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Mesnevîden2s 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.

Çinili Camiler serimizde bu ay İstanbul Çinili 
Camisini ele aldık. Kalem işi süslemeleri ve 
görkemli çinileri ile mükemmel  bir yapı 
olan Çinili Cami 1640 tarihinde tamamlan-
mış, 19. yüzyılda köklü bir değişiklik 
geçirmiştir.

Bildiğimiz dünyanın sonunu yaşıyoruz; 
buradan yeni bir dünyanın doğması, bizim 
elimizde, bize, bu toprakların çocuklarına 
bağlı. Tam bin yıldır dünyanın ruhu, mazlumla-
rın umudu ve zorbaların kâbusu olmuş bu 
toprakların çocukları çünkü.

Kitabın hemen girişinde yer alan “hatırlaya-
bildiğimiz tarihte hiçbir ABD seçim kampan-
yasında ‘popülizm' terimi, 2015-2016 
seçimlerinde olduğu kadar fazla zikredilme-
miştir.” cümlesi kitabın çıkış noktası 
açısından bir fikir veriyor.

Bugün İran devlet anlayışını ifade eden 
Velâyet-i Fakih anlayışının teorik temellerini 
Ayetullah Humeyni atmıştır. Sürgünde 
bulunduğu yıllarda Necef’te verdiği derslerde 
işlediği bu anlayışı, Hükumet-i İslami adıyla 
neşredip fakihlerin yetkisine yönelik düşünce-
lerini belirli bir sisteme oturtmuştur.
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Bu yazımızda Mesnevî'den alıntılarla İnsân-ı 
Kâmil ve Ney kavramlarını ele alıyoruz. 
İstifadeniz bol olsun.
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kuyuya söylemeye mecbur kaldım, cevabını veriyor. O 

andan itibaren o kamış parçası aşk ve esrâr-ı ilâhînin 

hakikatlerine tercüman bir saz oluyor ve ona “Ney” 

adı veriliyor. 

Bir Mevlevi şair de bu rivayete telmih olarak:

“İçerim boş görünür, bağrı delik bir nâyım

Mahzar-ı sırr-ı Ali bende-i Mevlânâ’yım” demektedir.

Mevlânâ aslında ney’in bu serüveni üzerinden insanın 

ruhlar âleminden gelip topraktan yaratılmış bedene, 

yani ten kafesine girişini ve buradan da ruhlar alemine 

yani asli vatanına yeniden dönme özlemini ve hasreti-

ni, riyâzât ve çilelerle yoğrularak olgunlaşmasını ve 

nihâyet “Kâmil insan” olmasını anlatmaktadır. Nasıl ki 

sazlıktaki bir kamış ney hâline gelene kadar birtakım 

evrelerden geçerse, insan da insan-ı kâmil oluncaya 

kadar nefsini tezkiye ve kalbini tasfiye basamakların-

dan geçer. 

Sazlıktan usta bir el tarafından usulüne uygun şekilde 

kesilen kamış içi boşaltılıp, kurutulur. Daha sonra, 

ateşle eğriliği varsa düzeltilir ve yine ateşte dağlanmış 

bir demir ile üzerine delikler açılır. Ney’in yedi deliği 

vardır bunlar insanın yedi azasına işarettir. Baş ve son 

kısmına demir boğumlar yerleştirilir. Ney halini alınca 

da neyzenin nefesinden üflenen nefha ile dinleyenle-

rin kalbî seviyelerine göre  güzel sesler, hayret ve 

hikmetler yaymaya başlayan bir saz olur. 

İnsan da kemâl yolunda bazı safhalardan geçer. Bir 

mürşid-i kâmilin elinde çeşitli terbiye usûlleriyle 

dünyevî bağ ve endişelerden içi boşaltılır. Seyr ü sülûk 

yolunun sabrı gerektiren meşakkat, ibtilâ ve imtihan-

larıyla olgunlaşır. Sonunda Allâh’ın sanat, hikmet ve 

kudretinin tecellî ettiği bir insan-ı kâmil hâline gelir. 

Neyin içi boştur ve onda seslerin çıkmasına sebep olan 

Ney gibi bir zehri, ney gibi bir panzehiri, ney gibi bir 

dostu, ney gibi bir âşıkı kim görmüştür?

Ney, kanlarla dolu bir yoldan, aşk yolundan bahset-

mektedir. O, sevgi yüzünden çöllere düşen Mecnun’un 

aşk hikâyelerini anlatmaktadır.

Bize Hak yolunu gösteren gerçek aşkın mahremi, 

dostu, aklını yitirmiş âşıklardan başkası değildir. Konu-

şan dile, kulaktan gayri müşteri ve talip yoktur.

Gamlı geçen günlerimiz uzadı ve sona ermesi gecikti. 

O günler, mutsuzluk,  acılar ve ayrılık ateşleri ile 

arkadaş oldu da yandı, gitti.

Günler geçip gitti ise varsın geçsin. Gam yeme, onlara 

de ki: “Geçin, gidin. Sizin gidişlerinizden bizim korku-

muz yoktur. Ey mübarek ve temiz dost sen kal, sen var 

ol.

Hakk âşıkları, muhabbet deryasının balıklarıdır. Onlar 

vuslat suyuna kanmazlar, bu sebeple balıktan başka 

herkes suya kandı, nasibi olmayanın da günü uzadıkça 

uzadı. 

Rûhen yükselmemiş, ham kalmış kişi, kâmil kişinin 

halinden anlamaz. Öyle ise sözü kısa kesmek gerektir 

vesselâm.”

         Mesnevî 25.700 beyitten oluşan bir tasavvuf 

eseridir. Bu eserin ilk on sekiz beytini Mevlânâ kendi 

eliyle kâğıda geçirmiş, geri kalan kısmını Mevlânâ 

söylemiş ve müridi Çelebi Hüsameddin yazmıştır. 

Rivayete göre Çelebi Hüsameddin bir gün: “Efendim 

bir hayli gazelleriniz var, müridlerin irşadı için Hakîm 

Senaî, Feridüddin Attar gibi manevi eğitime dair bir 

eser yazsanız ne iyi olur.” deyince, Mevlânâ; “Haklısın, 

böyle bir şeyi ben de düşünüyordum, ilham olmuştu 

ve yazmıştım” der ve sarığından bir kâğıt çıkarır. 

Kâğıtta “Bişnev ez-ney”(Dinle neyden…) diye başla-

yan Mesnevî’nin ilk on sekiz beyti bulunmaktadır. 

İlk on sekiz beyit şöyledir:

“Şu Ney'in neler anlattığını bir dinle, o ayrılıklardan 

şikâyet etmededir.

Ney diyor ki: "Beni kamışlıktan kestiklerinden beri, 

feryadımdan, duygulu erkek de kadın da ağlamakta-

dır. 

Beni dinleyen her insan, benim neler dediğimi anlayıp, 

feryadımı duyamaz. Beni anlamak ve feryadımı 

duymak için, ayrılık acısı çekmiş, gönlü yaralanmış, içli 

bir insan isterim ki, acılarımı, dertlerimi ona anlatayım. 

Aslından, vatanından ayrı düşmüş kişi, orada geçirmiş 

olduğu mutlu zamanı arar, o zamanı tekrar yaşamak 

ister, ayrıldığı sevgiliye tekrar kavuşmak ister. 

Ben her mecliste inledim, ağladım, durdum. Ben, 

huysuz insanlarla da, iyi insanlarla da düşüp kalktım.

Herkes, kendi anlayışına, zannına göre, benim dostum 

oldu. Ama kimse benim gönlümdeki sırları araştırma-

dı, öğrenemedi. 

Hâlbuki benim sırrım, feryadımdan uzak değildir. 

Fakat her gözde onu görecek nûr, her kulakta onu 

işitecek güç yoktur.

Ten candan, can da tenden gizli değildir. Fakat kimse-

ye canı görmek izni verilmemiştir. 

Ney’in şu sesi, gönlü yakan bir ayrılık, bir aşk ateşidir. 

Kimde bu ateş yoksa maddî varlığından kurtulsun, yok 

olsun.

Ney’in sesindeki tesir, yakıcılık, onun içine düşen aşk 

ateşindendir. Hakîkat şarabında bulunan, insanı mest 

eden hal de, aşk coşkunluğundandır.

Ney, sevgilisinden ayrılmış olanın arkadaşıdır, dostu-

dur. Onun yakıcı sesi, bizim Hakk’a kavuşmamıza 

engel olan perdelerimizi yırtmıştır. 

Mevlânâ, Mesnevî’nin bu ilk on sekiz beytini Çelebi 

Hüsameddin’in eline verdikten sonra ilham geldikçe, 

medresede, kaplıcada, Meram’da irticalen söyleyip 

Çelebi Hüsameddin’e yazdırmıştır. Hatta Çelebi Hüsa-

meddin bazen geceli gündüzlü yazmaktan yorulmuş-

tur. Mesnevî’nin her cildi tamamlandıkça Mevlânâ’ya 

okumuş ve düzletilecek yerleri Mevlânâ işaret etmiş 

ve Mesnevî böylece tamamlanmıştır.

Mesnevî’nin Mevlânâ eliyle yazılan ilk on sekiz beytin-

de ana tema ney’dir. Burada Mevlâna ney üzerinden 

insanın, dolayısıyla varlığının farkına varan insan-ı 

kâmilin varoluş serüvenini anlatmıştır. 

Mevlevi kaynaklarda ney’in ortaya çıkışı ile ligili bir 

olay nakledilir. Hz. Peygamber ve Hz. Ali arasında 

vuku bulan ve Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde anlattığı 

ney ile tam bir uyum içinde olan bu hadise şöyledir: 

“Hz. Peygamber bir gün Hz. Ali ile sohbet ederken ona 

öyle bir sır veriyor ki, Hz. Ali bu sırrın azametini içine 

sığdıramıyor. Hemen Medine dışına çıkıyor. Bir boş 

kuyu bulup bu sırrı o boş kuyuya söylüyor. Boş kuyu 

coşuyor, sular taşıyor ve bu suların feyzi ile kuyunun 

kenarında kamışlar bitiyor. Orada bir kamışlık meyda-

na geliyor. Nihayet bir çoban bu kamışlardan birini 

kesip, onu çeşitli yerlerinden delip, üflenince ses 

verecek bir musiki aleti yapıyor. Sonra üflemeye 

başlıyor. O anda o kamış parçasından âşıkane sesler 

yükseliyor. O sırada oradan geçmekte olan Hz. 

Peygamber bu kamış parçasından çıkan âşıkane 

feryatları işitiyor. Bundaki sır ve hikmeti derhal 

anlıyor. Hz. Ali’yi çağırıyor: 

-Benim sana emanet ettiğim sırrı ifşa mı ettin? diyor. 

Hz. Ali;

-Evet, o büyük sırrı kalbime sığdıramadım. Onu boş bir 
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neyzendir. Aynı şekilde insan-ı kâmillerin içleri mâsi-

vâdan boşalmış ve ilahî nağmelerle dolmuştur. 

Ney’den sesleri neyzen çıkarır. İnsan-ı kâmilin sahib 

olduğu kemâlâtı, sözleri ve halleri de Allâh’tandır.

Mevlânâ bir rubâisinde:

“Ney'i dinle ki neler, neler söylüyor. Allah'ın gizli 

sırlarından bahsediyor. Yüzü sararmış, içi boşalmış, 

başı kesilmiş, yahud neyzenin nefesine terkedilmiş 

olduğu halde dilsiz ve kelâmsız, “Hudâ, Hudâ” diyor” 

buyurmuştur. İnsan-ı kâmil de böyledir. Bu sebeple 

Mevlânâ bu ilk on sekiz beytin hemen başında “Dinle 

neyden…” derken “Dinle insan-ı kâmilden…” demek-

tedir.  

Mesnevî şerhlerinde ney’le insan-ı kâmilin anlatılması 

dışında doğrudan doğruya bir Müzik aleti olarak da 

değerlendirilen ney’in; Hz. Âdem’i, Hz. Peygâmberi, 

Mevlânâ’yı, mü’mini, âşıkı, gönlü ve kalemi temsil 

edebileceği görüşlerine de yer verilmiştir. 

Bazı Mesnevî şerhlerinde;  “Ney’den murad 

Mevlânâ’dır ki nice ince nükteleri ve sırları ortaya 

koymak için kendisini ney’e teşbih eylemiştir.” denil-

miştir.

Ney’den murad insan-ı kâmildir ama insan-ı kâmillerin 

şâhı ve kutbu ve sultanı Mevlânâ’dır. Yani “Mevlânâ”, 

“Dinle bu ney nasıl şikâyet ediyor, ayrılıkları nasıl 

anlatıyor” derken hem kamışlıktan kesilen ney’i, hem 

de; “Allah benim ney bedenimi yokluk kamışından 

kesti, yondu.” diyerek Allah’tan ayrılarak dünyaya 

düşen kendisini kastetmektedir. 

O halde “Dinle ney’den” diyen Mevlânâ’yı dinlemek 

lazım…

İNSAN-I KÂMİL VE NEY

MESNEVÎDEN
Sezai Küçük skucuk@sakarya.edu.tr

MESNEVÎDEN
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Ben her mecliste inledim, ağladım, durdum. Ben, 
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ateşindendir. Hakîkat şarabında bulunan, insanı mest 

eden hal de, aşk coşkunluğundandır.

Ney, sevgilisinden ayrılmış olanın arkadaşıdır, dostu-

dur. Onun yakıcı sesi, bizim Hakk’a kavuşmamıza 
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Hüsameddin’in eline verdikten sonra ilham geldikçe, 

medresede, kaplıcada, Meram’da irticalen söyleyip 
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meddin bazen geceli gündüzlü yazmaktan yorulmuş-

tur. Mesnevî’nin her cildi tamamlandıkça Mevlânâ’ya 

okumuş ve düzletilecek yerleri Mevlânâ işaret etmiş 

ve Mesnevî böylece tamamlanmıştır.

Mesnevî’nin Mevlânâ eliyle yazılan ilk on sekiz beytin-

de ana tema ney’dir. Burada Mevlâna ney üzerinden 

insanın, dolayısıyla varlığının farkına varan insan-ı 

kâmilin varoluş serüvenini anlatmıştır. 

Mevlevi kaynaklarda ney’in ortaya çıkışı ile ligili bir 

olay nakledilir. Hz. Peygamber ve Hz. Ali arasında 

vuku bulan ve Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde anlattığı 

ney ile tam bir uyum içinde olan bu hadise şöyledir: 

“Hz. Peygamber bir gün Hz. Ali ile sohbet ederken ona 

öyle bir sır veriyor ki, Hz. Ali bu sırrın azametini içine 

sığdıramıyor. Hemen Medine dışına çıkıyor. Bir boş 

kuyu bulup bu sırrı o boş kuyuya söylüyor. Boş kuyu 

coşuyor, sular taşıyor ve bu suların feyzi ile kuyunun 

kenarında kamışlar bitiyor. Orada bir kamışlık meyda-

na geliyor. Nihayet bir çoban bu kamışlardan birini 

kesip, onu çeşitli yerlerinden delip, üflenince ses 

verecek bir musiki aleti yapıyor. Sonra üflemeye 

başlıyor. O anda o kamış parçasından âşıkane sesler 

yükseliyor. O sırada oradan geçmekte olan Hz. 

Peygamber bu kamış parçasından çıkan âşıkane 

feryatları işitiyor. Bundaki sır ve hikmeti derhal 

anlıyor. Hz. Ali’yi çağırıyor: 

-Benim sana emanet ettiğim sırrı ifşa mı ettin? diyor. 

Hz. Ali;

-Evet, o büyük sırrı kalbime sığdıramadım. Onu boş bir 
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neyzendir. Aynı şekilde insan-ı kâmillerin içleri mâsi-

vâdan boşalmış ve ilahî nağmelerle dolmuştur. 

Ney’den sesleri neyzen çıkarır. İnsan-ı kâmilin sahib 

olduğu kemâlâtı, sözleri ve halleri de Allâh’tandır.

Mevlânâ bir rubâisinde:

“Ney'i dinle ki neler, neler söylüyor. Allah'ın gizli 

sırlarından bahsediyor. Yüzü sararmış, içi boşalmış, 

başı kesilmiş, yahud neyzenin nefesine terkedilmiş 

olduğu halde dilsiz ve kelâmsız, “Hudâ, Hudâ” diyor” 

buyurmuştur. İnsan-ı kâmil de böyledir. Bu sebeple 

Mevlânâ bu ilk on sekiz beytin hemen başında “Dinle 

neyden…” derken “Dinle insan-ı kâmilden…” demek-

tedir.  

Mesnevî şerhlerinde ney’le insan-ı kâmilin anlatılması 

dışında doğrudan doğruya bir Müzik aleti olarak da 

değerlendirilen ney’in; Hz. Âdem’i, Hz. Peygâmberi, 

Mevlânâ’yı, mü’mini, âşıkı, gönlü ve kalemi temsil 

edebileceği görüşlerine de yer verilmiştir. 

Bazı Mesnevî şerhlerinde;  “Ney’den murad 

Mevlânâ’dır ki nice ince nükteleri ve sırları ortaya 

koymak için kendisini ney’e teşbih eylemiştir.” denil-

miştir.

Ney’den murad insan-ı kâmildir ama insan-ı kâmillerin 

şâhı ve kutbu ve sultanı Mevlânâ’dır. Yani “Mevlânâ”, 

“Dinle bu ney nasıl şikâyet ediyor, ayrılıkları nasıl 

anlatıyor” derken hem kamışlıktan kesilen ney’i, hem 

de; “Allah benim ney bedenimi yokluk kamışından 

kesti, yondu.” diyerek Allah’tan ayrılarak dünyaya 

düşen kendisini kastetmektedir. 

O halde “Dinle ney’den” diyen Mevlânâ’yı dinlemek 

lazım…

İNSAN-I KÂMİL VE NEY

MESNEVÎDEN
Sezai Küçük skucuk@sakarya.edu.tr

MESNEVÎDEN
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İSTANBUL ÇİNİLİ CAMİİ- ÇİNİLERİ

       İstanbul Çinili Camii’nin Sultan IV.Murad dönemin-

de annesi Kösem Sultan tarafından 1640 yılında 

yaptırıldığı bilinmektedir. Cami, Üsküdar’da birbirine 

paralel olan Çinili Mescit Sokak ve Çinili Hamam 

Sokak ve bu sokakları kesen Allame Caddesi arasında-

ki adada yer almaktadır. Her iki paralel sokağa açılan 

avlu kapısı vardır. Camii aynı zamanda medrese, 

sıbyân mektebi, çeşme, şadırvan, çifte hamam (Çinili 

Hamam), sebil, hazire ile Kösem Sultan’ın kethüdası 

Behram Ağa ve eşinin kabirlerinin bulunduğu külliye 

içerisinde yer almaktadır.

Çinili Camii Külliyesi’nin önde gelen özelliği cami, 

medrese, sıbyan mektebi, çeşme, şadırvan, çifte 

hamam, sebil ve sonradan eklenen hazire, su havuzu 

ile Kösem Sultan’nın  kethüdası Behram Ağa ve eşinin 

kabirlerinden meydana gelen külliye yapılarının XVII. 

yüzyıl külliye mimarisinin başlıca özelliklerini yansıt-

ması ve arazi şartlarına uygun olarak dağınık bir 

şekilde yerleştirilmesidir. Bir diğer deyişle külliyedeki 

yapılar, belirli bir çevre duvarının dışına taşmış olup, 

çeşme ve sebilin yollara bakan köşelere yerleştirilmesi 

suretiyle hareketli bir görünüm sağlanmıştır. Külliye-

nin vakfiyesi yoktur; ancak banisi Kösem Sultan’a ait 

Rumeli, Anadolu, Mekke, Medine ve İstanbul’da yaptır-

dığı hayratlara ait birisi 1617(1026), diğeri ise 1639 

(1049) tarihli olan iki adet vakfiye mevcuttur. Bunların 

ikincisinden de külliyeye ait bazı bilgiler edinilmiştir. 

Bunlardan başka Ayvansarayi’den Büyük Valide 

Han’ının gelirlerinden bir kısmının da bu külliyenin 

masraflarında kullanıldığı, Muhasebe-i Evkaf defterin-

de de yer aldığı bilinmektedir.

17. yüzyılda büyük camiilerin yapımı azalmıştır. Bu 

dönem camilerinin kimileri külliyelerin içinde yer alan 

tek kubbeli örneklerdir. Çinili Külliyesi’nin Camisi çok 

küçük boyutlu bir yapıdır. Camii eşsiz çinilerinden 

dolayı Çinili Camii, Eski Valide Sultan Camii ile Yeni 

Valide Camileri arasında bulunduğu için Orta Valide 

Camii adını alır.

Kalem işi süslemeleri ve görkemli çinileri ile mükem-

mel bir yapı olan Çinili Camii 1640 tarihinde tamamlan-

mış, 19. yüzyılda köklü bir değişiklik geçirmiştir. Cami-

nin bakım masrafları Mahpeyker Kösem Valide 

Sultan’ın yaptırdığı Valide Han’ın gelirinden karşılan-

maktadır. Avlu ortasında yüksek bir platform üzerinde 

yer alan camii, moloz taş ile inşa edilmiştir. Kare planlı 

olan yapı geçişleri pandantiflerle sağlanan onikigen 

kasnaklı kubbe ile örtülmüştür. Kuzeybatı köşesinde 

dışa taşkın kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefeli 

minare yer alır.

Son cemaat yeri, caminin kuzey duvarlarından buraya 

açılan iki pencerenin üst söve hizalarına kadar duvar 

yüzeyi ile iki pencerenin üzerinde yarım daire şeklinde-

ki iki alınlık çini ile süslenerek kaplanmıştır. Son 

cemaat yerinin ahşap çatısının oturtulduğu mermer 

sütunların araları demir şebekelerle örülmüştür; bu 

şekilde bölümlenme camiye eklenmiş ikinci bir mekân 

etkisi vermektedir.

Caminin dış görünümündeki sadelik, duvarların üst 

kısmında yandakilerin geniş ve alçak, ortadakilerin 

uzun, ince ve sivri kemerli üçer pencere ile duvarların 

alt yarı kısımlarında kuzey ve güney cephelerde ikişer, 

yanlarda üçer demir şebekeli dikdörtgen pencere ile 

hareketlendirilmiştir.

 Yapının minaresi ince görünüşlü, yivli ve tek şerefeli-

dir. Camii’nin kuzey batı köşesine kürsü kısmının 

yarısı duvarın içinde kalacak şekilde yerleştirilmiş 

olarak yapılmıştır. Giriş kapısı kuzeydedir. Üst kısmın-

da külah altında kurdeleler arasında çiçek deseni 

şeklinde bir firiz yer almaktadır. 1965 yılında Vakıflar 

Genel Müdürlüğünce minarenin onarımı yapılmış 

olup barok üslupta olduğu söylenebilir.

Minber mermerden yapılmıştır. Yanlarda dipte birer 

sivri kemerli geçiş açıklığı, üçer sivri kaş kemerli 

pabuçluğu, birer aynalığı, on basamaklı merdiveni, 

yanlardan korkulukları ile basık bir kemerli kapı 

açıklığına sahip olduğu görülmektedir. Zarif sütunce-

lerle iki yanı yumuşatılmış olan minber kapı açıklığı 

kemer üzerinde aynalıktaki yazı kısımdan sonra 

mukarnas, rumi ve tepeliklerden oluşan bir taç ile son 

bulmaktadır. Minber korkulukları ajurludur. Kıvrık 

dallar üzerine iri rumi ve tepeliklerden oluşan bir 

kompozisyondadır. Korkulukların kapı söveleri ile 

birleştiği yerde yanlarda yarım tepelik şekliyle son 

bulan köşe dolguları zemin oyma lale motifleri ile 

süslüdür. Vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmış-

tır, aynalığı kündekari tekniğindedir, kompozisyonu 

dikdörtgen ve kare parçaların birleşmesi ile oluşur. 

Alt kısmın ön tarafında üç, yanlarda ise birer panoda 

ahşap üzerine fildişi ve ahşap kakma süsleme yer alır.

Mihrabın yanındaki dolapların kanatlarında alttaki 

ve ortadaki aynalar dikdörtgenlerin birleşmesi ile 

oluşmuş olup, üst aynalarda kabartmalı olarak kıvrık 

dal ve rumîli süsleme yer almıştır. Kapı, pencere ve 

dolap kanatlarında düz, ajurlu ve kabara şeklinde 

metal aksamlar görülmektedir.

İstanbul Çinili Camii ve Külliyesi 17. yüzyıl dini mimari 

özellikleri ve süsleme unsurlarını bir arada içeren 

tipik yapılardan biridir. Külliyeyi oluşturan yapılar 

ölçüler itibariyle küçülürken topografyada dağınık 

olarak yerleştirilmişlerdir. Yapılan taş, ahşap ve 

kalem işi türünde süslemelerin yanında bu yapıya 

özgü olarak çini süslemeye daha fazla ağırlık verilmiş-

tir. Camii iç ve dış cephede 17. yüzyıl karakteristik 

özelliklerini gösteren Kütahya sır altı çinileri ile 

kaplanmıştır. Bu çiniler biraz yıpranmış olsalar da 

özelliklerini yitirmedikleri görülmektedir. Çinilerin 

desen ve kompozisyon özellikleri 17. yüzyılın desen 

ve renk özelliklerini yansıtmaktadır. Kompozisyon 

şemaları simetrik, ulama ve serbest çıkışlı panolar 

şeklinde düzenlenmiştir.

Camii’de yer alan çiniler yapıda üç ayrı yerdedir. 

Bunlar üst pencerelerin alt hizasına kadar olan yüzey-

lerde, minberin külahında ve son cemaat yerinde 

girişin iki yanındaki pencerelerin alınlıkları ile tüm 

kuzey duvarında pencerelerin üst söve seviyesine 

kadar yer alırlar. Bu çiniler 17.yüzyıl Kütahya çinisi 

olup şeffaf sır altına sır altı boyama tekniği ile 

yapılmışlardır. Desenler lacivert renkle tarihlenmiştir. 

Levhalarda yer alan motifler stilize ve natüralist 

üsluptadır. Hatayi grubu çiçeklerinden şakayık, lale, 

hatayi ile birlikte rumi, tepelik ve bulut motifleri 

görülür. Renk olarak kırmızı, beyaz, kobalt mavisi, 

lacivert, firuze ve yeşil kullanılmıştır. Duvarlarda yer 

alan çini kaplamayı ,üstten bir kitabe kuşağı ile 

sınırlandırılmıştır. Ayrıca dolaplar ve pencerelerin 

alınlıklarında çini panolar halinde iri harflerle yazılan 

ayetler yer almaktadır. Nişi oluşturan yedi kenarda 

aynı kompozisyon tekrarlanmıştır. Her biri üste dizili 

bir kemer tamamı çini ile kaplı olan mihrap sivri 

kemerli olup yedi kenarlı bir niş şeklindedir. 1640 

tarihli Üsküdar Çinili Camii, Kütahya çinileri ile 

kaplıdır. Son cemaat yerindeki çinilerde stilize edilmiş 

narçiçekleri, küçük çiçekler, lale ve sümbüllerden 

oluşan girift bir kompozisyonun bütün cephe boyun-

ca tekrarlandığı görülmektedir.

Çinili Camii; dışarıdan bakıldığında küçük ve sade 

görünmesine karşın oldukça gösterişli ve zengin bir 

iç yapıya sahiptir. Çinilerinin yanı sıra kalem işleri, 

ahşap oymaları, alçı pencereleri ve mimari öğeleri ile 

büyük önem taşımaktadır. Son cemaat yerinde ve 

kadınlar mahfilinde çini hırsızlığı yüzünden düzensiz 

ve eksik yerleştirmeler görülmektedir.
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İSTANBUL ÇİNİLİ CAMİİ- ÇİNİLERİ

       İstanbul Çinili Camii’nin Sultan IV.Murad dönemin-

de annesi Kösem Sultan tarafından 1640 yılında 

yaptırıldığı bilinmektedir. Cami, Üsküdar’da birbirine 

paralel olan Çinili Mescit Sokak ve Çinili Hamam 

Sokak ve bu sokakları kesen Allame Caddesi arasında-

ki adada yer almaktadır. Her iki paralel sokağa açılan 

avlu kapısı vardır. Camii aynı zamanda medrese, 

sıbyân mektebi, çeşme, şadırvan, çifte hamam (Çinili 

Hamam), sebil, hazire ile Kösem Sultan’ın kethüdası 

Behram Ağa ve eşinin kabirlerinin bulunduğu külliye 

içerisinde yer almaktadır.

Çinili Camii Külliyesi’nin önde gelen özelliği cami, 

medrese, sıbyan mektebi, çeşme, şadırvan, çifte 

hamam, sebil ve sonradan eklenen hazire, su havuzu 

ile Kösem Sultan’nın  kethüdası Behram Ağa ve eşinin 

kabirlerinden meydana gelen külliye yapılarının XVII. 

yüzyıl külliye mimarisinin başlıca özelliklerini yansıt-

ması ve arazi şartlarına uygun olarak dağınık bir 

şekilde yerleştirilmesidir. Bir diğer deyişle külliyedeki 

yapılar, belirli bir çevre duvarının dışına taşmış olup, 

çeşme ve sebilin yollara bakan köşelere yerleştirilmesi 

suretiyle hareketli bir görünüm sağlanmıştır. Külliye-

nin vakfiyesi yoktur; ancak banisi Kösem Sultan’a ait 

Rumeli, Anadolu, Mekke, Medine ve İstanbul’da yaptır-

dığı hayratlara ait birisi 1617(1026), diğeri ise 1639 

(1049) tarihli olan iki adet vakfiye mevcuttur. Bunların 

ikincisinden de külliyeye ait bazı bilgiler edinilmiştir. 

Bunlardan başka Ayvansarayi’den Büyük Valide 

Han’ının gelirlerinden bir kısmının da bu külliyenin 

masraflarında kullanıldığı, Muhasebe-i Evkaf defterin-

de de yer aldığı bilinmektedir.

