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Mesnevîden

s.

Sezai Küçük

İnsanı bu dünyaya ve içindeki fani
şeylere bağlanmaktan kurtaracak olan
aşktır yani Muhabbetullah’tır.

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.

Sanat insan hayatına
dokunan, varlığı
anlamlandıran bir
üretimdir.
Mimar Celâleddin Çelik ile mimarlık
üzerine keyifli bir röportaj
gerçekleştirdik.

6

s.

Yorum

12

s.

Yusuf Kaplan

Kur’ân, İslâm medeniyetinde, eğitim sisteminin
merkezinde yer aldığı için İslâm medeniyeti
hem bütün insanlığın bilim, sanat ve düşünce
birikimini devraldı, anlamlandırdı, hem de tartıştı,
kendine mâl etti, aştı ve bütün insanlığa aktardı.

Yorum

14

s.

Ayhan Koçkaya

Ölüm bize devam etme, ayakta kalma imkânı
tanır. En kötü durumda olan kişi bile o hâlin
ebedi olmadığını aklına getirir ve hayat daha
da kolaylaşır. Bu nedenle “ne dem bâkî ne gam
bâkî” sözü büyük bir tesellidir.

Biyografi s.16

Mimarî

Tam bir vefa abidesidir. Yakın dostlarını, ayaküstü
sohbet ettiği gençleri, üstadlarını asla boş vermez.
Kendini önemsemez, muhatabını yüceltir. Almak
istemez, daha çok vermek ister. Samimiyeti en
büyük sermayesidir. Etrafındaki hemen herkes
onun ahlak ve kişiliğine hayrandır.

Yaşam döngüsünde kullanım dışı kalan yapılar
için terk edilme süreci başlar. Sahipsizliğin
mekânları olarak kentsel çevrede var olmaya
devam eden bu yapılar, orijinal hallerinin ve evcil
görünümlerinin aksine, alışılmadık formlarıyla
kentli hafızasında yer edinmeye başlar.

Yusuf Temizcan

18

s.

Melike Nur Saraylı
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AŞK İMİŞ
HER NE VAR
ÂLEMDE…
Mevlânâ’ya göre insan bir yönüyle açgözlü ve
gözü doymaz bir varlıktır. Bu özelliği insanı daima
dünyaya bağlar ve onu bu fani âleme köle yapar.
Hâlbuki insanın ihtiyacı sınırlı, emeli sonsuzdur:
Mevlânâ diyor ki;
“Rızıklar denizini, bir testiye dökecek olsan, ne
kadarını alır? Ancak bir günlük kısmet, bir günlük
su...
Harîslerin, dünyayı çok sevenlerin göz testileri hiç
dolmaz. Sedef de kanaat edici olmayınca, içi inci
ile dolmaz.”
Peki insanı bu durumdan ne kurtarır? Mevlânâ’ya
göre bu sualin cevabı: Aşktır…
İnsanı bu dünyaya ve içindeki fani şeylere
bağlanmaktan kurtaracak olan aşktır yani
Muhabbetullah.
Mevlânâ’nın deyişiyle; “O öyle bir söz ki, insanı
söz söylemekten kurtarır! O, öyle bir hastalıktır ki,
insanın hastalıklarını iyi eder!
O kâmil insanın konuşması, hakîkati arayan kişiyi
boş sözlerden, lüzumsuz münakaşalardan kurtarır!
Aşkın hastalığı da insanı, nefsanî hastalıklardan,
şehvetten, hiddetten, cimrilikten kurtarır!”
Doymaz göz testisini doyuracak ve insanı
benlikten, nefsaniyetten, hırstan, kötülüklerden

tamamen kurtaracak ve temizleyecek olan Aşktır…
Bunu da Mevlânâ şöyle söylüyor:
“İlâhî aşk yüzünden, nefsaniyyetten kurtulan,
benlik elbisesi yırtılan kimse, hırstan da, ayıptan
da, kötülüklerden de tamamiyle temizlenir.
Ey bizim sevdası hoş olan, güzel olan aşkımız,
ey bizim bütün mânevî hastalıklarımızın,
dertlerimizin tabibi; sevin, şâd ol...
Ey bizim kibir ve gurur hastalığımızın,
böbürlenmemizin devâsı olan aşkımız! Ey bizim
hasta gönlümüzün Eflâtun’u, Calinus’u!”
Tahiru’l-Mevlevî’nin ifadesiyle; Hazreti Mevlânâ
aşkı biri hakîm, biri hekim iki zata benzetiyor. Bu
teşbih ile de aşkta öyle kuvvetli bir kudret vardır
ki, Eflatun’un felsefeyle, Calinus’un tababetle
yapamadığı ruhanî ve cismanî tedavileri, aşığı her
türlü ayıp ve noksandan temizleyerek aşk ortaya
koyar, demek istiyor.
Aşk sevginin, muhabbetin ileri derecesidir. Lügatler
aşkı; “Bir kimse veya bir şeye karşı duyulan çok
kuvvetli sevgi ve bağlılık, aşırı muhabbet” olarak
tanımlar.
Kur’an-ı Kerim’de; “aşk” kelimesi geçmez fakat
“Mü’minlerin Allah’a karşı pek şiddetli sevgisinden”
(Bakara 2/165) bahsedilir. Mutasavvıflar bu ayette
geçen eşedd-i hubb’u aşk olarak yorumlamışlardır.

Yine sufilere göre aşk Hakk’ın zuhûruna sebep
olan ilk sıfattır. Allah bilinmeyi arzulamış, bu arzu
ve aşk kâinâtın yaratılmasına sebep olmuştur.
Yine aşk mutasavvıflara göre, Hak yoluna giren
kimseyi Allah’a eriştiren en kısa yoldur.
“Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler” (Maide
Suresi, 5/54) âyetine göre de sevginin ilk kaynağı
Hak Teâlâ’dır. Önce Allah sevmiştir. Böylece aşk,
Hak’tan zuhûr etmiş ve bütün kâinatın zuhûruna
sebep olmuştur.
Şair bunu bir beytine şöyle sığdırmıştır:
“Kendi hüsnün hûblar şeklinde peydâ eyledin,
Çeşm-i âşıktan dönüp sonra temâşâ eyledin.”
(Allah’ım kendi güzelliğini, güzel çehrelere
düşürdün. Sonra âşıkının gözünden kendi
güzelliğini seyrediyorsun.”
Varlıklar içinde aşka yabancı bir nesne yoktur,
cihanın her cüzü âşıktır.
Dîvân-ı Kebîr’de Mevlânâ bu hususu şöyle
kaydetmiştir:
“Cihânın her cüz’ü, her şey âşıktır. Her şey sevgili
ile buluşmak için çırpınır durur. Her şey buluşma
sarhoşudur.”
Fakat her varlığın aşkı da kendi istîdât ve
kabiliyetine göredir. Yerin aşkı başkadır, göğün
aşkı başkadır.
“Göklerin dönüşünü aşk dalgasından bil. Aşk
olmasaydı, dünya donar kalırdı.
Aşk olmasaydı cansızlar, bitkilere girer de onlar da
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yok olur muydu?
Büyüyüp yetişen nebatlar, kendilerini gıda olarak
canlılara fedâ ederler miydi?
Bitkiler âdetâ can olmak için kendilerini canlılarda
yok etmektedirler.
Aşk olmasaydı, her şey yerinde buz gibi donar
kalırdı. Her varlık, çekirge gibi uçar, sıçrar, aranır
mı idi?
Susuz bir kimse; “Ey tatlı su, neredesin?” diye inler,
feryâd eder. Su da; “Ey susamış olan, ey su isteyen
kişi, neredesin?” diye inler, ağlar durur.
İçimize düşen bu susuzluk, suyun bizi
istemesinden, bizi kendisine çekmesinden ileri
gelmektedir. Çünkü Allah bizi onun için, onu da
bizim için yaratmıştır.
Allah’ın hikmeti, kazâ ve kaderi ile bizi birbirimize
âşık kılmıştır.
Biz suyu sevmekteyiz, su da bizi sevmektedir.
Cihânın bütün zerreleri, o ezelî hüküm dolayısıyla
çift çifttir. Her çift birbirine âşıktır.
Kehribârın saman çöpünü dilemesi, çekmesi gibi,
âlemde her cüz’ de kendi çiftini, eşini dilemektedir.
Gökyüzü, yeryüzüne “Merhabâ!” der. “Seninle
ben kehribarla saman çöpü gibiyiz. Birbirimizi
sevmekteyiz.” diye söylenir.
Aşk olmasaydı, varlık nerden olurdu? Ekmek
nasıl olurdu da kendini sana verirdi; gelir, senin
vücuduna katılırdı da, sen olurdu?
Ekmek kendini sana verdi, sen oldu! Neden böyle
oldu? Aşktan, istekten! Yoksa, ekmeğin senin
bedeninde can olmasına yol verirler miydi?
Aşk, ölü ekmeğe bile can bağışlıyor; fanî olan
canını sana katıyor, ebedîleştiriyor!”
Varlıklar arasında aşkı bilmeyen yoktur. Mevlânâ
bunu Mesnevî’de şöyle dillendirmiş ve aşka
yabancı olanı yermiştir:
“Kurt da aşk nedir bilir, ayı da bilir, arslan da bilir!
Aşka karşı kör olan, aşkı bilmeyen kişi köpekten de

MESNEVÎDEN

aşağıdır!
Köpekte aşk damarı olmasaydı, Ashab-ı Kehf’in
köpeği gönül ehlini ararmıydı?
Şöhret salmamışlardır ama, dünyada sûret
bakımından ona benzeyen, onun cinsinden olan
nice köpek vardır?”
Yunus Emre de Mevlânâ’nın bu deyişine şöyle
destek vermiştir:
“İşidün iy yârenler ‘aşk bir güneşe benzer
Aşkı olmayan gönül misâl-i taşa benzer”
Mutasavvıflar biri hakîkî, öteki mecâzî olmak üzere
iki tür aşktan ve sevgiden bahsederler. Hakîkî aşk
insan rûhunun yani nefha-i ilahînin aslına, özüne
yani Allah’a karşı bir özlemidir. Hakîkîde aşk ve
muhabbet Allah’adır. Mecazi aşkta ise insanadır.
Hakîkî aşka büyük önem veren sufiler, beşerî aşkı
da önemsemişler ve çoğu zaman beşerî aşkı ilâhî
aşka giden bir yol olarak kabul etmişlerdir.
Aşk yaşayanın tadabileceği ve asla tarif
edemeyeceği bir manevî zevk halidir. Kendisine
“Aşk nedir?” diye sorulan Hz. Mevlânâ bunu
anlatmak için “Ben ol da bil” cevabını vermiştir.
Yine Mevlânâ’ya göre topraktan yaratılan bedenin
yücelmesinin yegâne yolu aşktır. Şöyle der:
“Topraktan yaratılmış olan bedenimiz, aşk
yüzünden göklere yükseldi. Dağ bile çevikleşti,
oynamaya başladı.
Ey âşık! Aşk Tûr Dağı’na can olunca, Tûr mest oldu,
kendinden geçti, Mûsâ da düşüp bayıldı.”
Kul Allah’ı ne kadar severse Allah da kulunu o
kadar sever. Bu hususta da Mevlânâ der ki;

İki el olmadıkça, bir elle el çırpılmaz, bir elden el
çırpma sesi çıkmaz.”
Peygamber Efendimiz bir hadîslerinde; “Kul
Allah’ını ne kadar severse, Allah da onu o kadar
sever.” diye buyurmuştur.
Netice olarak Mevlânâ’ya göre kul aşk için çalışıp
çabalamalı başka şeylere itibar etmemelidir:
“Bu fânî dünya pazarında, sermâye altındır. Öteki
dünyanın sermâyesi de aşktır. Ağlayan iki gözdür.
Elinde parası olmadan pazara gidenin ömrü
boşuna geçer. Pazardan eli boş döner.
Gerçek bir müşteri ol da, sana mânevî bir şeyler
vereyim. Haktan, hakîkatten bahsedeyim. Rûhânî
cevherlere gebe olan gönlüm, sana mânevî la‘ller,
ilâhî inciler doğursun.
Allah aşkı için çalış, Allah aşkı için hizmette bulun;
halkın kabul etmesi ile, reddetmesi ile senin ne işin
var?
Bu fânî dünya pazarında mânevî altın kazanmak
için müşteri mi istiyorsun? Allah’tan daha iyi
müşteri var mı?” 1
Fuzûlî ne güzel söylemiş:
“İlm kesbiyle pâye-i rif’at
Arzû-yı muhâl imiş ancak
Aşk imiş her ne vâr âlemde
İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak”
Kaynak

“Şu gönülde, sevgi şimşeği parlayınca, bilmiş ol ki,
o gönülde sevgi vardır.
Senin gönlünde de Allah sevgisi iki kat oldu, arttı
ise, şüphe yok ki Allah da seni seviyor demektir.

1- Bu yazıdaki Mesnevi beyitleri; Şefik Can, Konularına Göre Açıklamalı
Mesnevi Tercümesi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2000 (I-III), isimli eserden
verilmiştir.
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şekilde sıralanmıştır. Patlıcan moru çiniler
kare alana baklava dilimi oluşturacak şekilde
konulmuş ve dört yanındaki beyaz alçı dolgu
meydana çıkarılmıştır.
Mükemmel bir şekilde yapılmış olan taç
kapının en muntazam yerlerinden biri de İslâm
mimarisinin en güzel buluşlarından biri olan
mukarnaslı kavsarasıdır. Bu kavsara on dört
sıradan meydana gelir, üstteki dört sıra daha
düz diğer sıralar daha gösterişli sarkıt biçimli
mukarnaslarla kaplanmıştır.
Taş süslemelerin bu denli yoğun olduğu
yapıda tuğla ve çininin güzel bir ahengi minare

Konya Sahip Ata Camii

Külliyenin bânîsi Selçuklu veziri Fahreddin
Ali, 13. yüzyılda yaşamış, Anadolu Selçuklu
Devleti’nin en uzun süreli siyasi hayatına sahip
devlet adamlarından birisi olmuş ve M.1288’de
vefat etmiştir. Sahip Ata ismiyle anılan külliye,
Sultan II. Keykavus zamanında 656 H. 1258 M.
yılında mimar Kelük bin Abdullah’a yaptırılmıştır.
Fahreddin Ali, lâkabı “Sâhib-i Atâ” yani “Cömertlik
Sahibi” olan Fahreddin Ali’nin ismi halk arasında
“Sahip Ata” şeklinde yayılmıştır ve çeşitli
yayınlarda çoğunlukla “Sâhib Ata” veya “Sahip
Ata” şeklinde anılmıştır.
Kaynaklara göre, iki defa yangın geçirdiği ve büyük
bir kısmı tahrip olduğu için Cami H.1288/M.1871

yılında bugünkü şekli ile inşa edilmiştir. Özgün
cami, taç kapısındaki kitabeye göre H.656/M.1258
yılında inşa edilmiş olup külliyenin en eski tarihli
yapısıdır. Anadolu Selçuklularının en eski ağaç
direkli camilerinden biri olan bu yapının orijinal
kalan kısımlarından günümüze ulaşabilenler,
mihrap ve mihrabın iki yanındaki yarım yıldız
kesitli gömme ayak ile çifte minaresinden biri
tamamıyla yıkılmış olan taç kapının ön yüzüdür.
Caminin taç kapısı Selçuklu taş işçiliğinin en
görkemli örneklerinden birisidir. Abidevî bu
yapının eni 9.50 metre, yüksekliği 9.16 metre;
giriş kapısının eni 1.65 metre yüksekliği ise
2.46 metredir. Taç kapının üzerinde 3.25x0.35
boyutlarında, alçak kabartma tekniğinde sülüs
hatla girift bir şekilde tek satır olarak yapılan inşa
kitabesi bulunmaktadır.
İki minare kaidesinin arasında yer alan taç kapının
tezyinatında simetrik bir durum söz konusudur.
Taç kapının mukarnaslı giriş kapısının bulunduğu
kısmı birinci pafta, yanlarda kalan kısımları da
dörderden sekiz pafta olarak kabul edebiliriz.
Turkuaz ve patlıcan moru mozaik çinilerle kûfî
yazıların oluşturulduğu aynı zamanda minare
kaidesi olan tuğla zemin üzerine nakşedilmiş kare
bir pano bulunmaktadır.

ve solunda döşemeden biraz daha yüksek iki
maksure bulunmaktadır.
Anadolu’ da çifte minareli taç kapıya ilk örnek
olan Sahip Ata Cami, cephesindeki tezyinatı ve
çinili minaresiyle oldukça dikkat çekicidir. Girişin
solundaki minare kaide kısmına kadar yıkılmış,
sağındakinin ise şerefeden sonrası yıkılmıştır.
Sağda yer alan minare geçtiğimiz dönemlerde
yenilenmiştir. Minarenin kaide ve dilimli gövde
kısımlarında tuğla malzeme kullanılmıştır.
Caminin duvarları moloz taş, sütunları, orijinal
kapı kanatları ve tavanı ise ahşaptandır.
Güney duvarında çini mozaik mihrabı mevcuttur.
Süsleme olarak firuze, lacivert ve patlıcan
moru çini plakalardan oluşan bitkisel ve
geometrik kompozisyonlardan oluşan bezemeler
kullanılmıştır.
İki yanı ince rumi motifli çinilerle çevrilmiş olan
geometrik bir kompozisyonla süslenmiştir.
Lacivert çinilerle doldurulan kısımların araları
turkuaz renkle kaplanmıştır. Kavsaranın
köşeliklerinde yer alan üçgen sahalar, merkezinde
altı kollu yıldız olan bir kompozisyon ile
süslenmiştir. Burada altıgenlerin kollarını
patlıcan moru çinilerin meydana getirdiği kancalı
baklavalar oluşturmaktadır. Altıgenler ve beş
kollu yıldızların içerisinde yer alan minik altıgenler
turkuaz renkte çini ile süslenmiştir. Mukarnaslı
kavsara altı sıradan oluşmuş, dıştaki patlıcan moru
içteki turkuaz renkli çinilerden oluşan iki şeritle
sınırlandırılmıştır. Kavsaranın nişlerinin arasında
yer alan bitkisel süsleme ise turkuaz zemin
üzerine patlıcan moru çinilerden oluşturulmuştur.
½ oranında simetrik kapalı kompozisyonda
turkuaz zemin üzerine patlıcan moru çiniler
kullanılmıştır. Desen ise kanatlı rumiler, tepelik ve
ortabağ kullanılarak oluşturulmuştur.

