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Mesnevîden
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Sezai Küçük
Yaratılan her şey fani yani ölümlüdür.
Müslümanlar için bu fanilik yani ölüm bir
son değil yeni bir başlangıçtır.

Bak ve Yorumla
26 Dur,
Siz de Serdivan Ajans’ta yazabilirsiniz.

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

Dinde “akıl dışı”
hiçbir husus yoktur.
Prof. Dr. Soner Duman ile gençlik ve din
eğitimi üzerine faydalı bir röportaj gerçekleştirdik.

s.

6

Yorum s.11
Yusuf Kaplan

Tipik bir felsefeciydi. Felsefe yapan, felsefeyi tıpkı Meşşailer gibi ayakta, yürüyerek
yapan bir düşünürdü. Yaptığı şey, felsefeyi
aşıyordu. Felsefeyi ilahî olanla buluşturuyor, hikmetin izini sürüyordu. Yaptığı
felsefe nazarî hikmetti; tevazusu, garipliği,
dervişliği ise amelî hikmet.

Biyograﬁ . s 12
Yusuf Temizcan

Libya’da doğar. Yıl 1862. Libya’nın bağımsızlık
mücadelesinin sembol isimlerinden biri
olacak olan bu kişi, Libya’nın en büyük Arap
kabilelerinden biri sayılan Menife’ye mensup
Gays ailesindendir. İlk eğitimini kabilenin
önde gelenlerinden olan babasından alır.
1878’de Hicaz’da vefat edecektir.

Yorum s.16
Ayhan Koçkaya

Yazıya girişte belirtmekte fayda var: bu
yazı boyunca “akademik üretim” ile kast
edilen, sosyal bilimler, felsefe, edebiyat gibi
alanlarda ve ülkemizde yapılan akademik
çalışmalardır, dolayısıyla fen bilimleri vs.
alanında yapılan akademik yayınlar kast
edilmemektedir.

Ortadoğu s.20
Nurhak Gürel

Bir önceki yazıda uluslararası sistemin yapısındaki belirsizlik durumunun Orta Doğu’daki
güç ilişkilerine yansımalarını ele almıştık. Bu
yazıda, genel çerçevesi çizilen belirsizlik sürecinde, bölgesel ilişkilere hâkim olan çatışma ve
kriz durumunun, iş birliği ve uzlaşıya evirilmesinin mümkün olup olmadığına odaklanıyoruz.
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ŞEB-İ ARÛS (DÜĞÜN GECESİ)
VEYA “ÂŞIKLAR ÖLMEZ”

Yaratılan her şey fani yani ölümlüdür. Müslüman-

Emre;

edilmiş, Allah’tan bir parça (nefha-i ilâhî) olan ruhun

lar için bu fanilik yani ölüm bir son değil yeni bir

“Âșık öldü deyû salâ verirler

tekrar aslına dönmesini, âşık ile mâşukun kavuşması

başlangıçtır. Galata Mevlevihanesi'nin son şeyhi

Ölen hayvân-durur âșıklar ölmez” beytinde özellikle

olarak niteler. Bu hususu da şöyle takdim eder;

Ahmed Celaleddin Dede (ö. 1946) bu gerçeği vefat

vurgulamıştır.

“Ben ölürsem sakın bana “öldü” demeyin. Aslında

etmeden önce söylediği şu beyitlerde ne de güzel

ben ölü idim, dirildim, beni dost aldı, götürdü.”

ifade etmiştir:

Ölüm âşıkın maşukuna kavuştuğu bir düğündür.

Dâr-ı dünya ey birâder, köhne mihmanhânedir

Ölümün yeni bir doğum olduğunu, vefat ettiğinde

“Hayat denizinden geçip giden bir gemide bulunan

Dil veren vîrâneye, uslu değil dîvânedir

kendisi için ağlanmamasını vasiyet eden Mevlânâ

kiși, karșı kıyıdaki kamıșlığın yürüyüp geçtiğini sanır.

Bir mukîm kimse bulunmaz hâne-i eflâkte

Celâleddîn-i Rûmî (672/1273) de bu suﬁlerden biri

Tıpkı bunun gibi dünyadan göçüp gidiyoruz da

Cümle halk ehl-i sefer âlem misâfirhanedir.

olmakla birlikte ölümle ilgili belki de suﬁlerin bütün

sanıyoruz ki bu dünya gidiyor.”

düşüncelerini en özlü şekilde dile getiren “ölümü
(Ey kardeşim, dünya evi eski bir misaﬁrhanedir, gönül

sevdiren” bir öncü olmuştur.

veren bu viraneye akıllı değil divanedir. Burada bir

“…Ecel günü așkı bırakıp da korkudan can derdine
düșen, cana bakan gözden bıkmıșım, ușanmıșım.”

mükim kimse bulunmaz, zira herkes yolcu bu âlem bir

Mevlânâ da tasavvuf geleneğinde sıkça vurgulandığı

misaﬁrhanedir.)

gibi ölümü; “İrâdî Ölüm” ve “Tabiî Ölüm” diye ikiye

“Ecel gelince, can bedenden uçar. Eski giyisi gibi

ayırmaktadır. Tasavvufî terbiye metotlarıyla ve

bedeni sırtından çıkarır atar. Böylece topraktan

Ölüm, dünya ile ahireti yani fânî olan ile bâkî olanı

riyazetle ruhun arındırılması ve nefsin hükmünden

yaratılan teni gene toprağa geri verir de, kendi eski

birbirine bağlayan ve insanı ebedîleştiren bir köprü-

kurtarılması olan iradî ölüm, Hz. Peygamber’in; “ölme-

nurundan bir ten yapar ve ona bürünür.”

dür. Ölümle dost dosta gider. Bu sebeple ölüm yakla-

den önce ölünüz” hadisinin Mevlânâ dilinden söylenişidir.

şık yirmi âyette “likâ” (Allah’a kavuşmak) kavramıyla

“Kușa, kafesi bırakıp uçmak nasıl hoș, tatlı gelirse

ifade edilmiştir. Bu hususu en güzel bir şekilde suﬁler

Mevlânâ irâdî ölümü eserlerinde şu cümlelerle vurgular:

bana da ölmek ve bu yurttan göçmek öyle hoș, öyle

dile getirmiştir. Allah müminlerin dostudur, müminler

“Riyazetle bedenin ölmesi, diriliktir. Șu bedene

tatlı geliyor.”

de Allah'ın dostları/evliyaullahtır. Ölümle dost dosta

zahmet vermek, ruhu ölümsüzlüğe ulaștırmaktır.”

kavuşur. Hz. Peygamber’in (s.a.v) vefat ederken son

“Dünya aslanı av ve rızk arar, Allah aslanı hürlük ve

sözü;“Refik-i A’la’ya/En yüce Dost’a!” olmuştur. Bu

“Ne mutlu o kimseye ki ölmeden önce öldü. Yani bu

ölüm!

sebeple gerçek âşıklar hiçbir zaman ölmezler. Onlar

bağın, bu üzümün aslından bir koku aldı.”

Çünkü ölümde yüzlerce hayat görür de varlığını

dünya zindanından, beden hapishanesinden kurtularak maşuka kavuşurlar.

pervane gibi yakıp yandırır.
“Eğer beden ölürse ona baș üstünde yer verirler,

Ölüm isteği, doğru kișilerin boyunlarına bir halkadır.”

onu baș üstünde götürürler. Eğer diri olursa onu
Ölüm hususunda en dikkate değer yorumları ehl-i hâl

çekemezler, bașına ayağına kastederler…”

olan mutasavvıﬂar yapmışlardır. Suﬁlere göre Hak
âşıkları da şehitler gibi ölmezler. Bu hususu Yûnus

Mevlânâ’ya göre ölüm, insanın iç dünyasının bir aynasıdır. Ölümden korkanlar, kendi iç yüzlerinin çirkinlikle-

Mevlânâ tabiî ölümü ise; ten kafesine mahkûm

rinden, kötü işlerinin neﬁslerinde bıraktığı izlerden
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korkmaktadırlar;

tuzağına düșersen o zaman eyvah demenin sırası-

4-GÖLPINARLI, Abdülbaki, Mevlânâ Celâleddin, İnkılab Kitabevi,

“Ey ölümden korkup kaçan can, ișin aslını sözün

dır.

İstanbul 1985.

doğrusunu istersen, sen ölümden korkmuyorsun
kendinden korkuyorsun. Çünkü ölüm aynasında

Cenazemi gömdüğün zaman firâk, ayrılık deme!

ürküp korktuğun ölümün çehresi değil, senin çirkin

Benim bulușmam, kavușmam iște o zamandır.

5-GÖLPINARLI, Abdülbaki, Mevlevîlik Adab ve Erkanı, İnkılap ve
Aka Kitabevi, İstanbul 1963, s. 102-104;
6-HALLAJ, H. MANSUR, Le Dîwân d’al-Hallaj, (terc. Ve takdim,

yüzündür. Senin ruhun bir ağaca benzer, ölüm ise o

Louis Massignon), Paris 1995, s. 33-34;

ağacın yaprağıdır. Her yaprak ağacın cinsine göre-

Beni toprağa verdikleri zaman elvedâ, elvedâ

dir. O yaprak iyi ise de kötü ise de senden bitmiștir.

demeye kalkıșma! Mezar cennet topluluğunun

7-YAKIT, İsmail, “Mevlânâ ve Ölüm Felsefesi”, 3. Milli Mevlânâ

Nasıl ki hoș olsun hoș olmasın, senin gönlüne gelen,

perdesidir.

Kongresi (Tebliğler), 12-14 Aralık 1988, Konya 1989, s. 82.

her hayal her düșünce senden, senin kendi varlığından gelmișse.”

Batmayı gördün değil mi? Doğmayı da seyret.

8-MEVLANA CELALEDDİN RÛMÎ, Dîvân-ı Kebîr, Remzi Kitabevi,
İstanbul 1960, 656, 1353, 2573, 3172.

Güneșle aya guruptan hiç ziyan gelir mi?
9-MEVLANA CELALEDDİN RÛMÎ, Mesnevi, (çev. Veled Çelebi

Mevlânâ ölümü, ruhun aslına dönüşü, “kavuşma” ve
“vuslat” terimleriyle ifade etmektedir. Bu, sevenle

Yere hangi tohum ekildi de bitmedi? İnsan tohumu

sevilenin, âşıkla mâşukun kavuşmasıdır.

bitmeyecek diye șüpheleniyor musun?

İzbudak) MEB Yayınları, İstanbul 1995, I-VI.
10-MEVLANA CELALEDDİN RÛMÎ, Rubâîler Hz. Mevlânâ’nın
Rubâileri, Hazırlayan: Şeﬁk Can, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Mevlânâ, ölümsüzlüğe erişmenin, asla rucu’ etmenin

Toprağa konulduğumu sanıyorsun değil mi? Ayağı-

ve mâşukla buluşmanın herkese nasip olmayacağını,

mın altında bu yedi gök vardır.”

2001, 917.
11-MUHAMMED FUÂD ABDÜLBÂKÎ, el-Mu’cemü'l-müfehres
li-elfâzi'l-Kur’âni'l-Kerîm, el-Mektebetü'l-İslâmiyye, İstanbul 1982.

bunu ancak nefsini tezkiye edenlerin, rûhî tekâmülünü
tamamlayanların başarabileceğini savunmaktadır.

“Bizim mezarımızı toprakta arama. Bizim türbemiz

Mevlânâ’ya göre bunun yolu da “Aşk”tır. Bunu da

âșıkların gönlündedir.”

1358/1939, IV, 433-482.

“Așksız yașama ki ölmeyesin,

Mevlânâ’nın ölüm ile ilgili düşüncelerinin özeti olan;

13-EBÛ ABDULLAH HARİS B. ESED MUHÂSİBÎ, er-Riâye li-Hukû-

Așk yolunda can ver ki, sonsuz bir hayata kavușasın”

“Așıklara ölüm düğündür…” sözü daha sonra

12-MUHAMMED

GAZZÂLÎ,

İhyâ ü

Ulûmi’d-dîn,

Kahire

şöyle ifade eder;
kıllâh, Neşreden: Abdülkādir Ahmed Atâ, Kahire 1390/1970.

Mevlevîlerce onun Allah’a/Mâşuk’una kavuştuğu veya

14-ÖZEMRE, Ahmed Yüksel, Üsküdar'da BirAttarDükkanı, 2. Baskı,

“Gerçeklerden haberli olarak ölen Hakk âșıkları,

ölümsüzlüğe erdiği geceyi ifade anlamında “Şeb-i

Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 1997.

sevgilinin huzurunda șeker gibi erirler. Ötelerden

Arûs” (Düğün Gecesi) olarak dillendirilmiştir. Bu

haberdâr olanlar, Hak sevgisinde derlenip toparla-

sebeptendir ki her yıl 17 Aralık Mevlana’nın Șeb-i

nanlar, șu insan kalabalığı gibi ölmezler. …Aslında

Arûs’u (Düğün Gecesi) olarak onu sevenler tarafından

hak âșıklarından ölüm uzaktır. Onlar ne ölürler, ne

yadedilir.

16-TOPALOĞLU, Bekir, “Ölüm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam

KAYNAKLAR

17-ULUDAĞ, Süleyman, “Ölüm ve Ötesi”, https://www.koprudergi-

1-ABDULKERİM KUŞEYRİ, Kuşeyri Risalesi, Hazırlayan: Süleyman

si.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=8.

Uludağ, 2. Baskı, Dergâh Yayınları, İstanbul 1981.

03.01.2020

“Öldüğüm gün tabutum götürülürken, bende bu

2-EBU NASR SERRAC TUSİ, El-Luma’ İslam Tasavvufu, Tercüme:

18-ULUDAĞ, Süleyman, “Ölüm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam

dünya derdi var sanma.

H. K. Yılmaz, Altınoluk Yayınları, Ankara 1996.

Ansiklopedisi, İstanbul 2007, 34/37-38.

3-FİRÛZANFER, Bediuzzaman Mevlânâ Celâleddin, Çeviren: F.N.

19-ULUDAĞ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet

Uzluk, MEB Yayınları, İstanbul 1990, s. 155-156.

Yayınları, İstanbul 1996, s. 364.

de yok olurlar…”
Mevlânâ vefatı öncesi dostlarını teselli etmek için şu
gazeli söylemiştir;

Benim için ağlama, yazık vah vah deme! Șeytanın

15-SULTAN VELED, İbtidânâme, (çev. Abdülbaki Gölpınarlı), Ankara
1976, 1850-1860, 8470-8480.

Ansiklopedisi, İstanbul 2007, 34/34-35.
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16. YÜZYIL MUSHAFLARINDA TEZHİP SANATI
Geleneksel kitap sanatlarında tezhip, uzun ve köklü

Nakışhânelerde, ser-nakkaşın gözetiminde usta-çırak

mektedir. Mushaﬂarın diğer bölümleri olan ser-levha,

bir geçmişe sahip olan en önemli sanatlardan biridir.

ilişkisiyle bir araya getirilen Mushaf bezmelerinde yer

sûrebaşı tezhipleri, Mushaf gülleri ve ketebe sayfala-

Tezhip, Arapça “zeheb” kökünden gelen, sözlük anlamı

alan tezhip bölümleri; zahriye ve ser-levha sayfaları,

rında da dönemin ihtişamlı desenleri, renk ve motiﬂeri

‘altınlamak’ olan eski kitap sanatlarındandır. Ezilerek

sure başları, ayet aralarında bulunan duraklar, sayfa

ustalıkla bezenmiştir.

fırçayla sürülebilir hale getirilmiş olan varak altınla

kenarlarında bulunan güller, hatime (ketebe sayfası,

beraber değişik çeşit ve renklerde boyalar kullanılmak-

ferağ kaydı) sayfasıdır. Nakışhâneler de hazırlanan

Mushafın zahriye sayfasından sonra gelen ilk sayfasına

tadır. Tezhibin çıkış amacı yazıyı süslemektir. Hattatın

Mushaﬂarın pek çoğunda imza bulunamamasının

çoğunlukla Fatiha sûresi, ikinci sayfasına da Bakara

gayesi Kur’an-ı Kerim’i insan elinin yazabileceği en

sebebi birçok sanatkârın elinden çıkmış olmasıdır.

sûresinin ilk ayetleri karşılıklı yazılarak etrafına gösterişli bir tezyinat yapılır. Zahriye sayfasından sonra en

güzel biçimiyle meşk etmekse, müzehhibin de ona en
Tarihi gelişmelerin içinde tezhip sanatı inişli çıkışlı bir

yoğun tezhip yapılan sayfa ser-levhadır. Eserin tezhip

şekilde ilerlemiştir. Bu durum Mushaf bezemelerini de

bütünlüğünü korumak amacıyla yapılan ser-levha

Bu sanat, başta Kur’an-ı Kerimler olmak üzere murak-

etkilemiştir. Ancak en ihtişamlı ve yükselişte olduğu

tezhibi, renk, desen ve motif bakımından zahriye tezhi-

kaların, kıt’aların, hüsn-i hat levhalarının, dini ve din

çağ XVI. yüzyıl olarak kabul edilir.

bine uyumlu olmalıdır. Ser-levha tezhipleri metni içine

yakışan bezemeyi yapmasıdır.

alarak bir çerçeve oluşturur. Metnin aralarına bazen

dışı çeşitli konularda yazılmış el yazması kitapların iç ve
cilt kablarının, minyatürlerin kenarlarının, ferman,

XV. yüzyıl sonlarında son şeklini alan Mushaf tezhibi ve

beyne’s-sütur adını verdiğimiz süslemeler yapılmıştır.

berat, menşurlardaki tuğraların altın yaldız ve boyayla

sayfa düzeni, daha sonra da devam etmiştir. Tezhipler-

Ser-levha tasarımının en dışına (dönemin bezeme

bezenmesidir. Bunlar dışında ahşap çekmeceler,

de, mat ve parlak olarak kullanılan altın; geniş yer

üslubunda) desen, motif ve renkler kullanılmaktadır.