17. yüzyılda büyük camiilerin yapımı azalmıştır. Bu 

dönem camilerinin kimileri külliyelerin içinde yer alan 

tek kubbeli örneklerdir. Çinili Külliyesi’nin Camisi çok 

küçük boyutlu bir yapıdır. Camii eşsiz çinilerinden 

dolayı Çinili Camii, Eski Valide Sultan Camii ile Yeni 

Valide Camileri arasında bulunduğu için Orta Valide 

Camii adını alır.

Kalem işi süslemeleri ve görkemli çinileri ile mükem-

mel bir yapı olan Çinili Camii 1640 tarihinde tamamlan-

mış, 19. yüzyılda köklü bir değişiklik geçirmiştir. Cami-

nin bakım masrafları Mahpeyker Kösem Valide 

Sultan’ın yaptırdığı Valide Han’ın gelirinden karşılan-

maktadır. Avlu ortasında yüksek bir platform üzerinde 

yer alan camii, moloz taş ile inşa edilmiştir. Kare planlı 

olan yapı geçişleri pandantiflerle sağlanan onikigen 

kasnaklı kubbe ile örtülmüştür. Kuzeybatı köşesinde 

dışa taşkın kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefeli 

minare yer alır.

Son cemaat yeri, caminin kuzey duvarlarından buraya 

açılan iki pencerenin üst söve hizalarına kadar duvar 

yüzeyi ile iki pencerenin üzerinde yarım daire şeklinde-

ki iki alınlık çini ile süslenerek kaplanmıştır. Son 

cemaat yerinin ahşap çatısının oturtulduğu mermer 

sütunların araları demir şebekelerle örülmüştür; bu 

şekilde bölümlenme camiye eklenmiş ikinci bir mekân 

etkisi vermektedir.

Caminin dış görünümündeki sadelik, duvarların üst 

kısmında yandakilerin geniş ve alçak, ortadakilerin 

uzun, ince ve sivri kemerli üçer pencere ile duvarların 

alt yarı kısımlarında kuzey ve güney cephelerde ikişer, 

yanlarda üçer demir şebekeli dikdörtgen pencere ile 

hareketlendirilmiştir.

 Yapının minaresi ince görünüşlü, yivli ve tek şerefeli-

dir. Camii’nin kuzey batı köşesine kürsü kısmının 

yarısı duvarın içinde kalacak şekilde yerleştirilmiş 

olarak yapılmıştır. Giriş kapısı kuzeydedir. Üst kısmın-

da külah altında kurdeleler arasında çiçek deseni 

şeklinde bir firiz yer almaktadır. 1965 yılında Vakıflar 

Genel Müdürlüğünce minarenin onarımı yapılmış 

olup barok üslupta olduğu söylenebilir.

Minber mermerden yapılmıştır. Yanlarda dipte birer 

sivri kemerli geçiş açıklığı, üçer sivri kaş kemerli 

pabuçluğu, birer aynalığı, on basamaklı merdiveni, 

yanlardan korkulukları ile basık bir kemerli kapı 

açıklığına sahip olduğu görülmektedir. Zarif sütunce-

lerle iki yanı yumuşatılmış olan minber kapı açıklığı 

kemer üzerinde aynalıktaki yazı kısımdan sonra 

mukarnas, rumi ve tepeliklerden oluşan bir taç ile son 

bulmaktadır. Minber korkulukları ajurludur. Kıvrık 

dallar üzerine iri rumi ve tepeliklerden oluşan bir 

kompozisyondadır. Korkulukların kapı söveleri ile 

birleştiği yerde yanlarda yarım tepelik şekliyle son 

bulan köşe dolguları zemin oyma lale motifleri ile 

süslüdür. Vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmış-

tır, aynalığı kündekari tekniğindedir, kompozisyonu 

dikdörtgen ve kare parçaların birleşmesi ile oluşur. 

Alt kısmın ön tarafında üç, yanlarda ise birer panoda 

ahşap üzerine fildişi ve ahşap kakma süsleme yer alır.

Mihrabın yanındaki dolapların kanatlarında alttaki 

ve ortadaki aynalar dikdörtgenlerin birleşmesi ile 

oluşmuş olup, üst aynalarda kabartmalı olarak kıvrık 

dal ve rumîli süsleme yer almıştır. Kapı, pencere ve 

dolap kanatlarında düz, ajurlu ve kabara şeklinde 

metal aksamlar görülmektedir.

İstanbul Çinili Camii ve Külliyesi 17. yüzyıl dini mimari 

özellikleri ve süsleme unsurlarını bir arada içeren 

tipik yapılardan biridir. Külliyeyi oluşturan yapılar 

ölçüler itibariyle küçülürken topografyada dağınık 

olarak yerleştirilmişlerdir. Yapılan taş, ahşap ve 

kalem işi türünde süslemelerin yanında bu yapıya 

özgü olarak çini süslemeye daha fazla ağırlık verilmiş-

tir. Camii iç ve dış cephede 17. yüzyıl karakteristik 

özelliklerini gösteren Kütahya sır altı çinileri ile 

kaplanmıştır. Bu çiniler biraz yıpranmış olsalar da 

özelliklerini yitirmedikleri görülmektedir. Çinilerin 

desen ve kompozisyon özellikleri 17. yüzyılın desen 

ve renk özelliklerini yansıtmaktadır. Kompozisyon 

şemaları simetrik, ulama ve serbest çıkışlı panolar 

şeklinde düzenlenmiştir.

Camii’de yer alan çiniler yapıda üç ayrı yerdedir. 

Bunlar üst pencerelerin alt hizasına kadar olan yüzey-

lerde, minberin külahında ve son cemaat yerinde 

girişin iki yanındaki pencerelerin alınlıkları ile tüm 

kuzey duvarında pencerelerin üst söve seviyesine 

kadar yer alırlar. Bu çiniler 17.yüzyıl Kütahya çinisi 

olup şeffaf sır altına sır altı boyama tekniği ile 

yapılmışlardır. Desenler lacivert renkle tarihlenmiştir. 

Levhalarda yer alan motifler stilize ve natüralist 

üsluptadır. Hatayi grubu çiçeklerinden şakayık, lale, 

hatayi ile birlikte rumi, tepelik ve bulut motifleri 

görülür. Renk olarak kırmızı, beyaz, kobalt mavisi, 

lacivert, firuze ve yeşil kullanılmıştır. Duvarlarda yer 

alan çini kaplamayı ,üstten bir kitabe kuşağı ile 

sınırlandırılmıştır. Ayrıca dolaplar ve pencerelerin 

alınlıklarında çini panolar halinde iri harflerle yazılan 

ayetler yer almaktadır. Nişi oluşturan yedi kenarda 

aynı kompozisyon tekrarlanmıştır. Her biri üste dizili 

bir kemer tamamı çini ile kaplı olan mihrap sivri 

kemerli olup yedi kenarlı bir niş şeklindedir. 1640 
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bir dönüş müdür?

Çok zor. Şayet modern bir eda katabildiyseniz mümkün. 

Ama bu da en zoru. Hatta bu yapıldığında bile o şiirin 

hecesi ve aruzu, bildiğiniz hece ve aruz olmanın uzağına 

düşer. Çünkü modern eda, o hece ve aruzu araçsallaştırır 

ve artık şaibeli hale getirir.

Kendinizi tasavvuf şairi olarak tanımlayabilir 

misiniz? Modern şiir tarzı ile tasavvufi şiir yazılabilir 

mi? Eğitim hayatınızın şiirleriniz üzerindeki etkisi 

nedir?

Yazdığım şiirler bana ait, beni anlatır ve temsil eder. Bu 

sebeple yazdıklarımda tasavvufa rastlayabilirsiniz. Ama 

tasavvuf şairi olmak başka bir şey. Orada şiir iddiası çok 

gerilerde durur ve öne çıkan derdin söylettiğidir. Bu 

sebeple belli bir kekemelik, kekrelik, acemilikle malüldür. 

Bense şiiri bir sanat olarak gördüm.

 

Neden modern şiir? Modern şiir ile uğraşanlar 

müzikaliteyi nasıl elde ediyorlar? 

Çünkü biz de moderniz. Evimiz, bineğimiz, giyimimiz, 

okullarımız...hepsi modern. Şiire fosil değildir. Canlı bir 

yılandır, bir gövdedir, bir balıktır. Bugüne aittir ve ataları-

nın fosillerini andırsa da, fosil olmaya başka her şeyden 

çok direnir. 

Modern şiir, modern müziğin sahip olduğu bütün 

müzikal yordamlara sahiptir ve bu da ona yeter.

Dünya ile yarışabilecek bir sanatımız varsa o da 

edebiyattır diyorsunuz, bunu biraz daha açmamız 

mümkün mü?

Çünkü edebiyatımızı binlerce yıl boyunca ilmek ilmek 

ördük. Savaşlar, sürgünler ve ölüm kalım mücadeleleri 

esnasında bile o bizimleydi. Aklımıza, fikrimize, etimize 

işlemişti. Modernleşirken diğer zanaatları modernleştire-

Ahmet Murat Özel kimdir? Yazma uğraşınız ne 

zaman ve nasıl başladı? Şiirle tanışmanız nasıl oldu? 

Karaman- Konya- Kahire- İstanbul hattında eğitimimi 

tamamladım. Elan eğitimci olarak çalışıyorum. Kendimi 

eskiden salt okumak ve salt yazmakla izah etmeyi 

severdim. Şimdi ise işim hala, yine, hatta mesleki olarak 

okumak ve yazmak olsa da, “niçin okudum-niçin yazdım” 

sorularına cevap vermekle daha çok meşgul olduğum 

için, okumak ve yazmakla izah etmekle yetinemiyorum.

Yazmayı hep sevdim. Ama okumayı daha çok sevdim 

sanırım. Okudukça, dilin büyüsüne kapıldım, ben de 

yazmak istedim. Şiirse, bu büyünün çekirdeğiymiş gibi 

geliyordu bana. Bunca zaman peşimi bırakmadığına göre, 

büyüsünün olduğu tahminimde haklıymışım.

RÖPORTAJ Ahmet Murat Özel

İyi bir okur olmadan yazmak mümkün müdür? Şiir 

yazmak şair olmanın ön koşulu mudur? 

Okur olmadan yazılamaz. Bazı yazarlar, daha az okur 

olmayı yazarlıkları ve dehaları için bir imtiyaz gibi sunabi-

lirler ama buna aldanmamalı. Çoğunlukla mutfağı gizleye-

rek ve gölgeleyerek, kimleri okuduğunu bildirmeyenler 

var bir de. Oysa okumak yazmanın bir biçimi. Yetenekli 

yazar zaten okurken, önündeki metni defalarca kez 

restore eden, bölüp birleştiren, yani yazan biridir. Okuma-

yı borçlanma gibi algılamak yanlış bir yazar için.

Şair olmak şiir yazmakla mümkün. İçinizde biriken bir çok 

yüce duygu olabilir ama şiir bu yüce duyguların, hassasi-

yetlerin tercümanı değil sadece. Şiir, dilin içinde bir 

serüven ve dilde görünür olmayan bir şiir yoktur, olamaz.

medik, çünkü onlar nesneye çok bağımlı işlerdi. Ama şiiri, 

bir çakı gibi üstümüzde taşıyabildik ve körelmesine izin 

vermedik, çünkü onu hep kullanmak zorundaydık. 

Bugün dünya çapında denebilecek çıta neyse, şiirimiz 

oralardadır.

Şair aynı zamanda bir sosyolog ve psikologdur 

diyorsunuz bunu açabilir miyiz?

Şairin sezgileri vardır. Bütün sanatçıların da. Kestirme 

yolları gören, hızla kavrayıveren sezgilerdir bunlar. İnsan 

ilişkilerinde insan sarraflarından bahsederiz. Sanatçı da 

bir tür sarraftır. Olayları gelişinde sezer. Bunu sezdiğini 

bilmeyebilir ama o eserleri doğru okuma yollarına 

erişirsek, o zaman biz de gelmekte olanı okumaya 

başlayabiliriz.

Günümüzde aruz ve hece vezni ile şiir yazmak 

mümkün müdür? Aruz ve hece ile şiir yazmak eskiye 

Çünkü edebiyatımızı binlerce yıl boyunca ilmek ilmek ördük. Savaşlar, sürgünler ve 
ölüm kalım mücadeleleri esnasında bile o bizimleydi.
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Okudukça, dilin büyüsüne kapıldım, ben de yazmak istedim. Şiirse, bu büyünün 
çekirdeğiymiş gibi geliyordu bana. Bunca zaman peşimi bırakmadığına göre, büyü-
sünün olduğu tahminimde haklıymışım.
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öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Aynı zamanda Nihayet 
Dergisi'nin genel yayın yönetmenidir. t Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin “Yılın Şairi” ödülünü, “Necip Fazıl Şiir Ödülü”nü, TRT 
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Edebiyat serüveniniz dergilere gönderdiğiniz şiirler 

ile başlıyor ve sonrasında siz de bir dergi çıkarmaya 

başlıyorsunuz. Bir dergi çıkarmanın gayesi nedir? 

Dergi çıkarma fikrinizden bugün Nihayet’in ulaştığı 

noktaya kadar geçen süreci nasıl tanımlarsınız?

Dergi, semt pazarı gibi bir şey. En yeni ürünü orada 

bulursunuz. Mevsim meyvesi, çakma eşofman ya da yeni 

modanın ayak sesleri. Dolayısıyla güncel olanı takip 

edebileceğiniz yerler oralar. Edebiyatta günceli oralarda 

takip ettim. Nihayet bir edebiyat dergisi değil. Ama 

benim sosyal ve akademik ilgilerimle örtüşen bir tavrı 

var. Nihayet’i elimde buldum, ilk ben çıkartmış değilim 

(Fatma Barbarosoğlu hanım yayın yönetmeniydi 

çıkarken). Ben de kendi tarzımı dergiye yansıtmaya 

çalıştım.

Denemeleriniz de şiirleriniz gibi oldukça yalın bir 

Türkçeye sahip, bu yönüyle adeta yalın bir şiirin 

nesre dönüşmesi gibi. Nasıl oldu da derdinizi 

deneme ile anlatmaya karar verdiniz?

Deneme en sevdiğim türlerden. Orta okul yıllarımdan 

beri deneme okurum. Hatta ilginçtir deneme okurluğum 

şiir okurluğumdan eskidir. Demek ki deneme benim 

türümmüş, yalın yazmaya gelince, bunun için epey 

uğraştım. Yalın yazmanın ne kadar zor olduğunu, yıllarca 

böyle yazabilmek üzerine düşünen biri olarak biliyorum. 

Ama şunu söylememe izin verin: Yalının zorluğu basitli-

ğinden değildir. Konsantre olmasındandır. 

 

Bir şair aynı zamanda bir roman, tiyatro vs. de 

yazabilir mi/ yazmalı mıdır? Bir deneme yazarı ve 

şair olarak nasıl yorumlarsınız?

Yazabilir elbette. Yazmıştır da. Ama ne yazarsa yazsın 

şairliği hep öndedir, öncedir.

20’li yaşlarda esas olan şiirdir, şiir dışındaki metinler 

şiirden artan bir şeydir diye düşündüğünüzü ifade 

ediyorsunuz bunu açabilir miyiz?

Şiir o yıllarda adandığım bir şeydi. Diğer türlere gönül 

indirmek istemezdim, uğraşmaya değemez gelirlerdi 

bana. Bunu kastetmiş olmalıyım.

Sizi en fazla etkileyen şair kimdir? 

Çok var. Yunus’dan başlayın.

Son olarak yazmak isteyenlere tavsiyeleriniz 

nelerdir? 

Her şair, yazar kendi yolunu yürür. Hatta iyileri bir yolu 

açar. Bunu yapabilmek içinse yürümek, koşmak, kürekle 

girişmek vs. gerekir. Yani çalışmak, çalışmak, çalışmak.

Ahmet Murat Özel

Dergi, semt pazarı gibi bir şey. En yeni ürünü orada bulursunuz. 

Kendi kusurlarımızı görmek, başkalarının kusurlarını gözümüzde küçültür.

DENEME

cemiyet sosyalizme, devlet de faşizme kapı aralayarak biri için diğerlerini kızağa çekmiş-

lerdir. Yalçın Koç’un ifadesiyle “yığınsal” yapıya sahip olan Batı düşüncesinin temel 

saiklerinden biri bugün “fert” kavramının dahi ancak “kurumsallık” kisvesi altında değer 

gördüğü gerçeğidir. Halbuki 16-17. yüzyıllarda söylenegelen insanın doğayı dahi kontrol 

ederek ona hâkim olması gerektiği vurgusu yükselişe geçen insancıllık/insan severlik 

hareketinin faşizm/sosyalizm gibi acı tecrübeleri geçirdikten sonra biile bu zeminde 

olması o kadar da şaşılacak bir durum olmasa gerekir.

Weber’in rasyonalite ve bürokrasi eleştirilerinde rastladığımız bu gerçeklik, kendisi 

tarafından demir kafese benzetilerek gittikçe formelleşen devlet ve toplum yapılarının 

ferdi ve ferdiyetçi olanı tüketmesine işaret etmektedir. Dün başkenti Amerika olarak 

gösterilen “hedonist” anlayışın bugün dünyanın pek çok ülkesinde benimsenen hayat 

tarzlarından biri olması da ferdin tükenmesi sebebiyledir zira eğlence anlayışları hatta 24 

saatleri dahi fabrikasyon ürünler misali tek tipleşen toplumlardan “ayırıcılık” vasfı 

koparılmış ve kendi sahası/alanı olan “fertler kayıplara karışmıştır. Meşreplere ayrılma-

yan ideolojiler fraksiyonlara ayrılarak küçülürler. Pozitivizmin kendi toprağında yetiştirdi-

ğini söyleyebileceğimiz “tek tipçi” algı ve anlayış modern dönemdeki bütün ideolojilerin 

kalıpları içerisine sinerek modernlik projesinin aşamalarından biri olarak görülmüştür.

Bu bağlamda, sabahleyin kendisini bir böcek olarak bulan Gregor Samsa’da “fert alanı 

her ne kadar var olarak kabul edilse de sosyal ve düşünsel bağlamda değeri “ekonomik 

katma değeriyle” paralel olan birisiyken, aynı gecenin sabahında var zannedilen “fert”li-

ğini tamamen kaybederek böcekleşmiş ve de zihniyet itibariyle fark edilen haşerat 

muamelesi artık gözle görünür bir biçimde alenileşmiştir.

Son kertede, Gregor Samsa ideolojilerin idraklerine deli gömleği giydirdiği kimselerin 

arasındaydı ve artık getiremediği ekonomik katkı da göz önüne alınarak yalnızlığa ve 

hatta ölüme terk edildi. Peki, bugün aramızda kaç Samsa dolaşıyor, ya da böceklerin 

hakkını kim savunuyor?

               Cemil Meriç’in Bu Ülke’sinden iktibasla dillere pelesenk edilen “İdeolojiler idrakleri-

mize giydirilmiş deli gömlekleridir” şeklinde hepimizin dimağında yer edinmiş meşhur 

bir cümle vardır. Dillere bu denli pelesenk edilen cümle tek taraflı anlaşılarak “ideolojiler 

idraki köreltir” gibi cümlenin sırtladığı anlamı tiye alırcasına yekününün  çok çok altında 

bir anlama ötelenmektedir. Kanaatimce burada deli gömleği ile kast edilen bir anlamda 

tek tip/ “uniformisé” olmuş ve mahkumiyet ile mahrumiyeti aynı anda simgeleyen bir 

kıyafetin idrakleri örtücü/hapsedici özelliğine dikkat çekilmesidir. Bir ikinci okuma da 

cümle tersi istikametten incelenerek yapılabilir; ideolojiler insanların idraklerini ve 

odaklarını genişleten ve yeni bakış açıları getiren ufuk veya temel düşünce kalıplarıdır.

Siyasal Düşünceler Tarihi incelendiği takdirde birbirine muarız üç ana fikir farklı siyasal 

unsurları kendilerine nispet edinerek temel muhalefet cephelerini açmışlar ve ideolojiler 

de bu ayrışmaların veya tarihi süreçte sentezlerin yeni menfezler açması ile ortaya 

çıkmıştır diyebiliriz. Bu üç temel nokta: Fert, Cemiyet ve Devlet. Siyasal Düşünceler 

Tarihi bir “tünel tarihçiliği” örneği olarak Batı dünyasının kendi fikri köklerini dayandırdı-

ğı topraklarda ve buradaki devlet kalıntıları üzerinden yazıldığı için Platon’dan Cicero’ya 

Aquinalı Thomas’a Bodin’e Machevelli’ye hatta Hobbes’ a son olarak Rousseau’ya kadar 

temel tartışma noktası da hangi alanın nispet kabul edilerek millet tasavvurunun ve 

sosyal düşüncenin inşa edileceğidir. Bugüne kadar çözüme kavuşması hususunda çok da 

fazla mesafe kat edilemediği ortada-ki modern ideolojilerin hepsi de bu üç kavramın 

ontolojik sahası içerisinde tebarüz etmiştir zira problematiğin bu yazıda bir direnç 

unsuru olması da bunun ilk elden göstergesidir. 

Aristo metafiziği ile mezcedilmiş Skolastik düşüncenin iflası birey temelli okumalara kapı 

aralarken Devlet idesinin sadece bir payandası mesabesinde duran “Fert” de artık yükse-

len değer olarak kabul edilecekti. Burada şu ayrımı yapmak gerekir, Cemiyet için Ferdi 

boyunduruk altına almak niyetindeki Rousseau ile onun hiçbir şart ve tesir altında olmak-

sızın hür olduğu vurgusuyla ne devleti ne de cemiyeti önünde engel kabul etmeyen Mill, 

bambaşka yerlere düşmektedir. Kısaca söylemek gerekirse, kutsanan fert hümanizme, 

Ebubekir ÇağlarCaglarEbubekir
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Edebiyat serüveniniz dergilere gönderdiğiniz şiirler 

ile başlıyor ve sonrasında siz de bir dergi çıkarmaya 

başlıyorsunuz. Bir dergi çıkarmanın gayesi nedir? 

Dergi çıkarma fikrinizden bugün Nihayet’in ulaştığı 

noktaya kadar geçen süreci nasıl tanımlarsınız?

Dergi, semt pazarı gibi bir şey. En yeni ürünü orada 

bulursunuz. Mevsim meyvesi, çakma eşofman ya da yeni 

modanın ayak sesleri. Dolayısıyla güncel olanı takip 

edebileceğiniz yerler oralar. Edebiyatta günceli oralarda 

takip ettim. Nihayet bir edebiyat dergisi değil. Ama 

benim sosyal ve akademik ilgilerimle örtüşen bir tavrı 

var. Nihayet’i elimde buldum, ilk ben çıkartmış değilim 

(Fatma Barbarosoğlu hanım yayın yönetmeniydi 

çıkarken). Ben de kendi tarzımı dergiye yansıtmaya 

çalıştım.

Denemeleriniz de şiirleriniz gibi oldukça yalın bir 

Türkçeye sahip, bu yönüyle adeta yalın bir şiirin 

nesre dönüşmesi gibi. Nasıl oldu da derdinizi 

deneme ile anlatmaya karar verdiniz?

Deneme en sevdiğim türlerden. Orta okul yıllarımdan 

beri deneme okurum. Hatta ilginçtir deneme okurluğum 

şiir okurluğumdan eskidir. Demek ki deneme benim 

türümmüş, yalın yazmaya gelince, bunun için epey 

uğraştım. Yalın yazmanın ne kadar zor olduğunu, yıllarca 

böyle yazabilmek üzerine düşünen biri olarak biliyorum. 

Ama şunu söylememe izin verin: Yalının zorluğu basitli-

ğinden değildir. Konsantre olmasındandır. 

 

Bir şair aynı zamanda bir roman, tiyatro vs. de 

yazabilir mi/ yazmalı mıdır? Bir deneme yazarı ve 

şair olarak nasıl yorumlarsınız?

Yazabilir elbette. Yazmıştır da. Ama ne yazarsa yazsın 

şairliği hep öndedir, öncedir.

20’li yaşlarda esas olan şiirdir, şiir dışındaki metinler 

şiirden artan bir şeydir diye düşündüğünüzü ifade 

ediyorsunuz bunu açabilir miyiz?

Şiir o yıllarda adandığım bir şeydi. Diğer türlere gönül 

indirmek istemezdim, uğraşmaya değemez gelirlerdi 

bana. Bunu kastetmiş olmalıyım.

Sizi en fazla etkileyen şair kimdir? 

Çok var. Yunus’dan başlayın.

Son olarak yazmak isteyenlere tavsiyeleriniz 

nelerdir? 

Her şair, yazar kendi yolunu yürür. Hatta iyileri bir yolu 

açar. Bunu yapabilmek içinse yürümek, koşmak, kürekle 

girişmek vs. gerekir. Yani çalışmak, çalışmak, çalışmak.

Ahmet Murat Özel

Dergi, semt pazarı gibi bir şey. En yeni ürünü orada bulursunuz. 

Kendi kusurlarımızı görmek, başkalarının kusurlarını gözümüzde küçültür.

DENEME

cemiyet sosyalizme, devlet de faşizme kapı aralayarak biri için diğerlerini kızağa çekmiş-

lerdir. Yalçın Koç’un ifadesiyle “yığınsal” yapıya sahip olan Batı düşüncesinin temel 

saiklerinden biri bugün “fert” kavramının dahi ancak “kurumsallık” kisvesi altında değer 

gördüğü gerçeğidir. Halbuki 16-17. yüzyıllarda söylenegelen insanın doğayı dahi kontrol 

ederek ona hâkim olması gerektiği vurgusu yükselişe geçen insancıllık/insan severlik 

hareketinin faşizm/sosyalizm gibi acı tecrübeleri geçirdikten sonra biile bu zeminde 

olması o kadar da şaşılacak bir durum olmasa gerekir.

Weber’in rasyonalite ve bürokrasi eleştirilerinde rastladığımız bu gerçeklik, kendisi 

tarafından demir kafese benzetilerek gittikçe formelleşen devlet ve toplum yapılarının 

ferdi ve ferdiyetçi olanı tüketmesine işaret etmektedir. Dün başkenti Amerika olarak 

gösterilen “hedonist” anlayışın bugün dünyanın pek çok ülkesinde benimsenen hayat 

tarzlarından biri olması da ferdin tükenmesi sebebiyledir zira eğlence anlayışları hatta 24 

saatleri dahi fabrikasyon ürünler misali tek tipleşen toplumlardan “ayırıcılık” vasfı 

koparılmış ve kendi sahası/alanı olan “fertler kayıplara karışmıştır. Meşreplere ayrılma-

yan ideolojiler fraksiyonlara ayrılarak küçülürler. Pozitivizmin kendi toprağında yetiştirdi-

ğini söyleyebileceğimiz “tek tipçi” algı ve anlayış modern dönemdeki bütün ideolojilerin 

kalıpları içerisine sinerek modernlik projesinin aşamalarından biri olarak görülmüştür.

Bu bağlamda, sabahleyin kendisini bir böcek olarak bulan Gregor Samsa’da “fert alanı 

her ne kadar var olarak kabul edilse de sosyal ve düşünsel bağlamda değeri “ekonomik 

katma değeriyle” paralel olan birisiyken, aynı gecenin sabahında var zannedilen “fert”li-

ğini tamamen kaybederek böcekleşmiş ve de zihniyet itibariyle fark edilen haşerat 

muamelesi artık gözle görünür bir biçimde alenileşmiştir.

Son kertede, Gregor Samsa ideolojilerin idraklerine deli gömleği giydirdiği kimselerin 

arasındaydı ve artık getiremediği ekonomik katkı da göz önüne alınarak yalnızlığa ve 

hatta ölüme terk edildi. Peki, bugün aramızda kaç Samsa dolaşıyor, ya da böceklerin 

hakkını kim savunuyor?

               Cemil Meriç’in Bu Ülke’sinden iktibasla dillere pelesenk edilen “İdeolojiler idrakleri-

mize giydirilmiş deli gömlekleridir” şeklinde hepimizin dimağında yer edinmiş meşhur 

bir cümle vardır. Dillere bu denli pelesenk edilen cümle tek taraflı anlaşılarak “ideolojiler 

idraki köreltir” gibi cümlenin sırtladığı anlamı tiye alırcasına yekününün  çok çok altında 

bir anlama ötelenmektedir. Kanaatimce burada deli gömleği ile kast edilen bir anlamda 

tek tip/ “uniformisé” olmuş ve mahkumiyet ile mahrumiyeti aynı anda simgeleyen bir 

kıyafetin idrakleri örtücü/hapsedici özelliğine dikkat çekilmesidir. Bir ikinci okuma da 

cümle tersi istikametten incelenerek yapılabilir; ideolojiler insanların idraklerini ve 

odaklarını genişleten ve yeni bakış açıları getiren ufuk veya temel düşünce kalıplarıdır.

Siyasal Düşünceler Tarihi incelendiği takdirde birbirine muarız üç ana fikir farklı siyasal 

unsurları kendilerine nispet edinerek temel muhalefet cephelerini açmışlar ve ideolojiler 

de bu ayrışmaların veya tarihi süreçte sentezlerin yeni menfezler açması ile ortaya 

çıkmıştır diyebiliriz. Bu üç temel nokta: Fert, Cemiyet ve Devlet. Siyasal Düşünceler 

Tarihi bir “tünel tarihçiliği” örneği olarak Batı dünyasının kendi fikri köklerini dayandırdı-

ğı topraklarda ve buradaki devlet kalıntıları üzerinden yazıldığı için Platon’dan Cicero’ya 

Aquinalı Thomas’a Bodin’e Machevelli’ye hatta Hobbes’ a son olarak Rousseau’ya kadar 

temel tartışma noktası da hangi alanın nispet kabul edilerek millet tasavvurunun ve 

sosyal düşüncenin inşa edileceğidir. Bugüne kadar çözüme kavuşması hususunda çok da 

fazla mesafe kat edilemediği ortada-ki modern ideolojilerin hepsi de bu üç kavramın 

ontolojik sahası içerisinde tebarüz etmiştir zira problematiğin bu yazıda bir direnç 

unsuru olması da bunun ilk elden göstergesidir. 

