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Bayram KARAAĞAÇ
Genel Yayın Yönetmeni

   Demir almak günü gelmişse zamandan 
   Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

Belki de her veda için gönlümüzden geçen bu satırlar 
kadar güzel ne tarif edebilir ki bir ayrılığı? Her kopuş 
bilinmeyen bir aleme yapılan uçsuz bucaksız bir yol-
culuk gibi. Dünya hayatı da zaten bu kopuşlardan iba-
ret değil mi? 

Hayatımızın her safhasında gönül bağları kurduğu-
muz şeylere veda ediyor ve bir başkasının kapısını 
çalıyoruz. Dünyaya veda edeceğimiz ana kadar de-
vam edecek olan bu vedalar silsilesi, asıl diyara, ait 
olduğumuz ve Hazreti Adem ile başlayan yolculukta 
ilk adımın atıldığı memlekete ulaşana değin nihayete 
ermeyecek. 

İnsanoğlu’nun, dünyayı etkisi altına alan Korona 
virüsüyle mücadele ettiği şu zor günlerde evlerim-
izden dışarıya çıkmıyorken, elimizde kalem ve kita-
plarla en çok da kişisel gelişimimize katkı sağlaya-
biliriz. Kimisi için nefis muhasebesi, kimisi için inziva 
fırsatı, kimisi için de biraz istirahat ve oturup düşünme 
imkanı… Sizin fikir dünyalarınıza açılan her bir kapıyı 
aralayabilmek ve zihni zenginliği elde etmek adına, 
bu günlerde kaleme aldığınız yazıları yayınlamak için 
heyecanlanıyoruz. 

“Vedalar”... Böyle bir tevafuk ancak böyle bir samim-
iyetin vücut bulduğu yerde olabilir. 2018 yılının Aralık 
ayında devraldığım Genel Yayın Yönetmenliği va-
zifemi, elde olmayan sebeplerle bu sayı itibariyle 
devam ettiremeyeceğim. Bu süreçte her an yanımda 
olan Yayın Kurulu ekibine,hususen Uğur Can Demir’e, 
yükümüzü omuzlayan ve derdimizi çeken Kurumsal 
İletişim Sorumlumuz Meltem Özçilingir’e ve elbette 
kalemini ve ilgisini esirgemeyen siz kıymetli yazarlara 
ve okurlara teşekkürü borç bilirim. 

Hakikat, kalemlerinizden eksik olmasın.
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V edanın tanımı her insan için farklı olabilir. 
Hatta olabilir demek dahi büyük bir yanlıştır 
çünkü farklıdır. Veda, evden ayrılan bir 

öğrenciye göre anneyi sıkıca kucaklamak olabilir. 
Veda, yuvadan uçan gözü yaşlı kuşun beline 
bağlanan kırmızı bir kuşak olabilir. Askere giden 
bir kınalı kuzunun, babasından helallik istemesidir 
veda. Veda bazen de otobüsün, trenin, uçağın 
camından uzunca bir bakış olabilir. Kimisi içinse 
veda, usulca göz kapaklarının ve kirpiklerinin birbiri 
ile son kavuşması olabilir.

Benim içinse veda, çok daha farklı bir yere sahip. 
Farkı ne mi? Benim vedam farklı bir pencereye 
açılmıyor. Hep aynı perdelerin arkasında. Benim 
vedam kendisinin bir veda olduğundan dahi 
habersiz. Sadece o mu? Ben de habersizim. Her 
göz göze geldiğimde -ki bu durum fazla olmuyor- 
dehşete düşmüş bir şekilde utanarak, çekinerek 
gözlerimi kaçırışım. Yan yana geldiğimizde -ki fazla 
olmuyor- susup kalmam, hemen ardından kendime 
olan öfkem ve sessizce içime haykırışlarım. Arkasını 
döndüğünde peşi sıra bakışlarım, sıcaktan topladığı 
sırma saçlarının boynuna yapışını izleyişim. O 
giderken doyasıya bakıp “Allah’a ısmarladık” dahi 
diyemiyor olmam. 

Dürüst olacağım çiçektir, kedidir, köpektir pek 
sevmem. Sevmem dediğim; kimisi gibikucağıma 
almam, öpmem. Lakin sırf ona daha yakın olabilmek 
için köpek ile köpeğin bir dostu gibi oynayışlarımı 

unutamıyorum. Bir şeyi de belirtmek istiyorum ki, 
o da biraz köpekten çekinen birisi olduğumdur. 
Bahçelerden, bostanlardan ve dere taşından 
olma yolun kenarlarından papatya toplayan ben, 
hâlâ daha inanamıyor durup düşünüyorum. Ne 
kadar düşünsem ve inanmakta zorluk çeksem de 
benmişim o adam. 

Ben hiçbir nesneye mana yüklemezdim, koparıp 
da veremediğim o papatyalar hariç. İşte en büyük 
pişmanlıklarımdan bir tanesi, daha doğrusu 
pişmanlık silsilesi. İlk pişmanlığım o
papatyaları koparmam oldu. İkinci pişmanlığım ise 
o papatyaları ona verememem oldu. O papatyalar 
önce cüzdanıma vesikalık fotoğrafımın yanına, şimdi 
de çalışma masamın hemen sol tarafına kondu ve 
öylece kaldı. İşte, üçüncü pişmanlık o papatyaları 
atmamam oldu. Hâlâ onlara baktıkça gecenin zifiri 
karanlığını delen ve yeni tutuşan bir ateş gibi parlıyor 
gözlerim, hissediyorum.

Ne yaparsak yapalım her şey bir veda. Yaşanamamış 
onca duygu için belirsizlik ve suskunluk için her şey 
bir veda. Her veda yeni başlangıçlara gebe değildir. 
Benim vedam başta da dediğim gibi, hep aynı 
perdelerin arkasında. Son vedaya ulaşmadan önce 
dileğim de şudur. O perde umarım bir gün sıyrılır.

İşte benim! Süpürge saçlı oğlan. İşte, bu da benim 
vedam…

Üç Küçük Kuru Papatya Uğur Can DEMİR 
Yayın Kurulu Başkanı
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T eknolojinin gelişimi, bol kaynaklar ve 
zenginlik bize ne kadar da güzel hatta 
harikulade gözükse de bunların Rabbul 

Âlemin’in bizlere bir imtihanı olduğunu düşünerek; 
yaşantımızın merkezine helal da olsa çokluğu, 
yeniliği koymak yerine aza kanaat etmeyi, saflığı, 
kadim değerlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi 
yerleştirmek ve incelikleri ihmal etmeden yaşamak 
bizim kalp huzurumuza vesile olacaktır diye 
düşünüyorum. Geçmişten edindiğimiz tecrübeler 
bize her zaman lâzım olacak.

 Çağın paraya iten, tek hedefin zenginlik olduğu 
gerçeğine rağmen, herkesin maddi nedenlerle 
seçtiği bir uğraş dışında, kimsenin tenezzül 
dahi etmediği, içten ve samimi olarak ilgi bile 
göstermediği değerlere sahip çıkacak insanların 
hâlâ var olması ve bu kişilerin bu değerlere 
samimiyetle kendini adayabileceklerini görmek 
beni umutlandırıyor. Bazen bir divit kullanmak, 
mum ışığında kitap okumak, şöyle cam kenarında 
yağmuru seyrederken bir şeyler karalamak, yere 
sofra serip yemek, unutulan sünnet-i seniyyeleri 
yapmak ve hatırlatmak, bir gün de Rasulullah’ın 
(sallallahu aleyhi ve sellem) suratında iz bırakan 
yer yatağında yatmak gerek; güzellik ve huzur için. 

Bir hikmeti vardır deyip geçmişimizi, geçmişteki 
incelikleri samimiyetle anmak ve unutmamak 
lâzım…

Peyami Safa’nın Yalnızız adlı kitabında okuduğum, 
dikkatimi çeken şu sözü de aktarmak istiyorum 
sizlere: “İnsan ya geleneklere karşı koyup açık ve 
cesur yaşamalı, yahut da, inandığı bazı kıymetler 
varsa, onlar için fedakârlık yapmalı. En çirkin şey 
ikisine birden sahip çıkan müraîliktir.” Tabi burada 
anlatılmak istenen çift taraflı bir değer anlayışının 
riyalık olmasıdır biz bu anlayışı tamamen inkar 
etmemekle beraber, Paula Coelho’nun Beşinci Dağ 
eserindeki şu kesiti de paylaşmayı uygun görüyoruz: 
“Sizler, geleneklere ters düşmemeye o kadar dikkat 
ediyorsunuz ki zamanın değiştiğini unutuyorsunuz.” 
Gelenek ile hakikat karşı karşıya geldiğinde sığ bir 
tercihle geleneği seçmemiz doğru olmaz. O halde 
biz ne toptan bir gelenek anlayışını ne de toptan 
bir gelecek anlayışını savunuyoruz. Ama yatkın 
olduğumuz tarafın da geçmiş olduğunu vurguluyoruz 
çünkü afalladığımızda sırtımızı dayayacak bir duvar 
arıyoruz, her daim değişen geleceğin bizi nereye 
götüreceğini bilemiyoruz. O yüzden bir rehber bir 
dost mahiyetinde gelecek için; gelenek diyoruz…

Gelecek için;
 Gelenek

Meleknur YILDIRIM

Emrah TOPCU



The Crown dizisinde Kraliçe Elizabeth’in 
babasından önce kral olan amcası 8. Edward’ın 
Hitler’le olan ilişkisi üzerinde durulan bir bölüm 

vardı. Aslında bu kral için tahttan çekilme hikâyesi 
şu şekilde anlatılır. Kral, kraliyet geleneklerine aykırı 
olarak, daha önce birkaç kez evlenip boşanmış bir 
kadınla evlenmeye kalkar. Ancak parlamento ve 
hükümet buna izin vermez. Kral aşkı için tahtından 
vazgeçer, ülke dışında, Paris’te evlenir ve hayatına 
orada devam eder. Ancak işin aslı farklıdır. Kral, 
Hitler’le gizli temas içerisinde olmuştur ve bu da 
İngiltere’nin politikasına terstir. Bunu ispatlayacak 
çok şey var ki en önemlisi kralın daha sonraları da 
Hitler’le görüştüğü hatta toplama kamplarını ziyaret 
ettiğidir. Savaş tersine dönüp Almanlar yenildiğini 
anladığı zaman Alman yetkililer tarafından tüm 
belgelerin yakılması emredilir. Ancak subaylardan 
biri, işine sonraları işine yarar, belki onu öldürmelerine 
bile engel olur ümidiyle Hitler’in Kralla bağlantısıyla 
ilgili tüm belgeleri saklar ve toprağa gömer. Savaş 
sonrası yargılanan subay cezasının hafiflemesi için 
bu belgeleri İngiltere yetkilileriyle paylaşır. Ancak bir 
kraliyet üyesinin Hitler’le bağlantısı olması kraliyet 
ailesine, monarşiye ve hükümete zarar verebilirdi. 
Çünkü zaten çeyrek asırda iki dünya savaşına yol açmış 
devletlerin başında gelen İngiltere, halkının tepkisiyle 

karşılaşmıştı. Bu tepki kraliyet ailesine de ulaşıyordu. 

Kralın Hitler’le görüşme tutanakları dönemin kralı 
George’a ve Kraliçe Elizabeth’e (mevcut kraliçenin 
annesinin adı da Elizabeth’tir) ulaştığında bunun 
kraliyet ailesinin itibarını sarsmaması için gizli 
tutulması emredilir. Kraliyet arşivinde kesinlikle 
açılmaması gereken belgeler kısmında tutulur yıllarca. 
Belgelerin kopyaları gizlice ABD’ye gönderilmiştir. 
Kral ölüp yerine kızı (mevcut kraliçe Elizabeth) geçer. 
O dönemde ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki dosyalara 
erişim ve yayınlama yetkisi olan bir tarihçinin görev 
etiği kaygısıyla belgeleri yayınlama ısrarı gerçeğin 
ortaya çıkmasına sebep olur. 

Arşivcilik mesleği işte burada ne kadar önemli 
olduğunu ortaya seriyor. İyi korunmuş, saklanmış ve 
bozulmaya uğramamış bir belge devlet politikalarında 
bile etkili olabiliyor. Birkaç yıl önce ülkemizde de 
Osmanlı arşivlerinin açılma konusu gündeme 
gelmişti. Özellikle Ermeni Meselesi konusunda 
hala gizlendiği düşünülen belgeler mevcut. Aslında 
bizde devlet politikaları arşivleri etkiliyor. Özellikle 
cumhuriyetin ilk yıllarında ve yakın zamanda arşivdeki 
belgelerin incelenmesi bile yapılmadan imha edilmesi 
olayları ne yazık ki konuya verdiğimiz değeri gözler 

TOPLUMSAL HAFIZA ARŞİVCİLİK

Berin ALTINOK

#BölümTanıtımı
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önüne seriyor. Hâlbuki arşivcilik mesleği tarihin 
en eski mesleklerindendir. Yazının icadıyla birlikte 
başlar arşivcilik. Sebeplerden biri ticaret diğeri ise 
kralların Tanrı’ya hesap verme korkusuyla yıl içindeki 
icraatlarını not ettirdikleri “anal” isimli yıllıkların 
korunmuş olmasıdır. Milâttan çok önceki yıllara ait 
yerleşim yerlerinin kazılarından arşiv binaları ve 
belgeleri çıkmaktadır. 

İslâm dünyasında Hz. Ömer’e kadar giden Avrupa’da 
ise kâğıdın Avrupa’ya gelişi ve eski Yunan ve Roma 
uygarlıklarına kadar eski Mezopotamya, Hititler 
gibi önemli uygarlıkların arşiv binalarının olduğu 
bilinmektedir. Modern anlamda arşivcilik ise Fransız 
İhtilâli’nden sonradır. 

Bizim topraklarımızda Fatih’in İstanbul’un Fethi’nden 
sonra Yedikule’yi arşiv binası ve arşivsel işlemlerin 
gerçekleştiği yer olarak kullandığı bilinmektedir. 
Muhteşem Yüzyıl’da –her ne kadar kurgu olsa da- 
Sultan Süleyman’ın Şehzade Murad’a saray arşivini 
gezdirip orayı “Devlet bir vücutsa burada yer alanlar 
da o vücudun kanı ve ruhudur” diye tanımladığı bir 
sahne mevcuttur. “Muhteşem” hükümdar geleceğin 
padişahına toplantılarda konuşulan konular ve alınan 
kararların, yapılan harcamaların, savaşların ve barış 
antlaşmalarının kayıt altında olmasının önemini 
anlatır. O dönemde yaşamış Celâlzade Mustafa, 
Osmanlı arşivciliği ve tarihçiliğinin en önemli 
sîmasıdır. Modern anlamda arşivcilik ise Fransız 
Devrimi’nden sonra Hazine-i Evrak’ın kurulmasıyla 
olur. Yıl 1848’dir. Günümüzde Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü bu konuda merkezi kurumdur.

Arşivcilik konusunun önemi her ne kadar hak ettiği 
yeri alamamış olsa da ülkemizde bu konunun 
eğitimi üniversitelerde verilmektedir. Arşivcilikle ilgili 
araştırmacılar, akademisyenler yoğun çalışmalar 
yapmaktadır. Arşivciliğimiz ve arşivcilik eğitimimiz 
Avrupa düzeyine getirilmeye çalışılmaktadır. İnternete 
kısa bir araştırma yaparak bu konudaki çalışmalara 
ulaşmak mümkündür.

   Arşivcilik özellikle Osmanlıca belgelerin çeviri, 
tasnif, restorasyon gibi işlemlerden geçerek bir sır 
olmaktan çıkmasını sağlamaktadır. Osmanlı’da 
kayıt işlemi bu kadar titizlikle gerçekleşmişken hâlâ 
açılmamış arşiv ve okunmamış defterler vardır. Şu 

an yapılmakta olan, bu defterleri okuyup, çevirisini 
gerçekleştirip dijital ortama aktarmaktır. Bu sayede 
araştırmacılara sunmak mümkün olmaktadır. Tabii 
belgelerin bütünüyle ulaşılabilir hâle gelmesi ancak 
belli izinler ve yetkilerle gerçekleşebilmektedir.

Günümüz arşivciliği yalnızca eski belgelerle 
işlemler yapmak değil; üretilen yeni belgeleri de 
tasnif, düzenleme ve kayda geçirme işlemlerini 
kapsamaktadır. Özellikle günümüzde dijital kayıtların 
çoğalmasıyla birlikte kâğıt, CD, film, kaset gibi eski 
dokümanlar yerini internet ortamına bırakmıştır. Bu 
da kendi içinde arşivciliğin belli standartlar, kurallar 
ve tedbirler alınmasını sağlamış bazı sorunların da 
kaybolmasına neden olmuştur. Örneğin kâğıtların 
güve tutması ve çeşitli hastalıklar, film, CD, kasetlerin 
ıslanma, yanma, kaybolma gibi ihtimallerle işlevini 
yitirmesi gibi sorunlar yoktur. İnternet dünyasında ise 
virüs, hackerlık gibi her internet sitesine olabilecek 
zararlar günümüz kayıtlarını tehdit etmektedir. 
Bunun için de arşivciliğin dijital çağda her alanda 
gerekli olan Veri Yönetimi, yazılımcılık gibi alanlarda 
da yetkin kişiler tarafından yönetilmesi zorunlu hale 
gelmektedir. 
   
Modern arşivcilik geniş anlamda özel arşiv ve 
kamu arşivi olarak ikiye ayrılır ve çeşitli politikalarla 
işlem görür. DAGM’nin genel politikası dışında her 
arşivin kendi politikaları da olabilir. Bu politikalar, 
araştırmacının belgeye ulaşması ve işlemler yapması 
bakımından gereklidir. Belli bir düzen içinde ve 
donanımlı bir ekiple standartlar belirlenerek arşivi 
düzenlemek, kullanıma sunmak ve işlemler yapmak 
mümkündür. 
   
Geçmişi unutan toplumlar yok olmaya mahkûmdur. 
Bunun olmaması için de geçmişi canlı tutan kayıtlar 
iyice incelenmeli, anlaşılır hale gelmeli ve çok iyi 
korunmalıdır. Bunun için de yöntem ve politikalar 
belirlenmeli, teknolojik imkânlardan faydalanılmalı 
ve en önemlisi alanında bilgiye sahip personel ile 
çalışmalar yapılmalıdır. Arşivciliğimizin gelişimi için 
okul eğitiminin gelişiminin yanı sıra ilgili kurumlarda 
bölüm mezunları ve liyakat sahiplerinin istihdam 
edilmesi gençlik ve gelecek için zaruridir. Devletin ve 
özel kuruluş yetkililerinin bu konuda mezunları göz 
önünde bulundurması gerekmektedir.
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Hayat bir yerlerde tıkanıp kaldığında, soluk 
almak güçleştiğinde, yüreğin susup mantığın 
sürüklemeye başladığında, ayaklarını dağlara 

dönmeli yüzünü insan. Yeni patikalar, yeni yollar 
seçmeli yüreğini ferahlatacak. Yeni keşifler yapacak 
yeni insanlarla tanışmalı. Hep isteyip de bir gün 
yaparım diye ertelediğin ne varsa gerçekleştirmeyi 
denemeli. Her geçen gece, ölüme bir gün daha 
yaklaştığını; zamanın bir nehir, kendisinin bir sal olup 
da, o dursa da yolcuğun devam ettiğini anlamalı. 
Baş döndürücü bir hızla geçiyorsa birbirinin aynı 
günler, her akşam aynı can sıkıntısıyla eve giriliyorsa 
değiştirmeye çalışmalı bir şeyleri; küçük şeylerle 
başlamalı belki. Örneğin, bir kaç durak önce inip 
otobüsten yürümeli eve kadar. Yüreğine takmalı 
güneş gözlüğünü, gördüğünü hissedebilmeli. 
Sağlığını kaybedip ölümle yüz yüze gelmeden önce 
değerli olabilmeli hayat. İlla büyük acılar çekmemeli 
küçük mutlulukları fark etmek için. Başkasının yerine 
koyabilmeli kendini. Ağlayan birine "gül", inleyen 

birine "sus"dememeli. Ağlayana omuz, inleyene çare 
olabilmeli. Şu adaletsiz, merhametsiz insanlara 
karşı ayak uydurmamalı sevgisiz, soysuz kalarak. 
Dikeni yüzünden hesap sormak yerine gülden, derin 
bir soluk alıp hapsetmeli kokusunu içine. Güneşin 
doğuşunu seyretmeli arada bir, seher yeli okşamalı 
saçlarını. Karda yağmurda sevincine, coşkusuna 
fırtınada öfkesine, isyanına ortak olabilmeli doğanın. 
Bir çoçuğun ilk adımlarında umudu, bir gencin 
düşlerinde geleceği, bir yaşlının hatırlarında geçmişi 
görebilmeli. Çalışmadan başarmayı, sevmeden 
sevilmeyi, mutlu etmeden mutlu olmayı beklememeli 
ama büyük ama küçük her hayal kırıklığı, her acı 
bir fırsat yaşamdan, Rabbimizden. Yaşamdan yeni 
bir şeyler öğrenebilmek için kaçırmamalı. Çünkü 
hiç düşmemişsen el vermezsin kimseye kalkması 
için. Hiç çaresiz kalmamışsan dermanı olamazsın 
dertlerin. Ağlamayı bilmiyorsan neşesizdir 
kahkahaların. Merhaba dememişsen anlamsızdır 
elvedaların. Hayata güzel bakmalı, güzel sevmeli...

Benim Penceremden Hayat

Sena KOYUNCU Mahmut Erkam Özeren
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#ÜlkeTanıtımı

BANGLADEŞ

B angladeş, Dünyada nüfus olarak Endonezya 
dan sonra ikince Müslim ülkedir. Güney Asya’da 
Hindistan tarafından çevrili küçük ama kalabalık 

bir ülkedir. Myanmar ile Hindistan sınır komşusudur. 
Çin ile Hindistan’ın rekabeti, Güney Asya’da ABD ve 
Batılı ülkelerin artmakta olan etkileri Bangladeş’in 
jeopolitik önemini arttırmıştır. 

Genel bilgiler: 

Adı  : Bangladeş 
Resmi adı : Bangladeş Halk Cumhuriyeti
Başkent : Dhaka
Resmî dil : Bengalca
İkinci dil : İngilizce 
Milliyet  :  Bangladeş
Din  :  İslam
Dini oran :  %91 Müslüman,%7 Hindu,%0.70 
Budist, %0.30 Hristiyan ve v.b %1.
Kuruluş  : İlan - 26 Mart 1971;  Zafer Günü - 16 
Aralık 1971
Nüfus  : 165 milyon
Yüzölçümü : 147,570 kilometre kare
Para  : Taka
kişi başına: 1,751 dolar, GDP büyümesi yüzde 7,86 
(Eylül 2018’de)
Yönetim biçimi : Parlamenter Cumhuriyet

Dil için verilen mücadele: Uluslararası Anadil 
Günü  UNESCO  tarafından17 Kasım  1999’da  21 
Şubat  olarak açıklanmıştır. O gün Bangladeş 
için   Bengali Dil Hareketi için bir dönem mücadele 
yürüten öğrencilerin o dönem ki polisler ile girdikleri 
kavgada ölmeleri sonucu Bangladeşli üniversite 
öğrencilerinin öldürülmesinin yıldönümü olarak 
kutlanmaktadır. Uluslararası Anadil Günü her yıl 

UNESCO üyesi ülkeler tarafından kutlanmaktadır. 
Bangladeş Pasaportu: Bu pasaportu kullanarak 
Bangladeşli halk İsrail hariç istediği ülkeye gidebilir 
aynı zamanda İsrail pasaportu taşıyan kişilerin 
Bangladeş’e girmesi yasaktır bunun sebebi 
İsrail Bangladeş tarafından ülke olarak kabul 
edilmemesidir.

