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Bayram KARAAĞAÇ

Genel Yayın Yönetmeni

Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman
Görürler nasılmış, neymiş kahraman
Yer ve gök su vermem dediği zaman
Her tarlayı sular arkımız bizim

Yeni bir dünyayı, kutlu bir medeniyeti inşa etmek için en çok üzerinde durulması gereken kavramlar muhakkak 
ki: Dil, tarih, ahlak ve imandır. Altı asırlık ömrünün büyük bir kısmında cihana hükmetmiş olan yüce Osmanlı 
Medeniyetinin varisleri olan biz Yeni Dünya gençleri, bir kez daha çok mühim bir konuya değindik. Dosya 
konumuzu oluşturan “Müze Müze Geziyoruz” projemizin gezi yazılarıyla, Osmanlı’dan Roma’ya hatta daha da 
ötelere gidip bu dört kavramın hangi asra, nasıl hitap ettiğini keşfettik.

Vakfımız öğrencilerin rehberliğinde ziyaret ettiğimiz kadim mekanları her bir sütunu, her bir motifiyle inceledik. 
Tarihin ibretlerle dolu olduğu gerçeğini her an hatırlarken yer yer onur duyduk, yer yer heyecanlandık.

“Bu şehr-i Sitanbul ki bîmislü behâdır
Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır” diyen Nedim’in İstanbul sevdasına ortak olduk. İstanbul kasidesi 
ile öve öve bitiremediği bu şehrin, sadece tarihi yarımadada dahi bitmez tükenmez bir kültür mirası olduğuna 
kanaat getirdik. Sonunda yine Nedim’i yâd ettik:
“İstanbul’un evsafını mümkün mü beyan hiç
 Maksud heman sadr-ı keremkâra senadır”

Üzerinde yaşadığımız toprakların üzerinde can veren onlarca medeniyetin kalıntılarını gördükçe bu diyarların 
niçin bu denli kıymetli olduğunu daha ziyade idrak ettik.

"Müze Müze Geziyoruz" diye adlandırdığımız projenin her aşamasında hayretle temaşa ettik ki: Kadim 
mekanlar gezilerek değil ancak ve ancak emek emek araştırılıp irdelenerek ve dahi her zerresiyle incelenip 
üzerine kafa yorarak ziyaret edilir. Aksi halde ne o mekanları içselleştirmenin ne de o asırları idrak etmenin 
mümkün olmadığını gördük.

Türkiye’nin ve dünyanın muhtelif yerlerindeki gençlerin de söz sahibi olduğu dergimiz için böylesi bir kültür 
ve tarih çalışması elbetteki öğrenci yelpazesini ispat eder nitelikte. Büyük bir heyecan ile çevireceğiniz 
sayfalarda kendi yazılarınızı da görmek ve dergimizin fikir çeşitliliğine, kültür yelpazesine destek olmak 
isterseniz mutlaka yazılarınızı ve şiirlerinizi bekleriz. En nihayetinde söz gençlerin olacaktır.
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Yazı:Meryem Ergin
İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa 

Sosyal Hizmet Bölümü

İSTanBUL 
ünİverSİTeSİ
CerraHPaŞa
SOSYaL HİZMeT 
BöLüMü

İstanbul Üniversitesi, 1453 yılında İstanbul’un 
fethedilmesiyle başlayan eğitim hayatına bugüne kadar 
kesintisiz devam etmiş bir kurumdur. Resmi kabule göre 

İstanbul Üniversitesi, 30 Mayıs 1453’te Medaris-i Semaniye 
ve Fatih Darüşşifası ismiyle Fatih Sultan Mehmet 
tarafından açılmıştır.

Uzunca bir süre burada verilen eğitimle, dönemin önemli 
insanları yetiştirilmiştir. Osmanlı Devleti’nin duraklama ve 
gerileme döneminde birçok alanda olduğu gibi eğitimde 
de değişiklikler yaşanmış, ıslahatlar yapılmıştır. Önceleri 
geleneksel medrese eğitimi veren bu kurum, 1846 yılında 
Darülfünun ismini almış ve batılı tarzda eğitim vermeye 
başlamıştır. Daha sonra 1869 yılında Darülfünun-i 
Osmani, 1873 yılında Darülfünun-i Sultani, 1900 yılında 
Darülfünun-i Şahane, 1924’te ise İstanbul Darülfünunu 
isimlerini almış ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne ait 
ilk üniversite olmuştur.

1933 yılında da eğitim hayatına bugünkü ismini alarak 
devam etmiştir. Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına 
girmeyi başaran bir Türk üniversitesi olarak İstanbul 
Üniversitesi, günümüzde akademik kadrosuyla da 
oldukça kıymetlidir. 

Asırlardır hem üzerinde hem çevresinde sayısız değişikliğe 
şahitlik eden İstanbul Üniversitesi’nde son yenilik ise 
üniversitenin Cerrahpaşa olarak bölünmesi olmuştur. 
2018 yılına kadar İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olan 
bazı fakülteler, Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla 
bu üniversiteden ayrıldı. Yetkililer, İstanbul Üniversitesi 
ve planlanan İstanbul Cerrahpaşa Üniversiteleri için 
kurguladıkları modelin, her iki üniversitenin de akademik 
alanlarda ortak çalışmalar sergileyecek iken bir yandan 
da daha özerk olmasının hedeflendiğini ve dolayısıyla 
ihtisaslaşmayı doğuracağını belirtti. Böylece ‘İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa’ ismiyle yeni bir araştırma 
üniversitesi oluşturuldu.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi de artık 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa adıyla eğitim hizmetine 
devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi bahçesinde olup Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 
Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Ebelik, Odyoloji ve 
Gerontoloji bölümlerini içermektedir. 

Sosyal Hizmet Bölümünün kurulması ise 2010 tarihli YÖK 
Toplantısı’nda kararlaştırılmıştır ve bu fakültede 2011 
yılında eğitim ve öğretime başlanmıştır. Sosyal Hizmet 

Bölümü, insan hakları ve sosyal adaleti temel alan 
Sosyal Hizmet Uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu 
doğrultuda çeşitli fakültelerden gelen eğitimciler dışında, 
bölüm içinde kadrolu olarak hizmet veren 1 profesör, 3 
doçent, 3 doktor öğretim üyesi ve  5 araştırma görevlisi 
bulunmaktadır. 

Sosyal hizmet; disiplinlerarası bir perspektifle bilimsel 
yöntem ve teknikleri kullanarak, dezavantajlı gruplarla 
dayanışma halinde, toplumsal eşitsizlikleri en aza indirmeyi 
esas alan, sosyal iyileştirmeyi hedefleyen, insanların iyilik 
durumunun geliştirilmesi için özgürleştirmeyi amaçlayan 
bilgi ve hizmet modellerini üreterek sosyal sorunlara ilişkin 
politikaların üretilmesine katkıda bulunur.

Toplumda herkesin iyiliğini arttırmayı hedefleyen sosyal 
hizmet, doğumdan mezara kadar herkese biyopsikososyal 
destek sağlamaktadır. Son zamanlarda bireye ait manevi 
boyutu araştırmakta ve bu boyut ile alakalı kişilerin 
ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya yönelik çalışmalar 
yapmaktadır. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, 
yoksullar, bağımlılar, göçmenler ve gençler, Sosyal hizmet 
bölümünün çalışma alanlarından bazılarıdır.

Sosyal hizmet bölümünün amaç ve hedeflerinden birkaçı 
ise; uluslararası düzeyde bilgi ve araştırma yeteneğine 
sahip, yaşadığı toplumu ve sağlık sorunlarını bilen, eleştirel 
düşünme sürecini kullanabilen, insan hak ve değerlerine 
saygı duyan, fakülte-toplum işbirliğini sağlamada 
öncülük edecek, topluma liderlik edecek sağlık uzmanları 
yetiştirmektir.

Sosyal hizmet bölümünden mezun olan sosyal hizmet 
uzmanları; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, hastaneler, 
kriz merkezleri, çocuk yuvaları, ergen danışma merkezleri, 
sivil toplum kuruluşları, toplum merkezleri, cezaevleri, yerel 
yönetimler ve bağlı birimleri gibi çok çeşitli yerlerde görev 
alabilmektedirler. Bakıldığında oldukça geniş çalışma 
alanı bulunan bu bölüm, maalesef ki gerektiği kadar 
bilinmiyor. 

Sosyal hizmet; aslında önleyici ve koruyucu sistemlerden 
oluşmaktadır ancak ülkemizde sosyal politikalar genelde 
kriz anında müdahale şeklinde gerçekleşmektedir. Yani 
ülkemizde sosyal hizmet sistemi ne yazık ki yeterince 
gelişmemiş ve sadece krize müdahale üzerine kurulmuştur. 
Bölümümüzün amacı nitelikli sosyal hizmet uzmanları 
yetiştirmek ve Türkiye’yi toplumsal yönden iyileştirirken 
sosyal politika açısından da geliştirmektir.
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HaYaT neDİr?

 -Sen anlat nedir hayat?
   
-Hayat, babasız kalmış o küçük çocuğa dünyanın 
güzel bir yer olduğunu ispat edebilmeyi çabalama 
gayesi içerisinde geçen süreçtir. Ben başkalarının 
hayatını bilmem ama benim hayatım hep acıdır (daha 
çok başkalarının acıları ama.). Mendil satan bir çocuk 
gördüğümde duygulanır, yarım saat kendime gelemem. 
Benim hayat anlayışım hüzünlüdür çoğu zaman, 
herkes kaldıramaz, anlayamaz. Cadde kenarında buz 
gibi havada, evde sıcak bir kap yemek pişsin diye incik 
boncuk satan teyzenin halidir benim hayatım. Benim 
hayatım ömrünü çalışmayla geçirmiş “Emekli oldum 
biraz rahata ereyim.” diyen amcaların, yetinemeyip 
tekrar çalışmaya başlamasına kaygılanmayla geçer. 
Ben yaşamak nedir bilmem, bunca insan yaşamazken, 
kundaktakilerin üzerine bomba yağarken. Şimdi bana 
“Hayat nedir?” diye sorma. Hayat, sessizliktir bunca 
gürültüye rağmen. Sen ne anlarsın hayat deyince 
dostum, sen söyle bir de senden dinleyelim.

-Bana göre hayat, terk edilişlerden ibarettir. Herkes 
terk edilmiştir, herkes yalnızdır ama bu yalnızlığını 
dünyayla doldurmaya çalışır. İnsan mutsuzdur, hırs 
yapar mutlu olmak için fakat sürekli yanlış yollar seçer 
ve her yanlış davranışında birileri daha terk edilir. 
Sonra bu büyür de gider, bir gün dünya yalnız kalıncaya 
kadar. Hayat dediğin azizim, şiddet ve korku. Sevmek 
ve sevilmek hep ileri tarihlere yazılmış senetlerdir. 
Elbet bir gün ödenir, hep bir gün beklenir ve sonunda 
son gün gelir. Hayat ıskalamaktır, hedef bellidir ama 
sadece nadir insanlar hedefi tam on ikiden vurabilir. 
Neyse bunları boşverelim, gelelim Vehbi’ye. Şimdi ben 
sana şundan bundan dolayı diyebilirim ama bilirsin, 
eceldir. En iyisi hikayesini kısaca özet geçeyim belki 
gazetede ufak bir yer ayırmak istersin.

   -Peki dinliyorum.

-Bilirsin Vehbi asiydi. Okul yıllarından tanırsın, 

kimseye boyun eğmezdi. Bu asiliği oldu sanırım 
sonunu hazırlayan. Emekli olduktan sonra küçük bir 
kasabaya yerleşmiş. Evli de değildi zaten. O meşhur 
meseleyi anlatmama gerek yok. Kasabada sevilmeye 
başlamış -e nasıl sevilmesin, sevilmeyecek adam 
değil ki- Ah ulan Vehbi! Aklıma geldikçe deli oluyorum. 
Bunun ders verdiği öğrencilerden birinin ablası -yirmi 
beş yaşında- bizim Vehbi’ye abayı yakmış, buna da 
akıl erdiremiyorum  ne yapacaksa elli yaşında adamı. 
 
Gel zaman git zaman, bu kız bizimkine mektup 
bırakmış. Yalnız mektup beklenenin aksine bizim 
Vehbi’nin ilgisini çekmiş, kızın muhteşem bir üslubu 
varmış. Bizimki kaçırır mı, bilirsin memlekette kaç tane 
şehir dolaştı. Dolaştığı her şehirde birilerini bir yerlere 
ulaştırdı, tam bir yetenek avcısıydı. Kıza hem olayın 
basit bir hayranlıktan ibaret olduğunu anlatmak  hem 
de kızın yetenekli olduğunu söylemek için bir gün evine 
davet etmiş. Bizimki konuyu üslubunca anlatmış, kız 
da artık ne olduysa vazgeçip “Tamam.” demiş.  

Vehbi, kıza kitaplar falan hediye ediyor tabi, okusun 
kendini geliştirsin diye. Gel zaman git zaman kız bunun 
evine girip çıkıyor tabi. Tamamen eğitim maksatlı 
ama bizimkinin hesaba katmadığı; oranın küçük bir 
kasaba olduğu. Kızla bunun adı çıkmış. Bizimkilerin 
hiçbir şeyden haberi yok tabi. Bizim gariban daha 
birilerine bir şeyler öğretme derdinde. Geçen hafta işte 
kızın yavuklusu askerden izne gelmiş. Tabi köylüler 
de bunu dolduruşa getirince dayanamamış, gitmiş 
basmış Vehbi’nin evini. Kapıyı kız açınca oracıkta 
vuruvermiş zavallıyı. Vehbi, sesi duyunca koşmuş, 
içeri bakmış, kız yerde yatıyor. Ulan kaçsana be 
adam! Yok, nerede? Sen çocukla boğuşmaya başla. 
Derken silah ateş almış. Bizimki oracıkta can vermiş. 
Kime neyi şikayet edeceksin ki? Çocuğun da başı 
yandı. Gariban... Anlayacağın yine bizim memleketin 
meseleleri. Hep gazetelerde okurdum böyle haberleri, 
deseler “Senin başına gelecek.” belki inanırdım, fakat 
Vehbi... Vehbi! Ulan bizim Vehbi!

Yazı: İsmet aKCa 
Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi/Halkbilim Bölümü
YDv ankara Gençlik Kolları

Fotoğraf: asude erDİL
Düzce üniversitesi
Sınıf öğretmenliği
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Düne sığmış yarınlarım var, tuvalimde 
yarılanmış gökkuşakları... Birazı 
gökyüzüne değmiş. Ne tükenmişliklere 

kalmış bir yanım ne de o yanımdan 
haberdârım. Sanki küçük iki çıplak ayaklı 
iblisin ellerine bıraktım; kendimden olma 
kırılmış bir oyuncağım. 

Sahi oyuncaklar çok yaşar mı? Söyleyin 
onlara yaşamasınlar. Bu dünyaya ait olmak 
onları daha da kırar. Oyuncaklar daha fazla 
kırılmasınlar. Neden diye sorarım ara sıra 
kendime, neden çocukken oyuncaklarım 
olmadı? Bir keresinde anneme başka soru 
sormuştum. Ağladı ve cevap veremedi bana. 
Daha çok ağladı. Şimdi biliyorum ağlamak 
zaten bir cevaptı ve tekrar soruyorum belki 
bu kez ağlamaz fazla. Neden ben çocuk 
olamadım anne? Olmayan ellerim mi engel, 
belki de gözlerim yoktur ama seni o zaman 
göremem değil mi anne? Dokunamam ama 
seni hissedebilirim. Anneleri hissederler 
küçükten bozma evlatları.

Şimdilerde öfke denizine sıkışmış 
kuyruğu kara balığım. Derinlere daldıkça 
solungaçlarım zedelendi, yüzeye çıktıkça 
pullarım kayalıklarca örselendi. Ey kuyruğu 
kara balığım! Bilmez misin insanoğlunun 
denizinin üstü köpüktür. O köpük köpürdükçe 
güzel kuyruğunu dalgalarıyla sıkar. Gözlerini 
aç kuyruğu kara balık; denizin dili sarmaşık, 
yüreği refahtır ve denizin dilinden anladığın 
gün kara kuyruğunda mavilikler açtıracaksın. 

Deniz; içinde merhamet, yüzeyinde özgürlük 
taşıyan kocakarı. Turuncu pullu koca balık. 
Deniz Ana’nın merhametine sığınmış ama 
özgürlüğünden bihaber imiş.
  
Ah turuncu pullu koca balık! Korku, iri kırmızı 
gözlerini yemiş. Gözlerin yok turuncu pullu 
koca balık, gözlerin hapsolmuş kaybetmişliğin 
ellerinde.

Bir gün senin için kancalarıyla gelecekler. 
Deniz Ana koruyamayacak saf kollarında 
kıvranan evladını. O ağlayacak, gökyüzü 
eşlik edecek gözyaşlarının her melodisine. 
O ağlayacak ve sen öleceksin turuncu pullu 
koca balık! Deniz Ana’nın parmakları parlak 
pullarına değince anlayacaksın ölümün 
güzelliğini…

Sen özgürlüğü görmezken varolmayan 
gözlerinle, damağına takacaklar demirlerini.           
Midendeki o tek bacaklı kurşun asker için 
yapacaklar bunu. İnsanlar yeryüzündekileri 
nadasa bırakmazlar. Ah turuncu pullu koca 
balık! Oyuncaklar yutulmaz, oyuncaklar 
kırılmaz asla. Oyuncaklar bu dünyaya 
yeterince fazla ve güzeldi zaten. 

öZGür 
rUHLU 
OYUnCaKLar

Yazı:Büşra DİreKLİ
Gümüşhane üniversitesi

radyo Televizyon ve Sinema
YDv Gümüşhane Gençlik Kolları
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İnsan sahip olduğu kalbiyle insandır. 
Kalbindekileri hayatına yansıtarak 
toplumdaki ve ahiretteki kimliğini 

şekillendirir. Elbette ortaya koyduğumuz her 
davranışın bize iyi ya da kötü dönüşleri vardır. 
Bunları düşündüğümüzde davranışlarımızda 
iyi olmak en güzel yoldur. Kalplerimiz gerçek 
mutluluğu ancak yapılan bir iyiliğin sonucunu 
başkalarının yüzündeki tebessüm ile tadabilir. 
Bazen en iyi ilaçtır tebessüm. Ayrıca bu ilaçtan 
hem biz nasipleniriz hem karşımızdaki kişi hem 
de tüm insanlık.

Konfüçyüs der ki: “Bilgi, insanı şüpheden; 
iyilik, acı çekmekten; kararlı olmak, korkudan 
kurtarır.”. Tam da şu noktada iyiliğin bizleri 
içinde bulunduğumuz bencillik, isyankârlık, 
umursamazlık gibi karanlık çukurlardan 
çekerek kurtardığını görürüz. O ki bizlere 
güneş olur, eritir kalbimizdeki buz dağlarını, 
kuvvetlendirir kardeşlik bağlarımızı. Şüphesiz  
iyilik, nefsi ve kalbi tatmin eden, huzura 
kavuşturan en güzel huydur. Bu yüzden iyi insan 
olma hususunda büyük gayret göstermeli, 
çevremizdekilere güzel örnek olmalıyız. 

‘Kötü’ olmaktan korkan değil, gerçekten 
‘iyi’ olan nesiller yetiştirmeliyiz. Çünkü 
toplumumuzun büyük kısmı kötülükten değil, 
‘iyilik’ yapmaktan korkar oldu. Susmak, göz 
ardı etmek kolaylarına geldiği için alıştılar ve 
bizler de alıştırılıp alıştırıyoruz. zalimlere karşı 
susar, canice yapılan olayları görmez olduk. 
Kirletmeye, karartmaya başladık en güzel 
varlığımız ve kimliğimiz olan kalbimizi. 

Bir kişinin kalbini kirletmesi zamanla çevresine 
yansıyor. zamanla bozuluyor birliğimiz
ve unutuyoruz bizi biz yapan kelimeleri. 
Böylelikle lügatımızı da karanlıklaştırıyoruz. 
Kardeşlik kelimesi yalnızlığa, yardımlaşmak 
umursamazlığa ve en önemlisi iyilik bencilliğin 
doğurduğu kötülüğe bırakıyor yerini. Ama 
burası öyle bir dünya ki bataklık dediğimiz 
çukurda bile açan çiçek -nilüfer- var. En 
sağlam duvarı delerek açan papatyalar, karın 
dondurucu yanından çıkan kardelenler var. 

Diyeceğim şudur ki: Yüreğimizin de iyi yanları 
var kardeşlerim. Özümüzde milyonlarca iyilik 
çiçekleri var. Bizde bu dünyayı daha güzel 
duruma getirecek güç var. Şimdi söyleyin bana 
nasıl bir kimliğe sahip olmak istediğinizi? Siz 
tek başınıza bencilliğin hükmettiği o karanlık 
çukurda kalmayı mı seçiyorsunuz, yoksa iyiliğin 
baharlaştırdığı aydınlığa kavuştuğunuz iyi 
insanlar bahçesini mi? 

İyi olmaktan bu kadar korkmayın, bir kez 
olsun sevgiyle bakmayı deneyin dünyaya. İyi 
insanlardan olabilmek dileğiyle

İYİLİK 
FiSiLTiSi

Yazı: r.nur erLer
giresun Üniversitesi

İngiliz Dili ve edebiyatı
YDv Giresun Gençlik Kolları

Fotoğraf: asude erDİL
Düzce üniversitesi
Sınıf öğretmenliği
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İsterdim ki sevdiğim,
Bana sorular sorasın;
Herkesin bir cevabı olurmuş ya hani,
Duymak isterdim, bendeki seni.
Duymak isterdim,
Seni bunca sevişimin sebebini.

“Çekilen acıların armağanıdır gülüşün.” demek 
isterdim meselâ
Ve çekileceklerin şükrüdür dünyamda oluşun.
Sen, sen olduğun için güzelsin böyle,
Güzelsin sevdiğim, güzelsin işte;
Karanfilden, menekşeden, tüm nazlı çiçeklerden 
narin ve ince.

Esirgeyen, bağışlayan, koruyan ve de kollayanın, 
rüyalarla gönderdiğisin sen!
Esirge, bağışla, koru ve de kolla diye sevdasısın şu 
yüreğimin.
Olası tüm yanılsamalardan uzak tutup
Bir tek kendi harında yakıp yakıp da,
Beni diri tutansın, demek isterdim.

İsterdim sevdiğim,
Sesimi kulağına katmak,
Sesimi sesine ulamak isterdim.
Bilirim ne desem az ve eksik kalacak.
Gönlümün dilisin sen,
Tam da şu içimsin, demek isterdim.

Yakan da, söndüren de, ekleyen de,
Hiç eden de sensin, tamamlayan da,
Sensin işte kalan ömrü şu canımın,
Sensin sayılı nefesim, demek isterdim.

Söyleyeyim, söyleyeyim sunayım sana bende ne 
varsa,
Amma sen de bir yol, duy da dön isterdim.

Yazı:Muhammed Safa aKKaYa
Gümüşhane üniversitesi

radyo Televizyon ve Sinema
YDv Gümüşhane Gençlik Kolları

Fotoğraf: esra arSLan

İSTerDİM
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Yazı: Onur Can ATLI
Gümüşhane Üniversitesi

Radyo Televizyon ve Sinema 
YDV Gümüşhane Genç Dünya Dergisi Temsilcisi

İnSanLar 

nEDEn 
BaĞiMLi 

OLUr?

İnsanlar neden sürekli bir şeylere bağımlı olma ve 
neden o bağımlı olduğu şeye karşılıksız inanma 
ihtiyacı duyar? Acaba bağımlı olduğu şey ona 

haz veriyor olabilir mi? Günlük hayatta sürekli 
yaptığımız işler, bitmek bilmeyen kaygılarımız ve 
sonu gelmez bir şekilde maddi ve manevi şeylere 
karşı duyduğumuz sahip olma arzusu, bizlerin birer 
bağımlı olduğunu göstermez mi? Evet, cevaplarınızı 
duyar gibiyim.

Hani bir söz vardır: “İnsanın başına ne gelirse 
meraktan gelir.”. İşte bu söz tam da bizlerin neden 
sürekli bir şeylere bağımlı olduğumuzun en büyük 
cevabıdır. Biz insanoğlu fıtratımız gereği sürekli 
merak etme duygusuyla yaşarız ve bu duygu bizleri 
yapmak istemediğimiz şeyleri yaptırarak büyük bir 
çıkmaza doğru sürükler. Bununla birlikte sürekli 
beynimize bilgi yükleyen ve bilginin de sonsuzluğa 
ulaştıracağını göstererek bizimle oyun oynamayı 
seçen aklımız, aslında bizleri büyük bir boşluğa 
doğru sürüklemektedir. Peki oyun oynamayı seçen 
aklımız gerçekte kendimiz olabilir miyiz?

Gelelim ödül ceza yöntemine. “Bunun bu konu ile 
ne alakası var?” dediğinizi duyar gibiyim. Esasen 
bağımlılığın en büyük sebeplerinden biri de ödül 
ve ceza yöntemidir. Peki bu sistem bizi nasıl olur 
da bağımlı yapar? Alışveriş, oyun, telefon, yemek, 
teknoloji, sigara ve uyuşturucuyu buna örnek olarak 
verebiliriz. Bu maddeleri ilk kullandığımız veya 
satın aldığımız zaman demek olmuyor ki o ürüne 
bağımlı oluruz; ancak beynimiz kullanılan veya 
satın alınan ürüne karşı bir haz duyduğunda ondan 
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bir daha ister ve bu istemenin dozu giderek artar. 
Böylelikle kendimizi bir girdabın içinde buluruz. Bahsi 
geçen bu ürün veya ürünleri, bireyin kendisine verdiği 
birer ödül olarak düşünebiliriz. Kullanılan ve satın 
alınan her ürünün zihnimizde olumlu bir etki yarattığı 
düşüncesini uyandırarak bağımlılığın sürdürülmesine 
neden olur. 

Peki bağımlılık dediğimiz şey sadece bu 
saydıklarımızdan mı ibaret yoksa sadece beynimizin 
bize oynadığı bir oyun mu? Biz bu oyunu kime karşı 
neden, niçin oynuyoruz? Merakla bakan o bakışlarınızı 
görür gibiyim. Sorumuzun asıl cevabına gelecek 
olursak, aslında biz bu oyunu kendi kendimizle 
oynuyoruz. Kendimizi kandırdığımızı sanarak 
geçmişimizi, hatalarımızı; sevgisizliği ve umutsuzluğu 
kendine bir umut edinerek yalan dünyanın peşinden 
koşan biz insanlar, bir gün kendi yalan dünyamızın 
içinde boğulmadan gerçek dünyanın gerçek 
mutluluğu ile karşılaşabilecek miyiz? 
 
TeLeFOn BaĞiMLiLiĞi

Günlük hayatta, yanımızdan hiç ayırmadığımız 
telefonlarımızın birer bağımlısı ve kölesi haline 
gelmedik mi? Çoğumuz bunu kendimize bile inkâr 
ederek esasında bu bağımlılığı çoktan kabul etmiş 
sayılmaz mıyız? Asıl gerçek ise ne kadar inkâr edersek 
edelim bizler telefonların bağımlısı haline gelmiş; 
sevgiye, bilgiye ve bitmek bilmeyen isteklerimize karşı 
aç olan insanlarız. Peki bu açlığı toklukla doldurma 
isteği bizleri nasıl bir ruh haline sokar? Bunları hiç 
merak ettiniz mi? Hadi gelin! Hep birlikte telefonun 
bizleri nasıl ruhsuz bir insana dönüştürdüğünü 
görelim.
 
Günlük hayatta bizlerin birer parçasıymış gibi 
yanımızda taşıdığımız, çocuğumuz gibi baktığımız, 
o olmadığı zaman kendimizi sürekli eksikmişiz gibi 
hissettiğimiz, saatlerce süren telefon konuşmaları ve 
mesajlaşmalar yaptığımız telefonların, yeni bir modeli 
çıktığı zaman hemen koştura koştura kuyruğa girip o 
telefonu alma isteğimiz bizleri birer telefon bağımlısı 
olduğumuzu gösterir. Her yeni çıkan bir üst modeli 
alışımız, yine bizleri ilgilendiren konu, ödül ve ceza 
sistemi ile alakalı bir konudur. Ödül ve ceza sisteminde 
aslında var olan bir telefonu ihtiyacımız olmadığı 
halde tekrar almamız kendimizi ödüllendirmemizden 
ve kendimizi dış dünyaya kanıtlamaktan başka bir 
şey değildir.

Peki telefonlarımız bizleri sosyal bir insandan asosyal 
insana dönüştürür mü? Birçoğumuz “Ne alaka?” 
diyor olabiliriz fakat telefonlarımızın bizleri asosyal 
bir varlığa dönüştürmesiyle alakası vardır. Konuyu 
şöyle özetleyecek olursak: Eskiden cep telefonları 
yokken sıkça akraba ziyaretleri, gezmeler, yüz 
yüze görüşmeler, arkadaşlar arasında geçen hoş 
muhabbetler, kuvvetli aile bağları, kısacası gelenek 
ve göreneklerimiz vardı ama cep telefonlarının çıkışı 
ile birlikte bu güzel hoş sohbetler, aile ziyaretleri, aile 
bağları, geleneklerimiz, tamamen yok olma safhasına 

geldi. En üzücü tarafı da biz insanların vicdanlarını 
körelttiğidir. Körelen bu vicdanlarımız artık her şeye 
normalmiş gibi bakmaya devam eder ve bakmaya da 
devam etmektedir.

OYUn BaĞiMLiLiĞi

Günümüzde yediden yetmişe herkesi kendi dünyasına 
çeken oyunlar,  zamanla bizleri asosyalleştiren, 
sorunlu bireyler ve klinik bir vakaya dönüştüren 
teknolojik bir esarettir. 

Bilgisayar başında aralıksız saatlerce oyun oynayan 
insanlar, dış dünyayla olan bağlarını yavaş yavaş 
kaybeder ve bir zaman sonra gerçek dünyanın 
aslında oyunlardaki hayalî karakterlerden oluştuğunu 
ve içlerindeki hayvanî duyguyu, hırsı, azmi bu 
oyunlar üzerinden çıkarım sağlayarak oyundan 
kopamamaktadır. Bu sanal dünyada öldürdükçe 
öldüresi, para kazandıkça kazanası, dövdükçe dövesi 
gelen insanlar, dışarıyla bağlantı kurduklarında 
sanal âlemde uyguladıkları şiddeti gerçek dünyadaki 
insanlara da uygulamaya başlarlar. Hatta zamanla 
bazı oyundaki görevleri sırasıyla yerine getirerek, 
oyunun son aşamasındaki görevi olan “Kendini öldür.” 
komutunu alarak intihar girişimine sürükleyecek 
boyutlara ulaştırdığını görmekteyiz. 

Yeşilay 2. Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Dinç, 
gençler arasında yayılan ve dünya çapında yüzlerce 
intihar olayıyla bağdaştırılan ‘Mavi Balina’ oyununa 
da dikkati çekerek, açıklamalarına şu şekilde devam 
etti: “Mavi Balina aslında bir oyun değil, aşamalı 
bir cinayet planı. Kişi adım adım kendini öldürüyor. 
Aşamalı intihar planı desek kimse girmeyecek bu 
sürece ama ‘Mavi Balina oyunu’ diyorlar, gençler 
merak ediyor. Bahislerle de alakalı öyle bir şey var. 
Kumara ‘bahis’, ‘şans oyunu’ diyor. Aşamalarda 
psikolojiyi inanılmaz derecede yıpratma ve insanı 
sosyal çevresinden koparma söz konusu. İnsan tek 
başına kaldıktan sonra psikolojiyi bozacak komutlar 
veriyor. “Gece saat 4’te kalk şu müziği dinle” diyor ya 
da “Gece kalk şu şiddet görüntüsünü izle” diyor. Verdiği 
komutlarda kimseyle 3 gün konuşmama var. Sosyal 
destek mekanizmasını da kaybettiğinde psikolojik 
olarak ciddi anlamda zayıflıyor. zayıfladıktan sonra 
öyle bir noktaya geliyor, intihar et komutuna karşı 
gelecek gücü kendinde bulamıyor.”.

KAYNAKÇA:
31.01.2018 - Yeşilay 2. Genel Başkan Yardımcısı Dr. 
Mehmet Dinç, (https://www.ntv.com.tr/saglik/oyun-
bagimliligi-akil-hastaligi-olarak-kabul-edilecek,LwZf
SnckyEqwhv5YEmhtKg?_ref=infinite )
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MeM ü Zİn

2018’in Temmuz ayında yolum Cizre ilçesine düştü. Az çok 
internetten, hikayelerden, kitaplardan tanıdığım kültür ve 
ilim başkenti bu ilçeyi görmek çok güzeldi. Botan Çayı 
kenarında yer alan bu ilçe görülmeye değer bir yerdi 
gerçekten. 

Medreseleri, türbeleri, yetiştirdiği ilim erbabları, yeşilliği, 
serin ve tatlı içme suyu, tarihi, kültürü, sahip olduğu 

medeniyeti, insanlarındaki 
hürmeti, etkileyen atmosferi 
kelimelerle ifade edilemez. 
Ancak o ilçe ile ilgili kesinlikle 
bilinmesi gereken bir hikaye 
var: ‘Mem ü zin’ hikayesi.

Siz Mem ü zin’i bilir misiniz? 
Bilir misiniz neler yaptıklarını, 
ne hissettiklerini, neden 
sakındıklarını? Tozlu raflar 
arasında kalmış hikayedir 
Mem ü zin. Öyle bir hikayedir 
ki ne Leyla ü Mecnun ne Ferhat 
ü Şirin ne Kerem ü Aslı kadar 
dillerdedir. 1600’lü yıllarda 
Ahmed-i Hani (Ahmed-i Xani) 
tarafından kaleme alınmış 
olan, ancak daha eskilere 
dayanan bir hikayedir. 

Kızların evden çok fazla 
çıkmadığı, halkın içine 
karışmadığı bir döneme ait aşk 
hikayesidir ki zaten hikayede 
de aşıklar birbirini ancak 
birkaç defa görmüştür. Kalan 
kısmı sadece gönül bağı içerir.

Hikayede kızlar bir kereliğe 
mahsus erkek elbisesi giyip 
halk arasına karışmıştır. 
Ancak Mem, zin’in kız 
olduğunu anlamış ve gönlünü 
kaptırmıştır. Tabii zin de Mem’e. 
Yanlarında zin’in ablası Sti 
ve Mem’in arkadaşı Tacdin de 
varmış ve onlar da birbirlerine 
aşık olmuş o gün. 

Öyle bir aşk ki birbirlerinin 
adını bile bilmeden birbirleri 
için eriyip bitmişler. Bu durum 
ailelerin dikkatini çekince 

doktorlara başvurmuşlar. Durumu anlayan zin’in dadısı, 
gezici doktor kılığında zin ve Sti ile aynı hastalığa düşen 
gençleri bulup haber uçurmuş.  

Bereket ki gençler kızların ağabeyi Mir zeynedin’in 
çalışanları imiş. Mir ikisini de çok sever ve hep takdir 
edermiş. Tacdin yaşça büyük olduğu için önce onun 
düğünü yapılmış, Tacdin ve Sti evlenmiş. Sıra Mem ile 
zin’e gelmiş ama her hikayede olduğu gibi burada da bir 
engel varmış; Beko. 

Yazı: Berin üK 
Marmara Üniversitesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Fotoğraf: Kadrajdasanat
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Beko, zin’in ağabeyi Mir zeynedin’in evinde 
çalışan bir kahya imiş. Ailenin her türlü işine 
bakar, bu nedenle de onları çok iyi tanır, nerede 
nasıl davranması gerektiğini iyi bilirmiş. Haliyle 
kötülüğünü empoze etmesi de pek zor olmamış. Beko, 
Mir zeynedin’i türlü yalanlarla kandırmış. Bunun 
üzerine Mir o kadar hiddetlenmiş ki “Botan elinden 
hiç kimse zin’e yar olmaya” şeklinde bir karar almış. 
Hatta Beko, sonradan Mem’in zindana atılmasına 
bile sebep olmuş. 

