23 başlık “falan ayetin 

tefsiridir” şeklinde konulmuştur.  53 başlık da “falan 

ayet hakkında” veya “falan ayetin hükmü gereğince” 

şeklindedir. Altı ciltten oluşan Mesnevî’de lafzen veya 

mealen geçen ayetlerin sayısı 700 kadardır. Lafzen 

geçenler 420, mealen iktibas edilenler ise 272 ayettir. 
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önemli bir kitaptır.  Şöyle bir söz vardır. “Türklerin üç 
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bir kubbeyle örtülü orta mekâna girilmektedir. “Geçiş 

mekânı” veya “orta avlu” olarak da adlandırılan bu 

mekânın doğusunda ve batısında birer tabhane 

mekânı; güneyinde de ibadet mekânı yer almaktadır. 

Tüm mekânlar birer kubbeyle örtülmüştür. Geçiş 

mekânını örten kubbenin ortasında, bir aydınlatma 

feneri bulunmaktadır. Muradiye Camii, çini, kalem işi 

ve ahşap süslemeleriyle dikkati çekmektedir.

Muradiye Cami’nin mihrap ve namaz mekânı duvarları 

2.50 metreye kadar çinilerle bezenmiştir. Cami mihra-

     Yapının inşa kitabesi, kuzeyde yer alan mermer 

malzeme ile inşa edilmiş taçkapı üzerinde olup, inşaa-

tın II. Murad tarafından gerçekleştirildiği ve 839(1436) 

yılında tamamlandığı yazmaktadır. Sultan'ın adını 

taşıyan külliye, kentin kuzeydoğusunda, yüksek bir 

tepe üzerindedir. Yapının II. Sultan Murad tarafından 

Mevlevihane olarak yaptırıldığı ve sonra aynı hüküm-

dar tarafından semahane tahtaları kaldırılıp bir minber 

ve bir minare ilavesiyle cami haline getirildiği bilinmek-

le beraber kesin bir tarih yoktur. İnşa edildiği dönemde, 

bir cami, bir mektep, bir imaret ve bir tekkeden oluşan 

külliyenin, sadece camisi ve haziresi günümüze 

ulaşabilmiştir. Mektebin 1920'lerde ayakta olduğu; 

tekkesinin ise, 1935'ten sonra ortadan kalktığı 

bilinmektedir. 

Duvarların dış yüzeyi tamamen kesme taşlarla kaplan-

mış olan Muradiye Camii, çeşitli onarımlar geçirmiştir. 

Tabhaneli camiler olarak adlandırılan camiler grubun-

dandır. Harimin kuzeyinde, beş gözlü bir son cemaat 

yeri vardır. Son cemaat yerine açılan giriş kapısından, 
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bı, çinili mihraplar arasında en büyüklerden birisidir. 

Genişliği 3.65 metre, yüksekliği 6.35 metredir. Mihra-

bın tümü, Bursa'daki Yeşil Cami'deki kadar yoğun 

olmasa da, yine renkli sır ve sıraltı tekniği ile üretilmiş 

çinilerle kaplanmıştır. Mihrabın iki yanındaki duvarı 

kaplayan ve pencerelerin üstüne kadar yükselen 

çiniler, turkuaz üçgenlerle, firuze ve beyaz altıgenler-

den meydana gelir. Bunlar, zengin çeşitlilikte geomet-

rik ve bitkisel motiflerle bezenmiştir ve o dönemlerde 

yeni uygulanan sıraltı tekniğinin kullanıldığı ilk örnek-

lerdir.

Toplam 487 altıgen formlu çinilerdeki çiçek motiflerin-

de, erken Yuan ve Ming porselenlerinde görülen mavi 

ve beyaz renklerden esinlenilmiştir. Gerek motifler, 

gerekse kullanılan hamur incelendiğinde, çinilerin, 

Yeşil Cami'de (1427) çalışmış olan, büyük bir olasılıkla II. 

Murad ile birlikte, Şah Melek Paşa Camii'nin çinilerinin 

yapımı için Edirne'ye gelen Tebrizli ustaların elinden 

çıkmış oldukları düşünülmektedir.

Harimde dördü doğu ve batı, ikisi güney duvarının 

doğu ve batı ucunda olmak üzere toplam altı tane çini 

pano bulunmaktadır. Bu panolar üzerinde kenarlara 

denk gelen 86 tanesi yarım olmak üzere toplam 487 

tane altıgen formlu çini plakaya yer verilmiştir. 487 

tane altıgen çini plaka içerisinde 75 çeşit farklı desen 

işlenmiştir. Harimde bulunan altıgen formlu bitkisel 

bezemede teknik, sıraltıdır.

Mihrap, bir bütün olarak, gerek kompozisyon gerek 

renk kontrasları bakımından çok tatmin edici ve 

değişik bir tesir bırakmaktadır. Edirne mihrabında altı 

renk kullanılmış olmakla beraber, Bursa'da görülen 

altın yoktur. Caminin Bursa Yeşil Cami ve Türbesi 

mihraplarına benzeyen renkli sır ve mavi-beyaz 

tekniğinde islenmiş mihrabı çok başarılıdır. 

Renkli sır kısımlarda konturların Bursa ve İstanbul 

örneklerindeki gibi kırmızı olmaması, konturların 

siyahla belirlenmesi dikkati çekmektedir. Kırmızı 

macun ve sır üstü boyama yerine eflâtun renkli sır 

kullanıldığı görülür.

Mihrap yüzeyi üzerinde gerek bordürlerde, gerekse 

diğer kapalı alan süslemelerinde genellikle aynı teknik-

teki çiniler yan yana getirilmemeye çalışılmıştır. Mavi- 

beyaz bordürün yanına renkli sırlı bir bordür, renkli sırlı 

bordürün yanına da mavi-beyaz bir bordür getirilerek 

hareketli bir yüzey oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Bursa'daki Yeşil Camii ve Türbesi’ndeki çinili mihraplar-

la aradaki benzerlik bilhassa bordürlerde gözden 

kaçmayacak kadar açıktır. Fakat Bursa örneklerinde 

mavi-beyaz grubu olarak adlandırılan, sır altı tekniğin-

de yapılmış çiniler görülmez. Yapının Cuerda seca 

ismiyle adlandırılan renkli sır tekniğinde çiniler Timur 

devri çinileriyle büyük benzerlik gösterir. Bu teknik, 

karışık ve detaylı motiflerin kolayca işlenmesini sağlar. 

Bu nedenle birçok örnekte iki veya üç kat görünümü 

veren çok girift bezemeler yapılır.

İlk Osmanlı çinilerinin en zengin ve çeşitli örneklerini 

içinde toplayan Bursa'dan sonra Edirne'de 1436 tarihli 

Muradiye Camii çinileri farklı bir koleksiyon meydana 

getirmektedir.



bir kubbeyle örtülü orta mekâna girilmektedir. “Geçiş 

mekânı” veya “orta avlu” olarak da adlandırılan bu 

mekânın doğusunda ve batısında birer tabhane 

mekânı; güneyinde de ibadet mekânı yer almaktadır. 

Tüm mekânlar birer kubbeyle örtülmüştür. Geçiş 

mekânını örten kubbenin ortasında, bir aydınlatma 

feneri bulunmaktadır. Muradiye Camii, çini, kalem işi 

ve ahşap süslemeleriyle dikkati çekmektedir.

Muradiye Cami’nin mihrap ve namaz mekânı duvarları 

2.50 metreye kadar çinilerle bezenmiştir. Cami mihra-

     Yapının inşa kitabesi, kuzeyde yer alan mermer 

malzeme ile inşa edilmiş taçkapı üzerinde olup, inşaa-

tın II. Murad tarafından gerçekleştirildiği ve 839(1436) 

yılında tamamlandığı yazmaktadır. Sultan'ın adını 

taşıyan külliye, kentin kuzeydoğusunda, yüksek bir 

tepe üzerindedir. Yapının II. Sultan Murad tarafından 

Mevlevihane olarak yaptırıldığı ve sonra aynı hüküm-

dar tarafından semahane tahtaları kaldırılıp bir minber 

ve bir minare ilavesiyle cami haline getirildiği bilinmek-

le beraber kesin bir tarih yoktur. İnşa edildiği dönemde, 

bir cami, bir mektep, bir imaret ve bir tekkeden oluşan 

külliyenin, sadece camisi ve haziresi günümüze 

ulaşabilmiştir. Mektebin 1920'lerde ayakta olduğu; 

tekkesinin ise, 1935'ten sonra ortadan kalktığı 

bilinmektedir. 

Duvarların dış yüzeyi tamamen kesme taşlarla kaplan-

mış olan Muradiye Camii, çeşitli onarımlar geçirmiştir. 

Tabhaneli camiler olarak adlandırılan camiler grubun-

dandır. Harimin kuzeyinde, beş gözlü bir son cemaat 

yeri vardır. Son cemaat yerine açılan giriş kapısından, 

4 5GELENEKLİ SANATLAR GELENEKLİ SANATLAR
Songül ERGÜN songule@sakarya.edu.tr

Kaynakça:
Gönül ÖNEY, Türk Çini Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 
1976
Gönül ÖNEY,  İslam Mimarisinde Çini, Ada Yayınları, İzmir 
1987
Gönül ÖNEY, ”Mimari Süsleme”, Akdeniz'de İslam Sanatı 
Erken Osmanlı Sanatı Beylikler Mirası, Arkeoloji ve sanat 
yayınları, İstanbul 2000
Rıfat OSMAN, Edirne Evkaf-I İslamiyye Tarihi, Camiler Ve 
Mescitler, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1999
Şerare YETKİN, (1986), Anadolu’da Türk Çini Sanatının 
Gelişmesi, İÜEF Yayınları, İstanbul 1986

MAYIS     2021 MAYIS     2021

bı, çinili mihraplar arasında en büyüklerden birisidir. 

Genişliği 3.65 metre, yüksekliği 6.35 metredir. Mihra-

bın tümü, Bursa'daki Yeşil Cami'deki kadar yoğun 

olmasa da, yine renkli sır ve sıraltı tekniği ile üretilmiş 

çinilerle kaplanmıştır. Mihrabın iki yanındaki duvarı 

kaplayan ve pencerelerin üstüne kadar yükselen 

çiniler, turkuaz üçgenlerle, firuze ve beyaz altıgenler-

den meydana gelir. Bunlar, zengin çeşitlilikte geomet-

rik ve bitkisel motiflerle bezenmiştir ve o dönemlerde 

yeni uygulanan sıraltı tekniğinin kullanıldığı ilk örnek-

lerdir.

Toplam 487 altıgen formlu çinilerdeki çiçek motiflerin-

de, erken Yuan ve Ming porselenlerinde görülen mavi 

ve beyaz renklerden esinlenilmiştir. Gerek motifler, 

gerekse kullanılan hamur incelendiğinde, çinilerin, 

Yeşil Cami'de (1427) çalışmış olan, büyük bir olasılıkla II. 

Murad ile birlikte, Şah Melek Paşa Camii'nin çinilerinin 

yapımı için Edirne'ye gelen Tebrizli ustaların elinden 

çıkmış oldukları düşünülmektedir.

Harimde dördü doğu ve batı, ikisi güney duvarının 

doğu ve batı ucunda olmak üzere toplam altı tane çini 

pano bulunmaktadır. Bu panolar üzerinde kenarlara 

denk gelen 86 tanesi yarım olmak üzere toplam 487 

tane altıgen formlu çini plakaya yer verilmiştir. 487 

tane altıgen çini plaka içerisinde 75 çeşit farklı desen 

işlenmiştir. Harimde bulunan altıgen formlu bitkisel 

bezemede teknik, sıraltıdır.

Mihrap, bir bütün olarak, gerek kompozisyon gerek 

renk kontrasları bakımından çok tatmin edici ve 

değişik bir tesir bırakmaktadır. Edirne mihrabında altı 

renk kullanılmış olmakla beraber, Bursa'da görülen 

altın yoktur. Caminin Bursa Yeşil Cami ve Türbesi 

mihraplarına benzeyen renkli sır ve mavi-beyaz 

tekniğinde islenmiş mihrabı çok başarılıdır. 

Renkli sır kısımlarda konturların Bursa ve İstanbul 

örneklerindeki gibi kırmızı olmaması, konturların 

siyahla belirlenmesi dikkati çekmektedir. Kırmızı 

macun ve sır üstü boyama yerine eflâtun renkli sır 

kullanıldığı görülür.

Mihrap yüzeyi üzerinde gerek bordürlerde, gerekse 

diğer kapalı alan süslemelerinde genellikle aynı teknik-

teki çiniler yan yana getirilmemeye çalışılmıştır. Mavi- 

beyaz bordürün yanına renkli sırlı bir bordür, renkli sırlı 

bordürün yanına da mavi-beyaz bir bordür getirilerek 

hareketli bir yüzey oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Bursa'daki Yeşil Camii ve Türbesi’ndeki çinili mihraplar-

la aradaki benzerlik bilhassa bordürlerde gözden 

kaçmayacak kadar açıktır. Fakat Bursa örneklerinde 

mavi-beyaz grubu olarak adlandırılan, sır altı tekniğin-

de yapılmış çiniler görülmez. Yapının Cuerda seca 

ismiyle adlandırılan renkli sır tekniğinde çiniler Timur 

devri çinileriyle büyük benzerlik gösterir. Bu teknik, 

karışık ve detaylı motiflerin kolayca işlenmesini sağlar. 

Bu nedenle birçok örnekte iki veya üç kat görünümü 

veren çok girift bezemeler yapılır.

İlk Osmanlı çinilerinin en zengin ve çeşitli örneklerini 

içinde toplayan Bursa'dan sonra Edirne'de 1436 tarihli 

Muradiye Camii çinileri farklı bir koleksiyon meydana 

getirmektedir.



6 7ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA
Şenay Öksüz senaydoner@gmail.com

MAYIS     2021 MAYIS     2021

     “Auto” ve “opsis” sözcüklerinin birleşiminden 

oluşan ve “kendini (içini) görme” manasına gelen 

otopsi (Arapça ifadesiyle teşrîh), ölümlerin sebebini 

inceleyen, ölüm zamanı, ölen kimsenin kimliğinin 

tespiti ve ölümün intihar, cinayet, kaza veya doğal 

ölüm olup olmadığı gibi hususları açığa çıkarmaya 

yardımcı olan önemli bir tıbbî inceleme işlemidir. Bu 

yazının amacı, Osmanlılar’da otopsi uygulamalarının 

tarihsel gelişimine dair bilgi vermek ve mesele hakkın-

daki bazı olumsuz iddiaların gerçeği yansıtmadığını 

bilimsel araştırmalar ışığında ortaya koymaktır. 

“Ölünün Kemiğini Kırmak, Diri İken Kemiğini Kırmak 
Gibidir.”
(İbn Mâce, Cenâ’iz, 63)

Bilindiği gibi, ölünün bedeninin kutsal olduğuna dair 

inanç eskiçağlara kadar uzanmaktadır. Modern tıbbın 

babası olarak kabul edilen Hipokrat, geleneksel tedavi 

yerine akıl ve tecrübeye dayalı tıp anlayışını öne 

çıkarsa da, hastaların kobay olarak kullanılması ve 

kadavralara teşrîh (otopsi) yapılmasını reddetmiştir. 

Hipokrat’ın eserlerini İslâmî döneme aktaran Câlînûs 

(Galen) ise araştırmalarını maymun, domuz ve köpek 

gibi hayvanlar üzerinde gerçekleştirmiş, insan anato-

misi üzerine kaleme aldığı çalışmalarında bulunan 

eksik ve hatalı bazı cihetler daha sonra müslüman 

hekimler tarafından tashih ve ikmâl edilmiştir. Ebûbe-

kir er-Râzî ve İbn Sînâ, Galen’in görüşlerinin önemli bir 

kısmını tenkîd eden büyük İslâm âlimlerinin başında 

gelmektedirler. Her ne kadar ölülerin de diriler kadar 

saygın olduğu görüşü hâkim olsa da, bazı İslâm âlimle-

ri zarûrî durumlarda ve hususiyle anatomi ilminin 

gelişmesi için otopsi uygulamasının elzem olduğunu 

düşünmekte idiler. Nitekim İbn Sînâ’nın cerrahî müda-

haleler için anatomi bilgisinin sağlam olması gerektiği-

ne işaret etmesi ve bu mesele hakkındaki birçok 

ifadesi kendisinin de otopsi yapmış olabileceği ihtimâli-

ni akıllara getirmektedir. Diğer yandan, anestezi 

altında birçok başarılı müdahale gerçekleştirmiş olan 

müslüman cerrahlar sayesinde, cerrahî alanındaki 

önemli atılımların yine İslam ülkelerinde yaşandığı 

bilinmektedir. Batı’da Rönesans’ın ardından görülen 

ilerlemeye öncülük eden İslâm cerrahlarının Ortaçağ 

boyunca Avrupalılar’dan bu konuda ileride oldukları 

kaynakların ittifak ettiği bir husustur. 

 

Osmanlılar’da, XVII. yüzyıl hekimlerinden Emîr 

Çelebi’ye gelinceye kadar, anatomi üzerine kaleme 

alınan eserlerde, insan vücut yapısının bazı hayvanla-

rın yapısıyla mukayeseli olarak ele alındığı, yani klasik 

İslam tıp geleneğine bağlı kalındığı görülür. IV. 

Murad’ın hekimbaşısı (ser-etibbâ) Emîr Çelebi, Enmû-

cezü’t-tıb adlı eserinde bu yönteme cesurca karşı 

çıkarak, teşrîhin anatomi için mecbûrî bir yöntem 

olduğunu ve insan bedeninin ancak otopsi yapılarak 

doğru şekilde anlaşılabileceğini savunmuştur. Bunun 

için hayvanlardan olduğu kadar, savaşlarda ölenlerin 

cesetlerinden faydalanmak gerektiğini de söylemekte-

dir: 

“İlm-i teșrîh bir hoș ehlinden görmek lâzımdır deyu 
tamâm dikkat ile ilm-i teșrîhi göre. Belki kendi kütüb-
den mücerred takrîr ile kāni olmayub seferlerde 
ölen mevtâdan ve dahi ana göre hilkati insana 
müșâbih olan hayvanâttan. Hınzırın ve maymunun 
gerek a’sab ve gerek em’â ve gerek urûkı cümlesi 
insana müșâbihtir.” 

Arapça ve Farsça’nın yanında Latince de bilen 

Çelebi’nin bu eseri, eskiyi taklit etmenin menfî netîcele-

rinin görüldüğü, artık bu yolu takip etmenin yanlış 

olduğu ve ilim adamlarının şahsî tecrübelerini de 

katarak bilimsel gelişmelere katkı sağlamaları gerekti-

ği düşüncesinin dile getirilmeye başladığı bir dönemde 

yazılmış, kıymetli bir eserdir. Önceki dönemlere ait 

Osmanlı fetvâ kayıtlarına bakıldığında ise teşrîhin 

evvelâ hastalıklara cerrâhî müdahale noktasında 

uygulanabildiği, fıkhî açıdan insan cesedinden 

faydalanmaya müsaade edilmediği görülmektedir. 

Ancak bazı iddialara göre, müslüman tabiplerin 

önceden olduğu gibi Osmanlı döneminde de resimli 

eserlerden olduğu kadar, savaşlarda hayatını kaybe-

den gayrimüslimlerin ölüleri ve maymunlar üzerinde 

uygulamalı olarak teşrîh ilmini geliştirdikleri bilinmek-

tedir. 

Dr. Charles A. Bernard ve Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şâhâne’de Adlî Tıp Dersleri

XIX. asrın ilk çeyreğinde, modern tıbbın Osmanlı’da 

tanınmasını sağlayan hekim, tarihçi ve şair Şânîzâde 

Mehmed Ataullah’ın (ö.1826) Batı kaynaklarındaki 

anatomi şemalarından da iktibaslar yaparak kaleme 

aldığı ve padişaha sunduğu ayrıntılı eseri Mir’atü’l 

ebdân fî teşrîhi a’zâi’l insân, matbu ilk Türkçe anatomi 

kitabı olması bakımından önem arzetmektedir. 

Osmanlı’da modern tıbbın yerleşmesine büyük 

katkıda bulunan Ataullah Efendi, Avrupa’da neşredilen 

çok sayıda tıp eserini Türkçe’ye tercüme ederek, bu 

eserlerde gördüğü eksiklikler için yeni terimler üretmiş-

tir. İmparatorluğun en buhranlı dönemlerinden birine 

rastlayan saltanatı müddetince yoğun reformlarıyla 

dikkat çeken ve gayet isabetli bir şekilde “devleti ihyâ 

etmek üzere yüz yılda bir gelen müceddidlerden 

(ashâb-ı mie)” biri sayılan Sultan II. Mahmud 

(1808-1839) zamanında, Tıbhâne-i Âmire ile Cerrâhha-

ne-i Âmire kurulmuş, 1836’da ise “Mekteb-i Tıbbiye” 

adıyla bu iki okul birleştirilmiştir. Bu alandaki reform-

lar, esas olarak yeni kurulan orduya lazım olan cerrah-

ların yetiştirilmesi gayesini taşımaktaydı. Daha sonra 

Galatasaray’a nakledilerek “Mekteb-i Tıbbiye-i 

Adlîye-i Şâhâne” adını alan okulda adlî tıp dersleri 

vermeye başlayan ve Viyana’dan İstanbul’a getirtilen 

Dr. Charles Ambroise Bernard, buradaki öğrencilerine, 

Avrupa’da olduğu gibi kadavralar üzerinde uygulamalı 

olarak ders yapma arzusuyla ısrarlı girişimlerde bulun-

muş ve Sultan Abdülmecid, 1841 yılında Hristiyan 

ölüler üzerinde otopsiye müsaade eden bir ferman 

yayımlamıştır. Ayrıca kendisine asistanlık yapmak ve 

anatomi dersleri vermek üzere yine Viyana’dan Dr. S. 

Spitzer getirtilmiştir. Bu tarihten itibaren adlî tıp, 

“Tıbb-i Kanunî” ismiyle Mekteb-i Şâhâne’nin progra-

mında yer almış ve ilk otopsi uygulaması da “başına 

sırık düşerek ölen bir işçinin cesedine” uygulanmıştır. 

Sultan Abdülmecid’in fermanından da anlaşıldığı 

üzere, dinî kaygılar sebebiyle müslümanlara ait 

cesetler üzerinde otopsi uygulaması yapılamamıştır. 

Kadavra Temininde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm 

Arayışları 

“Velîsi olmayanın velîsi Sultan’dır.”

Otopsi derslerinin kadavra teminine bağlı olduğu dile 

getirildikten sonra yapılan taleplerin karşılanmasına 

yönelik olarak Çürüklük mezarlığında bulunan kimsesiz-

lerin ve esirlerin cesetlerinin kullanılması teklif edilmiştir. 

Ancak bu mezarlıktan ceset nakledileceğini haber alan 

ahali arasında dedikodular ve huzursuzluklar baş göster-

miş, bunun yerine Tersâne-i Âmire prangasında bulunan 

suçlular veya kürekçilerden helâk olanların meyyitlerine 

yönelinmiştir. Otopsinin öncelikli şartı, uygulama yapıla-

cak kişinin ölümünün tam olarak kesinleşmiş olması idi. 

Eğitimin yanı sıra, cinayetler ve hastalıkların tespiti 

konularında da otopsi yapılmasına cevaz verilmekteydi. 

İmparatorluğun son dönemlerinde azınlıklar meselesi 

sıkıntılı bir hal almış ve onların şüpheli ölümlerinden 

hükümetin sorumlu tutulması otopsi ameliyatlarının 

uygulanmasıyla izâle edilebilmiştir. Günümüzdeki 

uygulanış biçimiyle, yani üç boşluğun (kafa, göğüs ve 

karın boşluğu) açılmasıyla yapılan otopsi uygulaması, 

Osmanlı’da önemsiz farklılıklarla neredeyse aynı şekilde 

icra edilmiştir. Darp, zehirlenme, salgın hastalıklar ve 

cinayet gibi vakaları aydınlatarak adaletin hızlı bir 

şekilde tesis edilmesine büyük ölçüde yardımcı olan 

otopsi uygulamalarındaki ihmaller cezalandırılmış ve 

belirlenen resmî ve hukukî kaidelere uyulması noktasın-

da iktiza eden tedbirler alınarak uygulanmıştır.
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     “Auto” ve “opsis” sözcüklerinin birleşiminden 

oluşan ve “kendini (içini) görme” manasına gelen 

otopsi (Arapça ifadesiyle teşrîh), ölümlerin sebebini 

inceleyen, ölüm zamanı, ölen kimsenin kimliğinin 

tespiti ve ölümün intihar, cinayet, kaza veya doğal 

ölüm olup olmadığı gibi hususları açığa çıkarmaya 

yardımcı olan önemli bir tıbbî inceleme işlemidir. Bu 

yazının amacı, Osmanlılar’da otopsi uygulamalarının 

tarihsel gelişimine dair bilgi vermek ve mesele hakkın-

daki bazı olumsuz iddiaların gerçeği yansıtmadığını 

bilimsel araştırmalar ışığında ortaya koymaktır. 

“Ölünün Kemiğini Kırmak, Diri İken Kemiğini Kırmak 
Gibidir.”
(İbn Mâce, Cenâ’iz, 63)

Bilindiği gibi, ölünün bedeninin kutsal olduğuna dair 

inanç eskiçağlara kadar uzanmaktadır. Modern tıbbın 

babası olarak kabul edilen Hipokrat, geleneksel tedavi 

yerine akıl ve tecrübeye dayalı tıp anlayışını öne 

çıkarsa da, hastaların kobay olarak kullanılması ve 

kadavralara teşrîh (otopsi) yapılmasını reddetmiştir. 

Hipokrat’ın eserlerini İslâmî döneme aktaran Câlînûs 

(Galen) ise araştırmalarını maymun, domuz ve köpek 

gibi hayvanlar üzerinde gerçekleştirmiş, insan anato-

misi üzerine kaleme aldığı çalışmalarında bulunan 

eksik ve hatalı bazı cihetler daha sonra müslüman 

hekimler tarafından tashih ve ikmâl edilmiştir. Ebûbe-

kir er-Râzî ve İbn Sînâ, Galen’in görüşlerinin önemli bir 

kısmını tenkîd eden büyük İslâm âlimlerinin başında 

gelmektedirler. Her ne kadar ölülerin de diriler kadar 

saygın olduğu görüşü hâkim olsa da, bazı İslâm âlimle-

ri zarûrî durumlarda ve hususiyle anatomi ilminin 

gelişmesi için otopsi uygulamasının elzem olduğunu 

düşünmekte idiler. Nitekim İbn Sînâ’nın cerrahî müda-

haleler için anatomi bilgisinin sağlam olması gerektiği-

ne işaret etmesi ve bu mesele hakkındaki birçok 

ifadesi kendisinin de otopsi yapmış olabileceği ihtimâli-

ni akıllara getirmektedir. Diğer yandan, anestezi 

altında birçok başarılı müdahale gerçekleştirmiş olan 

müslüman cerrahlar sayesinde, cerrahî alanındaki 

önemli atılımların yine İslam ülkelerinde yaşandığı 

bilinmektedir. Batı’da Rönesans’ın ardından görülen 

ilerlemeye öncülük eden İslâm cerrahlarının Ortaçağ 

boyunca Avrupalılar’dan bu konuda ileride oldukları 

kaynakların ittifak ettiği bir husustur. 