Tarihçe: Bangladeş, MÖ bölgede hüküm süren 
büyük devletlerin, MS 750-1200 arasında yerel Palas 
hanedanlarının egemenliği altında kaldı. Onuncu 
asırdan itibaren Müslümanlar bölgeye egemen 
olmaya başladılar. 

1204 yılında Orta Asya’dan gelen Türk komutan 
“İhtiyar Uddin Muhammed Bin Bahtiyar Kholji” 
tarafından Bangladeş bölgesinde Müslüman 
hükümeti kurulmuştur.  1757’de (23 Haziran) Bengal 
Bölgesinin en son Kralı Siraz-Ud-Dovla İngilizler ile 
yapılan savaşı kaybetmiş. Bangladeş 12. asırdan 
1757 yılına kadar Müslümanların idaresinde 1757’den 
1905 yılına kadar İngilizlerin egemenliğinde kaldı. 
1905’te İngilizler Bengal adını doğuda başkent olarak 
Dakka ve batıda Kalküta olarak ikiye böldüler.1947 
dan 1971 yılına kadar Müslüman kesimi “Doğu 
Pakistan” adıyla Pakistan’ın bir eyaleti olarak kaldı. 
16 Aralık 1971 dan şimdi kadar Bangladeş olarak 
devam yapıyor.  

Ayrılmanın sebebi:  28 Kasım 1969’da meclis 
üyelerinin teşkili için yapılan seçim propagandaları 
esnasında Mucibur Rahman ve onun “Avami 
Partisi” seçim propagandalarını Doğu Pakistan’a 
muhtariyet vereceği vaadi üzerine kurmuştu. Aralık 
1970’te yapılan seçimler sonucunda Avami Partisi 
313 sandalyeden 167’sini aldı. 1 Mart 1971’de 

Tarequl ISLAM
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Millet Meclisinin teşkili ertelendi. Bu durum Doğu 
Pakistan’da meşru hakların ihlali sayıldı ve genel 
greve gidildi. Bunun üzerine ordu, grevcilerin üzerine 
gitti ve iç harp başladı. Bir kısım halk da Hindistan’a 
sığındı. Bu arada 26 Mart 1971 Bangladeş ve 
Pakistan Savaşı başladı. Hindistan da Pakistan’ının 
karşısında Bangladeş’e yardım etti. Ancak Doğu 
ve Batı Pakistan arasındaki siyasi anlaşmazlıktan 
dolayı başlayan savaş sonucu, 16 Aralık 1971 yılında 
‘Doğu Pakistan’ Bangladeş adıyla bağımsızlığını 
kazanmıştır. 

Doğal kaynakları ve Meşhur yerleri: 
Sundarban: Dünyadaki gelgit halofitik mangrov 
ormanlarının büyük tek bloğu yaklaşık 10.000 
kilometre kare (3,900 sq mi) kapsar. Sundarbans 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır. 
Sundarbans Milli Parkı, Tiger Reserve ve Batı 
Bengal Hint devlet Sundarbans deltasında bulunan 
bir Biyosfer Rezervidir. Ormanlarda kedi, köpek, 
kanarya, maymun gibi evcil hayvanların yanı sıra, 
her çeşit ev hayvanları, ayrıca benekli köpek, çeşitli 
türlerde böcek vardır. Nehirlerde de bol balık bulunur. 

Cox’s Bazar: Cox’un Bazar dünyanın en uzun 
kesintisiz doğal kumlu deniz sahilidir.hafif bir 
eğimle kesintisiz 125 km kumlu deniz plaj. Bunun 
150 km güneyinde endüstriyel liman Chittagong yer 
almaktadır.

Maden kaynağı: 2010 yılında, Bangladeş’in maden 
sektörü esas olarak kömür, doğal gaz, petrol 
ve granit üretti. Ülkede metalik maden rezervi 
bulunmuyor, ancak büyük doğal gaz potansiyeli var. 
Otuz tane tabii gaz ve çok ince bir kömür tabakası 
keşfedilmiştir bununa ek olarak Bengal  körfezinde 
de petrol bulunmuştur.

Bangladeş dünyanın en büyük onuncu çay 
üreticisidir. Dünyanın en büyük 3. çay bahçesi 
Bangladeş’te bulunmaktadır. sanayi hesapları dahil 
172 ticari çay gayrimenkulleri vardır ve çay üretim 
sahası  4 milyon kişiye iş imkanı sağlamaktadır.

Ahsan Manzil Müzesi: Bugünün Ahsan Manzil 
muazzam tarihsel güzellikte bir anıttır. Çevresinde 
mil görülebilir ve tepesinde büyük bir kubbe ile 31 
oda bulunuyor. Şimdi Nawab tarafından kullanılan 
özellikler, mobilya ve ev eşyaları görüntülenmesi 31 

oda 23 galerileri vardır.

Dakka Üniversitesi, modern Bangladeş’in eski bir 
üniversitesidir. 1921 yılında İngiliz Raj sırasında 
kurulan, onun ilk yıllarında “Doğu’nun Oxford’u” 
olarak ün kazandı ve Bangladeş modern tarihine 
önemli bir katkı sağlamıştır.

Bangladeş’te meşhur olan oyun     “kriket”        Kriket 
dikdörtgen 22-yarda uzunluğunda perde olduğu 
merkezi bir alanda 11 oyuncu, her iki takım arasında 
oynanan bir yarasa-ve-top oyunudur. Her takım 
diğer takım olanlar karşı, koşu yaparken, yarasa 
onun dönüşünü alır. Her dönüş bir vuruş olarak 
bilinir.

Rikşa adlı araç Bangladeş’te en yaygın  ulaşım 
aracıdır. Rikşalar”Dünya Puspus Başkenti” olarak 
bilinen başkent Dakka dahil olmak üzere ülke 
genelinde kiralama işlemleri için kullanılabilir. 
Yaklaşık 400,000 rikşa her gün çalışır.

Dünya’da  Meşhur Olan Bangladeşlilerden iki kişi:
Dr. Muhammed Yunus: (1940-), Grameen Bank 
kurucusu ve 2006 Nobel Barış Ödülü sahibi Jawed 
Karim: (1979-), O en iyi video paylaşım sitesi Youtube 
kurucularından olduğu bilinir. 

Eğitim: Unesco İstatistik Enstitüsü’nün (UIS) 
verilerine göre, Bangladeş’teki okuryazarlık oranı, 
son on yılda,% 72.76 olan tüm zamanların en yüksek 
seviyesine ulaştı. 

Ekonomi: Ekonomi tarıma dayalıdır. Başlıca ürünleri, 
pirinç, önemli dayanıklı gıda maddeleri, Hint keneviri 
ve çaydır. Bu alanda Çin ve Hindistan’dan sonra 
dünya üçüncüsüdür. Bu alanların  % 80’inde pirinç 

üretilir. Bangladeş’in kişi başına düşen geliri şimdi 
1,751 dolar, GDP büyümesi yüzde 7,86.  

Tarım: Ülke ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanır. 
Ürettiği tarım ürünlerinin başında pirinç, buğday, 
baklagiller, yağlı tohumlar, muz, ananas, kavun, 
turunçgiller ve daha başka meyveler gelir. Balıkçılık 
da iyi durumdadır.

Tekstil: Bu ülkede tekstil son beş yıl içerisinde büyük 
ivme kaydetmiştir. 



Giyim Endüstrisi: Gemi İnşa büyük potansiyelleri 
ile Bangladeş büyüyen bir sektör. Çoğu Avrupa 
ülkesinden tekstil amacıyla bu topraklara gelmiş 
İş adamları bulunmaktadır.Tekstil pazarında artık 
önemli bir yere sahiptir Bangladeş. 

İlaç: Bangladeş ilaç endüstrisi Bangladeş içinde en 
gelişmiş teknoloji sektörlerinden biridir. Üreticiler, 
insülin, hormonlar, kanser ilaçları üretir. Bu sektör, 
yerel pazarın toplam tıbbi ihtiyacının% 97sini sağlar. 
Sanayi de dahil olmak üzere Avrupa’ya ve küresel 
pazarlara ilaç ihraç etmektedir. İlaç firmaları ihracat 
pazarını genişletmek amacıyla işlerini genişletiyor.

Dericilik: Bangladeş’in yıllık ham deri üretim miktarı 
yaklaşık 20 milyon metrekare olarak hesaplanmakta 
olup her sene belirli bir artış kaydetmektedir.
Dondurulmuş gıda sanayi: Balık, Bangladeş’in en 
önemli ihraç ürünlerinden biridir. Yeterince altyapı 
ve işleme tesisleri olmamasına rağmen, yıllık 
ihracatı 500 milyon dolardır. 

Seramik Sanayi: Gelişmiş ülkelerde seramik 
maliyetinin gittikçe artmasının seramik yatırımcısını 
farklı arayışlara sevk ettiği bilinmektedir. 
Bangladeş’in zengin ve ucuz doğalgaz kaynağı ve 
ucuz insan gücünün bolluğu, bu sektörü yatırımcı 
için cazip hale getirmiş olup birçok firma fabrikasını 
kurmaktadır.

Dış ticaret: Başlıca ihracat ürünleri; hazır giyim, 
Hint keneviri (jüt), çay ve balıktır. Ancak ihracatı 
hiçbir zaman ithalatını karşılamamakta ve ithalat ile 
ihracat arasındaki açık, gün geçtikçe artmaktadır. 

Mevsimler: Genelde Bangladeş’te iklim ılımandır ve 
sıklıkla yağış görülür.

Bangladeş’te yaygın olarak 4 ana mevsim görülür. 
Yaz Mevsimi, Kış Mevsimi, Sonbahar Mevsim,
İlkbahar Mevsimi

Ekler:  
Milli Çiçek “Şapla”  
Milli  Meyve  “Kathal” 
Milli Kuşu “Doyel” 
Milli Hayvan “Bengal Kaplanı” 
Milli Balık “İliş” 
Milli Oyunu “Kabadi”

Mavi Yolculuk
Yıldızlı bir gökyüzü. 

Şu beyaz bulutu benzetir herkes birine
Ama ben sana benzetirim nedense.

Kimine kalp kimine pamuk şeker
Kalbim sana güzel tohumlar eker.
Şu uzayan yollar hep sana çıksa

Ne iyi olurdu yolculuk!
Her daim yolda olur,

Sever adım koşardım sana.
Şu iki mavinin ayrılmayışı,

Bizi hatırlattı yine.
Oysa ne güzeldi ikiyken bir olmak,
Gökyüzü ile denizken mavi olmak,

Sonsuzluğu sende bulmak,
Her güzel şeye bedeldi

Sen olmak… 

Ayşegül GÜNEY

Züleyha BİRGÜL
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Yazmak için yazılmaz. Böyle söylenir ve kulağa mantıklı 
da gelir. Peki bu yazma hissi belki bazen iştiyakı 
nereden geliyor o zaman? Yazmadan da hayatımı 

idame ettirebilirim. Yazarsam çok büyük, radikal değişimler de 
olmaz hayatımda. İsteklerimin kaynağını düşününce aklıma 
en temelde birtakım ihtiyaçlarımın karşılanması geliyor. İyi 
de yazmanın nesi, nasıl bir ihtiyaç olabilir? Oldu diyelim, bu 
ihtiyaç nasıl karşılanır? Birkaç satır yahut sayfalarca yazdım 
ve bitti. Durum bundan ibaret mi? Değil gibi. Ne diye yazıyoruz 
o halde? Yüklemin kişisini bilerek çoğullaştırdım. Çünkü bu 
konuda yalnız olduğumu sanmıyorum. Pek çok insan yazıyor. 
Kalanın da önemli bir kısmı hiç değilse yazmak istiyor. Peki 
neden? Yazmanın bizim neslin deyimiyle söyleyeyim ‘cool’ bir 
tarafı var, bunu kabul ediyorum. Hele de yazdıkların karşılık 
bulursa hissedilen duyguları tahmin dahi edemiyorum. 
Bir mutluluk, bir tatmin olma hissi yanına ortamlardaki 
‘coolluk’ da eklenince arzu edilen bir durum olsa gerek. Fakat 
bunların hiçbiri yazmak gibi zor bir tepeye neden tırmanmaya 
çalıştığımızı tam anlamıyla açıklamıyor. Tekrar soralım o 
vakit, neden yazıyoruz? 

Bu soruyu kendime her sorduğumda zihnim gayriihtiyari 
yıllar önce okuduğum bir paragrafa yöneliyor ve onun ilk 
iki cümlesini ezberden okuyor. Bu paragraf Nuri Pakdil’in 
Biat I’inden bir parça. Şöyle başlar kitap bu parçayla: “Niçin 
yazıyoruz? Nedir ereği kalemi elimize alışımızın?” Ne kadar 
büyük bir tesiri olduysa artık bu ifadenin üzerimde, yıllardır 
soruyorum kendime: niçin yazıyoruz? Bu soruya cevap 
verebilmek çok kolay görünmüyor. Şunun için yazıyoruz 
diye bir liste hazırlamak ve bunun pek çok insan için geçerli 
olmasını beklemek kulağa imkânsız ve biraz da komik geliyor. 
Fakat cevap vermeden devam etmek de zor. Yaptığımız işe 
anlam katacak, boş ve faydasız bir şey yapmadığımıza bizi 
ikna edecek bir yanıt bulmalıyız. Aksi takdirde neden devam 
edelim ki ısrarla bu eyleme?

Yukarıda sözü edilen kitapta yazar Nuri Pakdil sözün 
gücünden bahseder. Kelam, parole gibi farklı kavramlarla 
hemen tüm medeniyetlerde söze değer verildiğini anlatır. 
Bu konuda yazara katılmamak mümkün değil. Söz 
elbette güçlüdür. Değiştirme, dönüştürme gücü vardır. Bu 
yadsınamaz. Peki söz, güçlü bir söz, onu söyleyen kişiyi de 
güçlü kılar mı? Sözü burada ağızdan çıkan yazılı olmayan 
şey manasında değil yazıyı da kapsayacak şekilde ifade 
edilen şeylerin tümü anlamında kullanıyorum. Bu soruya 
cevap büyük oranda evet, güçlü bir söz sahibini de güçlü 
kılar sanıyorum. İstisnalarının olması da mümkün elbette. 
Söz gelimi Yunus Emre’nin insanın önce aklına sonra kalbine 
dokunan o güçlü dizeleri olmasaydı yüzyıllar ötesinden 
bugüne uzanabilir miydi? Anlam dünyamızda yer edinmiş 
her güçlü söz için bu durum söz konusudur diyebiliriz.  
 
Güç bir faktör olabilir. Sözün gücüne başvurmak ya da 
belki ihtiyaç duymak. Fakat yine aynı noktada kitleniyor 
mevzu. Bu güce neden ihtiyaç duyuyoruz. Çok derin felsefi 
çözümlemelere, sorulara dalmak istemem. Pekâlâ, insan 
ihtiyaç duyduğu güçlü olmak hissiyatını yazarak elde etmek Y
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istiyor olabilir. Makul bir izah oldu. Fakat hala yetersiz. 

Niçin yazıyoruz sorusuna en başta verilebilecek 
cevaplardan birisi de insanın anlatma, kendini 
ifade etme isteği olabilir. Bu cevaba sonlarda yer 
vermiş oldum. Büyük bir değişikliğe sebep olduğunu 
sanmıyorum bunun. Çünkü bu cevapta tıpkı diğerleri 
gibi en nihayetinde kısır bir karşılık veriyor. İnsan 
anlatmak ister, tamam bunu kabul etmek zor değil 
fakat kendini ifade etmenin anlatmanın pek çok yolu 
varken yazının seçilmesi neden? Ve bu anlatma isteği 
temel, güdüsel bir ihtiyaç mı yoksa hayattaki çok da 
elzem olmayan pek çok arzudan yalnızca biri mi? Bu 
isteğin nasıl tanımlandığı da niçin yazdığımız sorusuna 
verilecek cevabı etkileyeceği kanaatindeyim. 

Son olarak niçin yazıyoruz sorusuna yönelik yaptığım 
akıl yürütmelerden en doyurucu cevabı aldığım sebebe 
geçelim, sonsuzluk arzusu. Bir dergide insanların 
çocuk sahibi olma isteğinin altında kendinden bir 
tane daha olması ve böylelikle ölmeme, yaşamaya 
devam edebilme gibi düşünce ve hisler olduğunu 
okumuştum. Doğruluğu elbette tartışılır. Ancak insanın 
ebedi olmak gibi bir arzusu olduğu, sonsuzluğu 
istediği su götürmez bir gerçek. Çocuk sahibi olmanın 
atında bu yatıyor mudur, onu bilemiyorum. Ancak 
yazma eyleminin kendisinde böyle bir amaç, hiç 

değilse arzu barındırabileceğini düşünüyorum. İnsan 
yok olmamak, varlığını sonsuza kadar koruyabilmek 
ister. Fakat ölümlü olduğunu da idrak eder. Yazarak 
benliğini korumak, varlığını kendinden sonrakiler için 
de bilinir hale getirmek ister. Böylece var olabilmeye 
devam edebilecektir.

Bu açıklama biraz 20. yy. ın başlarında Freud’un 
insan kişiliği ve doğasına yönelik açıklamaları gibi 
farazi oldu. Fakat artık pozitivist bir dünyada değiliz. 
Gözlemleyemediğimiz, test edemediğimiz bir şey için 
yoktur yahut önemsizdir demenin makul ve mantıklı 
olmadığını biliyoruz. Kaldı ki her şeyi akli ilkelere 
oturtmak da gerekmez. Niçin yazdığımız hususu 
mühim. Buna verilecek cevaplar yazma konusunda 
dünyamıza anlam da katabilir, anlamsızlıkta. Benim 
aklımın ve deneyimimin sınırlı çerçevesiyle bu soruya 
verebildiğim cevaplar bu şekilde. Tekrar belirtmek 
gerekirse beni en tatmin eden cevap en son açıkladığım 
ebedi kalma arzusu. Bu cevabın yazma hususunda 
hayata anlam katan bir yanı olduğunu düşünüyorum. 
Bu konuda daha detaylı yahut farklı açılardan 
açıklamaları olan veya bu minvalde bir şeyler okuyup, 
yazmış olan dostlar varsa benimle paylaşmalarını çok 
isterim. Bu vesileyle düşünce dünyalarımız karşılıklı 
olarak zenginleşmiş olacaktır.
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KAVS-İ KUZAH GİBİ 
BİR KÖPRÜ 
"STARİ MOST"

O smanlı Devleti yüzyıllar boyunca 
hakimiyet kurduğu bölgelerde, gücünü 
ve ihtişamını gösterecek yapılarla 

şehirleri ihya etmiştir. Ulaşım sisteminin 
önemli bir parçası olan köprüler ise şehirler 
için ayrı bir önem arz etmektedir. Keza ‘nehirler 
ayırır, köprüler birleştirir.’ demişler. Osmanlı 
da fethettiği topraklara birbirinden güzel 
köprüler inşa ederek, kardeşlik bağları ile hem 
nehirleri hem gönülleri birbirine bağlamıştır. 
Bu köprülerin en güzeli de bugün Neretva’nın 
üzerinde yer alan Mostar Köprüsü’dür.

Bosna-Hersek Devleti’nin Mostar şehrinde 
yer alan köprü, Neretva Nehri üzerine inşa 
edilmiş olup şehre adeta tek başına mimari bir 
değer katmaktadır. 16. Yüzyılda Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde inşa edilen köprü, Mimar 
Sinan’ın mimarbaşı olduğu döneme tekabül 
eder. Bu nedenle birçok kaynak köprüyü Mimar 
Sinan eseri olarak tanıtır. Ancak Mimar Sinan 
köprünün inşa görevini çırağı olan Mimar 
Hayreddin’e vermiştir. Böylece Balkanlar 
denilince aklımıza gelen ilk yapı olan Mostar 
Köprüsü bir Mimar Sinan eseri değil, Mimar 
Hayreddin eseri olmuştur.

Büşra CANSIZ 

#GeziYazısı
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1566 yılında inşasına başlanan köprü 1567 
yılında, yani bir yıl içerisinde tamamlanarak Klasik 
Dönem Osmanlı Mimarisi’nin en nadide eserleri 
arasında yerini almıştır. Kesme taştan tek ve sivri 
kemer olarak, iki tarafında kule yer alacak şekilde 
inşa edilen köprüde devrin en ileri teknolojisi 
kullanılmıştır. Su seviyesinden 24 metre yükseklikte 
yer almakta olup, Neretva Nehri’nin en derin ve en 
dar yerinde inşa edilmiştir.

Boşnakça’da ‘most’ köprü, ‘mostar’ ise köprü 
tutan anlamına gelmektedir. Balkanalar’da hiçbir 
köprü Mostar Köprüsü kadar beğeni, hayret ve 
hayranlık uyandırmamıştır. Ünlü seyyah Evliya 
Çelebi köprüden şu şekilde bahseder: “Deniz ve kara 
seyyahlarının hiçbirinden işitilmemiş ve bir yerde 
benzeri görülmemiş bir köprüdür. Hem altından hem 
de üstünden su akmaktadır ki seyredenleri hayretler 
içinde bırakır.” 20. yüzyılda Mostar’ı gezen seyyahlar 
ise köprüden ‘taştan dondurulmuş bir hilal’ diye 
bahsetmiştir.

Mostar Köprüsü denilince herkesin aklına gelen bir 
gelenek vardır: genç delikanlıların sevgilerini ispat 
etmek için köprü kemeri üzerinden suya atlamaları. 
Köprüden atlama geleneği farklı nedenlerden 
dolayı kuşaktan kuşağa aktarılmış. Evliya Çelebi 
bu gelenekten şöyle bahseder: “Şehrin nice cüret 
sahibi çocukları ve gençleri köprü kenarında hazır 
olup vezirlerin önünde her bir çocuk ‘Ya Allah’ 
deyip köprüden aşağı kendilerini bırakarak nehre 
atar ve kuş gibi uçar. Her bir çocuk birer sanat ile 
atlar. Derhal dışarı kenara  çıkıp kayalardan yukarı 
tırmanarak köprübaşına gelip vezirlerden ve ileri 
gelenlerden mükafat alırlar.” Günümüzde köprüden 
atlayan gençler maalesef sevgilerini göstermek için 
değil, Evliya Çelebi’nin de bahsettiği gibi turistlerden 
mükafatlarını almak için atlamaktadırlar. Yine de 
gelenek böylece yüzyıllardır devam etmektedir. 

“Kavsi kuzahın(gökkuşağı) aynı bu köprü bina oldu.
       Var mı cihan içre menendi hey Allahım...
        İbretler bakıp dedi tarihini bir arif,
         El geçti köprüden biz de geçeriz Şahım.”

Mostarlı Hasan Ziyai’ye ait bu dörtlük de köprüye 
olan  hayranlığı dile getirmek için yazılmış birçok 
şiirden bir tanesidir. Yüzyıllar boyunca her görende 
bu denli büyük bir hayranlık uyandıran köprü ne 
yazık ki 9 Kasım 1993’te Hırvat ve Sırp nefretinin 
kurbanı olmuştur. Hırvat topçuların ateşleriyle 
yıkılan köprünün o değerli taşları Neretva Nehri’nin 
sularına gömülmüştür. Bir zamanlar kardeşliğin 
ve hoşgorünün simgesi olan köprü, yıkılmasıyla 
savaşın ne nefretin simgesi olmuştur. Bugün 
Mostar şehri Bosna-Hersek sınırları içinde kalsa 
da ne acıdır ki ülkedeki üçlü yönetim gereği, Hırvat-

Boşnak ortak yönetimi altındadır. (Savaş zamanında 
şehri cehenneme çeviren, Mostar Köprüsü’nü dahi 
yıkmaktan esef duymayan zihniyetin yönetimi!) 
Bosna-Hersek’de sağlandığı düşünülen Avrupa 
adaletinin en basit örneğidir bu durum.