mücevher kutuları, kalem kutuları, kemikten ve

kaplamakta ve kullanılmasına başlanan bedahşî

ﬁldişinden yapılmış nesneler de tezhip sanatıyla

laciverdi ile benzersiz bir uyum sağlamıştır. Kitap

Kur’ân-ı Kerim’de 114 tane sûre vardır. İlk sûre başı

bezenmiştir.

sanatlarının bu denli yükselmesi sarayın Saray

örneklerinde, cetvelsiz sadece yazıyla yazılan sûre

Nakkaşhânesi’ne ve sanatkârlara verdiği destekten

başlarının yanına bazen daire veya armudî olarak sûre

olmuş, bu destek çekildiğinde çöküşler başlamıştır.

başı gülü yapıldığı görülmektedir. Daha sonraları

Kur’an-ı Kerim’in, ilahi mesaj olmasının yanında ayrıca

sûrenin üst tarafına ince desenlerle tezhiplenip yatay

sanat ve estetik açısından insanların gözüne ve gönlüne hitap eden bir etkisi vardır. Mushaﬂarın bezemesin-

X. yüzyıldan itibaren Mushaﬂarda görülmeye başlanan

dikdörtgen içine cetvelsiz olarak yapıldığı görülmekte-

de dönemin sanat anlayışına ve hattına yakışacak en

ve XVI. yüzyılın nihayetine kadar farklı biçimlerde

dir. İlerleyen dönemlerde görülen cetvel çekilerek

mükemmel formu ortaya çıkarmak sanatkârların en

yapılıp daha sonra seyrekleşen zahriye tezhibinin, tam

dönemine uygun desen ve renklerde tezhip edilmesi

büyük gayeleriydi.

sayfayı dolduran dikdörtgen biçiminde işlendiği görül-

geleneği hâlen devam etmektedir.
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Mushaﬂarda, secde yerlerini belirten 14 adet secde

bilinen Mehmed Çelebi Muhibbi Divanı ile Osmanlı

gülü, her 10 ayette bir aşere gülü, her 5 ayette bir

Nakkaşhâne tezyinatına farklı zenginlikler katmışlar-

hamse gülü, her yirmi sayfada bir cüz gülü, her 5 sayfa-

dır. Mühibbi Divanı, dönemin padişahı Kanuni Sultan

da bir hizb gülü müzehhiplere ustalıklarını gösterme

Süleyman’ın divan şiirlerinden oluşan eseridir. Eserin

vesilesi olmuştur. Bu güller, sayfanın dışına bakan

sayfa kenarlarındaki birbirini tekrar etmeyen bezeme

kenarında ve çerçevenin dışında kalan alana yapılır.

desenleri devrin sanat anlayışını yansıtan eserlerden-

Eğer aynı sayfada birden fazla var ise yukarıdan aşağı-

dir.

ya doğru dikine bir eksen üzerinde yer alır. Gül tığları
sadece aşağı ve yukarı olacak şekilde iki yöndedir.

Renkler birkaç farklı toprak boyanın birbirine belli
miktarlarda karıştırılarak hazırlanıp kullanılmaktadır.

XVI. yüzyıl eserlerinde kullanılan motiﬂerle birlikte

Limonküfü, bedahşî laciverdi ve domates kırmızısı

yekberk motiﬁ ve çintemani ile pîçîde (sarılma) rumi

Osmanlı’ya has renklerin başında gelir. Bu dönemde

motiﬂerinin geniş kullanım alanı olduğu görülür.

görülen bezemeler renk zenginliği ve uyumu ile

Mushaf bezemelerinde kullanılan motiﬂer içinde insan

zirvededir. Bu yüzyılın tezhip sanatındaki renkleri,

ve hayvan ﬁgürlerine rastlanılmaz. Mevcut üslupların

daha sonraki dönemlerde de kullanılmaya devam

yanında çift tahrir veya havalı olarak adlandırılan ve

etmiştir.

küçük helezonlar üzerine minik hatayi motiﬂerinden
meydana getirilen yeni bir tarzın ortaya çıktığı ve uzun
zaman bu üslubun varlığını koruduğu bilinir.
Dış pervazda ise genellikle fırça veya kalbur zerefşanı
çok tercih edilmiştir. Saray Nakkaşhânesi’nde hazırlanan yazma eserlerde, murakkalar ve Mushaﬂarın iç
sayfalarında zerefşan (altın serpme) kullanılmıştır.
Bu dönemde saray bahçesinde yetiştirilen birbirinden
farklı çiçeklerden de etkilenilmiş, XVI. yüzyılın natüralist üslubu Karahisarî Mushafı ve Muhibbi Divanı’nın
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XVI. yüzyılda çokça kullanılan halkari tekniği farklı renk

Özcan, Yılmaz, ‘Türk Tezhip Sanatı’, Türkler, Ankara, 2002, C.12, s.
300-302.

altınla gölgelendirerek sulu veya tarama şeklinde
uygulanmıştır. Bu yüzyılda birbirinden değerli birçok
eser ortaya çıkmıştır.
XVI. yüzyılın önemli sanatkârlarından biri olan Şahkulu, saz üslubuyla ve öğrencisi Nakkaş Karamemi adı ile

İrteş, M. Semih, Muhteşem ‘KARAHİSARİ KUR’AN-I KERİM’İ’
Koltuk Tezhipleri I, Nakkaş Tezyini Sanatlar Yayınları, İstanbul,
2021, s.41-42.
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İlim, ilim için değil;
ilim, amel içindir.

Hocam merhaba sizinle gençlik ve din üzerine

ca bilim ve teknoloji ile sınırlı kalmayıp ekonomi, siyaset,

konușma arzusundayız. Öncelikle, birçok eğitim

hukuk, felsefe, sanat, spor, eğlence, dinî yaşantı vb.

kurumunda, sivil toplum kurulușunda ve gençlik

hayatın bütün noktalarına sıçradı. Değişimin ivmesinin

merkezinde ortaya konulan gençlik ile ilgili çalıșma-

bu kadar hızlı olduğu bir süreçte bugün söylediğiniz bir

lar var. Birtakım kitaplar tavsiye ediliyor, okuma

sözün birkaç yıl sonra hayattan kopuk bir nostaljiye

listeleri paylașılıyor, okuma grupları olușturuluyor.

dönüşmesi işten bile değil. Bu durumda da bana, eski

Ancak buralarda daha çok 70-80-90’lı yıllarda

Türk ﬁlmlerindeki telefon kulübesinden ankesörlü

okuma halkalarında gündemde olan isimleri ve belki

telefonla konuşan kimselerin durumunu hatırlatıyor. Şu

de o günün ideolojilerini yansıtan eserleri görüyoruz.

anda akıllı telefon kullanan gençlik bunları gördüğü

Bu kitaplarla büyüyen gençler üniversiteye gidiyor-

zaman “ne yani o zaman hayat böyle miydi?” demekten

lar ve buralarda bambașka bir dünya ile karșılașı-

kendini alamıyor. Gençler açısından aynı tuhaﬂık, önceki

yorlar. Bu durum da onları bir boșluğun içerisine

kuşakların yeni nesillerle iletişime geçtiği pek çok

sürüklüyor.

durumda tekrar ediyor.

Bu nedenle gençlerimizin, gençlerle ilgili yaklașımla-

Gençlere ilişkin 70-80-90’lı yıllarda üretilen eserlerdeki

rımızın, eğitim programlarımızın yeniden düzenlen-

söylemler gençlerin dış dünya ile irtibatlarının neredey-

mesi gerekir mi?

se hiç olmadığı, gençlerin hayatının okul-mahalle-ev

KİMDİR ?

Soner Duman

Aslen Kastamonu-Taşköprülü olup 1975’te İstanbul’da doğdu.
1993’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. 1998’te
buradan mezun olduktan sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku bilim dalında yüksek
lisansa başladı. 2000 yılında yüksek lisansını, 2007 yılında
doktorasını tamamladı.
2000 – 2011 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak
çeşitli liselerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak
görev yaptı. 2011 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İslam Hukuku bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı.
2014 yılında aynı üniversitede Doçent, 2019 yılında Profesör
oldu. Hâlen aynı üniversitede İslam Hukuku Anabilim Dalı
Başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yine aynı
üniversitenin İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalında
dersler vermektedir.
Alanında çok sayıda kitap, makale, tebliğ ve tercümeleri
bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

değişmesi gerektiği kesin.

üçgeni içerisinde geçtiği bir zaman dilimine hitap

Peki hocam size göre bu hususta ne gibi yenilikler

Hayatın seyri son birkaç on yılda belki de tüm dünya

ediyordu. Oysa internetin hayatımıza girmesi her şeyi

yapılmalı?

tarihinden daha fazla hızlı bir şekilde aktı ve değişti.

değiştirdi, tüm ezberleri bozdu. Artık öbür odada oturan

İnsanlık tarihine ilişkin bilgilerimiz bize tarihte uzun

ve elinde bir akıllı telefon bulunan genç, bedenen ve

Gençlere yönelik bir mesaj vermek isteyen, onlarla

asırlar boyunca hayatın sabit, statik bir çizgide aktığını

ﬁziksel olarak âilesi ile aynı dört duvar arasında olsa bile

sağlıklı iletişim kurmak isteyenlerin öncelikle gençlik

söylüyor. Buna karşılık özellikle Batıda aydınlanma

zihnen dünyanın öbür ucundaki bir POP grubunun

dönemi psikolojisini bilmeleri, sonra da zamane

sonrasında başlayan gelişmeler, bilim ve teknolojideki

rüzgarına kapılabiliyor.

gençliğinin ilgi duyduğu, merak ettiği hususları

atılım tüm dünyayı etkileyecek bir sürece dönüştü. Bilim

araştırmaları gerekir. Gençler neleri, kimleri, niçin

ve teknolojideki değişmeler coğrafî bakımından Batı ile

Bütün bu durumları hesaba kattığımızda gençlere yöne-

seviyor? Neye ilgi duyuyor? Neye karşı ilgisiz? Genç-

sınırlı kalmayarak tüm dünyaya uzandı. Değişim yalnız-

lik yaklaşım tarzlarımızın ve eğitim programlarımızın

ler birbiriyle ve diğer gruplarla nasıl iletişim kuruyor?
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İnsanlar arasında Allah Resûlü dışında “mutlak olarak itaat edilmesi gereken
bir otorite” yoktur.
Nelerden hoşlanıyor, nelerden nefret ediyor? Gençle-

Lokman sûresi üzerinde hassasiyetle durması gerekiyor.

Bu sözün Hz. Ali’ye aidiyeti ile ilgili bazı tartışmalar
bulunmakla birlikte bu tartışmayı bir kenara bıraktığı-

ri bir şeye karşı ilgili hale getirmek için hangi motivasyonlar kullanılabilir? Bütün bu sorulara dair

Âile sonrasında kişinin eğitiminde en önemli kurum

mızda bu söz, mahiyet olarak bakıldığında son derece

kafamızda cevaplar olmadan “gençlere yönelik

kuşkusuz ki okuldur. İslam tarihinin ilk dönemlerinde

doğru bir hususa parmak basıyor. Aslında bu söz, sizin ilk

eğitim programları”, “gençlere dair yazılı/görsel

“medrese” müstakil bir kurum olarak bulunmuyordu.

sorunuzda sorduğunuz meseledeki soruna da işaret

materyal” beklenen etkiyi oluşturamaz.

Ancak daha Allah Resûlü (s.a.v.) zamanında Mescid-i

ediyor. Bizler yeni nesilleri eğitirken kendi çocukluğumuz

Nebevî’nin bir bölümü, “ashab-ı suﬀa” adı verilen

ve gençliğimize dönerek kendimiz nasıl yetiştiysek

Hayat bir ırmak gibi sürekli yatak değiştirerek akıyor. O

kimseler için tahsis edilmişti. Bunlar bütün vaktini dini

onların da o şekilde yetişmesini bekliyoruz. Oysa iki

ırmağı sabit ve statik kabul ederek yapacağınız bütün

öğrenmeye ayırmış sahabe topluluğuydu. Sonrasında

kuşak arasında geçen 20-30 yıllık sürede dünya,

planlar boşa çıkacaktır.

eğitim-öğretim için müstakil ve profesyonel kurumlar

neredeyse baştan sona değişti. Dünya insanlarının

olarak medreseler inşa edilmiştir. Günümüzde okullar

kullandığı kavramlar, öncelikler, sorunlar, çözümler hepsi

Gençliğin fıtratını kavrayıp zamanın gençler üzerindeki

insanların eğitiminde aileden sonra en önemli kurumla-

sil baştan yeniden dizayn edildi. Kur’an, ashab-ı kehf’in

etkisini keşfettikten sonra bizim sabit ve değişmez

rı teşkil ediyor. Burada gençlerin dinî ve ahlakî bakım-

309 yıl uyutulduğunu, uyandıklarında dünyayı değişmiş

doğrularımızın bu fıtrata ve bu zaman dilimindeki

dan sağlıklı bir şekilde yetişmesinde okulların, öğretmen-

bulduklarını belirtiyor. Şimdi, dünyayı değişmiş halde

şartlarla yoğrulan gençliğe nasıl aksettirilebileceği

lerin çok büyük önemi vardır. Sözleri ve yaşamı birbiriyle

bulmak için bu kadar uyumaya gerek yok, akşamdan

üzerinde kafa yormamız gerekir. Allah Resûlü’nün

uyumlu, ahlaken gençlere güzel örnek olan bir öğretmen,

sabaha dünyada değişiklikler oluyor. Bir pandemi süreci,

(s.a.v.) en önemli özelliklerinden birisi de gençlerle çok

bir gencin zihninde ömür boyu yer edecek etkiyi göstere-

bütün dünya insanlarına ezberleri bozdurdu, eğitim,

iyi bir iletişim kurabilmesiydi. Kendisine Mekke döne-

bilir.

sağlık, iş hayatına dair bütün kalıpları değiştirdi. O halde
bizler de gençlerimizi eğitirken geleceği hesaba katarak

minde iman eden sahabîlerin büyük bir çoğunluğu
gençlerden oluşuyor. Onun gençlerle bu derece başarılı

Eğitim ve öğretimde okul dışı sivil toplum kuruluşlarına

eğitmeliyiz. Burada yalnızca gelecekte bizi bekleyen

bir iletişim kurmasının altında yatan sebepleri iyi irdele-

da önemli görevler düşüyor. Her şeyi âile veya okuldan

ihtimalleri hesaba katmak değil geleceğe yön verecek,

memiz gerekiyor.

beklemek doğru olmayabilir. Gençlerin sağlıklı bir

inisiyatiﬁ onların almasını sağlayacak, sadece değişimle-

şekilde sosyalleşmelerini sağlayacak, onlara olumlu

rin nesnesi değil öznesi olmalarını sağlayacak bir yapıya

Eğitim ile ilgili konușmaya bașladığımız zaman

hedeﬂer gösterecek, ahlakî değerlerini hayata yansıt-

onları kavuşturmak gerekiyor. Bu da ezber bilgilerle,

öncelikle kurumlardan bahsediyoruz. İslam inancı-

masını sağlayacak sivil toplum kuruluşlarının olması

kalıp yargılarla değil yeniliği hesaba katan bir yaklaşımla

na göre eğitim nerede bașlar ve nasıl devam eder?

son derece önemlidir.

mümkün olabilir.

İslam inancına göre eğitim âileden başlar ve hayat boyu

Nihayet günümüzde bir de sosyal medya gerçeği var.