 

Osmanlılar’da, XVII. yüzyıl hekimlerinden Emîr 

Çelebi’ye gelinceye kadar, anatomi üzerine kaleme 

alınan eserlerde, insan vücut yapısının bazı hayvanla-

rın yapısıyla mukayeseli olarak ele alındığı, yani klasik 

İslam tıp geleneğine bağlı kalındığı görülür. IV. 

Murad’ın hekimbaşısı (ser-etibbâ) Emîr Çelebi, Enmû-

cezü’t-tıb adlı eserinde bu yönteme cesurca karşı 

çıkarak, teşrîhin anatomi için mecbûrî bir yöntem 

olduğunu ve insan bedeninin ancak otopsi yapılarak 

doğru şekilde anlaşılabileceğini savunmuştur. Bunun 

için hayvanlardan olduğu kadar, savaşlarda ölenlerin 

cesetlerinden faydalanmak gerektiğini de söylemekte-

dir: 

“İlm-i teșrîh bir hoș ehlinden görmek lâzımdır deyu 
tamâm dikkat ile ilm-i teșrîhi göre. Belki kendi kütüb-
den mücerred takrîr ile kāni olmayub seferlerde 
ölen mevtâdan ve dahi ana göre hilkati insana 
müșâbih olan hayvanâttan. Hınzırın ve maymunun 
gerek a’sab ve gerek em’â ve gerek urûkı cümlesi 
insana müșâbihtir.” 

Arapça ve Farsça’nın yanında Latince de bilen 

Çelebi’nin bu eseri, eskiyi taklit etmenin menfî netîcele-

rinin görüldüğü, artık bu yolu takip etmenin yanlış 

olduğu ve ilim adamlarının şahsî tecrübelerini de 

katarak bilimsel gelişmelere katkı sağlamaları gerekti-

ği düşüncesinin dile getirilmeye başladığı bir dönemde 

yazılmış, kıymetli bir eserdir. Önceki dönemlere ait 

Osmanlı fetvâ kayıtlarına bakıldığında ise teşrîhin 

evvelâ hastalıklara cerrâhî müdahale noktasında 

uygulanabildiği, fıkhî açıdan insan cesedinden 

faydalanmaya müsaade edilmediği görülmektedir. 

Ancak bazı iddialara göre, müslüman tabiplerin 

önceden olduğu gibi Osmanlı döneminde de resimli 

eserlerden olduğu kadar, savaşlarda hayatını kaybe-

den gayrimüslimlerin ölüleri ve maymunlar üzerinde 

uygulamalı olarak teşrîh ilmini geliştirdikleri bilinmek-

tedir. 

Dr. Charles A. Bernard ve Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şâhâne’de Adlî Tıp Dersleri

XIX. asrın ilk çeyreğinde, modern tıbbın Osmanlı’da 

tanınmasını sağlayan hekim, tarihçi ve şair Şânîzâde 

Mehmed Ataullah’ın (ö.1826) Batı kaynaklarındaki 

anatomi şemalarından da iktibaslar yaparak kaleme 

aldığı ve padişaha sunduğu ayrıntılı eseri Mir’atü’l 

ebdân fî teşrîhi a’zâi’l insân, matbu ilk Türkçe anatomi 

kitabı olması bakımından önem arzetmektedir. 

Osmanlı’da modern tıbbın yerleşmesine büyük 

katkıda bulunan Ataullah Efendi, Avrupa’da neşredilen 

çok sayıda tıp eserini Türkçe’ye tercüme ederek, bu 

eserlerde gördüğü eksiklikler için yeni terimler üretmiş-

tir. İmparatorluğun en buhranlı dönemlerinden birine 

rastlayan saltanatı müddetince yoğun reformlarıyla 

dikkat çeken ve gayet isabetli bir şekilde “devleti ihyâ 

etmek üzere yüz yılda bir gelen müceddidlerden 

(ashâb-ı mie)” biri sayılan Sultan II. Mahmud 

(1808-1839) zamanında, Tıbhâne-i Âmire ile Cerrâhha-

ne-i Âmire kurulmuş, 1836’da ise “Mekteb-i Tıbbiye” 

adıyla bu iki okul birleştirilmiştir. Bu alandaki reform-

lar, esas olarak yeni kurulan orduya lazım olan cerrah-

ların yetiştirilmesi gayesini taşımaktaydı. Daha sonra 

Galatasaray’a nakledilerek “Mekteb-i Tıbbiye-i 

Adlîye-i Şâhâne” adını alan okulda adlî tıp dersleri 

vermeye başlayan ve Viyana’dan İstanbul’a getirtilen 

Dr. Charles Ambroise Bernard, buradaki öğrencilerine, 

Avrupa’da olduğu gibi kadavralar üzerinde uygulamalı 

olarak ders yapma arzusuyla ısrarlı girişimlerde bulun-

muş ve Sultan Abdülmecid, 1841 yılında Hristiyan 

ölüler üzerinde otopsiye müsaade eden bir ferman 

yayımlamıştır. Ayrıca kendisine asistanlık yapmak ve 

anatomi dersleri vermek üzere yine Viyana’dan Dr. S. 

Spitzer getirtilmiştir. Bu tarihten itibaren adlî tıp, 

“Tıbb-i Kanunî” ismiyle Mekteb-i Şâhâne’nin progra-

mında yer almış ve ilk otopsi uygulaması da “başına 

sırık düşerek ölen bir işçinin cesedine” uygulanmıştır. 

Sultan Abdülmecid’in fermanından da anlaşıldığı 

üzere, dinî kaygılar sebebiyle müslümanlara ait 

cesetler üzerinde otopsi uygulaması yapılamamıştır. 

Kadavra Temininde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm 

Arayışları 

“Velîsi olmayanın velîsi Sultan’dır.”

Otopsi derslerinin kadavra teminine bağlı olduğu dile 

getirildikten sonra yapılan taleplerin karşılanmasına 

yönelik olarak Çürüklük mezarlığında bulunan kimsesiz-

lerin ve esirlerin cesetlerinin kullanılması teklif edilmiştir. 

Ancak bu mezarlıktan ceset nakledileceğini haber alan 

ahali arasında dedikodular ve huzursuzluklar baş göster-

miş, bunun yerine Tersâne-i Âmire prangasında bulunan 

suçlular veya kürekçilerden helâk olanların meyyitlerine 

yönelinmiştir. Otopsinin öncelikli şartı, uygulama yapıla-

cak kişinin ölümünün tam olarak kesinleşmiş olması idi. 

Eğitimin yanı sıra, cinayetler ve hastalıkların tespiti 

konularında da otopsi yapılmasına cevaz verilmekteydi. 

İmparatorluğun son dönemlerinde azınlıklar meselesi 

sıkıntılı bir hal almış ve onların şüpheli ölümlerinden 

hükümetin sorumlu tutulması otopsi ameliyatlarının 

uygulanmasıyla izâle edilebilmiştir. Günümüzdeki 

uygulanış biçimiyle, yani üç boşluğun (kafa, göğüs ve 

karın boşluğu) açılmasıyla yapılan otopsi uygulaması, 

Osmanlı’da önemsiz farklılıklarla neredeyse aynı şekilde 

icra edilmiştir. Darp, zehirlenme, salgın hastalıklar ve 

cinayet gibi vakaları aydınlatarak adaletin hızlı bir 

şekilde tesis edilmesine büyük ölçüde yardımcı olan 

otopsi uygulamalarındaki ihmaller cezalandırılmış ve 

belirlenen resmî ve hukukî kaidelere uyulması noktasın-

da iktiza eden tedbirler alınarak uygulanmıştır.
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       Zor zamanda, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı olan 
Aliya İzzetbegoviç yaptığı çalışmalar, çileli yaşantısının 
neticesinde ortaya koyduğu başucu eserler, varoluşsal 
problematiklerimize ürettiği felsefi çözümler ve 20. 
yüzyılda, Batı’da, ülkesinin savaş anında ortaya koydu-
ğu tavır ile Batı İslâm’ının soluğu olmuş, “Bilge Kral” 
olarak karşımıza çıkmıştır.

Aliya İzzetbegoviç 25 yaşına geldiğinde İslamcılık 
suçlamasıyla 5 yıl hapse mahkum edilmiş, cezasının 
ardından Hukuk fakültesini bitirmiş ve 25 yıl boyunca 
avukatlık yapmıştır. 

1970 yılında yazdığı “İslam Manifestosu” adlı eser 
yüzünden 1983 yılında 12 Müslüman aydınla birlikte 
tutuklanmış, 14 yıl hüküm giyen Bilge Kral 1989 
yılında yönetim tarafından affedilerek serbest bırakıl-
mıştır.

Sırpların Bosna Hersek’e saldırması sırasında Aliya 
İzzetbegoviç Bosna’lı mücahitlere liderlik yapmıştır. 

“Kadir-i Mutlak olan Allah’a yemin ederim ki: Köle 
Olmayacağız” 1 diyerek her zeminde halkını savunmuş, 
onların ümitlerinin kırılmasının önüne geçmiş, onlara 
önderlik yapmış, Bosna’nın adeta yeniden doğmasını 
sağlamıştır.

Aliya İzzetbegoviç'in cezaevinde geçirdiği yıllar, sağlık 
problemlerinin artmasına yol açmış 1925 yılında 
Bosanski Samac ilinde başladığı hayata 19 Ekim 2003 
tarihinde Saraybosna’da gözlerini yummuştur.

“Hayatın anlamını kaybetmișsem ölmeliyim.” 2

Özgürlüğe Kaçışım Aliya’nın hapishanede geçirdiği 
2000 günde yazdığı notlardan oluşmaktadır. “Önce 
her türden varlık hakkında sessiz tartıșmalar yaptım; 
okuduğum kitaplar ve dıșarıda vuku bulan hadiseler 
hakkında yorumlar da bulundum. Ardından notlar 
almaya bașladım. Netice de teknisyenlerin A5 olarak 
adlandırdıkları ebatta 13 deftercik ortaya çıktı” 3

Kitabın bölümleri sırasıyla şu şekildedir:
-Hayat, İnsanlar ve Özgürlük
-Din ve Ahlak
-Siyaset
Doğu ve Batı Arasında İslam’a Haşiye

-Komünizm ve Nazizm: Unutulmaması Gereken bazı 
Gerçekler

-İslâm hakkında Düşünceler: Tarihe ve Diğer Şeylere 
Dair Gözlemler

-Çocuklarımın Mektuplarından Seçmeler

Aliya İzzetbegoviç’in özgürlüğe kaçışı hapishane günle-
rinin devam ettiği zamandaki zihnî ve fikrî kaçışı ifade 
eder. Hatta Aliya imkânı olsa bunu değil bedensel, 
maddi kaçışı tercih edeceğini söyler. Bu mümkün 
olmadığı için yapılacak tek şey düşüncenin özgürlüğü-
dür. 

Eser aracılığı ile Aliya İzzetbegoviç’in hapishane hayatı 
boyunca okuduğu kitaplardan, düşüncelerden haber-
dar oluyorsunuz. Düşünce tarihindeki bildik-bilmedik 
birçok düşünürden iktibasları görüyorsunuz. Hayatın 

her alanına işaret eden, farklı konular yer alıyor 
kitapta: İnsan, özgürlük, din, ahlak, sanat, edebiyat vs.
Kitabı herhangi bir bölümünün herhangi bir sayfasın-
dan da okumaya başlasanız sizi düşünmeye, birçok 
temel insani meseleyi anlamaya sevk ediyor. Hapisha-
nede beş yıl boyunca yapılan okumalardan süzülen en 
önemli iktibaslar. Son bölüm ise Aliya’nın çocukların-
dan gelen mektuplardan oluşuyor. 

“Özgürlüğe Kaçıșım” Aliya İzzetbegoviç’e hapishane 
yıllarını meyus bir biçimde geçirmek yerine dolu dolu 

geçirmiş olmanın mükâfatıdır. Belirli bir olay örgüsü 
olmasa da her iktibas insanı yeni düşünce yolculukları-
na çıkarabiliyor. İnsanın okuma esnasında oto didaktik 
bir hale bürünmesine imkân tanıyor.

Notlardan Notlar

Izdıraptan sakınılamaz, ama fikirlerle tamamlanabi-
lir. Yașayan her șey acı çeker. Fakat sadece insanlar 
ızdıraba fikir giydirirler. Fark budur. Sy: 12

Ancak hayata katlanabilenler, ölüme katlanabilirler. 
Çünkü hayat, ölümden daha zor ve daha tehlikelidir. 
Sy: 13

Karanlığa alıșmıș olan köstebekler ıșığa müsamaha 
göstermezler. Onlara göre karanlık normal bir durum-
dur, ıșık ise gayritabii ve tahammül edilemez bir 
șeydir. Bazı insanlar onlara benzer. Karanlığa alıșmıș-
lardır, ıșıktan hoșlanmazlar. Sy: 18

Aklım tereddüt etmeyi ve hayrete düșmeyi sürdürü-
yor, ama kalbim daima sağlam bir șekilde inanç 
tarafında yer almıș durumda. Hakikî mutluluk 
anlarım, kalbimin ve aklımın uyum içinde olduğu 
zamanlardı. Sy: 32

Bașa bela aramak, bu cesaret değil, deliliktir. Cesaret, 
insanın kaçınılmaz belalarla metanetle baș etmeye 
hazır olması demektir. Sy: 45

Kötülüklerin ortadan kaldırılabilmesi için ilk șart 

onların kötülük olduğunun kavranmasıdır. Sy: 47

Kızılderili Siyu Yerlilerinin Bir Duası

İzin ver keremli ellerime
Yarattığın șeylere dokunsun
Sesini duymam için kulaklarımı keskinleștir
Kavrayabilmem için hikmet ver bana
Her yaprağa her tașa gizemli bir șekilde yerleștirdiğin 
öğretini
Kuvvet istiyorum, fakat kardeșlerimi ezmek için değil
Sadece en kötü düșmanımı -kendimi- yenmek için
Tanrım, değiștiremeyeceğim șeylere dayanmak için 
bana güç ver
Değiștirebileceğim șeyleri değiștirmek için de cesaret
Bir de ikisini tefrik etmek için hikmet. Sy: 59

Diktatörlük günahı yasaklasa bile ahlâksızdır, demok-
rasi ona izin verse bile ahlâklıdır.
Ahlâkîlik özgürlükten ayrılamaz. Ancak hür fiil ahlâkî 
fiildir. Sy: 78

Ancak ve ancak kendimize ait bir düșünce sahibi 
olabiliyorsak düșünceyi ifade hakkının bir anlamı 
olabilir. Sy: 113

Ben olsam, Müslüman Doğu'daki tüm mekteplere 
"eleștirel düșünme" dersleri koyardım. Batı'nın aksine 
Doğu bu acımasız mektepten geçmemiștir ve birçok 
zaafın kaynağı budur. Sy: 130

Putları reddet, idealleri koru! Sy:132

İslam bir terkiptir, sentezdir; insani olan her șeye 
damgasını vuran iki kutup arasındaki "üçüncü 
yol"dur. Sy: 167

Adalet burada ve șimdi olmalı! Sy: 184

Bilim veya din değil, bilim ve din; iște İslam bu. Sy: 
247

Bașkaları tarafından yazılan tarihimiz hakkında 
dikkatli olmalıyız. Cezayirli yazar Abdülkadir mehded 
șöyle der: Bir halk kendi tarihini kendisi yazmazsa 
bașkaları onu kendi açılarından onlar adına yazacak-
tır. Sy: 314

Șunu unutmamalıyız: Hz. Muhammed putperestlere karșı 
savaștı, ama onlarla anlașma da yaptı. Sy: 322

Kaynakça
İzzetbegoviç, A. (Çev: Hasan Tuncay Başoğlu), Özgürlüğe Kaçışım, 

Klasik Yayınları, İstanbul,  2015.

İzzetbegoviç, A. (Çev: Rahman Ademi), Köle Olmayacağız , Fide 

Yayınları, İstanbul, 2018.

Dipnotlar
1-İzzetbegoviç, A. , Köle Olmayacağız, sy: 45

 2-İzzetbegoviç, A. , Özgürlüğe Kaçışım, sy: 1

 3-İzzetbegoviç, A. , Özgürlüğe Kaçışım, sy: XIII
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       Zor zamanda, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı olan 
Aliya İzzetbegoviç yaptığı çalışmalar, çileli yaşantısının 
neticesinde ortaya koyduğu başucu eserler, varoluşsal 
problematiklerimize ürettiği felsefi çözümler ve 20. 
yüzyılda, Batı’da, ülkesinin savaş anında ortaya koydu-
ğu tavır ile Batı İslâm’ının soluğu olmuş, “Bilge Kral” 
olarak karşımıza çıkmıştır.

Aliya İzzetbegoviç 25 yaşına geldiğinde İslamcılık 
suçlamasıyla 5 yıl hapse mahkum edilmiş, cezasının 
ardından Hukuk fakültesini bitirmiş ve 25 yıl boyunca 
avukatlık yapmıştır. 

1970 yılında yazdığı “İslam Manifestosu” adlı eser 
yüzünden 1983 yılında 12 Müslüman aydınla birlikte 
tutuklanmış, 14 yıl hüküm giyen Bilge Kral 1989 
yılında yönetim tarafından affedilerek serbest bırakıl-
mıştır.

Sırpların Bosna Hersek’e saldırması sırasında Aliya 
İzzetbegoviç Bosna’lı mücahitlere liderlik yapmıştır. 

“Kadir-i Mutlak olan Allah’a yemin ederim ki: Köle 
Olmayacağız” 1 diyerek her zeminde halkını savunmuş, 
onların ümitlerinin kırılmasının önüne geçmiş, onlara 
önderlik yapmış, Bosna’nın adeta yeniden doğmasını 
sağlamıştır.

Aliya İzzetbegoviç'in cezaevinde geçirdiği yıllar, sağlık 
problemlerinin artmasına yol açmış 1925 yılında 
Bosanski Samac ilinde başladığı hayata 19 Ekim 2003 
tarihinde Saraybosna’da gözlerini yummuştur.

“Hayatın anlamını kaybetmișsem ölmeliyim.” 2

Özgürlüğe Kaçışım Aliya’nın hapishanede geçirdiği 
2000 günde yazdığı notlardan oluşmaktadır. “Önce 
her türden varlık hakkında sessiz tartıșmalar yaptım; 
okuduğum kitaplar ve dıșarıda vuku bulan hadiseler 
hakkında yorumlar da bulundum. Ardından notlar 
almaya bașladım. Netice de teknisyenlerin A5 olarak 
adlandırdıkları ebatta 13 deftercik ortaya çıktı” 3

Kitabın bölümleri sırasıyla şu şekildedir:
-Hayat, İnsanlar ve Özgürlük
-Din ve Ahlak
-Siyaset
Doğu ve Batı Arasında İslam’a Haşiye

-Komünizm ve Nazizm: Unutulmaması Gereken bazı 
Gerçekler

-İslâm hakkında Düşünceler: Tarihe ve Diğer Şeylere 
Dair Gözlemler

-Çocuklarımın Mektuplarından Seçmeler

Aliya İzzetbegoviç’in özgürlüğe kaçışı hapishane günle-
rinin devam ettiği zamandaki zihnî ve fikrî kaçışı ifade 
eder. Hatta Aliya imkânı olsa bunu değil bedensel, 
maddi kaçışı tercih edeceğini söyler. Bu mümkün 
olmadığı için yapılacak tek şey düşüncenin özgürlüğü-
dür. 

Eser aracılığı ile Aliya İzzetbegoviç’in hapishane hayatı 
boyunca okuduğu kitaplardan, düşüncelerden haber-
dar oluyorsunuz. Düşünce tarihindeki bildik-bilmedik 
birçok düşünürden iktibasları görüyorsunuz. Hayatın 

her alanına işaret eden, farklı konular yer alıyor 
kitapta: İnsan, özgürlük, din, ahlak, sanat, edebiyat vs.
Kitabı herhangi bir bölümünün herhangi bir sayfasın-
dan da okumaya başlasanız sizi düşünmeye, birçok 
temel insani meseleyi anlamaya sevk ediyor. Hapisha-
nede beş yıl boyunca yapılan okumalardan süzülen en 
önemli iktibaslar. Son bölüm ise Aliya’nın çocukların-
dan gelen mektuplardan oluşuyor. 

“Özgürlüğe Kaçıșım” Aliya İzzetbegoviç’e hapishane 
yıllarını meyus bir biçimde geçirmek yerine dolu dolu 

geçirmiş olmanın mükâfatıdır. Belirli bir olay örgüsü 
olmasa da her iktibas insanı yeni düşünce yolculukları-
na çıkarabiliyor. İnsanın okuma esnasında oto didaktik 
bir hale bürünmesine imkân tanıyor.

Notlardan Notlar

Izdıraptan sakınılamaz, ama fikirlerle tamamlanabi-
lir. Yașayan her șey acı çeker. Fakat sadece insanlar 
ızdıraba fikir giydirirler. Fark budur. Sy: 12

Ancak hayata katlanabilenler, ölüme katlanabilirler. 
Çünkü hayat, ölümden daha zor ve daha tehlikelidir. 
Sy: 13

Karanlığa alıșmıș olan köstebekler ıșığa müsamaha 
göstermezler. Onlara göre karanlık normal bir durum-
dur, ıșık ise gayritabii ve tahammül edilemez bir 
șeydir. Bazı insanlar onlara benzer. Karanlığa alıșmıș-
lardır, ıșıktan hoșlanmazlar. Sy: 18

Aklım tereddüt etmeyi ve hayrete düșmeyi sürdürü-
yor, ama kalbim daima sağlam bir șekilde inanç 
tarafında yer almıș durumda. Hakikî mutluluk 
anlarım, kalbimin ve aklımın uyum içinde olduğu 
zamanlardı. Sy: 32

Bașa bela aramak, bu cesaret değil, deliliktir. Cesaret, 
insanın kaçınılmaz belalarla metanetle baș etmeye 
hazır olması demektir. Sy: 45

Kötülüklerin ortadan kaldırılabilmesi için ilk șart 

onların kötülük olduğunun kavranmasıdır. Sy: 47

Kızılderili Siyu Yerlilerinin Bir Duası

İzin ver keremli ellerime
Yarattığın șeylere dokunsun
Sesini duymam için kulaklarımı keskinleștir
Kavrayabilmem için hikmet ver bana
Her yaprağa her tașa gizemli bir șekilde yerleștirdiğin 
öğretini
Kuvvet istiyorum, fakat kardeșlerimi ezmek için değil
Sadece en kötü düșmanımı -kendimi- yenmek için
Tanrım, değiștiremeyeceğim șeylere dayanmak için 
bana güç ver
Değiștirebileceğim șeyleri değiștirmek için de cesaret
Bir de ikisini tefrik etmek için hikmet. Sy: 59

Diktatörlük günahı yasaklasa bile ahlâksızdır, demok-
rasi ona izin verse bile ahlâklıdır.
Ahlâkîlik özgürlükten ayrılamaz. Ancak hür fiil ahlâkî 
fiildir. Sy: 78

Ancak ve ancak kendimize ait bir düșünce sahibi 
olabiliyorsak düșünceyi ifade hakkının bir anlamı 
olabilir. Sy: 113

Ben olsam, Müslüman Doğu'daki tüm mekteplere 
"eleștirel düșünme" dersleri koyardım. Batı'nın aksine 
Doğu bu acımasız mektepten geçmemiștir ve birçok 
zaafın kaynağı budur. Sy: 130

Putları reddet, idealleri koru! Sy:132

İslam bir terkiptir, sentezdir; insani olan her șeye 
damgasını vuran iki kutup arasındaki "üçüncü 
yol"dur. Sy: 167

Adalet burada ve șimdi olmalı! Sy: 184

Bilim veya din değil, bilim ve din; iște İslam bu. Sy: 
247

Bașkaları tarafından yazılan tarihimiz hakkında 
dikkatli olmalıyız. Cezayirli yazar Abdülkadir mehded 
șöyle der: Bir halk kendi tarihini kendisi yazmazsa 
bașkaları onu kendi açılarından onlar adına yazacak-
tır. Sy: 314

Șunu unutmamalıyız: Hz. Muhammed putperestlere karșı 
savaștı, ama onlarla anlașma da yaptı. Sy: 322

Kaynakça
İzzetbegoviç, A. (Çev: Hasan Tuncay Başoğlu), Özgürlüğe Kaçışım, 

Klasik Yayınları, İstanbul,  2015.

İzzetbegoviç, A. (Çev: Rahman Ademi), Köle Olmayacağız , Fide 

Yayınları, İstanbul, 2018.

Dipnotlar
1-İzzetbegoviç, A. , Köle Olmayacağız, sy: 45

 2-İzzetbegoviç, A. , Özgürlüğe Kaçışım, sy: 1

 3-İzzetbegoviç, A. , Özgürlüğe Kaçışım, sy: XIII



olan kısımda yapmış olduğumuz çalışmalar şehre, ülkeye 

ve dünyaya katkı sunmak durumunda. Üniversitenin 

temel rolleri arasında bunu 3 sacayağına ayırıyoruz. 

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet. 

