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Turkuaz, kökeni Eski Mısır’a dayanan ve kullanım 
yeri olarak takı ve süs eşyalarında hayat bulan bir 
renk olmakla birlikte, bazı toplumlarda şifa aracı, 
bazı toplumlarda doğanın armağanı eşsiz bir 
renk olarak değer görmüştür.

Oruç ayı geldi. Hepinize kutlu olsun. Ey 
oruca yol arkadaşı olan, dost olan kişi! 
Yolun uğurlu olsun, hoş olsun.

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

İslâm dünyasında canlanma emareleri zuhûr 
edebilir ama tek şartla: Müslüman bir süper güç 
ortaya çıkar da yürümeye başlarsa İslâm dünyası 
onun etrafında toplanabilir. O Müslüman süper 
güç kim olabilir? Mısır olabilir mi? Hayır. İran? 
Hayır. Türkiye mi? Kesinlikle.

Klasik devirdeki Kösem, Hürrem, Hatice Terhan 
Sultanlar gibi siyasetle doğrudan muhatap olma-
mış, bu özellikleriyle Osmanlı tarihinde birtakım 
hile ve entrikaları nedeniyle birçok yıkıma sebep 
olan valide sultanlardan ayrı bir şahsiyete sahip 
olmuştur. 

Herhangi bir yeni kip veya uydurma/tercüme bir 
deyim dilimizi daraltmıyor gibi görünebilir. Fakat 
adapte kullanımlar bize halihazırdaki kelimeleri 
ve kullanımları unutturma tehlikesini barındır-
maktadır. Unuttuğumuz her kelime ise düşünce 
dünyamızdaki bir eksikliğe tekabül eder.

Araştırmacı-Yazar Taha Kılınç ile İslâm Araştırmacı-Yazar Taha Kılınç ile İslâm 
Coğrafyası ve Ortadoğu üzerine konuştuk.Coğrafyası ve Ortadoğu üzerine konuştuk.
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         Mevlânâ Mesnevî-i Şerîf ‘de ve Dîvân-ı Ke-
bîr’de Ramazan ayı ve oruç ibadeti ile ilgili hik-
metli, aşk ve muhabbetle dolu nice latif sözler dile 
getirmiştir. 

Aşağıdaki seçtiğimiz beyitler bunlardan sadece bir 
kaçıdır. Şöyle diyor Mevlânâ:

“Oruç ayı geldi. Hepinize kutlu olsun. Ey oruca yol 
arkadaşı olan, dost olan kişi! Yolun uğurlu olsun, 
hoş olsun.

Ben ayı görmek için dama çıkmıştım. Çünkü 
candan, gönülden orucu özlemiştim, onu hasretle 
bekliyordum.

Aya bakayım derken başımdan külahım düştü. 
Mübarek oruç padişahı benim aklımı başımdan 
aldı. Beni mest etti.

Ey Müslümanlar! Ona gönül verdiğimden beri ben 
zaten mest olmuşum, aklım başımda değil. Ah, 
orucun ne de hoş bahtı varmış ne de güzel devleti 
varmış, hali varmış.

Bu oruç ayında gizlenmiş eşsiz bir ay var …

Bu mübarek ayda, oruç harman yerine sıkıntısız, 
neşeli gelen kişi, o güzeller güzeli aya yol bulur.
Sıhhatli, atlasa benzeyen yüzünü kim sarartırsa, o 
orucun ipekli elbisesini giyer.

Bu ayda dualar kabul olur. Oruçlunun âhı gökleri 
deler, geçer.

Oruç kuyusunda sabreden kişi, Yusuf gibi aşk 
Mısır’ında sultan olur.

Ey sahura kalkan, sahur yemeği yiyen kişi! Az 
konuş, hatta sus! Sus da orucu anlayanlar, oruçtan 
söz etsinler.” (Dîvân-ı Kebîr’den Seçmeler, III/1119)

İSLÂM’IN BİNASI BEŞ DİREK ÜZERİNE 
KURULMUŞTUR. ALLAH’A YEMİN EDERİM Kİ, 
BU DİREKLERİN EN BÜYÜĞÜ ORUÇTUR.

“Sen, orucu, şaşılacak acayip meziyetleri bulunan bir 
şey olarak bil! Oruç, insana can bağışlar. Gönül lütfeder. 
Sen, şaşılacak bir şey görmek istersen, oruca şaş!

Sen, göklere çıkmak, Mi’rac etmek sevdasındaysan, 
şunu bil ki, oruç, senin önüne getirilmiş bir Arap 
atıdır.

Oruç, can gözünün açılması için bedenleri kör 
eder. Senin gönül gözün kör de, o yüzden kıldığın 
namazlar, yaptığın ibadetler sana o aydınlığı 
vermiyor, hakikati göstermiyor.

Oruç, insan şeklindeki hayvanın hayvanlığını 
giderir. Bu yüzdendir ki oruç, insanın insanlığını 
olgunlaştırmaya mahsustur.

Âşıkların hayatı, beden matbahı yüzünden 
kararmıştı. İşte oruç, o matbahları aydınlatmak 
için çıktı geldi.

Dünyada şeytanın karnını deşen bir bıçağa 
benzeyen oruçtan daha fazla şeytan öldürücü, 
nefsin kanını dökücü bir şey var mı?

Padişahlar padişahının kapısında kendisine gizli, 
özel bir vazife verilmiş, çabucak faydalı olan, kâr 
bağışlayan kim var? Kim olacak? Oruç!
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EY GÖNÜL! 
ORUÇLU İKEN 

ALLAH’A 
MİSAFİRSİN…



Oruç, özlem çekenlerin gönüllerini, canlarını 
öyle tazeleştirir ki, zavallı balığı bile su o kadar 
tazeleştirmez.

Nefis ile savaşa girişen mücahidin, gönül 
maksadına ulaşma yolunda oruç, yüz binlerce 
yardımcı canın yaşayışından daha da iyidir.

İslam’ın binası şu beş direk üstüne kurulmuştur: 
“Kelime-i şahadet, Zekât, Hac, Oruç, Namaz.” 
Allah’a yemin ederim ki, bu direklerin en kuvvetlisi, 
en büyüğü oruçtur!

Cenâb-ı Hak, bu beş direğin her birinde orucu, 
orucun kaderini gizlemiştir. Zaten oruç Kadir 
Gecesi gibi gizlidir.

Midesine düşkün olan, çok mide ağrısı çeker, 
sızlanır durur. Zaten midesine düşkün olanların 
talihlerinde oruç yoktur.

Oruç, Allah’ın has kullarına Hz. Süleyman’ın 
saltanatını bağışlayan bir yüzüktür yahut da 
taçtır. Onu ancak seçkin kullarının başlarına 
giydirir.

Oruçlunun gülüşü, oruçsuzun secdedeki halinden 
iyidir. Çünkü oruç, o Rahman’ın sofrasına 
oturtacaktır.

Sen farkında değilsin ama, yemek yediğin 
vakit, için pislikle dolar. Oruç hamama benzer. 
Seni maddî ve manevî kirliliklerden, bütün 
kötülüklerden temizler.

Sen, hiç bilgi nuruyla nurlanmış bir hayvan 
gördün mü? Beden de bir hayvandır. Hayvanın 
ardına düşüp de orucu bırakma!

Sen vahdet denizinden ayrı düşmüş bir damla 
gibisin. Sen aslına nasıl ulaşacaksın? İşte oruç, sel 
gibi, yağmur gibi seni alır, denize ulaştırır.

Nefsinle savaşa girişince; “Ben orucu öyle ucuza 
satmam!” diye kendini yere at, ellerini çırp, 
ayaklarını vur, diret!

Nefsin gönlüne musallat olmuş bir Rüstem’dir 
ama, oruç onu gül yaprağı gibi tir tir titretir.

İçinde ab-ı hayatın gizlendiği bir karanlıktan 
bahsederler. Aklı başında olanlara o karanlık, 
oruçtur.

Sen, canının içinde Kur’an nurunu istiyorsan, 

şunu bil ki, oruç bütün Kur’an’ın tertemiz nurunun 
sırrıdır.

Gök sofralarının, ruha mahsus sofraların başına 
tertemiz kişiler oturturlar. İşte oruç, sana, onlarla bir 
kaptan yemek yedirir.

Oruç seni gün gibi gönlü aydın, canı saf bir hale 
kor. Sonra da padişahla buluşma bayram gününde 
varlığını kurban eder, seni varlıktan ve benlikten 
kurtarır.

Oruç ayına girdiğin zaman, o aya kavuştuğun için 
Hakk’a şükrederek, sevinerek, neşeli olarak gir! 
Çünkü Ramazan’ın gelişinden üzülenlere, gamlılara 
oruç haramdır. Onlar, oruca layık değillerdir.” 
(Dîvân-ı Kebîr’den Seçmeler, II/803)

EY GÖNÜL! ORUÇLU İKEN ALLAH’A 
MİSAFİRSİN…

“Ey gönül! Oruçlu iken Allah’a misafirsin; sana 
gökyüzü sofrası yakışır!

Sen, bu mübarek ayda cehennemin kapısını kapadın! 
Böylece sen, cennetten binlerce kapı açarsın!

Topraktan, ateşten, sudan, rüzgârdan dikilmiş olan 
beden hırkasını çıkar, at!

Can, aşkın kapısına geldi de; “Beni affet; sen, 
özürlerin canısın!” diye yalvardı!

“Ey aşk!” diye sızlandı. “Bu ayda özrümüzü kabul et; 
hata ettik!”

Aşk da, gülerek cana dedi ki: “Senin elini tuttum! 
Biliyorum ki sen, elsizsin, ayaksızsın!

Hekimim; ben, sana perhize girmeni emrettim! 
Çünkü sen, bu korkunun ve ümidin hastasısın!

Perhize gir de, sana bir şerbet yapıp sunayım; onu 
içince sen, hiç kendine gelmeyesin!”

Sustum; artık bunu aşk anlatsın! Çünkü onun gözü, 
canlara can katar! (Dîvân-ı Kebîr’den Seçmeler, 
III/1326)

RAMAZAN GELDİ, CAN SOFRASI KURULDU!...

“Ramazan geldi; aşk ve iman padişahının sancağı 
erişti! Artık maddî yiyeceklerden elini çek! Çünkü 
göklerden manevî rızık geldi ve can sofrası 
kuruldu!...

Ramazan günlerinde sarkıtılan merhamet ipine 
sarıl da, şu beden kuyusundaki hapisten kendini 
kurtar! Yusuf Aleyhisselam kuyunun ağzına geldi, 
seni çağırıyor; çabuk ol, vakit geçirme!

Bu mübarek ayda, oruç harman yerine sıkıntısız, 
neşeli gelen kişi, o güzeller güzeli aya yol bulur.

Sıhhatli, atlasa benzeyen yüzünü kim sarartırsa, 
o orucun ipekli elbisesini giyer.

Bu ayda dualar kabul olur. Oruçlunun âhı gökleri 
deler, geçer.

Oruç kuyusunda sabreden kişi, Yusuf gibi aşk 
Mısır’ında sultan olur.

Neden ekmeğe aşıksın? Bahar mevsiminde 
gençleşen dünyayı seyret! Oruç harmanından can 
buğdayı satın al!” (Dîvân-ı Kebîr’den Seçmeler, 
I/459)

Mesnevî ve Dîvân-ı Kebîr’de oruca dair daha 
birçok derin ve hikmetli ifadeler dillendiren 
Mevlânâ, adeta çağlardan beridir Müslümanları 
Hz. Peygamberin Ramazan iklimi için 
buyurdukları; “önü rahmet, ortası mağfiret, sonu 
cehennem azâbından kurtuluş” çağrısına davet 
için nida etmektedir:

“Ramazan ayında gereği gibi oruç tutarsan, senin 
vücut toprağını altın ederler. Senin fani varlığını 
taş gibi ezerler de göğe sürme yaparlar. İftar 
vaktinde yediğin yemek lokmasının her biri, birer 
mânâ incisi olur. Ramazan’da yemekte, içmekte, 
kötü söz söylemekte, kötü iş işlemekte sabırlı 
olduğun için, bu sabır, senin manevî görüşünü 
artırır, gönlünün gözünü açar.” (Dîvân-ı Kebîr’den 
Seçmeler, IV/368)
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       Seramik sırlanacağı bünyenin teknik özel-
liklerine göre; (pişme sıcaklığı, ürünün kullanım 
yeri vb.) artistik ya da endüstriyel, uygulana-
cakları yüzeye katacakları estetik değere göre; 
krakle, toplanmalı, mat, şeffaf gibi birçok sınıfa 
ayrılmaktadır. Sır çeşitlerinden biri olan turkuaz 
sır ise uygulanmaya başlandığı süreç itibariyle 
birçok seramik esere estetik değer katmıştır.

Turkuaz, kökeni Eski Mısır’a dayanan ve kullanım 
yeri olarak takı ve süs eşyalarında hayat bulan 
bir renk olmakla birlikte, bazı toplumlarda 
şifa aracı, bazı toplumlarda doğanın armağanı 
eşsiz bir renk olarak değer görmüştür. Bir Türk 
rengi olarak bilinen Turkuaz; Selçuklular’dan 
Osmanlı’ya, yapı elemanlarından, çini ve 
seramik gibi kap kacaklara kadar kullanılmıştır.  
Günümüzde de, çağdaş sanatın vazgeçilmez 
bir rengi olarak eserlere estetik değer katmaya 
devam etmektedir.

Türkçede, turkuvaz, türkuvaz ya da turkuaz 
olarak kullanılan sözcük; yeşile çalan açık 
mavi renk anlamına gelmektedir. Söz konusu 
sözcük Türkiye’nin Akdeniz sahillerinin 
renginden ilham alınarak türetilmiştir. Bununla 
birlikte, İngilizcede “Turquois ve Turquoise”, 
İspanyolcada “Turquesa”, Almancada “Türkis”, 
İtalyancada “Turchese” olarak kullanılan kelime 
Fransızcadqa “Turquois”, yani Türk kelimesinin 
söylenişinden üretilmiştir. Osmanlı döneminde 
özellikle İznik çinilerinde sıkça yer verilen renk, 
“Türk mavisi” olarak da bilinmektedir.

“Turkuaz, bakır açısından zengin, kuru, kıra, 
asitli yer sularının bulunduğu bölgelerden 
çıkarılmaktadır. Bu asitli suların alüminyum ve 

fosfor minarellerinin tepkimesi sonucu turkuaz 
taşı oluşmaktadır. En kaliteli Turkuaz, İran’da 
Nişabur ve Damghan’da çıkarılmaktadır”. 

Eski Mısır’da yeniden dirilişin sembolü olan kutsal böcek 

“scarabeus”

Turkuaz rengine MS. 1. yy’dan 3. yy’a kadar 
uzanan süreç içerisinde antik mezarlarda da 
rastlanmıştır. Avrupa’ya ilk kez 1600’lerin 
sonunda, bu bölgeden geldiği bilinmektedir.

Görüldüğü gibi turkuaz rengi pek çok farklı 
medeniyet ve coğrafyada insanların günlük 
yaşam objelerinden özel günlerde kullandıkları 
nesnelere kadar çok geniş bir alanda yer almış 
ve bulunduğu her konumda estetik değer 
unsuru olarak kıymet görmüştür. Bunlara ek 
olarak “Turkuaz renginin ve mineralinin tılsımlı 
gücü çağlar boyu birçok kültürde kendini 
hissettirmiştir. Örneğin; Eski Mısır’da Turkuaz, 
yeniden dirilişin sembolü olan kutsal böcek 
“scarabeus” formunda karşımıza çıkmaktadır”.

Turkuaz Sırların Tanımı ve Tarihçesi
Turkuaz mavisi olarak bilinen sır, açık mavi 
ve onun ton değerlerinden oluşmaktadır. Sıra 
turkuaz rengini ise bakır oksit vermektedir. Sır 

içerisinde kullanılan bakır oksit, baryum oksidin 
artan oranlarda katkısıyla birlikte, açık maviden 
koyu maviye kadar turkuaz mavisi sır tonları elde 
etmemizi sağlamaktadır.

Alkali sır karışımına belli oranlarda eklenen 
bakır oksit ilavesiyle elde edilen Turkuaz sır; 
Çin seramiklerinde, Tang hanedanlığına kadar 
dayanan erken bir dönemde kullanılmaya 
başlanmıştır. 