Aristo metafiziği ile mezcedilmiş Skolastik düşüncenin iflası birey temelli okumalara kapı 

aralarken Devlet idesinin sadece bir payandası mesabesinde duran “Fert” de artık yükse-

len değer olarak kabul edilecekti. Burada şu ayrımı yapmak gerekir, Cemiyet için Ferdi 

boyunduruk altına almak niyetindeki Rousseau ile onun hiçbir şart ve tesir altında olmak-

sızın hür olduğu vurgusuyla ne devleti ne de cemiyeti önünde engel kabul etmeyen Mill, 

bambaşka yerlere düşmektedir. Kısaca söylemek gerekirse, kutsanan fert hümanizme, 
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     1882 yılı Şubat ayında Teksaslı besici Joseph P. 

Devine, Boston/Massachusettsʼteki Ulusal Yün İmalat-

çıları Birliği (National Association of Wool Manufactu-

res)ʼne şu notu iletmişti: "Angora [Ankara] keçilerinin 

diğer besi hayvanlarına göre avantajlarını özetlemek 

gerekirse, bu hayvanlar iki binlik sürüler halinde ve son 

derece güvenli bir şekilde otlatılabilirler... Yazın sulakla-

rından sekiz mil uzakta bulunabilirler, üç günde bir su 

içerler ve aynı gün ahıra dönerler -- bu kurak ülkede 

harika bir şey; dönümü 15 ila 25 cent değerindeki 

arazilerde en iyi şekilde yetiştirilir ve gelişirler; bildiğim 

hiçbir hastalığa maruz kalmazlar; büyümüş olanları 

kendilerini kurtlara veya köpeklere karşı koruyabilirler; 

dahası, otlak alanları içinde kaybolduklarında, altı 

hadiseden beşinde, ahıra geri dönerler. Bu yüzden, 

dünyada Angora keçisi yetiştirmekten daha hoş ve 

güzel bir uğraş olamaz." (Bkz. "The Angora Goat," 

Scientific American, February 18, 1882, s. 104).

Teksaslı Devine, on dokuzuncu yüzyılda gelişen ulusla-

rarası Ankara keçisi yetiştiriciliği ve tiftik dokumacılığı 

endüstrisinde kendisine yer edinmeye çalışan Amerika-

lı girişimcilerden sadece biriydi. Ankara keçilerine yurt 

dışından gelen yoğun talep, Osmanlı yetkililerini 

alarma geçirmiş ve bu değerli hayvanın ihracatını 

-imparatorluğun son yıllarına dek- yasaklamalarına 

neden olmuştu. 29 Cemaziyülahır 1336 (11 Nisan 1918) 

tarihli kanunda Ankara keçilerini ülke dışına çıkaranla-

ra ve bu işe yardım edenlere 25 ila 100 altın nakdî ve 3 

aydan 1 seneye kadar hapis cezası verileceği yazılıdır 

(BOA, DH.UMVM. 154/10). Ancak bu stratejik hamle, 

on dokuzuncu yüzyıl boyunca kendi hükümetlerince 

desteklenen tüccar ve besicilerin yüzlerce Ankara 

keçisini ABD, İngiltere, Avusturya ve o dönemde bir 

İngiliz kolonisi olan Cape Town'a taşımasını durdura-

mamıştır. Esasında daha on yedinci yüzyılda ünlü 

Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi (1611-1684?) ve 

dönemin önemli tarihçilerden Naîmâ Mustafa Efendi 

(1655?-1716), elde edilen tiftiğin değerinden bahisle 

Ankara keçisinin ülke dışına hiçbir şekilde çıkarılmama-

sı gerektiğini, aksi takdirde devletin zengin bir gelir 

kaynağından mahrum kalacağını ifade etmişlerdi.

Ancak tüm bu ikazlara ve devletin aldığı tedbirlere 

rağmen Ankara keçisi Osmanlı sınırları dışına taşınmış 

ve özellikle sanayileşen İngiltereʼnin tiftik ihtiyacını 

gidermek amacıyla farklı ülkelerde yetiştirilmeye 

başlanmıştır. Sultan II. Abdülhamid döneminde de 

devam eden yasağı delen ve Ankara keçilerinin kaçak 

yollardan Güney Afrika’ya taşınmasına yardım eden 

Musa Dayı adında bir kişi 75 yaşında geldiğinde araştır-

macı M. Faik Üstarʼa şu bilgileri aktarmıştı: "Ben o 

zaman George Getheral müessesesinde çalışıyordum, 

Sultan Abdülhamid devri idi. George Getheral Ankara, 

Yozgat ve sair yerlerden topladığı 500 kadar tiftik 

keçisini benden evvel bir başkası ile Cenubi Afrika’ya 

göndermişti. Benimle de ikinci bir parti göndermek 

üzere gene yabancı alıcılarla bir mukavele imzalamıştı. 

Mukavele mucibince 500 tiftik keçisi göndermesi icap 

ederken Ankaraʼdan binbir müşkülatla ve gizli olarak 

61 tane keçi temin edilmişti… Üsküdar’da keçileri eski 

bir tiyatro binasına koyduk ve burada 40 gün ot, arpa, 

yulaf ve saire ile besledik. 41. gün keçileri Haydarpa-

şa’dan bir mavnaya yerleştirdik… Bizi şimdi adı hatırım-

da olmayan Avusturya bandralı büyük bir vapura 

soktular. Kara sularımızı terk edinceye kadar beni bir 

ambarda sakladılar… Memleketimden ilk defa ayrıldı-

ğım için güverteye çıkmak, denize atlayıp yüzerek 

İstanbulʼa dönmek istiyordum. Keçilere baktım, onlar 

da hayvanlıklarıyla yaşadıkları yerlerden uzaklara 

gittiklerini hissediyorlarmış gibi durgun ve düşünceli 

idiler." (M. Faik Üstar, Tiftik ve Tiftikçiliğimiz, İstanbul, 

1940ʼdan nakleden Erman Tamur, Ankara Keçisi ve 

Ankara Tiftik Dokumacılığı, Ankara,  2003, s. 157).

Musa Dayıʼnın üzüntüyle anlattığı bu kaçak yolculuk 

ve daha niceleri açık bir şekilde hedefine ulaşmıştır. 

Günümüzde Güney Afrika Cumhuriyeti, Ankara keçisi 

besiciliğinde en önde gelen ülkedir ve bu ülkeyi sırasıy-

la Arjantin, ABD ve Türkiye izlemektedir. Ankara 

keçisinin ilginç hikâyesi, sahip oldukları değerleri 

Sanayi Devrimi sonrası dönemde başkalarına kaptırıp 

yoksulluğa mahkûm olan halkların da hikâyesidir ve 

her yönüyle incelenmesi gerekir.

Fethullah Topaltopalfethullah@gmail.com

Ankara
Keçisinin
İbretlik
Hikâyesi

        1399 yılında Şeyh Hâmid-i Veli’nin (Somuncu 

Baba) Bursa Ulu Camii’nin açılışında çıktığı hutbede 

yaptığı konuşmanın dinleyicilerinden biri de Molla 

Fenarî’dir. Burada dinlediklerinden etkilenen Molla 

Fenarî, Şeyh Hâmid-i Veli’nin ilmini görünce ona tâbi 

olur. Aynü’l-A’yân (Gözdelerin Gözü) Fatiha Tefsiri adlı 

bu eseri o hutbeden mülhem kaleme alır. 

Bursa Ulu Camii, Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid 

Han’ın Niğbolu Zaferi’nin şükrânesidir. Ahdedilen 20 

Camii’nin yerine yapılmış 20 kubbeli Camii Kebirdir. 

1396 yılında yapımına başlanan camii ve müştemilatı 

1399 yılında tamamlanmıştır. Camii’nin yapımı sırasın-

da “Somunlar, Müminler!” nidası ile ekmek satan, 

yoksullara ve camii çalışanlarına bedelsiz ekmeği 

veren, halk arasında “Ekmekçi Koca, Somuncu Baba” 

olarak anılan bir kişi vardır. Bu kişi Şeyh Hâmid-i Veli 

(k.s)’dir. Onun manevi büyüklüğünü ilk gören ise Emir 

Sultan’dır.

Bursa Ulu Camii’nin açılışı sırasında kendisine hutbe 

okuma görevi verilen Emir Sultan “Zamanın kutbu 

aramızda iken hutbeyi onun okuması uygundur” 

diyerek görevi Somuncu Baba’ya devretmiştir. Şeyh 

Hâmid-i Veli (Somuncu Baba) burada Fatiha suresinin  

7 farklı şekilde tefsirini yapmış, bu hutbeden etkilenen 

Şeyhülislâm Molla Fenârî Hazretleri bu eseri 

(Aynü’l-A’yân (Gözdelerin Gözü) Fatiha Tefsiri) kaleme 

almıştır. 

İslam’ın ilk döneminden günümüze kadar pek çok 

Fatiha Tefsiri yapılmıştır. Kur’ân son derece özlü bir 

kutsal kitap olduğu için bu tefsirlerin her biri sayesin-

de Müslümanlar Fatiha’nın farklı bir boyutunun 

farkına varmışlardır.

Bazı Fatiha Tefsirleri

1. Ebü'l-Leys İmamülhüda Nasr b. Muhammed b. 

Ahmed Semerkandi, (ö.373), Besmele ve Fâtiha Tefsi- 

ri, (Çev. Mehmet Karadeniz) İstanbul, Sezgin Neşriyat, 

1986. 

2. Abdülkâhir b Abdurrahman el-Cürcânî (ö.474), 

Tefsiru Fâtihati'l-Kitâb, 

3. Fahrüddin er-Râzî (ö.606), Tefsiru'l-Fâtiha, 

4. Muhammed Ali el-Cüzzâmî (ö.723), Tefsiru'l-Fâtiha, 

5. İbn Kayyım el-Cevziyye (ö.751), Tefsiru'l-Fâtiha, 

6. Abdullah b. Esad eYâfi (ö.768), Envâru'l-Lâyiha fi 

Esrâri’l-Fâtiha

7. İbnü’l-Vezir el-Hanefi (ö.920), En-Nefhatü’l-Fâyika fi 

Tefsiri’l-Fâtiha, 

8. Muhammed Sabit b. Bekr Kayseri, Tefsirü’l-Fátiha, 

Dersaâdet, Ibrâhim Efendi Matbaası, 1309. 

Bazı İşârî Fâtiha Tefsirleri

1. Rağab el-isfehâni (ö.502), Tefsiru Streti'l-Fatihatit, 

Kitab, 

2. Abdülkadir Geyláni (ö.561), Fethu'l-Besair, 

3. Sadruddin Konevi (ö.672), İ'câzü'l-Kur'ân fi Tefsiri 

Ümmil-Kur'án, 

4. Molla Fenâri(834), Aynü'l-A'yân, Rifat Bey Matbaası 

I. Baskı, Dersaâdet 1325. 

5. El-Ankaravi (ö.1042), Fütühât-1 Ayniyye/Tefsiru 

Süre-i Fátiha, İstanbul, Matbaa-i Ahmed Kamil, 1328. 

6. Abdülmecid es-Sivasi, (ö.1049), Fátiha Tefsiri, 

7. Atpazari Şeyh Osman (ö.1690), MirâtüEsrâri'l-Irfün, 

(Konevi'nin Fâtiha Tefsirine Haşiye) 

8. Niyazi Mısri (ö.1105), Tefsir i Fâtiha-i Şerife, 

9. İsmail Hakkı Bursevi (ö.1724), Tefsir-i Fâtiha, 

10. Hacı Bektaş Veli (ö.833), Fâtiha Tefsiri, (Hazırlayan 

Hüseyin Özcan), İstanbul, Horasan Yayınları, 2008. 

Fenârî’nin Fâtiha Sûresi tefsiri, bir bakıma Anadolu'da 

İşârî tefsirin büyük temsilcisi olan Sadreddin 

Konevî'nin Fâtiha Sûresi tefsirinin şerhi mesabesinde-

dir. Ancak Fenârî'nin tefsiri çok daha kapsamlı ve 

zengin muhtevalıdır.

Nasihat Yayınları’ndan çıkan bu kitap, bir Müslümanın 

en çok okuduğu sûreyi özüne doğru anlama çabasıdır. 
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     1882 yılı Şubat ayında Teksaslı besici Joseph P. 

Devine, Boston/Massachusettsʼteki Ulusal Yün İmalat-

çıları Birliği (National Association of Wool Manufactu-

res)ʼne şu notu iletmişti: "Angora [Ankara] keçilerinin 

diğer besi hayvanlarına göre avantajlarını özetlemek 

gerekirse, bu hayvanlar iki binlik sürüler halinde ve son 

derece güvenli bir şekilde otlatılabilirler... Yazın sulakla-

rından sekiz mil uzakta bulunabilirler, üç günde bir su 

içerler ve aynı gün ahıra dönerler -- bu kurak ülkede 

harika bir şey; dönümü 15 ila 25 cent değerindeki 

arazilerde en iyi şekilde yetiştirilir ve gelişirler; bildiğim 

hiçbir hastalığa maruz kalmazlar; büyümüş olanları 

kendilerini kurtlara veya köpeklere karşı koruyabilirler; 

dahası, otlak alanları içinde kaybolduklarında, altı 

hadiseden beşinde, ahıra geri dönerler. Bu yüzden, 

dünyada Angora keçisi yetiştirmekten daha hoş ve 

güzel bir uğraş olamaz." (Bkz. "The Angora Goat," 

Scientific American, February 18, 1882, s. 104).

Teksaslı Devine, on dokuzuncu yüzyılda gelişen ulusla-

rarası Ankara keçisi yetiştiriciliği ve tiftik dokumacılığı 

endüstrisinde kendisine yer edinmeye çalışan Amerika-

lı girişimcilerden sadece biriydi. Ankara keçilerine yurt 

dışından gelen yoğun talep, Osmanlı yetkililerini 

alarma geçirmiş ve bu değerli hayvanın ihracatını 

-imparatorluğun son yıllarına dek- yasaklamalarına 

neden olmuştu. 29 Cemaziyülahır 1336 (11 Nisan 1918) 

tarihli kanunda Ankara keçilerini ülke dışına çıkaranla-

ra ve bu işe yardım edenlere 25 ila 100 altın nakdî ve 3 

aydan 1 seneye kadar hapis cezası verileceği yazılıdır 

(BOA, DH.UMVM. 154/10). Ancak bu stratejik hamle, 

on dokuzuncu yüzyıl boyunca kendi hükümetlerince 

desteklenen tüccar ve besicilerin yüzlerce Ankara 

keçisini ABD, İngiltere, Avusturya ve o dönemde bir 

İngiliz kolonisi olan Cape Town'a taşımasını durdura-

mamıştır. Esasında daha on yedinci yüzyılda ünlü 

Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi (1611-1684?) ve 

dönemin önemli tarihçilerden Naîmâ Mustafa Efendi 

(1655?-1716), elde edilen tiftiğin değerinden bahisle 

Ankara keçisinin ülke dışına hiçbir şekilde çıkarılmama-

sı gerektiğini, aksi takdirde devletin zengin bir gelir 

kaynağından mahrum kalacağını ifade etmişlerdi.

Ancak tüm bu ikazlara ve devletin aldığı tedbirlere 

rağmen Ankara keçisi Osmanlı sınırları dışına taşınmış 

ve özellikle sanayileşen İngiltereʼnin tiftik ihtiyacını 

gidermek amacıyla farklı ülkelerde yetiştirilmeye 

başlanmıştır. Sultan II. Abdülhamid döneminde de 

devam eden yasağı delen ve Ankara keçilerinin kaçak 

yollardan Güney Afrika’ya taşınmasına yardım eden 

Musa Dayı adında bir kişi 75 yaşında geldiğinde araştır-

macı M. Faik Üstarʼa şu bilgileri aktarmıştı: "Ben o 

zaman George Getheral müessesesinde çalışıyordum, 

Sultan Abdülhamid devri idi. George Getheral Ankara, 

Yozgat ve sair yerlerden topladığı 500 kadar tiftik 

keçisini benden evvel bir başkası ile Cenubi Afrika’ya 

göndermişti. Benimle de ikinci bir parti göndermek 

üzere gene yabancı alıcılarla bir mukavele imzalamıştı. 

Mukavele mucibince 500 tiftik keçisi göndermesi icap 

ederken Ankaraʼdan binbir müşkülatla ve gizli olarak 

61 tane keçi temin edilmişti… Üsküdar’da keçileri eski 

bir tiyatro binasına koyduk ve burada 40 gün ot, arpa, 

yulaf ve saire ile besledik. 41. gün keçileri Haydarpa-

şa’dan bir mavnaya yerleştirdik… Bizi şimdi adı hatırım-

da olmayan Avusturya bandralı büyük bir vapura 

soktular. Kara sularımızı terk edinceye kadar beni bir 

ambarda sakladılar… Memleketimden ilk defa ayrıldı-

ğım için güverteye çıkmak, denize atlayıp yüzerek 

İstanbulʼa dönmek istiyordum. Keçilere baktım, onlar 

da hayvanlıklarıyla yaşadıkları yerlerden uzaklara 

gittiklerini hissediyorlarmış gibi durgun ve düşünceli 

idiler." (M. Faik Üstar, Tiftik ve Tiftikçiliğimiz, İstanbul, 

1940ʼdan nakleden Erman Tamur, Ankara Keçisi ve 

Ankara Tiftik Dokumacılığı, Ankara,  2003, s. 157).

Musa Dayıʼnın üzüntüyle anlattığı bu kaçak yolculuk 

ve daha niceleri açık bir şekilde hedefine ulaşmıştır. 

Günümüzde Güney Afrika Cumhuriyeti, Ankara keçisi 

besiciliğinde en önde gelen ülkedir ve bu ülkeyi sırasıy-

la Arjantin, ABD ve Türkiye izlemektedir. Ankara 

keçisinin ilginç hikâyesi, sahip oldukları değerleri 

Sanayi Devrimi sonrası dönemde başkalarına kaptırıp 

yoksulluğa mahkûm olan halkların da hikâyesidir ve 

her yönüyle incelenmesi gerekir.

Fethullah Topaltopalfethullah@gmail.com

Ankara
Keçisinin
İbretlik
Hikâyesi

        1399 yılında Şeyh Hâmid-i Veli’nin (Somuncu 

Baba) Bursa Ulu Camii’nin açılışında çıktığı hutbede 

yaptığı konuşmanın dinleyicilerinden biri de Molla 

Fenarî’dir. Burada dinlediklerinden etkilenen Molla 

Fenarî, Şeyh Hâmid-i Veli’nin ilmini görünce ona tâbi 

olur. Aynü’l-A’yân (Gözdelerin Gözü) Fatiha Tefsiri adlı 

bu eseri o hutbeden mülhem kaleme alır. 

Bursa Ulu Camii, Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid 

Han’ın Niğbolu Zaferi’nin şükrânesidir. Ahdedilen 20 

Camii’nin yerine yapılmış 20 kubbeli Camii Kebirdir. 

1396 yılında yapımına başlanan camii ve müştemilatı 

1399 yılında tamamlanmıştır. Camii’nin yapımı sırasın-

da “Somunlar, Müminler!” nidası ile ekmek satan, 

yoksullara ve camii çalışanlarına bedelsiz ekmeği 

veren, halk arasında “Ekmekçi Koca, Somuncu Baba” 

olarak anılan bir kişi vardır. Bu kişi Şeyh Hâmid-i Veli 

(k.s)’dir. Onun manevi büyüklüğünü ilk gören ise Emir 

Sultan’dır.

Bursa Ulu Camii’nin açılışı sırasında kendisine hutbe 

okuma görevi verilen Emir Sultan “Zamanın kutbu 

aramızda iken hutbeyi onun okuması uygundur” 

diyerek görevi Somuncu Baba’ya devretmiştir. Şeyh 

Hâmid-i Veli (Somuncu Baba) burada Fatiha suresinin  

7 farklı şekilde tefsirini yapmış, bu hutbeden etkilenen 

Şeyhülislâm Molla Fenârî Hazretleri bu eseri 

(Aynü’l-A’yân (Gözdelerin Gözü) Fatiha Tefsiri) kaleme 

almıştır. 

İslam’ın ilk döneminden günümüze kadar pek çok 

Fatiha Tefsiri yapılmıştır. Kur’ân son derece özlü bir 

kutsal kitap olduğu için bu tefsirlerin her biri sayesin-

de Müslümanlar Fatiha’nın farklı bir boyutunun 

farkına varmışlardır.

Bazı Fatiha Tefsirleri

1. Ebü'l-Leys İmamülhüda Nasr b. Muhammed b. 

Ahmed Semerkandi, (ö.373), Besmele ve Fâtiha Tefsi- 

ri, (Çev. Mehmet Karadeniz) İstanbul, Sezgin Neşriyat, 

1986. 

2. Abdülkâhir b Abdurrahman el-Cürcânî (ö.474), 

Tefsiru Fâtihati'l-Kitâb, 

3. Fahrüddin er-Râzî (ö.606), Tefsiru'l-Fâtiha, 

4. Muhammed Ali el-Cüzzâmî (ö.723), Tefsiru'l-Fâtiha, 

5. İbn Kayyım el-Cevziyye (ö.751), Tefsiru'l-Fâtiha, 

6. Abdullah b. Esad eYâfi (ö.768), Envâru'l-Lâyiha fi 

Esrâri’l-Fâtiha

7. İbnü’l-Vezir el-Hanefi (ö.920), En-Nefhatü’l-Fâyika fi 

Tefsiri’l-Fâtiha, 

8. Muhammed Sabit b. Bekr Kayseri, Tefsirü’l-Fátiha, 

Dersaâdet, Ibrâhim Efendi Matbaası, 1309. 

Bazı İşârî Fâtiha Tefsirleri

1. Rağab el-isfehâni (ö.502), Tefsiru Streti'l-Fatihatit, 

Kitab, 

2. Abdülkadir Geyláni (ö.561), Fethu'l-Besair, 

3. Sadruddin Konevi (ö.672), İ'câzü'l-Kur'ân fi Tefsiri 

Ümmil-Kur'án, 

4. Molla Fenâri(834), Aynü'l-A'yân, Rifat Bey Matbaası 

I. Baskı, Dersaâdet 1325. 

5. El-Ankaravi (ö.1042), Fütühât-1 Ayniyye/Tefsiru 

Süre-i Fátiha, İstanbul, Matbaa-i Ahmed Kamil, 1328. 

6. Abdülmecid es-Sivasi, (ö.1049), Fátiha Tefsiri, 

7. Atpazari Şeyh Osman (ö.1690), MirâtüEsrâri'l-Irfün, 

(Konevi'nin Fâtiha Tefsirine Haşiye) 

8. Niyazi Mısri (ö.1105), Tefsir i Fâtiha-i Şerife, 

9. İsmail Hakkı Bursevi (ö.1724), Tefsir-i Fâtiha, 

10. Hacı Bektaş Veli (ö.833), Fâtiha Tefsiri, (Hazırlayan 

Hüseyin Özcan), İstanbul, Horasan Yayınları, 2008. 

Fenârî’nin Fâtiha Sûresi tefsiri, bir bakıma Anadolu'da 

İşârî tefsirin büyük temsilcisi olan Sadreddin 

Konevî'nin Fâtiha Sûresi tefsirinin şerhi mesabesinde-

dir. Ancak Fenârî'nin tefsiri çok daha kapsamlı ve 

zengin muhtevalıdır.

Nasihat Yayınları’ndan çıkan bu kitap, bir Müslümanın 

en çok okuduğu sûreyi özüne doğru anlama çabasıdır. 
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vermeye başladı: Hukukun intiharı bu!

Hukukun olmadığı yerde hak da olmaz, hakikat de. 

Medya’nın insanın iradesini yok etmesi, hukuku çarmı-

ha germesi, demokrasilerin büyük bir kriz yaşamasına 

yol açıyor. 

Medyatik imparatorlukların algı üzerinden aklı çarmı-

ha germelerine, hayatın her alanına sirayet eden, 

postmodern popüler kültürün hem yüzeyi hem de 

yüzü ve “yüzsüzlüğü” (imajlarla sürekli kimlik değiştir-

me eylemlerini) kutsayan, insanı hız, haz ve ayartı ile 

hedonizmin uyuşturucu dromokratik düzeninin 

kucağına atan bir dünyada sosyal medya, tek yaşama, 

otorite ve meşrûiyet alanına dönüşüyor.

Akıl duruyor, demokrasi donuyor, insan sosyal medya-

nın hedonistik dünyasına kaçmak için can atıyor ve 

sosyal medya labirentinde oraya buraya savruluyor… 

Meta-jeofizik muhalefetin ayak sesleri bu…

Meta-Jeofizik Muhalefetin Gelişi…

Modernitenin aklının (rasyonalite'nin), insanı ve hayatı 

makinalaştıran aşırılıklarına kurban etmesi, dünyayı, 

postmodern dünyaya hükmeden akıldışının (irrasyo-

nalite'nin) aşırılıklarına ve araçların tahakkümünün 

insafına terk etti.

Akıldışının aşırılıklarının zirve noktası, insanın düşün-

me melekelerini iptal eden bilimin de sınır-bilime veya 

tekno-bilime dönüşmesi, insanın hayatı ve insanı yok 

edecek sibernetik ve genetik aşırılıklara sapması, 

bunun kaçınılmaz sonucu olarak da araçların (hem 

narkoz etkisi yapan medyanın hem de hedonizmin 

-hazcılığın-) kölesi hâline gelmesidir.

Sosyal medya, bütün bu sapmaların, aşırılıkların arena-

sı gibi sanki.

Sosyal medyanın son yıllarda başka bir aşırılığa çanak 

tuttuğunu görüyoruz: Emperyalist ülkelerin, müdaha-

le etmek ve iktidarı dönüştürmek istedikleri ülkelerde-

ki sosyal medyalara fonlarla çeki düzen vermeye 

kalkışmaları. Bunun en son ve bizi de ilgilendiren 

ürpertici örneği, Tunus'ta BAE tarafından fonlanan 

güdümlü bir siyasî oluşumun ülkenin meşrû hükümeti-

ne askerî darbe yapmasına yol açan içerden çökertilen 

süreci adım adım inşa etmesi!

Meta-jeofizik bu: Demokrasiyi çarmıha geren, coğraf-

yayı bitiren, insanı küre yüzeyinde yaşamasına 

        

       Bildiğimiz dünyanın sonunu yaşıyoruz; 

buradan yeni bir dünyanın doğması, bizim elimiz-

de, bize, bu toprakların çocuklarına bağlı. Tam bin 

yıldır dünyanın ruhu, mazlumların umudu ve 

zorbaların kâbusu olmuş bu toprakların çocukları 

çünkü. Dünya siyasî ve entelektüel coğrafyasının 

en stratejik noktalarından, kavşak noktalarından 

biri bu topraklar.  O yüzden bu topraklar da üzerin-

de yaşayan kabına sığmaz insanlar da etkisiz hâle 

getirilmedikleri, devre dışı bırakılmadıkları sürece 

Batılıların dünyaya kan kusturan, dehşet saçan 

emperyalist ve zorba hegemonyalarını ilelebet 

sürdürebilmeleri kolay olmayacak.

İnsanlığın Umudu Bu Toprakların Çocuklarının 

Yok Ediliş ve Direniş Serüveni…

Bu yakıcı gerçekleri bilemezseniz, iki asırdır neden 

bütün stratejik hesaplarını bizim üzerimizden 

yaptıklarını da, dünya üzerindeki hegemonyalarını 

İslâm medeniyetini tarihten uzaklaştırarak İslâm 

coğrafyasını kontrol etmelerine borçlu olduklarını 

da anlayamayız emperyalist Batılıların.

Bizim özellikle de Müslümanlıktan sonraki 

tarihimiz, insanlığın umudu olduğumuz, yeryüzün-

de adaleti, hakkaniyeti, silmi ve selâmeti hâkim 

kıldığımız benzersiz bir Müslüman tarih olarak 

YORUM YORUM

tarihe geçti. Adaleti, hakkaniyeti, hakkı, hukuku ve 

hakikati temel kalkış noktası yapan bir medeniye-

tin çocuklarını yok etmek, tarihten silmek çok 

zordur. İnsanca yaşanacak bir dünyanın kurucu 

değerlerini onlar temsil ettikleri için, onlar veya 

onların yeşerttiği ruhu yeniden harekete geçiren 

insanlar, toplumlar, haksızlığa, zorbalığa, zulme 

karşı dimdik duracaklardır. Direniş, diriliş ve 

yeniden varoluşun kaynağı, umut pınarı ve ufuk 

noktası olmayı sürdüreceklerdir.

Dünya, çok hızlı bir değişim geçiriyor: Postmodern 

popüler kültür, bütün toplumların kültürel genleri-

ni tarumar ediyor, bütün insanlığa daha önce 

görülmemiş bir metamorfoz yaşatıyor… Bütün 

insanlığı kafkaesk bir karamsarlığın eşiğine 

fırlatıyor…

İşte böylesi bir ortamda, umut olma ve ufuk 

sunma kuvvetlerini ve kudretlerini yitirmeyen bu 

ülkenin çocukları, iki asırdır muazzam bir metamor-

foza tabi tutuluyor, dışardan değil, içerden operas-

yonlarla zihnen teslim alınıyor, ruhu yok ediliyor, 

epistemik kölelere dönüştürülerek celladına âşık 

ediliyor… İki asırdır dışarıdan saldırılarla çökertilme-

yen bu ülke, içeriden, zihnen teslim alınarak 

çökertilmeye çalışıyor…

Kendi ruh kökleriyle bağları kopartılan ama sonra 

inkâr edilen bu toplum, kendi eliyle kültürel intiha-

Demokrasi Krizi

Bütün dünyada köklü bir demokrasi krizi yaşanıyor. 