Eğitim-öğretim anlayışımız şehrin ve ülkenin ihtiyaç 

duyduğu nitelikli insanları “iş deneyimine sahip ve en 

güncel müfredatla donatılmış” olarak yetiştirme 

temeline dayanıyor. Ar-Ge, üniversitenin olmazsa olmaz-

ları arasındadır. Bizim Ar-Ge konusundaki misyonumuz 

da şu; “üretime dönecek çözüm odaklı Ar-Ge”. Yapmış 

olduğumuz çalışmalar, yüksek lisans ve doktora tezleri 

bir soruna çözüm olsun istiyoruz.  Raflarda tozlanan tez 

olmaktan öte sahayı yansıtan bir tez, sahadaki soruna 

çözüm üreten bir tez olmasını istiyoruz. Bu şekilde 

yapılan tezler sahaya daha kolay uygulanıyor. Üniversite-

nin bir diğer rolü de topluma hizmettir. Yaptığımız 

çalışmalar ve geliştirdiğimiz iş birlikleri ile Türkiye genelin-

de birçok “insana doğrudan dokunabilme” çabasında-

yız. Akademisyenlerin sadece sanayi ve iş dünyasında 

değil, sosyal alanlarda da sahada olması gerekiyor. 

ticarete kadar çeşitli kamu kurumlarının ve birçok 

işletmenin teknik ve sosyal birimlerinde sadece pandemi-

nin etkisiyle eğitimin uzaktan yapıldığı 2020-2021 Akade-

mik Yılı’nda bile 5 bin öğrencimiz vardı. Bu doğrultuda 

öğrenci hem uygulamaya gitmiş oluyor, hem tecrübe 

kazanmış oluyor, hem de sahayı tanımış oluyor. Üniversi-

telerin temel amacı topluma yarar sağlayacak donanım-

da bireyler yetiştirmektir. +1 Uygulamalı Eğitim Modeli 

ile öğrencilerimiz daha okullarını bitirmeden gerçek 

manada bir tecrübeye sahip olmuş oluyor. Bu çok kıymet-

li bir şey.  

İş dünyasının istediği nitelikli ve tecrübeli insanlar +1 

uygulaması sayesinde yetişiyor öyleyse.

Kesinlikle öyle. Bakınız, İş dünyası ne diyor; nitelikli insan 

bulamıyoruz. Nitelikli insan bulursak işimizi geliştirecek 

ve kapasitemizi büyüteceğiz diyorlar. Biz de diyoruz ki 

gelin, o zaman bu insanları birlikte yetiştirelim, bu 

öğrenciler nitelikli insan olarak mezun olsunlar. Ki öyle de 

oluyor. Birçok öğrencimiz şu anda bu uygulama sayesin-

de kendi işini kuruyor ya da farklı işletmelerde iş imkânı-

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Mehmet Sarıbıyık hoca ile Haziran ayında gerçekleşe-

cek üniversite sınavları öncesinde sohbet ettik. Sohbeti-

mizin en sonunda konuştuğumuz fakat burada öncelikli 

olarak aktarmak istediğimiz, Mehmet hocanın üniversite-

ye aday öğrenciler için tercih dönemlerinde dikkate 

alacakları bir ikaz ve tavsiyesi ile yazımıza başlayalım. 

“Sevgili öğrenciler, hatır-gönle binaen üniversite ve bölüm 

seçmekten ziyade kendinizi mutlu edecek, gelecekte 

çalıştığınız zaman mutlu olabileceğiniz bir tercih yapın. 

Bu genelde söylenir ancak kimi zaman göz ardı edilir. 

Neye ilgi duyuyorsanız onun peşinden gidin. Hayalleriniz-

den taviz vermeyin. Sevdiğiniz bölümde ve sevdiğiniz 

şehirde okuyun ve mezun olduktan sonra da sevdiğiniz 

işi yapın.”

RÖPORTAJ Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık 

Kıymetli hocam, Sakarya Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi’nin misyonu nedir?

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Misyon Farklılaşması 

ve İhtisaslaşma Projesi ile beraber 39 üniversite; Araştır-

ma ve Aday Araştırma Üniversiteleri, Bölgesel Kalkınma 

Odaklı İhtisaslaşma Programındaki Üniversiteler, Tema-

tik Üniversiteler ile Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversite-

ler gibi bir takım farklı kategorilere ayrıldı. Bu doğrultuda 

Türkiye’de iki üniversite mesleki uygulama alanında 

yetkin ve etkin üniversite olarak belirlendi.  Bunlardan bir 

tanesi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, bir 

diğeri de Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Bu iki 

üniversitede sahanın tam ihtiyacı olan nitelikli insanlar 

yetiştirmek üzere uygulamalı eğitim vermeyi misyon 

edinerek eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bilgiyi artık 

her yerde elde edebiliyorsunuz, bilgiye ulaşmak çok kolay. 

Fakat bilginin uygulamaya dönüşmesi, orada kendine yer 

bulması daha kıymetli. Biz “bilgiyi beceriyle bütünleștiri-

yoruz”. Onun için birimlerimizin tüm bölümlerinde “+1 

Uygulamalı Eğitim Modeli” diye adlandırdığımız, bir 

dönem öğrencinin tam zamanlı olarak iş dünyasında 

eğitim almasını sağladığımız bir uygulamamız var. Bu da 

şu anlama geliyor; öğrenciler uygulamayı gerçek hayatın 

içinde, iş dünyasında gerçekleştiriyor. Basından bankacılı-

ğa, sağlıktan spora, teknolojiden tarıma, turizmden 

na sahip oluyor. Kısa süre içerisinde çalıştıkları işletmeler-

de, fabrikalarda yönetici pozisyonuna yükseliyorlar. 

Bunun örneğini sahada görüyoruz. 25-26 yaşında müdür 

olan ve altında mühendisler çalışan +1 mezunlarımız var.

Sahadaki Soruna Çözüm Üreten Bir Akademi 

Bir ülkenin gelişmesi için nitelikli ürün üretmeniz ve 

nitelikli pazarlama yapmanız lazım. Gelişmişliğin yolu 

buradan geçiyor. Eğitimli insanlarla nitelikli üretimi 

gerçekleştirebilirseniz ve bunu da iyi bir şekilde satabilir-

seniz ülke kazanır ve gelişir. Nitelikli üretim yapabilmeniz 

için öncelikle nitelikli bir Ar-Ge’nin ve nitelikli bir 

tasarımın yapılması lazım. Bu Ar-Ge’yi yapacak olan esas 

insanlar akademisyenler. Ya da yeni yeni yaygınlaşan 

firmaların Ar-Ge birimleridir. Nitelikli Ar-Ge, nitelikli 

tasarım, nitelikli üretim, nitelikli pazarlama, bunların 
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öğretimin bir döneminin iş yerlerinde yapılmasını ön gören 
Meslek Yüksekokulları için 3+1, Fakülteler içinse 7+1 Eğitim 
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sosyal ve kültürel alanlarda yapılmakta olan birçok projeye 
danışmanlık yaptı.

Birçok bilimsel çalışma, teknik ve sosyal alanlarda projeler 
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olan kısımda yapmış olduğumuz çalışmalar şehre, ülkeye 

ve dünyaya katkı sunmak durumunda. Üniversitenin 

temel rolleri arasında bunu 3 sacayağına ayırıyoruz. 

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet. 

Eğitim-öğretim anlayışımız şehrin ve ülkenin ihtiyaç 

duyduğu nitelikli insanları “iş deneyimine sahip ve en 

güncel müfredatla donatılmış” olarak yetiştirme 

temeline dayanıyor. Ar-Ge, üniversitenin olmazsa olmaz-

ları arasındadır. Bizim Ar-Ge konusundaki misyonumuz 

da şu; “üretime dönecek çözüm odaklı Ar-Ge”. Yapmış 

olduğumuz çalışmalar, yüksek lisans ve doktora tezleri 

bir soruna çözüm olsun istiyoruz.  Raflarda tozlanan tez 

olmaktan öte sahayı yansıtan bir tez, sahadaki soruna 

çözüm üreten bir tez olmasını istiyoruz. Bu şekilde 

yapılan tezler sahaya daha kolay uygulanıyor. Üniversite-

nin bir diğer rolü de topluma hizmettir. Yaptığımız 

çalışmalar ve geliştirdiğimiz iş birlikleri ile Türkiye genelin-

de birçok “insana doğrudan dokunabilme” çabasında-

yız. Akademisyenlerin sadece sanayi ve iş dünyasında 

değil, sosyal alanlarda da sahada olması gerekiyor. 

ticarete kadar çeşitli kamu kurumlarının ve birçok 

işletmenin teknik ve sosyal birimlerinde sadece pandemi-

nin etkisiyle eğitimin uzaktan yapıldığı 2020-2021 Akade-

mik Yılı’nda bile 5 bin öğrencimiz vardı. Bu doğrultuda 

öğrenci hem uygulamaya gitmiş oluyor, hem tecrübe 

kazanmış oluyor, hem de sahayı tanımış oluyor. Üniversi-

telerin temel amacı topluma yarar sağlayacak donanım-

da bireyler yetiştirmektir. +1 Uygulamalı Eğitim Modeli 

ile öğrencilerimiz daha okullarını bitirmeden gerçek 

manada bir tecrübeye sahip olmuş oluyor. Bu çok kıymet-

li bir şey.  

İş dünyasının istediği nitelikli ve tecrübeli insanlar +1 

uygulaması sayesinde yetişiyor öyleyse.

Kesinlikle öyle. Bakınız, İş dünyası ne diyor; nitelikli insan 

bulamıyoruz. Nitelikli insan bulursak işimizi geliştirecek 

ve kapasitemizi büyüteceğiz diyorlar. Biz de diyoruz ki 

gelin, o zaman bu insanları birlikte yetiştirelim, bu 

öğrenciler nitelikli insan olarak mezun olsunlar. Ki öyle de 

oluyor. Birçok öğrencimiz şu anda bu uygulama sayesin-

de kendi işini kuruyor ya da farklı işletmelerde iş imkânı-

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Mehmet Sarıbıyık hoca ile Haziran ayında gerçekleşe-

cek üniversite sınavları öncesinde sohbet ettik. Sohbeti-

mizin en sonunda konuştuğumuz fakat burada öncelikli 

olarak aktarmak istediğimiz, Mehmet hocanın üniversite-

ye aday öğrenciler için tercih dönemlerinde dikkate 

alacakları bir ikaz ve tavsiyesi ile yazımıza başlayalım. 

“Sevgili öğrenciler, hatır-gönle binaen üniversite ve bölüm 

seçmekten ziyade kendinizi mutlu edecek, gelecekte 

çalıştığınız zaman mutlu olabileceğiniz bir tercih yapın. 

Bu genelde söylenir ancak kimi zaman göz ardı edilir. 

Neye ilgi duyuyorsanız onun peşinden gidin. Hayalleriniz-

den taviz vermeyin. Sevdiğiniz bölümde ve sevdiğiniz 

şehirde okuyun ve mezun olduktan sonra da sevdiğiniz 

işi yapın.”

RÖPORTAJ Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık 
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yetiştirmek üzere uygulamalı eğitim vermeyi misyon 
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na sahip oluyor. Kısa süre içerisinde çalıştıkları işletmeler-

de, fabrikalarda yönetici pozisyonuna yükseliyorlar. 

Bunun örneğini sahada görüyoruz. 25-26 yaşında müdür 

olan ve altında mühendisler çalışan +1 mezunlarımız var.
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Kitleleri, genç kuşakları popüler kültür mecralarıyla 
uyuşturan bu barbar hegemonyaya “dur!” diyecek 
bizleriz sadece; her hâl ve şartta hakikatin izini sürerek 
insanlığın insanca yaşayacağı bir medeniyet fikrini 
insanlığa armağan edecek öncü kuşaklar yetiştirmek 
için çırpınan Müslümanlar.

Çağı iyi tanıyacak, sonra da çağı tanımadığını ilan 
edecek ümmîleşmiş / çağrısı çağını kuracak fikir, oluş 
ve varoluş çilesi çeken, bu dünyada yaşayan ama bu 
dünyayı yaşamayan çağımızın “şafak yağmurları” 
öncü kuşaklar.

Özetle: Ben zihnî, kültürel, ahlâkî bakımdan dekadan-
sın (tefessühün, çürümenin) cirit attığı sosyal medya 
çöplüğüne gömülerek yeni Gazâlî, yeni Sinan, yeni Itrî, 
yeni İbn Arabî karakteri yetiştiremem!

Olacak iş değil bu!

Oysa biz, yeni Gazâlî, İbn Sina, el Cezerî, Sinan, Itrî 
karakterleri yetiştirebildiğimiz zaman hem umut 
olabiliriz hem de umut sunabiliriz insanlığa....

Dijital dünyanın dilini, doğasını ve felsefesini kavraya-
mayanlar ne kadar farklı içerikler üretirlerse üretsinler 
dijital dünyanın kölesi olmaktan kurtulamazlar. Form, 
normunu dayatır çünkü.

Meselenin püf noktası burasıdır. Form normunu 
dayatır: Popüler kültürle, sosyal medya mecralarıyla 
bir medeniyet inşa edilemez!

Popüler kültürle, sosyal medya mecralarında işim yok 
benim, benim kütüphaneden çıkmamam lazım.

Dünyayı değiştirenler insanlar, kütüphaneden çıkma-
yan, kütüphaneyi yurt belleyen, insanlığın umudu 
olan, o yüzden de binlerce yıl yaşayan, derin nefes alan 
insanlardır.

Diğerleri kapitalist vahşî canavarın zavallı avlarıdır, 
narkoz yiyen, zihinleri uyuşturulmuş köleleri.

Vesselâm.

RÖPORTAJ YORUM

     Kültür, kabaca, insanın ürettiği şeydir. Popüler 
kültür, insanı üreten, şekillendiren, bir kalıba sokan, 
yüzeye hapseden, bir çöp gibi önüne katıp sürükleyen, 
tek tip robotlaşmış tipler üreten bir “şey”. İnsanı, 
hakikati, hayatı şeyleştiren, anlamsızlaştıran, ruhsuz-
laştıran, estetize edici bir dille, ayartarak yok eden bir 

“şey”.

Kültür, insanın eseridir. 

İnsansa, popüler kültürün esiri.

Genç Kuşakları, Sosyal Medya Çöplüğüne 
Gömmek!

Popüler kültür, küfürdür, demiştim.
Küfürdür; kendini dayatır, insanı ayartır, tüketir, dünya-
dan, dünyanın sorunlarından uzaklaştırır, hakikatin 
üstünü örter, hakikat benim der, kendini “yegâne 
gerçek benim” diye satar.

Sorun, sosyal medyada İslâmî içerik üretmekle çözüle-
cek bir sorun değildir; sorun, formun, normunu dayat-
ması, insanın zihin setlerini, davranış biçimlerini dönüş-
türmesidir. Önce felsefî olarak bunu anlamamız gereki-
yor. Bunu anlamadan İslâmî içerik üretiyorum, diyerek, 
gömersek genç kuşakları sosyal medya çöplüğüne, 
zokayı yutarız, popüler kültürün köleleri hâline 
getirmekten başka bir şey yapmış olmayız!

Popüler kültürle uğraşıp da popüler kültürü dönüştür-
mek mümkün değildir, form çok güçlü, çok ayartıcı, 
çok kamplaştırıcı, çok pornografik, çok adrenalini 
tırmandırıcı... o yüzden popüler kültür seni beni 
hepimizi dönüştürür. Bunu, bileceğiz öncelikle.

Ne yapacağız, peki?
Uzak durmayacağız popüler kültürden, popüler 
kültürün mecrası sosyal medyalardan.
Uzağında duracağız.
Zararlarını öğrenip, gösterip zararlarından uzaklaştıra-
cağız çocuklarımızı.
Ve şunu asla unutmayacağız: Bütün sosyal medya 
formları, 4-5 senelik bir ömre sahiptir, bilemediniz 
8-10 senelik bir ömre...
Hepsi değişecek ve bizi de değiştirip dönüştürecek...

Biz Geçici Olana Değil Kalıcı Olana Talibiz!

+1 Uygulamasıyla öğrenciler yerel ve ulusal ölçek-

te tecrübe ediniyorlar. Peki, Uluslararası çalışma-

lara akredite olunan programlar var mı? 

+1 uygulamasında bizim yönetmeliğimizde “yurt 

içinde veya yurt dışında” ibaresi var. Ayrıca misyonu-

muzda “evrensel nitelikte bilim üretmek”, vizyonu-

muzda ise “uluslararası tanınırlığa sahip bir üniver-

site olmak” ifadelerine özellikle yer verdik. Biz öğren-

cilerimizi hem öğrenci hareketliliği hem de staj 

hareketliliği için ‘Erasmus’ ve ‘Mevlana’ değişim 

programları ile yurt dışına da gönderiyoruz. Pandemi-

ye ve okulların kapalı olmasına rağmen sahada şu 

anda 3 bine yakın öğrencimiz uygulamalı eğitimlerini 

gerçekleştiriyor. Bu yıl iş yeri uygulaması yapan öğren-

ci sayımız ise az önce de ifade ettiğim gibi 5 bin civarın-

da. Uygulamalı eğitimden taviz vermiyoruz. Uygula-

ma yapan öğrencilerimizin bir kısmı Sakarya’da bir 

kısmı da kendi şehirlerinde çalışmalarına devam 

ediyor. Öğrencilerimizin yurt dışı tecrübesini sağlama-

sına katkı veriyoruz. Bir kısıtlamamız yok ama yurt 

dışında yer bulma meselesi aynı zamanda bir network 

meselesidir. Bu noktayı da öğrencilerimiz atlamasınlar. 

Ayrıca Türkiye’de uluslararası geçerliliğe sahip 

diploma verebilecek akreditasyona sahip tek Teknoloji 

Fakültesi bizim fakültemiz. Turizm Fakültemiz de kısa 

süre önce akredite oldu. Spor Bilimleri Fakültemiz için 

akreditasyon hazırlıklarına başlandı. Bu anlamda da 

hızla yol almak istiyoruz.

Üniversitelerdeki yabancı öğrencilerin ülkemize 

ne gibi faydaları var?

Yurtdışı seyahatlerimden elde ettiğim tecrübe gösteri-

yor ki; ağırlıklı olarak gönül coğrafyamızdaki ülkelerde 

de uygulama becerisine sahip nitelikli personel ihtiya-

cı var. Mühendisten ziyade meslek yüksekokulu 

mezunlarına, ön lisans mezunlarına daha çok ihtiyaç 

var. Bunu dikkate alarak lisansüstünde olduğu gibi 

fakültelerimize ve meslek yüksekokullarımıza yabancı 

öğrenci alıyoruz. Bu öğrencilerimize önce Türkçe bilme-

dikleri için dil eğitim merkezimiz SADEM’de Türkçe 

öğretiyoruz. Branşlarında eğitim alırlarken Türk 

kültürünü öğreniyorlar. Mezun olduktan sonra içinde 

bulunduğumuz üniversiteyi, sanayiyi ve iş dünyasını, 

iş birliği ile bu öğrencilerin ülkesine gönderiyoruz. Bu 

eğitim süreçlerinde yerli öğrencilerimiz gibi onlar da iş 

dünyasına gidiyorlar. Dolayısıyla burada Türk kültürü-

nü ve Türk sanayisini, iş dünyasının işleyişini aldıktan 

sonra iki temel şeyle ülkelerine gidiyorlar. Birincisi, 

bizim “kültür elçimiz” oluyorlar. İkincisi, “ticaret 

elçimiz” oluyorlar. Bu iki misyonu son derece önemsi-

yoruz. Onun için de bu alanı biraz daha hızlandırmayı, 

uluslararası öğrenci alımı ile ilgili olan kısımdaki 

kontenjanları arttırmayı hedefliyoruz. 

Teşekkür ederiz hocam.

Ben de teşekkür eder, şehrin kültür-sanat hayatına 

katkılarınızın devamını dilerim.
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Biz, Müslümanlar olarak geçici olana değil kalıcı olana 
yoğunlaşacağız; hakikatin izini süren bir topluluk 
olacağız, hakikatin izini sürebilmek için de ilme, irfana, 
hikmete odaklanacağız; çağı iyi tanıyacak ve bizim 
çağrımızın çağını kurmasını sağlayacak zihnî donanımı 
inşa edecek kapsamlı bir medeniyet fikriyatı inşası 
yolculuğuna soyunacağız...

En iyi yapacağımız şey, dijital dünyanın şifrelerini 
çözmek, olabilir sadece; insanları sosyal medyanın 
çöplüğüne gömmek değil!
Bunu yapamayız.
Bu bizim intiharımız olur.
Kendi ayağımıza kurşun sıkmamız.
Özellikle ailelerin bilinçlenmesini sağlamalıyız nasıl bir 
çöplüğe yuvarlandıkları konusunda çocuklarının.
Dijital okuryazarlık derslerine ihtiyaç var millî eğitim-
de.

Popüler Kültür Neden Kitlelerin Afyonudur?

Sosyal medyanın popüler kültür çöplüğüne dönüşme-
si normal.

Bu, küresel, siyasî bir projedir: Kitleleri sosyal medya 
çöplüğüne gömerek, dünyadan, dünyanın sorunların-
dan uzaklaştırmak, popüler kültürü üreten ve yayan 
bu mecraları narkoz etkisi yapacak şekilde kullanmak!
Böylelikle kitleleri, özellikle de genç kuşakları hem hız, 
haz ve ayartının kölesi hâline getirerek kültürsüzleştir-
mek, dolayısıyla barbarlaştırmak hem de dünyadan 
ve hayattan uzaklaştırarak dünyayı daha kolay sömür-
mek.

O yüzden popüler kültür, kitlelerin afyonudur. Kitleleri, 
özellikle de hayatın akışında en etkin, dinamik ve 
belirleyici roller oynayacak gençleri uyuşturarak, 
haksızlıklara, zulümlere, yıkımlara isyan etme enerjile-
rini yok ederek dünyayı daha rahat sömürmek.

Kitleleri, özellikle de genç kuşakları sosyal medyaya, 
dijital dünyaya gömerek, haksız, zorba, ruhsuz 
tekno-pagan küresel kapitalist düzenin yağ gibi 
işlemesini sağlamak..

Bu Ontolojik Yıkıma ve Yok Oluşa Biz “Dur!” Diye-
biliriz Sadece!

Yusuf Kaplanyenisafakwriter

Eğitim-öğretim anlayışımız şehrin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insanları “iş 
deneyimine sahip ve en güncel müfredatla donatılmış” olarak yetiştirme temeline 
dayanıyor. 



Kitleleri, genç kuşakları popüler kültür mecralarıyla 
uyuşturan bu barbar hegemonyaya “dur!” diyecek 
bizleriz sadece; her hâl ve şartta hakikatin izini sürerek 
insanlığın insanca yaşayacağı bir medeniyet fikrini 
insanlığa armağan edecek öncü kuşaklar yetiştirmek 
için çırpınan Müslümanlar.

Çağı iyi tanıyacak, sonra da çağı tanımadığını ilan 
edecek ümmîleşmiş / çağrısı çağını kuracak fikir, oluş 
ve varoluş çilesi çeken, bu dünyada yaşayan ama bu 
dünyayı yaşamayan çağımızın “şafak yağmurları” 
öncü kuşaklar.

Özetle: Ben zihnî, kültürel, ahlâkî bakımdan dekadan-
sın (tefessühün, çürümenin) cirit attığı sosyal medya 
çöplüğüne gömülerek yeni Gazâlî, yeni Sinan, yeni Itrî, 
yeni İbn Arabî karakteri yetiştiremem!

Olacak iş değil bu!

Oysa biz, yeni Gazâlî, İbn Sina, el Cezerî, Sinan, Itrî 
karakterleri yetiştirebildiğimiz zaman hem umut 
olabiliriz hem de umut sunabiliriz insanlığa....

Dijital dünyanın dilini, doğasını ve felsefesini kavraya-
mayanlar ne kadar farklı içerikler üretirlerse üretsinler 
dijital dünyanın kölesi olmaktan kurtulamazlar. Form, 
normunu dayatır çünkü.

Meselenin püf noktası burasıdır. Form normunu 
dayatır: Popüler kültürle, sosyal medya mecralarıyla 
bir medeniyet inşa edilemez!

Popüler kültürle, sosyal medya mecralarında işim yok 
benim, benim kütüphaneden çıkmamam lazım.

Dünyayı değiştirenler insanlar, kütüphaneden çıkma-
yan, kütüphaneyi yurt belleyen, insanlığın umudu 
olan, o yüzden de binlerce yıl yaşayan, derin nefes alan 
insanlardır.

Diğerleri kapitalist vahşî canavarın zavallı avlarıdır, 
narkoz yiyen, zihinleri uyuşturulmuş köleleri.

Vesselâm.

RÖPORTAJ YORUM

     Kültür, kabaca, insanın ürettiği şeydir. Popüler 
kültür, insanı üreten, şekillendiren, bir kalıba sokan, 
yüzeye hapseden, bir çöp gibi önüne katıp sürükleyen, 
tek tip robotlaşmış tipler üreten bir “şey”. İnsanı, 
hakikati, hayatı şeyleştiren, anlamsızlaştıran, ruhsuz-
laştıran, estetize edici bir dille, ayartarak yok eden bir 

“şey”.

Kültür, insanın eseridir. 

İnsansa, popüler kültürün esiri.

Genç Kuşakları, Sosyal Medya Çöplüğüne 
Gömmek!

Popüler kültür, küfürdür, demiştim.
Küfürdür; kendini dayatır, insanı ayartır, tüketir, dünya-
dan, dünyanın sorunlarından uzaklaştırır, hakikatin 
üstünü örter, hakikat benim der, kendini “yegâne 
gerçek benim” diye satar.

Sorun, sosyal medyada İslâmî içerik üretmekle çözüle-
cek bir sorun değildir; sorun, formun, normunu dayat-
ması, insanın zihin setlerini, davranış biçimlerini dönüş-
türmesidir. Önce felsefî olarak bunu anlamamız gereki-
yor. Bunu anlamadan İslâmî içerik üretiyorum, diyerek, 
gömersek genç kuşakları sosyal medya çöplüğüne, 
zokayı yutarız, popüler kültürün köleleri hâline 
getirmekten başka bir şey yapmış olmayız!

Popüler kültürle uğraşıp da popüler kültürü dönüştür-
mek mümkün değildir, form çok güçlü, çok ayartıcı, 
çok kamplaştırıcı, çok pornografik, çok adrenalini 
tırmandırıcı... o yüzden popüler kültür seni beni 
hepimizi dönüştürür. Bunu, bileceğiz öncelikle.

Ne yapacağız, peki?
Uzak durmayacağız popüler kültürden, popüler 
kültürün mecrası sosyal medyalardan.
Uzağında duracağız.
Zararlarını öğrenip, gösterip zararlarından uzaklaştıra-
cağız çocuklarımızı.
Ve şunu asla unutmayacağız: Bütün sosyal medya 
formları, 4-5 senelik bir ömre sahiptir, bilemediniz 
8-10 senelik bir ömre...
Hepsi değişecek ve bizi de değiştirip dönüştürecek...

Biz Geçici Olana Değil Kalıcı Olana Talibiz!

+1 Uygulamasıyla öğrenciler yerel ve ulusal ölçek-

te tecrübe ediniyorlar. Peki, Uluslararası çalışma-

lara akredite olunan programlar var mı? 