Türkiye’nin öncülüğünde gerçekleşmiş olan 
restorasyon çalışmaları sonucunda 23 Temmuz 
2004 tarihinde köprü yeniden hizmete açılmıştır. Eski 
köprünün yeniden inşası ile Bosna-Hersek halkları 
arasındaki dostluğun da yeniden sağlanması ve 
savaşın açtığı yaraların sarılması amaçlanmaktaydı. 
Bugün köprü tüm güzelliğiyle Neretva’nın üzerinde 
iki yakayı birbirine bağlamaya devam etmektedir. 
Görenler bilirler ki bu köprüyü Türkler yaptı, Sırplar 
ve Hırvatlar yıktı ama Türkler yeniden yaptı.

     
“Şimdi söyle bilsinler ki bu günahkar kul, hakir Evliya 
bu vakte gelinceye kadar 27 yıl durmadan seyahat 
edip 16 padişahlık yeri gezip dolaştım. Arap, Acem 
ve Rum’a, Frengistan’dan Belh ve Buhara’ya kadar 
seyahatimiz vardır, bu hakir kul öyle muhteşem 
bir köprüyü yeryüzünde görmedi. Mostar Köprüsü 
kadar güzel bir köprüye hiçbir yerde rastlamadım.”

Kaynakça:
Evliya Çelebi, 
Günümüz 
Türkçesiyle 
Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi, 
Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul 2003.

Osman Doğan, 
Bilinmeyen 
Yönleriyle Mostar 
Köprüsü, Çamlıca 
Yayınları, İstanbul 
2011.
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‘’İç düzeni kapsamayan ,insanı değiştirmeyen,onun iç 
Rönesanssını sağlamayan bir kurtuluş sahtedir’’

Aliya İzzetbegoviç -İslam Deklarasyonu

Kimi her şeyin ölçüsü,kimi birbirinin kurdudur demiş 
bazen düşünen bir varlık olmuşuz bazen de her şeyin 
rengini alan bir bukalemun. Bu kadar tartışmanın ve felsefi 
arayışların arasında İnsanın ahlaki olarak Ünsiyet(Alaka)  
peyda eden bir varlık olduğunu unutmuşuz. Nihayetinde 
insanı unutmuşuz. 

İnsan,konumu itibariyle ummanda katre misali arşın en 
aşağısı olan dünyada  yaşayan içinde saklı bir arş bulunan 
en güzel şekilde yaratılmış en şerefli varlıktır.

İnsan,görevi itibariyle arzın halifesi mesuliyetinde ve 
dünyaya gelişi sebebiyle de ibadet etmesi gereken borçlu 
bir kuldur.

İnsan,tercihleri itibariyle bazen Ziyanda bazen de 
aşağıların en aşağısındadır.

Adalet ,hukuka uygunluk,haklar bütünü değildir. Adalet 
Vicdani  ve  Ahlaki olanın ,insani olanı seçilmesidir. Adalet 
ancak ahlaki,vicdani ve insani olduğunda tahsis edilir.

Toplumsal  açıdan ele alındığında adalet, en küçük birey 

Oruç İbadetinin 
Sağlık Üzerine 
Etkisi

Zübeyde Şifa

Durmuş Ali TAMER

İnsan 
ve 
Adalet 
Üzerine
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olan insanın kendini ahlaki,vicdani ve insani olarak 
sorgulaması ile başlar. İnsan her an kendisini evrenin 
bir parçası olduğunu hatırlamalı ve düştüğü dünyada 
bir kul olduğunu unutmamasıdır. İnsanın en mühim 
vazifesi ve mesuliyeti olan arzın halifesi görevini, 
bir kurt gibi bir bukalemun gibi ya da pragmatist 
ve makyavelist yaklaşımlarla ihmal eder, unutursa 
insaniyetten,dayanışmadan uzaklaşırsa kendine 
zulmetmiş olur işte o zaman insan ziyandadır. Kendine 
zulmeden insan katre umman münasebetinden içindeki 
arşa da zulmeder ve sefillerin en sefili durumuna 
düşer.Çağlar ötesinden günümüze süregelen insanın 
hikayesi bundan ibarettir. 
Hz. Adem’in cennetten dünyaya indirilmesinden sonra 
insanoğlu ilk sınavını Habil ile Kabil arasında vermişti. 
Ünsiyeti(Dayanışma),insaniyeti,adaleti unutan Kabil 
haksız yere kardeşini kıskanarak öldürmüştü. Yine 
Hz. Yusuf’u kıskanan kardeşleri onu kuyuya atmıştı. 
İnsanoğlu zulüm ve adalet arasında böyle birçok 
sınavdan geçmiştir.Bugün geldiğimiz nokta da bu 
kadim kıssalardan farksız değildir.Bütün mesele 
kıskançlığın altında yatan ‘’ben’’ lafzıydı.Oysa insan 
‘’Sen’’ demekle insan olur.

Batı dünyasında Platon,Sokrates ile başlayan 
insan mefhumu,insanın evrendeki konumu üzerine 
arayışlar; toplu ve birlikte yaşama teorilerini,ideallerini 
ve ütopyalarını ortaya çıkardı.  İtalyan Rönesans’ı ile 
ortaya çıkan Hümanizma hareketleri Batı’da insanın 
yeniden yorumlanmasına neden oldu. Bununla 
birlikte yine Platon’la başlayan toplumsal olarak ideal 
devlet,ütopya gibi arayışlar ile devam etti. Devam eden 
arayışlar arasında İslam düşünürleri(İbn Haldun,Farabi 
vs.) dayanışmacı(İnsani) yaklaşımı savunurken 
batı düşünürleri(Hobbes,Locke vs.)  ise çatışmacı 
toplum(Hayvani) yaklaşımlarını öne sürdü.               

Dayanışma temelli oluşturulan toplumların bireyleri 
aralarında yardımlaşma ,arkadaşlık gibi ilişkilerin 
kurulması ihtiyaçların karşılanması ve adaletin 
sağlanması nihai amaçtır.Çatışmacı yaklaşım ise 
insan birbirine muhtaçtır ve insanın ihtiyacı zayıf 
noktasıdır.Birey,toplum içinde başka bir bireyin zayıf 
noktasından faydalanarak üstün olur.Üstün olan 
düzeni kurar.  Kabil gibi bir algı ve anlayışla Modern 
dünyanın kurucuları çatışmacı toplumu savunan 
düşünürler olurken İslam ve Doğu düşüncesi siyasal 
ve düşünsel buhranlarda kaldı.

 Modern siyasal sistemleri kuran devletlerin sahip 
olduğu bu çatışmacı, egosantrik anlayış çatışma 
düşüncesinin de güçlenmesine, İslam,insan ve 
adalet düşüncesinin de zayıflamasına neden oldu. 
Dayanışma yerini çatışmaya adalet de güce bıraktı. 
Böylece saldırgan çatışmacı batı düşüncesi birçok 
siyasal neden ve yeni dünyalar (kolonileşme) ile dünya 
savaşları ortaya çıkardı. Bu savaşların temelinde 
modern çatışmacı (İnsan insanın kurdudur,İnsan 
makinedir vs.) yaklaşımlar vardır.

Son yüzyıllara gelinildiğinde İslam Dünyası bu 
savaşların meydanı olmuş ve bu yaklaşımların 
etkisi altında kalmıştır. Küresel barışı tehdit eden 
bu çatışmacı anlayışlar ‘’İnsanın’’ zihnini mahkum 
etmiştir. Bu yaklaşımın getirdiği ben merkezci 
‘’Egosantrik’’ anlayışlar peyda olmuş ve birçok toplum 
insani olmayan(hayvani) gücün etkisinde kalmıştır. 
Özellikle İnsana kıymet veren yaratılmışların en 
şereflisi yapan İslam bu çatışmaların ortasında kalmış 
son yüzyılda ise büyük kıyımlar yaşamıştır.  Kendi 
varlığını başkalarının varlığından üstün gören,bu 
uğurda kardeşini dahi öldüren insaniyetten kopuk 
bu yaklaşımın en büyük düşmanı adalettir. Bosna 
Savaşı’nda aynı ırktan insanlar birbirini öldürmüş 
çatışmacı insaniyeti yok sayanlar binlerce insanı 
katletmiştir.

Yaşadığımız çağda ve son yüzyılda meydana gelen 
kıyımlar,katliamlar bilginin,tekniğin ve teknolojinin, 
kendini insandan üstün gören bir anlayışın esiri 
olmasından kaynaklanmaktadır. Ortaçağdan 
süregelen vahşi ve çatışmacı anlayışın devamı 
günümüzde görülmektedir.Devletlerarası hukuk 
buna göre düzenlemiş insaniyetten yana olan 
Müslümanların dahi zihin ve kavram dünyası menfi 
manada değişmiştir. Adalet mefhumu unutulmuş 
insana ve dönüşümün insandan başlayacağına olan 
inanç yitirilmiştir. 

Küresel barışın adaletin sağlanması ancak bireylerin 
ve toplumun insana bakışının ve insan algısının 
değişmesi ile mümkündür.
Adalet her insanı eşrefi mahlukat olarak görmekle 
ve toplumsal dayanışma ile mümkündür ve bunu 
ancak kendisini ‘’gökyüzünün öğrencileri’’  olarak 
görenler,zulmün olduğu yerde sessiz kalmayanlar 
bütün yaratılanı bir ve eşit görenler başarabilir.

İnsan olup insan kalabildiğimiz sürece insanlık için 
küresel adalet ve barış için adım atmışız demektir.



Düşünce tarihinin en etkili düşünürü olan 
Aristoteles’i bir de benim kalemimden 
okuyalım istedim. M.Ö 322 yılında 62 yaşında 

ölen Aristo’nun hayatı ile giriş yapmak istiyorum. 
Kısa bir özet geçtikten sonra Aristo’nun gözünden 
konu başlıkları oluşturacağım. Günümüze kadar 
devam eden pek çok çalışma alanının temellerini 
atan Aristo neden bu kadar etkili olduğunu, felsefeye 
damgasını vuran sorularına cevaplar arayacağız. 
Antik Yunan kitaplarında bir sistematik sıralama 
ve konu bağlantısı yok. Bu yüzden anlaşılması 
zor kitaplar olarak niteleyebiliriz. Ama asıl sorun 
Yunanca’dan İngilizce’ye oradan da Türkçe’ye 
çevrilen kitaplar oldukları için kelime bütünlükleri 
eksik kalıyor. Çevirinin çevirisini okumak zorunda 
kalıyoruz. Hatta çeviri kitaplarında sürekli araya 
giren çevirmen açıklamaları bulunmaktadır. Mesela 
Aristoteles’in “Politika” kitabının Remzi Kitapevi 
tarafından çevrilen kitabında Mete Tunçay’ın 
açıklamaları olmasa kitap pek anlaşılmıyor. 
Bu konuda Mete Tunçay’a emeklerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. İki ağız yerine tek ağza düşsün 
diye İngilizce’ye çevrilen kitaplardan da destek 
alarak bir çalışma ortaya koymak istiyorum. Önce 
Aristoteles’in biyografisini inceleyeceğiz. Daha 
sonra Aristo’nun görüşlerini şu başlıklar altında 
incelemek istiyorum: Etik, Hane Yönetimi, Aile 
Yönetimi, Kölelik, Kadın Polis, Rejimler, Rejimlerin 
Yıkılışı, Eğitim…

GİRİŞ

Aristo, Makedonya’da Stegeria’da  doğmuş ve 
17 yaşında Platon’un akademisine girip Atina’da 
yaşamaya başlamıştır. Aristo, İyon filozofu olarak 
tanınmaktadır. Ancak Yunan düşünürüdür. 

Aristoteles’in temel eserleri, mantık ve bilgi 
kuramı üzerine altı incelemeden oluşan Organon, 
doğa felsefesini açıkladığı Gökler Üzerine, fizik 
ve varlığa geliş ve yok oluş üzerinedir. Psikoloji 
konusundaki iki temel eseri; Hayvana Dairle, Parva 
Naturalia olan Aristotelesin varlık konusundaki 
ünlü eseri “Metafizik’tir. Siyaset felsefesi alanında 
Politika’yı; estetik alanında Poetika ve Retorik’i 
yazmış olan filozofun, ahlak alanındaki temel kitabı 
“Nikomakhosa Ahlak”tır.

Şüphesiz ki Aristo’nun bu kadar etkili olmasının 
sebebi Mantık denen çalışma alanının temellerini 
oluşturmasından geçmektedir. Sadece felsefeyle 
değil, gökyüzü, zooloji, siyaset,  fizik, ahlak, biyoloji, 
evren gibi alanlarda da çalışmalarının olması, onu 
çok yönlü bilgiye sahip biri yapmanın yanı sıra 
gözlem yeteneği yüksek bir bilge olmasına da vesile 
olmuştur.

   Her ne kadar Platon’un öğrencisi olsa da pek 
çok alanda birbirlerine ters düşünceleri mevcuttur. 
Bu sebepten mütevellit Aristoy’u kendi yerine 

Ayşenur ÖZDEMİR

ARİSTOTELESE DAİR 
ANA TERİMLER
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geçirmemiş olması büyük olasılıktır. Özellikle bilgi 
felsefesi ve siyaset felsefesi alanlarında Platon ve 
Aristo’nun ters düşen fikirleri mevcuttur. Platon, 
bilginin nesnelerinin bu dünyada yeri olmadığını, 
idealar dünyasının vardığını savunurken Aristo, 
duyu organlarımızın algıladığı nesnelerle bilginin 
gerçek nesnelerinin bir ve aynı olduğunu düşünür. 
Ayrıca Platon kendi ütopyasını savunurken ebedî ve 
kusursuz bir devlet teorisini savunurken Aristoteles 
döneminin mevcut devlet sistemlerini inceleyerek 
varolanın arasından en iyiyi bulmaya çalışmıştır. 
Platonun değişime bakış açısı zıtlıkların değişime 
sebep olmasıyken Aristonun değişim sebebinin doğal 
bir töz olmasıdır. İşte bu değişik temellendirmelerden 
dolayı olsa gerek Sokrates’in ölümünden sonra 
yerine kendisinin geçirmemesi üzerine Atina’dan 
ayıldığı düşünülmektedir. Aristo, daha sonrasında 
kendi okulunu kurmuştur. Makedonya’da Büyük 
İskendere hocalık yapan Aristo, 323’te İskender 
ölünce Atina’da Makedonya aleyhtarlığı başlamıştı. 
Aristo hem Makedonya taraftarı olmakla hem 
de dinsizlikle suçlanmıştır. Sokrates gibi idam 
edilecekken kaçmıştır. Atinalılar’ın tekrardan ikinci 
defa felsefeye karşı bir suç işlemelerini önlediğini 
savunarak Atina’dan ayrılmıştır.

HANE KAVRAMI

Hanenin en yaşlısı reistir. Bu aslında şu an da 
kavrayabileceğimiz bir ataerkilliği ifade ediyor. İlk 
ortaklıktan doğanlar, iki tanedir: İlki karı koca, ikincisi 
efendi ve köledir. İlk ortaklık olan karı koca ilişkisinde 
amaç, nesillerin devam etmesidir. Gündelik yaşamın 
ihtiyaçları için doğaya uygun olarak bir araya gelen 
ortaklıklardır. Hanenin mantığını aynı sofraya 
oturanları, aynı tastan yemek yiyenler olarak da 
nitelendirebiliriz.

Aristo, her şeyin tabi yani doğal haline bakmak ister. 
Doğa gereği kadın ve erkek, köle ve efendi ilişkisinin 
olduğunu vurgular. Kadın ve erkek tabiatını doğadan 
gelen bir güçlü güçsüz ilişkisine bindirir. İşin 
algılamakta zorlandığımız kısmı ise köle ve efendi 
ilişkisidir. Kölelik başlığı altında bu konuya iyice 
eğileceğiz ama Yunanlılar için gayet tabi olan bu 
mevzuya Aristo şu şekilde yaklaşmaktadır: Yunanlı 
olmayanlar köle olabilirler. Yunanlılar olanları 
yönetebilirler. Tam da bu noktada Aristo’nun kadına 
bakış açısın irdelemek isterim. Kadınları tek bir 
şartla kölelerden üst görmektedir. O şart ise Yunanlı 
olma şartıdır. Tabi Yunanlı bir kadınsanız köleden 
daha değerlisiniz ama Yunanlı bir erkekten daima 
alt sınıftasınızdır. Ama barbar olan yani Yunan 
olmayanlar için bu ayrım yoktur. Yunan olmayan 
kadın ve köle aynıdır.

Ev yani kamu dışındaki alan yani Oikos, kölelerin 

çalıştığı, yemek, içmek, üremek ve yaşamsal 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla olan yerdir. Hane 
devletin olmazsa olmazdır. Hane 3 ana ilişkiden 
oluşur: Baba ve çocuk bunların ilkidir. Efendi ve köle 
ise ikinci ilişki grubumuzdur. Son olarak karı koca 
ilişkisi ise haneyi oluşturan 3 temel ilişkidir. İşte 
Aristo bunların yönetilmesine politika demektedir. 
Aslında bu üçünün dışında dördüncü bir mevzu ise 
kazanç meselesidir. Bu konuya köleler kısmında 
değineceğim. Ama öncelikle hane yönetimini 
konuşmamız gerekiyor. Çünkü hane yönetimi 
olmadan devlet yönetimi olmaz. Evlilik sanatı, çocuk 
yetiştirme sanatı gibi konulara Aristo tek tek gitmiştir. 
Bu konularda Sokrates ile ayrı düşünmektedir. Önce 
zarûri işler yapılmalı sonra politika yapılmalıdır. 

Efendi ve köle ilişkisine despotluk; baba ve çocuk 
ilişkisine babalık; karı koca ilişkisine kocalık 
kelimeleri üzerinden bakmak gerekir.

Hane nasıl yönetilmelidir ki devlet devlet olabilsin? 
Hane yönetimi ile devlet yönetimi aynı şeyler midir?

Efendilik etmek belli bir bilgiyi gerektirir. Bu bilgi evi 
yönetmekle ya da devleti yönetmekle aynıdır. 

Ev halkının yönetilmesi monarşidir. Ev halkı deyince 
aklımıza çocuk kadın ve köle gelmelidir. Her evin tek 
bir yöneticisi vardır, o da hanenin reisidir. Hane içi 
ahlak çok önemlidir ne de olsa insan yetiştirecek.

KENT YANİ POLİS YANİ DEVLET

Polis herhangi bir topluluk gibi bir iyiyi hedefler 
ancak polis en üstün ortaklıktır. Devlet veya kent en 
üstün değeri gerçekleştirmelidir. Devlet kurmak en 
iyi ahlaki değeri uygulamak için yapılır. Kent politik 
bir ortaklıktır. Küçük topluluk yöneticisine efendi 
denir ve hane yöneticisine ise reis denir. Politikacılar 
ve krallar hane yöneticisinden, hane yöneticileri 
yani reislerde efendilerden daha üst konumdadır. İlk 
polisler, İyonya olarak tabir edilen Anadolu’nun Ege 
kıyılarında kalan bölgede kurulmuşlardır.

Hane ve köyler, kentleri yani polisi yani devleti 
oluştururlar. Her ortaklık polis olmayı hedefler. Gaye, 
bir şeyin uğruna varoluş en iyidir. Ve kendi kendine 
yeterlilik en iyidir. Bile ise kendi kendine yetendir. 
Yani muhtaç olmayandır.

İnsan kentsiz olmaz, hayvanın kenti yoktur. Doğal 
olarak insan polisin içine doğar. İşte bu yüzden 
insan politik bir hayvandır. Burada politik kelimesi; 
kenti, polisi, ahlaki değerleri olan bir yaşamı temsil 
etmektedir.

Her şey işlevi ve ölçüleriyle bölünmelidir. Asıl adalet 
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anlayışı budur. İsimleri aynı olsa bile adaletli olan 
işlevine bakmaktır.
Aristo’ya göre birey kentten ayrılırsa kendi başına 
yaşayamaz. Eğer yaşayabiliyorsa ya vahşi bir 
hayvandır ya da Tanrı’dır. İnsan mükemmelken en 
iyidir. Ama yasa ve adalete aykırı davranırsa en 
kötüdür. En kötüden bahsedilen şey erdemsizliktir. 
Adaletten kasıt ise politik ortaklıkları düzenleyen 
şeydir.

Polislerin birleşmesiyle de büyük bir medeniyet 
oluşuyor yani metropollerden bahsediyoruz. 
İnsanlar arasında pek çok yaşayış çeşidi vardır: İlki 
göçebeler yani çobanlar. Onlar çok az çalışır çünkü 
evcil hayvanlardan en az emek ve en çok rahatlıkla 
yiyecek elde edebilen bunlardır. İkinci grup ise 
avcılardır. Yakalayabildikleriyle geçinenlerin hepsi 
düpedüz yağmacılardır. Balıkçılar bu gruba girebilir. 
Son olarak en büyük sınıf çiftçilerdir. Topraktan ve 
topraktaki yetiştirilen ürünlerden geçiyor.

ARİSTOTELES’E GÖRE KÖLELİK

İster kadın ister erkek olsun en genel manada kölenin 
hürriyetten mahrum (özgür olmayan), başkasının 
mülkü olup alınıp satılabilen iktisadî bir araç olarak 
kabul edilen, ehliyetsiz, diğer insanlarla eşit haklara 
sahip olmayan ve bir efendiye bağımlı olan insan 
anlamına geldiği bilinmektedir.Westerman’dan 
aktarılan bilgilere göre Westerman, köleliği şu 
şekilde açıklamaktadır: Bütün köle sistemleri, 
toplumsal yapının temel fikirleri olarak derinlemesine 
yerleşmiş, birkaç benzerliğin dışında aynı çekirdek 
oluşumu içinde gelişen bir bütünselliktir. Bu temel 

fikirler arasında kuşkusuz, kölelerin azaltma sistemi 
de sayılmalıdır. Çünkü bu sistem, köleleri, kendilerini 
özgür hale getiren toplumları kaynaştırmıştır.
Kölelik doğanın bir getirisidir. Yaşamsal gereç 
için bir araçtır. Köle başkasına aittir. Dümencinin 
cansız, dümencinin gözcüsü canlı araçtır. Kölelerde 
birer araçtır. Mal eylem içindir. Köle efendinin tam 
malıdır. Köle doğmuştur, kendine değil başkasına 
aittir ve bu bizim şu an yadırgadığımız gibi değil, 
Helenler için o dönemde o şartlarda çok normaldir. 
Hatta belki Aristo bu konuda o kadar önem vererek 
anlatmamıştır. Çünkü bu zaten olağan bir durumdur. 
Eğer Antik dönemi şu anki olgularla anlamaya 
çalışırsak çok zorlanırız. 

Aristo’ya göre zihnin arzu üzerindeki tutumu da 
politikadır. Çünkü politika yöneten ve yönetilin 
arasındaki ilişkidir. Efendi köle arasındaki ilişki, 
erkek dişi arasındaki ilişki doğadan gelen üstünlüğe 
örneklerdir. Devlet adamı ile yurttaş arasındaki 
yönetim ikisinden tutun da akıl ve beden arasındaki 
üstünlük ilişkisinde bile bir yöneten ve yönetilen 
ilişkisi mevcuttur. İşte aslında biz bu ilişkilere hep 
politika diyoruz. Aristo’ya göre evcil hayvanlar 
yabanî hayvanlardan daha iyidir. Çünkü kuvvet 
haktır. Bedenin güçlü olması yani despotluk bunun 
için yeterlidir. Aristo’ya göre bazılarının bedeni Tanrı 
gibi olsaydı herkes kölesi olsun isterdi. Yani bedeni 
güçlü olan efendidir.

