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iz Neşide için hazırlıklara başladığımızda henüz Covid
adlı virüsün dünyanın sonunu getirme gayretlerinde
bu kadar abartacağını düşünmemiştik.
Zorladığımız fıtratımız dünyanın sonunu getirecek miydi?
Dünyanın sonu gelirse başka alemlerde yaşama hayalimiz sonsuzlukla mı karşılık bulacaktı yoksa ?
Neyse …
Sakın bakma saate
Geç kalarak yetiştiğim yerler bilirim. B. Sancak
Tedavülde derin bir suskunluk.
ˮŞiir okuyanda uyanandırˮ diye bir araya getirdik şiirleri. Dünya güzeldir, şairin gözünde daha da güzel olur dedi
ya Goethe, iyi ki dedik dünyanın yıkıcılığına karşı şairler var
dünyanın sonu gelmeden son sözleri söyleme cesareti gösteren.
İnsan , insana anlattı derdini, yazı oldu , yazıldı
Düştü içimize dipsiz bir kova, söz buldu, dizildi.
Emek verdik, sessiz ve derinden bir ilerleyişle. Maksadımız anlatmanın yanı sıra anlaşılmak yine.
ˮHazan değmiş bahçe görmeyene ne zor hazan değmiş
bahçeyi anlatmakˮ ya hazan değdi cümlemize, belki buruk
yüreklerimiz, belki bir gök gümbürtüsü dallarımızda. Velhasılı
bakın nasıl çiçek açıyorsa yine ağaçlar, bu ise iade-i itibar o
halde yine en güzel haliyle Neşide var, var,var.
ˮ Cahilsin; okur, öğrenirsin. Gerisin ; ilerlersin . Adam yok;
yetiştirirsin, günün birinde meydana çıkıverir. Paran yok; kazanırsın. Her şeyin çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu, çaresi yoktur.ˮ A. H. Tanpınar
Muhatapsız kalmak yaralar bizi. Mustafa Kutlu öyküleri
gibi toprak kokusu, insanımızın sıcaklığı, evinizin huzurunu
getirdi size Neşide.
Rabbim sağlıklı bir ömür nasip eylesin cümlemize.
Bereketli okumalar.
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Söz’den
Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar:
"Ya bir insan yolculuğa çıkar,
Ya da şehre bir yabancı gelir."
TOLSTOY

D

ergicilik zordur. Zahmet vericidir, uğraş
ister. Dergi okuyucusu kitap okuyucusundan farklıdır. Okur, anlar ve sonra eleştirir. Sosyal
medyanın hızlı tüketim alışkanlığı sunma sürecinde biraz ağırdan, biraz imtidadi bir havayla sarar
dergiler bizi. Üstad C. Meriç’in dediği gibi bir neslin vasiyetnamesidir dergi ve bir şehrin sokakları
gibi mahrem ve de samimi.
Neşide bu sene 4. yılında. Avcılar İlçe Milli Eğitim bünyesinde senelik çıkan bir dergi olan Neşide, ilçemiz öğretmen ve öğrencilerinin yazılarıyla
güzelleşti yine. Edebiyat, felsefe, sanat yazılarıyla
kıymetli akademisyenler ve yazarlar onur verdiler
Neşide’ye. Özel dosya ekinde her yıl olduğu gibi
bu yıl da ayrı bir tema işlendi. ˮGeleceğin Eğitimi’
temasıyla eğitimde değişimler ve süreçte yenileşme durumları ele alındı.
ˮAydınların aydınlatamadığı halkı soytarılar aldatır.ˮ derdi ya C. Meriç. Kişinin dünyası anlama dünyasından bağımsız olamaz. Anlama tarzı değişenin, dünyası da değişir. Bir insan bazen bir kitapla bazen
bir dergiyle farklılaşır, değişir, değiştirir. Aslında dünya ölse de insan ölmez. Neye sahipse dünya, Oʼnun
vergisidir hep. İnsan ne tuhaftır ki insanla da insansız da yapamayan, hep insanla insan olarak var olan.
Yaşam bir uzlaşımlar panayırı, hengameyi bir anlığına durdurup düşünmeye başlamak istiyoruz bazen. Hepimiz yaşamın biteceğini bile bile saklıyoruz bu sırrı, konuşulması gizemi bozacak sanıyoruz. Her
yaşayan bu çelişkinin içinde ciddiyetini koruyor kendince. Ölüm, kıyametten kurtuluşumuz mudur, soruyoruz kendimize. Yaşamın ciddiyetini anlatacak bir metnin ihtiyacını duyuyoruz çoğu zaman, yaşamın
ciddiyeti metinlerle mi anlaşılır ki diyoruz sessizce. Yazarlar dışsal etkiyi canlandırıyor bünyemizde. Anlatılamayanı yaşamak sersemletir insanı. Anlatılsın, yazılsın bu yaşam sırrı, bilelim ki ayna olsun bir insan
diğerine istiyoruz. Yazarlar yazıyor, biz okuyoruz. Okudukça kendimizi anlıyor, kendi varlığımıza ayna
oluyoruz.
İşte insanın olma vaktidir bu erme fırsatı.
O halde buyursun okusunlar bize kuşlar neşide-i metaneti.
Dr. Barış YILDIZ
Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü
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Şiir

Kenan OVACIK*

“Ze”
Zerresi denizdir, değer elbette bu câna,
İçtim iki gözden, açılan gözeyi sevdim.
Cânân göz ucuyla dahi hiç bakmadı bana,
Ben yâr ile düşte bile göz gözeyi sevdim.
Kaçtıkça ayın yüklü şi’rin yaslı sesinden,
Hep neş’e içindeki gülen hemzeyi sevdim.
Başkaydı “ze”, zâlimde; güzelin o “ze”sinden,
Ben hem “ze” ile düşman idim hem“ze”yi sevdim.
Sustum, yine gizlendi; hazîneydi sözüm hep,
Yıllar yılı gönlümdeki gevezeyi sevdim.
Ben bir gülü, bir zârı bilirdim buna sebep,
Bir çift göz için bin kere “ge” ve “ze”yi sevdim.
Kayboldu damarlarda, şu kalbimdeki şiir,
Buldum, seni bir bende gezen dizeyi sevdim.
Herkes bizi her yerde her an yan yana bilir,
Gün geçti, devir döndü de diz dizeyi sevdim.
Süzgün bakıyorsun; eriyor, aynada gölgen,
Aydan çalarak gizlediğin gamzeyi sevdim.
Başlarda elif var diye aldırma Kenan, sen,
Şükret ne kederdir bu ne de gam “ze”yi sevdim.

*
**

Şair, Galatasaray Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni.
Çizim: Enis Bomba, Galatasaray Lisesi Resim Öğretmeni

5

Deneme

Kimlik İle
Varoluş
Şaban Teoman DURALI*

Ç

ocuklar ile yaşlılar kendine dönerler, kendi
kendileriyle pek ilgilenirler… Ya bitkiler…
Canlı mıdır yoksa canlı-olmayan maddeler midir? Aynı cinstenseler özdeştirler. Her canlı kendi
başına bir birimdir. Eşdeğerlilik matematikte olur
bir tek. Bu bakımdan her birimiz eşsiziz aslında.
Canlılığın en önemli özelliği zaten eşsizliğidir ki…
Duyarlılık mı? Üst canlılarda bulunur, meselâ balık,
duyar/hisseder. Bütün canlılarda ilk basamak duyarlılıktır. Duyarlılığın değerlendirilmesine düşünmeyle başlarız ki, burada bilgi sahasına adım atarız. Duygularımız üstünde katlanarak düşünme teemmüldür (refleksiyon). Düşünme aklın yürüttüğü
iştir. Kavramı verir. Kavramlar arasında bağlantılar
kurar. Kavram zihin seviyesinde duyularla doldurulur. Aklın gözetimi ile denetiminde değerlendirilen
duyulardan düşüncenin çizdiği çerçevede duygular zaman ile mekân bağlamında ortaya çıkarlar.
Akıl zekâyı içermekle birlikte, her zeki insan akıllı
olmayabilir. Ama akıllı insan aynı zamanda zekidir.
Aklının yanı sıra zekâsını konuşturmayabilir. Akıl
düşünceleri biçimler ve hareketlere yönlendiren
zihindir. Aklın biçimlediği harekete eylem denir.
Her birinizin kendine mahsus eylem biçimi vardır
buna da davranış denir. En üst akıl felsefe aklıdır.
Yaşamamızı sağlayansa pratik akıldır. Bunun içine
birtakım hayati faaliyetler girer. Aklın, dizginleri
kaybettiği durumlarda mahvolma başlar.
Teorik akıl uzun vadeli planlar yapar. Kullanılır
cinsten olan kısa vadelidir. Bu, zekâdır. Gelecekte
olacaklar şimdiden görülmez. Bunu bize sezdiren
teorik akıldır ancak. Bilinçlenmenin son aşaması
da kimliktir. “Kimim?” sorusunun cevabı görünürde varlıklılığın tanınmış en son zeminidir. Varlığın
önceliğine dayanarak varoluşumu inşa ederim.
*

6

Emekli Felsefe Profesörü ve Yazar.

Toplumların tabakaları bulunur. Bunlara sınıf denir. Her sınıfın kendi kimliği vardır. Bunları
enine boyuna çözümleyen Karl Marx’dır. Kimlik
tutarlılığı verir. Tutarlı olma kimliğin derecesiyle kendini gösterir. Yalnızca iyi veya kötü olmaz.
İkisi değişik oranlarda bir arada bulunurlar. Tek
bir istisnası var, o da ruh hastasıdır. Ruh hastası
silme hep kötüdür. Acı vermekten, acı çektirmekten dehşet hoşlanan, ötekiyle duygu bağ kurmayı
beceremeyen kişidir.
Akıl dayatır. Müstebidin önde gidenidir. Tek
yargılayıcıdır. Kendini de yargılayan yine odur.
Bilginin taşıyıcısı kavramın üreticisi, zihin hayatımızın biricik yönetici, yönlendiricisidir. Duygulara yer vermediği saha mantık–matematiktir.
Felsefe-bilimin, özellikle de merkezi teşkil eden
metafiziğin baş idarecisidir. O alanda duygulara
katiyetle yer bırakmaz. Bu sebeple felsefe-bilim,
insanın yaşama sahasına asla uygun düşmez.

Makale

Kitabın Direnişi:

Popüler Kültür ve
Türk Okuru
Bahtiyar ASLAN*

B

undan yirmi-otuz sene önce, fütürologlar
günümüzü işaret ederek, basılı kitabın ortadan kalkacağını iddia ediyorlardı. Buna göre,
elektronik kitaplar piyasaya hâkim olacak, yanımızda taşıyacağımız bir tablet bilgisayar veya
kitap okuma aracı (kindle) ile cebimizde yahut
çantamızda bir kütüphane gezdirebilecektik. Bugün gerçekten de böyle bir imkâna sahibiz. Binlerce pdf formatlı kitabı bir küçük tablete veya
hafıza kartına yüklemek mümkün. Fütürologlar,
evlerde büyük kitaplıkların, şahsi kütüphanelerin
de olmayacağını iddia ediyorlardı. Özellikle ABD
kökenli filozofların ortaya attıkları birçok öngörü
gibi bu öngörünün de şimdilik gerçekleşmediğine şahitlik ediyoruz. Popüler kültür ve kitap ilişkisi
tam da burada başlıyor. Zira bu tür görüşleri ileri
süren spekülatör –ben onları tarif edecek başka
sıfat bulamıyorum- düşünürlerin, “gerçek”i değil, ulusal çıkarları önde tuttukları açık bir şekilde
anlaşılıyor. Samuel Huntington’dan Paul Feyerabend’e kadar birçok Amerikalı düşünürün görüşlerinin, felsefi değil siyasi olduğu son otuz yıldır
dünyada yaşanan olaylarca teyit edildi.
Tuhaf olan şu ki, bu filozof ve fütürologların
görüşleri, Türkiye’de birtakım bilim adamı ve
düşünürlerce de büyük bir heyecanla karşılandı.
Her yeni fikrin doğru olması kaçınılmazmış gibi,
onların fikirlerini konuşarak ve yazarak yaymaya
çalıştılar. Oysa bir fikrin doğruluğu yeniliğiyle değil, eskiliğiyle, zamana karşı verdiği sınavla doğru
orantılıdır. Bu fikirlerin yeryüzüne büyük bir hızla
saçılması da popüler kültüre dâhildir. Spekülatör
filozofların eserlerinin 2000’li yılların hemen öncesinde popüler bir nitelik kazandığını ve birden*
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bire birçok dile tercüme edildiğini biliyoruz. Hatta yakın zamanlara kadar bu filozofları okumayan
sosyal bilimcinin küçümsendiği de bir vakıadır.
Bu filozoflardan biri olan Fukuyama, insanlığın ulaşabileceği en mükemmel yönetim biçiminin liberal demokrasi olduğunu ileri sürüyordu.
Fukuyama’ya göre artık tarihin sonu gelmişti,
insanlık tarihinin artık büyük bir kırılma ya da
dönüşüm yaşaması imkânsızdı. Fukuyama, aslında tüm dünyaya Amerika Birleşik Devletlerini tarif ediyor ve “Amerikanlaşma”yı salık veriyordu. Bütün bunları, söz konusu düşünürlerin
öne sürdükleri fikirlerin yaygınlaşarak genel bir
atmosfer oluşturduğuna vurgu yapmak için anlatıyorum. Bu atmosfer maalesef dünyanın geri
kalanında, özellikle de bizim coğrafyamızda bir
yenilgi psikolojisinin oluşmasını destekliyor. Popüler kültür, işte bu yenilgi psikolojisinden besleniyor ve bu zeminde yeşeriyor.
POPÜLER KÜLTÜR VE KİTABIN
METALAŞMASI

Popüler kültür, daha çok kapitalist ekonominin tüketim odaklı bireyler yetiştirme amacıyla
tüm dünyaya yaydığı hayat tarzının adıdır. Popüler kültür, hazza yöneliktir, sıradan hazza yöneliktir ve bu hazzın zihinsel olmadığı da açıktır.1
Dolayısıyla burada kelimenin kökeninde yer alan
“halk” anlamını ve halk kültürünü ayrı tutmak gerekmektedir. Adorno ve Horkheimer “Kültür Endüstrileri” kavramını kullanırken, otantik ve sahici
olan halk kültürüyle popüler kültürü/kitle kültürünü birbirinden ayırıyorlardı. Halk kültürü, tarihi
boyutu olan, kendiliğinden, belli şartlar altında

Dr. Öğretim Üyesi,Türk Edebiyatı dergisi Genel Yayın Yönetmeni.
Erol Mutlu, “Popüler Kültürü Eleştirmek”, Doğu-Batı, S. 15, Haziran-Temmuz 2001, s. 13.
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oluşmuş bir kültürdür. Popüler kültür veya kitle
kültürü ise yapay bir kültürdür.2 Üretilmiş ve tecime elverişli bir kültürdür. Popüler kültür, mesela
bir futbol ya da sinema yıldızının özel hayatına ait
bir detayı önemser. Popüler kültür anlayışı içinde
bunun bir bilgi değeri de vardır. Fakat falanca
pop yıldızının, sinema aktrisinin ya da futbolcunun kimle birlikte olduğunun, hangi marka araba
kullandığının bilgisi, bilen kişinin hayatına hiçbir
katkıda bulunmaz. Onun hayatını daha anlamlı ya
da değerli kılmaz.

Enformatik bilgi dediğimiz bu tür bilgi, daha
çok kitleleri meşgul etmek için, olmadıkları şeye
özendirmek, inandırmak için üretilir. Dijital yayın
organları ve gazetelerin bazı sayfaları bu bilgilere
ayrılır. Tamamen enformatik bilgiye dayalı dergiler ve gazeteler de vardır. Yakın zamanda Kültür
Bakanlığı da yapmış olan Prof. Dr. Nabi Avcı, Enformatik Cehalet adlı eserinde bu bilginin doğuracağı felaketlere işaret ediyordu. Çağımızda bu
tür bilginin karşısına “knowledge” kavramıyla
karşılanan bilgiyi koyabiliriz. Knowledge, işlenmiş bilgi demektir. Yani bilginin bir de anlamı vardır. Bir de artık geçmiş çağlarda kaldığı düşünülen bilgi türü daha vardır ki, Doğu toplumlarında
“Hikmet-i halide” yani “Ebedi bilgelik”; Batı’da
ise “Sophia perennis” kavramlarıyla karşılanır.
Hikmet-i halide yani irfan, modernleşme ile birlikte modern olan her bilginin doğruluğu iddiasıyla
aşağılandı ve hayattan kovuldu. Bunun edebiyat
ve yayın dünyasına yansıması, popüler bilgi kitaplarının, popüler romanların öne çıkması şeklinde
oldu. Yayıncılar da böylece popüler olana yönelerek kapitalizmin kurallarına uydular ve “iyi kitap”
yerine “çok satan kitap” anlayışını benimsediler.
Bu bir nitelik sorunudur şüphesiz. Kapitalist
piyasa ekonomisine teslim olan yayıncının yazarından beklentisi de doğal olarak değişmiştir. Yayıncı
için önemli olan, bastığı kitabın çok satması, çok
kazandırmasıdır. Bunun için de kitabın estetik ve
bilgi değerinin hiç önemi yoktur. Kitlelerin beğenisini kazanabilecek bir kitabın “üretilmesi” önemlidir. “Üretmek” kavramına özellikle vurgu yapmak
isterim. Çünkü özellikle edebiyat veya sanatın her
hangi bir dalı söz konusu olduğunda, üretmek değil yaratmak asıldır. Üretimde, kitle kültürünün beğenisi esastır. Kitle, büyük kentlerde yaşayan, halk
kültürüyle bağını koparmış, entelektüel birikimden yoksun, kendisine sunulanla yetinen, beğenisini başkalarının yönlendirdiği insanlar toplamıdır.
Asla halk değildir. Söz konusu kitlenin beğenisine
göre kurgulanmış, üretilmiş bir edebi eser Türkiye’de sadece birkaç hafta içinde yüzbinleri bulan
bir tiraj yakalayabilir. Bunun onlarca örneği vardır.

2
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A.g.e., s. 20.

Son zamanlarda yükselen mistik ve tarihsel roman
alanı bunun çarpıcı örnekleriyle doludur. Bu arada yaratıcı yazarın yerini de üretici yazar almıştır.
Üretici yazar da sık sık hatalar yapmaktadır. Bunlardan çarpıcı bir örnekle konuyu sürdürmek isterim:
Türkiye’nin son on beş yılda en çok okunan ilk üç
yazarı arasında yer alan Elif Şafak, Mevlana Celaleddin Rumi’yi konu edindiği Aşk romanında, dervişlerden birini 1000 gün sürecek bir çileye sokar.
Oysa “çile” Farsçada kırk demek olan “çihil”den
gelmektedir ve bir dervişin kırk günden fazla çilede kalmasına izin yoktur. Yine aynı eserde 13. yüzyılın başında Afganistan’da doğmuş ve daha sonra
Anadolu’da, Konya’da yaşamış olan Mevlana’nın
dergâhında, hanımlara patates soydurur. Oysa henüz Amerika keşfedilmemiş ve Anadolu’ya patates
gelmemiştir.
ASIL MESELE

Popüler kültürün ve kapitalist ekonominin
şartları kitabın niteliğinin değişmesine yol açmıştır. Dolayısıyla satılan kitap sayısı hiçbir zaman nitelikli bir okumaya tekabül etmemektedir. Popüler kitaplar, kelimenin anlamına uygun olarak hızlı
bir şekilde tüketilmekte ve kısa sürede piyasadan
çekilmektedir. Hikmeti söyleyen, hikmet-i halideyi arayan, irfanı salık veren, estetik değeri yüksek
eserler, her zaman daha az talep görmektedir. Bu,
elbette milli kültür açısından ciddi bir sorundur.
Ancak bu sorunun aşılması için bir takım resmi ve
sivil toplum kuruluşları çalışmalar yapmaktadır.
Bunlardan birini örnek olarak burada zikretmek
istiyorum. Eski Tarım Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü
tarafından 2012 yılında Sakarya’da 12 kişilik bir
öğrenci grubuyla başlatılan okuma faaliyeti, 6 yılda 25’ten fazla şehre yayılmıştır. Milli ve manevi
değerlerimize sahip çıkan, Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmuş yazarların tüm

Popüler kitaplar, kelimenin anlamına uygun olarak hızlı bir şekilde tüketilmekte ve kısa sürede
piyasadan çekilmektedir. Hikmeti
söyleyen, hikmet-i halideyi arayan, irfanı salık veren, estetik değeri yüksek eserler, her zaman
daha az talep görmektedir.

Makale
taplar piyasadaki hâkimiyetini devam ettiriyor.
Dijital ortamda kitap okumanın bir gün öne geçeceğini ve basılı kitabın ortadan kalkacağını öne
sürenler neyi hesap edemedi? Öyle sanıyorum ki
yüzyıllar içinde insanoğlu “homo-selülozik” bir
varlık haline geldi. Biz, kâğıda dokunmayı seviyoruz. Esasen zaten dokunmayı seven yaratıklarız.
Selüloz kokusunun da buna katkısı olduğunu düşünüyorum. Belki mülkiyet alışkanlığını da eklemek gerek. Bu biraz da ontolojik bir şey. Kâğıtla
kurduğumuz bağı, okuma söz konusu olduğunda
tabletlerin ekranıyla kuramıyoruz. Bugün bütün
dünyada elektronik kitabın okunma oranı yüzde
dört civarında kalmıştır. Türkiye’de bu oran daha
da düşüktür.
SONUÇ

eserlerinin ve yazar hakkında yazılmış seçkin eserlerin okumasını3 esas alan bu kuruluş, tamamen
gönüllük esasıyla çalışan bir yapıya sahiptir. Anadolu Mektebi’nin faaliyetleri devletin de dikkatini
çekmiş ve başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından desteklenmeye başlanmıştır.
Mektep bünyesinde bugüne kadar binlerce
öğrenci, Cengiz Aytmatov, Cengiz Dağcı, Ahmet
Hamdi Tanpınar, Mustafa Kutlu, Samiha Ayverdi,
Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Mehmet
Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı gibi yazarların
eserlerini okumuş, bu eserlerle ilgili akademik
seviyede bildiriler hazırlamıştır. Lise talebelerinin
hazırladığı bu bildirileri, gönüllü akademisyenler
takip etmiş ve değerlendirmelerde bulunmuştur.
Yazar listesi Türkiye ve Türk Dünyasından yeni
isimlerle zenginleştirilecektir. Burada adı geçen
yazarlar, popüler kültüre yenilmemiş, kadim bilgi ve kültürle bağlarını devam ettiren yazarlardır.
Böylece hem Türkiye’de okur kitlesinin genişlemesi, hem de nitelikli okumanın yaygınlaşmasına
bir katkı sağlanmış olmaktadır.
Umberto Eco, “Elinizden düşmeyen telefonlara, tabletlere bakıp da kitaplardan kurtulabileceğinizi sanmayın!” diyordu. Eco’nun kehaneti
diğer fütürologların aksine doğru çıktı. Basılı ki3

Popüler kültür, her konuda olduğu gibi okuma
ve dolayısıyla kitap konusunda da birtakım davranış değişiklikleri yaratıyor. Eski alışkanlıkları ortadan kaldırıp yerine yenisini ikame ediyor. Hatta
yenisini de çok kısa zaman içinde eskitmeyi hedefliyor. Popüler kültürün özünde hız ve değişim
var. Kalıcı bilgiyi aramak, kalıcı zevklerin peşine
düşmek gibi bir özelliği yok. Yüksek sanattan da,
halk sanatından da bu yönüyle ayrılıyor. Yüksek
sanat ve halk sanatı nihayet sanatın evrensel ilkelerinde buluşuyorlardı. Onları ayıran sadece
estetik düzeydi. Popüler kültür insanının durup
düşünmeye zamanı yoktur. Onu yeni hazlar beklemektedir. Bu yüzden Dostoyevski’yi Gogol’u
okuyamaz. Bu yüzden büyük filozoflar onlara bir
şey söyleyemez. Çağımızda büyük filozof yetişmemesinin, filozofların yerini spekülatör hatta
provakatör düşünürlerin almasının izahını başka
türlü nasıl yapabiliriz!
Popüler kültür hükümranlığını devam ettirirse,
gelecek nesillerin birer “mankurt” olarak yetişmesi kaçınılmazdır. Bu mankurtların efendilerinin
kimler olacağı da son derece açıktır. Bu yüzden
kadim eserlerle, bilgeliği, hikmet-i halideyi esas
alan eserlerle nesilleri tanıştırmak zorundayız.
Türkiye’de bunun için çok şey yapıldığını söyleyemem. Ama hiçbir şey de yapılmıyor diyemem.
Kitabın direnişi için, nitelikli eserlerin yaşaması ve
yenilerinin yaratılması için bir yerden başlamak
gerekmektedir.
KAYNAKÇA

1. MUTLU, Erol, “Popüler Kültürü Eleştirmek”, Doğu-Batı, S. 15, Haziran-Temmuz 2001, s. 13.
2. http://www.anadolumektepleri.org/Kurumsal/
anadolu-mektebi.html
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Nevruz’un
Tarihçesi ve Türk
Kültüründeki Yeri
Abdulvahap KARA*

Y

eni bir Nevruz’un daha idraki içindeyiz.
Nevruz, Türklerin büyük tarihe geçmişe
ve uygarlığa sahip olduğunun en açık göstergelerinden birisidir. Yüzyıllar öncesinden süzülerek
günümüze kadar ulaşan Nevruz geleneği bilgi
çağı olarak adlandırılan XXI. yüzyılda da önemini koruyacağına şüphe yoktur. Çünkü iletişim
imkânlarının artmasıyla sınırların ortadan kalktığı
günümüzde milletler ancak sağlam kültürel özellikleriyle varlığını devam ettirebilecektir.

Ayrıca nevruz kelimesinin Türkçede başka
isimlerinin de olduğunu biliyoruz. Mesela, çeşitli
Türk lehçelerinde nevruz için “ulusun ulu günü”,
“Ergenekon”, “bozkurt”, “çağan”, “yeni gün” gibi
kelimeler de kullanılmaktadır.

İşte bu açıdan ele alındığında Türk kültürünün
temel taşlarından birisi sayılan Nevruz Türk milletinin birlik ve beraberliğinin kuvvetlenmesine,
kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin pekişmesine hizmet etmektedir.

Nevruz nedir? sorusuna cevap aramaya çalışırsak, nevruzun Türk milletinin hayatında üç açıdan önem taşıdığını görürüz.
1. Yeni yıl kutlaması,
2. Bahar Bayramı,

“Nevruz” kelimesinin Farsça yeni manasına
gelen “nev” ve gün manasına gelen “ruz” kelimelerinden oluşarak, yeni gün manasına gelmesine
aldanarak, nevruz kutlamalarının İran kökenli olduğu yanılgısına düşmemek gerekir.

Kısacası nevruz doğu milletleri, bilhassa Türk
halklarının ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarından
kaynaklanmaktadır.

Çünkü bir şeye ad olan kelimenin etimolojisi,
her zaman o şeyin kökenini de göstermez. Mesela, İslam dininin direği, ibadetin özünün namaz
olduğunu ve onu Araplardan aldığımızı hepimiz
biliyoruz. Oysa bu ibadeti tanımlayan Arapça “salat” kelimesi yerine biz Farsça “namaz” kelimesini tercih etmiş ve onu yaygın bir biçimde kullanmaktayız. Kelimenin kökeni Farsça diye, namazın
da İran kökenli olduğunu söyleyemeyiz.