Çinileri
Anadolu Selçuklu Medeniyeti’nin Konya
şehrinde bıraktığı en önemli eserlerden biri
Sahip Ata Külliyesi’dir. Konya ilinin Meram ilçesi,
Sahibiata mahallesinde bulunan külliye; cami,
türbe, hankâh, hamam ve dükkânlar ile 19. yüzyıla
tarihlenen çeşmeden oluşmaktadır. Günümüzde
cami, hamam ve çeşme yapıları kendi işlevlerinde
kullanılmakta iken hankâh ve türbe kısımları
müze olarak kullanılmaktadır. Dükkânlar ise
kullanılmamaktadır. Külliye, Gayrimenkul Eski
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (GEEAYK)
13.11.1982 tarihli A-3861 sayılı kararıyla tescil
edilmiştir.
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Yan kanatların en üst kısımları, yani minare
kaideleri tuğla zemin üzerine; tuğlaların uzun
kenarları dışa gelecek şekilde kaydırma tekniği
kullanılarak dizilmiştir. Tuğlaların aralarına ise
kare şekilde kesilmiş firûze ve patlıcan moru
çiniler; bir firuze bir patlıcan moru çini gelecek

süslemesinde yakalanmış; arka arkaya düşen
yıldırımlar soldaki minareyi tamamen, sağdakini
ise şerefenin altına kadar yıkmıştır. Tuğla
gövdede, sırsız tuğla şeritler üst üste ve yan
yana birbirine eklenerek gamalı haç motiflerini
biçimlendirecek şekilde düzenlenmiştir. Tuğlalar
arasında kalan ince boşluklar, tuğla zeminden
daha derine yerleştirilen turkuaz ve patlıcan
moru çini mozaiklerle doldurulmuştur.
Sonradan yapılan ve bugün mevcut olan cami,
kare planlı on iki ahşap direkle taşınan bir mekân
olup, üzeri kiremitlerle kaplanmış kırma çatı ile
örtülüdür. İbadet mekânı mihrap duvarına dik
beş sahından meydana gelmiştir. Girişin sağ

Cami abidevi bir taç kapıya sahip olup taş
işlemeleriyle öne çıkar. Aynı zamanda çini ve tuğla
işlemeleriyle de önemli Selçuklu yapılarındandır.
Selçuklu Sanatı’nın bir ürünü olan geometrik
geçmeler, rumî, ortabağ, tepelik motifleri
cami bünyesinde ustalıkla kullanılmış ve eşsiz
güzellikte kompozisyonlar oluşturulmuştur.
Kaynakça
İbrahim Hakkı KONYALI, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi. Konya:
Enes Kitabevi,1964
Oktay ASLANAPA, Türk Sanatı I-II. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları,
1973
Ömür BAKIRER, 13. ve 14. Yüzyıllarda Anadolu Mihrapları. Ankara: Türk
Tarih Kurumu Basımevi, 1976
Remzi DURAN, Selçuklu Devri Konya Yapı Kitabeleri, Ankara:
Türk Tarih Kurumu, 2001
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Celâleddin Çelik

Mimarlık ve tasarım salt estetik alana indirgenebilecek bir mesele
değil. Mekân kurma faaliyeti insanın kendisine, diğer insanlara,

Mimarlık,

tabiata ve hayvana bakışı ile şekillenen bir süreç. Mekân kurarken/
yapı tasarlarken bu meselelerin hepsine dair bir sınav vermiş
oluyoruz.

sanatlaşabilen

misiniz? Kültürle alakalı olmak entelektüel
olmanın bir ön koşulu mudur?

bir uğraşı alanıdır.

?
Merhaba hocam, bir müzisyen, yazar ve
mimar olarak çeşitli sanat dallarıyla hemhâl
olduğunuzu biliyoruz. Bu sebeple sizinle
genelde sanat, özelde ise mimari alanında
bir söyleşi yapma arzusundayız. “Sanatı icra
etmek, o sanattan zevk almanın en güzel
yanıdır” diyerek sanata olan bakışınızı ifade
ediyorsunuz aslında… Sanatın içine doğmuş
ve sanatla yetişmiş biri olarak, bu çok
yönlülüğünüzün yaşamınızdaki etkilerinden
bahseder misiniz?
Estağfirullah, çok yönlülük iddialı bir ifade olabilir.
Çünkü birkaç konuyla alâkadar olmak, ondan
zevk duymak, ortalama seviyede bile olsa onun
hakkında bilgi sahibi olmak, o konunun hakkını
vermek anlamına gelmiyor her zaman. Ben birden
fazla ilgiye sahibim belki. Yoksa bunların her
biri, uğrunda birer ömür vakfedilecek meseleler.
Mimarlık ve müzik iki temel uğraşı alanı oldu
benim için. Bunların ikisi de kültürün çekirdeğinde
yer alan meselelerdi. Müzikle ilgilenmiş olmak
doğrudan doğruya şiirle; kültürün, medeniyetin

diğer alanlarıyla tanıştırdı beni çocuk yaşlarda.
Bunların hepsiyle tıpkı bir- iki asır önce yaşayan
bir şehirlinin, hayatında var olduğu, zevk aldığı
gibi temel seviyede bir tanışıklık yaşadım aslında.
Hat, şiir, müzik, mimarlık… Bunlar birbiriyle çok
ilişkiliydi, kültürün kurucu unsurlarıydı. Ben de
onlarla haşır neşir olmaya çalıştım. Bunların içinden
müzikle bilfiil uğraştım, uğraşıyorum da. Çünkü
ailem, müzisyen bir aileydi ve çevremiz daima
müzikle örülüydü. Müzik bizim için çok doğal bir
uğraşı alanıydı. Tanburu çok sevmiştim, hâlâ da
çok seviyorum. Mimarlık ise benim asıl mesleğim.
Onun için biraz şununla uğraşayım, bunu
tamamladım biraz da diğeriyle vakit geçireyim
diye düşünmedim hiç. Müzik zaten olağan bir
şeydi. Müziksiz bir hayat düşünemiyordum.
Müziğin yanında getirdiği diğer kültür unsurları,
çoğuna aşina olmamı sağladı. Diğer yandan
mimarlık da bir tür çatı sanatı aslında. Mimarlıkla
uğraştığınız zaman, çok şeyi aynı anda hissedip
organize edebilen biri olmanız gerekiyor. Mimarlık
yaparken yazı yazan biriyle de grafik sanatçısıyla
da iş yapıyoruz. Müzik gibi kültürün birçok alanıyla

Celâleddin Çelik

1981 doğumlu mimar ve müzisyen Çelik, Kadıköy
Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde mimarlık
eğitimini tamamladı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi’nde proje dersleri verdi. TRT Haber’de
yayınlanan Gelenekten Geleceğe adlı programı
hazırlayıp sundu. Müzikle ilgilenmekte, tanbur
çalmaktadır. Atatürk Kültür Merkezi Sanat Danışma
Kurulu üyesidir. Mimarlık pratiğine 2013 yılında
kurduğu NUN Mimarlık’ta devam etmektedir.

ilişkili olmasının yanı sıra mimarlığı da bir çatı sanat
olarak görüyorum. Bunların neticesinde çok yönlü
olmak iddiasından ziyade, çok şeyden haberdar
olmak; bunların içinden de müzik ve mimarlık
alanında üretime katılmak olarak tanımlayabilirim
yaptığım şeyi.
İnsanların uzmanlık alanlarına hapsolması
meselesi var ancak sizin sanat tanımınızda bir
kültür vurgusunun öne çıktığını görüyoruz.
Her insanın uzmanlık alanının dışında kültürle
alakalı bilgi sahibi olması gerektiğini ifade
ediyorsunuz. Bu meseleyi biraz daha açabilir

Doğrudan entelektüellik ile ilişkilendirmek
yerine şunu söyleyebiliriz: Sanat insan hayatına
dokunan ve varlığı anlamlandıran bir şey. İnsanın
belli bir okur - yazarlık seviyesinde olup sanatla
irtibat kurmaması için özel bir direnç göstermesi
gerekiyor. Sanatla irtibat kurduğunuz anda
ise gündeme kültür ve içinde bulunduğunuz
kültürün üretimleri geliyor. Benim burada özellikle
vurguladığım nokta şu: Tüm dünyada müzik,
felsefe, edebiyat gibi konular konuşulduğunda,
aslında “evrensel” değerler bütününden
bahsediyoruz. Ancak bu topraklarda üretilmiş olan
kültürden bihaber olarak, bunu yok sayarak var
olmaya çalışmak anlamsız geliyor. Bu topraklarda
yaşayan, Türkçe konuşan, düşünceyle, tefekkürle,
sanatla temas etmiş birinin kendi kültürünün
üretiminden de haberdar olması gerekiyor. Bu,
sanatla uğraşan herkesin “kendi öz” sanatı ile
uğraşması gerektiği anlamına gelmiyor tabii ki.
Ama bunlardan habersiz olmak da komik duruyor.
Sanat, her durumda hayata ve kendine bakış
meselesini açan, onu çözümleyen, vazgeçilmez
bir alan bizim için. Varoluşu anlamlandıran bir
alan. Sanatla temas içinde olmak lazım. Günlük
hayattaki mesleklerimizin, uzmanlık alanlarımızın
tek başına bu hayatı anlamlandırmaya
yetmeyeceği aşikâr. Bir şekilde sanatla ve fikir
üretimiyle irtibata geçmek lazım. Bu irtibatı
bir kere kurduktan sonra da bir kültürün içine
doğuyoruz. Bu kültürün konuştuğumuz dile bağlı
olan bir kültür dairesi var, kendine özgü bir sözü
var. Bu sözden haberdar olmak, anlamlı duruyor.
Mimarlığı bir çatı sanat olarak gördüğünüzü
ifade ettiniz. Peki mimarlığı bir sanat disiplini
olarak ele aldığımızda diğer sanat dallarıyla
benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?
Mimarlık, modern öncesi döneme kadar bir sanat

olarak ve sanatların da en yücesi olarak kabul
ediliyordu. Çünkü az önce de bahsi geçtiği gibi
diğer bütün sanat faaliyetleri bir mimari mekânda
icra ediliyordu. Onun için mimarlık, bunların
hepsini cem eden en yüce sanat olarak telakki
ediliyordu. Ancak modern sonrası dönemde bir
sanat dalı olarak kabul edilmiyor. Buradaki ince
ayrım şu: Müzik yapan herkes, yaptığı her müzikte
sanat icra etmiyor. Müzik her durumda koşulsuz
bir sanat yapıtı ortaya koymuyor. Sanat olmayan
birçok müzik var, değil mi? Sanat olmayan birçok
resim de var. Ancak müzik ve resim gibi uğraşılar
doğası itibariyle sanat seviyesine yükselmeye
çok uygun uğraşılar. Müzikle sanat yapabilme
ihtimaliniz daha yüksek. Mimarlık da bu bakış
açısıyla sanatlaşabilen bir uğraşı alanı. Mimarlıkla
sanat üretebilirsiniz, ama her yaptığınız mimari
sanat olmuyor. Modern dünyada mimarlık kendi
başına bir sanat dalı değil, sanatlaşabilen bir uğraşı
alanı.

insanlar olabilir. Ancak mekân tasarımcısı başrolü
oynamazsa, o mekânın nitelikli bir mekân olması
mümkün değil. Yani bunun parayla doğrudan
ilgisi yok. Nitelikli mekân; iyi bir tasarımcının
elinden çıkan, sürdürülebilir, dayanıklı, uygun
malzemelerle elde edilen şeydir aslında. Bunu da
mimar olmadan yapmak mümkün değil.

Hocam nitelikli mekân nedir ve örnekleri
nelerdir?

Sizce mimarlık sadece bir sanat alanı mıdır?
Turgut Cansever mimarlığı bir estetik faaliyet
değil, ahlaki faaliyet olarak tanımlıyor.
Mimarinin bir sanat faaliyeti olmasının yanı
sıra ahlaki bir duruş ifade etmesi meselesini
siz nasıl açıklıyorsunuz?

Bugün yapı üretme sistemine giren aktörler
arasında mekân tasarımcıları pek yer almıyor.
Bizim bugün mekândan anladığımız çoğunlukla
bir endüstriyel inşa faaliyeti ve onun devamında
gelişen bazı dekorasyon hareketleri. Fakat
bir tasarımcı gözüyle tasarlanmış bir mekân,
çok para harcanmış lüks bir mekân demek
değildir. Tasarlanmış bir mekân aksine mütevazı
malzemelerle, çok hoş aydınlatma çözümleriyle,
yüzeylerle, mekânsal, hacimsel kararlarıyla
insanî ve yaşanılası bir mekân olabilir. Gözden
kaçırdığımız şey şu: Eğer böyle bir tasarımcı yoksa
sonrasında o mekâna ne kadar para harcasak da,
ne kadar şık malzemelerle kaplasak da nitelikli
mekân seviyesine ulaştıramayız. Malzemeler var,
aydınlatma firması var, cephe kaplaması yapan
firma var, bunların hepsi kendi alanlarında uzman

Mimarlık ve tasarım salt estetik alana
indirgenebilecek bir mesele değil. Mekân kurma
faaliyeti insanın kendisine, diğer insanlara, tabiata
ve hayvana bakışı ile şekillenen bir süreç. Mekân
kurarken/yapı tasarlarken bu meselelerin hepsine
dair bir sınav vermiş oluyoruz. Bu bağlamda
mimarlıkla beraber estetik ve ahlâk da gündeme
geliyor. Mimarlık yaparken takındığımız tavır, basit
plastik sanat tercihlerinden ibaret değil. Hayata,
insanın var oluşuna dair tasavvuru da yansıtıyor.
Bu bağlamda evet, ahlaki bir mesele olduğunu
söylemek mümkün. Bugün sürdürülebilirlikle
çevreyi beraber değerlendiriyoruz mesela.
Yani tasarımcı olarak tasarladığınız yapının yıl
içinde ısıtılıp soğutulurken harcayacağı enerjiyi
olumlu yönde etkileyebiliyorsanız, ahlaki bir tavır
sergilemiş olursunuz. Soğuk bir iklimde güneşe
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bakmayan bir cephede, ısıtılması zor devasa
doğramaları cebri olarak ısıtmaya çalışırken bir
enerji harcarsınız. Sıcak bir iklimde doğrudan
güneşe bakan bir cepheyi, güneşi kırmadan
tasarlarsanız orayı soğutmak için yılın üç-dört
ayı klima çalıştırırsınız ve dolayısıyla atmosferi
ısıtırsınız. Dünyaya geri dönüşü olmayan bir
zarar verirsiniz. Eğer mimar doğru bir tasarımla,
doğru bir duvar kesitiyle, burada kullanılacak
olan klima ihtiyacını azaltırsa ahlaki bir duruş
sergilemiş olur ve mesele salt estetik tercihlerin
dışına çıkmaya başlar. Bir yapı yapılırken tercih
edilen yapı malzemesinin çok uzak yerlerden
taşınıp getirilmesiyle yakın bir yerden taşınması
arasında da yine bir nakliye, karbon ayak izi farkı
var. Yani sadece bitmiş ürünün kendisi değil,
onun tüm süreci bu ahlaki tavrın içine giriyor.
Gelen malzemenin nasıl üretildiği, oraya nasıl
nakledildiği, o malzeme üretilirken çıkan atıkların
dünyayı nasıl etkilediği, bina yapılıp bitirildikten
sonra, yaşarken nasıl enerji tükettiği gibi konular
gündeme girerse mimarlıktan bahsedebiliriz.
Bu yüzden sıkça vurguluyorum. Mimarlık salt
bir fotojenik imajdan ibaret değil, bir sürecin
tamamıdır.