Kölelik ve köle iki ayrı terimlerdir. Kölelik savaş 
sonrası zapt etme ile olur. Bir yeri ele geçirdiğinizde 
nasıl bir ahlakî değere sahip olmalısınız sorunsalı 
önemli bir husustur. Akıl ve ahlak sahibi iseniz 
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köleliği hak etmezsiniz. Soylu ama savaşta köle 
düşmüş köle iseniz asla köle sayılmazsınız. Yani bazı 
kimseler her yerde köledir. Bazı kimseler hiçbir yerde 
köle olamazlar. Mutlak köle ve mutlak hür diyebiliriz. 
Hayvandan hayvan, insandan insan, iyiden iyi, 
soyludan da soylu doğar bu mantıkla köleden de 
köle doğar diyebiliriz.

Aristo’ya göre kölelik bilgisi eğitimi önemlidir. İyi bir 
köle nasıl olunur bilgisini ise efendi bilir. Eğitimler 
verir. Kölenin ne yapması gerektiğini bilmek ise 
efendilik bilgisidir. Köle edinmekle değil onu 
kullanmak la efendi olunur. Yönetici köleye emir 
vermeyi bilmelidir. 

KAZANÇ SANATI

Hanenin bir parçasıdır. Geçimin temeli çalışma değil 
mülkiyettir. Aristo’ya göre kazanç için çalışmanın 
ev yönetiminin bir parçası olup olmadığına emin 
değildir. Fakat bu kesinlikle ayrı sayılmıştır. Hane 
yönetimi harcar, kazanç yönetimi ise kazanır. Belli bir 
noktada mülkiyet sahibi olmanın yurttaşlığın zorunlu 
bir koşulu olduğunu hatırlarsak bunun siyasal önemi 
açıkça anlaşılır. Mülkiyet edinme ve para kazanma 
sorunsalı ortaya burada çıkıyor. Bitkiler ve hayvanlar 
doğal olarak bize verilmiştir. Mülkiyetimizdedir. Ev 
yönetimi ile para kazanma ayrı şeylerdir. Birinin 
ödevi malzeme sağlamaktır. Diğerinin amacı o 
malzemeyi kullanmaktır.Mal yerine kullanım ve 
değiş tokuş için kullanım ikisinde de amaç kendi 
kendine yetememektir. Doğada para yoktur. Zorunlu 
olarak ortaya çıkmıştır. Değeri parayla ölçülen şeye 
mal diyoruz.

Para, yüzyıllardır bir mal veya hizmeti satın almak için 
kullanılan, üzerinde değerleri yazılı olan, kâğıt ya da 
metal bir nesne olarak tanımlanmaktadır. Karşılıklı 
olarak alım-satım işlemlerinin gerçekleştiği en temel 
alıcı-satıcı ilişkisinden en karmaşık işlemlere kadar 
her alanda kullanılan para, günümüze kadar gelen bir 
değişim aracı olmuştur. Ancak eski çağda değişim 
aracı olarak kâğıt para öncesinde madeni paralar 
kullanılmaya başlanmış ve altın, gümüş gibi kıymetli 
varlıklar ile bu değişim işlemleri gerçekleşmiştir.

Servet çoğu kez para yığınından ibarettir. Zenginliğin 
bu yüzden sınırı yoktur. İnsanın içine bir kere 
hırs girdiği zaman biriktirme hevesi artıyor. Doğa 
durumu varken insanoğlu önce mülkiyet edindi 
sonra mülk sahipleri köle edinmeye başladı. Böylece 
kölelik başladı. Daha sonra özgürlükler kısıtlanmaya 
başladı. İlk yönetim şekilleri tam olarak böyle başladı.

Hane yöneticisi kazanç düşünmez köleler kazanır 
efendiler harcar. Politika ise işte tamda bu zorunlu 
hane işleri yapıldıktan sonra yapılır. Agoraya çıkan 

insanlar asla geçim düşünmez 

Tam da burada Sosyal Bilimci Abraham Maslow 
(1943), ihtiyaçlar piramidi teorisinde kişinin kendisini 
gerçekleştirmesine ilişkin bu durumu insanın 
yaşamımdaki gereksinimleri basamaklayarak 
anlatması aklıma geliyor. Teoriye göre belli bir 
hiyerarşi içerisinde en temel ihtiyaçlardan hareketle 
alt seviyedeki bir ihtiyaç karşılanmadan bir üst 
basmağa geçilemeyeceği belirtilmektedir. Yani 
yaşamsal ihtiyaçlarımızı tamamlamadan üst 
basamaklara geçemiyoruz. Maslow ihtiyaçlar 
teorisinde fizyolojik ihtiyaçlardan sonraki basamak 
olarak güvenlik ihtiyacını belirtmekte ve bireylerin 
güvenlik ihtiyacı giderilmeden bir üst basamağa 
geçilemeyeceğinden bahsetmektedir.

ARİSTOTELES’E GÖRE ERDEM KAVRAMI

İsteneni tam veren kişi erdemlidir. Köleden çok 
hür insanın erdemine değineceğiz. Çünkü zaten 
köle kendine yeteri kadar erdemli olsa yeter. Ama 
politikacı yani hür erkeler tam erdemli olmalıdırlar. 
Erdem dediğimiz şeyi Aristo şöyle sınıflandırmış: İlki, 
Ahlakî Erdemler: Adalet, cesaret, ölçülülük, cömertlik, 
dostluk gibi iki aşırı uç arasındaki doğru ortayı, altın 
oranı bulmaktan meydana gelen erdemlerdir. İkincisi, 
Dianoetik Erdemler (Bilgelik Erdemleri): Entelektüel 
faaliyete bağlı olan ve şeylerin niçin olduklarını 
anlamak ve keşfetmekle belirlenen erdemlerdir. Bu 
erdemler teorik bilgelik ya da Sophiaile belirlenen 
erdemlerdir.Erdem, insanı hayvanlardan ayıran bir 
şeydir. Çünkü insanın aklı vardır. 

Erdem vasat olandır yani orta yoldur. Bir nevi ifrat ve 
tefritden kaçınmaktır diyebiliriz. Aşırıdan ve eksikten 
kaçılan şey erdemdir. Cömertlik erdemdir. Çünkü 
cimrilikten ve savurganlıktan en orta yolu olan 
erdem budur.

Kadın, köle ve çocuk erdem sahibi midir sorusuna 
“Hepsinden biraz biraz bilgi sahibi olmalılardır.” 
cevabını verebiliriz. Eğer hepsi bu erdemlere sahip 
olsaydı o zaman neden yöneten ve yönetilen diye 
bir ilişki olsun ki? Kısacası yöneten de yönetilen de 
bunlardan pay almalılardır ama hepsi aynı erdeme 
sahip olamaz. Yöneten mükemmel, yönetilen de 
gerektiği kadar erdem sahibidir. Erdem ruhun en 
iyi halidir. Zanaatkârlar kölelerden biraz daha iyi bir 
konumdadırlar ama onlarda tam bir erdeme sahip 
olamazlar. 

ARİSTOTELES’E GÖRE EN İYİ REJİM

Politik yönetim ise hürlerin ve eşit insanların 
üstünde yönetimdir. Politik yönetim deyince devletin 
yönetimini anlayabiliriz. Aristo, Sokrates’ten farklı 
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olarak ortaklık kavramları değişiyor. Platon, kadın 
ve çocukların polisin ortak evladı sayıp dayanışmayı 
isterken Aristo’ya göre ruhun yapısı ile kantin 
yapısı aynıdır. Sokrates birlik tanımları yaparken 
Aristo, farklılıklar birliğinden bahseder. Polis 
çokluk ve çeşitlilik içerir. Herkes farklıdır, poliste 
aynı şeyler yoktur. Sokrates’te toplum homojen bir 
yapıdadır. Aristoteles’in birlik eleştirisi özel olarak 
Platon’un devletindeki mülkiyet, kadın ve çocukların 
ortaklığına yöneliktir. Herkesin malı kimsenin malı 
değildir diyebileceğimiz anlayışla kurulacak bu 
birliktelik anlayışı, ortak şeylere gösterilen ilgiyi 
azaltacaktır. Aynı zamanda bu ortaklık, insanlar 
arasında sevgi bağlarının kurulmasını engelleyecek 
ve suç oranlarını artıracaktır.

Dağınık köylerde yaşayan barbarlar polis kuramazlar. 
Aristo aslında tek kişinin yönetimini doğru buluyor. 
Ama bütün yöneticiler eşit olduğu için sıraya konulup 
yönetilmek en doğrusu diyor. Benim kelimesinde 
sıkıntı var. Platon’da ortaklık olduğu için aidiyet 
yok. Mülk kavramı Sokrates’te eksiktir. Sokrates’i 
eleştirdiği bu konuda başka bir dayanağı ise aşk ve 
dostluktur. Her şeyin ortak olduğu bir poliste sevgi 
oluşmaz diyor Aristoteles. Ona göre özel ve hoşa 
giden şeylerin olması insanların birbirine sahip 
çıkmasını ve aşkı ortaya çıkarır. Bizi bir arada tutan 
şey sadece ortak dildir. İnsan politik bir hayvandır 
demiştik. Yaşamının en iyi olması için birlikte 
yaşamak amaçtır. Birbirlerine yardıma ihtiyaç 
duymasalar da birlikte yaşamak isterler.

Devlet, büyük bir tüketici olduğu için küçük 
toplumlarda demokrasi iyi iken orta toplumlarda 
aristokrasi en iyisidir. Ama en iyi yönetim büyük 
toplumlarda aslında monarşidir. Fakat söz ettiğimiz 
toplumda soylular eşittir ve eşit yönetim hakkına 
sahiptir.Ama Aristo bunu yeğlemez. Aksine bir soylu 
soyundan gelen grup tarafından yönetilmenin doğru 
olduğunu söyler. Zanaatkârlar gibi zengin zümrenin 
dâhil olduğu bir yönetime - oligarşiye- ise sıcak 
bakmaktadır.

KİM YÖNETECEK?

Şimdi de kaç kişi nasıl yönetecek sorusuna 
Aristo’nun gözünden bakalım. Rejim yönetilenin 
iyiliği içindir. Hasta nasıl iyileşmeden hastaneden 
çıkmak istemezse yönetende yönetileni bırakıp 
gitmek istemez.

Hangi yaşamın en iyi olduğunu önce belirlemek 
lazım. Sonra en iyi yönetim biçimi yani rejim yani 
politika gelir. Yöneten tek kişi olursa, yönetim biçimi 
monarşi bozulursa alacağı hâl tiranlık yani zorbalık 
rejimi olur. Yöneten birkaç kişi olursa, yönetim 
biçimi aristokrasi bozulursa alacağı hâl oligarşi olur. 

Yöneten birçok kişi olursa, yönetim biçimi devlet 
(polity), bozulursa alacağı hâl demokrasi olur.
Aristoteles’in anayasaları sınıflandırmasında doğru 
dediği anayasaların krallık, aristokrasi ve politeia 
olduğundan bahsetmiştik. Doğru anayasaları doğru 
yapan neden iktidarı elinde bulunduranların bu gücü 
kamu yararına kullanmasıdır. Bu gücün bir kişinin, 
bir grubun veya bir çoğunluğun menfaati gözetilerek 
kullanılması durumunda ise Aristoteles’in sapma 
dediği biçimler ortaya çıkar. Üç doğru anayasadan 
bahsettiğimize göre sapma biçimleri de bunların 
bozulmuş hali olduğundan, üç sapma türü karşımıza 
çıkar. Bunlar krallığın sapma biçimi olarak tiranlık, 
aristokrasinin sapma biçimi olarak oligarşi ve 
siyasal yönetim de denilen politeianın sapma biçimi 
olarak demokrasi yönetimi gösterilir

Özetleyecek olursak, tiranlık ve monarşi kişiler 
üzerinden yönetimdir. Oligarşi ve aristokrasi 
azınlıklar yönetir. Demokrasi ve polity ise çoğunluk 
yönetmektedir. Tiranlık, oligarşi ve demokraside 
yöneticiler vardır. Monarşi, aristokrasi ve polityde 
ise herkes yönetimden faydalanmaktadır.
İyi yönetim biçimleri: Monarşi,  aristokrasi ve 
polity denilen yapılardır.Kötü yönetim biçimleri ise: 
Tiranlık, oligarşi ve demokrasidir.

YASA

Birlikte yaşamak için yasalar olmalıdır. Aristoteles, 
yönetim biçimlerini sınıflandırmaya anayasayı 
tanımlayarak başlar. Ona göre anayasa, devletlerin 
erk ve görevlerinin dağılımı, egemenliğin ve her 
topluluğun gerçekleştirmeyi amaçladığı hedefin 
belirlenmesi için benimsenen düzenleniş biçimidir.
Orta sınıfa dayanan siyasal bir düzendir. En önemli 
anayasa kurucular orta sınıftan çıkar.

İlk başta toplum nerden çıktığı belli olmayan sözlü 
yasalar tarafından yönetilirken Thesmoi adı verilen 
bu yasaların soylular tarafından yorumlanması, diğer 
yurttaş kesimleri arasında yorumlanması, diğer 
yurttaş kesimleri arasında büyük bir hoşnutsuzluğa 
neden olmuştur. Alt sınıfın hoşnutsuzluğu üzerine 
Drakona yeni ve yazılı bir ceza yazası hazırlatılmış, 
bu şekilde nomoi adı verilen yazılı ve insan ürünü 
yasa kültürü ortaya çıkmıştır: Solon reformları 
ile yurttaşların siyasi hakları düzenlenmiş ve 
düzenlemeler yapılmıştır

Yasa yapmayı devlet kendine meşru bir görev 
edinmiştir. Yasa yapmak devletin organlarının 
işidir. Weber, “Siyaset” eserinde devleti belirli bir 
coğrafya üzerinde şiddeti kullanma tekelini meşru 
biçimde elinde bulunduran insan topluluğu olarak 
tanımlamıştır. Monarşilerde tek elde toplanan güç 
sayesinde hem yasayı yapan hem de uygulayan 
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Bir Gün 
Hep Beraber Güleceğiz

Bu şiir Yeni Zelanda cami saldırısında şehit düşen 
kardeşlerimize ithaftır.

Ruhları şad olsun.

Bir gün düşersen yere
Babana sarıl çocuk
Ağlama, sil yaşlarını

Dayan ve diren çocuk
Bekle bir melek gelecek

İbrahim’e götürecek seni
Bekle çocuk bekle

Rasulallah seni çağırıyor
Kollarını açmış, babanla seni çağırıyor

Git çocuk git
Bu dünyadan git

Sana layık değil burası
Hamza’ya git, bizden selam söyle

Sana şeker versin
Rahatına bak çocuk,

Dinlen ve gül
Ezanlar uğurlayacak seni çocuk

Gülerek, neşe ile git
Merak etme,

Annen de kardeşlerin de 
Bizler de geleceğiz

Çok uzak değil
Bir gün biz de geleceğiz

Bir gün hep beraber eğileceğiz
Bir gün hep beraber dirileceğiz

Bekle çocuk bekle,
Bir gün hep beraber güleceğiz

Oğuz ÖZER

tek eldedir. Mesela Locke bu noktada ilk güçler 
ayrılığını öneren kişi oluyor. Fakat Aristo bu 
konuda aristokratların yaptığı yasayı uygun 
görmektedir. Sonuç olarak Sokrates’in bir Monark 
tarafından yargılanarak idam edilmesi aynı şekilde 
kendisinin de böyle bir davasının olması onun da 
bir Monark’ın yasa yapmasını yeğlememesine 
vesile olmuştur. 

Aristo karma anayasayı sevmez, aristokratik bir 
anayasayı yeğler. Çünkü en iyi adamlardan oluşan 
bir grubun sunacağı anayasa daha iyidir. Bunun 
yanı sıra anayasalara aristokrasi denmesini 
de istemiyor. En iyilerin egemenliğiyle yapılan 
yasaları seçiyor.

Sözü Geçen Çalışmalar

1) Acar, H.,Aristoteleste Uygulanabilir En İyi Rejim 
Olarak Anayasal Yönetim (Politeia) Kavramı, 
Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2224, 
2018.
2)Aristoteles,Nikomakhosa Etik.(s. babür, 
Çev.),Bilgesu Yayıncılık, 2009.
3)Aristoteles, Politika.(m. tuncay, Dü.), Remzi 
Kitabevi, İstanbul,2018.
4)Baran, Ş, Felsefenin Gözüyle Kuranda Kölelik 
ve Cariyelik, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Konya, 2006.
5)Birlik V.,Platon ve Aristoteles’in Erdem 
Anlayışında Akıl, Bilgi Üniversitesi,İstanbul,2013.
6)ÇAKAR, B.,Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi 
Bağlamında, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 
,s.193, 2013.
7)Çelebican, Ö.,Roma Egemenliği, Yurttaşlık ve 
Kölelik. A.Ü.H.F.Dergisi, s.309,1993.
8) Kaya, M., İslam Kaynaklan Işığında Aristoteles 
ve Felsefesi,İstanbul: TDV İslam Test Yayını 
Ansiklopedisi, 1983.
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Bugünü Milat Say
Farkına Var!

Kendini tanı!
Kendinizi tanımak mı istiyorsunuz? Öyleyse 
yaptıklarınızı etrafınızdakilerin üzerine giydirin. O 
zaman anlayacaksınız kendinizin nasıl göründüğünü, 
aslında nasıl görünmek istediğinizi.

Bilin, gerçekten bu hayattan ne istediğinizi bilin.

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. “der Ziya Paşa. 
Evet, laflarımız dolu doludur. Ben asla şunu yapmam 
ben asla bunu yapmam, diye büyük büyük konuşuruz 
hep. Lafta böbürleniriz ama gelin görün ki ona buna 
verdiğimiz nasihatleri, kendimize verdiğimiz sözleri 
dahi yerine getiremeyiz. Kendimizi tanımadan 
sınırlarımızı, sınırsızlıklarımızı ve yapacaklarımızın 
farkına varmak oldukça güç. Öyleyse en kısa 
zamanda kendimizi tanıma yoluna girmeliyiz.
 

Sana bahşedilenlerin farkında ol!
 Zaman, sağlık, aile, huzur, özgürlük…

Bir düşünün, hâkim yok yere size 3 yıl hapis cezası 
verdi. Haliyle bu durumu kabul etmezsiniz. Peki, 
neden kabul etmezsiniz? Özgürlüğünüz elinizden 
alınıyor diye mi? Yoksa yok yere dört duvar arasında 
sıkışmak ve her şeyin bir rutine bağlanması mı 
sizi rahatsız ediyor? Peki, şu an yaşadığın hayatın 
hapisten farkı ne?

Farkında değiliz, mahkûm olanların hayalleri özgür 
olanların elinde, sağlıklı olamayanların hayali sağlıklı 
olanların elinde. Ama hala elimizde olanların kıymetini 
bilmiyoruz. Bize bahşedilenlerin farkında olalım ki 
hayattaki güzellikleri çok geçmeden görebilelim. 

Yalana sığınacak kadar aciz olma!
Küçük de olsa büyük de olsa yalan yalandır. 
Yalanlarında haklılık payı var diye kendini kandırıp 
dürüst olduğuna inandırma çünkü dürüst değilsin. 

Bir ebeveyn olduğunu düşün, evladının yalanlara 
sığınan bir karakterde olmasını mı isterdin? Evladın 
için düşündüğünü kendin için de yapabilmekten seni 
alıkoyan nedir? Yalana bulaşmak acizliktir, basitliktir. 
Ayrıca yalan söylemezseniz kime ne dediğinizi 
hatırlamak zorunda da kalmazsınız. Yalan insanı 
strese sokar ve inanın gereksiz yere kendinizi strese 
sokmanın mantığı yok. 
 

Acıların çocuğunu oynamaktan vazgeç!
Gereksiz mazeretlere sığınarak hayatını istediğin gibi 
yönetemezsin, başarılı da olamazsın. Bahanelere 
sığınmak küçük düşünen insanların işidir. Şimdiye 
kadar kim mazeretlere sığınarak bir yerlere gelmiş ki? 
Ailendeki, okulundaki sıkıntılarını çok büyütüyorsun 
çünkü onları mazeret göstermek üzerinden yük alıyor 
zannediyorsun aksine kendine yük bindiriyorsun. 
Aile içi kırgınlıklarını da abartma çünkü kendini 
kandırmaktan başka bir şey değildir. Eğer ki her 
kötü anında ailen yanındaysa geri kalan sorunları 
sen abartıyorsun demektir. Demem o ki kendine 
“Küçük Emrah” imajı vermek seni asla ama asla 
kurtarmayacaktır. Küçük haksızlıklar karşısında 
melankoliye de bağlamanın yararı olmayacaktır. 
Sınırlıkların sınırsızlıklarından büyük değil öyleyse 
sınırlıkların sınırsızlıklarına ket vurmasına izin verme.
 

Yalnızsın!
Ne kadar kalabalık çevren de olsa bir gün tek 
kalacağının olgunluğuna varman gerekir. O yüzden 
tek başına bir şeylerin üstesinden gelmeyi bil ki tek 
kaldığında zemine sert çarpma.

Güçlü insanlar başkalarına muhtaç olmayı tercih 
etmeyen, kendilerinin farkında olan kişiliklerdir. Sen 
de kendinin farkında ol ve artık harekete geç! 
Sağlıcakla…

Nuray Arvas
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Oyun hareket becerilerini bir araya getirmenin 
ve uygulamanın en eğlenceli yoludur. Oyun her 
toplumsal ortamda önemli bir değerdir. Oyun 
toplumun her kesimine hitap etmektedir. Yetişkin için 
eğlenmek hoş vakit geçirmek gibi nitelikler taşırken, 
çocuklar için yaşadığı dünyayı, çevresindeki insanları 
tanımadır. Lakin devrimizin olanaklarına karşın ne 
oyunlar oynayacak çocuklar bulunmakta, ne de oyun 
oynanacak sokaklar. Çocukların oyun oynaması için 
yapılan oyun parkları işe yaramayan hal almış, oyun 
oynayanlarının işlevsel hale gelmesi için harekete 
geçilmemektedir. Bu sebeple dışarıda eğlenemeyen 
çocuklar elektroniğe bağımlı olmuş durumundalar...
 
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler çocuk 
oyunlarını da etkilemiş, mahalle aralarında, kapı 
önlerinde heyecanla oyun oynayan çocukların 
sesleri duyulmaz olmuş, çocuklarımızın oyunları 
ve oyuncakları değişmiş tek başına oynadıkları 
sanal oyunlara bağımlı hale gelmişlerdir. Çocuk, 
okul dışındaki vakitlerini sosyalleşmesine katkı 
sağlayacak kültürel faaliyetler yerine duygusal 
paylaşımın ve karşılıklı iletişimin olmadığı, galibiyetin 
sevincini, yenilginin üzüntüsünü paylaşamadığı sanal 
bir dünyaya bağımlı olmuştur. Çocuk, bu dünyada 
asosyalleşmiş ve kendisini teknolojiye özellikle 
bilgisayar oyunlarına teslim etmiş ve hayal gücünü 
köreltmiştir.