Nevruz yılbaşı kutlamasıdır. Çünkü eski Türk
takvimi olan 12 hayvanlı Türk takviminde yeni yıl
21 Mart’ta başlar. Zaten, nevruz geleneğinin ortaya
çıkışı da Türklerin eski takvimi ile alakalı olması büyük ihtimal dâhilindedir. Bu takvim ne zaman yapılarak, kullanılmaya başlanmışsa, o zamandan beri
nevruz kutlamalarının da olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü 12 hayvanlı eski Türk takviminde
yılbaşı Martın 21’ine tesadüf etmektedir. Ne yazık

*
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Tarihi kaynaklardaki bilgiler de Nevruz’un
İranlılardan önce Türklerde var olduğunu kanıtlamaktadır. M.Ö. asırlara ait Çin kaynakları, Hunların
21 Mart tarihinde kırlara çıkarak bahar şenlikleri
yaparak Nevruz’u kutladıklarını söylemektedir.

3. Önemli tarihsel olayların yıldönümü.

Prof. Dr., Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.

Araştırma
İnceleme
ki, bu takvimin ne zaman kullanılmaya başlandığını bilemediğimizden, Nevruz’un da ne zamandan
beri kutlanmakta olduğunu bilemiyoruz.

Foto: Abdulvahap Kara

Sadece Nevruz’un Türklerin tarihte bilinen en
eski cetlerinden olan Hunlar devrinden beri kutlandığını biliyoruz. M.Ö. II. asırda yaşamış olan
ünlü Çin tarihçisi Simaçen “Tarihi Hatıralar” isimli
eserinde, Hun liderlerinin yılbaşında, yani Nevruz’da kutlama yaptıklarını anlatmaktadır. Türk
devlet büyükleri arasında bu gelenek son zamanlara kadar yaşamıştır.
Mesela, Selçuklu hükümdarlarının Nevruz’a
özel bir ehemmiyet vermişlerdir. Sultan Melikşah
döneminde yapılan yeni takvimde Nevruz yılbaşı
olarak kabul edilmiştir. Bu devrin ünlü devlet adamı Nizamülmülk “Siyasetname” adlı eserinde beyan ettiğine göre, Selçuklu hükümdarları Nevruz
günü, sarayın kapılarını halka açarlardı ve onların
dilek ve şikâyetlerini dinleyerek, isteklerini yerine
getirmeye çalışırlardı.
Buna benzer gelenekleri Osmanlı devletinde
de görmekteyiz. Nevruz’da astronomi âlimleri
yeni yılın takvimini hazırlayarak padişaha takdim
ederlerdi. Padişah da bunun karşılığında onlara
hediyeler verirdi. Osmanlı sarayının başhekimbaşısı da, türlü şifalı ot ve bitkilerden hazırladığı
“nevruz macunu” olarak adlandırdıkları yiyeceği,
yeni yılda sağlık ve mutluluklar dileyerek, padişaha sunarlardı.
İşte bu hususlar Nevruz’un yılbaşı kutlamaları
olduğunu açıkça göstermektedir. Böyle kutlamaları biz modern devirde miladi takvime göre, 1
Ocak günü ifa ederek, birbirimize yeni yılda sağlık, başarı ve mutluluklar diliyoruz.
Hâlihazırda kullandığımız miladi takvim ile
eski Türk takviminin yılbaşları arasında tabiat
olayları açısından önemli farklar vardır. Miladi
takvimde yılbaşı kışın en şiddetli günlerinin hüküm sürdüğü bir devreye gelmektedir. Bu zaman
diliminde tabiatta hiçbir değişim süreci yaşanmamaktadır. Hâlbuki eski Türk takviminde yılbaşı,

Foto: Abdulvahap Kara

tabiatın hususiyetlerine özellikle dikkat edilerek
belirlenmiştir. Mesela, yılbaşı olarak kabul edilen
21 Mart’ta gün ve gecenin süreleri eşitlenir. Soğuklar sona erip havalar ısınmaya başlar. Mevsim
kıştan bahara geçer ve tabiatta bir uyanış başlar.
Bu açıdan ele aldığımızda Türk takvimi tabiatla
özdeşleşmiştir. Diğer bir ifadeyle yeni yılın başlangıcı ile tabiatın canlanışı aynı güne rastlamaktadır. Bu sebeple yeni yılı karşılama bayramı ile
bahar bayramı aynı anlamı taşımış olurlar. Nevruza bahar bayramı denmesi de bu yüzdendir.
Burada Nevruz yani yenigün kelimesinin yeni
yılın ilk günü, yeni günü manasının dışında ikinci
manasıyla karşılaşıyoruz. O da Nevruz’un, yeryüzünde tabiatın uzun kıştan çıkarak, canlanıp hareketlenmeye başladığı ilk güne olmasıdır.
Nevruz’un önemli tarihsel olayların yıldönümü olduğunu yukarıda belirttik. Nevruz inançlarına göre tarihte birçok önemli ve kutlu hadise
bu günde meydana gelmiştir. Bunların içinde en
önemli ve yaygın rivayetlerden birisi Ergenekon
hadisesidir. Buna göre, Gök-Türk Hakanlığının
kağanı İl Han savaşta yenilir ve düşman onu çoluk-çocuğuyla beraber öldürür. Hakanlık ailesinden sadece küçük oğlu Kayan ile Kağan’ın yeğeni
Tukuz sağ kalır. Bunlar ailelerini yanlarına alarak,
düşmandan saklanmak üzere dağlarla çevrili bir
ovaya yerleşirler. Burayı Ergenekon diye isimlendirirler. Zamanla burada iki ailenin nesilleri çoğalarak, Ergenekon’a sığmazlar. Ancak Ergenekon’u
çevreleyen dağlardan dışarı çıkacak bir yol da
bulunamaz. Sonunda bir demirci ustasının tavsiyesi üzerine, dağın demir madeninden oluşan bir
kısmı yakılan büyük bir ateşle eritilerek dışarıya
çıkılır. İşte Türklerin yeniden dirilişi sayılabilecek
hadise, nevruzda hatırlanarak yâd edilmiştir. Bugün Nevruz kutlamalarında devlet adamlarımızın
çekiç ile örs dövmesi bu hadisesinin anısınadır.
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Kazak Türklerinde nevruz için söylenen “ulusun
ulu günü” sözünün bu olayın hatırası olarak hala
yaşamakta olması ihtimal dâhilindedir.

Foto: Abdulvahap Kara

Ergenekon’dan çıkış, gerçekten 21 Mart
günü mü meydana geldi bilinmez. Ancak, Türkler
önemli hadiseleri bu günde kutlamayı gelenek
haline getirmiştir. Bu gelenek, İslami dönemde
de devam ettirilmiştir. Bazı önemli dini olayların nevruz günü meydana geldiğine inanılmıştır.
Bunlara örnek vermek gerekirse, Adem peygamber bu günde yaratılmıştır. Süleyman peygamber
kaybettiği tılsımlı yüzüğünü bu günde bulmuştur.
Yunus peygamber bu günde balığın karnında dışarı çıkmış, yine bu günde Nuh’un gemisi karaya
oturmuştur.
Çünkü Türk inancına göre, Nevruz günü iyilik
ve hayırlar vuku bulur. Bu gün kutlu bir gündür.
Bu günün kutluluğunu, Hızır ile ilgili inançlar daha
da pekiştirmektedir. Kazak Türklerindeki yaygın
inanca göre, 22 Mart gecesi saat 3’te Hızır evleri
dolaşır. Böylece yeryüzünde rızık çoğalır. Evleri
Hızır dolaşacağından kadınlar o gece evi temiz
ve düzenli tutarlar. Bu yüzden bu geceye Hızır gecesi de denir. Buna benzer gelenek Anadolu’da
da vardır. Anadolu kadınları nevruzda temizlik yaparlar. “Nevruz içeri, pire dışarı” deyimi bu temizlik geleneğinden kalmıştır.
İslam âlimlerinin bazılarının evliya, bazılarının
da Kur’an’da geçen İlyas peygamber olduğunu
söylediği Hızır’ın ölümsüz olduğuna ve dara düşen Müslümanların imdadına yetiştiğine inanılır.
Halk inancına bakılırsa, Hızır’a rast gelenin başına devlet kuşu konar. Her insan ömründe üç defa
normal bir insan görünümünde olan Hızır’a rast
gelirmiş, fakat onun Hızır olduğunu fark etmezmiş. Eğer fark ederse, bahtı açılıp istediği her di-

Ergenekon’dan çıkış, gerçekten
21 Mart günü mü meydana geldi
bilinmez. Ancak, Türkler önemli hadiseleri bu günde kutlamayı gelenek haline getirmiştir. Bu
gelenek, İslami dönemde de devam ettirilmiştir. Bazı önemli dini
olayların nevruz günü meydana
geldiğine inanılmıştır. Bunlara örnek vermek gerekirse, Adem peygamber bu günde yaratılmıştır.
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leği kabul olurmuş. Türkiye’nin bazı kesimlerinde,
Hızır İlyas isminin değişik bir söylenişi ile meydana gelen “Hıdrellez” adı altında kutlamalar yapılır.
Bu kutlamalar esnasında yakılan ateşin üstünden
atlanır. Böylece yıl içinde başa gelecek hastalık ve
dertler uzaklaştırılmaya çalışılır. Bu âdetin İranlıların Cemşit’in ateşi bulmasından esinlenerek kutladıkları nevruz geleneğinden etkilenerek vücuda getirilmiş olması ihtimali mevcuttur.
Demek ki, Nevruz sıradan bir gün değildir.
Nevruz mübarek ve kutlu bir gündür. Bu günün
faziletini Türkistanlı meşhur şair Ali Şir Nevai şu
sözlerle veciz bir şekilde ifade etmişlerdir: “Her
gecen kadir olsun, her günün de nevruz”. Malum
olduğu üzere, ramazan ayının sonuna doğru aranması söylenen kadir gecesi dini inançlarımızda
bin aydan daha hayırlı olarak telakki edilmektedir. Nevruz dini bir gün olmadığından, elbette kadir gecesiyle kıyaslanamaz. Ancak şairin burada
nevruz gününün milli örf ve gelenekler açısından
önemini vurgulamak istediği muhakkaktır.
Şimdi böylesine kutlu bir günü nasıl değerlendirmek gerektiği hususuna temas edecek
olursak, tarihini M.Ö. devirlerden takip edebildiğimiz Hunlardan itibaren, Türklerde bu gün ile
ilgili kutlamalar gelenekselleşmiştir. Nevruz bayramını Türkler o devirlerden asrımızın ilk çeyreğine kadar fasılasız kutlayarak gelmiştir. Selçuklu
ve Osmanlı dönemlerinde de kutlandığı bilinen
Nevruz, Cumhuriyet’in ilk yıllarında resmi bayram
olarak büyük törenlerle kutlanmıştır. 1925 senesinde Ankara’da Nevruz münasebetiyle Mustafa
Kemal Paşa’nın huzurunda yapılan resmî geçitte
askeri kıtalar sancaklarla yürümüştür. Ancak 1926
yılında miladi takvimin kabulüyle Nevruz yılbaşı
olmaktan çıkmış, fakat mart ayı son senelere kadar Türkiye Cumhuriyeti devletinde mali yılbaşı
olarak varlığını korumuştur.

Araştırma
İnceleme
Nevruz’un tarihi ve Türk halkları arasındaki
kutlama gelenekleri dikkate alındığında, aşağıdaki gibi bazı hususların gelenekselleştirilmesi,
Nevruz’un modern hayatta daha anlamlı olmasını
sağlayabilir:

oluşturarak, basın ve iletişim araçlarını vasıtasıyla baharın temsilcisi olarak bütün Türk ve dünya
halklarına benimsetme yoluna gidilebilir. Bunun
bilhassa çocuklara Nevruzu sevdirme hususunda fayda sağlayacağı aşikârdır.

Nevruz kutlamalarının esasını eski Türk takvimine göre yılbaşı teşkil etmesine rağmen, biz
günümüzde o takvimi kullanmıyoruz. Bu yüzden
yılbaşı kutlamaları 1 Ocak günü yapılmaktadır.
Bu sebeple nevruzun bahar bayramı özelliğini
ön plana çıkarmakta fayda vardır. Böylece bilhassa gençler, bir sene içinde iki yılbaşı kutlamasının niçin yapılmakta olduğu mantıksızlığından kurtulmuş olacaktır. Elbette nevruzu bahar
bayramı olarak kutlamakla birlikte, onun eski
Türklerde yılbaşı olduğu da gençlere hatırlatılacaktır. Mesele yalnızca bahar bayramının özellikle vurgulanmasındadır. Hatta bunu yaparken,
onu yalnızca Türk halklarının değil, bütün dünya
halklarının bahar bayramı olduğunun idrakine
varılmalıdır. Çünkü tabiat hepimize ortaktır. Bütün insanlık için aynı öneme haizdir. Bu yüzden
bahar bayramını bütün insanlık olarak kutlamak
gerekir. Bu günde bütün dünya olarak tabiat ve
çevre sorunları tartışılabilir.

Türk dünyasının adı bütün dünyaca bilinen
meşhur yazarı Cengiz Aytmatov, Türk dünyasının Nobel ödülünü düzenlemenin gerekliliği
konusunda bir fikri dile getirmiştir. İşte bu fikir
gerçekleştirilecek olursa, ödüllerin dağıtılacağı
en uygun gün nevruzdur. Ödüller Türkiye’de her
sene gerçekleştirilen dünya Türkleri nevruz kutlamalarında veya bu kutlamaları her sene bir Türk
ülkesinde düzenleyerek, orada verilebilir. Ödüle
de “Nevruz Ödülü” adı konabilir. Ödüller, sadece Türk dünyasında müzik, ilim, edebiyat, sinema,
sanat, tıp vb gibi çeşitli alanların başarılı isimlerini
teşvik etmekle kalmayacak, aynı zamanda ödül
sahiplerini belirleme aşamasında yapılacak elemeler esnasında, Türk dünyasında ne gibi eserler
ve ilmi buluşlar yapıldığı konusunda bilgilenmiş
de olacağız. Böylece kardeş ülkeler arasında ilmi
ve kültürel sahadaki münasebetler ile işbirliği
güçlenecektir.

Nevruz’un yılbaşı kutlamalarını da ihtiva ettiğini belirtmiştik. Nevruz’un bu özelliği ile miladi yılbaşı kutlamaları arasında bazı benzerlikler
bulunmaktadır. Mesela miladi yılbaşı kutlamalarının sembolü, Noel baba dediğimiz, kırmızı
cübbesi, sırtında çuvalı, külahlı, beyaz sakallı
ve bıyıklı sevimli ihtiyardır. Bu sembolün ilham
kaynağının Hıristiyan din inancına göre herkese
iyilik yapan ve hediye dağıtan Aziz Nicholas olduğunu biliyoruz. Öyle olmasına rağmen Noel
baba sadece ABD, Almanya, Fransa ve Rusya
gibi Hıristiyan medeniyetindeki ülkelerde değil,
Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Çin, Japonya
gibi başka medeniyetlerdeki ülkelerde de yaygın olarak yaşatılmaktadır. Noel baba sembolü
yılbaşında büyük caddelerde, alış-veriş merkezlerinde ve iletişim araçlarının reklâmlarında halkın ve müşterilerin yılbaşını kutlayarak, bilhassa
çocukların ilgi odağı olmaktadır. Tam manasıyla buna benzer kutlu bir sembol nevruzda da
vardır. Bu sembol Hızır’dır. Kazakistan’da bazı
yerlerde nevruz bayramında “Hızır Baba” olarak
bazı kimseler sakal takmış ve özel bir elbise giymiş bir vaziyette çocukları eğlendirmiş, şerbet
dağıtmış ve gençlere hayır dua vermişlerdir. Özbekistan’da “Nevruz Baba” veya “Dihkan Ata”yı
sembolize eden kişiler, baharın temsilcisi olarak
yeşil cüppe giyerler. Noel baba Hıristiyanların
kutsal sembolü ise, Hızır baba da Müslümanların mübarek bir peygamberi veya evliyasının
sembolüdür. İşte bu sembolün sevimli bir şeklini

Bilindiği üzere eski Türk takviminde 12 sene
bir devir olarak addedilir. Devir başı sıçan yılıdır.
Bu sene, yani 2020 senesi devir başı olacaktır.
Türk takvim sisteminde devir başları özel bir öneme sahiptir. Bu sebeple böyle devir başlarında
nevruz olabildiğince görkemli kutlanabilir. Aksi
halde her sene nevruz için büyük kutlamalar yapmayı, devrimizin ekonomik şartları kaldırmaya
bilir. Onun için ara yıllarda imkânlar fazla zorlamadan kutlamalar yapıp, devir başlarına özel bir
önem vermek yerinde olacaktır.
İşte böylece geçmiş tarihi ile geleceğine ilişkin görüşlerimizi ifade ettiğimiz Nevruz geleneğine sahip çıkmalıyız. Çünkü Nevruz gibi kültürel
özelliklerimiz bizim bilgi çağında varlığımızı devam ettirmemize yardımcı olacaktır. Nevruz’un
kutlu olsun.

Foto: Abdulvahap Kara
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Şiir

Şükrü ERBAŞ*

Sisler
İçindesin
Sisler
İçindeyim

Yağmur, yağmur, yağmur...
Tanrı gözyaşı oluyor. Tanrı toprak oluyor.
Tanrı çocuk. Tanrı sarmaşık gülleri
Tanrı keder atlası. Pencerelerin buğusu
Saçlarından yağan bir kadın
Bir ıslak kedi. Gözlerinden asılmış bir adam
Bulutlardan inmiş bir ayrılık fotoğrafı.
Hepimiz bir gizli yalnızız, korku masalıyız
Bir yaralı arzu, yaprak döken sözler
Tanrı dua, tanrı kaygı, tanrı insan
Bir elinde yerler, bir elinde gökler
Sokaklarımıza inen bir sonsuzluk tanrı...
Yağmur, yağmur, yağmur...
Sen geliyorsun. Yol sensin. Işık sensin.
Yağmuru güzelleştiren zülüfler sensin.
Kaldırımlarda terleyen zamanlar sensin.
Kediler yol veriyor, ıhlamurlar dallarını topluyor
Bir çocuk bisikletini unuttu, yağmuru unuttu
Bir kadın üç kez döndü, üç kez kendi ayağına bastı.
Sen geliyorsun. Kalbim boğulacak. Hasret sensin.
Bütün kapılar kavuşma. Bütün sokaklar müjde
Geleceksin. Yağmur yağacak. Ben ağlayacağım
Bunu yazıyorum. Bunu bin kez yazıyorum
Yoksa yalnızlık öldürecek
Yoksa kimseyi sevmeyeceğim.
Yağmur, yağmur, yağmur...
Bağışsın. Zamansın. Arınmasın.
Bütün serçeler, bütün yapraklar, bütün kirpikler
Canımda dönüyor. Sen büyüsün. Odasın. Sokaksın.
Elim ayağım rüzgâr. Ağzım ten masalı.
Bir utanma duygusu. Saçma, ince, güzel.
Sisler içindesin. Sisler içindeyim. Seni seviyorum.
Sonra göğsünden doğan sabah
Sırtının uzun ürpertisi. Topuklarının gökyüzü.
Biz olmasaydık, diyorum, tanrı nasıl sevecekti kendini.
Biz olmasaydık, insan bu kadar güzel olur muydu.
Sen olmasaydın, ben bütün bunları---

*
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Şair.

Deneme

Kitap
Medeniyeti
Mahmut BIYIKLI*

K

itaplar milletlerin maddi olduğu kadar
manevi kaderinin de canlı şahitleridir.
Mahfuz, korunmuş bir levhanın izdüşümüdür kitaplar. İnsanlığının ruhunun vücut bulmuş hâlidir.
Kadim bir sözleşmenin, Hâlık ile mahluk arasındaki ezeli ve ebedi bir ahdin yansımalarıdır yer ve
gök arasında.
Kitaplardan doğmuş, kitaplarla olmuş, kitap
olmuş insanlar vardır. Kitap güzeli onları “Peygamberler, sıddıklar, şehidler ve salihler” diye
tanımlar ve onları şöyle vasıflandırır: “Onlar ne
güzel dostturlar”.
İnsanlığa sevgili “güzel dostlar” yeşertmektir
kitabın aslî vazifesi. Milletlerin ruhu kitaplarla canlanır, hayat bulur. Bunun için kitapsız milletler yok
olmaya mahkûmdur.
Bunun için milletlerin imhasına, yürüyen kitaplar olan âlimlerinden ve kütüphanelerinden başlanır. Bunun için Anadolu’daki Moğol istilasının
ilk durağı kütüphaneler olmuştur. Ve Buhara’da,
Endülüs’te, Semerkant’ta... “Barbar”, yerine sahte
kitaplar koymaya çalışan milletlerin adı olmuştur
daima.
Kitaplar bir milletin silinmeye yüz tutmuş hafıza kayıtlarıdır. Sorumluluk şuurunu o satırlara sinmiş soylu ruhlar vasıtasıyla tekrar sadırlarına yükler aslına hasret insan ruhu. Dört Kitabın manasını
kitaplarla hatırlar insan. Peygamberlerine olan
ihtiyacını ve ödenmez borcunu kitaplarla yeniden
idrâk eder. “Hâlık âvâzı”ndan gelen kitaplarla razı
olmuş ve razı olunmuş olarak aslına döner insan.
Dünyasını cennet eden insan “kitaplı” insandır.
Halk ileyken Hak ile kalabilen “kitaplı” insandır.
Ve sadece “kitaplı” insan “insan”dır.
*

İnsanlığa sevgili “güzel dostlar”
yeşertmektir kitabın aslî vazifesi.
Milletlerin ruhu kitaplarla canlanır, hayat bulur.
Medeniyetler kültür esasına dayanır. Kültür olmaksızın medeniyet, medeniyet olmaksızın millet
teşekkül etmez. Medeniyet, dillerin, ırkların, renklerin, âdetlerin kaynaştığı bir bütündür. Bütün bu
farklılıkları kaynaştıran aradaki ideal ve ruh birliğidir. Aynı ideali paylaşan, aynı ihtiyacı taşıyan bir
medeniyet vücuda getirmek için duygularını, düşüncelerini, ruhunu, yürek ve bileğini faaliyete geçiren insanlar ancak bir millet meydana getirebilir.
Duygu ve düşünce birliğini yeniden sağlayarak yaratılış gayesi doğrultusunda kendisi, milleti
ve bütün insanlık âlemi için evrensel bir kardeşlik
muhitini yeniden tesis edebilecek, öncü, yürekli,
hayata ve insanlığa geniş bir pencereden bakabilen ideal sahibi bir neslin teşekkülünde sağlam kitapların sağlıklı kaynakların hayatın merkezine konumlandırılmış kütüphanelerin büyük rolü vardır.
Kitapsız, nizamsız, eğitimden terbiyeden
nasipsiz toplumlar üretmeye ant içmiş bir avuç
bozguncu zihniyete karşı yeniden milli kimliğine
sahip, insan olma şerefini haiz, yerli değerlerle
donanmış yeni nesil ancak kitap medeniyetinin
farkında olanlar tarafından yetiştirilecektir.
Bugün kütüphanelerdeki binlerce sessiz şahit,
milletimizi kökünden koparmaya çalışan ve bu

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı.
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lahının şifresi bu topraklardadır. Bu hakikat medeniyetinin en büyük sancaktarı şerefli atalarımız
olagelmiştir. Cebel-i Tarık’tan Hindistan’a 500 küsur sene insanların sulh ve sükûn içinde yaşamalarını sağlayanlar onlar olmuştur. Bugün yeniden
bu sağlam ata mirasını keşfederek yabancı millet
mefhumu yerine kendi millet anlayışımıza dönme
zamanıdır. Kendi elimizle kilitleyip üzerine oturarak dışarıya el açtığımız bir manevi hazine sandığının kilidini açma zamanıdır. Aslımıza dönmenin
en sağlam yolu ise bize aslımızı en doğru ve emin
kaynaklar eliyle nakleden ata yadigârı asırlık eserlerle ruh birliği hâline girmemizdir. Bunun için o
asırlık hazinelerle yeniden barış yapmanın zamanı çoktan gelmiş ve hatta geçmektedir.
Milleti, medeniyeti, devleti derin bir insanlık
merhametiyle kucaklayan ve aralarında var gösterilmeye çalışılan sahte ayrılık projesi düzenlerini el birliğiyle bozan, kalbi açık, aklı uyanık, ruhu
diri bir gençlik, bütün insanlığın muhtaç olduğu
taze bir kan gibi ihtiyacını gittikçe daha fazla hissettirmektedir. Bu gençliğin besleneceği tertemiz
kaynaklar kütüphanelerimizde kendilerine dokunacak elleri neden bu kadar geç kaldık pişmanlığını kuşanarak kendilerinden etkilenip titreyecek
yürekleri beklemektedir.

milletin ruhunu teşkil eden ana dokuyu görmezden gelmek isteyenlere inat okunmayı keşfedilmeyi anlaşılmayı beklemektedir.
Şairin “Okutur cahili echel ederiz.” dediği
gibi bütün değerleri yok sayan yanlış bir eğitim
anlayışı sebebiyle bedeniyle ruhu arasındaki irtibat damarı kesilmiş bir gençlik için yeni bir çıkış
yoluna ihtiyaç vardır. Ruhuyla bağlantıya geçemediği için hiçbir ideale sahip olamadan mezun
olan insan yığınlarından ibaret bir yetişkin güruhu
meslek sahibi olabilmekte ama ahlak sahibi olamadığı için mesleğine de milletine de ihanet edebilmektedir. Usta-çırak eğitiminden geçmediği
için hayat eğitiminin püf noktalarından tamamen
habersiz bu gençler kritik eşiklerde bocalamakta
anlam krizine girmektedir.
Türk kültürü, İslâm kültürünün en semereli
eserlerinden biridir. İslâm kültürü, Sezai Karakoç’un ifadesiyle bir “Hakikat Medeniyeti”dir. İlk
insandan, Kıyamet’e kadar insanlığın salahı ve fe16

Yeniden büyük millet olup bütün insanlığın
selamete kavuşması için ciddi buluşlar gerçekleştirecek bilimde sanatta edebiyatta kültürde bütün
dünyada adını duyuracak dev isimlerin çağının
her meselesinden kendini sorumlu tutan öncü nesillerin yetişmesi için Kitap Medeniyetini yeniden
diriltmenin vaktidir. Gün bugündür. Sınavda daha
çok soruyu doğru çözüp kariyer yapmak gibi sıradan bir hesapla değil insanlığın daha çok sorununu çözmek idealiyle hasbi bir adanışla kitaplardan
depreme dayanıklı her türlü afete karşı korunaklı
bir dünya kurmanın tam zamanıdır. Millet olarak
kitaptan uzaklaştıkça düştüğümüz yer ortadır. Yükselişimiz de ancak kitapla olacaktır. Sözü şairin o
enfes şiiriyle bitirelim. “Yüksel ki yerin bu yer değildir / Dünyaya gelmek hüner değildir.”

Şairin “Okutur cahili echel ederiz.” dediği gibi bütün değerleri
yok sayan yanlış bir eğitim anlayışı sebebiyle bedeniyle ruhu arasındaki irtibat damarı kesilmiş bir
gençlik için yeni bir çıkış yoluna
ihtiyaç vardır.