Hocam malumunuz üzere bilgiye ulașmanın çok

devam eder. İnsanın ilk öğretmenleri anne ve babaları-

Artık insanların bilgi edinme ve belirli davranış kalıpları

kolay olduğu bir dönemde yașıyoruz. Böyle bir

dır. Eğer onlar çocuk eğitimi ve çocuğa dinî, ahlakî

geliştirmesinde aile, okul ve sivil toplumun da ötesinde

dönemde gençlerin elde ettikleri bilgiyi sentez ve

değerleri kazandırma noktasında donanımlı iseler,

en büyük etkiye sosyal medya sahip. Bunun için sosyal

analiz etme kabiliyetlerinin geliștirilmesi için neler

sözleri ve yaşamları arasında uyum varsa çocuk bu

medya ortamlarının da buna uygun dizayn edilmesi son

yapılabilir?

eğitimden olumlu anlamda etkilenir. Allah Resûlü

derece önemli.
Günümüzde internet teknolojisi bilgiye ulaşmanın

(s.a.v.) her çocuğun fıtrat üzere doğduğunu, ancak daha
sonra anne ve babasının bu fıtrata müdahale ederek

Hz. Ali'ye atfedilen “çocuklarınızı yașadığınız

yöntemini ve seyrini tamamen değiştirdi. Eskiden,

onu İslam dışında inançlara kaydırdığını belirtiyor.

döneme göre değil, onların yașayacakları döneme

otoritesi teslim edilmiş şahıslar, kurumlar, kitaplar insan-

Kur’an, Lokman sûresinde bir babanın çocuğuna hangi

göre hazırlayın” șeklinde bir söz var, bu sözün

ların eğitim ve öğretiminde başrolde oynarken şimdi

değerleri, hangi sırayla ve üslupla öğreteceğini mükem-

hikmeti nedir, çocuk yetiștirmede bizlere neleri

internet bu etkiyi yapıyor. Ancak internet dediğimiz

mel bir şekilde ortaya koyuyor. Her ana-babanın

tavsiye etmektedir?

dünya dezenformasyon ve manipülasyonun en çok
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görüldüğü ortamların da başında geliyor. İnsanları belirli

a) Gençlere yönelik kullanılacak dil ve üslup: Gençlerle

sosyal medya doğru ile yanlışın iç içe olduğu bir

bir düşünceye ikna etmek, yöneltmek, belirli bir davra-

itham edici, suçlayıcı, yargılayıcı, mukayese edici, alay

mecra olduğu için onları din konusunda sağlıksız bir

nış kalıbını onlara normal gösterebilmek internet tekno-

edici, hakaret edici bir dille konuşmak kesinlikle ters

bilgilenmeden korumak amacıyla alanın uzmanla-

lojisi sayesinde çok kolay hale geliyor ve bunlardan en

etkide bulunur. Onun için “anlamaya çalışan”, “değer

rının yazdığı kitaplar, videolarla buluşturmak gere-

çok da gençler etkileniyor. Dünyanın öbür ucunda

veren”, “olumlu yönlerini öne çıkaran”, “takdir eden” bir

kir.

ortaya çıkan bir pop grubu, sadece müzikleriyle değil

dil kullanmak gerekir.
e) Öğüt vermek değil örnek / rol-model olmak: Gençle-

yaşam tarzlarıyla, kılık-kıyafetleriyle dünyayı kasıp
kavurabiliyor. Onun için günümüzde gençlere bilgi

b) Beden dili: Asık surat, sert ses tonu, katı kalpli yakla-

rin sigara içmesini, kötü huylar edinmesini istemiyorsan

vermekten ziyade ortada olan bilgiyi nasıl analiz

şım gençlerde ters teper. Kur’an, Hz. Peygamber

önce sen bunlardan uzak dur. Gençlerin kitap okumasını,

edeceklerini, doğru ile yanlışı nasıl ayırt edebileceklerini

hakkında şöyle buyuruyor:“O vakit Allah'tan bir rahmet

camiye gitmesini, iyi arkadaşlar edinmesini istiyorsan

kavrayabilecekleri bilinç vermek daha önemli. Bilinç

ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı

öncelikle sen böyle ol.

sağlam olduktan sonra bilgi edinmek bir şekilde kolayca

yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp gider-

gerçekleştirilebilir. Ancak neyi, niçin, nasıl öğreneceğini

lerdi.” (Âl-i İmran, 159) Gençler, kendi aileleri ve öğret-

f) Gençlerle birlikte faaliyetler yapmak: Birlikte kitap

bilmeyen, kendisine empoze edilen bilgi ve davranış

menleri içinde negatif enerji yayan kimselerden uzak

okumak ve değerlendirmek, ﬁlm seyretmek, tabiatı

kalıplarını temyiz edemeyen, değer yargılarını oturtma-

dururlar. Kendi gençlik dönemlerinizi hatırlayın. Dayakçı

gezmek. Allah Resûlü (s.a.v.) çoğu genç olan ashabı ile

dığı için iç dünyasında bir terazi oluşturup iyi ve güzelin

hoca, sıfırcı hoca, otoriter ana-baba tipi itici gelir.

güreş, at yarışı yapmış, onların bayram günü meşru bir
şekilde eğlenmelerine, Habeşlilerin mescitte oyun

ne olduğuna karar veremeyen bir kimse internetin boca
ettiği bilgi yığını karşısında çaresiz kalacaktır. Gençleri

c) Gençleri dinlemek: Gençleri dinlemek çok önemlidir.

eğitmenin peşinde olanlar gençlere basma kalıp bilgiler

Gençlere anlatmaktan çok onları dinlemek, buyurgan bir

öğretme yerine onlara şuur kazandırmanın gayreti

dilden çok ufak müdahalelerle yol göstermek önemlidir.

g) Gençleri sanal dünyadan reel dünyaya çekmek:

içinde olmalılar.

Gençler kendilerini yakınlarına anlatamadığında içini

Hayatın gerçekliğini öğretmek için onları zaman zaman

dökecek başka çevre arayışlarına girerler.

kabristana, hastaneye, yetimhaneye, darülacezeye
götürmek.

İslami açıdan gençlerle sağlıklı bir ilișki ve iletișim
kurulabilmesinin yöntemleri nelerdir?

oynamalarına izin vermiştir.

d) Gençlerin sorularına akla ve gönle hitap edecek
derecede etkileyici cevaplar vermek veya bu cevapla-

h) Gençlerin ﬁkrini sormak, danışmak: Allah Resûlü

Yukarıda her şeyden önce gençlerin psikolojisini bilme-

rı veren kimse ya da kitaplarla buluşturmak. Gençler

gençlere daima ﬁkirlerini sormuştur. Hatta Uhud

mizin önemli olduğundan söz etmiştim. Bunun dışında

her şeyi merak eder, sorgular. Özellikle dine ilişkin

savaşında Bedir’e katılmayan genç sahabîlerin isteği

şu hususlara dikkat edilmelidir:

konularda temel bazı soruları olur. Günümüzde

üzerine şehir dışında savaşma kararı almıştır.

Bir kimsenin
sözünü güzel kılan
şey, söyledikleriyle yaptıklarının
uyumlu olmasıdır.
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i) Gençlere görev ve sorumluluk vermek: Bunu yapar-

konulan yanlış örnekleri benimseyebiliyorlar. Üzüm

ken gençlerin kabiliyetlerini, güçlerini, fırsat ve imkânla-

üzüme baka baka kararıyor.

söylemde bir yenilik olmalı.
Aynı şeyi mealler için de söylemek gerekir. Çünkü meal

rı dikkate almak gerekir. Onlara güçlerinin yetmeyecekleri sorumlulukları verip kendilerinde hayal kırıklığı,

İslam’ı doğru anlatmak gibi bir derdimiz bulunmak-

yazarları, Kur’an’dan anladıklarını kendi dönemlerindeki

beceriksizlik hissi oluşturmamak gerekir. Diğer yandan

ta ve sıkça bu mesele üzerinden “nasıl” sorusu

dil uyarınca tercüme etmeye teşebbüs etmişlerdir. Dil

hiçbir sorumluluk vermemek onları ya rahatlığa ya da

sorulmakta. Temsil, tebliğden daha etkili ise neden

ise sürekli yatak değiştiren bir nehir gibi değişmektedir.

kendilerine güvenilmediği düşüncesine sevk eder.

temel gayemiz İslam’ı doğru anlatmak üzerine

Bundan otuz kırk yıl önceki dil ile şu andaki dil aynı değil.

kuruluyor?

Öyle ise günün dilini yakalayan, gençlerin okuduklarında kafalarında “ne demek istedi?” şeklinde soru işareti

Fıtrat itibari ile insanoğlunun örnek alma ihtiyacı

bırakmayan bir üslup kullanmak gerekir.

bulunmakta, bu nedenle de gençler kendilerine

Biz, karşımızdaki üzerinde etkili olmayı hep bir şeyi

çeșitli rol modeller seçmektedir. Size göre gençlerin

ispat etme üzerinden kurguluyoruz. “Biz iyi anlatabilir-

rol model eksikliği var mı? İslam tarihinin doğru

sek, karşı tarafın bütün sorularına cevap verebilirsek

Tefsirler de böyledir. Çünkü tefsir, müfessirin kendi

örneklerini günümüze tașımada ne derece bașarılıyız?

onlar üzerinde etki oluşturabiliriz” diye düşünüyoruz.

zamanındaki bilgiler uyarınca Kur’an’a dair getirdiği

Elbette İslam’ı doğru anlatmak önemlidir. Üstelik günü-

yorumlardan ibarettir. Bu bilgiler değiştikçe yorumların

Aslında hepimizin rol model eksikliği var. Ancak bu

müzdeki gibi bilgi kirliliğinin artık dijital ağlar aracılığıyla

değişmesi de kaçınılmazdır.

eksiklik kuşkusuz en çok gençleri etkiliyor. Kur’an’ın

özel olarak servis edildiği bir çağda bu daha da önem

yaklaşık üçte birini geçmiş peygamberlere ait yaşan-

kazanıyor ancak mesele burada ve bununla bitmiyor.

Hocam günümüzde gençlik ve din üzerine konușu-

mışlıkların oluşturması üzerinde hassasiyetle durulması

Bilgiyi eyleme dönüştürmedikçe kuru bilgi etkili olmu-

lan hemen hemen her mecliste bir deizm meselesi

gerekiyor. Kur’an bunları hikâye olsun diye değil, kendi-

yor. Rabbimiz bu konuda şöyle buyuruyor: “Allah’a

gündeme geliyor veya getiriliyor. Sizce gençler

sinin ortaya koyduğu değerler sistemiyle yoğrulmuş,

çağıran, [inandığı değerlerle] uyumlu işler yapan ve

deizme kayıyor mu yoksa bu söylemler bir manipü-

canlı kanlı, etten kemikten insanlar bulunduğunu,

“Ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü

lasyon veya yönlendirme amacı mı tașıyor?

bunların bu dava uğrunda gayret gösterdiğini ifade

kim vardır?” (Fussilet 33). Dikkat ederseniz bir kimsenin

etmek için zikrediyor.

sözünü güzel kılan şey, sadece ağzından çıkanlar değil,

Ben bunun abartılı bir söylem olduğunu ve bazılarının

aynı zamanda söyledikleriyle yaptıklarının uyumlu

bilinçli olarak bu söylemi gündeme getirdiğini düşünü-

olması.

yorum. Hani “reklamın iyisi kötüsü olmaz” diye bir

Allah Resûlü, ashabına rol model oluyor. Onlara

slogan vardır ya işte öyle. Bir şey ne kadar çok tekrarla-

Kur’an’ın hayata geçmiş örneği olarak yol gösteriyor.
Onun terbiyesinde yetişen topluluk “değerli arkadaşlar

Düne ait tecrübelerle bugünün pratiğini kurmak

nırsa o kadar zihinlere yerleşir. Böylece deizmin ve

(ashab-ı kiram)” olarak sonraki nesillere rol model

mümkün müdür? Gençlere yönelik olarak ilmihal-

ateizmin gençler arasında merak edilmesini, araştırıl-

oluyor.

tefsir veya meal kitaplarının hazırlanması gerekir

masını ve sanki çok yaygın bir durummuş gibi kanıksan-

mi? Bu hususta ölçü ne olmalıdır?

masını isteyen bir kesim var.

âlimler, Allah davasının savunulması için canını veren

Düne ait tecrübeler, bugünkü soru ve sorunlarımıza

Şurası bir gerçek ki gençlik dönemi insanların yaygın

şehitlerimiz, insanların ruhlarını terbiye eden Allah

“doğrudan” cevap vermez ama bugünkü cevapları

kabulleri sorgulamaya başladığı, daha zor ikna olduğu

dostları hep toplumların önünde rol model olarak yol

oluşturmamızda bizim için “yardımcı malzeme” teşkil

bir dönemdir. Bu, tarihin her döneminde böyleydi.

gösterici oldular.

eder. Elbette günümüz insanına hitap eden ilmihal-me-

Aristo’nun kendi döneminde gençlerden şikâyet ettiği

al-tefsir kitaplarının hazırlanması gerekir. “İlmihal”

ile ilgili aktarımlar mevcut. Günümüzde bu sorgulama

Seküler hayat tarzının baskın bir etkiye sahip olduğu,

kelimesi adı üzerinde “kişinin haline ilişkin bilgi” demek-

süreci eskiye nazaran daha çok artmış durumda, bu,

bireyselliğin, bencilliğin hâkim olduğu, tüm dünyanın

tir. Geçmiş âlimler, kendi hallerine ilişkin bilgileri bu

tüm dünyadaki inançlar için böyle. Bunda şaşılacak bir

küçük bir köye dönüşüp internet üzerinden insanlığa

kitaplarda ele aldılar. Ama bizim hâlimiz ile onların hâli

durum yok. Elbette bu duruma uygun yeni bir yaklaşım

yeni rol modeller sunulduğu bir dönemde kendi öz

aynı değil. Klasik bir ilmihal kitabında bugünün insanına

tarzı geliştirmek gerekir ancak ortada lanse edildiği gibi

değerlerimize bağlı rol modellerimiz ya mevcut olmadı-

doğrudan hitap etmeyen pek çok konu bulunuyor.

bir akım yok. Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye çapın-

ğından ya da yeteri kadar görünür olmadığından

Bugüne ilişkin pek çok mesele ise yer almıyor. Mesele

da yaptırdığı araştırmalarda gençliğin yüzde iki veya

gençlerimiz bizim değerlerimizle ilgisi olmayan rol

bazında yeni konulara temas edilmesi gerektiği gibi

üçlük kesimi dışında inançla ilgili herhangi bir problemi-

modeller edindiler. Tabiat boşluk kabul etmiyor. Siz

çağın değişen bilgilerine göre söylemi de yenilememiz

nin olmadığı açık bir biçimde görülüyor.

insanların önüne doğru örnekler koyamadığınızda

gerekebilir. Burada asıl mesajda bir yenilenme yok,

onların tamamı değilse bile bir kısmı kendi önlerine

onun sunuş tarzında, üslupta, örneklendirmede ve

Tarih boyunca tüm insanlığın yararı için gayret gösteren

Günümüzde en çok istenen șey belki de düșünen ve
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sorgulayan bir gençlik. Düșünen ve sorgulayan bir

dindeki “vahiy” gibi akıl üstü gerçeklik kaynaklarını

Her şeyden önce bir Müslümanın iman ve ibadetler

nesil arzusu var ancak bunun sınırı ne olmalıdır?

reddetmek, ya da dini sanki bir insan ürünü ideoloji, bir

konusunda temel bilgileri edinmesi gerekir. Bu açıdan

Dinde sorgulamanın sınırı nedir? Aklı șeytanlaștır-

matematik formül gibi görmeye çalışmak doğru bir

ilmihal kitapları son derece önemlidir. Bu konuda Diyanet

mamak veya ilahlaștırmamak için ölçü ne olmalı-

yaklaşım olmaz.

İşleri Başkanlığının ve İSAM’ın ilmihalini öneririm.

Dini yașama noktasında bir otoriteyi kabul etme

İslamî ilimlerin temelini “fıkıh usulü” ilmi oluşturur.

Sormak ve sorgulamak Allah’ın insana bir nimetidir.

eğilimi var. Bu doğru bir yaklașım mıdır ve burada-

Usul ilmi tam olarak zihinlerde yerleşmeden dine

Eğer bu nimet olmazsa insan kendisine sunulan

ki ölçü ne olmalıdır?

ilişkin öğrenilen bilgilerin sağlıklı bir temele oturması

dır?

bilgilere, hazır bulduğu toplumsal kabullere körü

mümkün olmaz.

körüne uyar. Hz. İbrahim, gök cisimlerine ve putlara

Dini öğrenmek kendiliğinden olan bir süreç değildir.

tapan bir toplumda dünyaya geldiği halde Allah’ın

Bu noktada bize dini öğretecek, yetkin âlimler tarafın-

Allah Resûlü’nün siyerini birkaç farklı kaynaktan

inayeti ve sorgulama niteliği ile hakikatleri bildi, buldu

dan yazılmış eserlere ve yaşantısıyla örnek olacak

okuyarak onun hayatını bir bütün olarak bilmek son

ve bulunabileceğini gösterdi.

âlimlere ihtiyacımız vardır. Bir insanın dini öğrenirken

derece önemlidir. Bu konuda Muhammed Hamidul-

alanın uzmanlarının yönlendirmelerine kulak tıkaması,

lah’ın “İslam Peygamberi” adlı eserini öneririm.

Ancak bu sorgulamayı yaparken insan, aklın bir sınırı

kendi kafasına göre bir yol çizmeye çalışması onu

Bir başka önemli husus ise Kur’an’ı, anlaşılabilir bir

olduğunu, her şeyin mahiyetini en ince noktalarına

yanlış noktalara götürür. Bununla birlikte herhangi bir

tefsirden okuyarak onun temel mesajını kavramaya

kadar kavrayamayacağını da kabul ve itiraf etmek

eser ya da âlimi “mutlak doğru”, “hakikatin temsilcisi”

çalışmaktır.

durumundadır. Hele din gibi metaﬁzik konuların söz

gibi görmek kesinlikle doğru değildir. Şunu bilmek

konusu olduğu, gayba imanın esas olduğu bir sistem-

gerekir ki Kur’an-ı Kerim dışında “hatasız bir kitap”

Allah Resûlü'nün hayatımıza yön veren açıklamaları

de insanın her şeyi aklen çözmeyi beklemesi imanın

yoktur. İnsanlar arasında Allah Resûlü dışında “mutlak

için onun hadisleri okunmalıdır. Bu konuda ‘‘Riyazüs-

tabiatını kavrayamamaktan ileri gelir. Şu bir gerçek ki

olarak itaat edilmesi gereken bir otorite” yoktur.

salihîn’’ adlı eseri ve Diyanet İşleri Başkanlığının

dinde “akıl üstü” bir gerçeklik alanı vardır. Aklın mahi-

İnsanların sözleri ve görüşleri akıl ve nakil süzgecinden

“Hadislerle İslam” adlı eserini öneririm.

yetini, mânâsını, sebep ve hikmetlerini kavrayamadığı

geçirilerek değerlendirilir. İmam Mâlik’in bu noktada

bazı hususlar olabilir. Buna karşılık dinde “akıl dışı”

güzel bir sözü var. O, Hz. Peygamber’in kabrini göste-

İslamî ilimler, sahibi olmayan bir deniz gibidir. Hiçbir

hiçbir husus yoktur.

rerek “şu kabirde yatan dışında herkesin görüşü alına-

zaman “artık öğrenilebilecek her şeyi öğrendim”

bilir de reddedilebilir de” demiştir.

diyemeyiz. Onun için sürekli ilimle iç içe olmayız.

yanlış bir tavırsa “aklıma uymayan hiçbir şeyi kabul

Hocam son olarak sizden bir de tavsiye isteyelim…

Son olarak şunu bilmeliyiz ki “ilim ilim için değil, ilim

etmem” gibi bir yaklaşımla kendi aklını tek ölçü olarak

İslami ilimlerle ilgilenen öğrencilere tavsiyeleriniz

amel içindir.” Yani öğrendiğimiz bilgileri hayatımıza

kabul etmek de o derece yanlıştır.

nelerdir?

yansıtmadığımız sürece bu bilgiler bir işimize yarama-

Dinî konularda aklı kullanmayı kötü görmek ne kadar

yacaktır.
İnsan, kendisine verilen akıl nimeti sayesinde diğer

İslamî ilimlere ilgilenenlerin ilk olarak “İslam’a ilişkin

varlıklardan üstün olmuştur ancak akıl herkeste eşit

doğru bir bilgilenme nasıl olur?” sorusuna bir cevap

olmadığı gibi aklın düzgün kullanımını engelleyen iç ve

bulmaları gerekir. Bu konuda alanın uzmanı hocalarla

dış pek çok unsur bulunmaktadır. Hal böyle iken

istişare edilerek bir okuma listesi oluşturulabilir.