Şiddet içeren bilgisayar oyunları çocuklarımızın sevgi, 

Hatice Ebrar SAL

ŞİMDİKİ 
ÇOCUKLAR
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şefkat, merhamet duygularının körelmesine, oynadığı 
oyunlardaki gibi can yakma ve zarar verme gibi 
davranışların ön plana çıkmasına; paylaşma, işbirliği, 
grup içi fedakarlık gibi duygularının ise gelişmesine 
engel olmaktadır. Son yıllarda çocuk yaşta işlenen 
suçların belirgin oranlarda artış göstermesinde sanal 
oyunları da etkisi olduğu bilinmektedir. Çocuklarımız 
saatlerce bilgisayar başında her türlü fiziksel aktiviteden 
yoksun oldukları için bedensel gelişimleri bozulmakta, 
böylelikle obezite sorunu ortaya çıkmaktadır. Çağımız, 
insanları hareketsizliğe sevk eden bir yaşam ortamı 
sunmaktadır. Yaratıcılığa imkân vermeyen teknolojik 
donanımlar, betonlaşmış çevre, her yere araçla gitme 
alışkanlığı, yürüyen merdivenler, uzaktan kumandalı ev 
araçları, insanları her geçen gün hareketsizliğe sevk 
etmektedir. Bu durum çocukları ve gençleri daha çok 
etkilemektedir. Bugün apartman dairelerinde, kalabalık 
okul ve kreşlerde yaşayan, sınırlı olarak hareket imkânı 
bulan, zamanının büyük bir kısmını kapalı alanlarda 
geçiren çocuklar; yeterli oyun alanı bulamamaktadırlar. 
Mevcut oyun alanları ise, doğal materyallerden uzak, 
zemini yapay çim olan alanlardır. Çocuk bu gibi 
nedenlerden dolayı oyuna hasret kalmaktadır.

Bu hasreti gidermek için eğitim sisteminden başlayarak 
yeni olanaklar oluşturmalıyız. Yapılan birçok çocuk 
programlarını tek tek kontrol etmeli neler empoze 
ediliyor fark etmeliyiz. Geçmişte oynanan birkaç oyunu 
Baran, M. (1993). Çocuk Oyunları. Kültür Bakanlığı, 
Yayımlar Dairesi Başkanlığı, Ankara. 
Kaynaklı paylaşmak isterim;

OYUNUN İSMİ: TİTTA
OYNANILAN BÖLGE: Siirt 
DERLEME TARİHİ: 03.06.2016 
OYUNUN OYNANIŞ ŞEKLİ: 

Sokağın ortasına veya mahallenin boş oyun alanına içi 
boş bir teneke dikilir. Oyuncular boş teneke başında 
toplanır ve iri kıyım bir oyuncu 8–10 adım geriden 
hızını alarak tenekeye olanca gücüyle vurur. Tenekeye 

vurulma hadisesinden sonra çocuklar çil yavrusu gibi 
dağılırlar. Ebe olan çocuğun tenekeyi yerine getirene 
kadar diğer arkadaşlar kaçıp saklanır ve sonrasında 
normal saklambaç başlar. Ebe dediğimiz çocuk 
saklananları ararken bir yandan da sokağın ortasındaki 
boş tenekeyi kollar. Ebe, arkadaşlarını sobelemek 
için tenekeden uzaklaşınca saklanan kişiler gizlice 
ortadaki tenekeye tekme vurarak tekrar saklanırlar. Ebe 
tekrardan tenekeyi alıp geri geri gelir ve tenekeyi tekrar 
eski yerine bırakır. Böylelikle ebeliğine bir tur daha 
devam edilmiş olurdu. Ebe, bulup gördüğü oyuncuların 
adını söyleyip tenekenin üzerine gidip basarak sobeler. 
Ebe saklananları sobe edinceye kadar oyun devam 
eder gider. Saklananları bulunca da ıstırabı sona erer. 

OYUNUN İSMİ: SAMIDIK 
OYNANILAN BÖLGE: Bursa 
DERLEME TARİHİ: 03.06.2016 
OYUNUN OYNANIŞ ŞEKLİ:

Dağ yöresine özgü bir oyundur, on veya on kişiden fazla 
kişi ile oynanılır. Oyunda sayışma ile bir ebe belirlenir. 
Diğer oyuncuların yapması gereken ebenin yaptığı her 
şeyin aynısını yapmak zorundadır, yapamayan oyuncu 
her hatasında bir ceza puanı alır. (Örneğin ebe amuda 
kalktı oyuncular da amuda kalkmak zorunda) 

Oyunun en sonunda çok ceza puanı alan oyuncu 
cezalandırılır. Ceza ise genellikle evden su, peynir, 
zeytin, ekmek gibi yiyecekler getirmektir. Kaybeden 
yarışmacının getirdiği yiyecekler tüm oyuncular 
tarafından afiyetle yenilir. 

Hem eğitici hem öğretici bu güzel oyunları canlandırmak 
bizim elimizde geleceğimizi emanet edeceğimiz 
neslimizi teknoloji bağımlılığından kurtarıp doğru yol 
ile bütünleşmesini sağlamalıyız. 
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Sen ve Sen
Uzun bir bekleyiş sevgili,

Günlerin yıl gibi geçtiği uzun bir bekleyiş.

Korkuyorum bakmaya,
Utanıyorum sanma!

Yeter ki gül yüzün solmasın, 
Gözlerinin son konuşması olmasın, 

Bana bencillik etme!
Beni mahrum bırakma sevgili,

Hayran kaldığım yüzüne,
Gülerken kaybolan gözlerine.

Sen beni hissetmesen de
Gülüşünün sahibi, sevdalısı hissediyorum kendimi.
Yanımda olmasan da gözümden düşürmüyorum,

Olur da bir gün aklımdan çıkarsın diye
Gökyüzüne resmini çizip hapsediyorum seni sevgili.

Arzın izni var sayfasını kullanmaya
Sen yol verir misin hayallerime?

Belki o ürkek gönlün razı olmayacak,
İstemeyerek de olsa günümü alacaksın benden.

Kızma! Boyalarımı alma benden!
Çünkü o güzel resim sadece göğe yakışır sevgili.

Hayalin kanun sesi gibi titretirken bedenimi
Yanında nasıl nefes alacağım

Gözüm görebilir mi gideceği yolu sevgili?
Sen girdin girmesine,

Yüreğimin güzel bir köşesine,
Ne zaman istesem 

Orada buluyorum seni.
Kapıyı aramaya yeltenme lütfen,

Seni aldıktan sonra içeri. 
Giriş de yok çıkış da sevgili…

Tunahan ÇİFTÇİ Mehmet YILDIRIM
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Gece Söyleşisi
Yıldızlı bir gökyüzü. 

Her biri ayrı bir aşk hikayesi. 
Kafamda eski günlerin  

Tatlı, nahoş, acılı hatıraları. 
Bir ay ışığı altında, 
Acı çeken ruhum  
Ve efkârlı kafam. 

Sigaramdan son bir nefes, 
Hayata karşı son bir çırpınış. 
Basit bir kavgaydı benimkisi 
Bir aşkın, olmayan kavgası  

             Ve 
Bir sevdanın olmayacak kavgası. 

Şimdi sen, aklımdaki! 
Aklında kimlerlesin acaba? 

Yüreğimdeki acı! 
Yüreğinde kimlerlesin acaba? 

Mahmut Erkam ÖZEREN

Esra ASLAN
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Ayasofya! Batı'nın Doğu'ya, Doğu'nun da Batı'ya 
açtığı varoluşsal savaş. Kadîm bir muharebe 
meydanı; zihnin ve fikrin ötesinde. Bir varoluş 
kaygısı, bir tekamül aşaması; "Üç Ayasofya" 
yakılmak, yıkılmak, yağmalanmak muntazam 
tecrübelerle tarihe şahitlik,tarih yazmak.

Ayasofya olmak hem doğu hem de batı olmak; 
Doğuya ve batıya hakim olmak, doğu ve batıya 
açılan bir kapının paha biçilemez bir anahtarı 
olmak. Modernlik, prangalar ve mücerret münzevi 
yalnızlık. Doğunun ve batının ötesinde duvarlarda 
tutsaklık; İsa, Meryem, Cebrail, Yahya, Justinianus, 
Thedora, Constantine, Fatih, Selim, Sinan..                        

Her bir adımı mana ve mefhumun ötesinde bir 
sabır taşı, elemli bir hasret. Kudüs ve Roma, evet 
iki şehrin iki kültürün iki medeniyetin izdivacı 
Ayasofya, ya da iki medeniyeti yok sayanların 
mahzenlerde unutulmuş kölesi. Varoluş 
kaygısını bırakıp insanı yok sayan bir iftiranın 
kölesi. Varlığın, perestişin, riyanın müzeleşme 
safsatasının tezahürü olan modern paganlığın 
hapse attığı, hakkını hiçbir şekilde arayamayan 
suçsuz bir mahkum.

Mekan Tasavvuru 
‘Ayasofya’

Durmuş Ali TAMER

Züleyha BİRGÜL



  Bir kasım ayı soğuğun yeni başladığı  gecenin en soğuk ve en sessiz hali ne 
araba sesi ne insan gürültüsü. Seni düşünüp en çok mutlu olduğum zamanlar 
hep yanımda olmanı istediğim vakitler. Gözyaşlarıyla yazılan birkaç mektup, 
birkaç fotoğraf ve bir fular, hep içimde sakladığım geleceğim olarak kalbime 
koyduğum fotoğraflar.
   
   Mutluluk yerine iki satır yazmayı tercih ettik hep, onu kalbimize gömmeyi onu 
unutmamayı  ve daha birçok şeyi. Bir gün mutluluğu tadacağız dediğimiz gün 
üstümüze sevdiklerimizin toprağı atığını farkına vardık belki onlar o toprağı 
üstümüze atarken kalpleri sızlıyor veya içleri yanıyordu ama bizim en mutlu 
olduğumuz an o an oldu çünkü aldatılmaktan, sevilmemekten, üzülmekten 
yorulup bizi Yaradan’ın yanına uğurladıkları vakit her şeyin yeni başladığını 
anladık. Belki günahımız çoktu ama önünde sonunda Yaradan’ın yanında 
olmak bile insana huzur veriyordu, ebedi hayat saf ve temiz.

Yapraklar
Dökülünce 

Miraç Özkan 
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Bircan SOLMAZ

GATTACA
“İnsan ruhunun geni yoktur.”
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Gattaca hâlâ gelişmekte olan ve gündemi meşgul 
eden Genetik Mühendisliği’nin ‘fazla uzak olmayan 
bir gelecekte’ hayatı nasıl şekillendirdiğini 

anlatıyor. Film, 1997 yılında çekilmiştir.

Yönetmeni Andrew Niccol. Niccol’un ilk yönetmenliği 
olan filmin senaryosu da ona aittir. O dönem daha 
tamamlanmamış insan genom projesinin sonucunun 
neler doğurabileceğini dünyayı ve doğal seçilimi nasıl 
etkileyeceğini belki de en korkunç ama bir o kadar 
da olası şeklini gösteriyor senaryo. Hatta NASA’da 
çalışan bilim insanlarına göre en gerçekçi bilim kurgu 
senaryolarından biri. Buna rağmen alışık olduğumuz 
bilim kurgu filmlerine göre daha monoton ve biyografik 
tarzda ilerliyor.

Film iki ayrı karakter üzerinden genetiğin gelecekte 
topluma vereceği zararları ele alıyor. Bu karakterlerden 
ilki Ethan Hawke’nin canlandırdığı Vincent Anton 
Freeman. Tasarım bebeklerin doğduğu dönemde 
doğal yollarla doğan ve genetik kusurları bulunan 
kahramanımız, doğduğu an hastalıkları ve ölümüne 
sebep olacak nedenler biliniyor. Ve bu onun 
kimliğini oluşturuyor. Belki ilk bakışta doğduğu anda 
hastalıkları bilmek iyi gibi görünüyor. Tedavi süreci, 
hastalığın tanımlı olması, gen düzeninin bilinmesi... 
Ama bilimde öyle bir noktaya geliniyor ki böyle bir 
durumun tedavisine gerek duyulmuyor, iyileştirmek 
için çaba sarf edilmiyor hatta tam tersi umutsuz vaka 
olarak değerlendiriliyor. Böyle bireyler toplumdan ister 
istemez izole ediliyor. Bunun sonucunda ‘gen ırkçılığı’ 
ortaya çıkıyor. Ayrımcılık bir bilim oluyor. Vincent’ın 
dünyanın böyle bir yer olmasından ve hiçbir zaman 
yeterli biri olamayacağından dolayı hayali; uzaya 
gitmek ve Dünya’dan uzaklaşmak oluyor.  Ama bu 
noktada da önündeki engel kaçmak istediği bu gen 
ayrımcılığı. Her mülakatta ilk bakılan gen dizilimi 
olduğu için başka birinin kimliğine bürünüyor. Onun gen 
dizilimine sahipmiş gibi istediği yere girmeyi başarıyor. 
Bir nevi kimlik hırsızlığı. O kişinin (Yani Jerome’un) 
kanını, idrarını, saçını, ölü derisini kullanarak testlerden 
geciyor. Bu, konuda ne kadar iyi olduğunu ve o 
genler bünyesinde olmasa bile hayallerine çalışarak, 
gerçekten isteyerek ulaşabileceğini gösteriyor. 

İkinci karakter ise Jude Law’ın canlandırdığı Jerome 
Eugene Morrow. Yani Vincent’ın büründüğü kimliğin 
sahibi. Tasarlanmış genleri olması yanında yüzme 
alanında da tasarlanmış. Ve ondan beklenilen tek 
şey yüzmede birinci olmak. Tüm bunlara rağmen 2. 
En İyi olması ve birinci olamadan sakat kalmasının 
onun üzerindeki etkiyi gösteriyor film. Kendine yani 
tasarlanmış genlerine çok inanan ve her koşulda en iyi 
olacağını düşünen Jerome hayal kırıklıkları ve kendisini 
yetersiz hissetmesi filmde çok iyi anlatılmış. 

Filmin müzikleri ve oyuncuları bence çok iyi. Senaryo 
da küçük ayrıntılar bile başlı başına bir film konusu 
olabilecek nitelikte. Buna bir örnek vermek gerekirse 
filmde bir mekanda piyano çalan piyanistin 12 parmaklı 
tasarlandığı gösteriliyor. Yani doğmadan önce pianist 
olacağı belirlenmisti. Bu noktada Genetik Mühendisliği 
ile ilgili söylenen kadere müdahale ediyor kavramının 
aslında ironikleştiği ve aslında müdahalenin kimlik 
değiştirdiğini gösteriyor. 

Filmin üzerinden 23 yıl geçti, insan genom projesi 
tamamlandı hatta insan mikrobiyota projesi başlayıp 
bitti. Dünyadaki ilk tasarım bebek doğdu. ‘fazla 
uzak olmayan bir gelecek’ e hızla gidiyoruz. Genetik 
Mühendisliği diğer bilimlere göre geç doğdu ama hızlı 
gelişiyor. Bunun en büyük nedeni gen kesip yapıştırma 
teknolojisini bulmamız. Şu an inanılması zor olsa 
da Amerika’da gen tedavi setleri internet üzerinden 
satılıyor. Video üzerinden eğitim yaparak herkesin 
Genetik Mühendisi olabileceği ve evde bu işlemleri 
yapabileceğini söylüyorlar ve satıyorlar. Gen korsanlığı 
piyasası oluşuyor. Şu an kronik hastalığı olanlar için 
bir umut. Ama her şey gibi bu da kötü insanların eline 
geçtiği an büyük sonuçlar doğuracak. Belki de kötü 
insanların eline geçmesine bile gerek kalmayacak. 
İnsanların mükemmellik, güzellik, kusursuzluk arzusu 
felakete sebep olacak. İşte bu noktadan sonra mı, 
bilimde etiğe bakacağız? Durmamız gereken bir yer 
var mı?  Duracağımız noktayı kimler belirleyecek? 
Durmazsak sonuçları bir felaket mi olacak? Cevapları 
yaşanarak öğrenilecek. “Gattaca” filminde geçen dünya 
bir gün yaşayacağımız bir dünya olmaz umarım…
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Düşlerime uğradın bugün,
Giydiğin kazağı aldım bağrıma.

Verdiğin emekler, söylediğin sözler geldi aklıma.
Kışın sobamızı yakarkenki azmini,

Nasır tutmuş ellerinden tutmayı özledim.
Karla yağmurun ortasında bize örtü oluşunu,
İlkbahar gelince seninle dışarı çıkıp gezmeyi,

Yaz gelince güneşi sevmeyi,
Çocukları sevmeyi, oyunu sevmeyi özledim.

Aklıma geliyor hep baba!
Hele hele o hiç dinmeyen sabrın…

Sonra ilkbahar gelince
Yağmuru uğurluyoruz bu sefer seninle.

“Aman oğul ıslanalım yâhû!
Birazdan güneş çıkar,

Kururuz değil mi?”
Yaz geldi bu sefer de

“Çabuk geçiyor zaman oğul” deyişin...
Çok çabuk geçiyor zaman baba.

Hayat…
Öyle işte baba.

Varlığının gölgesinde yaşamak bile
Bana kâfiydi oysa.

Giydiğin kazağı aldım koynuma,
En sevdiğim kazağındı o baba...

Şimdi yokluğunda kokluyorum doya doya.

Nasır Tutmuş Ellerinden

Emrah TOPCU
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Veda... 

Öyle her ayrılığa bu sözcüğü kullanamaz Ademoğlu. 
Nedamet duyar, en sevgilinin dilinden dökülmüştür, 
sebebi de O'ndandır.1400 sene evvel en sevgili 
gitmeden evvel Ademoğlu'na seslenirken bu kelimeyi 
zikretmiştir. Hakikaten neden ayrılık kelimesi var iken 
veda etmeyi tercih eder seven sevdiğinden ayrılırken? 
Niçin başka kelimeler dururken bu sözcük daha hüzün 
verir de biz bu sözcüğü kullanırız… Bu sorular zihnimi 
kurcalarken bir araştırma yapayım dedim “el’veda” 
kelimesinin Arapça kökenli olduğunu öğrendim. 
İnancım da odur ki En sevgili gitmeden evvel bizlere 
seslenirken bu kelimeyi kullandı, bizi –kelimenin de 
manası üzere- Allah’a emanet etti… Hafızamızda böyle 
yer etti, biz yıllar geçse de bu kelimeyi kullanmaya 
devam edeceğiz. Evet, söze buradan giriş yapmak 
istedim çünkü bugünlerde zihnimi kurcalayan bir 
soruydu bu sözcüğün anlamı ve dilimize nereden 
gelmiş olduğu. Bu konu vesilesiyle veda kelimesinin 
kökenini kültürümüzdeki yerini irdelemiş bulundum. 
Naçizane düşündüklerimi paylaşmak istedim, en 
doğrusunu bilen Allah’tır…

Bu iki heceden oluşup dilimize giren hayatımızda 
bulunan bir şeylerden -ki o şeyler bir dönem, bir kişi, 
bir yer olur-  ayrılma vakti geldiğinde kullandığımız 
sözcüktür. Bazen kullanmak mecburiyetinde 
hissederiz, belki dilimiz bu kelimeyi kullanmaya 
razı değildir ama kendi irademizle yaptığımız bir 
hareketse bu, bu sözcük anlamlı kılar o ayrılığı. Hele 
ki “el” hecesi ile birleştiği anda 'veda' sözcüğünün 
manasına doyum olmaz! Mukadderat denir ve elveda 
edilir sevgiliye, sevilene. Böylelikle bizler sevdiğimize, 
değerli olarak gördüğümüz her nesneye ettiğimiz 
en güzel ayrılık kelâmıdır o. Sevilen asıl o zaman 
sevildiğini hisseder, bu sözcük kullanıldığı vakit. 
Sevilen farkına varır sevildiğinin. Bilir, yazgıdır bu 
fakat bu kelimeyle daha da anlamlandırır sevdasını. 
Kelimeler de bunun için yok mudur, bizi bizden eden 
her türlü duyguyu, düşünceyi dile getirmek için...                                           

Veda da öyle bir sözcük. Ayrılmaya cesaret ettiğimiz 
fakat asıl anlamına riayet edemeyip vakti geldiği için 
ayrılığa mecbur hissettiğimiz, sevilene söylenmesi 
gereken, Allah’a ısmarlarken dilimizden buruk bir 
nağme ile çıkan anlamlı; hüzün makamından seslenen 
sözcüktür bize o…

Hüzün Makamından 
Seslenen Sözcük

Asude ERDİL

Edibe İTİMAT
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Ne derlerdi öyle zamanlarda?
Hani şu göğün çocuklara yorgan olduğu,
Yıldızların düşlerimize pırıltı,
Ayın gecemize bekçi,
Çimenlerin bizlere yastık…
“Huş’un altında uyunmaz” derdi ninem,
Tüm kötülükleri o bilirmiş evvelinden.
Ne denirdi öyle zamanlarda?
Bir Meşe bulmalı evvela güzelinden,
Kasımpatıların üstüne uzanmalı
Ve saymalı son koyun atlayıncaya dek çitten.
Bir pireyi dost etmeli iyisi insan, kendine
Ve bir deveyi sırdaş görmeli.
Pireyi deve yapmayı da bilmeli nihayetinde. 

Modernlik dediğimiz kavramın iliklerimize kadar 
işleyeceği dönemin son asude çocuklarıydık biz. 
Misketlerdi cebimizden düşen ve elimizde katkı 
maddesinin henüz o kadar da tartışılmadığı bir 
döneme ait olan elma şekeri.  Koşarken yollarda 
öyle umursamaz, hiç düşünmezdik kaybetmenin 
kötülüğünü. 

Hepimizin anlamakta ve anlaşılmakta ne kadar 
da güçlük çektiği bir çağ değil mi şu içinde 
debelendiğimiz? Renklerimiz, fikirlerimiz ve 
benliğimiz…  Pasifik’te tek başına bir sandalda kürek 
çeken denizciler gibiyiz her birimiz. Tüm berraklığıyla 
çepeçevre kuşatılmışız dünya tarafından ve buna 
rağmen durmaya, dinlemeye vaktimiz yok. Eskisi gibi 

coşkulu değil belki müzik ve toplamıyor çevresine 
insanları akın akın ama hala duyuyor gibi değil 
miyiz ritmi? Hepimizin dilinde nakarat kısmı ve alkış 
tutmaya meyilli bekliyor gibiyiz. Eski kalabalıklar, 
uzun ömürlü dostluklar ve on iki kişilik masalar…  Tüm 
düzene inat yeri geldiğinde tabureler konurdu on iki 
kişilik masanın dört kenarına ve yetirmeye çalışırdık 
herkesi bir yere. Şimdilerde can sıkan durumlardan 
biridir masanın hali. On ikiden sekize, sekizden dörde 
düştüğü gibi dördün içinde de iki kişilik yalnızlığı 
barındırır. Hâlbuki ne gariptir yalnızlık denen şey? Biz 
ki yüzlerce kişiyle bayram yapan, asker uğurlayan, 
gelin getiren… Şimdilerde yüz kırk karakterin 
arasında soluk alıp veriyor tüm duygularımız, 
arzularımız ve sığmadığı için vazgeçtiğimiz her 
kelime dünyamızdan bir şeyleri de alıp götürüyor 
nihayetinde. Modern dünyaya sığdıramadığımız, bize 
ait olan her “şey” anlamını kaybediyor ve geleneksel 
dünyada incelenmek için tozlu raflara kalkıyor. 