“İlk sırlı seramiklerin Mısır’da MÖ. 4500 yılında 
yapılmış olan Mısır Pastası örnekleri olduğu 
bilinmektedir”. Nil Nehri’nin birikintilerinde 
mevcut olan sodyum içerikli su ile birlikte 
öğütülmüş kuvars ve bakır karbonat karışımından 
hazırlanan Mısır Pastası, pişirimi esnasında 
bünyenin içerisinde kendiliğinden oluşan bir sır 
yapısına sahiptir. Günümüzde bu yöntem İran’da 
‘katır boncuğu’ yapımında da kullanılmaktadır.

Mısır Pastası

Alman arkeologlar tarafından bulunarak çoğu 
parçası Almanya’ya götürülen ve halen Pergamon 
Müzesi’nde sergilenen İştar Kapısı, renkli sırlı tuğla 
örnekleriyle dönemi için hayranlık uyandıracak 
estetik bir görüntüye sahiptir.
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“İştar Kapısı, Yeni Babil döneminin (MÖ. 25-539) en 
başarılı hükümdarı olan II. Nebukadnezzar’ın tanrılara 
adayarak kişisel gücünü yansıttığı önemli bir yapıdır”.

İştar Kapısı

İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdür Yardımcısı 
Gülcay Yağcı öncülüğünde, İstanbul Arkeoloji 
Müzesi Müdürlüğü tarafından 23.10.2017- 
03.11.2017 tarihleri arasında, müzeye getirtilen 
Babil-İştar Kapısı ve Tören Yolu’na ait sırlı tuğla 
örnekleri üzerinde incelemeler yapılmıştır.  
İncelemede yer alan örnekte, pembemsi krem 
renkli tuğla hamuru yüzeyinde, turkuaz-yeşil 
renkli sır tabakası bulunduğu gözlemlenmektedir.
Hellenistik Dönemin başlarında MÖ. 3. yy.’da 
kurulmuş olan Rakka, Kuzey Suriye’de, Fırat 
Nehri kıyısında yer alan şehirlerden birisidir. 
Yapılan işgaller neticesinde yönetimin birçok kez 
el değiştirdiği Rakka’da, cam ve seramik üretimi 
özellikle Abbasi döneminden itibaren (8-10. yy.) 
başlamıştır. 11-13. yy.’larda Eyyubi döneminde 
ise bu üretimler daha da gelişerek devam 
etmiştir. Bölgede yapılan kazılarda ele geçirilen 
buluntular, şehrin yüzyıllarca cam ve seramik 
üretimi yapan büyük bir endüstriyel merkez 
olduğunu kanıtlamıştır. 

Büyük Saray kazılarında ele geçirilen ithal 
seramikler arasında yer alan Rakka üretimi 
seramikler ortak hamur özellikleriyle dikkat 
çekmektedir. Mat, sarımsı beyaz renkte, 
yumuşak, gevşek dokulu bir bünyeye sahip 
örmekler arasında en sert hamurlu buluntular; 
renksiz şeffaf sırlı, mavi-siyah renkte özenle 
boyanmış dip parçalarıdır.  Sıraltı boyama tekniği 
kullanılmış olan seramiklerde genel olarak kobalt 
mavi ve siyah renklerin tercih edildiği, bazı 
parçalarda ise çok az turkuaz renk kullanıldığı 
gözlemlenmiştir. Sıraltı dekoru tamamlanmış 
seramik formların yüzeyine uygulanan şeffaf sır, 
renksiz ya da turkuaz renktedir.

Rakka Seramikleri

Selçuklu döneminden de önceye ait olduğu bilinen 
seramik teknik ve dekor yöntemleri, 12. ve 13. yy. 
seramikçileri tarafından daha da geliştirilmiştir.  
Söz konusu dönemde önemli bir üretim merkezi 
olan Rey’de üretilen seramikler, bugün müzelerde 
ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. “İran’da 
üretilmiş turkuaz sırlı seramiklerde, turkuaz rengini 
elde etmek için, kullanılan sır kadar seramiğin 
bünyesi de etkili olmuştur. Büyük Selçuklu 
döneminde turkuaz sırlı seramikler için oluşturulan 
bünyenin, İslam coğrafyasında 11. yy. öncesine 
uzanan bir geçmişi vardır”.

Uzak Doğu’da seramik üretimiyle ilgili birtakım 
gelişmelerin yaşandığı bu dönemde Eski Mısırlılar 
tarafından keşfedilen ve Çin porselenine çok 
benzer yeni bir bünye kullanılmaya başlanmıştır. 
“Mısır Fayansı” olarak da adlandırılan bünye, 
turkuaz renkte alkali ağırlıklı bir sırla kaplanmış 
fakat ilerleyen dönemlerde üretimi durmuş ve 
unutulmaya yüz tutmuştur.

Büyük Selçuklu dönemi seramiklerinde sıklıkla 
uygulanmış olan turkuaz sır, hemen hemen her 
dekor tekniğiyle birlikte kullanılmıştır. Selçuklular 
dönemine ait mimari yapıların dış yüzeylerinde 
kullanılan sırlı tuğlalarda, bitkisel ve geometrik 
süslemelerde ve yazı ile oluşturulan mozaik 
bezemelerde, turkuaz ve mavi renk yaygın olarak 
kullanılmıştır. Yine, yapıların iç kısımlarında yer 
alan mozaik ve çinilerde de turkuaz detaylarına 
rastlanmaktadır. Anadolu Selçuklu dönemine 
ait yapı detaylarında da (minarelerde, cami, 
mescit, medrese duvarlarında, kemerlerde, 
portallerde, pencerelerde vs.)  kullanılmış olan 
turkuaz, bu mimari yapılarda farklı tekniklerde 
uygulanmıştır. Özellikle minarelerde sırsız ve sırlı 
tuğlalar kullanılmış, sırlı tuğlada sır rengi olarak 
çoğunlukla turkuaz, az miktarda mavi ve patlıcan 
moru renkleri kullanılmıştır. Selçuklu mimarisinde 
yaygın olarak kullanılmış olan sırlı tuğlalarda 
özellikle turkuazın bakır oksitli firuzeye yakın rengi 
tercih edilmiştir.

 

Selçuklu Dönemi Eserlerinde Turkuaz Renginin Kullanımı

Günümüzde Karatay Medresesi Müzesi’nde 
sergilenen, Kubadabad Büyük ve Küçük Saray’da 
örneklerine rastlanmış olan sıraltı çinilerde turkuaz 
iki farklı şekilde kullanılmıştır. Bazı çinilerde zemin 
yüzeyine siyah boya ile ve sıraltı dekor tekniği 
ile desenin çizilmesinin ardından üzerine renkli 
sır olarak uygulanırken, diğer uygulamada ise 
çinilerde zemin yüzeyinde desenler kullanılarak 
renksiz şeffaf sır altına uygulanmıştır. 

Karatay Müzesi’nde Sergilenen Çinilerde Turkuaz Renginin 

Kullanımı
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   Seyrüsefer kitabınızın önsözünde; “Bence 
her Müslüman, Allah’ın kendisine bahşettiği 
imkânlar çerçevesinde, yakın ya da uzak 
coğrafyayı gezmek, dolaşmak ve keşfetmek 
zorunda. Bunu yaparken de, yine Kur’ân’ın 
bize buyurduğu gibi, eski medeniyetlerin 
ve toplumların akıbetleri üzerinde tefekkür 
etmek, onların kurdukları sistemleri ve 
hayat tarzlarını -Kur’ân buna ‘sünen’ der- 
yakından incelemek, Allah’ın kâinattaki çeşitli 
tasarruflarına kafa yormak, insanoğlunun 
dünya macerasını sağlam ve sahih bir temele 
oturtmayı amaçlamak mecburiyetinde” 
olduğunu ifade ediyorsunuz. Siz gençlere bir 
gezi rotası oluştursanız bu rota nerede başlar, 
nerede biter? Anlamlı bir gezi, içerisinde neleri 
barındılmalıdır?

Ben mümkünse 40 yaşına kadar, coğrafyamızdaki 
şu 5 noktanın muhakkak ziyaret edilmesi gerektiği 
kanaatindeyim: (En doğudan başlarsak) Buhara-
Semerkand havzası, Kudüs, Mısır-İskenderiye 
havzası, Balkanlar ve Endülüs. Müslümanlar olarak 

tarihte ve coğrafyada bıraktığımız izlerin görülmesi, 
anlaşılması ve özümsenmesi için, buraları görmek ve 
yaşamak şarttır. Bu elzem kısımlar tamamlandığında, 
sonra diğer bölge ve şehirlere sıra gelir. 

Sizin de ifade ettiğiniz üzere, seyahatlerimizin 
amacı bellidir: Kimliğimizi ve kişiliğimizi oturtmak 
ve kendimize âlemde bir yer edinmek. Bu açıdan 
ben seyahatlerin çok büyük bir önem taşıdığını 
düşünüyorum. 

Seyahat demişken, illa uzak coğrafyalara yorucu 
seferler düzenlemeyi de anlamamak gerekir. 
Bazen imkânlarımız kısıtlıdır, bazı şeyler için biraz 
beklemek gerekir. Böyle dönemlerde keşiflerimizi 
en yakınlarımızdan (yaşadığımız bölgeden, ilçeden 
veya şehirden) başlatabiliriz. Keşfedilmeyi bekleyen 
o kadar çok şey var ki…  

Çalışmalarınıza baktığımızda İslam Coğrafyası 
ve Ortadoğu üzerine yoğunlaştığınızı,  yoğun 
bir mesai harcadığınızı görebiliyoruz. Peki bu 
ilgi sizde nasıl başladı hocam?

Genelde İslam coğrafyası, özelde de bu coğrafyanın 
merkezini teşkil eden Ortadoğu, benim içine 
doğduğum bir ortamdı doğrusu. Çocukluğum, 
Müslümanların dertleriyle hemhal olmaya çalışan 

1980 yılında Mersin Anamur’da doğdu. Kartal 
Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve İstanbul Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 2011-2016 yılları arasında 
Sabah gazetesinde çalıştı. 2016 yılından itibaren Yeni 
Şafak gazetesinde yazmaktadır. Ortadoğu ve İslâm 
dünyası, Kılınç’ın hem çalışma sahası hem de kendisini 
en huzurlu hissettiği coğrafyadır. Yayımlanmış 16 
kitabı olan Taha Kılınç evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yeryüzü Mektupları: Şam Kitabı, Ortadoğu’dan 
Notlar, Seyrüsefer, Neyi Nasıl Yapmalı, Kudüs Yazıları, 
Kırmadan İncitmeden, Söylemesem Olmazdı, 
Bir Rüyayı Hatırlar Gibi: Savaştan Önce Suriye, 
Coğrafyamızı Adımlarken Hatırda Kalanlar, Biz Bize, 
Dalları Gökte Bir Ağaç, Ortadoğu’ya Dair Yirmi Tez, 
Gölgelerin Peşinde: 50 Portre yazarın yayımlanmış 
kitaplarından bazılarıdır.
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Hayal kurmaya evet,Hayal kurmaya evet,
ancak ancak 
İslâm coğrafyasına İslâm coğrafyasına 
hayallerin hayallerin 
penceresindenpenceresinden
bakmaya hayır.bakmaya hayır.



insanların içinde ve onların sohbetleriyle geçti. 
Kendimi bildim bileli Filistin’den Afganistan’a, 
Cezayir’den Güney Afrika’ya, Müslümanlar nerede 
yaşıyorsa ve onların başına neler geliyorsa, 
hepsiyle ilgiliydim. Sonrasında bu ilgi okumalarla 
ve seyahatlerle daha profesyonel bir alana taşındı 
ve mesleğim haline geldi. Doğrusu, Müslümanların 
ahvaliyle ilgili bir mesleğimin olmasını hem çok 
büyük bir şans hem de devasa bir sorumluluk 
olarak görüyorum. 

Günümüzün İslam coğrafyasını göz önüne 
aldığımızda çok karmaşık bir yapının var 
olduğunu görüyoruz. Osmanlı sonrası dönemi 
düşündüğümüzde bu coğrafyadaki boşluğun 
doldurulamamasının nedenleri nelerdir?

Bu sorunun cevabı aslında çok net: Osmanlı 
İmparatorluğu yönetimde, adalette ve coğrafyayla 
bütünleşmekte çıtayı öylesine yükseğe taşımıştı 
ki, Osmanlı yıkıldıktan sonra bir daha o seviyelere 
erişilemedi. Yakın zamanda da erişilebilecek gibi 
görünmüyor.   

Bir sohbetinizde “zihnimde bazı yerler 
yıkılmasın diye savaştan sonra Suriye’ye 
gitmedim” diyorsunuz, bunu biraz daha açabilir 
misiniz? Eski ve yeni Suriye kavramları sizde 
neyi ifade ediyor? 

Benim gibi Suriye’de yaşamış ve orayı 
teneff üs etmiş biri için, Suriye’nin yıkılması ve 
bombalanması elbette tahammülü çok zor bir 
durum. Sevdiğiniz, sokak sokak adımladığınız, 

adeta âşığı olduğunuz bir ülkeyi böyle görmek 
iç karartıcı gerçekten. Savaştan sonra Suriye’ye 
gitmek için sayısız fırsat çıktığı halde, kendimde 
gidecek gücü ve isteği bulamadım. Yardım 
kuruluşlarımız ve onların fedakâr çalışanları zaten 
yapılması gereken her şeyi yapıyorlar.

İslam coğrafyasını layıkıyla okumak ve onun 
feyzinden yararlanmak için nasıl bir açıyla 
bakmalı hocam?

1. Muhabbetle bakmalı 
İslâm coğrafyasına yaklaşımda, başlangıç nokta-
mız her zaman muhabbet olmalıdır. Bu topraklar 
hasbî bir sevgiyle ve derinden sevilmedikçe, detay-
larına nüfuz etmek de imkânsızdır. Oryantalist bir 
merak saikiyle ve kuru bilgiyle değil, tamamen ve 
gönülden gelen bir yakınlıkla işe başlanmalıdır. Bu 
önemli nokta ihmal edilirse, sonrasında ne yapılır-
sa yapılsın, muhakkak eksik ve kusurlu kalacaktır.        

2. Aidiyet hissederek bakmalı 
Hz. Peygamber iki ayrı hadisinde, Müslümanların 
birbiriyle ilişkisini anlatırken bir vücudun 
organlarını ve bir binanın tuğlalarını misal olarak 
zikreder. Vücuttaki bir organ rahatsızlandığında, 
diğerleri bu acıya ve hastalığa nasıl katılırsa, 
Müslümanların da birbirine yakınlığı bu seviyede 
olacaktır. Keza, bir binanın sağlamlığı, tuğlalarının 
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Türkiye’de yaşayan insanlar olarak, İslâm dünyasına bakışta belki de duygu 
yoğunluğu en yüksek milletiz. Dolayısıyla, meseleleri ele alırken duygu 
ve his eksiğimiz yok. Fakat altı bilgiyle doldurulmayan duygular, insanları 
sadece slogana ve hamasete sürüklüyor. Bu duygu potansiyelini mutlaka 
bilgiyle desteklemeli, coğrafyamıza derin bir muhabbet ve aidiyet hissi 
içinde, gerçekçi ve bilgi eksenli bakmayı başarabilmeliyiz.



birbirini sıkıca kavramasına ve hep birlikte o binayı 
ayakta tutma iradesine bağlıdır. Müslümanlar da 
aynı şekilde sımsıkı irtibatta olacaklar, ümmet 
binasını ayakta tutacaklardır. 

İslâm coğrafyasına bakışta, “aidiyet hissi” çok 
hayatîdir. Bu, yorumlara ve değerlendirmelere 
insaf katacak, konuşan kişi İslâm dünyasından 
bahsederken kendisinden de bahsettiğini fark 
edecektir.  

3. Önyargısız bakmalı 
Önyargılar (olumsuz veya olumlu biçimleriyle), 
herhangi bir şeyi doğru algılamanın önündeki 
belki de en büyük engeldir. İslâm dünyası söz 
konusu olduğunda, tanımı kolayca yapılabilecek 
olan olumsuz önyargıların yanı sıra, olumlu 
önyargılardan da arınmak gerekir. Her gelişmeyi 
kazanmasını istediğimiz tarafa yontmak, çeşitli 
ülkelerdeki belli hareketleri idealize ederek 
adeta günahsız addetmek, İslâm’ın en doğru 
formlarının daima yabancı ülkelerde yaşandığını 

düşünmek, kahramanlar listesini sürekli yabancı 
isimlerle doldurmak gibi davranış kalıpları, olumlu 
önyargılara verilebilecek başlıca örneklerdir.     