+1 uygulamasında bizim yönetmeliğimizde “yurt 

içinde veya yurt dışında” ibaresi var. Ayrıca misyonu-

muzda “evrensel nitelikte bilim üretmek”, vizyonu-

muzda ise “uluslararası tanınırlığa sahip bir üniver-

site olmak” ifadelerine özellikle yer verdik. Biz öğren-

cilerimizi hem öğrenci hareketliliği hem de staj 

hareketliliği için ‘Erasmus’ ve ‘Mevlana’ değişim 

programları ile yurt dışına da gönderiyoruz. Pandemi-

ye ve okulların kapalı olmasına rağmen sahada şu 

anda 3 bine yakın öğrencimiz uygulamalı eğitimlerini 

gerçekleştiriyor. Bu yıl iş yeri uygulaması yapan öğren-

ci sayımız ise az önce de ifade ettiğim gibi 5 bin civarın-

da. Uygulamalı eğitimden taviz vermiyoruz. Uygula-

ma yapan öğrencilerimizin bir kısmı Sakarya’da bir 

kısmı da kendi şehirlerinde çalışmalarına devam 

ediyor. Öğrencilerimizin yurt dışı tecrübesini sağlama-

sına katkı veriyoruz. Bir kısıtlamamız yok ama yurt 

dışında yer bulma meselesi aynı zamanda bir network 

meselesidir. Bu noktayı da öğrencilerimiz atlamasınlar. 

Ayrıca Türkiye’de uluslararası geçerliliğe sahip 

diploma verebilecek akreditasyona sahip tek Teknoloji 

Fakültesi bizim fakültemiz. Turizm Fakültemiz de kısa 

süre önce akredite oldu. Spor Bilimleri Fakültemiz için 

akreditasyon hazırlıklarına başlandı. Bu anlamda da 

hızla yol almak istiyoruz.

Üniversitelerdeki yabancı öğrencilerin ülkemize 

ne gibi faydaları var?

Yurtdışı seyahatlerimden elde ettiğim tecrübe gösteri-

yor ki; ağırlıklı olarak gönül coğrafyamızdaki ülkelerde 

de uygulama becerisine sahip nitelikli personel ihtiya-

cı var. Mühendisten ziyade meslek yüksekokulu 

mezunlarına, ön lisans mezunlarına daha çok ihtiyaç 

var. Bunu dikkate alarak lisansüstünde olduğu gibi 

fakültelerimize ve meslek yüksekokullarımıza yabancı 

öğrenci alıyoruz. Bu öğrencilerimize önce Türkçe bilme-

dikleri için dil eğitim merkezimiz SADEM’de Türkçe 

öğretiyoruz. Branşlarında eğitim alırlarken Türk 

kültürünü öğreniyorlar. Mezun olduktan sonra içinde 

bulunduğumuz üniversiteyi, sanayiyi ve iş dünyasını, 

iş birliği ile bu öğrencilerin ülkesine gönderiyoruz. Bu 

eğitim süreçlerinde yerli öğrencilerimiz gibi onlar da iş 

dünyasına gidiyorlar. Dolayısıyla burada Türk kültürü-

nü ve Türk sanayisini, iş dünyasının işleyişini aldıktan 

sonra iki temel şeyle ülkelerine gidiyorlar. Birincisi, 

bizim “kültür elçimiz” oluyorlar. İkincisi, “ticaret 

elçimiz” oluyorlar. Bu iki misyonu son derece önemsi-

yoruz. Onun için de bu alanı biraz daha hızlandırmayı, 

uluslararası öğrenci alımı ile ilgili olan kısımdaki 

kontenjanları arttırmayı hedefliyoruz. 

Teşekkür ederiz hocam.

Ben de teşekkür eder, şehrin kültür-sanat hayatına 

katkılarınızın devamını dilerim.
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Biz, Müslümanlar olarak geçici olana değil kalıcı olana 
yoğunlaşacağız; hakikatin izini süren bir topluluk 
olacağız, hakikatin izini sürebilmek için de ilme, irfana, 
hikmete odaklanacağız; çağı iyi tanıyacak ve bizim 
çağrımızın çağını kurmasını sağlayacak zihnî donanımı 
inşa edecek kapsamlı bir medeniyet fikriyatı inşası 
yolculuğuna soyunacağız...

En iyi yapacağımız şey, dijital dünyanın şifrelerini 
çözmek, olabilir sadece; insanları sosyal medyanın 
çöplüğüne gömmek değil!
Bunu yapamayız.
Bu bizim intiharımız olur.
Kendi ayağımıza kurşun sıkmamız.
Özellikle ailelerin bilinçlenmesini sağlamalıyız nasıl bir 
çöplüğe yuvarlandıkları konusunda çocuklarının.
Dijital okuryazarlık derslerine ihtiyaç var millî eğitim-
de.

Popüler Kültür Neden Kitlelerin Afyonudur?

Sosyal medyanın popüler kültür çöplüğüne dönüşme-
si normal.

Bu, küresel, siyasî bir projedir: Kitleleri sosyal medya 
çöplüğüne gömerek, dünyadan, dünyanın sorunların-
dan uzaklaştırmak, popüler kültürü üreten ve yayan 
bu mecraları narkoz etkisi yapacak şekilde kullanmak!
Böylelikle kitleleri, özellikle de genç kuşakları hem hız, 
haz ve ayartının kölesi hâline getirerek kültürsüzleştir-
mek, dolayısıyla barbarlaştırmak hem de dünyadan 
ve hayattan uzaklaştırarak dünyayı daha kolay sömür-
mek.

O yüzden popüler kültür, kitlelerin afyonudur. Kitleleri, 
özellikle de hayatın akışında en etkin, dinamik ve 
belirleyici roller oynayacak gençleri uyuşturarak, 
haksızlıklara, zulümlere, yıkımlara isyan etme enerjile-
rini yok ederek dünyayı daha rahat sömürmek.

Kitleleri, özellikle de genç kuşakları sosyal medyaya, 
dijital dünyaya gömerek, haksız, zorba, ruhsuz 
tekno-pagan küresel kapitalist düzenin yağ gibi 
işlemesini sağlamak..

Bu Ontolojik Yıkıma ve Yok Oluşa Biz “Dur!” Diye-
biliriz Sadece!

Yusuf Kaplanyenisafakwriter

Eğitim-öğretim anlayışımız şehrin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insanları “iş 
deneyimine sahip ve en güncel müfredatla donatılmış” olarak yetiştirme temeline 
dayanıyor. 



YORUM YORUM
Ayhan Koçkaya

    Bilindik bir sözdür, insanların çocukları onların 

gerçekleştirilmemiş/tatmin edilmemiş egolarıdır. 

İnsanlar kendi gerçekleştirmedikleri, bir şekilde fırsat 

bulamadıkları şeyleri (“başarıları”) çocukları gerçekleş-

tirsin diye didinir. Bu belki bundan takriben bir asır 

önce günümüzdeki kadar yaygın değildi, lâkin 

günümüzde çocukların adeta boş vakitlerinin olması 

istenmiyor. (Zaten bu “boş vakit” dediğimiz zaman 

dilimi de son derece modern bir algının ürünü. Modern 

zamanlar insanların sadece, öylece durmasını istemi-

yor. Sürekli bir şeylerle meşgul olmak gereklidir 

modern zamanlarda. İşiniz bittiğinde kendinizi gelişti-

recek bir şeyler yapmanız gerekir. Keyif için verdiğiniz 

ufak bir mola bile işe geri döndüğünüzde daha verimli 

olmanız içindir.) Kendilerine bu kadar yatırımın yapıldı-

ğı çocuklardan da geri dönüşlerin çok farklı olması 

bekleniyor elbette. Bir şey ne kadar zaman alır ve 

emek isterse o derece istisnai bazı sonuçlar vermesi 

beklenir.

Bu beklenti günümüzde bir başka adlandırmayla daha 

da perçinleniyor. Modern zihin kategorilerle düşünür 

ve tasnif edemediği şeyi anlamakta zorlanır. Bu neden-

le “saflık”, “sadelik” ve kategorizasyon modern düşün-

ce kalıplarının işlerliği açısından son derece mühimdir. 

İşte bu kategorileştirmelerin günümüzde en yaygınla-

rından birini de “Z kuşağı” kategorizasyonu oluşturu-

yor. Öncelikle “nedir bu Z kuşağı?” diye sorabiliriz. Son 

derece totaliter bir tasnif ve tavsif. Belirli bir yaş 

aralığındaki gençlerin hepsi bu kuşağın içinde kabul 

ediliyor. Öznel bir yanı yok, zira kimse doğacağı 

dönemi kendisi seçmez. Ama niteliklerin üç aşağı beş 

yukarı aynı olması bekleniyor sanıyorum. Son derece 

zeki olmak, çok farklı bakış açılarına sahip olmak, “cins 

kafalar”dan mürekkep olmak vs. Hemen hepsi olumlu 

bir surette yapılan nitelendirmeler. İnsanlar adeta 

dünyanın mevcut haline dair neyden şikâyetçilerse 

onların çözümünü (ve tam zıddını) bir kuşağın öznele-

rinde görmek istiyorlar. Gerçi burada “Z kuşağının” 

öznelerinden bahsedebilir miyiz? gibi bir soru da 

yerinde olacaktır. Bu denli belirlenmiş ve kategorize 

edilmiş bir grubun failliğinden bahsetmek mümkün 

müdür? Saflık her zaman insanı cezbeder ve var olanı 

bir bütün olarak görmeye meyillidir. Biz topluca bir “Z 

kuşağı”ndan ne oranda bahsedebiliriz? Hayat benzer-

liklerden ziyade farklılıklar üzerine kuruludur ve 

insanın biricikliği esasında totaliter tanımlamalara pek 

de müsaade etmemektedir.

Şu halde, kendileri belirlenmeyen ve (kendilerinden 

öncekilerce) tanımlanmış olan bir kuşağın sahip 

olduğu düşünülen tüm özellikler bir oranda bu dünya-

da rahatsızlık veren niteliklerin zıddını oluşturmakta-

dır. Cari olan yeterince sıkıcı ve açıkça bir şeylerin bizi 

dünyanın gidişinden kurtarmaya ihtiyacımız var. Geçti-

ğimiz yüzyıldaki kurtarıcılar ideolojilerdi. Şu veya bu 

ideolojinin dünyayı yeterince arındıracağı ve daha 

yaşanılır kılacağı konusunda yüzbinler hemfikirdi. 

Fakat bu olmadı. Hatta kimi örneklerde halk kendini 

kendi kurtarıcılarından kurtardı. Bugün ise artık eski 

tip kurtarıcıların pek rağbet görmediği bir devirde 

yaşıyoruz. Kurtarıcının ontolojik yapısı da değişim 

göstermeli. Nebülöz bir kategori ele avuca pek gelme-

yen yapısıyla dönüşüme her zaman daha açıktır. 

Sınırlarını belirleyemediğiniz ve belirlenmesi de 

mümkün olmayan kahramana güvenmek belki daha 

kolay. Bu esasında çelişkili gibi görünebilir. On 

dokuzuncu yüzyılda olduğu üzere, kim olduğunu ve 

ne yapacağını söyleyen bir kurtarıcının daha güvenilir 

olması beklenir. Fakat tarihi tecrübe işlerin ters gitme 

ihtimalinin her zaman daha yüksek olduğunu gösterdi-

ği için, en iyisi kim olduğunu ve ne yapacağını söyleme-

yen bir kahraman bulup ona dört elle sarılmak.

“Kuşak” bu kahraman için oldukça uygun. Tarihte kimi 

gruplar kendilerine kendi adlarını koyarlar. Aydınlan-

macılar böyle bir gruptur örneğin. Modernler de öyle. 

Modernler kendilerinin “Modernler” olduğunu kendile-

ri dile getirir. Oysa kuşak için aynı şeyi söyleyemeyiz. 

“Z kuşağı” bu adı kendisine kendisi bulmadı. Yakıştırma-

dan başka bir şey değil ve içeriği de son derece ideolo-

jik. Yukarıda da tartışmaya çalıştığım gibi, bu dünyada 

ne bizi sıkıyorsa “Z kuşağı” (ve onun beklentileri, amaç-

ları, nitelikleri) o olmayan. Oysa bunun herhangi bir 

realitesi yok. Öte yandan dünyanın daha iyi ve daha 

yaşanabilir bir yer olması için yapılması gereken şey 
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bütün ümitleri bir kuşağa bağlamaktan çok daha 

fazlası. Şunu da hatırlamakta fayda var, bugünün “Z 

kuşağı” mensupları bir zamanlar dünyada henüz 

yoktu ve kendisine ümit bağlanan başka nesiller vardı. 

(Bir başka açıdan bakmak gerekirse, Aziz Nesin “Şimdi-

ki Çocuklar Harika” kitabını 1967 senesinde yazmıştı 

örneğin. Gelin görün ki onun tasavvurundaki “harika 

çocuklar” çok da farklı bir dünyanın kapısını aralamadı-

lar. Bir şeyler olduğundan çok da farklı bir güzergâhta 

seyretmeye başlamadı.) Fakat bu nesiller de zaman 

içerisinde büyüdü ve yerini başka kuşaklara bıraktı. 

Bugün için o günün “Z kuşağı”nın kendinden sonrakile-

re (yani esas “Z kuşağı”na) çok da farklı bir dünya 

bıraktığını söylemek pek yerinde olmayacaktır. Şayet 

olsaydı bir kuşağı bu kadar parlatmanın anlamı olmaz-

dı. Dolayısıyla yarının bugünden çok daha farklı 

olacağına dair sahada ortaya konmuş bir tecrübe yok. 

Bu elbette değişimin kaçınılmazlığı ile mücadele eden 

bir hüküm değil. Böylesi bir mücadelenin galibiyet 

ihtimalinin olmadığı da ortada. Fakat hiçbir kuşak 

veya ideoloji bir sihirli değnek değil. İnsanlar veya 

toplumlar dünyaya dair önce bazı tasavvurlar ortaya 

atıyorlar ve sonrasında ise bunları gerçekleştirecek bir 

iradenin varlığını da yine kendi vehimlerine dayanarak 

üretiyorlar. Esasında belki de insanları bir arada tutan 

önemli unsurlardan birisi bu beklentilerden ve ümitler-

den doğuyor. Bu uğurda insanlar bir şeyleri abartıyor, 

gelecek yatırımı yapıyor, fakat maalesef ki çoğu örnek-

te görüldüğü üzere bu balon patladığında insan 

kendisiyle yüzleşmekten başka bir çareye sahip olamı-

yor. Tabi kimi zaman olan da, kendinden öncekilerce 

pohpohlanan ve kendinde temelsiz bir özgüven 

vehmeden koca bir nesle oluyor.
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beyhude bir çabadan ibaret olduğunu söylemiş oldum. 

Aslında Türkiye’de yerli düşünceye zemin hazırlayacak 

bir dil kifayetle mevcut. Sözgelimi Yunus Emre, Karaca-

oğlan, Nef’i, Ahmed Yesevî bizim milletin insanları değil 

mi? Hatta aynı devirde yaşama şerefini iliklerimize 

kadar hissettiğimiz Sezai Karakoç ve İsmet Özel bu 

milletin insanları değil mi?

Şüphesiz, Türkiye’nin tarihten bugüne bir üstünlük iddia 

edebileceği yegâne alan şiir ve sanat olmuştur. Ama şiir 

ve sanatın henüz felsefi ya da bilimsel bilgiyi mümkün 

kılacak dili hazırlayıp hazırlamaması bir yana, hazırlamış 

olsa da bu dili şiirden/sanattan felsefeye taşıyacak 

köprünün bulunup bulunmadığı tartışmalıdır. Böyle bir 

köprü bulunsa dahi, bugünün Türkçesi yere düşen bir 

cismin hız kazandığı gibi her geçen gün hızla zedelen-

mektedir. Bugünün insanlarının Türkçe kelimeler 

kullanarak ama asla Türkçe olmayan bir dille konuşup 

yazdıkları görülmektedir. Örneğin, bir gencin “methiye-

ler düzmek” deyiminin “birini övmek” anlamına geldiği-

le inmemiş olmasıdır. Bu beldelerde düşünce de bilgi de 

bilim de dilin olgunlaşması sonrasında mümkün hale 

gelmiştir. Yunan felsefesi Homeros’la, İngiliz felsefesi 

Shakespeare’le, Alman felsefesi de Martin Luther’le 

mümkün olmuştur. Bu şahsiyetlerin muhtemelen 

Yunan, İngiliz veya Alman düşüncesi ya da bilimini 

hâkim kılmak gibi bir niyetleri yoktu. Fakat bir ülkeye, 

bir kültüre ait olma, o ülkenin, o kültürün diline ait 

olmayla mümkün olacaktır. Yani, bir ülkede bilim o 

ülkenin dili üzerine inşa olur. Bu durumda yüz sene 

evvel “Biz batının ahlâkını değil, tekniğini alacağız” 

diyen İslâmcıların neden yanıldıkları buradan anlaşılmak-

tadır. Batının tekniği, batıya ait olan dil üzerine inşa 

olmuştu, Türkiye’nin de bu tekniği benimsemesi ya 

batının dilini özümseyerek (Batı’nın diline asimile 

olarak) tamamen batılı hale gelmesiyle ya da ne batılı 

ne de Türk, tamamen yersiz yurtsuz ama aynı zamanda 

da faydasız bir hale gelmesiyle neticelendi.

Tekrar yerlici sosyologlara geldiğimizde, bu kesimin 

    Türkiye’de batılılaşmanın akabinde bir yerlileşme 

furyası başladı. Batıcılara yöneltilen en yaygın suçlama 

olan taklitçilik, muhtemelen beraberinde yerliciliği de 

getirmiş oldu. “Başkalarını taklit ederek değil, kendi 

dinamiklerimizden yola çıkarak” bilgi üretilmeliydi. 

Bakıldığında dünya tarihinde en evrensel olduğu 

görünen bilgi bile yerel bir dinamikle ortaya çıkmıştır. 

Fakat yerlicilik, batı taklitçiliğine tepki biçiminde ortaya 

çıktığında en az batı taklitçiliği kadar sorunlu bir hale 

bürünür. Çünkü yerlicileri, batı taklitçiliği konusunda 

haklı çıkaran husus, batıcıların gerçekten bir bilgi 

üretme çabasından ziyade, aşağılık kompleksiyle 

kendilerini aslında eli kolu sakat bir milletin çocuğu 

olmayıp, dipdiri olan batının seviyesinde olduklarını 

gösterme çabasıydı. Fakat bilgi, doğal biçimiyle her ne 

kadar yerli bir dinamikle üretilse de bu yerliliğin bir 

cevap verme çabası şeklinde zuhur etmesi yine batıcılar-

da olduğu gibi bilgi üretme sürecinin kendisini geri 

plana atacak, bu sefer aşağılık kompleksi yerine 

üstünlük kompleksiyle sakatlanmış halde bulunan el ve 
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kolun sağlam gösterilme çabası yerliciliği de sorunlu 

kılacaktır. O halde, gaye cevap vermekten ziyade yeni 

baştan soru üretmek olmalıdır. Sakat olan elimizi-kolu-

muzu sağlam göstermek yerine, gerçekten iyileştirmek 

olmalı gayemiz. 

Yerliliğin fazlasıyla tartışıldığı Sosyoloji disiplininin bir 

mensubu olarak, sosyoloji camiasında en komplekssiz 

yerlici sosyoloğun bile sakat halde bulunan uzuvlarını 

sağlam göstermese de yine de kör topal hareket ettiği 

görülür. Bu haliyle yerli sosyoloji en iyi durumda, yalnız-

ca Türkiye’deki sorunları esas alarak saha çalışmalarına 

odaklanmış, en kötü durumda da ülke dışında üretilmiş 

tüm bilgileri reddederek, Türkçeden farklı dil öğrenmeyi 

bile sakınca görmüştür.

Peki, yerli bilgi ya da daha özel bir şekilde ifade etmek 

gerekirse Yunan düşüncesi, İngiliz düşüncesi veya 

Alman düşüncesi dünyada ne şekilde ortaya çıkmıştır? 

Hepsinin ortak özelliği, yerli düşüncenin gökten zembil-

fazlasıyla saha çalışmasına merak duyduğunu görmek-

teyiz. Çünkü teori, bizatihi dil ile haşır neşir olmak 

demektir. Kendine tek başına yerlici demek ise 

Türkiye’nin diline aşina olduğunu göstermez. Çok klişe 

bir ifadeyle “sahaya çıkmazsanız, teorinin hiçbir önemi 

yok!” diye bağırıp çağırırlar. Sosyoloji açısından evet… 

Oturduğun yerde teorik sorgulama yapmak sosyoloji 

değil, olsa olsa sosyal felsefedir. Peki ama teorinin hiçbir 

öneminin olmaması için de ortada öncelikle bir teorinin 

olması gerekmiyor mu? Teorinin olması için de ortada 

bir dilin olması gerekmiyor mu? Bu gereklilikler, tezin 

teorik çerçevesini üç beş kavramı tanıtarak geçen yerli 

alimlerimizin nezdinde bir gereksizlik gibi gelebilir ama 

şunu da söylemek gerekir ki, saha çalışması olmadan 

teorinin bir önemi yoksa, teori olmadan da saha çalışma-

sının da bir önemi yoktur. Teorisiz saha çalışmasını 

araştırma şirketleri de yapıyor…

Buraya kadar Türkiye’de yerli düşünceye zemin hazırla-

yacak bir dilin bulunmadığını, bu yüzden de yerliciliğin 

ni bilmemesi, bununla birlikte Twitter’da “atıp tutmak” 

anlamında kullanması ne kadar trajik. Dilini bu kadar 

savurgan bir biçimde kullanan insanların yaşadığı 

ülkede, o ülkeye ait yerli bir düşüncenin gelişmesi ne 

kadar mümkün olabilir?

Bütün bu sosyal gerçekliklerden anlaşıldığı üzere 

Türkiye’de yerli düşünce ya ideolojik ve beyhude bir 

hareket ya da bir hayalden ibaret. Yerlilikten dem vuran 

meslektaşlarımın öncelikle kaç tane şiir ezberlediklerini, 

roman okuyup okumadıklarını, film izlemekten kastın 

ne olduğunu kendilerine sormaları gerekir. Bu sorulara 

iç açıcı cevap verebildikleri takdirde yerli düşünce 

anlamında bir umut besleyebiliriz. Ki zaten böyle bir 

durumda yerli düşüncenin ortaya çıkması için yerlici 

söylemlere de ihtiyaç olmayacaktır.

Dipnot
1. Herder’e ait olan bu sözün çevirisi Besim F. Dellaloğlu’nun ‘Poetik 
ve Politik: Bir Kültürel Çalışmalar Ansiklopedisi’ isimli eserinin 
başındaki epigraftan alınmıştır.
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kolun sağlam gösterilme çabası yerliciliği de sorunlu 
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Dipnot
1. Herder’e ait olan bu sözün çevirisi Besim F. Dellaloğlu’nun ‘Poetik 
ve Politik: Bir Kültürel Çalışmalar Ansiklopedisi’ isimli eserinin 
başındaki epigraftan alınmıştır.
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dan kurtulduğunu, Dogmayı geride bıraktığını, Engizis-

yonu lağvettiğini söyleyen bilim(sel) düşünce, sistem 

eliyle hiçbir çağda görülmeyen daha geniş, yaygın 

geçerli “kaçınılmaz” korkunç bir dogma ile insanları 

söylem içine hapsetti. Kozmolojide gördüğümüz 

şeyler madalyonun bir yüzü sadece. Bugün bırakın 

sıradan insanları bilim adamları bile sitemin bilimsel 

kılıfla dayattığı Dogmalara karşı çıkamamakta, çıkan-

lar ise ne kadar bilimsel geçerlilik ve ölçütlere sahip 

olursa olsun “irrasyonel, komplocu, dinsel gerici 

(fanatik), anti-bilimci, spekülatif düşünceye saplanmış, 

ideolojik, vb. yüzlerce karalamayla nitelenmekte yani 

yeni “engizisyona” maruz kalmaktadır.

Sistemin yeni Dogmaları ve Engizisyonu 1900’lerin 

başında daha büyük organizasyonların, finansal 

aktarımların yani devletlerin işin içine dâhil olmasıyla 

ciddi şekilde değişmiş ve kalıcı hale getirilmiştir. 

Bugün sistem tarafından pompalanan bir paradigma-

ya karşı çıkmak, bireysel düşüncenin gücünü aşacak 

hacimdedir. Yaklaşık 500 yıldır yavaş yavaş işlenen 

(eğitim tezgahından geçen) bugün her türlü görsel 

bombalama altında “ikna edilen” insanları kozmoloji 

        Genel Bir Bakış:

Bugün kozmoloji, sistem sayesinde insanları aptallaş-

tırmanın sürüye dâhil etmenin en önemli aparatların-

dan biridir. Oysa kozmoloji (ve kozmogoni) insanlık 

tarihi boyunca düşüncenin merkezi alanını her zaman 

zapt etmiştir. Varlık (ontoloji) hayati olarak kaldığı 

müddetçe; semâ, evren, kâinat, feza, âlem vb. de aynı 

derecede hayati kalmaya devam eder. Mitolojileri 

genel hatlara ayıran bilim adamları onun konusunun 

bir taraftan cinsellik, üreme, akraba ilişkileri yani insan; 

diğer yanda Güneş, Ay Doğa ilişkileri, Yıldız hareketleri 

ve insana etkileri yani hem kozmoloji hem de kozmo-

goni olduğunu rahatlıkla tespit etmişlerdi. Teolojinin 

başka adının kozmoloji ve kozmogoni olduğunu 

görmek hiç de zor değil.

Modern Kozmoloji; Kopernik’ten başlayarak, Galileo, 

Kepler, Newton gibi düşünürlerce süreç içerisinde en 

başta Matematiğe (geometriye) başvurularak 

kuruldu; fakat burada ne matematik ne de fizik nesne-

lerle olgularla bir bağ halindeydi. Matematik; soyutla-
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manın soyutlaması, fizik ise; olgu ve durumlardan 

tamamen uzak, tecrübeyle, sınanmayla, test etmeyle, 

hiçbir ilgisi olmayan bir “bilim” dalı olarak kullanıldı. 

Burada teorik fizik ve matematiğin kozmolojinin 

ayrılmaz bir parçası olarak kullanılması, yadırganmaya 

bilir. Astronomi, daha ilk zamanlarda “soyut” hesaplar-

la, şekillerle ve varsayımlarla el ele gitmişti fakat 

modern kurgunun bilim adına mitlere, metafiziğe, 

dine karşı pozitif olma iddiası, “soyut”luğun altını 

tamamen boşaltmıştı. Böylelikle yeni ve tutarsız 

tanımlamayla kendine göre geçerli kılması sağlanmış-

tı. 