   Limansa şu üstünde durduğumuz ve arkasından 
köpükler çıkara çıkara giden şu gemi bizim ardından 
el sallamaktan yorulduğumuz gemi ise uzaklaşanlar 
belki de yüreğimizden söküp aldıklarımız ve oraya 
koyduklarımızdan ibaret değildir sadece. Modern 
dünyanın yüz kırk karakteriyiz biz, kalıplara 
sokamadığımız her “şey” vedaya mecbur kıldı bizi. 
Dönemin son asude çocuklarıydık biz, şimdilerde üç 
bilinmeyene evrildik. 

Asude

R.Nur ERLER

Buse Elif ÖZÇIRPICI
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Vedalar

R.Nur ERLER

Miray SOYSAL

Veda, istemeden gerçekleşen ayrılıkları ifade eden, 
içerisinde nice gözyaşı, nice ayrılık, nadir de olsa 
nice tebessüm barındıran bir kelime. Tebessüm 
dedim evet, bazı ayrılıklar ne kadar istenmeden 
gerçekleşse de zaman geçtiğinde aslında bizim için 
hayırlı olduğunu fark edebiliriz. Biraz örnek vermek 
istiyorum şimdi vedalara. Sevdiklerimizi ebedi aleme 
uğurlamak meselâ, başta Efendimiz (sav) ve onun 
zamanında ve sonrasında dünya denen bu yoldan 
geçmiş, nice fikir adamı, insanları sırat-ı müstakime 
yönlendiren nice mürşidler… 

Nazım Hikmet bir sözünde şöyle der, “Öyle ölüler 
vardır ki, ben onların öldüklerini düşündükçe, vakit 
olur, yaşadığımdan utanırım.” Bizi yaşadığımızdan 
utandıracak kadar  muhteşem olan o insanlara 
ettiğimiz vedadır. Gerontologlar yaşlanmanın, 
bebeğin anne karnından itibaren yaşam sürecini 
kapsadığını söyler. İşte bizim bu yaşlanma 
sürecimizde; çocukluğumuza, gençliğimize ettiğimiz 
veda. Bir tek insana değil tabi, zaman ilerledikçe 
uğruladığımız; sevgi, saygı, umut, neşe, hüzün, 
sadâkat, vefa, hoşgörü, muhabbet, merhamet gibi 
insan için su gibi hayati duygularımıza da veda ettik. 
Hiç biri eski coşkunluğuyla var olamadılar kalbimizde. 
Zaman ve modern dünya, insanı köleleştirip adım 
adım uzaklaştırdılar bizden insanlığı…

Vedalar vedaları getirir oldu, bir de zamanla 
vedalaşmaya zorlandığımız bizden alınan duygular, 
içinde yaşadığımız dünyayla da vedalaşma tehdidiyle 
baş başa bıraktı bizi.

Öyle ki, merhameti yitirdik, kaldırımda her şeye 
rağmen dimdik duran ağacın yapraklarını kolay 
kopartır olduk. Muhabbeti yitirdik, hücre hücre 
bölümleri olan modern hayatın parçası uzun binalarla 
doldurduk şehirlerimizi. Yani böyle böyle sadece 
insana değil, hayvanlara, bitkilere, gezegenlere dolaylı 
olarak yaşama vedaya ediyoruz aslında. Yapmamız 
gereken insanı dış dünyanın ahenginden kopartıp 
biraz iç dünyasına yönlendirmeyi başarabilmek. 
Bunu başarırsak bizi ağlatan, ayrılık ızdırabı çektiren 
o vedalara elveda etmiş olacağız. Başta değinmiştim 
bazı vedalar tebessüm ettirir diye, işte bizi bizden 
eden yaşam tarzımıza, bizi dünyanın kölesi haline 
getiren her şeye veda edebilirsek şu an bizi üzecek 
olsa da, vakit gelecek tebessüm edeceğiz. Elveda 
etmemiz gereken vedalardan, gelin hep birlikte koşar 
adım uzaklaşalım… 

Vedalara Dair

Dilime bir veda doluyorum şimdi
Ziyasıyla bize güzel günleri görünür kılacak
Ya da öyle kazançlı bir alışveriş yapıyorum ki,
Bana bir türlü iyi gelemeyen tüm vedalar,
Zor şartlar altında elde edilen elmas misali kıymetli 
olan,
Özlemini duyduğum, duygularla değiştiriyorum.
Bir hüzünde duymuyor değilim şimdi
Öyle ya bazı vedalarımızın telafisi yok.
Vakti var kavuşmak için
Ölümün bizi mahkum ettiği vedalar gibi
Elvedası olmayan tek vedalardan...



1463 yılında Fatih Sultan Mehmet’in fethiyle Osmanlı 
hakimiyetine katılan, o tarihe kadar dini farklılıkları 
dolayısıyla baskı altında tutulan Bosna, bu tarihten 
itibaren hakim unsur konumuna gelmiş ve 400 yıla 
yakın da bu durum böyle devam etmiştir. Osmanlı ile 
özdeşleşen ve ‘Osmanlı Bosnası’ haline gelen bölge, 
hoşgörü politikası ve vakıf siyasetinin de etkisiyle 
Müslümanlaşmış ve tarihinin en huzurlu dönemini   
yaşamıştır. 

Doğu ve batı arasında bir köprü konumunda olan 
Bosna’nın Boşnaklaşması yani Müslümanlaşması, 
Avrupa tarafından her zaman büyük bir tehdit olarak 
görülmüştür. Boşnakları Türk olarak kabul eden 
batı, Avrupa’nın ortasında güçlenmekte olan böyle 
bir nüfusu kabul edememiştir. Bu nedenle Bosna, 
Osmanlı ile her savaş durumunda tehlikeli bir bölge 

olmuş, Balkanlar üzerinde oynanan planların da 
merkez noktasını oluşturmuştur.

II. Viyana Kuşatması’nın başarısızlıkla neticelenmesi, 
bölgede tesis edilmiş düzeni sarsmaya, o güne 
kadar barış içinde yaşayan toplumları huzursuz 
etmeye başlamıştır. Şark Meselesi’nin sahneye 
sürülmesiyle zaten güç kaybetmekte olan Osmanlı 
Devleti’nin Balkanlar ve Avrupa’daki hakimiyeti 
zaafa uğratılmış, bölgedeki Müslümanlar için ise 
kötü günlerin başlamasına sebep olmuştur.

Tarihte ‘93 Harbi’ olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-
Rus Savaşı akabinde toplanan Berlin Kongresi’nde 
alınan kararlar, Balkan ülkelerinde özellikle de 
Bosna-Hersek’te yaşayan Boşnak-Müslüman 
toplum üzerinde çok büyük bir değişim ve travma 

Elveda Vatanım

Büşra CANSIZ
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yaratmıştır. Savaşın en önemli sonuçlarından biri ise 
şüphesiz, Balkanlar’dan ve Kafkasya’dan Anadolu’ya 
gerçekleşen göçler şeklinde cereyan eden nüfus 
hareketleridir.

Berlin Antlaşması’nın 25. maddesi gereğince 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun askeri 
işgaline bırakılan, ancak hukuken Osmanlı Devleti’ne 
bağlı bulunan Bosna-Hersek için makus göç tarihi 
başlamıştır. Boşnaklar, ‘vatan neresidir?’ sorusuyla 
karşı karşıya kalmıştır.

Tufan Gündüz, ‘bir Boşnak için vatan neresidir?’ 
sorusunu yöneltir tüm dünyaya: “Doğup büyüdükleri, 
atalarından miras kalan Bosna toprakları mı, 
yoksa Müslüman kimlikleriyle özgür bir şekilde 
yaşayabilecekleri Anadolu mu?”

Mutlu göç yoktur, her göç kişisel birer trajedidir. 
1878 yılı da Boşnakların tarihinde en önemli kırılma 
noktalarından biri, trajedilerinin başlangıcı olmuştur. 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna’yı işgal 
ettikten sonra 1918’e kadar Bosna’dan Anadolu’ya 
beş büyük göç dalgası yaşanmıştır.

İlk büyük göç, 1878 yılında Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’nun Bosna’yı işgalinden hemen 
sonradır. En büyük hareketlilik ise 1908 yılında 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-
Hersek’i ilhakı sonucunda gerçekleşmiştir. 
Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ve stratejik 
bir öneme sahip olan Bosna-Hersek’in masa 
başında kaybedilmesiyle birlikte, Osmanlı Devleti’nin 
Balkanlar’daki nüfuzu iyice azaldı.

Osmanlı Devleti, Balkan bölgesinde siyasi 
hakimiyetini kaybettiği gibi kültürel, milli, manevi 
ve demografik olarak da kayıplara uğramıştır. 
Milyonlarca insan göç etmek zorunda kalmıştır. 
Yüzbinlercesi ise çeşitli şekillerle katledilmiş veya 
asimile edilmeye çalışılmıştır.

Bölgeden sadece Türkler ve Boşnaklar değil; 
Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Çerkezler, Çingeneler 
ve Arnavutlar da Osmanlı’ya daha iyi bir hayat 
kaygısından ve çeşitli baskılardan dolayı göç 
etmişlerdir. Doğup büyüdükleri ata topraklarına 
veda edip yeni bir hayat umuduyla hiç bilmedikleri 
diyarlara gitmişlerdir.

Ne acıdır ki tarih Boşnaklar için tekerrür etmiş, 
Osmanlı’dan sonra da huzurlu bir dönem 
yaşanamamıştır. II. Dünya Savaşı’nda Yahudilerden 
sonra en büyük katliama uğrayan millet Boşnaklar 
olmuştur. ‘Tito’nun Yugoslavyası’nda’ ise anayasada 
tüm milletler eşit görünse de Müslüman toplum her 
zaman alt kimlik olarak yaşamıştır. Yugoslavya’nın 
dağılması ve Sırplarda ‘Büyük Sırbistan’ ateşinin 
yeniden yanmasıyla birlikte   Boşnaklar için makus 
göç tarihi yeniden başlamıştır.

Müslümanları öldürmek ve göç ettirmek, kalanları ise 
‘Hrıstiyanlaştırmak’ üzere kurulu büyük plan bir kez 
daha sahneye sürülmüştür. 1 Mart 1922’de Sırplar 
Saraybosna’da ilk kurşunu sıkarlar ve Avrupa’nın 
ortasında, tüm dünyanın seyirci kaldığı katliamlar 
yaşanır. 1995 yılına kadar süren bu katliamlarda 
350.000 insan hayatını kaybeder, 65.000 kadına 
tecavüz edilir. Camiler, köprüler ve pek çok tarihi 
eser yok edilir.

Yüzbinlerce insan ise atalarının kaderini yaşar ve 
göç etmek zorunda kalır. Bir kez daha ‘ELVEDA 
GÜZEL VATANIM’ cümlesi dökülür dillerinden. Tekrar 
vatanlarına dönebilecekleri günleri hayal ederek 
veda ederler. 

Vuslat yazılmışsa kadere, çekilen acıların bir anlamı 
olur ancak. Savaşın bitmesiyle vatanlarına geri 
dönen Boşnaklar yeniden başlar hayata. Bu defa son 
kez vuslata ermiş olduklarını ümit ederek...

Her şeye rağmen Boşnaklar bugün, sınırlarını 
Avrupa’nın çizdiği Bosna-Hersek’te, tüm ülkeyi saran 
mezarlıklar içinde, belki de sevdiklerinin katilleri 
olan Sırplar ile beraber yaşıyor. Yaşamak zorunda 
bırakıldılar. Yeniden veda etmemek için, yeniden 
elveda dememek için!

“Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. 
Unutma; aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak!”
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Geceden gündüze doğru koşarken gün, gökyüzünü 
bambaşka renklere bular. O saatte, göğün binbir 
renkle gösterisini sunduğu bu zaman diliminde, 
eğer kalkabilirseniz gün doğumuna veda ederek 
başlarsınız güne. Hayatımız da böyledir işte. Hep 
bir vedalar silsilesi. Bir elimizde hep bavul. Sahi ne 
sığardı bu bavulun içine? Belki biraz tecrübe, gözyaşı 
belki ya da küçük sevinçler. Ama biliriz ki her veda 
bir kavuşmadır yeni doğan güne. Siz olmasanız bile 
o sabahta, güneş sema ile elbet kavuşacaktır.

‘Veda’ kelimesi ne kadar soğuk geliyorsa insana 
‘kavuşmak’ da o kadar sıcaktır. Sarılmaktır, bebek 
kokusudur, anne şefkatidir ve yağmurun toprakla 
buluşma anıdır kavuşmak. Ona giden yol veda’dan 
geçer. Veda hazırlar seni bu uzun meşakkatli yola. 
Heybeni doldurur binbir anıyla. Belki öğretir veda 
ettiğin şey, her neyse onsuz yaşamayı. Belki de daha 
güçlü yapar seni. 

Vedalar çok uzun bir zaman dilimidir. Bütün bir 
hayattır, günlerdir, saatlerdir... Bazen hayata 

açılan yeni kapıdır. Senin hayat serüveninde yeni 
başlangıçlar ve yeni umutlardır. Bu dört harfe birçok 
sürpriz sığdırır hayat. Anne karnından ayrılan çocuk, 
şefkat kucağıyla kavuştuğunda da veda saatleri 
akmaya başlar. Yelkovan akrebi kovalar. Tüm bu 
saatlerin sonunda ise ömrün en güzel kavuşması 
gerçekleşir. Ölüm. Ölüm bizde vuslattır. Hayata 
sonsuz vedadır. Yaratıcına kavuşmaktır. Bu yüzden 
ben en çok vedaları sevdim.

Şimdi benim de kelimelerim veda edecek sizlere. 
Kalem kâğıttan ayrılacak tekrar kavuşmak üzere. 
Gitmeden Sezai Karakoç’un dizeleri veda cümleleri 
olsun sevgili okur…

“Silahlara veda
Geceye, rüyaya ve sana 
Yalnızlığın geyik gözlü köşesinden 
Düzenlerin çıkmazına.”

Dilara KEYVANOĞLU

Veda
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Pembemsi Siyah Yalan
Dağları, bağı, bahçeleri olan kocaman bir yalan,

Durmayı bilmeyen, dönüp duran kocaman bir yalan,
Sesi soluğu olmadan herkesi emrine koyan,

Dünyadır anlattığım bizi kendine bağlayan kocaman bir yalan.

Öyle bir yalan ki; milyarlarca yıldır gökyüzünde yankılanan
Her nefes alan insanın bıraktığı birikmiş çığlıkları.

Sanki o günlerden beri dökülen her gözyaşını sakladığı derin denizleri,
Her doğmuş bebek için bir nefes olsun diye tohum veren o yemyeşil ağaçları,

Aynı zamanda yalanın en pembesi kılıyor bu gezegeni.

Artık görmek gerek hakikati
Ve hâlâ nefes alabiliyorken, gerçek rengini bulmalı şu gezegenin.

O zaman, haydi gelin de durmayı bilmeyen bu dünyayı aklımızla yönetelim!
Ve yönlendirelim,

Bizim istediğimiz yöne dönsün,

Haydi gelin bu koca yalanı doğrultalım!
Dürüstlük ekelim bahçesine,

Her sabah doğudan mutluluk doğsun,
Her akşam batıdan hüzün batsın.

Ve haydi çevirelim şu gezegeni gündüze!
İçinde güçlü sesli âşık bülbüller olsun.

Gerçeklerin dirilmesinin ardından,
Gömelim şu yalanı hep bir elden haydi!

Miray SOYSAL Mervegül ZORBA
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 “Sen dik dur, eğri belasını bulur.”
– Yerli malı.

Kafamda delice sorular, divane hissiyatlar 
mevcut bu aralar. Öyle ya,  şirk kokan bir 
telvenin yorumlamasaydı:

“Çok fazla çıkmazın var.” cümlesi.

Hatırı sayılı sıcaklardan olan kahve ile buzları 
eritmemiz fincanın dile gelmesiyle başladı. Elindeki 
fincanın tahlilini çıkaran ifadelerde mi aramalıydım 
kendimi? Bilemiyorum. Esasen duymak istediklerini 
bekliyormuş insan; Sevdiceğini, dostunu, düşmanını, 
hayırlı olanı, şer kokanı…

O düşünürken ben taşındım bir an. Hakikat telvenin 
anlattıklarıysa eğer, kimdi düşmanlarım?

Kalbimin sardığı tek isim hangi uzun saçlıydı
Kısmetim fazla ise ben neden yalnızım.
Yolum yol değilse neden yolun sonunda başarı 
beklesin beni.

Birkaç dakika önceye kadar karmaşık olan aklım artık 
karmakarışık bir hal almıştı. En nihayetinde cevapsız 
sorular, şüpheler, meraklar, beklentiler cartlar 
curtlar iyice birbine karışmış; en yakınımdan şüphe 
duyacak kıvamı almıştım çok şükür!

Kendimle adamakıllı konuşmanın vakti gelmişti. 
“Korkma!”  dedim kendime,  “Ne de olsa finalde 
ölecek olan benim!” Öyleydi gerçekten de. İnsan, 
hayatı boyunca yapmış olduğu tercihlerin sonucuyla 
tecrübe kazanan ve finalde tertemiz şekilde ölen 
bir canlıdır. Ben de finali yaşayacak talihlilerdenim 
ve dönüp   Tekvir/ 26  edasıyla:  ‘’Bu gidiş nereye 
böyle?’’ demeden geçemiyorum.

Sahi, bu gidiş nereye böyle?

Ne falcının söyledikleriydi beni düşündüren ne 
de falın saçmaladıkları.  Artık sorgulamalıyım 
dünü, bugünü ve bilhassa yarını.  Önce istikameti 
belirlemeliyim aksi halde daha çok fincan dilsiz kalır, 
tıkanır. Benim düşüncelerim öyle artistlik olsun 
diye değil, hayat karşısında bir mecburiyettir. Dikiş 
tutturduğum bir şey var ise o da  radikal olmayan 

Şirk KokanTelve

Hasan Hakan
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ideolojilerim, inandıklarımdır.  Bu yolda kaç kalp 
kırdım, kaç kalbe kırıldım meçhul. Kendime çizdiğim 
misyonda hayır duası almaktan öte bir beklentim 
olmadı, olmayacak.  Çocukken çizdiğim bir hayalim 
olmadı benim. Eşiklerde dolanmaktan yeğ buldum 
yardımseverliği, hizmeti, gönül ehli olmayı. Bu arzuma 
ne derece ulaştım orasını irdelemek gerek ama 
eleştirileri göz ardı edemiyorum.

Elbette vasıfları vardı tabiatımın,  olması gerekenleri. 
“Yanlışsın!”  diyenlerim de vardı,  “Durma, devam 
et.” diyenlerim de.

En nihayetinde  “Sen dik dur, eğri belasını bulur.” 
Yargısına inancım da. Rehber edindiklerime 
yakışadurmak gibi fiyakalı ideallerim önceliğimdi; 
ikizim gibi, annem gibi…

İşittiğim ses tonunda dirilmekle mükelleftim çünkü 
mutlak temennisi  ‘iyiliğim’ idi onun.   Batan güneşle 
birlikte kaybolan gölgeme nazaran dik durdu, dimdik 
durdu benimle.  Beşerdim, şaşardım zaman zaman. 
Tüm hatalarıma rağmen tevazu damalarında dolaşan 
sıvıydı ve gardımı almayı öğretirdi bana kardeşim. 
Ve  “Kaymakam ol.”   derdi annem. Öyle dua ederdi. 
Siyasal düşünceler şahlanırdı oysa ben çocuktum. 
Günah keçisiydi zira her yanlışın bedeli olurdu, sırtlardı 
eğrimizi. Çekinmeden attığım her adımda ardımdadır 
çünkü cennet onun ayakları altındadır. “Of” demeden 
yaşadığı ise cehennem hayatıdır.  Belki de bu 
yüzden cennet en çok onun hakkıdır.  Hasılı ana 
konusunda tamahkârım. 

İşte bunlar sağ elimi vurduğum sol göğsümde diridirler, 
dipdiridirler…

“İşte böyle.”  dedim ve döndüm dostuma:

“Ne telveye aldırırım ne telveciye.  Hayaller ve çabalar, 
neticede bunlar benim gerçekle
rim. Ya bu inançla yaşayacağım  ya da emre itaatten 
ölüp gideceğim, Rabbe göçeceğim. İkisi de fena 
durmuyor.”
 
“Hadi!” dedim dostuma  “Şu ‘-ecek, -acak’ların fiyatı 
neyse öde, gidelim artık.”

Sevmeli İnsan
Sevmeli insan...

Göçmen bir kuşun,
İklimini sevdiği gibi sevmeli.

Uçmalı peşinden,
Kilometrelerce kanat çırpmalı,

Bıkmadan usanmadan.

Çok sevmeli insan...
Yaramaz bir çocuğun,

Haylazlığı sevdiği gibi sevmeli.
Koşmalı aniden,

Haliyle sık sık düşmeli,
Önceki yaralarını hiç düşünmeden.

Ve sevmeli insan...
İflah olmaz bir sarhoşun,

Kadehini sevdiği gibi sevmeli.
İçmeli yeniden,

Geceleri gündüz etmeli,
Gözünü bir an bile kırpmadan.

Eyüp YILMAZ

Esra ASLAN
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   “Kimim ben? Kendini Türk İrfanına adamış münzevi, 
mütecessis bir fikir işçisi”

   “Türkiye’nin Ruhu” Cemil Meriç 1916’da Hatay’da 
dünyaya gelmiştir. Çocukluğu ve ilk gençliği Fransız 
işgalindeki Hatay civarında geçmiştir. Kitaplara 
olan aşkı da o çağlarda başlamıştır. Kitaplara olan 
aşkının başlama sebebi ise yalnızlık. Çocukluk 
denilen yaşlarda yaşadığı dışlanmışlık ve yalnızlığın 
neticesi olarak kendini kitapların dünyasına atmıştır. 
Kendi tabiri ile “Yaşamak için kendime bir dünya inşa 
etmek zorundaydım”. Lise yıllarını şöyle açıklar “Çok 
okuyor, çok yazıyordum hoca şımartmıştı beni”. 
Lise yıllarında Türkçülük fikrini benimseyen Cemil 
Meriç’in yazıları gazete ve dergilerde yayımlanır.

Fransızlar aleyhinde yazdığı yazılardan dolayı Fransız 
taraftarı hocaları tarafından sertçe tenkit edilir. 
Sonraki yıllarda çok daha farklı, Marksist bir Cemil 
Meriç ortaya çıkar. Antakya’dan ayrılır İstanbul’a 
gelir. Zorluklar nedeni ile ayrılır İstanbul’dan. 
Tekrar Hatay. Hatay’da Nahiye Müdürlüğüne atanır. 
Fransızların Hatay’dan çekilmesi üzerine görevine 
son verilir. Hatay Hükümetini devirmek suçundan 
dava açılır. Cemil Meriç mahkemede Marksist 
olduğunu haykıracak kadar dürüsttür. İdam kararı 
çıkar. Fakat karar geri alınır ancak geri alınır ama 
Cemil Meriç dostlarını kaybeder. Daha önce yolunun 
düştüğü İstanbul’a tekrar yolu düşer ve İstanbul 
Üniversitesi Yabancı Diller Okuluna gider. 2 Sene 
eğitim aldığı üniversitede ilk makale ve çevirileri 
yayımlanır ve ileride eşi olacak Fevziye Menteşoğlu 
ile tanışır. İki yıl Paris’e staj görmeye gidecek iken 
2. Dünya Savaşı sebebiyle gidemez. Elazığ’a eşi 
ile iki yıl zorunlu Fransızca öğretmenliği görevi ile 
gider. Karısı ile ilgili şunları söyler: “Hayatım bir 
trajedidir. Birinci perde evleninceye kadar geçen 

zaman, yıldızsız, Allahsız, cıvıltısız... İkinci perde 
izdivaç ile başlar. Daha büyük daha derin acılar. 
Fakat vahaları olan bir çöl bu ve göğü yıldızlarla 
dolu: çocuklarım ve kitaplarım’’İstanbul’a dönünce 
İstanbul Üniversitesinde Fransızca okutmanlığına 
devam eder. 38 yaşında Cemil Meriç için  büyük 
facia gerçekleşir. Cemil Meriç gözlerini kaybeder. 
Cerrahpaşa ve Paris’te hastanelerde yapılan 
operasyonlar sonuç vermez. Cemil Meriç’in görme 
yetisini kaybettikten sonra yaşadıklarını kızı Ümit 
Meriç şöyle anlatıyor: “ Babam gözlerini henüz 
kaybetmişti. Geceleri kalkar kapıları kapatarak 
kütüphanesine girerdi. Kitaplıktan bir kitabı alıp önce 
koklar sonrasında ise kafasını kitaba koyup hüngür 
hüngür ağlardı”. Fakat bu olay onun için bir bahane 
değildir. Öğrencilerinin yardımı ile çalışmaya devam 
eder. Nihayet 60’larda kendini yeni bir dünyanın 
eşiğinde bulur. Hint düşünce hürriyetinin ülkesi. 
Cemil Meriç Hint’ten sonra 50 yıldır Batıyı gösteren 
pusula artık yavaş yavaş Doğuya kayar. Hint’ten 
sonra Asya düşüncesi, İslam, Osmanlı, Türk aydını... 
70’li yıllarda “miskinler tekkesi” dediği fildişi kuleden 
ayrılır. Konferanslar, söyleşiler verir. Âmâ olmasına 
rağmen 12 eser yazar. 1992’de vefat eder.