4. Gerçekçi bakmalı 
İnsan hayal kurmadan yaşayamaz ve hayata 
tutunamaz, doğru. Ancak hayaller fazla 
kaçırıldığında da günün vazifelerine ve 
yapabileceği şeylere odaklanamaz hale gelir. O 
halde şöyle diyebiliriz: Hayal kurmaya evet, ancak 
İslâm coğrafyasına hayallerin penceresinden 
bakmaya hayır. Gerçekler canımızı sıksa ve 
hoşumuza gitmese de gerçekçi bakışı yitirmemek 
durumundayız. Aksi halde, coğrafyaya dair 
algılarımız ve kanaatlerimiz sadece zanlardan ve 
temennilerden ibaret kalır.    

5. Bilgi eksenli bakmalı 
Türkiye’de yaşayan insanlar olarak, İslâm 
dünyasına bakışta duygu yoğunluğu en yüksek 
milletiz belki de. Dolayısıyla, meseleleri ele alırken 
duygu ve his eksiğimiz yok. Fakat altı bilgiyle 

doldurulmayan duygular, insanları sadece slogana 
ve hamasete sürüklüyor. Bu duygu potansiyelini 
mutlaka bilgiyle desteklemeli, coğrafyamıza derin 
bir muhabbet ve aidiyet hissi içinde, gerçekçi ve 
bilgi eksenli bakmayı başarabilmeliyiz. Teklifi m, 
ömür boyu devam edecek bir ısrar ve disiplinli bir 
çalışma gerektiriyor. Yorucu, ama başka çaremiz 
de yok.  

6. Çeşitliliği görerek bakmalı 
İslâm coğrafyası, dünya tarihine dair bütün 
önemli hikâyelerin ve dönüm noktalarının 
yaşandığı mekânları barındırdığı için, aynı 
zamanda muazzam bir çeşitliliği de içerir. 
Dolayısıyla, coğrafyaya bakışta tek tipçilikten, at 
gözlüklerinden, hipermetropluktan kurtulmak 
gerekiyor. Bütün renkleri ve çeşitleriyle, İslâm 
coğrafyasını oluşturan unsurların tümünü 
kavrayan ve kapsayan, hepsine coğrafyanın 
parçaları olarak hak ettikleri değeri veren ve 
tamamını bağlam içinde yerlerine oturtan, kuşatıcı 
bir bakışla yaklaşmak… Yapılması gereken bu.   

7. Bütüncül bakmalı 
Üstteki maddeyle bağlantılı olarak, kurtulmamız 
gereken bir başka handikap da, coğrafyaya 
“Osmanlı-merkezci” bir yaklaşım geliştirmek. 
Bugünkü İslâm dünyasının merkezinde, 600 yıla 
yakın hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
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İçinde yaşadığımız İslâm dünyasının sadece mensubu değil, aynı zamanda 

ayrılmaz birer parçasıyız. Kendimizle ilgili ne hayal ediyorsak ve ne 

düşünüyorsak, coğrafyamız için de düşünmeli ve hayal etmeliyiz. 



geriye kalan hatıralar ve tarihin kaydettiği safahat, 
insanlık tarihinin göğsünü kabartan numunelerle 
doludur. Ancak İslâm tarihi Osmanlı’dan ibaret 
değildir. Osmanlı’nın ihtişamıyla kamaşan 
gözlerin, İslâm medeniyetinin diğer unsurlarına 
tamamen kapanması, gerçek bir talihsizlik 
olacaktır. Çünkü Osmanlı’yı doğru anlamak, 
onu İslâm tarihi içindeki yerine ve bağlamına 
oturtmakla mümkündür. Sadece Osmanlı’ya 
odaklananlar resmin tamamını göremeyeceği gibi, 
aslında Osmanlı’yı da kavrayamazlar.

Bir Müslüman olarak Ortadoğu ve İslâm 
coğrafyasına karşı sorumluluklarımız nelerdir?

Coğrafyamıza karşı sorumluluklarımız dediğimiz-
de aslında kendimize karşı sorumluluklarımızı da 
kastetmiş oluruz. Zira biz, içinde yaşadığımız İslâm 
dünyasının sadece mensubu değil, aynı zamanda 
ayrılmaz birer parçasıyız. Kendimizle ilgili ne hayal 
ediyorsak ve ne düşünüyorsak, coğrafyamız için 
de düşünmeli ve hayal etmeliyiz. Başlangıç nokta-
mız burası olmalıdır.

Sonrasında, dışarıdan birilerinin gelip bize 
müdahale etmesini veya elimizdekileri 
sömürmesini istemiyorsak, bu coğrafyaya sahip 
çıkmak bir diğer vazifemizdir. Coğrafyanın aslî 
unsurları birbirinin kuyusunu kazmaya girişir 
ve ortak düşmana karşı birlik olma idealinden 
vazgeçerse, o zaman dışarıdan müdahalelere de 
zemin açmış oluruz. 

Bu iki temel şartın ardından bilgilenme ve 
ilgilenme safh aları gelir. Coğrafyamızı çok yönlü 
tanıma ve nerede neye ihtiyaç varsa, onları 
karşılamak için gece-gündüz mücadele. İslâm 
coğrafyası ve Ortadoğu, sadece analizlere ve 
konferanslara konu edilemez. Muhakkak sahaya 
inmeli, yaralara merhem olmaya çalışmalı ve bir 

şeylerin düzeltilmesi süreçlerinde aktif olarak 
görev alınmalıdır. Başta da ifade ettiğim gibi, bu 
noktalarda her ne yaparsak, aslında kendimiz için 
ve kendimize yapmış olacağız.         

Yürütülen maddi yardım kampanyalarına 
destek veriyor olmakla bu sorumluluğun ne 
kadarını yerine getiriyoruz?

Yardım kampanyaları hiç şüphesiz ki çok önemli. 
Atılan hiçbir adımı küçümsememek veya önemsiz 
görmemek gerekir. Ancak yapılan her işin daha 
iyisi mutlaka vardır ve daha iyiye ulaşmak için bu 
gayretler sürdürülmelidir.

Yardım kampanyalarına pasif katılım, yani 
oturduğumuz yerde cep telefonu tuşlarıyla sürece 
dâhil olmak, bizi bir noktadan sonra sahada 
yaşanan somut gerçekliklerden koparabiliyor. 
Bu noktada dikkatli davranmak gerekir. Bir 
yetimin başı, online olarak okşanmaz. Veya 
bir garibin gönlünü onarmak, uzaktan olmaz. 
Yardım kampanyalarının, kalbî açıdan böyle bir 
mahzurundan söz edilebilir. 

Bir de, çok fazla yardım kampanyası ve yardım 
kuruluşu bulunduğundan, insanlar “nasıl olsa biri-
leri yapar, mesele yeterince duyuldu” diye düşü-
nebiliyor bazen. Çok duyulan ve her yere yayılan 
bazı kampanyalarda umulanın çok altında yardım 

toplanmasının sebebi de galiba bu. Herhalde bu 
modern zamanların imtihanlarından…   

Dilerseniz okurlarımıza, İslâm dünyasına dair bir 
bilinç inşa etmenin yolu üzerine tavsiyelerinizle 
veda edelim...

İslâm dünyasına dair bir bilinç inşa etmenin yolu,  
tarihi iyi bilmekten geçiyor. “Biz bu hale nasıl 
geldik?” veya “Bugünkü durumun gerisinde neler 
var?” sorularının cevaplarını aramalıyız. İslâm 
coğrafyası, derinlemesine tarih bilgisi edinmeden 
anlaşılamaz. Ardından bölgeye seyahatler yapmalı 
ve coğrafyayla yüz yüze de tanışmalıyız. Son 
olarak, ömür boyu sürecek bir muhabbet ve ilgi 
duymalıyız.   

Hocam teşekkür ederiz…
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İslam coğrafyasına dair bir bilinç inşa etmenin yolu, tarihi iyi bilmekten geçiyor. 

“Biz bu hale nasıl geldik?” veya “Bugünkü durumun gerisinde neler var?” 

sorularının cevaplarını aramalıyız. Coğrafya, derinlemesine tarih bilgisi edinmeden 

anlaşılamaz. Ardından bölgeye seyahatler yapmalı ve coğrafya ile yüz yüze 

tanışmalıyız. Son olarak, ömür boyu sürecek bir muhabbet ve ilgi duymalıyız.



     Bu eseri, Hakan Ali Toker’in 17 Mayıs 2022 
tarihinde İstanbul Cemal Reşit Rey konser 
salonunda verdiği konserde dinledim. Eser 
geleneksel ritimler ve mikrotonal sesler içeren 
makamsal dizilerle bestelenmiş. Bu dizileri 
piyanoda elde edebilmek için piyanolar da 
mikrotonal seslere göre akort edilmiş. Eser, 
Türkiye’nin çeşitli illerinden ve KKTC’den gelen, 
özenle seçilmiş ve bu konser için ilk defa bir 
araya gelmiş nefesli ve yaylı saz icracılarının 
İstanbul Strings’e eklenmesiyle oluşturulmuş bir 
senfoni orkestrası eşliğinde besteci tarafından 
parlak bir teknikle seslendirildi.  

Öncelikle şunu söylemem gerekir ki; bu eserle 
birlikte, tampere edilmiş makamsal dizilerle 
yapılan çok sesliliğe alternatif olabilecek ve 
belki de Türk dinleyicisine daha çok hitap 
edebilecek bir yaklaşım izleyici ile buluşmuş 
oldu. Malumunuz, tampere edilmiş makamsal 
dizilerle yapılan çok seslilikte Türk müziğinin 
bazı sesleri kullanılmıyor. Bu sebeple uzun 
yıllardır Türk müziğinin nasıl çok seslendirilmesi 
gerektiğiyle ilgili bir tartışma mevcut. Bu eser 
hem bu tartışmaların çözüme kavuşması 
adına verilmiş en iyi cevaplardan biri hem de 
çok seslendirme çalışmalarına çok farklı bir 
perspektiften yapılmış en iyi katkılardan biri.

Bölümler arasındaki denge gayet iyi ve bölümler 
arası geçişler zekice düşünülmüş. Özellikle 
Anadolu’nun farklı yörelerine ait karakteristik 
özelikler çok iyi bir orkestrasyon ve armoni ile 
işlenmiş. Eser, horondan zeybeğe çok geniş bir 
içeriğe sahip.  Özellikle iki kemanın Geleneksel Türk 
Müziği enstrümanı olan kemençeyi taklit ederek 
horon icra etmesi dinleyicide çok olumlu bir karşılık 
buldu. 

Eserde homofonik ve polifonik yazım tarzı karma 
biçimde başarıyla kullanılmış. Dinleyici, homofonik 
bölmelerde geleneksel kültürüne ait tınıları saf 
biçimde duyarken; polifonik bölmelerde yatay 
çok seslilik yöntemiyle hem o tınıyı duyuyor 
hem de müzikte ustaca kurgulanmış matematiği 
keşfediyor. Besteci, sanki dinleyiciye müzik dinleme 
dersi vermek istercesine onu her daim düşünmeye 
sevk ediyor ve dikkatleri canlı tutmayı başarıyor. 

Bir bestecinin asıl başarısı izleyici tarafından kabul 
görmesi ve beğeni almasıdır diye düşünüyorum. 
Hakan Bey, bu konserde bunu fazlasıyla başardı. 
Eser öylesine ilgi gördü ki dakikalarca ayakta 
alkışlandı. Hem Türk müziği hem de Batı müziği 
eğitimi almış biri olarak her iki tarzın da sahnede 
profesyonelce icra edildiğini görmek beni 
ziyadesiyle memnun etti. 

Konser öncesinde zihnimde mikrotonal 
sesleri kullanarak yapılan çok sesliliğin esasen 
sürdürülebilir olması hususu epey yer kaplıyordu 
ve bu konuda akorların mikrotonal sesler 
içerdiğinde berrak tınısını kaybedeceği endişesi 
vardı; fakat konser sonrasında dinlediğim eserin 
icra kalitesini izleyip ortaya çıkan tınıları duyunca 
bu konudaki çekincelerim azaldı. Öyle ki, üzerinde 
titizlikle  düşünülmüş mikrotonal çok sesliliğin ne 
yaptığını bilen icracılar tarafından icra edildiğinde 
yadsınamaz bir yönü var. Bu tarz eserler böylesine 
başarılı besteci ve icracılar tarafından kesinlikle 
devam ettirilmeli. Bu yaklaşım müziğimiz için 
bir zenginliktir. Bu yolda cesur ama ayağı yere 
basan denemelerin her zaman yapılmasının 
müziğimiz adına uzun vadede çok yararlı olacağı 
kanaatindeyim.

Böylesine başarılı ve müzik tarihimizde önemli 
bir yer edineceğinden şüphe duymadığım Hakan 
Ali Toker’in, daha çok sayıda eserle Türk müziğine 
katkı sunacağına eminim. Kendisine nazik daveti 
için teşekkür ediyorum. Hakan Bey gibi bu denli 
başarılı değerlerimizin maddi ve manevi olarak 
her zaman desteklenmesini temenni ediyor ve 
sanatsal çalışmalarında başarılar diliyorum. 
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   Mübarek Ramazan ayına eriştik. Farkında 
olmadan geçen, bir biri ardına devam eden 
günlerin, haftaların, ayların hitamıdır bu geliş. 
Bu hitam ise bir başlangıçtır inananlar için. 
Az yemenin, az uyumanın ve az konuşmanın 
başlangıcı. Çokça düşünmenin, geçen ömrün 
muhasebesinin yapılmasının başlangıcıdır. 
Uhuvvet ortamlarının yeniden neşet etmesinin 
adıdır.

Resulû Ekrem (s.a.v) buyurmuştur; “Üç şey 
müstesna, dünyada rahat yoktur: Tilâvet-i Kur’an, 
Münâcat-ı Rahman, Sohbet-i İhvan.” Kur’an ayı 
olan bu ay bizlere maddi dünyadan bir nebze 
olsun sonsuz aleme yönelmenin telkinlerini 
yapıyor. Rahman’a olan münacatların katlanarak 
artması ile içsel bir dinginliğin kapılarını aralıyor. 
Muhabbet ortamlarının, sıla-i rahimlerin artması 
ile insanların sosyal yaşamını nizama sokuyor. 
İnsan bu ayda diriliyor.

Fiziksel bir yoksunluğun, belli bir süre zarfında bir 
şeylerden vazgeçmenin, bir perhizin ötesinde bir 
ruhsal devinim sürecini kapsayan Ramazan ayı, 
inananlara bir çağdan haber veriyor. Bir düşünce 
ve inancın çağrısını yapıyor. Uzak iklimlerin 

çağıltısını bizlere sunuyor. İnsanlar başı rahmet, 
ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından 
kurtuluş olan bu ayda kendisi ile daha fazla baş 
başa kalıyor. 

İnsanlar Ramazan ile birlikte tüm yoksulların, 
düşkünlerin acı ve ıstıraplarına daha fazla itina 
gösteriyor. Onların yaralarını sarma iştiyakı bu ay 
ile kuvvetli bir şekilde ortaya çıkıyor. Ramazanın 
bereketi ile bu ruh hali insanlara sirayet ediyor. 
Ramazan ayı insanlara, üstünlüğün yalnızca 
takvada olduğunu; fakat maddi şeylerde 
olmadığını haber veriyor. Mâsivâ ile çok yoğun 
meşgul olan ruhlar bu ayda dirilmeye başlıyor.

Tüm kötü hasletlere bir siper görevi gören 
Ramazan ayı insanların iyi hasletleri 
hatırlamalarına yol açıyor. Bireysel iyi hasletler 
hakkıyla yaşandığında toplumların bir ahlâkî 
dönüşüm yaşamasına, sosyal ilişkilerinde karşılıklı 
insaf/empati duygusunun gelişmesine imkân 
sunuyor. İnsanlar böylesi bir toplumsal iklim 
sayesinde daha huzurlu oluyor.

Ramazan ayı, içerisinde bin aydan daha hayırlı 
olan “Kadir Gecesini” barındırıyor. Kur’anın 

inmeye başladığı bu geceyi insanların hakkıyla 
eda etmesinin çok büyük bir bahtiyarlık olduğunu 
alimler dile getiriyor. İnsanların Ramazan ayının 
son 10 gününde aradıkları, itikafa çekildiklerinde 
her geceyi o geceymiş gibi taatla, ibadetle 
geçirdikleri Kadir Gecesi kurtuluşu müjdeliyor.