çatısı olduğunu görürsünüz. Eğer biz elimizdeki
külahsız halini korusaydık, İstanbul bugünkü
Galata Kulesi imgesine kavuşamayacaktı, ondan
mahrum kalacaktı. Gelgelelim 1967’de yapılan
külah, şehre o imgeyi tekrar kazandırdı ama
betonarmeden yapılan bir külah olması sebebiyle
kulenin ağırlık merkezini yukarıya taşıdı. Olası
büyük İstanbul depreminde nasıl davranacağı ise
meçhul. Yeni Yedikule Hisarı restorasyonunun farkı
şu; biz bu çatıları tekrar inşa ediyoruz, ancak sadece
bir imge olarak değil onun gerçek karakterine
uygun bir şekilde: İlk yapıldığı zamandaki gibi
ahşap konstrüksiyondan, modern lamine ahşap
tekniği ile yapılan ahşap bir çatı ile. O dönemde
bunların üstü kurşunla kaplanırdı, biz titanyum
alaşımlı çinko kullanıyoruz. Bugün yaptığımız
müdahalelerin 2022 yılında yapılmış olduğunun
da inkâr edilmemesini hedefliyoruz. 2022 yılında
bizim tarafımızdan yapılmış olunduğunun da inkâr
edilmemesini hedefliyoruz.
Bağlantılı olduğunu düşündüğüm için
şu soruyu sormak istiyorum. Kentsel
kolektif hafıza bağlamında son dönem
projelerden Müze Gazhane ve Atatürk Kültür
Merkezi projelerini bir mimar olarak nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Hocam tasarımcı mimarlık ile korumacı
restorasyon uygulamaları arasında nasıl bir
ilişki vardır?
Koruma çok önemli bir mesele. Biz korumacı bakış
açısı konusunda maalesef çok iyi sınavlar veren bir
ülke değiliz. Burada iki farklı bakış açısı var: İlki; bize
nakledilmiş olan, miras kalmış bir değerin kıymetli
bir şey olduğunu tespit edip bunun üzerinde
mutabık kaldıktan sonra bunu olduğu haliyle
dondurup bir müzeye kaldırmak. İkincisi ise; onu
korurken aynı zamanda yaşama hakkını da teslim
etmek. Kültürel muhafazakarlık ilkine yakındır.
Yani kıymetli bir mezar taşı bulduğunuzda ne
yaparsınız? Onu dondurup olduğu haliyle korumak
istersiniz. Ama dondurarak koruyan tavır, bir
yandan da onu öldüren bir şeydir. Onu müzelik
hale getirir. Benim korumaya bakışım şu: Bizim
tevarüs ettiğimiz bu kültürel değerler, anıtsal
yapılar üzerine çivi çakmaya bile çekinmemiz
gereken yapılar ve korumak için elimizdeki tüm
imkanları kullanmamız gerekir. Diğer yandan da
bunlar yaşayan yapılardır. Ölmüş, müzelik bir varlık
değildir. Dolayısıyla bir anıt eseri tevarüs ettikten
sonra onu bulduğumuz haliyle, harabe dahi olsa, o
harabe estetiği içinde sadece dondurarak korumak
yerine onu yaşatacak tedbirleri ve müdahaleleri
gerçekleştirmek gerekir. Bu dünyada da böyle ele

Kültürle, gelenekle kurulan ilişkinin biçimi bazen kapatıcı da
olabiliyor. Sanki yapılacak olan her şey yapılmış, bitmiş ve artık size
orada yer yok gibi. Ancak ve ancak yapılmış olanı tekrar ederseniz
o çembere dahil olabilecekmişsiniz gibi bir algı oluşabiliyor.
alınan bir konu. Örneğin Çin’de bin yıllık ahşap
yapılar var. Ahşabın ömrünün bu kadar uzun
olmadığını hepimiz biliyoruz, ahşap kısa ömürlü
bir malzeme. Ancak bu yapılar bu kadar zamandır
ayakta, çünkü bir yandan yaşamaya devam
ediyorlar. Çinliler kültürel devamlılığı içerisinde
bu bilgiyi aktarıyorlar ve böylelikle yapının daimî
bakımını yapıyorlar. Bir ahşap çürürse ustası onu
aynı ahşapla aynı teknik ve usulle yeniliyor. Bu

devamlılık sayesinde yapı bugüne kadar yaşıyor.
Köln’deki Dom Katedrali’ne de bakalım. O da
çok yaşlı bir yapı. Tarihsel süreç içinde geçirdiği
bütün tahribata rağmen tamamlanarak bugüne
dek ulaşıyor. Eğer bizim korumacı olarak tek
marifetimiz yapıyı bulduğumuz halde dondurarak
muhafaza etmek olsaydı daha birkaç sene evvel
gözlerimizin önünde yanıp kül olan Notre Dame
Kilisesi’nin çatısını şu anki haliyle korumamız

gerekirdi. Ancak tabii ki öyle olmayacak. Notre
Dame Kilisesi’nin çatısı tekrar inşa edilecek ve
bildiğimiz silüetiyle yaşamaya devam edecek.
Burada anlatmak istediğim, eğer yaşayan bir yapıya
kültürel bir aidiyet duyuyorsam onu yaşatmak için
gerekli müdahaleyi de yapmam gerekir. Bizler
maalesef bazı Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin
artık karakterlerinin dahi algılanamayacağı
şekilde bozuk oranlarla yaşadığını görüyoruz.
Bir örnek de İstanbul’dan verelim: Yedikule Hisarı
İstanbul için çok önemli bir anıt eser ve biz Hisar’ın
restorasyonu ile ilgileniyoruz. Hisar, kara surlarının
içinde fakat kuleleriyle kara surlarından ayrışan
meşhur bir yapı. İsmini de oradan alıyor. Bu kuleler
Yedikule’nin yedi külahıyla, sivri çatılarıyla şehir
silüetine giriyor. Yedikule Hisarı yüksek külahlara
sahip olduğu için şehrin hafızasında, şehirlinin
hatırasında kuleleriyle öne çıkıyor. Ancak bugün
bundan bahsetmek mümkün değil. Çünkü bu

külahlar temelde üstü kurşun kaplı ahşap çatılar.
Onun için kolayca yıpranmış ve günümüze
ulaşamamıştır. Bizim temel yaklaşımımız şu
oldu; bu kulelerin üstleri yağmura açık ve tedbir
alıp üstünü kapatmak zorundayız. Ya dışarıdan
görünmeyen, gizlenmeye çalışan çatılar yapacağız
ya da nasıl olduğunu bildiğimiz, elimizde onlarca
gravürde, onlarca minyatür ve çizimde tasvir
edilmiş olan ve birçok başka emsal yapıdan da çok
iyi bildiğimiz çatıları bugün tekrar inşa edeceğiz.
Biz Yedikule Hisarı’nın şehrin hafızasında olan
külahlarına tekrar kavuşması üzerine çalışıyoruz.
Buna bir örnek de Galata Kulesi’nden vereyim.
Galata Kulesi İstanbul’un simge yapılarından biri.
Hepimizin bildiği o sivri külahı aslında bin sekiz
yüzlerde yıkıldı. Aynı Yedikule Hisarı gibi o da
külahsız kaldı ve çok yakın bir tarihe kadar -1967Galata Kulesi külahsızdı. O dönemin fotoğraflarını
incelerseniz birkaç kat terastan oluşan basit bir

Müze Gazhane uzun soluklu bir projeydi aslında.
Kamusal bir mekân olarak şehre kazandırılmış
olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum.
İstanbul bütün kültürel zenginliğine rağmen
kamusal mekân fakiri bir yer. Hala kamusal
mekâna açız, yeterince buna doymuş bir şehir
değil. Müze Gazhane bu açıdan şehre olumlu bir
katkı sunuyor. Artık işlevini yitirmiş olan endüstri
yapılarının kamusal ve kültürel mekanlara
dönüşmesi çok olumlu bir bakış açısı. Atatürk
Kültür Merkezi ise biraz daha farklı. O zaten bir
kültür yapısı olarak uzun bir geçmişe, uzun bir
hikâyeye sahipti. Kendi tarihi içinde birkaç kere
baştan ele alınmış bir yapı. Son durumda Atatürk
Kültür Merkezi yapısı korunarak yenilenebilir
miydi diye bir sorumuz da var. Mimari olarak iki
yapıyı karşılaştırdığımız zaman yeni yapıya dair
elbette ki yoğun eleştirilerim var. Ancak Atatürk
Kültür Merkezi’nin orada bir kültür yapısı olarak
varlığına devam etmesi benim çok önemsediğim
bir durum. Bir kültür yapısı olarak orada devam
etmiş olması İstanbul için büyük bir kazançtır.
Kültürün, geleneğin, zengin ve özgün
olmasının yanı sıra tutucu ve kısıtlayıcı olduğu
algısı mimarlıkta özgünlüğü ne derece etkiler?
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Mekân bizzat tecrübe edilmesi gereken bir şey. Yapıları, fotoğraflardan, videolardan görmek,
insanların fotoğraflarını görmek gibi. O insanla tanışmak gibi değil. Bu sebeple mekânı tecrübe
etmek ve mekânda nasıl bulunduğumuzu idrak etmek ve onunla ilişki kurmak oldukça önemli.
Bu da özel bir çaba gerektiriyor.
Kültür ve gelenek bireye seçme hakkı tanır mı
ya da tanımalı mıdır?
Kültürle tanışıklığımıza vurgu yapmıştım. Aslında
bu bilinçli bir tercihti. Çünkü kültürle, gelenekle
kurulan ilişkinin biçimi bazen kapatıcı da olabiliyor.
Sanki yapılacak olan her şey yapılmış, bitmiş
ve artık size orada yer yokmuş gibi. Ancak ve
ancak yapılmış olanı tekrar ederseniz o çembere
dahil olabilecekmişsiniz gibi bir algı oluşabiliyor.
Geleneğin kendi temsilcileri bile -bizim gibi
sonradan tanıyanlar değil- böyle yaklaşmamışlar
geçmişe. Meşk silsilelerinin mensupları olan
müzisyenler, hocasından öğrendiğini devam
ettirme iddiasında olanlar dahi belli açılımlar,
belli yeni yaratılar ortaya koymuşlar. O yüzden
ben bu tanışıklık meselesini vurguluyorum ve
yüzeyde kalmayarak gerçekten onunla ülfet

kuracak insanların, her durumda yeni üretime kapı
açabileceğini düşünüyorum. Kültürün ve bizden
öncekilerin yapıp ettiklerinin ufuk açıcı, üstünde
yükselmeye müsait bir zemin oluşturduğuna
inanıyorum. Şeyh Galib’in meşhur bir sözü vardır;
“merd âna dinür ki aça nev-râh” bu söz bizi yeni bir
şey söylemeye teşvik ediyor. Bu ülkenin çocukları
olarak omuzlarımız yüklü doğduğumuz için ya
önümüzde bir “tabula rasa” varmışçasına, boş bir
zeminde bir söz söylüyormuş gibi davranalım ve
bunu yenilikçi, yaratıcı ve özgür zannedelim ya
da hayır burası bir “tabula rasa” değil, kültürel
bir birikimdir deyip orada bize yer yokmuşçasına
bizden önce söylenmişleri tekrar edip duralım.
Ama asıl ilgimi çeken, bu tuhaf ikilemi kırıp bunun
dışında bir şey söyleyebilmek.
“Bir

şehri,

kültürü

veya

medeniyeti

tanımanın en iyi yolu mimariyi görmektir,
görebilmektir…” Peki hocam mimariyi
görmek, görebilmek nasıl mümkün olur?
Şehri sahiplenebilmek ve mekânı tecrübe
edebilmek bugün özel gayret gerektiren şeyler.
Başınıza gelmiştir. Her gün geçtiğiniz bir yerde
bir durup başınızı kaldırdığınızda daha önce hiç
görmediğiniz bir şey görürsünüz. Bu benim başıma
karantina sürecinde Eminönü, Tahtakale’de
gelmişti. Normalde zor yürüdüğünüz, kalabalıktan
tıkış tıkış olan bir yeri boş gördüğünüz zaman
birden daha önce hiç görmediğiniz şeyleri
görmeye başlıyorsunuz. Gezginler de şehri araçla
gezmeyi o şehri görmekten saymazlar. Yaya
olarak gezmenin algıyla bir ilişkisi var, insan
gözünden tecrübe etmekle ilişkisi var. Bir mekânı
fotoğraftan, videodan tecrübe edemiyoruz. Onlar
bize ancak bir fikir, bir haber verebiliyor. Mekân
bizzat tecrübe edilmesi gereken bir şey. Yapıları
fotoğraflardan, videolardan görmek, insanların
fotoğraflarını görmek gibi. O insanla tanışmak
gibi değil. Bu sebeple mekânı tecrübe etmek
ve mekânda nasıl bulunduğumuzu idrak etmek
ve onunla ilişki kurmak oldukça önemli. Bu da
özel bir çaba gerektiriyor. Bir tür sürüklenme
halinde yaşıyorsanız, şehirde yaşarken ayın hangi
evrede olduğunu, rüzgârın nereden estiğini veya
içinde bulunduğunuz mekânda kuzeyin neresi,
güneyin neresi olduğunu günlük hayatın rutini
içinde bilmeniz zor. Mimariyi görebilmek de biraz
bununla ilişkili.
Teşekkür ederiz hocam.

Mimarlık yaparken takındığımız
tavır, basit plastik sanat tercihlerinden ibaret değil. Hayata, insanın var oluşuna dair tasavvuru da
yansıtıyor.

HER ŞEYİ

ANLAMAK

İnsan daima bir anlam arayışı içerisindedir.
Kendisini, çevresini anlama ve açıklama
çabasındadır. Anlamak; duygu ve düşünce ile bir
şeyleri kavramak, akıl erdirmek, olayların künhüne
vakıf olmak arzusundadır. Üzerine eğildiği şeyler
hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bazen
her şeyi anlamak arzusuna tutuşmaktadır. İnsanın
bu arzusu zorlu bir süreçtir. Bir insanın hayatı
boyunca kolaylıkla başarabileceği bir şey değildir
bu. Öte yandan insan; “Her şeyi anlamak zorunda
da değildir.”
Dostoyevski; “Her şeyi anlamaya çalışmak bir
hastalıktır” diyor. Zor bir edim olan anlama,
gerçekleştiği kafada, insanda bir takım değişiklikler
meydana getirir. İnsan anladıktan sonra değişmek,
dönüşmek durumundadır. Anladıklarının fikrî
sancısını çeker. Öğrendiklerine kayıtsız kalamaz
“insan”. Her anlama bir parça tekâmül olduğu için
olgunlaşmanın her aşamasında insan biraz daha
ıstırap duyar. Fernando Pessao bir adım daha öteye
giderek; “En çok anlamak yoruyor bizi. İnsan, her
şeyi anlamaya çalışmanın yok ettiği o şeydir. Bilen
ıstıraptadır, anlayan ölür” diyor.

Anlamak elbette içerisinde yalnızca doğru ve
müspet anlamaları barındırmaz. Bazen yanlış
anlama ve menfi anlamalarda olabilir. Yanlış
anlamalar kimi zaman kasten, bilerek kimi zaman
sehven, hata ile oluşur. Ama insan olmak karşıdakini
anlamaya meyyal olmaktır. Sezai Karakoç anlamak
ve yanlış anlamak konusunda bir hakikati dile
getiriyor; “Anlamak masraflı iştir; emek ister, gayret
ister, samimiyet ister. Yanlış anlamak kolaydır oysa.
Biraz kötü niyet, biraz da cahillik kâfidir.”
Anlama yolculuğundaki insanın karşılaştığı en zor
anlam nesnesi, kanaatimce, yine insandır. Bir insanı
tam manasıyla anlayabilmek çok zordur. Her insan
yekpare, biriciktir ve yeryüzünde tek nüshadır.
Her insan tek başına bir dünyadır. Bir dünyayı
anlamaya bir ömür yetmeyebilir. Ama olabildiğince
o dünyadan pay almak, o dünyayı görmek insanı
daha değerli bir varlık yapacaktır.
Anlamak bir yandan insanın ıstırabını artırırken
bir yandan da değerini artırıyor denebilir. İnsan
bir şeyleri anlayarak, anlama çabasına girerek bir
çözümün parçası olmaya başlıyor genellikle. Kâinatı

ve onun içerisindeki en anlamlı varlığı fark ediyor,
insanı görüyor. Nuri Pakdil şöyle diyor; “Anlamak
fiilinden meşaleler yapılmalı. Yeryüzünde birbirimizi
görebilmek için”.
Anlamak için şüphesiz biraz zamana da ihtiyacı
var insanoğlunun. Fakat öylesine hızlı bir çağda
yaşıyoruz ki anlamaya çalışılan şeyin anlamı süreç
içinde kaybolabiliyor. Anlam anlamsızlaşıyor.
İnsanın her anlama edimi için bir müddet zamana
ihtiyaç varsa ve öğrenilecek çok sayıda şey olduğu
düşünülürse sınırlı insan ömründe her şeyi anlamak
çok kolay bir iş olmayacaktır.
Nihai noktada bir insanın anlam arayışı, anlamak
çabası hayatının en önemli işlerinin başında
geliyor. İnsan bir şeyleri anlamaya ve açıklamaya
çalışarak çok kıymetli bir uğraşı içine giriyor. “Her
şeyi anlamak” arzusunu hayatın odak noktasına
koymak yerine insan bu uğraşının kıymetini
fark etmeli kanaatimce. Her şeyi anlamak her
derde talip olmaktır. Bu ise tek başına her insanın
kaldırabileceği bir durum olmayabilir.
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Eğitim Sistemi, Medeniyet Meselesidir

Kur’ân’a dayanan
eğitim sistemine saldırmak,
hadsizliğin dik âlâsıdır!