Yazılarında muhalif tavrını ortaya koyar. Okuyucunun 
zihnini allak bullak eder, yeni pencereler açar. Her 
düşünceye saygıya davet eder. Özgür düşünebilmeyi 
savunur ve eleştirir. Cemil Meriç, batıyı, aydını, sağı, 
solu değil Türk İrfanına adanmış bir ömrü temsil 
eder. Okumayı,daha çok okumayı ve görmek için 
sadece gözlere ihtiyaç duyulmadığını gösterir.

CemilMeriç

Ahmet Yusuf CENGİZ

#Biyografi



Gözlerim git gide ağırlaşıyor. Uyku nöbet bekliyor 
şimdi kapımda. Beynimin içinde düzene 
sokulmayı bekleyen bir dizi sesin esiriyim 

şimdi. Sadece uyumak istiyorum. Göz kapaklarım 
ağırlaşmışken ve kapımda nöbet beklerken uyku, 
teslim olmak istiyorum bu isteğe. 

Sesler... 

Beynimin içinde yükseldikçe yükselen aynı tınıyı 
yakalayamamış çıldırtan bir gürültüden ibaret olan 
sesler, amansız bir direnişe geçiriyor bedenimi. 
Uyumamalıyım. Elimde olmayan istemsiz bir 
güçle denileni yapıyorum-bu yüzden olsa gerek- 
bedenim gitgide yıprandı.Kalkıyorum, ayırıyorum 
bu et yığınını bütünleşmiş olduğu koltuktan. Ağır 
adımlarla merdivenin önüne geliyorum. Bir zamanlar 
çocukken tek nefeste sekerek çıktığım bu ahşap 
el işçiliği basamakları, bakımsızlıktan gıcırdamaya 
başlamış yaşlı merdiven, şimdi gözlerimde büyüyor. 
Ummamalıyım belki de böyle bir arzuyu lâkin direnmek 
çok zor. Teker teker iniyorum basamakları. Mutfağa 
giriyorum. Yıkanmamış bir yığın tabak çanaktan,  
gözükmeyen tezgahın üzerinde bir bardağa ilişiyor 
gözüm. Diğerlerine nazaran daha temiz olan bu bardağı 
alıyorum. Suyun altında biraz yıkar gibi yaptıktan sonra 
dünden kalma soğuk çayı dolduruyorum. Bekledikçe 
acılanmış tadı şimdi daha da artmış olmalı. Elimdeki 
bardakla birlikte kendimi de masaya oturtuyorum.

Gözlerim aralıksız karşımda içilmeyi bekleyen çaya 
bakıyor. -Derin bir hülyaya dalmış olmalı.-Gençlik 
zamanlarım oturuyor karşıma. Hiç değişmemiş. 
Yüzümde ne bir kırışıklık, adalelerimde ne bir çökme 
saçlarımda ne bir beyazlık. Peki niye bu kadar yaşlı 
hissediyordum kendimi? Düşündükçe çıldıracak gibi 

oluyorum. Kısa bir zamanın içinde yaşadığım bir ömre 
anca sığacak acılarımla ruhumun saçları beyazlamış 
adaleleri çökmüş, yüzü kızarmıştı. Ruhumu gösterecek 
bir ayna olsa belki de her sabah aynaya bakmaktan 
tiksinecektim...

İlk bir ölüm yaşandı karşımda oturan gençliğimin 
yanında. Hissediyordum derin bir tesir bıraktı 
gençliğimde. Bir parçam onunla birlikte gitti gitmesi 
gerekilen yere. Sonra bir ayrılık yaşandı gençliğimin 
kalbinde. Onu da hissettim. Ölüm kadar olmasa da o, 
derin bir iz bıraktı gençliğimde. Bir parçam da onunla 
gitti gittiği yere. – Gözleri dolmuş olmalıydı konuştukça- 
Bir tek ben kalmıştım. Sevdiklerimle birlikte gitmişti 
tüm ruhum gidilen yerlere.

Gençliğim kayboldu karşımdan. Farklı şeyler 
düşünmeye başlamıştım. Bunca gidişlerin ardından ben 
de gitmeli miydim? Nasıl giderdim? Nereye gidecektim? 
Çayı çoktan unutmuştum. Tek yudum dahi almadan 
masadan doğruldum salona doğru korkulu adımlarla 
yürüdüm. Kapısına kadar gelince durup evin en temiz 
ve en düzenli odasını seyre koyuldum. Ölümünden bir 
gün önce temizlemişti. Sabahı bayramdı gecenin. Ama 
kimse bilemezdi ansızın gelen bir krizin son nefesi 
olduğunu. O günden beri ne ben ne de başkası girmişti 
bu salona. Tüm bu düşüncelerimden kendimi çekip 
çıkardım. Güçlü bir hamleyle attım kendimi el işçiliği 
içinde kristal bardakların porselen tabakların ve mutlu 
bir ailenin bulunduğu vitrinin önüne . Ellerim titriyordu. 
Yapacaklarımdan emin olmadığımın göstergesiydi 
bu ama vazgeçmedim hızla açtım çekmeceyi. Bir kaç 
kumaş yığınını kaldırıp kenara koyduktan sonra göz 
göze geldim yolculuğumla. 

Ben de gitmeliydim artık. Hem yeteri gün geçmişti 
tüm gençliğimin üstünden. Beni de bekleyenler 
vardı. Hiç olmazsa ailem bekliyordu. Elime alır almaz 
yadırgamıştım soğukluğunu, ağırlığını ve sesini. 
Hareketlerim düşüncesizce ve hızlıydı artık. Şakağıma 
dayanmıştı gidişimin müjdesi. Sadece yolculuğa 
çıkmalıydım. Beklemedim. Bekleyemezdim. Hafif bir 
yumuşaklıkla incitmekten korkarmışcasına dokundum 
tetiğe. Yolculuğum başlamıştı artık... 

Ölümümden sonra duyulan sese gelenlerin 
gördüklerinden naklen: Ölü bedenimin başı vitrinin 
kapağına dayanmış şakaklarımdan sızan kırmızı 
sıcak sıvı bayram öncesi temizlenen salonun halılarını 
kirletmişti. Sonradan küçük bir çocuğun gördüklerine 
göre  vitrinde salonu seyreden mesut aile fotoğrafı 
da üstüme düşmüş kırılan çerçevesinin ardından 
gidişimin yasını tutmaya koyulmuştu ...

Bir Ölünün Ölümü

Ubeydullah Beşir KÖROĞLU
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İnanılmaz zengin bir kültürün ve tarihin 
mirasçılarıyız ancak ne o kültürü tam anlamıyla 
hazmedebildik ne de tarihimizi doğru öğrenebildik. 

Varsa yoksa popüler hayatın içinde savrulduk, varsa 
yoksa uyuduk ve bize uymayan ne varsa ona uyduk. 
Kendi dinimizden uzaklaşıp İslamiyet’i ritüelde 
sabit kıldık, tarihimizden utandırılmaya çalışıldık, 
kültürümüzün aşağılanıp ayaklar altına alınmasına 
göz yumduk. Tüm ahlaksızlığı ve yozlaşmışı bize 
modernizm diye yutturup üzerine de su içirdiler, 
eyvallah dedik. Sahi kimiz biz? Amca dediği insanın 
karısına yan gözle bakılan dizileri ağzı açık izledik, 
kadına tecavüz edilen dizileri merakla takip ettik, 
küfürlü şarkıları çöp gibi tıktık kulaklarımıza, işlenen 

suçlarda İslamiyet’i kenara bırakıp kendi nefsimize 
göre hak iddia ettik. Allah’ın dünyasında O’nun 
hükmüne karşı çıkarak kendi sefilliğimizi ilan ettik. 

Biz kimiz biliyor musunuz? Biz bu kervanda yolda 
kalanlarız, biz bu sınavda dersten kalanlarız, biz 
attan inip eşeğe binmeyi bir halt sananlardanız. 
İçimizdeki bizden olmayanların yoluna sapan kırık 
tekerlekli yolcularız biz. Tarihinden uzak, atalarından 
uzak, alim ve bilgelerinden uzak... Yeraltından 
uzanan seslerin acısının muhataplarıyız biz. Şairiyle, 
yazarıyla, sanatçısıyla, düşünürüyle onur kaynağı 
olan geçmişin yerin dibine girmiş kaldırım taşlarıyız. 

Kim O ? 
              Bilmem, Ben Miyim ?

Rızacan KUMAŞMahinur ÖZDEMİR
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Gün geçtikçe kendi benliğimizden şaşıp başka 
benliklerde yer bulmaya çalışır olduk. Giysilerimizle, 
konuşmalarımızla, tarzımızla kendimize 
yabancılaştıkça, yabancılaşmaya yerel olmaya 
başladık. 

Vicdanımızın dediğine kulağımızı tıkadık önce. 
Sonra bize üzülmemiz gereken şeyleri söylediler, 
biz de onlar için ağıtlar yaktık. Zevkimize ipotek 
koyup istedikleri müzikleri dinlettiler kulak kabarttık, 
istedikleri filmleri izlettiler bir daha bir daha izledik. 
Kendi benliğini ve medeniyetini koruyanlarla dalga 
geçip onları küçümsedik. Bizden olanı hor gördük, 
beğenmedik. Çünkü kendimize olan bakış açımızı da 
kaybettik. 

Ben’i kaybetmeye önce dinimizi kaybederek başladık. 
İbadeti sadece camiye, evlere kilitledik. Nefsimize 
sadece Ramazan ayında bir nebze dur dedik, fakir 
doyurmak için Kurban Bayramı’nı bekledik, zekattan 
başka beş kuruş vermek geçmedi aklımızdan.

Efendimiz (sav)‘in ahlak timsali olan sahabelerinden 
bu zamana çok şey değişti. Ahlak kavramı sadece 
beyinde olur diyerek bedenin ve ruhun ahlakını 
yok sayar olduk. Tüm kirli ve leş zihinler arasında 
hapsolmuş ve şaşakalmış bir şekilde ne yapacağımızı 
bilemez olduk. Gıybet kelimesini şirinleştirip 
masalara yapıştırdık ve sandalyeler bizden şikayetçi 
oldu, umursamadık. Bizdeki “benlik” adına ne varsa 
“onlardaki benlik” kavramını içimize soktuk. 

Benlik dediğim şey öyle basite alınacak bir şey değil. 
İnsan eşref-i mahluk olarak yeryüzünde bulunmakta 
ve bu sıfatı hak etmek için birtakım çabalar 
göstermekte. Kuran’ın muhataplarından biri olan 
insan gerek aklıyla gerekse kalbiyle dünya üzerinde 
bir dengede durma peşinde. “Ben” kelimesini 
etimolojik olarak da ele alabiliriz felsefi açıdan 
da. İnsanın Allah’ı, aynı zamanda kendisini arama 
serüveni aslında geldiği yeri ve kimliğini arama 
serüvenidir. Yani bir insan kendi özüne ve orijinine 
ulaştığı zaman orada Allah’ı ve yaratılış gayesini 
bulacaktır. Bizler maddesel boyutta ete kemiğe 
bürünmüş olan insanlar olarak çağın getirdiği normlar 
ve görünmeyen kurallar dahilinde yaşantımızı 
devam ettiriyoruz ve dünyanın içine daldıkça gerçek 
kimliğimizi ve kulluğumuzu unutarak -hicap duyarak 

söylüyorum- “her şeyi bilen küçük tanrıcıklar” 
olarak kibrimizin merdivenlerini tırmanıyoruz. Hâl 
böyle olunca hevâ hevesin meydana getirdiği nefis 
kokulu insanlar olarak birer madde canavarına 
dönüşüyoruz ve kalbimizin karartısını büyütmeye 
devam ediyoruz. Müslüman olmak, iyi insan olmakla 
bağdaşıyor. Yani bir insan Müslüman ise normal 
şartlarda iyiliğinin sorgulanmaması ve ona itimadın 
tam olması gerekir. Gelin görün ki bizler bu özelliği 
çoktan yitirmiş durumdayız. Kirlenmiş ve örselenmiş 
modern dünyada iyi ve kötü o kadar iç içe geçmiş 
durumda ki gerçek bir Müslüman olarak kalabilmek 
artık sanıldığından çok daha zor. Bu zorluk dinden 
kaynaklı değil dini kendi nefsine göre eğip büken ve 
anlamaya çalışmak yerine eleştirmeyi görev edinen 
bizler yüzünden. 

Doğruya doğru demekten korkuyoruz. Allah’ın 
ayetini dile getirirken amalarla boğuşup kendimizi 
ispat etmeye çalışıyoruz. Bizler zaten şerefli bir dinin 
mensubuyuz ve insan olmanın en üst seviyesine 
varmış bir Peygamber’in ümmetiyiz. Bizim kökümüz 
ezelde ve geleceğimiz ebedde Allah’a bağlıdır. Biz 
şüphe ile değil sağlam bir iman ile Allah’a bağlı 
olmalıyız. Bizi bizden edenler “Gel bakalım seni biraz 
bize çekelim.” diyerek hareket etmiyor. Mümkün 
olduğunca akılları bulanıklaştırıp doğru ve yanlışı 
birbirine karıştırıyor, kalplere şüphe tohumunu atıp 
vesvese ve bilgisizlikle dolu birer sudan çıkmış 
balık haline getiriyor insanı. Sonrasında ise dalga 
nereye götürürse oranın sularına ayak uyduran bir 
balık oluveriyoruz. Oysa zaten okyanus bizim ve 
tüm sular bizden. Eğer biz o denizin derinlerinde 
hazine aramayı değil de boğulmayı tercih edersek 
girdabın her bir halkasını elinde bulunduranlar çok 
olur. Geçmişini ve geleceğini kendisi inşa edebilen 
Müslüman olmak için dalgaların götürdüğü yere 
değil, güneşin doğduğu yere doğru yüzmeliyiz. 
Çünkü bizler “ben” kavramını güneşi doğurandan ve 
batırandan aldık, O’nu balçıkla sıvamaya çalışanlara 
duruşumuzu; özümüzü ve sözümüzü koruyarak, 
bizden olmayan her türlü fikre ve tavra karşı koyarak 
belli etmeliyiz.
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Günlük hayatta kullandığımız, adeta 
dilimize pelesenk olmuş bir deyimimiz 
var; ‘Hayvanlaşma!’ sözlüklerde;  insanlık 
erdemlerini yitirme, kabalaşma olarak 
nitelenen - mecazi anlamda da kastettiğimiz 
bu anlamdır- hoş olmayan davranışlarda 
bulunanlara karşı söylenen... Yazımın 
başlığında da değindiğim gibi: “Hayvanlar 
İnsanlaşırsa ne olur, hayvanlar kendi 
özlerinden ne yitirirler?” Bu soruya istinaden 
bu yazımda George Orwell’in ‘Hayvan Çiftliği’ 
adlı romanından bahsedeceğim. Kitapta, 
masal geleneğinin bir türü olan fabl tekniği 
kullanılmış olup öbür yandan kara mizah 
ile hiciv amacıyla yazılmıştır. (Fabl tekniği 
ile hiciv, yabancısı olduğumuz bir metin 
türü değildir. Klasik –Divan edebiyatımızda 
da 15. yüzyılda Şeyhi’nin boynuz umarken 
kulaktan olan eşeğin hikayesi ‘Harname’ de 

bu türe bir örnektir.) Burdaki hicivin hedefi 
dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği, yani Stalin Rusyası’dır.

Kitabın fabl ve masal tekniği ile iç içe olması 
bir çocuk kitabı olarak da algılanmasına 
sebebiyet verse de asıl amaç bu değildir, 
araçtır sadece. Kitabı çeviren son kişi olan 
Celal Üster Hayvan Çiftliği’nin diğer çeviri 
ve basımlarında yer verilmemiş olan bir alt 
başlığın eklenmemiş olma sebebini şöyle 
izah ederek eklemiş: ‘‘Hayvan Çiftliği’nin, 
bazı basımları ve çevirilerinde yer verilmemiş 
olan alt başlığı Bir Peri Masalı’dır. Belki 
de, kimi yayıncılar, yapıtın bir çocuk kitabı 
olarak algılanmasından çekindikleri için, 
Bir peri masalı demekten kaçınmışlardır. 
Oysa bu alt başlık, bir masal duruluğunda 
yazılmış olan kitabın, yergi geleneğindeki 

HAYVANLAR
İNSANLAŞIRSA!

#KitapTahlili

Süleyman IŞIK



53

yerini vurgulamaktır biraz da.’’[1]

Kitabın konusu, Koca Reis adlı bir –bilge- 
domuzun bir düş gördüğünü, düşü anlatmak 
üzere bütün hayvanları toplayarak düşü 
anlatmadan önce bir şeyler anlatmasıyla 
hayvanlar örgütlenmeye başlar. Koca Reis 
insanların hayvanlara ettiği zorbalıkları ve 
daha nice şeyleri anlatarak onları pohpohlar 
deyim yerindeyse. Koca Reis’in söylev 
bildirisi: ‘‘Bütün insanlar düşmandır! Bütün 
hayvanlar yoldaştır!’’[2] Kitabın bel kemiğini 
oluşturan cümle ile söylevini bitirir Koca Reis: 
‘‘İki ayaklılar düşmanınızdır. Dört ayaklılar ve 
kanatlılar dostumuzdur. Şunu da unutmayın 
ki, İnsana karşı savaşırken sonunda ona 
benzememeliyiz. Onu alt ettiğiniz zaman 
bile, onun kötü alışkanlıklarını benimsemeye 
kalkmayın.’’[3] -Aliya İzzetbegoviç’in: 
“Savaş ölünce değil düşmana benzeyince 
kaybedilir.” sözünü anımsatıyor. 

Domuz Koca Reis’in ölümünden belli bir 
süre sonra yine domuzların önderliğinde, 
insanların kurduğu sömürü düzenine 
başkaldıran hayvanlar yönetimi ele 
geçirmişlerdir. Eşitlikçi düzen için arzulanan 
devrim- Çiftliğin sahibi Bay Jones 
kovularak- yapılır. Ve devrimlerden sonra 
yapılan, devrimin adeta nişanesi olan isim 
değiştirme hamlesi yapılır. ‘Beylik Çiftlik’ 
ismi ‘Hayvan Çiftliği’ olarak değiştirilir. 
Herkes eşittir artık çiftlikte. Beraber çalışıyor, 
beraber yiyorlardır. Domuzların üç aydan 
beri sürdükleri çalışmalar sonucunda, 
hayvancılığın temel ilkelerini ‘Yedi Emir’de[4] 
toplanır ve bir duvara asılır. 
 
1. İki ayak üstünde yürüyen herkesi düşman 
bileceksin.
2. Dört ayak üstünde yürüyen ya da kanatları 
olan herkesi dost bileceksin.
3. Hiçbir hayvan giysi giymeyecek.
4. Hiçbir hayvan yatakta yatmayacak.
5. Hiçbir hayvan içki içmeyecek.
6. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı 
öldürmeyecek.
7. Bütün hayvanlar eşittir.

Başlarda sıkıntı yoktur gibi gözükür fakat 
akıllı domuzların önderliğindeki hayvanlar, 
devrimi yolundan saptırarak önceki 
yönetimden -insanlardan- daha baskıcı 
bir yönetim kurmuşlardır. Ve en göze 
çarpan domuz ise Napoleon’dur- Stalin’i 
simgelemektedir, yazar adeta yerden 
yere vurmuştur.- Gel zaman git zaman 

‘Yedi Emir’den bir eser kalmamıştır. Yavaş 
yavaş emirlerin uygulanmadığını söyleyen 
hayvanlara; ‘‘Yoldaşlar, herhalde Jones’un 
geri gelmesini istemezsiniz!’’ – Ölümü 
gösterip sıtmaya razı etmek.- Tehdidiyle 
susturulurlar. ‘Yedi Emir’de  geçen bütün 
emirler domuzlar tarafından çiğnenir. ‘Yedi 
Emir’den sadece yedincisi geriye kalır o 
da bazı eklemelerle tabi… Ve şöyle anlatılır 
kitapta: “… sonunda, Clover, ‘Gözlerim artık 
iyi görmüyor.’ dedi. ‘Gerçi gençken de doğru 
dürüst okuyamazdım ya. Ama bana öyle 
geliyor ki, yazılarda bir değişiklik var. Yedi 
Emir eskisi gibi duruyor mu, Benjamin?’’

Benjamin, ilk kez ilkesini bozdu ve duvardaki 
yazıyı Clover’a okudu. Duvarda tek bir emir 
yazılıydı:

‘’BÜTÜN HAYVANLAR EŞİTTİR AMA BAZI 
HAYVANLAR ÖBÜRLERİNDEN  DAHA 
EŞİTTİR’’[5]

Hiçbir şey beklenildiği gibi değildir. 
Olaylar Napoleon’un insanlarla tekrar 
bir araya gelmesi, aynı masada oturup 
onlar gibi davranmasıyla çığırından çıkar. 
Koca Reis’in  uyardığı olayların içerisine 
girmişlerdir domuzlar. Çiftlik yeniden ‘Beylik 
Çiflik’ olmuştur. Yazar şu cümleyle bitirir: 
-masadakiler kavgaya tutuşmuşlardır- 
‘‘İçeride on ikisi de öfkeyle bağırıyor, on ikisi 
de birbirine benziyordu. Artık domuzların 
yüzlerine ne olduğu anlaşılmıştı. Dışarıdaki 
hayvanlar, bir domuzların bir yüzlerine, bir 
insanların yüzlerine bakıyor; ama onları 
birbirlerinden ayırt edemiyorlardı.’’[6]

Eser, hayvanlar alemini konu alıyormuş 
gibi insanlar alemini, kara mizah yolu ile 
toplum yapısını ve insanların düzenlerini 
eleştirmiştir. Kitaptaki eleştirileri her 
toplum yapısına yapılmış olarak ele alsak 
da -burada eleştirilen sorunların benzerleri 
kapitalist sistemde de görülebiliyor- özellikle 
1940’lardaki reel sosyalizm toplum yapısına 
yapılmıştır. 
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Kendinizi Tanıtır mısınız?