Genel anlamda kozmoloji de diğer bilim dallarında 

görülen radikal değişikliğe maruz kaldı. Nasıl ki; mitos-

tan logosa geçiş yaptığını söyleyen (iddia eden) 

bilimsel düşünce karşımızda varsa, modern kozmoloji 

de kendini bir taraftan kozmogoniden yani yaratılışla 

ilgili anlatılardan (efsanelerden, mitik, dinsel söylence-

lerden) diğer yandan astrolojiden yani yıldızların 

feleğe döndüğü büyü, kader, nasip, kısmet gibi insanla-

ra etkide-etkileşimde bulunan yönünden ayırdı. 

başlayan bir hareketle uzayın bükülmesi, Bingbang, 

Işık hızı, kara delikler, paralel evren vb kurgusal öyküy-

le örülmüş bir uzay yaratmıştır. Kısacası; hem anlatı 

mantığında hem kurgusunda hem de kavramsal 

boyutuyla tersinden bir teoloji (inanç ve iman) bir mit 

bir spekülatif metafizik hatta bir büyü ile karşı karşılaşı-

rız. Bunu şöyle bir örnekle test edebiliriz; modern 

kozmolojiye göre dünyamız tam bir küre halinde 

saatte 1670 km’lik bir hızla dönmekte, hareket etmek-

tedir. Peki buradaki hız fizikteki insan algısındaki hızla 

aynı yapıya mı sahiptir? Newton’un yerçekimi yasası 

özellikle pratikte nasıl çalışmaktadır? Bu tür şeyleri 

binlerce örnekle çoğaltabiliriz fakat modern kozmoloji-

nin kavramlarının tamamen mitik-dini-(spekülatif) 

metafizik şeklinde işleyiş prensibini ve pragmatik 

yönünü çoğaltamayız. İnsanlar bu anlamda “yağmur-

dan kaçarken doluya tutulmuş” gibidir. İnsanlar 

kozmoloji adına bilim adına rakamları papağan gibi 

telaffuz etmekte, o rakamların gerçekliğiyle ilgili hiçbir 

düşünceye sahip olamamaktadır. 

İlkel çağlardan, düşünceden, Ortaçağların karanlığın-

Kısacası; Kozmogoni yerine Kozmoloji, Astroloji 

yerine Astronomi olduğunu ve tamamen hurafelerden 

arınarak bilimsel temelde ilerlediğini iddia etti. [Ayrıca 

eski dönemlerin uzay astronomisini ve fiziğini dışarda 

tuttuğu koca bir yalandı. Yalnızca Mısır’a amatörce, 

göz ucuyla bakmak bile bu yalanı kolayca ortaya 

çıkarabilir] Modern bilimlerin bizlere adeta dikte ettiği; 

“İlkellikten gelişmişliğe, karanlıktan aydınlığa geçme” 

modern kozmolojinin de vazgeçilmez ekseni oldu. 

Böylece; kendinden önceki tüm çalışmalar ve anlatılar, 

ilkel bir düşüncenin, dini hikayenin, mitik kurgunun, 

büyünün bir parçasına dönüşmüş (çöp) oluyordu.

Peki gerçekten öyle miydi? Buna “evet!” diyebilmenin 

tek şartı var: Sistemin dayattığı bilimi ve iddiaları aynı 

şekilde kabul etmek ve sonuçta tersinden teolojik 

olarak inanmakla. Şayet temel iddiaları derinlemesine 

analiz edersek, tüm iddiaların asimetrik olarak tekrar-

landığını görebiliriz: öncelikle; olgularla, durumlarla, 

hallerle hiçbir şekilde sınanamayan, test edilemeyen, 

tecrübeye gelmeyen uzay teorilerinin (varsayımların, 

anlatıların) dini ve mitik anlatılar yerine geçirmeyle 
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konusunda uyarmak-bildiklerinin tam tersi şeyler 

söylemek-çok zordur fakat kozmoloji bir paradigma 

değil bir varlık meselesi olduğu ve kaldığı müddetçe 

gerçekliği bir noktaya kadar bükebilen bilimsel söylem-

ler onu kıramayıp dağılacaktır.

Her zaman hatırlamamız gereken şey şudur: Sisteme 

karşı direnmek, gece gündüz söylenen fakat gerçekte 

yapılamayan bir şeyi yani özgürlüğü elde etmektir. 

Dolayısıyla sisteme karşı direnen, sorgulayan, araştı-

ran, isyan eden, ret eden kişi, her zaman olmasa da 

kahir ekseri  mutlaka ve muhakkak hakikate daha 

yakın olma şansını elde eder. Şayet felsefenin temel 

amacı insanı düşünen varlığa tekrar döndürmekse, bu 

şey sistemden ve onun kabul ve dayatmalarından 

başlaması zorunlu olmaz mı?!

Salih Remzi
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yakın olma şansını elde eder. Şayet felsefenin temel 

amacı insanı düşünen varlığa tekrar döndürmekse, bu 

şey sistemden ve onun kabul ve dayatmalarından 

başlaması zorunlu olmaz mı?!

Salih Remzi



nın ne anlama geldiğini anlamak için bölge ile ilgili bazı 

verilere bakmak yeterli olacaktır. Örneğin; SIPRI'nin 

yayınladığı verilere göre 2015-2019 yılları arasında 

dünyada silah ithalatçısı olan 165 ülke arasında ilk beşte 

Suudi Arabistan, Mısır, Hindistan, Çin ve Avusturalya yer 

alıyor. Aynı yıllar arasında en büyük silah tedariği hacmi-

ni alan bölge, toplamın yüzde 41'ini oluşturan Asya ve 

Okyanusya iken onu yüzde 35 ile Orta Doğu bölgesi 

izliyor. Arap Baharı olarak bilinen kaotik süreç bir 

bakıma Orta Doğu'yu bölgesel olarak silah pazarına 

çevirmiştir. Çatışmaya müdahil olan ülkelerin girdiği 

silahlanma yarışı elbette silah tedarikçisi ülkeler arasın-

daki rekabeti de arttırdı. Bu süreç içinde bölgede silah 

ithalatı %86 gibi bir oranda artış gösterdi.

Rusya’nın da aralarında olduğu BM Güvenlik Konse-

yi'nin 5 daimî ülkesi aynı zamanda bu küresel silah 

ticaretinin en büyük üreticilileri konumunda. ("Dünya 

barışını korumak" misyonu ile kurulan bir işbirliği 

örgütünün, en önemli karar organının savaşlardan 

beslenen ülkelerin elinde olması ayrı bir ironidir.) Bugün 

dünyadaki en büyük 5 silah tedarikçisi – ABD, Rusya, 

Fransa, Almanya ve Çin - toplam ihracat hacminin yüzde 

76'sını elinde tutuyor. 1950'den beri ise asıl rekabet en 

büyük tedarikçiler olan ABD ve Rusya arasında gerçek-

leşmiştir. ABD silah ihracatı, küresel toplamın yüzde 

36'sını oluşturuyor. Buna karşılık, Rusya'nın silah ihracatı 

yüzde 18 azalarak küresel toplam içindeki payı 

2015–2019'da yüzde 27'den yüzde 21'e düştü. Dolayısıyla 

Putin’in küresel anlamdaki bu düşüşü bölgede silahlan-

ma yarışına giren devletler aracılığıyla geri çevirmeye 

çalıştığını söyleyebiliriz. Fakat ABD’nin silah tedarikçisi 

       Rus dış politikasının son yüzyılı ABD, İngiltere veya 

AB gibi küresel aktörlerin attığı adımlara karşı koyma 

üzerinden gelişmiştir. Fakat son yıllarda küresel güç 

rekabetindeki etkinliği daha çok ABD ve Avrupalı rakip-

lerinin sundukları dolaylı fırsatlar üzerinden gerçekleşti. 

Arap Baharı ile birlikte Avrupa kitlesel göç ile uğraşırken 

Rusya bölgeye daha fazla angaje olabilmiştir. Aynı 

şekilde 2016’da başlayan Brexit süreci, Avrupalı rakiple-

rinin Orta Doğu bölgesinde birçok gelişmede geride 

kalmalarına neden oldu. Bu durum Rusya’ya hem yakın 

coğrafyasında hem de Orta Doğu’da önemli fırsatlar 

sundu. Benzerini ABD'nin bölgesel politikaları için de 

söyleyebiliriz. Trump döneminde ABD politikalarının 

Rusya lehine alt edilebilmesini mümkün kılan etkenler 

de aynıydı. 

Aslında Rusya’nın dış politikasında ön plana çıkan 

pragmatizmi daha çok Putin üzerinden okumak gerekir. 

Putin'in 2012'de Cumhurbaşkanlığı’na dönüşü ülke 

açsısından iddialı bir dönemin başladığını gösteriyordu. 

Sovyetlerin çöküşünü "20. yüzyılın en büyük felaketi" 

olarak tanımlayan Putin, Rusya'nın tarihini değiştirme 

ORTADOĞU ORTADOĞU

şansı olsa "Sovyetler Birliği’nin çöküşünü engelleyeceği-

ni" söylüyordu. Bu söylem Putin'in Rus dış politikası için 

çizdiği vizyonun özeti gibidir. Putin dönemi ile Rusya’nın 

uluslararası politikadaki etkinliği, 2014’te Kırım'ı ilhak 

etmesiyle bir nevi tartışmaya kapanmıştır. Son yıllarda 

Avrupalı rakipleriyle birçok meselede karşı karşıya 

kalması, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya kadar nüfuz 

alanını yeniden inşa etmesine engel olmadı. 

Rusya İçin Orta Doğu Önemli Bir Alternatif

Rus dış politikasındaki pragmatizm Orta Doğu'da 

yaşanan birçok gelişme üzerinden okunabilir. Putin, 

Tunus'ta ayaklanmaklar baş gösterdiğinde, iktidar 

değişikliğine müdahil olmak yerine Zeyn el Abidin Bin Ali 

iktidarının düşüşünü beklemeyi tercih etti. Buradaki 

pasifliğinin aksine Mısır'daki değişimin yaşanmasında 

daha aktif bir politika izlemiştir. Çünkü Mısır İhvan’ı 

Putin’in için işbirliği geliştirebileceği bir aktör olarak 

görülüyordu. Protestolar devam ederken Bahreyn ve 

Yemen'deki Abdullah Salih iktidarına yönelik muhalefeti 

de iç mesele olarak görüyordu. Fakat uzun yıllar mütte-

dışişleri bakanı Lavrov'un bu kapsamda başladığı bölge 

ziyaretlerinin ilk durağı Birleşik Arap Emirlikleri oldu. 

Lavrov'un Mart ayında başladığı Körfez turu, Rusya'nın 

hem Çin finansmanına alternatif olması hem de yaptı-

rımlara karşı ülkeye Arap yatırımlarını çekmek için 

önemli fırsatlar sağladı. Rusya ve BAE arasında geçen 

yıla nazaran %80 oranında artan ticaret hacmi bunun 

en iyi göstergesidir. Aynı şeyleri bölgedeki diğer ülkeler-

le olan ilişkilerde görmek mümkün. Rusya'nın doğal gaz 

alanında önemli rakiplerinden olan Katar, aynı zamanda 

kendi topraklarında iki adet ABD üssü barındırıyor. Arap 

Baharı sürecinde bilindiği üzere iki ülke farklı taraflarda 

yer alıyordu. Buna rağmen Rusya Katar'ı ABD’nin 

geleneksel müttefiği olan Suudi Arabistan’a karşı denge 

kuracağı bir aktör olarak görüyor. Bu yüzden hem Katar 

finansmanına erişmek hem de Körfez'le bağlantısını 

güçlendirmek adına Katar ile yakın ilişki kurmaya 

çalışıyor. Ürdün ile gelişen ilişkiler de bu kapsamda 

değerlendirilebilir. Trump döneminde Kudüs'ün İsrail 

başkenti olarak tanınması, ABD-Ürdün ilişkilerinde 

gerilimlerin yaşanmasına neden olmuştu. Rusya bu 

durumu fırsat olarak kullanan ülke oldu. Nitekim Rusya 

ile Ürdün arasında 2017'de 157 milyon dolar olan ticaret, 

sonraki yıl 600 milyona yükseldi.

Silah Ticareti Rekabeti ve Aşı Diplomasisi

Putin’in Orta Doğu’ya pragmatist politikalarla daha 

fazla yönelmesinde önemli olan etkenlerden bir diğeri 

de silah tedariği üzerinde yaşanan rekabettir. Silah 

üreticisi ülkeler için iştah kabartan bu pazarda pay alma-

olarak açık ara üstünlüğü halen devam ediyor. Bugün 

ABD silah ihracatının yaklaşık dörtte birinin tek başına 

Suudi Arabistan'a aktığını görüyoruz. Bu da Rusya’nın 

aktif politikalarla bölgeye yönelişini daha anlamlı kılıyor. 

En son Lavrov'un ziyaretinde BAE ile yapılan istişareler-

de de MiG-29 savaş uçağının ortak üretimi ve Su-35 

savaş uçakları gibi meseleler ön plana çıktı. Bölgeye 

yapılan silah ihracatının toplamının yaklaşık %30'u 

Suudi Arabistan'a; %16'sı ise bölgede en çok silahlanan 

ikinci ülke olan BAE'ye gerçekleştiriliyor. BAE halihazır-

da Rus Pantsir-SM hava savunma ve Kornet-EM 

tanksavar gibi sistemlerin alıcısı konumunda. Tüm bu 

veriler Rusya'nın Orta Doğu'da her alanda işbirliği 

alanlarını geliştirme çabasını, askeri alanda attığı adım-

ları ve genel olarak dış politikasında belirgin hale gelen 

pragmatizmini de açıklıyor. 

Bu dış politika şeklinin belki de en güncel yansıması 

2020'nin ilk aylarında Çin ile birlikte Rusya’nın aşı ihraca-

tına elverişli ülkeler üzerinden aktif olarak giriştikleri "aşı 

diplomasi"nde görülüyor. Örneğin; Şubat ayında Rusya, 

İsrail'in Sputnik V aşılarını Suriye'ye gönderilmesini 

sağlaması karşılığında Suriye'de tutulan bir İsrail vatan-

daşının serbest bırakılmasına aracılık etti. Bu durumda 

aşı tedariğinin de aslında Rusya'nın Orta Doğu'da 

devletleri kendi yörüngesine yakın tutmasında bir araç 

olduğunu söyleyebiliriz. Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap 

Emirlikleri gibi stratejik ABD ortakları bile tedarik için 

Rusya ve Çin'e başvurmuş durumdalar.

Nurhak Gürel NurhakGurel

fiki olan Esed'in Suriye’deki düşüşü için aynı şeyi söyle-

mek mümkün değil. Nitekim Suriye, Rusya'nın jeopolitik 

açıdan bölgeye dönüşünün en önemli göstergesiydi. 

Bilindiği üzere Rusların deniz erişimini kolaylaştıran 

stratejik bir öneme sahip. Rusya’nın burada geleneksel 

müttefikini kaybetmesi, Orta Doğu'ya bağlantılarının da 

kaybedilmesi anlamına geliyor. Bundan dolayı Putin, 

Rusya’nın bölgesel çıkarlarını korumak adına, hayati 

noktalarda askeri müdahalelerin başını çekmiştir. 

Suriye'de İran ve İran destekli Hizbullah milisleri ile 

birlikte Esed yönetiminin ayakta kalabilmesi için her 

türlü desteği sağladı. Hizbullah'ın terör iddialarına karşı 

savunulmasından Yemen'de Husilerle görüşmelere 

kadar birçok konuda İran'ın bölgesel milislerinin 

çeşitlenmesinde Rusya’nın büyük rolü olmuştur. Bunun 

yanında petrol yatırımları ve silah tedariğinin kontrolü 

gibi önemli çıkarlarının da korunmasının yolu askeri 

olarak müdahil olmaktan geçiyordu. 

Özellikle Avrupa'nın son zamanlardaki yaptırımları 

karşısında yatırım olanaklarına ulaşmak için, Orta Doğu 

bölgesi Rusya açısından önemli bir alternatif.  Rus 
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nın ne anlama geldiğini anlamak için bölge ile ilgili bazı 

verilere bakmak yeterli olacaktır. Örneğin; SIPRI'nin 

yayınladığı verilere göre 2015-2019 yılları arasında 

dünyada silah ithalatçısı olan 165 ülke arasında ilk beşte 

Suudi Arabistan, Mısır, Hindistan, Çin ve Avusturalya yer 

alıyor. Aynı yıllar arasında en büyük silah tedariği hacmi-

ni alan bölge, toplamın yüzde 41'ini oluşturan Asya ve 

Okyanusya iken onu yüzde 35 ile Orta Doğu bölgesi 

izliyor. Arap Baharı olarak bilinen kaotik süreç bir 

bakıma Orta Doğu'yu bölgesel olarak silah pazarına 

çevirmiştir. Çatışmaya müdahil olan ülkelerin girdiği 

silahlanma yarışı elbette silah tedarikçisi ülkeler arasın-

daki rekabeti de arttırdı. Bu süreç içinde bölgede silah 

ithalatı %86 gibi bir oranda artış gösterdi.

Rusya’nın da aralarında olduğu BM Güvenlik Konse-

yi'nin 5 daimî ülkesi aynı zamanda bu küresel silah 

ticaretinin en büyük üreticilileri konumunda. ("Dünya 

barışını korumak" misyonu ile kurulan bir işbirliği 

örgütünün, en önemli karar organının savaşlardan 

beslenen ülkelerin elinde olması ayrı bir ironidir.) Bugün 

dünyadaki en büyük 5 silah tedarikçisi – ABD, Rusya, 

Fransa, Almanya ve Çin - toplam ihracat hacminin yüzde 

76'sını elinde tutuyor. 1950'den beri ise asıl rekabet en 

büyük tedarikçiler olan ABD ve Rusya arasında gerçek-

leşmiştir. ABD silah ihracatı, küresel toplamın yüzde 

36'sını oluşturuyor. Buna karşılık, Rusya'nın silah ihracatı 

yüzde 18 azalarak küresel toplam içindeki payı 

2015–2019'da yüzde 27'den yüzde 21'e düştü. Dolayısıyla 

Putin’in küresel anlamdaki bu düşüşü bölgede silahlan-

ma yarışına giren devletler aracılığıyla geri çevirmeye 

çalıştığını söyleyebiliriz. Fakat ABD’nin silah tedarikçisi 

       Rus dış politikasının son yüzyılı ABD, İngiltere veya 

AB gibi küresel aktörlerin attığı adımlara karşı koyma 

üzerinden gelişmiştir. Fakat son yıllarda küresel güç 

rekabetindeki etkinliği daha çok ABD ve Avrupalı rakip-

lerinin sundukları dolaylı fırsatlar üzerinden gerçekleşti. 

Arap Baharı ile birlikte Avrupa kitlesel göç ile uğraşırken 

Rusya bölgeye daha fazla angaje olabilmiştir. Aynı 

şekilde 2016’da başlayan Brexit süreci, Avrupalı rakiple-

rinin Orta Doğu bölgesinde birçok gelişmede geride 

kalmalarına neden oldu. Bu durum Rusya’ya hem yakın 

coğrafyasında hem de Orta Doğu’da önemli fırsatlar 

sundu. Benzerini ABD'nin bölgesel politikaları için de 

söyleyebiliriz. Trump döneminde ABD politikalarının 

Rusya lehine alt edilebilmesini mümkün kılan etkenler 

de aynıydı. 

Aslında Rusya’nın dış politikasında ön plana çıkan 

pragmatizmi daha çok Putin üzerinden okumak gerekir. 

Putin'in 2012'de Cumhurbaşkanlığı’na dönüşü ülke 

açsısından iddialı bir dönemin başladığını gösteriyordu. 

Sovyetlerin çöküşünü "20. yüzyılın en büyük felaketi" 

olarak tanımlayan Putin, Rusya'nın tarihini değiştirme 
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şansı olsa "Sovyetler Birliği’nin çöküşünü engelleyeceği-

ni" söylüyordu. Bu söylem Putin'in Rus dış politikası için 

çizdiği vizyonun özeti gibidir. Putin dönemi ile Rusya’nın 

uluslararası politikadaki etkinliği, 2014’te Kırım'ı ilhak 

etmesiyle bir nevi tartışmaya kapanmıştır. Son yıllarda 

Avrupalı rakipleriyle birçok meselede karşı karşıya 

kalması, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya kadar nüfuz 

alanını yeniden inşa etmesine engel olmadı. 

Rusya İçin Orta Doğu Önemli Bir Alternatif

Rus dış politikasındaki pragmatizm Orta Doğu'da 

yaşanan birçok gelişme üzerinden okunabilir. Putin, 

Tunus'ta ayaklanmaklar baş gösterdiğinde, iktidar 

değişikliğine müdahil olmak yerine Zeyn el Abidin Bin Ali 

iktidarının düşüşünü beklemeyi tercih etti. Buradaki 

pasifliğinin aksine Mısır'daki değişimin yaşanmasında 

daha aktif bir politika izlemiştir. Çünkü Mısır İhvan’ı 

Putin’in için işbirliği geliştirebileceği bir aktör olarak 

görülüyordu. Protestolar devam ederken Bahreyn ve 

Yemen'deki Abdullah Salih iktidarına yönelik muhalefeti 

de iç mesele olarak görüyordu. Fakat uzun yıllar mütte-

dışişleri bakanı Lavrov'un bu kapsamda başladığı bölge 

ziyaretlerinin ilk durağı Birleşik Arap Emirlikleri oldu. 

Lavrov'un Mart ayında başladığı Körfez turu, Rusya'nın 

hem Çin finansmanına alternatif olması hem de yaptı-

rımlara karşı ülkeye Arap yatırımlarını çekmek için 

önemli fırsatlar sağladı. Rusya ve BAE arasında geçen 

yıla nazaran %80 oranında artan ticaret hacmi bunun 

en iyi göstergesidir. Aynı şeyleri bölgedeki diğer ülkeler-

le olan ilişkilerde görmek mümkün. Rusya'nın doğal gaz 

alanında önemli rakiplerinden olan Katar, aynı zamanda 

kendi topraklarında iki adet ABD üssü barındırıyor. Arap 

Baharı sürecinde bilindiği üzere iki ülke farklı taraflarda 

yer alıyordu. Buna rağmen Rusya Katar'ı ABD’nin 

geleneksel müttefiği olan Suudi Arabistan’a karşı denge 

kuracağı bir aktör olarak görüyor. Bu yüzden hem Katar 

finansmanına erişmek hem de Körfez'le bağlantısını 

güçlendirmek adına Katar ile yakın ilişki kurmaya 

çalışıyor. Ürdün ile gelişen ilişkiler de bu kapsamda 

değerlendirilebilir. Trump döneminde Kudüs'ün İsrail 

başkenti olarak tanınması, ABD-Ürdün ilişkilerinde 

gerilimlerin yaşanmasına neden olmuştu. Rusya bu 

durumu fırsat olarak kullanan ülke oldu. Nitekim Rusya 

ile Ürdün arasında 2017'de 157 milyon dolar olan ticaret, 

sonraki yıl 600 milyona yükseldi.

Silah Ticareti Rekabeti ve Aşı Diplomasisi

Putin’in Orta Doğu’ya pragmatist politikalarla daha 

fazla yönelmesinde önemli olan etkenlerden bir diğeri 

de silah tedariği üzerinde yaşanan rekabettir. Silah 

üreticisi ülkeler için iştah kabartan bu pazarda pay alma-

olarak açık ara üstünlüğü halen devam ediyor. Bugün 

ABD silah ihracatının yaklaşık dörtte birinin tek başına 

Suudi Arabistan'a aktığını görüyoruz. Bu da Rusya’nın 

aktif politikalarla bölgeye yönelişini daha anlamlı kılıyor. 

En son Lavrov'un ziyaretinde BAE ile yapılan istişareler-

de de MiG-29 savaş uçağının ortak üretimi ve Su-35 

savaş uçakları gibi meseleler ön plana çıktı. Bölgeye 

yapılan silah ihracatının toplamının yaklaşık %30'u 

Suudi Arabistan'a; %16'sı ise bölgede en çok silahlanan 

ikinci ülke olan BAE'ye gerçekleştiriliyor. BAE halihazır-

da Rus Pantsir-SM hava savunma ve Kornet-EM 

tanksavar gibi sistemlerin alıcısı konumunda. Tüm bu 

veriler Rusya'nın Orta Doğu'da her alanda işbirliği 

alanlarını geliştirme çabasını, askeri alanda attığı adım-

ları ve genel olarak dış politikasında belirgin hale gelen 

pragmatizmini de açıklıyor. 

Bu dış politika şeklinin belki de en güncel yansıması 

2020'nin ilk aylarında Çin ile birlikte Rusya’nın aşı ihraca-

tına elverişli ülkeler üzerinden aktif olarak giriştikleri "aşı 

diplomasi"nde görülüyor. Örneğin; Şubat ayında Rusya, 

İsrail'in Sputnik V aşılarını Suriye'ye gönderilmesini 

sağlaması karşılığında Suriye'de tutulan bir İsrail vatan-

daşının serbest bırakılmasına aracılık etti. Bu durumda 

aşı tedariğinin de aslında Rusya'nın Orta Doğu'da 

devletleri kendi yörüngesine yakın tutmasında bir araç 

olduğunu söyleyebiliriz. Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap 

Emirlikleri gibi stratejik ABD ortakları bile tedarik için 

Rusya ve Çin'e başvurmuş durumdalar.

Nurhak Gürel NurhakGurel

fiki olan Esed'in Suriye’deki düşüşü için aynı şeyi söyle-

mek mümkün değil. Nitekim Suriye, Rusya'nın jeopolitik 

açıdan bölgeye dönüşünün en önemli göstergesiydi. 

Bilindiği üzere Rusların deniz erişimini kolaylaştıran 

stratejik bir öneme sahip. Rusya’nın burada geleneksel 

müttefikini kaybetmesi, Orta Doğu'ya bağlantılarının da 

kaybedilmesi anlamına geliyor. Bundan dolayı Putin, 

Rusya’nın bölgesel çıkarlarını korumak adına, hayati 

noktalarda askeri müdahalelerin başını çekmiştir. 

Suriye'de İran ve İran destekli Hizbullah milisleri ile 

birlikte Esed yönetiminin ayakta kalabilmesi için her 

türlü desteği sağladı. Hizbullah'ın terör iddialarına karşı 

savunulmasından Yemen'de Husilerle görüşmelere 

kadar birçok konuda İran'ın bölgesel milislerinin 

çeşitlenmesinde Rusya’nın büyük rolü olmuştur. Bunun 

yanında petrol yatırımları ve silah tedariğinin kontrolü 

gibi önemli çıkarlarının da korunmasının yolu askeri 

olarak müdahil olmaktan geçiyordu. 