Evet Mem zindanda verir son nefesini, zin’e hasret. 
zin ise şuurunu kaybetmiş vaziyette kendini Botan 
Çayı’na bırakır. Rivayete göre gittiği yönün Botan Çayı 
olduğunun farkında bile değildir. Mem’in kendisini 
çağırdığını zanneder ve ona doğru giderken suya 
kapılır.  

Bu hikayedeki iki aşığın evliya olduğunu söylerler. 
Bu görüştekiler; Mem ile zin arasındaki bağın asla 
günümüz aşk hikayeleri gibi olmadığını, yalnızca bir 
iki kez bir araya geldiklerini ve birbirlerini uzaktan 
bir gönül bağıyla sevdiklerini, bu aşk sayesinde bu 
mertebeye eriştiklerini belirtir. Tıpkı Leyla’yı arayan 
Mecnun’un Allah’a ulaşması gibi bu iki aşık da 
kara sevda yoluyla Allah’a ulaşmıştır. Tıpkı Yunus 
Emre’nin Allah’ı ararken ermiş olması gibi sevgililer 
de birbirlerini ararken gerçek aşka ulaşmıştır. 

Bu iki aşığın evliyalığına bir diğer ispat da 
Beko’ya karşı sergiledikleri tutumdur. Beko, onları 
ayırmak için var gücüyle çalışmış ancak onlar ona 
karşı hep olgun bir tavır içinde olmuşlardır. Bir 
insanın gösterebileceğinden çok daha fazla sabır 
göstermişlerdir Beko’ya karşı. Kötülüklerin ana 
kaynağının Beko olduğunu iyi bildikleri halde, ona 
herhangi bir kötülükte bulunmamışlardır. Hatta onu 
affedip kabrinin kendi kabirlerinin yanında olmasını 
vasiyet edecek kadar da büyüklük göstermişlerdir. 

Mem ile zin’in diğer iyi vasfı da Mir’e karşı gösterdikleri 
büyük saygıdır. Asla kendisine karşı gelmemişler ve 
halk deyimiyle onu ayaklar altına almamışlardır. 
Bunun nasıl bir fedakarlık olduğunu anlayabilmek 
zor iş vesselam. Uğruna canını verdiği sevdası için 
bile saygısından ödün vermemiş iki aşık. Günümüzde 
anne, baba, ağabey, abla gibi büyüklerine çabucak 
isyan bayrağını çeken bir neslin bunu anlaması zor. 

Beko dünyadaki kötülüğün, fesatlığın ve entrikanın 
vücut bulmuş halidir hikayede. Her hikayede bir 
Beko vardır. Her toplum, her şehir ve belki her aile 
bir Beko yetiştirmiştir. zulüm göbek adıdır Beko’nun. 
Kıskançlık nişanlısı, menfaat ise onun paşasıdır. Bazı 
insanları hayat ‘Beko’ haline getirir. Bazılarınınsa 
Beko olmak için mazerete ihtiyacı yoktur. O kadar 
benimsemiş ki kötülük Beko olmayı, bölge insanında 
öyle birinden söz ederken ‘Beko’ yakıştırması yapmak 
adettendir artık. 

Ancak bu hikayedeki Beko affedilmiştir. Kötülük yaptığı 
insanların büyüklüğünü öldükten sonra görmüştür ve 

onların yanında ebediyete kadar yatacaktır. Mem 
ile zin’in Beko’ya karşı tutumu, sessiz kalmaları ve 
asaleti; kötülüğün asla iyiliği engellememesini ve 
kötülüğe kötülükle karşılık verilmemesini öğütler. 
Hatta Beko’nun affedilmiş olması da iyiliğin varlığının 
kıyamete kadar süreceğinin ispatıdır. 

Mir zeynedin ismi Mir zeydin olarak da geçer bazı 
yerlerde. Botan elinin en güçlü isimlerindendir. Ancak 
asla bu gücü kötü yollarda kullanmamış ve adaletten 
uzak kalmamaya çalışmıştır. Bu nedenle de bölge 
insanı ve çevre yörelerde çok sevilen ve sayılan bir 
beydir. Kendini herkese sevdirmiş çünkü o da halkını 
yönetirken onları aynı zamanda sevmiştir. Bu nedenle 
de Mem ile Tacdin kızlara talip olduklarında herhangi 
bir sorun çıkarmamıştır. Kız kardeşlerini sevdikleri 
gençlere vermek isteyerek ‘abiliğini’ göstermiştir, ta ki 
Beko’nun oyunlarına gelene kadar. Aslında Beko’nun 
çok da doğru biri olmadığının farkındadır. Ama 
iyilerin kıymetinin bilinmesi için Beko gibilerin olması 
gerektiğini düşünmektedir. 

Mir zeynedin ve Beko, her ne kadar Mir kandırılmış 
olsa da, Mem ile zin’in kavuşmasını engelleyerek bir 
efsanenin ortaya çıkmasını sağlamışlardır. zaten 
Mem ile zin’in Beko’yu affetmesinin sebebi de budur. 
Çünkü iki genç aşık, dünyada kavuşamamışlardır 
ama ahirette kavuşacaklarına yürekten inanmışlardır. 
İki aşık çektikleri acıların onları Allah’a ulaştırdığına 
inanmışlardır. 

Mem ile zin nasıl ki kavuşamayan aşıkların timsali 
ise Sti ve Tacdin de dünyada kavuşmuş aşıkların 
timsali olmuştur. Onlar, Mem ile zin’e yardımcı 
olmak için ellerinden geleni yapmışlar ancak başarılı 
olamamışlardır. Derler ki dünyada kavuşmak isteyen 
Sti ile Tacdin’in, ahirette kavuşmak isteyenler ise 
Mem ile zin’in mezarını ziyaret edermiş. 

Botan Kalesi’nin hemen dibinde bir Nevruz günü 
başlayan, Cizre’nin o güzel yeşilliği ve atmosferinde 
süregelen, verimli topraklarında devam eden, Botan 
Çayı’nda sona eren bu güzel hikayede iyilik ve kötülük 
kavramları hayatı sorgulatır insana. Sevginin, 
saygının, iradenin, güzelliğin, ilmin, cesaretin, 
hakkaniyetin, masumiyetin, kardeşliğin, dostluğun, 
arkadaşlığın, gönül bağının iyilik çemberinde 
aydınlık bir şekilde; ancak kıskançlığın, fesatlığın, 
adaletsizliğin, ölümün, korkunun kötülük çemberinde 
karanlık bir şekilde var olduğu ve hep var olacağını 
gösterir Mem ü zin hikayesi. 

Aslında ne Mem ölmüştür ne de zin. Hiç ölmeyecektir 
de. Güzellikler ölmez çünkü. Güneş her gün yeniden 
doğar. Ölen aslında Beko’dur. Güneş her akşam 
batarken Beko’ları da karanlığa gömer. Mem, zin ve 
Beko aynı türbede yatmaktadır.  ziyarete gidenler 
Mem ile zin’e dua okurken Beko’yu ise uzak durulması 
gereken biri olarak görürler. Mem ü zin’ler efsane 
olmaya layıktır. Beko’lar ise affedilebilirse ne ala.
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Osmanlı 
Ceza Hukukunda 
Kalabendlik Cezası 

Kal’a ve bend kelimelerinden oluşan kal’a-
bend ifadesi sözlükte “kaleye bağlanmış, 
kalede hapsedilmiş kimse” anlamına 

gelmektedir. Hukuki bir terim olarak ise suçluların 
kale surları içinde ikâmet ettirilip hisardan dışarıya 
çıkmalarına izin verilmemesi durumudur. Sürgün 
ve kalabendlik cezası, Osmanlı Devleti’nde siyâset 
cezasını gerektiren suçlar dışında kalan diğer 
suçlar için uygulanan cezalardır. Bu cezalar; teşhir, 
dayak atma (ta’zir), para cezası, kürek cezası, 
kalabendlik (hapis), sürgün gibi cezalardır. 

Sürgün ve kalabendlik cezası mahiyeti birbirinden 
farklıdır. Sürgün cezası, bir mahalden başka bir 
mahale gitmeyi, kalabendlik cezası ise başka bir 
mahalde kale içerisinde hapis olarak kalmayı ifade 
etmektedir. Osmanlı Devleti’ndeki orta ağırlıktaki 
suçlar için ‘para ve hapis’ cezası uygulanırken, 
ağır suçlar için XVı. yüzyıldan itibaren ‘kürek’, 
XVııı. yüzyıldan itibaren ise ‘kalabendlik’ 
cezasının uygulamaya konulmuştur.Sürgün 
cezasındaki zorunlu göç unsuru ile kalabendlik 
cezasındaki zorunlu ikamet unsuru, dünyanın 
her tarafında olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde 
de uygulanmakta idi. Osmanlı Devleti’ndeki 
kalabendlik cezası, zindan hapsine göre daha çok 
tercih edilmiştir. Genelde devlet düzenine karşı 
işlenen suçlara verilen bu ceza, kişinin ait olduğu 
mahalden başka bir yere gönderilerek tehlikesiz 
hale getirilmesini hedefleyen sürgün cezasından 

farklı olarak bir kale içerisinde yaşama zorunluluğu 
getirmiştir. Osmanlı döneminde kamu düzenine karşı 
suç işlemek, kalpazanlık, sahte evrak düzenlemek, 
adam öldürme veya yaralama, ırza tecavüz, hırsızlık, 
iftira, rüşvet, eşkıyalık, asayişi bozmak, emre itaatsizlik, 
fetva emirlerine karşı gelmek, vergi ödememek ve devleti 
zarara uğratmak gibi suçların karşılığı olarak sürgün 
veya kalabend cezası verilmiştir. 

Kalabendlik cezasında müslim ve gayrimüslim 
ayrımı yapılmadan bütün suçlular eşit koşulda 
değerlendirilmiştir. Merkez tarafından verilen 
kararlarda gayrimüslimlerin genel olarak manastıra 
sürgün edildikleri görülmektedir. Örneğin: Balıkçı Aviste 
adlı zımminin zevcesi olan Efkelitya adlı şahıs, kendi 
haliyle meşgul olmayıp terbiyeye muhtaç olduğundan, 
Gemlik’te bulunan Karilado Manastırı’na manastır-bend 
olarak gönderilmesi bununla ilgili karşılaştığımız güzel 
örneklerdendir. Diğer mahkumiyetlerde olduğu gibi 
kalabendlik cezasında bir mahkumiyet süresi yoktur. 
Genellikle ıslâh-ı nefs ibaresi şeklinde mahkumiyet 
kararları çıkmıştır. Çavuşbaşı tarafından tayin edilen 
Divân-ı Hümâyûn çavuşu aracılığıyla sürülecek adam 
alınıp sürgün yerine götürülmüştür. Bazı fermanlarda ise 
sadece mübaşir diye hitap edilmiştir.

 Suçlular ceza mahalline çavuş ve mübaşir gibi görevliler 
tarafından ulaştırılmaktadır. Suçlu ceza mahalline 
ulaştırıldığı zaman yöneticiye teslim edilmekte ve bu 
yönetici de durumu merkeze bildirmektedir. Günümüz 
hukuk sisteminde şahsın işlediği suçtan dolayı aldığı 
ceza ile hangi tarihte tahliye olacağı kesinleşmekte 
iken, defterde yer alan hükümlerde suçlunun ne zaman 
serbest bırakılacağı belirtilmemiştir. Defterde yazılan 
ıtlak hükümlerine bakıldığında, kişilerin ıtlak olma 
süreçlerine ait değerlendirme yapmak mümkündür. 
Ceza mahallinde bulunan suçlu aldığı cezayı çekmeye 
başladıktan sonra çeşitli sebepler sunarak Divân-ı 
Hümayûn’dan affını talep etmektedir. Genelde merkeze 
arz-ı hâl yazılarak af talep edildiği görülmektedir. Bazı 
durumlarda ise mübarek günlerin hatırına suçlular 
affedilebilmektedir. 

Suçluların kalabend cezalarının affedilmesi bazı 
temel şartlara bağlanmıştır. Suçluların, eşlerinin ve 
çocuklarının muhtaç durumda kalmaları, sefalete 
düşmeleri veya mübarek aylar ve günler suçlular için 
af taleplerinin kabul edilmesi anlamına gelmiştir. 
Suçluların af edilebilmesi için kendi halinde olmak, 
umûru memlekete karışmamak gibi şartlar sunulmuştur. 
1858 ceza kanunnâmesinde yer verilen kalabendlik 
cezası, Cumhuriyet döneminde de bir süre daha 
uygulanmış ve 1926 yılında bir kanunla kaldırılmıştır. 
Kalabend defterleri, genel çerçevede Osmanlı’ nın 
adalet ve hukuk anlayışında önemli ipuçları vererek 
bizleri aydınlatmaktadır.   

Cuma DOĞan
Kırşehir üniversitesi

Fotoğraf:
ayşegül Demir

nevşehir Hacı Bektaş veli üniversitesi - Tarih
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Barış: insanın kendisiyle barışık olmasını içeren 
bireysel, daha sonra ailesel ve nihayetinde 
toplumsal bir ihtiyaçtır. İnsanlık tarihinde sürekli 

çatışma, kriz, savaş ve karanlık günlerin yaşandığını 
görmekteyiz. 

Barış, insanoğlunun dünyaya geldiğinden beri 
sağlayamadığı bir unsurdur. Dünya tarihine 
baktığımızda insanlar hep dehşet ve güvensizlik 
içinde kendi hayatını sürdürmektedirler. Evrensel 
anlamında 365 günün bir gününü, “Dünya Barış 
Günü” ilan etmek ve günün sorunlarını tartışmak 
yeterli değildir. Barışçıl olmayı bir güne sığdırmamalı, 
hayatımızda her zaman barışçıl bir bakış açısına 
sahip olmalıyız. 

Dünya, insanların huzur ve refah içerisinde 
yaşayacakları bir gezegendi. Ne var ki insanlık 
bunun kıymetini hiç ama hiç bilemedi. Artan savaşlar; 
savaşların getirdiği psikolojik, sosyolojik ve fiziki 
yıkımlar, insanın geleceğe olan güvenini sarsmakta 
ve nihayetinde dünya her geçen gün elimizden kayıp 
gitmektedir. 

Dünyaca barışı sağlamak için ırk, ülke, millet, 

din, mezhep ayrımını kenarda bırakarak birlik, 
beraberlik, kardeşlik, kelimesini kullanmalıyız. 
“Sevgi ve iyilik olmazsa, barış da olmaz.” , “ırkçılık 
bitmeden, savaş da bitmez.”, “Birlik olmazsa, barış 
da olmaz.” sloganlarıyla dünyanın her köşesinden, 
her kutbundan ‘cenk’ kelimesini silip ‘sulh’ kelimesini 
ekmeliyiz.
Ülkeler siyasi anlamda birbirlerine dostça 
yaklaşırlarsa dünya barışını sağlamak daha kolay 
bir hal
alacaktır.

‘’Savaş pahalı. Top, tüfek, uçak lazım. En önemlisi de 
uğruna feda edilecek gencecik günahsız
insanlar lazım. Barış ucuz. Onun için sadece vicdan, 
empati ve sevgi lazım.’’

(Lâ Edri)

Muhammad Shafiq HAKıMı (Afganistan)
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Fotoğraf:

Rıza Can KUMAŞ

BariŞ
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Sözün ustası, edebiyat üstadı Hayati İnanç; 1961 
yılında Denizli’de dünyaya gelir. Az nüfuslu 
bu taşrada büyürken, çocukluğunda aldığı 

Kuran-ı Kerim eğitimiyle edebiyata da merak salar. 
Sonrasında neyle meşgul olursa olsun, hayatının bir 
köşesi hep edebiyata ait kalır.

1977’de girmeye hak kazandığı İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ne, ülkenin o dönemki iç karışıklıkları 
sebebiyle üç yıl başlamayıp 12 Eylül askeri 
darbesinden sonra ortalık sakinleşince devam eder. 
O yıllarda okulda ilerlemekten daha mühim dertleri 
olduğunu söyleyen İnanç, karşılaştığı her kelimenin 
peşine düşer. Bir kelimenin anlamını ararken diğer 
kelimelerin içinde kaybolur ve sonraları bu işten 
büyük bir keyif aldığını fark edip kendisini divan 
edebiyatına adayacaktır. Lisans eğitiminin ikinci 
yılında evlenir ve 1984’te de bir yaşında çocuk babası 
olarak okulu bitirir. Şu an da iki çocuk ve üç torun 
sahibidir.

Bitirdiği hukuk eğitiminin ardından memleketinde 
yedi yıl kadar avukatlık yapar. Bu meslekte ‘Es sulhu 
seyyidul ahkâm.’ yani ‘Sulh hükümlerin efendisidir.’ 
şiarını benimser ve devamlı barışı tavsiye eder. Küçük 
bir bölgede yaşayan İnanç; genelde konu komşunun
davalarına bakar, onları barıştırma yoluna gider. 
Sonunda mesleği bırakıp ideallerini takip ederek 
İstanbul’a gelir. İstanbul için “Hem âlim hem zalim 
olmak için İstanbul’dan âlâ yer bulunmaz.” der. On 
bir yıl da burada geçirdikten sonra Ankara’ya dönen 
İnanç; bürosu olduğunu fakat meslekle ilişkisinin 
sınırlı olduğunu, klasik şiirle ilgilenmenin onu daha 
mutlu ettiğini belirtiyor.

‘En değerli iş, insana yatırım’ fikrinde olan ve kendisini 
“İnancım o ki söz hayatîdir.” şeklinde ince bir dille 

anlatan İnanç, klasik eserlerden edindiği heyecanı 
insanlarla paylaşmayı ve divan edebiyatını gençlere 
sevdirmeyi amaç edinir. Avukatlık, yayıncılık, 
öğretmenlik, televizyon ve radyo sunuculuğu gibi 
çeşitli meslekleri icra etmiş biri olarak şu cümlesi, 
kapitalist düzenin manevi değerlere hasar verdiği 
günümüz dünyasında bir ders niteliğinde: “Sadece 
o anın şartlarını gözeterek, elde edeceği maddi 
kazanca odaklanıp kendini haklı çıkaracak birtakım 
gündelik mazeretlere sığınıp doğru yoldan ayrılırsa 
insan; çok şey kaybeder, çok pişman olur.”.

Edebiyatımızda hakiki aşkın metaforu olan 
pervaneleri, kitaplarına ve televizyon programlarına 
isim olarak seçmesiyle; aşkının, heyecanının, râhının 
derinliğini hissettirir İnanç. “Biz gidersek Can Veren 
Pervaneler kalır dünyada.” der. Sohbeti, ilmi, üslubu 
öyle çarpıcıdır ki; onu dinleyen muhabbet hiç bitmesin 
ister, saatlerce konuşsa saatlerce dinlenir.

Söze ve söyleyene kıymet veren, asrın silahının 
tatlı dil olduğunu vurgulayan İnanç, mütevazı bir 
tavırla “Şiir yazamıyorum, anlamayı seçtim.” diyor. 
Hızlı akıp giden şu zamanda, anlamlara gerekli 
önemi vermediğimizi bir kez daha hatırlatıyor ve 
kaybolmaya yüz tutmuş beyitlerimizi yaşatmak için 
çabalıyor.
  
Medeniyetimizi tanımanın ilaç olduğu bu çağda, 
ezberindeki binlerce beyit ve o nafiz üslubuyla, 
gönlümüzü ve sözümüzü yumuşatmaya vesile olan 
nadir değerlerimizden biri Hayati İnanç.

Kıymet bilebilmek duasıyla.

HaYaTİ İnanç

Yazı: eslem Zeynep aTaBeY
İstanbul üniversitesi

Sağlık Yönetimi
YDv GM Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı

•Biyografi•
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önCe 
KenDİnİ 
KeŞFeTMeLİ 
İnSan

En erdemli yolculuğun kendi iç dünyalarımıza 
olduğunu yeni keşfetmiş durumdayım. Yaşam 
boyu empati yapmaya çalıştım, insan daha 

kendini anlayamamışken kendine bile müphemken 
nasıl başka bir insanı anlamaya çalışabilirdi, nasıl 
onun iç dünyasını kuşbakışı gözlemleyebilirdi ki? 

Evet, empati kurmak, gerçekten hoş bir davranış an-
cak bu konudaki samimi düşüncem ilk önce insan 
kendini tanıyacak. Kendi ne hisseder aynı durumda, 
kendi nasıl tepki verir, kendi nasıl düşünür ilk olarak 
bunları çözümleyecek. Bu çözümlemede bahsettiğim 
yolculuk, ilahi bahçelerden geçerken her meyveden 
yeterince alarak sağlanacak. İnsanın kendine olan 
yolculuğunda zaman zaman karanlık, ıssız bir orman-
dan geçecek. Bazen güzel bir sahilden bazen de akıl 
sınırlarımızı zorlayacak nitelikte henüz varlığından 
bile haberimizin olmadığı, tahayyül edemediğimiz 
bin bir yoldan geçecek insan. Nihayetinde insan için 
varmaktan ziyade geçtiği yollar daha kıymetli olacak.

Biz bir bütün olarak tümdengelim ile yaklaşıyoruz bu 
gizemli yolculuğa. Bu yüzden asıl amaç da yolda ol-
mak. Çünkü insan kendine ulaştığında ilahi bir nur 
görecek, bir süre gözleri kamaşacak. Bazıları o ışığa 
alışacak bazıları da hızla uzaklaşacak, dayanamay-
acak çünkü. Belki bir süre sonra bir daha o nura bak-
ma cesaretinde bulunacak. -İnşallah bakabilecek 

gücü buluruz kendimizde- Bizi farklı kılan ise o ilahi 
nurdan sonrası. İnsan bir kere buldu mu kendini, tüm 
kainatı anlayacak. Varlık aleminin acısını, mutlu-
luğunu, heyecanını; açlığını ve hastalığını gerçekten 
de daha kapsamlı duyumsayacak.

Dünya’nın merkezine olan yolculuktan bile zor bence 
çünkü hiçbir yolda bize hayaletler, korkularımız ve 
pişmanlıklarımız eşlik etmez. Farkındayım, soyut 
biçimde aktardım bu yolculuğu. Sevgili dostlarım! bu 
yolculuğa ancak ve ancak kendiniz olarak çıkabilir-
siniz. Gündelik maskelerinizden arınarak ufak tefek 
kazanımların peşinde olmayarak çıkabilirsiniz. Bu 
yolculuk şahsiyetimizi tam manasıyla oturtmak için 
de gerekli.

Şahsiyet, var olmuşların sahip olduğu en değerli 
özdür. Okunabilecek tüm kitapları okumak, henüz 
tanımadığımız insanlara özlem duymak ve yaratıcıya 
karşı duyulacak merak ile yolumuzun ufku daha be-
lirgin bir hâl alacak. Dediğim gibi yolda olmak çok 
güzel; bizi biz yapan yolda. Bu arada ufak bir tav-
siyem de var. Lütfen yola çıkarken inançlarınızı, 
kültürünüzü ve kendinizi almadan çıkmayın. Böylece 
ömrünüzü bile bu yolda geçirebilecek teçhizatınız ol-
muş olur. Hayırlı yolculuklar.

Yazı: S. Şeyhmusa FaLaY 
giresun Üniversitesi
Tıp Fakültesi 

Fotoğraf: Kevser çakır
Yıldız Teknik üniversitesi
Gıda Mühendisliği
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ZaMan

Ah o eski günler! Evet, sanırım kulaklarımız 
bu cümleyi kendimizi bildik bileli duydu ve 
duymaya devam ediyor. Peki ya hiç düşündük 

mü eski günleri, yeni günlerle değişmeyi? Hiç 
düşündük mü daha yeni günlerin, eski günlerin 
yerini sağlam bir şekilde doldurabileceğini? Eğer 
düşünmüyor ve her geçen gün daha fazla isyan 
ediyorsak bence düşünmenin tam da zamanıdır.

Bu zaman imanın, sabrın ve şefkatin zamanıdır. 
Bu zaman sulhun zamanı! İçimizden bir ses 
bu zamanların hiç gerçekleşmeyeceğini hatta 
düşünmemize bile fırsat vermeyeceğini söylüyor 
gibi. Öyleyse içinizdeki o menfiliğin sökülme 
zamanı.  Kendimizi hazırladığımıza göre gelelim ilk 
zamanımıza, İman! Hayatımızın merkezi olan iman, 
her gün yaşayacak kadar yakın, sanki bir o kadar da 
uzak gibi. Temel noktamız zannettiğimiz kendimizde 
var olduğunu anımsadığımız itikadî inançlarımızı 
artık tahkikî boyuta taşıma zamanı geldi de geçiyor. 
Kişi üniversite çağına kadar aile ve sosyal çevreden 
taklit ile var ettiği imanını özgürlüğe kavuşunca 
unutması kadar doğal bir şey yoktur, bu doğallıkla 
beraber enaniyet duygusunun kabarması da tabi 
ki kaçınılmaz olacaktır. Unutulmamalıdır ki bunları 
yaşayan insan asla mağbuda abd olamaz yani 
kendini kaybeden, fanileşen beşer kendi yaratıcısını 
bulamaz, tahkîkî imanını gerçekleştiremez. 

İnsan en aşağı varlık olabileceği gibi meleklerden 
de üstün vaziyete gelebilir. Ancak bu sadece iman 
kuvveti ile hiçbir varlığa ihtiyacı olmayana kulluk 
ile gerçekleşebilir. İslam nizamı, yaşadığımız dünya 
düzenine hatta kâinata uygun var edilmişken bizi 
kulsuzluğa iten nedir? Cevabı tabi ki de size ait. 
Düşünün ki ayağınıza küçük gelen bir ayakkabı 
satın alıyorsunuz ve bu da sizin canınızı çok acıtıyor. 

Tıpkı insan fıtratı ile İslam nizamı arasındaki 
düzene uymayan beşerin çektiği acı gibi. Bizler asıl 
kaynaktan ayrılmayıp sağlam bir düşünce üzerine 
yaşamımızı idâme ettirmeliyiz. Yani hakikî imana 
ulaşmak için araştırıp öğrenmeli ve uygulamalıyız.

Gelelim diğer zamanımıza, sabrın zamanı! 
Tahammülsüzlüğün arttığı; gururun, kibrin arttığı şu 
zamanda nasıl da zorlanıyoruz. Aslında bu eczaneden 
yanlış ilaç almak gibi yani çözümü bulmak yerine 
daha da batırmak. Hakiki bir müslüman sabrın 
kuvvetini bilmeli, yaşamalı ve yaşatmalıdır. Sabır, 
enaniyeti bir daha geri getirmemek üzere söküp atar. 
Kalbin mutmain olmasına sebep olur. Şunu diyebiliriz 
ki sabrın kuvvetini, düsturunu güçlendirip sunma 
vakti bence de geldi.

Peki ya şefkat? Belki de ruhumuzu harekete 
geçirecek, vicdanın sesini hatırlatacak olan şefkattir 
ne dersiniz? İnsan kavramını şefkat olmadan 
adlandırmak ümmete bir zulüm olabilir. Nasıl ki elma 
çekirdeksiz olmaz, insan da şefkatsiz olmaz. Şefkat 
bütüne seslenir sevgiyi mutluluğu arttırır. İşin sırrını 
bilmemek uygulamayı engeller, bu yüzden de şefkatin 
sırrını bilmek sırrı çözüp davranışa aktarır.

Bütün bunlara değinirken eksik olan tek nokta 
var ki hasret kaldığımız, bizlere maziyi hatırlatan 
bir kelime: sulh! zaten çoktan zamanı gelmişti. 
Ne zamana kadar daha içimize hapsedeceğiz? 
küslüğümüzü, kırgınlıklarımızı, kinlerimizi ne 
zamana kadar sürdüreceğiz?  Artık silkelenip 
kendimize gelme zamanı; aldanmama, aldatmama 
zamanı; yardımlaşma zamanı. Eğer bu zamanları 
geri getiremezsek maziye olan hayranlığımız olanca 
hızıyla devam edecektir.  

Yazı: Havva KarDaŞ
giresun Üniversitesi

İslami İlimler Fakültesi
YDv Giresun Gençlik Kolları

Fotoğraf: Tuğçe KöKSaL
Üsküdar Üniversitesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik
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üç Harf

Ruhumun izbe yerleri sessizliğe fenomen olmuş, 
kendi ekseninde cirit atıyor. Gözlerim güneşe göz 
kırpar gibi belirsiz bir halle doluyor. Kirpiklerimin 

uçları yaş buğday kokuyor. Ellerim yılların verdiği emekle 
bir güne daha el sallıyor. Ayaklarımın her biri kaldırım 
taşlarına takılıyor birer geçmiş tılsımıyla. Kalbim, albenili 
gökkuşağına şahit oluyor ve masum bir çocuk beliriyor, 
elmacıklarımın kuytusunda. Lisan-ı halim üç sesli bir 
tutanağa pelesenk olmuş, dertlerimin üstünü gece misali 
örtüyor. Beynim tiz tiz atıyor, acının fragmanında. Ardından 
gelen sükûnetim her kıyamımı olgunlaştırıyor. 

Dünyanın bu çetrefilli muammasına güç yetiremeyen 
kalbim, artık gökyüzüne takılı kalıyor. Kuş misali hayallerim 
yüreğime süzülüyor. Algılarımın kadrajına bir kere daha 
ölümü sığdıramıyorum. Midem yerine artık vicdanım 
bulanıyor. Anlamsızlaşan kelime hazinemde Allah’tan 
başkası tarafından alınamayan canın manası telaffuz 
bulmuyor. Tüm emellerim gri kesiliyor. Gözlerimle gönlüm 
arasında uzanan acı şeritler bir kez daha beni o üç harfli 
tutanağa sarılmaya sevk ediyor. Bütün dünyaya pis bir 
şekilde yayılan ırkçılık, kardeşlik duygularımın direklerini 
sızlatıyor. 

Topraktan yaratılan bir insan, karşısındaki eşitini aşağı 
görüyor. Oysa Allah buyuruyor ki: “Ey insanlar! Biz sizi 
bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp sahip 
çıkmanız için milletlere, sülalelere ayırdık. Şunu unutmayın 
ki Allah’ın nazarında en üstün olanınız takvada en ileri 
olandır. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, her şeyden hakkıyla 
haberdardır.”(Hucurat/13). Kalbimin iman sahaları onun 
dehlizinde ürperiyor. Üstünlüğün Yaradan’a kul olmakta 
cevap bulduğu bir imanda, ölümler soru işaretleriyle 
beynimize kazınıyor. Cenin vasfındaki canlının nefes 
alamadan tekrar berzah âlemine intikal etmesi, merhamet 
duygularımı harekete geçiriyor. 

Çok fazla dünya kokuyor şimdi vicdanlar. Özünü kaybedip 
ölümü unutuyor tüm haksızlıklar. Onunla hemhal olmayan 
her hak ve emir; sonunda bir sonbahar akşamı gibi 
soluyor, bitiyor. Öyleyse ellerimize ve imanımıza düşen, 
dillere pelesenk olmuş o üç harfli; dua... Başımı yastığa 
koyduğumda şöyle bir soru kalbime dokunuyor; bir çocuğun 
elinden alınan toz pembe hayalleri kim tekrar geri verebilir? 
Ahirette helal edecekler mi o masum çocuklar oyun 
haklarını? Gündüzleri gece olan mazlumların iki cihan 
mekânları da cennet kokuyor. Daha sıkıca sarılıyorum, 
babamızın ve annemizin bir olduğu din kardeşlerime. İki 
duygu paradigmasını yaşıyor dünya, bir tarafta yas diğer 
tarafta huzur. Bu çelişkiye suskun kalamayan dilim ve 
eylemlerim, her gün güneşle birlikte yeniden doğuyor. 
Kimi zaman iki çift akan mürekkebim, kimi zaman iki 
kelamımla sekinet buluyor. İmtihan yükünü taşıyan ‘sabır’ 
isimli semerim, boynuma asılı ve şu sözler kulaklarıma 
işleniyor; “Huzurumuzun infakı, zulme suskun kalmamaktır.”. 

Bilirim ki Allah salih kullarını imtihana tabi tutacaktır. 
Her güne, ümmet olma imtihanıyla dertlenenlere; ilik ilik 
sabır yolları açmak umuduyla gözlerimi yumuyorum. 
Yönelişlerimin ve yollarımın merhamet kavşağında, 
kesişmesi nidasıyla bir selaya daha yerini bırakıyor insanlık.

Yazı: Zeynep TOPUZ
Atatürk Üniversitesi

çocuk Gelişimi

Fotoğraf: Meva COŞKUn
Üsküdar Üniversitesi

Psikoloji
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Bangladeş tropikal iklim seven turistlerin 
vazgeçilmez duraklarından birisidir. Biraz 
doğa ile iç içe olmak için gidilebilecek 

ideal bir ülkedir. Bir bakıma Muson 
yağmurlarının ardında bıraktığı cennet de 
denilebilir. Yüzyıllardır geleneklerini korumayı 
başarmış halkıyla Bangladeş, sizi bekliyor.

Bangladeş, uzun yıllar İslamiyet kültürü 
içerisinde bulunan bir ülkedir. Bu yüzden 
ülke kültürünün çoğunda İslamî etkiler söz 
konusudur. Örneğin yerel halk, bir erkeğin bir 
kadının elini sıkmasını hoş görmemektedir.  
Bunun yanı sıra ülkede kadınların ekonomiye 
katılımı konusunda son zamanlarda önemli 
adımlar atılmıştır. Hoşgörü yine İslamiyet etkisi 
etrafında şekillenmiştir. Misafirperver halkı 
daima size yardım etmeye hazırdır. Gece hayatı 
ise renklidir ve eğlenceli geçmektedir. Yurt 
dışından gelen turistler için özel tasarlanmış 
turistik mekânlar mevcuttur. Bunlar içerisinde 
en popüler olan mekân Heritage’dir. 

Bangladeş, doğal cennet denebilecek yerleri 
ile ünlüdür. Ülkeye gittiğinizde plajlarla ve 
ormanlarla tanışacaksınız. Nitekim, dünyanın 

Yazı: Tarifa KaniZ 
Marmara üniversitesi Doktora öğrencisi

GüZeL üLKeM
BanGLaDeŞ

•ülke Tanıtımı•
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en uzun plajı olan Cox Bazar, bu ülkenin sınırları 
içerisindedir. Mymengsingh şehri kültürel yapısı ile 
dikkat çekiyor. Bu yerlerin dışında pirinç, mango, 
ipek ve çayın üretildiği kentler görülmeye değer. 
Bangladeş Ulusal Müzesi ve Kurtuluş Savaşı Müzesi 
gibi müzeler ziyaretçilere kapılarını açtı. Ülke festival 
açısından da çok zengin ve eğlenceli. İnsanların 
inancına göre şekillendirilen pek çok festival var. Bu 
festivallerin en göze çarpanı Bengalce takvimin ilk 
günü olan Noboborsho’dur.

Bengal mutfağını anlamak için ülke üzerindeki 
hâkim kültürlere ve coğrafyaya bakmamız yeterli 
olacaktır. Çoğu Asya ülkesinde olduğu gibi 
Bangladeş Mutfağı’nda da pirinç önemli bir yere 
sahiptir. Ülkede pek çok sayıda bulunan nehirler 
aynı zamanda Bangladeş halkının balığı yaygın bir 
şekilde tüketebilmesini sağlamıştır. Hilsa ülkedeki 
en çok tüketilen balık türlerinden birisidir. Çeşitli 
sos ve baharatlarla lezzetlendirilmiş balık yemeği 
bölgeye gidenlere tavsiye edilmektedir.  Muson 
iklimine sahip olan ülkede meyve ve sebze tüketimi 
de oldukça yaygındır. Alkol ise ülkede hâkim olan 
din sebebiyle pek yaygın değildir.