Demokrasi krizinin en yoğun olarak yaşandığı dünya, 

Batı dünyası. Özellikle Batı dünyasındaki ulus-devlet 

demokrasileri. Ulus devlet demokrasileri, modernite-

nin çocuğu: Modernitenin iflah olmaz çocuğu hem de. 

Ömürleri, modernite ile sınırlı. 

Soğuk Savaş sonrası süreç, modernitenin bütün 

kavram ve kurumlarıyla işlevsizleştiği, anlamını ve 

değerini yitirdiği, yeni, belirsiz ve kaotik bir dünyanın 

eşiğine fırlattı insanlığı: Postmodernitenin sınır 

tanımayan, bütün sınırları anlamsızlaştıran, bütün 

değerleri değersizleştiren, kaostan düzen çıkarmaya 

çalışan, hayatı, insanı ve hakikati izafileştiren, moderni-

tenin tanrılaştırdığı insanı araçların kölesi haline 

getiren bir çıkmaz sokak bu.

Bu belirsiz postmodern süreçte modern ulus-devlet 

imparatorluklarının yerini aklı çarmıha geren meta-je-

ofizik medya imparatorlukları aldı., 

Medyanın İktidarı, Hukukun İntiharı

Medyanın hükümranlığı, insanın hükümranlığını 

tahtından etti. Medya, insanı nesneleştirdi, kendisini 

de özne konumuna yerleştirdi. 

İşte demokrasinin anlam ve temsil krizi bundan sonra-

ki süreçte devreye girdi. 

Çağımızda kitleler demokratik seçimlerde özgür 

iradelerini kullanarak geleceklerini kendilerinin belirle-

diklerini düşünedursunlar, atı alan Üsküdar’ı geçti. 

Medyatik tercihlerle gerçekleştirilen operasyonların 

algı imparatorlukları, insanın özgür iradesini ipotek 

altına aldı; demokrasileri işlevsizleştirdi ve algı operas-

yonları tarafından çarmıha gerildi.

Özetle, modern imparatorlukların ulus-devletlerini 

tarih dışına itti. Bütün insanlığı insansız bir dünyanın 

eşiğine sürükledi: İradesiz, tercihsiz ve çaresiz bıraktı 

insanı…

Günümüzde sosyal medya, iradesiz kitleler adına 

yapılan algı operasyonlarıyla hem suçlu hem de güçlü 

bir yer işgal ediyor hayatımızda. Sosyal medyanın 

hayatımıza hâkim olduğu bir dünyada hukuk işlevsiz-

leşti; sosyal medya hem sanık hem tanık hem de savcı 

artık. Hukuk da sosyal medyaya bakarak hüküm 

rın eşiğine sürükleniyor. Kendi ayağına kurşun 

sıkıyor!

Bu ülke fiilen işgal edilmedi, zihnen işgal ediliyor…

Eğitim işgal altında. Kültür işgal altında, sanat 

işgal altında. Gençlik metamorfoz yiyor, yok 

olmanın eşiğine sürükleniyor…

İnsanlığın umudu olan kaynak böyle böyle kurutu-

luyor veya kurutulmaya çalışılıyor. Bunun son 

örneği fonlanan sosyal medya oluşumları.

Ülke alev alev yanarken, bu sosyal medya organla-

rı, ülkedeki yangınının üzerine körükle gidiyorlar! 

Adeta, ülkenin emperyalistlere peşkeş çekilmesi 

işini üstleniyorlar.

Sosyal medya yeni bir muhalefet mecrasına dönüş-

türülüyor bütün dünyada. Halk iradelerini medya-

tik algılarla ipotek altına alan ve yok eden yıkım 

makinaları gibi işlev görecek şekilde kurgulandı ve 

öyle işletiliyor. 

Eski kavramlarla, eskimiş, bayatlamış bakış 

açılarıyla, değişen dünyanın yeni sorunlarını ne 

anlayabiliriz ne de açıklayabiliriz.

Bu yazıda meta-jeofizik muhalefet olarak adlandır-

dığım yeni bir kavramsallaştırmayla bu sosyal 

medya olgusunu çeşitli açılardan izah etmeye 

tartışmaya çalışacağım.
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rağmen yersizleştiren postmodern sosyal medya 

algılar dünyasının hükümranlığı yani.

Aşırılık bu: Çünkü başka bir kıtadan ülkelerin siyasî ve 

kültürel yapılarını dönüştürmeye dönük bir operasyon 

söz konusu burada. 

Fonlarla beslenen ve büyütülen siyasî, sosyal ve 

entelektüel meta-jeofizik muhalefet, ülkelerdeki siyasî 

muhalefetlerin yerine geçiyor ve iktidarları değiştire-

cek bir rol üstleniyor. 

Artık modern ulus devletlerdeki parlamenter rejimler 

de, siyasî muhalefet de buharlaştı. Muhalefeti, partiler 

değil sosyal medyada örgütlenen meta-jeofizik sosyal 

hareketler, STK'lar, her tür cemaatler, dışarıdan 

fonlanan etkili kişi, grup ve çeteler üstleniyor.

Yusuf Kaplan yenisafakwriter



vermeye başladı: Hukukun intiharı bu!
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narkoz etkisi yapan medyanın hem de hedonizmin 
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Sosyal medyanın son yıllarda başka bir aşırılığa çanak 

tuttuğunu görüyoruz: Emperyalist ülkelerin, müdaha-

le etmek ve iktidarı dönüştürmek istedikleri ülkelerde-

ki sosyal medyalara fonlarla çeki düzen vermeye 
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       Bildiğimiz dünyanın sonunu yaşıyoruz; 

buradan yeni bir dünyanın doğması, bizim elimiz-

de, bize, bu toprakların çocuklarına bağlı. Tam bin 

yıldır dünyanın ruhu, mazlumların umudu ve 

zorbaların kâbusu olmuş bu toprakların çocukları 
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İnsanlığın Umudu Bu Toprakların Çocuklarının 

Yok Ediliş ve Direniş Serüveni…

Bu yakıcı gerçekleri bilemezseniz, iki asırdır neden 

bütün stratejik hesaplarını bizim üzerimizden 
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İslâm medeniyetini tarihten uzaklaştırarak İslâm 

coğrafyasını kontrol etmelerine borçlu olduklarını 

da anlayamayız emperyalist Batılıların.

Bizim özellikle de Müslümanlıktan sonraki 

tarihimiz, insanlığın umudu olduğumuz, yeryüzün-

de adaleti, hakkaniyeti, silmi ve selâmeti hâkim 

kıldığımız benzersiz bir Müslüman tarih olarak 
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tarihe geçti. Adaleti, hakkaniyeti, hakkı, hukuku ve 

hakikati temel kalkış noktası yapan bir medeniye-

tin çocuklarını yok etmek, tarihten silmek çok 

zordur. İnsanca yaşanacak bir dünyanın kurucu 

değerlerini onlar temsil ettikleri için, onlar veya 
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karşı dimdik duracaklardır. Direniş, diriliş ve 

yeniden varoluşun kaynağı, umut pınarı ve ufuk 

noktası olmayı sürdüreceklerdir.
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yonlarla zihnen teslim alınıyor, ruhu yok ediliyor, 

epistemik kölelere dönüştürülerek celladına âşık 

ediliyor… İki asırdır dışarıdan saldırılarla çökertilme-

yen bu ülke, içeriden, zihnen teslim alınarak 

çökertilmeye çalışıyor…
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inkâr edilen bu toplum, kendi eliyle kültürel intiha-

Demokrasi Krizi
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ofizik medya imparatorlukları aldı., 

Medyanın İktidarı, Hukukun İntiharı
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işgal altında. Gençlik metamorfoz yiyor, yok 
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örneği fonlanan sosyal medya oluşumları.
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rı, ülkedeki yangınının üzerine körükle gidiyorlar! 

Adeta, ülkenin emperyalistlere peşkeş çekilmesi 

işini üstleniyorlar.

Sosyal medya yeni bir muhalefet mecrasına dönüş-

türülüyor bütün dünyada. Halk iradelerini medya-

tik algılarla ipotek altına alan ve yok eden yıkım 

makinaları gibi işlev görecek şekilde kurgulandı ve 

öyle işletiliyor. 

Eski kavramlarla, eskimiş, bayatlamış bakış 

açılarıyla, değişen dünyanın yeni sorunlarını ne 

anlayabiliriz ne de açıklayabiliriz.

Bu yazıda meta-jeofizik muhalefet olarak adlandır-

dığım yeni bir kavramsallaştırmayla bu sosyal 

medya olgusunu çeşitli açılardan izah etmeye 

tartışmaya çalışacağım.
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da çok şey söylüyor: Seyahat. Gelgelelim Crusoe 

rasyonel bir karakter değildir zira bir kere istikrarlı bir 

hayatı terk etmek rasyonel değildir. O ise gider, Brezil-

ya’da çok kazanır fakat yerinde duramaz yine seyahat 

eder. İlk irrasyonal hareket, istikrarlı bir hayatı terk 

etmekti, ikincisi ilk terk edişten sonra elde edilen kazan-

ca rağmen ikinci bir terk ediş. Açıkçası bu yazıda da 

Crusoe’ya bir amaç tayin etmeye kalkıldı ama bu biraz 

zor görünmüyor mu? Öncelik nedir Crusoe için, bunu 

kestirmek oldukça zordur.

 

Peki bu kadar seyahatin sonucunda ne olur? Crusoe’nun 

maksadı hasıl olur mu? Franco Moretti babaya isyanın 

on sekizinci yüzyıldaki karşılığının ödül, on dokuzuncu 

yüzyıldaki karşılığının ise ölüm olduğunu söylüyor. 

Moretti’nin bu tespitine mutabık bir şekilde Crusoe çok 

kazanır ve ödülünü alır. Fakat yine de o seyahat etme 

arzusundan vazgeçmeyecektir. Esasında Defoe bir 

Püriten’dir ve dinine bağlıdır da. Fakat romanı bize 

parçalanmış bir bireyin hikâyesini vermektedir. Yukarı-

da belirtildiği üzere Crusoe hem dindardır hem dindarlık-

tan uzaktır hem efendidir hem de efendiliğini icra ettiği 

durum değil, insanlığın yeni hali. Robinson Crusoe’yu 

doğuran da bu haldir ve Crusoe yeni toplumun bir 

anlamda hücre biçimidir. Crusoe her şeyden önce çelişki-

lerin vücuda gelmiş halidir. Bir yandan babasının tavsiye-

lerine uymayan, diğer yandan o tavsiyelerin ne kadar 

bilgece olduğunu dile getirmekten de geri durmayan bir 

karakterdir Crusoe. Hem çevresindeki her şeye sahip 

olmak, etrafındaki birkaç insanı da tahakkümü altına 

almak ister hem de o yönettiği adadan kurtulmak için 

didinir durur. Şu hâlde Crusoe nasıl bir kolonyal efendi-

dir? Hangi kolonyal efendi kendisini kolonisinden dışarı 

atar? Kahramanımız çelişkilidir ama toplum da en az 

onun kadar çelişkilerle doludur. 

Crusoe, İngiltere’de on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda 

yükselen orta sınıfın, yani yeni toplumun meydana 

getirdiği bir karakterdir. Eagleton’a göre bu yeni toplum 

pratikte dinin ve metafiziğin çizdiği sınırların ötesine 

geçmekte, sadece teoride bu ilkelere müracaat etme 

ihtiyacı duymaktadır. Bunun romandaki yansıması 

olarak Crusoe’nun iç dünyasında tutarsızlıklar mevcut-

tur. Başı sıkışınca bir dindardır ama işler iyiye gitmeye 

          Edebî formlar gelişigüzel meydana gelen, bir 

insanın o an aklına geldiği gibi yazdığı biçimler değildir. 

Hemen her edebî form mutlaka tarihsel veya toplumsal 

bir arka plan üzerinde şekillenir. Mitlerin kullandığı epik 

dilin bir tesâdüf olmaması gibi romantik şiirlerin şiir 

formunda yazılması da sadece bir âdet olduğundan 

değildir. İngilizlerin epik şiiri Beowulf, Jonathan Swift’in 

Gulliver’in Seyahatleri’ni yazdığı bir dille söylenemezdi, 

çünkü onuncu (veya bir rivâyete göre ise on birinci) 

yüzyılın ruhu Gulliver’in yazıldığı dönemin ruhundan 

çok farklıydı. O hâlde edebî formlarla insanlığın o ana 

kadarki tecrübelerinin veya beklentilerinin arasında bir 

ilişki olduğundan bahsediyoruz. Tarihin seyri içerisinde 

insan da toplum da dönüşüyor ve bu dönüşüme 

mukâbil olarak edebî form da sabit kalmıyor. Bu Marx’ın 

“İnsanlık önüne sadece çözebileceği problemleri koyar” 

minvalindeki sözünden bağımsız değil. Bir çağın insanı-

nın problemleri çözme biçimi o çağın edebî formunu da 

şekillendiriyor.

Bu edebî formlardan bir tanesi de roman ve yukarıda 

çizmeye çalıştığımız çerçeveye uygun bir şekilde roman 
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insanlık tarihinin belirli bir noktasına kadar sahnede 

görünmüyor. Eski çağların bütünlüklü, iş bölümünün 

henüz olmadığı, organik toplumunda romana da yer 

yok. On yedinci yüzyılın başlarında yazılan Don 

Quijote’nin bir roman olup olmadığı tartışma götürür, 

fakat doğru olan bir şey varsa o da Don Q uijote’nin yeni 

toplumla bir alıp veremediğinin olması. O ayağını 

“organik toplum” denen yere sağlam basmak ve orada 

kalmak istiyor. Bu yanıyla Quijote’nin romantizmine 

dikkat çekebiliriz. İngiltere’de romantikler Batı’daki katı 

rasyonalizmle ve moderniteyle hesaplaşmanın derdin-

deydi. Shelley’nin Frankenstein’ı insanın kendi eliyle 

yaptığının kendi başına nasıl bela olabileceğini anlatıyor. 

Coleridge’in dünyası ise duygusal panteizmden Spinoza-

cılığa, oradan da “logosofi”ye uzanır. Logosofi’nin 

temeli ise “Hayat doğadan ayrılmakla başlar ve Tanrı’ya 

kavuşmakla sona erer” şeklindedir. Burada gördüğü-

müz temel şey insanın içinde yaşadığı toplumla hesap-

laşması, onunla alıp veremediği bir şeyler olması 

durumudur. 

Bu sadece Cervantes’in on yedinci yüzyılı ile ilgili bir 

başladı mı o mütevekkil hâl yerini kolayca kâr hırsına 

yerini kolayca bırakır. Crusoe’nun temel motivasyonu 

kâr veya kolonyal efendi olmak değildir, o sınıf atlamak 

ister. Yolculuk da sınıf atlaması için adeta olmazsa 

olmaz bir fiildir. İlk romanlar için yolculuk son derece 

önemli bir metafor. Mihail Bahtin, roman kahramanının 

karşılaşmalarının, yaptığı yolculuklar esnasında gerçek-

leştiğini söyler. Kimi karakterler yolculuk yapmaya 

mecburdur, örneğin bulunduğu yetimhaneden kovulan 

Oliver Twist için terk-i diyar etmek bir seçim değil 

mecburiyettir. Yine de bu mecburiyet sonrasında başına 

çok fazla şey gelecektir. Roman bu yolculuk neticesinde 

öyle bir açılır ki yazıldığı dönemde Kraliçe Victoria 

romanı defalarca okur. Fakat on sekizinci yüzyıl romanın-

daki iki mühim karakterin yolculuğu (ki bu karakterler-

den biri Robinson Crusoe) Oliver’ınki gibi bir mecburiye-

te dayanmaz.

Tıpkı Don Quijote gibi Robinson Crusoe da yolculuk 

yapar. Crusoe’dan birkaç yıl sonra yazılan Gulliver’in 

Seyahatleri romanının adı, romanın ana motifi ve 

Gulliver (ki ikinci mühim karakter de kendisidir) hakkın-

alanın dışına çıkmak için fırsat kollamaktadır. Pascal 

insanın başına gelen tüm belâların dizini kırıp evinde 

oturmaya yanaşmamasından ileri geldiğini söylüyor. 

Crusoe’nun başına gelen belâlar da bundandır ama 

bütünlüğün bozulduğu bir dünyada bir coğrafyaya 

tıkılıp kalmak mümkün değildir artık. 

Robinson Crusoe kendi döneminin gereklerini yerine 

getirmek ister ve yeni değerlerle savaş hâlinde falan 

değildir. Bu yönüyle dönemin ruhundan kopmaz. Gelge-

lelim eski dönemlere has şövalye romanları ile aklını 

kaçıran Don Quijote çareyi organik toplumun değerleri 

ile yaşamakta bulur. Lâkin, Raymond Williams’ın dediği 

doğruysa “organik toplumla ilgili doğru olan tek şey, 

organik toplumun hep bir geçmişte yaşadığıdır.” Eğer 

öyleyse işimiz zor demektir. Don Quijote’nin beş yüz yıl 

önce peşinden koştuğu ve bizim organik toplum dediği-

miz şey bir mit, hep bir uzak geçmişte. Peki bu geçmiş 

nerede? Her zaman ulaşabildiğimizin daha da gerisinde. 

Demek oluyor ki onu yakalayamıyoruz, o hep elimizden 

kaçıyor. O hâlde mevcut durumda elimizde olana 

bakmaktan başka çare yok.

Ayhan Koçkaya @AKockaya

Bütünlüğü Bozulan Bir Dünyada 
İsyan, Yolculuk ve Roman 
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Peki bu kadar seyahatin sonucunda ne olur? Crusoe’nun 

maksadı hasıl olur mu? Franco Moretti babaya isyanın 

on sekizinci yüzyıldaki karşılığının ödül, on dokuzuncu 

yüzyıldaki karşılığının ise ölüm olduğunu söylüyor. 

Moretti’nin bu tespitine mutabık bir şekilde Crusoe çok 

kazanır ve ödülünü alır. Fakat yine de o seyahat etme 

arzusundan vazgeçmeyecektir. Esasında Defoe bir 

Püriten’dir ve dinine bağlıdır da. Fakat romanı bize 

parçalanmış bir bireyin hikâyesini vermektedir. Yukarı-

da belirtildiği üzere Crusoe hem dindardır hem dindarlık-

tan uzaktır hem efendidir hem de efendiliğini icra ettiği 

durum değil, insanlığın yeni hali. Robinson Crusoe’yu 

doğuran da bu haldir ve Crusoe yeni toplumun bir 

anlamda hücre biçimidir. Crusoe her şeyden önce çelişki-

lerin vücuda gelmiş halidir. Bir yandan babasının tavsiye-

lerine uymayan, diğer yandan o tavsiyelerin ne kadar 

bilgece olduğunu dile getirmekten de geri durmayan bir 

karakterdir Crusoe. Hem çevresindeki her şeye sahip 

olmak, etrafındaki birkaç insanı da tahakkümü altına 

almak ister hem de o yönettiği adadan kurtulmak için 

didinir durur. Şu hâlde Crusoe nasıl bir kolonyal efendi-

dir? Hangi kolonyal efendi kendisini kolonisinden dışarı 

atar? Kahramanımız çelişkilidir ama toplum da en az 

onun kadar çelişkilerle doludur. 

Crusoe, İngiltere’de on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda 

yükselen orta sınıfın, yani yeni toplumun meydana 

getirdiği bir karakterdir. Eagleton’a göre bu yeni toplum 

pratikte dinin ve metafiziğin çizdiği sınırların ötesine 

geçmekte, sadece teoride bu ilkelere müracaat etme 

ihtiyacı duymaktadır. Bunun romandaki yansıması 

olarak Crusoe’nun iç dünyasında tutarsızlıklar mevcut-

tur. Başı sıkışınca bir dindardır ama işler iyiye gitmeye 

          Edebî formlar gelişigüzel meydana gelen, bir 

insanın o an aklına geldiği gibi yazdığı biçimler değildir. 

Hemen her edebî form mutlaka tarihsel veya toplumsal 

bir arka plan üzerinde şekillenir. Mitlerin kullandığı epik 

dilin bir tesâdüf olmaması gibi romantik şiirlerin şiir 

formunda yazılması da sadece bir âdet olduğundan 

değildir. İngilizlerin epik şiiri Beowulf, Jonathan Swift’in 

Gulliver’in Seyahatleri’ni yazdığı bir dille söylenemezdi, 

çünkü onuncu (veya bir rivâyete göre ise on birinci) 

yüzyılın ruhu Gulliver’in yazıldığı dönemin ruhundan 

çok farklıydı. O hâlde edebî formlarla insanlığın o ana 

kadarki tecrübelerinin veya beklentilerinin arasında bir 

ilişki olduğundan bahsediyoruz. Tarihin seyri içerisinde 

insan da toplum da dönüşüyor ve bu dönüşüme 

mukâbil olarak edebî form da sabit kalmıyor. Bu Marx’ın 

“İnsanlık önüne sadece çözebileceği problemleri koyar” 

minvalindeki sözünden bağımsız değil. Bir çağın insanı-

nın problemleri çözme biçimi o çağın edebî formunu da 

şekillendiriyor.

Bu edebî formlardan bir tanesi de roman ve yukarıda 

çizmeye çalıştığımız çerçeveye uygun bir şekilde roman 
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insanlık tarihinin belirli bir noktasına kadar sahnede 

görünmüyor. Eski çağların bütünlüklü, iş bölümünün 

henüz olmadığı, organik toplumunda romana da yer 

yok. On yedinci yüzyılın başlarında yazılan Don 

Quijote’nin bir roman olup olmadığı tartışma götürür, 

fakat doğru olan bir şey varsa o da Don Q uijote’nin yeni 

toplumla bir alıp veremediğinin olması. O ayağını 

“organik toplum” denen yere sağlam basmak ve orada 

kalmak istiyor. Bu yanıyla Quijote’nin romantizmine 

dikkat çekebiliriz. İngiltere’de romantikler Batı’daki katı 

rasyonalizmle ve moderniteyle hesaplaşmanın derdin-

deydi. Shelley’nin Frankenstein’ı insanın kendi eliyle 

yaptığının kendi başına nasıl bela olabileceğini anlatıyor. 

Coleridge’in dünyası ise duygusal panteizmden Spinoza-

cılığa, oradan da “logosofi”ye uzanır. Logosofi’nin 

temeli ise “Hayat doğadan ayrılmakla başlar ve Tanrı’ya 

kavuşmakla sona erer” şeklindedir. Burada gördüğü-

müz temel şey insanın içinde yaşadığı toplumla hesap-

laşması, onunla alıp veremediği bir şeyler olması 

durumudur. 

Bu sadece Cervantes’in on yedinci yüzyılı ile ilgili bir 

başladı mı o mütevekkil hâl yerini kolayca kâr hırsına 

yerini kolayca bırakır. Crusoe’nun temel motivasyonu 

kâr veya kolonyal efendi olmak değildir, o sınıf atlamak 

ister. Yolculuk da sınıf atlaması için adeta olmazsa 

olmaz bir fiildir. İlk romanlar için yolculuk son derece 

önemli bir metafor. Mihail Bahtin, roman kahramanının 

karşılaşmalarının, yaptığı yolculuklar esnasında gerçek-

leştiğini söyler. Kimi karakterler yolculuk yapmaya 

mecburdur, örneğin bulunduğu yetimhaneden kovulan 

Oliver Twist için terk-i diyar etmek bir seçim değil 

mecburiyettir. Yine de bu mecburiyet sonrasında başına 

çok fazla şey gelecektir. Roman bu yolculuk neticesinde 

öyle bir açılır ki yazıldığı dönemde Kraliçe Victoria 

romanı defalarca okur. Fakat on sekizinci yüzyıl romanın-

daki iki mühim karakterin yolculuğu (ki bu karakterler-

den biri Robinson Crusoe) Oliver’ınki gibi bir mecburiye-

te dayanmaz.

Tıpkı Don Quijote gibi Robinson Crusoe da yolculuk 

yapar. Crusoe’dan birkaç yıl sonra yazılan Gulliver’in 

Seyahatleri romanının adı, romanın ana motifi ve 

Gulliver (ki ikinci mühim karakter de kendisidir) hakkın-

alanın dışına çıkmak için fırsat kollamaktadır. Pascal 

insanın başına gelen tüm belâların dizini kırıp evinde 

oturmaya yanaşmamasından ileri geldiğini söylüyor. 

Crusoe’nun başına gelen belâlar da bundandır ama 

bütünlüğün bozulduğu bir dünyada bir coğrafyaya 

tıkılıp kalmak mümkün değildir artık. 

Robinson Crusoe kendi döneminin gereklerini yerine 

getirmek ister ve yeni değerlerle savaş hâlinde falan 

değildir. Bu yönüyle dönemin ruhundan kopmaz. Gelge-

lelim eski dönemlere has şövalye romanları ile aklını 

kaçıran Don Quijote çareyi organik toplumun değerleri 

ile yaşamakta bulur. Lâkin, Raymond Williams’ın dediği 

doğruysa “organik toplumla ilgili doğru olan tek şey, 

organik toplumun hep bir geçmişte yaşadığıdır.” Eğer 

öyleyse işimiz zor demektir. Don Quijote’nin beş yüz yıl 

önce peşinden koştuğu ve bizim organik toplum dediği-

miz şey bir mit, hep bir uzak geçmişte. Peki bu geçmiş 

nerede? Her zaman ulaşabildiğimizin daha da gerisinde. 

Demek oluyor ki onu yakalayamıyoruz, o hep elimizden 

kaçıyor. O hâlde mevcut durumda elimizde olana 

bakmaktan başka çare yok.

Ayhan Koçkaya @AKockaya

Bütünlüğü Bozulan Bir Dünyada 
İsyan, Yolculuk ve Roman 
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    Popülizm üzerine düşünmeye başladığımızda 

öncelikle kelimenin neden olumsuz çağrışımlar yaptığı 

meselesi zihnimize gelir. Halk için, çoğunluk için düşün-

mek, harekete geçmek; bunu önceleyerek bir şeyler 

yapmak neden zararlı olsun ki? Özellikle siyasetçiler, 

bilhassa sağ siyaset neden popülist olmakla suçlanır? 

Jan-Werner Müller’in İletişim Yayınları’ndan çıkan 

Popülizm Nedir? kitabını biraz da bu sorular etrafında 

incelemekte fayda var.

Popülizm Nedir? kitabı, hacimli görünmemesine 

rağmen siyaset teorisi, sosyoloji gibi çalışma alanları 

için alanında başucu sayabileceğimiz yükte hafif 

pahada ağır eserlerden biri. Oxford Üniversitesi’ndeki 

çalışmalarının ardından Princeton Üniversitesi’ne 

geçen ve halen orada derslerine devam eden Alman 

siyaset bilimci Jan-Werner Müller tarafından kaleme 

alınan bu çalışma, popülizm kavramı hakkında güncel 

ve açıklayıcı bir tartışma sunuyor. 

Eser, üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde “popülistler 

ne söyler?” ana başlığına yer veriliyor ve onun alt 

başlıklarında, popülizmi anlamak, popülizmin mantığı, 

popülist liderlik gibi konular ele alınıyor. İkinci bölüm-

de, “popülistler ne yapar ya da iktidardaki popülistler?” 

ana başlığı veriliyor ve yönetmek için popülist teknik-

ler, liberal olmayan demokrasi, popülist anayasalar, 

halkın kendisine halkız demesi gibi konular işleniyor. 

Üçüncü ve son bölümde ise, “popülistlerle nasıl başa 

çıkılır?” başlığı etrafında, popülizm ve demokrasi 

ilişkisi, popülizmin liberal demokratik eleştirisi, Ameri-

ka ve Avrupa’daki durumlar örneklerle anlatılıyor.

Popülizm, daha çok halkın çıkar, önyargıları, hayal 

kırıklıkları ve öfkelerine hitap etme, seslenme esasına 

dayanıyor. Toplumsal bir program ya da sistematik bir 

ideoloji oluşturmuyor. Sağ, sol, merkez ideolojilerin 

hepsi popülist söylemlerden sıklıkla istifade ediyor, 

onu kullanıyor. “Popülizmin yanlış türünü yendik.” 

dediğinde, Hollanda seçimlerini kazanan Mark Rutte, 

Avrupa’da geniş bir yankı uyandırmıştı, çünkü 

popülizm hakkında yürütülen tartışmalara dair önemli 

bir açılım yapmıştı. ABD ve Avrupa başta olmak üzere 

küresel çapta yükselen, fakat aslıyla da pek ilgisi 

kalmamış tuhaf bir popülizm dalgası kendini gösteri-

yor. Kitapta örneklerle detaylandırılan bu konu, 

demokrasi, liberalizm tartışmalarını da ısıtarak 

yeniden önümüze getiriyor.

Popülizmin başlangıcı 16. yüzyıla kadar gidiyor, son 

dönemlerde ise özellikle Batı demokrasilerinde 

siyasetçilerin sıklıkla başvurdukları bir söylem olarak 

ortaya çıkıyor. Burada yükselen aşırı sağ ile popülist 

söylemler arasında bir rabıta olduğuna da dikkat 

çekmek gerekiyor. Zira, sola nazaran sağın bu yönde 

potansiyeli daha yüksek. Bu durum, solun popülizme 

başvurmadığı anlamına gelmiyor elbette. Latin Ameri-

ka’da, Yunanistan’da solun bu yönde bir temayülü 

olduğunu hesaba katmak gerek.

 

Tarihi gelişimini ve felsefesini dikkate aldığımızda 

popülizmin özünde yatan ana düşünce, halk iradesinin 

katıksız ve mutlak egemenliği, doğrudan demokrasi 

ve halkın iktidarıdır. Halk iradesi üzerinde denetleme 

ve denge gibi sınırları kabul etmez popülist söylem. 