Deneme

Küçük Ego
Sadece
Kendi Menfaatleri
İçin Çalışır!
Umut KISA*

H

ayat hiçbir zaman düz bir çizgide ilerlemiyor. Belki de onu zevkli kılan en
önemli şeylerden biri de bu tutarsızlığı. Ya da
kendi içinde çok tutarlı ama bize tutarsız görünen yanı. Gündemlere bakıyorum, ya güncel siyaset ya da magazin her şeyi ele geçirmiş
durumda… Kendimiz dışında var olan dünyaya, fayda yaratma cesaretine ve çabasına çok
azımız sahip. Bunu söylerken insandan şikâyet
eden bir yapıda değilim. Bu önce kendimden
şikâyet etmek olurdu. Sadece insan olarak her
birimiz gerçekte neden yaşadığımızı düşünmeye başlayamamak için çok fazla meşguliyet
içerisindeyiz. Mesela her gün işe gidiyoruz, ne
istediğimizi düşünmeye vakit kalmıyor. Mesela
her gün yapmak istemediğimiz şeyleri yapmak
için “Of”larken başkalarına ve kendimize fayda
yaratmayı es geçiyoruz. Mesela emekliliğimiz
için para biriktirirken iç huzur için ya da ailemizle ilişkimizi tatmin edici bir düzeye çekmeye çalışmak için adım atmıyoruz.
Çok fazla meseleyi art arda saydığımın farkındayım. Amacım sizi üzmek değil. Biraz olsun
durup düşünmenizi sağlamak. Yaptığınız şeyler
sizi ne kadar uzun süre tatmin edebiliyor. Aldığınız terfiye ne kadar sevinebiliyorsunuz. Maaş
zamları ne kadar süre mutlu ediyor sizi ya da
geçtiğiniz sınavlardan sonra ömrünüzün sonuna
kadar mutluluk yaşıyor musunuz?
*

Harward’da araştırma yapan Dan Gilbert’a
göre hiçbir şeyin bizi uzun süre mutlu etme şansı
yok. Bir tek istisnası var: Büyümek. Gestalt Kuramı’da aynı şeyi söylüyor. Devamlı gelişirseniz
psikopataloji yaşama olasılığınız çok daha düşük
çünkü “Büyüyemeyen İnsan Hasta Olur.”
Bir bakın geçen sene ile bugün arasında ne
kadar büyüdünüz? Büyüme derken kastettiğim
şey, her açıdan büyümek. Elbette asıl olan bilinç
olarak büyümek, egoyu sadece kendini değil
başka canlıları da kapsayacak kadar büyütebilmek mesela. Hatta evreni kaplayacak bir egoya
sahip olabilmek. Ben egoyu yok etmek değil
evrenin iyiliğini düşünecek kadar büyütmenin
doğru yol olduğuna inanıyorum. Küçük ego sadece kendi menfaatleri için çalışırken, kocaman
bir ego tüm dünyaya olan faydayı kendi menfaati
haline getirir. Yani egosunu genişleten biri için
Afrikalı bir çocuğun karnının doyması bile menfaatinedir. Yani öyle hisseder. Yoksa birinin “Afrikalı bir annenin çocuğuna ’Yemeğini bitirmeden
kalkma!’ diyene kadar rahat olamayacağım.” demesini nasıl açıklayabiliriz ki? Egosu ne zaman
Afrikalı bir çocuğa ulaşacak kadar genişledi.
İstedikleriniz her neyse önce “Ben nasıl bir
hayat istiyorum.” Ya da “Ben kim olmak istiyorum.” sorularıyla başlıyor. Bu aşama için hem
kendinizle hem de başkalarıyla iletişim becerilerinizi geliştirmeniz ise en önemli adım. Ben

Dr., İletişim ve Davranış Analizi Uzmanı.
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Bir bakın geçen sene ile bugün arasında ne kadar büyüdünüz? Büyüme derken
kastettiğim şey; her açıdan
büyümek. Elbette asıl olan bilinç olarak büyümek, egoyu
sadece kendini değil başka
canlıları da kapsayacak kadar
büyütebilmek mesela.
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hayatımda insanın kendine çıplakken bile taşıyabileceği yetkinliklere yaptığı yatırımlar kadar,
değerli yatırımlar görmedim. Aklınıza, bilincinize yatırım yapmak devamlı büyümenizi, her şeye
farklı bir perspektifle bakabilmenizi yani özünde
olmak istediğiniz kişiye yaklaşabilmenizi sağlıyor. Bazılarımız için bu soru çok zor olabilir. Ancak keşfetmek ve bu yolculukta olmak mümkün.

ihtiyacı yok. Çalışırken eğlenen ve anlam yaratan insanlara ihtiyaç ise her zamankinden daha
fazla. Üzerinde biraz olsun düşünmenizi, günlük
güven kaygılarından az da olsa sıyrılmanızı ve etrafınıza bakmanızı çok isterim.

Dünyanın yaşayan insanlara ihtiyacı var. Tüm
gününü çalışarak geçirip kendinden ya da ailesinden başka hiç kimseye fayda sağlamayan, ne
olmak istediğini dahi düşünemeyen insanlara

Harika ve anlamlı bir hayat yaşadığınız, egonuzu kendi çevrenizden çok daha geniş bir alana
yaydığınız ve “Bu hayatta nasıl biri olmak istediğinize.” karar verdiğiniz günler dilerim.

Bir düşünün bakalım bu dünyada nerede yaşıyorsunuz: “Cennette mi yoksa Cehennemde
mi?”

Deneme

Zaman Bilincine
Sahip Olan Kazanır
Bahadır YENİŞEHİRLİOĞLU*

M

üslüman bilgeler, insanın ancak hak ve
hakikat ile irtibat kurduğu zaman akıl,
erdem ve özgürlük sahibi gerçek manada insan
olabileceğini söylemişlerdir. Gerçek serüvenimiz hakikat bilgisini aramak değil mi? Bu yüzden
Allah bize “Oku!” diye emretmiyor mu?
Hikmet; idrak, doğruluk ve merhamet demektir. Hikmet, inancımızın ve amellerimizin metafizik ve ruhani boyutunu ortaya koyar. Huzurlu
ve selamet içinde yaşayabilmemiz için bizi hakikate sevk eder. Hikmet, bizi anlamlı ve özel kılar.
Geçmiş yüzyıllarda yaşayan insanların, hayatları, kültürleri ve inanışları tarihin konusunu oluşturdu. Kimi dondu kaldı özü bulamadı. Kimi kabuğunu kırdı gün yüzüne çıktı, kanatlanıp uçtu.

Zamanın dışındaki zamansızlıktaki yazıyı görerek konuştu ve ışık oldu. Yaratılmış her şeyin
vücuda gelmeden evvel ’hilkat öncesi’ olduğunu bildi. Her şeyin O’ndan çıktığını ve her şeyin
O’na geri döneceğini bildi. Her şeyin başlangıcı
’el-Evvel’ ve her şeyin sonu ’el-Âhir’ in ’O’ olduğunu bildi. Zira Allah’ın kendini tanımlarken" ilk
ve son, iç ve dış benim" hitabını duydu ve boşuna rehber olmadı.
Hepimizin yaradılış sorunu ortak. Modern
insanın varoluşsal temaları arasında geçen yükseliş subjektif ve dünyevi olarak iki yönüyle çıkar
karşımıza. Toplumsal olarak temel bir varoluş
kaygımız, anlam bulma endişemiz var; esasında
bu dış dünyaya yönelik bir bulma, tanıma değil
bilakis kendimizi tanıma bulma, özümüze erişebilme gayreti ve düşüncesidir.
Bu buluş serüveni keşfin en büyüğü, anlamlısı, değerlisi, sırlısı, gizemlisi, kıymetlisi ve en derin olanı. Zira bir yönü kendinden yola çıkarak,
diğer yönüyle kendini var edene ulaşıyor.
Zaman yaratılmışlardandır diyebilir miyiz o
vakit?
Zamanın olabilmesi için her şeyden evvel bir
yerden bir yere doğru bir hareketin olması lazım.
Zaman süreyi ölçme birimidir. Bir hareket yoksa
orada zamansızlık vardır. Zaman yoktur. Zaman
içerisinde zamansızlığı yakalamaya bakmak değerli olan. Bunun için de ilk ivmeyi anlamlı kılmalı ve hareketi başlatmalı.
Bu devrimin ta kendisi.
Hem de en büyüğü.

Kendini bulma hareketi yoksa insanda zamansızlık doğar.
*

Yazar, Aktör, Hukukçu.
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Donukluk ve hareketsizlik yedeğinde aşamama, geçememe, zorlayamama, keşfedememe,
sırrını sıyırıp atamama, soyup çıkaramama, katı,
durağan ve soğuk bir akıbetle karşılaşır.
Tek bir andan ibaret midir zaman?
(İlim bir noktadır, bu noktayı cahiller çoğalttı) diyor Hz. Ali. İlmin aslı (bir) dir. Bunu bilene
arif denir. Çokluğun, çoğaltmanın, aslında bir tür
kaynaktan uzaklaşma olduğunu bilmeyene cahil
denir. Donar kalırsan cahil tasvirin olur. Hareketin olmalı, zihnin dumura uğramamalı. Serüveni
başlatmalı yoksa akıbet çürümek.
An da bir nokta mı yani?

(Dem bu demdir dem bu dem) An bu andır.
Başka an yoktur.
Maddenin aslı ışıktır.

Madde denilen şey aslında enerjidir.
Madde yavaşlatılmış enerjidir.
Yani maddeyi hızlandırırsanız enerji açığa çıkar.
Peki, enerjinin aslı nedir?
Enerji ışığın yavaşlatılmış halidir.
Enerjiyi hızlandırırsanız ortaya ışık çıkar, nur
çıkar.
O zaman maddenin aslı nurdur, ışıktır.
Kabuk sıyrılmaz ise öz bulunabilir mi?
Sandık açılmaz ise hazine?
Kendini keşfetmek için eylem başlamaz ise
kaynağa ulaşılabilir mi?
Allah evveli de bilir ahiri de bilir, geçmişi de
bilir geleceği de bilir derken ne anlıyorsun?
Zamansızlık.
Zamanın sahibi ’O’dur. Zaman yaratılmış
bir olaydır. Zaman Allah, dehr, vakit ’O’. Vaktin
çocuğu zaten o anda doğan. Yani şu an yaptığımız. Bunalım çağının insanı gibi dönüşümler,
değişimler içerisinde, hâlâ sükûna erememiş
kişi. Hâlden hâle geçiyor. Hâlden hâle düşüyor.
Derdi iyiye doğru dönüşmek olmalı. Dünle avunmak¸ yarının kaygısına gömülmek yerine içinde
bulunduğu anı fırsat telakki etmeli oysa.
Üç sır: Doğum öncesi, ölüm sonrası ve doğum ile ölüm arasında yaşadığı süreç. Bunalım
çağının insanı bu bunalımdan çıkmak istiyorsa
önce kendini, sonra da üzerinde yaşadığı dünyayı ve evreni tanımalıdır. Bunun için harekete geçmeli. Donup kalmamalı. Enerjiyi ortaya çıkarmalı. İçindeki var olan enerjiyi hızlandırırsa ortaya
ışık çıkar, nur çıkar. Aydınlanır, kabuğunu kırar,
kendini keşfeder, kendinden, kendini var edeni
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yaratıcısını bulur. Bundan daha büyük zevk ve
haz var mıdır? Bu gurbetin sona ermesi, parçanın bütünde yok olması, damlanın ummanda
varlığını yitirmesidir. Bu gerçek bir bilinç aydınlanmasının tek ve yegâne yoludur.
Vakit kılıç gibi keskindir.
Zamanın izafiliğini kabul eden insan, zaman
kaydıyla kayıtlanmaz ve gerçek özgürlüğe kavuşur.
Zaman bilincine sahip olan kazanır.
Geçmiş ve gelecek zaman dervişin umurunda olmaz.
Yani hallere mağlubiyet yerine hallerin sahibine katılmayı esas kabul eder.
Temkin erbabı olmalı. Temkin sahibi bir inip
bir çıkmaz.
Sürekli ve yerleşik bir makama ulaşmak hareket ettiğinin ve kabuğu kırdığının delilidir.
Yolda değildir¸ menzile varmış¸ oturacağı
yere oturmuştur. Bunun için hareket şarttır. Kendini bulma hareketi yoksa insanda zamansızlık
doğar. Bu menzile vardırmaz asla insanı
Temkinle kastedilen kula açılan ölümsüz gerçeğin perdelenmeden¸ hep parıldamasıdır.
Kendi zamanını tam görmek istiyorsa insan
ona uzaktan bakmalı¸ zamanın önüne geçmeli¸
ya da üzerine çıkmalı.
Günün içinde değil de üstünde ve önünde
yaşamalı.
Zamanı kendilerine uyduran üstün bir bilincin sahiplerinden başkaları değillerdir.
O nedenle gerçek âşık¸ hâllerin emiridir;
hallere hâkimdir. O; hale kapılıp kalmaz¸ hale
mahkûm olmaz. Nurlu parlak olan üstün varlığa
kul¸ köle olur ki bu gerçek özgürlüğün ta kendisidir.
Anadolu’nun evliyaları günümüz dünyası için
ilham kaynağı oldu. Onların bilgi birikimi birçok
karanlığa ışık tuttu.
Allah’ın iradesini ezelî kabul edip âlemin bu
irade sebebiyle ve bu iradenin belirlediği zaman
içinde meydana geldiğini idrak etmek için hareketi başlatmak gerek. Bu da bütün şartlanmışlıkların ötesine geçip yepyeni bir sayfa açmak ve ilk
emir gibi okumak ile başlar.
İlim ve iman insanı kanatlandırır. Herkes idraki nispetince daha yukarılara kanat çırpar.

Deneme

Sözün
Darağacı
Gülden BÜYÜKDAĞ*

bir
kuşları sevdiğimi söyledim. derin bir sessizlik
oldu aramızda. sustu. o da seviyordu kuşları, biliyordum. bildiğimi o da bildi. açıklama yapmadan
durdu öylece. konuşsa bozulacaktı büyü. konuşsa kırılacaktı kuşların kanatları. sessizlik “acaba”
oluyordu, “biraz” oluyordu, neden oluyordu, peki
oluyordu. dayanamadım yavaşça fısıldadım, kuşlar bile kederle uçar, bayım.
tüm bunları bilmesi, tüm bunları biliyor olmam, konuşmadan anlaşıyor olmamız, bir gün
tüm dünyanın bizim bilincimize sahip olması; sessizliğimizin haykırışıdır.

çığırma içli içli. ninem bak yarın biri daha ölecek,
hissetti dedi. içim parçalanıyor. yapma.
haykırma!
üç
öyle deme yine de, farkında mısın hepimizde
onarılmamış bir hasar gizli, her defasında ayağımız
takılıyor, yuvarlanıyoruz. kalkamıyor ki bazılarımız.
bu yazıda neyin eksik olduğunu söylemeyeceğim sana. sen, hükmü dağlar verir sanacaksın.
eğilip yavaşça fısıldayacağım kulağına: sıyırdı
geçti, elini bastır şimdi, hadi kurcala kalbini.
dört
bu yüzden müslüm gürses’in tutamıyorum
zamanı demesi... bu yüzden nurullah genç ˮsiyah
gözlerine beni de götürˮün şairi... bu yüzden
ˮapostrofun kestiği yerde not düştüm kendime:
içindeki şu atları vurˮ... bu yüzden mandallarında
bir kaderi var... işte bu yüzden insan için en zor
şey, her gün insan kalmak...
biliyor musun, bu yüzdendir ki şarkı bitmeden söze başlanmaz.
beş
ˮazıcık hatırla beni.
mutlu yaşamaya korkunç ihtiyacımız var.ˮ v.
mayakovski

iki
çocukluğum şems-i tebrizi türbesinin hemen
altı
yanında mavi boyalı evde geçti. evin üst katındaki
yürüdüğün yollara inan, en çok toprağa, kiraz
odalar yazlık uyuma mekanımızdı. iki katlı bir konağaçlarına
ya evi daha vardı evimizin yanında, sahipleri istanateşkes başlayınca pirinç ayıklayan haydutlara
bul’a taşındığı için yapayalnızdı ev. yatak odamın
şarkımı elbette sana söylemeyeceğim
camı evimizin bahçesine bakar, hemen yanındaki
sizin çiçek bıraktığınız yerkomşu evin duvarına gömülü
kuş evini cepheden görürdü.
de ben ölmüştüm
Minyatür: Ömer Faruk Atabek - Iklığ Çalan Kız
her yıl mayıs ayında, akşam
nasıl ki her acı anlatılarak
hava kararınca gelir otururdu
açıklanmaz ve
kuş evine kırçıllı baykuş. koherkesin yok olduğu bir
caman parlak gözleri vardı.
depremde
hep bakışırdık. bazı geceler
sağ çıkan dernek rozetleri
hava sıcak olduğu için odamın
kadar
camını açardım, karşımda dugülünçtür şairler
rurdu öylece. duyuyor musun
benimse artık sadece nabeni derdim, sessiz kalırdı. anzik bir rüzgara ihtiyacım var…
nemi özledim, bana sarılmab. parlak
sını özledim derdim, annemin
yaptığı tarçınlı elmalı pastanın
ve
kokusunu özledim derdim. ya
gam gönlünden neyi alıp
sen, ya senin annen… dünya
götürürse karşılık olarak daha
denen dehşetli yerde en az
iyisini verecektir sana.
kendim kadar şaşkınsın sen
unutma,
kırçıllı baykuş. karanlıkta kanat
insan kendi sözünün daraçırpmaktan vazgeç. dur, dur…
ğacında sallanır dedi kuş.
*

Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı, Felsefe Öğretmeni.
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Bilge Kadın:
Timsal Karabekir
Mehmet DAĞISTANLI*

A

nadolu’dan Türklerin atılmak istendiği I.
Dünya Savaşı’nda, Büyük Güçlere karşı
millet olarak direniş gösteren ordunun kurmay
heyetinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet
İnönü, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay
ile birlikte zafere kadar mücadele eden, Şark
Cephesinde Ermeni ordularını bitiren, "Alçıtepe
Kahramanı" namını alan Kazım Karabekir Paşa
da vardı. Paşa ve ailesi elbette her Türk için çok
önemlidir. Karabekir adı, İstiklâl Harbi içerisinde
abideleşmiş bir addır ve Türk milletin gönlünde
ebedî olarak yerini almıştır.
Bu gün bu onurlu adı, Paşa’nın önemli yadigârı Timsal Karabekir Hanımefendi temsil ediyor.
Cesaretini, kararlılığını, zarafetini, hanımefendiliğini, bilgeliğini geçmişten; Milli Mücadele
günlerinde Büyük Güçlere karşı amansız bir bağımsızlık mücadelesi veren atalarından alan yorulmaz bir Türk Kadını, asil bir Türk Anasıdır Timsal Karabekir…
Türk tarihinin yükünü omuzlarında onurla
taşıyan, ’Karabekir’ unvanı göğsünde şeref madalyası olan, yılmayan, cesur bir insandır Timsal
Hanımefendi.
Bilgisi, kültürü, zarafeti, hitabeti, konukseverliği, dünyaya bakışı, Türk tarihi ve Türk kültürüne
hâkimiyeti ile son yüzyıl içinde aradığımız, günümüzün Nene Hatun’u, Kara Fatma’sıdır Timsal
Hanım…
Timsal Karabekir Hanımefendi’yi ilk gördüğümde ve onunla ilk konuştuğumda o anda
sanki yanımda Kazım Karabekir Paşa vardı. Bağımsızlığımızın, Milli Mücadele’nin mimarların*
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Eğitimci, Yazar.

dan Kazım Paşamız yanımızdaydı adeta. Timsal
Hanımın elini sıktığım zaman Paşa’nın elini tutmuş gibiydim. Bu his beni tarihin derinliklerine
götürmüştü; hayallerimin sayfaları geriye doğru açılmaya başlamıştı; çünkü bizim çocukluğumuz Kazım Karabekir adıyla iç içeydi… Biz,
bütün Doğu Anadolu, Erzurum, Kars, Erzincan,
Sivas, Azerbaycan Kazım Karabekir adıyla büyümüştük. Hele vatanımızın düşman çizmeleriyle
çiğnendiği o işgal günlerinde, rütbesini çıkarıp
Erzurum kongresine katılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun Kuvayı Milliyesine, Sarayın
Sadrazamı Damat Ferit Paşa’nın ölüm fermanı
vermesi ve bu fermanı Paşa’ya ulaştırmakla görevli Kazım Paşa’nın Mustafa Kemal Atatürk’ün
kaldığı konağa gelerek ’Askerlerimle emrinizdeyim Paşam!’ demesi, tüm Erzurumluları heyecanlandırmış, konağı ilgi odağı haline getirmişti.
Çok önemli tarihi bir andı o an. Her Erzurumlu
konağın önünden geçerken: ’Kazım Paşa işte bu
konakta Atatürk’le görüşmüş!’ derdi.
Kazım Paşa Erzurum için önemli bir isimdi.
Önemliydi çünkü mahallemiz, sokağımız,
caddemiz, okullarımız hep Karabekir Paşanın hatıralarıyla doluydu. Erzurum’un Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşunda Kazım Karabekir Paşa’nın
müfreze komutanlarından biri benim dedem
Mustafa Dağıstanlı idi ve birlikte şehri düşmandan teslim almışlardı. Dedemin kardeşi de bizzat
Kazım Paşa’nın Milli Mücadele’den arkadaşı Tümgeneral Vehbi Kocagüney idi. Tüm Erzurumlu gibi
biz de, Paşa ve Paşanın ailesine akrabadan öte
hissi bir bağ kurmuştuk. Daha doğrusu doğduğum şehir olan Erzurum’un her köşesinde Kazım
Karabekir’in yaşayan izi ve ismi vardı. Bu yüzden

Araştırma
İnceleme
Kazım Karabekir, ’bizden biriydi’. Paşa’nın Erzurum için ne kadar önemli olduğunu ’Yanık Dere
Erzurum-1915’ adını verdiğim romanımda da
hassasiyetle anlatmıştım.
Başta Timsal Hanım olmak üzere bütün aile
fertlerinde, Paşa’nın çocuk yaşlarından itibaren aldığı vatan sevgisi, katıldığı savaşlar, aldığı rütbeler, görevler, milli mücadelede yaşadıkları, şahit
olduğu Ermeni mezalimi, muhacirlerin durumu,
salgın hastalıklar, yetimler ile ilgili yaptıkları ve
“yetimler babası” olarak adlandırılması, kurduğu
iş ocakları ve Gürbüzler Ordusu, Sarıkamış Bebek
Gölü, parti çalışmaları, sürgündeki hayatı tüm bu
duygular ve hayat tecrübeleri ailesinin akıl defterine altın harflerle yazılmıştır. Timsal Karabekir’in
yükü ağır fakat bir o kadar da kutsal. Bu ağır ve
kutsal yük ona ayrı bir heyecan ayrı bir güç veriyor. Okullarda öğrencilerle buluştuğunda heyecan gözlerinden okunuyor. Hele Kazım Paşa’nın
’Türk Yılmaz’ marşını yürekten söylemesi bu heyecanı doruğa çıkarıyor.
Karabekir ailesi ömrü savaşlarda- cephelerde
geçen, varlığı- yokluğu tadan, esiri-esareti gören,
ölümü- yaralıyı bilen bir aile…
Üç evladı da Türk onur ve gururuyla yetişmiş,
milli ve evrensel kültürle büyümüş, Türk zarafeti
ile yoğrulmuş örnek bir aile…

Karabekir ailesi bütün Türkler için önemli bir
aile...
Paşa’nın üç evladından biri ve en küçüğü olan
Timsal Hanımefendi eşsiz bir yadigârdır. O, Osmanlının ’İstanbul Hanımefendisi’ dediğimiz son
zarafet örneklerinin Cumhuriyetimize taşınmış
temsilcisidir. Türk milletinin son yüz yılının canlı
tarihidir. Onun kültür kökenlerinde Paşa’dan gelen, yalandan uzak durmak, kimsenin hakkına el
uzatmamak ve kendi hakkına el sürdürmemek
anlayışı yaşıyor. Timsal Hanım tam da bu ilkelerin insanı. Kazım Paşa’nın hayat felsefesi olan ’5S’
ilkesine, Paşa’nın ailesi gibi Timsal Hanım da sıkı
sıkıya bağlı kalmış: “Selamet, Sağlam, Sadık, Sabır, Samimi...” gibi, günümüz Türkiye’sinde arayıp da bulamadığımız ilkelere, kaybettiğimiz bu
değerlere aileden Hayat Karabekir (Feyzioğlu),
Gülden Karabekir (Gazioğlu) ve Timsal Karabekir
(Yıldıran) bütün ömürleri boyunca sadık kalmışlardır. Vefa ve verilen sözde durma, yardımlaşma ve servete tenezzül etmeme, cehalet yerine
aydınlanma, hurafeler yerine bilime inanma tüm
ailenin ana ilkeleri olmuş. Timsal Hanım, yorulmak bilmeyen enerjisiyle tam da bu ilkeleri bu
günün gençlerine anlatmak için şehir şehir; okul
okul dolaşıyor; ailesinin temelini teşkil eden tarihi
misyonu ders olarak anlatıyor.
Dünya tarihinde olsun, Türk tarihinde olsun
birçok kadın kahraman, bilim insanı, sanatçı adı-
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Türk tarihinin yükünü
omuzlarında onurla taşıyan,
’Karabekir’ unvanı göğsünde
şeref madalyası olan,
yılmayan, cesur bir insandır
Timsal Hanımefendi.