Vakit ayırdığınız için çok teșekkür ederiz hocam.
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Teoman Duralı Hocamızın
Vefatıyla Düşünce Dünyamız
Öksüz Kaldı!

Felsefe çevreleri, ne gericiliğini, ne de yobazlığını

şeye tepeden bakarak yaşayabilirdi ama o böyle

büyük felsefecimiz Teoman Duralı Hocamızın vefatıyla

bıraktılar Teoman Hoca’nın!

yapmadı: Türkiye’nin en kaliteli felsefe dergilerinden

sarsıldık. Acımız gerçekten büyük.

İnanılır gibi değil ama gerçek bu!

birini, belki de birincisini, Kutadgu Bilig’i çıkarmasına

Hocayı elbette yalnız bırakmadık.

rağmen yüreği yangın yerine dönmüş biriydi. Sürekli

Çokça yazı yazdım, teorik vaatleri olan yazılar.

olarak İHH programlarına katılır, Osman Atalay karde-

Üstad Sezai Karakoç’un ardından yaşayan en

Türkiye iki güzide çınarını, değerini kaybetti.

şimle neﬁs seyahatlere çıkardı.

Semamızdan iki yıldız kaydı.
Teoman Hoca, elbette çok müteşekkirdi o yazılar için,
Dünyamızın ne kadar kararacağını, Sezai Karakoç’un

çok mutluydu.

Teoman Hoca, üçümüz açılalım okyanuslara” demişti.

ve Teoman Hoca’nın yokluğunu iliklerimize kadar
hissettiğimiz zaman idrak etmeye başlayacağız.

Osman Atalay, “Hocam, pandemi bitince, sen, ben,

Teoman Hoca’nın ﬁkirlerinin Türkiye’de tanınmasında

Bunu Teoman Hoca’ya da iletmişti. Teoman Hoca

da hasbelkader çok gayretimiz oldu. TV5’i kurduğu- “harika olur, okyanuslara birlikte açılmak için sabırsızlaTeoman Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına,

muzda, Teoman Hocayla sürekli olarak arşivlik

nıyorum” diyordu.

ailesine ve ülkemize başsağlığı diliyorum.

programlar yaptık.

Olmadı.

Teoman Hoca’nın ﬁkirlerini kitlelere iletme görevimizi

Nasip değilmiş, demek ki Teoman Hoca’yla okyanusla-

Hem üstad Sezai Karakoç’un hem de Teoman Duralı

adeta ailecek sürdürdük: TRT2’deki Felsefe Söyleşileri

rın derinliklerine açılmak!

Hocamızın cenazelerinde Mehmet Görmez Hocamız

başlıklı programı da oğlum Burak güzel bir ekiple

gerçekten içi dolu, çok güzel konuşmalar yaptı.

(sevgili Mücahid Kaya ve Ubeydullah’la birlikte)

Çağı Tanımladı, Hikmetin İzini Sürdü…

yapıyordu.

Teoman Hoca, dertli bir düşünürdü. Müslümanların

Mekânı cennet, makamı âlî olsun.

sorunları, dertleri üzerinde derinlemesine kafa yorardı.

Yalnız Bir Düşünürdü
Teoman Hoca’nın vefatı üzerine sosyal medyada,

Nereye davet etsem memnuniyetle ve seve seve

Çağdaş dünyayı onun kadar derinlikli ve anlaşılır bir

Türkiye, beynini kaybetti, düşünce dünyamız öksüz

katılıyordu.

dille analiz eden çok az düşünür vardı.

kaldı, diye yazdım.

Hiçbir davetimi geri çevirmedi.
Çağdaş Küresel Medeniyet diye tarif ettiği modern

Elbette, Teoman Hoca’dan yoksun bir düşünce hayatı

Son olarak, MTO’da (Medeniyet Tasavvuru Okulu’nda)

Batı uygarlığını, Yahudi-İngiliz Medeniyeti olarak tarif

hem öksüz kalacak hem de bodurlaşacaktır.

uzun soluklu bir Medeniyet Felsefesi seminerleri

ediyordu. Ve tarihte ilk dindışı uygarlığın modern Batı

Fakat düşünce dünyamız zaten hem öksüz hem de

planlamıştık.

uygarlığı olduğunu söylüyordu.

Dahası, Teoman Hoca, felsefe hayatımızda tek başınay-

Hastalığının iyileşmesini bekliyorduk. Hatta durumu

Tipik bir felsefeciydi. Felsefe yapan, felsefeyi tıpkı

dı, yapayalnızdı, çok garipti.

iyiye gidiyordu. Tam başlayacaktık ki, tümör çıktı ve

Meşşailer gibi ayakta, yürüyerek yapan bir düşünürdü.

Teoman Hoca vefat etti, beklenmedik bir şekilde.

Yaptığı şey, felsefeyi aşıyordu. Felsefeyi ilahî olan’la

Takdir-i ilâhî böyleymiş.

buluşturuyor, hikmetin izini sürüyordu. Yaptığı felsefe

yeterince bodurdu.

Garipti diyorum, her fırsatta medya saldırısına maruz

nazarî hikmetti; tevazusu, garipliği, dervişliği ise amelî

kalıyordu. Yoz medyanın ve sığ, ezberci, celladına âşık
felsefe akademyasının.

Allah (cc) Teoman Hocamıza rahmetiyle muamele

Bunların en şiddetlilerinden biri, “bizim eğitim sistemi-

eylesin.

hikmet.
Biz ondan razıyız. Rabbim de ondan razı olsun ve dâr-ı

miz medresede köklenmiştir, eğitim sistemimizin
merkezinde medrese vardır,” dediği için linç edilmesiy-

Okyanuslara Açılacaktık...

bekâda manevî makamı yüksek olsun.

di felsefe çevrelerinde.

Teoman Hoca, ﬁldişi kulesine çekilerek oradan her

Vesselâm.
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Yiğitliğin Kitabını O Yazdı

ÖMER MUHTAR
“Cellatlarımdan daha uzun yaşayacağım.”

Her Gün Savaş Her Gün Ölüm

Libya’da doğar. Yıl 1862. Libya’nın bağımsızlık

bulunur. Çeşitli heyetlere de başkanlık yapar. Liderlik

mücadelesinin sembol isimlerinden biri olacak olan bu

vasfı ve vakur duruşu ile etrafındakileri her zaman

kişi, Libya’nın en büyük Arap kabilelerinden biri sayılan

etkilemiştir. 1911’de Osmanlı’nın içinde bulunduğu zor

Ömer Muhtar’ın emrindeki güçler ile İtalyan kuvvetleri

Menife’ye mensup Gays ailesindendir. Babası Muhtar

durumu fırsat bilen Avrupalı devletler dört bir taraftan

arasında uzun yıllar çatışmalar devam eder. Traslupgarb

bin Ömer. Annesi Ayşe bint Muharib. İlk eğitimini

işgal için fırsat kollarlar. İtalyanların gözü uzun süredir

Osmanlı’nın kaybettiği topraklar arasındadır ancak

babasından alır. Babası kabilenin önde gelenlerindendir.

Libya üzerindedir, çünkü Libya’nın zengin yeraltı kaynak-

içeride dreniş uzun süre devam eder. 1923 ile 1932 arasın-

Başka kabileler arasındaki savaşları önlemeye çalışan

larına sahip olduğu bilinmektedir. 27 Eylül 1911’de

da gerilla savaşları ile her yıl elliden fazla muharebe, iki

bir arabulucudur aynı zamanda, 1878’de Hac için gittiği

Devlet-i Aliyye’ye ultimatom vererek Trablusgarb’a

yüzden fazla küçük ölçekli çatışma olur. Muhtar’ın

Hicaz’da vefat edecektir.

çıkarma yaparlar. Senusi liderliğindeki halk direnişi uzun

karizmatik liderliği kabileleri dirençli tutar. Çoban

süre işgalcileri püskürtmeyi başarır. Ömer Muhtar bu

kılığına girerek İtalyanların arasında dolaşır ve savaş

16 yaşında babasız kalan Ömer, eğitim hayatının

direniş sürecinde farklı bölgelere ziyaretler yaparak

stratejilerini öğrenmeye çalışır. İtalyanların üstün silah

devamı için Câğbub İslami İlimler Akademisi’ne gider. 8

halkı direnişe çağırır ve örgütlenmeyi sağlar.

gücü ve Avrupa desteği varken, Libya’daki yiğitlerin
sadece azmi vardır.

yıl orada eğitim alır. Bu okul Muhammed b. Ali es-Senusi’ye bağlı merkez dergahın bünyesindeki medreseler-

Kısa süre sonra direniş hareketinin lideri konumuna

dendir. Bu medreseler Seleﬁ ekolün Afrika koşullarına

gelen Ömer Muhtar, emrindeki kabileleri 100 ile 300

Yakın arkadaşlarından Mahmud el-Cehmî onun

uyarlanmış versiyonudur. Senusi ekolü daha sonra

arasında silahlı atlı ya da yaya olarak küçük gruplar

hakkında şöyle der: “Uzun yıllar onunla beraber cihat

Libya’da belirleyici bir pozisyon alacaktır.

halinde organize eder. Bu güçler bir anlamda vur kaç

ettik. Aynı sofrada yemek yedik, aynı çadırda uyuduk.

timleridir. Gerilla savaşı yürütürler. Çok hızlı ve seri

Hiçbir zaman bütün geceyi uyuyarak geçirdiğini

hareket kabiliyetleri ile İtalyan askeri kollarına, nakliye

görmedim. İki veya üç saat uyur, sonra kalkar, abdest

araçlarına, karakollara baskınlar yapıp ortadan kaybolur-

alır, namaz kılardı. Uzun müddet Kur’an okurdu. O

lar. Topladıkları ganimetler ile de sürekli güçlenirler.

takva timsaliydi.”

Erken Yaşlarda Liderlik
Henüz 20’li yaşlarında iken Mısır’a resmi ziyaretlerde
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Başka bir silah arkadaşı olan Tayyip El-Eşbeb ise şunları

verecek üstün bir zekaya sahipti. Aynı zamanda ileri

daha sonra idam edilerek vefat eder. Allat rahmet

söyler: “Ömer Muhtar’ı çok iyi tanıyorum. Onunla aynı

seviyede ilmi ve dini kültüre sahipti.”

eylesin kendisine. Vefatının üzerinden neredeyse bir asır

çadırda çok uyudum. Allah rahmet etsin, ondan pek çok

geçmesine rağmen halen Müslüman coğrafyada sevgi

şey öğrendim. O namaz kılar ve Kur’an okurdu. Savaş

Müslüman dünyada iki ﬁlmin yeri ayrıdır. Biri Çağrı

günlerinin aşırı yorgunluğuna ve yine kış gecelerinin

diğeri ise Çöl Arslanı Ömer Muhtar. İki ﬁlm de Libya’yı

soğuğuna rağmen gece namazını ve Kur’an okuyuşunu

uzun yıllar yöneten ve ibretlik bir sonla aramızdan

Son söz Ömer Muhtar’ın olsun: “Biz asla teslim olmayız.

asla terk etmezdi. O zorlu gecelerde bizi de uyandırır ve

ayrılan Muammer Kaddaﬁ’nin desteği ile yapılmıştır.

Ya kazanırız, ya ölürüz. Bizden sonraki nesillerle de

namaz kılmamızı sağlardı.”

1980 yapımı Çöl Arslanı Ömer Muhtar, izlediğimizde

savaşacaksınız. Bana gelince, ben cellatlarımdan daha

hâlâ tüylerimizi diken diken eden bir ﬁlmdir. Ömer

uzun yaşayacağım.”

İleri Seviyede İlmi ve Dini Kültür

Muhtar’ı canlandıran Antony Quinn aynı zamanda Çağrı
ﬁlminde Efendimiz (sav)’in amcası Hamza’yı canlandı-

Bazen birini yakından tanımak için düşmanlarının

ran kişidir. İlginçtir, Ömer Muhtar’ın bağlı olduğu Senusi

sözlerine de kulak vermek gerekir. İtalyan General

hareketini bitiren de Kaddaﬁ’dir.

Graizani şöyle tasvir eder: “Ömer Muhtar, inanç ve
akidesine son derece bağlı bir adamdı. İnancına

11 Eylül 1931’de arkadaşları ile birlikte sahabeden Seyyid

saldırmaya kalkışan kim olursa, ona büyük bir heyecan

Raﬁ’in kabrini ziyarete gittiklerinde İtalyan güçleri

ve azimle karşı koyardı. O karşısındakine anında cevap

tarafından çembere alınırlar. İtalyanlara esir düşer ve

ve muhabbetle anılmaktadır.
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Beşerin
Üst-Anlatı
Kuramayışı:

Müphemlik
Dictionaries, 17 Kasım 2021 tarihinde erişilmiştir). Buna

ulaştıran bir araçtır ama bunun yanında en sınırlısıdır da.

nizm tartışmaları patlak vermeden birkaç on yıl önce

mukabil ‘ambiguity’ de birden fazla anlama sahip olma

Modern dönemde bu olgunun yalnızca en kesin bilgiye

gündeme gelmiş, postmodernizmin de sıklıkla başvur-

durumu olarak tanımlanmıştır (Oxford Learner's Dictio-

ulaştırması kısmı esas alınmış ve böylelikle de bundan

duğu bir kavram haline gelmiştir. Her ne kadar noksan

nary, 17 Kasım 2021 tarihinde erişilmiştir). Türkçe

sonra akıl sayesinde hep en kesin, başka bir deyişle en

bir karşılık olsa da günümüz Türkçesine ‘belirsizlik’

literatürde henüz tanınmayan bir kavram olduğundan

doğru bilgiye ulaşılacağı zannedilmişti. En kesin bilgiye

olarak çevrilebilecek müphemlik kavramı, temelde bir

olsa gerek bu iki kelimeyi ayırma anlamında bir karşılık

ulaşmak en güvenilir hatta en güvenli bilgiye ulaşmak

ifadenin tek bir tanımının olmaması anlamında kullanıl-

üretilememiştir. Durum her ne olursa olsun her ikisine

anlamına da geliyordu. Çünkü bir bilgiye akıl yoluyla

maktadır.

de müphemlik demeye devam edelim.

ulaşıldığında ona tek bir tanım atfetme imkânı doğar.

Müphemlik kavramı, sosyal bilimlerde postmoder-

Bir şeyle ilgili sunulan tanım tek ve sınırları belli olduğunBu konuda müphemlik kavramının İngilizce’deki

Müphemlik kavramının tarihine bakıldığında, yukarıda

da, yani ne olduğu eveleyip gevelemeden söylendiğin-

‘ambiguity’ veya ‘ambivalence’ kelimelerininin çevirisi

da bahsedildiği gibi kimilerinin postmodern olarak

de, ortada bir belirsizlik (müphemlik) kalmayacağı için

olarak kullanıldığı görülmektedir. Esasında ambiguity

adlandırdığı dönemde ortaya çıkmış gibi görülmektedir.

tedirginlik ortadan kalkar ve bunun da güvenlik yarattı-

ve ambivalence birbirlerine yakın anlamlar taşısa da

Ancak bilinen en eski çalışmalardan biri olan William

ğına dair bir sanrı uyanır.

kullanım alanları itibariyle farklılık barındırmaktadırlar.

Empson’un (1949) ‘‘Seven Types of Ambiguity’’ (Müp-

Örneğin, Zygmunt Bauman’ın ‘Modernity and Ambiva-

hemliğin Yedi Türü) eserinde de görüleceği gibi

Akılla elde edilen kesinlik ne kadar güvenli? Akıl, insanlık

lence’ eseri Türkçeye ‘Modernlik ve Müphemlik’ şeklinde

müphemlik edebiyatla, daha özelde ise dille içkin bir

için büyük bir nimet olmasına rağmen mutlak hakikat

çevrilmişken, Thomas Bauer’in ‘Die Kultur der Ambigu-

kavramdır. Edebi bir metin okunurken bilindiği gibi tek

kaynağı olarak görüldüğünde beraberinde sorunlar da

ität: Eine andere Geschichte des Islam’ (Müphemlik

anlamdan ziyade çeşitli anlamlar çıkarılabilmekte, buna

getirmiştir. İnsan istediği kadar akla başvursun, akılla

Kültürü: İslam’ın Bir Başka Tarihi) kitabında Almanca

da müphemlik denilmektedir (Empson, 1949, s. 1).

varacağı nokta hiçbir zaman değerlerden bağımsız

olarak yazılmış ‘ambiguität’ kelimesi, İngilizce’deki

Levine ise bizim dilin geri planda bırakılması şeklinde

olmayacaktır. Bu anlamıyla metaﬁzik bir temelden yoksun

‘ambiguity’ kelimesine denktir ve Türkçeye de yine

ifade edebileceğimiz Batı’daki birtakım ﬁkirsel gelişme-

aklın bizi ulaştıracağı yer hiç de öyle modernitenin büyük

Müphemlik diye çevrilmiştir.

lerin müphemlikten kopuşa yol açtığını belirtmektedir

vaatlerini yerine getirecek bir yer olmayacaktır.