Azınlık hakları gibi şeylerin önemi yoktur. Halk iradesi 

hiçbir zaman yanılmaz, her zaman haklı, her zaman 

doğrudur, o yüzden sınırlandırılamaz. Halkın iradesini 

yansıtacak “karizmatik liderler” bütün ihtiyacı 

görürler. Seçim kazandıktan sonra, hele bir de bizdeki 

gibi yüksek oranlarda kazandıktan sonra, karizmatik 

liderler bütün meşruiyeti halktan aldıklarına, onaylan-

dıklarına inanarak geri kalan herkesi gayr-ı milli olarak 

görmeyi kendilerinde bir tür hak olarak görebilirler.

Her sayısal çoğunluk halk iradesi midir? Belli bir oy 

oranına ulaştığınızda “halkım ve ben” demenin arka 

planında ne vardır? Popülizm karşıtı duruşlar bu 

soruları gündeme getiriyorlar. Seçim kazananların 

sadece kendi seçmenlerine değil, halkın tamamına 

karşı aynı hisleri paylaşması ve ona göre politika 

üretmesi beklenirken, popülist söylemlerden 

beslenen karizmatik liderlerde bu sadece basit bir 

umut etme eylemi olarak kalıyor.

Kitabın hemen girişinde yer alan “hatırlayabildiğimiz 

tarihte hiçbir Amerika Birleşik Devletleri seçim 

kampanyasında ‘popülizm' terimi, 2015-2016 seçimle-

rinde olduğu kadar fazla zikredilmemiştir.” cümlesi 

kitabın çıkış noktası açısından bir fikir veriyor. Popülist 

hareketler olarak görülebilecek Yunanistan’daki sol 

koalisyon SYRIZA, İspanya’da PODEMOS, Almanya’da 

yer yer Angela Merkel’in çıkışları; Marine Le Pen, Geert 

Wilders; ABD seçimlerinde yarışan Trump ve Bernie 

Sanders; Latin Amerika’da sol eğilimli siyasi hareketler 

Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chavez… Bu 

hareketlerin ve isimlerin ortak noktası nedir sorusu 

kitabın ilk bölümlerinde işleniyor.

Popülizm Nedir? kitabı, en başta popülizmin farkına 

varma ve popülizm ile uğraşma konusunda yardım 

etmeye çalışıyor. Popülistlerin “Biz %99’uz” değil, 

“Biz %100’üz” dediğinin altını çiziyor ki, popülizmin 

nasıl bir şey olduğu daha kolay anlaşılsın. Popülist 

görüş iktidardayken diğerlerini dışlar, temsil iddiası 

ampirik bir iddia değil, açıkça ahlaki bir iddiadır ve 

siyasi rakiplerini yozlaşmış elitler olarak görmekte, her 

muhalefet organını gayr-ı meşru kabul etmekte sorun 

yoktur. 

Jan-Werner Müller’e göre popülist iktidarların üç 

özelliği vardır: Devlet aygıtını gasp ederler, yolsuzluk 

ve kayırmacılık yaparlar, sivil toplumun bastırılması 
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için sistemli bir çaba gösterirler. Dünyada bir popülizm 

hayaleti dolaştığını Ernest Gellner’den ilhamla 

söyleyen Müller, tıpkı Marx’ın Komünist Manifes-

to’nun girişindeki (dünyada bir hayalet dolaşıyor, 

komünizm hayaleti) gibi, popülizm hayaletine vurgu 

yapıyor.

Hangi tür siyasal aktörlerin popülist olarak adlandırıla-

bileceğini açıklamak istediğini söylüyor Müller. Popü-

list sayılmak için “seçkinlere dair eleştirel tutum” alma-

nın gerekli bir koşul olduğunu ama yeterli bir koşul 

olmadığını iddia ediyor. Popülizmin sadece seçkin 

karşıtlığı olarak kodlanmaması gerektiğini, yani oraya 

indirgenmesinin hatalı olduğunu, eğer öyle olsaydı her 

ABD başkan adayının “Washington karşıtı” tutumları 

nedeniyle popülist olarak nitelendirilebileceğini 

hatırlatılıyor.

 

Kitaptaki bir diğer vurgu da şuydu, popülist olmanın 

ön koşulu olarak seçkinlere karşı eleştirel pozisyon 

almak kadar önemli olan bir başka boyut da çoğulcu-

luk karşıtı olmalarının beklenmesidir. Zira popülistler 

sadece ve sadece kendilerinin halkı temsil ettiklerini 

iddia ederler.

Popülizm Nedir’de ele alınan bir başka konu, popülist 

anayasalar. Müller’e göre, popülizme yaklaşımlarda 

çeşitliliğe karşın gözlemcilerin bir noktada anlaşıyor 

olması enteresandır. Popülizmin anayasacılık değerle-

rine ve mekanizmalarına düşman olması… İmkânı olsa 

tüm mekanizmayı kendine göre yeniden düzenleme 

arzusu taşıması. Popülistlerin, çoğunluğun iradesi 

önündeki engeller, kontrol ve denge mekanizmaları, 

azınlıkların korunması hatta temel haklar konusunda 

olumsuz yaklaşıma sahip olduğu üzerinde uzlaştıkları-

nı ifade ediyor. Onların, kurumların tamamına karşı 

oldukları, iktidara geldiklerinde de kurumları kendi 

arzularına göre düzenledikleri vurgulanıyor. Müller’e 

göre, siyaset felsefecileri ve sosyal bilimciler arasında 

popülizmin belirli koşullar altında halktan uzaklaştığı 

düşünülen liberal demokrasiyi “düzelten” bir müdaha-

le olabileceği fikri yaygındır.

Popülist söylemlerde tutarlılığa ve ölçüye yer verilme-

diğini söylüyor Jan-Werner Müller. Türkiye’den de pek 

çok eleştirel örnekler veren yazar “Popülizm suçlaması-

nın kendisi popülist olabilir mi?” “Popülizmin kendisi 

demokrasinin hakiki sesi midir?” gibi kışkırtıcı sorular-

soruyor. Sonuç bölümünde yer alan “Popülizm 

üzerine yedi tez” ise son derece besleyici ve konuyu 

özetleyici durumdadır. Örneğin; Popülizmin antik 

Yunanda çıkmamasının nedeni temsili demokrasi 

olmaması, popülizmin sadece temsili demokrasilerde 

ortaya çıkması. Popülistlerin çoğunlukla, halk iradesi 

ile ortaya çıkmış ortak iyiyi temsil ettiklerini iddia 

ediyor olmaları. Popülistlerin sıklıkla referanduma 

gitme arzuları vs.

Popülizmin Batı ülkelerinde olumsuz bir çağrışımı 

olduğunun sır olmadığını belirtmemiz gerek. Bunun 

sağı solu fark etmeksizin herkes için kullanışlı olduğu-

nu anlamamız icap ediyor. Bugün Trump ne kadar 

popülist ise Chavez, Putin de öyle. Le Pen, Kaczysnki 

ve Orban da. Farklı ülkelerden ve politik yelpazenin 

farklı köşelerinden deneyimlere bakarak, canlı bir 

örneklemin içinden konuşan, popülizmi ciddiye 

almaya davet eden bu eser, uzun bir süre daha “popü-

lerliğini” koruyacak gibi duruyor.
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Avrupa’da geniş bir yankı uyandırmıştı, çünkü 

popülizm hakkında yürütülen tartışmalara dair önemli 

bir açılım yapmıştı. ABD ve Avrupa başta olmak üzere 

küresel çapta yükselen, fakat aslıyla da pek ilgisi 

kalmamış tuhaf bir popülizm dalgası kendini gösteri-

yor. Kitapta örneklerle detaylandırılan bu konu, 

demokrasi, liberalizm tartışmalarını da ısıtarak 

yeniden önümüze getiriyor.

Popülizmin başlangıcı 16. yüzyıla kadar gidiyor, son 

dönemlerde ise özellikle Batı demokrasilerinde 

siyasetçilerin sıklıkla başvurdukları bir söylem olarak 

ortaya çıkıyor. Burada yükselen aşırı sağ ile popülist 

söylemler arasında bir rabıta olduğuna da dikkat 

çekmek gerekiyor. Zira, sola nazaran sağın bu yönde 

potansiyeli daha yüksek. Bu durum, solun popülizme 

başvurmadığı anlamına gelmiyor elbette. Latin Ameri-

ka’da, Yunanistan’da solun bu yönde bir temayülü 

olduğunu hesaba katmak gerek.

 

Tarihi gelişimini ve felsefesini dikkate aldığımızda 

popülizmin özünde yatan ana düşünce, halk iradesinin 

katıksız ve mutlak egemenliği, doğrudan demokrasi 

ve halkın iktidarıdır. Halk iradesi üzerinde denetleme 

ve denge gibi sınırları kabul etmez popülist söylem. 

Azınlık hakları gibi şeylerin önemi yoktur. Halk iradesi 

hiçbir zaman yanılmaz, her zaman haklı, her zaman 

doğrudur, o yüzden sınırlandırılamaz. Halkın iradesini 

yansıtacak “karizmatik liderler” bütün ihtiyacı 

görürler. Seçim kazandıktan sonra, hele bir de bizdeki 

gibi yüksek oranlarda kazandıktan sonra, karizmatik 

liderler bütün meşruiyeti halktan aldıklarına, onaylan-

dıklarına inanarak geri kalan herkesi gayr-ı milli olarak 

görmeyi kendilerinde bir tür hak olarak görebilirler.

Her sayısal çoğunluk halk iradesi midir? Belli bir oy 

oranına ulaştığınızda “halkım ve ben” demenin arka 

planında ne vardır? Popülizm karşıtı duruşlar bu 

soruları gündeme getiriyorlar. Seçim kazananların 

sadece kendi seçmenlerine değil, halkın tamamına 

karşı aynı hisleri paylaşması ve ona göre politika 

üretmesi beklenirken, popülist söylemlerden 

beslenen karizmatik liderlerde bu sadece basit bir 

umut etme eylemi olarak kalıyor.

Kitabın hemen girişinde yer alan “hatırlayabildiğimiz 

tarihte hiçbir Amerika Birleşik Devletleri seçim 

kampanyasında ‘popülizm' terimi, 2015-2016 seçimle-

rinde olduğu kadar fazla zikredilmemiştir.” cümlesi 

kitabın çıkış noktası açısından bir fikir veriyor. Popülist 

hareketler olarak görülebilecek Yunanistan’daki sol 

koalisyon SYRIZA, İspanya’da PODEMOS, Almanya’da 

yer yer Angela Merkel’in çıkışları; Marine Le Pen, Geert 

Wilders; ABD seçimlerinde yarışan Trump ve Bernie 

Sanders; Latin Amerika’da sol eğilimli siyasi hareketler 

Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chavez… Bu 

hareketlerin ve isimlerin ortak noktası nedir sorusu 

kitabın ilk bölümlerinde işleniyor.

Popülizm Nedir? kitabı, en başta popülizmin farkına 

varma ve popülizm ile uğraşma konusunda yardım 

etmeye çalışıyor. Popülistlerin “Biz %99’uz” değil, 

“Biz %100’üz” dediğinin altını çiziyor ki, popülizmin 

nasıl bir şey olduğu daha kolay anlaşılsın. Popülist 

görüş iktidardayken diğerlerini dışlar, temsil iddiası 

ampirik bir iddia değil, açıkça ahlaki bir iddiadır ve 

siyasi rakiplerini yozlaşmış elitler olarak görmekte, her 

muhalefet organını gayr-ı meşru kabul etmekte sorun 

yoktur. 

Jan-Werner Müller’e göre popülist iktidarların üç 

özelliği vardır: Devlet aygıtını gasp ederler, yolsuzluk 

ve kayırmacılık yaparlar, sivil toplumun bastırılması 
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için sistemli bir çaba gösterirler. Dünyada bir popülizm 

hayaleti dolaştığını Ernest Gellner’den ilhamla 

söyleyen Müller, tıpkı Marx’ın Komünist Manifes-

to’nun girişindeki (dünyada bir hayalet dolaşıyor, 

komünizm hayaleti) gibi, popülizm hayaletine vurgu 

yapıyor.

Hangi tür siyasal aktörlerin popülist olarak adlandırıla-

bileceğini açıklamak istediğini söylüyor Müller. Popü-

list sayılmak için “seçkinlere dair eleştirel tutum” alma-

nın gerekli bir koşul olduğunu ama yeterli bir koşul 

olmadığını iddia ediyor. Popülizmin sadece seçkin 

karşıtlığı olarak kodlanmaması gerektiğini, yani oraya 

indirgenmesinin hatalı olduğunu, eğer öyle olsaydı her 

ABD başkan adayının “Washington karşıtı” tutumları 

nedeniyle popülist olarak nitelendirilebileceğini 

hatırlatılıyor.

 

Kitaptaki bir diğer vurgu da şuydu, popülist olmanın 

ön koşulu olarak seçkinlere karşı eleştirel pozisyon 

almak kadar önemli olan bir başka boyut da çoğulcu-

luk karşıtı olmalarının beklenmesidir. Zira popülistler 

sadece ve sadece kendilerinin halkı temsil ettiklerini 

iddia ederler.

Popülizm Nedir’de ele alınan bir başka konu, popülist 

anayasalar. Müller’e göre, popülizme yaklaşımlarda 

çeşitliliğe karşın gözlemcilerin bir noktada anlaşıyor 

olması enteresandır. Popülizmin anayasacılık değerle-

rine ve mekanizmalarına düşman olması… İmkânı olsa 

tüm mekanizmayı kendine göre yeniden düzenleme 

arzusu taşıması. Popülistlerin, çoğunluğun iradesi 

önündeki engeller, kontrol ve denge mekanizmaları, 

azınlıkların korunması hatta temel haklar konusunda 

olumsuz yaklaşıma sahip olduğu üzerinde uzlaştıkları-

nı ifade ediyor. Onların, kurumların tamamına karşı 

oldukları, iktidara geldiklerinde de kurumları kendi 

arzularına göre düzenledikleri vurgulanıyor. Müller’e 

göre, siyaset felsefecileri ve sosyal bilimciler arasında 

popülizmin belirli koşullar altında halktan uzaklaştığı 

düşünülen liberal demokrasiyi “düzelten” bir müdaha-

le olabileceği fikri yaygındır.

Popülist söylemlerde tutarlılığa ve ölçüye yer verilme-

diğini söylüyor Jan-Werner Müller. Türkiye’den de pek 

çok eleştirel örnekler veren yazar “Popülizm suçlaması-

nın kendisi popülist olabilir mi?” “Popülizmin kendisi 

demokrasinin hakiki sesi midir?” gibi kışkırtıcı sorular-

soruyor. Sonuç bölümünde yer alan “Popülizm 

üzerine yedi tez” ise son derece besleyici ve konuyu 

özetleyici durumdadır. Örneğin; Popülizmin antik 

Yunanda çıkmamasının nedeni temsili demokrasi 

olmaması, popülizmin sadece temsili demokrasilerde 

ortaya çıkması. Popülistlerin çoğunlukla, halk iradesi 

ile ortaya çıkmış ortak iyiyi temsil ettiklerini iddia 

ediyor olmaları. Popülistlerin sıklıkla referanduma 

gitme arzuları vs.

Popülizmin Batı ülkelerinde olumsuz bir çağrışımı 

olduğunun sır olmadığını belirtmemiz gerek. Bunun 

sağı solu fark etmeksizin herkes için kullanışlı olduğu-

nu anlamamız icap ediyor. Bugün Trump ne kadar 

popülist ise Chavez, Putin de öyle. Le Pen, Kaczysnki 

ve Orban da. Farklı ülkelerden ve politik yelpazenin 

farklı köşelerinden deneyimlere bakarak, canlı bir 

örneklemin içinden konuşan, popülizmi ciddiye 

almaya davet eden bu eser, uzun bir süre daha “popü-

lerliğini” koruyacak gibi duruyor.
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sevine ailelerine gönderiyoruz. 

Mani’de dahi hasta fevkalâde müteheyyictir. Geceleri 

sabahlara kadar uyumaz, eline ne geçerse kırar ve 

parçalar. Her zaman hastanın elinden bir kaza çıkması 

ihtimâli vardır. Fazla teheyyüc hastayı günden güne 

vücuddan düşürür ve nihâyet hasta olur gider. Halbuki 

hastahanede güzel banyolar ile bakılır, burnundan 

sonda ile beslenir, uykusuzluğu ve teheyyücü ilaçlarla 

teskin edilirse, hasta şifâyâb olarak hayat-ı haricîye 

avdet eder. Bu suretle tedavi ettiğimiz pek çok 

hastalar bizi daima minnet ve şükrân ile selâmlarlar.

Melânkoli hastalar zararsızdır. Sessiz, sedâsız halk 

arasında dolaşır ve çalışırlar. Fakat günün birinde 

hastalığın icâbı ya birdenbire intihâr eder veyahud 

yemekten kesilir, zayıflar ve verem hâline düşer. O 

zaman hastanın ailesi tıptan istianeye (yardım isteme-

ye) kalkar. 

Tımarhanemizde şifa günden güne kabarmaktadır. 

İcra edilen tedkikat neticesinde tımarhanedeki hastala-

rın yüzde otuzu iyi olarak hastahaneden gittiği anlaşıl-

mıştır.

Delilerin Onda Dokuzu Hâriçtedir.

Şunu bilmeliyiz ki mecnûnların tımarhânede olanı 

ancak memlekette hastalananların onda birini teşkil 

eder. Mütebakî dokuzu hariçtedir. Bunlar ayakta 

tedavi edilecek olursa pek çok istifadeler görülür. 

Cinnetin o derece hafif şekilleri vardır ki kat’iyyen 

nazar-ı dikkati celb etmez. Cümle asabiyyesinin 

sağlamlığını iddia edenler farkına varmadan bir cinnet 

geçirmişlerdir. Mesela sebepsiz birkaç ay neşesizlik, 

döğüşmek, seyahat, fazla söylemek arzusu, kendisin-

den beklenilmeyen ticârî ve sair teşebbüslerde bulun-

mak bizce birer cinnet demektir. Halka saatlerce konfe-

rans vermiş birçok mecnunlar bilirim ki halkı güldür-

müş, alkışlar toplamış ve çıkarken halk arasında neşeli, 

         Bu yazımızda, Türkiye’de akıl ve sinir hastalıkları-

nın modern yöntemlerle tedavisine öncülük eden 

meşhur Türk hekimi Mazhar Osman’ın [1884-1951] 

hayatından kısaca bahsettikten sonra, Resimli Ay 

Dergisi’nin 1927 yılında kendisiyle gerçekleştirdiği 

söyleşide yer alan bazı görüşlerini takdim edeceğiz.

 

Resimli Ay dergisinde yer alan fotoğrafının altında pek 

yerinde bir ifade ile kendisinden “takdîme ihtiyâç 

olmayan bir doktor” olarak bahsedilen ve soyadı 

kanunuyla birlikte akılla uğraşan manasındaki 

BİYOGRAFİ BİYOGRAFİ

“Usman” soyadını alan Mazhar Osman Bey, Dedea-

ğaç’a bağlı Sofulu’da dünyaya gelir. 1904 yılında 

Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne’den mezun olur ve mecbu-

ri hizmetini itmam ettikten sonra İstanbul’a dönüp 

aynı okulda akıl ve sinir hastalıkları uzmanı olarak 

görevine başlar.

 

Dünya Savaşı yıllarında hem Haseki Hastahanesi hem 

de Şişli’de bulunan Fransız Lape Hastahanesi’nin aklî 

ve asabî hastalıklar kısımlarını yönetir ve özellikle 

burada düzenlediği ilmî toplantılarla dikkat çeker. 

Burada dönemin aydınlarıyla kurduğu münasebet 

sayesinde, kamuoyunda akıl ve sinir hastalıkları daha 

iyi anlaşıldığı gibi birçok hekim de psikiyatri dalına 

yönelmeye başlar. 1920’de alkol ve uyuşturucu madde-

lerle mücadele için Hilâl-i Ahdar Cemiyeti’ni kuran 

Mazhar Osman Bey, iki yıl sonra Toptaşı Bîmârhânesi 

başhekimliğine tayin edilir. Cumhuriyet’in ilânının 

hemen ardından burada modern bilgilere dayalı serolo-

ji, nöropatoloji ve deneysel psikoloji laboratuvarlarını 

tesis eder. Toptaşı Bîmârhânesi’ni “İstanbul Emrâz-ı 

Akliyye ve Asabiyye Hastahanesi” ismiyle (Bakırköy 

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi) modern bir akıl 

hastahanesine dönüştürmeyi başarır. Sayılamayacak 

kadar çok hizmeti bulunan Mazhar Osman, akıl 

hastalarının olduğu kadar, kötü şartlar altındaki 

işittiğimiz bu hastalık hakkında umumi bir mâlumât 

almak içün bir muharririmiz emrâz-ı akliyye mütehas-

sısı Müderris Doktor Mazhar Osman Bey ile mühim bir 

mülâkatta bulunmuştur. 

Muhterem doktor sinir hastalıklarının menşe’ini 

anlatırken diyor ki:

Sinir hastalıkları tağyirât-ı teşrihiyyeli ve tağyirât-ı 

teşrihiyyesiz diye iki büyük sınıfa ayrılır. Tağyirât-ı 

teşrihiyyeli hastaların dimağlarında ve dimağın 

muhtelif aksamında; şevkinde, a’sâb-ı muhitiyyede 

göz ve hurdebînle (mikroskop) görülebilen bozukluk 

ve değişiklik vardır. Tağyirât-ı teşrihiyesiz olanlarda 

hâl-i hâzır vesâitimizle göremediğimiz birçok hastalık-

lar vardır. Fakat bu hastalıklar teşrihin bilhassa teşrih-i 

maraziyyenin terakkiyâtından teşrihi muayyen 

olduğu anlaşılıyor.

Hangi hastalık tedavi edilebilir?

Sinir hastalıklarının en mühimlerinden biri dimağın 

üzerini kaplayan melekât-ı akliyyenin, hissiyâtın, 

ahlâkın, tabir-i âmiyânesiyle ruhun makarrı olan kışr 

(kabuk/beyinzarı)  hastalıklarıdır. Diğeri kışrdan çıkan 

ve beyinle ortasındaki beyaz kısımdan geçerek 

muhite yayılan hastalıklardır. Dimağın kışrında harâbi-

yet-i tâme varsa bu gibi hastaları iyi etmek imkânsız-

dır. Hâlbuki harâbiyet-i tâm olmazsa, bunları tedavi 

etmek kabildir. Asabiyye müesseseleri tekemmül 

ettikçe, hastalar da iyi bakıldıkça telefâtın mikdarı 

azalır.

Tımarhaneye giren hastaların çoğunda mani, melanko-

li ve teşevvüş-i aklî hastalıkları görülür. Bu üç hastalık 

da şifâyâb olabilir. Teşevvüş-i aklî bir haftadan üç aya 

kadar süren bir cinnettir. Hasta bu esnada yemek 

yemez, su içmez, uyku uyumaz, her gün vücudundan 

birkaç okka kaybeder. 

Kalbi her dakika durmak tehlikesindedir. Bu gibi 

hastalara muntazam bir surette bakılamayacak olursa 

muhakkak ölürler. Fakat bunların teheyyücâtı teskîn 

edilir, muntazaman yiyeceği verilir, uyutulur ve 

hususiyle kalbi idare edilebilirse gözyaşlarıyla bîmârhâ-

neye terk edilen ve ümit kesilen ağır hasta, ihtimam ve 

tedavi sayesinde kusursuz bir halde aile ocağına avdet 

eder. Her gün bu gibi zafer mahsullerimizi sevine 
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hoş adam diye methedilmiştir. Fakat müdekkik bir 

nazar konferansta bir mevzu’dan ötekine anlattığını 

ara sıra saçmaladığını derhal görür

Kadınlar mı daha çok delirir, erkekler mi? 

Erkeklerde daha sık tesadüf edilir. Çünkü erkekler 

cinneti yapan sebeplere daha ziyade maruzdurlar. İçki 

ve frengi cinnetin en mühim âmillerinden biridir. 

İstatistiklere bakacak olursak mevti mucib olan 

hastaların ekserîsini frengililer teşkil etmektedir. Bu 

gibi hastalar senelerce detli oldukları halde kimse 

farketmez. Bunlarda cinnet frenginin nakıs tedavisi 

netîcesinde dimağın hastalanmasından hâsıl olmuştur. 

Fakat günün birinde yaptıkları münâsebetsiz hareket-

lerle âilenin nazar-ı dikkatini celb ederler. 

Bizde mi Çok Deli Var, Avrupa’da mı?

 

Bu çok mühim bir meseledir. Biz eskiden beri bizde 

cinnet vak’alarının azlığını iddia ediyoruz. Son zaman-

larda gerek benim gerekse arkadaşlarımın uzun 

müşâhade ve tetkikleri bu işin doğru olmadığını göste-

riyor. Bizde cinnet çoktur. Fakat pek çoğu teşhis 

edilemiyor. Hastalar ancak muzır bir tekâmül göster-

dikleri vakit nazar-ı dikkati celb ederler. Halbuki 

Avrupa’da muvâzenesizliğin, neşesizliğin gerek halkça 

ve gerekse hastaca derhal maraz olduğu teşhis edilir, 

hekime veya müesseselere müracaat edilir. Halbuki 

bizde… 

Şenay Öksüz

Aşağı yukarı  
hepimiz 
birer deliyiz.

“ “

Türk Psikiyatri Tarihine 
Bir Yolculuk:

Mazhar Osman’ın Akıl ve Sinir 
Hastalıkları Üzerine Söyleşisi

cüzzamlı hastaların tedavisi için de önemli girişimler-

de bulunur. Mısır’a giderek hem cüzzam hem de akıl 

hastaları üzerine incelemeler yaptıktan sonra 

İstanbul’a döner ve bir buçuk yılda yirmi kadar cüzzam-

lı hastayı sağlığına kavuşturur. Çoğu kişinin hor gördü-

ğü, küçümsediği akıl ve sinir hastalıkları branşına 

özendirdiği genç bilim insanlarının arasında Fahrettin 

Kerim Gökay gibi önemli isimler de yer almaktadır. 31 

Ağustos 1951’de Ortaköy Şifa Yurdu’nda vefat eden ve 

halk arasında “Mazhar Osmanlık” tabiri ile efsanele-

şen bu değerli Türk hekimini bu yazı vesilesiyle rahmet-

le anıyoruz. 

Mazhar Osman Bey diyorlar ki:

“Delilerin çoğu tımarhâne hâricindedir. Her gün 

temasta bulunduğumuz, beraber yaşadığımız 

kimselerin birçoğu delidir. Fakat bazı delilikler 

hâriçte tedâvi edilir. Tımarhâneye düşenler pek az 

bir yekûn tutar. Kadınlar mı çok delidir, erkekler 

mi? Bizde mi daha çok deli var, Avrupa’da mı?”

Hayatta hemen herkes her vesîle ile asabiyetinden 

bahsederek şikâyette bulunur. Bu umumî şikâyeti 

halkın her sınıf tabakasında, gençlerde, ihtiyarlarda, 

kadın ve erkeklerde görmek kabildir. Her fırsatta [Toptaşı Bimarhanesindeki mecaninden bir kısım]

[Resimli Ay, Cilt 4, No: 339, Mayıs 1927]

senaydoner@gmail.com



sevine ailelerine gönderiyoruz. 

Mani’de dahi hasta fevkalâde müteheyyictir. Geceleri 

sabahlara kadar uyumaz, eline ne geçerse kırar ve 

parçalar. Her zaman hastanın elinden bir kaza çıkması 

ihtimâli vardır. Fazla teheyyüc hastayı günden güne 

vücuddan düşürür ve nihâyet hasta olur gider. Halbuki 

hastahanede güzel banyolar ile bakılır, burnundan 

sonda ile beslenir, uykusuzluğu ve teheyyücü ilaçlarla 

teskin edilirse, hasta şifâyâb olarak hayat-ı haricîye 

avdet eder. Bu suretle tedavi ettiğimiz pek çok 

hastalar bizi daima minnet ve şükrân ile selâmlarlar.

Melânkoli hastalar zararsızdır. Sessiz, sedâsız halk 

arasında dolaşır ve çalışırlar. Fakat günün birinde 

hastalığın icâbı ya birdenbire intihâr eder veyahud 

yemekten kesilir, zayıflar ve verem hâline düşer. O 

zaman hastanın ailesi tıptan istianeye (yardım isteme-

ye) kalkar. 

Tımarhanemizde şifa günden güne kabarmaktadır. 

İcra edilen tedkikat neticesinde tımarhanedeki hastala-

rın yüzde otuzu iyi olarak hastahaneden gittiği anlaşıl-

mıştır.

Delilerin Onda Dokuzu Hâriçtedir.

Şunu bilmeliyiz ki mecnûnların tımarhânede olanı 

ancak memlekette hastalananların onda birini teşkil 

eder. Mütebakî dokuzu hariçtedir. Bunlar ayakta 

tedavi edilecek olursa pek çok istifadeler görülür. 

Cinnetin o derece hafif şekilleri vardır ki kat’iyyen 

nazar-ı dikkati celb etmez. Cümle asabiyyesinin 

sağlamlığını iddia edenler farkına varmadan bir cinnet 

geçirmişlerdir. Mesela sebepsiz birkaç ay neşesizlik, 

döğüşmek, seyahat, fazla söylemek arzusu, kendisin-

den beklenilmeyen ticârî ve sair teşebbüslerde bulun-

mak bizce birer cinnet demektir. Halka saatlerce konfe-

rans vermiş birçok mecnunlar bilirim ki halkı güldür-

müş, alkışlar toplamış ve çıkarken halk arasında neşeli, 

         Bu yazımızda, Türkiye’de akıl ve sinir hastalıkları-

nın modern yöntemlerle tedavisine öncülük eden 

meşhur Türk hekimi Mazhar Osman’ın [1884-1951] 

hayatından kısaca bahsettikten sonra, Resimli Ay 

Dergisi’nin 1927 yılında kendisiyle gerçekleştirdiği 

söyleşide yer alan bazı görüşlerini takdim edeceğiz.