Özellikle Avrupa'nın son zamanlardaki yaptırımları 

karşısında yatırım olanaklarına ulaşmak için, Orta Doğu 

bölgesi Rusya açısından önemli bir alternatif.  Rus 
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hatırlatmaktadır. Başka bir bölümde, liberal demokra-

si derken Platon’un demokratik site devletlerinin 

özelliklerini ifade eder biçimde hem de yönetim şekli 

ve toplumsal üyelik kriteri olarak kullanacağını söyler. 

Böylelikle varacağı yerin, sistemin demokratik 

olabilmesi için mutlaka özgürlüğü en yüksek değer 

olarak benimsemesi ve politik eşitliğe yer vermesi 

gerekliliğidir. Propagandanın demokrasi açısından 

neden olduğu sorun, ona göre, özgürlüğün değişik 

şekilleri ve düzgün demokratik metotlarla ilgili değişik 

kavramlar için tamamen geçerlidir; fakat tüm bunlara 

rağmen bir sorun vardır ki o da şudur: Propaganda, 

özgürlükçü demokrasiye ait bir dilin demokratik 

olmayan gerçekliği örtmekte kullanılması. Hal böyle 

olunca, gerçekte hiç de demokratik olmayan bir devlet, 

liberal bir demokrasiymiş görüntüsü verebiliyor. 

Hatta ülkenin vatandaşları bile yaşadıkları yerin özgür-

lükçü bir demokrasi olduğunu düşünebiliyor. Propa-

ganda örtüyor, maskeliyor, saklıyor… Bu tehdit 

otoriter devletler için sorun teşkil etmiyor, zira onların 

maskelemeye ihtiyaçları yok, saklayacakları bir şey 

yok.

Platon’un Devlet’inden Jean Jacques Rousseau’nun 

Toplum Sözleşmesi’ne; Hannah Arendt’ten Nasyona-

list Sosyalist ideolojiye; Carl Schmitt’e, Hitler’e uzanan 

örneklerle konuyu derinleştiren Stanley, propaganda-

nın siyasi kökenlerine inmekte ve ideolojilerde bunun 

yansıması üzerinde durmaktadır. Arendt’e göre, 

otoriter propagandanın “temel eksikliği”, “kitlelerin 

tamamıyla tutarlı, anlaşılır ve öngörülebilir bir dünya 

arzusunu, sağduyu ile ciddi bir şekilde çelişmeden 

gerçekleştirmesinin mümkün olmaması”dır. Totaliter 

propagandanın amacı, anlaşılması çok basit tutarlı bir 

sistem oluşturmaktır; öyle ki bu sistem hem çeşitli 

dış-gruplara yönelik bir kin oluştursun, aynı zamanda 

da bu kinin nedenlerini açıklasın. Burada açık bir 

şekilde gerçekliği çarpıtma amacını görürüz, bu 

kısmen liderin gücünün de bir ifadesi olarak ortaya 

çıkar. Gerçekliğin açıkça çarpıtılması sistemin hem en 

önemli gücü hem de en önemli zayıflığıdır.

İngilizcede propaganda kelimesinin kesin biçimde 

kötücül çağrışımlara sahip olduğunu hatırlatan 

Stanley, 20. yüzyıla geldiğimizde Amerikalı yazarlar 

        Demokrasilerde Propaganda Oyunu, Jason Stanley 

tarafından kaleme alınan ve Amerikan Yayıncılar 

Birliği’nden Felsefe dalında 2016 Prose ödülü alan 

önemli bir çalışmadır. Yayınlandıktan iki yıl sonra, 

2018’de The Kitap etiketiyle Türkçeye kazandırılan bu 

eser, propagandanın nasıl çalıştığını ve liberal demok-

rasilerde nasıl maskelendiğini işlemektedir. 

Propagandanın sinsi bir işleyişe sahip olduğunu vurgu-

layan Stanley, demokrasinin ince ince altını oyduğunu, 

eşitlik ilkesine zarar verdiğini geçmişten örneklerle 

anlatmaktadır. Demokrasiyi ayakta tutmaya çalışan 

ülkelerin propagandanın sinsi oyunlarını anlaması 

gerektiğini, bunun da sistemin işleyişini çözmekten 

geçtiğini ifade etmektedir.

Babasının İngiliz sömürüsü altındaki Afrikalı bir kabile 

üzerinde yaptığı çalışmanın sonucu olarak bireysel 

özerkliğe, teknisist eğitim sistemine, karar alma 

süreçlerindeki otoriterliğe vurgu yapmaktadır. Bazı 

insanların neden diğerlerinden daha eşit olduğu 

sorusunu soran Stanley’e göre bu insanların, belirli 

kavramsal veya bilişsel alanlardaki söylem ya da 
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uygulamayla ilgili hâkimiyetleri onların imtiyazlı bir 

konumda tutulmasına neden olmakta. Bu imtiyazlı 

kişilere ise “profesyoneller” ismi verilmekte.

Güven Duyma

Stanley’e göre propagandanın en önemli unsurların-

dan biri güven duymaktır. Güven duyma meselesi de 

yukarıda ifade ettiğimiz “profesyoneller” aracılığı ile 

gerçekleşir. Hepimiz hasta olduğumuz zaman bizi bir 

doktorun görmesini, zor durumda kaldığımızda 

polislerin gelmesini ve yardımcı olmasını, eğitim için 

ehliyetli kişilerden bilgiyi aldığımızda rahatladığımızı, 

güven duygusu içerisinde olduğumuzu hatırlayalım. 

Profesyonellere bu anlamda muhtacızdır.

Teknisizmin büyük bir yıkım olduğunu iddia eder. Ona 

göre teknisizm, diğer insanlara haksız ve gayri meşru 

boyun eğdirme söz konusu olduğunda liberal demok-

rasilerin benimsediği merkezi bir mekanizmadır. 

Politik propagandayı da teknisizmle ilişkilendiren 

Stanley, onu kendi kendine karşıt bir politik idealin 

istihdamı olarak açıklar. 

olduğunu gizlememektedir. Bununla ilişkili olarak, 

insan zekasının ürünlerinin güzelliğini grup kimlikleri-

ne bağlamaktadır. Bilinci mercan resifleri olarak 

görmektedir. Bütün bunlara rağmen bazı grup kimlik-

lerinin demokratik olarak sorunlu olduğunu iddia eder. 

Örnek olarak da Nasyonal Sosyalizm tarafından 

ortaya konan Cermen ırkının üstünlüğü düşüncesini 

gösterir. Bu tip kimlikleri, sağlıklı bir demokrasi için 

tehdit unsuru oluşturduğunu söyler. 

Sözün Gücü, Gücün Sözü

Kitap boyunca vurguladığı propaganda, aslında politik 

belagat, yani sözün gücüdür. Platon ve Aristotales’in 

de belagat üzerine çalışmaları olduğunu hatırlatan 

Stanley, aslında propagandanın yüzyıllar ötesine 

gittiğini, felsefenin en temel tartışmalarından biri 

olduğunu ifade etmektedir. Propagandanın etki meka-

nizmasının nasıl işlediğini örneklerle anlatır ve şunu 

vurgular: “Herhangi bir toplumda mevcut defolu 

ideolojiler zararlı propagandaya çanak tutmaktadır.” 

Propagandanın nasıl çalıştığını örneklerle anlatırken 

analitik epistemoloji, bilişsel ve sosyal psikoloji alanla-

rında son zamanlarda yapılan pek çok çalışmadan 

faydalanmaktadır. 

Stanley, demagojik hitabetin yalnızca Nazi yönetimi-

ne özgü bir şey olmadığını, liberal demokrasilerin 

hâkim olduğu devletler tarafından da kullanıldığını 
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nezdinde bu kelimenin kötülük çağrışımlarından uzak 

bir şekilde kullanıldığını söylemektedir. Ona göre 

propagandaya bugün “demagoji” demememizin 

önünde bir engel yoktur, kendisi de kavramı böyle 

görmektedir. Propagandanın, Stanley’in ifadesine 

göre “defolu ideolojilerle” sıkı bağı, rabıtası düşünüldü-

ğünde yer yer samimi bir biçimde de yapılabilir. Bu 

ilişkiyi açıklıkla anlamanın yolu, propagandanın her 

zaman riyakar bir biçimde yapılmadığını görmekten 

geçmektedir. Örneğin Nazi propagandası kendi içinde 

samimidir, paradigmalar ortaya koyan pek çok dema-

gojik iddia aslında defolu bir ideolojinin neden olduğu 

yanlış inançlara sıkıca bağlanmış birinin içtenlikle öne 

sürdüğü ifadelerdir.

Central Park’taki koşucu kadına tecavüz ettiği iddia 

edilen 5 siyahi gencin, polis sorgusunda korkup olayı 

yaptıklarını ikna etmeye zorlanmaları, ABD kamuoyu-

nun onları tecavüzcü olarak yaftalaması ve sonrasına 

işlemedikleri bir suçtan dolayı 10 yılın üzerine hapis 

yatmaları, asıl failin ortaya çıkması ile özgürlüklerine 

kavuşmalarının hikayesi de örnekler arasında hayli 

ilginçtir. (Netflix’in bu konuda yaptığı “When They See 

Us” adlı dizisini tavsiye edebilirim.)

Kitaba dair bir eleştirim ve bir de övgüm olacak. Bu 

kadar hacimli bir çalışmanın ABD ve Avrupa ülkeleri 

örnekleri ile (elbette Çin ve Afrika kıtası ülkeleri de var 

ama çok kısıtlıydı) sınırlı kalması bence önemli bir 

sorundu. Bu tip konuların Batı merkezli kalması 

rahatsız edici oluyor. Halbuki dünyanın farklı yerlerin-

den pek çok işlevsel örnek bulunabilirdi. Övgüm ise 

kitabın sonundaki notlar için olacak. O kısmı çok verim-

li bulduğumu söylemeliyim. Sadece notlar bile eserin 

ne kadar titiz bir biçimde ve büyük emekle çalışıldığını 

gösteriyor.

Yusuf Temizcan y.temizcan@gmail.com

Amerika’yı Kim İşgal Etti

Propagandanın gücü hakkında Stanley’in verdiği bir 

örnek hayli ilginçtir. 2003’te Irak Savaşı hazırlanan 

zemin sonrasında Washington Post’ta aynı yıl yayımla-

nan bir ankete göre Amerikan halkının %70’i 11 Eylül 

saldırılarında Saddam Hüseyin’in payı olduğuna 

inanıyordu. Fakat sonraki on yıl boyunca bunu ispatla-

yacak bir delil ortaya konamadı ve ABD hükümetleri 

bu konuda bir açıklama yapmadılar. Açıkça yalan olan 

bir propagandaya bu kadar geniş bir kesimin inanması, 

propagandanın ikna etme sürecinde ne kadar etkili 

olduğunu gösteriyordu. İdeoloji ve propagandanın 

birlikte nasıl bir kötülük inşa ettiklerini de ilan ediyor 

bu durum.

Kendi alanı olan felsefe tarihi boyunca kadın filozların 

eksikliğinden yakınan Stanley, kitabın kuramsal temel-

lerini son 25 yılda öne çıkan kadın düşünürlerin metin-

lerinden hareketle oluşturduğunu ifade etmektedir. 

Felsefenin son dönemde toplumsal meselelerle ilgilen-

memesi ve bunu sosyolojiye bırakmasından rahatsız 

olan Stanley, bu uyumu tekrar oluşturma çabasında 
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hatırlatmaktadır. Başka bir bölümde, liberal demokra-

si derken Platon’un demokratik site devletlerinin 

özelliklerini ifade eder biçimde hem de yönetim şekli 

ve toplumsal üyelik kriteri olarak kullanacağını söyler. 

Böylelikle varacağı yerin, sistemin demokratik 

olabilmesi için mutlaka özgürlüğü en yüksek değer 

olarak benimsemesi ve politik eşitliğe yer vermesi 

gerekliliğidir. Propagandanın demokrasi açısından 

neden olduğu sorun, ona göre, özgürlüğün değişik 

şekilleri ve düzgün demokratik metotlarla ilgili değişik 

kavramlar için tamamen geçerlidir; fakat tüm bunlara 

rağmen bir sorun vardır ki o da şudur: Propaganda, 

özgürlükçü demokrasiye ait bir dilin demokratik 

olmayan gerçekliği örtmekte kullanılması. Hal böyle 

olunca, gerçekte hiç de demokratik olmayan bir devlet, 

liberal bir demokrasiymiş görüntüsü verebiliyor. 

Hatta ülkenin vatandaşları bile yaşadıkları yerin özgür-

lükçü bir demokrasi olduğunu düşünebiliyor. Propa-

ganda örtüyor, maskeliyor, saklıyor… Bu tehdit 

otoriter devletler için sorun teşkil etmiyor, zira onların 

maskelemeye ihtiyaçları yok, saklayacakları bir şey 

yok.

Platon’un Devlet’inden Jean Jacques Rousseau’nun 

Toplum Sözleşmesi’ne; Hannah Arendt’ten Nasyona-

list Sosyalist ideolojiye; Carl Schmitt’e, Hitler’e uzanan 

örneklerle konuyu derinleştiren Stanley, propaganda-

nın siyasi kökenlerine inmekte ve ideolojilerde bunun 

yansıması üzerinde durmaktadır. Arendt’e göre, 

otoriter propagandanın “temel eksikliği”, “kitlelerin 

tamamıyla tutarlı, anlaşılır ve öngörülebilir bir dünya 

arzusunu, sağduyu ile ciddi bir şekilde çelişmeden 

gerçekleştirmesinin mümkün olmaması”dır. Totaliter 

propagandanın amacı, anlaşılması çok basit tutarlı bir 

sistem oluşturmaktır; öyle ki bu sistem hem çeşitli 

dış-gruplara yönelik bir kin oluştursun, aynı zamanda 

da bu kinin nedenlerini açıklasın. Burada açık bir 

şekilde gerçekliği çarpıtma amacını görürüz, bu 

kısmen liderin gücünün de bir ifadesi olarak ortaya 

çıkar. Gerçekliğin açıkça çarpıtılması sistemin hem en 

önemli gücü hem de en önemli zayıflığıdır.

İngilizcede propaganda kelimesinin kesin biçimde 

kötücül çağrışımlara sahip olduğunu hatırlatan 

Stanley, 20. yüzyıla geldiğimizde Amerikalı yazarlar 

        Demokrasilerde Propaganda Oyunu, Jason Stanley 

tarafından kaleme alınan ve Amerikan Yayıncılar 

Birliği’nden Felsefe dalında 2016 Prose ödülü alan 

önemli bir çalışmadır. Yayınlandıktan iki yıl sonra, 

2018’de The Kitap etiketiyle Türkçeye kazandırılan bu 

eser, propagandanın nasıl çalıştığını ve liberal demok-

rasilerde nasıl maskelendiğini işlemektedir. 

Propagandanın sinsi bir işleyişe sahip olduğunu vurgu-

layan Stanley, demokrasinin ince ince altını oyduğunu, 

eşitlik ilkesine zarar verdiğini geçmişten örneklerle 

anlatmaktadır. Demokrasiyi ayakta tutmaya çalışan 

ülkelerin propagandanın sinsi oyunlarını anlaması 

gerektiğini, bunun da sistemin işleyişini çözmekten 

geçtiğini ifade etmektedir.

Babasının İngiliz sömürüsü altındaki Afrikalı bir kabile 

üzerinde yaptığı çalışmanın sonucu olarak bireysel 

özerkliğe, teknisist eğitim sistemine, karar alma 

süreçlerindeki otoriterliğe vurgu yapmaktadır. Bazı 

insanların neden diğerlerinden daha eşit olduğu 

sorusunu soran Stanley’e göre bu insanların, belirli 

kavramsal veya bilişsel alanlardaki söylem ya da 
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uygulamayla ilgili hâkimiyetleri onların imtiyazlı bir 

konumda tutulmasına neden olmakta. Bu imtiyazlı 

kişilere ise “profesyoneller” ismi verilmekte.

Güven Duyma

Stanley’e göre propagandanın en önemli unsurların-

dan biri güven duymaktır. Güven duyma meselesi de 

yukarıda ifade ettiğimiz “profesyoneller” aracılığı ile 

gerçekleşir. Hepimiz hasta olduğumuz zaman bizi bir 

doktorun görmesini, zor durumda kaldığımızda 

polislerin gelmesini ve yardımcı olmasını, eğitim için 

ehliyetli kişilerden bilgiyi aldığımızda rahatladığımızı, 

güven duygusu içerisinde olduğumuzu hatırlayalım. 

Profesyonellere bu anlamda muhtacızdır.

Teknisizmin büyük bir yıkım olduğunu iddia eder. Ona 

göre teknisizm, diğer insanlara haksız ve gayri meşru 

boyun eğdirme söz konusu olduğunda liberal demok-

rasilerin benimsediği merkezi bir mekanizmadır. 

Politik propagandayı da teknisizmle ilişkilendiren 

Stanley, onu kendi kendine karşıt bir politik idealin 

istihdamı olarak açıklar. 

olduğunu gizlememektedir. Bununla ilişkili olarak, 

insan zekasının ürünlerinin güzelliğini grup kimlikleri-

ne bağlamaktadır. Bilinci mercan resifleri olarak 

görmektedir. Bütün bunlara rağmen bazı grup kimlik-

lerinin demokratik olarak sorunlu olduğunu iddia eder. 

Örnek olarak da Nasyonal Sosyalizm tarafından 

ortaya konan Cermen ırkının üstünlüğü düşüncesini 

gösterir. Bu tip kimlikleri, sağlıklı bir demokrasi için 

tehdit unsuru oluşturduğunu söyler. 

Sözün Gücü, Gücün Sözü

Kitap boyunca vurguladığı propaganda, aslında politik 

belagat, yani sözün gücüdür. Platon ve Aristotales’in 

de belagat üzerine çalışmaları olduğunu hatırlatan 

Stanley, aslında propagandanın yüzyıllar ötesine 

gittiğini, felsefenin en temel tartışmalarından biri 

olduğunu ifade etmektedir. Propagandanın etki meka-

nizmasının nasıl işlediğini örneklerle anlatır ve şunu 

vurgular: “Herhangi bir toplumda mevcut defolu 

ideolojiler zararlı propagandaya çanak tutmaktadır.” 

Propagandanın nasıl çalıştığını örneklerle anlatırken 

analitik epistemoloji, bilişsel ve sosyal psikoloji alanla-

rında son zamanlarda yapılan pek çok çalışmadan 

faydalanmaktadır. 

Stanley, demagojik hitabetin yalnızca Nazi yönetimi-

ne özgü bir şey olmadığını, liberal demokrasilerin 

hâkim olduğu devletler tarafından da kullanıldığını 

MAYIS     2021 MAYIS     2021

nezdinde bu kelimenin kötülük çağrışımlarından uzak 

bir şekilde kullanıldığını söylemektedir. Ona göre 

propagandaya bugün “demagoji” demememizin 

önünde bir engel yoktur, kendisi de kavramı böyle 

görmektedir. Propagandanın, Stanley’in ifadesine 

göre “defolu ideolojilerle” sıkı bağı, rabıtası düşünüldü-

ğünde yer yer samimi bir biçimde de yapılabilir. Bu 

ilişkiyi açıklıkla anlamanın yolu, propagandanın her 

zaman riyakar bir biçimde yapılmadığını görmekten 

geçmektedir. Örneğin Nazi propagandası kendi içinde 

samimidir, paradigmalar ortaya koyan pek çok dema-

gojik iddia aslında defolu bir ideolojinin neden olduğu 

yanlış inançlara sıkıca bağlanmış birinin içtenlikle öne 

sürdüğü ifadelerdir.

Central Park’taki koşucu kadına tecavüz ettiği iddia 

edilen 5 siyahi gencin, polis sorgusunda korkup olayı 

yaptıklarını ikna etmeye zorlanmaları, ABD kamuoyu-

nun onları tecavüzcü olarak yaftalaması ve sonrasına 

işlemedikleri bir suçtan dolayı 10 yılın üzerine hapis 

yatmaları, asıl failin ortaya çıkması ile özgürlüklerine 

kavuşmalarının hikayesi de örnekler arasında hayli 

ilginçtir. (Netflix’in bu konuda yaptığı “When They See 

Us” adlı dizisini tavsiye edebilirim.)

Kitaba dair bir eleştirim ve bir de övgüm olacak. Bu 

kadar hacimli bir çalışmanın ABD ve Avrupa ülkeleri 

örnekleri ile (elbette Çin ve Afrika kıtası ülkeleri de var 

ama çok kısıtlıydı) sınırlı kalması bence önemli bir 

sorundu. Bu tip konuların Batı merkezli kalması 

rahatsız edici oluyor. Halbuki dünyanın farklı yerlerin-

den pek çok işlevsel örnek bulunabilirdi. Övgüm ise 

kitabın sonundaki notlar için olacak. O kısmı çok verim-

li bulduğumu söylemeliyim. Sadece notlar bile eserin 

ne kadar titiz bir biçimde ve büyük emekle çalışıldığını 

gösteriyor.

Yusuf Temizcan y.temizcan@gmail.com

Amerika’yı Kim İşgal Etti

Propagandanın gücü hakkında Stanley’in verdiği bir 

örnek hayli ilginçtir. 2003’te Irak Savaşı hazırlanan 

zemin sonrasında Washington Post’ta aynı yıl yayımla-

nan bir ankete göre Amerikan halkının %70’i 11 Eylül 

saldırılarında Saddam Hüseyin’in payı olduğuna 

inanıyordu. Fakat sonraki on yıl boyunca bunu ispatla-

yacak bir delil ortaya konamadı ve ABD hükümetleri 

bu konuda bir açıklama yapmadılar. Açıkça yalan olan 

bir propagandaya bu kadar geniş bir kesimin inanması, 

propagandanın ikna etme sürecinde ne kadar etkili 

olduğunu gösteriyordu. İdeoloji ve propagandanın 

birlikte nasıl bir kötülük inşa ettiklerini de ilan ediyor 

bu durum.

Kendi alanı olan felsefe tarihi boyunca kadın filozların 

eksikliğinden yakınan Stanley, kitabın kuramsal temel-

lerini son 25 yılda öne çıkan kadın düşünürlerin metin-

lerinden hareketle oluşturduğunu ifade etmektedir. 

Felsefenin son dönemde toplumsal meselelerle ilgilen-

memesi ve bunu sosyolojiye bırakmasından rahatsız 

olan Stanley, bu uyumu tekrar oluşturma çabasında 
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      Hiçbir şey yok ki yaratıldığı andan itibaren bir 

hikâyenin parçası olmasın. Kâinat, dünya, yıldızlar… 

Hepsi hikâyesiyle çıkar varlık meydanına. Hatta belki 

yaratılmasından öncesine uzanır kimisinin hikâyesi. O 

daha yokken yazmaya başlar kalem ona dair, usul 

usul… Ve kendisi yok olsa da devam eder öyküsü 

kimilerinin. Şüphesiz insan da kendini bir hikâyenin 

başrolünde görmeye ziyadesiyle alışıktır. Kimi yerde 

âşık olarak çıkar karşımıza, kimi yerde çekmediği dert 

kalmamış bir haldedir; kimisinde sorularına cevap 

aramaktadır, kimisindeyse cevaplarını dayatmaktadır. 

Hikâyesi olan başka yaratılmışların aksine de rolünün 

farkındadır, gerekirse işin seyrini değiştirme kudretine 

sahiptir. Ancak unutkanlığıyla meşhur bu insan bir şeyi 

ıskalıyordur; kendi hikâyesini şekillendirirken, bir 

hikâyenin parçası olduğunun bilincinde bile olmayan 

diğerlerinin hikâyesini sonlandırabileceği gerçeğini. 

İşte dünyanın en yalnız ağacının hikâyesi de kendini 

başrolde görmeye alışkın mağrur bir insan tarafından 

nihayete erdirildi. 

Yalnızlığıyla dünyaya nam salmış Tenere, bir akasya 

ağacıydı. Adını yaşadığı bölge olan Sahra Çölü’ndeki 

400 bin kilometre karelik Tenere bölgesinden alıyordu. 

Tenere, o bölgede yaşayan yerel göçebe bir kabile olan 

Tuareglerin dilinde “Çöllerin Çölü” anlamına geliyordu. 

Çok yalnızdı çünkü ona en yakın ağaç 400 kilometre 

uzaktaydı. Onun hikâyesine buradan bakınca bir 

tuhaflık var zannediyorsunuz. Çölde tek başına, dalları 

göğe uzanan bir akasya ağacı… Bu nasıl olabilir dediği-

nizi duyar gibiyim. 

Aslında Kuzeydoğu Nijer’in bu çöller tarafından teslim 

alınmış arazileri bir zamanlar ormanlarla kaplıymış. 

Yaklaşık on bin yıl kadar önce verimli tropik bir bölge 

olan Sahra, dünyanın yörüngesinin kaymasına bağlı 

enlem etkisiyle, iklim ve bitki örtüsünün değişmesiyle 

ya da diğer bir ihtimal olan insanların doğayı tahrip 

etmesiyle zamanla çölleşmeye başlamış. Anlayacağı-

nız Tenere, arkadaşlarını bir bir kumların yutmasını 

izlemiş senelerce. Kendisi ise tek başına koca bir çölün 

ortasında direnmiş kum fırtınalarına. Uçsuz bucaksız 

çöl manzarasında dikkate değer, göze çarpan bir varlık 

olarak boy gösterdiği için de zamanla tüm haritalarda 

yer etmiş; kervanlar, gezginler için çölde bir dönüm 

noktası haline gelmiş. Darı götürüp tuz getirmek için 

yola çıkan deve kervanları mutlaka Tenere’nin gölge-

sinde konaklar ancak kesinlikle ona bir zarar vermezler-

miş; ne develerin yapraklarını yemesine izin verir ne 

de çay yapmak için dallarını kırarlarmış. İnsanlar 

Tenere’ye çöldeki bu amansız hayat mücadelesinden 

ötürü bir kutsallık atfetmiş olmalılar, bu nedenle 

hayatına devam edebilmesi için onu koruyup kollamış-

lar senelerce.