Kadir Gecesi, Allah’ın insanlara hak din olarak 
gönderdiği İslâm’ın emir ve yasaklarını içeren 
vahiylerin yeryüzüne indiği gecedir. İnsan son defa 
vahye muhatap olmuştur. Kıyamete kadar artık 
tek din İslâm’dır. Son peygamber Hz. Muhammed 
Mustafa (s.a.v) bu vahiyleri insanlara tebliğ etmiş 
ve bunlara uyanlara/uyacak olanlara müjdeler 
vermiştir. Ramazan’ın nasıl yaşanacağını, ayete 
muhatap olan insanın nasıl yaşayacağını Hz. 
Peygamber kendi örnekliği ile göstermiştir. 

Ramazan ayının içerisindeki uhuvvet ortamı, 
muhabbet ortamı ise bayramla taçlanacak. Bu yıl 
da eriştiğimiz bu manevi atmosferin etkilerinin 
tek bir ayla sınırlı kalmadan tüm yıla, bir ömre 
yayılmasını temenni ediyor, tüm inananlara hayırlı 
Ramazanlar diliyorum.
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      Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerine özellikle Batı 
dünyasında, medyasında geliştirilen söylemler, 
sistemik bir kırılma yaşandığının bir göstergesi. 
Burada Rusya’yı bilinçli bir savaşın eşiğine sürükleme, 
ardından da sistem arayışlarını tetikleme kaygısı 
güdüldüğü gözleniyor.

Derinlemesine bakarsak, uzun vadede böyle bir 
kırılma yaşayacak küresel kapitalist sistem ve yeni 
nefes boruları arayacak yaşayabilmek, ölmemek için.

Kapitalist Sistemin Beyni ve Bileği: İngilizler ve 
Yahudiler
Küresel kapitalist sistem iki zorba gücün diyalektik 
ilişkisi, zaman zaman danışıklı dövüş şeklini alan 
çatışması ile ayakta duruyor. Soğuk Savaş, tam da 
böyle, icat edilmiş, kurmaca bir savaştı. Görünüşte 
kapitalist ve sosyalist bloklar vardı ama asıl savaş 
görünmeyen iki aktör arasında yaşanıyordu.

Bu iki aktörden ilki, İngilizlerin beynini oluşturduğu 
Anglo-Saksonlar.

İkincisi ise, küreselciler olarak bilinen ve Amerika’da 
müesses nizamın kurucusu ve sahibi Yahudi gücünün 
aktörleri.

Küresel sistemin sözcülüğünü ve gözcülüğünü yapan 
iki önemli haft alık haber yorum dergisi var: The 

Economist ve Time dergileri. 

The Economist dergisi, İngilizlerin, dolayısıyla Anglo-
Saksonların çıkarlarının sözcüsü ve gözcüsü.

Time dergisi, merkez üssü ABD olan, ama Rusya, 
Almanya, Fransa gibi ülkelerin ekonomilerini kontrol 
eden Yahudi gücünün kapıkulu, penceresi ve sesi.

Bu dergiler, dünyayı yönetenleri “yöneten”, 
yönlendiren en etkili dergiler.

Dünyanın nereye gittiğini, küresel sistemin lordlarının 
ne tür hesaplar peşinde koştuklarını öğrenmek için 
bu dergileri düzenli takip etmek gerekir.

Kapitalizmin Yeni Kanı: Çin Kapan/ı Mı?
Hem İngilizler hem de Yahudiler liberal kapitalizmin 
yer ve yön değiştirmesi gerektiğine karar verdiler: 
Atlantik’ten Pasifi k’e, ABD’den Çin’e taşındı, taşınıyor 
kapitalizm. Taşınan kapitalizm değil aslında; taşınan 

Anglo-Sakson jeopolitiği ve Yahudi ekonomi-politiği.
Kapitalizmin taze olmasa da farklı bir kana ihtiyacı 
vardı: O kan, Çin’de bulundu.

Çin’in önü açılıyor alabildiğine, kapitalizm kan 
kaybından gitmesin diye!

Çin, kapitalizm için bir imkâna, Batı için bir kapana 
dönüşebilir mi?

Soru şu burada: Çin imkân mı, kapan mı Batılılar için?
Çin’in kapitalistleşerek, Amerika’yı da geçeceğini 
düşünenler için bir kapan Çin.

Ama asıl soru şu: Yoksa kapitalizm mi Çin için bir 
kapan?

Küresel kapitalist sistemin beyni gibi yayın yapan 
The Economist, Rusya ile Çin’in alternatif bir dünya 
düzeni peşinde koştuklarını söylüyor. Bunu kapak 
yaptı son sayısında: The Alternative World Order / 
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Alternatif Dünya Düzeni başlığıyla.

Alt başlık, hedefi n ne olduğunu biraz daha açık ediyor: 
“İki ülke arasındaki dostluğun sınırı yok” (Friendship 
between the two states has no limits).

The Economist ya da İngiliz aklı ne yapmak istiyor?
Rusya ile Çin’in güçlü bir ittifak kurarak Batı’nın 
karşısına çıkmasını istiyor.

Çin ve Rus ittifakının Batı’nın karşısına çıkması ne 
demek?

Hedef hâline gelmeleri ve daha doğmadan 
bitirilmeleri demek.

The Economist, Çin’i ve Rusya’yı provoke ediyor hem 
Batı’ya karşı hem de birbirlerine karşı.

Çin ile Rusya’nın ittifak yaparak alternatif bir dünya 
düzeni kuracaklarını, bunun için, bu düzen daha 
doğmadan bu iki aktörün boğulması gerektiğini 
düşünüyor İngilizler.

İslâm’sız Yeni Bir Dünya Düzeni Kurulamaz!
Kapitalistleşmiş Çin’in ve Rusya’nın kuracakları 
varsayılan dünya düzeni, yeni bir dünya düzeni olur 
mu, olabilir mi?
Kesinlikle hayır.

Hayır çünkü İslâm’sız yeni bir dünya düzeni 
kurulamaz. Kurulsa bile o kurulan düzen yeni bir 
düzen olmaz; eskinin yer ve yön değiştirilerek 
onarılması ya da maskelenerek, kamufl e edilerek 
yeniymiş gibi sunulması olabilir yalnızca. 

Bunun dışında kurulacağını, kurulmakta olduğunu 
düşündüğüm düzen, tam post modern bir düzen: 
Düzensizlik düzeni. Ya da istikrarlı istikrarsızlık.

Başka bir ifadeyle, bendeniz, kurulacak düzenin, 
patlak veren çatışmaların uzadıkça uzayacağı ve 
uzaması istenen; sorunların içinden çıkılamayacağı 
ve çıkılması istenmeyen post modern düzensizlik 
düzeni ya da istikrarlı istikrarsızlık düzeni olacağını 
düşünüyorum.

Çatışmalar bitmeyecek, savaşların sonu gelmeyecek, 
vekalet savaşları, asimetrik savaşlarla dünyanın 
istikrarı bozulacak. İstikrarsızlıktan düzen çıkarılacak. 
Hiçbir sorun, kalıcı olarak çözül/e/meyecek…

Böylelikle kapitalizm, 50 ilâ 100 arasında bir süre 
daha nefes alacak; ama bu kez liberal değil otokratik 
bir kapitalizm olacak! Şirket kapitalizminin yerini 
devlet kapitalizmi alacak…

Özetle… Rusya da Çin de yeni bir düzen kuramayacak 
kadar ruhlarını yitirirler ve vahşî kapitalizmin kölesine 
dönüştüler.

Bütün bir Asya kıtası ölüm döşeğinde can çekişiyor: 

Japonya’yı hadım ettiler, Güney Kore’yi ve diğer 
küçük Asya kaplanlarını mankurtlaştırdılar.

Çin ve Rusya, parayla kazanılan güçle, diğer Asya 
kaplanları ise libido ile ayartılarak durduruldular ve 
kapitalizme boyun eğdirildiler.

İslâm dünyasında canlanma emareleri zuhûr edebilir 
ama tek şartla: Müslüman bir süper güç ortaya çıkar 
da yürümeye başlarsa İslâm dünyası onun etrafında 
toplanabilir.

O Müslüman süper güç kim olabilir?
Mısır olabilir mi?
Hayır.
İran?
Hayır.
Türkiye mi?
Kesinlikle.

Peki, Türkiye hazır mı buna, bir süper güç olmaya?
Bilkuvve, potansiyel olarak evet; ama bilfi il, hayır.
Bunun için eğitim, kültür, düşünce ve sanat hayatında 
çığır açacak, önümüzü açacak öncü işlere imza atacak 
öncü kuşaklar yetiştirebilmemiz şart.
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          “Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl
          Muhammed’siz muhabbetten ne hâsıl 
          Zuhûrundan Bezmiâlem oldu vâsıl.”

   Yaptırdığı çok sayıda imaret ile Osmanlı 
Devleti’nin en hayırsever valide sultanlarından 
biri olan Bezmiâlem Valide Sultan hassas ruhlu, 
şefk atli, hayırsever, dünyevî hırs ve gösterişten 
uzak, seçkin bir kimse idi.  Klasik devirdeki Kösem, 
Hürrem, Hatice Terhan Sultanlar gibi siyasetle 
doğrudan muhatap olmayan Bezmiâlem Valide 
Sultan, bu özellikleriyle Osmanlı tarihinde 
birtakım hile ve entirikarı nedeniyle yıkıma sebep 
olan valide sultanlardan ayrı bir şahsiyete sahipti.

Hayatına dair çok az malumata sahip olduğumuz 
ancak ardında onun bir hayırsever olduğunu 
göseteren onlarca eser bırakan Bezmiâlem 
Valide Sultan, Sultan II. Mahmud’un eşi ve Sultan 
Abdülmecid’in annesidir. Diğer üç oğlu şehzade 
Ahmet, Mehmet ve Abdülhamit’i küçük yaşlarda 

kaybeden Valide Sultan’ın, doğum yeri ve tarihi 
kesin olarak bilinmemekle birlikte hakkındaki 
bazı kayıtlardan, küçük yaşta saraya cariye olarak 
giren bir Gürcü kızı olduğu anlaşılmaktadır.  Sultan 
Mahmud’un vefatından sonra, on altı yaşını henüz 
bitirmiş olan oğlu Abdülmecid 30 Haziran 1839 
tarihinde tahta geçince Bezmiâlem de Vâlide 
Sultan ve Mehd-i Ulyâ-yı Saltanat unvanını 
kazandı. 

Gerektiği zaman devlet işlerinde oğlu 
Abdülmecid’e yardımcı olan Valide Sultan 
mevkiini hiçbir zaman kötüye kullanmamıştır. 
Abdülmecid’in padişahlığı sırasında devletin 
kendisine tahsis ettiği maaş ve gelirleri fakirleri 
doyurmak, tarikat erbabını gözetmek, tekke ve 
dergâhlara bağışlarda bulunmak ve pek çok hayır 
eseri yaptırmak yolunda sarf eden Valide Sultan 
hayırla yâd edilecek birçok girişimde bulunmuştur. 
Onun bizzat mahalle aralarında dolaşarak fakir 
ve muhtaçlara yardım elini uzattığı, yetim ve 

kimsesiz kızları evlendirdiği, borcunu ödemeye 
gücü yetmeyen ve hapse düşmüş kimselere çeşitli 
yardımlarda bulunduğu bilinmektedir. Birçok hayır 
eserinin yapımını da destekleyen Valide Sultan 
ince ruhlu, şefk at ve merhamet sahibi bir insan 
olarak anılmaktadır. 

Ülkenin çeşitli yerlerinde pek çok hayır eseri ve 
vakıf meydana getiren Valide Sultan, bu eserlerin 
devamlılığını sağlamak amacıyla da gelir getiren 
çok sayıda mal ve mülk bırakmıştır. Onun kurmuş 
olduğu vakıfl arın bir kısmı ve akarları, 1840-1851 
yılları arasında tanzim edilen ve on dört vakfi yeyi 
ihtiva eden dört yüz sayfalık bir vakıfnamede 
tespit ve tescil edilmiştir. Vakıfnamenin aslı bugün 
Ankara’da Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 
bulunmaktadır. Bu vakıfnamede belirtilenlerin 
dışında Valide Sultan’ın daha birçok hayratı 
bulunmakla birlikte ayrıca pek çok harap olmuş 
veya tamamen ortadan kalkmış eser onun 
tarafından tamir ettirilmiştir. 
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İstanbul’un siluetinde rolü olan ve Tanzimat 
Dönemi’ni yansıtan onlarca eserin yapımını bizzat 
destekleyen Valide Sultan’ın yaptırdığı eserler 
arasında hastaneler, mektepler, camiler, köprüler, 
çeşmeler ve sebiller yer almaktadır. 

Günümüzde Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi adı altında hizmet etmeye 
devam eden kurum Bezmiâlem Valide Sultan 
tarafından kurulmuş ve Bezmiâlem Gureba-i 
Müslimîn Hastanesi ismiyle Müslüman fakirlere 
tahsis edilerek vakfedilmiştir. Hastane tabirinin 
ilk defa kullanıldığı bu yapı 24 Mart 1845 tarihinde 
açılmıştır. Sadece Müslüman ve muhtaç gariplerin 
parasız tedavi göreceği hususu vakfiye ve 
nizamnâmesinde şart koşulmuştur. Vâlide Sultan, 
hastanenin varlığının korunması ve hizmetin en iyi 
şekilde yürütülmesi amacıyla buraya zengin gelirli 
birçok vakıf bağışlamıştır. Mekke’deki Gureba-i 
Müslimîn Hastanesi’nin inşasına da Vâlide Sultan’ın 
sağlığında başlanmış, ancak onun vefatı nedeniyle 
yarım kalan hastane Sultan II. Abdülhamid 
tarafından tamamlanmıştır.

Valide Sultan’ın sağlığında yapımına başlanan 
ve Dolmabahçe Sarayı’nın yanında inşa edilen 
Dolmabahçe Camii, Bezmiâlem Vâlide Sultan’ın 
vefatından sonra oğlu Sultan Abdülmecid 
tarafından tamamlanmıştır. Gureba-i Müslimîn 
Hastanesi’nin hemen yanında ve ahşap çatılı olarak 
inşa edilen Gureba Hastanesi Camii ise, 1845’te adı 
geçen hastane ile birlikte aynı gün ibadete açılmıştır.

Valide Sultan tarafından yaptırılan ve 20 Nisan 

1850 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Dârülmaârif, 
Osmanlı Devleti’nde planı mektep olarak çizilip 
inşa edilen ilk büyük binadır. 1933 yılından itibaren 
İstanbul Kız Lisesi adı altında öğrenime devam 
eden bu mektep Rüştiye’den daha üst seviyede, 
üç yıllık tahsil veren ve hem devlet dairelerine 
memur kadrosu hazırlayan hem de Dârülfünun’a 
talebe yetiştiren bir müessese idi. Vâlide Sultan 
ayrıca bu mektep içinde bir litografya matbaası 
kurdurmuş ve kütüphanesine de 546 cilt değerli 
yazma kitap bağışlamıştır. 

Önceleri Valide Köprüsü adıyla anılan ve 
Eminönü ile Karaköy’ü birbirine bağlayan Galata 
Köprüsü’nün ilk kurucusu da Valide Sultan’dır. 
Köprü 1844’te ahşap dubalar üzerinde yüzer bir 
köprü olarak yaptırılmış ve on sekiz yıl hizmet 
gördükten sonra günümüze kadar çeşitli tarihlerde 
defaatle yenilenmiştir.

Vâlide Sultan’ın yaptırdığı çeşme ve sebiller, 
Tanzimat Dönemi Osmanlı hayır eserleri 
arasında önemli bir yer tutmaktadır. Valide 
Sultan’ın on iki çeşme ve üç sebil inşa ettirdiği 
bilinmektedir; bunlardan on iki çeşme İstanbul’da, 
iki sebil Medine’de ve bir sebil de Kerbelâ’da 
bulunmaktadır. Bunlardan başka Bezmiâlem 
Valide Sultan’ın İstanbul’da ve ülkenin çeşitli 
yerlerinde tamir ve vakfetmiş olduğu pek çok 
hayratı mevcuttur. Bunlar arasında Terkos gölü 
ve civarı, yüzlerce dönüm tarla ve arazi, çiftlikler 
ve köyler, dükkânlar, hanlar, değirmenler, evler 
vb. zengin gelirli emlâk ile muhtelif vakıflara ve 
hizmetlere sarf edilmek üzere tahsis etmiş olduğu 

büyük meblâğda “nukūd-i mevkūfe” sayılabilir. 

