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Tutunacak Bir Dal

"Dünyayı saran boşluğu hissetmiyelim
Peymâneyi boş bırakma doldur sâkî"

Yahya Kemal 

Hayatta bazı dönüm noktaları vardır. Küçük 
veya büyük çaplı milat etkisi yaratan. O nokta-
dan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını 
bildiğimiz anlardır bunlar. Dönüm noktaları illa 
olumsuz olaylarla mı olur yani iyi kırılma anları 
yok mudur bu hayatta, diye sorabilirsiniz. Vardır 
elbet. Biraz düşünsek kesin aklımıza bir şeyler 
gelir. Ama nedense benim zihnimde dönüm nok-
taları ya da kırılma anları olumsuz bir çağrışıma 
sahip. Zihnimde bunlar, hayatın olağan akışının 
bozulduğu, rutinin darbe yediği anlar. O zamana 
kadar bizi meşgul eden işlerimizin önemini ve et-
kisini yitirdiği zamanlar. Böyle zamanlarda gün-
delik işleri yapmak anlamsız gelir. İnsan sık sık 
“Biz burada ne yapıyoruz?” diye sorar kendine. 
“Bütün bunların ne anlamı var?” diye düşünür. O 
ana dek çok anlamlı duran bütün meşguliyetler, 
aidiyetler tek tek sorgulanabilir bir yere doğru 
sürüklenir. Kafamda böyle kaos ve karmaşa ile 
resmettiğim bu anları belki de şu kelimeyle ifa-
de etmek daha isabetli olur: “kriz”. Ancak şu bir 
gerçek ki bu dünyada yaşıyorsak öyle veya böyle 
kriz anlarını tecrübe ediyoruz, bundan kaçış yok. 

Bence krizleri yaşamaktan daha ilginç olanı 
bambaşka bir soru zihnimde: Biz fani insanoğul-
ları onca kötü olaydan, yıkıcı ve dehşetli yaşantı-
ların etkisinden, yani krizlerden sonra nasıl oluyor 
da ayakta kalıyoruz, bütün bunlar yaşandıktan 
sonra yeniden başlamamızı sağlayan nedir? Baş-
ka bir deyişle insan neye tutunur? Tutunduğumuz 
şey, herkese uyan genel geçer bir şey midir yok-
sa her insanın tutunduğu dal kendisi gibi biricik 
midir? Bu noktada yapılacak psikolojik, sosyo-
lojik analizleri bir kenara bırakırsak naçizane her 
insanın hayatta tutunacağı dalının kendine has 
olduğunu, diğerlerininkine benzese bile sadece o 
insana hitap eden veçheleri olduğunu düşünüyo-
rum. Bu sebeple her insan, o kriz anı gelmeden 
önce tutunacağı biricik dalını aramalı, onu inşa 
etmeli, özene bezene süslemeli, ek malzemelerle 
onu desteklemeli. Afetlere hazırlanır gibi içimiz-
deki zor günümüzde tutunacağımız kuru dalı da 
hazırlayalım, yeşertelim, büyütelim. Gün gelir 
hayata yeniden başlarken yalnızca ondan güç 
alabiliriz. 

Şeyma Nur GÜLTEKİN 

"Herkes gibi dertli,
Ümitli herkes kadar"

Canımızın çok yandığı zamanlar olur. Acıları-
mızın ortak, duygularımızın bir olduğu zamanlar. 
Gönlümüzün aynı yerden yaralandığı, sızımızın 
aynı noktada belirdiği anlardır bunlar.

Bu zor zamanlar dünya var olduğundan beri 
hep vardı, her zaman da var olacaklar. Fakat bi-
liyoruz ki her şey zıttıyla kaimdir. Biliyoruz ki zor-
luklar, kederler elbet nihayete erip yerini sevinç-
lere ve hatta sonra başka hüzünlere bırakacaklar. 
Çünkü burası dünya. Çünkü inancımız gereği bu 
dünyada misafiriz ve nasıl ki bu misafirliğimizin 
bir gün sonra ereceği muhakkak ise hüznümü-
zün de bize misafir olduğu ve mutlaka gideceği 
hakikattir.

Ancak mühim olan bizim, gelecek olan hüzne 
hazırlığımız ve dirayetimizdir; gelen dertten, hü-
zünden payımıza düşeni almamızdır. 

Ümitsizlik böyle durumlarda bir teselli sayıla-
maz. Gelecek olan kederi, yaşanacak olan hüz-
nü önleme ya da etkisini en aza indirme kudreti 
bizde mevcut. Tıpkı yıkma, yok etme kudretinin 
mevcudiyeti gibi. Şayet bir suçlu aranacaksa 
bu kesinlikle felaketlerin kendisi ya da sıkıntılar 
değildir. Felaketler vardır, hep de olacaklardır. 
Suç; bunların varlığını bilmemize rağmen haddini 
aşan, onları dikkate almadan yaşayan bizde.

Fakat ümitsizliğe kapılmak olmaz, zira baş-
ka felaketlere davetiye hazırlamak istemeyiz. O 
nedenle şimdiden sonra, kederlerimizi tecrübe 
edilmesi gereken birer gerçeklik olarak anlayıp 
kudret alanımıza sahip çıkabiliriz. Çünkü benim 
inancıma göre başımıza gelen her olay, bize bir 
şey kazandırmak içindir. Dilerim ki baktığını gö-
rebilenlerden ve kudretini iyi, güzel ve doğrudan 
yana kullananlardan olalım. 

Benim söyleyecek bir sözüm vardı kıymetli 
okurlarımız. 

Artık sizleri Mustafa Kemal'in şu sözleriyle se-
lamlayarak iyi okumalar diliyorum: 

"Felâketler, elemler, mağlûbiyetler milletler 
üzerinde birtakım etkenlerin vücut bulmasına 
sebebiyet verir. Bu etkenlerin başlıcası, öyle kara 
günlerinde sonra milletlerin uyanması vakalarını 
bulması ve kendi benliğini duymasıdır."

Tuğçe KABAKCI
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Cumhuriyet Döneminde Kahraman Bir Türk: 

Meryem ATMACA
Semih ELDEMİR

Ötüken’den Ankara’ya 
4000 yıllık Türk tari-
himiz yüzlerce kahra-

manımızla var olmaya devam 
etmiştir. Özellikle Kurtuluş Sa-
vaşında önemli bir rol oynayan 
Türk kadını adını tarihe altın 
harflerle yazdırmıştı. Nezahat 
Onbaşı, Şerife Bacı, Halide 
Edip Adıvar... Cumhuriyet dö-
neminden bunca isim arasında 
adı çok duyulmamış bir kah-
raman var: Meryem Atmaca. I. 
Dünya Savaşı sırasında Ruslara 
esir düşen 1800 Türk askerine 
karşılık babasından miras ola-
rak kalan 10 bin altını Ruslarla 
yapılan anlaşma sonucu diyet 
olarak vererek Türk askerini 
kahramanca kurtaran Urfalı 
Türk kadınıydı o. 

Bir Cephede İki Düşman

Dünya tarihinin yeniden ya-
zılmasına neden olan I. Dünya 
Savaşında askeri ve ekonomik 
bir kaos içinde bulunan Os-
manlı birçok cephede kendisini 
savunmak durumunda kal-
mıştı. Çarpışmanın en yoğun 
geçtiği yerlerden biri olan Sa-
rıkamış’ta ise karşısında devrin 
önemli güçlü devletlerinden 
Rusya vardı. Osmanlı ordusu, 
sadece Rus askerleriyle çarpış-
makla değil Sarıkamış’ın coğ-
rafi şartları ile de karşı karşıya 
kalmıştı. Soğuk, açlık ve cep-
henin yetersizliği sonucunda 
Osmanlı askeri beklemediği bir 
bozguna uğramıştı. Osmanlı 
askerlerinin birçoğu daha çar-

pışmayı görmeden şehit düşer-
ken, bir kısmı da Rus askerler 
tarafından esir alınmıştı. Türk 
askeri için esir düşmektense 
şehit olmak paha biçilemez bir 
ödüldü. 

Şehitlikten Ağır Esaret

Savaş öncesinde esirlere karşı 
alınması gereken önlemler 
konusunda antlaşma yapıl-
masına rağmen Rus askerleri 
tarafından bu antlaşma yok 
sayıldı. Savaş meydanında esir 
düşen Osmanlı askerine, an-
laşmaya uymayan muameleler 
daha Rusya’ya götürülürken 
yaşatılmaya başlandı. Esirlerin 
aktarılmasında kullanılan araç, 
hayvan taşımada kullanılan 
yük vagonları olarak işlev gör-

RŞahsiyet 4
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mekteydi. Vagonlardaki koku 
ve pislikten dolayı ölümcül 
hastalıklar kaçınılmazdı. Bu 
nedenle esir alınan birçok Os-
manlı askeri aktarım sırasında 
şehit düştü. Savaş esnasında 
Rusların en büyük destekçisi 
olan Ermeniler, vagondaki 
esirlerin kontrolünden sorum-
luydu. Varılan yerlerdeki kont-
rollerde her vagonda onlarca 
Osmanlı askerinin ölü bedeni 
bulunuyordu. 

Gerçekleşen insanlık trajedisi 
sadece bu esnada değil esir 
kamplarında da devam ediyor-
du. Ruslar esir kamplarını insa-
ni şartlara uygun hale getirmek 
yerine terk edilmiş fabrikalar 
kullandılar. Bu fabrikalar in-
sanların yaşaması için elverişli 
yerler değildi. Kampların kapa-
sitesini aşan esir sayısı; kamp-
larda yatak, battaniye, yemek 
ve odun gibi temel ihtiyaçların 
karşılanmasını gün geçtikçe 
zorlaştırdı. Açlık ve susuzluk 
yüzünden şehit olan askerleri 
ve bu aykırı durumu saklamak 
için vagonlardan ateşe verilen-
ler olmuştur.

Sarıkamış’ta esir edilen Türk 
askerleri İsveç Salib-i Ah-
mer Murahhası (delege) Graf 
Londrof tarafından şu sözlerle 
tarif edilmiştir: “İzdihamdan, 
kokudan yanlarına varılma-
yan, kapıları kilitli ve içerisi 
tıka basa Osmanlı esirleri ile 
dolu büyük bir tren 1915 Ocak 
ayının sonunda Sirzan istas-
yonuna geldi. İçindeki esirler 
insan kılığından çıkmış, açlık-
tan renkleri sararmış, yanakları 

çökük, elmacık kemikleri dışarı 
fırlamış, kımıldayamayacak şe-
kilde yorgun ve kuvvetten düş-
müş, elbisesiz, ayakları çıplak 
ve bulaşıcı hastalıklara müptela 
bir haldeydi. Bu feci manzara 
insanların yüzlerini kızartacak 
ve kalplerini sızlatacak derece-
deydi.”

Yarası Yar Sonu Kar Olan 
Hikayemiz

Yaşanan bu olaylar Türk tari-
hinin en acı anlarından oldu. 
Çünkü Türkler 4000 yıllık bir 
tarihte büyütülen bağımsızlık 
sevdalarından yara almışlardı. 
Yaşanılan bu durum 1917 Bol-
şevik İhtilali’ne kadar sürdü. 
1917 Ekimindeki bu ihtilalle 
Çarlık Rusya’sı yıkıldığı için, 
yaşanan iç karışıklıklar ve dev-
let düzeninin sarsılmasından 
esir kampları da nasibini aldı, 
tamamen bakımsız bir hale 
geldi. Kamplara, yiyecek ve 
giyecek gönderme işi neredey-
se tamamen durdu. Yaşanan 
bu gelişmeler ise esirleri ciddi 
anlamda tehlikeye attı. Bolşe-
vik İhtilali’nin yarattığı karışık 
durumdan istifade eden esir-
lerin ancak az bir kısmı yurda 
dönme fırsatı yakalayabilmişti. 
Ancak bir kısmı için ise bu 
esaret hayatı kara fakat karlı bir 
toprakta son bulmuştu.

Bir Sabah Gelen Kardan 
Aydınlık

Rusya’da Çarlık yönetiminin 
yıkılıp yerine Sovyetler Birliği›-
nin kurulmasıyla sonuçlanan 
1917 devrimi ve sonrasında 
Birinci Dünya Savaşının son-

lanmasıyla Türkler esirlerini 
almak için birtakım diplomatik 
girişimlerde bulundu. Ancak 
aralıksız süren savaşlar ve yaşa-
nan kayıplar ekonomiye büyük 
darbe vurmuştu. Böyle bir 
ortamda Rumiye Başkonsolos 
vekili Yüzbaşı Ali Rıza Bey’in 
eşi Meryem Atmaca devreye 
girdi. Varlıklı bir aileden gelen 
ve Übeydullah Efendi’nin kızı 
olan Meryem Atmaca, baba-
sından kendine miras kalan 
10.000 altını Sibirya’daki 1.800 
Türk askerinin kurtarılması 
için kullandı.1 

Cumhuriyet’in ilanından sonra 
Meryem Atmaca ve ailesi bazı 
ekonomik sıkıntılarla yüzleşti. 
Türkiye Cumhuriyeti, tarihin-
den gelen köklü devlet olma 
geleneğinden hareketle 1931 
ve 1941’de iki Bakanlar Kuru-
lu kararı ile Atmaca ailesine 
vatana yaptıkları hizmetler-
den dolayı Ankara’nın Kalaba 
köyünde peyderpey ödemek 
koşuluyla bir konut verdi. 
Ancak Meryem Atmaca ve eşi 
zamanla İstanbul’a yerleşmek 
istedi. Bunun üzerine İskân Ka-
nunu çerçevesinde aileye yine 
kolaylık sağlanarak talepleri ye-
rine getirildi. Meryem Atmaca, 
devletin yardımlarına rağmen 
1926 yılında yoksulluk içerisin-
de hayata gözlerini yumdu.

Dipnot
1) Bknz. Özteke, F. (2021). Millî 
Mücadele Dönemi’nde (1918-1923) 
Güneydoğu Anadolu’da Kadınlar. Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü Dergisi, 52, 33-68



Balkanlar denilince akla 
ilk gelenler: Balkan tür-
küsü, Balkan ninnisi, 

Balkan göçmeni, Balkanlardan 
gelen soğuk hava dalgası, Bal-
kanlara geçiş, Balkanlarda sağ-
lanan siyasi birlik sayesinde 15. 

yüzyıl başlarında yıkılmayan 
Devlet-i Aliyye, unutulmuş va-
tan, gönül coğrafyası, dil ve din 
mozaiği, dünyanın doğu batı 
arası geçiş güzergâhlarından 
biri, gök kubbe altında birlikte 
yaşanan 500. yıllık Osmanlı 
Devleti mirası ve tabi ki ilkler 
arasında Bosna… 

18. yüzyılda Avrupa’da hızla 
yayılan milliyetçilik, insan un-

surunu “farklı” dil, din ve etnik 
yapı olarak çoğalttı. Bu farklı-
lıkların dünyada yoğun olduğu 
üç önemli bölge Balkanlar, Ön 
Asya (Orta Doğu) ve Kafkas-
ya’dır. Bugün bu bölgelerde hu-
zur ve istikrar için mücadeleler 

hiç bitmiyor. Sadece insan fark-
lılığı değil bölgelerin jeopolitik 
konumları ve devletlerin çıkar-
ları da bu durumda etkili.

Balkanlar; Boşnaklar, Sırplar, 
Hırvatlar, Makedonlar, Ro-
menler, Arnavutlar, Yunanlar 
ve Türkler gibi birçok etnik 
grubun kültürel özelliklerinin 
doğduğu yahut geliştiği ve bir-
birlerini derinden etkilediği 

aşikâr olan bir bölgedir. Balkan 
kimliği asırlardır aynı coğraf-
yada birlikte yaşamanın bir 
neticesidir. Balkanların tarihine 
bakıldığında, birçok etnik ve 
dini unsurun çatışmaları ile böl-
genin şekillendiği görülür. Önce 

Latin dünyası ile Grek dünyası 
arasında, daha sonra Roma 
kültürünün içinde Ortodoksluk 
ile Katoliklik arasında çatışma-
lar meydana gelir. Bölge, tarihi 
boyunca en uzun barış ortamını 
Osmanlı Devleti’nin yöneti-
minde yaşamıştır. Bu bağlamda 
Balkanların bu karışık dokusu 
sebebiyle sık sık çatışmalar ve 
savaşlar gerçekleşmiştir.

Balkanların Güneşi 
“Bosna”
Meryem KARAKULAK
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Gönül Coğrafyamız

Fiziki mesafe olarak ne kadar 
uzak olsa da bazı mekânlar 
tarihten ve kalpten gönül coğ-
rafyamızdan yakındır bize. 
Evlad-ı Fatihan diyarlarından 
Bosna buna en güzel örnektir. 
Hatıralar ve tarih canlanıyor 
gözler önünde. Şuur kazanılı-
yor, aşinalık ve bilgi inşa edili-
yor bu diyarlarda.

Bosna ismi, aynı adı taşıyan 
ırmaktan gelmiş ve ülkenin 
daha geniş olan kuzey kısmının 
adını oluşturmuştur. Bosna 
Hersek, doğu ve güneydo-
ğuda Sırbistan ve Karadağ, 
kuzey ve batıda ise Hırvatistan 
cumhuriyetleriyle çevrilidir. 
Bosna-Hersek, Balkanlar’ın 
tam ortasında Sırp, Boşnak ve 
Hırvat halklarından oluşan bir 
devlettir. Avrupa coğrafyasın-
da nevi-şahsına münhasır bir 
tarih barındıran, doğal sınırla-
rının da etkisiyle sınırları çok 
eskiden şekillenen bir ülkedir. 
Etnik ve dini olarak farklı top-
lulukları içinde barındırmakla 
beraber, Osmanlı Devleti’nin 
hüküm sürmeye başladığı 
yıllardan beri Müslümanlığı 
benimseyenler kendilerini Boş-
naklar olarak ifade etmekte ve 
devletin kayıtlarında Boşnak 
olarak geçmektedir. Bogomiller 
bu duruma örnektir. Bosna 
tarih boyunca dük, Avustur-
ya-Macaristan ve Osmanlı 
imparatorluğu ile Sırp-Hırvat, 
Sloven ile Yugoslavya Krallı-
ğı’na bağlı dönemleri geçirmiş-
tir.

Evlad-ı Fatihan Bosna’dan 
İzler

Bosna şehrinin kuruluşu 
Osmanlı’nın fethiyle başlar. 
1461’de Trabzon’u fetheden 
Fatih’i 1463’te ordu ile Bosna’da 
görürüz. 15. yüzyılın ikinci 
yarısı Karadeniz’in bir ucun-
dan bir ucuna gönül köprüsü 
kurmaya fethe Bosna’ya gelir. 
Bosna denilince cami, kilise ve 
sinagogların yan yana görü-
lebildiği Balkanlardaki ender 
şehirler zihnimizde canlanır. 
Sonrasında az zamanda çok şe-
yin kazanıldığı Mohaç Meydan 
Muharebesi’nde Gazi Hüsrev 
Bosna Beylerbeyi gelir tarih 
sahnesinden gözler önüne. Su 
üzerine gerdanlık gibi konan 
Drina ve Mostar Köprüsü ile 
Sokullu Mehmet Paşa gelir 
akla. Matrak oyunu, zamana 
ayna olan minyatürleri ve nice 
hünerleri ile Matrakçı Nasuh 
Efendi de Bosna’dan selam eder 
bizlere.  Bosna Osmanlı idare-
sine geçince bir sancak haline 
getirilir ve ilk sancak beyi de 
Minnetoğlu Mehmed Bey olur. 
Hersek sancağı 1470’te teşkil 

edilir. Bosna’nın sancak mer-
kezi, sancak beyi Gazi Hüsrev 
Bey tarafından inşa edilen 
külliye ve kurulan vakıflar va-
sıtasıyla bir Türk-İslam şehri 
olarak gelişen Saraybosna’dır. 
Alperenler Tekkesi adıyla da 
bilinen Blagay Bektaşî, Sarı 
Saltuk ve Atik Efendi Tekkeleri 
bölgenin Türkleşmesi ve İslam-
laşması açısından önemli bir 
yere sahiptir.

Osmanlı Devleti Yönetiminde 
Bosna Hersek

Bosna’nın fethi ve tımar siste-
minin tatbikiyle bölgede sosyal 
ve iktisadi alanda gelişmeler 
hız kazanır. Ülkenin stratejik 
öneminde coğrafi özellikleri ile 
beraber yeraltı ve yerüstü doğal 
zenginliği de etkilidir. Evliya 
Çelebi Seyahatnamesinde Bos-
na eyaletinin maden zenginlik-
lerinden ve 1643’te Saraybosna 
güneyinde yer alan Vares ma-
den ocaklarından bahsetmiştir. 
Ayrıca, linyit, kömür, boksit, 
gümüş gibi madenlerinin de 
bolca bulunduğu Bosna-Her-
sek, hidroelektrik gücüne de 
sahiptir.
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Gazi Hüsrev Bey ve Kurşunlu Medresesi
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Kurulan şehirlerde, haberleş-
meyi ve nakliyatı kolaylaştı-
racak stratejik konumlar göz 
önünde bulundurulurken, 
cami, medrese, han, hamam, 
mektep, kütüphane, dükkânlar 
yaptırılarak sosyoekonomik 
hayatı düzenlemede vakıflar 
tahsis edilir. Mimaride önemli 
köşe taşı eserlere Saraybosna’da 
Gazi Hüsrev Bey Külliyesi, Ali 
Paşa Camii, Selçukiye, Brusa 
Bedesteni; Foça’da Alaca Ca-
mii; Banaluka’da Perhad Paşa 
Camii; Travnik’teki Süleyma-
niye Camiisi örnek verilebilir. 
Dervişler ve tekkeler de şehir 
halkının manevi dünyasına 
hitap ederek dini kültürün ge-
lişmesinde etkili olur. Böylece 
Bosna şehirleri Türk gücünün 
kuvvetli bir kalesi, İslam kültü-
rünün de direği olur.

Osmanlı’nın siyasi ve askeri 
olarak zayıflamaya başladığı 
19. yüzyılda Rusya ile yapılan 
savaşı kaybetmesi sonucunda 
imzalanan Berlin Anlaşmasıyla 
yaklaşık beş yüz yıllık Osmanlı 
idaresindeki Bosna, imtiyazlı 
vilayet olur. Müteakiben Avus-
turya-Macaristan tarafından 
işgal edildi ve 1908 yılında da 

hukuki olarak Avusturya-Ma-
caristan topraklarına dâhil 
edilir. Avusturya Macaristan’ın 
Birinci Dünya Savaşı sonunda 
yıkılması ile Sırbistan Krallığı, 
Sırplardan, Hırvatlardan ve 
Slovenlerden oluşan bir krallık 
kurmak için eski Avusturya 
Macaristan topraklarına ka-
tılma kararı alır. Bu topraklar 
üzerinde 1918 yılında kurulan 
devlete Yugoslavya adı verilir.

İki Dünya Savaşı Arasında 
Bosna

Bosna Hersek, Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra yeni ku-
rulmuş olan Yugoslavya’nın 
siyasi hâkimiyeti altına girer. 
Fakat bu hâkimiyet ortamında 
Sırplar ve Hırvatlar, Boşnak-
lar üzerinde yoğun bir siyasal 
baskı kurarak, Bosna-Hersek’te 
gergin bir ortam oluşmasına 
neden olur. 

Sular hem bölgede hem dünya-
da durulmadan İkinci Dünya 
Savaşına doğru zaman ilerler. 
Dünya tarihsel süreçte iki 
büyük dünya savaşı, yüzlerce 
çatışma yaşamış, bu çatışmalar-
da milyonlarca insan hayatını 
kaybetmiş ve çok büyük siyasi, 

ekonomik, kültürel ve çevresel 
kayıplar yaşanmıştır.

Tito, İkinci Dünya Savaşı’nda 
Yugoslavya’yı Almanlardan 
kurtaran kişi olarak büyük bir 
saygınlık ve ün kazanır. Nite-
kim Yugoslavya’da Tito önderli-
ğinde Yugoslavya Sosyalist Fe-
deral Cumhuriyeti kurulur. Tito 
döneminde milliyetçilik düşün-
celerine şiddetle karşı çıkılır. 
1980 yılında Tito’nun ölümüyle 
etnik ve milli kıpırdanmalar 
meydana gelmeye başlar. Gerek 
Sırp gerek Hırvat milliyetçiliği, 
Bosna-Hersek’in varlığını “ya-
pay” bulmakta ve bu ülkenin 
topraklarını “Büyük Sırbistan” 
veya “Büyük Hırvatistan” par-
çası olarak görmektedir.

Uluslararası siyasal sistem 
1990’lı yılların başlarında Sov-
yetler Birliği ve Yugoslavya’nın 
dağılmasından sonra tamamen 
değişir. Hegemon gücün dağıl-
masından sonra bu bölgelerde 
büyük bir boşluk oluşur. Kaf-
kaslar ve Balkanlar’da oluşan bu 
boşlukta uluslararası sisteme 
entegre olmaya çalışan küçük 
devletler tek tek bağımsızlıkla-
rını ilan eder. Sosyalist ideoloji 
ardından bağımsız olan devlet-
ler “etnik milliyetçilik sorunu” 
ile yüz yüze kalır. Bu sorun 
sosyokültürel, etnik ve diğer 
faktörler sonucunda özellikle 
Balkanlarda birçok çatışmaya 
neden olur.

Bosna Hersek’in Bağımsızlık 
Mücadelesi

Bu süreçte Bosna-Hersek de 
Şubat 1992’de bağımsızlığını 
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Alija İzzetbegovic Mezarı
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ilan eder. Devlet Başkanı Aliya 
İzzetbegoviç seçilir. ABD ve 
diğer Batılı ülkelerce tanınan 
Bosna Hersek’in Birleşmiş 
Milletler’e (BM) yaptığı üyelik 
başvurusu kabul edilir.

Fakat bu bağımsızlık kararını 
tanımayan Sırplar, 1992-95 yıl-
ları arasında sürecek Bosna’da 
kanlı bir savaş başlatır. Aşırı 
milliyetçi Slobodan Miloşeviç 
ile büyük Sırbistan’ı kurma ha-
yalleriyle hareket eden Sırbis-
tan, bu süreçte 20. yüzyılın en 
büyük soykırımlarından birini 
gerçekleştirir. Batılı ülkeler 
sınırlarının dibindeki, etnik te-
mizlik yürüten Sırpların başta 
Saraybosna olmak üzere kuşat-
ma altındaki şehirleri bomba-
lamasına, sivilleri öldürmesine 
gereken tepkiyi göstermeyerek 
seyirci kalır. Çünkü Bosna Her-
sek cumhurbaşkanı, Bilge Kral 
Aliya İzzetbegoviç’in de dediği 
gibi “Batı hiçbir zaman uygar 
olmamıştır ve bugünkü refahı; 
devam edegelen sömürgeciliği, 
döktüğü kan, akıttığı gözyaşı 
ve çektirdiği acılar üzerine 
kuruludur.”  Böylelikle Bosna 
Hersek’te, tüm dünyanın gözü 

önünde İkinci Dünya Savaşı’n-
dan sonra Avrupa’nın gördüğü 
en büyük soykırımın yaşanma-
sının önüne geçilmez. 

1992-93 Bosna Savaşı ve Sreb-
renitsa soykırımının gerçekleş-
mesinde; beslenme kaynağını 
batı merkezli büyük Sırp ve 
Hırvat ülküleri tezinden alan 
Müslüman Boşnak kimliğine 
karşı duyulan nefretin neden 
olduğu bir gerçektir. BM’nin 
oluşturduğu sözde “Güvenli 
Bölgeler” Bosna Savaşı’nı ya-
vaşlatmaya yönelik olmadığı 
gibi Saraybosna kuşatmasında 
keskin nişancılarla insan avı, 
toplu katliamlar, tecavüzler, 
işkenceler, öldürülenlere dahi 
yapılanlar, zorunlu göçler ve 
dahası gerçekleşir.

Bosna Hersek Devlet Cum-
hurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, 
dirayetli ve temkinli bir siyaset 
izleyip silahlı çatışmaları sona 
erdirmeye çalışır. Ardından 
Sırbistan Devlet Başkanı Slo-
bodan Miloseviç ve Hırvatistan 
Devlet Başkanı Franjo Tudj-
man tarafından 1995’te Paris’te 
Dayton Barış Antlaşması imza-
lanır.  Bosna Hersek, yeniden 

yapılanma sürecine girer. Cum-
hurbaşkanlığına ülkesindeki 
savaşta önderlik eden Aliya 
İzzetbegoviç seçilir. Aliya, Bos-
na Hersek’in bağımsızlığı için 
çok güçlü diplomatik ve askeri 
çabalar sarf etmiştir.

Savaş aynı zamanda bir ülkenin 
geçmişine, tarihine, kültürüne 
de açılmıştır. Bunu bomba-
lanan kütüphaneler, yakılan 
tarihi eserler, yıkılan camiler, 
köprüler, göğe yükselen mezar 
taşları ve kurşun izlerinden 
anlamak mümkün. Boşnakla-
rın kendi kimliklerini inşa sü-
recinde Osmanlı fethinin iliş-
kilendirilmesi Türkiye-Bosna 
Hersek ilişkilerine özel anlam 
kazandırmaktadır. Türkiye’nin 
Bosna Hersek ile tarihsel, sos-
yokültürel ve dini birçok ortak 
yönü bulunması nedeniyle, 
çatışmanın başlangıcından 
günümüze kadar bölgeye olan 
ilgisi devam etti. 20. yüzyılın 
sonunda bütün dünyanın göz-
leri önünde bölgede yaşanan 
baskı, zulüm ve nihayetinde 
soykırım gelecekte de tarihteki 
izini koruyacak. De
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“Kafkaslar ve Balkanlarda oluşan 
boşlukta uluslararası sisteme 
entegre olmaya çalışan küçük 
devletler tek tek bağımsızlıklarını 
ilan eder. Sosyalist ideoloji 
ardından bağımsız olan devletler 
“etnik milliyetçilik sorunu” ile yüz 
yüze kalır.”
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Topyekûn Batılılaşma: 
Bir Otoimmün Hastalık

Yusuf Ekrem ÇELEBİ

Batılılaşmak denilen 
kavrama farklı prensip-
lerdeki görüş sahipleri 

farklı açıklamalar getirmişler-
dir. Ancak belirtmek gerekir ki 
batılılaşma kavramına özümsel 
açıklamalar getirmekten ziyade 
bahse konu olduğu yani batı-
lılaşmakta olduğu öne sürülen 
toplumun ve o toplum bazında 
dış dünyada meydana gelen de-
ğişimlerinin incelenmesi evla 
olacaktır. Batılılaşma aslında 
bir fikir, bir ideoloji ve teknik-
tir. Her teknik, uygulayıcısının 
maharetleriyle istikbale yönelik 
sonuç doğurmaya mahkumdur. 
Toplumumuz tarihsel süreçler 
içerisinde adı geçen batılılaşma 
tekniğini farklı uygulayıcıların 
eylem ve tutumlarından dene-
yimlemiştir. 

Batılılaşmak modernleşmek 
midir? Batılılaşmanın moder-
nleşme olabilmesi için öncel-
likle eş statüde incelenebilir 
kavramlar olması gerekmek-
tedir. En basit haliyle; moder-
nleşme modern olana doğru 
bir yol almakken, batılılaşma 
batıya doğru yol almaktır. Batı 
ile modernizmin eşgüdümde 

ele alınması, batılılaşmanın 
modernleşmek olduğu tezini 
doğrular ancak bu mümkün 
değildir. Nitekim bu “Modern 
olmak, batılı olmaktır.” anla-
yışının önünü açmaktır ki bu 
tek tip bir dünya düzeni kurma 
ve yeniliklerden ziyade batıyı 
kabul etmek demektir. Batı 
bir dönem global eksende en 
modern yapı olmuştur. Ancak 
bu batının sonsuza dek aynı 
kalacağını göstermez. Yine ile-
lebet modern duruş sergileyip 
medeniyet öncüsü olması da 
rasyonel değildir.

Osmanlı İmparatorluğunda 
Batılılaşma Anlayışı ve 
Hareketleri

Osmanlı’da batılılaşma anla-
yışının 18-19. yüzyılda ortaya 
çıktığı bilinmektedir. Osman-
lı’nın 1699 Karlofça, 1718 Pasa-
rofça ve 1774 Küçük Kaynarca 
Antlaşmaları ile büyük toprak 
kayıplarına uğraması devleti 
bir çare arayışının içine sok-
muştur ve dönemin saltanat 
varisleri batılılaşma fikrini bu 
çare için bir araç olarak gör-
müştür. Osmanlı bakımından 

batılılaşmayı mücbir sebep 
haline getiren şey de tam ola-
rak bu olmuştur1. Kanuni dö-
neminde altın çağını yaşayan 
Osmanlı, doğuya seferlerin ve 
ilmi takibin zaman içerisinde 
bırakılmasının bedelini aslın-
da çağdaşlık cübbesini batıya 
devretmekle ödemiştir. Sonra 
bilimsel faaliyetlerin aslında 
yeni dünyanın en etkin silahla-
rı olduğunu fark etmiştir. Tüm 
bunlar Osmanlı’yı çağın gerisi-
ne atıp çağın sahibi olan batıya 
yanaşma ve yaklaşma suretiyle 
batılılaşmaya itmiştir. 

Osmanlı’nın ilk batılılaşma 
adımları önce askeri sonra hu-
kuki, mimari ve siyasi anlamda 
reformlarla atılmıştır. Bu bağ-
lamda III. Selim ve Nizam-ı 
Cedit ilk batılılaşma hareketle-
ridir. İnalcık, III. Selim’i (1789-
1807), Osmanlı-Türk Batılılaş-
ma hareketinin babası ve devlet 
içindeki umumi reformların 
temsilcisi olarak ifade eder2. 
Yine bu dönemde Rusya kar-
şısında alınan ağır yenilgiler 
sonrası imzalanan Yaş Antlaş-
ması sonrasında meşveret mec-
lisi bir araya gelmiş ve özellikle 
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askerlik başta olmak üzere 
sanayi, eğitim ile ilgili yabancı 
kitapların çevrilmesi konu-
sunda görüşlerini bu mecliste 
paylaşmışlardır3. Avrupa’ya 
elçilikler kurdurup batıyı yakın 
takibe almak istemiştir III. Se-
lim. Lale Devri ile batılılaşma, 
iklimsel hale gelip rüzgarını 
toplumun yüksek zümresinde 
hissettirmeye başlamıştır. An-
cak Batılılaşmayı batıllaşma 
olarak gören ve tümüyle redde-
den bazı dini ve askeri güruh-
lar faaliyetlerin dalalete delalet 
olduğunu düşünüp, önünü 
kesmek için var güçleriyle mü-
cadele etmişlerdir. Bu bağlam-
da bahsi geçen bu reformlar, 
değişikliklerin köklü olmaması 
ve iç mücadelelerin de etkisiyle 
topluma mal edilememiştir. 
İstanbul halkı Nizam-ı Cedit 
yanlıları ve karşıtları olarak 
ikiye ayrılmış, 1807’de yenilikçi 
sultana karşı ayaklanma çıkar-
tılmıştır. Özellikle yeniçeriler 
yeni askeri arayışlara tümüyle 
karşı çıkmışlardır. Nitekim 
Patrona Halil isyanı gibi isyan-
lar da yine bu dönem olmuş ve 
Lale Devrini sonlandırmıştır. 
Bilimsel faaliyetlerin de önü 
dini baskılar neticesinde kısıt-
lanmıştır. Zira dönemin ilk batı 
tekniği olan matbaanın ömrü 
17 eseri ortaya koymakla sona 
ermiştir. 