Nihayet suya ulaşmak için yakınlarında bir kuyu 

kazıldığında Tenere’nin de sırrı ortaya çıkmış. Gövdesi 

kurak çöl arazisinde boy gösterse de kökleriyle yerin 

36 metre altındaki su tabakasından beslenmeye 

devam ediyormuş meğer. Ancak bu kadar güçlü 

kökleri olması maalesef onu hayatta tutmaya yetme-

miş. Peki bu güçlü, azimli, mücadeleci ancak bir o 

kadar da yalnız bu ağacın hikayesi kim tarafından, 

nasıl sonlandırılmış derseniz, yazının başına dönmeniz-

de fayda var. Demiştik ya insan, hikâyelerin başrolü 

olmaya alışıktır. Sonra yine demiştik ya kendi hikâyesi-

ne yön verme kabiliyetine sahip olan insan, bazen 

kendi hikâyesinden kaçamayan başkalarının hikâyele-

rine de son verebilir diye. İşte Tenere’nin de sonunu 

yine bir insan getirmiş.

1973 yılında -sarhoş olduğu zannedilen- Libyalı bir 

kamyon şoförü, uçsuz bucaksız bir çölün ortasındaki 

tek ağaca çarpmayı başararak, Tenere’yi kökünden 

kırıyor ve Tenere hayata veda ediyor. Bu acıklı kaza 

Tenere’nin sonunu getirmiş gibi görünse de bence 

yıllarca verdiği hayat mücadelesi ile dilden dile aktarıl-

mayı hak eden bir ağaç o. Kendisi yok olsa da öyküsü 

kulaklarda çınlamaya devam etmeli. Yaşanan o elim 

kazadan sonra ağacın cansız bedeni sergilenmek 

üzere  -ya da unutulmamak üzere- Nijer Ulusal Müzesi-

ne götürülüyor ve çöldeki yerine Tenere’nin anısına 

metal bir heykel dikiliyor. 

      Yara, insan onu tanıyana kadar yalnızca bir acıdır. 

Dünyaya gelişimizden birkaç yıl sonra düşe kalka 

yaralar ediniriz. Artık onu tanırız, dirseklerimiz veya 

dizlerimiz yaralarla doludur. İlk açıldığında, kapanma-

yacağını düşünürüz. Çocuk aklı, akan kanın hiç durma-

yacağına inanır. Oysa ebeveynlerimiz yarayı tanır, 

akan sıcak kana karşı oldukça soğuk kanlıdır. Bizi 

yaranın küçük olduğuna inandırmak için ona üflerler. 

“Bir şey yok, bir şey yok” derler. Yaralarla tanıştırırlar 

bizi. 

Ve sonra yaralarımız kabuk bağlamaya başlar. Yarayla 

tanışmanın verdiği güçle, kabukların kendi dökülmesi-

ni beklemeden, soymaya kalkarız onları. Yaranın da bir 

gerçek olduğunu kabullenmek fazla uzun sürmez. 

Ancak acı değişmez. Acı her yarayla birlikte tekrar 

kendini hissettirir. Üflemek, merhemdir bir bakıma. 

Üfleriz geçsin diye. Çocukluk geçer ama yaralar 

geçmez. Olgunlaştıkça gardımızı alsak da yaralara, 

çocuk acemiliğinde bulmasa da bizi, ihmallerle yarala-

nabiliriz. Ama güçlüyüzdür, sararız yaralarımızı. “Geçer” 

deriz. 

Yıllar sonra dönüşür yaralarımız. Soyutlanır. Adını 

koyamadığımız, yerini gösteremeyeceğimiz yaraları-

mız oluşur. Güven, saygı, sevgi ve aşk gibi gerçekler 

karşısında hayal kırıklığına uğradığı her durum yaralar 

insanı. Kimi kabuk bağlamaz yaralardır, kimi kabuğu 

sürekli hırpalanan veya iz bırakan. Yine şifa arayışında-

dır insan, bir sözden, bir ağaçtan, belki kanat çırpan bir 

kuşun kanadından ümit bekler durur. Dönüşen yarala-

rımızın üfleyeni bambaşkadır.

Hasretlerin de yaraları vardır. Zamansız ayrılıklar acıtır. 

İzleri derindir.

Mesela ölüm gelir, bulur sevdiklerimizi; ritüeller, 

ziyaretler geçer gider de, yaralarımızla kalırız baş başa. 

Yutkunarak sindirmeye çalıştığımız anlardır. Veya 

avaz avaz haykırdığımız. Tamamlanamayan sevgilerin, 

yarım kalmış duyguların yaraları kapanmaz çoğu 

zaman. Sadece yaralarımızla yaşamaya çalışırız. 

Zamanla geçer denilse de, zamanla geçen sadece 

dünyadır. 

Güzel ve kalbimizi yumuşatan anlarımız, bir teselli 

merasimidir. Avunuruz.

Şahit olunan her acı bir yara açar.  Budur şaire, “ne çok 

acı var” dedirten. Çocukların ölümleri, ormanların 

yangını, bir kuşun uçamayışında acılar vardır; yaralar 

palazlandıran. 

İnsan, başa çıkacaktır yaralarıyla, merhem arayacaktır, 

bilecektir doğrular doğru yerde aranmazsa buluna-

maz. Doğru olanın peşinde olacaktır. Her yara olgun-

laştıracaktır onu ve artık o yaralar saracaktır…

Serkan Akdenizsserkanakdeniz@gmail.com
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      Geçen yazımızda Dünyada 4,5 milyardan fazla 

internet kullanıcısı ve bunların 3,8 milyardan fazlası 

sosyal medya kullanıcısı olduğunu ifade etmiştik. 

Buna ilave olarak da ülkemizde ise günde ortalama 7,5 

saat internet kullandığımıza dair veriyi paylaştık. O 

yazıdan sonra bu konu ile alakalı olduğu için bir arkada-

şım Amerika’da yapılmış bir araştırma raporunu bana 

gönderdi. 

Araştırma verilerine genel çerçeveden baktığımızda 

ise durum şu şekilde; genel olarak Amerikalıların %85’i 

günlük olarak çevrimiçi olduklarını söylüyor. Bu rakam 

bu neredeyse sürekli olarak çevrimiçi olduğunu 

bildirenlerin % 31'ini, günde birkaç kez çevrimiçi olduk-

larını söyleyenlerin% 48'ini ve günde yaklaşık bir kez 

çevrimiçi olanların % 6'sını içermektedir. Araştırmaya 

katılanların % 8'i haftada birkaç kez veya daha az 

sıklıkla çevrimiçi olurken, katılımcıların % 7'si interneti 

hiç kullanmadıklarını söylüyor.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer konu ise eğitim 

seviyesi ve ekonomik geliri yüksek olan 18-49 yaş 

aralığındaki insanların en fazla süre çevrimiçi olması.

Tawfiq Ali OzturkTawfiqAliKeeper

Dijital hayatla ilgili araştırmalar yapan ve bunları 

raporlaştıran medya şirketi We Are Social’in Ocak 

2021 tarihli elde ettiği verilere göre Türkiye nüfusun 

%89’u akıllı telefon kullanıyor. Bir önceki yazımızda da 

dile getirdiğimiz ülkemizde 7,5 saat günlük ortama 

internet kullanımının önemli bir kısmını teşkil eden 2 

saat 51 dakikalık kısım sosyal medya kullanımı, 1 saat 

21 dakika Spotify gibi müzik dinleme uygulamaları, 58 

dakika oyunların olduğunu da yine bu araştırma 

sayesinde öğreniyoruz.

Günümüz enformasyon çağında telekomünikasyon 

teknolojisi her geçen gün, hızına hız katarak gelişmeye 

devam ediyor. Ve gelişen bu teknoloji, hayatımızın her 

alanında, vazgeçilmez unsurlar olarak yer ediyorlar. 

Akıllı şehirler, akıllı evler konularına hiç değinmiyorum. 

Sadece giyilebilir teknolojik ürünlerle tüm varlığımızla 

çevrimiçi hayata entegre yaşıyoruz. Akıllı saatler ya da 

bileklikler, bluetooth kulaklıklar, her ne kadar gelişim 

aşamasında olsa da akıllı gözlüklerle bildirimlerle 

sınırları belirlenen ve kontrol edilen bir hayatın parçası-

yız. Telefonumuzdan sosyal medya uygulamalarına 

girmesek de aldığımız etkileşimlerle her an müdahil 

olma hazırlığındayız. Dinlediğimiz müziklerden ya da 

izlediğimiz film/dizilerden bizim ne tarz müzikleri ve 

filmleri seveceğini hesaplayıp yeni çıkanları bize 

önerip bildirimlerle kendine çeken algoritmaların 

emrindeyiz. (Sosyal medyada takip ettiğimiz hesaplar, 

youtube’da izlediğimiz videolar, apple music ya da 

spotify’da dinlediğimiz şarkılar, blutv’de izlediğimiz 

filmler şeklinde listeyi uzatabileceğimiz internet 

araçları bizi bizden daha iyi tanıdığını iddia ederek 

kendi ürettikleri içeriklerden bizim için seçimler yapan 

algoritmalar hakkında ayrı bir yazmam gerektiğini 

burada yazılı düşünüyorum.)

Herhangi bir haberi ya da gelişmeyi kaçırma endişesi 

ya da takip ettiğimiz insanların ne yapıp ettiklerini 

merak etmemiz, bizi ekranlara bağımlı, online hayat-

lar yaşamamıza neden oluyor.

Şalteri indirilince duran makinalar gibi interneti 

elinden alınınca başını kaldırıp neler oluyor diyerek 

gerilen ve ne yapacağına dair hiçbir fikri olmayan 

insandan ne kadar uzaktayız. Yoksa yanı başımızda 

hatta biz o muyuz?
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Tawfiq Ali OzturkTawfiqAliKeeper
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algoritmalar hakkında ayrı bir yazmam gerektiğini 
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lar yaşamamıza neden oluyor.
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gerilen ve ne yapacağına dair hiçbir fikri olmayan 

insandan ne kadar uzaktayız. Yoksa yanı başımızda 

hatta biz o muyuz?



de sayfalar dolusu kitaplar. Buraları anlamanın tek 
yolu gelip ziyaretten geçiyor. Allah isteyen herkese 
nasip etsin.

Ertesi gün diğer mübarek mekânları ziyaret için yola 
koyuldum. Mekke denince akla gelen ikinci isim, 
hacıların olmazsa olmazı Arafat’a ve Arafat’ın tam 
ortasında 70 m. yüksekliğindeki Cebel-i Rahme 
Tepesine geldim. Burası efendimizin Veda Hutbesini 
okuduğu ve Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın dünyaya 
gönderildikten sonra rivayet edildiği üzere ilk buluş-
tukları yerdir. Aynı zamanda hac ayının arefe günü, 
hacı adaylarının burada bulunmaları ve vakfe yapma-
ları farz olan bölge burası. Bunaltıcı sıcaklara rağmen 
insanların ne burayı ziyaret etmeleri bitiyor, ne de 
Kâbe’nin etrafında pervane olup tavaf yapmaları 
bitiyor. Akılla izah edilecek bir manzara değil bu, ancak 
kalp ile bakarsanız manasını anlarsınız. 

Arafat’a veda ederken insanların pek alakadar olma-
dıkları bir şey takıldı gözüme. Tarihte hacılara abdest-
lik ve su tedarikçisi olduğu anlaşılan kırık dökük su 
kuyuları ve çeşmeler. Merak edip sorduğumda, 
aldığım cevap ile ecdadımız Osmanlı yadigârları 
olduğunu öğreniyorum. Kanuni Sultan Süleyman’ın 
kızı Mihrimah Sultan’ın bizzat Mimar Sinan’ı vazifelen-
direrek, bir bardak suyun bir altın ettiği Arafat’ın o 
susuz dönemlerinde, burayı hacıların hizmetine sunu-
yor. 600 yıla dayanan tarihi olan bu çeşmeler bugün 
ne yazık ki virane ve kimsesiz bir halde. Efendimizin 
yeşil kubbesinden Harem-i Şerifteki revaklara, 
Arafat’taki su kuyularından Sultan Abdülhamit Han’ın 
yaptırmış olduğu tren yoluna kadar onlarca hatta 
yüzlerce eser bırakmış ecdadımız bu topraklara. 
Bugün ne yazık ki ecdat yadigârlarının çoğu tarumar 
edilmiş.

Arafat’tan sonra Mekke’nin en önemli duraklarından 

      On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif tüm bereketi, 
coşkusu ve heyecanıyla İslam âlemi tarafından karşı-
landı. Önceki senelerdeki iftar sofralarını, iftar çadırla-
rını, kalabalık teravihleri ve de hınca hınç dolu olan 
Haremi Şerif manzaralarını özledik hepimiz. Bu 
vesileyle hem bu ayın kutsallığı hem içimdeki özlem, 
hem de yeryüzünün ilk ibadethanesi Kâbe’yi barındı-
ran şehirlerin anası Mekke’den bahsetmek ve Mekke-i 
Mükerreme anılarımı yâd etmek istedim.

Medine-i Münevvere’de efendimizin ravzasını ziyaret 
ettikten sonra dünya Müslümanlarının buluşma 
merkezi olan Mekke’ye doğru yola çıkıyoruz. İlk durak 
yerimiz ise Zulhuleyfe (Mi’kad Mescidi). 

Her ibadette olduğu gibi umre ibadetini ifa edebilmek 
için de bazı şartlar vardır. Bunlar; ihrama girmek ve 

SEYAHAT SEYAHAT

Kâbe’yi tavaf etmektir. Erkekler için dikişsiz iki havlu 
parçasından oluşan ihram, mi’kat sınırlarına girmeden 
giyilmelidir. Mi’kat sınırları ise bizzat Cenab-ı Hak 
tarafından efendimize bildirilmiş ve ona göre işaret 
konulmuştur. Mi’kattan içerisi harem bölge sayılır. 
Yaklaşık 550 km karelik alanı kaplayan bu bölgeye 
Harem bölgesi denmesinin sebebi, Müslümanlar 
haricinin ayak basmasının yasak olmasıdır. Medi-
ne’den gelenler için ise mi’kat sınırı Zulhuleyfe’dir. 
Burada ihramımı giyiyor, umre namazımı kılıyorum ve 
yola devam ediyoruz.

Mekke’ye vardığımızda saat gece 3 civarıydı. Eşyaları-
mızı otele yerleştirdikten sonra hiç vakit kaybetme-
den, tavaf için Mescid-i Harama doğru yol aldık. Haya-
tımın en heyecanlı anıydı desem yalan söylemiş 
olmam. Yıllarca fotoğraflarda, videolarda gördüğü-

ve şefaat edeceği inancıdır. Peygamber efendimiz de 
Hacer’ül Esvet taşına hem elini sürdüğü hem de 
öptüğü rivayet ediliyor. Bu yüzden de taşın olduğu 
köşe, her zaman kalabalık ve adeta bir izdiham içinde 
oluyor. Başka insanlara da imkân tanımak adına ben 
bir defa girdim sıraya, öpüp başımı koydum üstüne. 
Bu satırları yazarken dahi o özel günlerin o özel 
duygularına kapılıyorum tekrardan.

Kâbe-i Muazzama 14 m. yükseklikte ve her birinin 
kendine has özelliği ve hikâyesi olan dört köşeden 
oluşuyor. Buna ek olarak da Hicr-i İsmail olarak adlan-
dırılan ve aslen Kâbe’nin bir parçası olan yarım çember 
şeklindeki bölgesi vardır. Burası da Kâbe’nin bir parçası 
sayılır. Bir gün Hz. Aişe validemiz efendimize Kâbe’nin 
içinde namaz kılmak istediğini söylediğinde, efendimi-
zin Hicr-i İsmail’de kılarsan Kâbe’nin içinde kılmış gibi 
sayılırsın dediği rivayet edilmiştir. Kâbe’nin bu yüzü 
aynı zamanda Türkiye’nin de kıblesidir. Hatta bu 
vesileyle Osmanlı Devleti,  Kâbe’nin üstüne yağan 
yağmur sularını Allah’ın bir lütfu ve rahmeti olarak 
görmüş,  “Altın Oluk” namı ile ün salmış Kâbe’nin çatı 
oluğunu Türkiye yönüne yaptırmıştır. Böylece rahmet 
ve bereket her zaman ülkemize doğru aksın, hiçbir 
zaman yokluk ve kıtlık görmeyelim istemişlerdir. 

Tavaf sona erdikten sonra Safa ve Merve tepeleri 
arasında 7 defa koşuyoruz ve buna ‘say’ deniliyor. Hz. 
İbrahim oğlu Hz. İsmail ve eşi Hacer validemizi buraya 
bırakıp gittikten sonra, oğlunun susuzluktan öleceğin-
den korkması üzere etrafta su aramaya çıkan Hz. 
Hacer’in bu iki tepecik arasında 7 defa koştuğu rivayet 
edilir. Bu sebepten ötürü umre ve hac yapanlar da bu 
iki tepe arasında 7 defa say yaparlar. Say yaptıktan 
sonra saç tıraşımı oldum ve ihramdan çıktım. Sabah 
namazı vaktine kadar otelde dinlenmeye çekildim.

Kutsal toprakları anlatmak için ne kelimeler yeter ne 

bir diğeri olan Müzdelife’ye geçiyorum. Kuranda 
Bakara suresinin 198. ayetinde  “Arafat’tan seller gibi 
akın edince Meş’aru’l Haram’da Allah’ı zikredin.” 
diyerek dillendirdiği Meş’aru’l Haram mescidi bulunu-
yor burada. Müzdelife’den Mina’ya geçerken tam orta 
noktada ise Fil suresinde anlatılan Fil vakasının 
gerçekleştiği yerden de geçiyorum. Yıllarca büyükleri-
mizden dinlediğimiz hikâyelerin gerçekleştiği yerlerde 
bulunmak, efendimizin doğup büyüdüğü, koşup 
oynadığı mekânlarda nefes almak, henüz 8 yaşında 
iken dedesi Abdülhamit’i kaybettiğini öğrendiğinde 
kafasını örtüsünün altına sokup gizli gizli ağladığı 
Kâbe’yi görmek, dokunmak ve öpmek… 

Çocukluğumun hayalleri, şimdiki benin kutlu hatırala-
rı…

Mekke adeta kupkuru bir dağ denizi. İçlerinde bir 
tanesi var ki, her bir dağın gıpta ettiği, gelen hacıların 
muhakkak ziyaret ettiği yer. Burası Hira mağarasını 
barındıran Nur Dağı…

Efendimize ilk vahyin geldiği, ilk Kuran ayetlerinin 
indirildiği, Cebrail (a.s.) ile ilk tanıştığı yer. Yaklaşık 650 
m. yükseklikte bulunup ortalama 45-50 dakikalık bir 
tırmanış ile varılan bir mağara Hira mağarası. Çıkarken 
ara ara dinleniyor, efendimizin cahiliye dönemindeki 
insanların (tabiri caizse) vahşiliğinden kaçıp uzaklaş-
mak için kendisine bir sığınak olarak seçtiği bu mağa-
raya gelirken çektiği sıkıntı ve hislerini bir nebze de 
olsun anlamaya çalışıyorum. Cenab-ı Hak anlayabilen-
lerden eylesin duasıyla,

Mekke-i Mükerreme’den sevgi ile…

müz Kâbe’yi canlı olarak görecektim. Ayak uçlarımıza 
bakarak ilerleten hocamız bir noktada durdu ve 
başınızı kaldırın dedi. Kalbimin çıkması, ayaklarımın 
yerden kesilmesi an meselesiydi. Karşımda simsiyah 
örtüsü ve tüm ihtişamıyla Kâbe-i Muazzama duruyor, 
etrafında insanlar tavaf ediyordu. Dillerde lebbeyk 
tekbirleri, gönüllerde ferahlık, gözlerde yaş… Allah 
tüm gitmek isteyenlere nasip etsin.

İlk buluşmanın heyecanını atlattıktan sonra, tavafa 
başlama yeri olan Hacer’ül Esvet köşesine gelip selam 
verdik ve tavafa başladık. Hacer’ül Esvet köşesi adını 
cennetten geldiğine inanılan Hacer’ül Esvet taşından 
alır ve bu köşeye bizzat efendimiz tarafından konul-
muştur. Tavafa başlarken o taşa selam vererek başla-
nır ve bunun sebebinin kıyametten sonra mahşer 
gününde kendisini ziyarete gelen kimseler için şahitlik 
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de sayfalar dolusu kitaplar. Buraları anlamanın tek 
yolu gelip ziyaretten geçiyor. Allah isteyen herkese 
nasip etsin.

Ertesi gün diğer mübarek mekânları ziyaret için yola 
koyuldum. Mekke denince akla gelen ikinci isim, 
hacıların olmazsa olmazı Arafat’a ve Arafat’ın tam 
ortasında 70 m. yüksekliğindeki Cebel-i Rahme 
Tepesine geldim. Burası efendimizin Veda Hutbesini 
okuduğu ve Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın dünyaya 
gönderildikten sonra rivayet edildiği üzere ilk buluş-
tukları yerdir. Aynı zamanda hac ayının arefe günü, 
hacı adaylarının burada bulunmaları ve vakfe yapma-
ları farz olan bölge burası. Bunaltıcı sıcaklara rağmen 
insanların ne burayı ziyaret etmeleri bitiyor, ne de 
Kâbe’nin etrafında pervane olup tavaf yapmaları 
bitiyor. Akılla izah edilecek bir manzara değil bu, ancak 
kalp ile bakarsanız manasını anlarsınız. 

Arafat’a veda ederken insanların pek alakadar olma-
dıkları bir şey takıldı gözüme. Tarihte hacılara abdest-
lik ve su tedarikçisi olduğu anlaşılan kırık dökük su 
kuyuları ve çeşmeler. Merak edip sorduğumda, 
aldığım cevap ile ecdadımız Osmanlı yadigârları 
olduğunu öğreniyorum. Kanuni Sultan Süleyman’ın 
kızı Mihrimah Sultan’ın bizzat Mimar Sinan’ı vazifelen-
direrek, bir bardak suyun bir altın ettiği Arafat’ın o 
susuz dönemlerinde, burayı hacıların hizmetine sunu-
yor. 600 yıla dayanan tarihi olan bu çeşmeler bugün 
ne yazık ki virane ve kimsesiz bir halde. Efendimizin 
yeşil kubbesinden Harem-i Şerifteki revaklara, 
Arafat’taki su kuyularından Sultan Abdülhamit Han’ın 
yaptırmış olduğu tren yoluna kadar onlarca hatta 
yüzlerce eser bırakmış ecdadımız bu topraklara. 
Bugün ne yazık ki ecdat yadigârlarının çoğu tarumar 
edilmiş.

Arafat’tan sonra Mekke’nin en önemli duraklarından 

      On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif tüm bereketi, 
coşkusu ve heyecanıyla İslam âlemi tarafından karşı-
landı. Önceki senelerdeki iftar sofralarını, iftar çadırla-
rını, kalabalık teravihleri ve de hınca hınç dolu olan 
Haremi Şerif manzaralarını özledik hepimiz. Bu 
vesileyle hem bu ayın kutsallığı hem içimdeki özlem, 
hem de yeryüzünün ilk ibadethanesi Kâbe’yi barındı-
ran şehirlerin anası Mekke’den bahsetmek ve Mekke-i 
Mükerreme anılarımı yâd etmek istedim.

Medine-i Münevvere’de efendimizin ravzasını ziyaret 
ettikten sonra dünya Müslümanlarının buluşma 
merkezi olan Mekke’ye doğru yola çıkıyoruz. İlk durak 
yerimiz ise Zulhuleyfe (Mi’kad Mescidi). 

Her ibadette olduğu gibi umre ibadetini ifa edebilmek 
için de bazı şartlar vardır. Bunlar; ihrama girmek ve 

SEYAHAT SEYAHAT

Kâbe’yi tavaf etmektir. Erkekler için dikişsiz iki havlu 
parçasından oluşan ihram, mi’kat sınırlarına girmeden 
giyilmelidir. Mi’kat sınırları ise bizzat Cenab-ı Hak 
tarafından efendimize bildirilmiş ve ona göre işaret 
konulmuştur. Mi’kattan içerisi harem bölge sayılır. 
Yaklaşık 550 km karelik alanı kaplayan bu bölgeye 
Harem bölgesi denmesinin sebebi, Müslümanlar 
haricinin ayak basmasının yasak olmasıdır. Medi-
ne’den gelenler için ise mi’kat sınırı Zulhuleyfe’dir. 
Burada ihramımı giyiyor, umre namazımı kılıyorum ve 
yola devam ediyoruz.

Mekke’ye vardığımızda saat gece 3 civarıydı. Eşyaları-
mızı otele yerleştirdikten sonra hiç vakit kaybetme-
den, tavaf için Mescid-i Harama doğru yol aldık. Haya-
tımın en heyecanlı anıydı desem yalan söylemiş 
olmam. Yıllarca fotoğraflarda, videolarda gördüğü-

ve şefaat edeceği inancıdır. Peygamber efendimiz de 
Hacer’ül Esvet taşına hem elini sürdüğü hem de 
öptüğü rivayet ediliyor. Bu yüzden de taşın olduğu 
köşe, her zaman kalabalık ve adeta bir izdiham içinde 
oluyor. Başka insanlara da imkân tanımak adına ben 
bir defa girdim sıraya, öpüp başımı koydum üstüne. 
Bu satırları yazarken dahi o özel günlerin o özel 
duygularına kapılıyorum tekrardan.

Kâbe-i Muazzama 14 m. yükseklikte ve her birinin 
kendine has özelliği ve hikâyesi olan dört köşeden 
oluşuyor. Buna ek olarak da Hicr-i İsmail olarak adlan-
dırılan ve aslen Kâbe’nin bir parçası olan yarım çember 
şeklindeki bölgesi vardır. Burası da Kâbe’nin bir parçası 
sayılır. Bir gün Hz. Aişe validemiz efendimize Kâbe’nin 
içinde namaz kılmak istediğini söylediğinde, efendimi-
zin Hicr-i İsmail’de kılarsan Kâbe’nin içinde kılmış gibi 
sayılırsın dediği rivayet edilmiştir. Kâbe’nin bu yüzü 
aynı zamanda Türkiye’nin de kıblesidir. Hatta bu 
vesileyle Osmanlı Devleti,  Kâbe’nin üstüne yağan 
yağmur sularını Allah’ın bir lütfu ve rahmeti olarak 
görmüş,  “Altın Oluk” namı ile ün salmış Kâbe’nin çatı 
oluğunu Türkiye yönüne yaptırmıştır. Böylece rahmet 
ve bereket her zaman ülkemize doğru aksın, hiçbir 
zaman yokluk ve kıtlık görmeyelim istemişlerdir. 

Tavaf sona erdikten sonra Safa ve Merve tepeleri 
arasında 7 defa koşuyoruz ve buna ‘say’ deniliyor. Hz. 
İbrahim oğlu Hz. İsmail ve eşi Hacer validemizi buraya 
bırakıp gittikten sonra, oğlunun susuzluktan öleceğin-
den korkması üzere etrafta su aramaya çıkan Hz. 
Hacer’in bu iki tepecik arasında 7 defa koştuğu rivayet 
edilir. Bu sebepten ötürü umre ve hac yapanlar da bu 
iki tepe arasında 7 defa say yaparlar. Say yaptıktan 
sonra saç tıraşımı oldum ve ihramdan çıktım. Sabah 
namazı vaktine kadar otelde dinlenmeye çekildim.