Düğünleri kim sevmez ki. Hele bir de yemek 
yemeye bayılıyorsanız bir Bangladeş düğününü 
kaçırmak istemezsiniz. Bengallilerin yemeğe 
olan düşkünlüklerini göz önüne alırsak, düğün 
kutlamaları için ekstra yol gitmeleri pek de şaşırtıcı 
değil. Düğün kültüründeki değişikliklerle birlikte 
Bangladeş düğün yemekleri de değişti. Daha önce, 
paula, tavuk kızartması, baharatlı koyun rezalası 
(köri), kızarmış sığır eti, tikia (kuzu etli mantı), 
domates ve salatalıklı salata, borhani, jorda veya 
pirinç pudingi gibi basit yemekler servis edilirdi. 
Şimdi ise, Mughal mutfağı gibi daha zahmetli 
ve pahalı yemekler oldukça revaçta. (Örneğin: 
biryani). Bangladeş’te düğün mevsimi, genellikle 
havanın daha serin olduğu Aralık ile Ocak ayları 
arasıdır. Tipik bir düğün menüsü, pulau, biryani, 
tavuk kızartması, korma, kebap, rezala ve borhani 
gibi yiyeceklerden oluşur. Tatlı menüsünde ise 
tatlandırılmış yoğurtlar, payesh, jorda ve çeşitli 
tatlı etler vardır. Damat düğüne geldiğinde, 
şerbet ve tatlılarla karşılanır. Damat için özel 
bir düzenleme bile var. zengin aileler için kural; 
kendisine ve çevresine bütün bir kuzu kızartması 
sunmak. Bangladeş düğünlerinde servis edilen 
tabaklar değişmeye başlamış olsa da, bir şey hiç 
değişmeyecek; lezzetli olmaları.

Lezzetli yemeklerin tadına bakmak istiyorsanız, 
gerçek doğal güzelliği görmek istiyorsanız, Kendine 
sürpriz yapmak istiyorsanız, gerçek bir tatil yapmak 
istiyorsanız - Bangladeş’e gelin. Bangladeş’ten 
heyecan verici bir deneyim ile ülkenize döneceksiniz. 
Her zaman bekleriz.

MeMLeKeT 
öZLeMİ

Bozkır kızıyım ben
Üzerimde çeşit çeşit çiçek kokusu

Gözümde mor yaz sümbülleri
Gidiyorum evime

Bozkır kızıyım ben
Dağlar kadar güçlü omuzlarım
Ekinim gibi sarı sırma saçlarım

Gidiyorum evime
Bozkır kızıyım ben

Toprağım kadar bereketli
İnsanlarım kadar kuvvetli

Gidiyorum evime
Bozkır kızıyım ben

Gidiyorum şimdi evime
Gönlümde memleket hasreti

Buram buram tüten kokusu ile ...

Yazı: rahime nur erLer
giresun Üniversitesi

İngiliz Dili ve edebiyatı

Fotoğraf: eyşan özecik
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Hanzala’m

Şiir: neslihan ariKan
Gazi üniversitesi

Fen Fakültesi
Kimya Bölümü

Bizlere küseli yıllar oldu, değil mi?
Bu ızdıraba dayanamadığından mı bakmayışın,
Yoksa peygamber emanetine sahip çıkamayışımızdan 
mı kızgınlığın?
Hanzala’m!
Sakın arkana dönme.
Aksâ ‘ya kilit vuruyorlar,
Bebeklere hala kıyıyorlar,
Hâlâ yemek yemek için ölmek isteyen çocuklar var.
Fırsatları olsa Kubbetüs Sahra’nın özgür bekçi 
kuşlarını dahi hapsedecekler.
Sen arkanı bize döndüğünden beri; aynı gaflet, aynı 
acı, 
Her gün daha da kanayan bir hüzün ve insafsız  işgal 
var.
Hanzala’m!
Sen istediği olmayınca arkasını dönen çocuklara 
özendin değil mi?
Onlar gibi birazdan istediğini vereceklerini sandın.
Ama gelip de kimse “Kudüs artık özgür, yüzünü dön!” 
deyip avutmadı seni.
Bu avutmayı yapacak yüzümüz yok ki Hanzala’m.
Kudüs hala kanayan bir yara.
Dönme arkana Hanzala’m!
Hâlâ Mescidi Aksa’nın kapısından sebepsiz yere geri 
çevrilen gözü yaşlı kadınlar var
Hâlâ evine ekmek götüremediği için gizli gizli ağlayan 
babalar var
Hâlâ annesinin kokusuna doyamadan cennete uçan 
bebekler var
Bizler mi Hanzala’m?
Bizler; selâsı okunmaya dahi layık olmayan ölüleriz.
Dışarıda tekbirleri  haykıran bir Evlad-ı Osmanlı  ,
İçerisinde namazından aciz riyakarlarız.
Dönme arkana Hanzala’m!
Ümmeti Muhammed olmayı unuttuğumuz
Her gün için dönme arkana Hanzala’m!



21gncdny

SöZDe OKUYOrLar

Türkiye’de kitap, gazete veya dergi okuyanların 
oranını hiç merak ettiniz mi? Ya da siz bu konu 
hakkında kendinizi hiç sorguladınız mı? Hele 

hele üniversiteliler. Böbürlenerek yükseköğrenim 
okuduklarını anlatıp tek kitap bile okumayanlar. 
Siz okumaya ne kadar meyillisiniz? Artık gerçek 
anlamda öz eleştiride bulunup bu gidişata bir dur 
demenin vakti gelmedi mi? 

Ya siz! Anneler, babalar; işverenler, emekçiler, 
esnaflar; vaktinin olmadığını, gözlerinin görmediğini 
bahane edip okumayanlar. Sizden sonraki nesillere 
böyle mi örnek olacaksınız? Okumanın sizden 
geçtiğini söyleyerek, okumanın sadece okullar da 
uygulandığını mı düşünüyorsunuz?  Sizler böyle 
devam ettiğiniz sürece okuma istatistikleri ve 
sıralamalarında ülke olarak acınacak durumda 
olmaya devam edeceğiz. Gelin acı gerçekleri görelim:

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü 
‘nün  (UNESCO) verilerine göre Türkiye kitap okuma 
oranında dünyada 86. sırada. Yoksul Afrika ülkeleriyle 
aynı kategoridedir. Dünya’da kitap için kişi başına 
harcanan para ortalama 1,3 dolar iken, Türkiye de ise 
0.25 (çeyrek) dolar.  

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUıK) yaptığı 
araştırmaya göre ise; Türkiye’de günde 6 saat 
televizyona, 3 saat internette zaman ayıran vatandaş, 

kitap okumaya sadece 1 dakika ayırıyor. Kitap 
okumak Türkiyelilerin ihtiyaç listesinden 235. sırada 
yer alıyor.  

Türkiye’de ve Dünya’da Vatandaşlık Raporu’ na göre 
Türkiye vatandaşlarının %20’si her gün, %16 hafta 
da 3-4 kere gazete okurken %61’i her gün, %17 siyse 
hafta da 3-4 kez televizyon da siyasi haber izliyor.  

Türkiye sadece kitap ve gazete değil dergi okuru 
sayısı bakımından da dünyanın en geri ülkelerinden 
biri. Avrupa Birliği’nde dergi okuma oranı %35 e 
ulaşıyor. Yani her üç kişiden biri, herhangi bir dergi 
okuyor. Türkiye de ise bu oran binde iki. Yani her bin 
kişiden sadece ikisi herhangi bir alanda yayınlanmış 
haftalık ya da aylık dergi okuyor.  

    Kitaptan, gazeteden, dergiden korkulduğu, bunların 
‘düşman’ ya da ‘kötülük saçını unsurlar’ gibi görüldüğü 
günler çok geride kalmıştır. O zaman genç kuşaklara, 
daha ilk eğitim günlerinden başlayarak kitabı, 
gazeteyi, dergiyi sevdirmek herkesin sorumluluğudur.

Yazı: Harun BaZnaBaZ
iğdır üniversitesi

Fen edebiyat Fakültesi
edebiyat Bölümü
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Kavramlar; ruhumuzun ve beynimizin anlam 
haritasıdır. ‘Savaş’ kavramı da tarihin anlam 
haritasıdır. Kimi zaman hak bir mücadele için 

kimi zaman da zulmü getirmek için  savaş verilmiştir. 
Birinin amacı yüksek ideallerle medeniyet kurmak, 
diğerinin amacı ise yıkıp yerle bir etmektir. Alparslan’ın 
bu topraklara getirdiği medeniyet tohumu Fatih’te ve 
Yavuz’da yeşermiştir. Yine bu tohumla yüzyıllarca 
yedi kıtada hüküm süren ilim ve sevginin eseri bir 
medeniyet kurulmuştur. Anadolu’dan yayılan İslam’ın 
nizamıyla aleme adalet getirilmiştir. 

Nizamın mihenk taşı bozulunca tohumlar meyve 
vermez oldu. Nizam şaşınca zulüm peyda oldu. 
Nizamı getirmedikçe savaş; evlere, sokaklara taştı. 
Cephede yapılan namuslu savaşlar bitti, kadınların 
ve çocukların öldüğü savaşlar başladı. Sanayinin 
çocuğu teknoloji, en büyük silah haline geldi. Bir 
zamanlar barışın ve huzurun getirildiği topraklar, 
yine onların gelmesiyle kan kusar oldu. zulüm bütün 
alemi sardı. Teknoloji sadece bombaları, tüfekleri 
geliştirmedi. Fotoğraf makineleri de gelişip savaşın 
içine girdi. Biri öldürdü, diğeri fotoğraf çekti. 

Modern dünyadan mağlup coğrafyaya gönderilen 
elçi, ‘savaş fotoğrafçısı’ oldu. Evlerinde, rahat 
koltuklarında oturanların vicdanını sarsmak 
maksadıyla; kendi rahat koltuklarını bırakıp savaşı 
duyurmak için yola çıktılar. Kelimelerin anlamını 
kaybettiği bu çağda, çektikleri her fotoğraf bir 
feryadın yerini aldı. Yüzlerce hatta binlerce insan öldü 
denilince uyanmayan insanlık, bir bebeğin kıyıya 
vuran bedeniyle sarsılmıştır; ancak diğer bütün ölen 
çocukları unuttuğumuz gibi bunu da çabuk unuttuk. 
Yine futbol maçları, magazinler, günlük siyaset 
kavgaları gündemimizden düşmedi. Bize gösterilen 
parlak dünyanın ışıltısından belki de gerçekleri 

göremiyor, görmek dahi istemiyorduk. 

Çanakkale semalarında dolaşan uçakların altında, 
bir Alman tankının arkasında, Vietnam’da patlayan 
mayının yanında, Mostar’da bombalanan köprünün 
karşısında, Filistin’de fotoğrafçılar bir eylemin içinde 
oldular. Beyrut, Afganistan, Mısır, Kore... Savaş geniş 
bir alanda çok acımasızdı. Tarih kanıt istedi ve onlar 
en iyi kanıtı deklanşöre basarak oluşturdular. 

Bir çocuğun vurulduğu anı görünce kurtarmak yerine, 
fotoğrafını çekip tüm insanlığa duyurmaya çalışmak 
çoğu zaman yaptıkları şeydi. Amaçları bir çocuğu 
değil, oradaki tüm çocukları kurtarmaktı. Herkesin 
yapacağı iş değildir. Parayla ölçülemeyen bir 
meslektir. Bir savaş fotoğrafçısının  hatıra defterinde 
şunlar yazılıdır: “Beyrut’ta eylemden hemen önce üç 
tane çocuğun fotoğrafını çektim. Kafalarında Arapça 
yazılı bandanaları vardı. Mail adreslerini verdiler 
fotoğraflarını atmam için. Kim bilir mail adresini 
alıp atmadığım kaçıncı fotoğraf olacak. O eylemden 
neredeyse kimse sağ çıkmadı.”

Fotoğraflarda görülenler, gerçeğin yalnızca 
bir kısmıdır. Hele ki yayımlanması yasaklanan 
fotoğrafları hesaba katarsak gerçeğin büyük bir kısmı 
gösterilmiyor ama onlar o insanlarla birlikte savaşı 
yaşıyorlar. Bazıları ölüyor bazıları ise öldürülüyor. 
Ülkelerine dönen bu insanların ruh sağlıklarının 
yerinde olmadığı söyleniyor. Bu meslek onlardan 
hayatlarını, sağlıklarını alıyor. İnternette bu işin 
maaş ve imkanlarına ilişkin bilgiler bulunabiliyor 
ama yaşamadan kimse bu mesleği anlamdıramaz. 
O yüzden  bu işi yapmaya karar vermeden önce, 
insanlığın üç maymunu oynadığı bir devirde 
olduğumuzu ve çağımızın adının ‘Modern Çağ’ 
olduğunu hatırlatmak gerek. 

MODErn DÜnYADAn 
MaĞLUP COĞraFYaYa 
GönDerİLen eLçİ: 
SavaŞ FOTOĞraFçiSi

Yazı: Meleknur YiLDiriM
Marmara üniversitesi
İlahiyat Fakültesi  
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Yazı: ayşenur DeMİrören
ankara Yıldırım Beyazıt üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

aLMan naZİ 
KaMPLarini 
araTMaYan 

çİn naZİ 
KaMPLari

Ayşenur Ören sordu, Doğu Türkistanlı dört genç 
cevapladı.
 
Doğu Türkistan hakkında genel bir bilgi verebilir mis-
iniz?

Doğu Türkistan Çin’in yasasına göre özerk bir bölge. 
Kimilerine göre nüfusumuz 35 milyon olsa bile, Uygur 
araştırmacılarına göre 20 milyon Uygur,5 milyon Özbek, 
Kırgız ve Kazak başta olmak üzere Türk topluluklarıyla 
birlikte 25 milyon civarında olduğu bilinmektedir. 
Çin’in  enerji ihtiyacının %45’ini karşıladığı maden 
yatakları bizim ülkemizde ve 147 çeşit maden 
ülkemizden çıkarılıyor. Ayrıca halk tarım ve ticaretle 
daha çok uğraşıyor. 
 
Peki eğitim konusunda Doğu Türkistan ne durumda?

Eğitime gelecek olursak; eskiden Uygurca liseye kadar 
konuşulan bir dil iken artık Çince zorunlu dildir. 6 yıl 
ilkokul, 3 yıl ortaokul ve 3 yıl da lise olmak üzere 12 
yıllık bir eğitim söz konusu. Liseyi bitirenler genelde 
Çin’in iç bölgelerine (eğitim için)  gidiyorlar. Doğu 
Türkistan’daki üniversiteler de zaten Çin baskısı 
altında eğitim veriyor. 
 
Peki siz veya ailenizden biri daha önce hiç oy kullandı 
mı?

Seçimler göstermelik oluyor. Çok partili gibi görünse 
bile tek partili bir sistem var. Kimse oy kullanmaz. Çin 
kimi isterse o cumhurbaşkanı olur.
 
Peki sizler ne zaman Türkiye’ye geldiniz? Pasaport al-
manız kolay mıydı? Ülkeden çıkmak kolay mı?

•röportaj•
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Esmer olan: Ben 2016 Kasım’da Türkiye’ye geldim. 
2016’da herkese pasaportlar verdiler… Biz bir 
bit yeniği var bu işte diyorduk ama sebebini 
anlayamamıştık. Hayatımız özellikle 2014-2016 arası 
çok serbestti. Hatta okumak için ülkeden çıkanların 
çoğu 2016’da pasaport alabilmiştir. zengin olanlar 
hicret etti, çıkabilenler o zaman okumak için gittiler. 
2016’da pasaport alanlar 2017’de asla çıkamadılar.
 
Uzun olan: Bende 2016’da gelmiştim.  Ailemle 
alak(konuşma) yapıyordum. Ailem beni arayıp geri 
dön, her gün evimize polisler geliyor diyordu… Ben 
korktuğum için geri dönmedim… Biliyordum beni 
de hapse atacaklardı. Ailemle birkaç ay boyunca 
görüşebildim. Her seferinde polisler seni soruyor, 
her gün bizi sorguya alıyorlar diyorlardı. En son alak 
yaptığımda babamı kampa götürmüşler. Ablam 
bana bir daha bizi arama kendine iyi bak babamı 
götürdüler biz de iyi değiliz dedi. İki yıldır aileme 
ulaşamıyorum. Hiç görüşemedik.
 
Nasıl yani aileni arayamıyor musun?

Hayır tabi ki… Çin’de kullanılan sadece 2-3 site var 
(wecheat) ve Çinliler bu ağları özellikle takip ediyorlar. 
Biz aradığımızda kırmızı alarm veriyorlar. Şu saatte 
şu ülkeden bu ev arandı diye bildiriyorlar. Biz de 
onların başına bir şey gelmesin diye arayamıyoruz. 
Babama ve aileme ne oldu hiç bilmiyorum.
 
Sizin aradığınızı farketseler ailenize nasıl zarar ver-
ebilirler?

2014’den önce yani çocukluğumuzda biz ‘KAMP’ diye 
bir şey hiç duymadık. En fazla sorguya çekmek için 
karakola götürüyorlardı. Para verip nüfuzlu birilerini  
bulup sorgudan ailemizi kurtarabiliyoduk. Lakin, 
2017’den sonra artık kamplara götürüp işkence 
ediyorlar. Artık o kadar sertler ki hiçbir şey fayda 
etmiyor.
 
Bu kampların yerlerini biliyor musunuz? Kampların 
durumu nedir? Neler biliyorsunuz?  Kamplarda 
hangi yaş bandında insanlar var?

Beyaz tenli olan: Gizli kamplar var. Çünkü o kadar 
insanı görülen kamplara koyamazlar yani sığmaz ve 
bizler kampları 2017’den önce hiç bilmiyorduk. İnanır 

mısın, 13 yaşından 75 yaşına kadar kız, erkek herkesi 
kamplara alıyorlar. 
 
Peki kamplara alınma sebepleri neler?
 
Erkek olan: 26 tane sebep var kampa alınmak için;
1.Yurt dışında çocukları eğitim görenlerin ailesi.
2.Yurt dışında akrabaları olanların ailesi.
3. Hac ve umreye gidenler.
4. Türkiye’ye seyahat veya ticaret maksadıyla da olsa 
gelmiş olanlar.
5. “İkiyüzlü” unsurlar ve aileleri.
6. Namaz ve niyazında olan inançlı insanlar.
7. İfade ve tavırlarında millî değerleri belli eden 
(milliyetçi görünen) kişi ve aileler.
8.Türk bayrağı, Türk dizileri, Türk kültürü ve Türk 
siyasi şahsiyetlere özenen, evlerinde giysilerinde 
onları taşıyan kimseler.
9.Yurt dışından telefon kabul eden kimseler.
10.Evlerinde dinî kitapları bulunduran kişiler.
11.Türkiye başta olmak üzere 26 ülkeye ziyaret 
edenler...
 
Çin’de ve Doğu Türkistan’da ajanlar var mı? Neden 
size bunları yapıyorlar?

Türküz, müslümanız ve ülkemiz maden zengini…
Esmer olan: Her ülkede Çinli ajanlar var. Bizlere 
buralarda şantajlar yapıp ailemizle tehdit ediyorlar.
 
Hadi Türklüğünüzü değiştiremezsiniz ama dininizi 
değiştirseniz sizi bırakacaklar mı?
    Tabi ki, zaten kamplara insanları bu yüzden 
alıyorlar. Lideriniz ve tanrınız Çin Başkanı diye baskı 
yapıyorlar. Her yere onun resmini asmamızı ve ona 
tapmamızı istiyorlar.
 
En son ne zaman ülkenize gittiniz?

Uzun boylu olan; 2016’da gittim,en başından beri 
başörtüsü zaten yasaktı. Ezanlar Arapça değildi. 
Kadınların camiye gitmesi yasaktı. Ama kamplar 
yoktu… Ben bir yerde çalışmaya başlamıştım. Beni 
işyerimden polisler aldı ve gümrüğe getirdiler, zaten 
bir haftadır evime gelip beni arıyorlardı. Sorguya 
çektiler. Bir gün orada kaldım. Ablamın arkadaşı beni 
oradan kurtardı. O zamanlar para ve torpille işimizi 
halledebiliyorduk.
 
Sorguda ne soruyorlar?

Namaz kılıyor musun? Başını neden ve ne zaman 
kapattın? Evde hangi kitapları okuyorsun?
 
Peki kamplar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ned-
en kampların fotoğrafları hiçbir yerde yok?

Esmer olan: Abim 2 yıl  kamptaydı. Duyduğuma göre 
çıkmış.  Çıkanlar akıl hastası olmasa bile kampta 
açlıktan ve zulümden hastalanıp birkaç ay sonra 
ölüyor. Kamplar ise bir koğuşta 70 kişilik ve üst üste 
yaşıyorlar, bak bu şekilde hepsi oturuyorlar (çömelmiş 
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vaziyet). Duvarlarda Çin Başkanı’nın fotoğrafı var ve 
ona tapmalarını istiyorlar. 
 
Uzun boylu olan: Kadınlara hayız olmamaları için 
ilaçlar veriyorlar, tecavüz ediyorlar. Kamplardan 
çıkan kadınlar Çinliler’den hamile olarak çıkıyorlar. 
Amaç soyumuzu kurutmak. Tecavüz bebekleri 
doğuyor. Fotoğrafı o ortamda nasıl çekebilirler ki?
 
Peki pasaport süreniz bittiğinde ne olacak?

Tabi ki bizim sürelerimiz az kaldı, hatta süresi biten 
arkadaşlarımız da çok fazla. Ben her gece korkuyla 
uyanıyorum. Rüyamda kendimi ülkeme dönüp 
kamplara düşmüş olarak görüyorum, (herkesin gözü 
dolu), hepimizin içi korku dolu.
 
Sizce uluslararası arenada ABD,  ÇİN’e karşı neden 
sizi savunuyor?
 
Biz bir kozuz, ABD demokrasi için bizi korumak 
istiyormuş güya ama asıl amacı Çin’in büyümesini 
engellemek tabi ki.
 
Sen az konuştun, sen ne zaman ülkene gittin?

Beyaz tenli olan: 2011’de pasaportumuzu almıştık 
biz. zaten babam tüccardı. Pek çok yere gittik ama 
sevmedik en son Türkiye’ye geldik. Biz sık sık gidip 
gelebiliyorduk memleketimize. En son gittiğimizde 
bazı binalar yapılıyordu. Biz o binaları karakol 
sanmıştık. Meğerse işte kamplar o binalarmış. En son 
babam tek başına 2017’de iş için Doğu Türkistan’a 
gitti ve bir daha gelmedi. Hiç haber alamadık. Annem 
ve ben buradayız ama babamı çok merak ediyoruz.
 
Peki sizin başta Türkiye’den sonra tüm dünyadan 
beklentileriniz nedir?

Erkek olan: Türkiye ,meşhur hadis alimi İmam-ı 
Buhari’nin, Hadis alimi Tirmizi’nin, Tıp alimi İbni 
Sina’nın, matematik ve astronomi alimi Farabi’nin, 
Cebir alimi Harezmi’nin yaşadığı toprakları yalnız 
bırakmamalı. Çin için Türkiye büyük bir pazar, 
Türkiye’den vazgeçemezler. Hali hazırda TC ve ÇKP 
arasında ekonomiden iletişime kadar bir çok alanda 
antlaşmalar var, şuan kazanan sadece Çin, onun için 
Türkiye’nin de bu konuda baskı yapması elzemdir. 
Türkiye yeni İpek Yolu projesinde önemli role sahiptir. 
Onun için elindeki kozları çok iyi kullanmalı. 
 
Başka paylaşmak istediğiniz bir husus var mı?

Erkek olan: Bir de kimsenin inanmadığı bir olayı 
aktarayım: Kaşgarlı Mahmut’un mezar-ı şerifi’nin 
olduğu Tokuzak ilçesinde bir sistem var, orada sakin 
sokaklarda 24 saat mobil ambulanslar bekliyor,  her 
birinde yapay zekaya sahip gözetim kameraları 
var, ellerinde de hamile ablalarımızın listesi var, 
%99 yüz eşleştirmesi yapabilen kameralarla tespit 
ediyorlar ve yoldan geçen ablalar,  ellerindeki listeyle 
ve sistemin tanımasıyla eşleşirlerse,   hemen havaya 

onları bayıltacak bir gaz bırakıyorlar, ardından 
ambulansta küçük bir operasyon yapıp, hamile 
ablamızın karnındaki bebeği alıyorlar ve Çin’in 
iç bölgelerindeki restoranlara para karşılığında 
gönderiyorlar.Restoranlarda o bebeklerimizle bebek 
çorbası yapıyorlar...  Yani inanması zor bir şey ama 
bu bir hakikat... Onun için başta Türkiye olmak 
üzere bütün Müslümanları ve insanları vicdan 
mahkemesine havale ediyoruz.... 
 
O kadar şaşırdım ki, gerçek olduğuna inanamıyorum.
Nasıl yani Uygurlar olarak  soyunuzu tüketmek için 
mi bunu yapıyorlar?

Evet. Yapay zekaya sahip sistemlerle bunu yapıyorlar. 
Hatta Çinlilerle Uygur kızlarını zorla evlendiriyorlar. 
Amaç Çinli bebekler olsun. Çin ve Doğu Türkistan 
kardeş olsun istiyorlarmış ama bu ekran görüntüsü… 
Hatta kamplara özellikle anne ve baba olan  Uygurları 
alıyorlar ve çocukları sokakta kalıyor. Sokakta kalan 
çocukları çocuk kamplarına alıyorlar ve onlara kendi 
kültürlerini öğretiyorlar. Kamplardan anne ve babaları 
çıksa bile çocuklarını asla tanıyamayacaklar. Çinliler 
tamamen bizleri asimile etmeye çalışıyorlar.
 
Orada bildiğiniz bir direniş için örgütlenme var mı ?

 En çok sorulan soru bu… Kim örgütlensin Ayşenur, 
anlamıyor musun? Bir kişi bile kalmadı herkes 
kamplarda ve her yerde yapay zekalarla bizleri 
gözetliyorlar. Mesela en basitinden ablamın evi 
ile annemin evi hemen yan yana olmasına rağmen 
ablam annemin evine bile gidemiyor. Kaldı ki insanlar 
toplanıp direnebilsinler.
 
Sizi buradan tutup kamplara götüremezler değil mi?

Hiç belli olmaz. Hepimizin içinde bu korku hep var. 
Ama tek güveneceğimiz yer Türkiye. Biz Albeni ve 
Ülker’le büyüdük. Biz o çikolataları Türkiye’den gelmiş 
diye azar azar yerdik. Buraya ayrı bir sevgimiz var 
ama rüyalarımıza bazen söz geçiremiyoruz. 
  
Benimle röportaj yapan bu yürekli 4 arkadaşıma 
teşekkür ediyorum. Onların bize olan güvenlerinden 
dolayı  isimlerini kullanmak istemedik.
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Ülke olarak, millet olarak son iki yüz yıldır 
üretmeyi bıraktık. Ağır bir ifade oldu derseniz,
yavaşlattık diye de yumuşatabilirsiniz ama 

karşımızda yer alan Avrupa durmuyor, üretiyor, her 
şeyi ile üretiyor. Bugün çocuklarımızın izlediği çizgi 
filmlerden dizilere, sinemadan müziğe, teknolojiden
sanayiye kadar her alanda Batı dünyası bir şeyler 
üretiyor. Ürettiği için de zirvede yer alıyor. Alt sıraları 
kontrol altına alıyor. 

Yeniden bıraktığımız bu üretimi hayata geçirmek, 
her alanda yeniden üretime başlamak, kaybettiğimiz 
liderliği yeniden ele almamız şarttır. Yıllar önce nasıl 
yaptıysak, kısıtlı imkanlarla nasıl zor işlere imza 
attıysak yeniden üretebilir, gelişebilir, olmaz denileni 
olur hale getirebiliriz. Tıpkı Devrim arabalarını 
ürettiğimiz gibi, Vecihi K-Vı’yı ürettiğimiz gibi, 
hayalet uçakları ürettiğimiz gibi. Evet, hayalet uçak!

Bugün yerli otomobil yapıp yapamayacağımız 
tartışıla dursun, 1930’dan 1950’ye kadar uçak 
üretiyorduk. Hem de on beş farklı modelde. Hatta 
bu uçakları Danimarka ve Hollanda gibi ülkelere 
de ihraç ediyorduk. Çiziyorduk, üretiyorduk ve 
satıyorduk! Yıl 1948’e geldiğinde ise fabrikalarımız 
“uçan kanat” yapmıştı bile. Yani, Körfez Savaşı 
sırasında ortaya çıktığında hepimizi hayran 
bırakan ABD yapımı “Hayalet Uçak”. İlk hayalet 
uçak projesini Türk mühendisler 1948’de çizmiş, 
“uçan kanatlar” Etimesgut’ta denenip uçurulmuştu. 
Fotoğrafları incelendiğinde, aralarında hiçbir 
fark olmadığı o kadar net ki! 1940’larda planlayıp 
ürettiğimiz uçakları, Amerika otuz üç yıl geçtikten 

sonra 1981&#39;de hayata geçirebilmişti! Sonra 
ne mi oldu? Marshall Planı devreye sokuldu.; “Siz 
neden uçak üretmekle uğraşıyorsunuz?” dediler. 
“Gerek yok. Bırakın bu işleri. Biz üretir, size yardım 
olarak veririz.” dediler. Biz fabrikaların kapısına 
kilit vurduk. Onlar da gönderdiler hurdaları, sattılar 
yedek parçalarını.

Frenlediler, durdurdular, sömürdüler! O günden bu 
yana da bize üretmeyi unutturdular. Bağımlı hale 
getirdiler ama artık bu gafletten uyanmaya başladık, 
sıkıntıları fark ettik ve üretmenin önemini kavradık. 
Yeniden üretmeye, yeniden ufuklar açmaya, yeni 
ideallere, yeni hedeflere doğru adım atmaya ant 
içtik ama nasıl? Doğru yerden başlayarak elbette. 
Üretime başlamak ama doğru yerden.

Kendi medeniyetimizin öncülerinden başlayarak 
bu sözümüzü yerine getirebiliriz. Sözümüzü tutmak, 
üretime yeniden başlamak, tekrar harekete geçmek 
için; ilimde, fikirde, sanatta, edebiyatta öncü olan 
isimleri gençlerle buluşturmalı, gençlere ufuk, 
ideal, kızıl elma aşılamalıyız. Bu kurtuluşumuz için 
elzemdir.
Ne güzel söylemiş ceddimiz: “Gençlere gemi yapmayı 
öğretmekle vakit kaybetmeyin; uzak denizlerin
aşkını aşılayın onlara, donanma kurarlar.”.

Yazı: rıdvan aKDaĞ
necmettin erbakan üniversitesi 

Tarih bölümü
Yüksek Lisans ögrencisi

üreT, DüŞün, HareKeTe Geç
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Yazı: Hilal aLKan
Sabahattin Zaim üniversitesi

Yüksek Lisans öğrencisi

Fotoğraf: Şuheda GünDOĞDU
Marmara Üniversitesi

Sınıf öğretmenliği

 Kalabalık,kargaşa,endişe…
Ne yapacağımı bilemedim, bilemediğim şehirde. 
Nereye gitsem ne yapsam bilemedim. Bir oraya bir 
buraya yürüyorum. Bir oraya bir buraya gidiyorum. 
Duygularım yoğundu, duygulandım kardeşler. 
Hüzün mü, boşluk mu, çaresizlik mi? Tarif edemedim, 
tarifini bulamadım. Oturdum bir parkta. zira 
parklarıyla meşhurdur bu şehir. Parkları öyle çok da 
kalabalık değildir. Hemen bir yere geçip oturarak 
rahatlayabilirsiniz. Sessiz ve sakindir. Oturdum, 
nefes aldım, adres bakayım derken telefonum çaldı. 
Bilmediğim bir numaraydı. Sonra en bildiğim, 
ezberlediğim numara oldu. Vakıftı arayan. Vakfa 
buyurun dedi. Vakfa bekliyoruz dediler. Artık yalnız 
değildim. Tek, hiç değildim. zaman kaybetmedim. 
Hemen gittim.

Vakıf kapısı, yeri bile ayrı bir huzur verici daha içeri 
girmeden. zaten tarihi Hamamönü -bilenler bilir- 
öyledir efendim. Hamamönü candır, huzurdur dostlar. 
Bakındım. Bahçede kardeşler vardı. Çaylar vardı. 
Selamlaşmalar, hal hatır sormalar, tebessümler 
vardı. Eee artık sıra bana gelmişti. Hoşgeldiniz size 
de çayımız var...  Allah’ım ne güzel çaydı. zehir olsa 
da içilirdi. Kardeşlik çayıydı, huzur çayıydı. Kardeş 
olduk, huzur bulduk, bereket gördük, destek gördük. 
Girdiğim o kapıdan bir daha hiç çıkmadım. Çıkmak 
nedir? Ben de artık ailenin üyesi olduğum için elimden 
geleni ardıma koymuyordum. Gönüllü çalışmalarım 
ve sonrasında ilk gelenleri özenle karşıladım, özenle 
ilgilendim. İlk gelenlere özenle sarıldım. Sarılmak... 
Hem de öylesine güzel, öylesine kardeşçesine.  
Girdiğim o kapıdan hiç çıkmayı düşünmüyorum. 
Rabbim ayırmasın dostlar. Vakıf, bize şifa oldu. Vakıf, 
bize kardeş oldu. Vakıf, ailemiz oldu. Vakıf, yurdumuz 
oldu. Vakıf, merhem oldu.  

Kıymetli kardeşlerim eski bilginler, alimler, 
büyüklerimiz birbirlerine dua ederlerken “Rabbim sana 
dert versin.” diye dua ederlermiş. Dertler gelir, dertler 
olur dostlar. Dertlerimiz var, dertliyiz. Yüklerimiz var, 
yüklerimiz ağır. Sınavlarımız var, sınavlarımız ağır. 
Bazen kaldıramıyoruz bazen baş edemiyoruz bazen 
de baş edebiliyoruz. Hepsine eyvallah. Peki hangimiz 
yalnızlıkla çokça baş edebilir, hangimiz yalnızlığı 
uzunca süre kaldırabilir? Söyleyeyim canlar; hiç 
kimse. Çünkü yalnızlık acıtır, yalnızlık zorlar, yalnızlık 
öldürür… İşte tam da bu yüzden şunu ifade etmek 
isterim ki: bu duygu durumlarımızı iyi oluş haline 
getirecek, bizleri rahatlatacak liman ve limanlarımız 
var: Vakıflar.

Sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim; siz hiç vakfa 
uğradınız mı? Sahi denediniz mi? Uğrayın 
ve görün dostlar, deneyin ve görün canlar. 
Kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. Kendinizi 
darda hissetmeyeceksiniz. Mutlu olacaksınız. 
Hafifleyeceksiniz. Bu vesileyle şunu en içten şekilde 
söylüyorum, söylemekten de mutluluk duyuyorum 
dostlar. Rabbim bu ortamı cümlemize nasip etsin. 
Rabbim vakıflarımızı ve bu vesileyle kardeşliğimizi 
artırsın. Amin.