Osmanlı değişim sürecinin 
en etkin faktörlerinden 1839 
Tanzimat Fermanı aslında 
korkulan ve bilinçsizce toplu-
ma entegre edilen batılılaşma 
faaliyetlerinin girizgahı ni-

teliğindeydi. Dönemin siyasi 
atmosferi ve diplomasi fırtına-
ları, Sultan Abdülmecid’i batı 
ve batının isteklerine yönelik 
hareketlerde bulunmak mecbu-
riyetinde bıraktı. Diplomaside 
El-Ariş’ten bu yana devam 
edegelen denge politikası gün 
geçtikçe artık ayakta kalma 
mücadelesine döndü. Nitekim 
el gitmesin diye parmağı, kol 
gitmesin diye eli, gövde gitme-
sin diye kolu feda ederken tüm 
mevcudiyetimizden olduğu-
muz hikâyenin başı işte vaka 
olarak buraya dayanıyordu. Bu 
fermanla istekler istekleri, is-
yanlar isyanları doğurdu. Top-
raklarımızı harp ile değil garb 
ile, garb-i münakaşalar ile kay-
betmeye başlamıştık. Osmanlı 
batılılaşmayı en başından beri 
kurtuluşu getirecek bir araç 
olarak görüyordu. Amaç bo-
yutuna hiç taşınmadığından 
enine boyuna incelemeler 
yapmıyor, yüzeysel yeniliklerle 
diplomaside düşman edin-
meme fikrine uygun hareket 
ediyordu. Fakat bu durum top-

lumun yapı taşlarını kontrolsüz 
bir şekilde yerinden sarsmaya 
çoktan başlamıştı bile.

Cumhuriyet dönemi ve 
Mustafa Kemal Atatürk 
batılılaşmasının kapsamı 
nedir?

Mustafa Kemal, daima çağdaş-
lığı ve yenilikçiliği vurgulamış-
tır. Bu çağdaşlık, çağa ve çağın 
gerekliliklerine ayak uydur-
maktan ziyade çağa söz sahibi 
olma fikri olarak görülmelidir. 
Mustafa Kemal, Türk vatanının 
yegâne olduğunun elbette far-
kındadır. Özü korumak adına 
yıllarca mücadele etmiş ve 
bununla beraber özün ortaya 
konması adına da milli itibara 
beynelmilel platformlar yoluy-
la prestij kazandırma ihtiyacı 
duymuştur. Nitekim Cumhu-
riyetin ilk yıllarında onca mü-
cadelenin içinde düzenlediği 
Türk kongreleri de buna örnek-
tir. Yakın çevresinden arkadaş-
larıyla beraber manevi kızı Afet 
İnan’a dahi bu hususta görevler 
vermiştir. Batıya, batı bilimleri 

Tanzimat Fermanı'nın Mustafa Reşit Paşa tarafından okunuşu
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ile ilgili (Antropoloji, Arkeolo-
ji, Filoloji) tezler sunmuş ve ka-
bul ettirmiştir. Mustafa Kemal, 
“Memleketler muhteliftir, fakat 
medeniyet birdir ve bir milletin 
terakkisi için de bu yegâne me-
deniyete iştirak etmesi lazımdır. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
sükutu, garba karsı elde ettiği 
muzafferiyetlerden çok mağ-
ruru olarak, kendisini Avrupa 
milletlerine bağlayan rabıtaları 
kestiği gün başlamıştır. Bu bir 
hata idi bunu tekrar etmeyece-
ğiz…Türklerin asırlardan beri 
takip ettiği hareket, devamlı bir 
istikameti muhafaza etti. Biz 
daima şarktan garba doğru yü-
rüdük.”4. sözüyle de tam olarak 
bu noktaya atıfta bulunmuştur. 

Yine bizim karşı çıktığımız 
topyekûn batılılaşma fikri-
ne karşın Atatürk keskin bir 
çizgiden belirtmiştir ki, “Biz 
garp medeniyetini bir taklit-
çilik yapalım diye almıyoruz. 
Onda iyi olarak gördüklerimizi 
kendi bünyemize uygun buldu-
ğumuz için, dünya medeniyet 
seviyesi içinde benimsiyoruz.”5. 
Atatürk’ün öncülüğündeki ba-
tılılaşma faaliyetleri ile Osman-
lı’daki batılılaşma faaliyetleri 

birbirinden farklıdır. İlk büyük 
fark şudur ki Osmanlı’da batılı-
laşma; dönemin diplomatik ek-
senini, devletin ayakta kalması 
için batı yönünde icraatlar ile 
süsleme anlayışıdır. Yani araç 
olarak kullanılmış ve geçici 
çözümler üretilmeye çalışılmış-
tır. Cumhuriyette ise durum 
tam tersinedir. Mustafa Kemal, 
yeni kurulan bir devleti, doğru 
kaftanlarla giydirmek adına 
ihtiyaç durumundaki bütün 
envanter ve ekipmanları millet 
özelinde topluma, devlet öze-
linde de organ ve kurumlara ifa 
etmek istemiştir. Cumhuriyet 
ve Atatürk dönemindeki batılı-
laşma bir tür amaçtır6.

Türkiye batılılaşmakta mıdır?

Cumhuriyet kurulduğunda 
toplumsal anlamda medeni-
yetin dünya çapındaki en iyi 
temsilcileri olduğu düşünülen 
batıya yakınlaşmak istenmiştir. 
Ancak bu yakınlaşma öz koru-
ma programı konseptinde ger-
çekleşmiştir. Günümüzde idari 
ve toplumsal açıdan ne tür 
batılılaşma içinde olduğumuzu 
saptamak ise toplumdan yan-
kılanan sesi duymaktan geçer. 
Toplumdan yankılanan sesler 
yabancı dillere ait sesler oldu-
ğundan bir çeviriye ihtiyaç du-
yulabilir(!). Bu mevzuyu kendi 
fikrimle açıklamak istiyorum: 
Batılılaşma-Batıcıllaşma.

Batıcıllaşma nedir? Kelime 
kökeni bakımından incelen-
diğinde batıcılığa meyleder. 
Batıcıllaşma, batıyı tutucu bir 
ifadedir. Her yönüyle benim-
seme anlamına gelir. Bağnazca 

“Mustafa Kemal: 
Memleketler 
muhteliftir, fakat 
medeniyet birdir 
ve bir milletin 
terakkisi için de bu 
yegâne medeniyete 
iştirak etmesi 
lazımdır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 
sükutu, garba 
karsı elde ettiği 
muzafferiyetlerden 
çok mağruru olarak, 
kendisini Avrupa 
milletlerine bağlayan 
rabıtaları kestiği gün 
başlamıştır. Bu bir 
hata idi bunu tekrar 
etmeyeceğiz.”
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kendimizi teslim etmemiz, 
ona tutunmamız demektir. Bu 
özellikle toplum nazarında 
gerçekleşir. Nitekim devlet, 
toplum ve bireyin çağrılarına 
kulak vermek zorundadır. 
Batıcıllaşma, toplumun öz 
değerlerini de inkâra sebep 
olan bir yolun zeminidir. Bir 
noktada aşağılık kompleksinin 
bir ürünüdür. Potansiyel sahibi 
olmayan değil, potansiyelini 
keşfetme çabasına sahip olma-
yan toplumlar bu tür benim-
seme tutumunda bulunurlar. 
İfade edildiği üzere ilmi ve 
fenni değil yaşama biçimlerini 
almak istemektedir toplum. 
Bunun toplum perspektifinden 
incelenmesine baktığında bazı 
sebeplerle karşılaşılacaktır. 
Bunlar; ekonomik özgürlük, 
düşünce özgürlüğü, tekdüze 
yaşamın verdiği melankolik 
ruh halleri gibi sebeplerdir. Bu 
noktada anlaşılması gereken 
şey şudur ki özü koruma prog-
ramının gözle görülür sonuçlar 
vermesi devlet-toplum iş birli-
ğine bağlıdır. Batılı insanların 
sahip olduğu hayat şartlarını 
sağlayan bir sosyo-ekonomik 
yapıyı inşa etmek devletin yü-
kümlülüğüdür. Batılı niteliklere 
sahip olduktan sonra batılı dü-
şünülmeye başlanacaktır. Bu da 
batıcıllaşmanın önüne geçip, 
özellikle pozitif bilimlerde batı-
lılaşma, batı gibi ilerleme fikri-
ni doğuracaktır.  

Türkiye’de batılılaşmaktan çok, 
bahsettiğimiz batıcıllaşma 
vardır. Bu kanının oluşmasın-
daki en büyük sebeplerden biri 

bireylerin direkt olarak batılı 
insan tipini “üst insan” olarak 
tasavvur etmesidir. Esasında 
toplum batılılaşma-modernleş-
me ayrımına da vakıf değildir. 
Bu bahsedilen tasavvurda batı-
nın her yanı ile zaten moderni-
tenin sahibi olduğu fikri hep-
ten benimsenmiştir. İşte tam 
bu noktada topyekûn batılılaş-
ma=batıcıllaşma teorisi ortaya 
çıkmaktadır. Toplum kendisine 
bir tip olarak batıyı; insanını, 
sosyal yapısını, devlet yapısını 
ve her zerresini -topyekûn ola-
rak- dayatmıştır.

Topyekûn batılılaşma, bir 
otoimmün hastalık. Bağışıklık 
sisteminin kendi dokularına 
saldırmasına otoimmün hasta-
lık denir.  Bir bağdaştırma ku-
racak olursak burada bağışıklık 
sistemi toplumu, dokular ise 
toplumu toplum yapan ortak 
değerleri ifade eder. Bu ortak 
değerlerin büyük bir bölümünü 
kültür oluşturur. Bir vücudu 
bütün ve işlevli hale getiren 
bu iç (bağışıklık)-dış (doku) 
uyumsuzluğu mevcudiyetin 
tehdididir. Bu bağlamda bah-
settiğimiz batıcıllık ciddi bir 
hastalıktır. Türkiye’nin varlığı 
için ciddi bir problemdir. Öne-
minin boyutları, boyut kıstası 
olan Türkiye’nin kendisi kadar-
dır. Otoimmün hastalıklar ge-
nelde kronik olmakla beraber 
tedavisi mümkündür. Türkiye, 
Anadolu coğrafyasının hâkimi 
olduğundan jeopolitik olarak 
zaten sonsuza kadar bu müca-
deleyi sürdürecektir. Kronik 
yanı budur. Ancak hastalığın 

tedavisi bağlamında bu toplu-
mun kültüre açtığı savaşı yu-
muşatabiliriz. Bulunduğumuz 
coğrafya kültür etkileşimine 
sonuna kadar açık ancak bu 
etkileşim grafiğinde bizim 
özelimizde bir pozitif-negatif 
değerlendirmesi yapacak olur-
sak bu değerlendirmenin sonu 
kesinlikle yozlaşma verilerini 
ortaya koyacaktır. Toplumu 
kültürle barıştırmak şarttır. 
Bunun için de önce savaşı bir 
kenara bırakıp bu savaşın na-
sıl çıktığına, geçmişe bakmak 
gerekir. Konunun tarihsel 
serüveni ile anlatılmasının 
sebebi budur. Toplumla kültü-
rün barıştığı günleri görmek; 
hastalığımıza çare bulmak için 
vereceğimiz uğraşın büyüklü-
ğünün, topluma ait bir fert ol-
manın önemine vurgu yapmak 
isterim. Kuzey, Güney, Doğu, 
Batı… ne olursa olsun özü ko-
ruyarak olsun. Ülke olarak bu 
amansız meyli neyleyenlerden 
değil, ne eyleyebileceğini bilen-
lerden oluşan nesillere sahip 
olmak dileğiyle… 

Kaynakça
1) Halil İnalcık, İmparatorluktan 
Cumhuriyete”, Kronik Kitap, Kültür 
Bakanlığı Yayıncılık, 4.baskı, İstanbul, 
2019, s.171.  

2) Halil İnalcık, a.g.e., s.179.

3) Halil İnalcık, a.g.e., s. 180

4) Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri III, 
(1917-1937) Ankara, 1961, s.68

5) Afet İnan, Atatürk Hakkında Ha-
tıralar ve Belgeler, Türkiye İs Bankası 
Kültür Yayınları, Ankara, 1984, s.183.

6) Baskın Oran, Atatürk Milliyetçili-
ği, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 
1988, s.211-212. 



Arşiv materyali iyi bir 
yönlendirici, tarihsel 
bir hikâye anlatıcısı ve 

geleceğin ışık teminidir.

Arşivciliği yeniden okumak ve 
değişen ihtiyaçlara uygun alter-
natifler belirlemek mümkün-
dür. Arşivler ve arşiv belgesi, 
güç demektir. Tarih boyu halka 
hikayeler uydurarak bunların 
doğruluğuna inanmaları sağ-
lanabilir. Medya da sözü geçen 
bu olumsuz gidişata çanak 
tutabilir. Tarihsel hikâye anlatı-
mını doğruya çevirmeyi müm-
kün kılan kanıtları sağlamak, 
arşivin kamusal değerinin bir 
parçasıdır. Bu kanıtlar ulusal 
hikâyelerin desteklenmesine 
yardımcı olur. Aslında bir mil-
let ve devlet değerinin oluşma-
sına katkı sağlayan en önemli 
unlardan biri de arşivler ve 
arşiv kaynaklarıdır.

Gelişen teknoloji ile birlikte 
kayıt biçimlerinin fizikselden 
dijitale taşınması, değerlendir-
me, seçim, aktarım, koruma ve 
erişim araçlarının da değişme-
sini sağlamıştır. Bu değişimle 
birlikte arşivin etkileyici olma, 
karar verme mekanizmasına 
sahip olma gücü daha da art-
mıştır. Her bir seçim ve katego-
ri, seçilecek arşiv materyalinin 
neyi temsil edeceği ile ilgili rol 
oynar. Bu arşiv materyali aynı 

zamanda iyi bir yönlendirme 
unsurudur. 

Değişen ve gelişen dijital arşiv 
ihtiyaçlarında yeni yeni katkı-
lar oluşmaktadır: Sayısallaştır-
ma, elektronik belge yönetim 
sistemleri, elektronik imza, 
web 2.0, archive 2.0, archivist 
2.0, arşivsel zeka, dijital zeka, 
enformasyon bilimleri, bulut 
bilişim, mobil kavramlar, se-
mantik web, bilgi güvenliği/
telif hakları, dijital hak yö-
netimi, üstveri, dijital varlık 
yönetimi, açık erişim, online 
erişim, veri tabanı yönetim 

sistemleri.1 Tüm bu gelişen 
ve değişen unsurlar araştırma 
süreçlerini kolaylaştırmıştır. 
Kullanıcıların verilere, daha 
hızlı ve kolay erişmesini sağla-
mıştır. Kullanıcılar zamandan 
ve mekândan bağımsız olarak 
her tür veriye yetki dahilinde 
erişim sağlamıştır. Sınırsız ve 
uzun süreli koruma mümkün 
kılınmıştır. Belgenin dijitaline 
erişim imkânı sunularak, ori-
jinalinde oluşabilecek hasar 
riski önlenmiştir. Yetkiye dayalı 
tarama sisteminde çoklu erişim 
sağlandığı gibi, tasnif ve sınıf-
lama işlemlerinde de kolaylık 
sağlanmıştır. Dokümanların 
sınıflandırılması ve doküman-
lardan anahtar verilerin elde 
edilmesi de kullanımda ko-
laylık sağlamaktadır. Verilerin 
analiz edilerek iş akışlarının 
başlaması ve iş akışlarında 
kararların otomatik alınması 
zamandan tasarruf sağlamak-
tadır. Süreç madenciliği, yani 
süreç verilerinin analiz edilerek 
daha optimum süreçler için 
tavsiyelerin üretilmesi ve oto-
matik kararların alınması yine 
hem yönetici hem de kullanıcı 
bazında faydalar sağlamaktadır. 

Elektronik çağda arşivlerde 
idareciye ihtiyaç olacağına 
dair görüşler bulunmaktadır. 
Arşivciliğin metodolojisinin 

Arşivciliği Yeniden Okumak: 
Dijital Arşiv

“Dijital dönüşümün 
ve yapay zekaya 
geçişin sağlıklı 

olabilmesi için, şeffaf, 
ölçülebilir ve ihtiyaca 

yönelik kolayca 
değiştirilebilen iş 
süreçleri yatar.”

Semin ÖZKAN
ozkansemin@gmail.com
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olacağı ve bu metodolojiye 
göre kurulan sistemde arşivci 
hem elektronik sistemi bilmesi 
gerekmekte hem de arşivlerin 
metotlarını yürütmesi gerek-
mektedir. 2

Süreç otomasyonu ve verimlilik 
konusunda esnek çözümler 
üreten yaratıcı firmalar, yapay 
zekâ konusunda uzman iş or-
takları ile anlaşmaktadır. İş akış 
süreçlerinin yapay zekâ tabanlı 
iş ortakları ile anlaşması sonu-
cu süreç yönetimi, doküman 
yönetimi, iş zekası (BI), RPA ve 
yapay zeka (AI) bileşenleri tek 
platform üzerinde toplanması-
nı sağlamıştır. 3

Arşivciliği yeniden okumak ve 
kültürel yaşamın bir parçası 
haline gelmesini sağlamak için, 
her tür bilgi yapay zekâ tarafın-
dan sentezlenebilir. Bu sentez-
lenen bilgi, gücün hükümetini 
oluşturur. Düzgün ve iyi ellerde 
nesnellik, tarafsızlık ilkesiyle 
işlenen bilgi, milletin katkısı 
uğruna sunulup geliştirebilir. 

Yapay zekâ kullanılarak sunu-
lan ürünler, yaşayan modeller 
yaratabilmek ve bunun arka-
sında güçlü bir şekilde durabil-
meyi gerektirir.

Yeni nesil arşiv hizmetlerine 
dahil olan, grafik ara yüzlü 
tasarım araçları, veriler arası 
entegre olabilen modüller; ra-
porlama ve iş akış süreçlerini 
kolaylıkla yönetmeyi sağlamak-
tadır. Veriler ve işlem sonuç-
larının çıktısını anında alarak 
değerlendirmek ve iyileşme 
çalışmaları yapmayı mümkün 

kılmaktadır. Dijital dönüşü-
mün ve yapay zekaya geçişin 
sağlıklı olabilmesi için, şeffaf, 
ölçülebilir ve ihtiyaca yönelik 
kolayca değiştirilebilen iş sü-
reçleri yatar. Bu iş süreçlerini 
etkin ve sağlıklı yönetebilmek, 
bir milleti geleceğe taşıyan en 
önemli unsurlar haline gele-
cektir. 

Araştırma kuruluşu Gartner’ın 
tahminlerine göre, yapay zekâ 
uygulamaları pazarının, 2022 
yılı sonunda dünyada 62 milyar 
dolara ulaşması beklenmek-
tedir.4 Süreç otomasyonu ile 
birlikte; yapay zekâ konusunda 
yolun başında olan ve uygu-
lamalara başlamak için soru 
işaretleri bulunan kurum ve 
kuruluşların yapay zekâ ile de 
tanışmalarını da sağlamaktadır. 
Yapay zekâ çözümü, süreç veri-
lerini ve belgeleri analiz ederek, 
kurumların daha iyi iş kararları 
almasında aktif rol oynamak-
tadır. Tüm departmanlar ve 
sektörlerdeki iş süreçlerini 
yönetmek, otomatikleştirmek 
ve optimize etmek için endüst-

rinin en eksiksiz süreç platfor-
munu sunmak mümkün hale 
gelmektedir. Yapay zekanın 
sınırsız olanaklarını kullana-
rak, kurumların süreç ile ilgili 
problemlerini ve otomasyon 
ihtiyaçlarını karşılamak daha 
da mümkün kılınmaktadır. 

Tüm bu kategoriler içeriği uy-
gun bir biçimde şekillendirip, 
kullanıcıya kolaylık sağlamanın 
yanında, şimdi ve ileri gelecek-
te hangi hikâyelerin anlatılaca-
ğını da belirler.

Dipnotlar 
1) İnceoğlu, S. (2014). Dijital Çağda 
Arşivci: Sahip Olması Gereken Temel 
Yetkinlikler Ve Roller. Marmara 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul.

2) Karakaş, H. S., Rukancı, F., & Ana-
meriç, H. (2009). Belge Yönetimi ve 
Arşiv Terimleri Sözlüğü. Ankara:TC 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü.

3) https://www.paperwork.com.tr/
low-code

4) https://www.paperwork.com.tr/
bpm/yapay-zeka
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Bilinmesi Gerekenler

Daha önce yalnızlığın 
görsel tasvirlerine 
rastladıysanız, muh-

temelen yalnızlığı birisinin 
(genellikle 65 yaş üstü) ka-
ranlıkta tek başına oturması, 
özlemle uzaklara bakması 
olarak görmüşsünüzdür. Ancak 
bu tür görüntüler yanıltıcıdır: 
Araştırmacılar aslında yalnız-
lığı en çok deneyimlediklerini 
bildirenlerin genç insanlar 
olduğunu ve bu tür yalnızlık 
görüntülerinin ergenlik ve 
genç yetişkinlik dönemindeki 
yalnızlık deneyimiyle uyuşma-
dığını bulmuşlardır. O yıllar 
genellikle insanlarla çevrili ola-
rak geçirilir: okulda, evde veya 
işte. Dünyanın dört bir yanın-
dan 55.000 kişiyle anket yapan 
BBC’nin Yalnızlık Deneyi’ne 
göre, 16-24 yaş arası kişilerin 
yüzde 40’ı sık sık veya çok sık 
yalnızlık hissettiğini söyledi. 
Yalnızlık, sahip olduğumuz 
ve istediklerimiz arasındaki 
tutarsızlığa karşı olumsuz bir 
duygusal tepki olarak tanım-
lanabilir. Bu, bizi anladıklarını 
veya bizimle ortak çıkarları 
paylaştığını düşünmezsek, 

başkalarının yanında kendi-
mizi yalnız hissedebileceğimiz 
anlamına gelir. Yalnızlık ge-
nellikle üzüntü, hüsran, öfke 
ve umutsuzluk gibi duygularla 
karakterize edilen zor bir de-
neyim olmasına rağmen, bizi 
yeniden bağlantı kurmaya ve 
ilişkilerimizi yeniden değerlen-
dirmeye motive edebilir. Yalnız 
olduğumuzda, neyi değiştir-
memiz gerektiğini belirlemek 
için başkalarıyla etkileşimleri-
mizin bize nasıl hissettirdiğine 
daha fazla dikkat edebiliriz. Bu 
mekanizmanın, bizi yalnız ve 
savunmasız olmaktan korumak 
için bir grubun parçası olmaya 
yönelik evrimleşmiş bir ihti-
yaçla bağlantılı olduğu düşü-
nülmektedir.

Şu senaryoyu hayal edin: Lise 
boyunca yakın bir arkadaş 
grubunuz var ve bu arkadaş-
lardan bazılarıyla ilişkiniz 
üniversitede de devam ediyor. 
Başta, bu arkadaşların yanında 
olduğunuz için mutlusunuz. 
Ancak hepiniz yeni hayatlarını-
za alıştıkça, lise arkadaşlarınız, 
ortak ilgi alanınızın olmadığı 
insanlarla yeni arkadaşlıklar 
kurmaya başlıyor. Nereye uy-

gun olduğunuzu merak ediyor 
ve lisede onlarla sahip olduğu-
nuz yakınlığı özlüyor, yalnızlık 
yaşamaya başlıyorsunuz. Yeni 
arkadaş gruplarına uyum sağla-
maya, ortak paydalar bulmaya 
çalışarak bu duygulara karşılık 
verebilirsiniz ya da o eski ar-
kadaşlıkların artık benliğinize 
uymadığı sonucuna varabilir ve 
yenilerini arayabilirsiniz.

Çoğu insan için yalnızlık 
geçicidir ve yeniden bağ kur-
duklarında yok olur. Ancak 
bazıları için yalnızlık kronik-
leşebilir. İnsanların kronik bir 
yalnızlıkta sıkışıp kalmasının 
bir nedeni, bununla ilişkili 
damgalanmadır. Yalnızlığı de-
neyimleyenler genellikle olum-
suz şekillerde nitelendirilir: 
münzevi, karamsar veya garip. 
Bu da insanların yalnızlıkla 
ilişkilendirilmek istemedikleri 
anlamına gelir. Etrafı insanlarla 
çevrili biri, kendini yalnız ola-
rak nitelendirmeyebilir, çün-
kü yalnızlık genellikle sosyal 
izolasyon yani diğer insanlarla 
temas eksikliği olarak tasvir 
edilir. Hissettiği yalnızlığın 
hatalı olduğunu düşünüp des-
tek aramaktan geri durabilir. 

Gençlikteki Yalnızlığın 
Üstesinden Nasıl Gelinir?

Lily Verity, Pamela Qualter
Çeviri: Şeyma Nur GÜLTEKİN

R16

Çe
vir

i



R
17Rengâhenk 2022/4

Ancak araştırmalar, yalnız-
lığın çoğu insanın hayatının 
bir noktasında karşılaşacağı 
normal bir deneyim olduğunu 
gösteriyor. Ancak ergenlik ve 
genç yetişkinliğin yalnızlığa 
yol açabilen belirli özellikleri 
vardır. Gençlerin yalnız hisset-
me nedenleri olarak bahsettiği 
yaygın deneyimlerden bazıları 
şunlardır: 

Arkadaş Arzusu 

Ergenlik ve genç yetişkinlik, ar-
kadaşlıklarımızın bize duygusal 
destek sağlamada daha önemli 
olduğu dönemlerdir. Araştır-
malar, gençlerin arkadaşlıkla-
rından yetişkinlere göre daha 
yüksek beklentileri olduğunu 
gösteriyor; daha geniş arkadaş 
gruplarını, daha fazla samimi-
yet ve arkadaşlığı ve arkadaş-
larla daha sık temas kurmayı 
tercih ediyorlar. Yalnızlığın bizi 
sosyal dünyamızda güvende 
tutma işlevine hizmet ettiğini 
düşündüğümüzde, pek çok 
gencin hissettiği gibi “uyum 
sağlayamıyormuşuz” hissinin 
yalnızlığı doğurduğu anlaşılır.

Kimlik Değişiklikleri

İlişkilerimizi etkileyen gençlik 
döneminin bir parçası, gelişen 
benlik duygumuz yani kim 
olduğumuzu keşfetmemizdir. 
Bu genellikle değerlerde, inanç-
larda ve estetikte değişiklikleri 
ve yeni şeyler denemeyi içerir. 

Arkadaşlarınız aynı süreçten 
geçerken sizinle aynı yolu iz-
lemeyebilirler. Değerlerinizin 
uyuşmadığını öğrenebilir, 
belki de eski arkadaşlarınız 

tarafından kabul görmediğinizi 
hissedebilirsiniz. Bazı durum-
larda uyum sağlamadığınız için 
eleştirilebilirsiniz. Bu, özellikle 
ırk veya etnik köken, cinsiyet 
veya engelliliğe dayalı olarak 
damgalanan veya zihinsel sağ-
lık sorunları yaşayan grupların 
üyeleri için bir sorun olabilir. 
Pek çok insanın ergenlik çağın-
da “cemiyetlerini” bulmuş gibi 
hissetmediğini, ancak zaman 
ve deneyimin bu tür ilişkileri 
geliştirmek için yeni fırsatlar 
getirdiğini hatırlamak önem-
lidir.

Geçişler

Yeni bir okula veya üniversite-
ye taşınmak gibi yaşam olayları 
zorlayıcı olabilir. Tanıdık olma-
yan bir ortamda olmak, uyum 
sağlamak için enerji gerektirir. 
Genellikle destekleyici arka-
daşlardan ve aileden ayrılmayı 
içerir. Yeni ilişkiler kurmadaki 
zorluklar, örneğin üniversitede 
ilk kez uzakta olan öğrencilerin 
sosyal destek eksikliği hisset-
meleri anlamına gelebilir.

Evdeki Zorluklar

Gençler genellikle en çok okul-
da kendilerini yalnız hissettik-
lerini bildirirken, ev rahatlatıcı 
bir alandır. Ancak evde zorluk-
lar olduğunda -aile üyeleriyle 
tartışmalar, destekleyici aile 
üyelerinin ayrılması, ailede ruh 
sağlığı veya madde kötüye kul-
lanımı sorunları gibi- bunlar 
yalnızlık duygularını şiddetlen-
direbilir. Yalnızlık yaşayanlar, 
yalnızlıkları hakkında konuş-
maya çalıştıklarında bazen ebe-

veynleri tarafından dışlanmış 
hissedebilirler.

Düşünme Kalıpları

Yalnızlık, sosyal tehditlere karşı 
aşırı bir ihtiyat durumuyla des-
teklenir. Yalnızlık yaşayanlar, 
sosyal dünyalarının başkaları 
tarafından reddedilmelerine 
yol açabilecek yönlerini arama 
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“Yalnızlık, sahip 
olduğumuz ve 
istediklerimiz 
arasındaki tutarsızlığa 
karşı olumsuz bir 
duygusal tepki olarak 
tanımlanabilir.”

Murathan Tülcü
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eğilimindedirler. Başkalarıyla 
olan etkileşimlerini daha olum-
suz yorumlamaya başlayabilir-
ler. Nasıl hissettikleri ve arzu 
ettikleri bağlantıları bulma 
konusunda görünüşteki başarı-
sızlıkları nedeniyle kendilerini 
suçlarlar. Bu yüzden, başarısız 
olacağına inandıkları için baş-
kalarıyla bağlantı kurmaktan 
çekinirler. Yalnızlık yaşayanlar, 
sosyal beceri eksikliğini de-
ğişken bir davranıştan ziyade 
değişmez bir özellik olarak gö-
rebilirler. Bu nedenle, değişmez 
bir özelliği ima eden “yalnız 
insandan” bahsetmek yerine; 
“yalnızlık yaşayanlara” atıfta 
bulunarak, bunun üstesinden 
gelinebilecek bir deneyim ol-
duğu yinelenmelidir. Yalnızlık 
zorlayıcı olsa da yenilebilir ve 
nihayetinde varlığında kendi-
mizi iyi hissettiğimiz insanlarla 
bağlantı kurmamıza yardımcı 
olabilir.

Ne Yapılabilir

Yalnızlık karmaşık bir dene-
yim olduğundan, mutlaka tek 
bir nedene bağlanamaz ve bu 
nedenle tek bir çözümle hafif-
letilmeyebilir. Bir kişi için işe 
yarayan, bir başkası için en iyi 
şekilde çalışmayabilir. Kendi-
nizi yalnız hissediyorsanız ve 
hiçbir şey yardımcı olmuyor 
gibi görünüyorsa, umudunuzu 
kaybetmeyin – muhtemelen si-
zin için uygun stratejiyi henüz 
bulamamışsınızdır. Deneyebi-
leceğiniz bazı pratik adımlar 
şunlardır:

1. Olumsuz düşünceleri yeni-
den değerlendirin

Olumsuz kendi kendine konuş-
ma bizi bir yalnızlık döngüsüne 
sokabilir: bizi başkalarına ulaş-
maktan caydırır ve kendimizi 
kötü hissetmemize neden olur. 
Öncelikle bir düşünceye sahip 
olmanın onu doğru yapmadığı-
nı kabul edilmelidir. Örneğin, 
arkadaşlarınızla konuştuğu-
nuzda bir şey söylediğinizi 
ancak kimsenin yanıt vermedi-
ğini hayal edin. Eğer kimsenin 
söylediklerinizle ilgilenmediği, 
bu yüzden sadece sessiz kalma-
nız gerektiği düşüncesine sa-
hipseniz, o zaman cevabınız bu 
düşünceyi gerçek olarak kabul 
etmek ve sessiz kalmak olabilir. 
Bunun yerine, bu düşüncenin 
değerini sorgulayabilirsiniz: 
“Kimsenin ilgilenmediğine” 
inanmak size yardımcı oldu 
mu? Sessiz kalmanız gerekti-
ğine inanmak, arkadaşlarınız 
tarafından az ya da çok kabul 

edildiğinizi hissettiriyor mu? 
Neden kimsenin yanıt ver-
mediğinin başka açıklamaları 
var mı? Olumsuz düşünceleri 
mutlak gerçekler olarak kabul 
etmek yerine alternatif bakış 
açıları geliştirebilirsiniz.

2. Yalnız kalmanın faydalarını 
benimseyin

Yürüyüşe çıkmak, kitap oku-
mak veya bir hobi edinmek 
gibi yalnızken yapılabilecek 
pek çok eğlenceli aktivite, bizi 
duygularımızdan uzaklaştı-
rırken kendimizi gerçekleştir-
memizi sağlayabilir. Zihninizi 
yalnızken nasıl hissettiğiniz-
den uzaklaştırarak, olumsuz 
düşünceler üzerinde durup 
bu duyguları yoğunlaştırmak 
yerine, duyguların geçmesi-
ne izin verebilirsiniz. Yalnız 
kalmanın başka faydaları da 
vardır. Özellikle okulda veya 
işte başkalarının yanında çok 
zaman geçirdiğinizde, size 
yeniden şarj olmanız ve haya-
tınızda meydana gelen olayları 
yansıtmanız için alan verebilir. 
Gençler, yalnız kaldıkları za-
manı rahatlamak veya hüsrana 
uğradıklarında sakinleşmek 
için bir fırsat olarak kullandık-
larını bildiriyorlar.

3. Duygularınızı yaratıcı yol-
larla ifade edin

Yalnızlıkla ilgili duygularınız 
hakkında biriyle konuşmak 
konusunda rahat değilseniz, 
nasıl hissettiğiniz hakkında 
yazmak yardımcı olabilir. Bu, 
bir günlük veya düşüncele-
rinizi olduğu gibi yazdığınız 
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“Dünyanın dört 
bir yanından 55.000 
kişiyle anket yapan 
BBC'nin Yalnızlık 
Deneyi'ne göre, 
16-24 yaş arası 
kişilerin yüzde 40'ı 
sık sık veya çok sık 
yalnızlık hissettiğini 
söyledi.”
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bir “beyin boşaltımı” olabilir. 
Yazmak, olumsuz hissettiğiniz 
şeyin ne olduğunu belirlemeni-
ze yardımcı olabilir. Daha fazla 
olumsuz düşünmeye yol açan 
düşünceleri yazmak ve fark 
etmek, düşüncenizi yeniden 
değerlendirmek için size bir 
fırsat sunar. Alternatif olarak, 
nasıl hissettiğinizi tasvir eden 
bir çizim, şiir veya şarkı gibi 
bir sanat eseri yaratmak, duy-
gularınızı anlamlandırmanıza 
yardımcı olabilir. Kendinizi aç-
makta rahat hissetmediğinizde 
veya birine nasıl hissettiğinizi 
açıklayacak kelimeleri bulama-
dığınızda, nasıl hissettiğinizi 
yazarak veya çizerek başlayabi-
lirsiniz. Daha sonra kendinizi 
rahat hissettiğiniz bir noktaya 
gelirseniz, oluşturduğunuz şeyi 
sohbet için bir başlangıç nokta-
sı olarak kullanabilirsiniz.

4. Güvendiğiniz birine 
ulaşın ve yalnızlık hakkında 
konuşun

Yalnızlık hakkında konuşmak 
gözünüzü korkutabilir. Ancak 
iletişime geçtiğinizde, o kişinin 
de benzer bir şey yaşadığını 
görebilirsiniz. Başkalarından 
sorunlarımızla ilgili empatik 
ve kabul edici yanıtlar almak, 
kendimizden şüphe duymamızı 
azaltabilir ve bunun sonucunda 
güvendiğimiz kişiyle olan iliş-
kimizi geliştirebilir. Ebeveyn, 
kardeş veya mahallenizdeki bir 
arkadaş olabilir. Bu sohbetten 
ne elde etmek istediğinizi ana 
hatlarıyla belirtmek işe yara-
yabilir. Örneğin, onların tav-
siyelerini mi yoksa sadece sizi 

dinleyen biri olmasını mı isti-
yorsunuz? Bu şekilde, o kişiden 
gelecek yararsız yanıt olasılı-
ğını azaltırsınız. Konuşmanın 
başka bir yolu da yalnızlıktan 
daha genel olarak bahsetmek 
ve kişiye yalnız hissetme de-
neyimi olup olmadığını veya 
yalnızlık hakkında herhangi bir 
şey bilip bilmediğini sormaktır. 
Yüz yüze görüşmek tek seçenek 
değildir. Metin üzerinden ko-
nuşarak veya onlara bir mektup 
yazarak daha rahat açılabilirsi-
niz. Tanıdığınız biriyle konuş-
mak rahat hissettirmezse, bir 
psikologla görüşebilirsiniz. Ba-
zen, hayatınıza doğrudan dahil 
olmayan ve içindeki insanlarla 
hiçbir bağlantısı olmayan biriy-
le konuşmak daha güvenli his-
settirebilir. Okul danışmanları 
potansiyel bir kaynaktır. 