Ben emekli bir baba, ev kadını bir annenin 
çocuğuyum. Üç kardeşiz. Bunu özellikle söylüyorum 
çünkü Türkiye’de sanatla ilgilenen kişilerin daha 
çok bizim beyaz türk diye tanımladığımız belli bir 
kesimden çıktığı düşünülür fakat doğduğum yer 
iki elin parmakları kadar kitabın olduğu bir bir evdi. 
Babamın tayini nedeniyle farklı şehirlerde mahalle 
okullarına gittim, meslek lisesini bitirdim, aslında 
bunların hepsi bilgi noktasında büyük engeller ya 
da ne diyelim gelişmeyi zorlaştıran etkenler ama 
Allah nasip etti konservatuvara girdim Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro 
Oyunculuk bölümünden mezun oldum. 28 Şubat’ta 
üniversite öğrencisiydim o dönemin zor zamanlarını 
yaşadım, hatta ilk konservatuvarımdan o nedenle 
ayrılmak zorunda bırakıldım sonra yüksek lisansımı 
tamamladım. 2008’de İstanbul’a geldim. Uzun bir 
süre televizyonda olmamayı tercih ettim bunun için 
direndim aslında. Çünkü televizyon seyreden biri 
değilim. Muhabbet duymadığım bir yerde olmamı 
açıkçası kendime çok yakıştıramadım fakat bir 
yerden sonra televizyonda olan insanların popüler 
olması ile birlikte düşüncelerini daha geniş kitlelere 
ulaştırabildiğini gördüm. Bu nedenle pek çok proje 
yaptık hepsini uzun uzun anlatmayayım ama herkesin 
son dönemde bilebileceği bir proje olan TRT’nin 
Yunus Emre dizisinde Şahin Bey rolündeydim. Aşağı 

yukarı aynı dönemde yine TRT’de Kitabelerin Dili 
adlı bir programı hazırlayıp sundum. Şimdi yine 
televizyondayım benimle örtüşen, sevdiğim işler 
yapıyorum. Hem bir yayın kurumunun kurumsal 
sesiyim hem de programlar hazırlayıp sunuyorum. 
Bu programlar ağırlıklı olarak kültür ve sanat içerikli 
mesela alanında önemli isimlerle kendi yazdıkları 
kitapları konuşuyoruz. Bunlar İlahiyatçı oluyor, 
Tarihçi oluyor, Felsefeci oluyor.

Hayatınızı, davanızı şekillendirirken Kültür ve Sanat 
ile iç içe olduğunuzu görüyorum bunun sebebi 
nedir?

Çok teşekkür ediyorum çünkü pek çok konuya 
temas edilebilecek bir soru. Tabi zamanımız 
yerimiz kısıtlı olduğu için çok özetle söyleyeyim: 
Ölüm ile ilgili benim bir çıkmazım vardı açıkçası 
çocukluktan bu yana. İnsanlar doğuyor ve öleceğini 
bilerek yaşıyor, hayatın çok kısa olduğunu ve çok 
çabuk geçtiğini söylüyor ama hiç ölmeyecekmiş 
gibi güle oynaya yaşıyor hatta kötülükler yaparak 
yaşıyor, çok enteresan ama mal mülk de biriktiriyor 
sonsuza kadar yaşayacakmış gibi… Fakat 
ölüp gidiyor sonunda. Sonra gidenlerin haline 
baktığımız zaman bu insanların adı bir nesil sonra 
unutuluyor artık mezarını kimse ziyaret etmiyor, 
belki yüz yıl sonra mezar da ortadan kalkıyor, fakat 
alimlerin, insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuş 

Mehmet Önder ile 
“Hayatı Oku – Yorum”

Röportaj: Emrah TOPCU

#Röportaj
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kişilerin, önemli tarihi şahsiyetlerin ve sanatçıların 
unutulmadığını görüyoruz. Ben sanatçılara bu 
açıdan özendim çünkü bir sanatçı ortaya koyduğu 
eserlerle o eserler yok oluncaya kadar tanınıyor, 
biliniyor. Tıpkı yaşıyormuş gibi ondan bahsediliyor. 
Aslında sadece fiziksel olarak ölüyor. Örneğin şu 
an içinde bulunduğumuz kütüphanemde yaklaşık 
beş bin kitap var, bu kitapların diyelim ki 4000’inin 
yazarı ölmüştür lakin onların fikirleri bu kitaplar 
içerisinde duruyor yani fiziksel olarak ölmelerine 
rağmen sanatçılar, mütefekkirler, münevverler 
aslında fikri anlamda yaşıyor. Bak mesela masamın 
üstünde Refik Halit Karay’ın bir eseri var. Ben bunu 
okuduğum zaman onun hangi meseleye nasıl 
baktığını buradan görebiliyorum, işte ben bu duruma 
çok özendim fakat hangi sanat dalında çalışacağım 
hususunda bir karar veremedim, çocukluğumda işte 
bazı sanat dallarında denemelerim oldu. Her genç 
gibi şiir denedim olmadı, resim dersinden anladığım 
kadarıyla resim konusunda kabiliyetli değildim, bize 
blok flüt çaldırırlardı onu da sevemedim derken 
tevafuklar zinciri neticesiyle konservatuvarın 
kapısında buldum kendimi, üstelik daha önce hiç 
tiyatro seyretmemiş ve yapmamış bir insan 
olarak. Allah nasip etti ve binlerce kişinin 
içinden seçildik ve başladık. Benim 
bütün hikayem ve sanatla yolumun 
kesişmesi tamamen tevafuklara 
dayalıdır. İşte evimizde o zaman 
bir gazetenin vermiş olduğu 
ansiklopedi seti vardı ben o seti 
açardım karıştırırdım. Özellikle 
sanatçıların hayat hikayesini 
okuduğum zaman çok özenirdim 
yüzlerce yıl önce ölmüşler ama o 
ansiklopedinin içindeler bir gün acaba 
ben de bu ansiklopediye girebilir miyim, 
derdim. Hala aynı şeyi söylüyorum... Şu ana kadar 
yaptıklarımla giremeyeceğimi biliyorum. İnşallah 
ümit ediyorum belki ileride olabilir.

Özgeçmişinize ve şu an yaptığınız işlere baktığım 
zaman çok çeşitlilik görüyorum, gençler olarak bizim bir 
mesleğin sınırından çıkamama durumumuz olabiliyor. 
Lakin siz birçok sanat dalıyla ilgilisiniz ve farklı 

alanlarda işler yapıyorsunuz, bunun nedeni ne olabilir?  

Merak. İnsanlar gerçekten merak ettiği için edindiği 
bilgileri hafızasında tutar diğerlerini farkında 
olmadan bir süre sonra geri dönüşüm kutusuna 
atar. Bir arkadaşım beni şöyle tanımlamıştı; “diyelim 
ki bir kahveye oturduk ve müzik çalıyor çok güzel 
bir müzik, hepimiz çok beğendik, Mehmet sadece 
beğenmekle kalmaz gider o müziği o kahvede kim 
kontrol ediyorsa onunla konuşur, müziği kimin 
icra ettiğini öğrenir onu not alır, sonra ilk fırsatta 
araştırır o sanatçının diğer eserlerini de keşfeder 
bir süre sonra ve o müzisyenin her şeyini bilir” bunu 
söylediğinde hayret ettim, çünkü çok doğruydu. 
Buraya kadar anlattıklarım kalıcı bilginin en önemli 
unsurunun merak olduğunu izah etmek içindi.

Benim farklı alanlarda iş yapıyor olmamın nedeni 
işte bu merak vesilesi ile öğrendiklerimi çaresizlik 
nedeniyle ilk gençlik yıllarımdan itibaren uygulamak 
mecburiyetinden geçiyor. Türkiye’de sanat icra 
etmek biraz meşakkatli ve zordur. Çünkü insanımız 
için sanat temel bir ihtiyaç değildir. Belki dünyada 

da değil ama burada olduğu kadar geri planda 
değil. Çabam kimseye muhtaç olmadan 

maddi olarak ayakta kalma çabasıydı 
o nedenle çok farklı alanlarda işler 

yaptım. Zaten başarı için iki şeye 
ihtiyaç vardır; mecburiyet ve 
tutku, ikisi aynı anda olursa başarı 
kaçınılmazdır. 

Aldığımız eğitimin dışında başka 
neler yapabiliriz de hayatımızı devam 

ettirebiliriz görüşü olmalı. Çünkü artık 
herkes benzer diplomalara sahip, demek 

ki farklı bilgi birikimlerine ve meziyetlere sahip 
olmak durumundayız. Buradan genç arkadaşlarıma 
şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim: mesela ben 
İlahiyat okudum ve sadece İlahiyatçı olabilirim 
diye düşünmesinler. İlahiyat okuyan bir insandan 
çok iyi bir şair, yazar, yönetmen olabilir. Dünyada 
çok örnekleri var “şu alanda eğitim aldı ama o işi 
yapmadı, iyi ki de onu yapmamış şunu yaptı adam 
çok başarılı” oldu falan derler. Bizim tarihimizde 

Kişinin en kıymetli ve 
bereketli azığı 
o meşakkatli 

zamanlarda edinilmiş 
bilgi ve tecrübeleridir.

“

“
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bunun çok örneği vardır, birini söyleyeyim: Ömer 
Hayyam matematikçidir, astronomdur ama aynı 
zamanda şairdir de filozoftur da. Kütüphaneme 
misafir olanlar “aktör olmak için bu kadar çok kitap 
okumaya gerek var mı?” diye sorarlar, cevabı şöyle 
veriyorum; “insan olmak için bu kadar çok kitap 
okumaya gerek var sonra ilahiyatçı, sanatçı, doktor 
olursunuz zaten.” Talebe talep eden anlamına geliyor 
hepimiz profesyonel bilgi talebeleri olmak 
zorundayız. Bir özeleştiri yapalım haydi; 
kafamızın dışını güzelleştirmek 
için harcadığımız çabanın ne 
kadarını içi için harcıyoruz? 
Bilgi kıymetlidir, emek ister, 
talep edilmelidir. Bilgiyi de 
ona o kıymetini verebilecek 
ve anlayabilecek, emek 
verebilecek insanlar talep 
ediyor zaten.

Şöyle diyebilir miyiz; iyi 
bir dinleyici olmanın, iyi 
bir ses ve sağlam bir kalem 
sahibi olmanın temelinde 
merak ve emek var?

Tabii önce merak sonra meşakkatli 
zamanlar. Çok daha eğlenceli vakit 
de geçirebilirsiniz lakin kalabalıklarda 
kaybolmamanın en işe yarar yöntemlerinden biri 
herkesin yaptığını yapmamaktır. Ve bir başka şeyse 
cahili bol olan bir toplumda en büyük tehlike kişinin 
kendini alim zannetmesidir. Çünkü artık çok az 
insan bilgiye kıymet veriyor. Araştırma hiçbir çağda 
olmadığı kadar kolaylaştı, bilgi edinmek hiçbir 
çağda olmadığı kadar pratikleşti. Kişinin en kıymetli 
ve bereketli azığı o meşakkatli zamanlarda edinilmiş 
bilgi ve tecrübeleridir.

Toplumumuzda birçok sanatçı var ve bu kişilerin 

sanat için farklı tanımları mevcut. Mesela Necip 
Fazıl’ın yazılarına, şiirlerine baktığımız zaman 
“Allah için sanat” temelini görüyorum ben, sizin bu 
konuda düşünceniz nedir? Sanat ne için, kim için 
olmalıdır?

Güzel bir isim söyledin, Necip Fazıl bu sorduğun 
sorunun cevabını: “Anladım işi, sanat Allah’ı 
aramakmış, marifet bu gerisi, yalnız çelik çomakmış” 
diye veriyor. Evet çok güzel ve bence yeterli bu. 
Maalesef istisnalar vardır ama para kazanmak için 
yapılır hale gelmiş durumda sanat. Ecdadımız kitap 
yazarken Allah için yazar, bir şeyi söylerken Allah 
için söylermiş. Tarla besmeleyle sürülüyor, tohum 
besmeleyle atılıyor,  bitki besmeleyle sulanıyor, 
hasat besmeleyle yapılıyor, değirmen besmeleyle 
öğütüyor, hamur besmeleyle yoğruluyor, besmeleyle 
fırına veriliyor ve alınıyor, ekmek besmeleyle 
bölünüyor ve lokma besmeleyle ağza götürülüyor, 
işte bu ilahi bir zincirdir ve bu zincir Allah’ın rızasına 
talip olanların her anına sirayet ediyordu ve işte 
ecdadın yaptığı eserler bu vesileyle kendine hala 
hayranlıkla baktırıyor. Bak günümüzde yapılan 
binalar yirmi sene geçmeden çöküyor. Peki 500 

yıllık binalar niye çökmüyor? Allah rızası 
ile yapıldı, akl-ı selim kalb-i selim 

ile yapıldı. Bu çok önemli, yani 
bir kimse neyi neden yaptığını 

düşünmelidir. O yüzden diyor 
ki Yunus Emre Hazretleri: 

İlim ilim bilmektir, ilim 
kendin bilmektir, sen 
kendini bilmezsen, bu 
nice okumaktır. Kendini 
ve haddini bilen Allah’ı 
bilir, Allah’ı bilen doğru, 
güzel iş yapar. 

Programlarınızın sonunda 
geleneksel bir sualiniz 

var konuklarınıza. Biz de o 
geleneği dergimizde sürdürelim 

istiyorum… Bize bir seyretmelik bir 
dinlemelik bir de okumalık eser öneriniz 

var mıdır? 

Bu zor bir soru çünkü bana kalsa ben pek çok film, 
pek çok kitap, pek çok müzik tavsiye edebilirim. 
Şöyle bir giriş yapayım insanlar sadece ağzından 
aldıkları ile zehirlendiklerini zannederler halbuki 
gözden ve kulaktan giren şeyler çok daha tehlikeli 
bir zehirlenmeye neden olabilir. O nedenle müzik 
denilen gürültülerden, kafa şişiren şeylerden, 
ruhu kirleten görsellerden uzak dursunlar. Film 
denilen saçmalıklardan yani o popüler sinemadan 

Evrensele ancak yöre-
selden ulaşılabilir. Yani bir 
insan evrensel düşünmek 
istiyorsa, önce can sonra 

canan, önce yerli sonra 
yabancı, önce yöresel sonra 

evrensel yolunu 
takip etmeli.

“

“
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bahsediyorum, uzak dursunlar. Dizilerden, kesinlikle 
yerli yabancı dizilerden uzak dursunlar. Bunun 
nedenini şöyle kısaca anlatmaya çalışayım. 
Televizyonda sanatsal değer bulunmaz. Çünkü 
öncelik hatta tek öncelik paradır, para kazanmaktır. 
Dolayısıyla televizyonda yayınlanması için yapılmış 
hiçbir şey gerçek manada insanın ruhuna hitap 
etmez. İnsanın daha ilkel duygularına hitap eder ve 
bir toplum ne kadar ilkelse o kadar ilkel olana ilgi 
ve alaka gösterir ama sanat insanın aklına olduğu 
kadar ruhuna ve kalbine de hitap eder. Dolayısıyla 
bir toplumun bu bakış açısı ile değerlendirdiğimizde 
seyrettiği okuduğu ve dinlediği işler aslında o 
toplumun karakterini de ele verir. O toplumu 
oluşturan bireylerin seviyelerini de ele verir. O 
nedenle okurken ‘en çok okunan listesinden’ uzak 
dursunlar, çünkü bugün insanların çoğunluğunun 
yaptığı şeyler yani popüler olan şeyler bu toplumun 
manevi seviyesi kadardır. Belki milyonda bir istisnası 
olabilir ama genel olarak ne rağbet görüyorsa 
kalabalıklar neye alaka gösteriyorsa aklı başında bir 
insanın ondan uzak durması lazım; kitap, film, müzik 
her neyse… Mesela benim şöyle bir huyum var; çok 
sevdiğim bir şey popüler olduğu vakit ben ondan 
soğuyorum bunu çok bilinçli olarak 
yapmıyorum tamamen içgüdüsel 
olarak oluyor… Bunu bir girizgâh 
olarak kabul edelim birer tane 
bir şey söylemem lazım 
farkındayım şimdi onları 
söyleyeceğim:

Akira Kurosawa’nın 
Dersu Uzala filmini 
mutlaka seyretmeli 
okuyucularımız. Bir de 
yerli bir film söyleyeyim 
mutlaka seyretmeleri 
gereken; Atıf Yılmaz’ın 
yönettiği Ayşe Şasa’nın 
senaryosunu yazdığı 1966 
yapımı Ah Güzel İstanbul 
filmini tavsiye ediyorum. Şimdi 
yabancı müzik söyleyeyim Chopin’in 
Nocturne’unu tavsiye ederim. Ben yıllardır 
aralıksız hiç bıkmadan usanmadan dinlerim 
çok dinlendirici insanı farklı farklı duygulara 
sürükleyen bir eserdir. Yerli olarak Itri’den Bach’a 
diye bir albüm var Kalan Müzik’ten yayınlanan 
Bach ve Itri çok önemli besteciler ve biri tasavvuf 
musikisi yani İslami musiki yapmış diğeri kilise 
müziği yapmış aynı dönemde yaşamışlar, bu 
ikisinin eserlerini çok güzel harmanlayan bir 
albüm Itri’den Bach’a. Efendim kitaba gelirsek 
ben yine bir yerli bir yabancı eser söylemek 

isterim. Gündüz Vassaf adlı bir yazar var onun 
İletişim Yayınları’ndan yayınlanan Cehenneme 
Övgü kitabını ve de Filibeli Ahmed Hilmi’nin 
Amak-ı Hayal adlı eserini tavsiye ederim. Bunlar 
yerli kitap tavsiyelerim, yabancı olarak da Halil 
Cibran’ın Ermiş kitabını tavsiye ederim.

Dikkat ederseniz hem yerli hem yabancı söyledim. 
Çünkü ben şuna inanırım; evrensele ancak 

yöreselden ulaşılabilir. Yani bir insan 
evrensel düşünmek istiyorsa, önce 

can sonra canan, önce yerli sonra 
yabancı, önce yöresel sonra 

evrensel yolunu takip etmeli, 
mesela önce kendi dilini çok iyi 
öğrenecek sonra bir yabancı 
dili çok iyi öğrenecek, 
önce kendi edebiyatını 
çok iyi öğrenecek sonra 
yabancı edebiyatı çok iyi 
öğrenecek… Bunlar önemli, 

uzun meseleler inşallah 
okuyucularımızla bir gün 

yüz yüze gelirsek daha geniş 
bir zamanda daha geniş geniş 

konuşuruz.

Emrah’cığım sana çok teşekkür 
ediyorum bu röportajı talep ettiğin için, ki 

biz seninle yıllardır görüşürüz tanışırız, sen benim 
çok sevdiğim kardeş mesafesinde gördüğüm bir 
arkadaşımsın. Okuyucularımıza buradan selam 
sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum Allah’a emanet 
olsunlar…

Ben teşekkür ediyorum davetimize icap ettiniz, bizi 
feyzlendirdiniz. Rabbim bu güzel ilim, irfan ve sanat 
yolunda ayağınıza taş değdirmesin…

Bir özeleştiri 
yapalım haydi; 

kafamızın dışını 
güzelleştirmek 

için harcadığımız 
çabanın ne kadarını 
içi için harcıyoruz?

“

“
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Kuşlarla Sohbetin 
Şartları, 

Ahmet Murat Özel 
Hayatın kurgusu bizi yanıltıyor 
olabilir. Çocukken genç olmayı, 
gençken işleri yoluna koymuş 

bir yetişkin olmayı hayal 
ediyoruz. Yetişkinler sırayla 

çocuk, torun ve emeklilik 
hayal ediyor. Emekliler uzun 
yaşamayı, uzun yaşayanlar 
belki ölümsüzlüğü. Böylece 

içinden geçip gittiğimiz 
vakitlerle tanışmadan, o 

vakitleri, ilerideki muhayyel 
başka vakitler için feda ederek 

ilerliyoruz. Yaşadığımız 
hayat, hayali bir hayat kadar 

dikkatimizi çekmiyor.
Sayfa : 57 – 58

Ya Tahammül 
Ya Sefer,  

Mustafa Kutlu 
Artık bizim soframıza melekler 

inmiyor.
 

İçinde hep o eski ve hüzünlü 
plağı döndürerek ağırır etrafta 

topluyor. Aslında acele edip 
hazırlanması gerek. Yunus 

Bey telaşla bir odanın öbürünü 
gidip geliyor. Kapılardan önce 
göbeği sonra kendisi çıkıyor.

 
Neler arıyor? 

Bir kravat.  
Bir çorap lastiği. 

İşlemeli bir kol düğmesi.

Üsküp’ten 
Kosova’ya,  

Yavuz Bülent Bakiler 
Dondum, kaldım. Hani 

dokunsalar ağlayacaktım. 
İçimde bir yara, sıcak sıcak 

kanamaya başladı. Lokmalar 
boğazımda düğümlendi.  

Şimdi, o çocukları ayrı ayrı 
kucaklayarak öpemediğime 

ve benim için aldıkları o 
simidi Türkiye’ye getirip 
saklayamadığıma öyle 
çok, öyle çok, öyle çok 

hayıflanıyorum ki bilemezsiniz.
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Rüzgârı 
Dizginleyen Çocuk 

Le Grand  Voyage HUMAN

F İ L M

IMDB 
7,6

Yönetmen
Chiwetel 
Ejiofor

Tür
Dram

Afrika’da su sıkıntısı yaşamakta 
olan bir bölgeye büyük bir 
kuraklık çöker. Herkesin 

köyü terketmeyi seçtiği bir 
dönemde “William” ailesini 
ve köyünü kurtarmak için 

elindeki imkânlar ve muhteşem 
zekasını kullanarak bir çözüm 

bulmuştur... 

Not: Rüzgarı Dizginleyen Çocuk 
“William Kamkwamba”nın 

gerçek hayatından esinlenerek 
yapılmış biyografi niteliğinde 

bir eserdir.

Hac, sadece Mekke’de başlayıp 
Mekke’de biten bir ibadet değil 
aksine öncesi ve sonrası olan 

büyük bir imtihan ve sabır 
yolculuğudur...

Ismael Ferroukhi’nin 
yönetmenliğinde Türkçe’ye 

“Büyük Yolculuk” diye çevrilen 
eser; Reda’nın (Nicolas Cazale); 

dindar babasıyla (Mohamed 
Majd) mecburi Hac yolculuğunu 

konu ediniyor. Bir uçakla ya 
da bir trenle değil bir araba ile 
Fransa’dan Mekke’ye sürecek 
yolculuk Slovenya, Hırvatistan, 

Bulgaristan ve Türkiye üzerinden 
devam ederken baba ve oğulun 
görüşlerinin, yaşam tarzlarının 
birbirlerine destek değil köstek 
olacağı bu yolculuk bir mutlu 

bir hüzünlü sonu getiriyor. 
Geleceklerine dair farklı 

beklentileri olan iki yolcunun 
aynı arabada aynı yere gitmek 
zorunda oldukları bu macera 

bizi kendi iç yolculuğumuza da 
çıkartmış oluyor.

IMDB 
7,2

Yönetmen
Ismael 

Ferroukhi

Tür
Dram

İnsanız, hatalarımızla 
varoluşumuzu sürdürmek 
tabiatımızın bir parçası. 

Renklerimiz, dillerimiz ve 
dinlerimiz... Birbirinden 

ne kadar farklı gözükürse 
gözüksünler aynı galaksinin 

küçük prensleriyiz her birimiz.

IMDB 
8,2

Yönetmen
Yann Arthus
- Bertrand

Tür
Belgesel
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