ŞİFaHaneDİr 
vaKiF
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Yazı: Kerim aYCan
anadolu üniversitesi
Yönetim Bilişimi Sistemleri

Fotoğraf: eslem Zeynep aTaBeY
İstanbul üniversitesi/Sağlık Yönetimi
YDv GM Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı

Allah Allah sesleri göklerde yankılanır
Benim kahraman halkım vatan der sonra şahlanır
Tank tüfek mermi hepsini hiçe sayan
Ezanı hiç susmayan bir ülkemiz var bizim

Sokağa çıkın diye bir duyuru yapıldı
Bir anda onca insan sokaklara döküldü
Böylesine bir güven başka nerde görüldü
Halka bir sözü yeten liderimiz var bizim

Asla kaçıp gitmedi canını düşünmedi
Allah sözü dilinden bir an bile düşmedi
Ölümüne savaşır yine de vermem dedi
Halkını böyle seven başkanımız var bizim

Camilerde selalar bir an bile susmadı
Mermi yağdı üstüne millet asla korkmadı
Tank sürüldü üstüne, yinede kaçılmadı
Böylesine korkusuz milletimiz var bizim

Yaşlısı genci çocuğu sokaklara döküldü
Hain düşmanların birden beli büküldü
Yüz binlerce al bayrak gökyüzüne dikildi
Al kandan rengini alan bayrağımız var bizim

Ya Rab elbette ki bu kahramanlık destanı
Bu milleti dik tutan kalbindeki imanı
Öylesine yiğit ki ölse vermez vatanı
Böylesine kahraman gençlerimiz var bizim

Hem içten hem de dıştan öyle saldırdılar ki
Ülkemizi almakmış meğer bütün dertleri
Her yere yerleşmişler kalleşçe sinsi sinsi
Gizliyi açık eden Rahmanımız var bizim

Kaldırıma serilmiş incecik bir kilimle
Gözünden sakındığı küçücük bebeğiyle
Hepsi tek yürek olmuş sokaklarda el ele
Her gece nöbet tutan bir halkımız var bizim

Sanki bir düğüne gider gibi giyinmiş
Al bayrağı sırtına kefen gibi sarınmış
Yüzünde bir tebessüm abdest almış ve çıkmış
Ölüme böyle giden insanımız var bizim

Allah sözü dilinde top tüfek yok elinde
Halk her yerde toplandı imanı var göğsünde
Tarih yazdı bu millet 15 Temmuz gününde
Ülkemizde demokrasi bayramımız var bizim

Kendine ateş eden askerleri koruyan 
Biz kardeşiz deyip linç olmaktan kurtaran 
Son kurşuna kadar vatanı için savaşan 
Böylesine imanlı polisimiz var bizim 
 
Doğru yoldan şaşmayan yanlışlara bakmayan 
Ya ölüm ya kurtuluş deyip ortaya çıkan 
Ben hainlik yapamam deyip mermiyi sıkan 
İşte böyle kahraman subayımız var bizim 
 
Tankın üstüne çıktı bayrağı orda açtı 
Korkusuzca savaştı canını hiçe saydı 
Kurşunla yaralandı palet altında kaldı 
Mangal gibi yürekli şehidimiz var bizim 
 
Verilir mi hiç vatan tek taşına can kurban 
Bunu anlasın artık bu milletle uğraşan 
Bu halk hep bunu gördü hep eski ecdadından 
Şehit kanıyla ıslak toprağımız var bizim 
 
Biz Türk milletiyiz korku yok kitabımızda 
Eğilmeyiz biz asla Allah’tan başkasına 
Gücümüzü gösterdik böylece tüm dünyaya 
Korkma diye başlayan bir marşımız var bizim 
 
Biz hainlik bilmeyiz doğru yoldan gideriz 
Ta ezelden beridir Vatan verilmez deriz 
Hak ne için yaratmış bunu iyi biliriz 
Dost doğru yol gösteren Kuranımız var bizim 
 
Dışarı çıkmasa da evinde boş durmayan 
Ülkesi için daim yüce Hakka yalvaran 
Gece gündüz demeyip seccadede ağlayan 
Secdeden hiç kalkmayan yaşlımız  var bizim 
 

Bu öyle bir tarih ki hep akıllarda kalsın 
Nesiller unutmasın kitaplara yazılsın 
Vatan nasıl korunur tüm dünya ibret alsın 
Damarlar da dolaşan Türk kanımız var bizim 
 
Daha nelerimiz var bu saymakla bitmez ki 
Böyle büyük milleti düşman yenebilir mi
Millet devlet el ele bize hiç güç yeter mi 
Hâkimlerin hâkimi Allah’ımız var bizim

15 TeMMUZ 
DeSTani



29gncdny

BUnLUK 
Bİr MeSeLe 

Yataktan can sıkıntısıyla kalktım. Kaç 
gündür pencerenin önünden güneşlikleri 
çekmiyordum? Depresif düşüncelere 

dalıyordum ve bu beynimde parazit gibi 
büyüyordu. Bitmek bilmeyen kulak çınlaması 
ise delirtiyordu. Oysa tek başına bir halde 
sessizdim. Sahi sesimi ne zaman duydum?  
Uzaklaşmanın ve yalnız kalmanın bazen iyi 
gelmediğini kabul etmek gerekiyordu. O yüzden 
bedenimi sokağa attım. Hava bulutlu olmasına 
rağmen odamın loşluğuna alışan gözlerim 
gündüzün ışığını yadırgıyordu. Kafamın içi 
hala konuşkandı. Mesela, hayatlar bir kaba 
ne zaman sığmaya başladı? Göğe kadar sefer 
tası gibi üst üste binen hikayeler birbirine 
erişmeden çekip gidiyordu. Birbirine değmeyen 
gözler arasında zaten buna gerek var mıydı? 

Bu gökdelende insan en çok ne kadar yüksekte 
olduğuna bakıyordu. Böylece ruhu felce 
uğratan salgın baş gösteriyordu. Hepimiz bir 
şekilde bundan etkileniyorduk. Kendimi sizden 
ayrıştırdığımdan dolayı mı içim boşaldı yoksa 
kalabalıklara karıştığım zaman mı içtensizliğim 
arttı? zihnimi kemiren şeytanın çıkardığı 
yangını söndürmek adına uzun aradan sonra 
insan seline kapılmak beni mutlu ediyordu. 
Simalardan hummaya yakalandıklarını 
anlıyordum. Bir birey çözülüyor ve toplum 
çözülüyordu. Benim gibi olmalarından ötürü 
üzülmem gerekirken utanmaksızın beni 
sakinleştiriyordu. Onların arasında kaybolmak 
ve seçilememek. Sürüye katılmış bir koyun 
gibi beni kaygısızlaştırıyordu. İyi mi, kötü mü? 
Hem bir başına olsun hem de toplulukta olsun 
dağılmak, parçalanmak kolaydı. Daha mı çok 
batıyordum? Öyleyse battığım yerden selam ile 
Ahmet Hamdi TANPıNAR’ın şiiriyle seslenmek 
istiyordum:

SELAM OLSUN
Selam olsun bizden güzel dünyaya

Bahçelerde hâlâ güller açar mı?
Selam olsun sonsuz güneşe, aya
ışıklar, gölgeler suda oynar mı?

Hepsi güzeldi kar, tipi, fırtına
Günlerin geçişi ardı ardına.

Hasretiz bir kanat şakırtısına
Mavi gökte kuşlar yine uçar mı?

Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan,
Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan,

Dönmeyen gemiler olduk açıktan,
Adımızı soran, arayan var mı?

Bu şiir belki farklı niyetler ve kasıtlarla yazılmıştı. 
Ama yitip giden şeyler uğruna aynı çatı altında 
toplanamaz mıydık? zira ferdin gözündeki fer 
sönmemeliydi. Ferdi oluşturan şey çokluktan 
ayrılan teklikti. Hepimiz kendimize has bir su 
damlasıyla yola koyuluyorduk. Çocuk neşesiyle 

Yazı: Hilal Sümeyye SOYLU
anadolu üniversitesi

Sosyoloji Fakültesi
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büyütüp renklendiriyorduk. Nilüferler, sazlar ve 
otlar. Sonra balıklar ortaya çıkıyordu. Ancak 
son dönemlerde gariptir ki hiçbiri bir diğerini 
yiyebilecek büyüklüğe erişemiyor ve her biri 
telef oluyordu. Cesetler su yüzüne çıktıkça zehir 
dibe çöküyordu. Göl nasıl oltaya geldi? Uzun bir 
süredir ölü olan balıkları beslemeye çalışıyordu. 
Kendi kendini kandırma ahmaklığına tutunacak 
kadar umutsuz olmamalıydı. Sorun balığın 
varlığı mıydı? Bir kere zehri arındıracak gücün 
yokluğuna inanmıştı. Şimdi panikliyordu. 
Bu yüzden sel afetine karışarak kaybolmayı 
diliyordu. zira leşler eşliğinde boğulacaktı.

Ahmet Hamdi Tanpınar haklıydı. Sorumluluğunu 
taşıyabileceğimiz düşüncenin insanı olmalıydık. 
Öyleyse bu kuruntuya ayak uydurmalıydım. 
Ancak hercai fikirler mesuliyet almamı 
önlüyordu. Bir tarafım acizliği reddediyordu. 
Sıkışıp kaldığım handikaplar içinde İsmet 
Özel şöyle diyordu: “Günlük hayatımız önemini 
düşünce hayatımızın yanında pek kayda 
değer kılamıyorsa sahte bir hayat sürüyoruz 
demektir. Düşüncelerimiz önemli saydığımız 
hayatımız yanında avutucu kalıyorsa sahte bir 
kafa yapısını benimsemişiz demek mümkün.”. 
Avuntuyu kuru kalabalıkta mı aramalıydım? 
Bir karakter çürümesin diye kollar ve bacaklar 
çırpındıkça su daha çok bulanıyordu. Nedeni 
çoğu zaman tahammülsüzlüktü. Fakat 
ıstırapsız sabır sezaryenli bebeğin soluklarına 
benziyordu.

Ezbere yaşanılan anlar toplamında maneviyata 
kayıtsızlık artınca tatmin edici ne varsa 
uygulanıyordu. Mustafa Kara Gönül Mektupları 
kitabında bunu güzel özetliyordu: “Aziz dostum, 
biz hangi saatin peşindeyiz? Markası ne? 
Kolumuzdaki saat zamanı göstermek için midir? 
Yoksa birilerine göstermek için midir?”. Kaprise 
gem vurulamayacağını kim söyledi? Sağlanan 
sükûnetin geçici olduğu çok geçmeden 
anlaşılıyordu. Sadece bir tuşla almak, vermek, 
sevinmek, üzülmek, kınamak, dost veya 
düşman edinmek ve daha nicesi yetmiyordu. 
Klavye savaşları parmak uçlarına kadar sızan 
duyguları süzerek yürek burkuyordu. Uyumak 
bayılmakla birdi. An içinde ayıldığında bir 
kadının veremli mendili yüzüne vuruyordu. En 
fenası buna rağmen kılını kıpırdatacak hevesin 
kalmamış olmasıydı. Kişilik aşınıyor, bakışlar 
ölü balığa dönüşüyordu. Tamah edilen şeylerde 
tüm yollar mübahtı. Fazladan keseye giren 
üç kuruşun sağladığı konforla böbürlenmek 
yersizdi. Ahmaklıkla ahkâm kesilmez. Akın 
akın akıma uğrayan yollarda saç yolmadan 
yürüyorsan hala uyku uykuyu getiriyor demektir. 
Ne zaman hakikat düşünülüp eyleme geçilirse 
o zaman sahtelikten sahiciliğe kapı aralanmış 
olacaktır.

Yazarken sen yurdun bestesini
Yurdum yaralı, ağrıyordu bedeni 
Kalp yitirmişti ritmini 
Bitap,  kaybetmiş hareketini
Beden yol almakta, düşman kere vurmakta idi
Analar düzemeden ninni bestesini 
Düşmanlar düzdü aciz cesetleri

Bir ışık yahut bir parıltı 
Bunları bulsa onlar, yine diri 
Vermemişlerdi ki ellerindeki tüfeği
Değil mezardan, göklerden gelir sesi
Kulakları kapansa duyulur: “Korkma, ulusun!” sesleri 

Ardından tutulamaz dilleri, derler ki;
“Cennet vatanın uğruna ölünmeli”
Biliniyordu ki
Marşın söyletti Can Buldu Allah’ın Şehitleri 
Öyle bir marştı seninki 
İnanıyorum sendin
Meydanlarda öyle yazdın eserini 
Yoksa olamaz böyle Kurtuluş Tasviri 

Şiir: Yasemin DeMİrKan 
ege üniversitesi/İnşaat Mühendisliği      

üSTaDiM 
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Rüzgarı bekliyorum heyecanla,
Bana senden haber getirmekte.
Gurbet eller çekilmiyor vuslatta,
Gurbetime bir sen gerekmekte.

Ücra köşelerinde bu şehrin
Taze bir güle rastlarım.
 Alır koynuma koyarım,
Sen diye uykuma katarım.

Mutsuzluk bir acem kelime,
Uğramaz lügatıma.
Huzur ve heyecan, kalbimin içinde,
Benliğim seni arzulamakta.

Eski anılar unutulmaya yüz tutmuş,
Hatırıma gelsin istemem.
Hatıratım seninle dolsun,
Neşemiz kafi, mürekkep istemem.

Yıldızsız ve karanlık gecelerin,
Ruhumu aydınlatan ay’ı.
Karanlık vakitlerin, hayallerin,
Çıkmaz sokağı.

Sesin, beni sarhoş eden şarap.
Gözlerin görebileceğim en güzel şey.
Bir dokunsa tenin, eder beni harap.
Şu ellerle sana dokunmak, ne güzel şey.

Ayrılık vakti geldi mi düşer gözümden yaş.
Bir acı hüzün dağlar kalbimi.
Efkarım beynimi yer,yavaş yavaş.
Ah ayrılık! Köhne konak gibi yıktın beni.

Mazi geçti gitti gülüm, gelecek önümüzde.
Sonbahar gitti, güller tomurcuk.
Acılar, elemler dindi, tebessüm yüzümüzde.
Elin elimin üstünde, bir dolu mutluluk.

GUrBeTTe HaSreT

Yazı: Oğuz öZer
Marmara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi
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Binlerce yıldır sona ermeyen mücadele...
Nice asır şahit oldu bu savaşa, cidale
Göğüs gerildi her defasında kanlı ecele
Hepsinin bir hülasası gibi Çanakkale

Çeliğin karşısında duvar örmüş et
Savaş değil sanki kopuyor kıyamet
Galip gelecekti İslam askeri elbet
zira zafer İslam’ın olacaktı ilelebet

Onlardan iyi kim bilir susuz hoşaf tadını
Aç kaldılar korumak için Allah’ın adını
Aylarca cephede can verdi erkeği kadını
Ellerinden düşürmediler “vatan” yadını

Süngülere menzil oldu kanlı bedenler
Geri dönmedi kutlu cepheye gidenler
Yoktu içlerinde yaşama niyet edenler
Şehadeti kucakladı cihada azmedenler

Su gibi çağlayan kandan ırmaklar
Art arda basıldı en gizli sığınaklar
Bedenlere çakılı süngüler, tırnaklar
Geçilmez oldu cesetten yığınaklar

Ödenemez, cihan satılsa bu diyet
Kan ve ölümdü zaten yegane niyet
Akıl almaz derecede kahpe vahşet
Sökülmez ki kalbe etmiş sirayet

Hatırlatıyor her sahnesi Bedir’i
Hazreti Hamza’ya yoldaş her biri
İmtihan aynı zaten o günden beri
İslam eri, yedi düvele karşı dipdiri

Vatana kastetti kafir hem de çoğu kez
Bilmez ki bu millette fedai tükenmez
Her bir eri imanla oldukça mücehhez
Duysun kainat! Çanakkale Geçilmez!

Şiir: Bayram KaraaĞaç
İstanbul üniversitesi 
Hukuk Fakültesi
Genel Yayın Yönetmeni

Fotoğraf: Zeynep aKçaY

çanaKKaLe KiYaMeTİ
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Bİr FİLM 
İnCeLeMeSİ 
naSiL 
YaZiLir?

Yazı: Devrim BaL
çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi

Türk Dili ve edebiyatı

•Film analizi•
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Bir film, ister iyi olsun  ister kötü olsun, insanlar 
değerli zamanlarını ayırıp o filmi izlemeye 
gidiyorsa o film  eleştirilir, eleştirilmelidir de. 

Film incelemesi deyip geçmemek lazım. Hakiki bir 
film incelemesi hem eğlendirmeli hem öğretmeli; 
aynı zamanda filmin hikâyesini çok fazla açık 
etmemeli. Eğer film izlenmeye değerse yazar bunu 
okuyucuya hissettirmeli; izlenmeye değer değilse 
nedenleriyle birlikte anlatmalı okuyucuya. Buna 
istinaden gelin birlikte bakalım, görelim analizin 
inceliklerini.

Öncelikle hedefimiz bir inceleme taslağı oluştur-
mak

Film hakkında ilgi uyandıran bir cümle ile 
başlamalıyız ki okuyucunun daha ilk cümlede 
incelemeye ilgi duymasını sağlamalıyız. Bu cümle 
sayesinde okuyucu, filmin iyi mi kötü mü olduğunu, 
ilgi alanına girip girmediğini anlar. Ayrıca kötü bir 
filmi bile yorumlarımızla muhteşem hâle getirebiliriz. 
Mesela diyorum yani.

Filmi, ilgili diğer filmlerle de karşılaştırabiliriz 
ya da film hakkında kısa bir inceleme yazısı 
hazırlayabiliriz: Umudunu Kaybetme filmde, 
başrollerde Wıll Smith( Chris Gardner), Thandıe 
Newton( Linda)  ve filmde Will Smith’in oğlunu 
canlandıran gerçekte de oğlu olan Jaden Smith( 
Christopher)  gibi isimleri görüyoruz. Her ne kadar 
Chris güçlü bir karakter olarak çizilmişse Linda da 
o denli güçsüzdür.
   
Film hakkındaki düşüncelerimiz net olmalı her zaman. 
Yazının başında fikirlerini net olarak söylemelisin ki 
diğer görüşlerin bunu kanıtlar nitelikte olmalı. Film 
hakkında puan değerlendirmesi yapmak yerine çok 
iyi, mükemmel, idare eder, berbat gibi yorumlar 
yapabilir ve bunları destekleyecek nitelikte cümleler 
kurabiliriz. Bu, ayrıca film sırasında aldığımız 
notların hakkını vereceğimiz bölüm: “Chris, kirayı 
ödeyemediği için oğluyla birlikte evden atılır ve otele 
yerleşir. Otelin de ücretini ödeyemediğinden otelden 
de kovulur, tuvalette dahi kalır. Metro görevlisi 
tuvaletin kapısını tekmelediğinde Chris, bir yandan  
uyuyan oğlu Christopher’in kulaklarını kapatır, 
bir yandan da ayağıyla kapıyı  tutar ve ağlamaya 
başlar.  Bir babanın çaresizliğini hiç bu kadar iyi 
yansıtan bir film daha görmedim.”.

İncelemenin sonunda da baştaki cümlemize paralel 
bir son vermek yerinde olur. Okuyucuya  fikir 
verecek bir sonla bitirmeliyiz. Eğer film iyiyse iyi 
bir sonla kötüyse kötü bir sonla inceleme yazımıza 
nokta koymalıyız: “Chris, yaşamda verdiği zorlu 
mücadelelere rağmen asla pes etmez, güçlü 
duruşundan taviz vermez ve her daim hayatta bunun 
karşılığını görür.”.

Kaynak Materyalini Çalışma

Filmi izlemeden önce veya izledikten sonra not 

almamız gereken birkaç bilgi vardır: Filmin  adı, 
çıkış tarihi, yönetmenin adı, başrol oyuncuların 
adları ve türü gibi. 

Film uzun olabilir. Detayları hatırlamamız  için  
mutlaka küçük küçük  notlar almalıyız. Özellikle 
film ilerledikçe filmin dikkat çeken kısımlarını 
not almalıyız. Hiçbir şeyi kaçırmamak için filmi 
gerektiğinde durdurmalıyız ve gerekirse geri 
sarmalıyız. 

zaman zaman yönetmeni de göz önünde 
bulundurmalıyız ve olayları hikâyede nasıl 
açıkladığını düşünmeliyiz. Filmin gerekli gördüğün 
veya görmediğin yerlerini yönetmene atfedebilirsin.

Filmin senaryosundan, kurgusuna, kostüm 
tasarımından müziklere kadar her konuda eleştiride 
bulunabilirsiniz. Örneğin: filmin senaryosunda ne 
olsa daha iyi olurdu veya ne olmasaydı daha iyi 
olurdu.

Filmi bir kere izlemek yetmez. İki kez izlemek gerekir. 
Belki birinci izlemende kaçırdığın detaylar olabilir 
veya oyunculuk üzerine fazla durmuş olabilirsin; 
senaryo, kurgu, kostüm vs. gibi konular üzerinde 
fazlaca duramamış olabilirsin. Bu yüzden film en az 
iki kere seyredilmelidir.

İnceleme Oluşturma

İnceleme taslağı oluşturduktan sonra sıra inceleme  
metnimizi oluşturmaya gelir. Öncelikle kendimize  
ait bir tez bulmalıyız ki tartışmak için bir fikrimiz 
olsun. Filmden bu tezimizi destekleyecek sahneler 
bulabilir ve tartışmaya açabiliriz. Bir tez sahibi 
olmak inceleme metnimizi özet mahiyetinden 
kurtaracaktır.

Film analizi yaptığın bölümde olabildiğince 
okuyucunun dikkatini analizin üstünde tutmalısın. 
Filmin dikkat çeken sahnelerini vermekle birlikte 
eğlenceli ve heyecanlı bir dil kullanmak da önemlidir. 
   İncelememizi bir sonuç ile bitirmeliyiz. Bu bölümün, 
yazının sonu olduğu için merak uyandırması 
gerekmektedir.

Son Dokunuşlar

Filmi açık edecek noktalar vermediğimizden emin 
olmalıyız. Çünkü filmin özetini çıkarmıyoruz. 
Paragraf düzeni, yazım yanlışları vs. gibi kuralları 
sona bırakmalıyız. Üslubumuz çok önemli. Eğer bir 
makale havasında yazıyorsak o havayı korumalıyız. 
Üslubumuz sade ve anlaşılır olmalıdır. Yabancı 
terimler fazla kullanmamalıyız. Son bir uyarı daha: 
Çok fazla anlatma. Okuyucuların açısından filmi 
mahvetme!
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HUZUrUn 
ZUHUrU

Huzur; beş kelimeden zuhur eden fakat 
göründüğü kadar kolay bulunmayan, bu-
lunduğunda ise kolay kaybedilmek isten-

meyen hissiyatlar bütünü. Belki de hayatımızda 
büyük yer kaplayan bu kelimeye büyük anlamlar 
yükleyerek tanımlamak istedim. Fakat TDK’nin 
tanıma verdiği anlam oldukça sade görünüyor:
Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, er-
inç.

Her insana göre farklı manalar içerir kelimenin 
aslı. Huzur annedir, huzur babadır, huzur mutlu
olduğun insanlarda saklı olan bir duygudur. 
Kimine göre kitap, deniz ,kum, sahil; kimine 
göre ise ufacık bir an... Aslında huzuru dağlar-
da, ormanlarda, denizlerde aramak yanlış; 
huzur sende, senin içinde saklı. Çünkü huzur, 
kendimiziz. Çünkü huzur, görmekten ve yapmak-
tan hoşlandığımız her şey. Huzur, hayata bakış 
açımız. Yediğimiz yemek, içtiğimiz su, aldığımız 
nefes... Yani bizi biz yapan her şey. Bir insan 
sabah uyandığında bugününe şükredebiliyorsa 
huzurludur. Bir insan güne gülerek başlıyorsa 
huzurludur. Bir insan hayatında ters giden şey-
lere rağmen demolize olmayıp her şeyin güzel 
olacağına inanıyorsa huzurludur. Aslında şöyle 
bir baktım da huzur da bir seçimmiş. Bizim 
seçimimiz. Huzurlu olmak da eşref-i mahlukatın 
elinde, içinde, dilinde…

Huzuru kendi içimizden başka yerde aramak 
havanda su dövmek gibidir. Dövdükçe dövesin 
gelir, dövdükçe dövesin gelir. Ama bir bakmışsın 
boşuna kürek çekmişsin. Yorulan bedenin olur; 
ellerin, ayakların... Yorulan, incinen ruhun olur...

Huzursuz bir insanın huzuru araması diye bir şey 
var bilir misiniz? Aslında herkes bilir. Herkes bir
evresinde illaki huzursuzluktan huzura geçiş 
dönemini dilemiş, istemiş, aramıştır. Belki de 
hala dileyeniniz, isteyeniniz ve arayanınız 
vardır. Gelin birlikte bakalım huzursuzluğunu 
dışa vurmuş birinin ağzından hangi kelimeler 
dökülmüş: “Nasıl tarif edilir bilmiyorum aslında. 
Ama sanırım insanın kendine yapabileceği en 
büyük haksızlık sanki böyle bir çıkış yolu arıyor-
muşsun da bulamıyormuşsun gibi. Hatta kaybol-
muşsun gibi. Karşı tarafın cezasını kendine kes-
iyorsun bir nevi. Onlara bu fırsatı vermek zaten
kendine yapabileceğin en büyük haksızlık, 
huzursuzluk. Her anını, kalbinin atışında 
hissediyorsun. Ortada bir şey yok aslında ama 
sen arada kalmışsın gibi.İnsanın midesinde 
geçmek bilmeyen bir kusma isteği gibi…”

Bu kötü duygular, huzursuzluk hali, ruhumuzu 
kaplamasin. Örtünmesin en güzel duyguların 
üstü huzursuzluk terimiyle. Bir güzellik yap 
kendine. Sadece sahip olduklarını düşün, mutlu 
ol onlarla. Huzurun yolu da bundan geçmiyor mu 
zaten?

Yazı: Devrim BaL
çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi

Türk Dili ve edebiyatı
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Denge, ahenk, uyum… Yeryüzünün ve 
gökyüzünün dengesi, resmin ve müziğin ahengi, 
kadının ve erkeğin uyumu... Kainattaki her şeyin 

varoluşundan yok oluşuna kadar geçen süreçte ‘şey’ 
olabilmesinin sırrı bu mefhumlardadır. ‘Ol’ dedikten 
sonra sur’a üflenene kadar mevcudiyetini koruyan her 
türlü cisim ve madde bir denge üzerindedir. Fizikte 
potansiyel ve kinetik enerji, kimyada maddenin katı 
sıvı gaz halleri, biyolojide oksijen ve karbondioksit 
giriş-çıkışı, astronomide güneşin dünya ile mesafesi 
evrende düzen içindedir. Güneş bir milim geriye 
oynasa karanlığa ve bir milim ileriye kaysa yanmaya 
sebeptir. Oldukça basit mantığa sahip olduğunu 
düşündüğümüz ve üzerine kafa yormaya değer 
görmediğimiz bu sistemler aslına bakılırsa hayatın 
ta kendisidir ve bir tanesi çizgisinden çıkacak olsa ne 
dünya varlığını devam ettirebilir ne de biz.

Yazı:Mahinur öZDeMİr
Bezmialem vakıf üniversitesi/eczacılık

Fotoğraf:  Meleknur YiLDiriM
Marmara üniversitesi/İlahiyat 

Her Bİr 
ZerreDe 
MUvaZene
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Namaz: Secdede aynı hizaya gelen baş ve ayak...  
Güneş: Doğuşunda ve batışında aynı renk ahengi… 
Duygular: Gülmek ve ağlamak arasındaki denge… 
Nefes: Doğum ve ölüm arasındaki muhteşem denge...

zıttı ile kaim dediğimiz, birbirine ters düşen ve 
ters düştüğü için de birbirini tamamlayabilen bu 
kavramlar yaratılışın tılsımını açık seçik bir şekilde 
göz önüne serer. Bizden istenen de muvazene halidir. 
İçimiz ve dışımız arasındaki uyum, ruh ve beden 
arasındaki denge, dünyevi ve uhrevi denge, bilim ve 
sanat ayarı, akıl ve duygu terazisi... Sanırım yer ve 
gök en güzel örnektir. İkisi birbirine her an bakar ve 
kimi zaman denizler yağmur, kimi zaman yağmurlar 
deniz olur. İkisi de bencil değil, cömert ve sabırlıdır. 
Gece ile gündüz, yaz ve kış, yaprak ve çiçek gibi. 
Her şey zamanında ve kararındadır. Ay Güneş’e, 
deniz yağmur suyuna ve toprak rüzgara muhtaçtır. 
Ölüm doğuma, muğlak mutlağa muhtaçtır. İşte bu 
muhtaç olma hali, dengeler silsilesini doğurur; 
kaosu öldürür. 

Medeniyetlerin ve devletlerin var oluşu ve çöküşü 
de bu denge ile paralel olarak gerçekleşir. Devlet 
ile halkın bekası ve çıkarları arasındaki denge ne 
zaman bozulursa o zaman medeniyetin kapısını 
felaket çalar. Dini ve dünyevi işler dengesi ne zaman 
vezninden çıkarsa o zaman medeniyetin kapısını 
ya ifrat ya tefrit çalar. Kesret der, vahdet dengesi 
ne zaman ki bencilliğe dönüşür ve nefis konarsa 
cama işte o zaman medeniyet nefessiz kalır. Fakir ve 
zengin arasındaki fark ne zaman açılırsa o zaman 
medeniyetin kasasını bereketsizlik doldurur. 

Ömrümüz boyunca yaşadığımız mutluluklar, 
hüzünler; sevmeler, öfkeler; kinler, affetmeler; 
gelmeler, gitmeler; ayrılıklar, vuslatlar ölene dek 
bizi teraziye benzer biçimde sarar ve ağırlığını içten 
içe hissettirir. Bunların kendi içindeki dengesinin 
garantisini Allah bizlere İnşirah suresi ile veriyor: 
“zorlukla beraber bir kolaylık vardır, muhakkak 
zorlukla beraber bir kolaylık vardır. (5/6)” Bu ayetleri 
okumak yüreğe bir ferahlık verir. Bakın bu ferahlığı 
sağlayan sadece kolaylığın varlığı değil, zorlukla 
birlikte verilen kolaylığın müjdesinin rahatlığıdır. 
Yani yine bir muvazene söz konusudur. Furkan 
suresinin 2. ayetinde geçen “Her şeyi yaratmış; ona 
ölçü, biçim ve düzen vermiştir.” ifadesi de kainatın 
veznini ve nizamını bir kez daha gösterir. 

Şura suresinde “Başınıza her ne musibet gelirse, 
kendi yaptıklarınız yüzündendir.” ayetinde de 
belirtildiği gibi dünyada insanoğlunun başına gelen 
birçok afet ve felaket aslında ellerimizle ve bile isteye 
bozduğumuz denge yüzündendir. Mevsimler geçmek 
bilmiyorsa ayların inadından değil, insanların 
doğayı ve kainatın işleyişini bozmasındandır. 
Bir yudum nefes alacak yer bulamıyorsak 
yaprakların cimriliğinden değil, insanların yeşili 
katletmesindendir. Oturacak bir ağaç gölgesi 
bulamıyorsak ağacın bencilliğinden değil, kendisini 
haddinden büyük gören gölgemizdendir. Yağmurlar 

gecikiyorsa eğer bulutun küskünlüğünden değil, 
insanın düzene olan düşmanlığındandır. Kadın 
erkeğe, erkek kadına düşmansa yahut kendilerini 
birbirlerinden büyük görüyorlarsa hakikatte öyle 
olduğundan değil, kadının ve erkeğin aralarındaki 
görev bilincini dengeleyememesindendir. 

Her şey olduğu gibi güzeldir. Başta insan, sonra 
hayvanlar, bitkiler... Hatta cansızlar bile… Şey 
olmaya layık kılınan her şey… Tersiyle ayna 
görüntüsünü, noksanlığıyla ziyadesini, yokluğuyla 
varlığını kıymetli kılan her şeyin insana, çevreye, 
kainata, mevcudiyetini okuyabilene ruhunu 
sunması; olduğu ve olmadığı şekilde güzeldir. Ne 
zaman ki olanı yok etmeye ve olmayanı var etmeye 
çabalarsak o zaman kendi sonumuzu hazırlıyoruz 
demektir. 

Diyeceksiniz ki “Başımız vardı, sonumuz da olsun.” 
Elbette olsun, ama olması gerektiği gibi. Kendi 
kendimizi yok etmemiz bir son değil, kötü bir yarım 
kalmışlıktır ve her şeyi şerre götüren de bu yarım 
kalmışlığın ta kendisidir. Yani tahterevallinin bir 
kenarına oturup diğer tarafının bizden yüksekte 
olmasına karşı çıkmak, ancak cahillerin ve ruh 
katillerinin işidir. Tahterevalli  işini yapar ve 
ağırlığa meydan okuması gereken o değil, bizizdir. 
Gereksiz ağırlık ve hafiflik yalnız bizi yorar ve 
ömrümüzü harcar. Uçurumun kenarına kadar son 
sürat koştuktan sonra bir rüzgara bakan felaket 
nihayetini, esen yelden değil bacaklarımızdan 
bilmeliyiz.

Birbirine zıt ve birbirini tamamlayıcı nitelikte olan 
bu kavramları, hayatımıza misafir ederken dikkat 
etmemiz gereken bir diğer husus da birini yaşarken 
diğeri yokmuş gibi davranmamaktır. Yani mutluyken 
hüznü, zenginken yoksulluğu, kuvvetliyken 
acziyeti hatırlamak gerekir. Nitekim bizler hepsini 
bedenimizde ve ruhumuzda barındırırız. Mesela 
doğum anında nefes alırken ağlarız veya mutlu 
olduğumuzda birkaç damla gözyaşı dökeriz. Çünkü 
zıt dediğimiz duygular ve olaylar aslında iç içe ve biri 
diğerini takip eder niteliktedir. Fazla mutsuzluk bir 
rahatsızlıksa fazla mutluluk da öyledir. Çok zengin 
olmak zorsa  çok yoksul olmak da emsaldir. Çok 
güçlü olmak güçsüzlük korkusunu getirir ve aslında 
bu bir acziyettir. Sürekli başarılı olmak başarısızlık 
korkusunu doğurur. Dağın zirvesine tırmandığınız 
zaman içinizi bir korku sarar. Düşme korkusu.

Formül çok basittir. Bir şeylerin dengesini ve düzenini 
daim etmek bu kadar zor değildir. Bizler elimizi 
eteğimizi üzerimize vazife olmayan işlerden çekersek 
ve vicdanımızın üstünü kirle pasla örtmeyi bırakırsak 
hem bedenimizin hem ruhumuzun hem de kainattaki 
her şeyin domino taşı gibi kendi kendine ve puzzle 
gibi iç içe girip yerlerine yerleştiklerini göreceğiz. 
Yeter ki teraziye gereksiz yük koymayalım. Yeter ki 
yüreğimizdeki vicdanı hafife alıp hak terazisinden 
şaşmayalım.
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Çığşar, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı, Türk gelenek 
göreneklerinin yaşatıldığı mütevazi bir Anadolu yaylasıdır. 
Soyadımı aldığım yaylanın yöre halkı, Oğuzların Avşar boyuna 
mensuptur. Tahmini olarak yaylanın ilk kuruluşu 1870 yıllarına 
dayanmaktadır. “Çığşar” kelime olarak “Karlı Şehir” anlamına 
gelir. Farsça kökenli olan ‘şar’ şehir anlamı; ‘çığ’ ise -Türkçede 
olduğu gibi- kar yığını anlamını taşır. Nitekim, Türkistan’da da buna 
benzer isimlerle anılan bölgeler vardır: Çığıstan, Çığşehir, Çığkent.

Türk Dil Kurumunun getirdiği mana ile yayla: (1) Dağlık yüksek 
bölgelerde kışın hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan yazın 
havası iyi ve serin olan hayvan otlatma veya dinlenme yeri. (2) 
Deniz yüzeyinden yüksek Yaz mevsiminde oturulan serin ve yüksek 
yerler. 

Yaylaya ilk gelen kişi büyük büyük dedemdir ve Malatya’nın 
Hekimhan ilçesinden gelmiştir. Köyün ilk kurulduğu dönemlerde 
ağalık sisteminin varlığından söz edilebilirken artık öyle bir 
düzenin kalmadığı aşikârdır. Kış mevsiminde ulaşımın zor olması; 
okul ve iş imkanlarının olmaması nedeniyle yaylamızda sadece 
mevsimlik yerleşim söz konusudur. Yaz ayında üç bini bulan nüfusu 
ile tüm yöre halkının iç içe yaşadığı Çığşar’da, binlerce yıllık Türk 
kültürünün samimiyet ve içtenliği hâlâ ilk günkü gibi muhafaza 
edilmektedir. Bölgede geleneksel Avşar kültürü izleri görülmeye 
devam etmektedir. Düğünler, bulgur çıkarmalar ve sacda yapılan 
ekmekler ise Çığşar’da yaşatılan Avşar Türkmenleri geleneğinin 
sadece numunesi niteliğindedir.