5. Planları düzenleyin 

Belki de okulunuzdaki insan-
larla takılmak için bir davet 
bekliyorsunuz. Bunun yerine, 
ilk ulaşan kişi olabilir ve bir 
kahve içmeyi veya parkta yü-
rüyüşe çıkmayı teklif edebilir-
siniz. Şöyle düşünebilirsiniz: 
Peki ya hayır derseler? Bu bir 
risktir, ancak potansiyel red-
dedilmekten kaçınarak potan-
siyel bağlantıdan da kaçınmış 
olursunuz. Sosyalleşmenin bir 
başka yolu da kitap tartışmak 
veya futbol oynamak gibi bir 
hobinize odaklanan bir gruba 
katılmaktır. Zevklerinize odak-
lanan bir kulüp, katılan diğer 
kişilerle en az bir ortak ilgi 
alanınız olmasını sağlar; ko-
nuşacak bir şeyiniz ve benzer 

düşünen insanlarla arkadaşlık 
kurma potansiyeliniz olur. 
Topluluğunuza dahil olmak, bir 
aidiyet duygusu yaratabilir. Gö-
nüllülük, başkalarıyla ortak bir 
amaç doğrultusunda çalışarak 
organik olarak dahil olmanın 
ve arkadaşlıklar geliştirmenin 
harika bir yoludur. 

6. Çevrim içi arkadaşlıklar 
kurun

Sizinle aynı şeyleri seven ve 
benzer şekilde düşünen insan-
ların okulunuzda olmadığını 
fark edebilirsiniz. Çevrim içi 
gruplar, ilgi alanlarınızı pay-
laşan kişileri belirlemenize 
yardımcı olabilir. Hayvan hak-
larından en sevdiğiniz gruba 
kadar her şeyi kapsayan Face-
book grupları var. İnsanlarla 
yüz yüze tanışmak istiyorsanız, 
bölgenizdekileri arayın. Yal-
nızca herhangi bir kişisel bilgi 
vermediğinizden emin olun 
ve yüz yüze görüşmeye karar 
verirseniz, bire bir yerine hal-
ka açık bir alanda ve bir grup 
içinde buluşun. Sosyal medya 
genellikle olumsuz olarak 
konuşulur. Ancak doğrudan 
etkileşim için kullanıldığın-
da, ilişki kurmaya yardımcı 
olabilir. Çevrimiçi forumlar, 
benzer deneyimlerden geçmiş 
insanlarla düşüncelerinizi ve 
duygularınızı anonim olarak 
paylaşabileceğiniz yerlerdir.
*Bu yazı https://psyche.co/guides/
how-to-overcome-loneliness-in-ado-
lescence-and-young-adulthood adlı 
web sitesinden çevrilerek düzenlen-
miştir. Çe
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Hepsinden Derin
Beyza BÜYÜKAĞAÇCI

Gurbet kelimesi, ger-
çekten çok garip bir 
kelime bizler için. 

Şimdi baktım sözlükten de 
Arapça garp kökünden geliyor 
deniliyor. Garbın anlamı ise 
uzaklaşmak, vatanından ayrı 
düşmek, yad el diye sıralanıp 
gidiyor. Gerçekten gurbet ne 
demek bizler için? Vatanından 
ayrı düşmek, ellere gitmek mi 
sadece? Ya da vatan denilen 
yerin sınırları hudutları belirli 
mi mesela? Tam neresi gurbet, 
vatanından bir iki adım çıkın-
ca mı yoksa birkaç kilometre 
gidilmeli mi? Gümrük kapısı 
gurbet mi acaba? Soruların 
ardı arkası kesilmez belki ama 
ben size söyleyeyim gurbetin 
neresi olduğunu. Gurbet tam 
da bulunduğunuz yer aslında. 
Gurbet, tasavvufta bu dünya 
olarak adlandırılıyor: İnsanın 
var olması gereken ve bir gün 
döneceği yer olan ahiret vatan 
ise; gurbet de bu dünyadır. 
Peki, bir insan kaç gurbeti sırtı-
na yük edebilir?

Gurbet öyle diğer yükler gibi 
söze kolay gelmiyor. İnsan acı-
sını, nefretini, aşkını bir çırpıda 
söylüyor ancak gurbet öyle 
değil. Gurbeti anlatınca başka 
birçok şeyi de anlatmış oluyor 

insan. Zira gurbet bir üst küme 
misali aşkı, ayrılığı, nefreti ve 
acıyı da barındırıyor içinde. 
İşte gurbet o kutsal sayılan aş-
ktan da yere göğe sığdırılama-
yan ayrılıktan da can alıp can 
verilen nefretten de daha üstte. 
Nihayetinde “ben gurbette deği-
lim gurbet benim içimde”. 

Tüm yerlere düşmüş duyguları 
ezip geçtikten sonra kendi kut-
salımız gurbeti neden kaleme 
aldığımıza gelelim. Geçenlerde 
hikayemde bir fotoğraf paylaş-
tım ve Mahsuni şerif ’in “Mer-
do” şarkısını ekledim. Sonra 
kız kardeşim aradı ve “annem 
hikayene bakıp ağladı gurbetlik 
çekiyor herhalde” dedi. Şarkı-
nın melodisinde “burası gurbet 
merdo, burası gurbet” geçiyor-
muş ancak o ana kadar o tür-
küde öyle bir kısmın olduğunu, 
daha doğrusu o kelimenin nasıl 
bir etki bıraktığını idrak ede-
memiştim. Sonra dönüp din-
lediğim tüm türkülere baktım. 
Nasıl olmuş bilerek mi yapmı-
şım bilinçaltının bir oyunu mu 
bilmiyorum ama içinde tüm 
gurbet geçen, gurbete yazılmış 
ayrılık olan türküler benim 
listemde. Düşündüm ve dedim 
ki madem böyle bir liste var bu 
listeyi bu sefer sevip de kavuşa-

mayanlara değil de kavuşup da 
ayrılanlara sunalım. İyi seyirler 
dilerim. 

Gurbet deyince akla ilk Öz-
demir Erdoğan geliyor: “Kime 
desem derdimi ben bulutlar/Bizi 
dost bildiklerimiz vurdular/Bir 
de gurbet yarası var hepsinden 
derin/ Söyleyin memleketten 
bir haber mi var?/Yoksa yarin 
gözyaşları mı bu yağmurlar?” 
Şimdi burada yazarken bile 
söylemekten alamıyoruz kendi-
mizi. Oturup da şarkı sözü yo-
rumlamak gibi bir gaflete düş-
meyeceğiz ancak sadece şunu 
anlıyoruz ki bizi memlekete gö-
türecek ve memleketten haber 
getirecek tek şey bulutlar…

Rotamız devam ediyor şimdi 
ise karşımızda Erhan Güleryüz; 
“Eğer ölürsem buralarda/Eğer 
benim için ağlayan biri varsa 
baş ucumda/Eğer ölürsem bu-
ralarda/ Vasiyetimdir beni gö-
türsünler doğduğum topraklara/
Beni köyümün yağmurlarında 
yıkasınlar”. Belki de herkesin 
hayatında en az bir kez duydu-
ğu ancak melodisinin tatlılığı 
ve kendi yaşanmamışlıkları 
sebebiyle tam idrak edemediği 
bir şarkıdır. Köyünün yağmur-
larında yıkanmanın ne kadar 
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güzel olabileceğini hayal bile 
edemediği bir şarkı… Şarkının 
devamında şöyle diyor sanatçı: 
“Meğer gurbet dediğin mah-
puslukmuş güneşli avlularda 
yaşanırmış öylesine”. O zaman 
buradan tüm mahkumlara Al-
lah kurtarsın diyelim.  

Yolculuk devam ediyor okuyu-
cu, sen her yazdığımız şarkıda 
biraz dur ve o durağın keyfini 
çıkar yoksa bu sayfalar da bu 
yazı da ağır gelir yüreğine. 
Sıradaki parçamız ise uzaklara 
sevdalılara Bozdoğan’dan gel-
sin: “Söz, düşsek de uzakların 
yoluna of/ Öleceğiz doğdu-
ğumuz toprakta/Memleket, 
sevdana yürek gerek”. Sistemin 
bizi getirdiği yerde ne bu 
türküye ne de bu türkünün 
bizde bırakması gereken şuura 
eremesek de erenler ile aysız 
gecelerde buluşmak dileğiyle 
diyelim. 

Bir diğer durağımız ise bedeni 
gurbette olanların değil, gönlü 
gurbette olanların dinleyeceği 
bir şarkı. Emel Taşçıoğlu’ndan 
“Gurbeti mesken mi tuttun?/
Gittin, beni de unuttun/Yoksa 
başka yâr mı buldun?/Bir selam 
gönder bari/Bayramdan bay-
rama, bayramdan bayrama” 
geliyor. Gurbet kokusu aslında 
en çok bayramda tüter, ılık ılık 
gelir burna. Normalde göze 
batmayan, rahatsız etmeyen 
kaldırım taşları takılır ayağa 
tökezletir bir anda.  

Evet, şimdi de gurbete başka 
duygular eşlik ediyor okuyu-
cu... Fahri Kayahan ile özdeş-

leşen “Çektiğim gönül elinden/
Usandım gurbet elinden/Hiç 
kimse bilmez halimden/Uyan 
Sunam derin uykudan” sözleri 
ile Sunam uyanmaz... Bu tür-
künün hikayesi dahi bizlerde 
derin izler bırakıyor. Yalnız 
gurbeti değil, başka duyguları 
da tadıyoruz. 

Yolculuğumuzun sonuna doğ-
ru gelirken gurbeti yalnızca 
kendimize hasredemeyece-
ğimizi fark ediyoruz. Gurbet 
kelime olarak bu topraklarda 
var olmuş bir duygu elbet ama 
bizim türkü ile anlattığımızı 
Sting “Oh, I’m an alien/I’m a 
legal alien/I’m an Englishman 
in New York” diyerek dile geti-
riyor ve aynı duyguları yaşıyor 
belki de bizimle. İşte duygu 

öyle bir şey ki aramızda kıtalar 
olan Sting’in ben bir yabancı-
yım deyişini en derinden hisse-
diyoruz. 

Nihayetinde bu yolculuğu son-
landırmak gerekiyor okuyucu, 
son şarkı da ana vatana dön-
mek üzere gurbette olanlara 
umut olsun diye umut üzerine 
kurulu olmalı. Pir Sultan Ab-
dal’dan geliyor: “Gurbet elde 
bir hal geldi başıma/Ağlama 
gözlerim, Mevlam kerimdir/
Derman ararken derde düş 
oldum/Ağlama gözlerim Mevla 
kerimdir”. Sevgili okuyucu bu 
güzel yolculukta bizimle birlik-
te geldigin için teşekkür eder, 
gurbet yükünü paylaşmanı 
isteriz. Ve son olarak “Mevla 
Kerimdir”. 
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Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Saatler ve Enstitüleşme

Burhan Kerem ÖZDEMİR

Saatleri Ayarlama Enstitü-
sü, Ahmet Hamdi Tanpı-
nar’ın vefatından bir sene 

önce, 1961 yılında basılan, ede-
biyatın köşe taşı olan onlarca 
eserinin arasında yankı uyan-
dıran kitaplarından biridir. 
İçeriği ve yayımlandığı zaman 
itibariyle dikkat çekici olan 
eser, ironik bir şekilde moder-
nleşmeyi ele alan bir tahlil ro-
manıdır. Türk-İslam kültürün-
de zamanın önemine sıklıkla 
atıf yapılan birinci bölümün 
ardından saatlerin fonksiyo-
nu sadece kurmaca işlerdedir 
çünkü enstitüleşme sürecinde 
sahip olunan değerlerin nasıl 
telef edildiğini göstermek için 
seçilen unsurdur. 

Kitaba dair en belirgin özellik, 
cevabı olmayan bir sürü soruyu 
sordurup cevaplamıyor olma-
sıdır. Muhtemelen cevapları 
Tanpınar tarafından da bilin-
memektedir çünkü başlı başına 
topluma dair analizlerin ve 
yaşanan sürecin çıkmazlarının 
aynası niteliğindedir. Şayet bu 
soruların berrak bir şekilde 
cevabını vermeye de gerek yok-
tur. Güzel bir üslup beraberinde 
dönem halkından kimsenin 
incinmesi istenmeden yazılmış 

toplumsal bir eleştiri gibidir 
fakat adeta bir özeleştiri çehresi 
vardır. Hayri İrdal’a dair içimiz-
de doğacak olan başlıca kaygı 
“aslında söyleyecek olup söyle-
yemedikleri”dir. Her şeye dair 
fikir beyan etmek mümkündür 
fakat bir şeye bile olsun karşı 
taraf alabilmek, bunun uğruna 
hayatı iradelerle idare etmek 
hayli zordur. Bu belge niteliğin-
deki kurguda bütün bunlar iki 
soruda irdelenmektedir: Hayat 
her zaman bir değişim içinde 
olmaya mecbur mudur yoksa 
her şey hürriyetin artık somut 
bir şekilde günlüklerimizde 
olmaya muhtaç olması mıdır? 
Kitabın ana karakteri Hayri İr-
dal mıdır yoksa İrdal kendisine 
verilen bir kamerayla etrafını 
seyredip sentezleri ışığında ka-
rakterleri sahnelemeye mecbur 
bir yönetmen adayı mıdır?

Modernleşmek, her zaman her 
toplum için sancılı bir olgu 
olmuştur. Ancak insanların 
kültürlerinden ayrışarak yeni 
bir yapıya girme sancılarından 
ziyade tam bir tarumar ediliş 
olacaktır. Her savaş dönemi-
nin ardından da insanlar daha 
gerçekçi olmaları gerektiği far-
kındalığını yaşar. Keza realist 

olmak vaadi her şeyin üstünü 
kapatır. Her şeyin hesaplanabi-
lir olarak görüldüğü bir mekân-
da insanlar arasında tutarlılık 
taşıyan yalanlar ve değiştirilmiş 
gerçekliklerden ibaret manipü-
lasyonlar, içlerindeki mutluluk 
isteğini tatmin eden bir rol 
oynar. Peki, mekanlar değişince 
ne olacak? İşte burada da yanı-
mızda olduğunu hatırlayabil-
diklerimize ne diyeceğimizin 
sorusu vücut bulur ve yeni 
benliği hediye edecek yeni in-
sanlar için bir boşluk sunarız. 
Yazılacak çok sayfası olan fakat 
yazılmış hiçbir şeyin kalıcı ola-
mayacağı kadar paraya, şöhrete, 
itibara veya şehvete düşkün 
varlıklar oluruz, aynı İrdal gibi.

İrdal’ın Gölgesinde Hürriyet 
Arayan Modernler

“Her devrin ve yaşayışın ken-
dine göre bir insan tasarrufu 
vardır.”

Kitabın içinde Hayri İrdal’ın 
öze dönmeye meylettiği bir 
bölümde geçen bu cümlede 
tüm kitabın özeti bir nevi yer 
bulmaktadır. Ancak İrdal’ın 
yaşayışının tasarrufunda bu 
dönemi incelemek büyük kay-
gıların, gülüşlerin, üzüntülerin 
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ve umutların beslenmesiyle 
okuyucuyu sürüklemektedir. 
Ciddi anlamda bir sürükleniş 
olduğu aşikardır ve bu sürük-
lenmeden nasibini almış olan 
her kim varsa uzaklaşmaktadır, 
bunlardan başlıcası ise Hayri 
İrdal’ın öz oğludur.

Hayri İrdal Osmanlı Devle-
ti’nin son döneminde, takriben 
19. yüzyılın sonlarına yetişmiş 
birisidir. 1893’te İstanbul’da 
doğmuş ve Türkiye Cumhuri-
yeti›nin ilk otuz yılına şahit-
lik etmiştir. Ayrıca babası ve 
büyükleri sebebiyle de önceki 
dönemlere uzanan bir bilgi 
dağarcığı vardır. Dedelerinden 
aldıkları bir cami sorumlu-
luğuyla boğuşan babasının 
sorumlulukları altında ezilişi 
sırasında fakirliğin verdiği 
eziklikle modernleşme safha-
larında savrulan bir adamdır. 
Fakirliğe dair tecrübelerinin 
batırdığı komplekslerden sıy-
rılarak geri dönüp bakabildi-
ğinde hür olduğunu belirten 
bu adamın tutarsızlıklar dizini 
halinde giden hayat öyküsünde 
ne kadar önemli oldukları hep 
meçhul olan karakterlere dair 
bilgiler sıralanarak bir biyog-
rafi oluşturulmaktadır. Sözde 
Halit Ayarcı’ya dair ufuk açıcı 
bilgilere ulaşacağımız fakat 
Hayri İrdal’ın öyküsündeki her 
şeyi öğrendiğimiz, İrdal’a göre 
tarihi bir belgedir burada bah-
sedilecek olanlar.

Hayatındaki unsurlara dair 
inancımızı birçok kez sarsacak 
olan Hayri İrdal’a göre, saatler 
onun hayatının şekillenme-

sinde çok esaslı unsurlardır. 
Doğumuna ilişkin olarak, da-
yısının kendisine hediye ettiği 
saat sonrasında doğduğunu 
beyan eder ve Halit Ayarcı 
sayesinde değişen hayatı için 
ikinci hayatım demektedir. 
Okula gitmeyi sevmediği için 
boş zamanlarında gitmek üzere 
seçtiği Nuri Efendi’nin muvak-
kithanesi onun mekânı haline 
gelir. Orada saatlere dair çok 
şey öğrendiğini söylese de as-
lında Nuri Efendi’nin saatlere 
aşkı hasebiyle işittiği teşhisler 
ve felsefi söylemler zihnindeki 
boşlukları kapatır. Zaten Nuri 
Efendi de onun yaptığı işleri 
beğenmemekte ve tüm mahalle 
gibi onun ne yapacağına dair 
endişelerini yüzüne söyle-
mektedir. Bu çevrede tanıştığı 
çeşitli insanlar olur ve onların 
peşine takılıp başını birçok 
kez belaya sokar. Hatta onların 
ölümleri sonrasında dahi başı-
na bela olmalarından bir türlü 
kurtulamaz. Bunun asıl sebebi 
modernleşen hayatın içerisinde 
herkesin kendisine özgün ki 
çoğunlukla düzmece bir hayatı, 
başarıları vardır. İnsanlar adeta 
sözlerinin kifayeti nazarında 
satın alınmaktadır. Sözlerin in-
sanların dedikodularına verdiği 
lezzet, sürdürülebilirliği gibi 
unsurlar oldukça etkilidir. Keza 
nitelikliymiş gibi karşımıza 
çıkan karakterlerin neredeyse 
hepsi için geçerli olacak yargı 
şudur; yaşadıkları hayatı dar 
ufuklarında anlamlandırma 
uğraşındadırlar.

Hayri İrdal aynı zamanda 
şanslı da bir insandır fakat hep 

şikayetleri ve arayışları vardır. 
Bu arayışları ve şikayetleri de 
çoğunlukla hatalarının sebebi 
olur. Beş yıl boyunca savaşlara 
gider ve hayatta kalarak evine 
döner. Her şey aynıdır fakat 
babası ölmüş dahası tanıdık 
kişiler azalmıştır. Bu süreç ara-
yışın açıkça görüldüğü bir dö-
nemdir. Eğlencelere ve hiçbir 
yeteneği olmasa da tiyatrolara 
gider, görevler alır. Buralarda 
şehvetli ve eğlence düşkünü 
olan bu adamın hayatının bir 
düzene girmesi noktasında 
yardımcı olan Abdüsselam Bey 
vasıtasıyla Posta Telgraf Mek-
tebi’ne girer ve Abdüsselam 
Bey’in yetiştirmesi olan Emi-
ne’yle evlenir. Tünel İdaresi’nde 
işe başlar. Emine, Hayri İrdal’ın 
açık bir şansıdır. Aşırılığa 
kaçmayan, düzgün bir terbiye 
almış olan bu kadın İrdal için 
de büyük bir önem taşımaya 
başlar. Bu süreçte yaşanan so-
runların bir şekilde üstesinden 
geliyor olsalar da İrdal ölen 
Abdüsselam Bey’in vasiyeti se-
bebiyle sıkıntılar yaşar. Her şey 
çözülmüş, vasiyetten vazgeç-
mişler ve Emine’yle düzenlerini 
kurmuşlarken “Şerbetçibaşı 
Elması” diye işittiği bir elmas-
tan bahsederek Abdüsselam 
Bey’in varlığına dair yalanlar 
söyler. Daha sonra bu sebeple 
akıl hastası olarak görülür ve 
ilk psikanaliz hastası olacağı 
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Doktor Ramiz’in eline düşer. 
Ramiz’e göre rahatsızlığı baba 
psikozudur ve bunun aşılması 
noktasında babasını rüyasında 
normal bir şekilde görmesi için 
öncelikle telkinde daha sonra 
ısrarda bulunur. Bu süreçte 
rüyasında ne gördüyse önem 
arz eder ve İrdal gerçekten sı-
kıntılı bir ruh haline girer. Bu 
sırada Emine en büyük destek-
çisidir fakat buradan çıkmasına 
ihtiyacı vardır. Çıkacağı gün 
gördüğü bir rüya sebebiyle de 
Emine’nin öleceği kuruntu-
suyla yaşamaya başlar. Emine 
gerçekten hastalanır ve ölür. 
Bakması gereken bir kızı ve bir 
oğlu vardır. Onlara bakmak, 
para kazanmak bu süreçte 
İrdal’ın genel ihtiyacıdır fakat 
yine bir şeyler bulur ve alması 
gereken sorumluluğu değil 
başka işleri tercih eder.

Doktor Ramiz vasıtasıyla git-
meye başladığı Şehzadebaşı’n-
daki kahve ve İspritizma Cemi-
yeti bu boşluğu doldurma aracı 
olmuştur. Doktor Ramiz saye-
sinde psikolojik çalışmalarda 
bulduğu yerler Pakize adındaki 
genç bir kadınla evlenmesiyle 
sonuçlanır. Bu süreçler aynı 
döngüler içerisinde giderken 
Emine’nin adeta kökleri, özü 
gibi bir rolü olduğu açıkça 
görülür. Pakize ve kardeşi dizi-
lere, filmlere ve popüler kültüre 
uygun bir hayat sürmeyi ister-
ler ve onların bu körkütük tut-
kuları Emine’nin emaneti Zeh-
ra’nın çok istemese de yapacağı 
bir evliliğin de sebebi olur. Bu 
hayat koşulları içerisinde Hayri 
İrdal’ın sözleri Hobbes’in “İn-

san insanın kurdudur.” sözünü 
andırarak devam eder.

“İnsan insanın cehennemidir.”

Kızını evlendirmek istemediği 
Topal İsmail’e dair süren sor-
guların arasında tanıştığı Halit 
Ayarcı beraberinde bu cehen-
nemlerden birisi olmaya başlar 
İrdal. İnsanlara tutumundan 
ve bakışından rahatsız olduğu 
bu adamın etkisi altına girerek 
karşısındaki insanları manipüle 
eden biri haline gelir. Daha 
acısı bunun ne kadar doğru bir 
şey olduğuna inanmasıyla be-
raber insanlara fayda sağladık-
larını düşündüğü enstitülerini 
kurarlar. Kitaba sonradan dahil 
edilmiş gibi duran fakat temel 
olan bu enstitü tutarsızlıkların 
son noktasıdır. Şayet ne bunun 
gerçekleşmesine ne de bunun 
gerçekleştirilmesi ardından hak 
ettiği övgülere hasret kalmaya 
layık bir enstitüdür Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü. Adeta akıl 
almaz işlerin nasıl akla uygun-
muş gibi algılandığının tasvi-
ridir. Hayri İrdal’ın yoksulluk 
zamanlarında anlatabilecek tek 
şeyi olan saat merakı ve edin-
diği hitap birikimi hayatının 
hikayesi olarak Halit Ayarcı’nın 
karşısına çıkar ve bu tutku 
kullanılarak bir daire tutularak 
enstitü hizmete başlar. Ulusla-
rarası etkiye sahip fakat gere-
ken saygı duyulmadığı ya da 
görev alanların gerektiği kadar 
özen göstermemesi sebeple-
ri ortaya atılarak İrdal’a yine 
sorumluluk kalmadan enstitü 
lağvedilir. Halit Ayarcı’nın öne-
mi de aşikardır aslında. Hayri 
İrdal bu süreçte edinilen zen-

ginliğin beraberinde hayatını 
sürdürebilir. Romanda sıklıkla 
kullanılan haysiyetli olma, hür 
olma gibi şerefli ne varsa hep-
sinden sıyrılabilmeyi başarmış 
olmaları sebebiyle Halit Ayarcı 
zihinde kalan büyük insan olur. 
Burada da Freudyen bakışa 
atıf yapılmıştır. Şayet Freudyen 
yaklaşımda da insanların en 
büyük öfkeleri ve travmala-
rı onların diğer gelişmelere 
karşı algılarını kapatır.1 Soyut 
dünyada yaşanan kayıpların 
umutsuzluk halidir Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü ve ona du-
yulan derin hisler. Ancak Hayri 
İrdal özelinde bu kayıpların bir 
karşılığı olmuştur.

Dipnot
1) Ancak tüm bunlara rağmen yasın 
acı vericiliği yadsınamaz bir gerçektir. 
Freud (1917) makalesinde bu acı veri-
ciliği, insanın libidinal konumundan 
hiçbir zaman gönüllü olarak feragat 
etmek istememesi, buna direnmesi 
(libidinal economy) ile ilişkilendir-
mektedir. Bir diğer ifadeyle, bugün 
kullanılan uzamış yas ya da travmatik 
kaybın sonrasında uzun süreli olarak 
devam eden yas hali bu ilişkilenmenin 
sürdürülmesi ile ilgili görünmektedir. 
Bu durum, melankolik bir haldeki öz-
nenin yaşanan kaybı egoya yöneltmesi 
ve bu kaybı benlikten bir kaybediş 
olarak tanımlanması ile ilgilidir. Buna 
göre Freud (1917) melankolinin ayı-
rıcı özelliklerini şu şekilde tanımlar: 
“derin acılı bir yeis hali, dış dünyaya 
ilginin kesilmesi, sevme kapasitesinin 
kaybı, aktivitelerin inhibisyonu ve 
kendini kınamaya, yermeye varan ve 
sanrısal cezalandırılma beklentisinde 
sonuçlanacak şekilde, kendine saygıda 
azalma hali” (Akt., Uslu ve Berksun, 
1993, s. 1).
Özkan, Aylin ve Sinem Baltacı, Freud 
ve Lacan’ın Psikanalitik Kuramların-
da Yastan Ayrışan Melankolik Özne, 
Psikoloji Çalışmaları, Cilt/Volume: 40, 
Sayı/Issue: 2, 2020
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Minik kız gözlerini kocaman açıp “peki sevdiklerimiz? Her şey 

var ama sevdiklerimiz nerde? Annesiz cennet mi olur hiç?” 

Bu kadar minik bir beden, böylesine büyük bir 
akıl, diye şaşırdı anne. Ne kadar da haklıydı. 
Annesiz cennet mi olurdu? Annenin yanı cennet 
değil miydi zaten? 
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Cennetten Bir Köşe: 
ANNE
Yazı ve Fotoğraf: Meryem Nur AYGÜN

Cennet nasıl bir yer, diye sordu 
küçük kız annesine. Cennet, dedi 
annesi. Uzunca bir düşündü. Cennet 
yemyeşil ormanların, durmaksızın akan 
nehirlerin, hiç bitmeyen yemişlerin 
olduğu yer, diye cevap verdi sonra.



Türkiye’ye Dair ya da Türk’e 
Dair Edebiyat

“Evet ilginç bir şey. Türkçe ede-
biyat ifadesinden yana olanlar 
Rusça edebiyat, Çince edebiyat, 
İngilizce edebiyat demiyorlar. 
Buna karşılık Türkçe edebiyat 
diyorlar, diyebiliyorlar. Bu du-
rumu açıklamak çok zor. 

Bu insanların bilinçaltında 
Türkiye’nin çok kültürlülüğüne 
vurgu yapmak var ise bu bel-
ki anlayışla karşılanabilir. Bu 
durumda da insanın aklına şu 
geliyor. Bu kişiler Rusya’nın, 
Çin’in, İngiltere’nin çok kültür-
lülüğüne vurgu yapmak için 
neden o ulusların edebiyatını 

da dillerinin adıyla anmıyorlar. 
Türkçe edebiyat diyenlerin çok 
kültürlülüğe vurgu yaptıklarını 
da düşünmüyorum. Bu olsa 
olsa Türk kelimesine karşı du-
yulan düşmanlıktır. Halbuki 
Türkçe edebiyat dediklerinde 
de önce Türk dediklerinin 
farkındalar. Türkiye edebiyatı 
diyenlerin ise makul karşılana-
bilecek gerekçeleri olduğunu 
düşünmüyorum. 

Türkiye edebiyatı demek; va-
tan edebiyatı, çocuk edebiyatı, 
asker edebiyatı gibi bir şey 
oluyor. Türkiye’ye dair edebi-
yat gibi. Bu kullanım yanlıştır. 
Kullananlar da bunun farkında, 
emin olun. Şimdi benim bu 

cümlemden sonra Türk ede-
biyatı da Türk’e dair edebiyat 
değil mi diyebilirler. Belki ilk 
tahlilde haklı da görünebilirler 
ama dil kullanımı biraz alış-
kanlık meselesidir. Yüz yıldan 
fazladır edebiyatı-ı Osmanî 
yerine bu topraklarda yapılan 
edebiyata Türk edebiyatı den-
mektedir. Fakültelerimizde 
ulusların dil ve edebiyatına dair 
bölümlerin adları Arap dili ve 
edebiyatı, İspanyol dili ve ede-
biyatı, Alman dili ve edebiyatı 
vs. Demek ki toptan bu bölüm 
isimlerini de değiştirmek la-
zım.  Ne değişti ki şimdi farklı 
bir kullanıma ihtiyaç duyuyor-
lar. 
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Türk Edebiyatı mı, 
Türkçe Edebiyat mı?

Röportaj: Tuğçe KABAKCI, Yusuf Bilal AKKAYA

Türkçe edebiyat ya da Türkiye edebiyatı şeklindeki bazı söylemler, son zamanlarda iyiden 
iyiye artmaya başladı. Bu mevzunun doğruluğunu, yanlışlığını veya bir doğru yanlış mese-
lesi olup olmadığını bilmiyoruz ancak ortada bir tutarsızlık olduğu aşikâr. Zira bazı yayı-
nevleri, Türk edebiyatı dememelerine rağmen diğer milletlerin edebiyatlarını sahip olduğu 
milletin adıyla zikretmekteler. Yani Türkiyeli okurlar, Türk yazarını okuyamıyor ama İtalyan 
veya Fransız bir romancıyı okuyabiliyorlar! 

Biz de hocalarımızın bu söylemler hakkındaki düşüncelerini merak ettik ve bu maksatla 
hazırladığımız şu soruyu hocalarımıza yönelttik:

Bazı kimselerce/kesimlerce Türk edebiyatı yerine Türkçe edebiyat ya da Türkiye ede-
biyatı demek trend oldu! Birçok yayınevinin de bu adlandırma konusunda ayrıştığını 
görüyoruz. Türkçe edebiyat ya da Türkiye edebiyatı denerek sizce ne yapılmak isteniyor 
olabilir? Söylemdeki bu farklılık manada ne gibi farklılıklar ortaya çıkarır?
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Tekrar söylemek gerekirse ister 
Türkçe edebiyat isterse Türkiye 
edebiyatı kullanımını tercih 
etsinler bence onların haklı bir 
gerekçeleri yok.” 

Doç. Dr. Necmettin ÖZMEN 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı


Yaman Çelişki 

“Tarih boyunca Türk olmayan-
ların, Türkçeyi kullanıp onun 
taşıdığı kimliği inkâr etmek 
için kimliksiz yaklaşımları 
olmuştur. Türk edebiyatına 
“Türkçe edebiyat” isimlen-
dirmesi böyle bir anlayışın 
tezahürüdür. “Türkçe edebiyat” 
ifadesinde dile sadece bir araç 
rolü biçilmiş ve Türk kimliğin-
den soyutlandırılmıştır. Oysa 
her dilde o dili konuşan mille-
tin kimliği, şahsiyeti, inancı ve 
kültürü vardır. Dil bünyesinde 
ait olduğu milletin hayata 
bakışını ve hayatı kavrayışını 
yansıtır. 

Kaan Eminoğlu’nun tespitleri-
ne göre son zamanlarda İleti-
şim, Sel, Ayrıntı, Metis, Notos, 
İthaki, Can, Everest gibi bazı 
yayınevlerinin Türkçe edebiyat, 
Türkiyeli okur vb. ifadeleri kul-
lanmayı sıklaştırdıkları görül-
mektedir. Oysa aynı yayınevleri 
Fransızca edebiyat, Almanca 
edebiyat, İspanyolca edebiyat 
ifadelerini kullanmazlar, hatta 
kullanamazlar. Lakin Türkçeyi 
bunlardan ayırmak suretiyle 
“Türkçe edebiyat” ifadesini 
ısrarla kullanırlar. Üstelik bu 

yayınevleri Türkiye’de, Türk 
okuyucusuna hitap etmektedir. 
Bu ne yaman çelişki.

Türkçe edebiyat, Türkçe ile 
yazılmış edebiyat demektir. 
Vurgu yalnızca diledir. Türk 
edebiyatı ise Türkçe yazılmış 
fakat Türk gibi düşünen, yaşa-
yan, inananların oluşturduğu 
edebiyat demektir. Türkün 
edebiyatı demektir. Zira dil onu 
konuşan milletin kimliğidir, 
bayrağıdır, temsilcisidir. Dil ile 
milleti birbirinden ayırt etmek 
mümkün değildir. Dil temelini 
teşkil ettiği milletle birlikte var 
olan bir hakikattir. 

Türkçe edebî eser veren yazar 
Türkçeyi ve o dilin sahibi mil-
leti bütün değerleriyle biliyor 
demektir. Edebî eseri hangi 
dille veriyorsanız o dilin kül-
türünü ve değerini biliyor ve 
yaşıyorsunuz demektir. Bir 
insan mensubu olmadığı bir 
milletin dilinde edebî eser dı-
şında eser yazabilir ve o millete 
mensup olmadığını iddia ede-
bilir. Ancak edebî eser yazmaz. 
Siyasetçiler zaman zaman farklı 
bir dilde mesela günümüzde 
İngilizce makale veya kitap 
yazmak suretiyle farklı kesim-
lere ulaşmaya çalışırlar. Ancak 
o dillerde edebî eser yazmazlar, 
kendi ana dillerinde ve içinde 
bulundukları kültür dairesini 
temsil eden dil ile edebî eser 
yazarlar. Bu çerçevede Türkçe 
bir edebî eser vermiş ancak 
Türk olmayan birisinin eseri 
de Türk edebiyatının mahsulü 
sayılır. Çünkü dilin barındır-
dığı inancı, kültürü, felsefeyi 

bilmeyen birinin o dilde edebî 
eser oluşturması mümkün de-
ğildir. Zira edebî eserler dilin 
her türlü imkanını zorlayan bir 
yapıya sahiptir. Dilin zirvesidir. 
Şaheserler edebî dil ile oluştu-
rulur. Bir eseri şaheser yapan 
unsur yalnızca sahip olduğu 
önemli bilgi veya taşıdığı tarihî 
değer değildir, aynı zamanda 
edebî değerdir. Tıpkı Kur’an 
gibi. O, Allah’ın kelamı olması-
nın yanında edebî ve muciz bir 
kelamdır. 