Kutsal toprakları anlatmak için ne kelimeler yeter ne 

bir diğeri olan Müzdelife’ye geçiyorum. Kuranda 
Bakara suresinin 198. ayetinde  “Arafat’tan seller gibi 
akın edince Meş’aru’l Haram’da Allah’ı zikredin.” 
diyerek dillendirdiği Meş’aru’l Haram mescidi bulunu-
yor burada. Müzdelife’den Mina’ya geçerken tam orta 
noktada ise Fil suresinde anlatılan Fil vakasının 
gerçekleştiği yerden de geçiyorum. Yıllarca büyükleri-
mizden dinlediğimiz hikâyelerin gerçekleştiği yerlerde 
bulunmak, efendimizin doğup büyüdüğü, koşup 
oynadığı mekânlarda nefes almak, henüz 8 yaşında 
iken dedesi Abdülhamit’i kaybettiğini öğrendiğinde 
kafasını örtüsünün altına sokup gizli gizli ağladığı 
Kâbe’yi görmek, dokunmak ve öpmek… 

Çocukluğumun hayalleri, şimdiki benin kutlu hatırala-
rı…

Mekke adeta kupkuru bir dağ denizi. İçlerinde bir 
tanesi var ki, her bir dağın gıpta ettiği, gelen hacıların 
muhakkak ziyaret ettiği yer. Burası Hira mağarasını 
barındıran Nur Dağı…

Efendimize ilk vahyin geldiği, ilk Kuran ayetlerinin 
indirildiği, Cebrail (a.s.) ile ilk tanıştığı yer. Yaklaşık 650 
m. yükseklikte bulunup ortalama 45-50 dakikalık bir 
tırmanış ile varılan bir mağara Hira mağarası. Çıkarken 
ara ara dinleniyor, efendimizin cahiliye dönemindeki 
insanların (tabiri caizse) vahşiliğinden kaçıp uzaklaş-
mak için kendisine bir sığınak olarak seçtiği bu mağa-
raya gelirken çektiği sıkıntı ve hislerini bir nebze de 
olsun anlamaya çalışıyorum. Cenab-ı Hak anlayabilen-
lerden eylesin duasıyla,

Mekke-i Mükerreme’den sevgi ile…

müz Kâbe’yi canlı olarak görecektim. Ayak uçlarımıza 
bakarak ilerleten hocamız bir noktada durdu ve 
başınızı kaldırın dedi. Kalbimin çıkması, ayaklarımın 
yerden kesilmesi an meselesiydi. Karşımda simsiyah 
örtüsü ve tüm ihtişamıyla Kâbe-i Muazzama duruyor, 
etrafında insanlar tavaf ediyordu. Dillerde lebbeyk 
tekbirleri, gönüllerde ferahlık, gözlerde yaş… Allah 
tüm gitmek isteyenlere nasip etsin.

İlk buluşmanın heyecanını atlattıktan sonra, tavafa 
başlama yeri olan Hacer’ül Esvet köşesine gelip selam 
verdik ve tavafa başladık. Hacer’ül Esvet köşesi adını 
cennetten geldiğine inanılan Hacer’ül Esvet taşından 
alır ve bu köşeye bizzat efendimiz tarafından konul-
muştur. Tavafa başlarken o taşa selam vererek başla-
nır ve bunun sebebinin kıyametten sonra mahşer 
gününde kendisini ziyarete gelen kimseler için şahitlik 
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Süslü oymalı sütunlar: Devşirme malzemelerden 

yapılan bu sütunlar avlunun batısında bulunan iki katlı 

kitaplığı süsleyen sütunlardır, bu sütunlar caminin 

yakınlarında bulunan antik bir tiyatrodan alındığı 

tahmin edilen süslemeli sütunlar korint(İyonda kullanı-

lan süsleme biçimi) düzeninde sütun başlıkları ve 

asma dalı ile üzüm salkımlarının görüldüğü frizler her 

iki katta da kullanılmıştır12.

 

Güneş Saati: Camii avlusunun içinde bulunan güneş 

saatini Diyarbakırlı bilim adamı sibernetiğin kurucusu 

El Cezeri’nin yaptığı bilinmektedir. Başlıklı sütun 

üzerinde yer alan bir mermer üzerine yerleştirilen 

hesaplamalara uygun şekil verilmiş bir metal parçası-

nın güneşin hareketleriyle birlikte çevresinde dönen 

gölge maarifetiyle zamanı gösteren güneş saatinin 

yaklaşık 800 yıllık bir tarihi olduğu düşünülüyor. Önce-

leri Diyarbakır’ın Bağkapı  meydanında olduğu sonrala-

rı zarar görmemesi amacıyla metal bir koruma içinde 

camii avlusuna getirildiği söyleniyor. El Cezeri 

1181-1206 yılları arasında o zamanki ismiyle Amidde 

(Diyarbakır) yaşamış kitabında bahsettiğine göre 

Artuklu hanedanlığı himayesinde yaşamış bilim adamı-

dır çeşitli hesaplamaların ve saatlerin yapımından 

bahsettiği kitabının ismi Kitâb fî Marifeti’l-ḥiyeli’l-hen-

desiyye el-Câmi beyne’l-ilmi ve’l-ameli’n-nâfi fî 

ṣınâati’l-ḥiyeldir13.

Minare: Anadolu coğrafyasında alışık olmadık şekli 

olan minarenin Suriye Mimarisinden öykünülmüştür, 

kare şeklindedir külahı depremlerde hasar görmüş 

sonradan konik biçimde restore edilmiştir. 

Camii ehli sünnet mezheplerinden Hanefi ve Şafii 

mezheplerine göre keskin olmasa da iki bölüme 

ayrılmış durumda kuzey bölümünde yer alan ahşap 

        Anadolu’nun en eski camilerinden biri olan Diyar-

bakır Ulu Camii 6391 yılında o zamanlar Sasani devleti-

nin elinde bulunan toprakları fetheden, birçoğunun 

sahabe olduğu rivayet edilen müslümanlar tarafından 

fethiye camisine (sonradan İslama uygun şekilde imar 

edilen başka yapılara verilen isim) çevrilmiştir, hatta 

sahabelerin bir kısmının mezarı bilinmektedir. İlk islam 

devletinin fetihleri sonucu şimdiki Diyarbakır'ın fethin-

den sonra Hz. Ömer döneminde 639 yılında Martoma 

kilisesi restore edilerek camiye çevrilmiş daha sonra 

çeşitli devletlerin katkılarıyla şu anki Diyarbakır Ulu 

Camii ortaya çıkmıştır2. Cami birçok kez restore edilse 

de en büyük restorasyon büyük Selçuklu hükümdarı 

Melikşah döneminde 1091 yılında yapılmış, restorasyo-

nun ehemmiyetinin büyük olması nedeniyle bu tarih, 

camiinin yapılış tarihi olarak da anılmaktadır3. Şuan ki 

haliyle Şam Emeviye Camisine çok benzediği söylenir. 

Cami İslam aleminin içinde 5. Haremi Harem-i şerif 

(Mukaddes Mabed) olarak kabul edilmektedir. Anado-

lu’ya hükmetmiş bütün İslam devletleri camiye büyük 

önem vermiş bakımlarını üstlenmişlerdir. Cami’nin 

muhtelif yerlerinde birçok devlete ait kitabeler bulun-

maktadır (Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Akkoyunlu, 

Artuklular ve Osmanlı)4. Birçok kaynakta imaretin 

şehrin merkezine yapıldığı yazsa da özellikle İslam 

kültüründe şehirler bu tür yapılar etrafında gelişmiştir, 

bu tür yapılar eğitim ibadet ve ticaretin merkezi 

olmaları sebebiyle şehirler bu yapılar etrafında kimlik-

lerine kavuşmuşlardır.

 

MİMARİ

Diyarbakır şehir merkezinde bulunan camii bir kültür 

mirası olmakla kalmayıp ziyaret edenlere tarihte 

yolculuk yapma imkânı tanıyor. İlk hali 4. Yüzyılda5 

ortaya çıkmış yapıya bugüne dek birçok ekleme 

yapılmış ve kendine özgü zenginliğiyle ziyaretçilerini 

ağırlamaya devam etmektedir.

Cami hakkında ilk bilgiler ünlü seyyah Nasır-ı 

Hüsrev'in eseri olan Sefername'de bulunmuştur.

Nasır-ı Hüsrev Ulu Camiden şöyle bahseder

"Öyle mükemmel bir yapıdır ki ondan daha düzgün, 

ondan daha sağlam yapılmasına imkan yoktur. Cami-

nin içinde iki yüz küsur taş direk vardır. Her direk yekpa-

re taştandır. Direklerin üstüne, hepsi taştan olmak 

üzere kemerler yapılmıştır. Kemerlerin üstünde de 

öbür direklerden kısa küçük kemerler vardır. Bu mesci-

din bütün damları kubbelerle örtülmüş, her tarafı 

oyma işleriyle, nakışlarla işlenmiş, boyanmıştır. Mesci-

din ortasında büyük bir taş havuz vardır, o taşın 

üstüne bir adam boyu yüksekliğinde, çevresi iki arşın 

edilen, Martoma kilisesinden camiye çevrilmiş olan 

bölümüdür, o yüzden bu bölümün ilk inşa yılı bilinme-

mekle birlikte camiinin etrafında yapılan kazılarda 

ortaya çıkan eserlerden yola çıkarak 1700 yıllık bir 

tarihi geçmişi olduğu düşünülüyor.

 

Mesudiye Medresesi: Anadolu’daki ilk üniversite 

niteliği taşıyan bu medreseyi 1198 yılında Artuklu 

Emiri Ebu Muzaffer Sökmen zamanında yapılmıştır. 

Camii’nin kuzey kanadında bulunan yapı Ulu Cami’nin 

kuzeyinde ve camiye bitişiktir. Doğu-batı yönünde 

inşa edilmiş olan dikdörtgen planlı medrese, açık 

avlulu, tek eyvanlı ve iki katlıdır. Bezeme ve kitabele-

riyle çok değerli bir sanat eseri olan medresenin 

avlusundaki mihrabın iki yanına yerleştirilmiş döner 

taş sütunlar binada meydana gelecek çökmeyi tespit 

için konulmuştur9. Mimarı Es-Sultan Melîkü’l-Mes’ûd 

Kutbeddîn Ebû’l Muzâffer Sukmân bin Muhammed 

bin Kara-Aslan bin Dâvûd bin Artuktur10.

Zinciriye medresesi: İmaretin 1199 yılında Artuklu 

Emîri Kutbeddîn Sökmen tarafından yaptırılmış ve 

Camii’nin güney doğu kanadındadır. İmaret, dikdört-

gen planlı, açık avlulu, iki eyvanlı ve tek katlı bir medre-

sedir. Günümüzde yatılı kuran kursu olarak hizmet 

vermektedir. Mimarı İsâ Ebû Dirhemdir11.

gelen pek büyük yuvarlak taş bir havuz konmuştur. 

Havuzun ortasında pirinç bir lüle vardır ki oradaki 

fıskiyeden berrak su fışkırır, o suyun nerden gelip 

nereye aktığı görülmez. Yalnız binaların yapıldığı 

taşların hepsi karadır” diye bahseder6.

1115-1116 yılındaki deprem ve yangın yapıya büyük 

zarar vermiş, bunun üzerine tamamı yeniden inşa 

edilmiştir. Yapıda çok sayıda kitâbe mevcuttur bu 

kitabelerin bazıları tamir bazıları yapılan eklemelerin 

kitabeleridir. Caminin Mimar Muhammed b. Selâme 

tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir. Avlunun 

doğusundaki iki kitâbede ise Mimar Hibetullah el-Gür-

gânî’nin adı geçmektedir. Uzun süren bu yeniden inşa 

aşamasından sonra yapı 1334, 1469, 1528, 1712, 1850 ve 

1886 tarihleri başta olmak üzere pek çok defa tamir 

görmüştür7.

Külliyenin neredeyse tamamı kesme taşlarla yapılmış-

tır, zaman içinde eklenen yapılarla birlikte ortasında 

avlusu bulunan, revaklı, dikdörtgen planlı bir hal 

almıştır.  Üç girişi bulunan camiinin avlunun kuzey 

kenarında ki giriş Mesudiye medresesine, güney batı 

köşesindeki kapı ise Zinciriye medresesinin bulunduğu 

yere açılmaktadır.8 Yapının ilk halinin kilise olması 

nedeniyle Mihraba paralel uzanan İmaretin, yıllar 

içinde eklenmiş birçok alanı olduğu için ayrı ayrı 

anlatmak uygun olacaktır.

Külliyenin en eski bölümü Roma döneminde inşa 

tavanlı bölüm Hanefilere ayrılmış ve Hanefi bölümün-

deki mihrab Osmanlı döneminde tekrar yapılmıştır, 

taş mihrap 18. Yy. Osmanlı dönemi eseridir, Güney 

bölümü Şafiilere ayrılmış ve bu bölümde iki renkli 

taştan yapılmış bir mihrab daha vardır. Ayrıca camiinin 

avluya bakan cephesinde ahşap mükebbirenin altında 

taştan, mukarnas(Mihrabın geometrik biçimlerle 

yapılış şekli) dizili sade bir mihrap bulunmaktadır ve 

Camiinin avlusunda 1850 tarihli Sekizgen su hazneli 

mermer sütunların taşıdığı şadırvan vardır14.

Külliyenin doğu girişinde bulunan bu motif iyiliğin ve 

kötülüğün sembolü olan kabartma bir motiftir. Sasani-

lerden kaldığı düşünülen bu motif zerdüştlük inancının 

sembollerinden olduğu düşünülüyor15.

Kaynakça:
1. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/diyarbakir/gezilecek-
yer/ulucam
2. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/diyarbakir/gezilecek-
yer/ulucam
3. https://islamansiklopedisi.org.tr/ulucami#19-diyarbakir-uluca-
mii
4. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/diyarbakir/gezilecek-
yer/ulucam
5. https://diyarbakirhafizasi.org/tek-basina-bir-anit-ulu-cami/
6. http://isamveri.org/pdfdrg/D207446/2011/2011_TOPM.pdf
7. https://islamansiklopedisi.org.tr/ulucami#19-diyarbakir-uluca-
mii
8. http://www.selcuklumirasi.com/architecture-detail/diyarba-
kir-ulu-camii-1
9. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/diyarbakir/gezilecek-
yer/mesudye-medreses
10. http://www.selcuklumirasi.com/architecture-detail/zinciri-
ye-medresesi
11. http://www.selcuklumirasi.com/architecture-detail/mesudi-
ye-medresesi
12. https://islamansiklopedisi.org.tr/ulucami#19-diyarbakir-uluca-
mii
13. https://islamansiklopedisi.org.tr/cezeri-ismail-b-rezzaz
14. https://islamansiklopedisi.org.tr/ulucami#19-diyarbakir-uluca-
mii
15. https://diyarbakirhafizasi.org/tek-basina-bir-anit-ulu-cami/
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Süslü oymalı sütunlar: Devşirme malzemelerden 

yapılan bu sütunlar avlunun batısında bulunan iki katlı 

kitaplığı süsleyen sütunlardır, bu sütunlar caminin 

yakınlarında bulunan antik bir tiyatrodan alındığı 

tahmin edilen süslemeli sütunlar korint(İyonda kullanı-

lan süsleme biçimi) düzeninde sütun başlıkları ve 

asma dalı ile üzüm salkımlarının görüldüğü frizler her 

iki katta da kullanılmıştır12.

 

Güneş Saati: Camii avlusunun içinde bulunan güneş 

saatini Diyarbakırlı bilim adamı sibernetiğin kurucusu 

El Cezeri’nin yaptığı bilinmektedir. Başlıklı sütun 

üzerinde yer alan bir mermer üzerine yerleştirilen 

hesaplamalara uygun şekil verilmiş bir metal parçası-

nın güneşin hareketleriyle birlikte çevresinde dönen 

gölge maarifetiyle zamanı gösteren güneş saatinin 

yaklaşık 800 yıllık bir tarihi olduğu düşünülüyor. Önce-

leri Diyarbakır’ın Bağkapı  meydanında olduğu sonrala-

rı zarar görmemesi amacıyla metal bir koruma içinde 

camii avlusuna getirildiği söyleniyor. El Cezeri 

1181-1206 yılları arasında o zamanki ismiyle Amidde 

(Diyarbakır) yaşamış kitabında bahsettiğine göre 

Artuklu hanedanlığı himayesinde yaşamış bilim adamı-

dır çeşitli hesaplamaların ve saatlerin yapımından 

bahsettiği kitabının ismi Kitâb fî Marifeti’l-ḥiyeli’l-hen-

desiyye el-Câmi beyne’l-ilmi ve’l-ameli’n-nâfi fî 

ṣınâati’l-ḥiyeldir13.

Minare: Anadolu coğrafyasında alışık olmadık şekli 

olan minarenin Suriye Mimarisinden öykünülmüştür, 

kare şeklindedir külahı depremlerde hasar görmüş 

sonradan konik biçimde restore edilmiştir. 

Camii ehli sünnet mezheplerinden Hanefi ve Şafii 

mezheplerine göre keskin olmasa da iki bölüme 

ayrılmış durumda kuzey bölümünde yer alan ahşap 

        Anadolu’nun en eski camilerinden biri olan Diyar-

bakır Ulu Camii 6391 yılında o zamanlar Sasani devleti-

nin elinde bulunan toprakları fetheden, birçoğunun 

sahabe olduğu rivayet edilen müslümanlar tarafından 

fethiye camisine (sonradan İslama uygun şekilde imar 

edilen başka yapılara verilen isim) çevrilmiştir, hatta 

sahabelerin bir kısmının mezarı bilinmektedir. İlk islam 

devletinin fetihleri sonucu şimdiki Diyarbakır'ın fethin-

den sonra Hz. Ömer döneminde 639 yılında Martoma 

kilisesi restore edilerek camiye çevrilmiş daha sonra 

çeşitli devletlerin katkılarıyla şu anki Diyarbakır Ulu 

Camii ortaya çıkmıştır2. Cami birçok kez restore edilse 

de en büyük restorasyon büyük Selçuklu hükümdarı 

Melikşah döneminde 1091 yılında yapılmış, restorasyo-

nun ehemmiyetinin büyük olması nedeniyle bu tarih, 

camiinin yapılış tarihi olarak da anılmaktadır3. Şuan ki 

haliyle Şam Emeviye Camisine çok benzediği söylenir. 

Cami İslam aleminin içinde 5. Haremi Harem-i şerif 

(Mukaddes Mabed) olarak kabul edilmektedir. Anado-

lu’ya hükmetmiş bütün İslam devletleri camiye büyük 

önem vermiş bakımlarını üstlenmişlerdir. Cami’nin 

muhtelif yerlerinde birçok devlete ait kitabeler bulun-

maktadır (Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Akkoyunlu, 

Artuklular ve Osmanlı)4. Birçok kaynakta imaretin 

şehrin merkezine yapıldığı yazsa da özellikle İslam 

kültüründe şehirler bu tür yapılar etrafında gelişmiştir, 

bu tür yapılar eğitim ibadet ve ticaretin merkezi 

olmaları sebebiyle şehirler bu yapılar etrafında kimlik-

lerine kavuşmuşlardır.

 

MİMARİ

Diyarbakır şehir merkezinde bulunan camii bir kültür 

mirası olmakla kalmayıp ziyaret edenlere tarihte 

yolculuk yapma imkânı tanıyor. İlk hali 4. Yüzyılda5 

ortaya çıkmış yapıya bugüne dek birçok ekleme 

yapılmış ve kendine özgü zenginliğiyle ziyaretçilerini 

ağırlamaya devam etmektedir.

Cami hakkında ilk bilgiler ünlü seyyah Nasır-ı 

Hüsrev'in eseri olan Sefername'de bulunmuştur.

Nasır-ı Hüsrev Ulu Camiden şöyle bahseder

"Öyle mükemmel bir yapıdır ki ondan daha düzgün, 

ondan daha sağlam yapılmasına imkan yoktur. Cami-

nin içinde iki yüz küsur taş direk vardır. Her direk yekpa-

re taştandır. Direklerin üstüne, hepsi taştan olmak 

üzere kemerler yapılmıştır. Kemerlerin üstünde de 

öbür direklerden kısa küçük kemerler vardır. Bu mesci-

din bütün damları kubbelerle örtülmüş, her tarafı 

oyma işleriyle, nakışlarla işlenmiş, boyanmıştır. Mesci-

din ortasında büyük bir taş havuz vardır, o taşın 

üstüne bir adam boyu yüksekliğinde, çevresi iki arşın 

edilen, Martoma kilisesinden camiye çevrilmiş olan 

bölümüdür, o yüzden bu bölümün ilk inşa yılı bilinme-

mekle birlikte camiinin etrafında yapılan kazılarda 

ortaya çıkan eserlerden yola çıkarak 1700 yıllık bir 

tarihi geçmişi olduğu düşünülüyor.

 

Mesudiye Medresesi: Anadolu’daki ilk üniversite 

niteliği taşıyan bu medreseyi 1198 yılında Artuklu 

Emiri Ebu Muzaffer Sökmen zamanında yapılmıştır. 

Camii’nin kuzey kanadında bulunan yapı Ulu Cami’nin 

kuzeyinde ve camiye bitişiktir. Doğu-batı yönünde 

inşa edilmiş olan dikdörtgen planlı medrese, açık 

avlulu, tek eyvanlı ve iki katlıdır. Bezeme ve kitabele-

riyle çok değerli bir sanat eseri olan medresenin 

avlusundaki mihrabın iki yanına yerleştirilmiş döner 

taş sütunlar binada meydana gelecek çökmeyi tespit 

için konulmuştur9. Mimarı Es-Sultan Melîkü’l-Mes’ûd 

Kutbeddîn Ebû’l Muzâffer Sukmân bin Muhammed 

bin Kara-Aslan bin Dâvûd bin Artuktur10.

Zinciriye medresesi: İmaretin 1199 yılında Artuklu 

Emîri Kutbeddîn Sökmen tarafından yaptırılmış ve 

Camii’nin güney doğu kanadındadır. İmaret, dikdört-

gen planlı, açık avlulu, iki eyvanlı ve tek katlı bir medre-

sedir. Günümüzde yatılı kuran kursu olarak hizmet 

vermektedir. Mimarı İsâ Ebû Dirhemdir11.

gelen pek büyük yuvarlak taş bir havuz konmuştur. 

Havuzun ortasında pirinç bir lüle vardır ki oradaki 

fıskiyeden berrak su fışkırır, o suyun nerden gelip 

nereye aktığı görülmez. Yalnız binaların yapıldığı 

taşların hepsi karadır” diye bahseder6.

1115-1116 yılındaki deprem ve yangın yapıya büyük 

zarar vermiş, bunun üzerine tamamı yeniden inşa 

edilmiştir. Yapıda çok sayıda kitâbe mevcuttur bu 

kitabelerin bazıları tamir bazıları yapılan eklemelerin 

kitabeleridir. Caminin Mimar Muhammed b. Selâme 

tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir. Avlunun 

doğusundaki iki kitâbede ise Mimar Hibetullah el-Gür-

gânî’nin adı geçmektedir. Uzun süren bu yeniden inşa 

aşamasından sonra yapı 1334, 1469, 1528, 1712, 1850 ve 

1886 tarihleri başta olmak üzere pek çok defa tamir 

görmüştür7.

Külliyenin neredeyse tamamı kesme taşlarla yapılmış-

tır, zaman içinde eklenen yapılarla birlikte ortasında 

avlusu bulunan, revaklı, dikdörtgen planlı bir hal 

almıştır.  Üç girişi bulunan camiinin avlunun kuzey 

kenarında ki giriş Mesudiye medresesine, güney batı 

köşesindeki kapı ise Zinciriye medresesinin bulunduğu 

yere açılmaktadır.8 Yapının ilk halinin kilise olması 

nedeniyle Mihraba paralel uzanan İmaretin, yıllar 

içinde eklenmiş birçok alanı olduğu için ayrı ayrı 

anlatmak uygun olacaktır.

Külliyenin en eski bölümü Roma döneminde inşa 

tavanlı bölüm Hanefilere ayrılmış ve Hanefi bölümün-

deki mihrab Osmanlı döneminde tekrar yapılmıştır, 

taş mihrap 18. Yy. Osmanlı dönemi eseridir, Güney 

bölümü Şafiilere ayrılmış ve bu bölümde iki renkli 

taştan yapılmış bir mihrab daha vardır. Ayrıca camiinin 

avluya bakan cephesinde ahşap mükebbirenin altında 

taştan, mukarnas(Mihrabın geometrik biçimlerle 

yapılış şekli) dizili sade bir mihrap bulunmaktadır ve 

Camiinin avlusunda 1850 tarihli Sekizgen su hazneli 

mermer sütunların taşıdığı şadırvan vardır14.

Külliyenin doğu girişinde bulunan bu motif iyiliğin ve 

kötülüğün sembolü olan kabartma bir motiftir. Sasani-

lerden kaldığı düşünülen bu motif zerdüştlük inancının 

sembollerinden olduğu düşünülüyor15.

Kaynakça:
1. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/diyarbakir/gezilecek-
yer/ulucam
2. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/diyarbakir/gezilecek-
yer/ulucam
3. https://islamansiklopedisi.org.tr/ulucami#19-diyarbakir-uluca-
mii
4. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/diyarbakir/gezilecek-
yer/ulucam
5. https://diyarbakirhafizasi.org/tek-basina-bir-anit-ulu-cami/
6. http://isamveri.org/pdfdrg/D207446/2011/2011_TOPM.pdf
7. https://islamansiklopedisi.org.tr/ulucami#19-diyarbakir-uluca-
mii
8. http://www.selcuklumirasi.com/architecture-detail/diyarba-
kir-ulu-camii-1
9. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/diyarbakir/gezilecek-
yer/mesudye-medreses
10. http://www.selcuklumirasi.com/architecture-detail/zinciri-
ye-medresesi
11. http://www.selcuklumirasi.com/architecture-detail/mesudi-
ye-medresesi
12. https://islamansiklopedisi.org.tr/ulucami#19-diyarbakir-uluca-
mii
13. https://islamansiklopedisi.org.tr/cezeri-ismail-b-rezzaz
14. https://islamansiklopedisi.org.tr/ulucami#19-diyarbakir-uluca-
mii
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