Meşhur şifalı su kaynağıyla, 2238 rakımlı Haşmetli Höbek dağının 
gölgesinde Anadolu’nun görülmeye ve yaşanmaya değer, münbit 
bir yaylası… Ayrıca güneş, Höbek ile Harmankaya dağları arasında 
doğuşunun eşsiz güzelliğini, usul usul ve olabildiğine uzun bir 
şekilde göstermektedir.
 
Andırın ilçesinin en çok kar yağan yaylasıdır. Karın kalkması 

çiĞŞar 
YaYLaSi

Yazı: Burak çiĞŞar
Marmara üniversitesi/UBYO
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ile birlikte sümbüller açar ve mor menekşeler 
rayihalarını bize cömertçe sunar. Çığşar, karın 
yavaş yavaş erimeye başlaması ile çiriş ve pancar 
toplamaya giden yaşlı genç herkesin, dağların 
verdiği huzurla kendi dünyasında yaşayan 
insanların diyarıdır.

“Çığşar yaylaların hası
Kiraz topla al da tası
Dinlenir insan kafası

Çık Çığşar'da gör yaylayı”

Hüseyin Çuhadar

Endemik bitki örtüsü ile bizlere, Alplerde bulunan 
bitki çeşitliliğini de bire bir sunmaktadır. 

Türk sinemasına da ev sahipliği yapmış olan 
Çığşar, 1959 yılında çekilen Karacaoğlan’ın Kara 
Sevdası filminin çekildiği yer olarak hafızalara 
kazınmıştır. Elbette ki yöre halkı da filmde 
oynayarak sinemaya katkıda bulunmuştur. Keza 
Çığşar yöre insanı tarımla uğraşmasına karşın, 
kültür seviyesi ve okur yazar oranı yüksektir.
Dağları, Kızılçam ve Sedir ağaçlarıyla kaplanmış 
olan Çığşar; özellikle ilk defa gelenlerin 
vazgeçemediği, şehrin gürültüsünden ve 
kirliliğinden uzak, her mevsim farklı bir görünüme 
bürünen bir doğa harikasıdır. Hele ki milletimizin 
mavilerden bıkıp da yeşillere akın ettiği şu 
yıllarda, yaylamız daha da rağbet görmektedir. 
İlçe merkezine yalnızca 30 km mesafede olması 
da burayı uğrak mekanı haline getirmektedir.

1950 yıllarında halk yaylaya elma dikmiştir. 
Lakin elmanın fazla rağbet görmemesi nedeniyle 
elma ağaçları kesilerek yerine kiraz dikilmeye 
başlanmıştır. Türkiye’deki Kiraz hasadının en son 
yapıldığı yer Çığşar’dır. Yöre halkının ekonomisi, 
tamamıyla kiraz yetiştiriciliğine dayalıdır. Kiraz 
hasadı için civar köylerdeki halkın da çalışmak 
maksadıyla buraya geldiği günlerde Çığşar, en 
hareketli zamanlarını yaşamaktadır ve hasat 
zamanında 1500 kişiye 30 gün boyunca iş imkanı 
sağlamaktadır. Ayrıca yılda 20 bin ton civarında 
kiraz hasadı yapılmaktadır. Elbette ki bunca kiraz 
üretilirken yalnızca birkaç tane alıcı firmanın 
bu kirazlara talip olması, “Acaba tekelcilik mi 
var?” sorusunu da akıllara getirmiyor değil… 
Yöre halkının yüzlerce yıllık tarım tecrübesine 
mukabil, Andırın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
teknik ve teorik olarak halka yeteri kadar destek 
sağlamamaktadır.

Bölgenin sezonluk olmasını bahane eden yerel 
yönetimler, yaylaya kayda değer bir hizmet 
götürmemektedir. Halbuki Andırın ilçesine 
ekonomik olarak girdi sağlayan tek mahalledir. 
Ne yazık ki Kültür ve turizm bakanlığı andırın 
ve çevresinde olan tarihi kalelere ve Başkonuş 
yaylası gibi olan Çığşar yaylasına sitesinde yer 
vermemiştir.

Kocaman bir boşluğum var benim
İçini hiçbir şeyle dolduramadığım 
Sarılmanın, eğlenmenin gülmenin boşluğu bu
Başkasıyla yaptığımda hiçbir anlamı olmayan
Sadece hayallerde canlandırdığım 
Yaşamışçasına mutlu olduğum
Kocaman bir boşluk

Adı geçtiğinde usulca ayak uçlarıma baktığım
Canım pahasına olsun doldurmak istediğim bir boşluk
Yokluğunu hissetmeyen kokusunu içine çekebilen için 
değersiz
Anlarmışcasına bakıp 
Sadece yaşandığında yelkenleri yırtan boşluk

Bu rüzgarın istediği yere
Yaprağı sürüklediği bir boşluk.
İstese de istemese de
Damlaların dışarı adım atmaya cesaret edemediği 
Kanayarak içe akan hey gidi koca boşluk

Yazı: Tunahan çİFTçİ
Dokuz eylül üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

BABA
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Dosya:

Müze Müze 
Geziyoruz
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“Müze Müze Geziyoruz” projesi kapsamında 
gezeceğimiz ilk yer Osmanlı sultanlarının bir 
zamanlar ikamet ettiği Topkapı Sarayı oldu. Saray, 
Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1460-1478 
arasında yapılmıştır. Sultan ıı. Mehmet İstanbul’u 
fethettikten sonra kendisine bir saray yaptırmak 
istedi. Bu sarayı da şu anda İstanbul Üniversitesi’nin 
Beyazıt Yerleşkesinin olduğu noktada inşa ettirdi. 
Bu sarayın kendisine küçük gelmesi üzerine Sultan, 
Topkapı Sarayı’nı yaptırdı. Maalesef ki Beyazıt’ta 
bulunan Eski Saray, 1617 yılında çıkan bir yangın 
sonrası yıkılmış ve günümüze ulaşamamıştır. 
Sarayımız üç ana kapı, dört avlu, Harem, Has Bahçe 
(Gülhane) ve bahçelerden oluşuyor. 
 

Birinci avluya açılan ilk kapı Bab-u Hümayun 
Kapısı’dır. Kapının üzerindeki kitabede “Karaların 
padişahı ve denizlerin hakanı, insanların ve cinlerin 
üzerinde Allah’ın gölgesi, Doğu’da ve Batı’da 
Allah’ın yardımcısı, su ve toprağın kahramanı, 
Konstantiniyye’nin fatihi ve fethin babası olan Sultan 
Mehmet Han” yazmaktadır. Kapıdan girdiğimizde 
bizi birinci avlu karşılamaktadır. Bu kapı halka 
açılan tek bölüm olup, avlunun içerisindeki en eski 
yapı olan Aya İrini kilisesi yer almaktadır. Solda 
odun ambarları, Cebehane olarak kullanılan Aya 
İrini Kilisesi, günümüze ulaşabilen darphane 
binaları, Deavi Kasrı yani vezirin halkın şikayetlerini 
dinlediği yer görülmektedir. Sağda ise sırasıyla 
Gülhane Hastanesi, Has Fırın ve Dolap Ocağı avluyu 
sınırlayan yapılardır.
 

Sarayın ikinci avlusuna geçmemizi sağlayan Bab-
üs Selam diye adlandırılan ve kapının üzerindeki 
kuleleriyle dikkat çeken yapı, Fatih Sultan Mehmet 
Han tarafından yapılmış olup günümüze ulaşana 
kadar çeşitli tadilatlar görmüştür. İkinci ana giriş 
kapısının belirlediği asıl saray bölümü, Sur-i 
Sultani içinde ikinci bir dikdörtgen alan oluşturur. 
Çeşitli yapıları içerisinde barındıran bu bölümde, 
arka arkaya üç değişik avlu çevresindeki yapılarla 
sarayın bütününü oluşturur. Sultandan başka 
kimsenin atla giremediği Divan Meydanı denilen ön 
avlu, çevresindeki diğer yapılarla birlikte sarayın 
yönetiminin gerçekleştiği alandır.
  

Avluda ilk şeklini Fatih Sultan Mehmet Han 
döneminden alan Adalet Kulesi ve altında üç kubbeli 
ve revaklı Divan-ı Hümayun yer almaktadır. Burada 
devlet işlerinin görüşüldüğü ve yabancı elçilerinin 
kabul edildiği bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmet 
Han’dan itibaren padişahlar, Divan-ı Hümayun’a yani 
dünyayı yöneten bu hücrede oturarak müzakereleri 
takip etmeye başlamışlardır. Padişahın nadiren 
seslenmesiyle, daha çok, kafese asayla vurmasıyla 
toplantıyı dağıtmışlardır. Adalet Kulesi, İstanbul’un 
her tarafından görülen ve imparatorluğun haşmetini 
temsil eden bir kuledir.  Bu yapının arkasındaki 
çok kubbeli ve masip duvarlı yer, dış hazine olarak 
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ve devletin resmi hazinesini saklamak amacıyla 
yapılmıştır. Günümüzde bu bölüm saray silahlarının 
sergilenmesi için kullanılmaktadır.  

Divan Meydanı’nda gerçekleşen törenlerden en 
bilineni, ulufe dağıtımıydı. Üç ayda bir yeniçeriler 
meydanı doldurur ve maaşları olan ulufeleri 
alırdı. Diğer bir yapı olan Harem, avlunun 
solunda Kubbealtı binasının hemen arkasında 
yer alır. Harem, padişahın evidir ve sarayın diğer 
kısımlarından ayrıydı. İdari kısmın haremden 
ayrı tutulması eski bir geleneğin devamıdır. 
Divan Meydanı’nda gerçekleşen ve temsil edilen 
yönetim ve devletin kudreti, avlunun sağ tarafında 
bir revak arkasındaki mutfak yapılarıyla anlam 
kazanır. Hareme, Sadrazama ve Enderun halkıyla 
birlikte Sultana ait üç ana bölüme hizmet veren 
bu mekanlarda saray halkına sürekli yemekler 
çıkartılmaktadır.
   
         
Üçüncü Avluya açılan Babüssaade kapısının 
(Saadetler kapısı) arkasında bizi ilk Arz Odası 
karşılamaktadır. Arz Odası padişahların Divan-ı 
Hümayun’a katılmamaları dolayısıyla kararların 
kendilerine bildirildiği mekan olarak dört asra 
yakın bir süre Osmanlı yönetimine şahit olmuştur. 
Arz Odası’nda görüşme başlayınca odanın içinde 
ve dışındaki çeşmeler açılırdı. Böylece içeride 
yapılan konuşmalar dışarıdan duyulmazdı. Arz 
Odası’na elçi kabul günleri genelde yeniçerilere 
ulufe dağıtıldığı günlere denk getirildi bunun amacı 
imparatorluğun ihtişamını herkese göstermekti, 
özellikle düşman devletlere. 
   

Saraya gelen elçiler Babüsselam’daki Kapıcılar 
odasına alınır ve ikramlıklar sunulurdu. Daha 
sonra elçiler Kubbealtına getirilirdi. Divan’da 
normalde üç sofra kurulurken elçi kabullerinde 

sayı beşe çıkartılırdı. Eğer padişah elçiyi kabul 
etme lütfunda bulunursa elçinin koluna girilerek 
padişahın yanına üç yerde selam verdikten sonra 
getirilirdi. Arz Odasına sadece üyeler, elçiler değil 
aynı zamanda krallar, hanlar, yabancı prensler de 
kabul edilirdi. Huzura gelenler padişahla göz göze 
gelemezler, elleri önde bağlı ve yüzleri yere eğik bir 
vaziyette dururlardı. 

Arz Odası’nın hemen arkasına düşen yerde 3. 
Ahmet Kütüphanesi, avlunun sağında Enderun 
Mektebi, Meşkhane, Seferli Koğuşu, Fatih Köşkü 
bulunmaktadır. Enderun ‘sarayın iç kısmı’ manasına 
gelen ve padişah ile hizmetindeki ak hadımlar ve 
Saray ağalarının yaşadığı, Saray eğitimi yapılan 
bir avlu etrafındaki koğuşlardan oluşurdu. Ayrıca 
bu bölümde Has Oda/Mukaddes Emanetler 
Dairesi de yer almaktadır. Günümüzde Mukaddes 
emanetler burada sergilenmektedir. Yavuz Sultan 
Selim’in Mısır’ı fethetmesinden ardından hilafetin 
Osmanlı padişahlarına geçmesinden sonra 
Mısır’dan getirilen Hırka-ı Saadet burada muhafaza 
edilmektedir. Bu devirden sonra da saraya kutsal 
emanetler getirilmiş ve Has Oda’ya konulmuştur.
 

Has Oda’nın çift sıra sütunlu geniş revağının açıldığı 
yer, Sofa-i Hümayun olarak da adlandırılan terastır. 
Topkapı Sarayı’nın en gözde mekanlarından 
birisidir. Mermer Sofa’da Sünnet Odası, İftariye 
Kameriyesi, Revan Köşkü ve Bağdat Köşkü yer alır. 
Ayrıca bu dördüncü avluda Mecidiye Köşkü ile Sofa 
Camii de yer almaktadır. 
Son olarak Topkapı Sarayı; Osmanlı sultanlarına 
dört yüz yıl boyunca ev sahipliği yapmış, devletin 
kalbi olmuş, adalet dağıtmak ve Padişahların 
‘İ’lay-ı Kelimetullah’ ı yaymak gibi kutsal ve 
şerefli bir maksatla , kutlu şehir İstanbul’da Cihan 
Devleti’nin merkezi olmuş bir saraydır.
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Topkapı Sarayı, Osmanlı sultanlarının 
ikametgâhı, devletin yönetim ve eğitim 
merkezidir. İstanbul Fatihi Sultan 2. Mehmed 

tarafından 1460-1478 tarihleri arasında yaptırılmıştır. 
zaman içerisinde bazı ilavelerin yapıldığı sarayda, 
Osmanlı padişahları ve saray halkı 19. yüzyıl 
ortalarına kadar ikamet etmiştir. 

Fatih Sultan Mehmed, fetihten sonra Beyazıt’ta 
-bugünkü İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu yerde- 
daha sonra “Eski Saray” olarak anılacak olan bir 
saray yaptırmıştır. Fatih, bu ilk saraydan sonra, önce 
Çinili Köşk’ü, ardından da yapımı tamamlandığında 
yerleşecek olduğu Topkapı Sarayı’nı inşa ettirmiştir. 
Fatih, bu saraya Osmanlıca “Yeni Saray” anlamına 
gelen “Saray-ı Cedid” ismini vermiştir. Yeni Saray’a 
Topkapı Sarayı denmesi ise şöyle gerçekleşmiştir: 
Sultan ı. Mahmud tarafından Bizans surlarının 
yakınına yaptırılan ve önündeki selam topları 
nedeniyle “Topkapusu Sahil Sarayı” denilen büyük 
ahşap sahil sarayı, bir yangında tamamen kül olunca  
bu sarayın ismi “Yeni Saray”a verilmiştir.

Topkapı Sarayı’nın planı; çeşitli avlular ve bahçeler 
arasında devlet işlerine ayrılmış daireler, hükümdarın 
ikametgâhı olan bina ve köşkler ile sarayda yaşayan 
görevlilere mahsus binalardan oluşur. Marmara 
Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında, İstanbul 
yarımadasının ucunda bulunan Sarayburnu’ndaki 
Bizans akropolü üzerine inşa edilen saray, 1400 
metre uzunluğundaki “Sur-ı Sultani” denilen yüksek 
ihata duvarları ile karadan, deniz tarafından ise 
Bizans surlarıyla çevrilmiştir. Saray’ın kapladığı 
alan yaklaşık 700.000 metrekaredir. Bu alanın önemli 



45gncdny

bir bölümü Hasbahçe’ye (Gülhane) ayrılmıştır. 
Topkapı Sarayı temelde Bîrun ve Enderun olmak 
üzere iki teşkilattan oluşur. Harem, Enderun’un bir 
bölümüdür. 

Topkapı Sarayı, mütevazı bir saraydır. 
İmparatorluğun büyük harcamaları daha çok 
muhteşem camiler, kışlalar, köprüler, kervansaraylar 
ve konaklama tesisleri için yapılmıştır. 16. yüzyılın 
ünlü mimarı Mimar Sinan bile bu sarayda sadece 
bir bölüm inşa etmiştir. Ama sarayın kendine özgü 
binaları, nefis çinileri ve tabiatla iç içe geçmiş yapısı 
kadar, Sarayburnu’ndaki konumu da ona doğal 
bir güzellik ve ihtişam verir. Öte yandan Topkapı 
Sarayı’nın olağanüstü zenginlikteki koleksiyonları 
ve son derece ilgi çekici hikâyelerle örülü tarihi, bu 
sarayı dünyanın en görülmeye değer saraylarından 
biri kılar.

Topkapı Sarayı’na 19. yüzyılın ortalarına 
kadar her dönemde çeşitli ilaveler yapılmıştır. 
Devlet teşkilatına ve kullanım ihtiyacına göre 
şekillenen saray birçok mimari ve süsleme özelliği 
göstermektedir.

Sarayın, Bizans dönemi şehir surlarına dayanan 
surları üzerinde en büyüğü, ana giriş kapısı 
niteliğindeki Bab-ı Hümayun İle birlikte Demir 
Kapısı ve Otluk Kapısı adı verilen üç büyük kapı ve 
beş adet hizmet kapısı (koltuk kapısı) vardır. Birinci 
kapı olan Bab-ı Hümayun, iki katlı bir köşk kapı 
olup üstündeki kitabe Ali b. Yahyâ es-Sûfî imzalıdır. 
Köşkün cephesinde üst kısmının alt sırasında yedi, 
üst sırasında altı pencere bulunuyordu. 19. yüzyılın 

ikinci yarısında yangın ve depremden zarar gören 
yapının üst katı yıkılmıştır. Şehrin Osmanlı öncesi 
surlarına dayanarak sarayı çevreleyen Sur-ı 
Sultani ile birlikte ana kapıların da ilk inşaatla 
beraber yapıldığı kabul edilir. Topkapı Sarayı’nın 
teşkilât açısından dört bölümden meydana geldiği 
söylenebilir: Hizmet ve koruma alanı (Bîrun), idarî 
merkez (Divan-ı Hümayun), eğitim alanı (Enderun) 
ve özel yaşam alanı (Harem).

Topkapı Sarayı üç ana avlu ve üç abidevi kapı 
etrafında şekillenmiştir. Birinci kapı Bab-ı 
Hümayun, ikinci kapı Babüsselam, üçüncü kapı 
Babüssaade’dir. Bab-ı Hümayun ile Babüsselam 
arasındaki büyük meydan, sarayın ihtiyaçlarını 
karşılayan birimlerin ve çalışanların bulunduğu 
kısımdır. Ayrıca halkın ve askerin girip çıkabildiği 
bir meydan özelliği göstermektedir. Bilhassa cülus 
ve bayram törenleri esnasında törene katılan devlet 
adamlarının maiyetleri ve yeniçerilerin beklediği 
bir alan olduğu yazılı kaynaklardan ve 16. yüzyıl 
minyatürlü eserlerinden tespit edilebilmektedir. 
Bu işleviyle birinci avlu, devlet merkezinin askere 
ve halka açık tutulduğu alan olup etrafı surla 
çevrilmesine rağmen padişahın kendi yaşam 
alanını şehirden ayırmak istemediğini göstermesi 
bakımından önemlidir. 

Bab-ı Hümayun’dan Babüsselam’a doğru giderken 
sağda sarayın hastanesi (Enderun Hastanesi), su 
dolabı gibi hizmet binaları ile fırınlar bulunurdu. 
Sol ön tarafta sarayın her bölümünde kullanılacak 
odunların yığıldığı bir alan vardı. Bu kısmın 
devamında Bizans döneminden intikal eden ve 
İstanbul’un fethinden sonra cephane şeklinde 
kullanılan Aya İrini Kilisesi ile ambarhane yer 
alıyordu. İkinci kapıya daha yakın bir yerde olan 
Deavi Kasrı, sekizgen planlı ve kuleli yapısıyla küçük 
bir köşk biçimindeydi ve işlevi açısından önemliydi. 
Sorunlarını divana ve hükümdara ulaştırmak 
isteyen kişiler dilekçelerini bu köşk içindeki 
görevliye verirlerdi. Fırınlar, hastane, nakkaşhane, 
mimarlar ocağı, mehterhane ve istabl-ı âmire Bîrun 
kısmı diye adlandırılırdı. Bu sınıflandırmaya göre 
Enderun ve Harem dışındaki bütün kısımlar Bîrun 
olarak düşünülmüştür.

Babüsselam ikinci avlunun girişinde iki kuleli, 
iki cepheli abidevi giriş kapısı olup devlet 
merasimlerinin icrasına başlanan yerdi. İkinci 
kapı ile üçüncü kapı arasındaki Alay Meydanı 
devletin idare merkezidir. Avlu özellikle 16. 
yüzyılda burada yapılan merasimlerden dolayı az 
ağaçlı bir meydandı. Babüsselam’dan divanhane, 
Babüssaade ve matbah gibi ana kısımlara geçilen 
bahçede taş döşeli ince yollar vardı. Kubbealtı’na 
doğru vezir yolu olarak tabir edilen yoldan divana 
giden devlet adamları geçer, divana girmeden 
Babüssaade tarafına dönüp gıyabında hükümdara 
selâm verirlerdi. Meydanın karşısındaki üçüncü 
anıtsal kapı, sol taraftaki Kubbealtı, sağ taraftaki 
mutfak revakları orta avluyu özgün bir meydana 
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dönüştürmektedir. Babüssaade’nin iki yanında 
sekilerin üstü halılarla döşenir. Babüssaade 
ağası, Darüssaade ağası, Enderun ağaları divan 
günlerinde burada beklerlerdi.

Orta avlunun en önemli yapısı divanhanedir 
(Kubbealtı). Fatih Sultan Mehmed zamanında 
inşa edilen yapı Kanuni Sultan Süleyman’ın 
veziriazamı İbrahim Paşa tarafından yenilenmiştir. 
Divanhanenin yukarıya doğru hemen yanında 
divan memurlarının çalıştığı bölüm ve defterhane, 
Babüssaade revaklarına doğru üst kısmında ise 
dış hazine binası yer almaktaydı. Divan toplantısı 
başlarken çavuşbaşı mühürlü kapıyı veziriazam 
ve defterdar önünde açar, günlük işler bittikten 
sonra aynı şekilde kilitlerdi. Divan toplantıları, 
elçi kabulleri, ulufe dağıtılması sırasında devlet 
adamları burada bulunurdu. Fatih Sultan Mehmed 
döneminde haftanın her günü, bir süre sonra 
haftada dört gün toplanan divana veziriazam, 
vezirler, kazaskerler, defterdarlar, nişancı, kaptan 
paşa ve beylerbeyiler gibi asıl üyelerden başka 
gerektiğinde yeniçeri ağası ve şeyhülislam katılırdı. 
Bu durum Alay Meydanı’nın en az haftada dört 
gün devlet adamları tarafından kullanıldığını 
göstermektedir. Cülus merasimleri ve bayramlar 
gibi en önemli iki tören burada yapılırdı. Bu törenler 
esnasında Babüssaade önüne taht kurularak devlet 
erkanı, ulemâ ve ordu temsilcilerinin katılımı ile biat, 
kabul ve tebrikleşme merasimi icra edilirdi. İkinci 
avluda yapılan törenlerden biri de elçi kabulleridir. 
Elçi ve maiyetinin bir kısmı orta kapıdan karşılanıp 
divanhaneye getirilir, elçi ve yakın maiyeti divan 
toplantısının yapıldığı kısma alınırdı. 

Divanhanenin toplantı yapılan, birinci oda salonunun 
karşı duvarında bulunan, kafesli pencerenin 
arkasında yükselen Adalet Kulesi (Adalet Kasrı), 
Topkapı Sarayı’nın en dikkat çekici yapılarından 
biridir. Fatih Sultan Mehmed devrinde sarayla 
birlikte tasarlandığı anlaşılan Adalet Kulesi’nin 
kaidesi ilk yapıldığı yıllardan kalmış, üst bölümü 
zamanla tamirler esnasında değişikliğe uğramıştır. 
Bugünkü görüntüsü büyük ölçüde ıı. Mahmud 
dönemine aittir. Adalet Kulesi’nin yapılmasındaki 
en önemli etken, divan toplantılarının veziriazamın 
idaresine verilmesi ve hükümdarın istediği zaman 
divanı takip etmesiyle ilgilidir. Kulenin arkadan 
Harem tarafına açılan bir kapısı hükümdarın 
kimseye görünmeden buraya geçmesini sağlardı. 
Yapı ayrıca Osmanlı hükümdarlarının adalete 
verdiği önemin göstergesi kabul edilebilir.

Mutfaklar, Mimar Sinan tarafından ana yapı 
korunarak tekrar inşa edilmiştir. Dışarıdan 
bakıldığında konik kubbeler üzerindeki bacalarıyla 
hemen dikkati çeken mutfakların karşısında aşçılar 
için koğuşlar yapılmıştır. Orta avluya açılan 
kapılardan girildiğinde uzun bir koridorun bir 
tarafında ocaklar, bir tarafında koğuşlar kendi 
içinde bağımsız bir alan teşkil ediyordu. Bir günde 
1500 ile 3000 kişilik yemek hazırlayabilen mutfak 
efradı, divan toplantısı ve elçi kabulü günlerinde 
çok daha fazla yemek çıkarabiliyordu. Mutfak, 
dokuz ocak ve bir helvahane kısmından meydana 
gelmekteydi. Hükümdara yemek pişirilen küçük 
mutfak ise (kuşhane) teşkilat açısından matbah-ı 
amireye bağlı olmakla beraber üçüncü avlunun sol 
ön kısmında yer almaktaydı.

Hükümdarların katıldığı resmî devlet törenleri 
Babüssaade’nin meydana bakan kısmının önünde 
yapılırdı. Bu husus Babüssaade’yi sarayın önemli 
kısımlarından biri haline getirmişti. Babüssaade’den 
içeri girince karşıda Arz Odası’nın arkasında 
Enderun Kütüphanesi vardır. Enderunlulara ait 
koğuşların açıldığı üçüncü avluya bundan dolayı 
Enderun Meydanı denilmekteydi. Fatih Sultan 
Mehmed devrinde yapılan Arz Odası daha sonra 
pek çok defa yenilenmiş olup bugün asıl kaide 
kısmının 15. yüzyıldan kaldığı düşünülmektedir. 
Divanhanenin arkasına yerleştirilen Adalet Kulesi 
gibi Arz Odası da Fatih ile beraber hükümdarın 
devlet içindeki konumunun daha yukarıya çekilmesi, 
veziriazam ve Divan-ı Hümayun’un yetkilerinin 
kanunlaşması ve genişlemesiyle ilgilidir. 
Nitekim Fatih tarafından yazdırılan Leysizade 
Kanunnâmesi’nde Arz Odası söz konusu edilerek 
divanda görüşülen bazı konuların veziriazamın 
yetkisine verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Arz 
Odası’nın bir kapısı Babüssaâde’ye, hükümdara ait 
olan arkadaki diğer kapısı da Enderun Meydanı’na 
(Enderun Kütüphanesi) açılır. 

Arz Odası’nın arkasındaki Enderun Kütüphanesi 
fevkani olarak ele alınmış, ortası kubbeli, üç eyvanlı 
bir plana sahiptir ve çinilerle süslenmiştir. 
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Avluda bulunan diğer bir yapı Ağalar Cami’dir. 
Enderunlu ağaların kullandığı caminin harem 
tarafına bağlanan bir kapısı daha var. Yapı 
günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi’nin yazma 
eserler kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. Üçüncü 
avluda yer alan Enderunda, büyüklü küçüklü odalar, 
doğancılar koğuşu (şahinciler), seferliler ocağı, 
kiler odası, hazine odası ve Has Oda (Mukaddes 
Emanetler Dairesi) yer almaktadır. Babüssaade’den 
içeri girince sağ ve sol tarafta odalıların koğuşları, 
sağdan devam edince sağ üst tarafta Fatih Köşkü 
ismiyle bilinen hazine kısmı vardı. Sol üst köşede 
Harem bölümüne yaslanan dört kubbeli taş yapı 
Has Oda idi. Burası, Yavuz Sultan Selim döneminde 
kutsal emanetlerin getirilmesinden sonra daha 
çok Hırka-i Saadet Dairesi ismiyle anılmıştır. Fatih 
Sultan Mehmed zamanında ihdas edilen Has Oda 
mensuplarının temel görevi bu daireyi korumaktı.

Topkapı Sarayı’nda Harem ikinci ve üçüncü avluların 
sol tarafında (Haliç’e bakan yönde) yer alan ayrı 
bir mekandır. Yapılanması ve genişlemesi büyük 
ölçüde Kanuni Sultan Süleyman’ın uzun saltanat 
yıllarına dayanır. Fatih zamanında kalabalık ve 
mükemmel bir teşkilat görülmediğinden bundan pek 
söz edilmemektedir. İhtiyaç zuhur ettikçe eklenen 
odalar ve köşkler (eklemeler 19. yüzyılın ortalarına 
kadar devam etmiştir.) bu kısmın plansız bir şekilde 
iç içe karmaşık biçimde yapılanması sonucunu 
doğurmuştur.

Harem’in önemli kısımları; Valide Sultan Taşlığı, 3. 
Murad Köşkü, Şehzadeler Mektebi, zülüflü Baltacılar 
Koğuşu, 3. Osman Köşkü ve Yemiş Odası olarak 
sıralanabilir. Harem kısmının mensupları padişah 
annesi, padişah kızları, kız kardeşleri ve eşleriyle 
halalar ve kardeş çocukları gibi hanedana mensup 
kadın akrabalardan meydana gelirdi. Harem’deki 
kadınların maiyeti zaman içinde kalabalıklaşmıştır. 
Harem’in diğer üyeleri saraya hediye edilen veya 
satın alınan cariyelerdir. hanedana mensup 
olmayan kadın üyelerden ancak birkaç tanesi 
padişah eşi olur, diğerleri bu kısımda öğrenim ve 
terbiye gördükten sonra evlendirilerek saraydan 
çıkarılırdı. Şehir hayatına katılmayan Harem’deki 
kadınların eğitim, eğlence, giyim kuşam ihtiyaçları 
Darüssaade ağası tarafından karşılanırdı.

Baba tarafından hanedana mensup erkeklere 
önceleri çelebi, sonraları şehzade; kızlara sultan 
unvanı verilir, anne tarafından akraba olanlara 
beyzade ve hanım sultan denilirdi. Padişahın eşleri 
kadınefendi ve haseki unvanını alırdı.

Harem kısmının diğer üyeleri şehzadelerdi. 15. ve 16. 
yüzyıllarda yaklaşık sekiz on yaşlarında sancağa 
gönderildikleri için şehzadelerin kendilerine ait 
sarayları vardı. 3. Mehmed’den sonra sancağa 
gönderilme usulünden vazgeçilmesiyle şehzadeler 
eşleri, yakınları ve hizmetlileriyle hayatlarının 
sonuna kadar Harem kısmındaki “şimşirlik” denilen 
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dairede yaşarlardı. 19. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren şehzadelerin saray dışında kendi 
evlerinde oturmalarına izin verilmiştir. Topkapı 
Sarayı’ndan önce Beyazıt Meydanı’nın arkasında 
yapılan Eski Saray, Harem teşkilatının uzantısı 
olarak düşünülmelidir. Babaları ve ya eşleri tahtta 
bulunmayan hükümdar yakını kadınlar Eski 
Saray’da ikamet ederlerdi. 

Enderun Meydanı’nın ardından dördüncü bir yerin 
ortaya çıkması, buradaki binaların yapımından 
sonradır. Bu kısmın en önemli binaları 4. Murad’ın 
inşa ettirdiği Revan ve Bağdat köşkleridir. Her iki 
köşk de sarayın iç kısmında olmasına rağmen 
burada 4. Murad zamanında devlet adamlarıyla 
toplantı yapıldığı bilinmektedir. Sultan İbrahim 
kameriyesi (İftariye Köşkü) adı verilen küçük ve 
etrafı açık köşk ise bu kısmın en dikkat çeken 
yapısıdır. 18. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Sofa 
Köşkü, Lale Bahçesi duvarına dayalı bir yapı olup 
Mustafa Paşa Köşkü de denilmekteydi. 3. Selim 
zamanında hükümdarın dinlendiği ve yemek yediği 
köşklerden biriydi.

Topkapı Sarayı’nda ilk inşa edilen binalardan 
olan Çinili Köşk, Sırça Saray diye bilinirdi. Fatih 
Sultan Mehmed tarafından surların ve bahçelerin 
yapımı esnasında inşasına başlandığı ve Bab-ı 

Hümayun’dan önce 1472’de tamamlandığı 
kitabesinden anlaşılmaktadır. Revaklı cephesi, 
çinileri ve güzel mimarisiyle daima dikkati çeken 
köşk 1875 yıllarında müzeye dönüştürülmüştür. 

Bugüne ulaşan köşklerden biri de Alay Köşkü olup 
sarayın ana kapılarından Demir Kapısı ile Soğuk 
Çeşme Kapısı arasında Osmanlı dönemindeki 
sadaret binasının karşısında yer almaktadır. 
ıı. Mahmud devrinde 1810’da (veya 1820) daha 
önceden ahşap olan köşkün yerine mermerden 
yapılmış ve saray surlarının buradaki burcu üzerine 
bina edilmiştir. Alay Köşkü, merkez yapıdan biraz 
ayrı olmakla beraber padişahın sıkça kullandığı 
yapılardan biridir. Özellikle sadaret ve saray 
arasındaki yoldan geçen ordu alayı, hükümdar 
tarafından buradan seyredildiği için Alay Köşkü 
adını aldığı ifade edilmektedir.

20. yüzyıla ulaşmayan köşklerden biri Gülhane 
Kasrı olup Topkapı Sarayı’nın sur dışındaki bahçe 
köşklerindendir. Köşkün önündeki meydanda cirit 
ve tomak gibi spor etkinlikleri yapılırdı. 2. Mahmud 
döneminde yenilendiği düşünülen kasır, 19. yüzyıl 
ortalarında kullanılmaktaydı. (1865’te yıktırılmıştır.) 
Kaybolan köşklerden biri de Şevkiye Kasrı’dır. 
3. Selim tarafından annesi için yaptırılan köşk, 
Marmara tarafına bakan surlara dayanmaktaydı. 
Köşkün planını Sedat Hakkı Eldem çıkarmış ve 
biçimsel özelliklerini tespit etmiştir. Köşk, 19. yüzyılın 
ikinci yarısında yıkılmıştır. ııı. Selim dönemine 
ait rûznameden köşkün hükümdar tarafından 
dinlenmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Sarayda inşa edilen son köşk, Sultan Abdülmecid’in 
yaptırdığı Mecidiye Köşkü’dür.
   
Hanedan mensupları, 19. yüzyılın ikinci yarısında 
Sultan Abdülmecid’in Batı mimarisi tarzında 
yaptırdığı Dolmabahçe Sarayı’na taşınmış 
fakat Topkapı Sarayı önemini hiçbir zaman 
kaybetmemiştir. Cülus ve cenaze merasimlerinin 
sarayda gerçekleştirilmesi âdetine saltanatın 
sona ermesine kadar devam edilmiştir. Ayrıca her 
ramazan ayının on beşinci günü gerçekleştirilen 
hırka-i saadet ziyaretleri için padişahlar, Topkapı 
Sarayı’na gelmişlerdir. 1840- 1924 arasında hırka-i 
saadet ve hazine-i Hümayun hizmetlerine bakan, 
Enderun-ı Hümayun hademesi denilen kadro ile 
harap durumdaki Harem Dairesi’nde barınan 
saraylılar Topkapı Sarayı’nın son sakinleri olmuştur.