Velhasıl Türk edebiyatındaki, 
inancıyla, kültürüyle her türlü 
değerleriyle Türk kimliğini 
kaldırma niyetinde olanlar 
“Türkçe edebiyat”a sarılmış gö-
rünüyorlar. Türk kimliğinden 
rahatsız olanlara tavsiyemiz 
sevdikleri kimliklerin dilleriy-
le edebî eserlerini yazsınlar. 
Hem güçlü Türk dilini kullanıp 
hem onun kimliğinden uzak 
duramazlar. Bu dilin tabiatına 
aykırıdır.


Osmanlı edebiyatı!

Burada temas edilmesi gereken 
diğer bir problem de “Selçuklu 
edebiyatı”, “Osmanlı edebiyatı” 
tanımlamalarıdır. Hatta buna 
“Osmanlı dili”, “Osmanlıca” 
kullanımlarını da dahil edebi- Rö
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liriz. Edebiyatlar milletlere has 
olarak isimlendirilir. Türk ede-
biyatı, Fransız edebiyatı, Arap 
edebiyatı gibi. Osmanlı dönemi 
edebiyatı için “Osmanlı döne-
mi Türk edebiyatı” şeklinde 
isimlendirme yapılır. “Emevî 
dönemi Arap edebiyatı” gibi. 
Emevî edebiyatı, Abbasî edebi-
yatı isimlendirmesi yapılmaz. 
Bu bakımdan Cumhuriyet’le 
daha önceki Türk devletlerinin 
ilişkisini koparmak gayesiyle 
yapılan bu tür isimlendirmeler 
de yanlıştır. Osmanlı edebiyatı, 
Osmanlı dili, Osmanlıca gibi 
isimlendirmeleri tercih etmek 
kanaatimizce ya gafletten ya 
hıyanettendir. Doğrusu Os-
manlı dönemi Türk edebiyatı, 
Osmanlı Türkçesidir. Tarih 
sahnesine gelip edebî eserler 
vermeye başlamasından beri 
oluşan, gelişen ve devam eden 
Türk edebiyatının ve dilinin 
çeşitli dönemleri vardır ve 
bunlar isimlendirilirken daima 
“Türk” kelimesini kullanmak, 
bu konuda da gaflete düşme-
mek gerekir.”

Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
Fatih Sultan Mehmet Vakıf 

Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölüm Başkanı


Coğrafyanın Ötesinde

“Yıllardır kullanılagelen “Türk 
edebiyatı” kavramı neyi ifade 
eder; onun üstünde düşünmek-
te fayda vardır. Bunu düşünür-
ken de birkaç hususu açmak 
gerekir. Bilindiği gibi Türkler 
Orta Asya’dan Batıya yurt 

kurdukları topraklarda içinde 
bulundukları kültür ve mede-
niyet havzasında sözlü ve yazılı 
bir edebiyat oluşturmuşlardır. 
Mustafa İsen Hoca’nın bir ya-
zısına göre siyaset ve kültür 
tarihimize baktığımızda 9. asra 
kadar Ötüken, Hoço ve Turfan 
şehirleri; 10-11. asırlarda Kaş-
gar ve Balasagun şehirleri, 13. 
yüzyılda Harezm Bölgesi, 15. 
yy’da Herat, Semerkant ve Bu-
hara Türk kültür coğrafyasının 
merkezi konumundaki şehirler 
olmuştur. 15. yy’dan 21. yüzyıla 
kadar geçen süreçte ise Bağ-
dat, Diyarbakır, Gence, Tebriz, 
Konya, Amasya, Bursa, Edirne 
ve İstanbul Batı Türklerinin 
kültür merkezleri olmuştur. 
Bugün, “Türk Dünyası” diye 
adlandırdığımız dünya; Ötü-
ken’den İstanbul’a Türklerin 
yaşadığı, hala da yaşamlarını 
sürdürdükleri coğrafyayı içine 
alırken, tarihi süreçte Osmanlı 
toprakları içinde kalan Mısır, 
Şam, Doğu Akdeniz kıyıları, 
Kırım, Kıbrıs ve Balkanlar ol-
mak üzere Avrupa ortalarına 
kadar uzayan coğrafyanın adı-
dır. Bugüne geldiğimizde Orta 
Asya’daki Türk Cumhuriyetleri 
hariç Türkiye dışındaki Türk-
ler dediğimizde; Afganistan, 
Kıbrıs, Suriye, Irak, İran, Yuna-
nistan, Almanya gibi Türklerin 
kendilerine ait bir devlet çatısı 
altında olmadığı ama nüfusla-
rının yoğun olarak bulunduğu 
bölgelerdeki Türkler aklımıza 
gelmektedir. 

Bütün bu veriler dikkate alın-
dığında “Türkiye Edebiyatı” 

ifadesinin “Türk edebiyatını” 
coğrafi sınırlamaya maruz 
bıraktığı ve Türkiye’deki edebi 
faaliyetler dışındaki bütün 
Türk dünyası edebiyatını çer-
çeveye dahil etmediği yahut 
görmezden geldiği; “Türkçe 
edebiyat” ifadesinin de Türkiye 
dışındaki Türklerin yaşadık-
ları ülkelerin dillerinde ortaya 
koydukları dil ve edebiyat 
ürünlerini dışarıda bıraktığı 
görülmektedir.

Sonuç olarak; “Türk edebiyatı” 
kavramının bütün bu ayrıştır-
maları bertaraf eden, “Türkle-
rin, hangi coğrafyada yaşıyor 
olurlarsa olsunlar, kendi dil-
lerinde yahut farklı dillerde 
ortaya koydukları” edebi ürün-
leri şamil bir ifade olduğunun 
altını çizmek lazımdır.”

Doç. Dr. Ümran AY SAY
Marmara Üniversitesi İnsan ve Top-
lum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi


Kimlik Meselesi1

“Bir edebi metne soracağımız 
üç soru şöyledir: 1-Ne anlatılı-
yor? 2-Nasıl anlatılıyor? 3-Niçin 
anlatılıyor? Birinci sorunun 
cevabı “konu”dur; yani me-
tinde ele alınan meseledir. Bu 
sorunun cevabı için “malzeme” 
de diyebiliriz. İkinci sorunun 
cevabı ise çok önemli ve bir o 
kadar da özeldir. Çünkü anla-
tılan şeyin “nasıl anlatıldığı” 
son derece önemli bir husustur. 
Burada altı çizilmesi gereken 
kelime “nasıl” sorusudur. Çün-
kü bu sorunun cevabı “milli, 
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yerel” boyutuyla edebi metnin 
adeta “kimlik kartı”nı oluştu-
rur. Sorunun cevabı için “es-
tetik” (bakış açısı) desek daha 
isabetli olur.  Üçüncü soru ise 
metin yazarının “inanç-ideoloji 
/ fikri” yönünü açığa çıkaracak 
bir meseledir. Sanatçı buradaki 
sorulardan ikinci ve üçüncüsü-
nü birleştirerek kendine temel 
bir “bakış açısı” belirler. O ba-
kış açısı da sanatçının, dolayı-
sıyla ürettiği sanatın “kimliği” 
olur.

Edebiyat “ne” sorusu bağla-
mında evrensel, “nasıl” sorusu 
bağlamında ise yereldir/mil-
lidir. Mesela her sanatçı aşk 
konusunu işler, bu manada 
evrensel bir meseledir. Aşk ko-
nusunun “nasıl” ele alındığı ise 
o metne bir kimlik kazandırır. 
Hikayenin anlatıcısı, hikayesi-
ni “nasıl” anlatıyor? Türk gibi 
mi anlatıyor, Alman gibi mi 
anlatıyor?

Kimlik belirleme ya da kimlik 
oluşturma hususuna Türk ede-
biyatı açısından bakıldığında 
karşımıza iki kavram çıkıyor. 
Biri “Türk edebiyatı”, diğeri 
“Türkiye edebiyatı”. Öncelikle 
belirtmeliyim ki ister şiir ister 
nesir olsun metnin anlatıcısı 
nasıl bir sese sahiptir? Yani kim 
gibi anlatmaktadır? Şayet “Türk 
gibi” ve “Türk kültüründe ko-
nuşma ve anlatma kodlarına 
uygun” hareket ediyorsa, yaptı-
ğı edebiyat “Türk edebiyatı”dır. 
Şayet bu kodlara riayet etmi-
yorsa, onun yaptığı da “Türkiye 
Edebiyatı” sayılır. Yani Türk 

edebiyatı kavramı yerel kodlara 
sahip bir edebiyattır. Türki-
ye Edebiyatı ise kozmopolit 
kodlarla doludur. Yerel kod, 
malzemeden çok estetiğin milli 
ve yerel olması anlamına da 
gelir. Özellikle estetiğin milli 
ve yerel olması daha önemlidir. 
Çünkü anlatılan hikâye (malze-
me, konu) yabancı da olsa, onu 
yerel ve milli bir bakış açısıyla 
anlatmak o hikâyeyi milli hale 
getirebilir. Burada malzemeyi 
işleyip eser haline getiren sa-
natçının bakış açısı, felsefesi, 
kültürü vs. de önemlidir. Kendi 
malzemesine, konusuna ya-
bancının gözüyle (estetiği ile) 
bakmak, Doğu aydınlarının 
tartışılan bir kusuru olarak hep 
eleştirilmiştir. Edward Said’in 
Oryantalizm adlı kitabında 
vurguladığı da bir bakıma bu 
sorundur. (Ş.Sağlık, “Bir Hikâ-
ye ve Bir Oyundan Hareketle: 
Haldun Taner Anlatısının Yerel 
Kodları”, Türk Dili, Sayı: 759, 
2015, s. 84.)
1) Bu metinde, Ş. Sağlık’ın 15-18 
EKİM 2020 tarihlerinde Bodrum/
Muğla’da düzenlenen 4. Uluslararası 
Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi’n-
de (ICOESS 2020) bildiri olarak sun-
duğu “Türk Edebiyatında Kimlik Soru-
nu / TÜRK EDEBİYATI MI  TÜRKÇE 
EDEBİYAT MI” adlı çalışmadan geniş 
olarak faydalanılmıştır. Bu çalışma 
daha sonra, “DOÇ. DR. İLKNUR 
MANGIR KARAGÖZ ANI KİTABI” 
(Editörler: Mediha Mangır – Serkan 
Şen), Kesit Yay.  İst. 2020. s. 161-182) 
adlı kitapta makale olarak yayımlan-
mıştır.



Türk Edebiyatı mı Türkiye 
Edebiyatı mı?

Vurgulamak istediğimiz şu; 
bir yazar malzemeyi öncelerse 
o kişi Türkiye edebiyatı yapar. 
Yerellik, millilik Türkiye ede-
biyatı yapan yazarların kul-
landıkları basit birer malzeme 
düzeyinde kalır. Şayet bir yazar 
da bakış açısını ve anlatmanın 
yerel kodlarını öncelerse “Türk 
edebiyatı” örneği vermiş olur. 
Mesela Mevlana eserlerini 
Farsça ile yazmıştır. Yani mal-
zemesi (dili) yabancıdır. Ancak 
Mevlana, Müslüman bir Tür-
kün bakış açısıyla ve hassasiyeti 
ile edebiyat yaptığı için bizce 
Fars edebiyatının değil Türk 
edebiyatının bir mensubudur. 
Bizim modern Türk edebiya-
tında ise pek çok yazar, Türkçe 
kelime ve dil kullanmalarına 
rağmen genellikle Batılı yazar-
ların gözüyle kendi insan ve 
kültürlerine bakmışlardır. O 
yüzden modern Türk edebiya-
tında pek çok yazar “Türkiye 
edebiyatı” yapmalarına rağmen 
onların eserleri “Türk edebiya-
tı” sayılamaz. Mesela topyekûn 
Servet-i Fünun romanı Türkçe 
edebiyattır ama bizce Türk ede-
biyatı sayılamaz.  

Durum böyle iken Türkiye’de 
“Türkiye edebiyatı” kavramın-
da ısrar edenlerin Türklük ve 
İslamiyet’le sorunları oldu-
ğunu, bu sorunu de edebiyat 
üzerinden açığa çıkardıklarını 
düşünüyorum. Nitekim bu 
sorun yeni de sayılmaz. 1940’lı 
yıllarda Türk insanının hem Rö

po
rta

j



Rengâhenk 2022/4
R
32

Rö
po

rta
j

Türklük hem de İslamiyet’le 
bağları koparılmak istendi. 
Türk edebiyatı kavramının 
bizce en büyük ismi sayaca-
ğımız Yahya Kemal’in bile bir 
ara meylettiği “Nev-Yunanilik”, 
daha sonraları Tercüme dergi-
si etrafında şekillenen “Mavi 
Anadolu” hareketi vs. gibi 
oluşumlar ve çıkışlar bugünkü 
“Türkiye edebiyatı” kavramının 
ilk örnekleri sayılır. Bu sorun 
sadece modern Türkiye’de mi 
oldu? Hayır. Ta Göktürkler 
devrine kadar gidebiliriz. Ne 
diyordu Bilge Kağan o meşhur 
Kitabesinde (Ki o kitabe Türk 
edebiyatının en büyük temsil-
cisidir.) “Çinlilerin ipekli şalla-
rına falan kandınız…” Selçuklu 
– Osmanlı devrinde de bazı 
kişiler Fars-Arap unsurlarına 
kapıldılar. Hatta Divan şiirinde 
az da olsa bazı şairler maalesef 
“Türk” kavramından rahatsız 
olmuşlardır.  Bugünkü Türki-
ye edebiyatı kavramında ısrar 
edenler bu çizgiyi sürdürüyor-
lar. Kendini Türk ve Müslüman 
hisseden, “Türk edebiyatı” 
kavramından neden rahatsız 
olsun? “Türk” yerine “Türki-
yeli” diyerek güya Türklük ve 
İslamiyet’le bağlarını koparmış 
oluyorlar. Mesele, bir “his” 
meselesi; yani “kendini kim 
ve nasıl biri olarak hissettiğin” 
meselesi...”

Prof. Dr. Şaban SAĞLIK 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

Siyasal Maksatlı Psikolojik 
Motivasyon

“Esasen zorlama ve lüzumsuz 
bir tartışma olduğu baştan 
belli, bu yüzden fazla kulak 
asmaya gerek olmadığını 
düşünüyorum. Bununla bir-
likte “Türk edebiyatı” yerine 
“Türkçe edebiyat” veya “Tür-
kiye edebiyatı” tekliflerinin ve 
kullanımlarının birkaç açıdan 
yorumlanmasıyla bu güncel 
tartışmanın anlamı da ortaya 
çıkmış olacaktır. Herhalde dil 
ile millet arasındaki kopmaz 
bağın, meselenin odağını 
oluşturduğu izahtan vareste-
dir. Demek ki ulus kimliği ile 
dil arasındaki ilişki eğreti ve 
yapay bir alaka değil, biri anıl-
dığında kendiliğinden diğerini 
de çağıran bir yapıyı düşün-
dürür. Bu durumda “Türkçe 
edebiyat” demenin “Türk” mil-
letine vurguyu ortadan kaldır-
mayacağını söyleyebiliriz. Aynı 
şekilde “Türkiye” sözcüğünün 
de içinde barındırdığı “Türk” 
sözcüğünden bağımsız düşü-
nülemeyeceği açıktır. 

Buna karşılık her iki kullanı-
mın yaygınlaştırılmak istenil-
mesindeki amaç, bilimsel bir 
tartışma açmaktan ziyade Türk 
kelimesindeki kesin vurgunun 
gevşetilmesi anlamına gelmek-
tedir. Yani Türk olmayan, ana 
dili Türkçe olmayanların da bu 
dil ile edebiyat yaptığı kavra-
mını ima etmektedir. Buradaki 
niyetin ne olduğu da açıktır. 
Oysa Türkiye’ye kıyasla çok 

uluslu diyebileceğimiz edebi-
yatların adlandırılmasında da 
ulus adı tercih edilmiştir. Al-
man edebiyatı, Fransız edebiya-
tı, İngiliz edebiyatı kullanımları 
yerleşik ve alışılmış tasarruf-
lardır. 

Öte yandan bunların içinde-
ki azınlık edebiyatları, etnik 
olarak farklı yazarların adlan-
dırmaları ise sık sık tartışma 
konusu olmaktadır. Ancak ana 
çerçeve bellidir; dil ve o dilin 
sahibi olan ulus. Franz Kafka, 
Almanca yazdığı için Yahudi 
asıllı bir Alman yazardır. Al-
manca yazan 2., 3. kuşak Türk 
yazarlar için de geçerlidir bu.

Sonuç olarak “Türk edebiyatı”, 
“Türkçe edebiyat”, “Türkiye 
edebiyatı” ifadeleri ne kadar 
zorlanılırsa zorlansın temel 
anlam bakımından farklılık 
taşımaz, sadece geçici bir süre 
bunu zorlayanlar açısından 
özünde siyasal hedefleri olan 
psikolojik bir motivasyon sağ-
lar. “Türk edebiyatı” kullanı-
mının ise birçok sebebin yanı 
sıra hece sayısı bakımından da 
enerji tasarrufu sağladığı için 
yaygınlığını sürdürüp diğerle-
rini tasfiye edecektir diye düşü-
nüyorum.”

Prof. Dr. Yılmaz 
DAŞCIOĞLU

Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Dekanı





Açtığında gözlerini kundağında esaretin
Masum ve mahkûm
Doğmaktır suçu
Müslüman Türk olarak
Büyüyemezken
Anne, babası ve
İçindeki çocukla
Gök bayrağında kan
Gölgelerken istikbalini
Elbet kurtulacağız bir gün
Doğu Türkistan

O kızıl kıyametin
Komünist toprağından
Sıraya dizilip kurşuna verilen
Uzak Asya şehitlerimiz
Gurbetken öz ülkesinde
Yağmur kokan geceye
Dolunaya and olsun
Kurulsun birliğimiz
Olduğu gibi eskiden

Biz ki Mete Han
Kürşad’ın torunları
Seddiniz, sarayınız tanır bizi
Köpek, cenin ve böcek
Nasıl yenir bilmeyiz
Biz
Tutmayız kimseyi esir
Biliriz
Bir bayramdır şehadet
İnanırken yalnız Allah’a

İşkence ve idamların nihayetinde
Sel olup akmadıkça sokaklar
Dinmeyecek kanayan mavimiz
Beyaz ışığıyla
Vaktidir tarih yazmanın
Kırılsın ne kadar parmaklık, zincir
Özgürlüğe uzanan eller kırılsın
Al bayraktan gök bayrağa
Geri dönsün kurtuluş
Şahlansın kutlu zafer
Yurdum Anadolu’dan
Doğu Türkistan
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Kanayan Özgürlük
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Domestik Seyyah
Şule YAŞARTÜRK

Bir adresim var gelmeyecek 
mektuplar için. Güvercin

yemleriyle beslenen kargalar 
gölgeme eşlik ediyor

Umay Umay, Rüya Duvarları

Uzaklar.

Sen bu mektubu okurken ola-
cağım dediğim çok uzaklar. 
Bir emanet gibi avucumda 
sımsıkı tuttuğum kâğıt mendile 
karalanmış bu iç monolog, bir 
ayrılığın alametifarikası olarak 
geride bırakılamaz.

Kendimden bile uzaklaşa-
madığım tıklım tıklım bir 
beldedeyim. Hiçbir sarsıntıyı 
hissetmemek için yeryüzü ile 
aramdaki göbek bağını ken-
dim kesmek istiyorum. Son 
arzum yumuşak bir süzülüşün 
şeffaf kanatlarına tutunup 
gökyüzündeki o aşinalığın 
içinde kaybolmak olabilirdi.  
Oysa pencereme konmaktan 
vazgeçen bir kumruya kırgı-
nım, kanatlarının rüzgârından 
saçlarım darmadağın. Yorgun 
kelimelerin ölüp ölüp dirildiği 
her cümlem olduğu yere dev-
rilip kalıyor. Bir devdir diye 
uyandırmaktan korktuğum o 
his, beni tebdil-i mekânın fe-

rahlığına alıp götürüyor. Dile 
gelenler, lapsus.

Yas yükünü dahi bırakmak 
istemiyorum ardımda kalan-
lara. Aldığım derin bir nefesi 
yavaş yavaş vererek bu yorgun 
dünyayı rüzgârın dalı yükün-
den kurtardığı gibi kendimden 
kurtarsam keşke. Bir sevgiyi 
kanıtlamak uğruna acı çekmek 
görevini yüklediğim omuzla-
rım tamamlanamamışlıktan 
yorgun. Sevgi cümlelerim uy-
gun kelimelerle tamamlanama-
yan boşluklardan oluşur. 

Hayat ne demek? Bu dünya 
bizlik mi? Ne kadar kaldı, ne 
kadar daha ağrıyacak vücudu-
muzun dile gelmiş noktaları?  
Kendime sorduğum sorulara 
verdiğim cevapların kontrolü-
nü yapamıyor hiç kimse. Belki 
bir ümit diyerek kafamdaki 
soruların cevabını restore edil-
miş bir Yeşilçam filminde bulu-
yorum. Sadri Alışık’ın babama 
benzeyen gözlerinde, Serseri 
filminde: “Hayat demek ölümü 
beklemek demektir. Az çok hepi-
miz denizi, yıldızları, ağaçları, 
işte falanları, filanları göreceğiz, 
birçok şeyin tadına bakacağız, 
sonra da ister istemez ‘Gidiyo-
rum elveda’ şarkısını söyleyece-

ğiz. Öyle ise, gidenin de kalanın 
da gönlü hoş olsun.”

Siyah beyaz bu cevap teskin 
ediyor içimi. Dünyayı kendi 
cümlelerimle tanımlamak 
için yeniden başlıyorum her 
seferinde. Dilim, onun sesiyle 
kuruyor aklımdan geçen her 
cümleyi. Onun sesi içimin en 
yakınında. Geceleyin sarkmak-
tan korktuğum soğuk balkon 
demirleri, her şimşekte sıkı sıkı 
kapadığım göz kapaklarım, 
damarlarımda akan kanla aynı 
ritimdeki ayak sesim ve ben o 
uzun koridordayız, ışıksız. 

Derinliği göğsüme kadar gelen 
sularda yürümek hevesi kaldı 
içimde. Belki bir an kendini 
bırakmak suyun gücüne çır-
pınmadan, kabulle. 

Eşkâlim Moda’da boş bir dük-
kânın camına yapıştırılmış 
soluk gazete kâğıdında. Kün-
hüne vakıf olduğumu sandığım 
her şey noksanımı ansızın 
yüzüme vuruyor. Maksadını 
aşan cümleler kurarak boşluğa 
yürüyorum. Yan yana. Yürür-
ken yüzüm ona dönük olsun 
diye adımlarım geri geri. Moda 
sokakları ve kediler. Bir kedi 
kadar bile sahiplenmiyorum 
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sabahları uyandığım yeri. Git-
mekle kalmak arasında sende-
leyen adımlar. Baylan’da Kup 
griye ve hayata tutunmak. Belki 
başka bir yol daha olabilirdi. 

Bir şairin yazdıktan sonra kay-
bettiği ilk romanının otobiyog-
rafik hüznü çöküyor içime.

Loş ışıklar, sessiz alkışlar ve 
uğultu. Sahneye çıkış. Oyun. 
Sahneden iniş. Alkışlar coş-
kulu. Prömiyerinde provası 
kadar heyecanlanmadık hayat 
temsilinde. Kuliste kalmak is-
teği yüzünden okunan bir şair 
var aramızda. Başlığını kırmızı 
kalemle yazdığı şiirini okul 
çantasına sızan sonbahar yağ-
murunun dağıttığı o şair. Sa-
rıldığına tutunamayan bir sar-
maşık gibi sarılıyorum ona.  O 
yazdıkça kıpkırmızı mürekkep 
dağılıyor içime, o şiirin baş-
lığı bir iç kanama. Yağmurun 
yerine daha akmadan sıcağını 

hissettiğim gözyaşlarım. Sessiz 
ve derinden. 

Nezaket ve samimiyetin has-
sas terazisinde denge şaşmaya 
hazır.

Artık ulaşılamayan bir hikâye-
de tanımadığı insanlara dert 
anlatan bir kahramana dönüş-
tük. Parmaklarımın tersiyle 
süpürdüğüm silgi tozlarından 
kurtardığım bembeyaz kâğıt 
gibi kurtarabilsem zihnimi. 
Sevilmeyi özleyen hoyrat ka-
dınların kendi tırnaklarıyla 
kendi tırnaklarından kazı-
dıkları ojeler kadar aldatıcı 
dünyanın renkleri. Ayakkabı 
bağcıklarıyla kendi ayak bilek-
lerini birbirine bağladıkları için 
koşamayanlar kadar kurtuluşa 
uzağım.  

Vazoda çürüyen çiçeklerin 
yemyeşil kokusu odaya çöktü. 
Sabır değil bu, bir vazgeçişin 

beyanı;  bir kendine tahammül 
vesikası. Kuruyan her yapra-
ğın susuzluğuna sebep olmaya 
mahkûm ediyorum kendimi.

Eldeki malzemelerle ha-
zırlanmış sancılı bir kasım 
sofrasındayız. Son lokmanın 
telaşındayken hane sahipleri, 
misafir seslerinin doldurduğu 
apartman boşluklarında derin 
yalnızlık çalıp kaçıyor her zili.

“ Son arzum 
yumuşak bir süzülüşün 
şeffaf kanatlarına 
tutunup gökyüzündeki 
o âşinalığın 
içinde kaybolmak 
olabilirdi.”

Sena Kayacan
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Yolculuk
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Günlerdir annemin bah-
settiği o geziye nihayet 
çıktık. Annem o kadar 

güzel anlattı ki son gece heye-
candan hiç uyuyamadım. “Biz 
yılmaz izciler gibiyiz” dedi. 
“Öyle bir maceraya çıkacağız 
ki karşılaştığımız hiçbir zorluk 
bizi durduramayacak. İlerleme-
ye devam edeceğiz hep. Sonra 
da yaptığımız kahramanlıkları 
sevdiklerimize anlatacağız.” 
Annem anlattıkça yapacağımız 
kahramanlıkların hayalini kur-
dum. Aslında bu geziye özel bir 
kahraman kıyafeti de istedim 
ama annemin pek vakti yok. 
Bu şekilde gideceğim. Hem 
böyle olunca olası düşmanla-
rın dikkatini de çekmem diye 
düşündüm. Gece karanlığın-
da yola çıktık. Tanımadığım 
birinin büyük bir arabasının 
arkasına bindik. Bindiğimizde 
bizden başkalarının da orada 
olduğunu gördüm. Anneme 
soramadım ama herhalde onlar 
da bizim gibi cesur ruhlu, ma-
cera peşinde insanlar. Arabada 
giderken biraz uyumuşum. 
Önceki gece heyecandan uyu-
yamadım demiştim ya. Çukur-
lu yollardan geçerken sarsıldı-
ğımız için uyandım. Sonra da 

araba yolculuğumuz bitti zaten. 
Araç durduğunda herkes sıray-
la inmeye başladı. İndiğimizde 
çok kalabalık olduğumuzu 
fark ettim. Karanlıkta bu kadar 
cesur kişinin bir arada oturdu-
ğunu anlayamamıştım. O gece 
öyle güzel kar yağıyordu ki! 
Anneme biraz kartopu oyna-
yalım dedim ama “onlarla yola 
çıkmazsak geride kalırız” dedi. 
Demek ki bu insanlar takım 
arkadaşımız. Ama ben hepsiyle 
tanışıp gezimizi birlikte planla-
mayı isterdim. Neyse yolculuk 
boyunca tanışırız ne de olsa. 

Herkes benim gibi acıkmış 
olacak ki çantalarından, cep-
lerinden yiyecekler çıkarıyor, 
bir köşede hızlı hızlı yiyorlardı. 
Annem de her zamanki piknik 
çantamızdan ikimiz için bir-
kaç yiyecek çıkardı. Bu çantayı 
çok seviyordum. Üzerindeki 
rengârenk çiçek desenleri haf-
tasonları evimizden yarım saat 
uzaklıktaki gölün kenarında 
yaptığımız piknikleri hatır-
latıyordu bana. Pazartesileri 
okula koşar gölün etrafında 
keşfe çıktığımda ne gördüy-
sem arkadaşlarıma anlatırdım. 
Bunlar aklıma gelince yeniden 

heyecanlandım. Annemin 
bahsettiği geziden sonra yine 
pikniğe gidip ertesi gün ar-
kadaşlarıma neler yaptığımı 
anlatmak istiyordum. Ama 
biraz sabretmeliydim. Yolcu-
luk boyunca yaşayacağımız 
türlü maceraları, yapacağım 
kahramanlıkları da anlatabi-
lirdim sınıfta. Bu esnada diğer 
yolcular yemeklerini bitirmiş, 
sohbete başlamıştı. Onlar da 
benim gibi oldukça sabırsız 
gözüküyordu. Sanırım gezece-
ğimiz yerler hayal ettiğimden 
de güzeldi. Herkes bir an önce 
yola devam etmek, maceraya 
atılmak istiyor gibiydi. Aceleyle 
tekrar yola koyulduk. Annem 
diğer yolcuların yüzlerini iyi 
ezberlememi, onlardan ayrıl-
mamam gerektiğini söyledi. 
Benim için her şey daha da eğ-
lenceli olmaya başlamıştı. Tek 
tek tüm yolcuların yüzlerine 
bakıyor, nasıl göründüklerini 
aklıma yazıyordum. İçlerinden 
birkaçı iki üç gün boyunca bir 
yerde duraklayacağımızı söy-
lüyordu. Bu fikir pek hoşuma 
gitmemişti… Ben tam planlar 
yapmaya, takımımı oluştur-
maya başlamışken nereden 
çıkmıştı bu mola. “Biz yılmaz 
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izciler gibiyiz demedik mi? Bak 
sana ne diyeceğim, gideceğimiz 
yerde başka çocuklar da ola-
cakmış, orada çadırlar kurmuş 
oyunlar oynuyorlarmış. Biz de 
birkaç gün onlara katılacağız.” 
dedi annem. 

Kalabalık ekibimizin lideri 
olduğunu tahmin ettiğim bir 
adam “buradan sonra yola 
yürüyerek devam edeceksiniz” 
dedi. Fazla sinirli ve gergindi. 
Bence bir ekip lideri her zaman 
yumuşak konuşmalı. Ne de 
olsa eğlenmek için bir aradayız. 
Hava henüz aydınlanmamıştı 
ve çok da soğuktu. “Yürürken 
ısınırız” dedi bir kadın. Sonra 
ekip kendiliğinden tekli sıra 
olup yürümeye başladı. Ama 
bir sorun vardı: Yürürken 
kimse konuşmuyordu. Bence 
bir izci şarkısı söylemenin tam 
sırasıydı. Anneme söylemeye 
çalıştım ama bana sus işareti 
yaptı. Ben de onun önünde 
sessizce yürümeye devam 
ettim. Yürüdüm, yürüdüm, 
yürüdüm… o kadar yürüdüm 
ki hiç halim kalmadı ve çok 
da üşüyordum. Anneme dö-
nüp “duralım, çok yoruldum” 
dedim. Ama devam etmem 
gerektiğini yoksa ekipten ko-
pacağımızı söyledi. O zaman 
ekip hep birlikte dursun, değil 
mi? onların da çok yorulduğu 
belli. Hem daha büyük bir so-
runum vardı. Ayak parmakla-
rımı soğuktan hissetmemeye 
başlamıştım. Parmaklarımı 
ayakkabımın içinde tek tek 
hareket ettirmeye çalıştım ama 

hissetmekte zorlanıyordum. 
Neden durmadan yürüyorduk? 
Bu maceradan hoşlanmamaya 
başlamıştım. Önümde yürüyen 
kişi olmasa bastığım yeri bile 
göremiyordum. Hem karda 
yürümek hiç de eğlenceli değil-
di. Galiba yorgunluktan ağlaya-
cağım. Yüzümden bir yaş düştü 
aşağı. Ama hayır, ağlayamam. 
Rezil olurum. Bir kahraman 
yorgunluktan ağlamazdı, değil 
mi? Ben gözyaşlarımı anneme 
çaktırmadan silmeye çalışırken 
yüreğimi ağzıma getiren, kor-
kunç bir ses duyduk.

Herkes bağırıyor, çığlıklar 
atarak sağa sola kaçışıyordu. 
Korkuyla annemin bacaklarına 
sarıldım, ikimiz de koşmaya 
başladık. Annem bir yandan 
kulaklarımı kapatıyor, bir 
yandan kalabalığın içinde 
ilerlemeye çalışıyordu. Arka 
arkaya gelen patlama sesleri 
kalbimi acıtıyordu. Vücudum 
kaskatı kesilmiş, gücümü kay-
betmiştim. Ne oluyordu, herkes 
nereye kaçıyordu böyle? Göz 
yaşlarım, çığlıklarım diğer ço-
cukların seslerine karışmıştı. 
Annemin yüzüne bakamı-
yordum. Gözlerimi kapatmış 
sadece koşuyordum. Ayaklarım 
soğuktan donmuş, ağırlaşmış-
tı. Daha fazla koşamayacak-
tım. Eve dönmek istiyordum. 
Annem beni kucakladı, bir 
duvarın dibine doğru koşu-
yordu. Takım lideri neredeydi? 
Yüzünü ezberlediğim yolcular, 
şoför, diğerleri nereye gitmişti? 
Duvarın dibine çömeldik. An-

nem üzerime kapanmış bana 
bir şeyler söylüyordu ama hiç 
birini anlamıyordum. Etrafa 
bakındım. Artık bu yüzlerin 
hiçbirini tanımıyordum.  Bazı-
ları benden de yorgun olacak ki 
öylece yere yığılmış yatıyordu. 
O korkunç sesler bir anda dur-
muştu. Gözlerimi yavaşça aç-
tım. Ellerim, yüzüm, ayaklarım 
her yerim çok acıyordu. Artık 
eve gitmek istiyordum. Annem 
son kez koşacağımızı söyleye-
rek kaldırdı beni.

O gece karanlığın ve seslerin 
içinde nereye gittiğimizi bilme-
den koşarken bir anda sesler 
büyüdü, uzaldı, kısaldı ve ka-
ranlıkla bir oldu. Etrafımdaki 
her şey karanlığa karıştı. Zaten 
sonrasında neler olduğunu da 
hatırlayamıyorum. Yorgunluk-
tan belki de korkudan bayılmış 
olmalıyım. Gözümü açtığımda 
küçük, beyaz bir çadırın için-
deydik. Annem de yanı başım-
daydı. Ama yalnız değildik. Beş 
altı kadın ve bir de farklı yaş-
larda belki 10 tane çocuk vardı. 
Macera bitti mi diye düşün-
düm. Biz neler yaşadık? Yani 
kahraman olabildik mi? Ya da 
burası bizim izci çadırımız mı? 
Bütün bu soruları yüzümde 
bir ifadede toplamış olmalıyım 
ki annem bir açıklama yapma 
ihtiyacıyla yüzünü yüzüme 
yaklaştırdı ve sıcak nefesiyle 
fısıldadı: “Burası bizim yeni 
evimiz. Türkiye’deyiz. Bu arada 
sen gördüğüm en cesur kahra-
mansın!”



“Her şeyden evvel okumak, 
duyguları eğitmek lazım.”