Bir ülkenin eğitim sistemi o toplumun ait olduğu
medeniyet dinamikleri ve değerleri üzerine
kurulur. Bütün Batı veya Doğu ülkelerindeki eğitim
sistemlerinin temelleri ait oldukları medeniyetin
temellerine dayanır.
Bizde de böyle olmak zorundadır; biz de eğitim
sistemimizi bizim medeniyet dinamiklerimiz
üzerine inşa ettiğimiz zaman dünya çapında
isimler yetiştirebiliriz yeniden.
Yoksa Batılı değerler, laik dinamikler üzerine
eğitim sistemini inşa etmeye kalkışırsanız,
Batı’ya karşı aşağılık kompleksiyle bakan, dinine,
değerlerine, tarihine yabancılaşan, ezik, özentili
zavallı kuşaklar yetiştirirsiniz ve bu kuşaklarla
bir arpa boyu yol alamayız. Yüzyıllık tarihimiz bu
fiyaskonun ürpertici laboratuvarı değil mi?
Batılılaşan kuşaklar, zihnen, epistemik olarak
Batılıların kölesi hâline gelir, ülke zihnen işgal
edilmiş olur, sonra da fiilen Batılıların emperyalist
projelerine kolayca dekor yapılır tam binyıl
şehit kanlarıyla sulanan bu aziz topraklar -Allah
muhafaza!

İlkokul 4. Sınıfa Kadar İşlenen Kültürel
Cinayete Bakın Önce!
Ülkede bir asırdır tek tip, ruhsuz, zihinleri
körleştirici,
yabancılaştırıcı,
yozlaştırıcı
kendi kendini sömürgeleştirici bir eğitim
sistemi var. Anaokulundan üniversiteye
kadar eğitim sistemimiz, çocuklarımızı önce
ailesine, değerlerine, kültürüne, inançlarına
yabancılaştırıyor; sonra düşman yapıyor; sonra
da celladına âşık edip kaldırıp atıyor toplumun

Eğitim meselesi ülkenin en önemli güvenlik meselesi haline gelmiştir:
Çünkü genç kuşaklarımızı Batı kültürünün epistemik kölelerine
dönüştürerek intiharlarının yapı taşlarını döşüyor ülkedeki sömürgeci,
yozlaştırıcı, ruhsuz, ezberci laik eğitim sistemi!
ortasına. En sonunda da kültürüne, inançlarına ve
ülkesine yabancılaşan beyinler, yurtdışına kaçıyor,
yurtdışına kapağı atıyor!
Bu ülkenin çocukları ilkokul 4. sınıfa kadar, Allah,
Kitap, Peygamber kelimelerini duymuyorlar! Bu
düpedüz cinayettir! Bunun nasıl bir kültürel cinayet
ve entelektüel intihar olduğunu anlamayacak
kadar kör müsünüz, ruhsuz musunuz yoksa varlık
nedeniniz, bu ülkenin değerlerinin, medeniyet
birikiminin kökünü kurutmak mıdır?
O çok özendiğiniz, zırnık kadar anlayamadığınız
içinde taptığınız Batı’da anaokulundan itibaren

çocuklara bütün bu kavramlar hem de kiliselerde
öğretilir; dersler, kiliselerde yapılır!
12 yıl Londra’da yaşamış, Batı’yı hem teorik hem
de pratik olarak iyi bilen bir fikir adamı olarak
yazıyorum bu satırları.
Laik Batı’ya bile rahmet okutacak kadar laikliği din
katına yükselttiğinizin farkında değil misiniz?
O zaman dünyanın en iyi okullarından LSE’nin
(London School of Economics) direktörlüğünü
yapmış çağımızın en cins düşünürlerinden Ermest
Gellner anlatsın size, eğer anlayacak kadar
entelektüel birikiminiz varsa!

Mevlânâ’nın pergel metaforu en imajinatif
yol haritasıdır: Pergel’in sabit ayağını bizim
medeniyet
dinamiklerimize
ve
kültürel
değerlerimize basarak, pergelin hareketli ayağıyla
da bütün medeniyetlere, kültürlere, dinlere,
felsefelere, inanç veya inançsızlık biçimlerine
açılacak, özgüveni yüksek, ufku sınır tanımayan,
ruh köklerinden beslenen öncü kuşaklar
yetiştirecek bir eğitim sistemi kuramazsak önce
bu toprakların üzerinde yaşayan insanların
zihnen Batı kültürünün kölesi olmasını, celladına
âşık tasmalı çekirgelere dönüşmesini, sonra da
Tanpınar’ın deyişiyle yaşanan bu kültürel inkârın
hepimizi kültürel intiharın eşiğine sürüklemesini
önleyemeyiz.
Eğitim Meselesi, Millî Güvenlik Meselesi
Hâline Geldi!
Eğitim meselesi ülkenin en önemli güvenlik
meselesi haline gelmiştir: Çünkü genç
kuşaklarımızı Batı kültürünün epistemik kölelerine
dönüştürerek intiharlarının yapı taşlarını döşüyor
ülkedeki sömürgeci, yozlaştırıcı, ruhsuz, ezberci
laik eğitim sistemi!

Pergel Metaforu: Çıkış Yolu

Bu eğitim sisteminden yetişen kuşaklar ülkeyi
terk etmekten başka hayal göremiyorlar! Mevcut
laik eğitim sistemi, ülkeyi terk etme hayalinin,
ülkeyi terk ettiklerinde nasıl büyük hayaletlere
dönüşeceğini göremeyecek kadar cellatlarına
âşık tasmalı çekirgelere dönüştürmüş durumda
ülkenin en genç ve parlak kuşaklarını!

Bunun için her zaman söylediğim gibi Hz.

Kur’ân, İslâm medeniyetinde, eğitim sisteminin

Eğitim sistemimiz, bizim medeniyet dinamiklerimiz
ve kültürel değerlerimiz ekseninde sil baştan
yeniden yapılandırılmalıdır.

Bu milletin tarih yapmasının, Selçuklu,
Osmanlı gibi insanlığın kaderini değiştiren
insanlık çapında büyük medeniyet atılımlarına
imza atmasının yegâne kaynağı olan Kur’ân’a
dayalı eğitim anlayışıyla yeniden çocuklarımızın
kişilikli, özgüvenli, ahlaklı güzel insanlar olarak
yetişmesi için büyük hizmetler veren Diyanet’in
4-6 yaş arası Kur’ân Kursları’na ve eğitimine
saldırı en hafif ifadeyle haddini bilmezliktir.

YORUM

merkezinde yer aldığı için İslam medeniyeti hem
bütün insanlığın bilim, sanat ve düşünce birikimini
devraldı, anlamlandırdı, hem de tartıştı, kendine
mâl etti, aştı ve bütün insanlığa aktardı.
O yüzden Batı uygarlığını kuran üç büyük
Rönesans’ın gerisinde de İslâm Medeniyeti
vardır. O yüzden Birinci Rönesans’ın en büyük
mimarı Şarlman için büyük medeniyet tarihçisi
Henri Pirenne başlı başına bir kitap yazmıştır; ve
“Muhammed ve Şarlman” başlıklı bu kışkırtıcı
kitabında şu cümleyi kurmuştur: “Muhammed
olmasa, Şarlman olmazdı. Şarlman olmasa Avrupa
kurulamazdı.”
İkinci Rönesans’ın en önemli isimlerinden papazbilim adamı Roger Bacon, Manastır’ında çatır
çatır Arapça öğretiyordu ve kendisi de şakır şakır
Arapça konuşuyordu!
Üçüncü Rönesans’ın çocuğu, liberalizmin babası
John Locke harıl harıl Arapça klasikleri okumakla
meşguldü şatosundaki kütüphanesinde!
Kur’ân’a dayalı eğitim sisteminden insanlığın
önünü aydınlatan, aydınlatmaya devam eden
dünyanın en parlak yıldızları, Gazali, Razî’ler,
İbn Sina, İbn Haldun, Yunus, Mevlânâ, Cezerî,
Ali Kuşçu, Uluğ Bey, Cabir, Sinan, Itrî gibi dünya
çapında bilim adamları, düşünürler ve sanatçılar
yetişti.
Kur’ân’ın hiçe sayıldığı 100 yıllık laik sömürgeci
eğitim sisteminden bir tane bile dünya çapında
adam çıkmadı!
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Ölümün Olduğu
Bir Dünyanın
Anlamı ve Anlamsızlığı

Üzerine Düşünceler
İlerlemenin ana ilke olduğu bir düşünce
biçiminin kendine yakıştıramadığı insanlık
durumlarından birisi de ölümdür. Dilerseniz
ölümün Mutlak’ın olmadığı dünyadaki Mutlak
olduğunu söyleyebilir, ölümün tüm eşitsizlikleri
eşitlediğinin altını çizebilirsiniz. Ölüm son derece
kıymetlidir; ölüm sayesinde bir şeyler aynı anda
hem değerlidir hem de değersizdir. Dolayısıyla
ölecek olacağımız gerçeği varlığı hem değerli
kılar hem de değersiz. Muazzam bir özelliktir bu.
Ben öleceğim için hayatta bazı şeyleri yapmak
için oldukça az bir zamana sahibim; kırdığım bir
insanın gönlünü almak için önümde sonsuz bir
zaman dilimi uzanmıyor. Bundan 200 yıl sonra
birisiyle helâlleşmeye gidemem veya birine kötü
söz söylediysem özür dilemek için 3000 yılını
beklemek gibi bir lüksüm yoktur. Hoş, buna lüks
denebilir(diy)se! O hâlde ölüm insan ilişkilerini
değerli kılar ve bir şeyler konusunda elimizi
çabuk tutmamız gerektiğini bize tembihler. Aynı
zamanda tam da ölümün kendisi bize bu hayatın
çok değerli olmadığını sürekli hatırlatmakta ve çok
da hızlı, süratli olmanın bir anlamının olmadığını
bize öğütlemektedir. Buradan hareketle ölümün

olduğu bir dünyada her şeyin anlamsız olduğunu
söyleyemeyiz; ölümün olduğu dünyada bir şeyler
fazlasıyla anlamlı, bazı şeylerse anlamsızdır.
Ölecek olmak kimilerinin hayıflandığı gibi bir
şey değildir veya bizler öleceğimiz için birer
“keriz” değiliz. (Bunu dile getiriyorum, zira bir
yazarımız “keriz gibi, ölen son nesil olacağı”mızı
ifade etmişti.) Bu dünyada ölümsüz olmak
düşüncesi hem boştur hem de bu dünyada
ölümsüzlüğü elde etmek, ölmeyecek olmak
muhtemel felâketlerin en kötüsüdür. Şayet
ölümsüzlük mümkün olsaydı bir insana beddua
olarak “hiç ölmeyesin” demek yerinde olurdu.
Ölüm bize devam etme, ayakta kalma imkânı
tanır. En kötü durumda olan kişi bile o hâlin
ebedi olmadığını aklına getirir ve hayat daha
da kolaylaşır. Bu nedenle “ne dem bâkî ne gam
bâkî” sözü büyük bir tesellidir. Tabi bir şeylerin
daimî olmamasının iki yanlı etkisi burada da var
olmaya devam eder. Şayet “dem bâkî” değilse
bu dünya üzerindeki mutlulukların da esasında
çok kısa süreli olduğu bilgisini veya ihtarını
içermektedir.

Dünyanın ebedî olmasını ve insanların hiç
ölmemesini istemek büyük bir saçmalıktır
ve bunun dünya üzerinde ebedîlik kazanma
düşüncesinin ne denli büyük bir yıkımı beraberinde
getireceğini Gulliver’in Seyahatleri’nin üçüncü
kitabında Jonathan Swift gayet güzel bir şekilde
resmeder. Gulliver’in Seyahatleri’nin üçüncü
kitabı bize Struldbruglar adlı bir grup insandan
bahseder. Strulbruglar görünüşte normal bir insan
gibidir, alınlarında kırmızı bir nokta yer alan bu
insanlar ölümsüzdür ve onların mülk edinmeleri
de yasaklanmıştır. Bu insanlar dünya üzerindeki
ebedî hayatları neticesinde öyle sefil bir noktaya
varırlar ki artık dünya ile bütün bağları kopmuştur,
bilinçlerini adeta kaybetmişlerdir, yasal olarak
ölü kabul edilirler zira seksen yıldan sonra hepsi
böyle kabul edilmektedir, görüş kabiliyetlerini
yitirmişlerdir, herhangi bir şekilde tanıklıkları kabul
edilmemektedir. Kısaca Struldbrugglar hayattan
zorla soyutlanırlar, yaşayan birer ölüdürler. Swift’in
bu anlatısı ölümün esasında ne denli özgürleştirici
bir yanının olduğunu da göstermektedir. Ölümlü
olmak demek bir şeylere zorla maruz kalmaktan
da azade olmak demektir. Aynı zamanda ölmek

doğaya da bir dönüştür. Ölen kişi toprakla buluşur,
topraksa hepimizin kendisinden doğduğu şeydir.
Bir bakıma Kral Oedipus o çok korktuğu şeyi,
yani doğaya dönüşü hayattayken yaşamıştır
aslında. Başlangıç noktasına dönüş ise her
zaman korku vericidir. Tıpkı medeniyetin, içinden
çıktığı barbarlıkla yüzleşmek istememesi gibi
hayat da ölümü sürekli dışlar fakat yüzleşmeler
kaçınılmazdır.
Ölüm ile özgürlük arasındaki bağı net bir şekilde
kuran bir başka düşünürse Montaigne’dir.
Montaigne’e göre ölmeyi öğrenen kişi (ki ölmeyi
öğrenmek onunla barışık olmak, onu kabullenmek
ve içselleştirmek demektir) köleleştirilmekten
kurtulur. Özgür bir insanın en az düşüneceği
şeyin ölüm olduğunu söyleyen Spinoza’nın aksine
Montaigne ölümü sadece akıldan değil dilden de
çıkarmamak gerektiğini düşünmekte ve yediği
yemekte ve de içtiği içecekte bile ölümü sürekli
olarak tecrübe etmektedir. Adeta Montaigne ile
Swift ölümü çaresi bulunamayacak bir musibet
olarak görmemekte, ölümü faydalı bir durum
olarak kabul etmektedir. Ölüm Donkişotluk

kabul etmeyen bir Mutlak’tır, her ne kadar Don
Quijote’nin kendisi “ölüm gelene kadar var olan
yegâne şey hayattır” dese bile. Ölüm aynı zamanda
tüm arzuların da son bulduğu noktadır; yaşarken
bu arzuların ne derece anlamlı veya anlamsız
olduğuna karar vermekse yine ölümün varlığı
sayesinde belirlenir. Yukarıda söylenenlerle tutarlı
olmak adına, iyi şeyler yapmayı arzulayanların bir
an önce harekete geçmek zorunda olduklarının
hatırlatılması şarttır. Ölüm tüm hayırlı niyetlerle
insanların arasına girebilir. Bunun aksine tüm
şahsî kaprisler anlamsızdır, zira ölüm tüm ayrıksı
yanları törpüler ve astlarla üstleri bir noktada
toplar. Bu bakımdan, özellikle büyük anlatıların
hor görüldüğü bir dünyada ölüm en büyük
anlatılardan birisidir.
Şüphesiz Müslümanlar olarak bizler ölümün
en büyük anlatı olduğunu söyleyemeyiz. Ölüm
üzerinde spekülasyon yapabileceğimiz bir şey
olmamakla birlikte büyük bir başlangıca tekabül
etmektedir. Tüm dünya insanları ile ölümün bir
büyük anlatı olması noktasında birleşebiliriz. Belki
de yeni bir dünyayı bu anlatı üzerinden kurmak

mümkün de olabilir. Fakat ölüm nosyonunun
ötesine geçmek gerekir, ölmek konusunda
herkes eşittir fakat bu eşitlik öldükten sonra
karşılaşacaklarımızla bozulur. O andan itibaren
tüm kurgu yeniden düzenlenecektir.
Her halükârda ölüm kendisinden kaçamayacağımız
bir insanî durum olarak varlığını korur. Dünyaya
gelen her şey dünyadan gidecektir de. Esasında
ölüm hayat içerisinde sürekli olarak müşahede
ettiğimiz bir hâldir. Belki onu tecrübe edemeyiz
ama bu onu temaşa edemeyeceğimiz anlamına
gelmez. Daimi surette birileri ve bir şeyler gider ve
yerine yenileri gelir. Ölüm bize yakındır ve giderek
daha fazla yaklaşmaktadır. Esasında hepimiz
ölüme doğru varlıklarız ve William Desmond’un
“trajik içgörü” mefhumundan faydalanıp hayatı
ölüme doğru yaşamak mümkündür. Son tahlilde
kendisinden sürekli olarak kaçmaya çalıştığımız
veya kendisine galebe çalmaya uğraştığımız
doğaya geri dönmek hepimizin vazifesi değil
kaçınılmaz uğrağıdır. Ölümün olduğu bu dünyanın
anlamı ise ölümü doğru bir şekilde yorumlamaya
bağlıdır.
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Kitap Sevdalısı
İşportacı