Sarayın ilk defa âdeta bir müze gibi ziyarete 
açılması Sultan Abdülmecid devrine rastlar. O 
devrin İngiliz elçisine, Topkapı Sarayı gezdirilerek 
hazinedeki eşyalar gösterilmiştir. Daha sonra 
ise Topkapı Sarayı Hazinesi’ndeki eski eserlerin, 
yabancılara ve Türk ileri gelenlerine gösterilmesi 
bir gelenek halini almıştır. 
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Yazı: Bayram KaraaĞaç
İstanbul üniversitesi/Hukuk Fakültesi

Genel Yayın Yönetmeni

Fotoğraflar: 
Şerife SariTaŞ

Marmara Üniversitesi
Giyim üretim Teknolojisi

Tuğba KaHraMan
Gaziantep üniversitesi Yüksek Lisans

Yaptığı her programla gençliğin ana arterlerine 
dokunmayı başaran Yeni Dünya Vakfı, yine 
harika bir farkındalık projesi ile karşımıza 

çıkıyor.  Binlerce yıllık kültürlerin varisi olan bizleri 
tarihin tozlu sayfaları arasına götüren ‘Müze Müze 
Geziyoruz Projesi’ ise onca programdan sadece bir 
tanesidir. Çok zarif düşüncelerle ortaya konulan bu 
program kısa vadede gezmeyi amaçlıyor gibi görünse 
de uzun vadede bize katacağı şeylerin hesabını 
yapamayacağımız aşikar.
  
Proje kapsamında ilk olarak asırlardır Payitaht-ı 
İstanbul’a gelenleri mütevazi bir şekilde karşılayan 
ve dört asır boyunca Devlet-i İslamiye’nin yönetildiği 
Topkapı Sarayı’nı ziyaret ediyoruz. Henüz Topkapı 
Sarayı’nın hayranlığını ve şaşkınlığını üzerimizden 
atamamışken bu defa da İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne 
geliyoruz.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arkeoloji Müzesi, Eski Şark 
Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi olmak üzere üç 
parçadan oluşmaktadır.

arKeOLOJİ MüZeSİ

1887–1888 yıllarında, Osmanlı’nın yetiştirdiği, 
“Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı şaheseriyle akıllara 
kazınan Osman Hamdi Bey tarafından, Sidon Kral 
Nekropolü’nden çıkarılan Fenike krallarına ait lahitlerin 
sergilenme ihtiyacından dolayı inşa edilmiştir. Bu 
sebeple ülkemizde müze olarak kullanılmak için 
yapılan ilk bina olma özelliğini taşımaktadır. Arkeolog, 
ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey liderliğinde ve 
Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi) adıyla kurulan 
Arkeoloji Müzesi 13 Haziran 1891’de açılmıştır. Açıldığı 
tarih (13 Haziran)  hala ülkemizde “Müzeciler Günü” 
olarak kutlanmaktadır.

Dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından 
imar edilen müzeye 1903 ve 1907 yıllarında simetrik 
iki binanın daha eklenmesiyle günümüzdeki halini 
almıştır.

eSKİ ŞarK eSerLerİ MüZeSİ

1883 yılında Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi (Güzel 
Sanatlar Akademisi) olarak yine Osman Hamdi 
Bey tarafında Alexandre Vallaury’e yaptırılmış ve 
uzun süre okul olarak kullanılmıştır. 1917–1919 yılları 
arasında, dönemin Arkeoloji Müzesi müdürü Halil 
Edhem Bey tarafından Yakın Doğu ülkeleri eserlerinin 
sergilenmesi için müze haline getirilmiştir.

çİnİLİ KöŞK MüZeSİ
   
Sırça Köşk ya da Sırça Saray olarak da bilinen 
Çinili Köşk, Selçuklu etkisinde 1472 yılında inşa 
edilmiştir. 1875-1891 yıllarında Müze-i Hümayun olarak 
kullanılmıştır. İçerisinde Selçuklu ve Osmanlı mirası 
çiniler kronolojik olarak sergilenmektedir.
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Birçok konuda ‘ilk’ olmayı başaran Arkeoloji Müzesi, 
bünyesinde bir milyona yakın eser barındırmaktadır. 
Bu özelliğiyle dünyanın en büyük müzeleri arasına 
girmiştir. Hibe edilen, satın alınan, kazılar 
sonucunda bulunan veya müsadere yoluyla elde 
edilen eserlerin tamamı -sayılarının çokluğundan 
dolayı- sergilenememektedir.

Bunca teorik bilgiden sonra artık gezimize 
dönebiliriz. Grup arkadaşlarımızla toplandıktan 
sonra yukarıdaki bilgilerin tamamını ve birazdan 
söyleyeceklerimizin bir kısmını anlattıktan sonra ilk 
olarak Çinili Köşk ile gezimize başlıyoruz. 
 
Fatih Sultan Mehmet tarafından 1472 yılında 
yaptırılmış ve yazlık köşk ya da saray olarak 
kullanılmıştır. Mimarının Atik Sinan olduğu 
belirtilmiştir. Köşkün odaları içerisinde farklı 
yüzyıllara, farklı bölgelere (İznik Çinisi, Kütahya 
Çinisi…)  ait çiniler sergilenmektedir. Asırlar 
öncesinden günümüze yaklaştıkça çininin farklı 
renklerde farklı usullerle işlenmeye başlandığını 
bariz bir şekilde görmekteyiz. Çini ile alakalı 
bahisler genellikle terimlere temas ettiği için bu 
konuda ayrıntıya girmeyeceğiz.

Çinili Köşk ziyaretimiz sona erince Arkeoloji Müzesi 
kısmında Fenike krallarının ve soylularının lahitleri 
ile karşılaşıyoruz. İnsan şeklinde ya da sandık 
biçiminde yapılmış, çeşitli oyma ya da kabartma 
yöntemleri ile süslenmiş olan lahitler, yapıldıkları 
döneme ve mezar sahibine ait izler taşıdıkları için 
tarih bilimi açısından da önemli bir yere sahiptir. 
Mezar amacıyla kullanılmasının yanı sıra ölen 
kişinin ölümünden sonra kullanacağı düşünülen 
eşyaların ve değerli malzemelerin içine konulduğu 

görülmektedir. Lakin hemen hemen her lahtin 
hırsızlar tarafından soyulduğu ve değerli objelerin 
çalındığı kaçınılmaz bir gerçektir. Dönemin 
tapınaklarına benzer şekilde yapılan lahit üzerinde, 
av veya savaş sahneleri de yer almaktadır. 

TaBnİT LaHDİ

Sayda kralı Tabnit’e ait olan lahtin gövde kısmındaki 
yazılarda mezarın ilk sahibinin Penephtah isimli 
mısır bir general olduğu anlaşılmaktadır.Sayda 
lahitlerinin en eskisi olan Tabnit Lahdi, milattan 
önce 5-6. yüzyıla tarihlendirilmektedir.
Lahdin üzerinde Mısır yazısı ile şöyle bir beddua 
yazılmıştır:  “Her kim ola ki benim lahdimi açar, Allah 
onun cezasını, belasını versin.”. Bunun altında da 
Tabnit’in Fenike lisansında kitabesi yer almaktadır. 
Kitabede ilginç bir beddua bulunmaktadır:  “Ben 
Astarte rahibi ve Saydalılar kralı Tabnit, bu lahit 
içinde gömülüyüm. Ey benim mezarımı bulan kimse! 
Her kim olursan ol, benim lahitimi açma ve benim 
huzurumu bozma. Çünkü yanımda ne gümüş, 
ne altın ne de define vardır. Bu lahitte yalnızca 
yatmaktayım. Bana mezar olan bu lahiti açma, bu 
türlü hareket Astarte’ye karşı büyük bir hakarettir. 
Eğer benim tenbihimi tutmaz, aksine mezar odamı 
açar ve benim huzurumu kaçıracak olursan, yaşayan 
insanlar arasında ve güneş altında nesilden ve 
neshepten mahrum kal ve ölüler arasında yatacak 
yer bulma.”. 

 aĞLaYan KaDinLar LaHDİ

Roma öncesi döneme ait olan, Arkeoloji Müzesi’nin 
mimarisini etkileyen ve sütunlu lahitler sınıfında yer 
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alan en önemli eser olması bakımından değerlidir. 
Sahibinin MÖ. 360 yılında ölen Sayda kralı Straton 
ya da Sayda’lı bir zengin olduğu düşünülmektedir. 
Sütunlar arasında farklı şekillerde ağlayan 18 
kadın betimlenmiştir. Burada ölenin haremine 
işaret edilmiştir. Kapağın üzerinde cenaze alayı, 
kaidenin üzerinde ise av sahneleri yer almaktadır. 
Lahit tapınak şeklinde yapılmıştır ve doğu etkileri 
taşımaktadır.

LİKYa LaHDİ

Kime ait olduğu bilinmeyen lahit, Sayda’da bulunsa 
da mimarisinden dolayı Likyalı bir mimarın yaptığı 
tahmin edilmektedir. Aynı sebeple Likya Lahdi 
ismi verilmiştir. Milattan önce 5. yüzyıla ait olduğu 
düşünülmektedir. Lahdin uzun yüzlerinde aslan ve 
domuz avları betimlenmektedir. Kısa olan bir yüzünde 
Kaineus Efsanesi, diğer 
yüzünde ise geyik için 
kavga eden iki sentor 
betimlemesi mevcuttur.
Sentorların üzerindeki 
kapak kısmında mezarın 
gardiyanlığını yapan iki 
sfenks, diğer tarafta ise 
yarısı aslan yarısı kartal 
biçiminde figürler yer 
almaktadır.

İSKenDer LaHDİ: 

Müzenin en önemli 
parçasına geldi 
sıra. Sidon kralı 
Abdalonymos’a ait 
olduğu düşünülen lahit 
milattan önce 4. yüzyılda 
yapılmıştır. Üzerinde yer 
alan, İskender’e Fenike 
ve Suriye’nin kapılarını 
açan İssos Savaşı’na 
ait bir savaş sahnesi 
betimlendiği için bu 
ismi almıştır. Lahdin 
uzun yüzlerinden birisi bu canlandırma iken diğer 
yüzünde dostluk adına yapılan bir av sahnesini 
canlandırılmaktadır. Alınlıklardaki işlemeler 
ise karmaşıktır ve yoruma en açık olan kısımlar 
bunlardır. İskender öldükten sonra komutanları 
arasındaki çekişmelerin işlendiği de söylenmektedir. 
Bununla beraber kabartmaların lahitten çıkacakmış 
gibi işlenmiş olması, elbise kıvrımlarından kanlara 
kadar her ayrıntıya dikkat edilmesi ve doğu sanatının 
inceliklerinin en güzel şekilde kullanılması İskender 
Lahdi’ni tam anlamıyla eşsiz kılmıştır. Hal böyle iken 
sadece bu eser üzerine bile kitaplar yazılabilir ki 
maalesef  biz basitçe geçiyoruz ve sadece İskender 
Lahdi için bile bu müzeyi ziyaret etmenizi tavsiye 
ediyoruz.

Tadilat sebebiyle bu eserlerden bir kısmını görememiş 

olmanın verdiği hüzünle mozaik işlemeleri, iskeleti, 
medusanın madalyonunu ve diğer kalıntıları 
izlemeye devam ediyoruz. Bu kısım yoğun yenileme 
çalışmaları sebebiyle maalesef çabuk bitiyor ve 
hızla Eski Şark Eserleri Müzesi kısmına geçiyoruz.
Bu kısımda mitolojik heykellerle karşılaşıyoruz. 
Apollon’dan  Poseidon’a, Artemis’ten Hermafrodit’e, 
İmparator Nero’dan İmparator Agustus’a kadar 
tarihi ve kültürleri etkilemiş birçok ismin heykeli 
ya da büstüyle karşılaşıyor ve ilgiyle izliyoruz. 
Büst yapımına ayrı biz özen gösterilen Roma’ya ait 
büstlerin bir kısmında, heykeltıraşların yorumuna 
izin verilmemiş ve ölünün yüzünden alınan 
balmumu maskeler kullanılmıştır. Romalı birçok 
soyluyu medyadan ve sinema dünyasından uzak 
ve gerçeğine en yakın şekilde görmek mümkündür. 
Başka bir deyişle tıpatıp aynısının yapıldığını bile 
söyleyebiliriz. En azından dönemin şartlarında 

birebir aynısı.
   
Osmanlı topraklarının 
muhtelif yerlerinden 
çıkarılmış yüz binlerce 
buluntu ise Eski Şark 
Eserleri Müzesinde; Roma 
dönemine, Mezopotamya 
U y g a r l ı k l a r ı ’ n a , 
Fenikelilere hatta tarih 
öncesi uygarlıklara ışık 
tutmaktadır. Palmira 
Kenti Mezar Odası’nın 
gerçek ölçülerle dizayn 
edildiği bir oda, 
Konstantin’in İrene’ye 
evlilik teklif ettiği yüzük, 
derisi yüzülerek ağaca 
asılan Marsyas Heykeli 
gibi birçok buluntunun 
sergilendiği müze, asırlar 
öncesine araladığı 
kapılarla görülmeye 
değerdir.

Milattan önce 13.yüzyıla 
tarihlendirilen Kadeş 
Antlaşması ile tarih 

meraklılarına, Hammurabi Yazıtları ile hukukçulara, 
Guinness Rekorlar Kitabına giren dünyanın ilk aşk 
şiiri ile aşıklara, ilk İbranice yazıt olan Siloa Yazıtı 
ile teologlara ve daha nice eserleri ile nicesine 
hitap etmeyi başarıyor. Tüm bu anlattıklarımız 
elbetteki göze çarpan ve dikkat çeken şaheser 
niteliğinde eserlerdir. Günlük kullanım içerisindeki 
kap kacak buluntuları, tarihin farklı sahnelerine 
ait heykel ve mozaikler, avlanmak ya da korunmak 
için kullanılmış araç gereçler, sikke koleksiyonu, 
iskelet ve mezar buluntuları… Açıkçası heyecan 
uyandırmak için birçok şeye sadece değiniyorum. 
zaten ne kadar  anlatsak eksik kalır. zira hangi 
kaynağa dönüp baktım ise yığınla eksik gördüm. 
Bu cüz’i yazının sonunda bile Arkeoloji Müzesini 
ajandalarına ekleyenleri görür gibiyim.
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Yazı: rabianur erGİn
İstanbul üniversitesi/çocuk Gelişimi

YDv GM Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı

Fotoğraflar:
Şule iLGin

İstanbul Teknik üniversitesi
Cevher Mühendisliği

elif nur Muştu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesi

Şehir ve Bölge Planlama

Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu’nun 
İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olup 
aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında 

Megale Eklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılmış, 5. 
yüzyıldan itibaren ise Ayasofya (Kutsal Bilgelik) olarak 
tanımlanmıştır. Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu 
boyunca hükümdarların taç giydiği, başkentin en büyük 
kilisesi olarak katedral işlevi görmüştür.

Birinci kilise, İmparator Konstantios tarafından 
360 yılında, tamamen ahşaptan yapılmıştır. Siyasi 
kargaşalar sonucunda çıkan halk ayaklanmasıyla 
yakılıp yıkılmıştır. İkinci Kilise, İmparator ıı. Theodosios 
tarafından 415 yılında yeniden inşa ettirilmiştir. Bu 
yapının, ahşap çatı ile örtülü ve anıtsal bir girişe 
sahip bazilikal planda olduğu bilinmektedir. Daha 
sonra İmparator Justinianos’un 5. saltanat yılında, 
aristokratlar ile tüccarların imparatorluğa karşı 
birleşmesi sonucunda tarihe “Nika İsyanı” olarak 
geçen, büyük halk ayaklanması sırasında 532 yılında 
yıkılmıştır. Bu iki kiliseye ait mimari parçalar bahçenin 
bazı bölümlerinde sergilenmektedir. 

Günümüz Ayasofya’sı İmparator Justinianos tarafından 
dönemin iki önemli mimarı olan Miletos’lu (Milet) 
İsidoros ile Tralles’li (Aydın) Anthemios’a yaptırılmıştır. 
532 yılında başlayan inşaat, 5 yıl gibi kısa bir sürede 
tamamlanmış ve 27 Aralık 537 yılında törenle ibadete 
açılmıştır. Kaynaklarda, Ayasofya’nın açılış günü 
İmparator Justinianos’un, mabedin içine girip, “Tanrım 
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bana böyle bir ibadet yeri yapabilme fırsatı sağladığın 
için şükürler olsun.” dedikten sonra Kudüs’teki Hz. 
Süleyman Mabedi’ni kastederek, “Ey Süleyman seni 
geçtim.” diye bağırdığı söylenir.

Üçüncü Ayasofya’nın mimarisindeki yenilik geleneksel 
bazilikal (kral sarayı) plan ile merkezi kubbeli planın 
bir araya getirilmesidir. Kubbenin zeminden yüksekliği 
55.60 metre, çapı ise 31,87 metredir. İmparator, 
Ayasofya’nın daha görkemli ve gösterişli olması için 
maiyetindeki tüm eyaletlere haber göndererek, en 
güzel mimari parçaların Ayasofya’da kullanılması 
için toplatılmasını emretmiştir. Bu yapıda kullanılan 
sütun ve mermerler, antik şehir kalıntılarından 
getirilmiştir. Yapıdaki beyaz mermerler Marmara 
Adası’ndan, yeşil somakiler Eğriboz Adası’ndan, 
pembe mermerler Afyon’dan ve sarı mermerler Kuzey 
Afrika’dan getirilerek Ayasofya’da kullanılmıştır. 
Yapının iç kısmında yer alan duvar kaplamalarında, 
tek blok halinde mermerlerin ikiye bölünerek yan 
yana getirilmesi ile simetrik şekiller ortaya çıkarılmış. 
Toplam 104 adet sütun bulunmaktadır.

Fatih Sultan Mehmed’in 1453’te İstanbul’u 
fethetmesiyle Ayasofya, camiye çevrilmiştir. Şehri 
aldıktan sonra ilk cuma namazını Ayasofya’da kılmış 
ve Akşemsettin hutbeyi okumuştur. Fetihten hemen 
sonra yapı güçlendirilerek en iyi şekilde korunmuş 
ve Osmanlı Dönemi ilaveleri ile birlikte cami olarak 
varlığını sürdürmüştür. Yapıldığı tarihten itibaren 
çeşitli depremlerden zarar gören yapıya, hem 
Doğu Roma, hem de Osmanlı Döneminde destek 
amacıyla payandalar (düşecek bir şeye yapılan 
destek) yapılmıştır. Mimar Sinan tarafından yapılan 

minareler ise aynı zamanda yapıda destekleyici 
payanda işlevi görmektedir.

Ayasofya’nın kuzeyine Fatih Sultan Mehmed 
Dönemi’nde bir medrese yaptırılmış. 1936 yılında 
yıkılmış olan medresenin kalıntıları, 1982 yılında 
yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılmıştır.

Osmanlı Dönemi’nde, 16. ve 17. yüzyıllarda, 
Ayasofya’nın içine mihraplar, minber, müezzin 
mahfilleri, vaaz kürsüsü ve maksureler eklenmiştir. 
Mihrabın iki yanında bulunan bronz kandiller, Kanuni 
Sultan Süleyman (1520-1566) tarafından Budin Seferi 
(1526) dönüşünde camiye hediye edilmiştir.

Ana mekana girişin sağ ve sol köşelerinde bulunan 
Helenistik Döneme (MÖ. 4.-3. yy) ait iki mermer küp 
ise Bergama’dan getirilerek, Sultan ııı. Murad (1574-
1595) tarafından Ayasofya’ya hediye edilmiştir. 
Halka, bayram ve kandillerde bu küplerden şerbet 
ikram edilmiştir.

Aynı dönemde Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi 
tarafından yazılan 7.5 metre çapındaki 8 adet hat 
levhası ana mekanın duvarlarına yerleştirilmiştir. 
“Allah, Hz. Muhammed, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. 
Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin” yazılı bu 
levhalar İslam âleminin en büyük hat levhaları olarak 
bilinmektedir. Aynı hattat, kubbenin ortasına ise 
“Allah göklerin ve yerin nurudur.”  diye başlayan Nur 
Suresi’nin 35. ayetini yazmıştır. 
 
Ayasofya bugüne kadar 916 yıl kilise ve yaklaşık 500 
yıl kadar camii olarak kullanılmıştır. Daha sonra 
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Atatürk’ün emri ve Bakanlar Kurulu kararı ile 1 Şubat 
1935’de müze olarak ziyaretçilere açılmıştır. 

MİnareLer

Ayasofya, camiye çevrildikten hemen sonra Fatih 
Sultan Mehmed tarafından, yarım kubbelerden birinin 
üzerine ahşap bir minare yaptırılmıştır. Bu minare 
günümüze gelmemiştir. Güneydoğuda bulunan tuğla 
minare üslup bakımından incelendiğinde Fatih Sultan 
Mehmed ve ya ıı. Bayezid dönemine tarihlendirilebilir. 
Bab-ı Hümayun tarafındaki minarenin, Edirne’deki 
Selimiye Camii minarelerine benzerliğinden dolayı 
ıı. Selim Dönemi’nde Mimar Sinan tarafından 
yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Güneybatı 
ve kuzeybatı yönündeki eş minareler ise Sultan ııı. 
Murad zamanında yine Mimar Sinan tarafından 
yapılmıştır.

MİHraP

Mihrabın iki yanında Macaristan seferinde, Budin’in 
fethi sırasında, Sadrazam İbrahim Paşa tarafından, 
Macar Kralı ı. Matyas’ın saray kilisesinden getirilen 
şamdanlar bulunmaktadır. 

vi. LeOn MOZaİĞİ                                         

İmparator Kapısı üzerinde yer alan Pantaktrator 
İsa tasvirli mozaikte ortada; İsa, arkalıklı bir taht 
üzerinde oturmakta, sağ eliyle takdis eder durumda, 
sol eliyle sayfaları açık bir İncil tutmaktadır. 
İncil’in üzerinde Grekçe: “Barış Sizinle Olsun. Ben 

Dünyanın Nuruyum.” ibaresi yazılıdır. Sağ tarafta 
Baş melek Cebrail, sol tarafta ise Hz.Meryem tasvir 
edilmiştir. İsa’nın ayakları dibinde ona secde eder 
durumda Doğu Roma İmparatorlarından Vı. Leon yer 
almaktadır. 

SUnU MOZaİĞİ                                                     

Ortada bir taht üzerinde Hz.Meryem ve başının iki 
yanındaki madalyonlarda Meter ve Theou yani ‘Tanrı 
Anası’ olduğunu ifade eden kelimeler yazmaktadır. 
Hz.Meryem’in kucağında Hz. İsa tasvir edilmiştir. 
Hz.Meryem’in solunda kentin kurucusu olan İmparator 
ı. Konstantinos, elinde İstanbul kentini temsil eden 
maket tutmaktadır. İmparator ı. Konstantinos’un 
yanında yukarıdan aşağıya doğru Grekçe: “Azizler 
Arasında Büyük İmparator Konstantinos” yazılıdır. 
Hz.Meryem’in sağında ise İmparator Justinianos, 
elinde Hz.Meryem ve Hz. İsa’ya takdim ettiği Ayasofya 
maketini tutmaktadır. Yanında Grekçe: “Hatırası Ünlü 
İmparator Justinianos” yazmaktadır. Bu mozaikte,  
Hz.Meryem’in, şehrin ve kilisenin koruyucusu olduğu 
vurgulanmak istenmiştir. 

DeİSİS KOMPOZİSYOnU                             

Tasvirde, sağda Vaftizci Yahya ile solda Hz.Meryem, 
ortada ise Hz. İsa bulunmaktadır. Mozaikte kıyamet 
gününde insanlığın affedilmesi için Hz.Meryem ve 
Hz. Yahya’nın Hz. İsa’ya yakarmaları tasvir edilmiştir. 
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KOMnenOS’Lar MOZaİĞİ  
                         
Mozaik panoda İmparator ıı. İoannes Komnenos ile 
eşi Macar asıllı Eirene ve oğulları ıı. Aleksios yer 
almaktadır. Kompozisyonun ortasında kucağında 
çocuk Hz. İsa ile ayakta duran Hz.Meryem tasvir 
edilmiştir. İmparatorun baş kısmını çevreleyen yazıda 
“Romalıların Hükümdarı Komnenos” ibaresi yazılıdır. 
İmparatoriçenin başında ise “Dindar Augusta 
Eirene” yazılıdır. Panonun yanında yer alan payenin 
üzerinde ise, babası tarafından tahta ortak edilen 
ve genç yaşta hastalıktan ölen Prens ıı. Aleksios yer 
almaktadır. Mozaikte Prens ıı. Aleksios’un hastalık 
yüzünden yüz hatlarının çökmüş ve solgun olduğu 
görülebilmektedir. Bu mozaik, pano imparator 
ailesinin Ayasofya onarımları için yaptıkları bağışı 
sembolize etmektedir.

ZOe MOZaİĞİ  
                                                 
İmparatorun başının üzerinde “Romalıların İnançlı 
Hükümdarı, Tanrı’nın İsa’sının Kulu Konstantinos 
Monomakhos” yazılıdır. İmparatoriçe’nin başının 
üzerinde ise “Çok Dindar Agusta zoe” yazılıdır. 
Ortada bulunan kâinatın hakimi (Pantokrator) Hz. 
İsa bulunmaktadır. Bu mozaik imparator ailesinin 
Ayasofya onarımları için yaptıkları bağışı sembolize 
etmektedir.

İMParaTOr aLeKSanDrOS MOZaİĞİ      

Diğer mozaikler gibi göz önünde olmayıp kuytu bir 
köşeye yapılmıştır. Doğu Roma Tarihi’nde silik bir 
kişiliğe sahiptir. Fakat bulunduğu yer açısından 
Ayasofya mozaikleri arasında günümüze en sağlam 
gelen mozaiklerden biri olmuştur. Yani tarihte silik 

ama duvarda canlı kalmıştır. 

SULTan aBDüLMeCİD’İn 
MOZaİK TUĞraSi       
Dış ana giriş kapısının sağındaki duvarda Sultan 
Abdülmecid’in tuğrası sergilenmektedir. Tuğra, 1847 
yıllarında Ayasofya’da yaptığı onarımlar sırasında, 
Ayasofya’nın dökülmüş olan altın yaldızlı orijinal 
mozaik tanelerinden yaptırılmıştır. Onarımı yapan 
Fossati kardeşler tarafından Sultan Abdülmecid’e 
hediye edilmiştir. Mozaik tuğra, tasarım açısından 
Osmanlı Dönemi’ni; kullanılan malzeme açısından 
ise Doğu Roma Dönemi’ni yansıtması bakımından 
oldukça önemlidir.

aYaSOFYa’DaKİ PaDİŞaH TürBeLerİ
* ıı. Selim Türbesi    * ııı. Murad Türbesi    * ııı. 
Mehmed Türbesi
* ı. Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi    *Şehzadeler 
Türbesi

ŞaDirvan                                                         

Sultan ı. Mahmud tarafından 1740 yılında yaptırılan 
Ayasofya Şadırvanı, Osmanlı Mimarisi’nin bir 
şaheseri olup İstanbul’daki en büyük ve en güzel 
şadırvanlardan biridir. Muslukların üzerinde yer alan 
dilimli tunç şebekelerin birleştiği kısmın üstünde, 
tunçtan lale şeklinde “Biz Her Şeyi Sudan Yarattık” 
ibaresinin yazılı olduğu âlemler vardır.

MUvaKKİTHane                                                 

Burada muvakkitlerin namaz vaktini ve saati tespit 
ettikleri, küçük çapta astronomi çalışmaları yaptıkları 
mekandır.
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Mevlevihanenin girişinde tüm ihtişamıyla; önünde 
2. Mahmud tuğrası, arkasında ise Şeyh Galip’in 
bir kasidesi olan ‘Cümle Kapısı’ bizleri karşılıyor. 

Adımlarımız ilerledikçe solumuzda Halit Efendi 
Türbesi dikkatimizi çekiyor. Arkadaşlarıma göz alıcı, 
birbirine bindirmeli, mermer planlı, ilginç çatı sistemine 
bakmalarını söylüyorum. İnsanı öylesine büyülüyor ki 
kendimizi bakmaktan alıkoyamıyoruz. Sağımızda ise 
sebilküttab -altta sebil, üstte kütüphane olan bir yapı- 
kalıyor. 

Birkaç adım sonra, adıyla bizleri çok etkileyen ‘Hamuşan’ 
-susmuşlar, sessizler evi- var. Girişinde “Onlar ölü değil, 
sessizlerdir” yazıyor. Burada İbrahim Müteferrika’dan 
Fasih Dede’ye birçok meftun yatmakta. Asıl müze 
binasına girmeden önce 6800 metre karelik bahçede 
kalan diğer yapıtlar; Şeyhler Türbesi, Adile Sultan 
Şadırvanı, Çamaşırhane binası ve mevlevihanelerin 
en önemli kısmı olan Matbah-ı Şerif’ten günümüze 
ulaşamamış ufak kalıntıları görüyoruz. Sonra binaya 
dışarıdan bakıyoruz. Önden 2 katlı arkadan 3 katlı bir 
görüntüye sahip.

Biz gezimize  -1. Kat diyebileceğimiz tarikatlardan, son 
mevlevilere kadar giden konuları 11 Dedegân odası ile 
anlatan kısımdan başlayacağız. İlk odamızda restorasyon 
sırasında ortaya çıkan buluntular ve mevlevihanenin 
tarihçesi bizleri karşılıyor. Ardından tac-ı şerifler ve 
tarikat eşyaları üzerinden bilgiler verdiğimiz kısım 
bulunuyor. Bu eşyalardan   ‘mütteka ’ yani dervişlerin çile 
sırasında uyumalarını önleyen, çenelerine dayadıkları 
baston ilgimizi çekiyor. Onun dışında Osmanlı’daki 
belli başlı tarikatlar ve sarıklarını inceliyoruz. ‘Tığbend’ 
dediğimiz görünmeyecek şekilde bağlanan bel bağı, 
tarikata girmek isteyenlerin bağlılıklarını temsil ediyor. 
Bu da bizi derinden etkileyen kavramlardan biri.

Ayrıca bu odada dokuyu da gördük. Taş, demir yok. 

Yazı: emine Bayrak
Marmara üniversitesiHemşirelik

Fotoğraflar:
Hilal nur KAYA

Sabahattin Zaim üniversitesi
İslami İlimler

rümeysa KeLeŞ
Marmara Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
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sadece ahşabın kullanıldığı ‘bağdağ’ dediğimiz 
bir üslup ve Matbah-ı Şerif’in bir canlandırmasını 
görüyoruz. ‘Matbah’ mutfak demektir. Burada yemek 
pişerken aynı zamanda ‘can’ diye tabir edilen 
mevlevi adayları da pişer. Mevleviler 18 görevi yerine 
getirirken yol, yöntem, erkan ve adabı öğreniyorlar. 
Çileye girmeden önce 3 gün boyunca oturdukları 
Saka Postu’ndan tutalım, sema eğitimi aldıkları eğitim 
tahtası dahi burada bulunuyor. 

Şimdi ‘mevlevilik nedir?’ diye bir soru beliriveriyor 
aklımızda. Hemen İstanbul Mevleviliği ve Galata 
Mevlevihanesi hakkında bilgiler veriyoruz ve 
mevleviliğin mertebelerini giyim kuşam üzerinden 
anlatıyoruz. Örneğin   ‘arakiye’ mezun olmayan 
muhiplerin, ‘dal sikke’ ise 1001 günlük çileyi dolduran 
dervişlerin taktığı başlık. Ayrıca ‘sema tennuresi’ 
dediğimiz bir elbise, ‘destegül’ adında bol bir gömlek, 
kuşak ve hırka dervişlerin burada giydikleri kıyafetler...

Biraz yorulduk. Öğrendiklerimiz bizler için çok değerli ve 
çok anlamlı. Mesnevilik temalı kısımda biraz nefes alıp 
gezimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz mevlevihaneler 
aynı zamanda birer sanat merkezi konumundadırlar. 
Bu nedenle burada edebiyatın yerine değinmeden 
edemiyoruz. İşte yine bir derviş odası, yazı takımları 
önünde rahlesi olan bir derviş görüyoruz; edebiyatla 
uğraşıyor. Galata Mevlevihanesi edebiyat açısından 
çok önemli; çünkü Şeyh Galip burada yetişti. 

İbadethane ve zikir temasında ise binlik tesbih 
dikkatimizi çekiyor. Dervişler halka olup bu tesbihleri 
çekerlermiş. Rahle, seccade, duvarda hat levhalarını 
ve bir abdest alma yerini de dikkatle inceleyip 
ilerliyoruz. Tekke Musikisi konusundayız. Musiki 
deyince Neyzen Emin Dede’den bahsetmeden olmaz. 
Neyzen Emin Dede o dönemde çile çıkarmadan 
Galata Mevlevihanesi’nin neyzen başlığına getirilmiş 
ve ‘dede’ unvanı verilmiş.

Tabi sadece bu ikisi değil birçok sanat dalı var 
mevlevihanelerde. Mevlevi Mehmet Dede’nin 
yurtdışında öğrenip getirdiği cam atölyesi işçiliği, 
mevlevilerin yaptığı saatlerin gerçeği olmasa da Eflaki 
Dedenin oğluna ait Topkapı Sarayı’nda bulunan saatin 
bir tablosu, ‘kâtı’ dediğimiz bir kağıt yapıştırma sanatı 
örneği, cilt işleri ve İbrahim Müteferrika deyince ilk 
akla gelen matbaa sanayiye gezimizde yer veriyoruz.

Tekrar mola zamanı. Mevlevi Dedesi önünde bir 

semazen figürü ile hologram gösterisini izleyip huzur 
buluyoruz. 2. kata çıkmadan önce ‘son mevleviler’ 
temalı odamıza doğru yöneliyoruz. Sikkesini, hırkasını, 
meshini gördüğümüz Galata Mevlevihanesi’nin 
son şeyhi Ahmed Celaleddin Dede ve yine mevlevi 
kültürüne kendini adamış, eşyalarını bu mekana 
bağışlamış Nezih Uzel’in tekkesi ve kudümü.

Evet ilk kısım bu kadar. Giriş kata dar ve biraz karanlık 
merdivenlerden ilerliyoruz. Biraz ürkütücü biraz da 
gizemli. Ceviz ağacı döşemeli sema alanı karşımızda, 
mimarisi göz kamaştırıyor. Sol tarafta o dönemdeki 
Bacılar Dairesi; sağ tarafta idari binalar bulunuyor. 

Peki bu sema alanında hafta sonları hala icra edilen 
sema nasıl yapılıyor? Semada öncelikle mevleviliğin 
felsefesi anlatılır. Tasavvuf müziği icra edilir ve sema 
başlar. Sema manevi bir gidiş gelişi temsil eder. 
Sağdan sola kalbin etrafında gerçekleşen bu dönüş, 
bütün yaratılmışları sevgi ve aşkla kucaklamak 
anlamına gelir. Sema boyunca ruh dünyadan 
ayrılarak özgürce ve büyük bir sevinçle Allah (c.c ) 
ile birleşir. Sağ el göğe, sol el toprağa bakar. ‘Haktan 
aldıklarını halka vermeyi’ temsil eder.

Biraz daha aydınlık olan merdivenlerden ilerledik, son 
kattayız;   ‘mahfiller’ teması.  Burada kendimizi daha çok 
bir sergi salonunda gibi hissediyoruz. Sol tarafta ebru 
koleksiyonu -özel yöntemlerle kağıt üzerine yapılan 
bir süsleme sanatı- ve Mustafa Düzgünman’ın -son 
dönemdeki önemli ebru sanatçılarındandır; çiçekli 
ebruyu geliştirmiş ve papatyalı ebruyu bu sanata 
kazandırmıştır- hayatını ve eserlerini görüyoruz. 
Hemen yan tarafında hat koleksiyonu, güzel sanatlar, 
ayetler ve hadislerin yer aldığı levhalar ve ‘Hilye-i 
Şerif’ dediğimiz hat sanatında Hz. Peygamberimizin 
özelliklerini, karakterini ve ahlaki niteliklerini anlatan 
levhalar uzun bir süre bizi etkisi altında bırakıp adeta 
kalbimize işliyor. 