Edebiyât-ı Cedîde top-
luluğunun en büyük 
nesir ustası olarak kabul 

edilen Halid Ziya, 1866 yılın-
da İstanbul’un Eyüp ilçesinde 
doğdu. Mahalle Mektebi’nde 
başlayan öğrenim hayatına Fa-
tih Askeri Rüştiyesi’nde devam 
etti. Babasının işlerinin bozul-
ması neticesinde ailesiyle bir-
likte İzmir’e taşındılar ve eğiti-
mini burada sürdürdü. İzmir’de 
özel bir öğretmenden Fransızca 
dersleri aldı. Bu sayede Fransız 
ediplerinin eserlerini okumaya 
başladı. Hayatı boyunca okul-
larda ve üniversitelerde Fran-
sız ve Türk edebiyatı üzerine 
hocalık yaptı, siyasi görevlerde 
yer aldı. Yurt içi ve yurt dışında 
çeşitli mesleklerde çalışmasına 
rağmen odak noktası edebiyat 
oldu. 27 Mart 1945’te İstanbul 
Yeşilköy’de vefat etti. 

Türk edebiyatında özellikle 
roman alanında yeni bir boyut 
getiren Halid Ziya, edebiyat 
yaşamına şiir ve çevirilerle 
başladı. İzmir’de “Nevruz” der-

gisini ve “Hizmet” gazetesini 
çıkarmasının ardından 1896 
yılında Edebiyât-ı Cedîde top-
luluğuna katıldı. Aşk-ı Memnû, 
Mai ve Siyah gibi Türk edebi-
yatının en başarılı romanlarını 
bu toplulukta tefrika ederek 
yayımladı. “O, Tanzimat’tan 
beri gelen Türk romanının ‘eğ-
lendirerek öğretmek’ gayesini 
bir tarafa bırakarak, çağının 
Avrupa romanı alanında eser 
vermeye çalışmıştır. Alelâde 
macera olayları yerine ha-
yattaki gerçeklerin olabilirliği 
nisbetinde vakayı basit tutarak 
kahramanlarının davranışlarını 
tasvir ve tahlil etmiş, yetiştikleri 
çevre, kültür ve biyolojik veraset 
kanunlarını dikkate almıştır.”1 
İşte Mai ve Siyah da bu tahlil-
lerin odağında yazılmış, Türk 
edebiyatının ilk modern roma-
nı olarak görülen nadide bir 
incisi olmuştur. 

Roman 1896-1897 yılında tef-
rika edilerek Servet-i Fünun 
dergisinde yayımlanır. 1900 
yılında da Alem Matbaası ta-
rafından kitap olarak basılır. 
Musavver olarak yayımlanan 
ikinci romandır. İlk roman ise 

Araba Sevdası’dır. Cumhuriyet-
ten sonra 1938’de roman, bizzat 
yazar tarafından sadeleştirile-
rek tekrardan yayımlanır. Dili 
ağır ve sanatlı olan romanın 
mekânı İstanbul’dur. 

“Anılarında ‘en çok beğendiğim 
romanım’ diye söz ettiği Mai 
ve Siyah’ta Halid Ziya, kendi 
kuşağının edebiyat alanındaki 
yenilikçi görüşleriyle buna karşı 
çıkan ve ‘eski’yi temsil eden dü-
şünceler arasındaki çatışmaları; 
basın hayatı hakkındaki eleştirel 
düşüncelerini kahramanı Ahmet 
Cemil’in şahsında dile getirmek-
tedir. Bu yönüyle Ahmet Cemil, 
bir bakıma Halid Ziya’yı hatta 
bütünüyle Servet-i Fünun top-
luluğunu temsil eden bir roman 
kahramanıdır.”2 Eser, başından 
sonuna kadar oluşturulmuş 
ilk modern tip olan Ahmet 
Cemil’in gözünden anlatılır. 
Sadece iki yerde romanın di-
ğer karakterlerinden olan Ali 
Şekip ve Hüseyin Nazmi’nin 
gözünden anlatılır ki burada 
da bu iki karakterin Ahmet 
Cemil’i “zavallı çocuk” olarak 
görmeleri ve onun hakkındaki 
düşünceleri vardır. 

Halid Ziya’nın 
“Mai ve Siyah”ı 

Yusuf Bilal AKKAYA
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Dönemin diğer romanları ile 
kıyasladığımızda bu romandaki 
hâkim hava, dinî, siyasi ya da 
alelâde bir aşk değildir. Bireyin 
iç dünyasını, maddî ve manevi 
durumunu anlatan bir roman 
karşımıza çıkmaktadır. 

“Ah! Zavallı hırpalanmış, ezil-
miş hayat! Mavi bir geceyle 
siyah bir gece arasında geçen şu 
nasipsiz, bahtsız ömür…”

Roman zıtlıklardan müteşek-
kildir ki bu durum ilk olarak 
eserin adında karşımıza çık-
maktadır. “Ahmet Cemil’in 
mai kelimesinde ifadesini bulan 
bütün düşünce, arzu ve ümitle-
ri ‘hayal’i temsil ederken; siyah 
kelimesi etrafında anlamını bu-
lan yaşadığı hayal kırıklıkları, 
uğradığı felaketler ve sıkıntılar 
ise ‘gerçek’i ifade etmektedir.”3 
Mai ve Siyah, hayal-hakikat 
ya da realizm-romantizm 
çatışması eserin adından son 
cümlesine kadar okurun göz 
önünde durur ve Ahmet Ce-
mil bu çatışma içerisinde gidip 
gelir, yalpalar ve en sonunda 
müzeyyen hayalleri kupkuru 
hakikat karşısında gark olur. 
Bir diğer zıtlık ise Ahmet Ce-
mil’in yakın dostu Hüseyin 
Nazmi’dir. Bu iki karakterin 
hayatı da birbirinin tam zıt-
tıdır. Hüseyin Nazmi, Ahmet 
Cemil’in hayallerini yaşayan, 
onun hedeflerini gerçekleşti-
ren birisidir. 

Yazar, Mai ve Siyah romanının 
baş kahramanı Ahmet Cemil 
üzerinden başta kendisini 
ardından mensubu olduğu 
Edebiyât-ı Cedîde topluluğunu 
anlatsa da karakterler arasında 

bir ayrım yapmaz. Bu ayrımı 
okuyucunun kendisine bırakır. 

Halid Ziya’nın romanların-
daki karakterler kendilerini 
kader kurbanı olarak görmez. 
Karakterler kendi kendilerini 
ya cezalandırır ya da mükâfat-
landırır. İşte Ahmet Cemil de 
bu karakterlerin başında gelir. 
Karakter kendinden öç alan, 
kendi kendini yok eden birisi-
dir. Ahmet Cemil’de para hırsı 
çoktur. Ben merkezli bir yapıya 
sahiptir. Bunun neticesinde ise 
üzerinde çok çalıştığı eserine, 
sevdiği kadına ve arzuladığı 
şöhret ve paraya ulaşamaz. 
Romanı okuduğumuzda karak-
terin karşısındaki engel huysuz 
Raci gibi gözükse de asıl en 
büyük engel Ahmet Cemil’in 
aynadaki yansımasıdır. 

Oğuz Atay meşhur eseri “Tutu-
namayanlar”ı yazdıktan sonra 
verdiği bir beyânatta “Halid 
Ziya Uşaklıgil’in kahramanları 
kırıktır. Kırık, yarım hayatları 
anlatır. Ben de tutunamayanları 
anlattım.” demiştir. 

Roman, tefrika edildiği zaman-
dan itibaren olay örgüsünde 
işlenen “yeni bir lisan” mevzu-
suyla, yenilikçi görüşlerle eskiyi 
temsil eden düşünceler arasın-
daki çatışmasıyla, Ahmet Ce-
mil’in karakteristik özelliği ve 
daha birçok sebeplerle birlikte 
Edebiyât-ı Cedîde topluluğunu 
temsil eden, modern anlamda-
ki ilk romanımız olmuştur.

“İnsanlar tuhaftır! Fena bir şey 
yapmakta olduklarını hissede-
cek olurlarsa mutlaka en evvel 
vicdanlarını susturacak bir se-
bep bulurlar.”
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“ Ah! Zavallı 
hırpalanmış, ezilmiş 
hayat! Mavi bir 
geceyle siyah bir 
gece arasında geçen 
şu nasipsiz, bahtsız 
ömür...”



RDeneme 40 Dilek Hakkım
Melisa KARACA

Arkadaşlarım beyaz 
çikolata kaplamalı, 
çileklerle süslenmiş bir 

pastanın üzerine yaş günümü 
müjdeleyen mumları yerleştir-
miş; gözlerinde de en güzel gü-
lüşleri, dillerinde en heyecanlı 
“iyi ki doğdun” şarkıları ile 
dilek dilememi bekliyorlardı. 
Gözlerimi çileğin üzerindeki 
jöleden kaldırıp yanı başımda 
duran yüzlere, kısılmış gözlere, 
avuçlara yaslanmış başlara çe-
virdim. Varlıklarını hayatıma 
özene özene işlediğim her bir 
simaya bakarak diliyordum 
aslında dileğimi. Her denk 
geldiğim gözden uzanan sevgi 
uzuvlarını hissediyor, hissettik-
çe de hasretime şaşırıyordum. 
Sığdıramayıp taşırdığımız tüm 
sevgilere karşı bunca zamandır 
yaşadığım mahrumiyet karşı-
sında mahcup olmuştum. Her 
his zerreciğini yakalayıp özüm-
semek ardından da varlığını 
benliğime kavuşturmak istiyor-
dum. Tüm isteklerimi tek bir 
soluğa sığdırarak aldım nefe-
simi, görebildiğim her uzvu 
bütünleştirerek sıkıştırdım göz 
kapağıma; sonra da tuttum 
nefesimi, kapadım gözlerimi.

Hazırdım artık, dileğimi dileye-
cek, mumlarımı üfleyecektim. 
Şu anıma vesile olan herkesle 
daimiliğimizi istesem de bu 
isteğimin anlamlandıramadı-
ğım bir yetersizliği vardı. Çünkü 

sadece üflediğim mumlara se-
bebiyet verenleri değil yeni bir 
tanesini daha yakmaya olanak 
sağlayacak birini istiyordum. 
Evet, yeni bir kişiyi diliyordum.  
Gözlerinden çıkacak ışıltıları 
içime işlemek zorunda olmadı-
ğım, zaten varlığıyla içimdeyken 
tanıştığım yeni birisini. Benim 
olmasını ve benim kalması için 
herhangi bir endişe duymama-
yı… Evet istiyordum, ben anne 
olmayı diliyordum.

Heyecanımı susturmuştu 
mahcubiyetim. Bencilliğime 
hem utanmış hem de çok şaşır-
mıştım. Zihnimdeki varlığını 
dahi kesinleştiremediğim bir 
duygunun hasretini çekiyor 
oluşuma şaşkındım. Uzun za-
mandır nereden çıkıp geldiğini 
bilmediğim bir merak duygusu 
ile başa çıkmaya uğraşıyordum. 
Birden bire oluşan anneliğe 
karşı duyduğum korkunç me-
rak, bana çok uzaklarda oldu-
ğunu düşündüğüm, bedenimde 
ve ruhumda daha önce hiç his-
setmediğim duyguları sorgula-
tıyordu. Öyle sebepsiz bir va-
kitte gelip zihnime yerleşmişti 
ki; bilinçsizce her türlü konu-
ma dahil ediyor, bahislerime 
sıkıştırıyor, endişelerimde yer 
veriyordum. Düşüncelerimle 
şekillendirdiğim hareketleri-
mi fark ettiğimden beridir de 
niyesine, nasılına gözlerimi de 
kulaklarımı da kapatmıştım. Ta 

ki bu geceye kadar… Rahmime 
düşmemiş olan bu bebek; aklı-
ma girmiş, içime sinmiş, benli-
ğini kabullendirmişti.  

İnsanlarla ortak noktada bu-
luşturulduğum bağ bir şekilde 
çıkar ilişkilerine dayanmak-
taydı. Her ne kadar en güzel 
arkadaşlıkları da kurmaya uğ-
raşsam, en özel dostluklar için 
de çabalasam, kimsenin haya-
tındaki yerim sebepsiz değildi. 
Bugünüme ortak olan herkesin 
kendince bir beklentisi vardı, 
biliyordum. Tabi ki diğer fe-
rahlatıcı seçeneğin de farkın-
daydım. Tüm bu anlattıklarıma 
karşılık yaratıcı sorgusuz sual-
siz yaşanabilecek bir sevgiyi de 
var etmiş ve bunu da kan bağı 
ile birleştirmişti. Ancak her 
birey için bu kutucuğu kullanı-
ma açma sözü vermemiş olmalı 
ki, ailemle aramda; başlangıcı 
anne rahmine düştüğüm an-
dan, bugünüme uzanan bir 
mesafe oluşmuştu. Varlığıma 
yaşatılan bu ötekileştirme için 
önceleri oldukça öfkelensem 
de aradan geçen onlarca yıl-
dan sonra artık sakinleşmiş, 
kabullenmeyi öğrenmiştim. 
Ve bu kabulleniş bana bu gece 
yeni bir heyecanın umudunu 
vadediyordu. Ben de tam şu 
an, yeni yaşımın ilk gecesinde, 
bana sunulmuş ilk dilek hak-
kımda bu umuda tutunuyor ve 
anne olmak istiyordum.  

Çizim: Emine Naciye İnan
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Dört mevsimin de bir-
birinden çok yakıştığı 
Bosna Hersek’i sonba-

harda görmek oldukça büyüle-
yiciydi. “Kasımda aşk başkadır” 
derler ya kasımda Bosna da 
bambaşkaydı. Sarı ve kahve-
renginin çepeçevre sardığı bir 
masalın içerisindeydik sanki. 
Bosna’ya ilk defa hüznün şehri 
değil de huzurun şehri gözüyle 
baktım. 

Başkent Saraybosna’ya iner 
inmez Bosna’nın temiz ha-
vası sizi kendinize getirmeye 
başlıyor zaten. Büyük şehrin 
kargaşasından, gürültüsünden, 
kalabalığından kilometrelerce 
uzaklaşarak bir tatlı huzur ara-
maya gelmiştik bu topraklara 
ve fazlasıyla da bulduk. Hava-
alanından Başçarşı’ya giderken 
gördüğümüz manzaralar sanki 
bize ölü bir şehrin dirilmeye 
başladığını gösteriyordu. Keza 
zaman burada 1990’larda 
durmuştu. Yavaş yavaş da olsa 
akmaya başladığını görebiliyor-
dum. Son geldiğimden bu yana 
değişen pek bir şey olmasa da 
hissedebiliyordum. 

Yol boyunca Tito döneminden 
kalma sosyalist mimarinin 
toplu konut evlerini ve o ev-
lerin her bir köşesine isabet 

eden mermi izlerini görmek, 
hüzünlü bir yolculuğun baş-
lamasına neden oluyordu. Bu 
hüzün Miljacka boyunca da 
akmaya devam ediyordu. Keza 
bu şehrin hafızasında acı ka-
yıtlı kalmıştı, silinemiyordu. O 
evler ve izler her gelişimde geç-
mişi unutturmamak istercesine 
yerinde duruyordu. Dile kolay 
üç buçuk yıl boyunca kuşatma 
altında kalmış bir şehirden 
bahsediyoruz.

5 Nisan 1992’de Sırp birlikle-
rince kuşatılan Saraybosna’nın 
her tarafında savaşın o acı 
dolu izlerini görmek mümkün. 
Bombalanmış ve kurşunlanmış 
evler, yıkılmış camiler, tepelere 
doğru yükselen mezar taşları… 
İnsanlar her gün sevdiklerini 
kaybettiği sokaklardan geçiyor, 
hafızalarında o günleri tekrar 
tekrar yaşıyordu. Yaşlıların yü-
zünde bu tükenmişliği görmek 
mümkünken, gençler sanki 
başka bir şehirde yaşıyor gibiy-
diler. Doğru olan hangisiydi 
her şeyi unutmak mı yoksa 
geçmişe bağlı olarak yaşayıp 
gitmek mi? Ortasını yapmak 
ne kadar mümkündü? Geçmişi 
unutmadan ama geleceğin de 
elinden kayıp gitmesine fırsat 
vermeden inadına gülümseye-

rek yaşamak… Bütün bu du-
rumları yaşayan insanlar gör-
düm. Saraybosna her yönden 
çeşit çeşit bir şehir zaten.

Çeşitliliğin mimari yansımasını 
konuşmaya devam edelim ön-
celikle. Tito mimarisinden son-
ra karşımıza Avusturya-Maca-
ristan’ın o abartıdan uzak ama 
etkileyici eserleri çıkıyor. Mil-
jacka boyunca özellikle köprü 
ve idari binalarda gördüğümüz 
bu yapılar ile küçük bir Viyana 
turu yapıyoruz. Neo-klasik 
üsluptaki bu yapılardan en 
dikkat çekeni Başçarşı’da yer 
alan Vijecnica Kütüphanesidir. 
Dışarıdan neo-klasik içeriden 
neo-mağribi özelliklere sahip 
olan yapı, 1992’de Çetnikler 
tarafından yakılmıştır. 2 mil-
yondan fazla eserin yandığı bu 
yangın ile Bosna’nın da hafızası 
silinmeye çalışılmıştır. Ama 
tıpkı Bosna ve Boşnaklar gibi 
kütüphane de küllerinden yeni-
den doğmuştur. 

Başçarşı ile beraber görmeye 
başladığımız Osmanlı mimarisi 
ile vatana yeniden ayak basmış 
gibi hissettik. Sebili, çarşıları 
ve dükkânları ile Anadolu’nun 
herhangi bir şehrinden farkı 
olmayan Başçarşı’da adım başı 
Türk ile karşılaşmak müm-
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kündü. Kendimizi yabancı 
hissetmemize hiç mi hiç izin 
vermiyordu kardeş Saraybosna. 
Bir Türk ne içmeden yapamaz 
desem cevabınız ne olurdu? 
Herkesin çay dediğini duyar 
gibiyim. Benim için o kadar 
elzem bir durum olmasa da 
bazılarının kulakları çınlasın 
her yerde çay aradığımız doğ-
rudur. Neyse ki Saraybosna bu 
konuda Mostar gibi uğraştır-
madı bizi. Morica Han’da Türk 
usulü çay içmek mümkün. Bir 
Osmanlı Han’ı olan bu mekân-
da kendinizi hiç de yabancı bir 
ülkede gibi hissetmiyorsunuz. 
Sabah, öğle ve akşam dozları-
mızı alarak yolumuza buradan 
devam ettik.

Çayın yanında ne mi yedik? 
Tabii ki böööğrek. Genel olarak 
kıymalı bürek-pita ağır bas-
makta olup her böreğin ayrı bir 
ismi bulunmakta. Peynirli “sir-
nica”, ıspanaklı “zeljanica” ve 
patatesli “krompiruša” olarak 
adlandırılıyor. Sabah saatlerin-
den itibaren böööğrek kokuları 
tüm çarşıya yayılırken, kendi-
mize mekân seçmekte zorlan-
dık. Börek dışında diğer hamur 
işlerinde de usta olan Boşnak 
mutfağının, “Pekara” yani butik 
fırınları meşhurdur. Bunlardan 
daha çok yerlilerin bildiği ‘’Pe-
kara İmaret’’ 24 saat açık olma-
sı ve çeşit çeşit tatlısı, tuzlusu 
ile uğrak noktamız oldu. Gazi 
Hüsrev Bey Camii’nin yanın-
da, saat kulesinin altında yer 
alan bu fırını herkese tavsiye 
ederim. Yanında yer alan ima-
retten her gün ücretsiz yemek 

dağıtılması ise bir külliye gele-
neğinin hala devam ettiriliyor 
oluşunu göstermesi ile mutlu 
etmişti. 

Veee yemeklerinin en güzeli, 
bütün yıl burnumda tüten o 
lezzet tabii ki cevabi. Tanıştıra-
yım, bir köfteden çok daha faz-
lası olur kendileri. Görenlerin 
bu bizim Tekirdağ köftesi dedi-
ği köfte yendikten sonra “yok 
böyle bir lezzet”e dönüşüyor. 
Köftenin lezzeti bir yana asıl 
ekmeğinin tadı başka bir yerde 
bulunmamakta. Tarif etmeye 
benim kelimelerim kifayetsiz 
kalır o yüzden Bosna’ya gider-
seniz yapacağınız ilk şey cevabi 
yemek olsun. Bu tadı almadan 
seyahatinize başlamayın. Keza 
Bosna’ya geldiğim vakit benim 
gözüm ondan başka yemek 
görmüyordu. 

Saraybosna’da ilk ziyaret etti-
ğim yer ise her zaman Alija’nın 
mezarı ve şehitlik olmuştur. Bu 
sefer de değişen bir şey olma-
dı çok şükür. Kovaci yokuşu 
üzerinden şehitliğe ve Alija’nın 
mezarına giderek duamızı 

“ Kasım 1993'te 
Hırvat birliklerince 
yıkılan Mostar 
Köprüsü, Neretva’nın 
sularına dağılırken, 
kardeşlik de bu 
topraklardan silinip 
gitmişti.”
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etmek nasip oldu. Tepeden 
Saraybosna’ya doğru bir bakış 
atarken bir kez daha Beyaz 
Zambaklar Ülkesine benzettim 
bu şehri. Sağıma dönsem şe-
hitlik, soluma dönsem şehitlik. 
Ölüleri ile yaşayan bir şehirdi 
burası, ölüleri için yaşayan.

Yokuştan inerek şehir turuna 
başladık. Başçarşı’da tur Se-
bil’in önünde başlar Sebil’in 
önünde biterdi. Ben bunu biraz 
abartmış olabilirim. Bütün 
yolları Sebil’in önüne çıkarmak 
suretiyle günde 5-6 kez suyun-
dan içmeyi ihmal etmedim. 
Artık içtiğim sular beni Bos-
na’ya tekrar mı döndürür yoksa 
aşkı mı buldurur bilemeyece-
ğim ama ben iki türlüsüne de 
yetecek kadar su içtiğime emi-
nim. Ya nasip diyoruz bundan 
sonra artık.

Gazi Hüsrev Bey Camii ve 
Medresesi, Başçarşı dükkanları, 
Ferhadiye Caddesi, Katedral 
ile listemizi tek tek eksiltirken, 
gece Miljacka nehri etrafında 
yürüyerek günü tamamladık. 
Ilık bir kasım akşamında Milja-
cka etrafında yürüyüş yapma-
yan da Saraybosna’ya geldim 
demesin. Nehir üzerinde yer 
alan en önemli yapı I. Dünya 
Savaşı’nın da başlamasına pat-
lak veren suikastın gerçekleştiği 
Latin Köprüsü. Ne savaşlar ne 
aşklar ne ölümler ne ayrılıklar 
görmüştü bu köprü kim bilir.

Saraybosna’da biten gün Mos-
tar’da başladı. Günde sadece iki 
tren seferinin olduğu Mostar’a 
sabah erkenden yola çıktık. 
Sanki ilk defa görecekmişim 
gibi büyük bir özlem ile ka-
vuşma anını bekledim. Kendi 

halinde bir tren istasyonu ve 
eskimiş trenlerinde sanki bü-
tün vagon bize tahsis edilmiş-
çesine iki saati geçen çok rahat 
bir yolculuk sonunda kalbimin 
ait olduğu yere ulaştık. Yeşil-
liklerin, dağların ve nehirlerin 
ardından gelen muhteşem bir 
şehre; Mostar’a!

Evliya Çelebi’nin “Mütevazı 
bir insan olarak 27 yıl boyunca 
dünya üzerinde sürekli do-
laştım ve gördüğüm binlerce 
mimari eser arasında böyle-
sine muhteşem ve benzersiz 
bir köprüye hiç rastlamadım.” 
dediği Mostar Köprüsü’ne ko-
şarak kendimi attım. Bu fakir 
insan da henüz seyahatlerinin 
başında olsa da emindi ki bu 
kadar etkileneceği başka bir 
yapı göremeyecekti. 

Fotoğraflar: Büşra Cansız
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Neretva üzerinde kurulu olan 
bu köprü, sadece iki yakayı bir-
birine bağlamakla kalmıyordu, 
gönülleri de birbirine bağlıyor-
du. Şehir için bir köprü vasıtası 
görmekten çok daha derin 
anlamları vardı. Barışın, kar-
deşliğin, dostluğun, huzurun 
simgesiydi o. 400 yılı aşkın da 
bu misyonunu eksiksiz yerine 
getirmişti. Ta ki savaşın sesleri-
nin onun da sularına ulaşması-
na kadar. Kasım 1993’te Hırvat 
birliklerince yıkılan köprü, 
Neretva’nın sularına dağılırken, 
kardeşlik de bu topraklardan 
silinip gitmişti. Yıkılan köprü 
yerine yapılmıştı da peki kopan 
kardeşlik bağları? Onu onar-
maya hangi mimarın, hangi 
mühendisin, hangi devlet ada-
mının gücü yeterdi?

Gündüz ayrı gece ayrı karşısına 

geçerek seyretmelere doya-
mamıştım. Baktıkça huzur 
buluyor, mutlu oluyor, durma-
dan gülümsemek istiyordum. 
Bir köprünün bende bu kadar 
derin duygular uyandırması 
normal mi bilemiyorum ama 
en nihayetinde deli gibi sevmek 
ruhumuzda vardı. 

Şehri her ne kadar çok sevsem 
de bahsetmem gereken önemli 
bir husus var: Camilere vakit 
namazları dışında girileme-
mesi, vakit içinde olsa bile her 
caminin açık olmaması, Müslü-
manlardan dahi camiyi ziyaret 
için para alınması. Saraybos-
na’ya göre cemaatin zaten daha 
az olduğu bu şehirde, adım başı 
cami olmasının hiçbir anlamı 
kalmıyordu yani. 

Mostar’da sadece açık cami ara-

madık tabii. Bir de her kafede 
ısrarla çay aradık. Türk çayının 
çok da yaygın olmadığı bu şe-
hirde poşet çaya denk gelirse-
niz ne ala. Daha çok İtalya etki-
sinde kalmış olan şehirde pizza 
ve kahve ise her yerde karşınıza 
çıkmaktaydı. 

Otobüs hatlarının yerlilerce 
bile tam olarak anlaşılamadığı 
Mostar’da bir yerden bir yere 
gitmek aslında kolaymış. Kaldı-
ğımız yerde bulunan köprünün 
üzerinden kalkan Otobüsler ile 
Blagaj’a yarım saatte gittik. 3-4 
kişi ile geçen bu kısa yolculuk 
sonunda ulaştığımız manzara 
ise oldukça etkileyiciydi. Son-
bahar bu şehre gerçekten farklı 
bir hava katıyordu. Huzurun 
dergâhına gelmiştik zaten.

Anadolu’dan yola çıkarak Bla-
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gaj’a gelen Türk dervişler tara-
fından kurulan Tekke, bölgenin 
müslümanlaşmasında önemli 
bir yer oynamış. Sarı Saltuk 
Tekkesi olarak da bilinen ya-
pıda, Sarı Saltuk’un ve Atik 
Efendi’nin kabri-makamı bu-
lunmakta. Tekkeye giriş tabii ki 
ücretli. Etrafında yer alan çeşit-
li restoranlar ve hediyelik eşya 
dükkânları ile maalesef ticari 
bir mekân haline gelmiş. 

Gürül gürül çağlayan Buna 
nehrinin yeşilliğinde kendimiz-
den geçerken, o bir tatlı huzuru 
gerçekten bulduk. Nehrin sula-
rına düşen sonbahar yaprakları 
ve suya yansıyan dergahın su-
reti… Seyre daldığımız manza-
ra o kadar masalsı bir güzelliğe 
sahipti ki gerçek hayata dön-
mek oldukça zor oldu. İnsanın 
bu huzur dolu mekândan hiç 

ayrılası gelmiyordu. Ama dö-
neceğimiz yer Mostar olunca 
çok da üzülmedik.

Mostar’dan ayrılmak ise vata-
nıma veda ediyormuşum hissi 
uyandırıyordu. Bir sonraki vus-
latımıza kadar diyerek buruk 
bir kalp ile ayrıldım. Bir sabah 
treni ile geldiğim Mostar’dan 
bir akşam treni ile günü bitire-
rek dönüyordum. Akşam vakti 
tren istasyonunu görünce bir 
kez daha Bosna’daki ulaşım 
araçlarının neden gelişemedi-
ğini düşündüm. Çok az vasıta 
olmasına rağmen, yolcuların 
da az olması ise garipsemeye 
devam ettiğim bir mevzuydu. 
Türkiye’deki araç trafiğini ve 
insan kalabalığını düşününce 
belki de böylesi daha iyi deme-
dim değil!

Saraybosna’dan gitmeyi sevdi-

ğim duraklardan bir tanesi de 
vezirler şehri Travnik. Osman-
lı’dan kalma birçok cami, türbe, 
medrese ve ev bulunan şehir, 
adeta bir açık hava müzesi. 
Osmanlı akınlarına karşı kenti 
savunmak için inşa edilen kale-
den şehri izlemek oldukça etki-
leyici. Rengârenk ev çatılarının 
yanında Bosna şehitlikleri ayrı 
bir tezat görüntü oluşturuyor. 
Kan ve bal diyarı diye boşuna 
dememişler. 

Şehir sadece tarihi ile değil 
doğal güzellikleri ile de ken-
disine hayran bırakıyor. Jajce 
kasabasında yer alan şelaleleri 
görmeden ülkeden ayrılmak 
olmazdı. Pliva nehrinin Vrbas 
nehri ile buluştuğu noktada 
yer alan Pliva Şelalesi 22 metre 
yüksekliği ile göz dolduruyor. 
Nehir ve yeşilliğin bir kez daha 
muhteşem uyumuna tanıklık 
ettiğimiz bu noktadan sonra 
Saraybosna ile de vedalaşmak 
üzere geri döndük. 

Güneşle başladığımız Bosna 
seyahatine yağmur ile veda 
edecektik. Yaz havasından, so-
ğuk kış günlerine geçiş Balkan-
lar için hiç de garipsenecek bir 
olay değildi. Yağmur romantiz-
mi yaşamadan ayrılmak olmaz-
dı zaten. Sebil’in karşısına ge-
çip yağmur damlalarının şehri 
bereketlendirmesini izlerken 
son kez Başçarşı’ya baktım. Bu 
topraklar ile vedalaşmak her 
zaman zor olmuştur. Ama tek-
rar geleceğimi, özlemine çok da 
dayanamayacağımı biliyordum. 
Eee boş yere suyundan o kadar 
içmemiştik…



İlk nefesi alışımızla birlikte 
dünya hayatında tüketim 
serüvenimiz başlıyor. Tüke-

tiyoruz. Bilinçli ya da bilinçsiz, 
fark etmeden... Tüketmeden 
yaşayamayacağımızın farkında 
olarak ya da sadece bir içgüdü 
ile tüketiyoruz. Tüketimimizin 
boyutunun israfa ya da boşa 
kaçtığını fark etmeden devam 
ediyoruz. Tüketim maceramız 
her bir fert olarak iktisadımızı, 
kendi ekonomi yönetimimizi 
de belirliyor. 

İnsanlar öncelikle neyi “ih-
tiyaç” olarak görürlerse onu 
tüketmek isterler. Ekmek gibi 
yiyecek herhangi bir şeyi ya 
da hayatta kalmak için gerekli 
olan barınma ihtiyacını kar-
şılayacak herhangi bir şeyi… 
Hayatta kalma işini hallettikten 
sonra insanoğlu “konfor” ala-
nına giren tüketime başlar. Tü-
kettiği şey her ne ise o olmasa 
da hayatta kalabileceğini bildiği 
şey insanoğlunun “konfor” ala-
nının gelişmesine hizmet eder. 
Tüketim kültürü bir toplumda 
konfor alanını genişleten tü-
ketim ürünlerinin yaygınlık 
kazanmasıyla, o ürünlerin tü-
ketilmesiyle oturur. Bu kültür 
oturduktan sonra insanoğlu 
neyin “ihtiyaç” neyin “konfor” 
alanı ürünü olduğunu karıştır-
maya başlar. “O”nsuz yapılabi-
len ürünler artık “ihtiyaç” hali-
ni almıştır. “O”nsuz yapılabilen 
ürünler yavaş yavaş “o”nsuz 

yapılamayan şeyler haline gelir. 
Bu bir bakıma modern tanım 
ile “gelişim” olarak da kabul 
edilir. İnsanlar için artık bir 
gelişim vardır. Tüketim gelişir, 
toplum gelişir, iktisat gelişir. 
Tüm bunlar gelişirken yoksul-
luk da gelişir. Konfor alanına 
giren ürünler temel ihtiyaç ola-
rak kabul görünce toplumların 
yoksulluğu da gelişmiş olur. 
Yoksulluğun gelişmesine rek-
lam sektörü hayat katar. Rek-
lam sektörü serbest piyasaya 
can verir. O canlılıkla tüketim 
sürekli artar. Tüketimin sürekli 
artması için bir şeylerin eskiyip 
“hurda” olması gerekir ki onun 
yerine yeni bir şey üretilsin. Bir 
şeylerin “hurda” kabul edilebil-
mesi için bir şeylerin “moda” 
diğerlerinin de “demode” kabul 
edilmesi gerekir. “Demode” 
ürün kullanmak istemeyenler 
ve her daim tedavülde kalmak 
isteyenler kendi yoksullukla-
rını geliştirirler. “İnovasyon” 
bir şeylerin demode olmasını 
kolaylaştırır. Her inovasyon 
ihtiyaç üretir. Her inovasyonla 
birlikte bazı şeyler hurda ya 
da zamanı geçmiş kabul edilir. 
Yeni şeyler eskileri piyasadan 
siler. Yeni şeyler yeni ihtiyaçlar 
halini alır. Yeni şeylere sahip 
olamayanlar yeni yoksulluklara 
sahip olmuş olurlar. 

Üretimin artmasına teknoloji 
kan pompalar doğal olarak. 
Teknoloji bir yandan üretimi 

artırırken bir yandan da kendi 
eksiklerini keşfeder. O eksikler 
kapatılırken teknoloji kendini 
de geliştirmiş olur. Aynı za-
manda yeni ürünler de piya-
saya çıkmış olur. Teknolojinin 
gelişimi hem kendi eksiklerini 
gidermesi yani kusurlarını or-
tadan kaldırması hem de dur-
madan kâr elde etmek gayesi 
ile inovasyonlarla gerçekleşir.

Şair, “Modern hayatın sırrı te-
davülde kalabilmekte saklıdır.” 
demiş. Tedavülde kalmak, hep 
“moda” olabilmek hep tüketimi 
de beraberinde getirecektir. 
Gündelik hayatta fakirlikten 
yakınanlara “kanaat”i önere-
bilmek için kanaatin önerilebi-
leceği bir toplumun oluşması 
için çaba sarf etmek gerekir. 
Ömürleri “tedavülde kalabil-
mek uğruna” geçen insanların 
bağımlısı yaptıkları tüketim 
kültürü mağduru insanlara 
dönüp “kanaat” deme hakları 
yoktur. Kanaati kim önerebi-
lir? Kanaati önerecek kişiler 
Resul-i Ekrem’in buyurduğu 
“Hidayet bulmuş, kendisine 
yetecek kadar rızık verilen ve 
buna kanaat eden kimse iflah 
olmuştur. (Müslim, Zekât 125)” 
hadisindeki iflah olmuş kimse-
lerdir. İflah olmak için kanaati 
önce başkalarına değil kendi-
mize tavsiye etmemiz gerekir.
Kanaate râm olabilmek için de 
rızkın sahibini bilmek gerekir.