Hilmi OFLAZ
Aslen Trabzonlu olup 1926’da Düzce’de
doğar. Ortaokul mezunudur. Fakat tahsil
görmüş koca profesörlere taş çıkartacak
kadar donanımlıdır. Müthiş bir kitap sevgisi
vardır. Sadece sevgi değil, deli gibi okur
aynı zamanda. 25 bine yakın kitabı okuduğu
anlatılır. Bitmek bilmeyen öğrenme aşkı,
kazandıklarını kitaba yatırmasına yol açacaktır.
Tabii çıkan her bir yeni dergiye onlarca farklı
isimle abone olmaktan ya da gençlere yemek
ısmarlamaktan arta kalan parayla. Önceleri
Çengelköy’de bir köşkte otururlar. Durumları
iyidir. Kira gelirleri ve Düzce’de tütün
tarlaları vardır. Fakat Hilmi Oflaz servetini
artırmak yerine harcamayı seçer, sonunda
Kuleli’de bir gecekonduya kadar düşer.
Necip Fazıl’ın Manevi Oğlu
Necip Fazıl’ın manevi oğlu olarak bilinir. O’na
karşı hürmet ve sevgisi büyüktür. Bir yere
gittiklerinde Necip Fazıl onu şöyle takdim
eder: “Fare tıkırtısından ürkecek kadar hassas,
krallara diklenecek kadar gözü kara, aslanların
önüne çıplak atlayacak kadar cesur, aziz
dostum, işportacı Hilmi.” Bir şiirinde geçen

“Garip geldik gideriz, rafa koy evi barkı / Tek,
dudaktan dudağa geçsin ölümsüz şarkı”
ifadesini manevi oğluna yazdığı söylenir.

sohbet etmeyi sever. Gözüne kestirdiği
gençleri kenara çekerek paraya ihtiyaçları olup
olmadığını sorar. Onlarcasına burs bağlar.

Necip Fazıl, Toptaşı Cezaevine girdiğinde
Hilmi Oflaz tezgahını alır, cezaevinin önüne
kurar. Artık yeri burasıdır. Ne zamana kadar?
Necip Fazıl cezaevinden çıkana kadar. “Niye
buradasın?” diyenlere “Ola ki ağabeyimin
bir ihtiyacı olur da yardım ederim.” der. 1,5 yıl
orada bekler. Her gün düzenli gider, tezgahını
kurar, görüşme saatlerinde üstadı ile buluşur,
ihtiyaçlarını gidermeye gayret eder.
Marmara Kıraathanesi

Tam bir vefa abidesidir. Bugünlerde çok sık
görmediğimiz bir haslet bu. Yakın dostlarını,
ayaküstü sohbet ettiği gençleri, üstadlarını
asla boş vermez. Herkese olağanüstü bir
kıymet verir. Kendini önemsemez, muhatabını
yüceltir. Almak istemez, daha çok vermek
ister. Kendinde boğulmaz, başkasında
dirilir. Samimiyeti en büyük sermayesidir.
Etrafındaki hemen herkes onun ahlak ve
kişiliğine hayrandır. Sahi bizim ahlakımıza
kimler hayran?

Bugün bürokraside ve akademide önemli
konumda olan pek çok kişinin yolu Beyazıt’taki
Marmara
Kıraathanesi’nden
geçmiştir.
İstanbul’da kültür hayatının can damarlarından
biri olan bu kıraathaneye Necip Fazıl, Erol
Güngör gibi isimler de sık sık gelir. Halkalar
kurulur, hararetli tartışmalar olur. Sırf oradaki
tartışmaları dinlemek için gelenler vardır. Hilmi
abi işte oranın müdavimlerindendir. Kendisini
arayanlar için adresi burasıdır. Gençlerle

Sokakların bu bilge adamı ikram etmeyi o
kadar çok sever ki... “Kendi başına yememe”
düsturunu hayatının en önemli prensibi haline
getirir. Elinden hiç düşürmediği siyah poşetinde
ikram etmek için zeytin, peynir, domates
olur. Dünyanın en bereketli yer sofrasını
açar, herkesi buyur eder. Artık o yemek saray
sofralarından daha lezzetlidir. Onun olduğu
ortamlarda asık suratlı insanlar yoktur. Neşe
katar, insanları güldürmeyi sever, yüzünden
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tebessüm eksik olmaz. Bilgeliğini sözlerinden
anlarsınız. Devlet meselesi tartışılırken bir anda
şu cümleler dökülüverir: “Devlet selamette,
hükümet rezalette; milletin bir kısmı gaflette,
bir kısmı hayrette, bir kısmı gayrette; ama devlet
selamette.” Keskin ve hazırcevaplığını üstadından
almış olabilir.
Ben Sizi Hiç Tanımıyormuşum
Mehmed Niyazi, “Deliler ve Dahiler”de Hilmi
Oflaz ile ilgili şöyle bir hatıra paylaşır: “İzmir’de
Devlet Tiyatrosu elemanlarıyla aynı otelde
kalıyorduk. Bir akşam lobide ünlü solcu
tiyatrocu Yıldırım Önal’la karşılaştık. Biz Necip
Fazıl’ın Abdülhamit Han isimli eserini sahneye
koyuyorduk. Önal, bizim tiyatro bilmediğimizi,
tiyatro yapmaya kalkmakla halkı tiyatrodan
soğuttuğumuzu söyleyince, ben de Hilmi’yi
çağırıp onunla tanıştırdım. Dedim ki ‘bu bizim
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malzemecimizdir, asıl mesleği işportacılıktır.
Konuşun bakalım, bizde tiyatro bilgisi var mı yok
mu?’ Önal, Hilmi’yi küçümser bir tavırla, ‘Tiyatro
nedir’ diye sordu. O, malum tavrını takınıp,
hecelerin üzerine basa basa ‘Tiyatro kelimesinin
etimolojik manası’ diyerek söze girdi, tiyatronun
Eski Yunan’ın hangi şehrinde, hangi akasya
ağacının altında, hangi aktörler tarafından, kimin
piyesini oynamakla başladığını belirterek giriş
yaptı ve okyanusa dalar gibi, Eski Yunan’a daldı.
Tiyatronun gelişim sürecinde daha Eski Yunan’ın
son yüzyılına henüz geldiğinde saat sabahın üçü
olmuştu. Önal, kızarmış gözlerini ovuşturarak
“Saat dokuzdan beri dinliyorum. Çok yorgun
olmasam daha saatlerce dinleyebilirim. Çok özür
diliyorum, ben sizi hiç tanımıyormuşum, sizde
tiyatro, edebiyat, tarih, her şey var.” dedi.
Parasız Pasaportsuz Hac
Hayatı deli dolu yaşar. Plan, proje hak getire.
Doğru bildiğini düşünmeden uygulayan, kafasına
göre yaşayan, tuttuğunu koparan biri. Bir gün
yolda yürürken Mehmed Niyazi’nin abisi Ziya
Özdemir’i görür. “Hacca gidiyorum, hakkını
helal et” der Özdemir. “Dur, ben de geliyorum”
der ve arabaya atlar. Nasıl bir Kâbe aşkıysa bu
pasaportsuz, parasız üç ülke geçer ve Haccını
yapıp döner.
Dergileri çok sever. Ufak tefek şeyler sattığı
tezgahının önemli bir kısmını dergilere ayırır.
“Hanımlar, beyler! Sadece giyim kuşamınızı
düşünmeyin, biraz da kafanızı düşünün. Şu
dergilerden bir tanesini alın, siz okumasanız
da çoluğunuz çocuğunuz okur.” diye bağırır.
Hiçbir derginin kapanmak zorunda kalmasına
gönlü razı olmaz. Özellikle Büyük Doğu’ya çok
destek verir. Ufak tefek kazandıklarıyla farklı
farklı isimler adına dergi aboneliği yapar. Gelen

dergileri gençlere hediye eder. Hiçte mütevazı
sayılmayacak çapta bir kütüphanesi vardır. Niye
bu kadar çok kitap biriktirdiğini soran birine
“Allah bize zaman, fırsat, sıhhat vermiş. Biz bu işe
gönül koymuşuz, niye okumayalım?” diye cevap
verir. Öğrencilere burs verir, burs bulur. Kendisi
garibandır ama sokaktaki garibanların elinden
tutmaya çalışır. Yine Necip Fazıl O’nun bu özelliği
için “Kamyon gibi yük çeker, uçaktan hızlı uçar.”
der. Dostlarından biri bir gün, “Elinde ne var?”
diye sorunca “Dostlarım, kitaplarım ve bir de
sigaram var.” demiştir. Ayrıca Ötüken Neşriyat’ın
kurucuları arasındadır.
Nedir Sendeki Bu Sır?
Hilmi Oflaz vefat ettiğinde, geride eskimiş bir
ceket, su alan bir ayakkabı, hâlen gülümseyen
zarif bir yüz, 30 bine yakın kitap ve oldukça
kalabalık bir aile bıraktı. Siz hayatınızı zahiren
fakir ve yoksul, işportacı olarak geçirirsiniz ama
bir üniversite kampüsünde ders olursunuz.
Dergilerin, kitapların baş karakteri oluverirsiniz.
Nasıl bir niyetle, nasıl bir hayat yaşadığınızla
doğrudan ilgilidir bu durum. Ve biz geriye çekilip
“Nedir sendeki bu sır?” diye meraklanırız. 15
Mayıs 1998’de muazzam bir kalabalık onu
uğurladı. Necip Fazıl’ın hemen yanına defnedildi.
Geride beş evlat bıraktı. Hilmi Oflaz, öyle bir
hayat yaşadı ki hakkında kitaplar yazılmalı,
tekrar tekrar filmi çekilmeli. Allah, O’na da bize de
rahmet eylesin.
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gelmiştir. Kentsel dönüşüm alanında ve yıkım
üzerinde gerçekleştirilen sanat galerisiyle, sanatın
dönüştürücü gücünden ve karşı söylem oluşturma
yetkinliğinden yararlanılmıştır.

MİMARÎ

da gözlemlemek mümkündür. Berlin’de
gerçekleştirilen ve 165 sanatçı tarafından yıkılacak
eski bir banka binasının kentsel sanat labirentine
dönüşümünü sağlayan “The Haus” projesi bir
diğer örnektir. Beş katın her bir bölümünde,
enstalasyonlardan
resimlere,
heykellerden
etkileşimli sanat projelerine kadar çok sayıda
sanat projesinin bulunduğu çalışmalar geçici alan
kullanımının çarpıcı bir örneğini oluşturur.

TERK EDiLMiŞ MEKÂNLARIN
Tarlabaşı’nın yıkılacak duvarlarında sanat (URL-4)

Kentsel peyzaj içerisinde konumlanmış
mekânların ilk tasarımlarında gerekli görülen mimari programlar, güncel planlama ve yatırım yaklaşımlarının da yönlendirmesiyle, geçerliliklerini
yitirebilir. Böylece yaşam döngüsünün tasarım ve
kullanım adımlarından sonra, kullanım dışı kalan
bu yapılar için terk edilme süreci başlar. Sahipsizliğin mekânları olarak kentsel çevrede var olmaya
devam eden bu yapılar, orijinal hallerinin ve evcil
görünümlerinin aksine, alışılmadık formlarıyla
kentli hafızasında yer edinmeye başlar. Örneğin
terk edilmiş bir fabrika, çalışır durumunu temsil
eden keskin kokusuyla, kulaklarda iz bırakan siren sesleriyle, belleğe kazınan makine estetiğini
yansıtan heykelimsi dev teknolojik hacimleriyle
çeşitli duyusal deneyimler sunar. Bu dikkat çekici
imgeler, sabahları yol üzerinde gördüğü, sokak başından dönerken karşılaştığı, yürürken yakınından
geçtiği; bir şekilde onunla temasta bulunduğu günümüzün kentli izleyicisi için şok edicidir.

Terk edilmişlik sonrası artakalan ve çürümeye
başlayan kalıntılar için iki uç müdahalede
bulunulur; ya yapı yıkılarak tamamen
ortadan kaldırılır, ya da müdahalesiz bir
biçimde kendi harap haline bırakılır. Bu harap
mekânlar içindeki yaşamsallığın sürdürülmesi
noktasında, karşımıza hikâye kurucu özneler
çıkar. Bu özneler, sahipsiz mekânlar üzerinde,
“geçici sahiplik durumları” oluşturarak çoktürlü mekânsal deneyimler ortaya çıkarır.
Mesela homeless (evsiz), dıştan kontrol edilen
korumacı bir barınma yerine, kendine ait
kurallarca ürettiği kalıntı mekânını, kendine
yuva edinir. Ya da ruhsal problem yaşayan
bir kişi, bu hayalet mekânları kendisine dost
bilir. Veyahut grafiti ile duygularını dışa vuran
bir genç, kalıntı duvarlarının dilini kullanır.
Bunların hiçbiri olmazsa da belirli bir bitki
örüntüsü, kalıntı içerisinde hızlıca koloni
oluşturur.

Yukarıdaki örneklerde, doğa ve serbest
kullanıcıların yanı sıra, görece daha farkındalık
içeren geçici kullanımlar da mevcuttur. Sanat
komünleri, toplumun, çalışma ortamının, sanat
araçlarının kısıtlarından kurtulma gerekçesiyle,
kalıntıları, bir dizi sanatsal çalışmanın
gerçekleştirebileceği alternatif sanat alanları
olarak görür. Bu bağlamda artistik pratikler
ve kalıntı mekanları ilişkisi incelenecek olursa,
toplumsallıkla ilişkilenen çarpıcı örnekler karşımıza
çıkar.

Bu etkinlikle benzer yaklaşıma sahip diğer bir
örnek ise Avustralyalı sokak sanatçısı Rone’un
Melbourne’da 1900’lerden kalma terk edilmiş
ahşap bir yazlığı, “Omega Project” adı altında geçici
bir sanat mekânına dönüştürdüğü çalışmasıdır.
Yıkım öncesi geçici sanat mekânına dönüşen
binaya çeşitli kadın portreleri, çizimler ve iç mekâna
yerleştirilen diğer tekinsiz objelerle perili ev
havası verilmek istenmiştir. “Bana göre unutulan
mekânların garip bir çekiciliği var. Ben, terk
edilmiş, harap edilmiş veya unutulmuş şeylerde
güzel kadın yüzlerini görmeyi seviyorum. Sanırım
böyle eski şeylerde güzellik arıyorum…”sözleriyle
Rone, yakın geçmişe dair bu canlandırmalarla
ürkütücü bir atmosfer oluşturmuştur.

sergiye (URL 6, URL7)

Bu duruma örnek oluşturabilecek uygulamalardan
biri de 2012 yılında Tarlabaşı’ndaki Çukur
Mahalle’de düzenlenen “Streetart İstanbul”
adlı etkinliktir. Etkinlikten kısa bir süre önce
Tarlabaşı’nın gerçek sahiplerinin yaşam yuvaları
olan binalar terk edildikçe, artakalan bu binaların
kalıntıları sokak sanatçıları ve kent maceracıları
gibi geçici sakinlerin uğrak noktaları haline

Terk edilmiş bir yazlıktan Omega Project isimli geçici sergiye
(Rone (Tyrone Wright)) URL 5

Terk edilmiş yapıları sanat galerilerine dönüştüren
çalışmaları
başka
sokak
sanatçılarında
Kalıntı mekânlarında doğa ve serbest kullanıcıların geçici sahiplik durumları

(URL-1, URL-2 VE URL-3)

Yıkılmak üzere olan banka binasından The Haus isimli geçici

Örneklerden hareketle, “boş alanlar” olarak
görülen kent içi yıkıntı alanları aslında
tinercisinden evsizine, hukuksuz yıkıma direnen
mahalle sakinlerinden sokak sanatçılarına kadar
farklı kesimden pek çok insanın kullanımına
olanak sağlar. Kontrolsüz iletişimin kurulduğu
bu mekânlar, şehrin aktörlerinin fiziksel veya
zihinsel yer edinme eylemlerinin bir sonucudur.
Terk edilmiş mekânlardaki bu tür etkinlikler, farklı
sebeplerle boşaltılan yapıları bir süreliğine de olsa
yeniden işlevlendirir. Bu yeniden işlevlendirme de
“mekânı başka bir biçimde görme ve kullanma
istencini” gösterir bizlere. Yani farklı gerekçelerle
boşaltılan alanlar aslında hâlihazırda karmaşık
bir ilişkiler zincirinin halkası olmaya devam
eder. Kalıntı mekânlarında kırılma anı olarak
nitelendirilebilecek bu karşılaşmalar, geçici
sahiplerin ve kısa süreli kullanımların eşliğinde bir
sanat yapıtı ve pek tabi bir mimari yapıt var eder,
ta ki tamamen yıkılmalarına dek!