nı tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırmış ve
bulunduğu döneme hatta belki de yaşadığı yüzyıla damgasını vurmuştur. Dünya tarihinden sözgelimi Florance Nightingale, Madam Marie Curie,
Jeanne d’Arc, ’benzersiz’ anlamına gelen adı gibi
benzersiz bir kadın olan Benazir Butto, siyahilere
uygulanan ayrımcılığa karşı direnen Rosa Parks,
Rahibe Teresa, “Yükses sesle över, alçak sesle suçlarım” diyen ve Rusya’yı 18’inci yüzyılın en büyük
güçlü devleti haline getiren Çariçe Katerina, İngiltere’nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher,
sanat dünyasından Marilyn Monroe böyle değil
midir? Ülkemiz tarihinden ise yaşadığımız şu son
yüzyılda ismini en çok duyduğumuz, andığımız;
Cumhuriyetin kurucusu, siyaset ve devlet adamı, asker ve dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
annesi Zübeyde Hanım, daha 17 yaşında Çar’ın
ordusuna kafa tutan Nene Hatun, Milli Mücadele’nin ateşli ve hırçın yazarı Halide Edip, yine Milli
Mücadele’nin gözü pek, korkusuz savaşçısı Kara
Fatma, dünyanın ilk kadın savaş pilotu olarak
tarihe geçen Sabiha Gökçen, cesur hukuk insanı Süreyya Ağaoğlu, Afet İnan, sanat dünyasının
unutulmaz ismi İdil Biret ve daha niceleri dönemlerine damga vurmuş, gelecek kuşakları da etkilemişlerdir. Ülkemizdeki bu değerler yazılarıyla,
eserleriyle, sanatlarıyla topluma ışık tutmuş, yeni
kapılar açmışlardır. Haklı bir üne kavuşmuş bu
insanların tümünün yetişmesinde Türk ahlak ve
erdeminin çok önemli bir etkisi olmuştur. Tümü
milli ve evrensel anlayışın temsilcileridir. Vatanı
için savaş meydanlarından ayrılmayan bir evlat
yetiştirmek nasıl bir milli anlayışsa, o insanın dünya ve mazlum milletleri için haykırdığı bağımsızlık
çığlıkları da evrensel bir anlayıştır; topraklarına
ölümüne bağlılık nasıl bir milli anlayışsa bağımsızlık mücadelesi de evrensel bir olgudur.
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Bütün dünyada adları saygıyla anılan bu kadınlar çevrelerinde unutulmaz etki alanları oluşturmuştur.
Bu insanların gelecek kuşakları olumlu yönde etkileyenleri de olmuştur, olumsuz yönde
etkileyenleri de... Bunların yanında kimi kadın
ünlüler, dönemlerine damga vurmuş olsalar da
tarih kendi çöplüğünde yok etmiştir onları. Anılmaz olmuşlardır. Oysa bir Florance Nightingale,
bir Madam Marie Curie bütün dünyada saygıyla
anılmaktadır; bir Nene Hatun sadece Türkiye’de
değil bütün dünyada emperyalizme baş kaldıran
temsilci olmuştur.
İki binli yılların başından beri Kazım Karabekir
Kültür Merkezindeki etkinlikleriyle, yurt içi gezileriyle tanıdığımız Timsal Karabekir de konuştuğu,
dokunduğu herkesi etki alanına alan yiğit bir insandır. Adı Türkiye’nin her yerinde saygıyla anılmaktadır. 1941 yılında Ankara’da doğan, 26 Ocak
1948’de 7 yaşındayken babasını kaybeden Timsal Hanım, o gün bu gündür İstanbul Erenköy’deki aile köşkündedir. Köşk, bu gün Kazım Karabekir
Kültür Merkezi olarak halka hizmet vermektedir.
Kurulan vakıfla köşke bütün Türkiye’den akın akın
gelen, gerek okullar olsun, gerek sivil halk olsun
ve gerekse resmi veya yabancı ziyaretçiler olsun
Timsal Hanım’ın rehberliğinde, tam bir Karabekir
adına yakışır şekilde ağırlanmaktadır. Köşkün her
odasında her salonunda yer alan hatıra eşyalarla,
Hanımefendinin içten, etkileyici anlatımı ziyaretçileri hem Milli Mücadele günlerine götürüyor
hem de Türk Tarihini yeniden yaşatıyor. Anlatırken
o anı yaşayan Timsal Hanım, Kültür Merkezinin
duvarlarına sinen vatan sevgisini, bayrak, istiklal,
bağımsızlık ve insan sevgisini ziyaretçisine de
yaşatıyor. Onun her sözünde Türkiye Cumhuriye-
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ti’ne hizmet etmek sevdası yatıyor. Tıpkı Paşa’da
olduğu gibi Timsal Hanım da ’tarihten’ bahsediyor ve gençlere diyor ki: “Tarihini bilen millet
kökü sağlam bir çınar gibidir. Bir çınar için toprak
altındaki kökleri ne ise -ve bu kökler kurudukça
çınar nasıl kurumaya başlarsa- bir millet için de
tarih odur. Zamanla eski âdet ve anânesini, yaşayış tarzını unutan, tarihini bilmeyen, ecdâdının
neler yapmış olduğundan haberi olmayan bir
millet, kendini ayakta tutan köklerinden birkaçını
kurutmuş demektir. Tarih okuyarak onu sulamak
lâzımdır.ˮ Bu ilke artık Timsal Hanım’ın ilkesi oluyor. Gençlerin araştırma yapmaya yönlendirilmelerini, yeri geldiğinde sorgulayacak bir gençlik
olması gerektiğini; çünkü onların Türk milletinin
geleceği olduğunu defalarca vurguluyor.
Yorulmak nedir bilmeyen Timsal Hanım, tarihi yapan Paşa’sının tarih yazmasını: “Tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer.ˮ vecizesi
ile açıklıyor. Yüz yıllık tarihi olayları analiz ettiği
gibi günümüz olaylarını da konunun uzmanı gibi
yorumluyor ve dün ne yapıldıysa bu gün de Türk
milleti için aynı oyunların oynanmakta olduğunu söylüyor. Coğrafyamız üzerinde içeriden ve
dışarıdan oynanan oyunların aynı olduğunu bütün konferanslarında anlatıp duruyor. Çözümü
de yine kendisi veriyor ve diyor ki: ’Tarihimizi
bilmeliyiz. Bu oyunlara gelmemeliyiz. Türkiye
Cumhuriyeti’ne sahip çıkmalıyız.’ Onun düşünce
yapısı çok geniş; Cumhuriyete hizmet etmenin
bir borç olduğunu, görev olduğunu hatta bir ibadet olduğunu vurguluyor. Böylesine donanımlı,
böylesine bilge bir insan olan Timsal Hanım asla
moralini kaybetmeyen bir kültür savaşçısı. Gençlere el uzatması, onlara dokunması yine tarihi
misyonunun bir özeliği olsa gerek. Babası olmayan ve ihtiyacı olan çocuklara kucak açması;
ilköğretimden yüksek lisansa kadar, Türkiye’nin
her yerinden, hatta Bakü’den bile çocuklara sahip çıkması onu evrensel insan sevgisi boyutuna
taşıyor.
Kültür Merkezinin özel bir odasında Timsal
Hanım, Paşa’nın elle yapılmış bir portresini gösteriyor. Duygulandığı ve hepimizin duygulandığı
anı tekrar etkileyici sesiyle anlatıyor. Bu anlatılanlar, özellikle 1915 yıllarında Türkleri ve Türk tarihini rencide eden kasıtlı ve yanlış bilgileri kullananların yüzlerine tokat gibi iniyor. Önemli bir
belge olan duvardaki resmi anlatırken: ’Bu resmi
Trabzon’daki yetim Ermeni çocuklar yapmış,’ diyor Timsal Hanım ve arkasından tokat gibi açıklamasını yapıyor: ’Hiç Ermenilere soykırım yapan
bir kişiye, o milletin çocukları portresini yapar, hediye eder mi?’ Evet, bizzat o günleri yaşamış olan
Kazım Paşa’nın portresini yetim Ermeni çocuklar
yapmış. Yetim ve öksüz de olsa düşmanının ço-

cuklarını koruyup kollayan Türk töresi ile yetişmiş
bir aile… Timsal Hanım her odada ve her hatıranın önünde duruyor, o anı yaşıyor sonra içten, samimi sesiyle hissettiklerini bize aktarıyor. Çanakkale’den Kafkas Cephesine kadar bütün hatıraları, yaşananları gözlerimizin önünde canlandırarak
bahçeye kadar çıkıyoruz.
Timsal Hanım, bilgisi, görgüsü saçlarındaki aklarıyla Anadolu’nun yaşayan kadın Dede Korkut’u
unvanını çoktan hak ediyordu. Bilge insan, cevabını aradığımız son soruyu gözlerimizden anladı:
’Biliyor musunuz, dedi, Gazi Paşa’nın etrafında,
onu en samimi arkadaşlarından bile uzaklaştıran insanlar vardı. Atatürk’e hazırlanan suikastte
babamın adının karışması tamamen bir senaryodur. Babama karşı yapılan bu suçlama çok acıdır.
Babam bir süre bu köşkte gözaltında tutulmuş.
Polisler, sivil polisler gireni çıkanı gözlermiş. Atatürk’ün, yargılama sürecinde ’Paşalar beraat ettirilsin’ diye kararını, güya Mustafa Kemal Paşa’yı
koruyan güçler, hiç dikkate almamışlar. Babamın
evinden alınıp, Ankara Polisi’ne götürülmesi, tutuklu yargılanması da öyle… Olaylardan sonra
Atatürk babamı Dolmabahçe’deki dil kurultayına
davet ediyor. Oraya Ali Fuat Cebesoy’la giden
babamı, Atatürk’ün etrafındaki o kadrolar yine
buluşturmuyor. Babamla Atatürk’ün arasına orada da giriyorlar. Cumhuriyet’in ilanından sonra
paşaları istemeyen o kadrolar, Atatürk’ün hasta
yatağındaki ’Kazım Karabekir’i çağırın, helalleşmek istiyorum!’ talimatını da babama haber vermiyorlar. Babam Atatürk’ün ölümünün ardından
bu durumu öğrendikten sonra, ablalarımın ’Baba,
haberin olsa helalleşmeye gider miydin?’ sorusunu ’Tabii giderdim O Mustafa Kemal’ diye yanıtlamıştı. Babam suikast iddialarını hep haksız bir
itham olarak değerlendirdi.”
İşte Timsal Hanımefendi böylesine asil, böylesine yürekli, böylesine dürüst bir Türk bilge kadını. Timsal Hanımı ziyaret etmek ve Kazım Karabekir Kültür Merkezini gezmek bizler için onur
olmalıdır.

Timsal Hanım, bilgisi, görgüsü saçlarındaki aklarıyla Anadolu’nun
yaşayan kadın Dede Korkut’u unvanını çoktan hak ediyordu. Bilge
insan, cevabını aradığımız son soruyu gözlerimizden anladı: ’Biliyor musunuz, dedi.
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Şiir

Ali LİDAR*

Yangın
Ben bir yangındım sadece seni yakmazdı kelimelerim
sadece sana yenilebilirdim ve sadece sana yenildim
çünkü aşk yenilmek demekti münasipsiz lisanımda
öyle gösterdiler bana yıllarca
öyle öğrendim
Ben öfkeden atımla çok mesafeler kat ettim
atımın ve göz altlarımın heybeleri hınçla dolu
vazgeçe vazgeçe geçtim kasabaları şehirleri ve barları
vazgeçe vazgeçe vazgeçilmez olacağımı zannettim de
sınır boyunda
dikenlerin çakılların postalların arasında
sana rastladım
yandım
Ben daha o ilk gün bir yangındım aslında
koşarak uzaklaşırsam seni koruyabilirim zannettim
halt ettim
!

*
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Fazlı ARSLAN**

B

u yazıda, okurlara, başarılı bir yazarın yaşam öyküsünü arz edeceğim. Bu yazar Osmanlı son döneminin sancılı, zor zamanlarında,
fakr u zaruret içinde büyümüş ve kendi kendini
yetiştirmiş birisidir. Öyle ki okurlar, ister çocuk, ister genç, isterse yaşlı olsunlar, aşağıda sunulacak
olan etkileyici yaşam öyküsünde örnek alacakları
birçok yön olduğunu görecekler. Bu sebeple Ahmet Midhat ve benzeri başarılı insanların tanıtılmasının ve onların örnekliklerinden istifade edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.
AHMET MİDHAT
Ahmet, 28 Aralık 1844’te İstanbul’da doğmuştur. Annesi Rus işgali üzerine Kafkasya’yı terk
etmek zorunda kalarak İstanbul’a gelen Çerkez
Nefise Hanım, Babası Mısır Çarşısı esnafından
Bezci Hacı Süleyman Ağa’dır. Babasının geliri ailesinin geçimini zor temin etmektedir. Bu sebeple Ahmet’e yılda bir yemeni1 alınabilir ve sadece
Cuma günleri giymesine izin verilir. Ahmet’in vakti tüm gün mahallede yaramazlık yaparak geçer.
Bundan şikâyet eden komşularının ricasıyla babası Ahmet’i Mısır Çarşısı’nda bir aktarın yanına
boğaz tokluğuna çırak olarak verir.
Küçük yaşta ağır şartlar altında, boğaz tokluğuna çalıştığı, ustasından, babasından ve ustasının hanımından dayak yiyerek geçirdiği günler
onun için hayattan en büyük derslerin çıkarıldığı
yıllar olmuştur. Bu kötü hayat şartlarından kurtuluş yollarını henüz çocuk yaşta düşünmüş ve en
*
**
1

sonunda okumaya karar vermiştir. Aktarlığı da
iyice bellemesine, padişahın çevresinden kendisine özel karışımlar hazırlatmaya gelen devlet
erkânından aldığı bahşişler sayesinde ustasının
da gözüne girmesine rağmen o, içindeki “medeni açlığı” gidermeden yaşamasının mümkün
olmadığını anlamıştır. İşe gidip gelirken gazete
veya kitap okuyanları gördükçe okuma yazma
öğrenme hevesi iyice artmış, bilgisizliğinin mahcubiyetine dayanamaz olmuştur. Okuma yazma
bilen insanların kendisinden çok farklı olduklarını,
onların, kendisini rahatsız eden birçok soruların
cevabını bulabildiklerini düşünür. Onlara imrenir
hatta kendisini insanlar arasında dolaşan hayvanlara benzetir ve bu acı eziklik içinde yaşamaya
çalışır. Bir gün esnaf komşularından Hacı İbrahim
Efendi’ye korkarak çekinerek kendisine okuma
yazma öğretip öğretemeyeceğini sorar. İbrahim
Efendi bu talep karşısında çok memnun olur ama
ne yazık ki ustası haftada altı saat okumaya gitmesine izin vermez. Ahmet de geceleri İbrahim
Efendi’nin evinde derslere devam eder ve okuma
yazmayı öğrenir. Gündüzleri iş yoğunluğu, geceleri dersler sebebiyle Ahmet iyice zayıflamış,
annesi sağlığından endişe eder olmuştu. Fakat o
içindeki medeni açlığı giderdiği için adeta kendi
bedenindeki değişimleri görmüyordu bile çünkü
ruhunu doyurmakla meşguldü. Bambaşka bir insan oluyordu.
Altı ay geçmeden ders aldığı hocası ölmüş fakat ondan aldığı bilgileri kendi başına ilerletmeye, okumaya devam etmiştir. Artık yola çıkmıştır

Günümüzde rol model olarak kullanılan soğuk ifadenin bizdeki aslı ve sıcak hali.
Prof. Dr., Stokholm Büyükelçiliği, Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri.
Bir tür hafif ve kaba ayakkabı
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Ahmet. Bir gün Galata’da bir Frenk’e gider Fransızca dersi almaya başlar ve karşılığında adamın
sabah akşam dükkânını süpürür. Kısa bir süre
sonra Mısır Çarşısı’nın en bilgili insanlarından
biridir o. Konuşma tarzı, hareketleri, düşünceleri sebebiyle insanların hürmetini kazanır. Artık
ustası ve babası da ona dayak atmayı bırakmış,
kendisini büyük bir insan olarak muhatap almaya
başlamışlardır.
Babası Süleyman Ağa, Ahmet 13 yaşlarında
iken ölür. Ailenin geçimi Ahmet’in üvey kardeşi
Hafız İbrahim Ağa’nın sırtına biner. Hafız İbrahim
Ağa, Vidin’e bağlı bir kazada memurdur. Ahmet
1857’de Vidin’e ağabeyinin yanına gönderilir.
Resmi eğitimine Vidin’de başlar. Sıbyan mektebini İstanbul’a döndükten sonra 1861’de Tophane’de tamamlar. Ağabeyinin yanında çalıştığı Mithat Paşa 1861’da Niş valiliğine atanınca Ahmet
de ağabeyi ile birlikte Niş’e gider. Niş Rüşdiyesini
iki senede birincilikle bitirir (1863).
1864’te Mithat Paşa Tuna vilayetine tayin edilir. Ahmet de ağabeyi ile Tuna vilayetinin merkezi
Rusçuk’a gelir ve Mithat Paşa’nın emri ile vilayet
kalemine memur tayin edilir. İşinde gösterdiği
başarı ve Tuna gazetesinde yazdığı yazılar Mithat
Paşa’nın dikkatini çeker ve onun ilgisini kazanır.
Mithat Paşa ona kendi adını verir (1864). Bu arada vilayet memurlarından Dragan Efendi’den özel
dersler alarak Fransızca’sını ilerletir ve Batı kültürünün kapılarını da böylelikle aralamaya başlar.
Mithat Paşa’nın emri ile Hacı Salih Efendi’nin medresesine devam ederek Arapça ve Farsça okumaya
başlar. Edebiyata merakı da bu süreçte başlar, şiirler yazar ve yazdığı şiirleri Galip Bey’e göstererek
onun tavsiyelerinden yararlanmaya çalışır.
Ağabeyi Sofya’da yapılacak Islahhane adı
verilen bir sanayi mektebi ile fabrikaların yapılmasına nezaret etmek için görevlendirilir ve bu
iş için Almanya’dan gelen mühendislere tercümanlık yapması için Ahmet Midhat’ı da yanında
götürür. 1866 Sofya’da bulunduğu süre içinde
eğlenceye, sefahete dalar. Bu durumu ailesinin
ve ağabeyinin tepkisini çeker evlenmeye zorlanır. Sonunda kendi istediği bir kızla, Servet Hanım’la evlenir. Evliliğin ilk günlerinde Rusçuk’a
geri döner ve ölçüsüz hayata tekrar dalar. Bunun
üzerine ağabeyi ile arası iyice açılır ve evi terk
eder (1867). Kalemdeki görevine de son verilir
ve Rıfat Paşa aracılığı ile tapu dairesinde senet
doldurarak geçimini temin eder. Bu süre içinde
kendisini gören Muhacirîn Komisyonu Reisi Şakir
2
3
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Paşa onu himayesine alır ve ona zengin kütüphanesini açar, yazmaya yönlendirir. Şakir Paşa ile
beraber kaldığı üç dört aylık süre içinde sefahet
hayatından iyice uzaklaşır eşi ile tekrar bir araya
gelir ve çalışma hayatına geri döner. 1868 yılında Tuna gazetesinin başyazarıdır. Aynı yıl Mithat
Paşa Bağdat valiliğine atanır. Ahmet Midhat’ı da
beraberinde götürür.
Bu seyahatla Ahmet Midhat, Doğu’yu yakından tanıma imkânı bulur. Memuriyeti dışında bir
de kendisine vilayet matbaası kurma ve resmi vilayet gazetesi Zevra’yı çıkarma görevi verilir. Bağdat
yolculuğu sırasında Avrupa’dan yeni gelmiş olan
Vilayet Politika Müdürü ressam Osman Hamdi
Bey’le tanışır. Onun tavsiyesiyle Avrupa’dan birçok
önemli kitaplar getirtir. Te’lif hayatına girmesinde
de Osman Hamdi Bey’in etkisi büyüktür. Bağdat’ta
iken hem Fransa’dan getirttiği Batı kültürüne ait
önemli eserlerle Batı’yı tanırken aynı zamanda Şirazlı Muhammed Bakır Can Muattar adındaki bir
bilginden Doğu ilimlerini ve felsefesini, Muhammed Feyzi ez-Zühavî’den dinî ilimleri tahsil eder.
Bu dönemde kendisini kültürlü bir çevrede ve bir
sohbet ve okuma meclisi içinde bulur. Mithat Paşa’nın Bağdat’ta açtırdığı sanat okulu öğrencileri
için aritmetik, geometri, kozmografya, tarih ve
coğrafya konularında ders kitabı mahiyetinde ilk
kitabı olan Hâce-i Evvel’i yazar (1870). Aynı yıl içinde Kıssadan Hisse’yi kaleme alır. Yine Bağdat’ta
iken, 1871-1893 yılları arasında yazılan Letaif-i Rivayât hikâyeler dizisinin ilklerini yazmaya başlar.
Bağdat’ta geçirdiği günler, onun için “alemde kimseye kısmet olamayacak” günlerdir:
“Kitaplarımız var okuruz, yazarız. Piyanomuz
var çalar çığırırız. Fotoğraf takımımız var türlü türlü
resimler yapar eğleniriz.” 2
Bu satırlar kendi eserlerinde onun mûsikî yönüne ilişkin yer alan sınırlı bilgilerdendir. Değişik
sanat dallarına merakı olan3 Ahmet Midhat’ın bu
sanat dalı ile ilgisini yeni yeni görmekteyiz.
1870 yılında ağabeyinin ölümü üzerine ailesini İstanbul’a gönderir, kendisi de sekiz ay sonra İstanbul’a dönmek zorunda kalır (1871) çünkü
ailenin yükü onun omuzlarındadır. Fevzi Paşa’nın
teklifiyle Ceride-i Askeriyye’nin başyazarı olur ancak aklı hâlâ kitap yazmadadır Ahmet Midhat’ın.
Bunun için yazdıklarını basmak için Tahtakale’deki evinin altına küçük bir matbaa kurarak kendi
kitaplarını basmaya başlar. Bağdat’ta yazmaya
başladığı Letaif-i Rivayât’la işe başlar. Kâğıt parasını dahi karşılayamadıkları için ailenin geçimini

Ahmet Mithat Efendi, Menfa Sürgün Hatıraları, Arma yay. İstanbul 2002, s. 41.
Kâmil Yazgıç, Ahmet Mithat Efendi Hayatı ve Hatıraları, s. 59-60; Enver Naci, “Ahmet Mithat’ın Öğretmenlikleri”, İdeal Gazeteci Efendi Babamız Ahmet Mithat, s. 60.
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sağlayacak başka işler yapmak durumundadır. Bir
yandan da Basiret gazetesine yazılar yazar ama
roman ve hikâyelerini basmaktan geri durmaz.
Altı ay içinde matbaasını genişletir, Beyoğlu’nda
Haçopulo Çarşısı’na taşır. Bu arada Takvim-i Ticaret adlı gazetenin yöneticisi Mösyö Piraldi, gazetesinin Türkçe ve Fransızca kısımlarının basımıyla
Türkçe kısımlarının yazılması işini kendisine verir.
1872’de Mithat Paşa’nın sadrazamlığı üzerine Devir adında günlük bir gazetenin de imtiyazını alır.
Daha ilk sayısında evvelki hükümete karşı kullanılan dilin ağır bulunması sebebiyle kapatılır. Kardeşi adına Bedir isimli gazeteyi çıkarır bu da on
üçüncü sayıda kapatılır.

mutasarrıfı Dilaver Paşa ve halkının büyük sevgi
ve takdirini kazanır. Onların desteği ile Medrese-i
Süleymaniye isimli bir okul açıp ders verir. V. Murat’ın affıyla 1876’da İstanbul’a döner.

Bu yıllarda Dağarcık ve Kırkanbar’ı yayımlar.
Dağarcık’ta çıkan “Duvardan Bir Sada” adlı yazısı,
aslında öyle olmadığı halde baştan sona okunmadan pozitivist olarak telakki edilir ve Ahmet
Midhat, Ebüzziya Tevfik ile birlikte Rodos’a sürgün edilir (1873). Sürgün yıllarında yine okumaya ve yazmaya devam eder. Yazılarını İstanbul’a
kardeşi Mehmet Cevdet’e gönderir, Kırkanbar’da
yayımlatırdı. Üç yıl kaldığı Rodos’ta hapishanede
dersler vermeye başlar ve bu sayede de Rodos

“Tercümân-ı Hakîkat bir matbaa değil bir darü’l-fünûndu. Orada birçok gençler yetişmiş ve
tam bir feyiz kazanmışlardı. Hatta benim ilk yazılarım bu gazetede çıkmıştır. Bize Ahmet Cevdet’i,
Hüseyin Rahmi’yi bu irfan ocağı yetiştirmiş, pişirmiş ve kotarmıştır. Biz gölgede kalmış bir istidat
tohumu idik. Ahmet Midhat’ın teşvik ve himayesiyle Tercümân-ı Hakîkat matbaasında filizlendik,
büyüdük, matbuat bahçesinde acı tatlı meyve
vermeye başladık.”4

4

1876’da İttihat Gazetesini yayımlamaya başlar. Muhalif tutumunu da yumuşatmış olmalı ki
devletin resmi gazetesi Takvim-i Vakayi ve devletin basımevi olan Matbaa-i Amire’nin müdürlüğüne atanır (1877). 27 Haziran 1878’de, otuz
yılı aşkın bir süre yayımlanacak olan Tercümân-ı
Hakîkat’i, kardeşi Mehmet Cevdet adına alınmış
imtiyazla çıkarmaya başlar. İşte mûsikî ile ilgili
yazılarının çoğu da bu gazetede tefrika edilir. Bu
gazete hakkında Ahmet Rasim şunları söyler:

Kâmil Yazgıç, “Hayatından Renkli Sayfalar”, İdeal Gazeteci Efendi Babamız Ahmet Mithat, Haz. M. Süleyman Çapanoğlu, Gazeteciler Cemiyeti yay. İstanbul 1964, s. 80.
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Ahmet Midhat’ın düşünce hayatında en
önemli açılımlar yapacak olan olay, onun 1889
yılında II. Abdülhamit tarafından seçilerek Stocholm’da gerçekleştirilen Sekizinci Müsteşrikler Kongresi’ne gönderilmesidir. Ahmet Midhat
Avrupa’da yetmiş bir gün kalır ve izlenimlerini
Avrupa’da Bir Cevelan’da5 yazar. Batı’nın Osmanlı’ya üstünlüğünü kabul ettirdiği bir dönemde yaşamış olan Ahmet Midhat, Batı’nın teknik
alandaki gelişmelerinden faydalanmak gerektiğini savunmakla birlikte Osmanlı’nın vazgeçilmez değerleri olan din, felsefe, ahlak ve aile
gibi müesseselerini yozlaşmaktan korumak için
güçlü kalemlerin Batı medeniyeti ve misyonerlik
karşısında müdafaa yapması gerektiğine inanmış, Müdafaa, İstibşar, Beşair, Niza-ı İlm ü Din
eserlerini kaleme almıştır.6
1889 da kendisine bâlâ rütbesi verilir. Vezir
olursa Ahmet Midhat Efendi’ye Mithat Paşa denir
diye Abdülhamit’in, kendisini bu rütbeye çıkarmadığı söylenir.7 1895’te Meclis-i Umumi Sıhhiye
ikinci başkanlığına getirilir. Tarih-i Osmani Encümeni azalığında bulunur.
Mart 1897’de Sabah gazetesinde yayımlanan
“Dekadanlar” başlıklı yazısıyla Servet-i Fünûn’u
eleştirmiş, sanat ve edebiyat çevrelerinin tepkisini çekmiştir. Bir süre sonra yazmayı bırakmıştır. II.
Meşrutiyet ile yaş haddinden emekliye ayrılmış,
matbuata geri dönmüş fakat eski zevkin kalmadığını görerek tekrar bırakmıştır. Ölümüne kadar
Darü’l-Fünûn’da dünya tarihi, felsefe tarihi ve dinler tarihi, Darü’l-Muallimat’ta pedagoji ve tarih,
Medresetü’l-Vaizin’de dinler tarihi hocalığı yapmış, hayır kurumlarında çalışmıştır. Nihayet fahri
olarak çalıştığı Darü’ş-Şafaka’da 28 Aralık 1912
tarihinde kalp sektesinden hayatını kaybetmiştir.
Mezarı Fatih Camii haziresindedir.8
5

ESERLERİ HAKKINDA
Ahmet Midhat’ın kitaplarının sayısı hakkında
kaynaklar yaklaşık rakamlar vermektedirler. Oğlu
Kâmil Yazgıç, eserlerinin sayısının üç yüze yakın
olduğunu söyler.9 Hakkı Tarık Us’un verdiği listede 208 basılı, 18 de basılmamış eserler ile 226
rakamı mevcuttur.10 Mustafa Baydar’ın hazırladığı listede 115 eser yer almaktadır. Ancak Baydar
Kâinat, Letâif-i Rivâyât gibi dizi kitapları, tek bir
madde yapmıştır. Us, dizi eserlerin içindeki hikâyeleri, bölümleri de ayrı bir kitap olarak yazdığı
için sayı Baydar’ın verdiğinden fazla çıkmaktadır. Bibliyografyasında, dizi kitapları da tek kabul
ederek 121 adet kitap saydığımız Nüket Esen,
eserlerinin tam bir bibliyografyasına rastlayamamızı, Ahmet Midhat’ın yazdığı dönemin üzerinden yüzyıl geçmiş olmasına ve Osmanlıca okuma
sorununa bağlamakta ve birçok edebiyat tarihlerinde verilen bibliyografyaların birbiriyle tutarsız
olduğunu belirtmektedir.11 Eser sayısının tam olarak tespit edilemeyişinin sebeplerinden birisi de
belki tefrika edilen bazı eserlerinin basılmamış olmasıdır. Bu vesile ile İnci Enginün, hocası Mehmet
Kaplan’ın, öğrencilerine, Ahmet Midhat’ın eserlerini bitirme tezi olarak verdiğini belirtir. Bununla,
Mehmet Kaplan’ın Ahmet Midhat’ın eserlerinin
tümünün basılmasını murad ettiğini ifade eder.
Şunları söyler Enginün: “Bizim kültür hayatımız
maalesef sadece anlık olaylarla doludur. Kişileri
çabuk eskitir ve onların kültürümüze neler katmış
olduğunu düşünmeyiz…Midhat Efendi’ye karşı
uyanmaya başlayan bu ilginin onun bütün eserlerini, hiç değilse onun ölümünün yüzüncü yılı olan
2013 yılına kadar yayımlanmasını sağlamasını dilerim.”12 İnci Enginün bunu 1995’te yazdı aradan
geçen zaman içinde pek bir şey değişmedi.
Görüldüğü gibi Ahmet Midhat’ın yazdıkları tam olarak basılmamış, yazılarının belki tam