RDeneme 47 İhtiyaç İntacı
Abdulbaki KORUCU
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Varlık düşüncesini Orta 
Çağda ele alırken bu 
çağın genel özellikleri 

hakkında bir çerçeve çizmek 
faydalı olacaktır. Doğru bilinen 
yanlışlara değinirsek öncelikle 
Orta Çağın tamamıyla 
bilimden uzak, dogmatik, 
engizisyonun gölgesinde ka-
ranlık bir çağ olduğu kanısının 
doğru olmadığını söylemek 
gerekir. Skolastisim denilen şey 
sanıldığının aksine bilimden 
uzak bir tavır değildir. Çıkış 
noktasına baktığımız zaman 
kilise tarafından desteklenen 
üniversitelerde düşünce geliş-
tirmektir. Hatta bugün Oxford, 
Bologna, Sorbonne, Coimbra, 
Cambridge gibi dünyanın en 
iyi üniversitelerinin kurulması 
büyük oranda skolastik düşün-
ce sayesinde ortaya çıkmıştır. 
Hatta bu üniversiteler daha 
sonra şehirleşmenin gelişmesi-
ni desteklemişlerdir ki böylece 
şehir, şehirde meydana gelen 
toplum skolastik düşüncenin 
yayılmasına sebep olmuştur.  
Burada kilisenin desteklemesi 
kısmı bazı bölge ve zamanlarda 

şu an zihnimizde canlandır-
dığımız karanlık Orta Çağ 
fikriyle bütünleşirken kimi 
dönemlerde ise şartlara göre 
nispeten özgür bir bilim orta-
mı sunmuştur. Diğer yandan 
kilise her halükârda Orta Çağ 
düşüncesinin temelinde vardır. 
Nitekim ileride bahsedece-
ğimiz varlık düşüncesindeki 
değişim kilisenin etkisi altında 
meydana gelmiştir. 

Buraya kadar bahsedilen Orta 
Çağ coğrafi olarak Avrupa ile 
sınırlanmış durumdadır. Sko-
lastisim, kilise veya Orta Çağ 
sonu Rönesans diyerek direkt 
Batı düşünce tarihini ele alıyo-
ruz. Batı ve Doğu Roma ara-
sındaki gerilimi ve düşüncenin 
çıkış noktasında bu siyasi ola-
yın etkisini tartışıyoruz. Ancak 
Orta Çağ boyunca felsefe tari-
hinde önemli olan gelişimler 
farklı coğrafyalarda ve toplum-
larda da yaşandı. Örneğin 7. 
ve 11. yüzyıllar arasında İslam 
düşüncesini geniş bir coğraf-
yada ele alabiliriz. Rönesans’a 
geçişte Batı düşünürlerini et-
kileyen hatta aydınlanmanın 

temellerini atan İbni Sina ve 
İbni Rüşd’ü ele almadan varlık 
felsefesi eksik kalacaktır. As-
ya’da Daoist düşünce, Konfiç-
yüsçülük’e getirilen yorumlar, 
Budizm’in fraksiyonları ya 
da 14. ve 15. yüzyıllarda İbni 
Haldun’u meydana getiren 
Moğol akımlarıyla parçalanmış 
bir coğrafya ve göçebe hane-
danların artışıyla doğu Mezo-
potamya’nın önem kazandığı 
dönem de Orta Çağ felsefesini 
etkilemiştir. Fakat bu çok uzak 
coğrafyalardaki varlık felsefesi-
nin çoğu noktada aynı olduğu-
nu söylemek yanlış olmaz.

Tarihsel Arka Plan

Avrupa için mühim olan 
nokta artık siyasi ve askerî 
açıdan zaman zaman istik-
rarlı bir döneme girilmesidir. 
Roma’nın bölünmesi Avrupa 
için gelişimin başlaması ve 
karışıklıkların bitmesiydi.  Bu 
Doğu ve Batı arasında bazı 
karakteristik özelliklerin geliş-
mesi için de bir dönüm noktası 
oldu.  Nitekim Batı Avrupa’da 
da feodalizm, tarım ve Roma 
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kilisesinden; Doğu Roma’da 
ticaretten, zanaattan, aristokra-
siden ve mutlak merkezi kral-
lıktan bahsediyoruz. Ruhban 
sınıfının kontrolü iki devlette 
apayrı ellerde. Kısaca Batı’da 
papa kazanırken, Doğu’da kral 
kazanıyordu diyebiliriz. 

İslam dünyasında ise imamet 
tartışmaları Orta Çağın ana 
meselesidir. Kimin imam 
olması gerektiği hakkındaki 
tartışmalar, filozofları varlık 
felsefesindeki “Tanrıyı dü-
şünebilen ayrıcalıklı kişiler 
vardır” fikriyle yakınlaştır-
mıştır. Emeviler zamanındaki 
Cebrîye resmî ideolojisi bunun 
en iyi örneği olmuştur. Abbasi 
dönemine ise halk isyanları 
damgasını vurmuştur. Çünkü 
kent kültürü ortaya çıkmıştır. 
Bu da kentli ile üretici arasında 
anlaşmazlıklar doğurmuştur. 
Hatta bu dönemde anlaşmaz-
lıkları çözmek için fıkha ihtiyaç 
duyulmuş Kelam da gelişme 
göstermiştir. İslam dünyasında 
gerek imamet sebebiyle gerek 
de kent isyanları ile uzun za-
man karışıklıklar sürmüştür. 

Varlık Felsefesi Bunun 
Neresinde?

Felsefe insanı bir şekilde mut-
lu etme çabasıdır. Binlerce 
farklı kavramla nihai amacı 
insanı iyi olana ulaştırmaktır. 
Varlığı konumlandırmak ve 
anlayabilmek insanı memnun 
etmenin bir yolu. Diğer yandan 
Aristoteles’in dillere pelesenk 
“İnsan politik bir hayvandır” 
tespitinden yola çıkarak insa-
nı mutluluğa ulaştırmak için 

toplumsal hayatın ihmal edile-
meyeceği anlaşılır. İnsan diğer 
canlılardan toplum olma ve 
bilgi edinebilme kabiliyeti ile 
ayrılır. Bu kabiliyetler ise onun 
politik olmasının nedenidir. 
Yani varlık felsefesi, toplumun 
içinde bulunduğu şartlardan 
etkilenerek oluşturulur. Augus-
tinousculuk’daki varlık felsefe-
sini 5. yüzyıl Batı Avrupa’sını 
bilmeden anlamak mümkün 
değildir. 5. yüzyılda Germen 
fetihleri, Frank Devleti’nin olu-
şumu, malikânelerin gelişmesi, 
Karolenj İmparatorluğu’nun 
oluşumu, geçimlik ekonomi ve 
Avrupa’da köylü yaşamı, feodal 
beylerin yaşam biçimi, Batı ve 
Orta Avrupa’da kültürel geliş-
me gibi meseleler önemlidir. 
Batı Roma İmparatorluğu’nun 
Doğu Roma tarafından da-
ğıtılması ve halkın ezilmesi 
Augustinus’u kötümser bir 
varlık felsefesine yönlendirmiş-
tir ya da Farabi ve İbni Sina’yı 
monizme yönlendiren içinde 
yaşadıkları siyasi istikrarsızlık 
döneminde bütünleştirici bir 
felsefe arayışı içinde olmala-
rıdır. Kısaca varlık felsefesi, 
varlığı toplumun inanç ve diğer 
güncel koşullarına göre nereye 
koyduğumuza ve ne aracılı-
ğıyla anladığımıza bağlıdır. 
Dönemin karakteristik toplum 
yapısından etkilenerek algıla-
nır, varlık düşüncesi ona göre 
üretilir. 

Erken Dönem Orta Çağ

Batı Avrupa’da ve genel ma-
nada Orta Çağın bütününde 
gördüğümüz varlık anlayışı, 

varlığın tanrı ile anlaşılmaya 
çalışılması olmuştur. Çünkü 
tanrı iktidardır, inançtır ve 
varlığı açıklamak ancak tanrıyı 
bir nebze olsun anlama çabası 
içinde olmakla aynı şeydir. 
Ne kadar çok vahiy okuyarak 
tanrıyı düşünürseniz o kadar 
tanrıdan varlığın bilgisine 
sahip olabilirsiniz.  Teoman 
Duralı bu noktada eskiçağ ile 
olan ayrıma dikkat çekiyor. İlk 
çağda var olan oluş aracılığıy-
la açıklanmaya çalışılıyordu. 
Bu oluş her maddenin içinde 
bir güç olarak tarif edilebilir. 
Varlığı anlamak için doğayı 
incelemeniz gerekir. İlkçağda 
varlığın kendi kendine bir 
amacının olması ve bunun 
hep iyiye doğru olduğu kabulü 
Aristoteles’in varlık felsefesin-
de görülür. İşin içinde tanrı 
yoktur, kendi kendine olma 
söz konusudur. Ancak Orta 
Çağda varlığın oluş nedeni tan-
rıdır. İlk neden tanrıdır. Fakat 
aynı zamanda eski çağ ile olan 
benzerlik ontolojinin yapısın-
dan kaynaklanır. Orta Çağın 
sonlarına kadar Yeni Platoncu-
luk ya da Meşşailik diyeceğimiz 
yaklaşım tüm varlığı bir bütün 
olarak ele alarak Platon, Aris-
toteles ve Plotinos’un moniz-
mini tekrar eder. Her şey birin 
taşması ile meydana gelir. 

Bu düşünce genel hatlarıyla 
İslam düşüncesinde de yer 
edinmiştir. Yeni Platoncu-
luk az önce bahsedilen ilk 
çağ ve Orta Çağ düşüncesini 
birbirine yaklaştırmıştır. Doğa 
ve tanrının ilk neden olması 
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büyük bir farklılık oluştursa da 
düşünce hala yaratılan üzeri-
nedir. “Var olan kabulü yerini 
yaratılmış olan” ifadesi ile 
açıklıyor Duralı. Bu düşünceye 
göre var olanlar arasında bir 
bağlantı vardır. Bu Yeni Pla-
tonculuk’da ilk neden ve varlık 
arasındaki bağlantıdır, bağlan-
tının çözümü varlığı anlamak 
ve iyiye ulaşmakla sonuçlanır 
ve çoğu Yeni Platoncu’ya göre 
bu bağlantı herkes tarafından 
çözülemez, bazı din adamları 
ve yöneticilerce anlaşılabilir 
ancak.  Varlığın kim tarafında 
anlaşılabileceği konusunda 
Skolastisim ile Meşşailik birbi-

rinden ayrılır. Skolastik düşün-
cenin temelinde kader ve aklın 
aynı anda yer aldığı fikri vardır. 
Meşşailikteki gibi ilk neden 
sorgulanmaz yani kadercidir 
ve akıl da bunun bir parçası-
dır.  Skolastisizme göre gerçek 
din ve gerçek felsefe birbiriyle 
uzlaşır. Katolik teoloji oldukça 
etkilidir ancak ontolojide Yeni 
Platonculuk ile aynı çizgide yer 
alır. Varlığı anlamlandırmada 
ise herkesin akıl yürütebile-
ceğini ve varlığın bilgisine 
herkesin ulaşabileceği umudu 
özellikle erken dönem skolastik 
düşüncede yaygındır.

Farabi ve Orta Çağ Ontolojisi

Yeni Platonculuk düşüncesini 
ayrıntılarıyla ele alarak Orta 
Çağ ontolojisini daha iyi an-
layabiliriz. Meşşailik İslam 
dünyasındaki yansımasıdır. En 
ünlü temsilcileri arasında Fara-
bi, İbni Sina, İbni Rüşd, İbnül 
Arabi, İbni Bace, Şehabeddin 
es Sühreverdi ve İbni Miske-
veyh vardır. Farabi ile Meşşai 
felsefenin her noktası anlaşıla-
bilir. Farabi varlık oluşumunu 
dört aşamada inceler. Bunlar: 
ilk neden, ay üstü âlem, faal 
akıl, ay altı âlem olarak ad-
landırılır. Bu aşamalar sudur 
teorisi ile açıklanır. Sudur, 
kendiliğinden gözükme belir-
me demektir. Bu teorideki ilk 
neden tanrıdır. “Tanrı kâinatın 
varlığı için yeter sebeptir. 
O’nun salt akıl olması, kendi 
zâtını bilmesi ve düşünmesi 
sayesinde irade ve ihtiyarına 
gerek kalmadan varlık tabii bir 
zorunlulukla O’ndan çıkarak 

(sudur) meydana gelmiştir.”  
İlk akıl kendini düşünerek bir 
akıl doğurur, o da kendini dü-
şünerek bir akıl daha doğurur. 
Kısaca akıl kendinden taşar, 
akılların ortaya çıkmasına feyz 
denir. Böylece kendisi dışında 
dokuz tane akıl meydana gelir. 
İlginçtir, Farabi’nin feyz kav-
ramını kullanırken Batlamyus 
felsefesinden de etkilendiği 
söylenir. Ay üstü âlem ilk 
akıldan taşan akılların olduğu 
âlemdir, ay altı âlemler ise bu 
on aklın son akılları iken faal 
akıl ortadaki akıllardır. İnsan 
sudur teorisine göre faal akla 
kadar erişebilir ancak. Farabi’ye 
tanrı göre varlığı bilir, düşünür 
ve yaratır. Sonuçta bilmek ile 
yaratmak aynı kavramlardır 
Farabi’de.

Varlığın özü böylece incelendi 
peki varlıklar nasıl sınıflandırı-
lır? Bütün Orta Çağda olduğu 
gibi Aristoteles etkisi gözlem-
lenir. Varlık doğal ve yapay 
olarak ikiye ayrılır. Yapma 
cisimler, insanın sanatına bağlı 
olanlardır. Doğal varlıklar ise 
insanın istencinden bağımsız 
olarak yeryüzünde var olanlar-
dır. Bu cisimlerin ise hepsinin 
bir amacı vardır. İster yapma 
ister doğal olsun cisimlerin 
tümü varlığın biçim kazanma-
sıyla mümkündür. Bu mad-
deler onu yaratanlara göre bir 
sıraya tabiidir. Tanrının yara-
tıklarından sonra insanın yap-
tıkları gelir ve her maddenin 
bir ruh seviyesi vardır. Bura-
daki seviyelerde aslında sudur 
teorisindeki ilk nedene benzer. 

“ “Düşünme, 
kendisini maddeden 
soyutlayabilen akıl” 
sahipleri tarafından 
gerçekleştirir. Yani 
insan varlığının 
özünde akıl vardır. 
Bazı insanlar 
gündelik dertlerini 
bırakıp âlem üzerine 
düşünürler, ardından 
içinde bulundukları 
âleme dönüp bizim 
varlığımızı açıklamaya 
çalışırlar.”
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Sıralamanın en yukarısında 
düşünme yetisi vardır ki her 
şey ondan sonra gelir. Düşün-
me madde değildir ancak “bü-
tün biçimlerin biçimidir”. Yeni 
Platonculuk’da düşünmenin 
yalnızca belirli kimseler 
tarafından yapılabileceğini 
vurgulamıştık. Farabi de onto-
lojisinde aynı husus üzerinde 
durur. “Düşünme, kendisini 
maddeden soyutlayabilen akıl” 
sahipleri tarafından gerçek-
leştirir. Yani insan varlığının 
özünde akıl vardır. Bazı insan-
lar gündelik dertlerini bıra-
kıp âlem üzerine düşünürler 
ardından içinde bulundukları 
âleme dönüp bizim varlığımızı 
açıklamaya çalışırlar. Bu kişiler 
de yönetici olmak zorundadır. 
Burada Farabi’deki toplum var-
lığı üzerindeki zorunluluğu da 
görebiliriz. Toplum ve yönetici 
çok doğal bir şekilde anlatılır. 
Platoncu olan yanlarından biri 
de insanın topluma muhtaç 
olduğunu savunduğu bu nokta-
dır zaten. Ancak zorunlu top-
lum fikri mutlaka mutluluğa 
ulaştıramaz ki burada Aristo-
teles’in insan varlık üzerindeki 
teorik bilgisini tamamlarsa 
mutluluğa ulaşır fikri ile varlık 
felsefesindeki düşünme, soyut-
lama yani rasyonaliteyi açıklar. 
Belirtmekte yarar var ki Fara-
bi’nin rasyonalizmi salt mater-
yalizme varmaz çünkü bedenin 
maddeyi algılamasının yanında 
ruh manevi gerçekleri ilham 
yoluyla algılar ve en yüce haki-
kate ulaşır. Varlık felsefesinin 
bu özellikleri, Farabi’de siyaset 
felsefesinin de temelini de oluş-

turur diyebiliriz. Nitekim El 
Medinetü’l-Fazıla’da Farabi var-
lık felsefesindeki aşamalı süreç 
gibi toplumları belli gruplara 
ayırmıştır. Bu gruplar düşüne-
rek varlığın bilgisine ulaşabi-
lenlerden düşünmeyerek doğru 
yolu bulamammış olanlara 
doğru gider.  Kitabında erdemli 
kentlerden bahseder ki burada 
din görevlileri, mücahitler ve 
mal mülk sahipleri yer alır. Mal 
mülk sahipleri dikkate değer-
dir çünkü bu dönemde yoksul 
köylü ve zengin kentli arasın-
daki eşitsizlik nedeniyle çıkan 
isyanlar gündemi meşgul et-
mektedir.  Diğer yanda ise cahil 
ve erdemsiz kentlerde, yanlış 
din ve metafiziği kullanan sıra-
dan insanlar yer alır.

Özetleyecek olursak, Aristo-
teles’teki gibi zorunlu olarak 
iyiye giden bir varlık ve ilk çağ-
dan farklı olarak bu varlığın ilk 
nedenindeki ilahiliğin yanında 
düşünme ve soyutlanma ile 
maddenin doğrulması vardır. 
Varlıkla ilgili düşüncelerde 
Orta Çağın bu Farabi’nin de 
içinde bulunduğu ilk dönem-
leri boyunca determinizm 
vardır. Determinizm Orta Çağ 
boyunca iyimserliği de yanında 
getirdiği için buradaki varlık 
felsefesi maddeyi ve insanı 
iyiye yöneltir. Çünkü determi-
nizm inançtan gelir ve inancın 
getirdiği ilk neden kusursuz-
dur. Monist ontoloji ve sınırlı 
kişilerce aklın kullanılması ile 
Orta Çağ toplum ve siyaset 
yapısını adeta destekler nitelik-
te olmuştur. Farabi’den sonra 

ise varlık felsefesindeki teklik 
üzerine farklı yorumlar doğa 
ile kurulan ilişkinin boyutunun 
değişmesi ile varlık düalist bir 
yapıya dönüşmeye başlar. Rö-
nesans’a giden bu sürecin zaten 
belirgin özelliği Antik Yunan 
olan dönüş olması sebebiyle 
maddenin özüne olan ilahi 
bakış değişecek fakat hala mo-
nizm ağırlığını koruyacak.

Varlık felsefesini Orta Çağ 
için özetlemek gerekirse 
başta monist, kaderci, iyimser 
ve ilahi bir varlık anlayışı 
hâkimdir. Sonlarına doğru ise 
Duralı’nın da ifadesiyle çağımı-
zın bilim anlayışını doğuşunu 
hazırlamıştır. Genel manada 
düşünce halef ve selef ilişkisi 
içinde ilerlemiş ancak geç Orta 
Çağda bu ilişki bozulmuştur. 
Metafizik ve madde arasındaki 
bağ yeniçağ varlık felsefesinde-
ki kadar kopuk değildir ancak 
bazı dönemlerde maddenin ve 
metafiziğin birliğine dair kabul 
de sorgulanmıştır. Kısaca Orta 
Çağ sanıldığının aksine Antik 
Yunanı çoğu zaman tekrar 
etmiş ve sonunda yeni varlık 
yaklaşımlarını da meydana 
getirmiştir.

Kaynaklar
Ateş Uslu, Siyasal Düşüncelerin Top-
lumsal Tarihi

Farabi, El Medinetü’l- Fazıla

Luc Ferry, Gençler İçin Batı Felsefesi 
Tarihi,

Teoman Duralı’nın Yaradılmış Varlık 
olarak canlı: Genel Çizgileriyle Orta 
Çağ Düşüncesi başlıklı yazısı. 

Ebru: Halide DURSUN
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Türkçülüğün iktisadi 
esaslarının üzerine bir 
muhakeme yapabilmek 

ve literatürü belirli bir nokta-
dan taramaya başlamadan önce 
iktisadi faaliyetlerin içtimai 
alanda neden ehemmiyetli 
olduğunun, iktisadın toplum-
ların kaderlerinde ve bugünkü 
yaşam pratiklerinin arkasında 
oynadığı rolün altının çizilmesi 
gerekmektedir.

İktisat toplumlardan etkilenen 

ve toplumları etkileyen; ikti-
sadi fenomenlerin Marx’ın da 
belirttiği üzere içtimai hayatta 
mühim bir rol oynadığı gerçek-
tir. Buna ek olarak kimi evren-
sel yasalara sahip olabileceği 
gibi toplumlardan bağımsız 
olamayacağı için bu evrensel 
yasalar kesin çizgilerle ayrıla-
mamaktadır. Keynes’e göre ik-
tisat ahlak bilimidir, tabii bilim 
değildir. Bu durumda iktisadın 
ve iktisadi politikaların yalnız-

ca matematiksel verimlilikten 
ve maksimizasyon problem-
lerinden değil aynı zamanda 
kültürel hafızadan da hareket 
ettiğini ve bir amaca uygun 
postulat taşıdığının altını çiz-
mekte fayda vardır. Bu postu-
latın verimliliğinin ölçülmesi 
her ne kadar matematiksel 
ölçümlerle gerçekleşiyor olsa 
da ne olması politik, kültürel 
ve tarihsel zeminden bağımsız 
değildir. Marx’ın, Weber’in, 
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Keynes’in ve nihayetinde hete-
redoks iktisadın çıkış noktası 
bu gibi içtimai varsayımlardan 
kaynaklanmaktadır. Bu nok-
taya kadar yapılan tanım ve 
iktisat öğretisinin değerlendi-
rilmesi; iktisadın Türkçülük 
ile hangi zeminde buluşacağı 
açısından kuvvetli fikirler ver-
mektedir. Zira Yusuf Akçura 
başta olmak üzere Ziya Gökalp, 
Ahmet Ağaoğlu gibi düşünür-
lerin Türk tarihindeki iktisadi 
tahlilleri yukarıdaki bahsedilen 
bakış açılarından bağımsız de-
ğildir. 

İktisadi düşünce tarihi otonom 
bir şekilde vücuda gelmeden 
önce iktisat toplum düzenini 
“harmonieux sociaux” belirli 
araçlar ve bağlantılar ile açık-
lamaya çalışmıştır. Bu noktada 
bu bağlantıların en önemlisi 
iktisat ve siyaset bağlantısıdır. 
Her ne kadar yukarıda “pür 
iktisadın” aksi yönde ivmelen-
diğini söylesek de iktisat bir 
politikalar bütünüdür ve idare-
yi toplumsal anlamda sağlama 
zaruriyeti sunmaktadır. Bugün 
kelime anlamından ziyade 
iktisadı ev idaresi olarak değil 
toplumun idaresi olarak; kısıtlı 
kaynakların sınırsız ihtiyaçlara 
tahsis yolunu temin etmek için 
ilk olarak politika yapıcı vasfa 
sahip olunması gerekmektedir. 
Bu doğrultuda Türkçülüğün 
iktisadi temeli siyasileşmesi ile 
başlamalıdır. Buna ek olarak 
Türkçülük yalnızca siyasi an-
lamda inşa edilmiş bir kavram 
da değildir; Türkçülük tüm 
içtimai hayatı etkileyen bir ya-

şam düsturu veren bir sistemi 
ifade etmektedir. Bu nedenle 
içtimai hayatın belirleyicisi ve 
belirleneni olan kavramı tüm 
boyutlarıyla ele almak gerek-
mektedir. 

Ziya Gökalp, milleti “Millet 
dilce, dince, ahlakça ve güzellik 
duygusu bakımından müşterek 
olan, yani aynı terbiyeyi almış 
fertlerden mürekkep bulunan 
topluluktur.” şeklinde tarif 
etmektedir.  Yusuf Akçura’ya 
göre milletin farklı tarifleri 
vardır. Milletleşme aşama-
sında olan topluluklar, kendi 
koşulları gereğince bir millet 
tanımı yapmışlardır. Almanlar 
ve Slavlar milleti tanımlarken 
ırka ve dil birliğine vurgu 
yapmış; Fransızlar birlikte 
yaşama arzusu ve iradeyi esas 
almış; İtalyanlar ise vatan ve 
dil birlikteliğine dayalı bir 
anlayışı benimsemişlerdir. Ak-
çura’ya göre ise millet: “Irk 
ve lisanın esasen birliğinden 
dolayı içtimai vicdanında birlik 
hâsıl olmuş bir insan toplulu-
ğudur.” Akçura, bu tanımda 
kullandığı ırk kavramını, kan 
ve soy birliği manasına gelen 
ırk anlamında kullanmamış, 
köken manasına gelen cins, 
kavim, nesep gibi anlamları 
muhteva eden bir kavram ola-
rak kullanmıştır. Bir başka yer-
de ise Akçura milleti şöyle tarif 
eder: “… aynı menşe’den, yani 
aynı ırktan gelmek teşkilat-ı 
bedeniyesi ve lisanı aynı olan, 
aynı âdât ve ahlak ile müta-
halli ve me’luf bulunan, maziyi 
tarihilerinde vahdet ve iştirak 

hasebiyle menafi ve hissiyatın-
da ve binaenaleyh mu’tekidat-ı 
esasiyesinde muvafaat ve imti-
zac husule gelmiş olan efrad-ı 
beşeriyenin teşkil ettikleri bir 
cemiyete ‘millet’ namı verilir.” 
Bu tanımdan yola çıkarak 
Akçura, Türk’ün tanımını şu 
şekilde yapmaktadır: “Türkler 
dediğimiz zaman, etnografya, 
filoloji ve tarihle ilgisi olan-
ların bazen Türk-Tatar bazen 
Türk-Tatar-Moğol diye yâd 
ettikleri bir ırktan gelme, adet-
leri, dilleri birbirine pek yakın, 
tarihi hayatları birbirine karış-
mış olan kavim ve kabilelerin 
tamamını murad ediyoruz. Bu 

“ Türkçülük, 
muhasır medeniyetler 
seviyesine ulaşmak 
veyahut bir diğer 
deyişle yeniden 
paradigma kurucu ve 
nizam verici siyasi ve 
iktisadi güce ulaşmayı 
hedeflemektedir. Bu 
hedefin yol haritasında 
ulaşılması gereken ve 
ardından yukarılara 
taşınması gereken 
Türk yurdunun iktisadi 
gücüdür.”



R
54 Rengâhenk 2022/4

M
ak

al
e

cihetle İranlı ve Avrupalı bazı 
muharrirlerin Tatar dedikleri 
Kazanlılar, Azerbaycanlılar ile 
beraber, Kırgızlar, Yakutlar da 
Türkler tabiri içindedir” 

Bu bağlamda Türkçülüğün 
tanımını yapmak ve Türkçülü-
ğün neden zaruret olduğunu 
belirtmekte fayda vardır. Ziya 
Gökalp’in tarifine göre “Türk-
çülük, Türk milletini yükselt-
mek demektir.” Bu noktada 
Gökalp’in tanımının içerisin-
deki terakkinin istikametini 
de Nihal Atsız’ın tanımından 
çıkarmaktayız: “Türkçülük, 
büyük Türkeli’nde Türk uruğu-
nun kayıtsız şartsız hâkimiyeti 
ve istiklâli ile Türklüğün her 
yönden bütün milletlerden ileri 
ve üstün olması ülküsüdür”. Bu 
hususta Türkçülük, muhasır 
medeniyetler seviyesine ulaş-
mak veyahut bir diğer deyişle 
yeniden paradigma kurucu ve 
nizam verici siyasi ve iktisadi 
güce ulaşmayı hedeflemekte-
dir. Bu hedefin yol haritasında 
ulaşılması gereken ve ardından 
yukarılara taşınması gereken 
Türk yurdunun iktisadi gücü-
dür. Bu hususta amacı bir olan 

Türkçülüğün 
iktisadi kalkın-
masında maksat 
alacağı kavramın 
ne olduğunun 
belirlenmesi ge-
rekmektedir. Bu 
hususta daha ön-
ceki paragraflarda 
zikredildiği üzere 
üç ayrı bakış açısı-
na değineceğiz. 

Türk milliyetçiliğinin 
doğuşunu ve gelişimini Türk 
halklarının ekonomik ve top-
lumsal yapısındaki köklü de-
ğişikliklere bağlayan Akçura, 
özellikle milliyetçiliğin doğu-
şundaki iktisadi etkenler üze-
rinde durmuştur. Avrupa’nın 
ekonomik açıdan büyümesinin 
ve sanayi devriminin Osmanlı 
İmparatorluğu üzerindeki si-
yasal ve iktisadi sonuçlarını, 
Türk milliyetçiliğinin doğuşu 
açısından belirleyici etken ola-
rak değerlendirmiştir. Batı’da 
ortaya çıkan siyasal devrimler-
den ziyade, sanayi devrimi ve 
sermaye birikiminin Osmanlı 
Devleti’ndeki yansımaları 
sonucu Türklerde bir milli 
bilincin ortaya çıktığını ileri 
sürmüştür. 1912’de yazdığı 
“Türklük” adlı makalesinde; 
““Avrupalı kavimler, Türk ale-
mini baştan başa iktisaden ve 
kısm-ı azimini de siyaseten hü-
küm ve idareleri altına aldıktan 
sonra, beylerin, hanların çoğu 
siyaseten ortadan kalktı… mah-
kum Türk memleketlerinde, 
Türk şehirlerinin küçük esnafı, 
ustaları ve köylü rençberleri 

arasında gözü açık ve içgüzar 
olanlarından, Avrupalıların 
gelmesiyle elden kaçan küçük 
sanayi, imalat ve küçük ticaret 
yerine, Avrupalılardan gördük-
leri yeni usul sanayi ve ticareti 
icraya kalkışanları bulundu… 
işte bu suretle Türk aleminde 
yeni bir içtimai kuvvet, zengin 
bir burjuvazi (mutavassıt sınıf) 
peyda oldu… Sınıf-ı mutavassıt 
milliyetperverdir, menafi-i ikti-
sadiyesi milliyet fikri ve hissinin 
inkişaf ve terakkisini ister… 
İşte bir taraftan fikri amillerin, 
diğer taraftan maddi amillerin 
tesiri neticesi olarak Türk ale-
minde, Türklük fikir ve hiss-i 
millisi doğmuş, tabir-i diğerle 
Türklerde marifet-i kavmiye 
tekevvün etmeğe başlamıştı.” 
demektedir.

Akçura, Türk milliyetçiliğinin 
yeniden örgütlenmesi aşama-
sında bu tezlerinden hareket 
ederek, ulusal bilincin geliş-
mesi için milli bir ekonominin 
inşasının zorunlu olduğunu ve 
ulusal pazarın milli unsurlar 
eliyle düzenlenmesinin ortak 
kimliğin oluşması bakımından 
önkoşul olarak görülmesi ge-
rektiğini savunmuştur. Geriye 
dönük yaptığı tahlillerdeyse 
Akçura, Osmanlı’da çözünmeyi 
ticaret yollarının değişmesine 
ve reform-rönesans hareketle-
rinin motivasyonuyla gerçek-
leşen sanayi devrimine bağla-
maktadır. 

Avrupalı sermayedarlarla bera-
ber ekonomik ve siyasal alanda 
hakimiyeti ele geçiren unsurlar, 
Batı’da çıkan devrimlerin et-
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kisiyle Osmanlı Devleti’nden 
bağımsızlık talep etmeye baş-
lamışlardır. Akçura bu noktada 
Osmanlıcılık ve İslamcılık 
fikirlerinin bir milleti bir araya 
getirme konusunda kolaylık 
sosyal bir birlik sağlayama-
yacağından bu çabaları “bey-
hude” bulmaktadır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun dağılma 
sürecine girmesi ve ardından 2. 
Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte 
Türklerde bir uyanışın meyda-
na geldiğinin altını çizen Ak-
çura, “Harb-i Umumi esnasında 
Türkü iktisaden yükseltmek, 
mütevasıt bir zengin sınıfı (bir 
burjuvazi) ihdas etmek, devletin 
veya Türklerin elinde sanayi-i 
azime vücuda getirmek, mü-
tevafık ve rakip olan kavimlere 
karşı muayyen ve ciddi bir si-
yaset takip etmek” gibi yolların 
mevcut siyasi konjonktürden 
kaynaklı olarak denense de 
tam anlamıyla uygulanama-
dığını belirtmektedir. Tarihsel 
sürecin sonunda “kendilerinin 
milli Türk devletlerini tesis” 
ettiklerini ifade eden Akçura, 
kapitalizm ve Avrupa karsısın-
da Türklüğün her anlamda hür 
ve müstakil olmasını iktisaden 
hürriyete ve istiklal sahibi 
olmasına bağlamıştır. Kısaca 
Akçura’nın Türkçü iktisadi kal-
kınmanın temellerini şu ko-
nuşmasında bulmak mümkün-
dür: “Öteden beri taşıdığım bir 
fikri sabit vardır: Türkiye’nin 
istiklali ancak Türkiye’yi istis-
mar eden sermayenin Türk ol-
masıyla kaimdir. Diğer istiklal, 
ancak istiklal-i siyasi olabilir; 
ancak ve ancak istiklal, istiklal-i 

iktisadidir… Ocaklar bu husus-
ta bir nevi pişdar müfrezelerdir. 
Ocaklarda yakın zamanlara 
kadar milli fikir, ideal, edebi ve 
felsefi kısımda tenvir ediyordu. 
Bundan sonra iktisadi kısımda 
temerküz eylemelidir.”

Ziya Gökalp’in, iktisadi görüş-
lerinin temelini “milli iktisat” 
kavramı teşkil etmektedir. 
Gökalp, diğer alanlarda da ol-
duğu gibi iktisatta da milliliği 
savunmakta ve bunun ancak ve 
ancak devlet eliyle gerçekleşti-
rilebileceğini düşünmektedir. 
Bu “milli devlet” olmanın za-
ruri bir vazifesidir. Gökalp’in 
yaşadığı çağın tandansı ve yeni 
kurulan cumhuriyetin temelle-
ri bu vazifeyi gerektirmektedir. 
Buna ek olarak Gökalp, iktisadi 
ve içtimai fikirlerinde libera-
lizm ve Marksizm karşıtıdır. 
Ona göre “Adam Smith ekono-
mi politiği kurarken, insanî bir 
ilim kurduğunu sandı. Yani bul-
duğu doğruları, her zaman ve 
her mekân için doğru varsaydı. 
Halbuki farkında olmaksızın, 
İngiliz ekonomisinin dayandığı 
esasları ve onun gelişme şartla-
rını yazıyordu. Amerikalı John 
Ray ile Alman Fredrich List, bu 
düşüncenin kendi memleketleri 
için yanlış olduğunu belirtti. 
Şimdi Almanya sanayide çok 
ilerlediği için, bu defa Adam 
Smith’in (Manchester okulu-li-
beral iktisat) kaideleri burada 
canlanıyor. Şüpheniz olmasın ki, 
Amerika sanayide çok ilerlediği, 
İngiltere ve Almanya rekabetin-
den korkmadığı zaman, Adam 
Smith’in fikirlerini müdafaa 

edecek ve her millete zorla kabul 
ettirmeye çalışacağı uzak bir 
ihtimal değildir. Her ne zaman 
olursa olsun, endüstride ileri 
gitmiş milletlerin ekonomi ki-
taplarını, değişmez kutsal kitap 
kaideleri gibi aynen okutmaya 
ve hayatımızda böyle bir devlet 
ekonomisinin peşinden gitmeye 
kalktıkça, iktisaden çökmeye 
doğru gideceğimizden şüphe 
etmeyiniz.”

Öte yandan Gökalp, Marx’ın 
her şeyi iktisadi temelli gören 
ve iktisattaki değişimleri tüm 
içtimai dönüşümlerin tek kuv-
vası gören yaklaşımı eleştir-
mektedir. Bu noktada Durkhe-
im’in; “Diğer içtimai hadiseler, 
iktisadi hadiselere sebep olabil-
diği gibi, iktisadi hadiseler de 
içtimai hadiselere sebep olabi-
lir.” görüşünü desteklemekte-
dir.  Bu da daha önceden ifade 
ettiğimiz iktisadi faaliyetlerin 
belirleyici ve belirlenen olduğu 
görüşünü desteklemektedir. 