Vâlide Sultan, Kâbe-i Muazzama ve Ravza-i 
Mutahhara ile İstanbul’daki Ebû Eyyûb el-
Ensârî Vakfı’na da çeşitli hizmetler götürerek 
önemli bağışlarda bulunmuştur. Sık sık kullanmış 
olduğu mühründe kazınmış olan “Muhabbetten 
Muhammed oldu hâsıl / Muhammed’siz 
muhabbetten ne hâsıl / Zuhûrundan Bezmiâlem 
oldu vâsıl.” ibaresi, onun mânevî şahsiyetini de 
ortaya koyan güzel bir örnektir. 

Tahta çıktığında oğlu Abdülmecid’in henüz çocuk 
denecek bir yaşta olması ve devlet işlerinde 
tecrübesiz olması nedeniyle Bezmiâlem Valide 
Sultan devlet işlerinde bizzat yol gösterici bir rol 
oynamıştır. Sultan Abdülmecid’in seyahatleri 
sırasında saray ve devlet işleriyle ilgilenen, 
gerektiğinde devlet ve hükümet erkânına 
emirler veren, hatta resmi kabul ve ziyafetler 
de düzenleyen Valide Sultan, dünyevî hırs ve 
gösterişlerden kendisini alıkoymaya muvaffak 
olarak iyi bir naibe olmuştur. Yakalanmış 
olduğu amansız bir hastalık sonucunda 3 Mayıs 
1853 tarihinde Beşiktaş Sarayı’nda vefat eden 
Bezmiâlem Valide Sultan, aynı gün Sultan II. 
Mahmud Türbesi’ne defnedilmiştir. 

KAYNAK

M. HÜDAİ ŞENTÜRK, “BEZMİÂLEM VÂLİDE SULTAN”, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bezmialem-valide-

sultan.
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Ayhan Koçkaya  AKockaya

      Özellikle sosyal bilimler ve felsefe alanında 
ihtisas yapan öğrenciler ve profesyoneller çeviri 
kitaplar okuyor. Bu çevirilerin kimlere yaptırıldığı 
ve hangi yayın politikalarının takip edildiği 
tamamen ayrı bir konu  fakat çeviri kitap okumanın 
bariz sonuçlarından birisi de yapılan çevirilerin 
ana dilimize bir etkisinin olması. Bir dilin mantığı 

içerisinde düşünmek ve konuşmak hatırı sayılır bir 
oranda kendisine özgü. Çok ufak bir örnek vermek 
gerekirse; biz bir takıyı “takarız”, İngilizler veya 
Amerikalılar ise “giyer”. Örneğin biz bir yüzüğü 
“takmak” fiiliyle dile aktarırız fakat İngilizcede 
bu fiil “giymek” (wear) olur. Bir Türk “yüzüğümü 
giymeyi unutmuşum” derse ya anlaşılmaz ya 

da ifadesi komik karşılanır. Dil hem düşünme 
biçimimizi belirler hem de düşüncelerimizi ifade 
etmenin başlıca aracıdır. Bu sebeple bir dilin 
kendisine özgü nüanslarına veya bariz farklarına 
dikkat etmek önemlidir.

Gelgelelim bir müddettir sadece giydiklerimiz 

2022

“-yor olacağım” 
Lisanımızda Var mı Yoksa Yeni Bir 
Uydurmayla mı Karşı Karşıyayız?



veya yediklerimiz değil kullandığımız dil de 
tek bir noktada birleşiyor ve egemen bir dilin 
özelliklerini ihtiva etmeye başlıyor. Özellikle 
bizimkisi gibi düşünce ve eğlence dünyasına 
çeviri kültürünün/pratiğinin artarak girmeye 
devam ettiği toplumlarda bu durum çok komik 
veya sası bazı dil kullanımlarını da beraberinde 
getirmekte. Zaman kiplerini kullanma biçimimiz 
veya deyimlerimiz artık çeviriden nasibini almaya 
başladı bile. İnsanlar günlük dilde, Batılı bir dilden 
direkt olarak tercüme edilen deyimleri üzerinde 
hiç düşünmeden kullanır oldu. Hepimizin 
kulağına çalınmıştır veya okumuşuzdur şu kulak 
tırmalayan “günün sonunda” deyimini. Kulağına 
ilk kez çalınan bir insan bu deyimin Türkçe 
düşünen insanların ifade edebileceği bir söz öbeği 
olmadığını rahatça anlayacaktır. İngilizcedeki 
“at the end of the day” tabirinin birebir Türkçe 
karşılığıdır mahut ifade. Türkçe değildir ve doğrusu 
kulağa nezih de gelmez. Halbuki Türkçede biz 
aynı ifadeyi “hülâsa”, “hülâsa-i kelâm”, “hâsılı” 
gibi sözcüklerle karşılarız asırlardan beri. Kulağa 

da hoş gelir bu ifadeler, meramımızı rahatça dile 
getirmeye de kâfidir. 

Lâkin günümüzde tabirlerin veya kelimelerin 
ithal edilmesinin sınırları da kısmen aşılır oldu. 
Bugünlerde çeviri kelimelerimize çeviri zaman 
kipleri de eklenmeye başladı. En yenilerinden birisi 
“-yor olacağım” şeklindeki zaman kipi. Örneğin 
“Yarın ben Ankara’ya gidiyor olacağım” diyebiliyor 
insanımız günlük dilde. Daha doğrusu “insanımız” 
değil de kısmen entelijansıyamız bu türden 
ifadeleri çok sevdi, olur olmaz kullanıyor. Hatta 
bunun daha komiği de var: “-yor olmak” kipinde 
de gelebiliyor komik çekim bazı cümlelerde. “Onlar 
zaten geliyor oluyorlar buraya yazın” nevinden bu 
cümleler birincisinden daha korkunç ve daha kulak 
tırmalayıcı. Bu da net bir biçimde İngilizce düşünüp 
veya İngilizce düşünmek için çaba sarf edip Türkçe 
dile getirme sevdasından kaynaklanıyor. Evet 
İngilizcede bu kip var: “I will be going to Ankara 
tomorrow” türünden bir cümle herhangi bir 
İngilizin kulağını pek tırmalamaz, bu kullanıldığına 
şahit olduğumuz bir zaman kipidir. Fakat “future 
continuous” bir cümleyi bizim lisanımızda 
görmek veya duymak insanı rahatsız ediyor, hele 
insan bu türden ifadelerin ard alanındaki nahoş 
özentiliği sezdiğinde.

Tabii dil hassasiyetine sahip olanlar bir yandan 
bu saçmalıkları dile getirmeye devam etsin, 
fakat ithal ifadeler birden ortadan kaybolmuyor. 
Üstelik daha da zorlayarak yenileri ekleniyor, 
özellikle konuşma diline. Yakın zamanlara kadar 
böylesi kulak tırmalayıcı bir ifadeyi internet 
ortamındaki bir programda duyduk. “Daha iyisi 
çok zor var.” dedi bir program yapımcısı. “Daha 
iyisi çok zor var.” Ne demektir bu ifade? Düpedüz 
İngilizceden tercüme edilmiş, daha doğrusu 
İngilizce düşünülüp Türkçe ifade edilmiş bir 
cümle. Buradaki anahtar ve kullanımı itibariyle 
son derece münasebetsiz kelime “çok zor”. 
İngilizce “hardly” kelimesinin Türkçeleştirilmiş 
hali ama garip olan şu ki kullanımı da bizzat 
İngilizcedekiyle aynı. Örneğin “there is hardly any 
better than that” desek bu hiçbir Amerikalının 
kulağını tırmalamayacaktır. Fakat bunu 
Türkçeleştirmenin, ibareyi olduğu gibi Türkçeye 
aktarmanın bir anlamı olamaz. “Daha iyisini 
zor bulursun” gibi bir cümle meramı anlatmaya 
kâfidir. Aksi takdirde durumun içinden çıkmak 
biraz zor olabilir. Örneğin “I hardly think 
so” cümlesini nasıl çevireceğiz? “Ben çok 
zor bu kanaatteyim.”, “Ben çok zor böyle 
düşünüyorum.” şeklinde mi? Her durumda bir 
herzeden öteye geçmez bu ifade şekli. Oysa 

yine İngilizcede “I hardly think so” cümlesinin 
kullanımında bir beis yoktur. Biz ise bunu “Hiç 
sanmam” diye tercüme edebiliriz örneğin. 

Adeta yeni bir Türkçe arayışının arkasında 
yatan sebep gerçekten daha iyi bir ifade biçimi 
yakalamak olabilir mi? Buna inanabilir miyiz? 
Türkçemize asla oturmayan bu nevzuhur 
kullanımlar, ifadenin imkânını genişletmek 
veya daha nezih bir dile erişmek için olabilir 
mi? Bu pek muhtemel gibi görünmüyor. Bilinç 
dışı bir başka sebep aramalı muhtemelen. Belki 
de mevcut haliyle dil içten içe beğenilmiyor. 
Batılı ifade kalıplarında cezbedici bir yan var. 
Şayet ortada bir beğenmeme varsa yeni bir 
“Bihruz Bey Sendromu” yaşıyoruz demektir. 
Bilindiği üzere Türkçe tabirleri yetersiz veya 
eski bulmak son dönem Osmanlı’daki züppe 
tiplemesinin fârik vasfıdır. Züppe tiplemesi 
kendi dilini beğenmez, sahip olduğu hissiyatı 
anadilinde ifade edemeyeceği kanaatindedir. 
Şayet bir şiirde kullanılan bir kelimeyi, örneğin 
Redhouse sözlüğünde bulamazsa hatayı 
Redhouse sözlüğünde değil o kelimeyi kullanan 
şairde arar. Dile dair bu özensiz yaklaşım aynı 
zamanda paradigmatik bir kırılmaya da işaret 
etmektedir şüphesiz. Fakat bir o kadar aşağılık 
kompleksi de barındırır. Ayrıca şunu da eklemeli: 
Herhangi bir yeni kip veya uydurma/tercüme 
bir deyim dilimizi daraltmıyor gibi görünebilir. 
Fakat adapte kullanımlar bize halihazırdaki 
kelimeleri ve kullanımları unutturma tehlikesini 
barındırmaktadır. Unuttuğumuz her kelime ise 
düşünce dünyamızdaki bir eksikliğe tekabül 
eder.
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Yusuf Temizcan 

Beni Sesli de Beni Sesli de 
Okusan Olur Okusan Olur 
mu?mu?
Sesli KitaplarSesli Kitaplar
Okuma Eylemini Okuma Eylemini 
Dönüştürüyor mu?-2Dönüştürüyor mu?-2

           Aradan Çıkarılacak Kitaplar

Okumak için yıllardır fırsatını bulamamış, yakın 
gelecekte de bulabileceğini pek düşünmeyen ama 
benim gibi o kitabı çok merak eden okurlar için 
sesli kitapların kurtarıcı bir vasfı var gerçekten. 
Okunamayan klasikler, sevdiğimiz yazarın eksik 
kalan o kitabı, belki tekrar karşılaşmak istediğimiz 
o eser için daha iyi bir fırsat olamazdı. Normal 
şartlarda asla okuyamayacağımız kitaplar, sesli 
kitaplar sayesinde özel bir vakit de ayırmadan 
“aradan çıkarabileceğimiz” bir imkân oluşturdu. 
Zaten yapıyor olduğumuz bir eylemin arasına 
kitabı da sıkıştırmıştık işte, fena mı?

Sesli kitaplar, kitap okumanın tüm zahmetini geri 
planda bırakarak, kitabın cefasını değil sefasını 
sürmek isteyenlere can simidi gibi gelebilir. Sonuçta 

kanepeye uzanıp arkamıza yaslandığımızda biri o 
eseri bizim için okuyor olacaktır. Çok konforlu. 
Yolda yürürken, araç kullanırken ya da toplu 
taşımadayken zaten avare geçecek bir vakti 
kitapla değerlendirmekten daha güzel ne olabilir? 
Sesli kitaplar nihayetinde kolay ulaşılabilir ve 
tüketilebilir nesneler. Anadolu’nun ücra yerlerinde, 
yurt dışında Türkçe kitaplara ulaşmak isteyenlere 
daha kolay bir alternatif sunuyor. Ayrıca sesli kitap 
uygulamalarına bir kitap fiyatına üye olabiliyor 
ve ayda birkaç kitabı dinleyebiliyoruz.  Hatta bu 
uygulamalar içerisinde e-kitap da barındırıyor bu 
sayı. Bu sayı her geçen gün artıyor.

Podcast, Cluphouse, Space…
İzlerken ya da okurken farklı şeyler yapamayız 
ama dinlerken yapabiliriz. Son yıllarda sesli 
kitaplarla beraber podcast’lerin, cluphouse’ların, 

space’lerin yükselişini buradan okumak gerekiyor 
diye düşünüyorum. Mevlana’nın “dinle”si yüzyıllar 
sonra başka bir formda geri mi döndü acaba? 

Pek çok kitap kurduna göre yukarıda sayılan 
özelliklerin çoğu bir okuma sürecinde bahaneden 
öteye geçmeyebilir. Bıyık altından gülebilirler. 
Hatta bunu bir kitap okuma eylemi olarak 
görmeyebilirler. Kitap için özel vakit ayrılmalı, 
onunla baş başa kalmalı, temas etmeli, 
yoğunlaşılmalı, araya başka bir ses/nesne/teknoloji 
sokulmamalıdır. Bu bir okuma değildir. Eserin 
tadına bakma eyleminden öteye geçemeyecektir.

Küresel ekonomi, ulus ötesi şirketler sınırları 
sevmezler. Sadece ülke sınırları değil, ürünle 
müşteri arasındaki ulaşılabilirliği zorlaştıracak tüm 
sınırları… Dolayısıyla bugün hoşumuza gitse de 

y.temizcan@gmail.com
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gitmese de bir yönüyle ticari nesne olan kitabın 
dolaşımını kolaylaştırmak için e-kitaplar ve sesli 
kitaplar çok kullanışlı malzemeler. Uzun uzadıya 
tartışmamız gereken asıl mesele bu dikotomi değil, 
kitap aracılığıyla insanın makineyle rabıtasının 
nasıl mutedil bir şekilde kurulacağı. E-kitap ve sesli 
kitapları günün sonunda bu tartışmanın fişekleyici 
unsurları olarak tartışmak, onları konu edinmek 
için daha anlamlı olacak.

Aracı Kılmak

Normalde kitapla baş başa kurduğumuz ilişkide, 
yazarla okur arasında -yayıncı, editör, musahhih 
vs. katkısını kenarda tutarsak- kimse yok. Kitapla 
baş başayız. Özel bir mekânda, ona özel bir vakit 
ayırmış ve kendimizi esere vermek için hazırlamış 
durumdayız. Okuma eyleminin bu şekilde cereyan 
ettiği formda metni çoğaltacak olan sadece 
okurun tahayyülü, birikimi ve idrakidir. Üzerine 
not alabilir, kenarına bir şeyler karalayabilir, altını 
çizebilir, saklayabilir. Yani onunla bir aidiyet, ünsiyet 
kurabilir. Gelgelelim, kitabı okumayıp dinlemeyi tercih 
ettiğimizde bunlar büyük oranda mümkün olmayacak, 
üstelik kitapla aramıza seslendirme sanatçıları, 
müzikler, ses efektleri girecek. Biz eylemin nesnesi 
haline gelerek seslendirmecinin insafına göre maruz 
kalan olacağız. Eğer başka bir şeyle uğraşıyorsak belki 
anlatılanların bir kısmını kaçıracağız. 

Ses sanatçısının marifetleri, tonlamaları, heyecanı ya 
da heyecansızlığı okuma deneyimine etki edecek. 
Başkası aracılığıyla kitapla temas kurduğumuz bu 
formda okuma eylemi bilindik olanın dışına çıkacak. 
Göz yardımıyla değil kulak yardımıyla okumuş 
olacağız. Zaten elimizden hiç düşüremediğimiz 
telefonlar ve onun içindeki uygulamaların yapay 
zekâları yardımıyla bir okur – metin buluşması 
gerçekleşecek. Belki kitap vesilesiyle biraz 
uzaklaşmak isteyeceğimiz teknolojik aygıtlar, kitap 
sayesinde bağımlılığımızı artıracak, yakamızdan 
düşmeyecek. Yer yer ekrana bakmak gerekecek, 
aynı zamanda bildirimleri takip edecek ve dikkatimizi  
o metne vermek kolay olmayacak. Dolayısıyla bu 
başka türlü bir okuma olacaktır.