KAYNAKLAR:
URL 1- https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(21)00834-5/fulltext
URL 2- https://www.mergili.at/worldimages/picture.php?/7251
URL 3-https://televisionspain.net/como-esquecer-um-spoiler/
URL4- https://www.milliyet.com.tr/pazar/tarlabasi-nin-yikilacakduvarlarinda-sanat-1600588
URL 5- https://bigumigu.com/haber/terk-edilmis-bir-yazligifantastik-film-setine-donusturen-sokak-sanatcisi/
URL 6- https://theculturetrip.com/europe/germany/berlin/
articles/art-bang-why-you-need-to-visit-the-haus-before-itsdemolished/
URL 7- http://westdown.altervista.org/haus-berlins-urban-artbang/
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lehine fazlalığın olması ve dünya petrol arzındaki
payını arttıran bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla bu
durum küresel petrol fiyatlarının belirlenmesinde
söz konusu petrol üreten ülkeleri söz sahibi
aktörler haline getiriyor.
Bölgede bulunan Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz ve
Babülmendep Boğazı gibi önemli geçitler, bu
kaynakların dünya pazarına ulaştırılmasında
stratejik öneme sahiptir. Şöyle ki; dönem
dönem değişmekle beraber, küresel pazarda
yapılan petrol ve petrol ürünleri sevkiyatının
yaklaşık üçte biri Hürmüz Boğazı aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir. Sıvılaştırılmış doğalgaz
(LNG) ticaretinin yaklaşık dörtte biri yine bu boğaz
üzerinden gerçekleştiriliyor.
Ortadoğu’da enerji halen büyük güçlerin bölge
siyasetini dizayn etme girişimlerinde bir sebep
olarak hayati önemini korumaktadır. Çünkü
bölge coğrafi konumunun ötesinde stratejik
avantajlara sahiptir. Bundan dolayıdır ki yıllarca
ABD’li stratejistlerin ve dış politika karar
alıcıların, Avrupa ve Asya ekonomilerini etkileme
hedeflerinin merkezinde yer almıştır. Küresel enerji
güvenliğindeki bu kritik konumluya sürekli küresel
güçlerin müdahalelerine de maruz kalmıştır.
1973’teki küresel ekonomiyi şok eden petrol krizi
hem bölgesel hem de küresel aktörler açısından
enerjinin bir güvenlik sorununa dönüşümünün
hikayesi gibidir. Öncesinde yaşanan hızlı
sanayileşme ile birlikte devletlerin enerjiye yönelik
taleplerinde de hızlı bir artış yaşanmıştı. Aynı

Ortadoğu’nun Enerji

Güvenliği ve Türkiye
Bir ülkenin enerji güvenliği politikası enerji
kaynaklarına sahip olup olmamasına göre değişir.
Fakat büyük oranda aynı tehdit ve fırsatlarla
sonuçlanan enerji güvenliğinin, ulusal güvenlik
açısından da önemi büyüktür. Nitekim enerji
politikalarının iktidar sorunları, uluslararası
güvensizlik, terörizm, ambargo gibi ulusal güvenlik
konularıyla doğrudan bağlantısının olduğunu
söyleyebiliriz. Enerjide dışarıya bağımlılık, enerji
arzının çeşitlendirilmesi ve enerji tüketimindeki
artışlarıyla kalkınmakta olan ülkeler, enerji
güvenliğinde daha kırılgan yapıya sahiptirler.
Bunun yanında enerji güvenliği, enerji ihraç eden
ülkelerle ithal eden ülkeler arasında bir karşılıklı
bağımlılık unsuru olarak da değerlendiriliyor.
Dolayısıyla dış politikada atılan adımlarla sıkı
sıkıya bir bağlantı söz konusudur.
Günümüzde enerji güvenliği politikalarının dış
politika ile ilişkisine bakıldığında iki farklı durum
öne çıkıyor. Birinci durumda; yerel pazarda

enerji arzını güvene almak isteyen bir devlet
için dış politika, enerji güvenliğinin bir aracı
olabilmektedir. Böyle olunca ülkeler enerji pazar
çeşitliliğini arttırmak, ikili ilişkilerini geliştirmek ve
petrol üreten ülkelerle karşılıklı bağımlılık unsurları
oluşturmak gibi çeşitli politikalar izlemektedir.
İkinci durumda; enerji güvenliği dış politikada
gerçekleştirilmek istenen hedefler için birer araç
olabiliyor. Bu durumda devletler daha sert ve
dünya ekonomisi açısından da önemli değişimlere
yol açan politikalar takip edebilmekteler. ABD’nin
Ortadoğu özelinde enerji güvenliği politikası buna
örnektir. ABD enerji ihtiyacının büyük bölümünü
kendi kaynaklarından ve Ortadoğu dışındaki
ülkelerden karşılamaktadır. Ortadoğu’da enerji
kaynakları ve transfer yollarını kontrol etme
politikasının asıl amacı gelişen ekonomilerin ve
rakip küresel ekonomilerin (Avrupa, Çin, Japonya
vs.) bu kaynaklara bağımlı olmasıdır. Burada enerji
güvenliği ABD’nin küresel rakipleri karşısında bir
dış politika aracı olarak öne çıkıyor.

Ortadoğu’nun kritik önemi
Enerji güvenliği politikalarının en temeldeki
amacı makul fiyatlar ile enerji ihtiyacının
kesintisiz sağlanabilmesidir. Bundan dolayı
enerji üretiminin yapıldığı bölgenin güvenliği
ile yakından ilişkilidir. Aslında rasyonel olan
bölgedeki devletlerin bunu birincil dış politika
gündemleri haline getirmesidir. Fakat Ortadoğu
bugün çatışma ve istikrarsızlığın yoğun olduğu
bir bölge haline gelmiştir. Bilindiği üzere bölge
hidrokarbon enerji açısından dünyanın en zengin
rezervlerine sahiptir. Küresel anlamda ispatlanmış
petrol rezervlerine sahip ilk on ülkenin beşi
Ortadoğu bölgesinde yer alıyor. Sadece Suudi
Arabistan, İran ve Irak dünyada kanıtlanmış
petrol rezervlerinin üçte birine sahiptir. 2019
verileriyle dünyada petrol üretiminin yaklaşık
%32’si bu bölgede gerçekleşmiştir. Bu derece
yüksek petrol üretiminin sadece üçte biri kadar
bir oranı bölgede tüketilmiştir. Bu da üretim
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dönemde meydana gelen petrol krizinin dünya
ekonomisi açısından yıkıcı etkileri olmuştur. Birçok
kalkınmakta olan ülkede yaşanan ani fiyat artışları,
yüksek enflasyon ve ekonomik krizler yaşanmıştır.
Daha sonrasında siyasi krizler, askeri darbeler
ve çatışmalar (İsrail’le yaşanan Yom Kippur
Savaşı) dünya ekonomisine ve enerji piyasasına
ciddi darbeler indirmiştir. Bugün de bölgede
yaşanan siyasi krizler ve askeri çatışmaların
dünya ekonomisine ve enerji piyasasına olumsuz
yansımalarına şahit oluyoruz. Bölgede petrol
üreten ülkelerde ihracatı aksatacak herhangi bir
kriz ham petrol fiyatını hızla yükseltebiliyor. Bu
durumda enerji ithal eden ve dışa bağımlı ülkelerin
petrol ithalatı miktarlarından bağımsız olarak ne
kadar olumsuz etkilenebileceğini ön görmek zor
değil.
Transit ülke olarak Türkiye
Artan enerji ihtiyacıyla Türkiye’nin en büyük
sorunu fosil yakıtlarda dış tedarikçilere olan
bağımlılığıdır. Türkiye enerji kaynağı ihtiyacının
yaklaşık %70’ni dışarıdan temin ediyor. Ancak
petrol ve doğalgaz keşifleri beklenilen sonuçları
verdiğinde önemli katkı sağlayacak potansiyele
sahiptir. Nitekim son yıllarda doğalgazda
başlatılan boru hattı projeleri, sıvılaştırılmış
doğalgaza (LNG) yapılan yatırımlar, deniz aramasondaj atılımları, yenilenebilir ve nükleer enerji
adımları dışa bağımlılıkla mücadelenin birer
yansımasıdır. Bu sorunun karşısındaki en büyük
avantajı ise küresel çapta ispatlanmış hidrokarbon

rezervlerine olan yakınlığıdır. Bu stratejik coğrafi
konumundan dolayı geleceğin enerji transferi
açısından merkez olma hedefi Türkiye’nin enerji
politikalarında ilk sırada yer alıyor.
Bugün enerji güvenliği politikalarında yerli enerji
üretiminin arttırılmasına öncelik verilmektedir.
Dışa bağımlılıkla mücadelede Türkiye’nin diğer
önceliği enerjide arz güvenliğinin sağlanmasıdır.
Yani enerji kaynağı açısından pazar çeşitliliğini
arttırması, dışarıdan temin edilen kaynak
transferinin kesintisiz/sürdürülebilir olması ve
ithal enerji kaynaklarının maliyetlerinin azaltılması
gibi uygulamaların mümkün hale getirilmesidir.
Çatışmaların ve kırılgan ilişkilerin yoğun olduğu
bir bölgede bu uygulamalar birçok açmazı da
berberinde getiriyor. En nihayetinde içeride
güçlü ekonomi/işleyen piyasa ve ulusal güvenlik;
dışarıda ise güçlü bir dış politika ile doğrudan
bağlantılıdır.
Enerji güvenliğinin güçlü bir dış politikayla olan bu
bağlantısı son yıllarda arama-sondaj faaliyetlerinde
meyve vermiş görünüyor. Türkiye’nin oluşturduğu
geniş arama-sondaj filosu bugün küresel filonun
yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır. Barbaros
Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gibi sismik araştırma
gemileri; Fatih, Yavuz ve Kanuni gibi derin sondaj
gemileri Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de bu arama
ve sondaj çalışmalarını yürütmektedir. Yakın
zamanda Türkiye Karadeniz’de kendi tarihinin en
büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirmiştir (540
milyar metreküp).
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yanda devlet(ler)in arasında sıkışıp kalmış, hesabı
sürekli ödeyen zavallı insanlar. Mesela; bizim
gibi ülkelerde temel karakterize olmuş siyasi
bir hesaplaşma tarzı var ve bu tarz değişmeden
işleyip katletmeye devam ediyor.

DEMOKRASiYi ENGELLEYEN

GERÇEKLER
Avrupa; dünyaya demokrasi ihraç ederken,
demokratik rol model olarak dünyayı buna ikna
ederken hatta zorlarken dünyadaki diğer ülkelerin
neden demokrasiye tam anlamıyla inanmadığına
şaşırıyor. Bunu anlayamıyor ve buna anlam
veremiyor. Oysa aynı Avrupa hem siyasal olan
üzerinden ilerliyor hem de siyasal olmadığı
algısını dayatıp kaçıyor. Kültürün, düşüncenin,
sanatın, siyasal ve siyasi olmadığını iddia ediyor.
Dolayısıyla “siyaseti aşan şeyleri” insanlara teklif
ettiğini söylüyor fakat dünyadaki karşılığına
bakıldığında, siyasi felaketlerle bezenmiş bir
çıktıyla insanları karşılıyor. Sonuçlar hunharca
yaşanırken gerçekten Avrupa’yı siyaset alanı
üzerinden savunabilecek bir adet düşünürün
-şayet namuslu ise- çıkması imkânsız görünüyor.
Kolonyalizmi ve sömürgeciliği çoktan geride
bıraktığını telkin eden Avrupa, 1945’ten beri
savaşı kendi dışındaki ülkelere ihraç ediyor.
Dünyanın en büyük silah endüstrisini elde
tutan aynı Avrupa; çelişkileri “ideolojik aygıtlar”
vasıtasıyla normalleştirerek, insan haklarından,
özgürlüklerden, kalkınma ve huzurdan rahatlıkla

Meseleye nereden bakılırsa bakılsın, bu konuda değişmeyen en
temel karakter ve tez; kolonyalizmin ve sömürgeciliğin Batı’nın
düşüncesinin, biliminin, teknolojisinin ve sanatının ısrarla ayrı
tutulmasıdır. Düşünceyi, bilimi, sanatı saf ve yüce kılıp kolonyalizmin
ve sömürgeciliğin kirli faili olmaktan çıkarıp bundan sakınmaktır.
bahsedebiliyor. İnsanlar bu tür kavramsal
hapishanelere tıkılmışken Alman silahları her
on dört (14) dakikada bir (1) dünyada bir insanı
öldürüyor.
Dünya’ya sanat, moda, zarafet, düşünce, insan
hakları devrimcisi rolleriyle çıkan Fransa; daha
geçenlerde Libya’yı yerle bir etti. Afrika’da çok
büyük katliamlara adı konmamış soykırımlara
(Ruanda’da) imza attı. Henüz üzerinden bir sene
bile geçmemişken Mali’de başka katliam yaptı
ve her an, her gün dünyanın bir köşesinde bu
katliamlara yenisini ekliyor. Aynı Fransa; yılda 541
milyar Euro’yu dünyadaki 14 ülkeden yağmalıyor,
çalıyor, talan ediyor. Halen 14 ülkeyi sömürüyor.

Sömürdüğü ülkelerin bazılarının yüzde yetmişinde
elektrik yok. Bazı ülkelerde yol yok. Koskoca
ülkede tüm yolların sadece yüzde onu asfaltlı yol.
İngiltere başlı başına en korkunç, kanlı, vahşet
sömürgeyle zirvede kraliyeti temsil ediyor. Bu da
yetmezmiş gibi yanına aldığı dünyanın en büyük
terör devleti ABD ile kan kusturmaya devam
ediyor. Gözümüzün önünde Suriye, en büyük
aktör olan İngiltere tarafından yok edildi. Yok
edişte adı bile duyulmadı üstelik. İngiltere’nin
utanç dolu iğrenç sömürge tarihinin geride değil
ileride olduğunu görmeyenler ve göstermek
istemeyenler, sürekli bu sömürgeyi üretip
duruyor.