Sağ tarafta ise Mıtrıb Mahfilini geçerek son çelebi 
Konya Postnişi Veled Çelebi’den adını almış Çelebi 
Mahfili’ni görüyoruz ve hemen ileride Hünkar 
Mahfilini geçerek mekanın restorasyonunda emeği 
geçmiş Osmanlı padişahlarını; 1.Beyazıt, 3.Mustafa, 
3.Selim, 2.Mahmut ve Sultan Abdülmecid’in tablo 
ve hayatlarını inceliyoruz ve devamında da mehter 
takımının kullandığı müzik aletlerini görüyoruz. 
Bunlardan birkaçı ud, kanun, kös, çevgen, davul...
   Gezimiz burada sona eriyor. Lakin uzun bir süre etkisi 
altında kalıp hafızalarımızdan silinmeyeceği kesin! 
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Galata Mevlevihanesi ıı. Bayezid döneminde 
1491’de, Afyon Mevlevihanesi Şeyhi olan Divane 
Mehmed Dede tarafından kurulmuştur. Daha 

sonra çıkan bir yangında kül olunca zamanın padişahı 
Sultan ııı. Mustafa tarafından yeniden yaptırıldı. 
“Küçük Kıyamet” adı verilen 1509 İstanbul depreminden 
etkilenen mevlevihane yapıları 17. yüzyıl başından 
itibaren birçok onarım ve yenilenmeler geçirerek büyük 
bir külliye halini almıştır. 1925 yılında 677 sayılı Kanun 
ile tekkeler kapatıldıktan sonra mevlevihane fonksiyonu 
sona ermiş, bir süre farklı fonksiyonlarda kullanıldıktan 
sonra 21 Kasım 2011 günü müze olarak bugünkü 
konumuna getirilmiştir. 

Galata Mevlevihanesi’nin bu uzun tarihi yolculuğunda 
gerçekleşen manevi hadiselerden önce mimarisi 
hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Beyoğlu İstiklal 
Caddesi’nin bir ucunda yer alan yapının giriş kapısı 
üzerinde Sultan ıı. Mahmud’un tuğrası yer almaktadır. 
Kemerin üzerinde görebileceğiniz bir diğer yapıt ise 
Şair Lebib’e ait onarım yazıtıdır. 

Girişte sağda iki katlı bir yapı dikkati çeker. Avluya bakan 
alt katında Hasan Ağa Çeşmesi ve üzerinde iki kitabesi 
bulunur. İkinci katı ise Halet Efendi Kütüphanesidir. Bu 
‘sebil-küttab’ Osmanlı mimari tarihinde türünün son 
örneğidir. 

Solundaki açık türbede 1823 yılında Konya’da 
idam edilen Halet Efendi bulunmaktadır. 19. yüzyıl 
başlarında Halet Efendi’nin yaptırdığı, avlunun sol 
tarafında bulunan kapalı türbede de İsmail Ankaravî 
Dede (Rusuhi Dede) ve divan şairi Galib Dede 
(Şeyh Galib) yatmaktadır. Avlu içindeki mevlevihane 
bölümlerine geçmeden karşımıza çıkan son nokta 
Hamuşan (Susmuşlar Yeri). Mevlevilik anlayışında 
belki de uyanacakları saate kadar sessizliğe çekilen 
ölüler düşüncesi… Hazirede İbrahim Müteferrika (nakli 
kubur), Humbaracı Ahmed Paşa, Fasih Dede, Esrar 
Dede başta olmak üzere pek çok Mevlevi ve Osmanlı 
Devlet ricalinden kişiler metfundur. 

Galata Mevlevihanesi’nin en unutulmaz simalarının 
başında elbette Şeyh Galip gelmektedir. 19. yy divan 
edebiyatının zirvesi sayılan Şeyh Galip, 24 yaşında 
bir iddia sonucu 6 ayda bitirdiği, tasavvufi referanslar 
ve sembollerle yazdığı divanı ‘Hüsn-ü Aşk’ ile dünya 
edebiyatına çok kıymetli bir rehber kitap bırakmıştır. 
Eserin kahramanları ‘güzellik’ (hüsn) ve güzelliğe 
yönelişin sonucu olan ‘aşk’tır. 

Mevlevihane aynı zamanda büyük bir dostluğun da 
başlangıç yeri olmuştur. Esrar Dede, 18. yüzyıl divan 
şairlerinden ve Mevlevi şeyhlerindendir. Ömrünün son 
9 yılını Galata Mevlevihanesi’nde geçirmiştir. Sadece 
genç Mevlevi şeyhinin kim olduğunu merak ettiği için 
dergaha gelen Esrar Dede, Şeyh Galip’in postnişin 
olduğu dergahta 1001 gece sürecek olan büyük ‘çile’ye 
girmeyi dahi isteyecek hale gelir. Böylece Mevlana ile 
Şems arasındaki dostluğa benzer bir dostluk kurulacak, 
Esrar Dede’nin kendisine mürşit seçtiği Şeyh Galip 
ile tarihe geçecek dostluğu ortaya çıkacak, şeyh ile 

Yazı: Büşra CanSiZ
İstanbul üniversitesi/çocuk Gelişimi

YDv GM Gençlik Kolları Başkanı
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öğrencisi birbirlerini eğitmeye başlayacaktır. Esrar 
Dede meşihat makamlığını kazandığı halde şeyhinin 
yanından ayrılmamıştır. 

Esrar Dede ve mürşidi Şeyh Galip’in Osmanlı Sultanı 
ııı. Selim Han’a tam bir muhabbet ve bağlılıkları vardır. 
Şairin hayatını kaleme alan Beşir Ayvazoğlu’nun 
cümleleriyle  Şeyh Galip Kitabı’nda bu dostluğun 
nedenlerini de görebiliriz: “ııı. Selim’in Mevleviliğe 
gerçekten büyük ilgi gösterdiği ve Galib Dede’ye 
hayranlık duyduğu biliniyor. Ancak ilginin ardında 
politik hesapların da bulunduğu unutulmamalıdır. 
Yeniçeri Ocağı’nı kaldırarak yeni bir askeri teşkilat 
kurmak isteyen ‘müceddid’ padişahın, ocağın mensup 
olduğu Bektaşi’ye karşı Mevleviliği desteklemek, 
bunun için de Mevlevi önderlerini arkasına almak 
istediği düşünülebilir.”.

Esrar Dede’nin ölümü üzerine Şeyh Galip, Türk 
edebiyatının en içli mersiyelerinden birisini kaleme 
alacaktır: 

“Kan ağlasın bu dîde-i dürbârım ağlasın 
Ansın benim o yâr-ı vefâdârım ağlasın

Çeşm ü dehân u ârız u ruhsârım ağlasın
Başdan başa bu cism-i siyehkârım ağlasın 
Ağyârım ağlasın bana hem yârım ağlasın

Gûş eyleyen hikâyet-i Esrâr’ım ağlasın
Allah verdi aldı yine kurb-ı hazrete
Biz kaldık intizar ile ruz-ı kıyamete

Ahir nefeste sohbeti oldu muhabbet ah
Bir yara vurdu bağrıma, ah derd-i firkat ah

Eyvah elden o gül-i handanım aldı mevt 
Esrarım aldı cümle dil ü canım aldı mevt”

(Bu inci yüklü gözlerim benim o vefalı yarimi anıp 
ağlasın. Gözüm, ağzım, yanağım, bütün olarak yüzüm 
ağlasın. Baştan başa karalara bürünmüş bu göz 
ağlasın. Hem dostlarım hem düşmanlarım benim için 
ağlasın. Sırrımın (Esrar Dedenin) hikayesini, ölümünü 
dinleyenler ağlasın. Ah ne yazık ki ben eşi benzeri 
olmayan bir inciyi kaybettim. Onu toprak içine bırakıp 
geri döndüm. Allah verdi ve yine O yanına aldı. Biz de 
kıyamete kadar ona kavuşma hasretiyle kalakaldık. 
Son nefesinde onun sohbeti yine sevgiydi. Onun ölümü 
benim bağrımda ayrılık derdinden dolayı bir yara açtı. 
Eyvah ki ölüm, benim elimden gülen gülümü aldı ve 
benim bütün gönlümü ve canımı kaplayan Esrarımı...)

Acaba kaç dostumuz var  ardından böyle şiirler 
yazabileceğimiz, yüzyıllar sonra bile anılacak ve 
aslında kaç dostumuz var, gerçek dost diyebileceğimiz?

Mevlevihanenin avlu içindeki büyükçe ahşap konak 
görünümündeki üç katlı ana bina çok pencerelidir 
ve 1860’da yapılmış, günümüze kadar gelmiş ve iyi 
korunmuştur. Üzerinde Sultan Abdülmecid dönemine 
ait onarıma işaret eden, kapıdan girdiğimizde ceviz 
ağacından döşemeli, sema gösterilerinin yapıldığı alan 
karşımıza çıkar. Semahanenin iç tasarımını belgeleyen 
çok sayıda gravür ve yağlı boya resim bulunmaktadır. 
Bu gravür ve resimlerden semâhânenin 1608’den 
günümüze kadar ana hatlarıyla aynı tasarıma sahip 
olduğu, sekizgen planlı semâ alanı ile bunu kuşatan 
iki katlı mahfilleri barındırdığını görürüz. 

Barok mimarisinin en güzel örneği olan semâhânede 
günümüzde Türk musiki aletleri ile, Mevlevi kültürüne 
ait eserler sergilenmektedir. Müzenin ana konusu 
Derviş Odaları’nda anlatılmaktadır. Sufilik ve tarikatler 
ile başlayan bu bölüm, ‘Son Mevleviler’ konusu ile 
sona ermektedir. Semahanenin mihrap hariç üç 
yanını çevreleyen ve Sema alanına bakan mahfillerde 
müze koleksiyonundaki diğer eserler sergilenmektedir. 
Geleneksel Ebru sanatının ve hilye-i şeriflerin en güzel 
örneklerini burada görebilirsiniz. 

Son olarak belirtmek isterim ki müzeyi bahar 
aylarında güzel bir havada ziyaret ederseniz kitabınızı 
ve kahvenizi yanınızdan eksik etmeyin. Bahçesinde 
kuş sesleri ve dergah huzurunda hayata iki saatlik bir 
kitap molası vermeniz nacizane tavsiyemdir.
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Tarihimizi, geçmişimizi, zaferlerimizi ve 
yenilgilerimizi kitaplardan okuyup ders dinlemek 
dışında müzelerimiz de öğrenme sürecinde 

oldukça etkilidir. Gezmemiz gerektiğini düşündüğüm 
değerli müzelerimizden biri olan Harbiye Askeri Müzesi 
bu yazıda konumuz. Atmosferinde kaybolacağımız bu 
müzemiz, müzecilik tarihi açısından da önem taşıyor. 
Haydi gelin önce biraz tarihçesine, daha sonrasında 
da neler barındırdığına göz atalım.

1927 yılında yapıların üzerindeki tuğra vb. işaretlerin 
kaldırılmasıyla ilgili bir kanun yanlış yorumlandığı 
için askeri yapılardaki Osmanlı armaları kazınmıştır. 
Bu yüzden Osmanlı zamanına ait bazı askeri ve 
idari yapıların amaç ve işlevi anlaşılamamaktadır. 
Fakat Mekteb-i Harbiye’nin ilk dönemine ait kitabeler 
korunarak Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nin bahçesinde 
sergilenmektedir. Bu da müzeyi tanımamızı, amacını 
anlamamızı kolaylaştırmaktadır.

Harbiye Askeri Müzesi, savaş sanatları ve savaş 
kültürü konusunda hazırlanmış sayılı müzelerden 
biridir. 1864 yılında ıı. Abdülhamit’in yaptırdığı 
Mekteb-i Harbiye (Kara Harp Okulu) binasının 
burada olması sebebiyle bu semt, “Harbiye” olarak 
isimlendirilmiştir. Askeri Müze’nin bahçesinde 
bulunan bir tabelada yazılanlar; Harp Okulu, İstanbul 
ve Harbiye ilişkisini özetleyici nitelikte: “Bulunduğu 
semte adını veren Harbiye (Harp okulu), 10 Ekim 
1846’dan 24 Eylül 1936’ya kadar öğretimini bu binada 
sürdürdü. Ankara’da yeni yapılan Harp Okulu’na 
taşınma işlemleri 16 Eylül 1936’da başladı ve 24 Eylül 
Perşembe günü Harbiyelileri uğurlamak için binlerce 
İstanbullu sabahın altısında sokaklara dökülmüştü.”.

Koleksiyon açısından oldukça zengin olan müzenin 
tarihi, 15. yüzyıla kadar uzanmaktadır. 1453’te 
İstanbul’un Türkler tarafından fethinden sonra Aya 
İrini Kilisesi, değerli harp silah araç ve gereçlerinin 
toplandığı Cephane olarak düzenlenmiştir. 1726 
tarihinde Cephane’deki tüm malzemeye yeni bir 
düzen verilerek ‘Dar-ül Esliha’ adıyla yeni bir kurum 
oluşturulmuştur. Modern anlamda Türk müzeciliğinin 
temeli ise Tophane Müşiri Ahmet Fethi Paşa’nın 
gayretleri ile 1846 yılında atılmış ve bu tarih, Türk 
müzeciliğinin ve Askerî Müzenin gerçek anlamda ilk 
kuruluşu olmuştur. Ahmet Fethi Paşa’dan sonra Aya 
İrini’deki bu koleksiyonlar kısa bir süre sonra ilk defa 
‘müze’ adını almış ve Müzey-i Hümayun kurulmuştur. 
Müze teşkilatının kurulmasından sonra özellikle 
arkeolojik eserlerin sayısının artması üzerine bu 
eserler Çinili Köşk’e taşınmış ve bugünkü İstanbul 
Arkeoloji Müzelerinin temeli atılmıştır.

1940 yılına kadar Aya İrini’deki faaliyetlerini sürdüren 
Askeri Müze, İkinci Dünya Savaşı tehlikesiyle 
faaliyetlerine bir süre ara vermiş; savaş tehlikesi 
ortadan kalktıktan sonra 1949 yılında da Maçka 
Silahanesi’nde depolanan eserler Harbiye Mektebi 
Jimnastikhanesi binasına alınmıştır. Bu binanın 
zamanla müze koleksiyonları için yetersiz kalması 
ve gelişmeye imkan vermemesi üzerine eski Harbiye 
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binasının Askeri Müze olarak kullanılmasına karar 
verilmiş, bina restorasyon çalışmaları yapılmış, 10 
Şubat 1993 tarihinde de Askeri Müze olarak ziyarete 
açılmıştır.

Askeri Müze’de 5000’e yakın eser sergileniyor. Çeşitli 
savunma silahları, askeri kıyafetler, tuğra örnekleri, 
bayraklar, mezar taşları, sancaklar ve farklı savaş 
teçhizatlarının yer aldığı zengin koleksiyonun 
yanında müzede bulunup sergilenmeyen varlıklar 
da mevcut. Ahşap ve maden süsleme sanatının 
incelikle işlendiği tüfek, tabanca, top ve kılıçlar da 
kültürel varlıklarımızı fazlasıyla yansıtıyor. 

Müzede sergilenen eserlerin yanı sıra İstanbul’un 
Fethi, Kurtuluş Savaşı gibi önemli askeri olaylar da 
maketlerle canlandırılıyor. Kütüphanesi, sineması, 
atış poligonu, yayınları, kıyafethanesi ve mehteri 
ile desteklenen müze; günümüz çağdaş müzecilik 
anlayışına en uygun müzelerden biri olarak 

karşımıza çıkıyor.

Tarihi dokuyu ve kokuyu tam anlamıyla 
hissedebilmek için müzenin rehber imkanı da 
bulunuyor. Bölümler halinde gezebileceğiniz şekilde 
dizayn edilen Askeri Müze; Pazartesi, Salı ve resmi 
tatil günleri hariç 09.00-16.00 saatleri arasında 
ziyarete açılıyor. 

Dünyanın en eski bandosu olan mehteri ve tarihimizin 
inceliklerini yansıtan marşları burada Türk Silahlı 
Kuvvetleri Mehteran Takımı sunumuyla dinlemek de 
mümkün. Müzenin açık olduğu günlerde saat 15.00-
16.00 arasında coşku ile sergileniyor.

Bizim gezerken zaman zaman hüzünlendiğimiz 
ama daha çok gurur duyduğumuz bir müze olarak 
listemize eklendi. Bence sizin de kısa zamanda 
listenize eklemeniz gereken bir müze. Keyifli 
gezmeler.
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İstanbul’un kalbi Fatih’i, Fatih’in kalbi 
Sultanahmet’teki Türk ve İslam Eserleri Müzesini 
ziyaret etmeden müze gezmiş sayılmazsınız. Yaklaşık 

33.000 eserden oluşan müze koleksiyonunda bulunan 
etnografya, maden, cam, seramik, halı, kilim, evrak, taş 
ve yazma eserler ayrı birer müze olma niteliğindedir. 
Müzeyi henüz ziyaret edememiş olanları bu yazımızda 
hayali bir tura çıkarıyoruz. Fakat ben yine de en yakın 
zamanda mutlaka bir gününüzü ayırıp gezin derim.

Müzemiz; ortasında Obelisk, Yılanlı Sütun ve Örme 
Sütunun bulunduğu At Meydanının hemen yanında 
bulunuyor. At Meydanı denmesinin sebebini de özetle 
açıklayalım: Bugün At Meydanı veya Sultanahmet 
Meydanı adıyla bilinen yerde, 2. yy. ve 4. yy. arasında 
inşa ve imar edilmiş olan ve Latincede “At Yolu” 
anlamına gelen Hipodrom adlı yapı bulunmaktaydı. 
480 metre uzunluğunda, 117 metre genişliğinde, 120 
metre ebatlarında, 40.000 kişilik at nalı şeklindeki 
yapının ortasında, etrafında atların tur attığı Spina 
Duvarı bulunmaktaydı. Burada imparatorluğun dört 
bir yanından getirilen dikilitaşlar, sütunlar ve hayvan 
heykelleri bulunmaktaydı. Fakat 57 yıl süren Latin 
istilasında en çok tahribe uğrayan yerlerden biri 
olmuştur.

Üzerindeki bronz at heykeli çalınmış, Örme Sütunun 
üstündeki bronz plakalar yağmalanmış, diğer eserler 
de farklı amaçlarda kullanılmak üzere (eritip para 
basmak gibi) kaçırılmıştır. Halkın neden “Latin külahı 
görmektense Osmanlı sarığı görmeyi yeğleriz.” dediği de 
cevap buluyor burada. İlk göze çarpan dikilitaş  Obelisk, 
Mısır’dan getirilmiş olup üzerindeki hiyeroglifler önemli 
tarihi olayları anlatıyor. Aynı şekilde, kısa geldiği için 
altına yerleştirilen iki kaideden birinde önemli sahneler 
canlandırılırken diğerinde farklı dillerde anlatılmıştır. 
Sonraları sadece yarış değil, çeşitli gösterilere de sahne 
olan meydan, tarihin çok önemli ayaklanmalarına da 
tanık olmuştur. Adeta bir isyan merkezine dönen meydan, 
Osmanlı döneminde de yeniçerilerin kamp kurup kazan 
çevirdiği mekan olmuştur. Müzeye girdiğimiz zaman da 
ilk katta bizi Hipodromdan kalan bir kısım karşılıyor. 
  
Unutmadan söyleyelim ki, Hipodrom inşa edilirken, 
zeminde denize doğru kot farkı olmasından kaynaklı 
doldurma yapılmıştır. Marmara Üniversitesi Sanat 
Galerisi’ni de geçip yola devam ettiğiniz zaman, 
karşınıza Cumhuriyet Eğitim Müzesi ve Sultanahmet 
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çıkacaktır. İşte burası 
Hipodromun dönme kısmı üzerine kurulmuştur. Alt 
kısımdan baktığınız zaman koca Hipodrom kalıntısını 
görebilirsiniz fakat benim tavsiyem, mutlaka bir gün 
Cumhuriyet Eğitim Müzesi’ni ziyaret ederken üst 
kısımdaki manzaranın keyfini bol bol çıkarın.

19. yy’ın sonlarına doğru, ülkenin her bir yanındaki 
vakıf, tekke, cami ve mescitlerden eserler çalınmaya 
başlayınca böyle bir müze fikri çıkmıştır. İlk olarak 
“Evkaf-ı İslamiye Müzesi” adıyla Süleymaniye Camii 
Külliyesi içinde yer alan imaret binasında ziyarete 
açılan müze, Osmanlı döneminde açılmış son müze 
olma özelliğine sahiptir. Cumhuriyetin ilanından sonra 
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ise şimdiki adını alıp 1983 yılında bugün içinde 
bulunduğu İbrahim Paşa Sarayı’na taşınmıştır. 

Sultanahmet Meydanı’nda bulunan İbrahim 
Paşa Sarayı 16. yy. Osmanlı mimarisinin en 
önemli yapılarından biri olup hipodromun oturma 
kademelerinin üzerinde konumlanmıştır. Yapım 
tarihi kesin olmamakla beraber, bu yapının 1520 
yılında, Kanuni Sultan Süleyman tarafından -on üç yıl 
sadrazamlık yapan Pargalı- İbrahim Paşa’ya hediye 
edildiği bilinmektedir. Sarayda yapılan ilk tören, 
İbrahim Paşa ile Hatice Sultan’ın düğünü olup saray 
sonraları da çeşitli törenlerin gerçekleştiği (sünnet 
töreni gibi) bir mekan halini almıştır. Bir dönem seyirlik 
olarakta kullanılmıştır. (Tabi ki üst kattaki avludan 
Sultanahmet Camii’nin manzarası ayrı bir âlâdır.) 

Giriş kattaki Hipodrom kalıntısını gördükten sonra 
ilerlediğiniz zaman, zamanında bulunduğu yerde 
tekke olan ve 1965 yılında yıkılan Düğümlü Baba 
tekkesinin hikayesini de okumadan geçmeyin. Hemen 
yanında ise sarayda gerçekleşen törenleri canlandıran 
minyatürler bulunmaktadır. 

Ardından üst kata çıkıyoruz. Karşımıza, ortasında iki 
yüzyılı aşkın yaşı ile devasa doğu çınarının  bulunduğu 
büyük bir avlu çıkıyor. Hem girerken hem de çıkarken 
Sultanahmet’i bol bol seyredeceğimiz güzel bir avlu.

Merdivenlerden çıktığımızda, odadan odaya, dönem 
dönem tarihte yolculuğa çıkıyoruz. İslam sanatının en 
erken döneminden 20. yüzyıla uzanan çizgide, içinde 
Emevi, Abbasi, Kuzey Afrika(Magrib), Endülüs, Fatımi, 
Selçuklu, Eyyubi, İlhanlı, Memlük, Timurlu, Beylikler, 
Safevi, çeşitli Kafkas ülkeleri ve zengin Osmanlı dönemi 
eserlerini barındıran ayrı ayrı odalar bulunmaktadır. 
Bu kubbeli odaların içindeki sevimli şöminelerin bir 

zamanlar odaları ısıtıyor olduğu düşüncesi yüzümde 
bir tebessüm oluşturmuştu. Hepsi birer tarihi belge 
değeri taşıyan bu eserler, dinin, coğrafyanın, dönemin 
ve kültürler arası etkileşimin birer yansıması.

Çalınan veya kaybolan birçok eser olduğundan 
bahsetmiştik. Eşsiz ahşap işçiliğine sahip olan Cizre 
Ulu Camii’nin kapısının tokmaklarından biri çalınmış 
ve günümüzde Kopenhag David Samling Müzesi’nde 
sergilenmektedir. Üzerindeki geometrik şekillerin 
Cezerî tarafından tasarlandığı kapının üstünde ilgimi 
çeken şeylerden biri ise tokmaktaki hayvan figürleri 
olmuştu. Aslan ve ejderin bir arada bulunması, Orta 
Asya ve Mısır veya Yunan (Mitolojideki aslan figürünün, 
Mısır’dan yayıldığını tahmin ediyorum, fakat net 
delillere ulaşamadım.) kültürlerinin kombinasyonu 
adeta. Benzer figürlere Selçuklu Dönemi eserlerinde 
rastlıyoruz. Kanatlarında ejder veya kartal figürü olan 
grifonların hazineleri koruduğuna inanılırmış. Mısır’da 
piramitlerin önünde Sfenks (aslan gövdeli ve insan 
başlı) şeklini alan aslan, Yunan mitolojisinde daha çok 
kartal başlı tasvir edilmiştir. Kartal başlı olan grifonun 
at versiyonu da hipogrif oluyor. (Aramızdaki zeki 
Potterhead’lere selam olsun. Gryffindor’a bir puan!) 

Samarra Kenti kazılarıyla ilgili bilgi panosunu okurken 
daha derinden farkına vardığım bir husus oldu. Bu 
arkeolojik kazıların hemen hiçbiri bizim çalışmamız 
değil. Arkeolojiyi ayrı bir bilim olarak kabul edip 
çalışmalara başlamamız kim bilir ne kadar zaman 
alacaktı. Fakat o zamanlar bilim kelimesine karşı bir 
acizlik mi hissetmişiz acaba? Avrupalı bilim adamları 
topraklarımızda bilim adına kazılar yapıp katkıda 
bulunacaklarını söylediklerinde, önümüzü ilikleyip 
geri çekilmişiz. Önceki yazımızda “Modern Çağın Dini” 
olarak bahsettiğimiz bilim, bize de diz çöktürmemiş 
değil. Dinî meselelerle kafamızın karıştırılamadığı 
yerlerde bilim ile kandırılmışız. Kulağa tuhaf gelse de 
düşündüğümüz zaman sayısız örnek bulabiliyoruz. 
Bu batıya teslimiyet halinden yavaşça kurtulurken, 
farkındalığımızı iyiden iyiye arttırmaya gayret 
göstermeliyiz.
   
Tarihin ölmeyen şahitleri, eserleri tanıdığımız “Müze 
Müze Geziyoruz” aktivitemizin en önemli duraklarından 
birisi idi Türk ve İslam Eserleri Müzesi. Sultanahmet’i 
ve  seyrine doyulmayan bu müzeyi gezdikten sonra, 
meydanda yürürken buradaki yaşanmışlıkları da 
hatırlayacaksınız
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Yazı: Joudı DaBBaGH
Sabahattin Zaim üniversitesi

Beslenme ve Diyetetik 

Fatma Zahra DaBBaGH
Sabahattin Zaim üniversitesi

Mimarlık

Fotoğraf:  ayşe YiLDiZ
Yıldız Teknik üniversitesi

Sosyal Bilgiler öğretmenliği
YDv GM Gençlik Kolları Sekreteri             

İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 
katkılarıyla 24 Mayıs 2008 yılında kurulmuş olan 
İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi; 

‘Has Ahırlar’ isimli, Osmanlı padişahlarının -şimdi 
restore edilmiş olan- ahır binalarında, Gülhane 
Parkı içerisinde bulunmaktadır. Müzenin eski iç 
duvarında görünen, eskiden padişahların atlarının 
bağlandığı demir halka ve çubuklar günümüzde 
müze binasının daha önceki kullanımının şahitliğini 
yapmaktadırlar.

Coğrafya, astronomi, denizcilik, tıp, mineraloji, 
kimya, fizik, optik ve saatler, savaş teknolojisi, 
değirmenler ve mimarlık alanlarındaki sunumlar 
müzede bulunmaktadır.

Müzenin girişinde bulunan ‘Halife Me’mun 
Haritasına’ doğru ilerleyip dinleyerek inceledik.
   İslam bilim tarihinde coğrafyacılığın geldiği seviyeyi 
gösterdiği kadar, entelektüel ve kendi topraklarını 
dünya toprakları içinde konumlandırmaya çalışan 
bir halifeyi de işaret ediyor.

Müzeye girdikten sonra ziyarete ‘Astronomi 
Bölümünden’ başladık. Astronomi bölümündeki 
bulunan ‘Abdurrahman Es-Sufi’nin Gökküresi’, 
İstanbul Deniz Müzesi’nde bulunan usturlap (1600 
yılından önceki dönemden günümüze ulaşan 
dünyanın en büyük usturlabı. Müslümanlar 
tarafından 13. yy.’da yapılmış), ‘Semerkant 
Rasathanesi’ ve ‘Rey Rasathanesi’ gibi önemli 
eserleri inceledik ve çalıştıkları yöntemlere hayran 
kaldık.

Sonra ‘Saat-Denizcilik Bölümüne’ geçtik. En 
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çok dikkatimizi çeken ‘Fas Su Saati’ prensibini 
inceledik. (Depoda bulunan suyun akışı 24 saatin her 
saniyesinde aynı süratle olacak şekilde ayarlanıyor. 
Depodaki şamandıranın inişi ile kazanılan hareket 
bir taraftan her dört dakikada bir yelkovanı ileri 
sürüyor, diğer taraftan küçük ve büyük bilyeler taşıyan 
iki arabayı çekiyor. Çanlar içine düşen büyük bilyeler 
saat başlarını, küçük bilyeler geçen dört dakikayı 
gösteriyorlar. Ayrıca her saat başında çanların 
arkasında bulunan kapılardan biri açılıyor.) Artık 
eski saat deyince aklımıza Fas Su Saati gelecektir.

Sonra ‘Savaş Teknolojisi Bölümüne’ geçtik. zırhlı 
araba, üç büyük yaylı ok atar ve istihkam kulesi 
savaş teknolojisi bölümünde gördüğümüz en güzel 
örneklerdir.

Onun sonrasında ‘Tıp Tarihi bölümünü’ gezdik. Bu 
bölümde ’zehravi’ tarafından tıbba armağan edilen 
bazı aletler ve hacamat aletini gördük.

Alt kata inip ‘Madencilik bölümüne’ başladık. Orada 
görmediğimiz taşlar gördük, aynı zamanda taşların 
isimleri ve faydalarını öğrendik.

‘Fizik ve Matematik-Geometri Bölümlerinden’ devam 
ettik. ‘Tesviye Aletleri’ görüp işlevlerini öğrendik. 
(Düz bir yüzeyin tam olarak dikey durup durmadığını 
kontrol etmektedir). Fizik bölümünde, hayvan gücüyle 
çalışan su dolabı (El-Cezerî, kitabının su kaldıran 
aletler kısmında bu düzenekten bahsetmektedir. 
Enerjisini nehrin hareketinden ve hayvan gücünden 
alan tesiste,su yüzeyindeki kazıklar arasında 

bulunan yatay eksenin üzerindeki dikey eksen, dişli 
çarklar aracılığıyla bir koşum hayvanı tarafından 
döndürülmektedir. Her bir eksen, karşı karşıya 
konumlandırıldıklarında beş kazık dizisi arasında 
bulunmaktadır. Çevresinin ¼’ü dişlerle donatılmış 
olan dört adet diskin dişlilerinin, her biri 90° civarında 
karşılıklı yerleştirilmiştir. Dört diskin her birinin 
altında küçük bir eksen, harekete geçirme sopası 
çarkları ve kepçeler ile birlikte bulunmakta olup bu 
diskler ardı sıra devamlı su yükseltmektedir. Böylece 
koşum hayvanının gücünden çok daha iyi yararlanılır 
ki orada bu hayvan bütün yolunun 1/4’ü esnasında 
çalışmak zorundadır.). En dikkatimizi çeken eserdir.

Sonra ‘Mimari-Şehircilik Bölümüne’ geçtik. Oradaki 
sunulan maketlerinden bir tanesi ‘Süleymaniye Cami’ 
(Mimar Sinan’ın inşa ettiği ikinci büyük camidir. 
Sosyal ve kültürel kurumlarıyla birlikte Osmanlı 
İmparatorluğu’nda doğmuş olan belki de en büyük 
mimari külliyedir.).

‘Kimya-Optik bölümüne’ geçtiğimizde, ‘Karanlık 
Odayı’ gördükten sonra günümüz fotoğraf 
makinesinin temellerini anladık. ‘Karanlık Oda’ 
(‘İbn el Heysem’ karanlık bir odada otururken küçük 
bir delikten içeri sızan ışığı görmüş, ışığın odayı 
kendi doğrultusunda aydınlattığını fark etmiş ve 
karanlık oda deneylerini yaparak günümüz fotoğraf 
makinesinin temellerini atmıştır. İbn el-Heysem’e 
göre görme, eşyadan yansıyan ışınların göze gelmesi 
ve gözün arka odak noktasında birleşmesi üzerine 
gözün eşyayı görmesidir. Oda iki kanatlı bir yapıya 
sahiptir.).

‘Coğrafya Bölümünde’ de eski haritaları gördük.

‘İslam Teknoloji Müzesini’ gezdikten sonra eski aletler 
ile günümüzdeki aletleri karşılaştırdık ve gezimizi 
sonlandırdık.

Onlar bizden daha eski şeyler kullandılar ama 
kullandıkları her şeyin prensibini biliyorlardı ve biz 
bu konuda geri kaldık. 
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Yazı: Hilal aybüke önver
Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesi

Tarih

Gülhane Parkı içerisinde Saray Sur duvarına 
bitişik Has Ahırlar Binası’nda yer alan 
İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi, Prof. Dr. 

Fuat Sezgin önderliğinde 24 Mayıs 2008 tarihinde 
dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’un da 
desteğiyle ziyarete açılmıştır.

Has Ahır; Osmanlı Dönemi’nde, padişahın ve yakın 
hizmetinde bulunan kimselerin atlarının bulunduğu 
ahırlara denilmiştir. Müzenin kuruluşuyla beraber 
değerlendirilen 3500 m2 lik alan TÜİK’in istatiksel 
verilerine göre yılda 100 bin kişi tarafından ziyaret 
ediliyor. 

Müze iki kattan oluşmaktadır. Üst katta müze ile ilgili 
çeşitli görsellerin izlenebildiği Sinevizyon Salonu, 
Astronomi, Saat Teknolojisi, Denizcilik, Savaş 
Teknolojisi ve Tıp Bölümü bulunmaktadır. Alt katta ise 
Madenler, Fizik, Matematik-Geometri, Şehircilik ve 
Mimari, Optik, Kimya ve son olarak da Coğrafya ile 
ilgili harita ve çeşitli harita çizimlerinin sergilendiği 
bölüm bulunmaktadır. Sergi salonlarının tamamında 
İslam bilim adamlarının ortaya koydukları eserlerin 
model ve maketleri sergilenmektedir.

Müzenin bahçe kısmında ise üzerinde Halife el-
Me’mun’un 9. yüzyılda yaptırdığı Dünya Haritası’nın 
kopyası olan yerküre ile 22 Haziran 2013 tarihinde 
açılan İbn-i Sina’nın el-Kanun fi’t-Tıbb kitabının 
ikinci cildinde bahsedilen, tıbbi bitkilerden 26’ 
sının bulunduğu İbn-i Sina Botanik Bahçesi yer 
almaktadır.

Müze teşhir salonlarında, El-İdrisi’nin Halife el-
Me’nun’un haritasını temel alarak çizdiği Dünya 
Haritası’nın kopyası, Takiyeddin’in 1559 yılında 
yaptığı Mekanik Saati, el-Cezeri’nin (1200 yılları) 
kitabından Fil Saati ve Hacamatı, Ebu Said Es-
Siczi’nin Planetaryum’u, Abdurrahman eş- Sufi’nin 

Gök Küresi, Hıdr el-Hucendi’nin Usturlabı, 12. 
Yüzyılda Abdurrahman el-Hazini tarafından 
yapılan su ve ağırlık prensibine göre çalışan 
Dakika Terazisi, İbn-i Sina’nın el-Kanun fi’t Tıp 
kitabı gibi daha birçok önemli bilim adamlarının, 
İslam Medeniyetinin 9. ve 16. yüzyıllar arasındaki 
yaratıcılık döneminde gerçekleştirdiği bazı icatların 
kopyalarının örneklerini görmek mümkündür. Bu 
kopyaların büyük bir kısmı Frankfurt’taki Johann 
Wolfgang Goethe Üniversitesi’ne bağlı Arap-
İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü tarafından, yazılı 
kaynaklardaki tarif ve resimlere göre, çok küçük bir 
kısmı ise günümüze ulaşan eserlerin orijinallerine 
dayanılarak yaptırılmıştır.