(1985, s. 2).
Tam da bu noktada Bauman (2014) modern ulus-devlet-

‘Ambivalence’ psikolojide iki zıt duygunun bir arada var
olması anlamında kullanılmaktadır (Oxford Learner's

Akıl, bütün bilgi formları arasından en kesin bilgiye

lerin akıl yoluyla nasıl bir faciaya yol açtıklarını ifşa
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ediyor. Akıl sayesine kesin bilgiye ulaşabilmeyi keşfet-

Günümüz alimleri İslam dininin en büyük alimlerinin

Bu haliyle müphemlik, günümüzdeki kullanımıyla

miş modernitenin ulus-devletleri, bu doğrultuda kendi

yaşadığı dönemde yaşasalar bugün muhtemelen yedi

geçmişteki kullanımı arasında bir benzerlik ihtiva etmek-

bünyelerinde barındırdığı farklılıkları da müphem olarak

farklı okuma tipi yerine yedi farklı kitap, dört hak

tedir. Bu, en başta beşerin üst-bir dil kuramamasının

tanımlamış ve müphem olanın güvensiz olduğu sanrısın-

mezhep yerine dört farklı din çıkmıştı. Bunun sebebi de

ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak dikkat

dan yola çıkarak hâkim kültürün müphemlere karşı her

açıktır: Modernite daha kesin bilgiye ulaştığı için

edilmesi gereken husus postmodern dönemdeki kullanı-

türlü müdahalesini meşru kılmıştır.

müphem bilginin daha çok ön plana çıktığı İslam’a

mının moderniteye bir tepki şeklinde ortaya çıktığı iken,

saldırdı, Müslümanlar da müdafaa yerine “bakın aslında

modern öncesi dönemde ise insanın yalnızca haddini

Modernitenin müphemliğe karşı yarattığı tahribat

bizim de sizin gibi keskin sınırlarla tanımlanmış bilgileri-

bilmesinin ifadesi şeklinde olduğudur.

bununla da kalmamıştı. Modern akıl doğası itibariyle

miz var” demeye başladı.

tek bir doğrunun varlığını kabul ettiği için düalist yaklaşıma sahipti. Yukarıda da görüldüğü gibi tek ve kesin bir

Müphemlik bu haliyle karşımıza ve hatırımıza postmo-

tanım kabul edilirken, onun dışında kalanlar reddedil-

dernizm tartışmalarıyla birlikte tekrar çıkmıştır. Hatırı-

mekte hatta ötekileştirilmektedir. Ancak durum

mıza diyorum çünkü müphemlik, postmodernizmin

ötekileştirmenin de ötesine gitmiştir. Bu ötekileştirme

fazlasıyla benimsediği bir kavram olsa da modern

öyle bir ötekileştirmedir ki, ötekini (müphem) olanı da

öncesi görünümlerine rastlamak da fazlasıyla mümkün.

modern (müphem karşıtı) bir hale getirmiştir.

Levine’in (1985, s. 2) de vurguladığı gibi 17. yüzyıldaki
bazı gelişmeler müphemlikten kopuşu zorunlu hale

Thomas Bauer’in Müphemlik Kültürü ve İslam eseri

getirmiştir. Postmodernizm ise dil mefhumunun tekrar

bunun örneğini çok güzel vermektedir. İslam tarihi

gün yüzüne çıkmasıyla birlikte müphemlik kavramına

boyunca metinin (Kur’an) birden çok anlamının

sarılmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi müphemlik

bulunması zenginlik olarak görülmüş ve metnin her

esasında beşerin dilden, sanat, zanaattan kopup

devirde yeni anlamlarının keşfedilmesi de Allah’ın hikme-

tekniğe doğru ilerlemesiyle geride kalmıştır. Geride

tinin sonsuzluğu olarak görülmüştür (2019, s. 177).

kalmıştır çünkü sanat, çeşitli yorumları zenginlik olarak

Bununla birlikte Kur’an-ı Kerim’in yedi farklı okuma

görüp haddini bilme şuurunu insana aşılarken (poziti-

biçimi olduğu gerçeği de önümüzde durmaktadır. Her

vist) bilim, insanın haddini aşıp üst anlatı kurmaya

şeyi geçtik, dört hak mezhep nasıl ortaya çıktı?

yöneltmiştir.

Kaynakça
1-Bauer, T. (2019). Müphemlik Kültürü ve İslâm Farklı Bir İslâm Tarihi
Okuması. (T. Bora, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
2-Bauman, Z. (2014). Modernlik ve Müphemlik. (İ. Türkmen, Çev.)
İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
3-Empson, W. (1949). Seven Types of Ambiguity A Study of its
Eﬀects in English Verse. Hampshire: New Directions.
4-Levine, D. N. (1985). The Flight From Ambiguity Essays in Social
and Cultural Theory. Chicago and London: The University of Chicago
Press.
5-Oxford Learner's Dictionaries. (tarih yok). Kasım 17, 2021 tarihinde
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/deﬁnition/english/ambivalence adresinden alındı.
6-Oxford Learner's Dictionary. (tarih yok). Kasım 17, 2021 tarihinde
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Akademik
Bir Üretimin
Anlamı
Üzerine
Yazıya girişte belirtmekte fayda var: bu yazı

zaman kalmıştır, teşvik için yazıya ihtiyaç vardır veya

araştırmacı ya da entelektüel için önemli olabilir ama

boyunca “akademik üretim” ile kast edilen, sosyal

yüksek lisans mezuniyetinin sağlanması için makale-

bunun toplumsal karşılığı da hatta akademideki karşı-

bilimler, felsefe, edebiyat gibi alanlarda ve ülkemizde

nin bir an önce gönderilmesi gerekmektedir. Böylesi

lığı da son derece sınırlıdır. Bu konudaki bir akademik

yapılan akademik çalışmalardır, dolayısıyla fen bilim-

durumlarda, akademik dergilerde yayınlanan makale-

makale birden fazla sebeple yazılabilir, fakat ilgi

leri vs. alanında yapılan akademik yayınlar kast

ler çok daha hızlı yazılır elbette, fakat her iki hâl ve

düzeyi çok yüksek olmaz. Genel olarak denilebilir ki

edilmemektedir. Yirmili yaşlardan itibaren akademis-

şartta da bir gerçeğin altını çizmekte fayda var:

insanlar öncelikle sağlık ile alâkalı bilgileri önemserler

yenler ve öğrenciler sosyal bilimler alanında makaleler

Akademik eserler çok az bir kitleye hitap etmektedir,

ve ekonomi, yatırım içerikli bilgiler ve tavsiyeler bunun

veya bildiriler hazırlamakta, bunları yayınlamakta ve

çok azdır akademik eserlerin okur sayısı.

hemen ardından gelir.

ayırmak mümkündür: Kimi akademik çalışmalar ciddi

Bu az okunurlukla alâkalı olarak ilk başta şunu söyle-

Sosyal bilimler vs. alanlardaki akademik üretimin

bir akademik dert ve şevk ile yapılmaktadır şüphesiz;

mek gerekiyor: Hayatın hangi alanında olursak olalım,

dünyayı değiştirmekten yana pek mâhir olduğu söyle-

fakat birçok çalışma ise sadece şekil şartlarının sağlan-

bizim önemsediğimiz birçok konu esasında bizden

nemez, zira dünya tarihine yön veren metinlerin

ması adına ve mecburiyet dolayısıyla hazırlanır. Hatta

başka çok az bir kitle tarafından önemsenmektedir.

içerisinde muhtemelen çok azı akademik bir yazım

bazı çalışmaların konuya vakıf olunmadan, konuyla

Birçok kimse için, örneğin neden Charles Dickens

üslûbuna sahiptir. Büyük bir olasılıkla Marx, ‘‘Feuerba-

alâkalı birkaç makalenin veya kitabın ilgili yerlerinin

romanlarında ezilen insanlara yer verilirken Jane

ch Üzerine Tezler’’ adlı iki buçuk sayfalık on bir tezini

okunmasıyla hazırlandığını da duyarız zaman zaman.

Austen romanlarında böylesi karakterlerin yer alma-

bir akademik dergiye yollasaydı majör düzenleme

Böylesi durumlarda bir akademisyenin veya dokto-

dığının pek bir önemi yoktur. Hayatta çok az sayıda

talebiyle karşılaşır ve derginin o sayısındaki hakemler,

rantın hızlı olması gerekmektedir, bir an önce dergiye

insan için Don Quijote’nin ilk roman olup olmadığı

Marx’ın gerekli düzenlemeleri yapmasının ardından

yazıyı yollaması şarttır, derginin çıkmasına çok az

önemli bir sorudur. Bunlar veya bu tip sorular bir

söz konusu kısa makaleyi yeniden görmek isterlerdi.

sunmaktadırlar. Bu akademik yazıları kabaca ikiye
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Tıpkı ‘‘Feuerbach Üzerine Tezler’’ gibi Kapital de muhte-

akademisyenlerin kendileri de bulunur üstelik. Bunun

tebliğlerin vs. ne denli önemli olduğu veya önemsen-

meldir ki hakemlerden geçmezdi, zira Marx’ın kullandığı

bir sebebi yazılı kültürün görsellik karşısında güç

mesi gerektiği aşikârdır. Fakat gittikçe daha fazla

dilin çok da akademik olmadığı dile getirilirdi.

kaybediyor oluşu olabilir. İnsanların artık oldukça kısa

akademik yayın sadece birtakım zorunluluklar nede-

şeyler okumak istediğini biliyoruz, hatta bir edebiyat

niyle vücuda getiriliyor ve akademik yayınlar soğuk

Bu arada, yeri gelmişken akademik dil denilen şeyden

eleştirmeni artık bizlerin “okur yazarlık sonrası bir

dilinden taviz vermeye bir türlü yanaşmıyor. Bir

de bahsetmekte fayda var, ki belki de akademik

toplumda” yaşadığımızı söylüyor. Fakat yine de ve bu

yerlerde yayınların bir an önce çıkması için çalakalem

çalışmaların okunurluk seviyesini aza indiren unsurlar-

toplumsal olgudan bağımsız olarak akademik

yazılan hiçbir makalenin sadra şifa bir içeriğe sahip

dan biri de kullanılan bu dildir. Akademik dil dediğimiz

üretimin çok dar bir alanla sınırlı kaldığını söylemekte

olması mümkün değildir. Bu makaleler veya kitaplar

form, bir eleştirmen ve çevirmenin ifadesiyle, son

fayda var. Hatta bu gerçekle karşı karşıya kalan kimi

sadece göstermelik birer nesne olmaktan öteye

derece “katır kuturdur”; “-dir”li, “-dır”lı cümlelerin

akademik dergiler baskı sayılarını daha da aza

gidememektedir. Şayet maksat bilginin sunumu ve

sonu gelmez ve hemen her cümlenin sonu “-makta-

indirmeye başlıyor ve kimi dergilerse sadece dijital

dolaşımı ise kimi zaman özenle hazırlanan gayri

dır” veya “-mıştır”lı eklerle biter. Renksiz bir dildir bu.

mecrada kalmayı tercih etmeye başladı bile. Bu son

akademik ürünler, hızlı ve zorunluluk icabı yazılan

Renksizdir, ölüdür ve okuru kendine çekmez. Bu

derece olumsuz durum akademik çalışmaların hak

birçok akademik çalışmadan daha etkili olabilir ve

sebeple, şekil şartlarını kusursuz bir biçimde sağlayan

ettikleri ilgiyi görmemesinden kaynaklanıyor. Gerçek-

oluyor da. Dahası alelacele yazılan hakemli yayınlar

akademik bir metnin çok fazla “dır dır” ettiği söylene-

ten de ince işçilikle dokunan ve mühim kavramsallaş-

okura bir şey öğretmediği gibi yazanın da derin bir

bilir. Bu elbette soğuk bir dildir ve kimse bu dili kolay

tırmalar ortaya koyan makaleler çoğunlukla hak ettik-

bilgi seviyesine erişmesine imkân tanımıyor. Son

okuyamaz. Üstelik akademisyenler de birbirlerini fazla

leri ilgiyi görmüyor.

tahlilde, gücünü muhtevasından alamayan birçok
akademik makale otoritesini yayınlanan derginin

okumaz aslında. Bir konu hakkındaki birkaç dakikalık
bir video çevirisi o konuyla alâkalı ve daha teferruatlı

Öte yandan elbette baskı sayılarını azaltan dergiler

bir dizi makalenin ulaşabileceğinden çok daha fazla

akademik yayınların gittikçe daha önemsiz olduğunu

sayıda insana ulaşır. Bu çok fazla sayıda insan arasında

düşündüğünden yapmıyor bunu, ki makalelerin,

“akademik” ünvanından devşiriyor.
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SEZAİ
KARAKOÇ’UN
ARDINDAN

BEDELİ ÖDENMİŞTİR
İçinde kör olmak geçen hikâyelerde şair hep kör

Mekke fethi sonrasında, “Ey Allah’ın Elçisi! Nerede

olur. Ya Sultan'ın oğlu vurulmuştur kimse bunu dile

dinlenmek istersiniz?” diye sorulunca, Efendimiz’in

getiremez. Bir ozan çıkıp bunu söylemeye cesaret

yüzünde acı bir tebessüm belirmiş, kuzeninin yıktığı,

Sadece romantik hayallerin içinde, bir fanusta

eder ve kör edilir. Ya da çırılçıplak Godiva geçer şehrin

baba ocağı evini hatırlamış ve şöyle demişti: “Akîl bize

yaşamadı. Demek istiyorum.

pazarından ve bu ana şahitlik etmesi gererken şair kör

dinlenecek ev mi bıraktı?”
Bir ideologya örgüsü kurmuş ve o örgü içinde tutarlılık

olur.
Bir şairden bahsederken cümleler ne kadar mantıklı

komünist Çin'e karşı durulmasını salık vermişti.

Akîl'in evine el koymayan! Mekke'ye bir saray inşa

örneği olmuştu.

etmeyen. Bir rehberin yolunu tutmuştu.

Farklıydı. ‘‘Nev-i şahsına münhasır’’ kelimesinin temsili
idi.

olabilir? Cümleler ne kadar nesir olabilir? Cümleler ne
kadar tutarlı olabilir? Cümleler ne kadar alışılageldik

Bir gün bir dostumuza kendisini sorduğumda: 'Sezai

Aşıktı. Kuşaklar arasına çizilen kalın çizgiler onun

olabilir?

abi, şalvarı giymiş sobaya odun atıyor.' cevabını almıştım.

hâlesini saramadı.
Şairliğin bir meslek olmadığı âlî zamanlardan kalmaydı.

Hele bu şair çağımızın son büyük şairi ise...

Televizyon programlarında demeç vermedi.

Hele bu şairi aniden ve beklendik bir ayrılış ile aramız-

yazdığı eserleri okuyanlar tanıyacaktır.

Onu,
Pir-i Türkistan Yesevi gibi kaşık yontup satmadı ama
makama, "ulufe ve cülüse" de aldırış etmedi.

dan yolcu eyledi isek.
Uzatma dünya sürgünümü benim demişti çünkü.

Yalnızca şiirlerinin kuvveti değil onu önemli kılan aynı

El etek öperek, ödüller alınmadığı bir iklimde şairi

Onu sagulayacak sığıtçı kalmadı. Ardından üç beş

zamanda birçok sözde derin strateji uzmanından daha

azamdı.

vesikalık resim bırakmıştır belki de.

‘‘efradını cami ağyarını mani’’ tespitler yapmasıdır.
O bir titre sığmadı. Kendisine bir makam verilemedi

El pençe divan durmadı. Kendi ﬁkri iktidar dahi olsa
Mağrur olmadı.

1974 yılında, 50 sene önce Çin'de asgari ücret belki 5

çünkü ona verilecek bir makam var mıydı bilmiyorum.

Çünkü Resul-ü Ekrem'in yolunu rehberi bellemişti

dolarken bu günleri tespit etmiş, Çin dünyanın

Yedi güzel adamı yetiştiren gül bahçesinin bahçıvanıy-

kendine.

gelecekteki güçlerinden biri olacak demiş ve despot,

dı. Onun şerrinden kimse korkmadı. Ya da bir dünyalık
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vaad etmemişti kimseye. Denebilir. Farklıydı.

PORTRE

Tak tak tak tak tak tak tak

Belki de, zirvelerde hep aynı türkü söyleniyor. Biz
duyamıyoruz.

Ölünce gözü kara oldu denemez Ona çünkü yaşarken

Yereldi. Evrenseldi.

de şairi azamdı.

Kendisinin ifadesiyle;

Diyojen'den, Konfüçyüs'e, Nietzsche'den, Nesimi'ye

Şimdiler gibi dergilerinin arkasına vesika bastırmak

"Diriliș pirlerinden gelip diriliș pirleri doğurmaya

ulu zihinler her devirde bir bedel ödemeye mahkum-

gayesinde değildi.

giden bir yol bu, Diriliș Yolu.

lardır. Denebilir mi?

verden gömleği, Cemal Süreya’dan birkaç harﬁ

Diriliș ereni, piri olmanın iddiasında olma değil,

Eğer öyleyse;

emanetinde tutuyordu. Denebilir.

hakikatinin peșinde olmanın yolu.

Sezai Abi, Ankara'da şalvarını giyip sobaya odun

Bu amentüde geçmiș zamandan sürüp gelme var.

atarak bu bedeli fazlasıyla ödemiştir.

Haşimvari idi. Ama içinde bir de Akif vardı. Edip Canse-

Varla yok arasında bir yerlerdeydi.

Geçmiși inkâr değil, Geçmișe mahkûm olmak

Beyaz iplik sert iplik ve tak tak

da değil. Zaman kahramanlığı diyorum buna.

Yuvarlak top küçük top ve tak tak

Zamanı kılıç gibi

Ping-pong masası varla yok arası

kesme... Dem bu demdir, dem budemdir dem bu

Ben ellerim kesik varla yok arası

dem sırrı. Çağa tanık olma ve çağı tanık tutma.

...... Öpüçüğüne eyvallah ve tak tak

Günün adamı değil, "dem"in adamı olmak."¹

Beraber sinemaya ... evet ... ve tak tak

Şairlik kör olmakla ilintili mi bilmiyorum.