Hollanda, Belçika, İspanya, Portekiz başka
sömürge zirvelerinden. İtalya’nın 200 yıldır
İslam coğrafyasındaki sömürge faaliyetleri de
unutulmazlar arasında yer alıyor. Dünyanın en
hümanist ülkesi imajıyla pazarlanan Kanada’nın
sistematik soykırım ve asimilasyon fabrikası
olması başka bir dehşeti yansıtıyor. Şu an İslam
coğrafyası altı mezarlık üstü yetimhaneye
dönüşmüşken yetmezmiş gibi yetimhaneler
Avrupa (Batı) tarafından “kazayla oldu!” denerek
yine sistematik bombalanırken sömürgeyi
ve sömürge tarihini uzakta aramanın anlamı
tamamen kayboluyor.
Şimdi demokrasiyi doğrudan ilgilendirecek şeyleri
söyleyebiliriz: Avrupa bunca hunharca siyasal
sonuçlarla karşımızdayken arkamızda 3. dünya
devletlerinin paradoksu bizleri bekliyor. Bir tarafta
demokrasiyi temsil edenlerin (Batı’nın) kendi
dışındakilere kan kusturduğu bir durum varken,
diğer yandan bu durumdan istifade edip türlü
türlü baskı ve zulümlerle devam eden devletler
bulunuyor. Bunca hengamede değişmeyen bir
şey ortaya çıkıyor: bir taraftan Batı’nın diğer

Demokrasiye inanmadan önce cevaplanması
gereken bazı küçük sorular bizi bekliyor: a) Postkolonyal teoriler, sömürgeyi daha geçişken yapıp
yumuşatmaya, etkisini azaltmaya çalışırken
her gün, her ay, her zaman yaşadığımız canlı
kanlı sömürgeyi ne yapacağız? Ölü taklidi
yapmak, meseleyi çözüp bizleri demokrasiye
bağlayabilecek mi? Kısacası kolonyalizmin bu
vahşet sömürgenin, bir “Post”u (sonrası) var mı?
b) “Avrupa’nın (Batı’nın) sömürge tarihinin çok
uzakta kaldığı” algısı, tezi; gözümüzün önünde
yok edilen, talana uğrayan bir coğrafya varken,
varlığa ters iken, nasıl sürdürülüp demokrasiyle
barışılabilir? c) Batı, ABD ile aynı eksende olduğunu
söylüyor-demokrasi cephesi- fakat ABD’nin
coğrafyada yaptığı talan, yağma, tecavüz vb.
felaketlerde sessiz kalıyor. Demokratik değerlere
inanmadığı ve onu istediği zaman araçsal olarak
kullanıp attığı halde neden ısrarla diğer ülkelerden
demokrasiye sahip çıkmasını isteyip bekliyor? d)
Demokrasiye katılıp katılmama konusunda en
kritik sorgulama şu olacak gibidir; Avrupa’nın
(Batı’nın) değişmeyen ve halen artarak devam
eden sömürge karakteri, onun düşüncesinden
(felsefesinden) ayrı mıdır değil midir? Yani (köle
tüccarı) John Locke’un eli, İngiltere’nin halen süren
vahşetlerinde kana bulaştı mı, bulaşmadı mı?
Siyaset, düşünceden rahatlıkla soyutlanabiliyorsa
siyasi düşünceler tarihini okuyan herhangi biri
ne yapacak/yapmalı? Sonra siyaseti düşünceden
hemen soyutlayabilenler demokrasinin hangi
anlayışını insanlara sunabilecek? Şayet siyaset
ve düşünce bir şekilde ayrılmaz ise demokrasiye
inanmak değil bilakis inanmamak en doğal, aklî ve
vicdanî bir eylem ve tavır olmayacak mı?
Batı’nın sahip olduğu, öncülüğünü yaptığı alanları
kolonyalizm ve sömürgecilik zihniyetinden ısrarla
ayırmaya çalışan düşünürler ve aydınlar, yeterince
sorgulamaya gitmek istemeden insanlardan bazı
konularda feragat ister gibidir: “Batı’yı güçlü,
geçerli, evrensel yapan şeyin, sömürgecilikkolonyalizm olmadığını; düşüncesinin, bilimininteknolojisinin, sanatının bundan çok ayrı bir rol
oynadığını, asıl bu unsurların Batı’yı güçlü-geçerlievrensel yaptığını” sürekli kulaklara fısıldayarak
iddia ve telkin ederler. Onlara göre; tarihteki
kolonyalizm ve sömürgecilik hareketlerinin hiçbiri
Batı’daki gibi bir sonuç ortaya çıkarmadı”. Oysa
bu son iddia üç şeyi içerir ve bu içeriği alttan

alta dayatır: 1- Önemli olan ham madde değil
işlenmesidir (çalmak değil işlemektir). Çünkü
değer burada ortaya çıkar. Yani şeyleri değerli kılan
Batı’nın dokunuşudur. 2- Çalınan tüm şeyler için
maruz kalanlar çalanlara ayrıca minnet borçludur.
Çünkü çalınan tüm şeyler “insanlık” namına en
yetkin derecede kullanılmış, insanlığın hizmetine
sunulmuştur. 3- İnsanlığın gelişmesi, kalkınması
için çalınan, yağmalanan şeyler üzerinde fazlaca
durmamak icap eder. Çünkü böyle bir şey büyük
resmi görmemek, Batı’nın insanlık idealini ve
gayesini anlamamak demektir.
Meseleye nereden bakılırsa bakılsın, bu
konuda değişmeyen en temel karakter ve
tez; kolonyalizmin ve sömürgeciliğin Batı’nın
düşüncesinin, biliminin, teknolojisinin ve sanatının
ısrarla ayrı tutulmasıdır. Düşünceyi, bilimi, sanatı
saf ve yüce kılıp kolonyalizmin ve sömürgeciliğin
kirli faili olmaktan çıkarıp bundan sakınmaktır.
Batılı sistem (paradigma) dışında kalanlar
“yağmurdan kaçarken doluya tutulanlara”
benziyor. Ne demokrasiye tam anlamıyla
yaklaşabiliyor (3. dünyanın tümü olarak) ne de
ondan uzaklaşabiliyor: Bir taraftan Batı’nın canlıkanlı eskimeyen ama manipüle ettiği sömürgeci
temel yapısı diğer taraftan zalim devletlerin
zulmü altında inliyor. Lakin tüm bunlara rağmen
Batı’nın büyük fail olarak en başta hesap vermesi
gerektiğini asla unutmamak, demokrasinin bir
ümit olarak insanlara sunulmasının bazı şartlara
sıkı sıkıya bağlı olduğunu da görmek gerekiyor.
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TURKOVAC’ın
neden
önemli
olduğunu
anlayabilmek için öncelikle yerli Kovid-19 aşısının
hikâyesini bilmekte yarar var. Bu bağlamda
Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)
tarafından geliştirilen aşının ilk aşaması olan
Faz-1 çalışmalarının, 5 Kasım 2020’de başladığını
belirtmek gerekiyor. Yaklaşık bir yıllık yoğun

çalışmanın ardından 25 Kasım 2021’de yapılan
açıklamayla, nihai çalışmaların tamamlandığı ve
TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusunun
yapıldığı bildirildi. Böylece Türkiye, Kovid-19 aşısı
üretebilen sınırlı sayıdaki ülkelerden biri olmayı
başardı. Bu gelişmeden bir ay sonra Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu TURKOVAC için acil kullanım
onayı vererek, vatandaşlara aşıya erişim yolunu
açtı. Nitekim 2021 yılı bitmeden TURKOVAC,
Çin menşeli Sinovac ve Alman menşeli Biontech
aşılarının yanında yeni bir alternatif olarak Türkiye
genelindeki şehir hastanelerinde vatandaşların
tercihine sunuldu.
Bu kısa hikâyenin ardından yazının cevap aradığı
TURKOVAC neden önemli sorusuna gelirsek;
TURKOVAC’ı değerli kılan asıl yönü, bu ülkenin
kendi kapasitesinin bir ürünü olmasıdır. Zira
aşıyı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli başta
olmak üzere çalışmalarda yer alan araştırmacılar,
teknik personel ve gönüllü katılımcıların
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de Allah’ın izniyle başarıyla sonuçlandı. Dolayısıyla
TURKOVAC’ın kullanıma sunulması, en çok
hatırlatma dozu olarak yerli aşıyı bekleyen bizim
gibileri mutlu etti. Buna dayanarak Türkiye’de
kendi devletine ve insan sermayesine güvenini
kaybetmiş kesimler için TURKOVAC’ın önemli bir
ders olduğunu söyleyebiliriz.

TURKOVAC
NEDEN
ÖNEMLİ?

2021 yılı biterken sadece Türkiye için değil
tüm insanlığın sağlığı için de önem arz eden
kritik bir gelişme yaşandı. Türk sağlıkçıların yerli
ve milli imkânlarla üretmeyi başardıkları inaktif
Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Türkiye genelinde şehir
hastanelerinde vatandaşların hizmetine sunuldu.
Uzun ve zahmetli bir sürecin sonucunda geliştirilen
TURKOVAC, esasen birden çok öneme sahip. Bu
yazıdaki niyetim, elbette TURKOVAC’a dair teknik
bir değerlendirme yapmak değil. Bunun yerine
TURKOVAC’ın sahip olduğu önemi, bir sosyal
bilimci gözüyle yorumlamaya çalışacağım.
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TURKOVAC’la birlikte Türkiye’nin Kovid-19 aşısı
üretebilen 9 ülkeden biri olması da hiç şüphesiz
önemli bir uluslararası başarıdır. Öyle ki yanı
başımızdaki Avrupa ülkelerinden sadece Almanya,
Fransa ve İngiltere gibi büyük ülkeler kendi aşılarını
üretebilmişken; diğer ülkeler kendi aşılarını henüz
üretemediler. Dünyada ise Japonya ve Kanada
gibi sağlık alanında ileri ülkeler de yoğun çaba
göstermelerine rağmen henüz kendi aşılarını
üretemediler. Haliyle Türkiye’nin öz kaynaklarıyla
uluslararası standartlara uygun olarak geliştirdiği
TURKOVAC, birçok ülkenin ulaşmak için çaba sarf
ettiği önemli bir bilimsel başarı özelliğine sahip. Hâl
böyle iken hiç kimsenin bu başarıyı küçümseme ya
da göz ardı etme “hakkı” yoktur.

hepsi bu toprakların insanı. Bununla birlikte
aşı çalışmalarına destek veren paydaşların ve
çalışmaların yürütüldüğü mekânların hepsi, bu
devletin kendi kurumları. Dolayısıyla TURKOVAC,
su götürmez şekilde Türkiye’nin ve çalışkan Türk
insanının sağlık alanındaki müşahhas bir başarısını
yansıtıyor.
TURKOVAC’ın bir diğer önemi, azmin ve
kararlılığının ürünü olmasıdır. Zira aşı çalışmaları
başladığı andan itibaren Türkiye’deki muhalif
kesimler, kendilerinden beklendiği gibi “Dışarıda
zaten hazır üretiliyor. Yerli aşıya ne gerek var?” ya
da “Bir yıl geçti nerede bu aşı?” gibi moral bozucu
söylemlere başvurarak, çalışmaları sabote etmeye
çalıştılar. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan başta olmak üzere Türkiye’nin her alanda
başarılı olmasının yegâne yolunun yerlilik ve millilik
prensibinden geçtiğine inanan herkes, bu gereksiz
söylemlere aldırış etmeden kararlılıkla yoluna
devam etti. Hayırlı bir niyet üzere başlayan süreç

Bunların yanı sıra zorlu patent düzenlemelerini de
tamamlayan TURKOVAC’ın, Faz-3 çalışmalarına
katılan gönüllülerde ciddi bir yan etkiye yol
açmadığı açıklandı. Aynı şekilde TURKOVAC’ın
örneğin Kovid-19’a karşı üretilen ilk aşılardan Çin
menşeli Sinovac’tan daha etkili olduğu ve hatta
İngiliz varyantına karşı yüzde yüz etkili olduğu
belirtildi. Bu da TURKOVAC’ın muadilleriyle
karşılaştırıldığında, daha güvenilir ve koruyucu
olduğunu gösteriyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce
TURKOVAC’ın seri üretime geçmesiyle, Türkiye’nin
aşıyı tüm dünyanın hizmetine sunacağını ifade
etmişti. Bu vesileyle Our World in Data isimli
platformun 28 Aralık 2021 tarihli verilerine göre 8
milyara yaklaşan dünya nüfusunun hala yaklaşık
yüzde 40’ının ilk doz aşıyı bile olmadığını belirtmek
gerekiyor. Aşıya erişimde en çok güçlük çeken
coğrafya ise tahmin edileceği üzere geri kalmış Afrika
ülkeleri. Öyle ki Afrika Birliği verilerine göre kıta
nüfususun sadece yüzde 8,87’si tamamen aşı olmuş
durumda. Bu noktada Türkiye’nin TURKOVAC’ı kendi
içinde yaygınlaştırdıktan sonra sağlık diplomasisi
çerçevesinde yapacağı aşı yardımlarında, aşı
adaletsizliğinin mağduru olan bu bölgedeki ülkelerin
ilk sıralarda yer alması önem arz ediyor. Tamamen
insanî saiklerle yapılması beklenen bu yardımlar,
bölgede olumlu imaja sahip Türkiye markasına da
tabii olarak katkı sağlayacaktır.

YORUM

Bu arada TURKOVAC sayesinde Türkiye’nin, tam
çeyrek asır sonra ilk kez bir yerli aşı ürettiğini
hatırlatmak gerekiyor. Zira 1700’lerden beri aşı
üretilen Türkiye’de, ne yazık ki 1997’de verem
aşısı (Bacillus Calmette-Guerin, BCG) üretiminin
kesilmesi ile genel olarak aşı üretimi sona erdi.
Bunun neticesinde aşılar yurtdışından satın
alınarak temin edilmeye başlandı ve bu durum
ülke ekonomisi üzerinde ağır bir yük oldu. Bundan
ötürü TURKOVAC, uzun zamandır atıl kalan Türk
aşı sanayii için de önemli bir dönüm noktasıdır.

Bununla ilintili olarak önümüzdeki süreçte
yurtdışından yeni aşı ithal etmesi beklenmeyen
Türkiye, tam tersine artık Kovid-19 aşısı ihraç
edebilecek bir konuma geldi. Dünya Sağlık
Örgütü’nün de TURKOVAC’a kullanım onayı
vermesi durumunda, özellikle acil aşı ihtiyacı
bulunan ülkelerin aşıya talep göstermesi
beklenmektedir. Bu olumlu senaryonun
gerçekleşmesi halinde, Türkiye’nin ihracat
kalemlerine bir yenisi eklenecek ve böylece dış
ticaret açığı bir miktar da olsa azalacak.

Son olarak TURKOVAC’ın geliştirilmesiyle birlikte
Türkiye’nin, Kovid-19 aşılarının temini konusunda
diğer ülkelere olan bağımlılığının sona erdiğini
belirtmek gerekiyor. Bu sayede günlük vaka ve
vefat sayılarının inip çıktığı ve daha da önemlisi
neredeyse her ay yeni bir varyantın ortaya çıktığı
ortamda, Türkiye artık kendi üretimi olan aşılarla
salgına karşı mücadeleye devam edecek. Bu
sayede salgının seyrine göre geniş kapsamlı aşı
ihtiyaçlarının oluşması durumunda, bu ihtiyaç
dışarıya bağımlı kalmadan TURKOVAC ile
karşılanabilecek.

Ezcümle Kovid-19’a karşı geliştirilen yerli ve milli
koronavirüs aşımız TURKOVAC, Türkiye için de
insanlık için de önemli bir adımdır. Bundan ötürü
Türkiye’nin başarılarıyla mutluluk duyanlar olarak
aşı çalışmalarının nihayetlenmesinde büyük
emek veren ve birilerinin “yapılamaz” dediğini
başaran Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a, Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca’ya, TÜSEB Başkanı Erhan
Akdoğan’a, aşıyı geliştiren ekibin lideri Aykut
Özdarendeli’ye ve tüm gönüllülere teşekkür
etmemiz gerekiyor.
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Baudrillard’ın

‘Simülasyon
Kuramı’ndan

Hareketle Biz
Serdivan 2016

Nallıhan Kuş Cenneti Nallıhan - ANKARA 2017
Döngü hapsolduğumuz bir tuzak mı? Her
gün yapıp edegeldiğimiz şeyler bizim içinde
esiri olduğumuz zindanımız olabilir mi?
Zihnimde oluşan kavramları kelimelerle
ifade etmeye çalışırken yani hislerim sözlere
dönüştüğünde olguları kaybetmeye başlıyorum.
İllüzyon bozuluyor. Tinsel bir dinginlik hissi çıplak
bir gerçekliğe dönüşerek o hislerin, o duyguların, o
durgunluğun yerinde yeller esiyor.
Sonra ben elleri bomboş kalmış, ortalıkta donuk
vaziyette, az önce ben ne düşünüyordum diye
apışıp kalıyorum.

Çubuk Gölü Göynük - BOLU 2017

Bolkar Dağları Ulukışla - NİĞDE 2015

Kalem ve kağıtla münasebetim, Sümerli bir
epigrafin çivi ve tabletle olan münasebeti gibi
azalıp gidiyor.
Artık ekran çağındayız. Ekranların karşısında
apışıp duran bir türe dönüştüğümüzü söyleyebilir
bize dışarıdan bakan bir göz.
Mesela bir uzaylı, gezegenimizi bizim onu
göremeyeceğimizden uzak bir mesafeden
gözlemlese elverir ki ekrana bakan çıplak
maymunlar var diye rapor edecektir.
Biraz konumuza dönelim.

Bolu ve Sakarya Arasında Sülüklü Göl 2019

Gölpark - Serdivan 2021

Pek tabi yazı, çağımızda modası her geçen gün
azalan bir kavrama dönüştü. Fakat kendimi ifade
edecek araçlar içinde makul olanı bu olduğundan
anlatmaya çalışayım.
Her gün bir halka ve halkalar bizi tutsak eden bir
zincire dönüşüyor olabilir mi?

Küçük rutinlerle dolu hayatlarımız bizi birer
simülasyonun içinde yaşıyormuş hissine itiyor.
Belki bu döngüyü kırmak insanın anlam arayışında
anlamlı değişimler doğurabilir. Bir yere arabayla
değil yürüyerek gitmek, hayatımızda figüran
rollerinde oynayan insanların gözlerine bakmak,
onları tanımaya çalışmak gibi...
O insanların da kendi döngülerinde hapsolduklarını
düşünmek farklı hissettirecektir.
İnsan bilimleri açısından bizim ülkemizde pek
bilinmeyen ve çok da konuşulmayan kavramlardan
birini zikredeceğim Jean Baudrillard’ın ‘Simülasyon
Kuramı’.

gibi hissetmekte öyle bir ‘Yapay Gerçeklik’ içinde
yaşamaktadır.
Simüle edilen her kavram anında yok olmaktadır.
Azımsanamayacak ölçüde güçlü bir Batı
entelektüel birimi mevcut. Elimizde ise İslâm
potası var. Bu entelektüel birikimi bu potada
nasıl eritir ve haddeden süzebiliriz? Ki bizler ne
haddeye ne de potaya sahip olabildik. Hadde ‘den
geçmediğimiz için had bilmezlerin tahakkümünde
değil miyiz? Sözlükten Hadde ‘ye bakıladursun biz
devam edelim.