Bu kitap bir yüksek lisans tezi ile yeni harflere kazandırılmıştır. Nazmiye Arzu Açıl, Ahmed Midhat Efendi’nin Avrupa’da Bir Cevelan İsimli
Eserinin Latin Alfabesine Çevrilmesi, Fatih Üniversitesi, İstanbul 2009.
6 Sema Ermiş, Ahmet Midhat Efendi’nin Nizâ-ı İlm ü Din Eserinde Din Bilim İlişkisi, YLT, 2004, s. 10-15.
7 Kâmil Yazgıç, Ahmet Mithat Efendi Hayatı ve Hatıraları, s. 59; Baydar, s. 7.
8 Ahmet Midhat’ın hayatı, kendisi hakkında yapılan hemen her çalışmada kısa veya detaylı yer almaktadır. Buradaki özet aşağıdaki kaynaklardan yapıldı: Ali Muzaffer, Teracim-i Ahval-i Meşahir yahut Zamanımız Osmanlı Udeba ve Muharrirîni (Ahmet Midhat Efendi), Kasbar Matbaası,
İstanbul 1317, s. 7-28; İsmail Hikmet, Ahmet Mithat, Kanaat Matbaası, İstanbul 1932, s. 5-33; Murat Uraz, Ahmet Mithat Efendi, Hayatı,
Şahsiyeti, Eserleri ve Yazılarından Seçme Parçalar, Tefeyyüz Matbaası, İstanbul 1940-1941, s. 3-11; Kâmil Yazgıç, “Hayatından Renkli
Sayfalar”, “Halk Adamı İdi”, İdeal Gazeteci Efendi Babamız Ahmet Mithat, s. 79-90, “Ahmet Mithat Efendi’nin Hayatı Üzerine İhsan Sungu’nun
Konferansı”, İdeal Gazeteci Efendi Babamız Ahmet Mithat, s. 91-125; Hidayet Pasin, Öksel Demir, Türk Şair ve Yazarları, Hür Erzincan Matbaası, 1961, s. 27; Hakkı Tarık Us, “Ahmed Midhat’ın Kronolojisi”, Bir Jübile’nin İntibaları: Ahmed Mithat’ı Anıyoruz! Vakit Matbaası, İstanbul
1955, s. 14-19; Ahmed Sirac, Mehmet Gülay, Türk Klasikleri, Ahmet Mithat Efendi, Akpınar Yay. İstanbul 1999, s. 9-23; Ahmet Mithat Efendi,
Dürdane Hanım, Hazırlayan: Kemal Bek, Bordo Siyah, İstanbul 2005, s. 5-9; Ahmed Midhat Efendi, Menfa Sürgün Hatıraları, Arma Yayınları,
(Hzl. Handan İnci), İstanbul 2002; Çalışma hayatı için bkz. Erol Ülgen, Ahmet Midhat Efendi’de Çalışma Fikri, Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı
Yay., İstanbul 1994, s. 177-182.
9 Kâmil Yazgıç, Ahmet Mithat Efendi Hayatı ve Hatıraları, s. 3.
10 Hakkı Tarık Us, Bir Jübile’nin İntibaları, s. 172.
11 Ahmet Mithat, Karı Koca Masalı ve Ahmet Mithat Bibliyografyası, (Hzl. Nüket Esen), Kaf Yayıncılık, İstanbul 1999, s. 15-16.
12 İnci Enginün, “Ahmet Mithat Efendi”, Türk Dili, sayı 521, (Mayıs 1995) s. 531.
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Araştırma
İnceleme

Ahmet Midhat’ın kitaplarının sayısı hakkında kaynaklar yaklaşık
rakamlar vermektedirler. Oğlu
Kâmil Yazgıç, eserlerinin sayısının
üç yüze yakın olduğunu söyler.

lerinin geniş bir listesini hazırlamış ve kitaba Karı
Koca Masalı ve Ahmet Mithat Bibliyografyası adını
vermiştir. Esen’in çalışmasında Baydar’ın yaptığına benzer bir tasnif ve anlatım olmakla birlikte
Esen kitapların içeriklerine daha geniş yer vermiş
ve sınıflandırmayı daha detaylı yapmıştır. H. Tarık
Us gibi seri kitapların cüzlerini ayrı ayrı yazmıştır
Nüket Esen.
Bu çalışmanın kapsamı da dikkate alarak sayfalar dolusu detaylı kitap listesini buraya nakletmenin yerinde olmayacağını düşünüyoruz. Bu
sebeple yukarıda adı geçen üç önemli kaynağa
müracaatı tavsiye ederek17 bu hususta çok önemli
gördüğümüz birkaç bilgiyi buraya aktarmak istiyoruz.
Şöyle ki, Hakkı Tarık Us, Ahmet Midhat’ın Şeyhulislam Musa Kâzım Efendi ile birlikte yedi yıl
çalışarak meydana getirdikleri Kur’an-ı Kerim’in
Felsefesi adlı bir eserden söz eder. Eserin, İslamiyet’i bir cumhuriyet olarak gösterdiği için Abdülhamit’in isteği ile müsadere edildiğini, Fındıklılı
İsmet Efendi’nin padişah kitapçılığı zamanında Yıldız Kütüphanesinde olduğunu belirtir. Aynı eserden oğlu Kâmil Yazgıç da bahseder. Yazgıç, babasının Kur’an’ın Felsefesi adlı muazzam bir eser
yazdığını ancak eserin müsveddelerinin müsadere olunduğunu belirtir.18 Orhan Okay da böyle bir
eserden bahsedildiğini ancak âkıbeti hakkında
bilgi edinilemediğini yazmaktadır.19

olarak listesi çıkarılamamıştır. Kırk yıllık matbuat
hayatı bu kadar kitabı ve yazıyı doğuruyor. Uzun
süre, kesintisiz aynı kulvarda soluksuz koşması,
verimi artırmış ve bu fazlalık gerçekten eserlerinin sayısının tespitini zorlaştırmıştır.
Birçok kaynak, Ahmet Midhat’ın eserlerinin en
önemlilerinden bir derleme sunmaktadır. Eserlerinin en detaylı listesini Nüket Esen,13 Mustafa
Baydar14 ve Hakkı Tarık Us15 vermiştir. Baydar, verdiği listede kitapların basıldığı tarihleri, matbaaları16 ve kitapların ebadını yazmış ve bazı kitapların konularına da kısaca değinmiştir. Nüket Esen,
Ahmet Midhat’ın Karı Koca Masalı ile birlikte eser-

Ahmet Midhat’ın basılmamış başka çalışmaları da çıkabilir. Mesela Salih Zeki’ye hitaben
yazdığı makalelerden birinde İlimlerin Terakki
Tarihi adlı bir kitap kaleme aldığını kendisi söylüyor. Hem de ilk bölümünün İkdâm gazetesinin
sütunlarıyla üç yüz sütunu aştığını ancak hastalık
ve başka meşgaleler sebebiyle bitiremediğini belirtiyor.
Okul görmeden, okula gönderilmeden kendi
imkanlarıyla kendini okutan bir insanın üç yüz civarında eser yazması, halka hizmet sevdasından
başka bir duyguyla ifade edilemez.
Ne dersiniz? İmkânszılıklar başarısız olmanın
bahanesi midir? Bakalım Ahmet Midhat’a ve tekrar düşünelim.

13
14
15
16

Ahmet Mithat, Karı Koca Masalı ve Ahmet Mithat Bibliyografyası, (Hzl. Nüket Esen), Kaf Yayıncılık, İstanbul 1999, s. 191-215.
Mustafa Baydar, Ahmet Mithat Efendi, Hayatı Sanatı Eserleri, Varlık, İstanbul 1954, s. 15-34.
Hakkı Tarık Us, Bir Jübile’nin İntibaları, s. 169-172.
Kitaplar, Tercümân-ı Hakîkat matbaası başta olmak üzere, Takvim-i Vekayi, Takvimhane, Sırat-ı Müstakim, Kırkanbar, Cemal Efendi, Matbaa-i
Amire, İkdâm matbaalarında basılmışlardır.
17 Ayrıca diğer bibliyografyalar için bkz. Orhan Okay, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Midhat Efendi, s. 409-413; Ahmet Sirac, Mehmet Gülay,
s. 39-60; Ahmet Mithat, Dürdane Hanım, Haz. Kemal Bek, Bordo Siyah, İstanbul 2005, s. 13-15; Murat Uraz, s. 6-10; Ahmet Kabaklı, Türk
Edebiyatı, III, 110-114; Cevdet Kudret, 19-21; Rızaeddin b. Fahreddin, Ahmed Midhat Efendi, Vakit Matbaası Orenburge, 1913, s. 25-27.
18 Kâmil Yazgıç, Ahmet Mithat Efendi Hayatı ve Hatıraları, s. 46.
19 Orhan Okay, “Ahmed Midhat Efendi”, DİA, II, 102.
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Deneme

Bir Hayalimiz
Olmalı
Gökhan ÖZCAN*

H

ayatın bütün uçlarının keskinleştiği bir zamandayız. Yerimizden kıpırdasak, yaralanıyoruz. Hiç kıpırdamasak, parmak uçlarımızdan
başlayarak bütün benliğimize yayılan uyuşma
bizi çürütecek diye korkuyoruz. Bağırsak, sesimiz
seslerden bir ses olup kaybolacak sanki bu büyük kargaşada. Sussak, hiç konuşmasak, kilitlesek
içimize kelimeleri... Yok, zehirler bu ruh yangınları o zaman bizi... Ne bir ortalık yeri var bu yeni
hayatın, ne inzivâsı... Ne sesleri ses bu zamanın,
ne sessizlikleri sessiz... Ne gündüzü aydınlatıyor
dünyayı, ne gecesi örtüyor ayıpları... Her gün doğuşunda başlıyor aslında o günün yağmalanması... Her battığında güneş, bir köşede sızıp kalıyor
yeryüzü...
Bizim bir hayalimiz olmalı ipine sarılacak. Güneşe bir gölge, gölgeye ılık bir meltem... Gözümüzü kapayınca yine de bir ışık... Uçmaya kalkınca bir çift kanat... Ruh vadilerimizden akan coşkulu bir ırmak... Uçurtmamızı gam tellerinden kurtaracak bir merdiven... Bütün duvarların ötesine
bakabilecek bilenmiş bir bakış... Bütün anlarımızı
zaman gergefine ince ince işleyen bir nakış... Yüzümüze neşe, gözümüze fer... Canımıza değecek
kadar büyüyen şanlı şerefli bir zafer...
Bizim bir hayalimiz olmalı ki, biz olalım. Varlığımızı kıskıvrak zincirleyen bütün esaretlerden
kurtulalım. Güvertelerden uzanıp denize dokunalım. Bütün yaralara denizlerden aldığımız tuzu
basalım. Uzaklara, görmenin bittiği kadar uzaklara bakalım. Genişlesin içimiz, genişlesin kalbimiz,
genişlesin ruhumuz, genişlesin aklımız, genişlesin
idrakimiz... Ki genişlesin hayat...
Bizim bir hayalimiz olmalı, evet... Birikmeli
*
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Yazar.

içimizde, yağmura açılan avuçlarda biriktiği gibi
rahmetin. Bereketlendiği gibi toprakta... Kışkırttığı gibi güneşin ilkyazı... Açtığı gibi baharda dalların... Verdiği gibi envai çeşit meyve... Alabildiğine
nimet... Sonra şükür, sonra hamd...
Bizim bir hayatımız olmalı... Çünkü hayat,
aslında bir hayal... Göz açıp kapayıncaya kadar
buharlaşan bir zaman... Bir anmış, bir yılmış, bir
ömürmüş, bir varmış, bir yokmuş... Sadece bizim
hayatımızın değil, hayatın da hikâyesi bu... Onyılların, yüzyılların, binyılların, tümyılların hikâyesi...
Zamanın uzadıkça kısalan hikâyesi...
Bir hayalimiz olmalı elbet... Çünkü hayat, son
tahlilde hayallerden ibaret...

Makale

İslam Bilim Tarihinde
Diderot Etkisi!

Fuat Sezgin ve
Çalışmaları
Mehmet AYGÜN*

GİRİŞ

Fuat Sezgin, II. Dünya Savaşı yıllarında üniversite öğrencisi, savaş sonrası dünyanın yeniden şekillendiği dönemde ise genç bir akademisyendir.
Fuat Sezgin’in dünya bilim çevrelerinde büyük
etki yaratacak tezleri ve akademik çalışmaları savaş sonrası yeniden yapılanan akademik ilgi ve
görüşler üzerinde etkili olmuştur. Bilindiği üzere
II. Dünya Savaşı’nın getirdiği büyük yıkım sonrası
pozitivizme, pozitivist bilim yaklaşımına karşı
duyulan güven sarsılmıştır. Pozitivizmin
bilim dışı saydığı bazı olgu ve konular
(metafizik ve tinsel konular), farklı bilme biçimleri ile elde edilen bilgiler
bilim alanına dâhil edilmeye başlanmıştır. Batı’da 1950’lilerden sonra
Bergsonculuğun yaygın bir felsefe
haline gelmesi bunun göstergelerinden biridir. Pozitivizmin kalelerinde gedikler açılmış, Kıta Avrupası merkezli bilim yaklaşımlarına
ciddi eleştiriler getirilmiştir.
1950’lerden sonra daha
liberal bir yaklaşım olarak
Anglo-Sakson bilim anlayışı
egemen olmaya başlamıştır. Bu paradigmal değişim,
akademide yeni eğilimler,
yeni yaklaşımlar ve çalışmalara ortam oluşturmuştur.
*

1950’lerden sonra hızlı ekonomik kalkınma ve
büyüme, yükselen refah ve bolluk Batı’da bilime
güven duygusunu tekrardan canlandırmıştır. Bu
dönemde Batı, yeniden ve farklı bir şekilde dünyanın ilgi merkezi haline gelir. Batı’nın kendi geleceğine olan güveni artar. Kendine duyduğu bu güvenle Batı, her şeyin merkezinde kendini görmeye
devam eder. “Gelişmişlik-Az-Gelişmişlik Kuramları” ile 19. yüzyılda dünya üzerinde sömürgelerden
ve sanayiden gelen gücü ile kurmuş olduğu egemenliği yeni dönemde yeni ilişkiler ve açıklamalarla sürdürmek istemektedir. Batı
“dünyanın merkezi olma” konumundan
vazgeçmemektedir. Bilim ve medeniyet
Avrupa merkezci bir yaklaşımla açıklanmaktadır. Bütün bilim tarihinin ve medeniyet değerlerinin Batı’ya mal edildiği bir
dönemdir. Tüm insanlığın medeniyet ve
bilgi birikimini Batı kendi tarihsel ve bilimsel serüveni ile açıklamaktadır. Korkut Tuna’nın ifadesi
ile bilgi ve bilim Batılılaştırılmıştır. Bu konuda
fazla bir sorgulama ve
itiraz da yoktur. Fuat
Sezgin’in tezleri, çalışmaları ve eserleri tam
bu noktada anlam ve
önem kazanmaktadır. İnsanlığın bilim ve medeniyet

Başakşehir Bilim ve Sanat Merkezi, Felsefe Öğretmeni.
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birikiminin Avrupa-merkezci yaklaşımlarla ele alındığı böyle bir atmosferde; doğup büyüdüğü topraklara karşı taşıdığı sorumluluk duygusu, aldığı
eğitim ve karşısına çıkan büyük Oryantalist hocası
Ritter’in teşvik ve cesaretlendirmesiyle, bilim tarihi,
özellikle İslam Bilimler tarihi alanında bazı ezberleri bozan ve kabulleri alt-üst eder çalışmalar yapar.
Bu makale çalışması çerçevesinde Fuat Sezgin’in Bilim Tarihi yazımı alanında ortaya koyduğu
yaklaşım ve sonuçları üzerinde durulacaktır. Çalışmanın Fuat Sezgin’in anlaşılmasına küçük bir katkı
yapması beklenmektedir.
EĞİTİM HAYATI VE KAYNAKLARI

1924 yılında Bitlis’te dünyaya gelen Fuat Sezgin ortaokul ve liseyi Erzurum’da bitirdikten sonra 1943 yılında üniversite okumak için İstanbul’a
gelir. Matematik okumak isteyen Sezgin, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü’nde, ’İslami Bilimler ve Oryantalizm’ dersleri
veren (1943-1951) Ritter’in bir seminerinde anlattıklarından etkilenerek kararını değiştirerek Arap
ve Fars Dili Filolojisine kaydını yaptırır ve İslam Bilimler Tarihi’ne yönelir. 1947’de Edebiyat Fakültesi
Arap ve Fars Dili Filolojisinden mezun olan Sezgin
bir süre İstanbul Müftülüğünde Müsevvit ve İstanbul Gezici Vaizliği ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde memur olarak çalışmıştır. Arap Dili
ve Edebiyatı üzerinde yaptığı çalışmayla 1951’de
doktor unvanı alır. 1950-53 yılları arasında yeni
kurulan Ankara İlahiyat Fakültesi Dogmatik İlimler
Kürsüsü’nde asistanlık yapar.1 1954’te ise “Buhari’nin Kaynakları” isimli çalışmasıyla doçent olur.
Fuat Sezgin, son dönem Osmanlı aydın ve akademisyenleri ile (Fuad Köprülü, Zeki Velidi Togan
gibi) çalışma imkanı bulmuştur. Sezgin, 1954 yılında kurulan İslam Araştırmaları Enstitüsünün ilk
müdürü Zeki Velidi Togan’ın müdür yardımcısıdır.
Osmanlı bilim geleneği; yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılan bir üniversite ikliminde aldığı eğitim;
bilim tarihçiliğinin ve oryantalist çalışmaların en
önemli merkezlerinden Almanya ile önce hocası
Ritter üzerinden kurduğu ilişkiler Fuat Sezgin’i anlamak ve değerlendirmede önemli değişkenlerdir.
Ülkemizde Alman ekolünden beslenen, etkilenen,
Alman bilim geleneğiyle yetişen, bu geleneğin
içinde çalışan bilim insanlarının daha üretken ve
daha disiplinli olmaları dikkat çekmektedir. Fuat
1
2

3
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Sezgin de bilimler tarihi alanındaki büyük hacimli
çalışmalarını ve başarısını daha Türkiye’de Alman
hocası Ritter’in tavsiye ve uyarısı ile kazandığı günlük 17 saate varan disiplinli çalışmasına borçludur.
27 Mayıs 1960 darbesi ile üniversiteden atılan
147’likler içinde -genç bir doçent olarak- yer alan
Fuat Sezgin çalışmalarına daha önce kısa süreliğine bulunduğu Frankfurt üniversitesi bünyesinde
devam etmiştir. Türkiye’de ilk işaretlerini verdiği
bilim tarihine ilişkin özgün tezleri ve çalışmalarını
Almanya’da olgunlaştırmış ve ilerletmiştir. Almanya’nın oryantalist literatür konusundaki zenginliği, büyük oryantalistlere/şark bilginlerine sahip
olması ve Türkiye’ye ulaşım kolaylıkları nedeniyle
Almanya’yı tercih ettiği söylenebilir. Almanya ve
özellikle Frankfurt kenti Cumhuriyet döneminde
en fazla öğrenci gönderdiğimiz merkezlerin başında gelmektedir. Frankfurt çok güçlü bir bilim,
felsefe ve sanat geleneği olan kenttir ve bu kente
öğrenci olarak gönderilmiş ve sonrasında Türk düşünce tarihinde derin izler bırakmış akademisyenlerimiz vardır.2
İSLAM BİLİM TARİHİ ALANINDAKİ ÖNCÜ
TEZLERİ

Fuat Sezgin Bilim tarihine ilişkin ilk özgün tezini Buhari’nin kaynakları üzerine yaptığı çalışmada ortaya koyar. Bu, hadis kaynağı olarak İslam
kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhari’nin
(810-870), genel görüşün aksine ’yazılı kaynaklara
dayandığı’ tezidir. Bu sonuca nasıl ulaştığını kendisi şu cümlelerle anlatır: “Buhârî’nin kitabının sekiz
büyük bölümü vardır, bir kısmı Tefsirdir. Buhârî’nin
kitabına baktım, “Kale Muammer” diye alıntılar
yapıyor. Bunu okuyunca baktım ki, Buhârî, Mecâzu’l-Kur’ân’dan da cümleler iktibas ediyor. Yani bir
hadis kitabında, bir filoloji kitabından alınma uzun
uzun cümleler var. Hatta yer yer, aşağı yukarı, kitabı
ihtisar etmiş. Bu durum, bütün hadisler hakkındaki
tasavvurumu allak bullak etti. Bunun üzerine karar
verdim, tezi bitirince Buhârî’ye bakacaktım: Acaba
Buhârî ara sıra da olsa yazılı kaynak kullandı mı?”3
Fuat Sezgin bu çalışması ile Hadislerin ezberlenerek aktarıldığını, yazı ile kayıt altına alınmadığını
iddia eden oryantalistlerin yanılgısını ortaya koyan, durumun böyle olmadığını anlaşılır bir şekilde
izâh etmiştir. Hadislerin erken dönemden itibaren
yazıldığına dair çok sayıda örnek gösteren Sezgin,

Ali Dere, Mehmet Fuat Sezgin Hoca’nın Ankara İlahiyat Yılları: Sezgin ve Fakültenin Müşterek Tarihinden Bir Kesit, Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi 59:2 (2018), 221-250.
Bunlardan biri Mümtaz Turhan’dır. 1928 yılında yurt dışına gönderilen öğrenci kuşağı içinde yer alan Turhan, Berlin ve Frankfurt üniversitelerinde Psikoloji öğrenimi gördü. Ünlü Alman psikolog Max Wertheimer’in danışmanlığında doktoraya başlayan Turhan, onun Amerika’ya gitmesiyle diğer meşhur psikolog Matzger’in yanında 1935 yılında doktorasını bitirir. Yurda dönünce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde
Alman Profesör Peters’le birlikte Tecrübi Psikoloji kürsüsünü kurar.  
http://talid.org/downloadPDF.aspx?filename=87.pdf

Makale
İslam dünyasında oldukça erken devirlerden itibaren genel anlamda yazıya ilgi duyulduğunu ortaya
koymuştur.
Sezgin’in ulaştığı bu sonuç İslam dünyasında
büyük yankı uyandırmıştır. Diğer taraftan özellikle
oryantalistlerin Batı’ya bir öncelik ve üstünlük veren genel anlayışlarına cevap mahiyetinde İslam’ın
ilk döneminden itibaren hafıza ile beraber yazı
ile kayıt altına alma işinin de gerçekleştirildiğini
ispatlamıştır. Bu sonuçla Sezgin bir taraftan İslam
dünyasındaki bir yanlışlığı düzeltmiş diğer taraftan
Batılı oryantalistlerin İslam ve Doğu dünyasına yönelik genel kabullerini sarsmıştır. Batı dünyasında
Batı merkezli yazılan bilim tarihine yönelik şüpheler artmış, bilimler tarihinin yeniden yazılması yönündeki eğilimleri güçlendirmiştir.
Fuat Sezgin bu çalışması ile aynı zamanda “Rönesans döneminde arsızca ve hiç kaynak gösterilmeden intihal edilen bilimsel değerlere karşılık,
İslam dünyasının ’kaynakların tamamıyla verilmesi’
esasını ortaya koyan bir kültür dünyası olduğunu
ortaya koymuştur. Tezinde bahsettiği yazılı kaynakların, İslam’ın erken dönemine, hatta 7. yüzyıla
kadar gittiğini ortaya koyarak iddiasını güçlü bir
temele dayandırır.”4 Yine Müslüman bilginlerin bir
eseri çevirdiği zaman ya da alıntı yaptığı zaman
kaynak gösterdiğini bu konuda bir komplekse sahip olmadığını ancak Batı’da kaynak gösterilmeden intihal yapma geleneğinin olduğunu örnekleri
ile ortaya koymuştur.” 11. asırda Tunuslu bir tacir
olarak İtalya’ya giden, sonradan Constantinus Africanus adını alan kişi, Monte Cassino Manastırı’na
kapandı. Bu zat, Tunus’a gidip 3 yıl sonra İslam
bilginlerine ait 25 tıp kitabıyla Salerno’ya dönmüştü. Africanus, Manastır’a kapandıktan sonra
kitapları Latinceye tercüme ettirdi. O kitaplar, ’ya
kendi adıyla veya eski Yunan otoritelerinin adıyla’
yayımlandı. Çalışkan, becerikli ve kurnaz İtalyanlar,
17. yüzyıla kadar İslam eserlerini, Sicilya adası ve
Güney İtalya üzerinden Avrupa’ya taşıdı. Ancak,
hep kendi isimleriyle yayımladılar. İtalya; İslam medeniyeti ve biliminin Avrupa’ya aktarılmasında bir
’istasyon’ görevi yaptı.” O’nun belgeleriyle ortaya
koyduğu bu bilgiler ve diğer çalışmaları Batı’nın
Avrupa-merkezci Bilim Tarihi yazma geleneğini
sarsmıştır. Bu gelenek, Müslümanların modern
bilimlere katkısının olmadığı, bugünkü bilimin ve
teknolojinin antik Yunan ve daha sonrasında Avrupa’daki gelişmelere dayalı olduğu inancına dayanmaktadır. Bu sadece Batı’da geçerli bir yaklaşım
değildir. Müslüman toplumlar da buna inanmıştır.
Bu çarpık inançla kendi ifadesiyle daha ilkokula
4
5

başladığı ilk haftalarda karşılaşmıştır. İleriki yaşlarındaki çalışmalarına yöne vermiştir.
Fuat Sezgin, “bilimin ve insanlığın bilgi birikiminin Batı’nın malı olduğu” tezi ve yaklaşımına
karşı çıkarak “İslam dünyasının özellikle Ortaçağlar
boyunca bilime büyük katkıları olduğu ve bunun
görmezden gelindiği” görüşünü ileri sürmüştür.
Bu yaklaşımı ile Batı’nın hakim bilim paradigmasına ve hegemonyasına başkaldırmıştır. Ona göre,
“Bilimler Tarihi’ne periyodik olarak birçok ülke
katkıda bulunmuştur. Fakat Müslümanlar Bilimler
Tarihi’nin en az 800 yıllık yaratıcılık merhalesini
ellerinde bulundurmuşlardır. Bu maalesef çok iyi
bilinmektedir. Batı kaynakları bu tarihi çok kısa olarak göstermeye çalışmıştır fakat ben araştırdıkça
bunun çok yanlış olduğunu gördüm. Batı tarihçilere göre İslam Bilimi, 1250 yılında durdu diyorlar
fakat araştırmalarda 1250 yılından sonra başka bir
merhaleye geçtiği görülmektedir.”5 Tüm çalışmalarında ileri sürdüğü bu tezin izini sürmüş, kanıtlarıyla ortaya koymuştur. Bu karşı çıkış sıradan bir Batı
karşıtlığı değildir. O bu gerçeği, “Batı’daki bilimsel
keşif ve icatların karşısında basit bir mottoya dönüşmüş olan “bunu İslam bilginleri, bilmem kaç
yüzyıl önce bulmuşlardı, biliyorlardı, zaten kutsal
kitap Kur’an’da da geçiyordu gibi” bir yaklaşımla
değil kaynaklarıyla, belgeleriyle ortaya koymuştur. Bu anlamda Bilim Tarihi’nin nasıl yazılacağını,
yazılması gerektiğini, yöntem ve usullerini de göstermiştir. Bilim tarihi ile ilgili elde ettiği sonuçları
delilleriyle ve bilimsel yol ve yöntemlerle ortaya
koymuş, sağlam bir kanıt olarak icadın eldeki yazmalara dayanarak aslına uygun olarak kopyalarını
yaptırmış Frankfurt’ta kendisinin kurduğu Arap-İslam Bilimleri Enstitüsünde oluşturduğu müzede
sergilemiştir. Bu müze ile İslam bilginlerinin ürettiği teknoloji ürünlerini toplu olarak görme imkanı
sunmuştur. Ancak Frankfurt’ta üniversite bünyesinde kurulan enstitünün isminin sınırlayıcı olduğu,
kuşatıcı olmadığı söylenebilir. “Arap-İslam Bilimleri Enstitüsü” adındaki Arap ifadesi Fuat Sezgin’in
aslında hayatı boyunca İslam Bilimler Tarihi’ni yazmak, tüm İslam bilginlerinin dünya bilim ve medeniyetine katkısını ortaya çıkarmak amaçlarıyla tam
örtüşmemektedir. Çünkü İslam dünyasında Türkler
ve Farisîler de vardır ve Türk ve Fars coğrafyasında
birçok büyük düşünür ve bilgin yetişmiştir. Enstitünün isminin Arap-İslam enstitüsü olmasının Faysal
ödülünden kaynaklandığı düşünülebilir. Ya da İslam bilginlerinin buluş ve icatlarının Arap dünyası
üzerinden Avrupa’ya geçmiş olmasından kaynaklanmış olabilir.