 

Resimli Ay dergisinde yer alan fotoğrafının altında pek 

yerinde bir ifade ile kendisinden “takdîme ihtiyâç 

olmayan bir doktor” olarak bahsedilen ve soyadı 

kanunuyla birlikte akılla uğraşan manasındaki 

BİYOGRAFİ BİYOGRAFİ

“Usman” soyadını alan Mazhar Osman Bey, Dedea-

ğaç’a bağlı Sofulu’da dünyaya gelir. 1904 yılında 

Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne’den mezun olur ve mecbu-

ri hizmetini itmam ettikten sonra İstanbul’a dönüp 

aynı okulda akıl ve sinir hastalıkları uzmanı olarak 

görevine başlar.

 

Dünya Savaşı yıllarında hem Haseki Hastahanesi hem 

de Şişli’de bulunan Fransız Lape Hastahanesi’nin aklî 

ve asabî hastalıklar kısımlarını yönetir ve özellikle 

burada düzenlediği ilmî toplantılarla dikkat çeker. 

Burada dönemin aydınlarıyla kurduğu münasebet 

sayesinde, kamuoyunda akıl ve sinir hastalıkları daha 

iyi anlaşıldığı gibi birçok hekim de psikiyatri dalına 

yönelmeye başlar. 1920’de alkol ve uyuşturucu madde-

lerle mücadele için Hilâl-i Ahdar Cemiyeti’ni kuran 

Mazhar Osman Bey, iki yıl sonra Toptaşı Bîmârhânesi 

başhekimliğine tayin edilir. Cumhuriyet’in ilânının 

hemen ardından burada modern bilgilere dayalı serolo-

ji, nöropatoloji ve deneysel psikoloji laboratuvarlarını 

tesis eder. Toptaşı Bîmârhânesi’ni “İstanbul Emrâz-ı 

Akliyye ve Asabiyye Hastahanesi” ismiyle (Bakırköy 

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi) modern bir akıl 

hastahanesine dönüştürmeyi başarır. Sayılamayacak 

kadar çok hizmeti bulunan Mazhar Osman, akıl 

hastalarının olduğu kadar, kötü şartlar altındaki 

işittiğimiz bu hastalık hakkında umumi bir mâlumât 

almak içün bir muharririmiz emrâz-ı akliyye mütehas-

sısı Müderris Doktor Mazhar Osman Bey ile mühim bir 

mülâkatta bulunmuştur. 

Muhterem doktor sinir hastalıklarının menşe’ini 

anlatırken diyor ki:

Sinir hastalıkları tağyirât-ı teşrihiyyeli ve tağyirât-ı 

teşrihiyyesiz diye iki büyük sınıfa ayrılır. Tağyirât-ı 

teşrihiyyeli hastaların dimağlarında ve dimağın 

muhtelif aksamında; şevkinde, a’sâb-ı muhitiyyede 

göz ve hurdebînle (mikroskop) görülebilen bozukluk 

ve değişiklik vardır. Tağyirât-ı teşrihiyesiz olanlarda 

hâl-i hâzır vesâitimizle göremediğimiz birçok hastalık-

lar vardır. Fakat bu hastalıklar teşrihin bilhassa teşrih-i 

maraziyyenin terakkiyâtından teşrihi muayyen 

olduğu anlaşılıyor.

Hangi hastalık tedavi edilebilir?

Sinir hastalıklarının en mühimlerinden biri dimağın 

üzerini kaplayan melekât-ı akliyyenin, hissiyâtın, 

ahlâkın, tabir-i âmiyânesiyle ruhun makarrı olan kışr 

(kabuk/beyinzarı)  hastalıklarıdır. Diğeri kışrdan çıkan 

ve beyinle ortasındaki beyaz kısımdan geçerek 

muhite yayılan hastalıklardır. Dimağın kışrında harâbi-

yet-i tâme varsa bu gibi hastaları iyi etmek imkânsız-

dır. Hâlbuki harâbiyet-i tâm olmazsa, bunları tedavi 

etmek kabildir. Asabiyye müesseseleri tekemmül 

ettikçe, hastalar da iyi bakıldıkça telefâtın mikdarı 

azalır.

Tımarhaneye giren hastaların çoğunda mani, melanko-

li ve teşevvüş-i aklî hastalıkları görülür. Bu üç hastalık 

da şifâyâb olabilir. Teşevvüş-i aklî bir haftadan üç aya 

kadar süren bir cinnettir. Hasta bu esnada yemek 

yemez, su içmez, uyku uyumaz, her gün vücudundan 

birkaç okka kaybeder. 

Kalbi her dakika durmak tehlikesindedir. Bu gibi 

hastalara muntazam bir surette bakılamayacak olursa 

muhakkak ölürler. Fakat bunların teheyyücâtı teskîn 

edilir, muntazaman yiyeceği verilir, uyutulur ve 

hususiyle kalbi idare edilebilirse gözyaşlarıyla bîmârhâ-

neye terk edilen ve ümit kesilen ağır hasta, ihtimam ve 

tedavi sayesinde kusursuz bir halde aile ocağına avdet 

eder. Her gün bu gibi zafer mahsullerimizi sevine 
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hoş adam diye methedilmiştir. Fakat müdekkik bir 

nazar konferansta bir mevzu’dan ötekine anlattığını 

ara sıra saçmaladığını derhal görür

Kadınlar mı daha çok delirir, erkekler mi? 

Erkeklerde daha sık tesadüf edilir. Çünkü erkekler 

cinneti yapan sebeplere daha ziyade maruzdurlar. İçki 

ve frengi cinnetin en mühim âmillerinden biridir. 

İstatistiklere bakacak olursak mevti mucib olan 

hastaların ekserîsini frengililer teşkil etmektedir. Bu 

gibi hastalar senelerce detli oldukları halde kimse 

farketmez. Bunlarda cinnet frenginin nakıs tedavisi 

netîcesinde dimağın hastalanmasından hâsıl olmuştur. 

Fakat günün birinde yaptıkları münâsebetsiz hareket-

lerle âilenin nazar-ı dikkatini celb ederler. 

Bizde mi Çok Deli Var, Avrupa’da mı?

 

Bu çok mühim bir meseledir. Biz eskiden beri bizde 

cinnet vak’alarının azlığını iddia ediyoruz. Son zaman-

larda gerek benim gerekse arkadaşlarımın uzun 

müşâhade ve tetkikleri bu işin doğru olmadığını göste-

riyor. Bizde cinnet çoktur. Fakat pek çoğu teşhis 

edilemiyor. Hastalar ancak muzır bir tekâmül göster-

dikleri vakit nazar-ı dikkati celb ederler. Halbuki 

Avrupa’da muvâzenesizliğin, neşesizliğin gerek halkça 

ve gerekse hastaca derhal maraz olduğu teşhis edilir, 

hekime veya müesseselere müracaat edilir. Halbuki 

bizde… 

Şenay Öksüz

Aşağı yukarı  
hepimiz 
birer deliyiz.

“ “

Türk Psikiyatri Tarihine 
Bir Yolculuk:

Mazhar Osman’ın Akıl ve Sinir 
Hastalıkları Üzerine Söyleşisi

cüzzamlı hastaların tedavisi için de önemli girişimler-

de bulunur. Mısır’a giderek hem cüzzam hem de akıl 

hastaları üzerine incelemeler yaptıktan sonra 

İstanbul’a döner ve bir buçuk yılda yirmi kadar cüzzam-

lı hastayı sağlığına kavuşturur. Çoğu kişinin hor gördü-

ğü, küçümsediği akıl ve sinir hastalıkları branşına 

özendirdiği genç bilim insanlarının arasında Fahrettin 

Kerim Gökay gibi önemli isimler de yer almaktadır. 31 

Ağustos 1951’de Ortaköy Şifa Yurdu’nda vefat eden ve 

halk arasında “Mazhar Osmanlık” tabiri ile efsanele-

şen bu değerli Türk hekimini bu yazı vesilesiyle rahmet-

le anıyoruz. 

Mazhar Osman Bey diyorlar ki:

“Delilerin çoğu tımarhâne hâricindedir. Her gün 

temasta bulunduğumuz, beraber yaşadığımız 

kimselerin birçoğu delidir. Fakat bazı delilikler 

hâriçte tedâvi edilir. Tımarhâneye düşenler pek az 

bir yekûn tutar. Kadınlar mı çok delidir, erkekler 

mi? Bizde mi daha çok deli var, Avrupa’da mı?”

Hayatta hemen herkes her vesîle ile asabiyetinden 

bahsederek şikâyette bulunur. Bu umumî şikâyeti 

halkın her sınıf tabakasında, gençlerde, ihtiyarlarda, 

kadın ve erkeklerde görmek kabildir. Her fırsatta [Toptaşı Bimarhanesindeki mecaninden bir kısım]

[Resimli Ay, Cilt 4, No: 339, Mayıs 1927]

senaydoner@gmail.com



kadar bir alanda yetkilerini kullanabiliyor. Bunun yanın-

da devrim ile birlikte kurulan devrimci kurumlar, 

sistemin varlığını tehdit eden herhangi bir hususta, dini 

liderin yanında organize olmak gibi bir işleyişe sahiptir-

ler. Örneğin, Cumhurbaşkanı, dini lider ve çevresiyle bir 

anlaşmazlık yaşadığında bu kurumların rekabeti ile 

karşılaşabilmektedir. 12 üyeli Muhafızlar Konseyi, Düzen 

Yararını Teşihis Konseyi, İslam Mahkemeleri, Devrim 

Muhafızları Ordusu ve Besij gibi önemli kurumlar bu 

anlamda Hamaney’in pozisyonuna göre Velayet-i Fakih 

sisteminin işleyişini dizayn etme gibi bir role sahiptirler. 

Reisi’nin seçiminde görüldüğü üzere Muhafızlar Konse-

yi’nin kontrolünde, müesses nizamın önceliklerine göre 

işleyen süreç en nihayetinde Hamaney’e yakınlığı ile 

bilinen bir adayın seçilmesini mümkün hale getirdi. 12 

üyelik bu kurumun 6 üyesini devrim rehberi Hamaney 

atamaktadır.

 

Cumhurbaşkanının oluşturduğu hükümet kendi yetkile-

riyle politikalar belirlemekten ziyade rehberin belirlediği 

politikaların hayata geçirilmesini sağlamakla yükümlü 

tutulmaktadır. Siyasal sitemde yürütmenin ikili bir hale 

bürünmesine yol açan bu durum, şimdiye kadarki bütün 

hükümetlerin bir şekilde devrim rehberi ile uyuşmazlık 
              İran’da 18 Haziran’da gerçekleşen Cumhurbaşkan-

lığı seçimlerini %62 oyla yargı erkinin başında olan 

İbrahim Reisi kazandı. Bu seçim İran İslam Cumhuriyeti 

tarihinin en düşük katılımlı Cumhurbaşkanlığı seçimi 

oldu. 28,9 milyon oy, seçimlerde oy kullanacakların 

%48.8 ‘i gibi bir orana tekabül ediyor. Seçimlerin düşük 

katılımlı seyretmesinin arkasında birçok neden sayılabi-

lir. Ülkenin son yıllarda yaşadığı ekonomik dar boğaz 

halkın devlet yöneticilerine olan güvenini iyice sarsmıştı. 

Son yıllarda halkın tüm kesimlerini doğrudan etkileyen 

yaptırımlar ve Covid-19 salgını gibi gelişmeler, bu zor 

koşulların seçimlerde ne kadar etkili olduğunu bir kez 

daha gösterdi.

 

Müesses Nizam Kazandı

Seçim süreci boyunca asıl ön plana çıkan durum, meşru-

iyet tartışmalarını da alevlendiren Muhafızlar Konse-

yi’nin Cumhurbaşkanlığı yarışında birçok potansiyel 

adayı diskalifiye etme kararı oldu. Bu tutum seçimleri 

boykot edip oy kullanmak istemeyen seçmenlere bir 

neden daha verdi. Aslında Muhafızlar Konseyi’nin bu 

kararı yeni bir tutum değil. Konsey kararları neredeyse 

ORTADOĞU ORTADOĞU

tüm Cumhurbaşkanlığı seçim süreçlerinin en tartışmalı 

konusu olagelmiştir. Asıl tartışmalı olan; Muhafızlar 

Konseyi üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 

müesses nizamın lehine tesis edilmesiydi. Seçimlere 

adaylık için başvuran 592 kişiden sadece 7’sine onay 

veren Konsey, bu adaylar içerisinde ılımlı veya reformist 

bir ismin yer almaması için önemli bir çaba sarf etti. 

Mahmud Ahmedinejad (eski Cumhurbaşkanı), Ali Larica-

ni (eski parlamento başkanı), İshak Cihangiri, Devrim 

Muhafızları generali, milletvekilleri gibi eski ve şimdiki 

üst düzey yetkililer, adaylıkları kabul edilmeyen önemli 

isimlerden sadece bazıları. Dolayısıyla İbrahim Reisi’nin 

zaferinin, seçimlerden ziyade; seçim sürecinde gerçekle-

şen bu siyasi mühendisliğin bir sonucu olduğunu söyle-

mek pek de yanlış olmayacaktır.

 

Yeni Cumhurbaşkanının hem iç hem de dış politikada 

sertlik yanlısı olduğu biliniyor. Özellikle muhalefeti 

bastırma hususunda önemli bir geçmişe sahip; yargı 

gücünün başındayken idam kararlarının arkasında 

durmuş ve desteklemiştir. En çok da 1988’de yaklaşık 5 

bin siyasi mahkûmun yargısız infaz emrini veren “ölüm 

zamanda Şii İsnâaşeriyye siyaset düşüncesinde köklü bir 

değişimi de ifade ediyordu. Şöyle ki, 19.  yüzyılda kurum-

sal hale gelen merci-i taklid işleyişine göre, fakihler 

velayet yetkisini bir nevi ortak yürütmekteydi. Humey-

ni’nin getirdiği yenilikle beraber bu yetkiyi tek bir fakih 

üstlenmekte ve diğer fakihlerin ise ona tâbi olması 

gerekmekteydi. Bunun da ötesinde Humeyni fakihin 

yetkisini genişletip adil bir fakihin devleti, ‘gaybet’ döne-

minde (Şii anlayışta 12. İmamın yokluğu) yönetmesi 

gerektiği fikrini ortaya atmıştır. Merciiyet gibi köklü Şii 

kurumlarının temelini sarsan ve Şii dünyasında önemli 

tartışmalara yol açan bu anlayış, 1979 İran devrimi ile 

birlikte meşru devlet pratiğine kavuştu. Yani bugünkü 

dini lider (devrim rehberi, veliy-i fakih…) Hamaney, İran 

devlet yapısında veliy-i fakih olarak yürütmenin ve 

aslında daha ötesinde bir iktidar gücünün sahibi konu-

mundadır. Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanının 

göreve başlaması rehberin onayına bağlıdır.

 

Cumhurbaşkanlığının Gücü ve Konumu

Anayasada Cumhurbaşkanlığı makamı, velayet-i fakih 

makamından sonra en üst makam olarak geçmektedir. 

Aynı zamanda rehbere karşı da sorumlu tutulmuştur. 

Pratiğe bakıldığında Cumhurbaşkanı rehberin açtığı 

yaşamasına sebep olmuştur. Bu ideolojik gerilim İran'ın 

anayasasının ve hükümet yapısının en bariz özelliğidir. 

Anayasa, Fransız ve Belçika yasalarından büyük ölçüde 

ödünç alınmış, ancak aynı zamanda tüm yasaların İslami 

Şeriat ile uyumlu olmasına dayandırılmıştır. Devlet 

modern bir demokratik Cumhuriyetin tüm erklerine 

(yürütme, yasama ve yargı organları) sahiptir ancak; 

aynı zamanda devrim rehberine bağlı din adamlarının 

egemen olduğu bir dizi paralel kuruma da sahiptir.

İran’da genel hatlarıyla özetlemeye çalıştığımız bu 

karmaşık siyasal sistemde rejimin meşruiyeti tartışmalı 

hale geliyor. İlk bakışta da anlaşılacağı üzere Cumhur-

başkanlığının gücü ve konumu dini lidere göre şekillen-

mektedir. Böyle bir siyasal sistemde Reisi’nin Cumhur-

başkanlığı, iki önemli noktada farklılık arz ediyor. Birinci-

si, Hamaney sonrası devrim rehberliği için Reisi, potansi-

yel bir aday olarak konuşuluyordu. 80 yaşını aşan 

Hamaney’e yakınlığı ve rejime sadık bir din adamı olarak 

Reisi’nin Cumhurbaşkanlığı, bu sürecin bir ön hazırlık 

olma ihtimalini güçlendirmektedir. İkincisi, Reisi ile 

birlikte İran’da reformist veya ılımlıların siyasetteki gücü 

önemli ölçüde kırıldı. Hamaney’in Reisi üzerinden devle-

tin bütün erklerinde gücü muhafazakârlar lehine 

çevirdiği görülüyor. Elbette bu durum ekonomiden 

siyasete tüm alanlarda etkisini gösterecektir. 

Nurhak Gürel NurhakGurel

komisyonu” üyeliği ile hatırlanıyor. İran dini lideri 

tarafından o dönemde alınan kararı hapishanelerde 

uygulayan bu 4 kişilik komisyondan biri de Reisi’ydi. Bu 

ve benzeri tecrübelere sahip olan yeni Cumhurbaşkanı-

nın İran siyasal sisteminde ve güç yapısında nasıl bir 

yerde durduğu önemlidir. Bundan dolayı İran devlet 

anlayışının temelinde yatan Velayet-i Fakih anlayışı ve 

Cumhurbaşkanının gücü ve konumunun göz önünde 

bulundurulması gerekir. Ancak o zaman -özellikle seçim 

dönemlerinde- İran siyasetinin tartışmalı yönleri daha 

iyi anlaşılabilir.

 

Velâyet-i Fakih Anlayışının Meşru Devlet Yapısına 

Dönüşümü

Bugün İran devlet anlayışını ifade eden Velâyet-i Fakih 

anlayışının teorik temellerini Ayetullah Humeyni atmış-

tır. Sürgünde bulunduğu yıllarda Necef’te verdiği 

derslerde işlediği bu anlayışı, Hükumet-i İslami adıyla 

neşredip fakihlerin yetkisine yönelik düşüncelerini belirli 

bir sisteme oturtmuştur. Düşünce itibariyle fakihin 

tasarruf yetkisi olarak aktırılsa da esasında fakihin yöne-

tim yetkisini pratiğe döken bir yaklaşım oldu. Aynı 
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İran’da Seçimler:
Cumhurbaşkanlığı ve 
Siyasal Sistemdeki Yeri



kadar bir alanda yetkilerini kullanabiliyor. Bunun yanın-

da devrim ile birlikte kurulan devrimci kurumlar, 

sistemin varlığını tehdit eden herhangi bir hususta, dini 

liderin yanında organize olmak gibi bir işleyişe sahiptir-

ler. Örneğin, Cumhurbaşkanı, dini lider ve çevresiyle bir 

anlaşmazlık yaşadığında bu kurumların rekabeti ile 

karşılaşabilmektedir. 12 üyeli Muhafızlar Konseyi, Düzen 

Yararını Teşihis Konseyi, İslam Mahkemeleri, Devrim 

Muhafızları Ordusu ve Besij gibi önemli kurumlar bu 

anlamda Hamaney’in pozisyonuna göre Velayet-i Fakih 

sisteminin işleyişini dizayn etme gibi bir role sahiptirler. 

Reisi’nin seçiminde görüldüğü üzere Muhafızlar Konse-

yi’nin kontrolünde, müesses nizamın önceliklerine göre 

işleyen süreç en nihayetinde Hamaney’e yakınlığı ile 

bilinen bir adayın seçilmesini mümkün hale getirdi. 12 

üyelik bu kurumun 6 üyesini devrim rehberi Hamaney 

atamaktadır.

 

Cumhurbaşkanının oluşturduğu hükümet kendi yetkile-

riyle politikalar belirlemekten ziyade rehberin belirlediği 

politikaların hayata geçirilmesini sağlamakla yükümlü 

tutulmaktadır. Siyasal sitemde yürütmenin ikili bir hale 

bürünmesine yol açan bu durum, şimdiye kadarki bütün 

hükümetlerin bir şekilde devrim rehberi ile uyuşmazlık 
              İran’da 18 Haziran’da gerçekleşen Cumhurbaşkan-

lığı seçimlerini %62 oyla yargı erkinin başında olan 

İbrahim Reisi kazandı. Bu seçim İran İslam Cumhuriyeti 

tarihinin en düşük katılımlı Cumhurbaşkanlığı seçimi 

oldu. 28,9 milyon oy, seçimlerde oy kullanacakların 

%48.8 ‘i gibi bir orana tekabül ediyor. Seçimlerin düşük 

katılımlı seyretmesinin arkasında birçok neden sayılabi-

lir. Ülkenin son yıllarda yaşadığı ekonomik dar boğaz 

halkın devlet yöneticilerine olan güvenini iyice sarsmıştı. 

Son yıllarda halkın tüm kesimlerini doğrudan etkileyen 

yaptırımlar ve Covid-19 salgını gibi gelişmeler, bu zor 

koşulların seçimlerde ne kadar etkili olduğunu bir kez 

daha gösterdi.

 

Müesses Nizam Kazandı

Seçim süreci boyunca asıl ön plana çıkan durum, meşru-

iyet tartışmalarını da alevlendiren Muhafızlar Konse-

yi’nin Cumhurbaşkanlığı yarışında birçok potansiyel 

adayı diskalifiye etme kararı oldu. Bu tutum seçimleri 

boykot edip oy kullanmak istemeyen seçmenlere bir 

neden daha verdi. Aslında Muhafızlar Konseyi’nin bu 

kararı yeni bir tutum değil. Konsey kararları neredeyse 

ORTADOĞU ORTADOĞU

tüm Cumhurbaşkanlığı seçim süreçlerinin en tartışmalı 

konusu olagelmiştir. Asıl tartışmalı olan; Muhafızlar 

Konseyi üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 

müesses nizamın lehine tesis edilmesiydi. Seçimlere 

adaylık için başvuran 592 kişiden sadece 7’sine onay 

veren Konsey, bu adaylar içerisinde ılımlı veya reformist 

bir ismin yer almaması için önemli bir çaba sarf etti. 

Mahmud Ahmedinejad (eski Cumhurbaşkanı), Ali Larica-

ni (eski parlamento başkanı), İshak Cihangiri, Devrim 

Muhafızları generali, milletvekilleri gibi eski ve şimdiki 

üst düzey yetkililer, adaylıkları kabul edilmeyen önemli 

isimlerden sadece bazıları. Dolayısıyla İbrahim Reisi’nin 

zaferinin, seçimlerden ziyade; seçim sürecinde gerçekle-

şen bu siyasi mühendisliğin bir sonucu olduğunu söyle-

mek pek de yanlış olmayacaktır.

 

Yeni Cumhurbaşkanının hem iç hem de dış politikada 

sertlik yanlısı olduğu biliniyor. Özellikle muhalefeti 

bastırma hususunda önemli bir geçmişe sahip; yargı 

gücünün başındayken idam kararlarının arkasında 

durmuş ve desteklemiştir. En çok da 1988’de yaklaşık 5 

bin siyasi mahkûmun yargısız infaz emrini veren “ölüm 

zamanda Şii İsnâaşeriyye siyaset düşüncesinde köklü bir 

değişimi de ifade ediyordu. Şöyle ki, 19.  yüzyılda kurum-

sal hale gelen merci-i taklid işleyişine göre, fakihler 

velayet yetkisini bir nevi ortak yürütmekteydi. Humey-

ni’nin getirdiği yenilikle beraber bu yetkiyi tek bir fakih 

üstlenmekte ve diğer fakihlerin ise ona tâbi olması 

gerekmekteydi. Bunun da ötesinde Humeyni fakihin 

yetkisini genişletip adil bir fakihin devleti, ‘gaybet’ döne-

minde (Şii anlayışta 12. İmamın yokluğu) yönetmesi 

gerektiği fikrini ortaya atmıştır. Merciiyet gibi köklü Şii 

kurumlarının temelini sarsan ve Şii dünyasında önemli 

tartışmalara yol açan bu anlayış, 1979 İran devrimi ile 

birlikte meşru devlet pratiğine kavuştu. Yani bugünkü 

dini lider (devrim rehberi, veliy-i fakih…) Hamaney, İran 

devlet yapısında veliy-i fakih olarak yürütmenin ve 

aslında daha ötesinde bir iktidar gücünün sahibi konu-

mundadır. Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanının 

göreve başlaması rehberin onayına bağlıdır.

 

Cumhurbaşkanlığının Gücü ve Konumu

Anayasada Cumhurbaşkanlığı makamı, velayet-i fakih 

makamından sonra en üst makam olarak geçmektedir. 

Aynı zamanda rehbere karşı da sorumlu tutulmuştur. 

Pratiğe bakıldığında Cumhurbaşkanı rehberin açtığı 

yaşamasına sebep olmuştur. Bu ideolojik gerilim İran'ın 

anayasasının ve hükümet yapısının en bariz özelliğidir. 

Anayasa, Fransız ve Belçika yasalarından büyük ölçüde 

ödünç alınmış, ancak aynı zamanda tüm yasaların İslami 

Şeriat ile uyumlu olmasına dayandırılmıştır. Devlet 

modern bir demokratik Cumhuriyetin tüm erklerine 

(yürütme, yasama ve yargı organları) sahiptir ancak; 

aynı zamanda devrim rehberine bağlı din adamlarının 

egemen olduğu bir dizi paralel kuruma da sahiptir.

İran’da genel hatlarıyla özetlemeye çalıştığımız bu 

karmaşık siyasal sistemde rejimin meşruiyeti tartışmalı 

hale geliyor. İlk bakışta da anlaşılacağı üzere Cumhur-

başkanlığının gücü ve konumu dini lidere göre şekillen-

mektedir. Böyle bir siyasal sistemde Reisi’nin Cumhur-

başkanlığı, iki önemli noktada farklılık arz ediyor. Birinci-

si, Hamaney sonrası devrim rehberliği için Reisi, potansi-

yel bir aday olarak konuşuluyordu. 80 yaşını aşan 

Hamaney’e yakınlığı ve rejime sadık bir din adamı olarak 

Reisi’nin Cumhurbaşkanlığı, bu sürecin bir ön hazırlık 

olma ihtimalini güçlendirmektedir. İkincisi, Reisi ile 

birlikte İran’da reformist veya ılımlıların siyasetteki gücü 

önemli ölçüde kırıldı. Hamaney’in Reisi üzerinden devle-

tin bütün erklerinde gücü muhafazakârlar lehine 

çevirdiği görülüyor. Elbette bu durum ekonomiden 

siyasete tüm alanlarda etkisini gösterecektir. 

Nurhak Gürel NurhakGurel

komisyonu” üyeliği ile hatırlanıyor. İran dini lideri 

tarafından o dönemde alınan kararı hapishanelerde 

uygulayan bu 4 kişilik komisyondan biri de Reisi’ydi. Bu 

ve benzeri tecrübelere sahip olan yeni Cumhurbaşkanı-

nın İran siyasal sisteminde ve güç yapısında nasıl bir 

yerde durduğu önemlidir. Bundan dolayı İran devlet 

anlayışının temelinde yatan Velayet-i Fakih anlayışı ve 

Cumhurbaşkanının gücü ve konumunun göz önünde 

bulundurulması gerekir. Ancak o zaman -özellikle seçim 

dönemlerinde- İran siyasetinin tartışmalı yönleri daha 

iyi anlaşılabilir.

 

Velâyet-i Fakih Anlayışının Meşru Devlet Yapısına 

Dönüşümü

Bugün İran devlet anlayışını ifade eden Velâyet-i Fakih 

anlayışının teorik temellerini Ayetullah Humeyni atmış-

tır. Sürgünde bulunduğu yıllarda Necef’te verdiği 

derslerde işlediği bu anlayışı, Hükumet-i İslami adıyla 

neşredip fakihlerin yetkisine yönelik düşüncelerini belirli 

bir sisteme oturtmuştur. Düşünce itibariyle fakihin 

tasarruf yetkisi olarak aktırılsa da esasında fakihin yöne-

tim yetkisini pratiğe döken bir yaklaşım oldu. Aynı 
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dönüştürme) aynı semantik göstergelere sahip 

değildir. Buna ilaveten bilginin sahibi ve onu kullanan 

failler de değişmiştir; birinde doğa karşısında belirli 

ihtiyaçlara sahip bir insan varsayılmışken diğerinde 

kurumlar ve devlet insanın yerini almıştır. Modern 

zamanlarda bilginin kullanım+ fayda üzerinden 

konumu, insanlığı tehdit edecek boyuttadır ve sıklıkla 

büyük düşünürlerce eleştirilmiştir/eleştirilir. Günümü-

zün “Rasyonel Şiddet Çağı” olarak nitelendirilmesini 

burada hatırlayabiliriz. Genelde din için araçsallaştır-

ma (kötü-kullanım) her zaman gündeme gelir fakat 

bilginin üniversitelerde, akademilerde kazandığı 

pozisyon, araçsallaştırmanın en yüksek, en güzel ve en 

tipik örneğini oluşturur. Bilgi-işlevsellik-pragmatizm 

ilişkisi, kabaca bir değini ile halledilemeyecek kadar 

uzun bir tartışma alanını kapsar.