Öylesine bir yazıda üç beş satırla anlaşılacak bir
kavram mıdır? Hayır tabii ki!

Biz bir simülasyonda yaşadığımız kuramını daha
önce duymadık mı? Hintlilerin belki bir kaç dininde
yer alan ‘Tanrı Atman’ın rüyalarıdır insanların
yaşamları’ kavramına aşina değil miyiz? Veya
‘Nazariyat’ ekolleri arasında rastlayamaz mıyız bu
tür fikirlere? Pek tabi bağlar kurabiliriz.

Ama bizim gayemiz de zaten bir şeyleri anlamak
ya da anlatmak olmadı ki hiçbir zaman. Karagöz
misali nesneyi evirip çevirip bir kenara atabiliriz
sadece.

Beni ürküten ve düşündüren konu ise gün geçtikçe
hayatı daha da ıskalar hale geldiğimiz gerçeği. Bir
‘Müge Anlı İle’ kadar gerçek bir hayatın eşiğindeyiz.
Polisler canlı yayında tutuklama yapıyor?

Simülasyon kuramının tam da göbeğinde
yaşıyoruz. Yürüyemeyenler için yürüme
egzersizleri. Çok yiyenler için kısmi açlıklar (aralıklı
oruç) birebir simülasyon örneği olarak okunabilir.

İçinde yaşadığımız ‘asosyal’ çağ insanî ilişkileri
sıfıra eşitlerken, parayı bir emek karşılığı değil
ekrandaki rakamlara, aşkı dramatize edilmiş bir
şova, arkadaşlık, dostluk, aile gibi kavramları birer
rol kesmeye dönüştürüyor.

Baudrillard’a göre bireyin yaşadığı bu evren
simülasyon evrenidir. Her şey görüntülerden
ibarettir ve cansızdır.
Birey ekrandan akan bir iç savaşı bir tuvalet kâğıdı
reklamından farksızmış gibi izlemekte, televizyon
kapandığında ise sanki savaş onun için bitmiş

İçinden çıkabilir miyim bu simülasyonun? Tabii ki
hayır. Bu yazıyı yazmak bile bu simülasyonu bir
adım daha hiper gerçeğe taşıdı.
Bu yazıdan bihaber olanlar ise gerçeklik kavramına
bir adım daha yakınlar.

OCAK

GEZİ KÜLTÜRÜ
Miraç Ot

odmirac@gmail.com

2022

28

29

OCAK

2022

İmam Abdullah Zaviyesi: Hasankeyf Köprüsü’nün
girişinde solda bulunan İmam Abdullah Zaviyesi,
Dicle Nehri’ne kuzeyden bakan bir mezarlık
kümesinin ortasında yer almaktadır. İmam
Abdullah, M.S. 638 yılında Hasankeyf Kalesi’ni altı
yüz yıllık Bizans hakimiyetinden kurtarmak üzere
düzenlenen son İslami akınlarda Halid Bin Velid’in
ünlü komutanı İyaz Bin Ganem’in sağ kolu olarak
görev yapmış ve Hasankeyf kuşatması sırasında
şehit düşmüştür. Dikdörtgen bir avlunun içinde,
kare planlı olarak inşa edilmiş olan İmam Abdullah
Türbesi’nin sağ köşesinde yine kare planlı olarak
inşa edilmiş bir kule ve türbenin güneyinde uzun
dikdörtgen şeklinde yapılmış bir mescit vardır.
Türbe ile kule arasındaki beşik tonozlu girişin
kapı kanatlarının ahşap oyması ve türbenin
kubbesinde bulunan âlemdeki incelik, 14.yüzyıl
sanat zevkinin özelliklerini taşımaktadır.

HASANKEYF
(HISNIKEYFÂ)
Süryanice “Kifos” ismiyle bilinen ve pek
çok uygarlığın izlerini taşıyan Hasankeyf,
eski dönemlerden beri yerleşim yeri olarak
kullanılmıştır. Roma kralı II. Konstantios, bugünkü
İran topraklarında hüküm süren Sasaniler’i tehdit
olarak görmesi sebebiyle Hasankeyf’i olası saldırıları
önlemek amacıyla kale olarak inşa ettirmiştir.
Daha sonra zaman içinde yapıya eklemeler
yapılmış ve bugünkü görünümüne kavuşmuştur.
Mezopotamya’nın başlangıcı olan ve Sasaniler
döneminde Asya’ya ve Anadolu’ya açılan kapının
tam ortasında bulunan Hasankeyf, yıllarca önemli
bir merkez olarak kabul edilmiştir. Hasankeyf;
Roma İmparatorluğu, Müslüman Arap ve Türk
devletleri gibi devletlerin yanı sıra, çeşitli Yahudi
topluluklarına, Hristiyan mezheplerine ve Şemsiler’e
(güneşe tapanlar) ev sahipliği yapmıştır.
					

Önceleri kale olarak inşa edilen Hasankeyf, zaman
içerisinde ev sahipliği yaptığı medeniyetin katkılarıyla
büyümeye devam etmiştir. Tarihçi Makdisi, dokuz
yüzlü yıllarda Hasankeyf’in müstahkem kalesi ve çok
sayıda kilisesiyle, çarşıları, hanları, taştan ve tuğladan
yapılmış evleriyle güzel bir şehir olduğunu söyler.
Şehir ilk olarak Roma döneminde yapılan kale ile
şeklini almış, ardından etrafında küçük topluluklar
oluşmuştur. Burası daha sonra Hz. Ömer zamanında
fethedilmiştir. İlerleyen yıllarda yönetim Abbasiler,
Hamdaniler ve Mervaniler’in (Arap/Kürd toplulukları)
kontrolüne geçmiş ve 11. yüzyılın başlarında Türkmen
toplulukların hakimiyetine girmiştir. Ardından
bölgeye Artuklular ve Eyyubiler hâkim olmuş, hâkim
oldukları zaman içerisinde pek çok imaret yaptırılmış,
böylece mekân bir kasabadan şehir görünümüne
kavuşmuştur. Camiler, medreseler, kervansaraylar,
hamamlar, mahzenler, Dicle Nehri’nin üzerine
kurulan bir köprü ve bir darphane dahi
inşa edilmiştir. Eyyubilerden sonra
Safevilerin yönetimine giren şehir,
Osmanlı’nın bölgeyi fethetmesiyle
Türklerin kontrolüne geçmiştir.
Medeniyetin bazı izleri, Moğol
saldırıları, doğal afetler ve savaşlar
nedeniyle silinmiş olsa da çok eski
zamanlardan kalan birçok tarihi eser
günümüze ulaşmıştır. 			

GEZİ KÜLTÜRÜ

gelişen külliye yapıları zamanla yıkılmış, türbe;
bazı kısımları dışında ana özellikleriyle günümüze
kadar gelmiştir. Dikdörtgen nişlerin arasında kalan
sekizgenin köşeleri, kemer seviyesinde taş oyması
hücrelerle teşkilâtlandırılmıştır. 1
Artuklu Hamamı: 2005-2008 kazı dönemlerinde
ortaya çıkarılan hamam, Artuklu devrine ait olup,
XIII. yüzyıl başlarında klasik planda tasarlanmıştır.
Osmanlı döneminde, Dicle’nin taşması sonucu
yıkılan hamamın yerine yapılan soyunmalık
bölüm, batıya doğru ılıklık ve sıcaklık bölümlerinin
toprak altındaki kalıntılarını takip etmektedir.
Günümüzde soğukluk kısmı ayakta olup, hamamın
diğer birimleri büyük oranda yıkılmıştır.

(Hasankeyf Planı)
Günümüze Ulaşan Tarihi Eserler:
Zeynel Bey Türbesi: Dicle nehrinin kuzey sahilinde
yer alır. Kitabesinde, türbenin Akkoyunlu
Hükümdarı Uzun Hasan’ın oğlu Zeynel Bey
için yaptırıldığı (1473) yazılıdır. Mimarı İran asıllı
Abdurrahman oğlu Pîr Hüseyin’dir. Çevresinde

Hasankeyf (Dicle) Köprüsü: Türk mimarisinin
Anadolu’da meydana getirdiği en muazzam
eserlerden biri olan Dicle Köprüsü’nün kitabesi
bugün ortada yoktur. Böyle bir eserin kitabesiz
olamayacağı göz önünde tutularak bunun yıkılan
kısımlarla birlikte akarsuyun içine düştüğüne
ihtimal verilir. Hasankeyf’teki bu köprünün
İlkçağa ait bir Roma yapıtı olduğu iddiası asılsızdır.
Arap yazarlardan Yâkūt el-Hamevî, Mu’cemü’lBüldân’ında, “Âmid ile Cizre arasında Dicle
nehri üzerindedir; gördüğüm memleketlerde
bu köprüden daha muhteşemi yoktur”2 diye
bahsetmektedir.

El Rızk Camii: Hasankeyf’te günümüze ulaşan
Eyyubi Dönemi eserlerinden biridir. Dicle
Nehri’nin güneyinde, Kale ile Hasankeyf Köprüsü
arasında bulunmaktadır. Avlunun giriş kapısında
bulunan kitabeye göre Hasankeyf, Eyyubi meliki
Ebu’l Mefâhir Süleyman tarafından yaptırılmıştır.
Günümüzde büyük ölçüde tahribata uğramıştır.
Günümüze harimin kuzey duvarı ile avlu giriş
cephesi, taç kapı ve minaresi gelebilmiştir. 1953’te
yapılan onarım çalışmalarının sonucunda kuzey
revakın önü duvarla kapatılmış ve burası ibadet
yeri olarak kullanıma açılmıştır.
Sultan Süleyman Külliyesi: Külliye Eyyubi
emirlerinden Melikü’l Adil Şehabeddin Gazi
tarafından yaptırılmıştır. Üç tarafı revak ve öğrenci
odalarıyla çevrilen bir avlu, güneyinde derslikler,
müderris odaları ve mescit bölümlerinden
oluşmaktadır. Avlunun güneyindeki eyvanın iki
yanında yer alan büyük odalardan biri, Şehabeddin
Gazi ile vebadan ölen üç oğlu; diğeri ise Sultan
Süleyman için türbe haline getirilmiştir. Sultan
Süleyman 1406-1416 yılları arasında medresenin
doğu cephesini yenileyerek muntazam kesme
taş malzemeden yapılmış minare, taç kapı ve
çeşme ile birlikte medreseye anıtsal bir görünüş
kazandırmıştır. 3
Büyük Saray/Küçük Saray: Büyük Saray, iç
kalede, kalenin en hâkim noktası olan üst kısımda
bulunmaktadır. Bulunduğu noktanın yanı sıra
taşıdığı anıtsal ölçüleriyle önemi anlaşılmaktadır.
Roma döneminde garnizon amaçlı kullanılan
yapının, Artuklu ve Eyyubi döneminde saray
olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Büyük Saray
yaklaşık 2.300 m2’lik bir alanı kaplamaktadır.

Sarayın ne zaman yapıldığı konusunda herhangi
bir kitabe bulunmamaktadır. Ancak Roma
dönemi askeri garnizonu olduğu, plan ve mimari
özelliğinden anlaşılmaktadır. İç kale savunmasını
üstlenen muhafız birliklerinin de barındığı askeri
bir yapıyı işaret eden birbiriyle bağlantılı büyük
koridor ve salonlar, faklı büyüklükte odalar ve
bağımsız üniteler yer almaktadır.
Kalenin kuzeydoğu ucunda, çevreye hâkim bir
noktada bulunmaktadır. Kaya kitlesi yontularak
düzleştirilmiş ve kule görüntüsü oluşturulmuştur.
Yontularak düzleştirilen kuzeydoğu ucuna
inşa edilen Küçük Saray dışarıdan anıtsal bir
görünüme sahiptir. 1328 yılında Eyyubi sultanı
Mucureddin Muhammed tarafından yaptırıldığı
tarihi kaynaklardan bilinmektedir. Dikdörtgen
planlı, üzeri sivri beşik tonoz örtülü, tek mekânlı
bir seyir köşküdür. 4
Ulu Camii: Hasankeyf Kalesi’nin kuzeybatısında
çevreye hâkim bir tepe üzerindedir. Birkaç
kitabesi bulunmasına rağmen ne zaman yapıldığı
kesin olarak bilinmemektedir. Ancak aynı
özellikteki yapılarla karşılaştırılarak XII. yüzyılda
Artuklular döneminde inşa edildiği söylenebilir.
Cami yamuk planlı bir avlunun güneyinde
kurulmuştur. Arazinin meylinden dolayı terasla
yükseltilen avluya doğudaki ve batıdaki
kapılardan girilmektedir. Doğu kapısının önünde
dört ayak ve kemer üzerine oturan, günümüzde
kubbesi yıkık bir ön giriş yer almaktadır. Altında
sarnıca inen kemerli merdiven vardır. Muntazam
taş döşemeli avlu antik dönemden bir tapınağa
aittir. Ortasında bir havuzla su kuyusu mevcuttur.
Yapıya derin bir eyvandan geçilmektedir. Harim
kısmı kubbeli orta mekânla dikdörtgen planlı
yan bölümlerden meydana gelmektedir. Kuzeygüney doğrultusunda uzanan, ortası takviye
kemerli eyvan ve beşik tonozla örtülmüştür.
Caminin ahşap minberi bugün Mardin Müzesi’nde
bulunmaktadır.
Derin tarihi izler taşıyan bu mekândaki pek
çok tarihi kalıntının son yapılan restorasyon
çalışmalarıyla birlikte zarar gördüğü söylense
de on iki bin yıllık açık hava müzesini ziyaret
edenlerin o tarihi hissedeceklerine eminim.
Kaynakça
1-https://islamansiklopedisi.org.tr/zeynel-bey-turbesi
2- https://islamansiklopedisi.org.tr/zeynel-bey-turbesi
3- https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1447334
4- http://www.hasankeyf.gov.tr/tarihi-eserler
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Serdivan Çocuk Akademisi’nin Ara
Tatil Dönemi Atölyeleri Başlıyor
Serdivan Çocuk Akademisi ara tatil döneminde
de çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Serdivan
Çocuk Akademisi’nin özel içeriklerle kapsamı
genişletilen atölyelerine kayıtlar başladı. 1 Şubat Salı
tarihinde başlayacak olan ara tatil dönemi atölyeleri
5 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek.
Ara tatil döneminde haftanın beş günü boyunca

3-12 yaş grubuna ait çeşitli atölye, ders ve
etkinlikler Serdivan Çocuk Akademisi’nde
çocuklarımızı bekliyor.

Çiçek Ressamlığı ve Hikâye Resimleme Atölyesi
gibi çocuklarımızın eğlenirken öğrenecekleri
atölyeler yer almaktadır.

Serdivan Çocuk Akademisi’nde Zekâ Oyunları,
Masal, Neşeli Bilim, El Yapımı Defter, Soyut
Resim, Karikatür, Seramik Obje Boyama, Dokuma,
Oyuncak, Karakalem, Ebru, Seramik, Minyatür,

Her hafta yenilenen atölyeleri ile hem aileler hem de
çocuklar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Serdivan
Çocuk Akademisi’nin atölyelerine fikirvesanat.org
adresinden ücretsiz kayıt yaptırabilirsiniz.
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Serdivan Çocuk Akademisi’nde atölyeler pandemi
şartlarına uygun olarak gerçekleşmekte ve bu
sebeple online kayıt sistemi kullanılmaktadır.
Pandemi şartlarına uygun olarak sınırlı sayıda
kontenjan ile düzenlenecek olan atölyelere her
hafta yeniden kayıt yapılması gerekmektedir.
Başvuruların online olarak yapıldığı Serdivan

FİKİR SANAT HABERLERİ

Çocuk Akademisi hakkında detaylı bilgiye
fikirvesanat.org adresinden veya 0264 211 20
54 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Katılım
ücretsizdir.
Akademi tarafından yapılan açıklamada Fikir ve
Sanat Akademisi’nin Bahar Dönemi derslerinin
28 Şubat-25 Mart tarihleri arasında başlayacağı

ve kayıtların ise 16-26 Şubat tarihleri arasında
alınacağı belirtildi. 13 farklı ders ile düzenlenecek
olan atölyelere başvurular ücretsiz olarak
fikirvesanat.org adresi üzerinde alınacaktır.
Kesin kayıt sonuçları ise 27 Şubat Pazar günü
açıklanacaktır.

Fariğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni
Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh-felek
Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni
Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır
Rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır
Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır
Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni
Ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu
Sû-yi mihrâba nigâhım keç-edâdır doğrusu
Râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu
Yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni
Bî-gubârım hasret-i hattınla hâk olsam yine
Sıhhatim rûh-ı lebindendir helâk olsam yine
Tîğ-i gamzeden kesilmem çâk çâk olsam yine
Hâsılı bîhûde cevr etme bana sevdim seni
Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûn’a salâ
Yüz çevirmem olsa dünyâ bir yana ben bir yana
Şem’ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana
Anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni
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