Biz dinleme kültüründen gelen kadim 
toplumlardanız. Ancak sesli kitap tecrübesindeki 
dinlemenin bildiğimiz anlamda dinleme 
olmadığını, araya bir makinenin ve yapay 
zekanın girdiğini ve bunların her geçen gün 
artan bir şekilde hayatlarımızı esir aldığını, dijital 
bağımlılar haline geldiğimizi de ıskalamamak 
lazım. Sesli kitaplardan, tıpkı e-kitaplarda 
olduğu gibi, kaçamayız, kaçmaya çalışmamız da 
anlamsız. Fakat bu yeni okuma deneyimlerinin 
bize ne getirdiğini makine-insan ilişkisi üzerinden 
tartışmak daha faydalı olabilir. 
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Hüseyin Yeltin

       Stratejik konumu sebebiyle Akdeniz’in en 
önemli limanlarından biri olan Pire Limanı, Yuna-
nistan’ın başkenti Atina’nın 12 kilometre güney-
batısında yer almaktadır. Güneyde Akdeniz ile ku-
zeyde ise Balkan Yarımadası ile sınır komşusu olan 
bu liman, Süveyş Kanalı-Cebelitarık ana nakliye 
güzergahına en yakın Akdeniz limanlarından biri 
olmasının yanı sıra Orta ve Doğu Avrupa hinter-
landına da demiryolu bağlantılarına sahiptir.  

2010 yılında büyük ekonomik kriz öncesinde Pire 
Limanı’nın hisselerinin tamamı Yunanistan’ın 
elindeydi. 2011-2013 yılları arasında kamu 
maliyesinin çökme noktasına gelmesinin akabinde 
alınan kararla büyük bir özelleştirme hareketine 
geçildi. Bu bağlamda Çin, limanın hisselerini satın 
almak için hamle yaptı ve ilk etapta %49’luk bir 
kısmını almayı başardı.

2010’da satılan bir kısım hissenin ardından 
Yunanistan’da ekonomik krizin ve daralmanın 
tam olarak giderilememesi sebebiyle ülkede 

yeni özelleştirme hamlelerine gerek duyuldu 
ve bu doğrultuda, Pire Limanı’na yönelik ikinci 
özelleştirme dalgası 2016 yılında gerçekleştirdi. 
280 milyon dolarlık bir ödeme sonrasında Çin, 
COSCO Grup Limited Şirketi aracılığıyla limanın 
%51’lik hissesine sahip olmuştur. Satın alma 
işlemlerinin ardından limanla ilgili birçok zorlukla 
karşı karşıya kalan COSCO, liman operasyonunu 
istikrarlı hale getirmek, pazarı geliştirmek ve 
genişletmek, hizmetleri iyileştirmek ve maliyetleri 
düşürmek için çeşitli adımlar atmıştır. Liman, yıllar 
süren uğraşların ardından artan konteyner hacmi ile 
kar etmeye başlamış ve Akdeniz’in en büyük limanı 
haline gelmeyi de başarmıştır. Konteyner hacmi 
açısından küresel sıralaması 2010 yılında 93 iken 
2020 yılında 26’ya kadar yükselmiştir. Bu da onun 
dünyanın en hızlı büyüyen konteyner limanlarından 
biri olduğunu ispat eden bir gösterge olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Koronavirüs salgınının etkileri tüm dünyada olduğu 
gibi Yunanistan’da da derinden hissedilmiştir. 

Ülke ekonomisi 2020 yılı itibariyle %8,2 oranında 
bir daralma yaşamış ve bu durum da kamu 
maliyesini olumsuz etkilemiş ve dolayısıyla yeni bir 
özelleştirme dalgasını da zorunlu hale getirmiştir. 
Bu ihtiyacı iyi analiz eden Çin şirketi COSCO, 
2021 yılının son aylarında %16’lık bir hisse daha 
alarak, liman üzerindeki payını %67’ye çıkarmıştır. 
Böylelikle Çin, liman üzerinde bazı yeni haklara da 
sahip olmuştur. Yeni satış sonrasında sahip olduğu 
hisse oranı ile Çin limanda dilediği gibi genişletme 
ve yeni terminaller açma hakkını da elde etmiş ve 
dahası liman artık Çin’in askeri donanmasına da 
hizmet verebilir bir vaziyete gelmiştir.

Çin’in Pire Limanı’na Özel İlgisinin Nedenleri

Çin’in Pire Limanı’na bu kadar önem vermesinin 
arkasında yatan nedenleri değerlendirmek 
gerekirse, öncelikli olarak Çin’in Kuşak Yol Projesi’nin 
bu konuda etkili olduğunu söylemek gerekir. Ayrıca 
limanın bulunduğu konumun stratejik açıdan tam 
bir rota olması da bir diğer önemli sebeptir.
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Bilindiği üzere Çin ile Yunanistan arasındaki ikili 
ilişkiler, 2009 yılından bu yana yavaş ama istikrarlı 
bir şekilde gelişmiştir. Başkan Şi Cinping’in 2013 
yılının Eylül ayında Tek Kuşak-Tek Yol (OBOR 
veya Yeni İpek Yolu) projesini açıklaması Çin-
Yunan ilişkilerinin daha da derinleşmesine ve 
yeni iş birliklerinin doğmasına neden olmuştur. 
Haziran 2014’te Çin Başbakanı Li Keqiang, Atina’yı 
ziyaret etmiş ve zamanın Yunanistan Başbakanı 
Antonis Samaras ile nakliye, lojistik, limanlar, 
havaalanları ve denizcilik işleri dahil olmak üzere 
altyapı projelerinde daha fazla iş birliği olasılığını 
görüşmüştür. Dolayısıyla Çin için liman, Asya, 
Afrika ve Avrupa’yı birbirine bağlayan altyapı 
inşa etmeyi amaçlayan Kuşak ve Yol Girişimi için 
önemli bir noktadadır. Çünkü Pire Limanı, Çin’in 
Kuşak-Yol projesinin deniz yolu ile Avrupa’daki son 
duraklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Çin, limanda yüklerini indirerek aslında Avrupa 
Birliği topraklarına bir giriş sağlamaktadır. 
İndirilen yükler Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine 
doğru demiryolu ve karayolu ile ilerlemeye devam 
etmektedir. Dolayısıyla Çin’in Kuşak-Yol Projesinin 
yapısının “hız” ve “taşımada ölçek ekonomisi” 
üzerine dayandığını söylemek de mümkündür. 
Proje kapsamı düşünüldüğünde bu bağlamda 
Pire Limanı’nın öneminin daha da arttığı 
yadsınamaz bir gerçek haline gelmektedir. Dahası 
Pire Limanı stratejik konumu sebebiyle Çin’in 
Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi üzerindeki ticari 
üstünlüğünü arttırmasına da neden olmaktadır. 
İsrail’in de Hayfa Limanı’nın işletmesini Çin’e 
vermesi, Çin’in Akdeniz deniz yollarında hâkim bir 
güç olma isteğini ispatlar niteliktedir. 

Ekonomik nedenlerin yanında güç mücadelesinin 
de bir başka neden olduğunu söylemek de 
mümkündür. ABD, Dedeağaç ve Kavala limanları 
ile, Rusya ve Karadeniz’in kontrolünü sağlamayı 
amaçlarken; aynı durum Çin için de geçerli bir 
durum olmuştur. Bu bağlamda bakıldığında, Çin’in 
Pire Limanı’nın kontrolünü sağlamasıyla Akdeniz, 
Karadeniz hattı ile hem ABD hem de diğer 
hegemon güçlerin politik hamleleri dengelenmeye 
çalışılmaktadır.  

Limanın Özelleştirilmesine Yönelik Tepkiler

ABD yönetimi son dönemde Doğu Akdeniz 
ülkesi olan Yunanistan ile siyasi ve askeri iş birliği 
düzeyini artırmış olsa bile Atina’nın, bölgenin 
en büyük limanı Pire’yi Çin’e satmasına engel 
olamamıştır. Pire Limanı’nın %67’lik hissesi 
Çin’in COSCO şirketi tarafından satın alınmış ve 

bölgeye yapılan yatırımlar ile Pekin bölgedeki 
hegemonyasını pekiştirmiştir. ABD yönetimi son 
dönemde Türkiye’ye karşı özellikle Doğu Akdeniz 
havzasında İsrail ve Yunanistan tezlerini savunsa 
da Çin’in söz konusu iki ülkeyle iş birliğini artırması, 
ABD için farklı yol arayışlarını da beraberinde 
getirecektir.

Bilindiği üzere ABD ile Çin arasında devam eden 
küresel rekabet son dönemde Akdeniz’e de 
kaymıştır. Washington yönetimi, Avrupa Birliği 
ile ilişkilerini geliştirmek adına mücadele verirken, 
Çin’in AB ülkeleri ile hem dışişleri hem de savunma 
konularında yakın dirsek teması kurduğu da 
bilinmektedir. Fakat buna rağmen Yunanistan’ın 
ABD ile olan yakınlığı da göz ardı edilmemelidir. 
Girit’teki Suda Üssü’nün ardından Dedeağaç’taki 
askeri oluşum ve bu konuda gerçekleşen NATO 
tatbikatı da tazeliğini korumaktadır. ABD’nin 
Yunanistan’ın Dedeağaç ve Kavala limanlarına 
yerleşmesi dolaylı yoldan da olsa Rusya ve Çin’e 
verilen bir mesaj olarak da okunabilir.  
Yunanistan ülke sınırlarında ABD üslerine yer 
vererek, askeri anlamda gücünü arttırırken, bir 
yandan da ekonomik anlamda bir Çin üssüne 
dönüşme durumuyla da karşı karşıyadır. Pire 
Limanı’nın %67’lik hissesinin Çin’e satılmış olması, 
başta Yunanistan’dan ve Avrupa Birliği ülkelerinden 
tepkilerin gelmesine neden olmaktadır. Ekonomik 
nedenlerden dolayı Çin’in cazip teklifine olumsuz 
yanıt veremeyen Yunanistan’ın, sattığı hisselerden 
gelen parayla borç ve maaş ödemelerini yaptığı da 
bilinmektedir.

Pire Limanı’nın Çin’e satılmasına ABD tarafından 
olumsuz bir tavır sergilenmemiştir. Fakat buna 
rağmen, Çin’in ülke özelinden bölge geneline 
yayılan nüfuzu AB’de rahatsızlık uyandırmıştır. 
Bir diğer önemli aktör olan Rusya ise Çin’in 

Yunanistan’a doğrudan ve elle tutulur girişimlerde 
bulunmasından rahatsızlık duymamaktadır. 
Çünkü Rusya, Çin’i kendisi için bir tehdit olarak 
görmemektedir.  

Değerlendirme

2008’de Avrupa’da başlayan krizin Yunanistan’a 
yansımaları, Çin’in Kuşak-Yol Projesi 
kapsamındaki hamlesini gerçekleştirmesine 
neden olmuştur. Çin’den gelen maddi olanaklara 
hayır diyemeyecek kadar ekonomik buhran içinde 
bulunan Yunanistan, limanın hisselerini kademeli 
bir biçimde Çin’e satmaya başlamıştır. 

Bu durum Çin’in bölge üzerinde hem ekonomik 
hem de siyasi anlamda nüfuzunun artmasını 
beraberinde getirmiştir. Bunun farkında olan 
küresel aktörler, bölgede varlıklarını hissettirmeye 
çalışsalar da Yunanistan’ın yaşayabileceği büyük 
bir ekonomik çöküşün Avrupa’yı derinden 
etkileyeceğinin de farkındadırlar. Yaşanan 
bu ikilemi iyi okuyan Çin, Kuşak-Yol Projesi 
kapsamında aktif hamleler yaparak, kendi nüfuz 
alanını genişletirken, Yunanistan’ı da siyasi ve 
ekonomik bağlamda etkilemeye başlamıştır. 

Sonuç itibariyle, ekonomik durumunu ve 
ulusal çıkarlarını öncelikli gören Yunanistan’ın, 
özelleştirme hamleleri gerçekleştirerek Avrupa 
ülkelerini ve dolaylı yoldan ABD’yi rahatsız 
etmesi Çin için bir başarı olarak görülse de 
Yunanistan’ın benzer bir şekilde Rusya’ya ve 
ABD’ye de limanlarını açması, dengeyi korumaya 
çalıştığını göstermektedir. Böylelikle Yunanistan, 
bölgede aktif hamlelerde bulunan küresel güçleri 
dengeleyerek, hem ekonomisine  katkı sağlamaya 
hem de bölgesel perspektifi olabildiğince dikkatli 
okumaya çalışmaktadır.
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     Opera ve bale, Avrupa’nın (en) yerli ve milli 
sanatıdır. Hiçbir sanat dalı bu denli radikal ve 
keskin hatlarla bir hüviyete bürünüp belirli yeri-
konumu-kültürü sabitlememiştir. O, her zaman 
aynı gösterenle (işaretle) aynı gösterileni (işaret 
edileni) gösterir (işaret eder). Dolayısıyla opera 
ve balenin insanlığın evrensel bir parçası olmadan 
sürekli olarak Avrupa’yı içermesi tesadüf olmaz. 
Aklı başında herhangi bir insan bir Afrikalının, 
Asyalının, Latin-Amerikalının, Doğulunun opera 
ve bale yaptığını imgeleyip düşünemez. Hâl 
böyle iken; opera ve balenin ısrarla “evrensel 
olduğu” tezi, apaçık bir şekilde saçmalığa dönüşür. 
Burada “dolaylı bir evrensellik” de yoktur. Yani 
Avrupa’dan çıkıp tüm insanlık için aynı anlamda ve 
varlıkta geçerli olması durumu da yoktur. Opera 
ve balenin yerli ve milli bir sanat olması kendi 
iç göstergelerinde de izlenebilir. Mesela opera, 
İtalya’da (Floransa’da) ortaya çıkıyor, Venedik’te 
ilk kurumsal temeli atılıyor, Almanya’ya geçiyor 
fakat oynanan oyunlar İtalyanca oluyor. Fransa’da 
operayı üreten bir İtalyan ve kopya üretimlerle 
sahneleniyor. İngiltere bunlara göre daha az 
etkilense de yine İtalyan üslupla ilerliyor. “Dilenci 

operaları” (halk müziği folklorik unsurlarla yazılan 
gülünç opera türü) olarak adlandırılan türde 
bile İtalyan esintiler bolca yer alıyor. Balede iç 
gösterge biraz farklı olsa da eksenin İtalya’dan 
çıkıp zamanla Danimarka ve İsveç’e kadar nasıl 
belirli izlerle yayıldığı görülüyor. Rusların baleye 
geç katılması (18. yy. ikinci yarısı) ve diğerlerini 
gölgede bırakması başka bir olguyu yansıtıyor. 
Demek ki; “(Batı’nın) farklı ülkelerde benzer 
sanatın (operanın ve balenin) olması, onu evrensel 
yapar” vb. iddiaları ciddiye almaya değmez. 

Burada kültürleri ve dilleri farklı olan, (Avrupalı) 
ulusların paydası sayılan, dolayısıyla evrensel 
kabul edilen opera ve balenin, diğer tüm insanları 
dışarıya atan yönü gözden kaçırılır. Avrupa, ısrarla 
evrensellikle özdeşleştirilir.   