Bilginin muteber (akademik) aktarım biçimi ise başka 

bir şekilde önümüzde durur. Doktora seviyesi aktarım 

aşaması en önemli düzeyi oluşturur. Bu düzeyde bilgi 

daha rahat ve ufuk açıcı bir harekete sahip olması 

gerekirken, standart kılma, niceliksel boyutu belirgin-

leştirme adına mümkün olabildiğince daraltılma, 

sınırlandırılma eğilimi gözlenir. Akademi ve akademis-

yen bilimi; a) ölçütleriyle (ölçülebilirlik, gözlemlenebilir-            İlmi düşüncenin bilimsel düşünce adı altında 

böylesine sınırlanacağı, kurum olarak bu denli örgütle-

nip işlev (hatta mahiyet) değiştirebileceği belki de 

düşünülemezdi. Bir rivayete göre; devlete bağlı “ilk 

medrese” açıldığında, bazı âlimlerin “ilim öldü” diye 

yas tuttukları anlatılır. Buna karşılık; İlk üniversitelerin, 

medreselerin, eğitim kurumlarının hayal edilemeye-

cek kadar farklı dönüşüm ve değişim geçirmesi, bazı 

görüşlerce normal gelişim-ilerleme sürecinin bir 

parçası olarak ele alınır. Bu ve benzer görüşleri ileri 

sürenler yani meseleye süreçsel gelişim açısından 

bakanlar, kurumsal sürekliliği öne çıkarıp vurgularlar. 

Böylelikle kurumsal yapı olarak düşüncenin örgütleni-

şinin daha profesyonel biçimde gerçekleştiğine inanır-

lar. Üniversiteler- akademiler; yetişmiş eleman, kadro 

ve işlevsel yönüyle her geçen gün modern dünyanın 

fabrikası olarak mal üretimi, kapasite artımı vb. teknik 

gereksinimi karşılamak üzere devam etmekteler. 

Bilginin kendi içindeki dönüşümü-değişimi konunun 

bir yüzü olarak ele alınırsa, bilginin belirli bir şekilde 

sunuluşu da konunun diğer yüzünü oluşturur. Her iki 
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yön, aslında birçok problemi bünyesinde barındırır. 

Ancak bunca karmaşık yapı boyunca itiraz edilmesi 

gereken yerler, o denli karmaşık sayılmaz. Bilakis açık 

ve sade gösterilebilir. İşe bilginin işlevselliği, pragma-

tizmi, üretim-tüketim ilişkisi içindeki durumuna kısaca 

bakmakla başlanabilir.

Bilgiye işlevsel ve pragmatik yaklaşanlara göre; bilgi, 

genel olarak her zaman insanlığa hizmet etmiştir. Bu 

yüzden bilginin kullanımı, kendisinden ayrılamaz 

karakterini oluşturur. Bu yönüyle tıpkı sanata benzeti-

lebilir; sanat da zanaatla (Tehkne ile) ayrılmaz bir 

bütünlük içinde doğmuş, toplumsal ihtiyaçları karşıla-

yacak biçimde düzenlenmiştir. Sanat başlarda insanlı-

ğın derin anlamı olarak, ihtiyaçları sağlarken, erişilmez 

engelleri kaldıran ya da o engelleri kaldırma konusun-

da yardımcı olan işlevsel bir ritüeldi. Onda dinî olan da 

iç içe geçmişti. İlkel sanatçı (paleotik mağara resimleri-

ni yapan) aynı zamanda kabilenin dini önderi ve 

büyücüsüydü. Bu yaklaşımın devamına göre; bilginin 

de insanlık tarihinde ihtiyaç (her türlü sorun, sıkıntı) 

giderici olarak ortaya çıktığı sıklıkla söylenir. Nitekim 

Mısır medeniyetinde Nil sularının ortaya çıkardığı bazı 

Bu görüş, belirli açılardan doğrudur fakat buradaki 

esas problem iki noktada yer alır: Birincisi; mesele, 

doğa ve akıl (bilgi) arasında değil, bilgi ile kullanımı 

(işlevi) arasındadır. Yani epistemoloji (bilgi kuramı) ve 

doğa felsefesi sorunlarının kendi için ne ölçüde destek 

sağlayacağı yahut geçerli olacağı, yeterince açık 

değildir. İkincisi ise; bilgi ve kullanım+fayda arasında 

ortaya çıkan karmaşık düzeydir. İnsanların çoğu bu 

ikinci aşamada hızlıca sonuca varacak şeylere ulaşmak 

istediğinden hata yapar. Bilginin herhangi bir kullanı-

ma açık olması (öyle ya da böyle ona elverişlilik göster-

mesi), onun illa kullanım için üretilmesi anlamına 

gelmez. İtiraz edebileceğimiz nokta da tam buradadır: 

Bilginin kullanım değeri onun her şeyi (mahiyeti) 

olduğu iddiası, şiddetle itiraz edilmesi gereken şeydir. 

Ayrıca kullanım ve faydacılık da kendi içinde tek tek 

başka sorunlar taşır. İlk insanın bilgiyi kullanımı ya da 

tarihsel süreçte bilginin kullanımı ile günümüz kullanı-

mı arasında çok büyük farklılıklar bulunmaktadır. 

Hayatta kalabilmek için yahut tarladaki mahsulü 

kurtarmak ve artırmak için bilginin kullanımı ile onu 

daha büyük örgütlü bir yapıya devretme yahut 

egemenlik aracına çevirme için bilginin kullanımı 

(statü, mevki, makam, ekonomik üstünlük aracına 
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lik, iletilebilirlik, denetlenebilirlik, tekrarlanabilirlik) ve 

b) özellikleriyle (olgusallık, mantıksallık, objektiflik, 

genelleyicilik, seçicilik, birikimcilik, evrensellik) detaylı 

bir tasnife tabi tutmuş kısacası bilimsel araştırma 

yöntemleriyle sınırları çizilmiş ve sıkı sıkıya bu sınırlara 

bağlı kalmış daha doğrusu, adeta buna zorlanmıştır. 

Bu haliyle bilgi, bilimin tahakkümü altında, kontrolün 

ezici bir şekilde öne çıktığı fakat anlamanın hele hele 

de yorumlamanın daha da azaldığı bir görevle sabitlen-

miştir.

Bilginin geniş ufku açısından, hiç olmazsa, doktora 

sürecinde ezberleri bozacak bir şeylere gereksinim 

vardır. Bu noktada önümüzde bir model olmalı yahut 

bir modeli göstererek alternatif bir yaklaşım oluşturul-

malıdır. 

sorunların Matematiği bulmada ve sistematize 

etmede rol oynadığı, meşhur örnek olarak sürekli 

verilir.

Burada dayanak olarak alınan temel görüş; bilginin 

pratikten çıktığı, insanı şekillendirdiğidir. Bilginin çıkış 

yeri itibariyle pratik olandan doğmuş olması, zaten 

onun; kullanıma, işlevsel olmaya, ihtiyaçları giderme-

ye ve benzeri işlemleri yapabilmesine bir kapı aralar. 

“En soyut fikirlerin bile temelinde bazı pratik sorunların 

giderilmesi” olduğu iddiası, bilginin asıl yuvasının kâr 

marjı olduğu vehmine kadar götürür insanı. Öte 

yandan bilgi konusunda bunun tam tersi görüşler 

felsefi açıdan öne sürülür: Irak’ta arkeolojik kazılarda 

bulunan bereket “Ana-tanrıça” figürü, tarım toplumun-

dan önce tarihlenmiş, tarımdan (mahsulden) önce 

bereket idesinin oluştuğu, ortaya çıktığı, belirtilmiştir. 

Yani bilgi, önce ideadan (hayalden), nesnelere doğru 

hareket etmiş ve o şeyi şekillendirmiştir. Buna göre; 

hariçte- dışarıda “bereket” kavramı, anlamı, idesi 

(fikri), yoktur. 
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dönüştürme) aynı semantik göstergelere sahip 

değildir. Buna ilaveten bilginin sahibi ve onu kullanan 

failler de değişmiştir; birinde doğa karşısında belirli 

ihtiyaçlara sahip bir insan varsayılmışken diğerinde 

kurumlar ve devlet insanın yerini almıştır. Modern 

zamanlarda bilginin kullanım+ fayda üzerinden 

konumu, insanlığı tehdit edecek boyuttadır ve sıklıkla 

büyük düşünürlerce eleştirilmiştir/eleştirilir. Günümü-

zün “Rasyonel Şiddet Çağı” olarak nitelendirilmesini 

burada hatırlayabiliriz. Genelde din için araçsallaştır-

ma (kötü-kullanım) her zaman gündeme gelir fakat 

bilginin üniversitelerde, akademilerde kazandığı 

pozisyon, araçsallaştırmanın en yüksek, en güzel ve en 

tipik örneğini oluşturur. Bilgi-işlevsellik-pragmatizm 

ilişkisi, kabaca bir değini ile halledilemeyecek kadar 

uzun bir tartışma alanını kapsar.

Bilginin muteber (akademik) aktarım biçimi ise başka 

bir şekilde önümüzde durur. Doktora seviyesi aktarım 

aşaması en önemli düzeyi oluşturur. Bu düzeyde bilgi 

daha rahat ve ufuk açıcı bir harekete sahip olması 

gerekirken, standart kılma, niceliksel boyutu belirgin-

leştirme adına mümkün olabildiğince daraltılma, 

sınırlandırılma eğilimi gözlenir. Akademi ve akademis-

yen bilimi; a) ölçütleriyle (ölçülebilirlik, gözlemlenebilir-            İlmi düşüncenin bilimsel düşünce adı altında 

böylesine sınırlanacağı, kurum olarak bu denli örgütle-

nip işlev (hatta mahiyet) değiştirebileceği belki de 

düşünülemezdi. Bir rivayete göre; devlete bağlı “ilk 

medrese” açıldığında, bazı âlimlerin “ilim öldü” diye 

yas tuttukları anlatılır. Buna karşılık; İlk üniversitelerin, 

medreselerin, eğitim kurumlarının hayal edilemeye-

cek kadar farklı dönüşüm ve değişim geçirmesi, bazı 

görüşlerce normal gelişim-ilerleme sürecinin bir 

parçası olarak ele alınır. Bu ve benzer görüşleri ileri 

sürenler yani meseleye süreçsel gelişim açısından 

bakanlar, kurumsal sürekliliği öne çıkarıp vurgularlar. 

Böylelikle kurumsal yapı olarak düşüncenin örgütleni-

şinin daha profesyonel biçimde gerçekleştiğine inanır-

lar. Üniversiteler- akademiler; yetişmiş eleman, kadro 

ve işlevsel yönüyle her geçen gün modern dünyanın 

fabrikası olarak mal üretimi, kapasite artımı vb. teknik 

gereksinimi karşılamak üzere devam etmekteler. 

Bilginin kendi içindeki dönüşümü-değişimi konunun 

bir yüzü olarak ele alınırsa, bilginin belirli bir şekilde 

sunuluşu da konunun diğer yüzünü oluşturur. Her iki 
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yön, aslında birçok problemi bünyesinde barındırır. 

Ancak bunca karmaşık yapı boyunca itiraz edilmesi 

gereken yerler, o denli karmaşık sayılmaz. Bilakis açık 

ve sade gösterilebilir. İşe bilginin işlevselliği, pragma-

tizmi, üretim-tüketim ilişkisi içindeki durumuna kısaca 

bakmakla başlanabilir.

Bilgiye işlevsel ve pragmatik yaklaşanlara göre; bilgi, 

genel olarak her zaman insanlığa hizmet etmiştir. Bu 

yüzden bilginin kullanımı, kendisinden ayrılamaz 

karakterini oluşturur. Bu yönüyle tıpkı sanata benzeti-

lebilir; sanat da zanaatla (Tehkne ile) ayrılmaz bir 

bütünlük içinde doğmuş, toplumsal ihtiyaçları karşıla-

yacak biçimde düzenlenmiştir. Sanat başlarda insanlı-

ğın derin anlamı olarak, ihtiyaçları sağlarken, erişilmez 

engelleri kaldıran ya da o engelleri kaldırma konusun-

da yardımcı olan işlevsel bir ritüeldi. Onda dinî olan da 

iç içe geçmişti. İlkel sanatçı (paleotik mağara resimleri-

ni yapan) aynı zamanda kabilenin dini önderi ve 

büyücüsüydü. Bu yaklaşımın devamına göre; bilginin 

de insanlık tarihinde ihtiyaç (her türlü sorun, sıkıntı) 

giderici olarak ortaya çıktığı sıklıkla söylenir. Nitekim 

Mısır medeniyetinde Nil sularının ortaya çıkardığı bazı 

Bu görüş, belirli açılardan doğrudur fakat buradaki 

esas problem iki noktada yer alır: Birincisi; mesele, 

doğa ve akıl (bilgi) arasında değil, bilgi ile kullanımı 

(işlevi) arasındadır. Yani epistemoloji (bilgi kuramı) ve 

doğa felsefesi sorunlarının kendi için ne ölçüde destek 

sağlayacağı yahut geçerli olacağı, yeterince açık 

değildir. İkincisi ise; bilgi ve kullanım+fayda arasında 

ortaya çıkan karmaşık düzeydir. İnsanların çoğu bu 

ikinci aşamada hızlıca sonuca varacak şeylere ulaşmak 

istediğinden hata yapar. Bilginin herhangi bir kullanı-

ma açık olması (öyle ya da böyle ona elverişlilik göster-

mesi), onun illa kullanım için üretilmesi anlamına 

gelmez. İtiraz edebileceğimiz nokta da tam buradadır: 

Bilginin kullanım değeri onun her şeyi (mahiyeti) 

olduğu iddiası, şiddetle itiraz edilmesi gereken şeydir. 

Ayrıca kullanım ve faydacılık da kendi içinde tek tek 

başka sorunlar taşır. İlk insanın bilgiyi kullanımı ya da 

tarihsel süreçte bilginin kullanımı ile günümüz kullanı-

mı arasında çok büyük farklılıklar bulunmaktadır. 

Hayatta kalabilmek için yahut tarladaki mahsulü 

kurtarmak ve artırmak için bilginin kullanımı ile onu 

daha büyük örgütlü bir yapıya devretme yahut 

egemenlik aracına çevirme için bilginin kullanımı 

(statü, mevki, makam, ekonomik üstünlük aracına 
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lik, iletilebilirlik, denetlenebilirlik, tekrarlanabilirlik) ve 

b) özellikleriyle (olgusallık, mantıksallık, objektiflik, 

genelleyicilik, seçicilik, birikimcilik, evrensellik) detaylı 

bir tasnife tabi tutmuş kısacası bilimsel araştırma 

yöntemleriyle sınırları çizilmiş ve sıkı sıkıya bu sınırlara 

bağlı kalmış daha doğrusu, adeta buna zorlanmıştır. 

Bu haliyle bilgi, bilimin tahakkümü altında, kontrolün 

ezici bir şekilde öne çıktığı fakat anlamanın hele hele 

de yorumlamanın daha da azaldığı bir görevle sabitlen-

miştir.

Bilginin geniş ufku açısından, hiç olmazsa, doktora 

sürecinde ezberleri bozacak bir şeylere gereksinim 

vardır. Bu noktada önümüzde bir model olmalı yahut 

bir modeli göstererek alternatif bir yaklaşım oluşturul-

malıdır. 

sorunların Matematiği bulmada ve sistematize 

etmede rol oynadığı, meşhur örnek olarak sürekli 

verilir.

Burada dayanak olarak alınan temel görüş; bilginin 

pratikten çıktığı, insanı şekillendirdiğidir. Bilginin çıkış 

yeri itibariyle pratik olandan doğmuş olması, zaten 

onun; kullanıma, işlevsel olmaya, ihtiyaçları giderme-

ye ve benzeri işlemleri yapabilmesine bir kapı aralar. 

“En soyut fikirlerin bile temelinde bazı pratik sorunların 

giderilmesi” olduğu iddiası, bilginin asıl yuvasının kâr 

marjı olduğu vehmine kadar götürür insanı. Öte 

yandan bilgi konusunda bunun tam tersi görüşler 

felsefi açıdan öne sürülür: Irak’ta arkeolojik kazılarda 

bulunan bereket “Ana-tanrıça” figürü, tarım toplumun-

dan önce tarihlenmiş, tarımdan (mahsulden) önce 

bereket idesinin oluştuğu, ortaya çıktığı, belirtilmiştir. 

Yani bilgi, önce ideadan (hayalden), nesnelere doğru 

hareket etmiş ve o şeyi şekillendirmiştir. Buna göre; 

hariçte- dışarıda “bereket” kavramı, anlamı, idesi 

(fikri), yoktur. 
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ve genellikle mihrap çevresi çiniyle süslüdür, kalemiş-

leri tavanlarda yer alır. 16. yüzyıl Türk mimari ve yapı 

anlayışına getirdiği yeniliklere gelince Koca Sinan’ın 

Osmanlıya miras kalan Selçuklu mimarisini ezbere 

bilmesine rağmen taklit etmeyip yıllarca edindiği 

deneyimlerinden yola çıkarak kendi sentezini ve 

üslubunu ortaya koyduğu aşikardır. Yapılar dıştan 

süsleme açısından sade bir görünümdedir.

                

Malzeme kullanım anlayışında Sinan’ın çok uyguladığı 

bir disiplinde farklı malzemeler kullanmak yerine, aynı 

malzemeye ışık gölge oyunları ile çeşitli zenginlikler 

getirmek olmuştur. Bu amaçla düzlemden eğri yüzey-

lere geçerken uyguladığı mukarnasları, kapı çevrele-

rinde yer verdiği sade taş çerçeveleri sık sık kullanmış-

tır.  Selimiye’de de mekân içinde özellikle, sadece 

dekoratif bir görünüm elde etme amacına yönelik 

malzeme uygulamalarına gerek duymamıştır. Camii-

nin en güzel kısımlarından biride kubbesidir. bu kubbe, 

6 metre genişliğindeki kemerlerle birbirine bağlanan 8 

büyük payeye oturur. Cami, mimari özelliklerinin 

güzelliği yanında taş, mermer, çini, ahşap ve sedef gibi 

süsleme özellikleriyle de son derece önemlidir. Mihrap 

ve mimberi mermer işçiliğinin en güzel örneklerinden-

dir . Ortasındaki 12 mermer sütuna oturan müezzin 

mahvili, altın varaklı edirnekari kalem işleriyle yapıl-

mış ve  döneminin en güzel örneklerindendir.

Külliyeyle ilgili son olarak kütüphanesinden bahset-

mek isterim, II. Selim’in 277 kitabını bağışlamasıyla 

Külliyesi’nin inşaatı devam ederken kurulan Selimiye 

Kütüphanesi el yazma eserleri ve sonradan eklenen 

eserleriyle günümüzde de kullanılmaya devam 

etmektedir. 1807 tarihli bir fermanda, Edirne Selimiye 

           Selimiye Külliyesi’nin 1568 yılında inşasına 

başlanmış, imaretin tamamlanması 6 yıl sürmüş 1574 

yılında hizmet vermeye başlamıştır.  II.Selim tarafın-

dan yaptırılan camii Osmanlının bir zamanlar başkent-

liğini üstlenen Edirne şehrine büyük usta Mimar Sinan 

tarafından yapılmıştır. Mimar Sinan’ın "ustalık eserim" 

dediği imaretin yapısı müthiş bir mimari düzen 

içerisinde ve ince fikirlerle bezeli ve Osmanlı devletinin 

görkemini yansıtacak şekilde ihtişamlıdır, nitekim 

Osmanlı devletinin en parlak dönemlerinde inşa 

edilmiş olan camiinin zamanın ruhunu yansıtıyor 

olması imarete kültürel ve tarihsel miras olmasının 

önünü açmıştır.

Camii şehir merkezine, Evliya Çelebinin Seyahatna-

mesinde Kavak Meydanı olarak tarif ettiği Osmanlıda 

eski saray mevkii olarak geçen o zamanlar şehrin en 

yüksek bölgesine düz bir zemine inşaa edilmiştir öyle 

ki halen şehre yaklaşıldığında bile Camii görülür 

vaziyettedir. İmaret 2011 yılında Unesco tarafından 

dünya kültür mirası olarak tanınmıştır.  

Mimari  

 

Külliye, Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden 

biridir. Dikdörtgen bir planda sarı kesme taşlardan bir 

avlu içinde camii, medreseler ve çarşı olmak üzere üç 

kısımdan oluşur. İmarethanenin inşaası çok önemli 

hesaplamalarla ihya edilmiştir. Camii etrafında dört 

minare vardır, her birinin yüksekliği seksen yedi metre 

olarak hesaplanmış, oldukça ince ve her biri üç şerefeli 

olarak inşa edilmiştir. Şerefelere üç ayrı merdivenden 

çıkılabilmektedir öyle ki üç kişi aynı anda çıksa birbir-

lerini görmeden şerefelere ulaşmaktadır. Caminin iç 

yapısında çini süslemeleri oldukça zarif ve anlam 

doludur. Bu çiniler, dönemin en önemli çini üretim 

merkezi olan İznik’te yapılmıştır. Bu süslemelerde 101 

farklı lale deseni kullanılmıştır. Söylentiye göre bu lale 

desenlerinin içinde ters işlenen desen Mimar Sinan’ın 

camii inşaatı sırasında hastalanıp vefat eden torunu 

için Mimar Sinan’ın çırağı tarafından İşlenmiştir. Lale 

hakkında farklı söylentiler de mevcuttur.

 

 

sıbyân mektepleri, Kur’an’ın da șartlarında yer aldığı 
gibi bütün çocukların okutulması ve okulların para-
sız olması esasını gözetmekteydi.
                            

Darül Hadis, “hadis okutulan yer” demektir. Edirne 

Selimiye Camii Külliye bütünlüğünde yer alan Darül 

Hadis Medresesi, caminin arka avlusunda yer almak-

tadır. Caminin kıble duvarı önünde, güneydoğu-doğu 

aksında yer alan medrese, 1567–1574 yılları arasında 

inşa edilmiştir.Tarihi kaynaklara göre ilk müderris, 

1570-71’de atanmıştır. II. Selim’in Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’nde bulunan vakfiyesinde Dar’ül Hadis 

Medresesi’yle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bu vakfiye 

bilgilerinden anlaşılmaktadır ki; medresede günlük 60 

dirhemle çalışacak bir müderris, günlük 9 dirhemle 

çalışacak bir müid (Müderrisin yardımcısı, öğrencilere 

dersi tekrar ettiren kişi) ve günde 4 dirhem para alan 

on beş öğrenci bulunması öngörülmüştür.

               

Caminin batı kenarını boydan boya kaplayan arasta(-

kapalı çarşı benzeri yapı, bedesten) camiye gelir sağla-

mak ve cami platformunu istinat duvarıyla destekle-

mek amacıyla yapılmıştır. Arastanın tasarımı Mimar 

Sinan’a aittir. Mimar Sinan istinat duvarını tek sıra 

dükkan olarak yapmıştır. Daha sonra III. Murad zama-

nında  Mimar Davut Ağa  tarafından bu dükkanların 

üzeri beşik tonozla(kemerlerin bir araya getirilerek 

yapılan tavan) örtülerek tek sıra dükkanların karşısına 

yine dükkanlar yapılmış ve arasta bugünkü şeklini 

almıştır.

                                       

                 

Camiinin İç mekânındaki süslemeler, mimarinin ihtişa-

mına yakışır şekilde yapılmıştır Kemer iç yüzeyleri, 

tavanlar taş oymalarıyla, pencere üstündeki oymalar 

Külliyenin merkezini oluşturan,t camiyi üç taraftan 

çevreleyen ve üç kısımdan oluşan dış avlusunda Darül 

Sıbyan, Darül Kurra, Darül Hadis  medreseleri ile 

Muvakkithane (Namaz vakitlerinin belirlendiği 

gözlem evi, bu mekanlarda sadece namaz vakitleri 

belirlenmemiş aynı zamanda bilimsel çalışmalar için 

astronomik gözlemler ve hesaplamalarda yapılmıştır) 

ve Kütüphane bulunmaktadır.

Darül Kurra, “Kuran evi” Kur’ân-ı Kerîm’in öğretildiği, 

bir bölümünün veya tamamının ezberletildiği ve 

kıraat çeşitlerinin tâlim ettirildiği mektepler için kulla-

nılmıştır.  II. Selim’in Vakıflar Genel Müdürlüğü vakfi-

yesinde Selimiye Külliyesi’yle ilgili bilgiler bulunmak-

tadır. Vakfiye’de Dar’ül Kurra’da günde 40 dirhemle 

çalışacak 1 şeyh ve günde ikişer dirhem alacak 10 

hafızın yanı sıra, yatsı namazından sonra kapıyı kapa-

tacak ve sabah açacak günde üç dirhem alacak bir 

bevvab(kapıcı) ve temizlikten sorumlu günde iki 

dirhem alan bir ferraşın (süpürgeci) bulunmasına karar 

verilmiştir.

Darül Sıbyânt’da Küçük erkek çocuk anlamına gelen 
Arapça sabî sözcüğünün çoğulu olan sıbyân, küçük 
erkek çocuklarının eğitildiği yer anlamında sıbyân 
mektebi olarak kullanılmıștır. Ancak, sıbyân mektep-
lerine yalnızca erkek çocukları gitmemiș, beș altı 
yașına gelmiș olan tüm erkek ve kız çocukları sıbyan 
mekteplerine devam etmișlerdir. Vakıf esasına göre 
düzenlenen ve halk çocukları için kurulmuș olan 2
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SELİMİYE CAMİİ KÜLLİYESİ

FOTOĞRAF 5

Camii’nde II.Selim'in kurduğu kütüphanenin bir 

zamanlar tahribe uğradığını daha sonra iset tamir 

ettirilip, yeniden hizmete açıldığını öğrenmekteyiz. II. 

Selim döneminde kütüphaneye, dört kütüphaneci ile 

bir cilt ustasının da tayin edildiği bilinmektedir. En az 

külliye kadar önemli olan mimarından da biraz 

bahsetmek isterim.

Mimar Koca Sinan

1489 yılında Kayseri’nin Ağırnas Köyü’nde dünyaya 

gelen Koca Sinan, Yavuz Sultan Selim döneminde 

Anadolu’dan ve Rumeli’den toplanan devşirme asker-

lerdendir. Yeniçerinin Acemi Oğlanlar bölümüne asker 

olarak alınan Sinan, o zamanların büyük mimarlarının 

yanında çalışma fırsatı yakalamış, bir süre sonra 

Yeniçeri ocağında subay olmuştur. Yeniçeri ocağında 

birçok sefere katılan Koca Sinan, Bağdat seferi sırasın-

da Haseki (Hünkarların yanında uzun süre görev almış 

kişiler, padişah gözdesi, müstesna kişiler) unvanını 

almıştır. Gittiği her yerde mimari yapılardan ilham alan 

Koca Sinan devletin baş mimarının vefatının üzerine 

baş mimar olarak atanmış ve üç padişah dönemi 

boyunca hizmet etmiştir. Sadece mimar değil aynı 

zamanda mühendislikte yapmış gemiler inşa etmiştir, 

hayatı boyunca 375 eser bırakan büyük mimarın 

eserlerinin bir çoğu varlığını korumaktadır. 1588 

yılında vefat eden Koca Sinan’ın türbesi mimarlığını 

üstlendiği Süleymaniye Külliyesi'nin  Haliç duvarında-

dır. Kendisi için Allahtan rahmet diler varlığının ve 

eserlerinin gelecek nesillere ilham kaynağı olmasını 

ümit ederim. 

Kaynakça
1-https://islamansiklopedisi.org.tr/selimiye-camii-ve-kulliye-
si--edirne
2-https://www.kulturportali.gov.tr/portal/edirneselimiyecamii-
vekulliyesi
3-https://islamansiklopedisi.org.tr/
4-https://selimiyecamiialanyonetimi.com/s/darul-kurra-medrese-
si-31.html
5-https://selimiyecamiialanyonetimi.com/s/sibyan-mekte-
bi-14.html
6-https://selimiyecamiialanyonetimi.com/s/darul-kurra-medre-
sesi-31.html

Fotoğraflar, "https://www.kulturportali.gov.tr/portal/edirneseli-
miyecamiivekulliyesi" adresinden alınmıştır.
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ve genellikle mihrap çevresi çiniyle süslüdür, kalemiş-

leri tavanlarda yer alır. 16. yüzyıl Türk mimari ve yapı 

anlayışına getirdiği yeniliklere gelince Koca Sinan’ın 

Osmanlıya miras kalan Selçuklu mimarisini ezbere 

bilmesine rağmen taklit etmeyip yıllarca edindiği 

deneyimlerinden yola çıkarak kendi sentezini ve 

üslubunu ortaya koyduğu aşikardır. Yapılar dıştan 

süsleme açısından sade bir görünümdedir.

                

Malzeme kullanım anlayışında Sinan’ın çok uyguladığı 

bir disiplinde farklı malzemeler kullanmak yerine, aynı 

malzemeye ışık gölge oyunları ile çeşitli zenginlikler 

getirmek olmuştur. Bu amaçla düzlemden eğri yüzey-

lere geçerken uyguladığı mukarnasları, kapı çevrele-

rinde yer verdiği sade taş çerçeveleri sık sık kullanmış-

tır.  Selimiye’de de mekân içinde özellikle, sadece 

dekoratif bir görünüm elde etme amacına yönelik 

malzeme uygulamalarına gerek duymamıştır. Camii-

nin en güzel kısımlarından biride kubbesidir. bu kubbe, 

6 metre genişliğindeki kemerlerle birbirine bağlanan 8 

büyük payeye oturur. Cami, mimari özelliklerinin 

güzelliği yanında taş, mermer, çini, ahşap ve sedef gibi 

süsleme özellikleriyle de son derece önemlidir. Mihrap 

ve mimberi mermer işçiliğinin en güzel örneklerinden-

dir . Ortasındaki 12 mermer sütuna oturan müezzin 

mahvili, altın varaklı edirnekari kalem işleriyle yapıl-

mış ve  döneminin en güzel örneklerindendir.