Yakın bir zamanda İTÜ’nün katkılarıyla 
İstanbullularla buluşan “Cezeri’nin Olağanüstü 
Makineleri” sergisini gezme fırsatım oldu. Yakın 
geçmişte neredeyse hayat kurtaracak nitelikte 
tasarlanan mühendisliklerin çoğunun kökeninin 
El Cezeri’ye ve çağdaş Müslüman mühendislere 
dayandığını gerek araştırmalarımla gerek gözler 
önüne sunulan 15 yıllık emekle öğrenmiş bulundum. 
Fuat Sezgin de aslında tam olarak bu amaçla 
döneminin çok üstünde tasarlanan bu muhteşem 
mühendislikleri bütün dünyaya tanıtmak istedi. 
Dilden dile dolanan “geçmişini bilmeyen geleceğine 
yön veremez.” sözüne nazaran geçmişimizi bilip 
sahip çıkmaz isek geleceğimize bizler yön veriyor 
olamayacağız, belirlenen yöne mecburi ilerliyor 
olacağız. Birçok alanda ilkleri gerçekleştiren bu 
muhteşem mühendisleri bilmek, en azından bir 
vefa borcu ödemek adına çok değerlidir. Müzenin 
bir diğer tarafında kalan Prof. Dr. Fuat Sezgin, 
İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Kütüphanesi’ni 
de görmenizi, es geçmemenizi tavsiye ederim.  
Büyük bir bilinçle müzeye gideceğinizi varsayarak 
müzenin yanı başında mezarı bulunan Fuat Sezgin’i 
de ziyaret etmeden de geçmeyin derim.
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Yazı: İrem nur UYar
Yıldız Teknik üniversitesi

Sosyal Bilgiler öğretmenliği

Fotoğraf: 
çağla ODaBaŞi

Marmara Üniversitesi
Sınıf öğretmenliği

530’lu yıllarda Aziz Teodosus tarafından kurulmuştur. 
Depremlerden dolayı birçok defa yeniden yaptırılmıştır. 
Günümüze ulaşan bu kilise 14. yüzyıl Bizansı’nın güçlü 
devlet adamlarından Metokites’in eseridir.

1511 yılında Hadım Ali Paşa tarafından bir minare ve 
bir mihrap eklenerek camiye çevrilmiş ve ‘Kariye’ ismini 
almıştır. İçindeki mozaikleriyle birlikte aynen muhafaza 
edilmiştir. 1945 yılında da müzeye çevrilmiştir. Toplam 
6 kubbeye sahip bir yapıdır. Uçan payanda eklenerek 
apsisi desteklenmiştir. Bizans sanatını en güzel 
simgeleyen başlıca eserlerden biridir.

naos Bölümü 
14. yüzyıla ait mermer kaplamalarıyla ünlüdür. 
Halkın ibadet amacıyla kullandığı ana mekandır. Sol 
tarafta çerçeveli İsa mozaiği, sağ tarafta kucağında 
İsa ile Meryem ana vardır. Büyük kapının üzerindeki 
çerçeveli panoda Meryem’in ölümü canlandırılmıştır 
(Tabutta Meryem yatmakta, etrafında yasta havariler, 
kundaktaki çocuk İsa, Meryem’in ruhunu cennete 
taşımak üzere büyük ışık hüzmesiyle gökten inmiştir.).

İç narteks Kapısı
Kapının üzerinde her şeye hükmeden İsa tasviri vardır 
(Bir eliyle teslis işareti yapmakta diğer eliyle İncil’i 
tutmaktadır.). Karşısında Meryem ana, rahminde İsa 
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tasviri vardır. Sağında ve solundaki birer melek secde 
etmektedir. Tahtta İsa ve bağış yapan kişi vardır 
(Bağışçı dizleri üzerine çökmüş, kilisenin modelini 
İsa’ya sunmakta.).

Deysis Mozaiği
İsa ve Meryem’e diz çökmüş iki eski hayır sahibi 
görülmekte. İsa’ya diz çöken Rahibe Melani, Meryem’e 
diz çöken İshak Kamenos’dur. Meryem el işaretiyle 
hayır sahipleri için İsa’ya ricada bulunmaktadır. İç 
narteksin güney kubbesinde madalyon içinde İsa 
yer alır. Kubbenin yaylarına ise İsa’nın Tevrat’taki 
atalarını gösteren 38 figür yerleştirilmiştir. Kuzey 
kubbede madalyon içinde Meryem ve çocuk İsa tasviri 
vardır, etrafı da kral ataları tarafından çevrelenmiştir. 

Dış narteks
Ana girişin solunda kısmen günümüze ulaşabilen 
Meryem mozaiği bulunmaktadır. Kuzeyde Meryem’in 
annesi Azize Anna’nın tasviri ve eşi Yuvakinin tasviri 
vardır.  

aziz Paulus ve aziz Petrus
İç nartekste ve Naos kapısının iki yanında bulunur 
(Diğer azizler ise dış narteksin kemerindeki 
madalyonda ayakta büst olarak tasvir edilmiştir.).

Dış narteksin birinci bölümünün kemer aynası; 
bahçede dua eden bir melek, Anna’ya çocuğu 
olacağını müjdelemekte. İkinci bölümü; Meryem 
‘in doğumu. Yatakta uzanmış Anna ve ayakta 
hizmetkarlar, Yuvakin kapıda gözetlemekte. 
Üstte Meryem’in rahipler tarafından kutsanması 
yer almakta. Meryem’in anne babası tarafından 
kucaklanması bölümü ardından Meryem’in tapınağa 
takdimi tasvir edilmiştir. Meryem’e bir melek 

tarafından kutsal ekmeğin verilişi. İkinci sahnede 
masada oturarak beslenmesi vardır.

Kuzey Duvarında
Yusuf’a rüyasında melek tarafından Meryem’in 
hamileliğinin gerçek sebebi bildirilmektedir. 
Arkasında Meryem bir arkadaşıyla sohbet ederken 
görülmekte. Sağda Kutsal çiftin Bedlehem yolculuğu 
görülmektedir. Vergi sahnesi; vergi toplayışının önüne 
çıkan Yusuf ve Meryem. İsa’nın doğumu; Meryem 
yatağa uzanmış. Yusuf mucizeyi düşünmekte. Çocuk 
İsa ikinci kez görülür. Melekler ve yıldız doğumu 
çobanlarla haber verirler. Kemer aynasında atlara 
binmiş ve yıldızı izleyen müneccimler vardır. Tahtta 
oturan Herodot’a hediyeler sunulmaktadır. 

6. bölümde masumların öldürülmesini tasvir eden 
bir öykü. İsa’yı ortadan kaldırmak isteyen Herodot 
katliam emri vermiş ve askerler Yahudi çocuklarını 
öldürmeye başlamışlardır.

Batı Kemer aynasında
Askerlerin çocukları öldürmesi sahnesi anlatılıyor. 
Bölümde çocuklarına ağlayan annelerle öykü 
sonlanıyor. Girişin kuzeyindeki ikinci kemer 
aynasında; kutsal ailenin Nasıra’ya dönüşü -Yusuf 
çocuk İsa’yı sırtında taşımakta- anlatılmıştır. 
Kubbemsi yerde; Vaftizci Yahya İsa’yı göstererek 
tanrılık vasfına şehadet etmekte, ayrıntıda balıkçıl 
yılana saldırmaktadır (Belki de günahın vaftiz yoluyla 
yok edilmesini simgelemektedir.).

İsa’nın Günaha Teşvik edilmesi Sahneleri
Şeytan taşları ekmeğe dönüştürerek İsa’dan 
tanrısallığını kanıtlamasını ister. Şeytana taptığı 
takdirde İsa’ya dünyanın krallıklarını sunacaktır. 
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Şeytan krallıkları göstermek için İsa’yı dağın tepesine 
çıkartır. Tapınağın kulesinde ayakta duran İsa’dan 
kendisini zarar görmeden aşağı atıp tanrısallığının 
ispatını ister.
   
Tonoz Mucize Sahneleri
Suyun şaraba dönüştürülmesi, İsa 5 ekmek somunu 
kutsamış. Kırarak kalabalığa dağıtmaları için 
havarilerine vermekte. İsa’nın felçliyi iyileştirmesi, 
İsa’nın kör ve dilsizi iyileştirmesi, iki körü iyileştirmesi, 
Petrus’un kayınvalidesini iyileştirmesi, İsa’nın 
kalabalığı iyileştirmesi gösteriliyor.

Kubbeli Bölüm
Meryem cennetin kraliçesi (madalyonun içinde). İki 
eliyle kutsama işaret yapan İsa’yı tutmakta. Kubbenin 
dilimlerinde yer alan 12 melek var (Bizans Sarayı’nın 
parlak renkli kıyafetlerinden giymişler).

İsa’nın Kehaneti
Asurluları öldüren melek, sunak masası üzerinde üç 
rahip. İsa’nın kurban edilmesini simgelemekte (küçük 
kutlar taşırken resmedilmiş.).

Son Yargı Sahnesi
Gökkuşağına oturmuş İsa, yanında Meryem ve vaftizci 
Yahya. 12 havari (her biri kitap tutuyor, iki yandaki 
tahtalara oturmuş melekler var).  4 bulut üzerinde 
seçilmişler görülmekte.

adalet ve Yargının Boş Tahtı
Adem ile Havva ibadet için yere kapanmışlar. Altında 
ruhların amellerinin tartıldığı terazi görülmekte. 
İsa’nın sol ayağında ateş gölü akmakta, azap çeken 
ruhların yüzü görülmekte, cesetler tabutlardan 
çıkmakta.

Cennet Tasviri
Seçilmişlerin giriş sahnesi; Aziz petrus ve cennetin 
kraliçesi Meryem görülmekte.

Diriliş
Yarım kubbede İsa ışık halesi içinde Adem ile Havvayı 
tutup tabutlarından çıkarmakta, şeytan yatmakta.
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Yazı: Şeyma nur aKTUran
İstanbul üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Fotoğraf:
Tuğçe KöKSaL

Üsküdar Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Deniz 
Müzesi, Türkiye’nin ilk askeri müzesi olmakla 
birlikte denizcilik alanında da en büyük 

müzelerinden biridir.

Osmanlı sultanlarının da kullandığı, süslemeleriyle 
dikkat çeken saltanat kayıkları ve 20.000’den fazla 
eser bulundurarak koleksiyon çeşitliliği açısından 
dünyanın sayılı müzelerinden olan Deniz Müzesi 
ilk olarak 31 Ağustos 1897 tarihinde Bahriye 
Nazırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşà nın emriyle 
Binbaşı Süleyman Nutki tarafından Tersane-i Amire 
bünyesindeki Mayın Müfreze Komutanlığı’na ait 
binada dünyanın nadir örneklerinden biri olarak 
‘Müze ve Kütüphane İdaresi’ adıyla kurulmuştur. 

1914 yılında müze müdürlüğüne Deniz Yüzbaşı 
Ressam Ali Sami Boyar getirilmiş ve bilimsel 
anlamda müzenin yeniden düzenlenmesine imkân 
sağlanmıştır. Türk gemilerinin tam ve yarım 
modellerinin yapılması için ‘Gemi Model Atölyesi’ 
kurularak müzenin geliştirilmesine ve bugünkü 
halini almasına temel oluşturulmuştur.

1933 yılında Kasımpaşa’daki ‘Nakkaşhane’ 
binasına taşınan müze, ıı. Dünya Savaşı’nda 
olası tahribattan korunmak üzere Ankara, İzmit 
ve Niğde’ye aktarılmıştır. 1946 yılında müzenin 
tekrar İstanbul’da kurulmasına karar verilerek önce 
bugünkü Kuzey Deniz Saha Komutanlığı binasına, 
sonra da Dolmabahçe Camii Hünkar Mahfili’ne 
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taşınmıştır. 1948’de Preveze Deniz  zaferi’nin 410. 
Yıldönümünde ‘Deniz Müzesi ve Arşivi Müdürlüğü’ 
adıyla yeniden ziyarete açılmıştır.

Son olarak 27 Eylül 1961 yılında Beşiktaş İskele 
Meydanı’nda Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin 
Paşa’nın anıtı ve türbesi yanında bugünkü 

bulunduğu yere taşınmış ve 4 Ekim 2013’de yeni 
binasında hizmete açılarak yaklaşık 120 yıllık 
serüvenini tamamlamıştır.
Müzenin şüphesiz en çok ilgi çeken eseri ise 
girişte tüm heybeti ve ihtişamıyla bizi karşılayan 
‘Tarihi Kadırga’dır. 40 metre uzunluğunda olan 
ve 16.yy ortalarında yapıldığı tahmin edilen 
kadırganın köşk kısmı ise geometrik desenli 
sedef ve yarı değerli taşlarla bezelidir. Karanfil, 
lale ve sedefli hat yazılarıyla bu köşk, sedef 
sanatının günümüzdeki en değerli örneklerinden 
biridir. Kadırgada dikkat çeken bir başka şey ise 
‘basilik’ olarak adlandırılan ejderha biçimindeki 
mitolojik yaratık figürü olup tehlike ve gücü temsil 
etmektedir.

Koleksiyonlarda tarihi kayıkların yanı sıra 
Atatürk’ün kullandığı Savarona Yatı ve özel bir 
bölümde sergilenen bazı eşyaları, İstanbul’un 
fethinde Haliç’e gerilen zincirin bir parçası, 
Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağı ve bazı 
sancaklar, gemi baş modelleri, armalar, padişah 
tuğraları, silahlar, haritalar, resimler, gemi 
modelleri, seyir aletleri, gemi aksamları, fenerler, 
beratlar, fermanlar, el yazmaları, üniformalar, 
nişanlar, madalyalar, sikkeler, damgalar, 
mühürler, kitabeler, taş baskılar, amforalar, saatler, 
mobilyalar ve fotoğraflar bulunmaktadır.

Deniz Müzesi, zarif süslemeleri ve ihtişamları ile göz 
kamaştıran kayıkları, nadir eserleriyle denizcilik 
alanında görülmeye değer çeşitli koleksiyonlarıyla 
İstanbul’da gezilip görülmesi gereken önemli 
müzelerden biridir.
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Ya TaHaMMüL 
Ya SeFer

Bir davanın olması, aynı fikirleri savunduğun 
arkadaşlarının olması ve dava uğruna birlikte 
çalışıp zamanını, emeğini, malını, imkanlarını 

infak etmenin verdiği o hissiyatı ve şükrü; kendini 
sadece maddi âleme adamışlar anlayamaz. Davayı 
en içten yaşayanlar, elbette kurucuları olmuştur. 
zamanla yanlarına yoldaşlar katılır, onlar da eğitilir 
ve o şuur diriltilir. Kutlu, işte bu eserinde 70’li yıllardaki 
dava adamlarının, 80’li yıllara doğru uzanan hayat 
serüvenlerini bize anlatır.

Davanın esaslı adamı ayakkabıcı Nazım Usta, 
medreseden bozma yurtta ve dernekte birçok 
üniversite öğrencisi yetiştirmiştir. Nazım Ustanın çırağı 
olan Kerim, dernekte her şeye koşturur, abilerinin dava 
heyecanlarıyla coşkulanır ve onları kendine öncü 
edinirdi. Murat, davası uğruna her fedakârlığı gösteren, 
canla başla çalışan bir üniversite öğrencisidir. Dava 
arkadaşları da; Yunus, Osman ve Asım… Bu erler, 
davalarına sıkıca sarılmış gençler, dergi çıkarıp, 
konferanslar, seminerler düzenlemiş ve dernek dolup 
taşmıştır. Davaya tam anlamıyla adanmış bu yürekler; 
memlekete sahip çıkacak, çilekeş insanları tutup 
kaldıracak, şu çorak toprakları yeşertecek nesilleri 
ortaya çıkaracağına inanmıştır.

Gün gelir, Nazım Usta vefat eder. Dernekten bir 
bir ayrılanlar olur. Asım, bir fabrikatör kızıyla 
evlenebilmek, mutlu bir yuva kurabilmek için terk eder, 
unutur davasını. Fakat o mesut yuva hayali, kavgalar 
içinde savrulan bir yuva olur kendisine. Yunus ise 
avukat, milletvekili ve nihayetinde bakan oluştur. 
Dava adamı olduğu yıllarda evlendiği eşi, iffetli bir 
müftü kızıdır lakin saçının telini bir namahrem bile 
görmemişken; eşine başını açtırır.

Bir tek Murat kalır geride. İdeallerine sadık kalan bir 
tek odur, davası uğruna evlenemez. Yanında dava 
arkadaşı Kerim ile yayıncılık işine girer. Fikir kitapları 
basarlar. Fakat hayat, satmayan fikir kitaplarıyla 
yürümemektedir. 

Hikayenin ana karakteri Asım Bey’in oğlu İlhan, 
babaannesi ve dedesinden öğrendiği gibi ibadetlerini 
yapan şuurlu bir gençtir. Babasının yaşantısına ters 
olduğu için çok çatışırlar. Bir Ramazan günü ablasının 
içkili düğününe katılmak istemez. Babasına inancına 

ters düştüğünü anlatmak istese de Asım Bey onu 
duymak istemez. Çünkü oğlunu her gördüğünde 
gençliğini hatırlar, mahcubiyet ve kızgınlık duyguları 
birbirine karışır. İlhan, babasının kütüphanesinde eski 
kitaplarını yazılarını okuyunca, onun ve arkadaşlarının 
şimdiki hayatlarını gözünden geçirir. Oysa ki “Bizim 
hareketimiz mesuliyet hareketidir. Davamız hayata 
uymak değil, hayatımızı Hakka uydurmaktır.” diye 
savunmuşlardır, gençliklerinde.  

Bir zamanlar memleketin bekası için çalışanlar, 
davalarını tam anlamıyla idrak edemediği 
için, karşılaştıkları zorluklarda zayıf düşmüş ve 
sürdürememişlerdir. Kimileri ise kalbinde o heyecanı 
yitirmesine rağmen davanın adını kullanmış, 
kendilerine basamak yapmıştır.

Yunus Bey’in oğlu Veysel’i çevresi bilgili, cana yakın, 
davaya hizmet eden bir genç olarak tanımlar. Bu 
nedenle İlhan ile yakın arkadaştırlar. Aileleriyle 
yaşadıkları çatışma içerisinde kendi fikriyatlarına 
uygun hayatlarını kurmaya çalışırlar. Veysel, mezun 
olmuş bir kasabaya atanmıştır. İlhan onu ziyaretine 
geldiğinde utana sıkıla, seçimlerde muhtemelen aday 
olacağını söyler. İlhan ise içinden “Adaylığın muhtemel 
değil muhakkaktır” diye geçirir. Veysel de babası gibi 
siyasetçi olacaktır ve o da davasının sadece adını 
kullanmıştır. 

İlhan artık öğrenmişti, bir kere taviz verildi mi, asla 
çiğnenmemesi gereken unsurlar bir kere gözden 
çıkarıldı mı, kalbin aynası bir yerinden çizildi mi, 
kefareti büyük oluyor. Hatta çizikler çatlağa, çatlaklar 
uçurumlara ulaşıyor.

Sonuç olarak sindirilmemiş, hazmedilmemiş bir dava; 
ne kadar savunulursa savunulsun zamanla bireyi 
terk edeceğini, bu terk ediş neticesinde dünyanın 
kölesi olan insanların civanmert dava erlerine her 
zaman özendiklerini ve yaşam boyu mutsuzluk motifli 
‘keşkelerle’ yaşadıklarını  bu hikaye ile görüyoruz. 

Kutlu’nun da dediği gibi; “Bir yol ve bir yoldaş. Ne kaçıp 
gitmek, ne ekip biçmek. Sefer de içimde, tahammül de.”

Peki anlatılanlarda biz neredeyiz? Beklemek için kısa 
bir ömür biçildi bize. Yol açık, yola çık.

Yazı - Fotoğraf: rabianur erGİn
İstanbul üniversitesi/çocuk Gelişimi

Yeni Dünya vakfı Genel Merkez 
Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı

•Kitap Tahlili•
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eSKİ öCüLer 
İŞ BaŞinDa

Doğu görevi nedir bilir misiniz? Bu ülkede hizmetin 
az olduğu, gelişmemiş yerlere “Doğu” derler. 
Bunu az çok biliyoruz belki ama “Doğu”yu biliyor 

muyuz? Orada kim yaşar, ne yer, ne içer, ne giyer, ne 
okur, ne düşünür?... Bence bilmiyoruz ama şunu içten 
söyleyebilirim ki Doğu’dan alacağımız çok şey var.

Size bu yazımda İstanbul’a 1166 km uzaklıkta olan 
Tunceli’den, onun komünist, sosyalist -yani irticadan 
önceki öcüler- ilçesi Ovacık’tan bahsedeceğim. Belki 
ilk defa duydunuz, belki de bir yerden anımsadınız. 
Hadi gelin bu hikâyeyi beraber okuyalım ve “Batı” 
olarak “Doğu”dan dersler alalım.

Türkiye bereketli topraklara sahiptir, ne ekerseniz 
çıkar ve ne düşünürseniz desteklenir. Bu topraklara 
zamanında komünizm, sosyalizm düştü. Sonra 
yeşerdi ve genç meyveler verdi. İbrahim Kaypakkaya, 
Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, Ulaş Bardakçı... Ama 
doğrularıyla ama yanlışlarıyla bu beylerin yolları 
Tunceli’ye düştü. Bu ülkede aç insana yardım ederseniz 
minnet eder. Bu gençler, toplumun sorunlarına 
kendi çözümleri ile Tunceli’de gezinirken halk onları 
destekledi. zaman geçti fidanlar darağaçlarından 
bize gülümsediler ama kültür bâki kaldı. Bu kültürün 
yetiştirdiği birisi olarak “Fatih Mehmet Maçoğlu” 
kültürü düştüğü yerden kaldırdı. Kaldırınca ne oldu 
dersiniz, hadi bakalım.

Ovacık; 2500 nüfuslu (takriben), fakir ve göç veren bir 
ilçedir. İnsanları tarım ve hayvancılık ile uğraşır. Doğu 
Anadolu fiziğine ters olarak adından da anlaşılacağı 
gibi verimli bir ova ilçesidir. Ne yazık ki verimlilik, yanlış 
politikalarımız neticesinde dip yapmıştır. zamanında 
400 ton olan tarım üretimi giderek azalıp 20 tona 
düşmüştür. Bunda araziyi sürdürmenin pahalılığı, 
alan yetersizliği, pazar yetersizliği gibi etmenlerin rolü 
vardır. Bu ekonomik ve sosyal vaziyette Maçoğlu göreve 
gelmeden önce ekibi ile ilçede yaptıkları gözlemler 
sonucu, çıktılarını projeler olarak yazmışlardır. Sürpriz 
bir kazanmadan sonra bu projeler hayata geçirilmeye 
başlanmıştır. Öncelikle belediyede halk meclisi kurup 
belediyenin icraatlarının halkın ihtiyaçları ile paralel 
gitmesi sağlanmıştır. Bu vesile ile peşkeş çekmek, 
rant sağlamak, belediye kaynaklarının birilerine 
hizmet etmesi ortadan kaldırılmış oldu. İlçede çiftçinin 

tarlasını dönüm başı ücret ile süren traktörcüler, 
fahiş fiyatlar talep ederek tarımı olumsuz etkilemiştir. 
Duruma müdahale eden belediye işi kârlı ama makul 
bir ücrete bağlayıp herkesin işlerini kârlı bir şekilde 
devam ettirmesini sağlamıştır. Kiralanamadığı için boş 
duran ama tarım faaliyeti için de para istenilen devlet 
arazilerini çiftçiye -kullanmak şartı ile- açıp ovanın 
üretimine katkıda bulunulmuştur. Doğası ile arıcılığa 
uygun ilçeye kapsamlı arıcılık projesi ile bir gelir kapısı 
oluşturulmuştur. İnsanların sosyalist ideolojideki “zarar 
vermeme” kavramı ile tarımda ve diğer faaliyetlerde 
ilaç vb. kullanımı kınanmış ve giderek azaltılmıştır. 
Öyle ki ilçede tarım ilacı vb. satan kimse kalmamıştır. 
Eğer kullanacaksanız yol masrafını karşılayıp 
dışarıdan getirtmek zorundasınız. Ortaya çıkan doğal, 
organik ürünleri belediye aracısız, internet üzerinden 
Türkiye’ye pazarlayarak üreticiye ve tüketiciye kârlı 
bir alışveriş ağı kurmuştur. Bu gelişmeler ışığında dip 
yapan üretim 80 ton civarına yükselmiştir.

Sosyal belediyecilik olarak Ovacık Belediyesi zor 
durumda olan insanlara yardım ederken onların 
sorunlarını her seçimde oy kazanmak için kullanmak 
yerine kalıcı çözümler ile gidermeyi hedeflemektedir. 
Eğitimin ve kitabın önemi ne kadar yukarıda bilinmese 
de bu ilçede bilinmiş olacak ki girişi kütüphane olan 
tek belediye özelliğini taşımaktadır. Teşvik olması için 
1 saat kitap okursanız belediyenin (dağcı bir grubun 
hediye ettiği) bisikletlere 1 saat ücretsiz binebilirsiniz. 
Bunların yanı sıra 170 öğrenciye burs sağlayan 
belediye, zor durumda olan ailelere de eğitim 
desteğinde bulunmuş oluyor. Benim naçizane Ovacık 
Belediyesi’nde en sevdiğim uygulama, belediyenin 
bütçe harcamaları dökümünün belediye giriş kapısına 
asılması. Bu şekilde belediyenin ne kadar kazandığını, 
ne kadar hükümet desteği aldığını ve bunların 
nerelere, ne kadar harcandığını bir ilçe sakini olarak 
görebilirsiniz.

Hâl bu iken aklımda birkaç soru var değerli okuyucu. 
Neden kahraman gördüklerimiz işleri batırırken 
öcülerimiz düzeltiyor veya düzeltebiliyor? Bir hükümetin 
yapamadığını bir belediye- hatta belediyecik- nasıl 
başarıyor? Acaba bazı kavramlara, düşüncelere, 
insanlara çok mu yanlış bakıyoruz veya onları çok mu 
yanlış yorumluyoruz?  

Yazı: Oğuz öZer                                                
Marmara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Fotoğraf: Cenk Gökalp
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GünaHLarDan 
TeMİZLeYen 
TövBe

Yazı: İsmet GüZeL
iğdır üniversitesi
İlahiyat Fakültesi

YDv iğdır Gençlik Kolları

Fotoğraf: Fatıma Zehra YarDiMCi

 Tövbe, lügatta; dönmek ve vazgeçmek manalarına gelir. 
Din ıstılahında ise insanın işlediği günahtan pişman 
olması, günahı terk edip Allah’a yönelmesi, Allah’tan af 
dileyip yalvarması demektir.

İnsan, yaratılış hamuru olarak hayır ve şer ile yoğrulmuştur. 
Hayra da yönelebilir, şerre de yönelebilir. Allah-u Teala 
kuluna tövbe kapısını açmış ki şerre bulaştığı takdirde 
hayra yönelsin, paklansın. 

Günah, Allah‘tan yüz çevirmektir. Günahlardan 
tövbe etmek ise İslam alimlerinin ittifakıyla farzdır ve 
ibadettir. Tövbeyi terk etmek günahtır, zulümdür. Allah’ın 
rahmetinden kendini mahrum bırakmaktır. Tövbe etmeyen 
kişi, işlediği günahların hesabını Allah’ın (c.c.) huzurunda 
verecek ve işlediklerinin cezasını çekecektir.

İnsanı en güzel surette yaratan Cenab-ı Allah, ondan iyiye 
yönelmesini, dininin emir ve yasakları doğrultusunda bir 
hayat sürerek yaşamasını istemektedir. İnsan, bu emir ve 
yasaklara uymadığı sürece o yüksek makamı kaybetmekte 
ve belki insanlığını kaybedip hayvandan da aşağı bir 
dereceye düşmektedir. Tövbenin önemi konusunda şu 
hadis-i şerif hayli dikkat çekicidir: “Ey insanlar! Allah’a 
tövbe edip ondan af dileyin. Vallahi ben yüce rabbime 
günde yüz defa tövbe ederim.”.(1) Peygamber Efendimiz 
-ki o masumdur- günde yüz defa tövbe ediyorsa acaba 
bizim ne kadar çok tövbe etmemiz icap eder?
   Makbul bir tövbenin şartları vardır: 
• Günahtan pişmanlık duymalı ve Allah’tan af dilemeli.
• Allah’ı överek ve yücelterek affını istemeli.
• Samimi olmalı.
• Günahı terk edip yanlışlarını da ıslah etmeli.
• Tövbeyi son nefese bırakmamalı.
Bu şartlara uyulduğu takdirde Cenab-ı Allah, sonsuz 
rahmetiyle kulunu affedebilir ve ona yepyeni hayır 
kapılarını açabilir. İçten ve samimi olarak yapılan tövbe, 
hem ibadet ve Allah’a yaklaşma vesilesidir hem de 
tertemiz bir hayata yeniden başlama azmidir. Canının 
istediği gibi yaşamak, maalesef günümüz insanının hayat 
felsefesi olmuştur. Dünya zevkine dalıp ahireti, hesabı 
unutanların sayısı az değildir. Bu gafletli vaziyetten bir 
an önce kurtulmak, gerçekleri görmek icap eder. Tövbe 
kapısı, çalmayı bilenler için bir kurtuluş kapısıdır. Allah-u 
Teala müjdeyi vermiştir: “Ancak tövbe eden, inanan ve 
yararlı iş yapanlar başka. Allah onların kötülüklerini 
iyiliklerle değiştirecektir. Allah, çok bağışlayıcıdır; çok 
merhametlidir.” (2)
 
Her insan için tövbe güzel bir fırsattır. İnsan, hatasını 
kabul etmeli, pişman olmalı, zira pişman olmak da 
tövbedir. Ömrünün yettiği kadar o kusurları telafi etmeye 
çalışmalıdır. Allah-u Teala bu fırsatı vermeyebilirdi. 
Günahlardan arınmadan huzuruna alabilirdi. İyilik de, 
kötülük de kalpte gerçekleştiği için kalbimizi kötülükten 
arındırıp kalbe iman şuurunu  yerleştirmeliyiz. Müslüman 
bir insan, öğrendiğiyle amel etmeli, farz ibadeti eda 
ederek kalbini kötülüklerden uzak tutmaya çalışmalıdır. 
Allah Resul’ü (sav)  bu durum hakkında şöyle buyurmuştur: 
“Bir kimse bir günah işler de ardından güzelce abdest alır, 
sonra kalkıp iki rekat namaz kılar ve Allah’tan bağışlanma 
dilerse, Allah onu mutlaka bağışlar.” (3)
 
  Allah kulunun tövbesine sevinir mi? Evet, Allah Resul’ü 
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(sav) bu durumu bir temsille şöyle anlatmıştır: “Bir adam, 
üzerinde yiyeceği ve içeceği taşıyan bir hayvanla helak 
edici bir çöle inmiştir. İstirahat için başını yere koyar ve uyur. 
Uyanınca ne görsün, bineği gitmiş!  Harareti ve susuzluğu 
iyice artana dek bineğini arar. Allah’ın dilediği kadar dolaşır 
ve sonra hayvanı kaybettiği yere döner. ‘Ölünceye kadar 
burada uyuyayım’ diye başını kolunun üzerine koyar ve ölüm 
uykusuna yatar. Bir ara gözlerini açar, bakar. Bir de ne görsün 
bineği yanı başında duruyor, yiyeceği ve içeceği de üzerinde! 
Adam o kadar sevinir ki ‘Allah’ım, sen benim rabbim, ben 
senin kulunum.’ diyeceğine, şaşırıp: ‘Allah’ım sen benim 
kulumsun ben senin rabbinim’ der. İşte Allah-u Teala mü’min 
kulunun tövbesine bu yolcu adamın sevincinden daha çok 
sevinir.’’ (Müslim).

İnsan, günah işlediği zaman vicdanen hep huzursuzdur. 
Onun için Allah’ın hoşnut olmadığı hallerden uzaklaşıp farz 
kıldığı ibadetlerine sarılmalıdır. Ola ki bir yanlışa düştüyse 
hemen tövbe edip Allah’tan af dilemelidir. Peygamberimiz, 
tövbe sayesinde vicdanın nasıl arındığını şu güzel benzetme 
ile anlatır: “Kul bir hata işlerse kalbine siyah bir nokta konulur. 
Şayet o, (günahtan) vazgeçer, bağışlanma diler, tövbe edip 
Allah’a dönerse kalbi arınır. Eğer bunları yapmaz günah 
ve hataya geri dönerse siyah nokta artar ve neticede bütün 
kalbini kaplar.” Tövbenin iki meyvesi vardır. Biri günahlara 
kefaret olmaktadır. Kişi o günahı işlememiş gibi olur. İkincisi 
ise Allah’ın razı olduğu, sevdiği kul derecesine nail olmaktır. 
Allah bizleri de tövbe edenlerden eylesin.

İşlediği günahtan pişman olup tövbe etmek isteyen ne 
yapmalıdır? Daha önce de değindiğim gibi günahtan sonra 
pişman olup tövbe etmek vaciptir. İşlenen günahın zıttı bir 
iyilikle meşgul olup kefaretini ödemektir. Kötülüklere kefaret 
olacak iyilikler kalple lisanla ya da azalardan biriyle yapılır. 
‘Kalple’ işlenen kötülüklerin kefareti, Allah’ın huzurunda 
boyun büküp istiğfar ile af dilemektir. Müslümanlar kalbinde 
hayırlar beslemeli ve itaat azmini artırmalıdır. ‘Dille’ yapılan 
günahları ve yaptığı haksızlıkları itiraf edip bağışlanma 
dilemelidir: “Rabbim nefsime zulmettim ve kötülük işledim. 
Benim günahlarımı bağışla.” demeli çokça yalvarmalıdır. 
‘Vücut’ azalarından biriyle yapılan günahlar, ibadetle ve 
sadakalarla karşılanmalıdır.

Tövbeye azmetmek, günahtan kurtulmayı ummaktır. Suyun, 
kiri temizlediği gibi tövbe de günahları temizler. Tövbe etmek 
nefsimize zor gelebilir, önceki zamanlarda yaptığımız kötü 
alışkanlıkları terk edemeyebiliriz; ama seçme imkanımız 
elimizden alınmadan, dünya hayatı sona etmeden Allah’a 
sığınabiliriz. Mecburi ikametgâh olan cennet ve cehennem 
tarafına sevk edilmeden önce tövbe edip Allah’ın rızasını 
kazanmalıyız. 

Son sözlerimiz dua olsun: “Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş 
kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet 
kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul 
et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli 
olansın.”(4) Amin.

1. Müslim, zikr 42
2. Furkan Suresi , 25/70

3. Ebû Dâvûd,Vitr, 26
4. Bakara 128

HaYaT SarMaLi

ıslanmıyor kirpiğim büyüdüğümden,
Bolca kırılır kalbim şimdilerde.
Bıraktım çocukluğumu dünde,
Kırıklar var, yaralar dilimde.

Severdik her şeyi, ne oldu böyle?
Bombalar düşmezden evvel,
Gökyüzümüz ateş içinde
Gökkuşağını çaldılar, yağmur nerede?

zehirli düşünceler saçmayın,
Kimse hak etmiyor kaçmayı!
Yaşamıyor artık bırak bakmayı,
Hak ediyor bu dünya yakılmayı.

Şiir: Yunus emre YürüK
Gümüşhane üniversitesi
radyo Televizyon ve Sinema
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Hangi Bülbül
Âkif, yapmacık hareket ve edâlarla şiir okuyanlardan hoşlanmazdı. Bir gün böyle biri, 
Tâceddin Dergâhı’nda, şairimizin “Bülbül” şiirini sun’i davranışlarla ve zevksizce okur. 
Canı sıkılan Âkif görüşünü şöyle açıklar:

- Bu bülbül bizim Bülbül’e benziyordu ama, ne kanadını bıraktı, ne kuyruğunu!

Mehmet Nuri Yardım’ın Edebiyatımızın Güleryüzü isimli kitabından alıntıdır.

çizim: rümeysa SaKa

Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesi

İç Mimarlık

•Nükte•