Opera ve balenin radikal ve keskin hatları, 
onu sistemin bir kültür-sanat sopası olmasını 
temin eden en önemli özelliğe dönüşür. Bizleri 
de bu radikal ve saldırgan hatlar ilgilendiriyor. 
İstanbul’un göbeğine Atatürk Kültür Merkezi ile 
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ne de ruhta bulunur. b) Opera ve balenin uzandığı 
“Avrupa Merkezcilik” bilinmeden, onun yapısı, 
niteliği hesaba katılmadan yerli ve milli karakter 
hakkında konuşmak, meseleyi anlayamamak olur. 
Avrupa merkezcilik hakkında ciddi eserler vermiş 
olan Mısırlı düşünür Samir Emin’in de gösterdiği 
gibi: “Avrupa merkezcilik, evrensel olmayan, 
tahakkümü teminat altına almaya motive eden 
modern mittir. Latin-Amerikalı düşünürler 
de Avrupa Merkezciliğin o değişmez yapısını 
vurgulamış, onu Avrupa’nın öz algısının bir ifadesi 
değil Batı hegemonyasına maruz kalan insanlara 
dayatılan bir bakış açısı olduğunu ifade etmiştir. 
Kısacası; opera ve bale tıpkı şeffaf bir kavram gibi 
her defasında Avrupa Merkezciliği gösteren, onu 
dayatan, meşrulaştıran bir sanat-kültür sopasıdır. 
Dolayısıyla ona her baktığımızda sanatın aşkın 
-yüce tüm insanlar için kuşatıcı yönünü değil o 
tülün altında sürekli belirginleşmiş hatlarla duran 
Avrupa Merkezciliği görürüz. [Avrupa Merkezcilik 
hem sistemin en önemli yapısı hem de opera ve 
balenin bir kültür-sanat sopası olarak işlevsel 
rolünü göstermesi açısından ayrıca ele alınmalıdır. 
Fakat konunun dağılmaması için bu meseleyi 

başka yazıya bırakmak gerekiyor.]  

Opera ve bale; Rönesans’ın gayrı meşru çocuğu 
olarak doğmuş, seküler temel niteliğini hep 
korumuştur: Rönesans’ın karmaşık geçişleri içinde 
müzisyen ve şairlerin eski Yunan eserlerine benzer 
eserler vermeye çalışması daha doğrusu “Yunan 
Trajedisi” üzerinden ilerlemeleri, sekülerizmin 
üretim biçiminin başka boyutu olmuştu. Zira 
Yunan’daki mistik paganizm (Tanrılarla, mitlerle 
dolu bir evren) yerini mistikten arındırılmış bir 
üretime bırakmıştı. Floransa ve Venedik’teki 
kontların burjuvanın destekçisi olması da başka 
bir yoldan dine (kiliseye) karşı özerklik alanı 
açmıştı. Bu durum diğer bütün alanlarda rahatça 
izlenebilen genel bir karakterdi. Almanya’da 
1644’te ilk operanın adı çok manidar biçimde 
seküler izlerle döşenmişti: “Seelewig”.  Seele ve 
ewig birleşiminden meydana gelen ve duyulabilen 
anlam; Seele’nin gönül ve ruh anlamı değildi, can-
beden anlamıydı. Ewig ise; sonsuz, ebedi anlamını 
yani manevi anlamını ölümsüz yani bedensel 
anlamına taşımıştı.

Kısaca özetlersek: a) Opera ve bale Avrupa’nın (en) 
yerli ve milli sanatıdır. b) Asla evrensellik taşımaz. 
c) Opera ve bale insanlık sanat tarihinde küçücük 
yer işgal etmesine rağmen insanlığa dayatılan 
en büyük kültür-sanat sopasıdır. d) Özellikle 
balenin mimik, müzik, duygu, dekor gibi unsurları 
birleştirdiği, ileri standartlarla bezendiği için en 
üstün sanat olduğu iddiası tamamen bir mittir. 
Opera ve bale bir mittir. e) Opera ve baleye tepki 
gösteren ya da onu benimsemeyenlerin kültür-
sanat alanını dışladığı tamamen yanlıştır fakat 
tersi doğrudur. Dışlayan, tamamen dışarıya atan, 
baskı ve dayatma kuran unsur, opera ve baledir. 
Tepkileri Avrupa düşmanlığı ile özdeş saymak ya 
da reaksiyoner kabul etmek başka bir dayatma 
ve hapsetme modelidir. f) Bunun karşısına 
“Ortadoğu’nun fanatik yobazlığı” vb. söylemleri 
koymak, sadece düşünce zayıflığı değil aynı 
zamanda ahlaksızlığın bir yüzüdür. g) Somut- soyut 
tüm gösterge alanlarında Avrupa Merkezciliği 
en kılcal damarlarına kadar yaşayıp ona maruz 
kalırken, ondan derin bir şüpheye düşmek ayrıca 
akıl tutulmasıdır. h) Opera ve bale, diğer bütün 
kültürlere en yabancı radikal hatlar taşıdığı için 
özellikle kasıtlı olarak sivriltilip dayatılır. Böylelikle 
sanatın ve kültürün en üst formu olarak değil belirli 
bir yer-konum olarak sürekli kendini gösterir ve 
garanti altına alır. ı) En önemlisi de seküler temel 
karakteri, onun tarihsel bir unsuru olmaktan çok 
varlıksal bir niteliğidir. Ondan ayrılamaz.

opera ve baleyi bir sembol olarak yerleştirmek, 
sopanın nasıl indiğini, baskının ne denli şiddetli 
olduğunu anlatıyor. Hele Kanuni’yi operaya 
taşımak, fecaat ötesi bir hali gösteriyor. Operadaki 
Kanuni ne padişahı ne de tarihsel herhangi bir 
imayı taşımaksızın sürekli müstemleke bir kuklayı 
sahneliyor. Opera ve bale için sözde en ciddi 
itiraz şöyle gelebilir: “Avrupa’da bir sürü millet ve 
farklı kültür var, hangisinin yerli ve millisi?!” Bu 
ve benzer itirazlar hiç olmadığı kadar yaygınlık 
kazanan ve Avrupa dışındakileri kışkırtan sözde 
düşünceler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Özellikle post-modern teorilerin verdiği gazla 
Avrupa’dan-Batı’dan şüphe edenlerin somut-
soyut birçok alanda onun mutlak referansını 
daha güçlü dayatma eğiliminde olması ayrıca 
düşündürücüdür. Şimdi, soyutlama zekaları 
gelişmemiş, bu sözde düşünür ve şüphecilere 
şöyle cevap vermek mümkün: a) Avrupa kendi 
içinde farklı dil-millet-“kültür” taşısa da bu onun 
bir bütün olarak ortaya çıkmasına engel değil. 
Bütün, parçadan oluşur fakat parçadan başka bir 
şeydir. Mesela; insan idrak sahibi bir varlıktır fakat 
idrak ne tek başına bedende (elde, ayakta, dalakta) 
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     İnsan olmak bağ kurmaktır. Bağ kurmanın 
yolu temas edebilmekten geçer. Olabildiğince 
çok sayıda varlıkla temas edebilmek… Bir 
bebeğin gülüşüyle, bir kelebeğin kanadındaki 
eşsiz desenleriyle, baharın rayihâsıyla, bir insanın 
gözyaşıyla, gökyüzünün mavisiyle, fakat en 
çokta kendisiyle… İnsan evvela kendi ruhuna, 
bedenine, zihnine, duygu ve düşüncelerine temas 
edebilmelidir ki, ötekiyle temas kurabilmenin 
idrakine varabilsin. İnsanın ötekiyle kuracağı 
anlamlı bağın ilk adımıdır temas. 

Peki temas kurmak niçin bu kadar önemlidir? 
İnsan temas etmeyi nereden, nasıl, kimden 
öğrenir? Temas etmeden yaşamak mümkün 
müdür? Mümkün ise bunun bedeli nedir? Yalancı 
temaslar bizi yaşamda hangi ilişkilere sürükler? 
Tüm bu sorulara bir cevap niteliğinde olmasını 
umduğum, -son dönem popüler psikoloji 
öğretilerinin aksine- insanı kendi elleriyle ördüğü 

duvarların içine hapsetmeyen, narsistik sevgiyi 
üstü kapalı imalarla yüceltmeyen, son derece 
insani bir kuramdan bahsetmek isterim: Bağlanma 
Kuramı. “Bağlanma Kuramı” dendiğinde akla 
gelen ilk isim John Bowlby olsa da bağlanma 
üzerinde yürütülen çalışmalar çok daha eskiye 
dayanır. Bağlanma kuramına göre bir insanın iyi 
oluş hali ve iç huzuru, kaçınılmaz şekilde onun 
birinci dereceden bağ kurduğu kişiler ile alakalıdır. 
Popüler psikoloji mutluluğu insanların kendi iç 
dünyalarında bulmaları gerektiğini söyler. Ona 
göre her şeye kendi başına yeten, tam(!) bir 
insan olmak için bir başkasına ihtiyaç duymak 
patolojiktir ve bu patolojiyi “bağımlılık” olarak 
adlandırır. İnsan kendini bu bağımlılık nesnesinden 
korumalı ve sınırlarını inşa etmelidir. Burada bahsi 
geçen elbette insanın benliğiyle ve çevresiyle 
ilişkisini güçlendiren, kendisi için alan açmaya 
olanak tanıyan ve başkalarının alanlarına da aynı 
hassasiyetle yaklaşmamızı sağlayan “sağlıklı 

sınırlar” değildir. Söz konusu, inşa edilen sınırların 
neredeyse geçirgenliği olmayan duvarlara 
dönüşmesidir. Aksine sağlıklı sınırlar çizmeyi 
başaran kişi, bağ kurma ihtiyacının farkında 
olan kişidir. Bağ kurmak cesur bir eylemdir, 
özgürleştirici bir güce sahiptir.

Bir bebek dünyaya geldiği an itibariyle her 
anlamda ötekine muhtaçtır. Temel ihtiyaçlarını 
dahi kendi başına karşılayamaz. Bu sebeple 
onun ihtiyaçlarını karşılayan, hayatta kalmasına 
yardımcı olan bir bakım verene ihtiyaç duyar –ki bu 
genellikle annedir fakat burada annenin olmadığı 
durumlar göz önünde bulundurulduğunda bakım 
veren ifadesini kullanmak daha uygun olacaktır - 
ve zaman içerisinde bakım veren ile bir bağ kurar. 
0-2 yaş arası, bir bebeğin sadece fiziksel değil, 
zihinsel ve duygusal yönden de en hızlı geliştiği 
dönemdir. Bu sebeple bebeğin bu dönemde bağ 
kurduğu kişi ile ilişkisi, onun duygusal gelişimi 
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sonunda maymunların -tam da tahmin edildiği 
gibi- ilk olarak kucağında biberon olan demir kaplı 
anneye yöneldikleri, fakat karınlarını doyurduktan 
hemen sonra kumaş kaplı ve sıcak olan maymuna 
giderek gün boyu orada vakit geçirdikleri 
gözlemlenmiştir. Bu deney bizlere, bir annenin 
yalnızca bebeğin fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan 
kişi olmadığını; sevgisi, şefkati ve sıcaklığıyla ona 
kucak açan, güvende hissettiren hayati bir figür 
olduğunu göstermektedir. Temeli erken yaşlarda 
atılan güven duygusu, çocuğa gelecekte dünyayı 
nasıl bir yer olarak algılaması gerektiği konusunda 
fikir verir. 

Anne-bebek arasındaki etkileşimi inceleyen 
bir diğer isim Mary Ainsworth’ tür. Ainsworth 
1960’lı yıllarda yürütmüş olduğu “yabancı ortam” 
deneyiyle tanınır. Yabancı ortam deneyinde elde 
ettiği bulgulara göre Ainsworth, bebeğin bakım 
vereniyle üç temel bağlanma stili oluşturduğunu 
söyler: Güvenli, Kaygılı ve Kaçıngan Bağlanma.

Yabancı ortam deneyinin son aşaması bir anne- 
çocuk laboratuvarında gerçekleştirilir. Fakat 
öncesinde aileler evlerinde ziyaret edilerek 
annelerin bebekleriyle olan ilişkileri incelenmiştir. 
Bu deneyde bebek, içinde bir yabancının ve 
annesinin olduğu oyuncak dolu bir odada durur. 
Daha sonra anne odadan ayrılır. -Deneyde iki an 
kritik önem taşır, anneden ayrılma ve anneyle 
yeniden birleşme anı - Güvenli bağlanma 
yaşayan çocuklar, anneleri odadan ayrılırken 

normal seviyede bir gerilim hisseder, anneleri 
geri geldiğinde ise sevinçli bir karşılama sergiler 
ve oyunlarına devam ederler. Kaygılı bağlanan 
çocuklar, anne giderken yüksek dozda agresyon 
gösterir ve ayrılmakta güçlük çekerler. Fakat anne 
geri döndüğünde ise onu öfkeyle reddederler. 
Kaçıngan çocukların ayrılış anı ise oldukça sessiz ve 
tepkisizken, buluşma anında anneyi kendilerinden 
uzaklaştırır ya da görmezden gelirler. Deney 
sonucunda bebeklerin bakım veren ile kurmuş 
olduğu ilişkinin önemi bir kez daha kanıtlanmış 
olur: Eğer ebeveynlerimiz bize ihtiyaçlarımız 
konusunda hassas ve duyarlı davrandıysa güvenli, 
duyarlılıkları değişkenlik gösterdiyse yani tutarsız 
olduysa kaygılı,  ihtiyaçlarımıza karşı duyarsız ve 
duygusal olarak mesafeli oldular ise de kaçıngan 
bağlanma stiline sahip oluruz. 

Bağlanma stillerimizi tanımamız ve bağlanmanın 
hayatımızdaki önemini anlamamız için kuramsal 
perspektife hâkim olmak önemlidir. Bu sebeple 
yazının ilk bölümünde teoriye daha fazla alan 
ayrılmıştır. Sonraki bölümlerde ise bağlanma 
stillerinin ilişki kurma biçimlerimizi nasıl etkilediği 
daha somut bir dille ele alınarak, gündelik 
yaşantıdan örneklerle açıklanacaktır. Sağlık ve 
esenlikle…

Kaynak
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için oldukça önemlidir. Çünkü bebeğin dünyası 
o kişiden ibarettir. -Bu satırları okurken belki 
sizlerin de aklına Jim Rohn’un şu meşhur sözü 
gelecektir: İnsan, birlikte en çok vakit geçirdiği 
beş kişinin ortalamasıdır. Bebeğin ilk yıllarda 
anne ile kurmuş olduğu bağ, onun gelecekteki 
kişiliğinin önemli bir kısmını oluşturur ve hayatın 
geri kalanında değişime karşı bir direnç gösterir. 
“Üç yaş civarında oluşturulan anne imgesi, 
yalnız kendimizi değil, hayatın geri kalanında 
karşımıza çıkan “tüm ötekileri” anlamamız için bir 
platform oluşturur. Öyle ki Mahler’e göre; çocuk 
diğer insanlara bakarken anne imajının yarattığı 
mercekleri kullanır. Kohut ise bunu “referans 
noktası” kavramıyla açıklar”. Bu kabulden 
hareketle bağlanma kuramı, çocukların geçmişte 
ebeveynleriyle kurmuş olduğu bağlanma 
biçiminin, gelecekte (duygusal ilişki yaşayacakları) 
partnerleriyle kuracak oldukları bağlanma 
biçimiyle paralel olduğunu iddia eder.

Bowlby’nin çalışmalarının temeli, Harlow’un 
1958 yılında maymunlar üzerinde yaptığı 
deneylere dayanmaktadır. Bu deneylerin birinde; 
laboratuvar ortamında bulunan biri kumaş, 
diğeri demir telle kaplı iki maymun –iki yalancı 
anne- bulunur. Demir tel ile kaplı olan maymunun 
kucağında süt dolu bir biberon varken, kumaş 
kaplı maymunun kucağı boştur. Burada amaç 
yavru maymunların temelinde yatan içgüdüyü 
keşfetmektir. Bu sebeple maymunların hangi 
anneyi seçecekleri oldukça önemlidir. Araştırma 
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Bana dünyayı anlat,
Efendim.

El değmemiş çimenlerin kokusunu,
Bulutları anlat.

Çeşmesiz akan suları.

Arı duru bir yer yarat.
Ölümün ardından baharı anlat.

Kovulduğumuz diyar mı burası?
Tüm sevdiklerimiz burada hâlbuki!

Çocukluğu anlat,
Geriye dönüp bakmaları,

Kızaran yanakları,
Yalansız bir gülüşü,

Günahsız ruhları.
Kısa olduğu için mi bunca değerli hayat?

Yoksa sonsuz olmadığından mı?

Bir kurt var peşimde.
Faniliğin kurdu olsa gerek.

Çocukluğumda, gençliğimde her an
Peşimden koşan.

Bulutlara kandım, karanlık olanlar yağmur getirdi sadece.
Aydınlık ve beyaz olanlara aldandım.