Türkçülüğün iktisadi temelleri 
yukarıda verdiğimiz iki büyük 
düşünürün fikirlerinden de 
anlayacağımız üzere birbirin-
den yöntemsel olarak farklılık 
gösterse de temelde bir amaca 
hizmet etmektedir. Bu amaç 
Türk yurdunu ve Türk mille-
tini yeniden her açıdan güçlü, 
nizam verebilecek bir terakkiye 
ulaştırmaktır. Ziya Gökalp ve 
Yusuf Akçura’nın dışında Mir-
said Sultan Galiyev ve Ahmet 
Ağaoğlu’nun fikirleri yöntem-
sel çeşitlilik açısından yararlı 
bir iktisap olacaktır. 



Obezite son dönemlerin 
gündemini oluşturan 
bir konu haline geldi. 

Halk sağlığı birimlerinin ge-
rek kamu bilgilendirme yayın 
araçlarıyla gerek eğitimleriyle 
sahada obezite farkındalığı 
oluşturulmaya çalışılıyor. Dün-
ya Sağlık Örgütü’nün son çalış-
malarına bakıldığında dünyada 
bilinen 700 milyon obez, 2.3 
milyar hafif kilolu yani pre-
obez birey bulunmaktadır. 
Bu sayılar dünya gündemini 
obezitenin neden bu kadar 
meşgul ettiğini açıklıyor. DSÖ 
obeziteyi vücutta yağ oranının 
kadınlarda %30’un, erkeklerde 
%25’in üzerinde olması olarak 
tanımlamaktadır. Bu durumda 
obeziteyi, vücutta aşırı yağ bi-
rikmesi olarak özetleyebiliriz. 
Obezite bir vücut tanımlaması 

mı yoksa bir hastalık mıdır? 
Obezite bir hastalıktır. Nasıl bir 
kişinin, kan değerlerinde glu-
koz, referans aralığının üstüne 
çıktığında kişiye diyabet tanısı 
konuluyorsa vücuttaki yağ ora-
nının belirtilen değerlerin üs-
tünde olması obeziteyi tanılar. 
Peki toplum baskısını aşmış ve 
öz şefkati yüksek bir kişi obezi-
teyi kabul ederek “Ben obezite 
hastalığı ile var olmak istiyo-
rum, vücudumdaki yağlarımı 
seviyorum, onlarla mutluyum” 
derse bunu nasıl karşılamak 
gerekir?

Öncelikle çok düz bir bakış açı-
sıyla düşünelim. Kişi bir has-
talığı kabul ederek mücadele 
vermek istememiş ve obeziteye 
hayatında yer açmış olduğunda 
bu kabulleniş devamı kesilme-
yecek bir süreci kabul etmenin 

ilk adımıdır. Obezite yalnızlığı 
seven bir hastalık değildir, 
yanında muhakkak birkaç 
arkadaş getirecektir. Hipertan-
siyon, diyabet, kardiyovasküler 
hastalık riski obezite varlığı ve 
derecesiyle artış göstermek-
tedir. İnme, kalp krizi, kanser 
gibi ölümcül hastalıklara kadar 
gidebilecek bu yolculuğun 
davetiyesi “ben vücudumdaki 
yağları seviyorum” cümlesi-
dir. Bakış açımızı genişletmek 
adına örneklemi değiştirelim. 
Kanser hastası birinin, “ben 
vücudumdaki tümörü sevi-
yorum, o benim bir parçam, 
toplumun veya tıpın tedavi 
dayatmalarını reddediyorum” 
dediğinde bu kişiye karşı tu-
tumumuz onu bu düşünceden 
uzaklaştırmak mı olur yoksa 
ona destek olmak mı?

Beden Olumlaması mı, 
Obezite Güzellemesi mi?

Edanur ÇEVİK
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1960’ların başında bir aktivizm 
hareketi belirdi ve Ulusal Yağ 
Kabulünü Geliştirme Derneği 
(National Association to Ad-
vance Fat Acceptance) kuruldu. 
Bu hareketin savunucuları 
şişman insanlar için yaşam 
kalitesinin artırılması ve sağlık, 
moda ve istihdam gibi sektör-
lerde onlara karşı ayrımcılıkla 
mücadele etmeyi kendilerine 
misyon edindiler. Yağ kabul 
aktivistleri bakıldığında top-
lumda dışlanmış bir grubun 
hayata kazandırılmasında 
samimi bir görüşte gibiler an-
cak günümüz dünyasında bu 
başlıklar altında satır araları 
yanlış ve sağlıksız ideolojilerle 
dolduruluyor. Özellikle inter-
net kullanımının yaygınlaşması 
ve internet kullanıcılarının yaş 
ortalamasının aşağı çekilme-
siyle topluma bazı güzelleme-
ler dayatılmaya başlandı. Bu 
güzellemeler olumlama başlığı 
altında veriliyor. Sosyal medya-
da sıkça kullanılan “nötr beden 
algısı (body neutrality), beden 
olumlama (body positivity), 
kendini sev (self love, love 
yourself)” etiketleri temelde 
güzel bir intiba bırakıyor ancak 
paylaşılan içerikler hastalıkları 
göz önüne koyuyor. Bir dönem 
NAAFA aktivisti olan bir kişi 
hayatı sorgulanacak kadar zor-
laştığında “vücudum gerçekten 
iyi ve sağlıklı olamayacak kadar 
fazla, fark ediyorum” cümlesini 
kuruyor. Kişinin kendini sevme 
algısı sağlıklı bir çerçeve içe-
risinde yetiştirilmeli. Normal 
yağ oranına sahip birçok kişi-
nin öz şefkatlerinde yetersizlik 

görülebiliyor, odaklanılması 
gereken beden olumlaması 
budur. Aynı boydaki ve aynı 
ağırlıkta binlerce insanı yan 
yana koyduğumuzda hiçbirinin 
birbiriyle aynı bedensel hatlara 
sahip olmadığını çok rahatlıkla 
görebiliriz. Ten renkleri, vücut 
oranları, izler ve lekeler, gövde 
bacak uzunlukları ve oranla-
rı… Aklınıza gelebilecek her 
detay farklılıkları ortaya koya-
cak çünkü insan olmanın teme-
linde bu var, farklılıklarımız. 

Günümüzün akımlarından biri 
de her şeyi romantikleştirme 
çabası.  Maalesef obezite de 
romantikleştirilmeye çalışılıyor 
ki burada obez kişilerin yaşa-
dıkları problemler duygusal 
açıdan sömürülmeye hazır 
hale getirilmiş durumda. Aile-
lerimizde edindiğimiz çarpık 
düşünce tarzlarının yanında 
medyada şişman veya obez 
bireylerin lanse edilişiyle de 
bu kişiler zarar görmeye açık 
hale geliyor. Çizgi filmlerde 
dahi obez kişiler aklı hava-
da, tembel, iradeden yoksun, 
obur, zekâsı eksik olarak tasvir 
ediliyor ve bağlantıyı daha bu 
yaşlarda kurmaya başlıyoruz. 
Vücut ağırlığına gereksiz ve 
çarpık bir vurgu yapılıyor. Zor-
balığa maruz kalan obez kişiler 
yetişkin döneme geldiklerinde 
ve sosyal medyada bu duygusal 
sömürü ve romantikleşmenin 
hedefi olduğunu fark etmeden 
“ben aptal değilim, ben özgü-
vensiz değilim, ben başarılıyım 
ve bedenimi seviyorum” de-
meye başlıyor. Esasında birbi-

rinden bağımsız iki konu bir 
bütün haline getirilip kişinin 
asıl mücadele etmesi gereken 
konudan yani hastalığından, 
obeziteden uzaklaştırılıyor. Kişi 
tedavisinden geri kalırken bir 
yandan da hastalığında ilerle-
me kaydediliyor. Bir dönemler 
dalga konusu olan bireyler 
sosyal medyada çarpıtılmış 
destekleri almaya başlayınca 
“güç bende” imajını çizmeye 
başlıyorlar. Günden güne sağ-
lığını kaybeden bedenleri artık 
sürekli sunulması ve takdir 
edilmesi gereken bir meta hali-
ne getiriliyor ve ne yazık ki kişi 
bunun farkına varamıyor, varsa 
da obezite ilerlemiş oluyor. 

Se
rb

es
t K

ür
sü

“ Çizgi filmlerde 
dahi obez kişiler 
aklı havada, tembel, 
iradeden yoksun, 
obur, zekâsı eksik 
olarak tasvir ediliyor 
ve bağlantıyı daha 
bu yaşlarda kurmaya 
başlıyoruz. Vücut 
ağırlığına gereksiz 
ve çarpık bir vurgu 
yapılıyor.”
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Özgürlük söylemleriyle aslında 
kişiyi dayatmalar kabusuna 
sokuyorlar. “Fat acceptance” 
dostu bir markanın “Yaptıkla-
rınız ve vücutlarınız hakkında 
nasıl hissettiğiniz konusunda 
sadece SİZİN söz sahibi ol-
manız gerektiğine inanıyoruz, 
bedenlerimizi sadece kıyafet-
lerimizle özgürleştirmiyoruz, 
bedenlerimizi sesimizi yük-
selterek özgürleştiriyoruz.” 
ifadelerinin yer aldığı reklam 
afişinde iç çamaşırlarını giy-
dirdikleri obez bir kadın mo-
del yer alıyor. “Bedenlerimizi 
sadece kıyafetlerimizle öz-
gürleştirmiyoruz.” Bir sonraki 
reklamda da “Tüm insanları 
canlandırmaya adamış bir 
marka olarak…” deniyor. Tüm 
insanları bu kadar önemseyen 
hatta canlandırmayı kendine 
görev edinmiş ve sosyal bilinç 
kazandırmaya çalışan ekono-
mik kaygıları olan bu marka 
reklamlarında neden sadece 
şişman gurur aktivistlerine 
yer veriyor? Neden sadece yağ 
kabulüne odaklanıyoruz? Dün-
yada anoreksiya nervoza olup 
ciddi kilo kayıplarıyla yaşayan 
insanlar var. Bedenimizde sa-
dece bizim söz sahibi olmamız 
gerekiyor ve tüm insanları 
canlandırmayı misyon edini-
yorsak bedenini sev sloganla-
rının arkasında neden sadece 
obez modelleri görüp anoreksi 
modelleri göremiyoruz? Sos-
yal medyada obez kişinin yağ 
kitleleri alkışlarla karşılanır-
ken anoreksi bireyin belinden 
düşen üstünde durmayan kı-
yafetler neden alkışlanmıyor? 

Anoreksi olan biri tedavi alıp 
iyileşme sürecinde yemek yeme 
mücadelesini paylaştığında 
desteklenirken, obez biri kilo 
vermek istediğinde “dünyanın 
ona dayattığı standartlara uy-
mak zorunda kalan” kişi olup 
“bedenin hakkında kimse söz 
sahibi değil, vücudunu özgür 
bırak” cümlelerinin altında 
ezilerek obezite tedavisini red-
dediyor. Üstelik bundan güç 
bulmak zorunda kalıyor. Obez 
bir bireyin karşısına geçip, obez 
olduğunu ve tedavi edilmesini 
ısrarla söylemek ne tedavi için 
adım atılmasını ne de bir sonu-
ca ulaşılmasını sağlar ama bir 
insana kıymet vermek, bunu 
ona hissettirmek ve onunla yan 
yana yürümek, kesin çözüme 
götürecek yola adım atılmasına 
vesile olmaktır.

Obezite ile mücadele etmek 
kolay ve kısa bir süreç değil. 
Dönemlik tedavi uygulamala-
rıyla aşılabilecek bir hastalık da 
değil. Yaşam tarzı ve davranış 
değişikliği başarılamazsa tek-
rarlanabilecek bir hastalık ve 
her tekrar daha fazla metabolik 
bozukluk ve strese yol açacak-
tır. Ancak bu zorlu yol kişiyi 
basit ve ucuz dayatmaların 
eşiğine getirmemeli. İlk bakışta 
zararsız hatta yapıcı gözüken 
bu romantik yaklaşımların 
arka planında dönen yukarıda 
belirttiğim meseleleri doğru 
kavramak gerekiyor. Yağ kabul 
ya da şişman gurur aktivistleri-
nin sundukları bir argüman da 
“başka insanların sağlıkları sizi 
niye bu kadar ilgilendiriyor” 

oluyor. Bu yaklaşım maale-
sef obez kişilerin de zihnini 
bulandırarak geçmişteki kötü 
tecrübelerini argümanı destek-
leyecek şekilde kullanmalarına 
sebep oluyor. Bu kötü tecrübe-
ler, toplumun ya da özellikle 
tedavi sürecindeki bazı sağdu-
yusu olmayan sağlık personel-
lerinin kilo kaybı hakkındaki 
acımasız tavır ve yaklaşımları, 
gıda güvensizliğinin, yeme bo-
zukluklarının ve travma öykü-
sünün görmezlikten gelinmesi 
olabilir. Bu talihsiz yaklaşımlar 
sonucunda kişi tedavi almak 
isterken sağlığı önemsenmeyen 
ama tedaviyi istemeyip kendini 
sev formuna büründükten son-
ra sağlığı önemsenen, zorbalığa 
maruz kalan obez kişi oluve-
riyor. Bu da onların tedaviyi 
samimiyetsiz bulmasına neden 
oluyor. Bir diyetisyen olarak 
insan sağlığı ve obez kişiler 
beni ilgilendiriyor ama toplum 
bu işin gerçekten de ne kadar-
lık kısmında yer almalı? İstesek 
de istemesek de toplum bu işin 
tamamen içinde. Obez biri-
nin ailesi, arkadaşı, bir seveni 
olarak biz bu tedavi sürecinin 
içerisindeyiz. İnce çizgilerin 
farkına varılması, çizginin ne 
tarafında durulacağına karar 
verilmesi, satır aralarının iyi 
okunması gerekiyor. Bir kişinin 
sağlığı hakkında konuşurken 
iletişimin nasıl olması gerektiği 
hakkında birçok fikir oluş-
muştur. Ebeveyn, evlat ve dost 
olarak obezitenin güzelleştiril-
mesine karşı bilinçli olmalıyız. 
Beden olumlamasına evet, obe-
zite güzellemesine hayır!
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ve-gan-lık

ve- gan- lıkYemek programlarının 
ratingleri kırıp geçirdi-
ği bir dönemde Master 

Şeflerin (Chef ’s) liderliğinde 
dünyayı Kaptan America, Bat-
man ve Süpermen’den önce 
kurtarabileceğimiz inancı ile 
julyen doğranmış etleri koyar-
ken sote tavasına ince bir feryat 
yükseldi arş-ı alaya: “Dur, ha-
yırrrrrrr...” Kıymayın danaya. 
Ama ne yazık ki kıyılmıştı da-
naya ve bu gıdadan almam la-
zımdı. Bu sadece bir yarış değil 
varlık savaşıydı belki de. Belki 
de bir tüketim savaşı. Üç öğün 
yiyoruz zira ara öğünler kayıt 
dışı. Peki, nasıl besleneceğiz? 
Daha önemlisi yükselen vegan-
lık ne tarafa düşer haberiniz 
var mı? Tabelalara işlenmemiş 
yolumuzu bulamıyoruz. O za-
man halka ve halkalara kulak 
veriyoruz… 

Cevat Mangalbaşı: 

Selamün aleyküm güzel ülke-
min etçil insanları. Öncelikle 
ben veganlığa karşı değilim. 
Sonuçta hepimiz insanız aslın-
da ben de yarı vegan sayılırım. 
Kebap yanında yeşilliği eksik 
etmem mesela. Gavur dağı ol-
sun, söğüş olsun, çoban salatası 

olsun yeşilliğe hep onay ver-
miş, limon sıkmış, sirke dök-
müş, kekik serpmiş, zeytinyağı 
gezdirmiş bir adamım. Yani et 
ağızdan dolaşırken iyi pişmiş 
bir kıvamda ona eşlik edecek 
uyumu arkadaşlardan mahrum 
etmek istemem. Zaten bunlar 
ayran ile mideye yolculuğa çı-
karken kim zincirleyebilir be-
denlerimizi. Lavaşlar taze olsun 
vegan kardeşlerimiz rahat. 
Hepimize yetecek kadar et var. 
Dana yoksa kuzu, o da yoksa 
tavuk, o da yoksa et. Yani so-
nuçta demem o ki ortak bir yol 
bulabiliriz. Dünya hepimizin…

İncesu Puket ya da Aduket: 

Gerçekten vandallık, barbarlık 
bu olsa gerek. Nasıl kıyıyor-
sunuz canlılara, nasıl onların 
yavrularını yiyorsunuz umar-
sızca. Seri üretime geçmiş, 
kapitalist pislikler zorla üreme-
lerini sağladığınız hayvanları 
vicdansızca sömürüyorsunuz. 
Dünya sizin için koca bir çiftlik 
sanki… Yemeseniz ölmezsiniz 
korkmayın; bakın biz ölmüyo-
ruz. Hayvansal gıdalara son. 
Bizim çizgimize gelin dünya 
nasıl güzelleşecek. Hepimize 
yetecek ot var. Yeşillikler dört 

bir yanda. Hem sera gazları da 
üretmiyorlar. Her türlü kârda-
yız canım… Haklı mücadele-
miz son inek, son tavuk, son 
hindi, son dana vesaire hayvan 
özgür olana kadar devam 
edecek. Biz artık “öküz” bile 
sevmeyeceğiz şekerim… Yani 
insan da düşünen bir hayvansa 
hem cinsinize nasıl kıyarsınız.

Ferdi Açım: 

Benim için fark etmez gözüm. 
Biz tanımlanamayan aç kesim 
olarak hem et obur hem de ot 
oburuz. Öyle ayrım gayrım 
yok. Böyle bir faşistliğe de izin 
vermeyiz. Çünkü açlığın ne 
olduğunu çok iyi biliyoruz. 
Etimize, otumuza uzanan elleri 
de kırarız. Ama bizim de hem 
etçil hem otçul arkadaşlarımız 
var. Vegana da saygımız son-
suz. Birlikte olduğumuzda her-
kesin kurallarına uyuyoruz. Şu 
hayat pahalılığında güzel ye-
mek tekliflerini geri çevirecek 
değiliz. Uyumlu açlar olarak 
hayatta kalma mücadelemiz-
de yanımızda olan dostlara, 
yardım eden gönlü zenginlere, 
belediyelere ve STK’lara teşek-
kür ederiz. 
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Veganlık Ne Tarafa Düşer?
Kamil OLGUN
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Kış Gelsin de Kime Gelsin 
(Sayaç okumak için bedel alanlar ne yapmaz ki...)

Tahir BATUHAN
Öyle deme kar lazım… He lazım. Ekine, böceğe, kuşa, tarlaya, bağa, bostana lazım. Ayılar, yılanlar, 
arılar, karıncalar uyusun diye lazım. Ancak biz üşüyoruz gözüm. Kombiyi kökleyenler cemaatine 
üye değiliz. Biz elektrikli soba önünde ısınanlar olarak faturaları seninle paylaşma ihtimali üzerinde 
duruyoruz bir ürpeti geldiğinde üzerimize ama sen üst perdeden refah düzeyi yüksek bir toplum 
gölgesinde kış fantezileri üzerinde durup Uludağ’da kar kalınlığı yeteri kadar olmadı, kayamıyoruz, “biz 
bunu hak etmiyoruz” diye bizimle tartışmaya çalışırken elektriğe yine zam geldiğinin farkında değilsin. 
Anladık güzelim biz senden ceryan alamayacağız. Ne yapalım kaçak hat mı çekelim..

DIKŞINERİ (Herkesin kendi 
imla kuralları mı var?)

Ev (na-mekân): 1. Ara ki 
bulasın. 2. İnsanların cümle 
hayvanat ve insanattan uzak 
medeni bir şekilde hayatını 
sürdürebilmek için başını ve 
bilimum azasını soktuğu yer. 
2. İkametgâh. 3. Bugünün 
şartlarında almanın imkansız 
kelimesi ile eşdeğer olduğu, 
ütopik bir kavrama dönüşen 
mekan türü. 4. Ben senin ev 
alabilme ihtimalini sevdim. 5. 
Kirada oturulan ölüm sehpa-
sı gibi bir yer. 6. Artık kimse 
EV-LE-NE-Mİ-YOR 7. Ve ile 
bir ilişkisi yok sadece kelimeyi 
tersinden okursanız ev oluyor 
o kadar. Burada masonik bir 
yapılanma görmezsiniz. Yani 
İluminati bir buna el atmamış 
çünkü onunla Karadenizli 
müteahhitler ilgileniyor. 8. Gâ-
vurlar ne diyor “Home, home 
sweet home”… 9. Filmlerde 
görüyoruz böyle bahçeli evler 
var. Onlar hep taşrada falan mı 

oluyor. Yoksa başka bir galak-
side mi onlar… Eve güneş gel-
miyor da pek göremedim… 10. 
Ben ev değil de komşu aldım 
galiba. Ortalık biraz karışacak. 
11. Evi olmayan siz Evsiz mi 
oldunuz şimdi? Yoksa kirada 
oturanlar mı evsiz ya da sokak-
ta yaşayanlar mı? E hani dünya 
bizim evimizdi? 12. Evveliyat, 
evvel, evermek, evren, evrak, 
evet, evham gibi kelimelerin 
ev ile olan ilişkisi derhal araş-
tırılsın. TDK teyakkuza geçip 
üniversitelerdeki dilcilere, dil-
bilimcilere, dil-encilere haber 
salınsın. Bu böyle gitmez. Ne 
olacak bu kelimelerin hali. Yani 
ne demişler “Dünyada mekân, 
ahirette iman.” Cümle: Yeni bir 
ev aldım. (Şaka)

Apartman (mecburiyet): 1. 
Ev üstüne ev konularak inşa 
edilen oturgaçlı yaşanan yapı. 
2. Preslenmiş ev topluluğu. 3. 
Katına göre değişir adı zengin 
muhitte ayrı, fakir muhitte 
ayrı durur. 4. Neon ışıklı dış 

cephesi var ise o eve yaklaş-
mayınız. 5. Security olarak 
kapıcıların, güvenlik kamerası 
olarak yaşlı teyzelerin hizmet 
ettiği geleneksel yapılarımızdan 
biri. 5. Bir dönem Şişli’de olanı 
makbülmüş. Şimdi de makbül. 
Kaç lira orada daireler biliyor 
musun? Bak apartman demiyo-
rum daire diyorum var gerisini 
sen düşün. 6. Herkesin ismini 
vermek için yarış ettiği evler. 
7. Söylenişinde bir artistlik 
var gibi. 8. Modern dönemin 
garabeti olarak da okunabilir. 
9. Mimari de betonarme dö-
nemin başlangıcı olarak kabul 
edilir. 10. Apart, abartma, ka-
bartma gibi kelimelerle işbirliği 
içerisinde olabilir. Cinai Keli-
meler Masası’na başvurdum. 
Bakacaklar bakalım. Edebiyat 
Teşkilatı, kafiyeyi boğduktan 
sonra kaçan serbest heceyi 
yakaladıklarında. 11. Kısaltma 
olarak Apt. diye yazılır; Apart-
man diye okunur… 12. Aidat 
zoruyla oturulduğu da rivayet 
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q Liselilerin kültür-sanata 
olan ilgisi bol ama koordinas-
yonsuzluk hat safhada. Okul 
yönetimi tek seferde voleyi 
vurma peşinde bir defa destek 
verip sonra çekiliyorlar. İstikrar 
sağlanamıyor bir türlü…

q “İnsan sorunu” var dedikçe 
insan sorunu çoğalıyor sanki. 
Kafamda yer etmiş bu düşünce 
pek çok sorunu aynı anda gör-
meme neden oluyor. Gamsızlık 
modunu mu yüklesek ne yap-
sak ya da ışınla bizi Scoty…

q Yakında tüm ülke ekono-
mist olursa şaşırmayalım…

q Maskeli balolar düzenleme-
dik ama çok maske taktık. Tak-
maya devam ediyoruz. Sonra 
riyakârlıktan şikâyet ediyoruz.

q Baya uzun bir süre hem 
kendimiz hem akrabalarımızı 
gözden geçirdik. Pandemi bu 

yönden iyi geldi sanki ama 
hastalıktan korkar olduk daha 
doğrusu hasta olmaktan. Bir 
garip şüphecilik sardı etrafımı-
zı. Bir tür komplo teorileri ve 
paronaya ile dolanmış bitme-
yen muhabbetler. Yalan değil 
hani geçirilen süreç ama yaşa-
mımıza bu denli ket vurması 
da iyi değil. Toplu akıl hastane-
sine dönüşüyor dünya.

q Giden bakkal, kapatan bak-
kal, kargocular, kuryeler… Par-
çalı bulutlu kelimeler…

q Noktalı virgülü rahat bıra-
kın. Kafanıza göre kullanıp du-
yuyorsunuz. Hele ki virgül kul-
lanılacak yerlerde sık sık ona 
yer veriyorsunuz. Ancak bu 
yüzden iki güzide noktalama 
işaretimiz karşı karşıya geliyor. 
Arka plandaki bu büyük kavga-
dan habersiz siz hayatlarınıza 
deva ederken büyük gürültüyü 

duymuyorsunuz. Lütfen daha 
dikkatli olalım topu topu kaç 
noktalama işaretimiz var ki. 

q Kentsel dönüşümler şarkıya 
da girdi. Ama bir türlü becere-
medik şu işi. Ucube binaların 
olmayan bahçeleri, kaybolan 
yeşil alanlar, güneş görmeyen 
evler, her daim bozuk kaldı-
rımlar hediye edildi bize. Oysa 
çok cafcaflı bir kelime idi kent-
sel dönüşüm… Vurucu laflar 
da ediyor büyükler…

q 2023’e girerken ateş etmek, 
havai fişek patlatmak… Acayip 
moderniz… Dünyadan gürültü 
eksik olmuyor. Galaksiden bir 
süpürge topuzu gelirse şaşır-
mayalım zira üst evreni kız-
dırdığımız kesin paralel evren 
şikâyete bile gelebilir…

q Seyyar satıcılar sardı dört 
bir yanımızı.

Panodaki Konu: 
Bu Nasıl Protesto! 

Kendilerini iklim aktivisti 
olarak adlandıran bir grup 
kendini bilmez insan, Gustav 
Klimt’in “Ölüm ve Yaşam”, Van 
Gogh’un “Ayçiçekleri”, Claude 
Monet’in “Saman Yığınları” 
gibi tablolarına zarar verdiler. 
Tablolara kendilerini yapıştır-
malar, domates çorbası, patates 

püresi fırlatma gibi eylemlere 
imza attılar. Ses getirmek ve ik-
lim krizine dikkat çekmek için 
yapılan bu vandallıklar günde-
me oturmakla birlikte sanata, 
değere, emeğe saygısızlıktan 
başka bir şey değildir. Doğruyu 
anlatırken, protesto ederken 
gidilen yolda meşru olmalıdır. 
Yoksa yapılan işin bir kıymeti 
harbiyesi kalmaz. Ayrıca böyle-
sine değerli eserlerin orijinalle-

rinin de sergilenmesinin önüne 
geçilmektedir. Artık müzeler 
böyle paha biçilmez eserleri 
sergilemekten imtina edecek-
ler, imitasyonları ile misafirleri 
ağırlayacaklardır. Peki o zaman 
ne işe yaradı sizin protestonuz. 
İnsanların hak ve özgürlük-
lerini sınırladınız. İklim krizi 
gündeme geldi mi? Hayır. Ak-
sine protesto ve sanata yapılan 
vandallık haber oldu. Yazık..

edilmektedir. Cümle: Apart-
mana yeni taşınan adamı hiç 
gözüm kesmedi, kulağım doğ-
ramadı, burnum koklamadı.

Kredi (lazım oluyor): 1. As-
lında çok geniş bir kelime, 
anlatmak uzun sürecek başka 

sayfalarda bol bol değinelim 
diyorum ama bu madde içe-
risinde çok önemli bir yere 
denk geldi. Allah’tan ameliyatlı 
yerime gelmedi. Bir daha ran-
devu al, bandaj, ilaçlar, röntgen 
falan bu iş uzundu. Velhasılı 

ev ve apartman almak için 
yüce, kudretli bir kurum olan 
bankalardan belli bir faiz ya 
da meblağ karşısında alınan 
destek, para, bütçe… Cümlesi: 
Kredi çekiyorum, çekiyorum, 
çeeektim…

PANOZİŞT (Okunmayan notlar kendini imha eder...)



Ruhumuzun gıdası 
müzik, bugün dijital 
dünyada büyük bir 

dönüşüm geçiriyor. Müzik 
endüstrisinin değerler zinciri 
yeniden yapılanıyor. Pek çok 
müzisyen de bu yeni düzene 
ayak uydurmaya çalışıyor. 
Çok küçük yaşta müzikle 
tanışan Emre Berkün de bu 
müzisyenlerden biri. Berkün 
aslında çok erken bir dönemde 
dijital dünyaya adım atmış 
ama ses getiren parçaları 
yakın döneme ait. “Hayatların 

İçinde”, “Dipsiz Kuyu” ve 
“Yolculuk” yankı uyandıran 
eserlerinden. Uluğbeyler 
Süheyl Ünver belgeselinin 
başarılı müziklerine de imza 
atan, fotografçı, kısa filmci 
Emre Berkün ile müzik 
hayatına dair hoş bir hasbihal 
yaptık.

Müzik hayatınıza nasıl 
başladınız?

İlkokuldayken ailemin mini 
bir org almasıyla müziğe 
başladım. Ortaokulda gitar 

çalmayı öğrenmem müzisyen 
olma düşüncesini kafamda 
oluşturdu. Bu düşünce lisede 
sınıf arkadaşım Serhan 
Kandemir’le tanışmamla 
birlikte ürün verme 
aşamasına geldi. İlk beste 
çalışmalarımızı beraber yaptık. 
Birlikte liselerarası müzik 
yarışmalarına katıldık. Lise 
sonrası ise Müjdat Gezen Sanat 
Merkezi’nde 1994-1998 yılları 
arasında hafif Batı müziği 
eğitimi aldım. Sonrasında 
Serhan Kandemir ve Yusuf 

Emre BERKÜN: 
“Müziğin Çok Çabuk Tüketildiği 

Bir Dönemdeyiz” 
Hilal KALEM
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Sağlamlar ile yaptığımız 
şarkıları, 2011 yılında Yeniden 
Doğuş isimli ilk albümümde 
topladım.

Müzik sizin için ne ifade 
ediyor?

Müzik benim için bir yaşam 
tarzı ve kaynağı. Müzik 
hepimizin hayatında çok 
önemli bir rol oynuyor. Slow 
şarkılar hüzünlenmemize, 
hareketli şarkılar ise 
neşelenmemize ve oynamamıza 
sebep olur. Ama öyle melodiler 
vardır ki şarkıyı slow icra 
ettiğinizde hüzünlendirir, 
hareketli icra ettiğinizde ise 
neşelendirir. En önemli örneği 
“Hababam Sınıfı” filminin 
müziğidir. Bestesi ülkemizin 
en önemli müzisyenlerinden 
aynı zamanda hocam rahmetli 
Melih Kibar’a aittir.

Müziğinizi nasıl 
tanımlarsınız? Kendinizi nasıl 
besliyorsunuz?

Kendi müzik tarzımı 
tanımlamam zor ama genel 
bir ifadeyle Rock müzik 
soundlarıyla elektronik müzik 
soundlarının sentezlendiği bir 
türde çalışmalar yapıyorum 
diyebilirim. 

Özel olarak beslendiğim 
bir kaynak yok. Fakat 
yaşadıklarım, çevremde 
gözlemlediklerim şarkılarımın 
oluşmasına katkıda bulunuyor. 
Örnek olarak askerdeyken 
“Yeniden Doğuş” şarkısını 
yazdım. Hepimizi çok etkileyen 
pandemi döneminde ilk defa 

yaşadığımız duygular, sonrasını 
tahmin edemediğimiz bir 
zamanda “Dipsiz Kuyu” 
şarkısını yaptım. “Kayıp” 
şarkısı, “Lost” dizisinden 
etkilenip yazdığım bir şarkı. 
“Uzay” şarkısı ise rahmetli 
Uzay Heparı’yı kaybettiğimiz 
günün ertesinde çok 
etkilenmem üzerine rahmetli 
babam Cengiz Berkün’ün yazıp 
başucuma bıraktığı sözleri 
okur okumaz bestelememle 
hayat buldu. 

Dijitalleşme müziği nasıl 
etkiledi?

Dijitalleşme müzisyenlerin 
yaptıkları eserleri dinleyiciye 
ulaştırma açısından çok iyi 
oldu. Hepimiz eserimizi 
kimseye bağımlı olmadan, 
dijital platformlara istediğimiz 
zaman yükleyip paylaşma 
lüksüne sahip olduk. Fakat 
dinleyicinin istediği müziğe, 
filme, diziye vb. hemen 
ulaşabilmesi onlar açısından 
olumlu olsa da çabuk 
tüketilmesi sebebiyle eseri 
üreten sanatçılar açısından 
pek olumlu olmadı. Açıkçası 
aylarca, bazen yıllarca emek 

verilen bir eserin 
hemen tüketilmesi 
bizleri pek mutlu 
etmiyor.  

Dijital müzik 
anlamında siz neler 
yaptınız?

Dijital döneme 
girişim 2009 yılında 
çıkardığım “Kayıp” 
isimli şarkıma kendim 
klip çekerek internete 
yüklemem ile başlamıştı. 
Sırasıyla yayınladığım 9 şarkı 
sonrası 2011 yılında “Yeniden 
Doğuş” albümünü çıkardım. 
Uzun bir ara sonrası 2020 
yılında “Dipsiz Kuyu” isimli 
single ile dijital platformlarda 
şarkımı yayınladım. 2021 
yılında ise “Hayatların 
İçinde”, “İzi Kaldı Akustik” 
ve “Yolculuk” şarkılarını 
yayınladım. 2022 yılında ise 
“Dipsiz Kuyu-Rock” şarkısını 
yaptım. 

Son dönem Türk 
müziği hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Popüler müzik çok farklı 
durumda. Daha çok Rap 
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“ Dipsiz Kuyu-Rock’’ zaman 
zaman yaşadığımız sıkışmışlık 
duygusunu ve yaşayarak, tecrübe 
ederek kendi doğrularımızı 
öğrendiğimizi anlatan sert bir 
şarkı.”
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şarkılar ve şarkıcılar ön 
planda.  Zaman zaman bazı 
müzik türleri ön plana çıkar. 
Bu dönem Rap ve türevlerinin 
ön planda olduğu bir dönem. 
Biraz bana uzak bir tarz. 
Fakat çabuk tüketilen bir 
dönemdeyiz. Şarkınız çok 
izlenen bir dizide çalarsa bir 
anda çok meşhur olabilirsiniz 
veya sosyal medyada bir anda 
viral olabilirsiniz. Bunun için 

çok büyük hazırlıklar yapılmış 
olması da gerekmiyor. Çok 
amatör bir kayıt bile bir anda 
milyonlara ulaşabiliyor. Çok 
farklı bir dönemdeyiz. Daha 
farklı neler olacak çok merak 
ediyorum.  Dijital öncesi 
dönemdeki heyecanı çok 
özlediğimi söyleyebilirim. 
Sevdiğiniz bir şarkıcının 
albümünü heyecanla beklemek, 
çıktığı gün müzik marketler 

önünde kuyruğa girmek, 
konser kayıtlarını bulabilmek 
için Beyazıt’ta çınar ağacı altına 
gitmek... Çok güzel günlerdi. 

Uluğbeyler Süheyl Ünver 
Belgeseli müzik sürecinden 
bahsedebilir misiniz?