İrfan Yılmaz, Yitik Hazinenin Kaşifi Fuat Sezgin, Yitik Hazine Yayınları, 2009.
Serdar Saygılı, “Doğu ve Batı Düalizminde İslam Medeniyet Tarihinin Oksidentalist Düşünürü Fuat Sezgin ve Bilim Tarihi Anlayışı”, Temaşa
Fuat Sezgin Özel Sayısı, Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, Say:9 (2019) S.10-31.  
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“Fuat Sezgin’e göre dünya bilimler tarihi yeniden yazılmalıdır. Çünkü yanlış yazılmıştır. Avrupalılar; Sicilya ve Endülüs’te tercüme edilen İslam
bilginlerinin eserlerini kaynak göstermeden intihal etmişlerdir. Bu yüzden bugün Batı uygarlık
ve biliminin temeli aradaki İslam bilimi atlanarak
ondan önceki yüksek medeniyet olan Yunanlılara
izafe edilmektedir. Hâlbuki Yunanlılar ile Avrupa
bilimi arasındaki dönemde bilimde diğer medeniyetlerle kıyaslandığında en hızlı şekilde bilimsel
ilerleme dönemi mevcut ve bu İslam dünyasına
aittir. Müslümanlar dünya sahnesine çıktıkları ilk
on yıldan itibaren diğer medeniyetlerde görülmedik bir hızla bilimsel gelişmelere katkıda bulundu. Bugün bilinenin aksine çoğu modern bilimin
kuruluşu bundan yüz, iki yüzyıl öncesine değil, 9
ile 16. yüzyıllarda yaşamış İslam bilginlerine dayanıyor. Portekizlilere mâl edilen modern denizcilik
bilimi için Sezgin, “Yüzde yüz İslam bilginlerine
ait. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Modern denizcilik İslam dünyasının bir malı. İslam dünyasının bir
başarısı” demektedir.6 Sezgin’in bu çıkarımları 19.
yüzyılda Batı’da bazı oryantalistlerce ortaya atılan
ve ülkemizde de bazı düşünce çevreleri tarafından
savunulmuş olan “gerileyişin sebebi dindir” tezine de bir cevap niteliğindedir. Namık Kemal, ünlü
Fransız düşünür Ernest Renan’ın 1883’de Sorbonne’da verdiği bir konferansında İslamiyet’in bilime,
kültüre, eğitime, felsefeye, ilerleme ve gelişmeye
6
7
8
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engel olduğu iddiasına karşı Renan Müdafaanamesi adlı bir eser yazarak cevap vermiştir. Fuat
sezgin bu tür oryantalistik iddialara İslam bilim
tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla cevap vermiştir.
Gerileyişin başka sebeplerine işaret eden Sezgin’e
göre, Müslümanlar, 8-16. yüzyıllar arasında tüm
ilim dallarında önemli buluşlara sahiptir. Papazlar,
Müslüman âlimlerin kitaplarını Latinceye tercüme
ederek bilimsel gelişmenin ilk adımlarını atmışlardır. Avrupa’da başka okuma yazma bilen yok gibiydi. Bu arada Batı, bilimi sanıldığının aksine din
adamlarına borçludur.
Ona göre, modern Batı düşüncesinin temellerinin atıldığı Rönesans ve Reform hareketleri
antik dünyanın bilgi birikimini ortaya koyarak gerçekleşmiştir. Bilimin tüm insanlığın ortak mirası7
olduğu gibi medeniyetlerin de birbirinin devamı
olduğunu söyleyen Sezgin’e göre bugünkü Avrupa medeniyeti İslam medeniyetinin devamıdır.
“Her medeniyet kendinden öncekilerin devamıdır.
Bugünkü Avrupa medeniyeti de İslam medeniyetinin muayyen bir devirden sonra, başka iktisadi ve
jeopolitik şartlar altında ortaya çıkan devamından
ibarettir. Avrupa medeniyeti, İslam medeniyetinin çocuğudur. Birçok Avrupalı aydının bunu kabullendiğini memnuniyetle görebiliyorum; ama
büyük çoğunluk hâlâ bu hususta bir şey bilmiyor.
Kendilerine bazı misaller verdiğinizde bunu dehşetle karşılıyor, inanamıyor.”8

Muhammet Negiz, Bir Alimin Ardından Notlar, https://works.bepress.com, s. 94.
Fuat Sezgin, bilim tarihi profesörü Matthias Schramm adlı bir dostu ile birlikte yürürlükte bulunan bilim tarihi kitaplarının çoğunun, genelde
gerçekleri çok az aksettiren basmakalıp, tekdüze hükümler taşıyan kitapçıklar olduklarından yola çıkarak “Bütün insanlığın ortak bilimler tarihi”
ifadesini kullanır. (İstanbul Üniversitesi Açılış Dersi, 17 Ekim 2016)
Muhammet Negiz, Bir Alimin Ardından Notlar, https://works.bepress.com., s. 95.

Makale
Fuat Sezgin, tüm akademik hayatı boyunca çalışmalarında İslam dünyasının, İslam bilgin ve sanatçılarının -Batı bilim tarihi yazımında görmezden
gelinen, inkar edilen- dünya bilim ve medeniyetine
yaptıkları katkıyı ortaya koymaya çalışmıştır. Bu çabasıyla Müslümanların batı karşısında duydukları
kompleksten kurtulmalarının yolunu açmış ve çok
çalışmaları konusunda onları cesaretlendirmiştir.
Sezgin’e göre, Batı’dan kendini geri görme hadisesi 19. yy’da Tanzimat devri ile başlamıştır. Bugün
de “Yavaş yavaş yükseldik ama geri kalmışlık duygusundan maalesef kurtulamadık. Türkiye’nin en
büyük meselesi aşağılık duygusundan kurtulmak
ve Türk milletini yaratıcı yapmak gerekir. Bilimler
Tarihi’nin vazifesi de odur.”9 Türklerin Batı karşısında duyduğu geri kalmışlık kompleksine dikkat çeken bilim adamlarımızdan biri de Mümtaz Turhan
olmuştur. Turhan, Garplılaşmanın Neresindeyiz
eserinde (ve diğerlerinde) Batı’dan aldığımız yenilgilerin etkisi nedeniyle Türk toplumunda Batı’ya
hayranlık, Batı’yı taklit etme, Batı’nın gücü karşısında korku ve aşağılık kompleksi gibi eğilimlerinin
ortaya çıktığını; bu durumun gelişmemiz ve kalkınmamız önünde bir engel olduğunu ortaya koymuştur. Her ikisi de aynı ülke ve kentte bulunan biri
sosyolog diğeri bilim tarihçisi bu iki bilim insanının
benzer tespitler yapması dikkate değerdir. İlginçtir
ki her iki bilim insanı da bu kompleksten kurtulmak
için bilime, bilimsel çalışmalara vurgu yapmışlardır.
Mümtaz Turhan sağlıklı bir Garplılaşmanın gerçekleşmesi ve memleketin kalkınması için Batı’dan
“bilim, bilim zihniyeti” almamız gerektiğini vurgularken, Fuat Sezgin de Batı’nın bilimini almada bir
yarış içinde olmamız gerektiğini vurgulamaktadır.
“Avrupalılar nasıl 10. yüzyıldan 16. yüzyıla, hatta 17.
ve 18. yüzyıla kadar İslam bilimlerinden buldukları
bütün müspet bilimleri, pozitif unsurları aldılarsa,
bu üretken insanlar hiç korkmadan bugün Avrupalıların ulaştıkları bizde olmayan bütün unsurları,
bütün buluşları almak için bir yarış içerine girmelidir.”10 Sezgin’e göre, Ortaçağlarda da Müslüman
bilgin ve filozofları antik Yunan filozoflarını büyük
saygı ve şükranla anmayı âdet haline getirmişlerdi.
Yani Yunan Felsefesi, bilgisi karşısında herhangi bir
kompleks duymamışlardır. Fuat Sezgin, çalışmalarındaki amacının Müslüman dünyayı geri kalmışlık
ve aşağılık duygusundan kurtarmayı, Türk milletini
tekrar yaratıcı hale getirmeyi amaçladığını söylemektedir. “Amacım İslam topluluğuna mensup insanlara, İslâm bilimlerinin gerçeğini tanıtmak, ben-

lik duygularını olumsuz etkileyen yanlış yargılardan
onları kurtarmak ve ferdin yaratıcılığına olan inancı
onlara kazandırmaktır.” 11
Yine bir başka yerde çalışmasının hareket noktasını, temel gerekçesini ve amaçlarını şu cümlelerle ortaya koyar. “Benim mensubu olduğum bir
kültür ve medeniyet dünyası var. Bizler, köksüz
değiliz. Derinlere kök salan bir medeniyete beşiklik etmişiz. Fakat yüzyıllardır bu medeniyetin
görmezden gelindiğini, hakkının yenildiğini ve
yaptıklarının elinden alındığını gördüm. İslam medeniyetinin dünya bilimine yaptığı büyük katkıları,
bunun farkında olmayan dünyaya tanıtmayı amaç
edindim. Bu gayretimin bir kısmı sadece bilim
dünyasına hizmet diğer önemli bir gayesi ise İslam
dünyasının yitirmiş olduğu kendine saygıyı, güveni
ve insanlık tarihindeki yerini hatırlatarak kaybettiklerini iade etmektir.”12
Edebiyat Fakültesinden çalışma arkadaşı Salih Tuğ, Yörünge Dergisi’nde yayınlanan bir söyleşisinde Fuat Sezgin’in amacını şu cümlelerle
açıklamaktadır. “7. asırdan 15. asra kadar Endülüs medeniyetinde, Sicilya medeniyetinde İlimler Tarihi’ne büyük katkılarda bulunan çalışmalar
yapılmıştır. Bunların Müslümanlara gösterilmesi
gerekiyordu. Mısır’da, Endülüs’te, Sicilya’da, Osmanlı’da bu kadar ilmi eserler, yazma eserler vardı.
O kadar yapılmış alet edevat ve teknolojik eserler
mevcuttu. Müslümanlar bunu göremiyorlardı. İşte
Fuat Sezgin Hoca, İlimler Tarihi’nde yapmış olduğu bu çalışmasıyla var olan genel kanaatin yanlış
olduğunu ortaya koymuştur. Yani Fuat Sezgin’in
söylemek istediği; Müslümanlar, Emeviler’in başı
ile Abbasiler’in sonuna kadar bu ilmi çalışmaları yapmamış olsaydı; antik Mısır’ın, eski Yunan’ın
ilimlerini ve eski Fars medeniyetinin ilimlerini nasıl
nakledebilirlerdi? Oralardan gelen bilgiler aktarılamazdı. Ancak Müslümanlar sadece bir aktarma
unsuru değildir. Fuat Sezgin’in kanaatini söylüyorum. Müslümanlar, sadece bir posta memuru gibi
Batı’ya mektubu götürüp teslim etmemişlerdir.
Müslümanlar; Hint’ten, Fars’tan, Yunan’dan ve Mısır’dan aldıkları bu bilgileri geliştirdiler efendim!
Mesele burada! İşte, Fuat Sezgin’in kitabının iddiası ve ana yapısı budur.”13
İslam bilim ve teknoloji tarihi üzerine yapmış
olduğu önemli çalışmalarla gelecek nesillere çok
önemli bir miras bırakmış, İslam medeniyetinin
dünya medeniyetine katkıları çerçevesinde “İslam

9 Ali Değirmenci, Fuat Sezgin’le Röportaj, Takvim Gazetesi, 7 Aralık 2017 Gülhane Parkı.
10 Abdülkadir Macit, “Yitik Hazinenin Kaşifi: Fuat Sezgin”, blog.ilem.org.tr.
11 Fuat Sezgin, “İslam Kültür Dünyasının Bilimler Tarihindeki Yeri”, İslam Bilimler Tarihi Üzerine Konferanslar içinde, ed. Zeynep Berktaş-Tuğçe
İnceoğlu, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012, s.12.
12 Tayfur Korkmaz, “20. Yüzyıl İslam Bilim Tarihi Çalışmaları; George Sarton ve Fuat Sezgin Örneği” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009, s. 11.
13 Prof. Dr. Salih Tuğ, Fuat Sezgin’i Anlatıyor: “Bir Duvarla Karşı Karşıya Kaldı” http://www.yorungedergi.com/. (Erişim Tarihi: 19.05.2019) .
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bilim tarihi” konusunda değerli ve kalıcı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuştur. İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar Bilim Tarihi alanında yazılan
en kapsamlı eser olan Arap-İslam Bilim Tarihi’nin
(Geschichte des Arabischen Schrifttums) ilk cildini,
İstanbul’da 1967 yılında yayınlamıştır. 17 ciltten
oluşan eserin 18. Felsefeye ayrılmış, ancak sayı tamamlanmamıştır. Bu kapsamlı eserin (GAS), muhtelif ciltlerinde bulunan konulardan bazısı şöyledir: Kur’an ilimleri, hadis ilimleri, tarih, fıkıh, kelam,
tasavvuf, şiir, tıp, farmakoloji, zooloji, veterinerlik,
simya, kimya, botanik, ziraat, matematik, astronomi, astroloji, meteoroloji ve ilgili alanlar, dilbilgisi,
matematiksel coğrafya, İslâm’da kartografya, İslam
felsefe tarihi. Dikkat edilirse Sezgin’in bu eseri dini
ilimlerden pozitif bilimlere doğru bir akış göstermektedir. Genel bir din ya da din bilimleri tarihi
yerine Batı medeniyetini güçlü kılan doğa bilimlerinin İslam kültür dünyası içindeki yerini ortaya
koyan çalışmalara yoğunlaşmıştır. Ona göre zaten
İslam dünyasında “Doğa bilimleri ve felsefe, filoloji ve edebiyat başlangıçtan beri teolojik değil,
dünyevi bir anlayışla yapıldı ve sürdürülmüştür.”14
Sezgin’in en büyük katkısı İslam coğrafya tarihinde
olmuş, 3 kalın cilt ve bir atlastan oluşan bu muazzam eser coğrafya tarihinde Avrupa haritacılığının
Müslüman haritacılığına dayandığını ispat etmiştir.
Sezgin’in çalışmalarında coğrafyaya yoğunlaşması
tesadüf olmasa gerektir. Çünkü coğrafya bilmek
dünyayı yakından bilmektir, bilgiye, zenginliğe giden yoldur. Coğrafya bilgisi insanı sıkışmışlıktan,
kuşatılmışlıktan kurtarır. Batı ortaçağ açmazından
coğrafi keşiflerle çıkmıştır.
Fuat Sezgin’in Frankfurt´ta kurduğu İslam Bilim
Tarihi müzesinde 800´den fazla alete ulaştırmıştır.
Müzede, İslam kültür çevresinde yetişen bilim insanlarının buluşlarını bilimsel alet, araç ve gereçlerinin yazılı kaynaklara dayanarak yaptırdığı sekiz yüzden fazla örnekleri sergilenmektedir. Aynı
binada hayatı boyunca dünyanın her yerinden
büyük bir özenle, zorluk ve sıkıntılara katlanarak
aldığı 45000 ciltlik kitaplarla kurduğu Bilimler Tarihi Kütüphanesi bulunmaktadır. İslam Bilimler Tarihi açısından dünyada tek olma özelliğine sahip
olduğu belirtilmektedir. 2008 yılında İstanbul’da
kurulan müzede 700 civarında eser bulunmaktadır. Müslüman bilim adamlarının yüzyıllar boyu
insanlığa armağan ettiği icat ve keşiflerini bilim tarihinin değişik disiplinlerdeki evrimini kapsamlı bir
şekilde sunmakta olup kendi sahasında dünyada
bir yenilik arz etmektedir.15

İSLAM BİLİM TARİHİNDE DİDEROT ETKİSİ!

Gelinen noktada Fuat Sezgin’in yaptığı çalışmalarla İslam dünyasının dünya bilim ve medeniyet dünyasına yaptığı katkıları kaynakları ile ortaya
koyması, bu dağınık bilgi ve belgeleri derlemesi
ve sistemli bir şekilde yayınlaması; bu eserlerden
bir Bilim Tarihi Kütüphanesi oluşturması, İslam bilginlerinin keşfettiği alet ve cihazları sergilediği bir
müze oluşturması nedeniyle bu amacına ulaştığı
söylenebilir. Mustafa Gündüz’e göre Fuat Sezgin
“Şark/İslam dünyasının son iki yüz senedir yaşadığı yetersizlik, yenilmişlik, bezginlik ve atalet unsurlarından silkinme yolunda çığır açıcı çalışmalara
imza atarak, aşılması imkânsız bir miras bırakmıştır.
Bunun yanında dünyanın öğrenilmiş çaresizliği
haline gelen Batı merkezci sarsılmaz doğru kabul
edilen bilgilerden de şüphe edilebileceğine ve oryantalist etiketlemelerin tersine çevrilebileceğine
dair güçlü tezler üretmiştir. Ortaya koyduğu olağanüstü çalışmalarla dünya bilim sahasına birinci
sınıf bir katkı yaparak, seleflerinin özgüven kazanmalarını sağlamıştır.”16
Bilimsel eserler bilginin toplandığı temel kaynaklar, kütüphaneler bilimin hafızası, bilim ve teknoloji müzeleri bilimsel çalışma ve araştırmalar için
motivasyon ve teşvik edici mekanlardır. Bu üçünün
birlikteliği bilimsel çalışmalara ivme kazandırır
ve olumlu sonuçlara yol açar. Diderot ve d’Alembert’in Ansiklopedi’sinin 18. yüzyılda yarattığı etki
buna örnektir.
18. yüzyılda Batı’da Aydınlanma büyük oranda
böylesi bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Aydınlanma düşünürlerinden Diderot’un
öncülüğü ve büyük çabası, iki yüzden fazla yazar
ve bilginin katkısıyla gerçekleşen bir çalışmayla Diderot Fransız yazar ve filozof, Aydınlanma Çağı’nın
en önemli kişiliklerinden biridir. Toplumu eğitmek
ve geliştirmek için tasarlanan ünlü Ansiklopedi’nin
baş editörüydü. Diderot’un editörlüğünde ve yazarlığında dönemin aydınlanmacı düşünürleri,
dönemin bilgi birikimini bir ansiklopedi serisi içinde toplayıp halka sunmuşlardır. Bu ansiklopedi
Batı’da 18. yüzyıl aydınlanmasının ana eseri, aynı
zamanda Fransız devriminin düşünsel kaynağı olmuştur. Diderot Ansiklopedi’nin amacını şu cümlelerle açıklamıştır. “Gerçekten de Ansiklopedi’nin
amacı şu yeryüzündeki bölük pörçük ve dağınık
bilgileri bir araya getirmek, birlikte yaşadığımız insanlara, bu bilgilerin genel sistemini açıklamak ve
bizden sonra gelecek insanlara aktarmaktır. Böylece daha önceki yüzyıllarda yapılmış çalışmalar,

14 Fuat Sezgin, İslamda Bilim ve Teknik, Cilt I, s. 169.
15 http://www.ibtav.org/sayfa/1/ozgecmisi
16 Mustafa Gündüz, “Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Hayatı Işığında Türkiye’de Üniversite Ve Bilim Üzerine Notlar”, Fuat Sezgin Anısına Bilim Tarihine
Yeni Bakışlar Sempozyumu,  Mardin,  8 Mart 2019.
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Makale
daha sonraki yüzyılların işine yarayacak ve daha
bilgili hale gelmiş olan torunlarımız, hem daha erdemli ve hem de daha mutlu olacaklar ve biz de
insan ırkına yakışır kişiler olarak ölüp gideceğiz.”17
Fuat Sezgin, çalışma ve eserleri ile Diderot ve
d’Alembert’in 18. yüzyıl Fransa’sındaki misyonunu
tek başına üstlenmiş gözükmektedir. Diderot ile
benzer kaygı ve amaçları yanında çalışma ve yaşam
tarzları arasında da bir benzerlik göze çarpmaktadır. Diderot maddi yönden zorluklar içinde Ansiklopedi yazarlığı ve editörlüğünü sürdürmüştür. 1765
yılında Rus İmparotoriçesi Büyük Catherine, fiolozof
Diderot’un acil paraya ihtiyacı olduğunu duyunca,
sanatın, bilimin ve Aydınlanma filozoflarının tanınmış bir hamisi olarak, onun bütün kütüphanesini
hemen satın alır. Kütüphaneyi evinde tutması yönünde ona direktif verir ve 25 yıllık maaşını peşin
vererek onu kütüphanecisi olarak işe alır. Beklemediği kadar paraya kavuşan Diderot önce çok güzel
bir kırmızı sabahlık alarak parayı harcamaya başlar.
Giderek evinde kullandığı tüm eşyaları eski olduğu gerekçesiyle değiştirir. Sonunda, tekrar borçlu
hale gelmiş ve daha fazla maddi eşya için arzu duyar hale gelmiş, bu durum onda kısır bir tür tüketim
döngüsüne yol açmıştır. Diderot Eski Sabahlığım
İçin Pişmanlık yazısında kendini materyalizme kaptırışını anlatır. Tüketim sarmalı, onu tarif eden ilk kişi
olduğu için bugün Diderot Etkisi18 olarak bilinmektedir. Fuat Sezgin 1978 yılında Kral Faysal ödülünü
aldığında Diderot gibi büyük bir maddi imkana kavuşur. Büyük oranda çalışmalarını bu ödülden aldığı
parayla sürdüren Sezgin mütevazı yaşamıyla Diderot’un düştüğü tüketim sarmalına düşmez. Evden
getirdiği ekmek ve peynirle enstitüdeki çalışmalarına devam eder.
SONUÇ

“Diderot Etkisi” deyimi, insanın içine düştüğü
tüketim döngüsünü ifade etmektedir. Bu çalışmada deyim iki anlama gelecek şekilde kullanılmıştır.
Birinci anlamında Diderot ve d’Alembert’in öncülüğünde 18. yüzyılda mevcut bilgi birikiminin bir
ansiklopedi serisi içinde toplanarak halka sunulması ile Batı Aydınlanmasının başlamasına benzer
bir şekilde Fuat Sezgin’in büyük çabaları ile derlenip toparlanan İslam Bilim Tarihi eserlerinin İslam
dünyasında bir tür aydınlanmaya yol açması anlamında; ikincisinde ise deyimin bilinen anlamında
Diderot’un kavuştuğu parayla tüm eşyalarını değiştirdiği halde üretkenliğinin artmaması bir yana
daha çok çıkmaza girmesi, tüketim döngüsü içine
hapsolması gibi Fuat Sezgin’in mirasının hoyratça

kullanılması bir tür “yapılması gerekenler zaten yapıldı” düşüncesinin yaygınlaşması tehlikesini ifade
etme anlamında kullanılmıştır.
Fuat Sezgin’in vefatı sonrasında yazılan yazılarda ve anma toplantılarında deyimin ikinci anlamında yani yaygın anlamında bir tehlikenin varlığı
sezilmektedir. Sezgin’in yaptığı çalışmaları alt alta
sıralayarak bir tür övünç öğesi haline getirmek, mirasyedi üslubuyla bıraktığı mirası hızla tüketmek
ama verimliliğin ve üretkenliğin artmamasını getirecektir. Fuat Sezgin değerlendirmelerindeki dikkat çeken bir başka şey onu “kutsallaştırma” eğilimidir. Bir bilim insanını, düşünürü kutsallaştırma
ona ve çalışmalarına kurulmuş en büyük tuzaktır.
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Mantığın Biricikliği ve
Dogmatikliği
Meselesine Giriş
Yakup BAYAKIR*

İ

nanç, siyaset, kültür ve atom altı dünyada
Ortodoksî yönelimin her geçen gün acımasızca eleştirildiği bir durumda bu eleştirinin dayanağı olan mantığın kendisinin istisna kılması
insanın modern dünya muhafazakarı olduğunun
bir nevi göstergesi sayılır. Merkeze alınan algılama biçiminin nesneler dünyasına yöneliminin
sorgusuz sualsiz ’istisna’ kabul edilmesi bireyi
düşündürtmeli değil midir? Tabii kitle üzerine sirayet ettirilen empoze mantığın yüksek ve doğru
düşünebilme konusundaki iddialı tutumunu pekiştirecek bir dizi enstantaneler mevcut. Mesela:
1) Düşünce tarihinin klasikten moderne her
biçimdeki mantığı insan egemenliğini tabiat üzerinde cari kılabiliyor. İnsan mantığının
dayatılmasına tahammül etmekte zorlanan
tabiat ise her geçen gün insan yaşamını zora
sokacak tepkiler veriyor.
2) Seçenekler dünyasını tercih etme olasılığının
çok olması yeryüzünün tek elden anlaşılmasına engel; o halde bu engeli ’elbirliği’ ile
aşabilmek için insanoğlu tarafından en uygun
yöntem imal ediliyor.
3) İmal edilen yöntemin propagandası ise felsefe, mantık, bilim ve teknoloji üzerinden yapılıyor.
4) İnsanın kompleks olduğu ve tek bir mantığa
indirgenemeyecek olan inanç, empati, sanat ve edebiyat gibi alanları tek düze mantık
üzerinden basitleştirilerek anlaşılmaya çalışılıyor. Hâlbuki bu sınırlı çerçevenin insanın bu
alanlarını dolayısıyla kendisini nesneleştirdiği
çoğu kez fark edilemiyor.
*
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5) Atom altı dünyanın insan mantığını aşan olağanüstülüğü ile bir durum tespiti yapmak gerekecek: Her şeyin temelinin mantığa dayandığını söylemek, ya çok şey söylemektir ya da
hiçbir şey söylememektir.
Şimdiye kadar mantık kisvesi altında söylenenlerin bireyi çağın tekelciliği karşısında neden
sahipsiz bıraktığı sorusu da şimdilik cevapsız.
Çünkü günümüzde mantık, işletilmek için var; yol
açtığı sorunları çözmede ise kifayetsiz.
Küresel boyuta varmış sorunları çözebilecek
iradeyi ortaya koyamayan mantık, insanlığı hem
duyarsız kılmış hem de tek kanala gebe bırakarak geri adım atamaz hale getirmiştir. Hayat, tüm
karmaşıklığına ve zenginliğine rağmen kendisine
dayatılanlar yüzünden içerisinde yer alan insanların bir kısmını zayıf ve güçsüz olmaktan kurtaramamış ve bu durumu insan mantığının insafına
bırakmıştır. İlkellik ile ilgili modern yaftalamalar
ise insafına bırakılan insanların derdine çözüm
bulamayacak kadar çaresiz ve gereksiz olduğu
gerçeğini mantığın kamufle edebilmesiyle ilgili
olsa gerekir. Arka plandaki bu kurnazlık bilinç alanını insan doğasından uzaklaştıracak kadar kendisine yabancılaştırıyor.
Hâlbuki zihin esnektir; tarihin sert ve kendisini
kabul ettirmeye endeksli standart fikirleri “mantık” kisvesi altında asırlardır insanı oyalıyor ve zihin her geçen gün sertleştiriliyor.
Disipliner sahaların belirli standart kalıpları
içinde tarihte hareket etmek durumunda bırakılmış insan, karşılaştığı sonuçların ağırlığından kur-

Bayrampaşa Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öğretmeni, Felsefe ve İlahiyat mezunu yazar.