Ping-pong masası varla yok arası

Belki de görünürlük çağında görünmez olmaktır ruh

Öküzün gözü veya dananın kuyruğu

taşımak.

Kadifekale veya Sen nehri

Dipnotlar
1. Diriliş Neslinin Amentüsü, KARAKOÇ Sezai, Diriliş Yayınları, 16.
Baskı
Godiva: 13. yüzyıldan kalma bir efsaneye göre, eşi LordLeofric'in
kiracılarına uyguladığı baskıcı vergilendirmenin bir geri alınmasını
sağlamak için Coventry sokaklarında sadece uzun saçlarıyla
örtünerek çıplak bir şekilde ata binerek kent boyunca geçiş yaptı.
"PeepingTom" adı, bu efsanenin daha sonraki anlatımlarında,
Thomas isimli bir kişinin Lady Godiva ata çıplak binişini izlediği ve
vurularak kör edildiği veya öldürüldüğü söylenir.
Sığıtçı: Eski türk toplumlarında ölülerin arkasından ve hakanlar

Ha Sezai ha ping-pong masası

Ego ve Ene'nin el ele verip ruhlara gark olduğu, Neﬁs

Ha ping-pong masası ha boș tüfek

atına binip şeytanın kılıcını çekmenin düstur haline

Bir el ișareti eyvallah ve tak tak

geldiği, kendini gösterme dininin en büyük din olduğu

Gözlerin ne kadar güzel ne kadar iyi

bu çağda; bilinmemek, göz önünde olmamak, belki en

Ne kadar güzel ne kadar sıcak

büyük kerametti.

"Diriliş pirlerinden gelip
diriliş pirleri doğurmaya
giden bir yol bu, Diriliş Yolu."

için düzenlenen cenaze töreni yuğ sırasında sagu (ağıt) yakan
kişilerdir.
Hâle: Gökcisimlerinin çevresinde görülen ışık halkası. Başta
Hristiyanlık olmak üzere bazı dinî çizimlerde kutsal kabul edilen

kimselerin başlarının etrafına nurlu olduklarını belirtmek için çizilir.

ORTADOĞU
Nurhak Gürel
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NurhakGurel

Bölgesel İlişkilerde
Belirsizlik Durumu:
İş Birliği Mümkün Mü?

Bir önceki yazıda uluslararası sistemin yapısında-

bir otoritenin bulunmamasını ifade eden anarşi

yalnızca yaşanan belirsizliğin verdiği bir zaman kazan-

ki belirsizlik durumunun Orta Doğu’daki güç ilişkilerine

durumu, çatışmayı ve savaşı kaçınılmaz hale getir-

ma stratejisi olarak değerlendiriliyor. Bunun tersi

yansımalarını ele almıştık. Belirsizlik durumunda,

mektedir. Buna karşın liberal düşünce temelinde

argümanların temelinde ise iyimser bir barış halinin

sistemik düzeyde yaşanacak değişimlerin bölgesel

meseleyi ele alanlar, bu anarşik yapı içerisinde devlet-

vurgusu öne çıkıyor. Bu tartışmadan hareketle doğru

ilişkilerin yapısını da değiştirebileceğinin altını çizmiş-

lerin ortak çıkarlar etrafında buluşup iş birliği geliştire-

bir yorumda bulunabilmek için bölgede yaşanan

tik. Bu yazıda ise genel çerçevesi çizilen belirsizlik

bildiklerini savunmuşlardır. Çünkü iş birliği demek her

gelişmelere bakmakta fayda var.

sürecinde, bölgesel ilişkilere hâkim olan çatışma ve

iki tarafın da ilerde kazanç elde etmesi demektir. Bu iki

kriz durumunun, iş birliği ve uzlaşıya evirilmesinin

ana yaklaşım dışında meseleyi farklı açılardan ele alan

mümkün olup olmadığına odaklanıyoruz.

birçok argüman gelişmiştir. Ne hepsinin burada ele

Biden Sonrası Değişimler

alınması mümkün ne de ortak bir sonuca ulaşmak…

ABD'de Joe Biden'ın başkanlığı devralmasıyla ABD-Su-

Çatışmanın antitezi olarak iş birliği hali, devletlerin

Fakat en azından hem teoride hem de uygulamada en

udi Arabistan ilişkilerinde önemli değişimler yaşandı.

kendi aralarında bazen bir krizi sonlandırmak, bazen

fazla bu iki düşünce tarzının karşılık bulduğu söylene-

Biden yönetimi açıkladığı Cemal Kaşıkçı cinayeti

de iyi hali korumak için tercih ettikleri bir ilişki biçimi-

bilir.

raporunda Muhammed Bin Selman'ı doğrudan hedef
aldı. Daha sonra Yemen savaşında Suudi Arabistan'a

dir. Fakat bunu sağlamanın mümkün olup olmadığı
tartışılagelmiş bir konudur. Ana akım teorik yaklaşım-

İş birliği ve uzlaşının bu tartışmalı hali, Orta Doğu

sağlanan destek Biden tarafından sonlandırıldı. Ayrıca

ların bu bağlamda çeşitli argümanları bulunuyor.

bölgesinde son dönemde yaşanan gelişmeler özelinde

2019'da Suudi tesislerini korumak amacıyla konuşlan-

Realist yaklaşımlar yapı itibariyle anarşik olan bir

de öne çıkıyor. Kimileri realist argümanlardan yola

dırılan hava savunma sistemleri geri çekildi.

uluslararası sistem içerisinde sürekli savaş halinin

çıkarak belirsizliğin devletler nezdinde güvensizliğe

bulunduğunu ileri sürerler. Bunun sonucunda iş birliği,

yol açtığını ve güvenlik kaygıları artan ülkelerin

ABD'nin bölgede yaptığı şey açık bir şekilde bölgedeki

olsa olsa çatışmaların bir yansıması olur. Nitekim

çatışmaya meyilli olabileceklerini savunmaktalar.

ortaklarına olan kayıtsız şartsız desteğini artık sürdür-

devletlerin oluşturduğu sistemde devletlerin üstünde

Böyle bir süreçte yaşanan iş birliği girişimleri ise

memek şeklinde değerlendirilebilir. Bölgedeki krizler-
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den ve rekabetten uzak durmaya başlaması bu kayıt-

sahipler. Suudi Arabistan’ın son yıllarda karşılaştığı

bakanı ve üst düzey yetkililer daha sonra Veliaht Prens

sız şartsız güvenceye bağlı hareket eden ülkeler

ﬁnansal sorunlar düşünüldüğünde, kendi ekonomisin-

Muhammed Bin Selman ile bir araya gelmişlerdi. Bu diyalog

nezdinde diplomasiyi zorunlu bir seçenek haline getir-

de petrolle ilgili İran ile benzer motivasyonlara sahip

özellikle Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra ilişkileri düzelt-

di. Aslında uzlaşı ve iş birliğine yönelik diplomatik

olması doğaldır.

meye yönelik atılan en önemli adımlardandı.

diplomasi yerine ABD'den gelen güvenlik taahhütleri-

Diğer taraftan BAE, Körfez'de Suudi Arabistan ile

Türkiye ve BAE ilişkilerinde bölgesel anlamda birçok

ni tercih ettiler. Suudiler, İran ile müzakerelerin önemli

ittifak ilişkisinden gittikçe daha fazla uzaklaşma

alanda önemli anlaşmazlıklar var. Her iki ülke Libya,

tavizler doğuracak bir süreç olarak gördüklerinden

sinyalleri vermektedir. Emirliğin attığı adımlar arasın-

Suriye, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerde karşı

ABD'nin İran gibi rakiplerini izole etmesini tercih

da, Kabil'in uluslararası havalimanının sorumluluğunu

cephelerde yer aldılar. Türkiye BAE'nin 15 Temmuz

etmişlerdi. Şimdilerde ise iki devlet arasında yumuşa-

üstlenme, Suriye’yi uluslararası arenaya döndürme

darbe girişimini ﬁnanse ettiği yönünde ciddi iddialara

ma yönünde olumlu gelişmeler yaşanıyor.

çabaları ve İran ile ilişkileri geliştirmeye yönelik adım-

sahip. Buna karşın BAE ise Türkiye'nin Müslüman

lar yer alıyor. Buna ek olarak BAE, Ürdün ve İsrail ile

Kardeşlere verdiği destekten rahatsız. Buna rağmen

Suudi Arabistan’ın engellemeye çalıştığı bir güneş

Muhammed Bin Zayed'in ziyaretiyle, 12 yıl sonra ilk

enerjisi anlaşması imzaladı.

kez iki ülke arasında üst düzey bir temas gerçekleşti.

fırsatlar her zaman vardı. Fakat bu devletler uzlaşı ve

Normalleşmenin Dinamikleri
Afganistan dünya gündemindeyken, ABD'nin Orta

Zayed'in ziyareti farklı açılardan birçok işaret taşısa da

Doğu'dan askeri olarak geri çekilmesinin bir sonucu

ABD'nin Orta Doğu'daki geleneksel mütteﬁklerine

en önemlisi diplomasi adına ifade ettiği bu anlamdır.

olarak Bağdat'ta önemli bir gelişme yaşandı. Suudi,

verdiği güvenlik taahhütlerine ilişkin bir belirsizliğin

Aynı şekilde Katar-BAE hattında dahi diyalog süreci

İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanla-

yaşandığı muhakkak. Böyle bir ortamda Mısır ve

yaşandı.

rı Irak hükümetinin ev sahipliğinde görüşmeler

Suudi Arabistan da Türkiye ile aralarında yaşanan

gerçekleştiriyordu. Bu görüşmeler belirsizlik dönemi

farklılıkları yumuşatma yoluna gittiler. Türkiye'nin

Sonuç olarak tüm bu sürece bakıldığında, her ne kadar

açısından önemli bir mesaj içeriyordu: eski ABD öncü-

Libya'da seçilmiş hükümeti desteklemek için askeri

başta tartışılan iki görüşü de haklı çıkaran durumlar

lüğünde dizayn edilen ittifaklar değişmektedir. Tahran

destek vermesi ile Halife Hafter başkent Trablus

söz konusu olsa da kesin bir tablodan söz etmek

ve Riyad arasında atılan adımlar yalnızca ilişkileri

çevresindeki cephelerden geri çekilmiş, buru durum

şimdilik mümkün değil. Bunun dışında net olan bir

yeniden kurmak anlamına gelmiyor. Her iki aktörün

savaşın gidişatını da değiştirmişti. Bu gelişme BAE ile

durum var ki: hem küresel hem de bölgesel güç

de Yemen'deki iç savaş dahil olmak üzere elde edilecek

birlikte Hafter'i destekleyen Kahire’nin askeri olarak

ilişkilerinde yaşanan belirsizlik, Orta Doğu’da devam

ortak bir zeminden, stratejik kazanımlar elde edebile-

Libya'da gelip gelemeyeceklerini göstermişti. Türkiye-

eden krizlerde diplomasi seçeneğini gündeme getirdi.

ceklerini de bilmek gerekir. Büyük petrol üreticileri

Suudi Arabistan hattında da yakınlaşmaya yönelik

Diplomasinin ileriye götürülmesi iş birliği halini de

olarak her iki ülke, kendi ekonomileri için petrol ticare-

önemli gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan

mümkün hale getirmektedir.

tinin güvenliğinin sağlanması adına ortak çıkarlara

Suudi Arabistan kralı Selman ile görüşmüştü. Dışişleri
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Salih Remzi

“DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ” MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?
“Düşünce Özgürlüğü”nü iki ana gösterge alanı

toplumdan ve kesimden insanın diline dolanmış bir

ğü” deyince neyi kast ettiği, aslında çok açıktır. Onlar,

üzerinden ele alabiliriz: İlki; teorik düzey, ikincisi ise;

gerçeği gösteriyor (işlevsel pratik anlam). Oysa bunun

düşünce ve özgürlük ilişkisini siyaset üzerinden pratik

pratik düzey olarak. Teorik düzey, düşüncenin özgür-

yaygınlık ve kabul edilebilirlik ölçüsünün bu denli

olarak anlar ya da öyle formüle eder. Böylece düşünce

lükle olan ilişkisi üzerinden ilerler. Bu düzeyde hem

büyük ve geniş olması, ilginç bir tutarsızlığı da ortaya

özgürlüğü = (siyasal) ﬁkirlerin serbestçe ifadesi ( hapis

düşünce hem de özgürlük kendi nitelikleri bakımından

çıkarıyor. Düşünce alanında en az emek harcayan

vb siyasal cezalandırmanın dışında kalması) olur.

incelenebilir. Aralarındaki bağımlı ve bağımsız değiş-

kitlelerin onu slogan halinde dahi olsa savunması,

Lakin düşüncenin pratik alan içinde ve siyasal durum-

kenler varsa gösterilebilir fakat teorik düzlem ne denli

karşımıza sormamız ve kavramamız gereken bazı

lar karşısında özgür olması istenmesine ve buna hoş

hassas ele alınsa da asıl tüm fırtına ikincisi olan pratik

engelleri çıkarıyor. Mesela; düşünce nasıl tanınıyor ki

bakılmasına rağmen bizim gibi ülkeler için burada da

düzeyde ortaya çıkar. Pratik düzey öylesine domine

hangi durumda özgür olup olmadığı söylenebilsin?

kötü haberler mevcuttur. Çünkü pratikte bakımdan

edici etkiye sahiptir ki; teorik düzeyi âdeta gölgede

Neye göre düşüncenin özgürlüğü sınırlanır? Neye

düşüncenin özgürlüğü iki ana koldan yok edildiği

bırakır. Çünkü somut olarak insanın karşısına büyük ve

karşı onun özgürlük ilişkisi belirginleşir? Bu ve benzer

görülür yani ﬁkrin serbest ifade edilmesi iki kol tarafın-

yakıcı bir sorun olarak çıkar. Bu yüzden pratik düzeyi

sorular esasen teorik düzeye ait olsa da ilk etapta

dan engellenir. İlk kol, içerden gelir yani toplumsal

önceleyerek “düşünce özgürlüğü” meselesine genel

basitçe yöneltilebilir. Buna karşılık hemen karşıt itiraz-

grupların, cemaatlerin bir diğer karşıt grup ve cemaati

hatlar ve kategorilerle bakmak, yazının amacını

lar da gelebilir. Mesela; a) her insan doğası gereği

ayağından çekmesi. İkinci kol daha güçlü olarak dışar-

oluşturur.

nutk’a (logos’a) düşünme yetisine sahiptir b) bir şeyi

dan gelir yani en büyük organizasyon olan devletin

tam olarak o olmadan (aynı varlık düzeyinde olmadan

(devletin güç merkezlerinin) belirli doktrini dayatması

Belirli bir tema olarak “Düşünce Özgürlüğü”; Röne-

da ya da düşünceye tam hakimiyet sağlamadan da)

ve bunu hayatta geçirmek istemesi. Bu iki ana kola

sans’tan beri sistematik bir şekilde işlenmiş, siyasal

anlayabiliriz ve hakkını verebiliriz, denebilir. Mesela;

daha felaket bir yapı olan üçüncü kol daha eklenebilir

olarak belirli izleri takip ederek modern zamanlarda

“Eşeği anlamak için, eşek olmak gerekmez.”

yani toplumsal grup ve cemaatlerin devlet adına
olarak gönüllü ve görevli düşünce özgürlüğünü kısıtla-

demokrasiye bağlanmış bir sistemin önemli ayağını
oluşturuyor (siyasal pratik anlam). Yaygınlık ve kabul

Meseleyi dallandırıp budaklandırmadan en genel

ması. Üçüncü kol mümkün hatta en kullanışlı ve

edilebilirlik ölçüsü o kadar büyük ve geniş ki; artık her

anlam söylenebilir: Geniş kitlelerin “düşünce özgürlü-

yaygın kol olarak eklenebiliyorsa başka bir felaket
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içeren dördüncü kol da ilave edilebilir. Dördüncü kol
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verilemez. Adeta başa baş bir yarış yürütülür.

sınırlamalar karşımızda durmakta ve sürekli bir
makine gibi çalışıp ya içeriye almakta ya da dışarıya

devletin toplumsal grup ve cemaatlerin yerine
geçerek belirli düşünceyi (kanaati, inancı ) her kesime

Türkiye gibi ülkelerde “düşünce özgürlüğünü” en fazla

savurmaktadır. Artık sistem içinde sadece iki tür

dayatması.

dillerine dolayanların onu en fazla tutsak edenler

düşünce bulunur: sistemin kabul ettikleri-geçerli

olduğunu görmek şaşırtıcı olmaz. Bu anlamda düşün-

düşünceler- ve karșısındakiler (komplocular- irrasyo-

Bu dört kolu kısaca özetlersek; I. Kolda; her kesim

ce özgürlüğü pratikte basit bir şekilde anlaşılmasına

nel biçimler- aşırı fanatikler- mistik hezeyan geçiren-

kendi sopasıyla diğer kesmi dövmeye, II. Kolda; Devlet

rağmen asla gerçekleş(e)meyen ve ulaşılamayan bir

ler…vb). Belirli bir düşünce tarzının daha doğrusu Batı

her kesmi kendi sopasıyla dövmeye, III. Kolda; her

ideal / ütopya gibidir.

düşünce-düşünme modelinin biricik bilimsel düşünce-düşünme modeli olmasına haklı olarak en fazla

kesim devlet adına diğerlerini dövmeye, IV. Kolda;
devlet belirli bir kesim için diğer kesimleri dövmeye,

Üniversitelerin-Akademisyenlerin hem doğmaları

itiraz post-modern teoriden gelse de başta itiraz ettiği

azami gayretle çalışır.

hem de görevli olmaları, Aydınların teskere alamama-

şeyi kendisi yapmakla ikincil olarak halen en geçerli

ları, medyanın beyin yıkama makinası işlevi, cemaat-

model olarak yürürlükte olması büyük bir skandaldır.