Külliyeyle ilgili son olarak kütüphanesinden bahset-

mek isterim, II. Selim’in 277 kitabını bağışlamasıyla 

Külliyesi’nin inşaatı devam ederken kurulan Selimiye 

Kütüphanesi el yazma eserleri ve sonradan eklenen 

eserleriyle günümüzde de kullanılmaya devam 

etmektedir. 1807 tarihli bir fermanda, Edirne Selimiye 

           Selimiye Külliyesi’nin 1568 yılında inşasına 

başlanmış, imaretin tamamlanması 6 yıl sürmüş 1574 

yılında hizmet vermeye başlamıştır.  II.Selim tarafın-

dan yaptırılan camii Osmanlının bir zamanlar başkent-

liğini üstlenen Edirne şehrine büyük usta Mimar Sinan 

tarafından yapılmıştır. Mimar Sinan’ın "ustalık eserim" 

dediği imaretin yapısı müthiş bir mimari düzen 

içerisinde ve ince fikirlerle bezeli ve Osmanlı devletinin 

görkemini yansıtacak şekilde ihtişamlıdır, nitekim 

Osmanlı devletinin en parlak dönemlerinde inşa 

edilmiş olan camiinin zamanın ruhunu yansıtıyor 

olması imarete kültürel ve tarihsel miras olmasının 

önünü açmıştır.

Camii şehir merkezine, Evliya Çelebinin Seyahatna-

mesinde Kavak Meydanı olarak tarif ettiği Osmanlıda 

eski saray mevkii olarak geçen o zamanlar şehrin en 

yüksek bölgesine düz bir zemine inşaa edilmiştir öyle 

ki halen şehre yaklaşıldığında bile Camii görülür 

vaziyettedir. İmaret 2011 yılında Unesco tarafından 

dünya kültür mirası olarak tanınmıştır.  

Mimari  

 

Külliye, Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden 

biridir. Dikdörtgen bir planda sarı kesme taşlardan bir 

avlu içinde camii, medreseler ve çarşı olmak üzere üç 

kısımdan oluşur. İmarethanenin inşaası çok önemli 

hesaplamalarla ihya edilmiştir. Camii etrafında dört 

minare vardır, her birinin yüksekliği seksen yedi metre 

olarak hesaplanmış, oldukça ince ve her biri üç şerefeli 

olarak inşa edilmiştir. Şerefelere üç ayrı merdivenden 

çıkılabilmektedir öyle ki üç kişi aynı anda çıksa birbir-

lerini görmeden şerefelere ulaşmaktadır. Caminin iç 

yapısında çini süslemeleri oldukça zarif ve anlam 

doludur. Bu çiniler, dönemin en önemli çini üretim 

merkezi olan İznik’te yapılmıştır. Bu süslemelerde 101 

farklı lale deseni kullanılmıştır. Söylentiye göre bu lale 

desenlerinin içinde ters işlenen desen Mimar Sinan’ın 

camii inşaatı sırasında hastalanıp vefat eden torunu 

için Mimar Sinan’ın çırağı tarafından İşlenmiştir. Lale 

hakkında farklı söylentiler de mevcuttur.

 

 

sıbyân mektepleri, Kur’an’ın da șartlarında yer aldığı 
gibi bütün çocukların okutulması ve okulların para-
sız olması esasını gözetmekteydi.
                            

Darül Hadis, “hadis okutulan yer” demektir. Edirne 

Selimiye Camii Külliye bütünlüğünde yer alan Darül 

Hadis Medresesi, caminin arka avlusunda yer almak-

tadır. Caminin kıble duvarı önünde, güneydoğu-doğu 

aksında yer alan medrese, 1567–1574 yılları arasında 

inşa edilmiştir.Tarihi kaynaklara göre ilk müderris, 

1570-71’de atanmıştır. II. Selim’in Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’nde bulunan vakfiyesinde Dar’ül Hadis 

Medresesi’yle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bu vakfiye 

bilgilerinden anlaşılmaktadır ki; medresede günlük 60 

dirhemle çalışacak bir müderris, günlük 9 dirhemle 

çalışacak bir müid (Müderrisin yardımcısı, öğrencilere 

dersi tekrar ettiren kişi) ve günde 4 dirhem para alan 

on beş öğrenci bulunması öngörülmüştür.

               

Caminin batı kenarını boydan boya kaplayan arasta(-

kapalı çarşı benzeri yapı, bedesten) camiye gelir sağla-

mak ve cami platformunu istinat duvarıyla destekle-

mek amacıyla yapılmıştır. Arastanın tasarımı Mimar 

Sinan’a aittir. Mimar Sinan istinat duvarını tek sıra 

dükkan olarak yapmıştır. Daha sonra III. Murad zama-

nında  Mimar Davut Ağa  tarafından bu dükkanların 

üzeri beşik tonozla(kemerlerin bir araya getirilerek 

yapılan tavan) örtülerek tek sıra dükkanların karşısına 

yine dükkanlar yapılmış ve arasta bugünkü şeklini 

almıştır.
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düzenlenen ve halk çocukları için kurulmuș olan 2
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FOTOĞRAF 5
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eserlerinin bir çoğu varlığını korumaktadır. 1588 
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Kaynakça
1-https://islamansiklopedisi.org.tr/selimiye-camii-ve-kulliye-
si--edirne
2-https://www.kulturportali.gov.tr/portal/edirneselimiyecamii-
vekulliyesi
3-https://islamansiklopedisi.org.tr/
4-https://selimiyecamiialanyonetimi.com/s/darul-kurra-medrese-
si-31.html
5-https://selimiyecamiialanyonetimi.com/s/sibyan-mekte-
bi-14.html
6-https://selimiyecamiialanyonetimi.com/s/darul-kurra-medre-
sesi-31.html

Fotoğraflar, "https://www.kulturportali.gov.tr/portal/edirneseli-
miyecamiivekulliyesi" adresinden alınmıştır.
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Faik Kıvanç faikkivanc
GÖRÜYORUM DENEME

SAHİ
‘‘Biz olmanın üstün kuvve olmadığı çağın sonu ne zaman gelecek?’’ 
Bu cümleyi daha sonra şerh etmek üzere burada bırakıyorum.

Yazımız anlayan dimağlarda bir üzüntü bırakabileceğinden İbrahim Tatlıses’ten be 
insafsız be nankör kedi parçası eşliğinde okunmasını tavsiye ederim.

Bir ‘sözelci’ olarak sayısalcıların hayata anlam katan grafiklerini ve yaklaşımlarını 
seviyorum.

Mod, Medyan, Çan Eğrisi tahsil yolunun sokaklarını geçen hemen herkesin gözü-
nün önüne gelmiş olabilir. 

Normal dağılım eğrisi olarak da bilinen Gauss Tipi Dağılım sistemini hiç duydunuz 
mu?

Normal olan çoğunluğun bulunduğu küme olarak kabul edilir.
Çok güzel bir kadın eğrinin bir ucunda diğer ucunda ise ne yazık ki çirkin olan vardır.
Çok zayıf yada çok şişman çok akıllı yada çok aptal... Örnekler uzayıp giderken 
meramımıza biraz daha yaklaşmaya gayret edelim.

Peki ‘biz’ neredeyiz. 
Dünya’nın hızla evrildiği bir çağda ‘bize ait olan ne kadar uzak’
Biz, kayıp çocuğu dünyanın. Uzak bir çağda saman alevi gibi yanıp söndük mü?

Cengiz Han’ın fethettiği kilometrelerce karede torunlarının  bazısının Müslüman 
bazısının Çinli olup ‘Moğolluğun’ şimdiki zamanda hiç bir izi olmaması gibi.  Biz de 
yavaş ama kesin bir silinmeyle yok olup gidecek miyiz?

Üst kültür alt kültürü yener diye bir gerçeklik vardır. 

Çağımızın kültürsüzlük bataklığında ‘biz’ marjinal bir tip miyiz?

Kendimiz olabilmek için maskelerimizi ne kadar daha takabileceğiz?

Ve ‘biz’ kendimiz olmamak adına daha ne kadar şaklabanlıklar yapacağız. 
‘Cins’ ve marjinal belki komik olarak görünme salvolarıyla ulaşacağımız menzil 
neresidir?

Bizden kimi kast ettiğime gelelim. 
Mimar Sinan’ın minaresi ile Cumbalı konağın direğinin bütünlük arzettiği çağdaki 

bizden bahsediyorum. 
Elimde tuttuğum tesbihin imamesi minareyle aynı elden çıkmış gibiydi o demler. 

O demler ben üzerimdeki incili abayı İran Şahı'nın sarayında bırakmaktan gam 
çekmiyordum. 
Bendim ve kendimi tarif için ötekine ihtiyacım yoktu.

O demler Barbaros’un sancağı düşmanların korkulu rüyasıydı. 

Bir Osmanlı bir de diğer dünya vardı. 
Merkezde Devlet-i Ali ve periferisinde karanlık bir alem vardı.

O dem ben kainatın merkezindeydim. Ve ben olmaktan gocunmuyordum. 

Evet bu gün takım elbiseler ve kıravatımla şimdi bir batı kentinde hiç de yadırgan-
mayacak seviyede yabancı dil konuşarak gezebilir, çalışabilir, yaşayabilirim.

Küreselleşme masasında ılımlı bir Müslüman sempati toplayacaktır. Pek tabi uzun 
sakallı, sarıklı bir Sütçü İmam hemen yüz yıldır yapılan propagandalar sayesinde bir 
öcü olarak karşılanacaktır.

Olayı somutlaştırmak adına bir meseleden bahsedeyim ki insanın zihni somutlukla 
yoğrulmuştur.
Ufkumuz olayları olgulardan daha net kavrayabilir.

İdam meselesine karşı tutumumuz refleksif olarak şeriatla ilişkilendirmeye gebe 
halbuki Çin, Japonya gibi kitabi dinlerle alakası olmayan ülkelerde de uygulanan bu 
cezalandırma yöntemi bizde İslam diniyle ilişkilendiriliyor.

İdama öcü olarak bakıp. Cezaları Norveç usulü isteyenler. Vahim olaylar karşısında 
Ortadoğu şiddeti ve çözümsüzlüğü ile yaklaşmakta ısrarcı. Bu çözümsüzlük girda-
bında apışıp kalmak doğal. Alışmak ise kahredici. 

Pek tabi idam meselesini konuşmak için bu kalem ele alınmadı.
Deve ve nerem doğru meselesi uzayıp gidecektir...

Ben bizden bahsediyorum. Sahi biz kimdik? Yahya Kemal’in "bu top sesleri nereden 
geliyor"? diye sorduğu Süleymaniye’deki bayram sabahı ile bir ilişiğimiz kaldı mı?

Bayramdan bayrama yol ettiğimiz camiler  'devasa' boyutlarda inşaa edilirken 
ruhumuz için bir tuğla koyabiliyor muyuz?

Yoksa ‘Müslüman’ zihinler iktidar oldu fakat muktedir olmadı teranesiyle mi ölümü 
karşılayacağız?

Bilmiyorum. 

Ormanya Kocaeli 2020

Gölpark Serdivan 2019

Gölpark Serdivan 2019 Aşırlar Adapazarı 2018

Yaban Koyunu / Ormanya Kocaeli 2020 
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yaşadık.

Akşamüstü tekrar Dam Meydanına geldik, çünkü 

gerçekten keyifli bir meydan burası. Dam Meydanı 

Napolyon döneminde de kullanılmış olan bir kraliyet 

sarayına ev sahipliği yapıyor. Bu saray tüm güzelliği ve 

ihtişamı ile adeta ziyaretçilerini büyülüyor.

Dam Meydanı'nda hemen kraliyet sarayının arka 

tarafında gösterişli ve mimari harikası bir başka yapı 

karşılıyor ziyaretçilerini. Günümüzde alışveriş merkezi 

olarak kullanılan bu yapının -Magna Plaza- da kökleri 

çok eskilere dayanıyor.

Sarayı arkanıza  aldığınızda sağ tarafta Madame 

Tussaud Müzesini göreceksiniz. Bir şehri tüm detayları 

ile anlatmak oldukça zordur. Özellikle de benim 

yaşadığıma benzer bir macera yaşadıysanız… Amster-

dam, mutlaka sokaklarında gezmeniz gereken bir 

şehir… Umarım bir gün sizlerin de yolu bu güzel şehre 

düşer.

Ve dönüş...

Üçüncü günün sonunda tren garına geldim. Dam 

Meydanında tanıştığım ve Amsterdam maceramda 

bana eşlik eden arkadaşlarımla vedalaşarak, ayrıldım. 

Tren ile Belçika’nın Brugge şehrine gitmek istiyordum 

ancak üç gün önce kaderine terk ettiğim çantamın 

akıbetini de merak etmiyor değildim.

Çantamı bıraktığım dolabı bulduğumda kilitli olduğu-

nu farkettim. Danışmadaki görevlilerden çok da iyi 

           Geçen ay ki sayımızda başladığım Amsterdam 

macerasına kaldığı yerden devam ediyorum.

Söylediğim gibi Amsterdam maceram Dam Meyda-

nında karşılaşıp tanıştığım Yusuf abi ve diğer 5 Türk ile 

başladı ve devam etti. 

Para vermemek için çantamı kilitlemeden öylece 

garda bıraktığım günün akşamı bir steak restoranına 

gittik. Yemekten sonra da eğlence mekânına geçmeye 

karar verdik. Gece 4’ten beri ayakta olduğumdan ve 

tüm gün şehri gezdiğimden dolayı aslında bir an önce 

SEYAHAT SEYAHAT

otele gidip dinlenmenin hayalini kuruyordum. Yemek-

ten sonra "eğlenmeye gidiyoruz" denilince, yorgunlu-

ğumu unutarak ben de gruba ayak uydurdum.

Tüm bu olaylar gerçekleşirken kafamda hep bir soru 

vardı, "acaba çantama ne oldu"?

Lüks bir eğlence mekânına girdik ve eğlenmeye başla-

dık. Fakat saat ilerledikçe ben uykuma yenik düşmeye 

başlıyordum. Gece 3 sularında şu an nereden ve nasıl 

bulduğumu hatırlamadığım bir tabure buldum ve 

uyumaya başladım. (Bu satırları okurken kahkaha 

da olun.” dedi ve kapattı.

Otel girişine geldiğimizde her şey için teşekkür edip 

ayrılmayı düşünürken, Zaandam’a gitme teklifleri ile 

onlarla hareket etmeye karar verdim. Taksi ile tekrar 

gezmeye başladık. Bir yandan kahvaltı yaparken diğer 

yandan da yol maceralarımızı anlatarak gülüşüyor-

duk. Artık çantamdan ümidimi kesmiştim…

Zaandam’a ulaştığımızda sıralı yel değirmenleri, 

buram buram kokusu her tarafı saran çikolata ve 

peynir fabrikaları karşıladı bizi. Yel değirmenleri artık 

Hollanda’nın simgesi haline gelmiş. Yaklaşık 900 tane 

bulunuyor ve çoğunun tarihi eskiye dayanıyor.

Kanallar arasındaki su seviyesini dengelemek için 

yapılmış olan bu yel değirmenleri günümüzde ise 

hediyelik eşya satan dükkânlar olarak kullanılıyor. Bu 

değirmenlerin en meşhuru ise 1630’lardan kalma 

Richher Yel Değirmeni. Gerek güzelliği ve gerekse de 

şehre yakınlığından dolayı turistler tarafından en çok 

ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor.

Bir kıyı şehri olan Zaandam da Hollandanın sular 

altında kalabileceği öngörülen şehirlerinden bir tanesi. 

Kanallar sayesinde bu tehlike şu an engellenmiş olsa 

da, Zaandam hala böyle bir tehlikeyle karşı karşıya.

Zaandam küçük ve otantik bir şehir olduğu için şehrin 

sokaklarında gezmek hem keyifli hem de çok kolay. 

Öğle yemeğini de bir kıyı balık restoranında yedik. 

Yöresel kıyafetleri ile halk dansı yapan bir gösteri 

grubunu izledik. Kısacası çok güzel eğlendik ve anı 

olmayan İngilizcem ile yardım istedim.. Konuştuğum 

İngilizceden görevli, Türk olduğumu anlamıştı ki “Türk                                          

müsün?” diye sordu. Ağzımdan “siz de mi Türk’sünüz? 

sorusu çıktı şaşkınlıkla.  Derken, Amsterdam’da iki 

Türk’ün sohbeti başladı birdenbire. Görevli Karamanlı 

çıktı, 30 yıldır Amsterdam’da çalışıyormuş ama şivesi 

bile değişmemiş. Görevli pek  ümitli değildi ama dolabı 

bir açtı ki, her şey yerli yerindeydi  ve nihayet günlerdir 

acaba ne oldu  dediğim çantamı bulmuştum. Böylece 

hem 7*3 = 21 euro bende kalmış hem de çantama bir 

şey olmamıştı. Gönül rahatlığıyla Brugge trenine 

bindim ve Amsterdam’dan ayrıldım.

Avrupa macerasına çıkarken maddi sebeplerden 

dolayı beni en çok düşündüren şehir Amsterdam iken, 

seyahatimin en macera dolu ve en eğlenceli bölümü 

olmuştu. Aynı şehirde -İstanbul- yaşıyor olmamıza 

rağmen belki de hiç karşılaşamayacağım o insanlarla 

kader beni Amsterdam’da bir bankta buluşturmuştu. 

O gün başlayan sevgi ve muhabbetimiz hâlâ da 

sürüyor ve ara sıra görüşüyoruz. Amsterdam onlara 

çılgın bir kardeş bana da bir abi ve abla kazandırmıştı.

Bir kez daha anladım ki, hayallerimizi kısıtlamamalıyız. 

Hayatı bazen akışına bırakmalıyız.

Bu da #gezenvegulenadam’dan Amsterdam tavsiyesi 

olsun.

Sevgi ile…

Osman Ateş

attığınızı tahmin edebiliyorum.) Müziğin ve eğlence-

nin zirvede olduğu o ortamda taburede mışıl mışıl 

uyurken Türkan ablanın kahkahası ile uyandım. Ardın-

dan bir taksi ile beni bir otele gönderdiler. Sabah 

erkenden kalkmayı planlarken, günlerdir sokakta veya 

hostelin ucuz yataklarında yatttığım için 5 yıldızlı 

otelin yatağında bayılmışım adeta.

Sabah saat 10, ben hala yatıyorum…

Başucumdaki telefonun sesiyle uyandım. Arayan 

Yusuf abiydi. “Harry hazırlanıp yarım saat sonra aşağı-
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yaşadık.
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Napolyon döneminde de kullanılmış olan bir kraliyet 

sarayına ev sahipliği yapıyor. Bu saray tüm güzelliği ve 
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SEYAHAT SEYAHAT
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Kimi kendisi sığınak olur, kimi dostunu sığınak olarak 

bulur. Düşünceyi bir hâle büründürmek isteyen, ete 

kemiğe büründürüp yazmak isteyen insanlar, sığınak 

olarak görür. Aslına bakarsak, yazmak için bir sığınağa 

ihtiyaç duyar, fakat sonrasında ise yazdığı yazıya 

sığınır. Bazen de düşüncenin kendisini sığınak olarak 

görür ve düşünceye sığınır. Her düşünce bir sığınağa 

vardırır mı? Her sığınak bir düşünceyi doğurur mu? 

Bunlar bir olanak hâlinde birbirini barındırır. Wittgens-

tein: “Düşünce, düşündüğü olgu durumunun olanağını 

içerir. Düşünülebilir olan, olanaklıdır da.” der.  Düşün-

ce- sığınak ilişkisi ile ilgili söylenmemiş olabilir, ama 

düşüncenin- sığınağın içerisinde o olanağın ortaya 

çıkarılması olarak da okunabilir.

Düşünülmeyenin Olanağı

Düşünülenin olanağı, söylemektir, yazmaktır. Bir hâl 

üzere yaşamaktır belki. O vakit insan için düşünülme-

yen nedir? İnsan zihninin düşünemeyeceği bir şey var 

mıdır? Wittgenstein; “Düşünemediğimizi, düşüneme-

             Kimi der ki, “düşünmek, düşmekten gelir”. Doğru 

mudur bilemem. Kimi de der ki, “düş’ten gelir”. 

Kelimenin kendisine baktığımız zaman bu söylemin 

doğruluk payı yüksektir, fakat düş’e düşmekten mi 

yoksa düş’ten düşmekten mi gelir bilemiyorum. Her 

insanın bir düş’ü vardır, fakat her insanın düşüncesi var 

mıdır? onu da bilemiyorum. Yine bir fakat daha, her 

insanın bir hüznü vardır onu biliyorum. Yalnızlıktan 

gelen bir hüzün, gurbetlikten gelen bir hüzün, hasret-

lik çekmekten gelen bir hüzün. Yahut yazmaktan ya 

da yazamamaktan gelen bir hüzün. Bu misaller daha 

da çoğaltılabilir, fakat benim merakımı celb eden 

“düşmeye- düşünmeye, düş görmeye” sevk eden 

hüzün. Kimi bununla yazar, kimi bununla yaşar, ama 

muhakkak bu bir düşünceye gark eder insanı. Sadece 

düşünmeye de değil, aynı zamanda halden anlamaya 

da gark eder. Elbette bu hallere vesile olan sadece 

hüzün değildir, ama yine de benim merakımı celbeden 

hüzündür. Çünkü, nasıl ki bütün insanlar doğası gereği 

bilmek isterlerse, aynı zamanda hüzünlenmek de ister. 

Mazoşistçe bir hüzün değildir bu, doğasında olduğu 

içindir. İstese de istemese de hüzünlenir insan. Hüzün 

de bilmek gibi istemeye bağlı olan bir şey. Birçok yazar 

ve şair en güzel eserlerini hüzün zamanlarında 

yazmışlardır.  Hüzün, bu insanlar için üzerlerinde 

okunan, okunabilen bir hâldir. Bu hallerle insanlara 

tesir eder düşünceler.  Üzerine “düşünmeye değer” 

anlam kazanırlar. Sadece söylemiş olmak için söyle-

nenler, insanların zihinlerinde yer edinmezler. Oludu-

ğumuz bazı şeylerin zihnimizde dolanmaya devam 

etmesi onların zihnimizde yer edinmelerindendir.

Heidegger, “Düşündürücü zamanımızın en düşündü-

rücü şeyi, bizim henüz düşünmüyor oluşumuzdur ” 

der. Bu düşünmediğimiz anlamına mı geliyor? Elbette 

neden düşünmelidir? Düşünmek insan için neden 

önemlidir? Aristoteles, “Bütün insanlar doğal olarak 

bilmek ister” demiştir. Doğaları, bilmelerinin gereği 

olarak düşünmelerini de gerektirir. Bütün insanlar 

doğaları gereği düşünür. Yunus Emre, “dinlemeden 

anladık, anlamadan eyledik” der. Aslında bu insanın 

düşünmeyi ne derece gerçekleştirdiğinin bir ispatıdır. 

Düşünmek, bir süreçtir. Evvela dinlemek, sonra 

anlamak ve eylemek olan bir düşünsel süreç.

Düşüncenin Sığınakları

“Düşünmekten çıkarak yazmaya başlayan bir kimse, 

kaçınılmaz olarak, kaçınılmaz olarak, kendisi için çok 

güçlü bir çekimden kaçmak için sığınak arayan insana 

benzer.   Düşünmek, insanı yazmaya sevk eder. Arka 

planda birikim isteyen bir olgudur. Kimi için düşünmek 

bir sığınaktır, kimi için yazmak. Ama insan sırf bir 

sığınak bulmak için mi düşünür? Yahut sırf o sığınağa 

kaçmak için mi yazmaya başlar?  İnsan, sığınan bir 

varlıktır. Kendinden kendine, kendinden bir dostuna. 

yiz; o zaman, düşünemediğimizi söyleyemeyiz de.”  

der. 

İnsan için düşünmeme meselesi tartışmalı bir konu-

dur, fakat bu konuda genel intibâ, metafizik üzerine 

düşünememektir. Çünkü ancak metafizik üzerine 

düşüncelerini söylemekte, aktarmakta zorlanır insan. 

Bu aslında insanın sadece metafizik üzerine düşüne-

memesinden kaynaklanan bir sorun değildir. İnsanın 

karşısındakine anlatmakta, aktarmakta da güçlük 

çekeceği bir sorundur. İnsan şunu bilmelidir, düşünül-

meyen şey hakkında düşünmekte aslında düşünmek-

tir, her ne kadar söylemek zor yahut imkânsız olsa da, 

imkânsız görünse de. İnsan fıtratı gereği her daim 

düşünmeli ve düşünmeye gark olmalıdır. Düşünerek 

bilmek, bilerek düşünmek ve eylemek. İnsanın özü 

tam da budur. 

İstemenin, sabretmenin ve aramanın bilincinde olarak; 

bilincin bilincinde olarak bilgiye geç kalmayın. 

ki hayır. Düşünmek, zaman isteyen bir eylemdir. 

Bunun içindir ki bir zaman dilimi içerisinde hiç düşün-

mediğimiz yahut üzerine yeni yeni düşünemeye 

başladığımız şeyin tutarlı bir düşünce formuna dönüş-

mesi için zaman gereklidir. Bu tam olarak ne demek-

tir? İnsan, düşünme faaliyetine geçtiği zaman o 

düşündüğü şey hakkında kodlamalar, fişlemeler 

yapar. Yeteri kadar veri topladıktan sonra da o verileri 

bir düşünce formuna dönüştürür. Bir mesele hakkında 

hiç düşünmeden, o meseleyi zihinde oturtmak 

mümkün değildir. En azından tutarlı bilgi için bu 

böyledir. Gündelik işlerimizde bizler, düşünmeden 

yapamayız. Çünkü insan ‘düşünen bir varlıktır’. Evet, 

insan düşünen bir varlıktır fakat düşünce nasıl oluşur? 

İnsan hangi durumlar içerisinde düşünmeye başlar? 

Düşünmek zaman isteyen bir eylemdir, fakat düşün-

menin kendi özelinde bir zamanı var mıdır? İnsan 

Düşünmek Üzerine; 
Hüzünlü Düşünceler

“Hüznün, acının, düşünceye teslim edilmiş olmasına

 üzülüyorum, ama şüphesiz ki bir yasadır bu.”  
                                                                   Maurice Blanchot

“Bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler.”
                                                                                   Aristoteles
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karşısındakine anlatmakta, aktarmakta da güçlük 

çekeceği bir sorundur. İnsan şunu bilmelidir, düşünül-

meyen şey hakkında düşünmekte aslında düşünmek-

tir, her ne kadar söylemek zor yahut imkânsız olsa da, 

imkânsız görünse de. İnsan fıtratı gereği her daim 

düşünmeli ve düşünmeye gark olmalıdır. Düşünerek 

bilmek, bilerek düşünmek ve eylemek. İnsanın özü 

tam da budur. 

İstemenin, sabretmenin ve aramanın bilincinde olarak; 

bilincin bilincinde olarak bilgiye geç kalmayın. 

ki hayır. Düşünmek, zaman isteyen bir eylemdir. 

Bunun içindir ki bir zaman dilimi içerisinde hiç düşün-

mediğimiz yahut üzerine yeni yeni düşünemeye 

başladığımız şeyin tutarlı bir düşünce formuna dönüş-

mesi için zaman gereklidir. Bu tam olarak ne demek-

tir? İnsan, düşünme faaliyetine geçtiği zaman o 

düşündüğü şey hakkında kodlamalar, fişlemeler 

yapar. Yeteri kadar veri topladıktan sonra da o verileri 

bir düşünce formuna dönüştürür. Bir mesele hakkında 

hiç düşünmeden, o meseleyi zihinde oturtmak 

mümkün değildir. En azından tutarlı bilgi için bu 

böyledir. Gündelik işlerimizde bizler, düşünmeden 

yapamayız. Çünkü insan ‘düşünen bir varlıktır’. Evet, 

insan düşünen bir varlıktır fakat düşünce nasıl oluşur? 

İnsan hangi durumlar içerisinde düşünmeye başlar? 

Düşünmek zaman isteyen bir eylemdir, fakat düşün-

menin kendi özelinde bir zamanı var mıdır? İnsan 

Düşünmek Üzerine; 
Hüzünlü Düşünceler

“Hüznün, acının, düşünceye teslim edilmiş olmasına

 üzülüyorum, ama şüphesiz ki bir yasadır bu.”  
                                                                   Maurice Blanchot

“Bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler.”
                                                                                   Aristoteles
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Gençlik

Anlattı erenler: Bir bahar değil,
Âşıkın ömründe bin bahar varmış.
Hicranla ağaran bu saçlar değil,
Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış…

Sorardım sırrını hiç düşünmeden:
Bu fani gönlümün sevinci neden?
Beni günden güne meğer genç eden
Daima değişen maceralarmış!

Gönlümde kovalar eskiden beri
Sarışın kumralı, kumral esmeri.
Dolmadan boşalmaz birinin yeri.
Gönlümde anladım, her dem baharmış.

Faruk Nafiz Çamlıbel

KASIM 2020

Şehitler Makamı Kitabesi

Eyâ şehîd-i âlîşân yüzün pertev-nisâr olsun
Îlâ yevmi’l-kıyâme burda nürun âşîkâr olsun
Şu on beş temmuz akşamı kanınla yazdığın destan
Vatan millet için dâim medâr-ı iftihar olsun
Fedâ-yı cân için bir an tereddüd etmedin elhak
Ki kastın oldur elbet dîn ü devlet pâyidar olsun
Senin evsâfının medhinde âciz kalmış ol hâme
Şecât bahsinin meddâhı kâdir kirdigâr olsun
Makâmın cennet-i âlâ, habib-i kibriyâ yârin
Mekânın kerbela şehîdleriyle hem civâr olsun
“Siyâbu sündüsin hudrun” hemîn hil’atına tebşir
“Sekahum rabbuhum” lutfuyla lebin berhudâr olsun
Nişânın kâbe-i ulyâ olur ancak, bu mevki’ de
Şehidim hâtırandan millete bir bergüzâr olsun
Gelüb bir ism-i “hayy” mahvi olur bünyâdına târih
“Şu âbide azîz şehîdler için yâdigâr olsun”

                                                                                    Abdullah AKIN
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