Deneme
tulmak için yarattığı yeni dünyaları çoğu zaman
aynı “mantık” gereği yıkmak zorunda kalabiliyor.

çalışırken zihninin “var edilen” olduğunu da unutuveriyor.

Birikimsel ilerlediği söylenen “zihnin sonuçlarının” tarihinin tarifini yapmak gerçekten çok zor.
Esneklikten nasipsiz kalan tarih yapıcı/bozucu insanın “zihni” sonuçlarının evrimsel mi, yoksa devrimsel mi olduğunu söylemek ise ilk başta kolay
değil. Her ikisine uygun örnekler bulunabileceği
gibi her ikisine aykırı örnekler de çok olacaktır.

Her kesim Babil kulesinden aynı mantıkla bir
diğerine bağırıp çağırıyor. Çağın gösteri ve göstergelerinden bıkmış nadir kişileri ise suskunluklarını devam ettiriyor. Kimi insanlar mantığının
yol açtığı yorgunluktan mı, yoksa çağın neden
olduğu aptallıktan mı kaçıyor belirsiz. Belirsizliğin
ne ile karşı karşıya bırakacağı belli değilken belirli bir çerçeveden konuşanların, sonu belirleme
histerik psikopatlığı insanlığın nefes almasını zorlaştırıyor.

Bilim, düşünce ve dil alanlarında kimine göre
Popper, kimine göre Kuhn, kimine göre Chomsky,
kimine göre de başkaları haklı. Kim bilir insanların henüz göremediği belki de devrimselligin
evrimsel; evrimselliğin devrimsel bir arka planı
da vardır.
Doğala müdahale, müdahalenin doğasını etkiliyor mudur acaba?
İnsanoğlu bu sorunun cevabını netleştirebilirse eğer belki de “eşyaya” bakış açısını da değiştirmek zorunda kalacak.
Evrimsel süreçler niçin devrimsel müdahaleye
açık olabiliyor, devrimsel müdahaleler niçin evrimin içerisinde cereyan edebiliyor?
Peki, zihnin sertleşmesi evrimsel süreçlerin sonucu mu yoksa devrimsel süreçlerin sonucu mu?
Olağandışı bir zaruret mi yoksa olağan bir
başkalaşım mı?
Zihni yumuşatmaya çalışmak bugüne değin
insani değişim hallerini ortaya koyan “mantığa”
ters mi?
İnsan çok standart kalmaktan kurtulmalı değil
mi?
Her şeyi standart hale getirip sert algılaması
insanın sonunu getirmez mi?
Ne de olsa insan, varlığı zihnine sığdırmaya

Bu sayede yeryüzü gerçekliğini kaybetmiş,
algılar interaktife edilmiş böylelikle kitlenin küre
üzerinden düşünce ve duyguları rahatlıkla yönlendirilebiliyor. Sorun küresel ama sorunun kaynağını lokal zanneden yığınlar hızla artıyor. Üstelik bu artış bilinçli bireysel bir yönelim de değil,
maalesef kolektif bir sürükleniş…
Şimdi önemli bir noktaya daha temas edelim:
Aklî çıkarımlarla ideolojilerini temellendirme
yarışına girenlerin ne hikmetse konu ’aklın kendisini temellendirme’ meselesine gelince suspus
kaldıklarını müşahede ediyoruz.
Kendisini en akılcı kampta görenlerin dâhi aklın kendisini temellendirme kaygısı gütmedikleri
ortada iken çağa “Akıl Çağı” tanımını getirmenin
mantığı absürt bir mantık değil mi?
İmdi kadim dönemlerin yaklaşımını “akıl dışı”
olarak niteleyenlerin aklı temellendiremeyen tutumu kadim dönemlere kıyasla çok tutarsız görünmektedir.
Akılla iş tutturanın aklı konumlandırmaktan
aciz pozisyonunun telafisi olmadığından dolayı
birçok ’mantık kuramı’ doğal olarak sorgulanma
potansiyeline sahiptir.
O halde bireyler “kendi çağını” ve “kendi akıllarını” sorgulama ve temellendirme konusunda
acziyet içinde yetiştiriliyor.
Hâlbuki tarih aklın kendisini sorgulama ve temellendirme konusunda hiç bu kadar aciz kalmamıştı.
İşin ilginç tarafı ise tarihi dogmatik taramayla
eleştiren aklın reflekslerinin kendisine büyük bir
dogmatik alan açma telaşında olduğunu da hissettirmeden iş tutturabilmesi.
Çağın aklını bireyin aklı haline getirmenin
kendisi sorgulanmadıkça flu bakmaya devam
edecek insanlık.
Mantıkî ilke İlkellik haline gelmiş bilene aşk
olsun...
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Şiir

Nizamettin ONK*

Veten
Veten mehebbetim, veten şöhretim!
Veten göz ışığım, öykümdür veten!
Veten sevgisiyle dolup daşaram,
Veten mucizemdir, görgümdür veten!
Veten eşği silinemmez sinemden,
Veten çağlar, veten akar elimden,
Veten derim, veten düşmez dilimden
Veten tek gururum, duygumdur veten!
Veten ulusuma sevda, şeref, şan!
Veten gençlik, veten hayat heyecan!
Veten bayrak, veten toprak, veten kan!
Veten aybirçeğim, erkimdir veten

*
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Azerbaycan Halk Şairi.

Deneme

İyi Hayat Hakkında
Murad OMAY*

G

enellikle felsefeciler, “İyi hayat nasıl bir
hayattır?” sorusunu cevaplamadan önce,
soruya ve sorunun içinde geçen kavramlara açıklık getirmeye çalışırlar. Biz de öyle başlayalım.
‘İyi hayat’ derken ne kastediliyor? Biz hayatla ilgili birçok farklı değerlendirmede bulunabilir, ‘iyi
hayat’ ile farklı şeyleri kastedebiliriz. Örneğin, iyi
hayatla ilgili konuşurken biz, ahlaken iyi hayatı
kast edebiliriz. Böylece, örneğin ahlaki olarak iyi
bir hayatla ilgili belirli popüler görüşler doğruysa,
Rahibe Teresa’nın bu anlamda iyi bir hayatı olduğu söylenebilir. Böylece, ‘iyi hayat’ denildiğinde
aslında bir insan için ahlaklı hayat kastediliyor
olabilir. Bu durumda ‘İyi hayat nasıl bir hayattır?’
sorumuz, ‘ahlaklı hayat nasıl bir hayattır?’ sorusuna dönüşür. İkinci olarak bir tür iyi hayat estetik
olarak iyi hayat olabilir. Biz, neyin insanların hayatını estetik olarak iyi kıldığını bilmek isteyebiliriz.
Biri çok güzel bir hayata sahipse onu iyi bir hayat
olarak betimleyebiliriz; fakat onu yaşayan kişinin
faydasına olmadığı durumda da bir hayat estetik
olarak kusursuz, başka bir ifadeyle, yüksek estetik
değere sahip olabilir. Örneğin mutsuz bir kralın
hayatı buna örnek verilebilir. Bu durumda iyi hayatın ne olduğu hakkında sorduğumuzda, biz, ‘estetik olarak iyi hayat nasıl bir hayattır?’ sorusunu
da soruyor olabiliriz. Üçüncü olarak, iyi hayat hakkında konuştuğumuzda, biz ‘iyi’yi, ‘araç olarak iyi’
şeklinde kullanarak yararlı hayatı düşünebiliriz.
Örneğin, yardımsever birinin iyi bir hayatı olduğunu söylerken, onun hayatının, diğer insanlara
etkisi nedeniyle bir bütün olarak yararlı olduğunu
kast edebiliriz. Böylece iyi hayatın ne olduğunu
sorarken, başka insanlar için yararlı bir hayatın ne
olduğunu sorabiliriz. Dördüncü olarak, iyi hayatla ilgili konuştuğumuzda, bütün bu durumlardan
farklı olarak, zihnimizde onu yaşayan kişi için iyi
olan hayat da olabilir. Dolayısıyla bu durumda
sorduğumuz ne tür bir hayatın o kişinin menfaatine olduğu, onun için iyi olduğudur. Yararlı ve ahlaklı hayatla, kişinin kendisi için iyi hayat arasında
*

bir fark var görünmektedir. Başkaları için birçok
iyi şey yapan birini göz önüne alalım. Onun hayatı
bir bütün olarak son derece faydalıdır ve ahlaklı ve bu anlamlarda iyi bir hayattır. Öte yandan
onun, başkaları için kendi hayatını feda ettiğini,
acı çektiğini varsayarsak, bir hayatın başkaları için
yararlı ve ahlaklı bir hayat olması, onun onu yaşayan kişi için iyi bir hayat olduğunu göstermez gibi
görünmektedir.
Burada sadece kişi için iyi hayatı ele almaya
çalışacağız ve ‘iyi hayat’ derken bunu kastedeceğiz. Kişi için iyi hayat, yüzeysel olarak, onu
yaşayan kişi için iyi giden, kişinin yararına olan;
kendimizde, sevdiğimizde ya da ilgilendiğimizde kişide olmasını istediğimiz bir hayat olarak
tanımlanabilir. Böyle tanımladığımızda ilk baştaki
sorumuz şöyle olur: ‘Bir kişi için iyi bir hayat nasıl bir hayattır?’ Nasıl bir hayattır derken, nasıl bir
cevap bekliyoruz, onu da söylemek lazım. Örneğin konumuz için, kişi için iyi hayatın ne olduğu
soru konusu edildiğinde, felsefecilerin arayışı
onu meydana getirir görünen şeylerin ne olduğunu ortaya koymak değildir. Bu anlamda örneğin
cep telefonunda oyun oynamak, televizyonda
komedi programı seyretmek, piknik yapmak vb.
şeylerin iyi hayata neden olduğu ileri sürülüyorsa,
felsefeciler bu şeylerdeki temel özelliği arar. Diyelim ki bunlardaki ortak özellik bize haz vermeleriyse onlar iyi hayatın hazlarla geçen bir hayat
olduğu sonucuna varabilirler. Öyleyse biz kişi için
iyi bir hayatın nasıl bir hayat olduğunu sorarken,
bir hayatı böyle bir hayat yapacak temel şeyin ya
da şeylerin ne olduğunu soruyoruz. Dolayısıyla
sorumuzun son hali şöyledir: “Temel olarak ne ya
da neler bir kişi için onun menfaatine olan bir hayatı meydana getirir?”
Bu soruya ve onu içine alan soruna yönelik
felsefe tarihinde ileri sürülen önemli görüşlerden
biri hazcılıktır. Çok yüzeysel olarak ifade edilirse,
hazcılığa göre, bireyin hayatını belirttiğimiz an-
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lamda iyi yapan şey hazdır. Bir birey, ne kadar acıdan çok haz veren bir hayat yaşıyorsa onun o kadar kendisi için iyi bir hayat yaşadığı söylenebilir.
Hazcılık, felsefe tarihinin erken dönemlerinden itibaren benimsenen bir görüştür. Örneğin
Aristippos’a göre bütün diğer canlılar gibi insan
da hazzı arar ve acıdan kaçar; hazza kavuşunca
başka bir şey aramaz. Gelecek belirsiz, geçmiş
ise geçmişte kaldığı için anlık haz tek amacımızdır. Ama bu görüş, mide ağrısı eleştirisine maruz
kalır. Bize anlık olarak haz veren bir şeyin, daha
sonra acı verebilecek olmasıyla eleştirilir. Gelecek belirsiz olsa da, tamamen de belirsiz değildir
belki. Çok yediğimde, midemin ağrıma olasılığı,
ağrımama olasılığından daha yüksek gibi görünmektedir.
Daha makul bir görüş Jeremy Bentham tarafından ileri sürülür. Onun ileri sürdüğü, basit hazcılık olarak adlandırılan görüş, ne kadar acıdan
çok haz veren bir hayat yaşıyorsa, insanın o kadar
iyi bir hayat yaşadığıdır. Hazlar ve acılar tartıya konulur, hazlar galipse daha iyi bir hayat yaşıyorsunuz demektir. Peki, hazları nasıl ölçeceğiz ve karşılaştıracağız? Bentham’a göre her bir deneyimin
süresi ve yoğunluklarına göre bir hesap yaparak.
Çok basit ve makul görünüyor değil mi? Ama bu
görüşe de yöneltilen istiridye eleştirisi vardır: Size
tam olarak gerçekleştirilecek bir insan hayatı ile
düşük dereceli hazları yaşayan bir istiridyenin
hayatı arasında bir seçim yapma şansı verildiğini
düşünelim. Düşünelim ki istiridyenin hayatı olabildiğince uzun olacak ama insanın hayatı sadece
seksen yıl olacak. Eğer Bentham haklıysa hayatının uzunluğundan istiridyenin hayatı, insan hayatına tercih edilmelidir. Ama birçok kişi, ne kadar
uzun olursa olsun, bir istiridyenin hayatını insan
hayatına tercih etmez.
Daha sonra J. S. Mill tarafından niteliksel hazcılık geliştirilmiştir. O ‘yüksek’ ve ‘alçak’ hazlar
arasında bir ayrım yapar ve Bentham tarafından
tanımlanmış iki değer olan süre ve yoğunluğa,
üçüncü bir özellik olarak ‘nitelik’ özelliğini ekler.
Ona göre, bazı hazlar, doğaları gereği, diğerlerinden daha değerlidir. Örneğin, felsefe yapmanın hazzı, herhangi bir miktardaki basit hayvani
hazdan, örneğin istiridyenin aldığı hazdan, daha
değerlidir. Hangi hazlar yüksek hangileri alçaktır?
Mill, her iki türü de deneyimlemiş olan kişilerin
kararlarını bu temelde vereceklerini öne sürer.
Fakat bu görüşe de önemli bir eleştiri vardır: Deneyim makinesi. Sizi hayatınız boyunca bağlayabileceğim bir makineye sahip olduğumu hayal
edin. Bu makine, düşündüğünüz en değerli ve
haz verici deneyimleri size verebiliyor —büyük bir
roman yazmak, dünya barışını sağlamak, ünlü bir
44

pop yıldızı olmak, zengin ve güçlü bir fabrikatör
olmak ya da ne isterseniz. Makinedeyken makinede olduğunuzu bilmeyeceksiniz ve onun bozulmasından ya da başka bir şeyden endişelenmenize gerek yok. Bağlanır mısınız? Bir çok insan
buna ‘hayır’ cevabı verecektir. Bu bize kişi için iyi
hayatı sadece bir haz hayatı olarak görmediğimizi
göstermez mi? Eğer öyle görseydik, istekle makineye bağlanmaya koşmalıydık.
Kişi için iyi hayatın nasıl bir hayat olduğu konusunda diğer bir temel görüş, arzu-gerçekleştirme ya da tercih tatmini görüşüdür. Yine yüzeysel
olarak dile getirirsek, arzu-gerçekleştirme ya da
kısaca arzu görüşüne göre, kişi için iyi hayat, onun
arzularını gerçekleştirdiği hayattır.
Bu görüşün kökü Sofistler denilen, şehirden
şehre gezip para karşılığı dersler veren bir grup
kişiye kadar gider. Onlardan bazılarına göre, kişi
için iyi hayat, onun arzularını gerçekleştirdiği hayattır. Bu bakımdan onun yapması gereken, yönetici olmaktır. Bunun için de güzel konuşma, ikna
gibi mümkün olan her yolla yönetim hakkını elde
etmek ve bu sayede arzularını tatmin etmektir.
Arzu teorisinin en basit haline göre, bir kişi
mevcut arzularını ne derece tatmin ederse o kadar kendi için iyi bir hayat sürüyor demektir. Bu
görüş, biraz önce belirttiğimiz deneyim makinesi
itirazından kaçınmakta başarılı olur. Makinedeyken, birçok temel arzunuz muhtemelen tatmin
edilmeden kalacaktır. Büyük bir roman yazma
arzusunu alalım. Böyle yaptığınıza inanacaksınız
ama gerçekte bu sadece bir halüsinasyondur.
Büyük bir roman yazmak, büyük bir roman yazma deneyimini yaşamak değildir. Ama bu görüşe
de kızgın genç eleştirisi yöneltilmiştir. Annesinin
onun istediği bir şeyi yapmasına izin vermediği
kızgın gencin durumuna bakalım. O da yemek yememeye başlar ve bu şekilde annesinden intikam
almak ister. Onun yemek yememesi ve bu şekilde
sağlığının bozulması, onun mevcut arzusunu gerçekleştirir ama bunun onu, kendi için iyi bir hayata götürdüğünü söylemek mümkün değil.

Kişi için iyi hayatın nasıl bir hayat
olduğu konusunda diğer bir temel görüş, arzu-gerçekleştirme ya
da tercih tatmini görüşüdür.

Deneme
durumlar hakkında tamamen bilgi sahibi olduktan sonra arzularını gerçekleştirmesinden meydana gelir. Fakat bu durumda da çimen-sayıcı örneği ortaya konulur: Mümkün olan tüm seçenekleri
hakkında tamamen bilgili, bir çimenliğindeki çimleri saymak için her şeyden önemli bir arzu duyan
çok parlak bir matematikçi düşünelim. Çimenleri
sayarak geçen hayat onun kendi için iyi bir hayat
mıdır? Bazı felsefeciler bu matematikçi eğer gerçekten bilgiliyse ve herhangi bir ruhsal rahatsızlığı yoksa, onun için iyi hayatın çimenleri sayma hayatı olacağına inanırlar. Ama bazı filozoflar böyle
düşünmezler. Bunların başında Aristoteles gelir.

Mevcut her arzumuzu tatmin etmenin bizim
için iyi bir hayat olduğu görüşünde bir sorun var
gibi görünüyor. Bu bakımdan, hayatın bütününü
göz önüne alan bir arzu teorisi ileri sürülür. Bu
görüş, bir kişinin, hayatının bütününde ne derece
arzularını gerçekleştiriyorsa, onun o kadar kendi
için iyi bir hayat yaşadığını ileri sürer. Bu görüşe
de öksüz keşiş eleştirisi yöneltilir. Varsayalım ki
bir adam çocukluktan beri keşiş olması için eğitilmeye başlanıyor. Genç olduğunda ona üç seçim
sunuluyor: Keşiş olarak kalabilir ya da manastır
dışındaki bir çiftlikte aşçı ya da bahçıvan olarak
çalışabilir. Ama onun sonraki alternatifler hakkında hiçbir kavrayışı yoktur. Bu kişi, bu nedenle keşiş olarak kalmayı arzulayabilir ama onun bu arzusunu gerçekleştirmesi onun iyi bir hayat yaşaması
demek midir? Belki de dışarda, keşiş yaşamından
daha iyi bir hayat yaşaması mümkündür.

Aristoteles ve sonrasında onun görüşünü izleyen ve geliştiren filozoflar, farklı adlandırmalarının
yanında mükemmeliyetçilik de denilen bir görüşü
benimsemişlerdir. Bu görüşe göre, kişi için iyi bir
hayat, onun bir insan varlığı olarak doğasını gerçekleştirmesidir. Aristoteles’le sınırlı kalırsak, ona
göre insanın doğasının ne olduğu sorusu onun
kendisine özgü etkinliğinin, işlevinin ne olduğu
sorusuyla bağlantılıdır. Aristoteles’e göre bir şeyin
kendisine özgü etkinliği ya da işlevi, ondan başka
bir şeyin yapamayacağı etkinliktir. Bu bakımdan
insanın kendisine özgü etkinliğinin ne olduğunu
bulmak için, sadece insanın gerçekleştirebileceği
etkinliğin ne olduğunu sormamız gerekir. İnsanın
diğer canlılarla birçok yönden ortaklıkları vardır.
Beslenme ve büyümeyle ilgili yaşam bitkilerle
ortaktır. Algı yaşamı hayvanlarla ortaktır. Sadece
insana özgü olan ise akli etkinliktir. Bu bakımdan
insan için iyi hayat, onun akli etkinliğini başarılı
şekilde gerçekleştirmesi olmalıdır. Hem Aristoteles’in görüşü hem de Aristotelesçi görüşler, farklı
şekillerde eleştirilmiştir. Yapılan bir eleştiri, kendi
potansiyelini gerçekleştirmek istemeyen, onun
yerine başka şeyler yapmak isteyen bir kişinin durumunu dikkate almadıklarıdır. Eleştiri, böyle bir
kişinin istek ve arzularına karşı olsa bile onun için
iyinin onun kendi potansiyelini gerçekleştirmesi
olduğunu söylemenin ne derece doğru olduğu sorusunu sorar. Başka bir eleştiri, bu görüşün belirli
bir insan doğası olduğunu varsaymasına yöneliktir. Bazı felsefeciler, belirli bir insan doğası diye bir
şeyin olmadığını ileri sürerler. Aristotelesçi teoriye
yapılan bir diğer eleştiri ise, onun insan doğasının
bütünlüğünü dikkate almadığıdır. Bu eleştiriye
göre bu görüş, aklı ya da insan doğasının herhangi
bir yönünü tek başına ön plana çıkartmakta; insan
doğasını bir bütün olarak görmek yerine, ondaki
bir yönü diğerlerinden ayırmakta; onun bir yönünü diğerlerinden yalıtmaktadır.

Demek ki bu görüş de bilgisizlik nedeniyle sorunlar çıkarıyor. Bunu çözmek için filozoflar başka
bir görüş ileri sürmüşlerdir. Bu yeni görüşe göre,
biri için iyi hayat, onun bir arzusu olmadan tüm

Görebileceğimiz gibi, sadece kişinin menfaatine olan bir hayatın nasıl bir hayat olduğu sorusuyla
bile sınırlı kaldığımızda bile iyi hayatın ne olduğu,
hala felsefeciler arasında bir tartışma konusudur.
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rafiğe kapalı bir caddede, insan seli arasında, yokuş aşağı yol alırken şaşkınlığı
gözlerinden okunan bir topluluk ilişiyor o günkü
sanatçı benliğime. Hava puslu… Yağmur yağdı yağacak… Sağlı sollu binalar boylu boyunca
dükkânlarla dolup taşmış. Tabelalar insanlara
haykıran bir sokak satıcısını andırıyor. O denli
rahatsızlık verici. Biri kuaföre çağırıyor, bir diğeri alafranga kelimelerle giyim mağazalarına…
Elime tutuşturuyorlar bir broşür. Üzmemek için
ayakta durmakta zorlanan çocuğu, alıverdim
broşürü. Broşür dağıttığım günleri hatırladım.
Bir halk lokantası reklamı. Kalabalıkta kulaç ata
ata ilerledim. Havanın puslu rengini üzerine almış, mağrur ifadeli, sağ ayağı diğerine göre bir
adım ilerde sağ eli sol elinden biraz yüksekte ve
her an yürüyecekmiş izlenimi veren, düşük omuzlu bir adam duruyor. Her yanı pas rengi boya ile
boyanmış olduğunu anladığım bu adama aslında
çağın bir insanı olarak yabancı değildik. Ağır sis
caddeyi esir almıştı. Çevrede bir musikiye kulak
veriyorum. Duran adama yakınlaşmaya çalışan bir
çocuk… Annesinin eline verdiği bozukluğu duran
adamın önündeki içi bozuk para dolu kutuya atmaya çalışıyor; bunu yaparken de biraz ürkmüşe
benziyor. Daha fazla gitmek istemiyor olacak ki,
duran adama uzatıyor parayı alması için. O da laf
mı? Duran adam gözünü dahi kırpmıyor. Bu dünyaya söylemek istedikleri var anlaşılan. Yerdeki
para dolu kutuya dayandırılmış bir tabela gözüme ilişiyor:
“Çığlık Sanat Atölyesi”
Gören gerisin geri dönüyor, işine bakıyor. Giyim mağazalarına girip kıyafet alacaklar. Birkaç
kişi dondurma kuyruğuna girip dondurmacının
elinden külahı kapmaya çalışacak. Bir kısmı dönercide karnını doyuracak. Bir kısmı da hiç oralı
olmayacak ve geçip gidecekti. Elinde bozukluk
olan çocuk epey seslendi, duran adama parayı
vermek için. O gelmeyince küçük çocuk parayı ol*
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Avcılar Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni.