I.Kol ve II. Kol imkan dahilinde olmasına rağmen III.

lerin-vakıﬂarın-odaların-derneklerin-STKların sivillik

Ve IV. Kol tam bir felaket senaryosu gibidir. Zaten

nedir bilmemeleri, halkın kanaatlerinin örgütlü olan

“Düşünce özgürlüğü”nden bahseden herkes hem

Türkiye gibi ülkelerde devletin resmi ideolojisi,

bu yapılardan kurulması ve beslenmesi, hemen

pratik hem de teorik olarak bir “idealden” / “ütopya-

doktrini yetmezmişçesine üniversitelerin-akade-

hemen bizim gibi ülkelerde ortak karakteri oluşturur.

dan bahseder fakat yine de pratik düzeyde onu
gerçekleştirmenin olanağı biraz daha fazla görünür ve

misyenlerin, aydınların, medyanın, STK'ların görevli
olmaları ve görevleri ölçüsünde belirli ekonomik ve

“Düşünce özgürlüğünün” pratikte bunca kara tablosu

belli ölçülerde başarılı olunabilir. Siyasal ve kamusal

sosyal statü kazanmaları işin içinden çıkılmaz bir

karşısında onun teoride daha iyi durumda olduğu

örneklerine bakınca belirli ölçülerde başarı daha fazla

durumu oluşturur. Durum öyle bir hâl alır ki; düşün-

düşünülebilir fakat düşünce özgürlüğünün teorik

netleşebilir. Bu durumda insana düşen şey de; bunca

ce özgürlüğünün önünde en büyük engel ve

yapısı kara bir tablo değil kapkara daha ziﬁri bir tablo-

örgütlü karanlığın ortasında yakabildiği kadar ışıkla

düşman, devlet olmaktan çıkar yahut devlet mi

yu karşımıza çıkarır. Süreç içerisinde gelinen nokta

yolu işaret etmektir.

yoksa bunlar mı düşüncenin düşmanıdır karar

itibarıyla bilim adına en vahşi dayatmalar, kısıtlamalar,

DENEME
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DOSTLUK ÜZERİNE
MÜLAHAZALAR - V
‘‘DOSTLUK VE POLİTİKA’’

Politika İyi Yaşam Peşinde
Antik Yunan’dan bu yana politika, daima toplum veya

cümlede yan yana gelmeyi imkânsız kılar. Bu yönüyle

nefes nefesedir. Yaşadığını anlayacak ve sessizliği

sevmek zorunluluğu zaten oksimoron bir ifadedir.

dinleyecek kadar duramaz. Sık sık duran insan yaşar.
Yaşamak biteviye nefes nefese olmak demek değildir.

polis için iyi yaşam kurmayı hedeﬂemiştir. Oysa iyi
yaşamdan önce yaşam ise ekonominin¹ meselesidir.

Dahası yoldaşlar, hedefe odaklandıkları için de dostlar

Politikanın yoldaşı için yol zaten belirlenmiştir, verili-

Evini geçindirmek, yani ekonomi, bir özel mesele

topluluğuna benzemezler. Çünkü dostlar, süreci,

dir. Ona düşen, sadece yoldaşlarıyla yolu yürümektir.

olarak ayakta kalma veya yaşam iken; şehirde veya

şimdiyi, yani ânı yaşarlar (ibn-ul vakt, carpe diem). Ânı

Yolu düşündüğünde, yoldan çıkma ihtimali vardır. Bu

1
kamusal alanda toplum
için iyi yaşama uğraşısı ise

yaşamak, gününü gün etmek değildir onlar için. Yine

nedenle yoldaşlar, yolun düşünülmemesini, bunun

politika olmaktadır. Özetle ekonomi özelin veya

de bu, dostların hedeﬁ olmayacağı anlamına tabii ki

yerine hedefe odaklanılmasını salık verir daima.

ailenin yaşamı iken; politika kamunun, toplumun iyi

gelmez. Dostlar daha çok, belirledikleri ilkelerle

Yoldan çıkanlar için yargı hazırdır: Ajan, Satılmış, Hain!

yaşamıdır.

çelişmeden yaşamayı seçmiş gibi yaşarlar. Bu açıdan

Peki dostların davası yok mudur? Ya da dostlar yol

dostlar, a priori bir stoiklik halindedirler. Yaptıkları ve

yürümez mi?

Toplumda iyi yaşam için çalışan herkes, bu anlamda

yapacakları her şeyde ilkece kendilerini bağlayan şeyi

politika yapmış olur. Politikacı bunu yaparken ister

göz önüne alırlar. Öyle olunca gözleri ufukta değil,

Sevi Versus Dava

istemez herkes adına konuşur. Poliste herkesi tanıyan

ânda, şimdide kayıtlıdır.

Yunus Emre, yıllar öncesinden bu soruları cevaplamış
ve tarafını belirlemiş gibidir: “Ben gelmedim dava için,

politikacı, bugün herkesi tanımasa da onlar adına iyi
yaşam peşinde koşmayı sürdürür. Dostlar ise iyi

Yoldaşlar hedefe yürürken, hedeﬁ davalaştırmış

benim işim sevi için / Dostun evi gönüllerdir, gönüller

yaşamı, kendileri için sürdürür. Ancak kendileri için

olurlar. Böyle olduğu anda, o hedefe varmak dışında

yapmaya geldim.”

peşinde oldukları iyi yaşam, başkalarının veya ötekile-

hiçbir şeyin önemi kalmaz. Dava dışında her şey küçük

rin zararına değil, onların da yararına işler.

ve önemsiz görülür. Bir defa her şey dava için yapılma-

Sevmek, iddiayı, yani davayı kaybetmektir. Seven

ya başlandığında, varsa bile ilkeler ayak bağı olarak

insanın davası olamaz. Fatih Camii’nin son türbedarı

Dostluk toplum değil, topluluk kurar. Dostluk politika-

ihmal edilebilir. Sadece devrimler değil, davalar da

Ahmed Âmiş Efendi de “davası olanın imanı olmaz”

sının amacı, çoğunluktan çokluğa geçiştir. Dünün

kendi çocuğunu yer. Sonuçta o kadar büyük davanın

diyerek aynı konuya farklı bir açıdan bakar. Sevgi,

toplumu, içine doğulan bir olgu veya bir yapıyken,

yanında çocukların ne önemi olabilir!

sevgi haricindeki her şeyi geride bıraktırır. Her şeyi
geride bırakmayı göze alamayan sevmemiş sayılır.

dostluk temelli topluluk ise kurulan ve inşa edilecek
Yoldaşın gözü daima ufukta olduğu için, bastığı yerleri

“Seviyorum ama…” diye başlayan bir cümle veya

göremez çoğu zaman. Yerleri görmesi vakit kaybıdır.

yaklaşım, sevgiyi araçsallaştırmasa da onun değerin-

Politika Yoldaş Arar

Onunsa bir an için hedefe varması gerekir ve geç

den götürür. “Hem onu seviyorum hem de …” şeklinde

Politikanın yoldaşı ile dostluğun dostları, birlikte yol

kalmıştır. Her dava, bir gecikmişlik hissi uyandırır

de ele alınamaz sevgi. Çünkü sevgi ele alınamaz. Bir

yürüme anlamında dıştan aynı görünseler de gerçekte

yoldaşta. Onunsa kaybedecek zamanı yoktur. Böyle

şeylere ne ek olur ne de mülkiyete geçirilebilir. Sevgi-

aynı değillerdir. Yoldaşlar birbirini sevmese de sevmek

yaparak aslında içinde bulunduğu zamanı kaybeder.

ye ancak eşlik edebilirsiniz. Sevgi, ele geçirilemeyen

zorunluluğu altındaymış gibi hissederek birlikte aynı

Gözler hedefe, gelecek zamana çevrildiğinde de hiçbir

manzarayı içeriden izlemektir. Ancak ve ancak, sadece

hedefe yürürler. Oysa sevmek ile zorunluluk, aynı

zaman zaman yaşanmaz. Bu yüzden dava adamı hep

sevdiğinize her şeyi vermeyi kabul edersiniz. Kabul

olan bir olaydır.
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Dostluk her şeyden önce toplumun güvensizliği

Politikanın aslında gerçek bir hedeﬁ varsa bu, toplum-

içindeki güven arayışıdır.

Sevgi tüm hesapların geride kalmasıdır. Anlaşmalı ya

da eşitliği sağlamaya çalışırken özgürlüklerin de

da mantıklı sevgi olamaz. Mantık, ileriki adımların

eşitliğe zarar vermeyecek düzeyini bulmaktan ibaret-

hesaplanmasıdır. Bu nedenle sevgi şimdiki zamana

tir. Aksi takdirde her şartta bir iktidar kurmak değil.

Kaynakça

odaklanırken, dava ise gelecek zamana diker gözünü.

Dostluğun hedeﬁ çoğalmak veya büyümek olamaz.

1- “Ekonomi”, Yunanca οκονόμος (oikos – nomos), İngilizcede

Dostlar ilkeye, yoldaşlar ise hedefe odaklanır. Yoldaşlık

Politika iktidar kurmaya, dostluk da büyümeye odak-

household management ve Türkçede evin geçimi (dirlik) olarak

bu anlamda politik epikürizm olarak ifade edilebilir.

landığında çürüme başlamış olur. Dostluk ve politika-

daha açık bir şekilde ifade edilebilir.

Sevgide taraﬂar birbiri için amaçtır, yoldaşlar ise dava-

nın ortak noktalarını aradığımızda bunların evrensellik

nın hedefe varması için feda edilebilir. Hedeﬁ öteye

alanının ötekini ya da farkı/başkayı tanımakla kalma-

2- Alain Badiou ve Nicolas Truong, Aşka Övgü, çev. Orçun Türkay,

koyan dava için her şey araçsallaşır. Dostlar içinse

yıp, ötekini kendine eş ve en az kendin kadar özgür

Tellekt: İstanbul, 2021, s. 66.

dostlar dışında varılacak bir yer yoktur. Yoldaşlar için

kılmakta yattığı fark edilecektir.

önce yol vardır. Dostlar içinse önce de, sonra da dost
vardır.

3- Tartışmayı aktaran Erol Göka, Abdullah Topçuoğlu ve Yasin

Dostluk büyümeyi, politika iktidarı hedeﬂediğinde
aslında yapılan şey, aynılığın tekrarı ya da birikim olur.

Yunus Emre, cennet hedeﬁni dava olarak görür ve

Birikim, aynılığın tekrarıdır; birin ek alması, iki edilme-

yüzünü dosta çevirir. Dostluk, en az iki kişinin en

sidir bir-iki-m. Aşkı öldüren şeyin neden tekrar (aynı-

azından eşitliğidir. Ancak dostlar, dostluk için daima

lık) olduğu yeniden düşünülebilir. Badiou bunu veciz

dostunu kendinden daha değerli görür. Her iki taraf da

bir şekilde hatırlatır: “Asla iki kez göremeyeceğiniz bir

böyle düşündüğünde oluşan şey sevgide eşitlik olarak

şeyi sevin.”²

görünür. Yunus için sınır, ötekinin tüccarlığıdır (cennet
için Müslümanlık). Tüccar olmayan herkes ve her şey,

Ancak gerek politikada ve gerekse dostlukta ötekini

Yunus’un dostudur. Bu anlamda Yunus bütün varlıkla

severken

dosttur. Dahası Yunus, Allah’ı da dost olarak görür.

paradokslarla karşılaşırız. Bunlardan biri de “iyi niyet”-

Allah’a ulaşmak, ötekinin gönlü kadar yakındır. Gönül-

tir. Ötekine iyi niyet sergilediğimizde, onu veya dostu

ler yıkmadığınızda zaten Allah’a varmış olursunuz. Bu

kendi yargımıza göre değerlendirerek bir şiddet uygu-

anlamda Yunus’un Allah’ına bir şeyler yaparak değil,

lamış olabilir miyiz? John D. Caputo’nun Derrida

yapmayarak varırsınız. Gönül kırmadığınızda bu iş

okumasından vardığı sonuç, gösterilen bir iyi niyet

tamamdır! Bu kadar basit midir bu iş? Evet basittir!

bile olsa “dostun dostluğunu yok etmek”tir.³ Güven

Çünkü Allah’a ulaşmak bir iş değildir.

olmadığında iyi niyet bile olsa bu sorun aşılamaz.

düşmekten

kaçınamayacağımız

bazı

Aktay, Önce Söz Vardı, Vadi: İstanbul, 2020, s. 372.
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Çiçek Kültürü
Keşke Shakespeare, Romeo ve Juliet’in Bahçe Sahnesini
Yazmadan Önce Boğaziçi’ni Görmüş Olsa İdi.
Miss Julia Pardoe
Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nde sergilenen lâledanlar, beni çiçeklerin hayatı-

Bugün bahçesiz olmayı bir kenara bırakın balkonsuz evlerimizde çiçeklerden, onların

mızdan çekilmesi ve boşluklarının süratli bir şekilde griyle dolması üzerine derin

ruha vereceği neşeden uzak yaşıyoruz. Sevgiliye ilan-ı aşk edeceksek gülü hatırlıyor,

düşüncelere sevk etmişti. Çünkü modern hayat, çiçeğin kendinden menkul kıymetini

yalnız cenazelerde karanﬁle ihtiyaç duyuyoruz. Bir başkası bir şarkı olup düşüyor

adeta hafızalarımızdan silmiş, onu birtakım özel günlerin kutlanma nesnesi haline

dudaklarımıza, mırıldanıyoruz: “Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından.”. Türk çiçekçi-

getirmişti. Birbirinden güzel renklerini, şekillerini, kokularını, güneşle ve geceyle olan

lik tarihiyle ilgili ilk önemli araştırmaları yapan Cevad Rüşdü Bey’in de dediği gibi,

münasebetlerini bir tefekkür vesilesi kılmak; şiirde, şarkıda, sanat eserlerinde,

rengârenk çiçeklerle süslenmiş tarhlar arasında koca kavuklarının üzerine lale takarak

sohbetlerde onlardan bahsederek anlamı kuvvetlendirmek, üslubu güzelleştirmek,

gezinen babalarımızda olan o necip his, bizde yok mu acaba? Eskinin, çiçekleri birbir-

zevki derinleştirmek ne yazık ki artık pek mümkün olmuyordu. Oysa bir beytinde ne

lerine köklü olarak küçük saksılar içinde sunan dostları bir yerlerde yaşıyor olamazlar

diyordu Nesiba Efendi:

mı?

“Heman lale diyüp (de) geçme anda Sırr-ı Subhan vardır.”

Evliya Çelebi, Edirne’de saksılara dikilmiş bahar ve mevsim çiçeklerinin namaz kılanların saﬂarı arasına sıra sıra dizildiğini anlatır. Böyle çiçek kokulu bir atmosferde kılınan

Beşir Ayvazoğlu, “Güller Kitabı”nda -bugün olanların aksine- bahçe ve çiçek zevkinin

namaz kim bilir ne güzeldir. Yunus Emre’nin sarı çiçeğe sorular sorması, gül koklama-

16. asır İstanbul’unda yalnız sarayla kalmayıp bütün halka sirayet ettiğinden bahse-

nın sevap olduğuna inanılması, Edirne’deki Beyazıd Darüşşifasında akıl hastalarının

der. “Çiçek artık günlük hayatın vazgeçilmez bir unsuruydu; zariﬂer Nedim’in ünlü

çeşit çeşit çiçeklerle bezenmiş bahçelerde müzik dinletilerek tedavi edilmesi; sümbü-

müstezat gazelinde de ifade ettiği gibi destarlarına birer gül iliştirir, sıbyan mekteple-

lü, kasımpatısı, yasemini, nergisi… Hepsi ne güzeldir…

rinde okuyan çocuklar her sabah hocalarına küçük çiçek demetleri götürür, hasta
dostlara zarif çiçek, şişeler içinde bir güzel karanﬁl, gül, zerrin yahut lale gönderilerek

Bugün hâlâ yoğurt kovalarına, su şişelerine çiçekler eken, ev oturmalarında birbirle-

hâl hatır sorulurdu. Bahçesiz fukara evlerinin bile pencere önlerinde gül, sardunya,

rinden çiçek çoğaltan, hediye veririm diye çiçeklerinin dallarını koparıp köklendiren,

karanﬁl, küpe çiçeği, fesleğen saksıları eksik olmazdı. Hayatımızda çiçeğin bu vazge-

evlerini adeta bir bahçeye çevirmiş kadınlar var. Çiçekleriyle sohbet eder, onları sevgi

çilmezliği 19.uncu asrın sonlarına kadar devam etti.” Hatta şu anekdotu da paylaşır

sözcükleriyle coşturur bu kadınlar. Çiçeklerin paylaşılması ve çoğaltılması bir nevi

bizimle: “19.uncu asır başlarında Türkiye’yi ziyaret eden Miss Julia Pardoe, İstanbul’un

iyiliği yaymaktır, tam da onu yapar işte bu kadınlar. Çünkü Cevad Rüşdü Bey’in baset-

o yeşilliğe ve çiçeğe boğulmuş sokaklarını, evlerini, yalılarını görünce hayretler içinde

tiği o necip hisle nasiplendirilmişlerdir.

kalmış ve ‘Keşke Shakespeare, Romeo ve Juliet’in bahçe sahnesini yazmadan önce
Boğaziçi’ni görmüş olsa idi.’ demiştir.”