27 ŞİİR
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           Sahn-ı Seman Medreseleri 1462 yıllarında, İstanbul’un fethinden yaklaşık 
on yıl sonra, tarihi yarımadanın ortasında, Sultan Mehmet tarafından 
yaptırılmıştır. Döneminin en yüksek bilim merkezi olan medrese fethedilen 
yerlerin ıslahı, yönetimin kolaylaştırılması, devlet kademelerinde görev 
alacak ilim insanlarının yetiştirilmesi ve ticaretin genişletilmesi gibi sebeplerle 
Türk-İslâm geleneğinin bir devamı niteliğinde yaptırılmıştır. Toplamda sekiz 
medreseden oluşması sebebiyle yapıya bu isim verilmiştir. Medreseler 
konumları ve nitelikleri sebebiyle farklı isimlerle de adlandırılmaktadır. En 
doğuda bulunan medrese Baş Kurşunlu, ortadaki medreseler Baş Çift ve 
Ayak Çift, en batıdaki medrese ise Ayak Kurşunlu olarak adlandırılır. Sahn-ı 
Semân medreselerinden Akdeniz bölgesinin en doğusunda kalanına “birinci” 
ve Karadeniz bölgesinin en batısında kalanına sekizinci manasına gelen 
“sâmine” isimleri  verilmiştir.1 Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinden yükseliş 
devrine geçişini temsil eden Fetih, aynı zamanda birçok yeni yapılanmayı 
da beraberinde getirmiş, bu yapılanmaların başlangıcı olarak Sahn-ı Semân 
Medreseleri inşa edilmiştir. Fatih Camii’yle bir bütün olan medreseler ilmin 
ve dinin bir aradaki uyumunun güzel örneklerindendir.
 

                    
Fatih Camii Külliyesi 
Fatih Camii Külliyesi; Darü’ş Şifa, Sıbyan Mektebi, Tetimmeler, kütüphaneler, 
hamamlar, imâret ve ahırlarlardan meydana gelmektedir. Cami’nin mimarı, 
Atik Sinan’dır. Camii çeşitli dönemlerde restore edilmiş ve pek çok değişikliğe 
uğramıştır. 1509 yılında meydana gelen büyük zelzelede kubbesinin hasara 

uğradığı, sütun başlıklarının parçalandığı ve darüşşifa, imaret ve medrese 
gibi kısımlarında büyük zararlar meydana geldiği bilinmektedir. 1557 ve 1754 
depremlerinde yeniden hasar gören camii onarılmışsa da 1766 depremine 
dayanamamış, büyük kubbesi tamamen çökmüş ve duvarları da tamir 
edilemeyecek derecede yıkılmıştır.2

Sultan III. Mustafa, Haşim Ali Bey’i bina emini tayin ederek türbe ve külliye 
kısımlarını tadil ettirmiştir. Caminin yeni plana göre aynı yerde inşasına 
1181’de (1767) önce Sarım İbrahim Efendi, daha sonra da İzzed Mehmed 
Bey nezaretinde girişilerek, 1185 yılı Muharreminde (Nisan 1771) ibadete 
açılmıştır. Bugünkü Fâtih Camii ilkinden çok farklı olmakla beraber bazı 
yerlerinde eskisini hatırlatan iz ve kalıntılar mevcuttur. Ayrıca XIX. yüzyıla 
kadar tek şerefeli olan minarelere bu yüzyıl içinde birer şerefe daha eklenerek 
boyları yükseltilmiş, aynı yüzyıl sonlarında da (1894 zelzelesinden sonra) 
külâhları taştan yapılarak yenilenmişse de 1966-1967’de tekrar kurşun 
kaplı ahşaba çevrilmiştir. Taş külâhlar bir süre boyunca Amcazâde Hüseyin 
Paşa Külliyesi’ndeki Vakıflar Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi’nde 
korunmuştur. İlk Fâtih Camii’nin ortada büyük, mihrap tarafında yarım 
ve yanlarda ise daha alçak üçer kubbeli bölümlerinin bulunduğu eski 
resimlerinden anlaşılmaktadır.3 Caminin sağında ve solunda yer alan çifte 
şerefeli minareleri alt şerefeye kadar devrinin yapısıdır. Depremden dolayı 
II. Abdülhamid devrinde minarelerin külahı yıkılınca taş külah olarak tekrar 
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inşa edilmiştir. Caminin giriş kapıları dışarıda olup sağdaki minare kaidesinin 
güney yüzünde Ali Kuşçu tarafından yapıldığı tahmin edilen bir güneş saati 
bulunmaktadır.4 Revak kubbelerinin harici kasnakları, sekiz köşeli müsellesi 
(üçgenlerin birleşimi olan yapı) küre kemerlere oturmaktadır. Kemerler 
umumiyetle kırmızı taş ve mermerle işlenmiş, yalnız mihverdeki kemerlerde 
yeşil taş kullanılmıştır. Duvarlar haricen ve dahilen büyük ebatta küfeki 
(deniz kabuklarının oluşturduğu bir istiridye kalkeri) taşındandır. Alt ve üst 
pencerelerin etrafı geniş silmelerle çerçevelenmiş, alttakilerin kenarlarına 
yeşil Eğriboz taşından mermer aynalar konmuştur. Pencerelerin iç ve dış 
süslemeleri mermerdendir. Duvarlar sağlam küfeki taşından silmelerle son 
bulmaktadır.5 Şadırvan avlusunun biri arkada, ikisi yanlarda olmak üzere 
toplam üç kapısı olup, kapı girişleri mermerdendir. Arka tarafta bulunan 
taç kapı hücreler, kum saatleri ile müzeyyen bir çerçeve ortasında istalaktit 
yaşmaklıdır. Kapı kemeri, yeşil ve beyaz taşla işlenmiş ve üstü bir taçla 
süslenmiştir. Yan kapılar sade ve sivri kemerlidir. Külliye ’den günümüze bir 
kısım medreseler ve hanlar (şekerci hanı, at hanı) kalmıştır. 
 

Medreseler
Medresenin bulunduğu yerde daha önceleri bir Roma patrikhanesinin 
olduğu ve medresenin bir kısmının bu yapının temelleri üstüne inşa 
edildiği düşünülmektedir. Bu medreseler bir avlu etrafında planlanmıştır. 
Sahn-ı Semân Medreselerinin her birinde bir dershane-mescit, on dokuz 
oda ve aralarında eyvana benzer küçük bir açıklık ve giriş bulunmaktadır. 
Medrese hücreleri kare planlı olup, avluya birer kapı ile açılmaktadır. Ayrıca 
arka cephelerde altlı üstlü birer pencere bulunmaktadır. Dershane de kare 
planlı olup, diğer hücrelerden daha yüksek ve gösterişli biçimdedir ve üzeri 
kasnaklı kubbe ile örtülüdür. Her odanın bir penceresi, bir ocağı, bir rafı ve 
kandil yeri vardır. Zeminler tuğla döşelidir. Her medrese dershanesinin 
arkasındaki geniş avluda dörder helâ ve gusülhane bulunmaktadır. Fâtih 
Medreseleri iki tek ve bir çift olmak üzere belirli bir üslûpta yapılmıştır. Her iki 
tarafın başında ve sonunda yer alan medreseler tek, ortadakiler ise birbirine 
bitişik durumdadır. Kıble yönünden başlamak üzere birinci medreselere Baş 
Kurşunlu, ortadakilere Çifte Baş Kurşunlu, bitişiğinde olanlara Çifte Ayak 
Kurşunlu, sondakilere ise Ayak Kurşunlu adı verilmektedir. 
 
Tetimme Medreseleri
Sahn medreselerinin arka taraflarına Sahn-ı Semân medreselerine 
danişment yetiştirmek üzere Tetimme veya Musıla-i Sahn ismi verilen ve 
Sahn medreselerinden daha küçük olan sekiz medrese inşa edilmiştir. Derece 
itibariyle orta tahsil medreseleri olan Tetimme Medresesi talebelerine softa 

ismi verilmekteydi. Tetimmelerin her bir hücresinde üç talebe bulunmakta 
ve bu hücrelerden her birisine ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere aydan 
aya beşer akçe tahsis edilmekteydi. Ayrıca yemekleri de imaretten tayin 
edilmekteydi. Tetimme talebeleri yani softalar, Sahn medreseleri talebesi 
olan danişmentlerden ders görmekteydi.6

Sahn-ı Semân Medreselerinde okutulacak eserleri Fatih Sultan Mehmed, 
Molla Hüsrev, Ali Kuşçu ve Vezîriâzam Mahmud Paşa’nın birlikte belirledikleri 
rivayet edilir. Medrese programında okutulan dersleri; aklî ve naklî ilimler 
olarak ve doğrudan ve dolaylı okutulan dersler olarak sınıflandırmak 
mümkündür. Tetimme medreselerinde orta, Sahn-ı Semân medreselerinde 
ise; ileri seviye eserler okutulmaktaydı. Bu medreselerde matematik ve 
doğa bilimleri de öğretilmiştir. Tetimme medreseleri’nde daha çok mantık, 
belâgat, fıkıh, nahiv ve kelâmdan bazı eserler okutulurken Sahn-ı Semân 
medreselerinde ise kelâm, fıkıh, fıkıh usulü, felsefe, geometri (hendese), 
aritmetik (hesap) ve astronomi (heyet) gibi ilimler tahsil edilmiştir. Sahn-ı 
Semân Medreseleri’nde ayrıca teorik ve pratik tıp eğitiminin yapıldığı 
Darüşşifa da bulunmaktadır. Darüşşifalar daha çok insanların sağlık 
problemlerini tedavi etmeyi amaçladığı için dersler medrese programında 
ayrıca belirtilmemektedir. Medrese programında doğrudan bulunmayan 
edebiyat, tarih ve coğrafya eserleri ya özel ilgiye ya da çeşitli ders kitaplarının 
ve konularının anlaşılması ihtiyacına binaen okutulmaktaydı. Medreselerde 
farklı dersler için muhtelif kitaplar okutulurdu. Ali Kuşçu’nun Risale-i 
Muhammedîyye ve Risale-i Fethiye’sinin de bu medereselerde okutulduğu 
tahmin edilmektedir. 7

Eser günümüzde varlığını korumakta ve hizmet etmeye devam etmektedir.
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        Fikir ve Sanat Akademisi Bahar Dönemi 
dersleri başladı. 16-26 Şubat tarihleri arasında 
fikirvesanat.org adresi üzerinden ücretsiz alınan 
başvuruların ardından 13 farklı ders içeriği ile 
düzenlenen atölyeler yoğun ilgi ile karşılandı.  
Felsefeden tarihe, mimariden sanata farklı 
alanlarda düzenlenen eğitimlerde, Abdullah 
Uğur Tanyeli, Celaleddin Çelik, Rahmi Karakuş, 
Cengiz Çakmak, Mario Levi, Cihan Piyadeoğlu, 
Arif Bilgin, Soner Duman, Mehmet Kaya, 
Selman Kılıçarslan, Orhan Altuğ, Songül Ergün 
ve Tuba Marmara gibi alanında uzman isimler 
ders veriyor. 

 “Selçuklular’da Devlet, Toplum ve Siyaset” 
başlıklı derste, Batı Türk Devleti’nin ilk temsilcisi 
olan Büyük Selçuklular’ın Cend’den Horasan’a 
gelerek devlet kurma süreci ve Selçuklular’ın 
siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda göstermiş 
olduğu ilerleme ve bu ilerlemenin sonraki 
dönemlere olan etkileri ele alındı.

Cengiz Çakmak “Wittgenstein ve Felsefe” başlıklı 
derste 20. yüzyılın en önemli filozoflarından biri 
olan ve felsefeye yeniden biçim veren Ludwig 
Wittgenstein’dan hareketle, gerçekliğin resminin 
nasıl yapılabileceği, bu resmin dışında kalan 
fakat hayatımızda olan şeylerin hangi sınırlar 
içinde düşünebileceği üzerine bir tartışma ortamı 
oluşturdu.

 “Filozof Gibi Düşünmek: Din” başlıklı derste, kadim 
zamanlardan bu yana insanın dünya serüveninin 
en önemli inşacısı konumunda olan din kurmunun, 
insan üzerindeki etkisi ele alındı. 

“Mimarlık ve Sanatımız” başlıklı derste Celâleddin 
Çelik, son dönem Osmanlı’dan modern Türkiye 
Cumhuriyeti’ne bu topraklarda mimarlık üzerinden 
kimlik arayışlarına genel bir çerçeve çizdi.

Tanpınar ve Atay’ın romanları bize ne söyler?  
Dahası bu romanlar başka eserlerle nasıl bir ilişki 

içerisindedir? Tanpınar ve Atay’ın eserlerini bir asır 
önceki Osmanlı dönemi romanlarından ayıran 
yanlar nelerdir? Mario Levi’nin “Tanpınar ve Oğuz 
Atay Romancılığı” başlıklı dersi bu sorulardan yola 
çıkarak Tanpınar ve Atay’ın romancılığını ele aldı. 

Arif Bilgin, “Osmanlı Ekonomisi” başlıklı derste 
Osmanlı iktisat tarihinin kendine özgü (sui generis) 
iktisadi sisteminin üzerinde durarak, bu sui generis 
yapının oluşum, gelişim ve dönüşüm süreçleri 
hakkında bilgi verdi.

“İslam Düşüncesinde Varlık ve İnsan Tasavvurları” 
başlıklı derste Soner Duman, İslam düşüncesinde 
varlık tasavvuru konusu üzerinden insanın 
mahiyeti, varlıklar içindeki yeri ve konumu, insanın 
yaratılış amacı gibi temalar üzerinde durdu.

“Aile İçi İlişkiler ve İletişim” başlıklı derste sevgi ve aşk 
psikolojisi, aile türleri, aile yaşam döngüsü, eş seçim 
tercihleri ve eş seçimine yönelik kuramlar ele alındı.

Fikir Sanat’ta Bahar Dönemi Başladı!
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Fikir Sanat’ta Bahar Dönemi Başladı!

“Senaryo Yazım Atölyesi” dersinde hikâye 
anlatıcılığının inceliklerine dair değerlendirmeler 
yapılarak, örnekler üzerinden tretman ve diyalog 
yazımının teknik imkanları ele alındı.

İslâm Medeniyetinin en önemli unsuru olan hat 
sanatında kufi yazının serüvenine tanıklık edilen 
“Hüsn-i Hat” dersinde Kufi yazının çeşitleri, 
uygulama alanları ve Türk-İslâm dünyasındaki yeri 
incelendi.

“Ebru Sanatı” ve “Seramik Obje Tasarımı” ders-
lerinde ise katılımcılar Ebru ve Seramik sanatına 
yönelik incelikleri öğrenerek uygulama fırsatı bul-
dular. 

Akademi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; 
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi derslerinin her 
dönem yoğun bir ilgi ile takip edildiği, akademinin 
kendi katılımcı kitlesini oluşturduğu ve bu kitlenin 
her dönem üzerine koyarak devam ettiği bildirildi. 

Serdivan Çocuk Akademisi Önemli Gün ve 
Haftaları Unutmadı!

Bilginin beceriye dönüştüğü, maharetli minik ellerin 
dokunuşları ile tasarlanıp üretilen atölyeler devam 
ediyor!

Serdivan Çocuk Akademisi’nde Mart ayı içerisinde 
yer alan önemli gün ve haftalarda unutulmadı.  
 

Dünya Su Günü ve Yaşlılar Haftası Serdivan Çocuk 
Akademisi’nde kutlandı. Duyusal Oyun Atölyesi’nde 
Dünya Su Günü dolayısıyla suyun önemine yönelik 
farkındalık çalışmalarına yer verilirken, Drama ve 
Kukla Atölyesi’nde ise Yaşlılara Saygı Haftası’na uygun 
içerikler oluşturuldu. 

Her hafta 20 farklı atölyede 700’e yakın çocuğa  hizmet 
veren atölyeler Mayıs ayına kadar devam edecek.
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Lâle-hadler yine gülşende neler itmediler

Servi yürütmediler goncayı söyletmediler

Taşradan geldi çemen mülkine bîgâne deyü

Devr-i gül sohbetine lâleyi iletmediler

Âdeti hûbların cevr ü cefâdır amma

Bana ettiklerini kimselere etmediler

Hamdülillah mey-i cân-bahş ile sâkîlerimiz

Âb-ı hayvân ile kevser suyun istetmediler

Hele ol kaşları ya okları peykânlarını

Sîneden çekmediler yüreği oynatmadılar

Bin güzeller bulunur Yûsuf’a mânend amma

Bu kadar var ki bular kendülerin satmadılar

Ey Necâtî yürü sabr eyle elinden ne gelir

Hûblar cevr ü cefâyı kime öğretmediler

Necâtî Bey (1509)