Sevgili Mesut Aytekin ve Onur 
Akyol hocalarımın belgesel 
çekimlerine başladıklarında 
derinden inceleme ve okuma 
fırsatı bulduğum, araştırdıkça 
kendisine çok daha fazla 
hayran olduğum Süheyl Ünver 
Hoca ile ilgili bir projede yer 
almak benim için çok onur 
verici. Süheyl Hocayı tanıdıkça, 
görüntüleri ve röportajları 
izledikçe, Mesut Hocayla da 
görüştükten sonra Türk müziği 
enstrümanlarıyla ve Türk 
müziği ezgilerinden oluşan 
melodiler hazırlamam gerektiği 
kafamda belirdi. Sonrasında 
ezgiler kendiliğinden notalara 
döküldü. Güzel, içime sinen bir 
çalışma oldu. Ayrıca ortaya çok 
anlamlı ve değerli bir belgesel 
ortaya çıktı.

Emre Berkün Kimdir?

Emre Berkün, 1976 İstanbul 
doğumlu, evli ve bir çocuk 
babası. Müjdat Gezen 
Sanat Merkezi Hafif Müzik 
Bölümü’nden 1998 yılında 
mezun olan Berkün, aynı 
zamanda İstanbul Üniversitesi 
Gazetecilik Lisans ve Radyo, 
Televizyon ve Sinema Bölümü 
Yüksek Lisans mezunudur. 
2011 yılında “Yeniden Doğuş” 
isimli albümünü çıkardı. 2012 

yılında ‘’Yeniden Doğuş’’ 
albümünde yer alan ‘’İzi 
Kaldı’’ klibi ile Amerika’nın 
en önemli müzik sitelerinden 
makeastar.com tarafından 
düzenlenen yarışmada birinci 
oldu.

Uzun süren bir sessizliğin 
ardından 2020 yılı Eylül 
ayında “Dipsiz Kuyu” isimli 
çalışmasını sevenleriyle 
buluşturan Berkün, sırasıyla 
“Hayatların İçinde”, “İzi 

Kaldı-Akustik’’,’ ’Yolculuk’’  ve 
‘’Dipsiz Kuyu Rock’’ şarkılarını 
yayınladı.

TRT FM ’’Radyo Kulübü’’ 
programında 5 sezon boyunca 
canlı müzik yaptı.  Uluğbeyler 
Süheyl Ünver belgeselinin 
müziklerini besteledi. 
Berkün, müzisyenliğinin 
yanı sıra fotoğraf eğitmenliği 
ve görüntü yönetmenliği 
yapmaktadır.



“Birini, özellikle de hiç umma-
dığım birini ne zaman kitap 

okurken görsem uygarlığın 
biraz daha güvende olduğunu 

hissederim.” Matt HAİG

Kim kıstıysa kombiyi açsın 
diye bağırası vardı bütlere kal-
mış öğrencinin zar zor bulduğu 
çatı katında peynir tabağı ile 
mücadele ederken. Gece kazı-
nan midesine bayat ekmek ile 
çay eşliğinde bir resital sun-
duğu kesindi. Zira zeytin ve 
domates de eşlik etmekteydi bu 
gösteriye. Telefonda açtığı bir 
komik video eşliğinde mideye 
bayram havası yaşatırken çifte 
kumrular, apartmanın kirlen-
miş mavisine faça atan elekt-
rik kablosuna nizami şekilde 
tünemişlerdi. Gece günahları 
örtmedi şairin dediği gibi. Bir 
bebek süt istedi bu sırada ağ-
layarak, bir evsiz bir sigara, bir 
gariban ekmek parası, bir beyaz 
yakalı taksi, bir işçi otobüs… 
Tatlı uykular zenginlerin olsun 
gece vardiyasında ter akıtanlar 
var. Bir dergi daha kapatılmış 
kâğıda zam gelirken. Kitap fi-
yatlarının başı bozuk, yaşasın 
ikinci el nidası ülkemde. Zey-
nep Hanım gitmiş bizim tatlı 
kitap böcükleri battaniyeleri 
dizlerinde özel sığınaklarında 
keyif çatıyorlar ıhlamur eşli-
ğinde...

Sahaflar festivallerinin özel-
likle Beyoğlu Sahaflar Festi-
vali’nin düzenlenmediğine 
üzülüyordu Ayraç Efendi. O 

güzelim kitap şenliğinde yeni 
şeyler keşfetmeyi seviyordu. 
Koleksiyonlar, posterler, eski 
kitaplar, ilk basımlar, imzalılar, 
kelepirler… Usul usul dolaşıp 
gönlü doyurmak var diye için-
den geçirdi. Bu sırada Püskül 
Hanım, Rengâhenk dergisinin 
eski sayılarından birinde Müs-
takil sayfasında yer alan şu sa-
tıları okumaktaydı: “Almanak, 
Arapça el-munak (iklim, aşa-
ma, dönem) kelimesinden Orta 
Çağda Latince olarak türetilen, 
sonra da bütün dünya dillerinin 
benimsediği bir gazete.” İlginç 
kelimesi döküldü dudakların-
dan. Bir diğer sayfada Ahmet 
Mithat Efendi ile ilgili bir yazı 
vardı. Ahmet Mithat Efendi 
için Hace-i Evvel denirmiş yani 
milletin ilmen ve fikren ilerle-
mesi için çeşitli bilgileri halkın 
anlayabileceği biçimde yayan 
kimse sıfatıyla tanınan, bilinen. 
Çok ilginç bir adam, çağının 
ötesinde bir yazar. Yazı maki-
nesi gibi 200 kitap on binlerce 
nüsha gazete çıkarmış.

Zamanı Durdurmanın Yolları, 
Matt Haig, Domingo Yayınları, 
2018. Şeklinde künyesini yaz-
dıktan sonra 2023’e özel açtığı 
sıfır kilometre defterine şu not-
ları düştü Ayraç Efendi:

“Cehalet zamanla şekil değişti-
rir. Ama hep vardır ve her za-
man ölümcüldür.” s. 85

“Öğretmenlik yapmak zamana 
bekçilik ettiğiniz, şekillendirece-
ğiniz zihinler yoluyla gelecekteki 

mutluluğu garanti altına 
aldığınız hissi veriyor.” s. 
133

“Tek bir çimen ancak 
çiçeği görünceye kadar 
sıkıcı gelmez.” s. 144

Bu satırdan sonra durak-
sadı. Önemli bir şey yakalamış-
tı Ayraç Efendi: 

AE: Bakın ne diyor Matt Haig 
Püskül Hanım Zamanı Durdur-
manın Yolları kitabında: “Artık 
mekânların insanlar için bir 
önemi yok. Odaklanılan şey, ne-
rede olunduğu değil. Bugünlerde 
hiç kimse tam olarak bulundu-
ğu yerde değil. En azından tek 
ayakları o uçsuz bucaksız dijital 
boşlukta.” 

PH: Ooo! maşallah Kitab-ı Teş-
kilattan Sorumlu Halk Bakanı 
geri dönmüş... (Gülüşmeler...) 
Çok doğru söylemiş artık dilin 
yeni bir hiyeroglif türüne doğru 
evrilişini izliyoruz sosyal medya 
ile birlikte.

AE: Ne demek Püskül Hanım, 
“Size hizmet dinlenmedir bizler 
için/Yoruluruz sizler için çalış-
madıkça!”

PH: Şekspir

AE: Hayır Efendim, Şeyh Pir 
Şeyh...

Gecenin soğukluğunu aldı gö-
türdü kahkahalar. Tarihi konak 
bir güzel nükte daha işledi ah-
şap tavanına. İşte bu konaktaki 
huzur bu güzelliklerden geli-
yordu şüphesiz.
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Tahir BATUHAN



Son filmleri ve dizileri ile 
eleştirilen Cem Yılmaz, 
hikâyelerinin devam 

edeceğini söylüyor. Özellikle 
Erşan Kuneri dizisinden dolayı 
olumsuz eleştiriler alan Yılmaz, 
dijital bir platforma yaptığı bu 
çalışmasında kolaya kaçmış 
gibi görünse de daha doğru bir 
ifadeyle nabza göre şerbet verip 
cinsellikle, argoya yüklense 
de Türk film ve dizi sektörüne 
emek veren, çıtayı yükselten 
biri. İlk defa GORA’da gördü-
ğümüz Erşan Kuneri bir spin 
off olarak karşımıza çıkmadan 
da aslında kimliği belliydi. B 
tipi ucuz filmler yapan özellikle 
erotik filmler üreten bir karak-
terdi. Yani geçmişi de temiz 
değil. Bu karakterin dizisinin 
de farklı olmasını beklemek de 
çok iyimserlik olurdu. Ancak 
bütün karakterlerin cümbür 
cemaat, yerli yersiz küfre ve 

argoya yüklenmeleri işin 
tadını kaçırmış… Ama 
sinemadaki türleri işle-
mesi, kostüm-dekor uyu-
mu, hikâyeyi beslemesi 
açısından verilen emek 
tebrik edilmesi gereken 
unsurlar. Dönemin güzel 
taraflarını da işliyor. 
Benim takıldığım nokta bu ça-
baya, emeğe rağmen beklene-
nin altında kalınması. Dahası 
Cem Yılmaz’ın çok daha iyi 
işler çıkarabilecek potansiyelini 
iyi kullanamaması. Benzer bir 
durum Karakomik Filmler’de 
de yaşandı. Tabii bu kısa hikâ-
yelerin Erşan Kuneri’den daha 
iyi olduğunu söylemek lazım. 
Nevi şahsına münhasır hikâye-
leri ile Karakomik Filmler gi-
şede istenen rakama ulaşamadı 
ama bence güzel bir tat bıraktı. 
Öyle oldu ki Yılmaz bir spin 
off da oradan çıkartarak Ayzek 

için yeni bir hikâye yazdı. Şehir 
hatları vapurunun bu masum 
ve saf çocuğu bakalım daha 
başına ne işler açacak… Bunu 
Ayzek ile Bir Gece filminde 
göreceğiz…

Cem Yılmaz Karakomik Film-
ler tadında 8-9 hikâyesinin 
daha olduğunu ifade ediyor 
bir röportajın-
da. Gönlünden 
geçen hikâyeleri 
anlatmak iste-
diğini söylüyor. 
Sanat sineması 
ile ticari sinema 
arasında bir 
yerde konum-
landırdığı bu 
filmleri ile NBC 
(Nuri Bilge Ceylan) tarzını 
daha popüler hale getireceğini 
ya da daha çok izlenecek bir 
seviyeye geleceğini düşünürken 
onlar NBC’nin izlenme seviye-
sine düşmüşler. Aslında Erşan 
Kuneri dizisinde aklındaki 
hikâyelerin bir kısmını gördük. 
Bakalım gelecek günler bize 
neler getirecek...

Ayzek İn Erşan Kuneri Out
Osman FAZIL
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Barış Manço, 1976-81 arası 3 kez fotoromanda rol almış. Saklambaç gazete-
sinin 1976 yılında çektiği bilimkurgu fotoromanı 2023,  Kelebek gazetesinin 
Küheylan ve Fırt Dergisi Barış Manço Show… İlginç işler…
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7 Azalarak yayın hayatlarına devam eden 
gariban aylık dergilerin ünlü, popüler 
ve sansasyonel isimleri ikinci, üçüncüye 
kapak yapmaları… Zor zanaat dergi-
cilik… Hem kaliteli içerik üreteceksin 
hem de dergiyi sattıracaksın. Okuyucuyu 
ikna etmek gittikçe zorlaşıyor. Maliyetler 
gittikçe artıyor. “Dergi çıkarmayın” diyen 
koca bir dev var sanki… Allah sabır versin 
dergicilere…
7 Bitmez bu dijitalin derdi. O sebeple ki 
dijital detoks mu, dijital oruç mu, dijital 
sınır mı ne yapacaksanız tez yapın. Genç-
lik elden uçtu da gidiyor haberin yok…
7 Bir festivalde konuk olarak çağrılan 
kadın oyuncunun unvanı “Hollywood 
oyuncusu”. Bu farklı bir şey mi ki? Oyuncu 
oyuncudur. Hollywood’ta oynayınca başka 

mı oluyor? Aslında bu şu demek yani öyle 
B tipi bir iki çakma filmde figüranlık yaptı 
ama Türkiye’de iş yapabilmesi için böyle 
atraksiyonlara ihtiyaç var. Seçimler bit-
mesine rağmen milletvekili aday adaylığı 
kartvizitlerini atmayıp kullananlar gibi. 
Zaten milletvekili aday adayı da demiyor-
lar kendilerine direk milletvekili adayı…
7 Eski seçimlerin aday afişleri hala duvar-
larda kalmak zorunda mı?
7 İlginç: 1888 senesinde üstad-ı muh-
terem, kitap kurdu Ali Emiri Efendi, 
edebiyatımızda ilk defa bir “gazete kaside-
si” kaleme almış, gazeteye övgüler yağdır-
mıştır. Şimdi sövgüler yağdırıyorlar. (Ali 
Duymaz, Püsküllü Bela, Ayarsız Haziran 
2021)
7 Dijital izlerim dijitalden içeri.
7 Storyler için yaşamak, storylerle ya-

şamak ama storyni yazacak birini bula-
mamak. Bunun “yazsam benim hayatım 
roman olur” diye uzun versiyonu vardı 
galiba ama pek tutmadı sanırım. O iş stor-
ye kadar daha doğrusu görsel storye kadar 
düştü. “Kısa” sıfatını da ekleyelim. Kelebek 
gibi ömrü 24 saat zira.
7 Sosyal Medya: Anlık hazlara harcanan 
zaman ve anı medyadan yaşamak.
7 YouTube Kids… Çocukar için görece 
daha korunaklı bir uygulama. En azından 
zırt pırt reklamlar girmiyor, reklam içinde 
reklam yer almıyor. Hızlı çalışıyor, zen-
gin içerik var. Adaba da 
uygun biraz. Tabii yine 
takip etmekte fayda var.
7 Martin Scorsese’den 
senaryo yazmaya dair 
önemli notlar: “Baş-
larken, bir hikâyeye 
girmenin en kolay yolu 
bildiklerinizi veya merak 
ettiklerinizi yazmaktır. İnsanlar bana bir 
yazarın sahip olması gereken en önemli 
özelliğin ne olduğunu sorduğunda, onlara 
empati diyorum. Karakterlerin ne istediğini 
ve neye ihtiyaç duyduğunu hissedebilmeniz 
gerekir. İzleyicinin yatırım yaptığı karakter-
ler yaratın. Onları sevmek zorunda değiller, 
sadece nereye gittiklerini önemsemeleri 
gerekiyor.”
7 Cem Karaca Edirda-
han adlı 1978-1979 arası 
müzik yapan bir rock 
grubu kurmuş. Adı ise 
Edirne’den Ardahan’a 
anlamına geliyor. Yurdun 
dört bir yanını kapsayan 
bu garip grubun meşhur Safinaz isimli bir 
de parçası var. Türüne az rastlanan senfo-
nik rock şarkısı ya da rock operası olarak 
tarif edilen eser, tam 18 dakika… Cem 
Karaca ülkemizin orijinal sanatçılarından 
biriydi. R
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YouTube ve Türkiye: 
Oxford Economics tarafından 
YouTube Türkiye Etki Raporu 
hazırlandı. Türkiye›de platfor-
mu kullanan 45 milyon kişinin 
geçirdiği ortalama süre günlük 
45 dakika. Dünya çapında 2 
milyardan fazla insanın kul-
landığı platformun, Türkiye 
ekonomisine katkısı ise 2 mil-
yar TL.

Teknobook (Uydurdum): 
E-kitap çıkmış, eeee nolucak-
tı… Ne bileyim daha ben evde-
ki kitapları okumadım. Şimdi 
bir de bunun 3D’si çıkar bak 
sen aleme. 

Kitap okurken maceradan 
maceraya koşarız artık. Rüya-
larımız gerçek oldu gibi bir şey. 
Ama korku ve polisiye okun-
maz 3D. Maazallah gümbürtü-
ye gideriz… Bununla birlikte 
fiziksel olmanın yanında kare 
kod ve linkler dijital dünyayla 
bağlı kitaplar da var. Hikâye 
arasına geniş parantezler açıp 
daha açıklayıcı, görsel ve ses ile 
zenginleştirilmiş metinler oluş-
turuyorlar. 

İnteraktif bu yapı, yeni dönem 
insanların teknoloji ile ilişki-
lerine çok uyumlu. Okuduğu-
nuz karakterin kısa bir filmini 
izleyip dinlediği şarkıyı siz de 
dinleyebiliyorsunuz eş zamanlı 

farklı bir medyadan destekle 
birlikte hikaye ilerliyor… Farklı 
bir okuma deneyimi…

Online İmza: 
E-yayıncılık, e-dergi, ipad, 
e-kitap, digibook derken Can 
Yayınları Türkiye’de “ilk online 
imza gününü” gerçekleştir-
di. “O da ne demeyin”, oldu. 

Amerikalı yazar David Carnoy, 
Neşter Müziği adlı kitabını 
Kanyon’daki D&R mağaza-
sında online imzaladı. Yazar 
Newyork’ta, okuyucuları İstan-
bul’daydı. Binlerce kilometre 
ötedeki yazarla sohbet eden 
kitapseverler, kitaplarını da im-
zalattılar. Yalnız imzalı kitap-
lara elden değil adrese teslim. 
Yayıncılar satışlarını arttırmak 
ve dijital yayıncılığın gücünü 
kırabilmek için son yıllarda bu 
tür farklı pazarlama taktikleri 
izliyor, PR çalışmaları yapıyor.

Instagram’dan 
Aile Merkezi özelliği: 
Geçtiğimiz aylarda ABD’de 
kullanıma sunulan Instagram 
Aile Merkezi özelliği Türkiye’de 

de kullanıma açıldı. 
Bu özellik sayesinde 
ebeveynler, çocukları-
nın günlük ve haftalık 
olarak Instagram 
kullanımını sınırlan-
dırabilecekler. Ço-
cuklar, bir gönderiyi 
veya hesabı şikâyet 
ettiğinde, ebeveyn-
lere kimin şikâyet edildiği ve 
şikâyetin türünün ne olduğuna 
dair de ayrıntılı bilgi edinme 
imkânı da tanınacak. Tabii bu-
nun için çocukların ebeveynle-
rin onay davetini kabul etmesi 
gerekiyor…

Zaman Problemi: 
Zamanım yok diyen insan-
ların sosyal medya hesapları, 
İstanbul trafiği gibi. Ne ararsan 
var. Storylerde gösterecek tık 
kalmamış o kadar seri çalı-
şılmış yani. Disko topu gibi 
kafa dönüp duruyor bakmak 
isterseniz… ama meşguller çok 
meşguller çok… Ne yaparsın 
bu dünyanın da düzeni bu: Pat 
diye gerçekler gün yüzüne çı-
kıveriyor. Çünkü dijital iz bıra-
kıyor. “Mesajı görmedim” di-
yorsun “okundu” diye yazıyor. 
“Haberim yok” diyorsun mesajı 
beğenmişsin… O yüzden hızlı 
yaşama olduğu gibi yaşa hayatı. 
Ölüme bu kadar hızlı ve hazlı 
gitmeye gerek yok.

Teknoloji Hayatı 
Kolaylaştırıyor

Kamil OLGUN
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Aslı Nur LEKESİZBAŞ 
(İstanbul Üniversitesi, Hukuk 

Fakültesi, mezun)

Öncelikle amacı meslek 
edindirmek olmayan bir 

üniversite kurardım. Orayı in-
sanların meslek sahibi olmak 
için değil, gerçekten bilgile-
rini arttırmak için geldikleri, 
öğrenmeyi sevdikleri bir yer 
olmasını sağlardım. Bu üniver-
sitenin amacı düşünen, eğitim-
li, bilinçli bireyler yetiştirmek 
olmalı. Buraya gelen insanların 
da ilk gayesi bu olmalı. Bu üni-
versite aynı zamanda her türlü 
maddi ve fiziksel koşul açısın-
dan elverişli olmalı, eğitim için 
gerekli şartlar konusundaki 

kaygılar üniversitenin önünü 
tıkayan engeller olmamalı. Bu 
üniversite her anlamda ba-
ğımsız, bilime değer veren ve 
bilimde tarafsızlığı ilke edinmiş 
bir akademi olmalı. Bilime 
saygı duyduğu gibi bilime ve 
bilim adamlarına karşı saygı 
uyandırmalı. Üniversiteye giriş 
ve hoca olma ölçütlerinin adil 
ve gerçekçi olduğu, liyakatin 
temel ilke olduğu bir kurum 
olmalı.

Beyza KANDEMİR 
(İstanbul Üniversitesi, Hukuk 

Fakültesi, 4. Sınıf)

Bir üniversite kurma imkâ-
nım olsaydı burada oku-

yanlar ve burada okutanların 
nitelikli olması en başta dikkat 
edeceğim şey olurdu. Daha 
sonrasında üniversitenin fiziki 
koşullarını olabildiğince iyileş-
tirirdim. Öğrenci kontenjanları 
sınırlı olurdu. Daha doğru bir 
ifadeyle okulun mevcut fiziki 
koşullarında en verimli şekil-
de nasıl faydalanılacaksa ona 
uygun sayıda kontenjan belir-
lerdim. Ama çok da az sayıda 
öğrenci ile sosyal ideal düzey 
sağlanamayacağı için bu sınıra 
iletişime dikkat ederdim. Öğ-
rencinin öğrenme ve anlama 
becerisini kesinlikle yalnızca 
sınavlarla ölçmezdim. Aka-
deminin öğrenciyle ilişkisini 
olabildiğince yakın mesafede 
ve verimli iletişim düzeyinde 
tutardım.

Tırtıllar kelebeğe dönüşmeden önce çalışır, çabalar ve nihayetinde bir gün kozalarını örmeyi 
başarırlar. Kozanın içinde uçabileceğini hayal eden tırtıl neşeli. Kozanın içinde uçmayı bil-
meyen tırtıl ise endişeli. Tırtıl kozanın içinde ne yaşar da kozadan çıktığında uçabilir? Üni-
versiteler de tırtılın kelebeğe dönüştüğü kozası gibidir adeta. Kozasını ördüğü ilim, bilim, neşe 
ve endişe durağı. Durakta ördüğü kozanın içinde büyüyen kanatlar uzun ince hayat yolunda 
yoldaşıdır.

Üniversite Günlüğü sayfamızda bu defa tırtıllara kozalarını sormak istedik ancak bu müm-
kün olmayınca üniversiteli gençlere ve yeni mezunlarımıza hayallerindeki üniversiteleri sor-
duk. Eğer elinizde bir imkân olsaydı nasıl bir üniversite kurardınız?

R
Hayalimdeki   Üniversite 

Nilhan DİLEKLİ
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Firdevs Beyza KOCA 
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi, Matematik, 4. Sınıf)

“Ben bir üniversite kura-
cak olsaydım öncelikle 

donanımlı hocaların olacağı 
ve üniversiteye sınavla değil de 
yetenek sınavları ya da istekli 
öğrencilerin mülakat ile girebi-
leceği bölümlerden oluşan bir 
üniversite kurardım. İçerisinde 
yalnızca ders işlenen değil hobi 
ve yeteneklerin geliştirilebile-
ceği çeşitli kursların bulunacağı 
spor, müzik, edebiyat vs. alan-
larında da girişimci gençlerin 
yetiştirildiği bir üniversite kur-
mak isterdim.”

Afra YÖRÜKOĞLU 
(İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi, Mezun)

Öncelikle insanların yete-
nekleri ve ilgisine göre 

temel bölümlerden oluşacak. 
Tüm öğrencilere temel düzeyde 
yazı yazabilme ve hitabet yete-
neği kazandırılmalı. Öğrenci-

lere sınav ve mezuniyet baskısı 
ile bir şeyler öğretilmeye daha 
doğrusu ezberletilmeye çalış-
mak yerine merak duygusu 
uyandırarak ilgisini çekerek ve 
yaptığı işin önemi ve ciddiyeti 
kavratılarak içsel güdülenme 
ile ilgili konuları öğrenmesi 
sağlanmalı. Bu noktadan sonra 
sınav yapılması öğrenci lehine 
olacaktır. Böylece öğrenci ken-
di eksiklerini ve iyi yaptığı şey-
leri fark edip bundan sonraki 
çalışmalarını ona göre dizayn 
edecektir. Hocalar öğretici ol-
mak yerine, işaret edici, öğren-
cinin kendisini keşfetmesine 
olanak sağlayıcı ve yol gösterici 
olmalı. Bu kriterler çevresinde 
uygun binalarda ve kampüs 
içerisinde bir üniversite kurul-
malı özellikle kütüphanesinin 
kapasitesinin fazla olmasına 
özen gösterilmelidir.  

Elif Dilruba ARIKAN 
(İstanbul Üniversitesi, Diş 

Hekimliği 4. Sınıf)

Bir üniversite kursaydım 
bu sağlık alanında olurdu. 

Fakülte hastanelerinin dona-

nımı ve ferahlığının yanı sıra 
akademik kadrosunun da güçlü 
olmasını gözetirdim. Öğrenci-
ler için düşündüğümde onların 
sosyal bilimler konusunda da 
belli dersler almasını ister-
dim. Yine de her şeyden önce 
güçlü bir rehberliği ön planda 
tutardım. Üniversite öğrenci-
lerinden ziyade bu alanlarda 
okumak isteyen lise öğrenci-
lerine “Sağlık sorumluluğunu 
alabilecekler mi veya bu so-
rumluluk tam olarak nedir?” 
açıklamak isterdim. Üniversite 
öğrencilerinin psikolojileri de 
çok önemli olurdu bu rehberlik 
bakımından. Aynı zamanda 
okulun bütçesinden öğrencilere 
maddi destek sağlardım. Kü-
tüphanede ders çalışma alan-
larının olmasına özen gösterir, 
geniş ve kaynak sayısının fazla 
olmasını gözetirdim.

Suna ALBAYRAK 
(Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, 

Hukuk, Mezun)

Benim kurduğum üniversite 
Hukuk alanında eğitim ve-

recek. Hukuk nosyonunu kaza-
nabilmek için hem pratik hem 
teorik alanda yoğun eğitimler 
verilecek. Öğrenciler yönelmek 
istedikleri alana göre eğitim 
aldıktan sonra elenecekler. 
Uygulamalı stajlardan sonra 
yeterlilikleri uzmanlarca tespit 
edilecek. Bu aşamalar öğrenim 
süresi içinde olacak. Sadece hu-
kuk dersleri değil genel kültür 
vb. dersler de verilecek. Alınan 
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derslerde sözlü sınavlar olacak. 
Hukuk öğrencilerinin ileti-
şim becerileri ve muhakeme 
yetenekleri öne çıkarılacaktır. 
Hukuk zor bir alan. Uygula-
madaki ufacık bir yanlış büyük 
zararlara yol açabiliyor. Bu yüz-
den okuması zor bir üniversite 
diyebiliriz. Ama işin esasına 
ters olmaz. 

Müberra ÇİL 
(İstanbul Üniversitesi, Siyasal 

Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler 3. Sınıf)

Öncelikle üniversite kuru-
lacağı bölgenin en büyük 

şehrinde yer almalı. Fakat bu 
şehrin farklı yerlerinde farklı 
fakülteleri yerleştirilmeli. Her 
bölüm kendi içinde ilk iki yıl 
alışılmış bir eğitim verse de 
yüksek lisansa kalmadan üçün-
cü sınıftan itibaren akademide 
kalacak olan öğrenciler için 
farklı bir müfredat geliştiril-
meli. Bu müfredat şüphesiz 
dil ağırlıklı ve okuma grupları 
şeklinde tasarlanmalı. Diğer 
öğrenciler ise meslek eğitim-
lerine devam etmeli. Bütün 
yıl boyunca tek bir sınav ve 
onun telafisi şeklinde sistem 
geliştirilmeli fakat devamlılık 
zorunlu olmalı ve bu değerlen-
dirmeye tabii tutulmalı. Öğ-
rencinin devamlı olması için 
ise kampüs içinde dil kursları, 
sanat atölyeleri ve spor tesisleri 
inşa edilmeli. Belli saatlerde 
tüm öğrenciler en az birini 
seçmesi zorunlu olacak şekil-

de bu etkinliklere katılmalı. 
Bu maliyetli gibi görünse de 
az sayıda üniversite olmasını 
arzuladığım için imkânsız ol-
mayacaktır. 

Yahya ARSLAN 
(İstanbul Üniversitesi, Siyasal 

Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler, Mezun)

Hayalimdeki üniversite 
bir Türk üniversitesidir. 

Öncelikle Doğu medeniyetinin 
hem temsilcisi hem de Batı 
dünyasının da ilmen faydala-
nabileceği bir üniversite. Bir 
üniversiteyi üniversite yapacak 
en temel şey içindeki kadro-
dur. Belirli müşterek bir fikre 
sahip, Türklük şuuruna malik 
kıymetli bir akademik kadro 
kurmadan kuracağımız bir üni-
versitenin diğer üniversiteler-
den tek farkı adı olacaktır. İşte 
bu yüzden KOCAV akademi 
kursunda da olduğu gibi müş-
terek dünya görünüşüne sahip 
akademik kadroyu kurmak en 
elzem mevzudur. Bu kadroyu 
kurduktan sonra öğrenme me-
totları, iletişim, sınav sistemi 
vb. konuları üstünde düşünme-
ye gerek yoktur. Her biri birbi-
rinden kıymetli olan bu kadro 
kendine has üslup metotları ile 
iletişim kuracaktır. Bir ekol, bir 
kültür, bir dünya görüşünün 
en önemli temsiliyet merkezi 

olma, büyük Türkiye ülküsüne 
hizmet etme amaçlarına sahip, 
içindeki duruma realist, maziye 
hürmetkâr, geleceğe idealist bir 
üniversite kurmayı isterdim.

Taha ERİŞGİN 
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 

Yaşam Bilimleri Fakültesi, 
Psikoloji, Mezun)

“Çoğu fakültenin birbi-
riyle bağlantılı olduğu, 

ortak oturma alanlarına geçişi 
olan bir kampüs ve olması ge-
rekenden daha fazla çalışma 
salonlarına sahip bir üniversite 
kurardım. Yani ortak bir kam-
püste her bölümün öğrencileri 
birbiriyle etkileşim halinde 
olacak. Öğrenciler, üniversiteye 
yeteneklerine göre alınacak. 
Her öğrencinin amacının üni-
versiteye gitmek olmadığı bir 
sistemde sadece ilim ve sanat 
üretmek isteyenler bu üniver-
siteye girecek. Fiziki koşullar 
her bakımdan yeterli ve estetik 
olacak. Sınav sistemi bilgiyi 
test etmenin yanı sıra bilgiyi 
kullanma ve geliştirme üzerine 
yapılandırılacak.”

* Bu yazı KOCAV 2021 Güz Dö-
nem Seminerleri İhtisas 1 sınıfının 
Yazma Sanatı dersi kapsamındaki 
uygulama çalışmalarından derlen-
miştir.                                                                      
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FUZULİ BİRİ

Peki Bu Yılbaşı Kimin?

Serilen İlanlar 
(Sesli Mesaj Bıraksan da Olur..)

Yeni bir yıl yine bir yıl. Her yıl da geliyor kerata. Bacalarımız olma-
dığı için gelen de olmadı. Hadi onu geçtik kapımızı çalan da olmadı. 
Sosyal medyadan görüyorum bazı yazar, şair, sanatçılara ki benden 
ünsüzler, sepet sepet yumurta değil gırla yılbaşı hediyeleri geliyor. 
Hem de şekilli şuküllü. Bizim neyimiz eksik hala çözebilmiş değilim. 
Yani en temiz yandaşlığı ben yaparım, muhalefet muhalefet ederim. 
Entelektüellik desen fışkırıyor. Gerek sözel gerek özel her türlü kül-
tür var. Kaç yıldır bu medya sektöründe kalem oynatıyorum. Kale-
mimi bıraksam mezdeke oynar. O kadar yani. Yıl olmuş 2022 bana 
hala kırmızı kurdele ile bağlanmış büyük bir sepet yok. Kuryeler niye 
benim için rahatsız olmuyor. Ne yani bir normal halk gibi yılbaşını 
kuru yemişle mi geçirelim? Ki geçirdik… 

Ama muhteremler olmuyor yani olmuyor. Hele Rengâhenk yönetimi 
onları hiç affetmeyeceğim. Bunca yıl bilabedel şu sayfayı dolduruyo-
rum. Yani insan gazete paketiyle abi bir şey gönderir, jest yapar değil 
mi? ben onu allar pullar zaten sepete çeviririm. Sermet Erkin görse 
usta der yani. Ama nerede böyle bir incelik Nardugan’dan haberleri 
yok yılbaşı caiz değil derler.

Bilmiyorlar ki “okuyucularım hadi” desem yer yerinden oynar. Sos-
yal medyadaki takipçi sayımı ayıp olmasın diye söylemiyorum. Ama 
böyle bir duruma tepki bile yok. El alemin dergileri tatile gönderi-
yormuş kokteyli etkinlikleri olan otellere. Bize masa başında basın 
bültenleri geliyor. Ama Türk basın tarihi bunu unutmayacak ve gere-
keni yapacaktır.

• Acaba reklamları ışıklı mı yap-
sak? Güneş enerjili de güzel olur 
ha.
• Aslında ilanları artık sosyal 
medya entegreli, kare kodlu yapa-
biliriz. Daha fazla kişiye ulaşmaz 
mı? Dur ben bunun için bir anket 
düzenleyeyim…
• TikTok’a reklam verilir. Tak tik 
alınır. Takoz bulunur. Nal-Buriye, 
Canlı Hemşim-Tirabizon
• Türkçe tercüman aranıyor. Mü-
racaat: Başakşehir Konutları.

• Market fişimi kaybettim. Hü-
kümsüzdür. (Zirve Can Kıymet-
taroğulları)
• Taşınmak ateş pahası olduysa 
derdinize derman işsiz gençlerin 
kurduğu, uygun fiyata ev taşıyan, 
eşyalarınızın kırılmasını engel-
leyen tok karnına bana mısın 
demeyen. Küfrünü içinden eden, 
mobilya çizilirse sallamayan, eş-
yaları taşırken bütün komşuları 
rahatsız eden, yolu kapatan sizce 
kim olabilir? Aradığınız her şey 

bir tık uzağınızda. Elden Ele Nak-
liyat. Bırakın elimiz değsin. Bir 
elin nesi var 10-15 tanenin sesi 
var sloganıyla 30 yıldır amele gibi 
çalışıyoruz… www.eldenelenakli-
yat12345.com
• Zam gelse de ekonomi güzel, 
bugün sana zam yok diyecek ruh-
sal mentor kankiniz (kanky) biz-
den. Siz okeye dönmeye devam 
edin dünya dertleriniz neye biz 
varken… FANİ Club’a üye olun. 
Gerisini bize bırakın.

R72

Geri Dönüştüremeyen 
Cahiller

Geri dönüştürülebilecek 
materyalleri geri dönüşüm 
kutularına itinayla atamayan 
insanların beyinleri alınmış 
zombiler oldukları aklımdan 
geçmiyor değil. (Yanlış kutu-
lara atanları ayrıca dövmek 
lazım ama daha o aşamaya 
gelemedik.) Zaten düşüne-
bilseler bu hareketi yapmaz-
lardı. Beyinlerini yedikleri 
için kirlettikleri dünyayı 
kirletebilmek için ekstra çaba 
sarf ediyorlar. O yüzden The 
Walking Dead dizisi o kadar 
çok tuttu, rating rekorları 
kırdı. Kendi ölümünü hazır-
layan bu insanlar gelecek gü-
zellemesi yapmayı da ihmal 
etmezler. Yeşil dünya, temiz 
çevre, çocuklar geleceğimiz, 
adalet…  Koca harflerle di-
yorum ki RİYAKÂRSINIZ..
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