GEZİ KÜLTÜRÜ
Mirac Ot
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İNCE MİNARELİ MEDRESE
çeker. Dışta köşelerde iri bir düğümle bağlanan kabart-

kemerli bir kapıdan geçilerek üzeri kubbeyle örtülü

Minareli Medrese ya da diğer adıyla Taş ve Ahşap

malarla, cephede ise kıvrık dallı rûmî yazı sitiliyle

avluya ulaşılır. Cepheden bakıldığında farkedilmeyen

Eserleri Müzesi, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin

yazılmış, geometrik, Fetih sûresinin yazılı olduğu

bu çapraz tonozlu giriş holü binanın esas eyvanına

Ali tarafından hadis ilmi okutulmak üzere 1254 yılında

kitâbe kuşağından oluşan üç çerçeve iki yandan

karşılık teşkil etmek üzere inşa edilmiştir. Avlu kare bir

(Hicri 663) yaptırılmıştır. Selçuklu taş işçiliğinin nadide

sınırlanmıştır. Çerçevelerin üstten kesilerek devam

örneklerindendir. 1800'lerin sonuna kadar Dârülhadis

etmemesi kapının yukarıdan eksik olduğunu açıkça

(Hadis öğrenimi için kurulan medrese) olarak hizmeti-

göstermektedir. Özellikle bugün başlangıcı ve sonu

ne devam etmiştir. 1956 yılında müzeye çevrilmiştir.

eksik olan bu kitâbe şeridinde üstte sûrenin 6. âyeti

Medreseye bitişik olarak yapılan mescidin cephe

bitmeden yazı kesilmekte, diğer tarafta ise 10. âyetin

üzerinde yer alan sırlı tuğlalarla süslenmiş minaresi

son kısmı ile yazı aşağıya dönerek devam etmekte ve

yapıya İnce Minareli adının verilmesine sebep olmuş-

13. âyetin bitimiyle sona ermektedir. Altta sivri kemer-

tur. 1901 yılında yıldırım düşmesiyle önce birinci şerefe-

li açıklığa sahip olan kapının iki yanında, kapı pervazı

den yukarısı, daha sonra da şerefe yıkılmıştır. Bugün

biçiminde başlayıp kemer üstünde bir düğüm yaptık-

mescid de yıktırılmış olup sadece medreseyle ortak

tan sonra saçağa ulaşan ve saçak önünde de bir çıkıntı

olan kıble duvarında mihrabı kalmıştır. UNESCO

yaparak düğümlenen diğer kitâbe şeridinde ise sülüs

Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Türk-İslam

hatla kabartma halinde Yâsîn sûresi yazılıdır. Bu kitâbe-

sanatının en önemli eserleri arasında sayılan İnce

de de sûrenin 3. âyetinden ilk kelime eksik olarak

Minareli Medrese, taç kapısı, çini süslemeleri, geomet-

başlayan yazı üstte kesilmekte ve birkaç âyet sonra

alana sahip olup ortasında şadırvan bulunur. Avlunun

rik ve bitkisel motiﬂi taş işlemeleri ile ziyaretçilerine

tekrar devam edip 31. âyetle bitmektedir.² Kapıda

üzerini örten kubbeye, her biri dört üçgenden oluşan

geçmişten bir kapı aralamaktadır.¹ Başkenti Konya

benzerine az rastlanır süslemeler vardır. Üç çerçeve

yelpaze biçiminde düzenlenmiş üçgenlerle geçiş

olan Selçukluların sembolleri olan çift başlı kartal ve

içine alınmış bütünüyle taş işçiliğiyle yapılmış kapıda

sağlanmıştır. Üçgenlerin etrafı, mavi zemin üzerine

kanatlı melek ﬁgürlerinin en güzel örnekleri de bu

Palmiye süslemelerinden birçok bitkiyi tasvir eden

lâcivert çinilerden kesilmiş palmetlerin (palmiye

müzede sergilenmektedir.

nişler (taş oymaları) köşelerde işlemeli kabaralar (taş

ağacının yelpaze biçimindeki yapraklarını andıran

işlemeciliğinde köşelere işlenen büyük kabartmalar)

bezeme) üst üste sıralanmasından oluşan bir şeritle

vardır.

çevrelenmiştir. Bugün camekânla örtülmüş olan

Konya şehrinin Selçuklu beldesinde bulunan İnce

Mimari

Fotoğraf 1

kubbenin tepesinde vaktiyle çok büyük bir aydınlık

İmarethanenin ilk dikkat çeken yeri taç kapısıdır,
Oldukça müzeyyen olan taç kapı, ihtişamıyla Selçuklu

Yapının taçkapısından çapraz tonozlu (kemerlerin bir

fenerinin yer aldığı eski fotoğraﬂardan anlaşılmakta-

dönemindeki diğer klasik kapılardan ayrılarak dikkat

araya oluşturulan tavan) giriş holüne, buradan da sivri

dır.³ (Palmiye bezemesine Roma yapılarında sıkça
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rastlanmakta olup Selçuklu mimarisine de buradan

yükselmektedir. Eski fotoğraﬂardan anlaşıldığına göre

miras kaldığını düşünüyorum)

ikinci şerefeye kadar aynı dilimler daha keskin yuvarlak proﬁller verecek şekilde devam etmekteydi. İkinci

Dış yapısı taş olan binanın içi tuğladır. Kubbe fîrûze,

şerefe altının mukarnaslı olduğu ve daha yukarıya

kahverengi ve lâcivert renklerdeki sırlı tuğlaların (çini

doğru da gövdenin tamamen yuvarlak yivlerle devam

süsleme) sonsuz geometrik motiﬂer oluşturacak

ettiği yine bu eski fotoğraﬂardan anlaşılmaktadır.⁶

şekilde dizilmesiyle süslenmiştir. Sırlı tuğlaların dikine
sıralanması ile oluşturulan iç içe geçmiş zikzaklar ve

Ana avlunun üstünde bulunan kubbe oldukça geniş

baklavalar kilim motiﬂerini andırmaktadır. Kubbe

yapılı olup sırlı turkuaz tuğlalarla süslenmiş ve otağ

kasnağını çeviren geniş şerit üzerinde de fîrûze renkli

şeklinde yapılmış ve yanlardan piramidal dört payan-

çinilerden örgülü kûfî yazı ile “el-mülkü lillâh” ibaresi

daya dayandırılarak inşaa edilmiştir. Eski bir teknik

tekrarlanmıştır. Girişin tam karşısında yer alan ana

olan revzenlerle(küçük pencere) hem aydınlatma

eyvana (üç tarafı duvar örülü önü ana avluya açılan

yapılmış hem havalandırma sağlanmıştır.

Fotoğraf 5

oturma mekanı) avludan üç basamaklı merdivenle

KAYNAKÇA

çıkılır. Sivri kemerli bir tonozla örtülü olan eyvanın iki

1-https://islamansiklopedisi.org.tr/ince-minareli-medrese

yan duvarında karşılıklı birer işleme bulunmaktadır.

2-https://islamansiklopedisi.org.tr/ince-minareli-medrese

Eyvanın iki yanında yer alması gereken kare planlı

3-https://islamansiklopedisi.org.tr/ince-minareli-medrese

odalar bugün yıkıktır.⁴ Ayakta kalan kısımlarından her

4-https://islamansiklopedisi.org.tr/ince-minareli-medrese

iki mekânın da üçgenler üzerine oturan kubbelerle

5-https://islamansiklopedisi.org.tr/ince-minareli-medrese

örtülü olduğu ve eyvanın her iki yanından avluya

6-https://islamansiklopedisi.org.tr/ince-minareli-medrese

açılan birer kapının bulunduğu belli olmaktadır.

7-https://islamansiklopedisi.org.tr/ince-minareli-medrese

Avlunun sağında mescidle avlu arasında bugün
dikdörtgen planlı iki oda yer almaktadır. Önceden var
olan ve avlunun etrafında toplanmış sekiz odalı talebe
Fotoğraf 3

odaları avluya bağlayan sivri kemerli alınlıklara sahip
kapı açıklıkları örülerek kapatılmıştır. Kemerlerin köşe
dolguları, fîrûze ve açık kahverengi çinilerle mozaik

Medresenin öne çıkıntı yapan taç kapısıyla aynı hizada

tekniğinde yapılmış çeşitli geometrik ve yıldız motiﬂe-

olan minare kaidesi arasında İslam kültüründe önemli

riyle süslenmiştir. Ayrıca üstteki dikdörtgen alanlarda,

bir yeri olan bir de sıbyan mektebi bulunuyordu.⁷

koyu mor sırlı çinilerden kesilerek fîrûze sırlı çiniler

Selçuklu kültüründe ibadetin huşu içinde yapılması,

arasına yerleştirilen zarif örgülü kûfî yazılarda

dikkat dağınıklığının önlenmesi için yapının dışı ne

Âyetü’l-kürsî yer almaktadır.

kadar süslüyse içi bir o kadar sade tutulmuş bu ﬁkir bu
imarathanede de izlenmektedir. İslam medeniyetini
gittiği her yerde yaşatan inşaa eden Selçuklu kültürünün bu yapısı her parçasında ayrı bir mana barındırmış
ince ﬁkirlerle bezenmiştir. Halen hizmetine devam
eden imaret ziyarete açıktır. Temsil ettiği ﬁkirleri
nedeniyle kıyamete kadar ayakta kalmasını yüce
Mevlâdan niyaz ederim.

Fotoğraf 2

Minare kesme taştan yapılmış kare kaide üzerinde
yapılmıştır. Minare taç kapı gibi süslemelerle bezenmiştir. Minare küpü mavi sırlı tuğlalarla süslenmiş
olup üstünde sıvalı bir bölüm vardır. Burada vaktiyle
çini bir kitâbenin bulunması kuvvetle muhtemeldir.⁵
Onikigen bir geçiş bölümünden sonra çokgen gövde

Fotoğraf 4
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Sezai Karakoç
Şiirlerinde
Üç Merhamet

Sezai Karakoç kim diye soracak olursanız, size onun

yerek, muhabbet duyarak kendi içimizde cevaplar

Bundan mülhem bana kapı aralayan veçheleriyle

bir merhamet şairi olduğunu söyleyebilirim. O mütefek-

bulmamıza vesile oldu. Onun derdi cevaplar bulmamız

merhameti ele alacağım.

kirdi, bizlere tefekkür etmenin veçhelerini öğretti. O

değildi ama, onun derdi bu medeniyet içerisinde sorular

şairdi ama diğer şairlerden ziyade insan olmanın

bulmamız ve bu soruların ve dahi sorunların izini sürme-

İlk olarak Tabii Merhamet; Merhamet, rahm’den gelir.

dayanak noktası olarak merhameti, merhametli olmayı

mizdi. Sezai Karakoç, ona muhabbet duyan kesimin

Ana rahminden gelir. Bu vesile ile her insanda merha-

bizlere öğretti. Merhamet için, merhametli olmak için

aklını ve ﬁkrini diri tutan bir soru işaretiydi. Onun ışığı

metin nüveleri vardır. Ama zaman içierisinde insana

her ne gerekliyse onu kendi diline pelesenk etmiş, her

sorulardı, çünkü ümitsizliğin yegâne sebebi onun için

nüfuz eden çevre, toplum, norm ve kurallar insanda var

daim onu söylerdi. O merhamet üzre bir hâl içindeydi.

aklın kendini öğütmeye başlamasıydı. O, sorularla aklın

olan bu merhamet nüvesinin üzerini kapatabilir. Tabii

Merhamet için nasıl bir hâl içre olmamız gereklidir?

alevini daima harladı, dirilişi ve diriliş kandilini de bu

olan merhamet, insana tekrar hatırlatılabilir ve o tozlara

Hızırla kırk saat geçirerek mi? Yoksa mermer putları

veçhe ile daima istikamet üzere tutarak bir muştu gibi

bir saykal vurulabilir, parlatılabilir. Karakoç, Sürgün

nasıl devireceğimizi bir rehberden öğrenerek mi?

üzerinde taşıdı. Anlatarak değil, ﬁilen okurlarına ve talebe-

Ülkelerin Bașkentine şiiri ile bunu hatırlatmaya çalışıyor:

Nitekim Hızırla kırk saat geçirmekte, bir rehberin eşiğin-

lerine gösterdi.

“Yanmıșsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi

de durmakta evvela ümit gerektirir. Merhametin anah-

yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek

tarı ümit iledir. Karakoç’a göre merhamet duygusunu

Üç Merhamet

için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri

yitiren insan, insan olmaktan uzaklaşır ve ümitsizliğe

Sezai Karakoç’un şiirlerini ve yazılarını besleyen en can

çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem

düşer. Ümitsizlik ise bir Müslümana yakışmayan bir

alıcı motif merhamettir. O söyleyeceği ve anlatacağı her

kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır” (Sürgün

hâldir. Karakoç bize unutmaya yüz tutan şeyleri; bildiği-

şeyi merhametle göstermeye ve anlatmaya gayret etti.

Ülkelerin Başkentine)

miz ama hatırlamadığımız, gördüğümüz ama bilmediği-

Kendimce onun kullanmış olduğu merhamet motiﬁ

miz şeyleri defaatle hatırlattı. Bu meyanda hasıl olan

okumalarını üç kısımda ele alacağım. Bu çıkarım herkes

Merhamet, ümidin yittiği yerde biter; insandan ümidini

meselelere başka veçhelerle bakmamıza, bakarken

için geçerli ve tutarlı olmayabilir. Çünkü bir metnin

kesmek, topraktan ümidini kesmek, dağdan, taştan,

kendi medeniyet ve geleneğimizi ötelemeden, özümse-

insanlar üzerinde bırakmış olduğu tes’sir farklı olabilir.

merhamet dileyen kanadı kırık kuştan ümidini kesmek
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... merhametin bittiği bu yerde insan da biter. İnsana

değildir. Ama merhametli olmak en çok insana yakışır

nın bilincinde olarak daima kendini bir gün öncesinden

tabii merhamet hatırlatıldığı vakit insani merhamet

ve en çok insan içindir. Merhamet, insanın ahlakının-

daha fazla şey öğrenmeyi yazılarıyla ve yaptıklarıyla

neş’et eder.

sadece insanın insana karşı ahlakı değil-dışavurumudur.

gösterdi ve söyledi. Ona göre insan ümit etmeyi öğren-

Karakoç, merhamet motiﬂeriyle bunu çok iyi resmede-

meyi bıraktığında bırakır. İnsan öğrenir, nakşeder.

bilmiştir;

Nakşetmeye başlayınca ümit eder, ümit edince de

İnsani Merhamet; İnsanın insana merhameti yahut
insandan insana merhamet. İnsan özünde var olan

içerisinde bulunduğu zamanını aşar. Bu vaziyet ve

merhametin bilincine vasıl olduğu zaman insani merha-

“Kanadı kırık kuș merhamet ister;

tefekkür, onu zamane dervişi mesabesine çıkarmıştır.

metin içerisinde ve insani merhameti parlatılmışken

Ah, senin yüzünden kana batacak” (Monna Rosa)

İnsanın mesuliyeti tefekkürle başlar. Her insan mesuli-

bulur kendini. İnsan merhameti tasvir ederken her daim

yet bilincine sahiptir, ama her insan bu tefekkür haline

kendi dışında var olan ve merhamete tabii olan doğa

Rahmani merhamet: İnsanın bizatihi kendisine bir

çıkamaz. Sizler de bu hal ve bilinç üzere olmak için ümit

üzerinden veya doğadaki varlılar üzerinden yapar.

lütuﬂa bahşedilmiş olan merhamettir. Bütün merha-

var olun ve merhameti kendinize rehber edinin. Çünkü

Çünkü insana merhameti öğreten nasıl ki kendisi

metler elbette ki rahmanidir. Ama her insan bahşedil-

insan ümidi ile vardır ve bu ümit onu merhamete ve bu

dışında var olan ötekilerse, aynı şekilde var olan diğer

miş olan bu merhamete erişemeyebilir. Tabii ve insani

bilincin şiar edinmesine vasıta olur, vesile olur. Her ümit

canlılar da bunu öğretmek için birer vasıtadır.

olanın ﬁkredilmesi, insanı en nihayetinde her merhame-

kurtuluş vesilesidir, yegane yolu ise merhamettir.

tin aslında rahmani olduğu sonucuna götürür. Burada
“Sen geldin benim deli köșemde durdun. Bulutlar

insan kul olmanın idrâkına ulaşmış olur.

geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi
gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir

Zamane Dervişi

yağmurdu. Bulutlar geldi altında durduk” (Köşe)

Zaman her ne kadar kötü olsa da- kötüye gitse de- o
zamanın geçer olduğunu ve zamanın değişim ve dönü-

Karakoç, her şiirinde merhametin farklı bir cihetini

şüme tabii olduğunu bilirdi. Bu sebeple “yeşil sarıklı ulu

göstermeye çalışmıştır. Yazdıklarından, söylediklerin-

hocaların” öğretmediğini bize öğretti. Değişen ve dönü-

den de anlaşılacağı üzere merhamet sadece insan için

şen zamana direnerek, ama dönüşen ve değişen zama-
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Ölüm
Gençlik
bir patlama
Anlattı erenler:
Bir bahar değil,
Sevgiyle
kenetlenmiş
hücrelerim
Âşıkın ömründe
bin bahar
savrulmuş
âlemin
dörtvarmış.
bir yanına
Hicranla ağaran bu saçlar değil,
Artık
Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış…
her biri tek başına
Taşır
benden
birdüşünmeden:
parça
Sorardım
sırrını hiç
Bu fani gönlümün
sevinci neden?ortalıkta
ancak
benim bulunmayan
Beni günden güne meğer genç eden
Ölüm
Daima değişen maceralarmış!
şeb-i
aruz
Artık
bağımsız
Gönlümde
kovalar eskiden beri
her
birkumralı,
zerremkumral esmeri.
Sarışın
Dolmadan boşalmaz
Parıltıları
güneşinbirinin yeri.
Gönlümde
anladım,
her dem baharmış.
yansır
eşyanın
yüzeyinden
Bekle geceyi
Faruk Naﬁz Çamlıbel
bekle yansımayan ışığı yakalamak için
İndimi o sızı yüreğine
bil ki eşikte gece
Yaklaşıyor karar vakti git gide
zordur geçmek patırdılar dünyasından sessizlik âlemine
Yarın gün doğumunda
haykıracak taptaze sesle dünyaya
Yeni yepyeni yaratıklar anâsır-ı erbaadan gelmiş meydana
bense o vakit ayrışmış olacağım unsurlarıma
Etiler, 9 kasım 1981
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