Merkez camiye doğru ilerliyorum.
Küçüklüğümüzde babamın bizi
götürdüğü tiyatro binasının hemen yanı başındaydı. Pek çok tiyatro izledik orada. Alaattin’in Sihirli Lambası, İbiş’in Rüyası…
duğu yere bıraktı ve annesinin yanına koşuverdi.
Sonra annesi yerden parayı aldı da kendisi bıraktı
kutuya. Onlar da gittiler. Çocuk ardına bakakaldı
bir süre, annesi onu çekiştiredursun. Bir fotoğraf karesi alan olduysa aldı, gitti. Bir mağazanın
önündeki mermer zemine oturuyorum sessizce.
Bir köşeden bakıyorum duran adama. Onun bu
sanatına derin mi derin manalar yüklemiştim. İnanılmazdı; bir şiirin etkisini ruhuma işlemişti. Neydi
bunu sağlayan; o mağrur ifadeler mi? Havadaki
ağır sis bulutları mı? Adamın üzerindeki pas rengi
miydi? Duran adamın öbür yanına sırtına aldığı
arabasını oraya bırakan bir çöp toplayıcısı geldi.
Etkilenmiş olacak. Benim gibi… Kıyafetleri dosttu
her ikisinin de. Karşısına geçti ve uzun uzun baktı. O adamdaki mutluluğu sezdim. Hiç kimseye
aldırmadan yakından bakıyordu duran adama.
Ben bendeki resmi tamamlamıştım. Bir süre sonra sırtına aldığı arabasını oradan alarak yoluna
koyuldu. Dudaklarını büküp iki yana başını sallaması kendisine şaşkın şaşkın bakan itici gözlere
bir selamdı. O duran adamdan çok şey almıştı ve
belki de duran adam da ondan… Ne de olsa aynı
hayatın paydaşlarıydı onlar.
Aşağıya doğru yürüyorum trafiğe kapalı caddede. İndikçe müzik sesi kulaklarımı bir hoş ediyor. Daha önceden biliyorum bu kişileri. İlk defa
size görmüş gibi anlatamam. Türküyü söyleyen
genci ne zaman görsem bağdaş kurar, gözleri
kapalı vaziyette sanatını icra ederdi. Bugün onda

Öykü
bir hal görmüş olmalıyım. Nezaketen dinledim
birkaç dakika. Hava puslu ve her an düşecekmiş
gibi asılı duran sis bulutları ve bazen derinden
gelen şimşek sesleri ve duran adamın ruhlarda bıraktığı etki gençte bir melankoli yaratmış olmalı.
Önlerinde bir kutu. Yer yer kâğıt paralar görünüyor. Onların da üzerine demir paralar konulmuş
uçmasınlar diye. Hafif esen rüzgârda para başka
bir anlam kazanıyor kuşkusuz. Birkaç kişinin karnını doyurabilecek bu para ile ancak ara sokaktaki halk lokantasında yemek yenilebilirdi. Onun
da tadına doyum olmaz şimdi. Mutluluk onlara bu
kadar yakın işte.
Merkez camiye doğru ilerliyorum. Küçüklüğümüzde babamın bizi götürdüğü tiyatro binasının
hemen yanı başındaydı. Pek çok tiyatro izledik
orada. Alaattin’in Sihirli Lambası, İbiş’in Rüyası…
Bilirsiniz çocuk tiyatroları işte… O sıralar bu arsa
boş idi. Temel kazmaya başladılar. Çok geçmeden hayır kumbarası koydular. Azar azar biriken
meblağlar ile caminin temelini attılar. Sonra kaba
inşaatı bitirdiler. Derken alt katın halılarını serdiler ve ibadete açtılar. Üst katları henüz açılmadı.
Zaten hayır kumbarası da olduğu gibi yerinde.
Bozukluları cebimden çıkarıyor, kumbaraya bırakıyorum.
“Allah hayrını kabul etsin evladım”
Emekliler parkına giriyorum. Omuzlarımı
düşürüyor, adımlarımı daha küçük atıyorum. Olduğunuz yerden farklı bir dünya burası. Parkın
bahçesindeki çınarların parkın her günkü müdavimleriyle selamlaştığı bir emekliler parkı burası.
Parkın ortasında camdan bir salon var. İçerisinde
bir soba… Televizyon her daim açık. Öylesine anlamlı bakıyorlar ki, ekranda mazileri geçiyor sanırsınız. Dalgın dalgın bakıyorlar. Kapıyı açıyorum.
Arka köşede oturmuş olan Hayri amcanın yanındaki boş sandalyeye oturuyorum. Hayri amca denizciymiş eskiden. Şimdiye kadar pek çok sefere
çıkmış. Elden ayaktan düşünce vermiş emekliliğiFoto: Gülşen Funda Çelik

ni, düşmüş İstanbul yollarına, doğru oğlunun yanına. Oğlunun alt katında bir daire kiralamış. Küçük bir evde hanımı ile yaşamaya yeni yeni fırsat
bulmuşlar. Hayri amcanın seferleri birkaç ay sürdüğünden hanımı yalnızlığa alışır olmuş. Tam kavuştular derken hanımı çıkmış bu defa sefere. Bir
daha gelmemiş gerisin geri. Dünyada bir başına
kalmış. Küçücük ev birden büyüyüvermiş. Oğlu
ne yaptıysa, evlerinde kalmaya ikna edememiş.
“Ne yapayım evladım. Herkesin bir düzeni var.
Sonra gelin çalışıyor. Zahmet vermeyeyim diyorum.”
Her gün sabah saat sekizde geliyor Hayri amca.
Üzerinde yaz kış fark etmeksizin kahve tonlu bir kadife takım elbisesi vardır. Aynı tonlarda bir kravat
ve süveter giyer. Altmışlı yaşlarda, tombul ve nur
yüzlüdür. Yüzüne bakıldığında denizden esen meltemin hırpaladığı anlaşılıyordu. Konuşurken bazı
zamanlar aniden duraksayıveriyor. Heyecanlı bir
şekilde anlattığı gemi hatıralarına ara veriyor böyle
anlarda. Sonra derin bir iç çekiyor.
“Hatçe dünyadan göçeli bugün tam bin dokuz
yüz on sekiz gün oldu.”
Arkadan bir türkü işitiliyor. Hasan amcanın
sesi bu. “Dam Üstüne Çul Serer” türküsünü aksatmadan her gün söyler. Bir yâri varmış diyorlar. Bu
türküyü pek severmiş. Bildiğimiz bundan ibaret.
Nereden geldiği, nereye gittiği, ne yediği ne içtiği pek bilinmezmiş. Sorulduğunda ise hemen lafı
geçiştirir, çay söylermiş ahaliye.
“Orhaaaaann çay ver şu ihtiyarlara.”
“Yav Hasan gene geçiştirdin ama bizi nereden
vuracağını da iyi biliyorsun. Bir tane de delikanlıya ver çay.”
“Hele bırakın, aranızda bu garibimi de ihtiyarlattınız.”
“Yok be Orhan abi, seviyorum ben burayı.
Sınav haftasındaydık gelemedim. Hemen de özledim sizi. Ama Nazım amcayı göremedim. Gelmedi mi? Korkudan köşesine kimse oturamamış”
Gülüverdim. Nereden bilebilirdim ki…
Herkes başını öne eğdi. Yan masanın üzerinde
birikmiş paralara gözüm ilişti. Dışarıda sis yavaş
yavaş dağılıyordu. Hava kararmaya yüz tutmuştu.
Ezan okumaya başladı. Ayaklandılar camiye doğru.
“Geçtiğimiz gün kıldık namazını.”
“Kimi kimsesi çıkmadı. Borcu varmış birilerine.
Geldi buldu bizi. Aramızda toplaştık bir şeyler…”
Ruhu şad olsun.
İstanbul, 22.05.2018
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üşünme yetisi, insanı diğer tüm varlıklardan farklı ve üstün kılmaktadır. Bu
yetenek insana doğuştan verildiğinden, ister
istemez herkes düşünebilme potansiyeline
sahiptir (Büte, 2019). Ancak söz konusu yetenek herkeste farklı biçimlerde gerçekleştiğinden, nasıl kullanıldığı hususu önem kazanır.
Yani, düşünme doğru ya da yanlış bir şekilde
ortaya çıkarken, bunun yaşamlarımız üzerine
etkisi de muhtelif olur (Başerer, 2017, sh.434).
Düşünme bir yönüyle, bizi robotlaşmadan
kurtarıp özgür kılarak, yaşamımıza sağlık, kalite, değer ve renk katar. Böylece hayatımızı eşsiz, üstün ve anlamlı kılar. Tüm bunlar düşünce zenginliği ve üretkenliğiyle mümkün olur.
Planlar yaparken, girişimlerde bulunurken,
problemleri çözerken ya da hayaller kurarken kendimizi düşünürken buluruz. Gerçekte,
hayatımız için hava, su ve besinler ne ise, yaşam kalitemiz için de düşünme odur (Semerci, 1999; Akt. Çelik, 2016, sh.11). Yapay zekâ
çağı olarak nitelenen günümüz şartlarında,
*
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sıradan bir düşünme elbette yeterli olmayacaktır (Kazancı, 1989).
Gerçekte insan düşünceleri kendi başına
bırakıldığında benmerkezci, ön yargılı, çarpıtılmış, kısmi, bilgisiz ve neredeyse tamamen
taraflıdır. Ne yazık ki, benliğimiz ve benmerkezci düşünme tarzımız bu hakikati kavramamıza müsaade etmemektedir. Üstelik tüm hayatımızın, ürettiklerimizin, yaptıklarımızın ve
inşa ettiklerimizin kalitesi tamamen düşünme
kalitemize bağlıdır. Sıradan düşünme ise, hem
ekonomik olarak hem hayatın kalitesi açısından masraflıdır. Bununla birlikte, düşünme
becerilerimizi mükemmel bir düzeye çıkarmakta uzun, zahmetli ve sistematik bir çalışma
gerektirmektedir. Bu süreçte kritik düşünme
becerilerini öğrenmek ve tatbik etmek önem
kazanır. Kritik düşünme, özetle herhangi bir
konu, içerik ya da problem hakkında, düşünürün kendi düşünmesinin kalitesini becerikli
bir şekilde analiz ederek, değerlendirerek ve

Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Örgütsel Davranış ABD, Avcılar Kampüsü.

GELECEĞİN EĞİTİMİ

yeniden düzenleyerek geliştirdiği bir düşünme biçimidir (Paul ve Elder, 2013. Akt. Büte,
2019).
Eleştirel Düşünmenin güncel olarak
önemi artmakta mıdır?

Dünyada küreselleşmeyle birlikte, yetmişli yıllarda başlayan ve günümüze kadar uzanan bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeler
her alanda olduğu gibi insanların, hayata bakışı, algılayışı ve yaşam tarzları üzerinde de
önemli değişimlere yol açmıştır. Söz konusu
değişimler günümüz şartlarında artık, bilgiye kolay erişebilen, kullanabilen, üretimine
katkı sağlayabilen, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme ve Eleştirel Düşünme
becerilerine sahip, araştıran, sorgulayan, değerlerini özümsemiş kendisini sürekli olarak
yenileyen, geliştiren, bağımsız düşünebilen,
üretken, yapıcı ve kültürel değerleriyle bütünleşmiş nitelikli bireylere olan ihtiyacı tetiklemiştir (Saracaloğlu, 2006; Akt. Çelik, 2016,
sh.11). Doğal olarak içinde bulunduğumuz
çağın acımasız koşullarına ancak bilinçli,
becerikli, eleştirel ve sorgulayıcı bir şekilde
düşünebilen bireyler uyum sağlayabilirler
(Çelik, 2016, sh.11). Böyle bir düşünme sürecinde takdir ve muhakeme gücü söz konusu
olduğundan, kişi hem etrafında olup biten
her şeyi gerçek standartlarında algılayabilir,
hem de bazı kontrollü alıştırmaları ve zihinsel
aktiviteleri gerçekleştirerek kolayca adapte olabilecektir (Ruggiero, 1988; Guitton,
2011; Akt. Başerer, 2017, sh.434). Bireyin
günlük yaşantısında karşılaştığı problemlere
ilişkin çözüm üretebileceği bilgi, beceri ve
davranışlarla donatılmış olması gerekmektedir. Bu özellikler doğuştan gelen yetenekler
arasında yer almış olsa dahi sonradan kazandırılabilen ve gelişen çağın gereksinimlerine uygun şekilde şekillendirilmesi gereken
özelliklerdir. Düşünme belirtilen bilgi, beceri
ve davranışların kazandırılması veya geliştirilmesi için kullanılabilecek olan araçlar arasında yer almaktadır. Bu özelliklerin gelişmesine zemin hazırlayacak düşünme yetisinin
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu gelişme de,
ancak iyi bir eğitim süreci ile mümkün olabilir
(Sönmez, 2014; Akt. Yılmaz, 2017, sh.8).

Eğitim sistemimiz düşünme becerilerini
geliştirebilir mi?

İyi bir eğitim sürecinde bilginin düşünme
sürecine nasıl yansıdığı önem kazanır. Bireyler
görünüşleri, ilgileri, zevkleri, fiziksel yetenekleri ve bilgi birikimleri itibariyle birbirlerinden
farklı özellikler gösterdikleri gibi, zihinsel gelişimleri, öğrenme ve düşünme etkinlikleri de
aynı şekilde farklılıklar gösterir. Söz konusu
farklılıklar, yeteneklerin farklı yollarla kullanılmalarına ve dolayısıyla da farklı tepkiler göstermelerine yol açar (Dinçer, 2009; Akt. Çelik,
2016, sh.11). Bu nedenle, her bireyin düşünme düzeyi de farklılıklar gösterir. Üst düzey
düşünme düzeyinde olan birisi; önceden elde
ettiği bilgileri yeni durumlara uyarlayabilme,
yeni durumların kontrolünü sağlama, bir durumu önyargısız bir şekilde, edindiği bilgiler,
kanıtlar, deliller ve deneyimler doğrultusunda
yargılama becerisine sahip olması, karşılaştığı
problemleri anlaşılır şekilde ifade edebilme,
problemin çözümünde bilimsel düşünme becerilerine sahip olmalıdır (Beyer, 1991; Akt.
Yılmaz, 2017, sh.8). Bütün öğrencilerin eğitim
süreçleri sonunda mantıksal çıkarımlarda bulunma, satır aralarını okuyabilme, değişik imaları görebilme ve sonuç çıkarabilmeyi alışkanlık haline getirmiş olması gerekir. Bu amaçla,
konular zıt ve alternatif yönleriyle verilmelidir.
Böylece her konuda zıt görüşler olabileceğini birey daha çocuk yaşta öğrenme şansına
kavuşabilsin. Böylece bireyler madalyonun
arka yüzünü görebilmeyi öğrenerek, alternatif
bakış açılarını değerlendirme becerisi kazanabilirler. Aynı zamanda bu şekilde, bireyler
hem kendi bakış açılarını oluşturmayı hem de
başkalarının fikirlerine saygılı olmayı öğrenebilirler. Böylece daha kaliteli bir toplum olma
yolunda demokrasiye de bir alt yapı hazırlanmış olacaktır (Özden, 1999, sh.90).
Daha önce yapılmış araştırmalar, Eleştirel
(kritik, sorgulayıcı) düşünme becerilerini geliştirme eğitimleri gibi düşünmeyi geliştirecek
etkinliklerin eğitim programlarına eklenmesiyle düşünmenin geliştirilebileceğine vurgu
yapmaktadır (MEB, 2007; Akt. Yılmaz, 2017,
sh.8). Ancak maalesef eğitim süreçlerimizin
çoğunluğu bir dizi bilgi parçacığının öğrenciye aktarılması ve bunların ezberletilmesine
dayanmaktadır. Müfredat ise, düşünme ve
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problem çözme yeteneklerini geliştirmeye
yönelik içeriklere çokta yer vermemektedir.
Sonuçta düşünme yeteneği gelişmeyen talihsiz öğrenciler dağarcıklarındaki bilgiyi nasıl
kullanacaklarını dahi bilememektedirler. Mevcut müfredat ve ölçme değerlendirme araçlarımız okur-yazarlık, kelime hazinesi, ezberleme, genel anlayış ve kalıp algılama yeteneklerini geliştirmeye programlanmıştır. Bireysel
yetenekler, iletişim becerileri, ekip çalışma yeterliliği, sezgi, muhakeme, yaratıcılık ve hayal
gücü yeteneklerini geliştirme programlarda
yer almadığı gibi test araçlarımızca da ölçülmemektedir. Ders konuları, bir düşünme biçiminin yansıması veya düşünce sistemi olarak
ele alınmadığından, entelektüel gelişme ya
hiç olmamakta ya da sınırlı kalmaktadır. Eğitim sisteminin öğrencilere potansiyellerini geliştirme fırsatı vermesi ve ülke kalkınmasında
etkin rol üstlenebilmesi için, öğretimin içerik
ve yöntemleri, eleştirel ve yaratıcı düşünme,
bilimsel ve ilişkisel düşünme ve akıl yürütme becerileri kazandıracak şekilde yeniden
düzenlenmelidir. Bu çerçevede her öğretim
düzeyinde ders, içerik ve sunum yöntemleri
öğrencilere eleştirel düşünmeyi öğretecek
biçimde düzenlenmelidir. Eğitim sürecini tamamlayan her bir birey önyargı, tutarsızlık ve
güncellik konusunda değerlendirmeler yapabilmelidir. Öğrenci, olguyla görüşü, çıkarımla
varsayımı ayırt edebilmelidir. Ayrıca, temelsiz
varsayımları saptama, önyargı, manipülasyon
ya da propagandayı fark etme, mantıklı çözümler üretme ve muhtemel sonuçları tahmin
etme gibi becerileri okul yıllarında kazanmış
olması gerekir (Özden, 1999, sh.87-89).
Yapay zekâ konusundaki ilerlemeler
Eleştirel Düşünmenin önemini nasıl etkiler?
Yapay zekâ ilk olarak içinden çıktığı alan
olan yazılımları dönüştürmüştür. Birçok alanda verilen bir görevi yerine getirecek en iyi
algoritmayı bulacak algoritma geliştirilmektedir. Microsoft kod yazabilen bir yapay zekâ
üzerinde çalışırken; Google, yapay zekâ tasarlayabilecek bir yapay zekâ elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu da, yazılım geliştirmenin gele1
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ceği konusunda fikir vermektedir. Bilginin bu
hızlı değişmesi, eğitimi de yeniden kurgulamayı zorunlu kılmaktadır. İlerleyen zamanlarda bilgiyi değil, bilgiye nasıl ulaşılacağını öğretmeyi önceleyen bir eğitim sistemine doğru
gidilmektedir. Bu açıdan yapay zekâ, bireyselleşen öğrenme sürecine yeniden etkileşim kazandırmak amacıyla bir tür ’çalışma arkadaşı’
niteliğinde değerlendirilebilir. Ayrıca, çoklu
zekâ kuramıyla öngörülen özelleştirilmiş öğrenme yöntemlerinin doğru şekilde uygulanmasında da yapay zekâdan faydalanılabilir
(Sarıgöz, 2018. Akt. Büte, 2019).
Yapay zekânın işgücünü değiştirdiği yönündeki görüş, bugün artık bilinen ve yaygın
olarak kabul edilen bir düşüncedir. Hemen her
sektörde artan otomasyon haberleri endişe verici olarak algılanmaktadır. Yapay zekâ, olumlu
ya da olumsuz iş yerlerinde köklü değişiklikler
yapma sinyalleri vermektedir. Bu değişikliklere
uyum sağlamak ve yapay zekâyı başarılı bir şekilde mevcut iş modellerine dâhil etmek için,
şirketler ve eğitim kurumlarının yapay ve insan
zekâsını nasıl dengeleneceği sorununu acil
olarak çözmeleri gerekmektedir.1
Yapay zekânın işyerine entegre edilmesi
köklü bir ekonomik ve toplumsal değişime
neden olmaktadır. 2017 A McKinsey Global
Institute raporu “bugün şirketlerde yapılan
işlerin yarısını 2055 yılında tamamen otomatik olarak makinalar yapıyor olacak. Bu tablo,
sıradan çalışanlardan CEO’lara kadar herkesi
panikletmeye yetmektedir. Bununla birlikte,
insanlar hala daha iyi performans gösterebilirler. Yapay zekânın oluşturduğu tehdidin
asıl nedeni, insan düşüncesinden daha iyi bir
performans gösterebilme ihtimalidir. Bugün
yapay zekânın tıp gibi özellikli sahaların belirli alanlarında bile rekabet edebileceği iddia edilmektedir. Yapay zekâ, veri toplama ve
analizlerini yapmayı içeren tanı yapmanın başlangıç aşamalarında da bazı kolaylıklar oluşturabilir. Ayrıca yapay zekânın kişisel önyargıları
ortadan kaldırmak suretiyle, tıbbi gelişmeler
konusunda tamamen güncel kalarak rakipleri
olan insan doktorlara üstünlük sağlayabileceğine inanılmaktadır. Bu kanıtlara rağmen, ya-
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pay zekânın çoğu senaryoların öznel, sürekli
değişen ve oldukça bireysel doğası nedeniyle insan düşüncesinden daha iyi performans
gösteremeyeceği açıktır. Sonuçta yapay zekâ
bağımsız olarak, yeni bağlamlar geliştirip insanlar gibi öğrenemediği gibi üstelik insana
bağımlıdır. Benzersiz ve üstün beşeri bilişsel
yeteneklerin devam eden önemi nedeniyle,
işyerinin geleceğinde bilim kurgu tarzı bir robot üstünlüğü endişesi bertaraf olmaktadır.2
Yapay zekâ, Eleştirel Düşünme ve Eğitim Sistemi ilişkisi nasıl ele alınmalı?

Organizasyonlarda insan zekâsı ve yapay
zekânın karışımını dengelemek için, eğitim
kurumlarının “yapay zekânın çoğaltmakta zorluk çektiği becerilere ve yeteneklere
odaklanmaları” gerekecektir. Bunlar PACIER
(Problem-solving, Analysis, Creative Thinking,
Interpretation, Evaluation, and Reasoning)
olarak bilinen eleştirel düşüncenin sorun-çözme, analiz, yaratıcı düşünme, yorumlama, değerlendirme ve akıl yürütmeyi içeren yapı taşlarını içerir. Bu becerilerin hepsi yapay zekânın yeteneklerini aşan bir bilişsel işlevsellik
düzeyi gerektirir. Eleştirel düşünme becerileri,
sadece benzersiz insan zihninin en etkili araçları olarak değil, aynı zamanda gelecekteki iş
piyasasında talep gören becerilerden biri olarak da yaygın bir şekilde kabul görmektedir.3
Bu çerçevede, eğitim kurumları artık sadece geleneksel eğitimcilere odaklanmayı terk
etmelidirler. Yumuşak beceriler ve Eleştirel
Düşünme gibi karmaşık bilişsel yetenekler
artık çok yönlü gelişmiş bir eğitim sürecinin
önemli bir parçası haline gelmelidir. Görüldüğü gibi, “Geleceğin çalışanları, makinelerin
daha az yetenekli olduğu etkinliklere daha
fazla zaman harcayacaklar. Gerekli beceriler
ve yetenekler de değişecek olup, daha fazla
sosyal ve duygusal beceri ve mantıksal akıl
yürütme ve yaratıcılık gibi daha gelişmiş bilişsel yetenekler gerektirecektir.” Artık eğitimcilerimiz için, öğrencilerini gelecekteki işyerlerine yeterince iyi bir şekilde hazırlamak zorun2
3
4

luluk olmuştur. Bunun için okullarda ve üniversitelerde öğrencilerin Eleştirel Düşünme
becerilerini değerlendirme ve geliştirmeleri
gerekmektedir. Öte yandan, işverenler, emeği
yeniden dağıttıkları ve insan ve yapay zekânın
birlikte çalışması için yeni yollar geliştirdikleri
için yeni sorunlar yaşayacaklardır. İşverenler,
çalışanlarını en etkili Eleştirel Düşünme becerilerini elde etmeleri ve onları yeni oluşturulan pozisyonlara atamak isteyeceklerdir. Bu
süreçte yaratıcı düşünürlerin işe alınması ve
geliştirilmesine daha fazla önem verilmelidir.4
Hem öğrenciler hem de personel arasında
Eleştirel Düşünme becerilerini geliştirmenin
en iyi yolu, Eleştirel Düşünme değerlendirmeleridir. Bunlar, altı PACIER becerisinin her
birini ölçmek ve analiz etmek için tasarlanmıştır. Bir değerlendirme tamamlandığında, çalışanlar ve öğrenciler, geliştirilmeleri gereken
belirli alanları geliştirmelerine yardımcı olmak için bir dizi alıştırmaya erişebileceklerdir.
Eleştirel Düşünme değerlendirmeleri, belirli
alanlarda hangi çalışanların en güçlü Eleştirel
Düşünme becerilerine sahip olduğunu ve bu
çalışanların şirkete yeni yollarla nasıl katkıda
bulunabileceğini belirleyerek işverenlerin ve
yöneticilerin işyeri geçişlerinde yaralanmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, yenilikçi, yaratıcı, zeki ve karmaşık düşünürleri tanımlamaya
da yardımcı olabilecek güçlü bir işe alım aracı
olarak da kullanılabilir. Eleştirel Düşünme değerlendirmeleri yapay zekâyı hem tamamlayan hem de daha iyi performans gösterebilen
bireyleri tanımlamanın ve beslemenin en iyi
yoludur. Ayrıca, eğitim kurumları için Eleştirel
Düşünme değerlendirmeleri öğrenme kazanımlarını ölçmenin etkili bir yoludur. Yapay
zekânın yükselişine baktığınızda, heyecan ya
da endişe duyacaksınızdır. Robotlar bir biçimde ya da başka bir şekilde kalıcı olarak gelmiş görünmektedir. Ancak bu yeni teknolojiyi
benzersiz insan aklının en güçlü özellikleriyle
birleştirmek, henüz tam olarak keşfedilmemiş
bir potansiyel dünyası sunmaktadır. Şimdi
işinizi veya kurumunuzu eğrinin önüne geçirmenin ve bu eşsiz insanî Eleştirel Düşünme
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becerilerini geliştirmeye başlamanın tam zamanıdır.5
Yapay zekâ, insanlardan oluşan bir ekipten
daha hızlı bir şekilde veri toplayıp analizler
yapabiliyor olsa da, iş başarısı konusunda bir
insan becerisi olan Eleştirel Düşünme tahtını
korumaya devam etmektedir. Eleştirel Düşünme, esasen stratejik problem çözme ve karar
verme için veri, bilgi ve malumatları kullanan
yumuşak bir beceri niteliğindedir. İş görevleri
veya senaryoları genellikle çok farklı olması
ve zaman içinde değişebilmesi gibi nedenlerle, yaratıcılık ve yapay zekânın tek başına
başaramayacağı beceriler olan mantıksal akıl
yürütme gibi beşeri becerileri içerir. Yapay
zekâ, kurumsal verimlilik ve üretkenlik sağlarken; yenilikçi iş fikirleri ve çözümleri geliştirme gibi daha stratejik ve yaşamsal süreçleri
ayakta tutan ve işleten Eleştirel Düşünme ve
yaratıcılıktır. İş dünyası liderleri sadece güçlü Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme becerilerine
sahip olmakla yetinmemeli, aynı zamanda
benzer beceri kümelerine sahip çalışanları da
tanımlayabilmelidir. Yapay zekâ gündelik işlerin sorumluluğunu üstlenirken, güçlü Eleştirel
Düşünme becerisine sahip olanlar daha fazla
insan katılımı gerektiren yeni rollere geçmek
için etkili bir biçimde konumlandırılmalıdır.
Liderlerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri geliştirmesi ve hangi çalışanların bu becerilere sahip olduğunu değerlendirmesi için
en iyi yollarından biri Eleştirel Düşünme değerlemeleridir. Bunlar, belirli zayıflıkları tespit
edip iyileştirmeye yardımcı olan bir dizi alıştırma sorusundan oluşur. Bu değerlendirmeler,
işe alım sürecinde Eleştirel Düşünme eğilim
ve potansiyelleri güçlü olanları tespit etme ve
adayların kuruma daha fazla katkı sağlamalarının nasıl sağlanabileceğini değerlendirme
süreçlerinde kullanılabilir.6
Yapay zekâ teknolojisi tüm endüstrilerde
hızlı bir şekilde ilerlemekte ve iş rollerinde
önemli değişimlere yol açmaktadır. Liderlerin
örgütlerini bu değişikliklerle yönlendirmek
5
6
7
8
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için kişilerarası, yumuşak becerilerini geliştirmelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Otomasyon
alt düzey, sıradan işleri üstlenirken, liderler
şimdi zamanlarını ve çabalarını daha fazla, işgücünü ve faaliyetlerini doğrudan geliştiren
karmaşık, üst düzey faaliyetler ve karar alma
için harcayacaktır. Eleştirel düşünme, yaratıcılık, empati ve etik muhakeme şimdi en çok
rağbet gören liderlik becerileri ve bir işletmenin gelecekteki başarısı için, özellikle yapay
zekada bir başarı için paha biçilmez olacak
yeteneklerden bazılarıdır.7 Gözlem yapma,
yansıtma, sentezleme, hayal etme ve Eleştirel Düşünme yetenekleri, Dijital Çağ’da insan
çalışmalarının temel taşları olarak yer alacaktır. Yapay zekânın nihayetinde bağlı oldukları
ekonomileri genişleteceği öngörüsüne rağmen, bazı işlerin ücretlerini elimine etme veya
azaltma potansiyeline sahip olması nedeniyle,
az eğitimli ve daha fazla eğitimli çalışanlar arasındaki ücret farkını artıracağı bellidir. Böyle
bir çalışma, teknolojinin zaten işyerini nasıl
dönüştürdüğünü inceleyerek, geleneksel olarak otomasyondan izole edilmiş sektörlerde
bile becerilerin doğasını değiştirebilir. Mesela,
bankacılık şimdilerde nerdeyse tamamen muhasebe tablolarından değil, karmaşık bilgisayar modelleri üzerinden faaliyet yapmaktadır.8
Google gibi bazı şirketler bile bunu işe alım
süreçlerinin temel taşlarından biri olarak kullanmaktadır. Google’ın Cambridge’in Massachusetts’teki ofislerinde mühendislik direktörü
ve site lideri Steve Vinter “Google’la röportaj
yaparken bir iş için röportaj yapmıyorsunuz”
demiştir. Vinter, Google’ın Generalleri severek işe aldığını söylemiştir. Görüşme süreci,
adayların belirli bir bilgi alanına sınav yapmak
yerine geniş zorluklara karşı verdiği yanıtları
ölçmektedir: “Sizce nasıl olmalı? Problemleri
nasıl analiz ediyorsunuz? Algoritmaları nasıl
geliştirirsiniz? Bu algoritmaların performansını
nasıl ölçersiniz?” gibi sorulara verilen sözlü cevaplar, Google’ın aynı zamanda iş başvurusu
sürecini bir işbirlikçi problem çözme etkinlikleri olarak adayları test etmektedir. Bu işe alma
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sisteminin sonuçlarından biri, teknik uzmanlığı
ve iyi bir akıl yürütme yani Eleştirel Düşünebilme becerisini ölçmesidir. Ama aynı zamanda
adayların merak duygusu, inovasyon içgüdüsü
ve başkalarıyla iyi çalışma konusundaki ustalıklarını ölçmektedir.9
Bu yapılandırılmış çalışma, gruba, günlük
ilerlemeleri, akran baskısının olumlu yanını
oluşturmak ve aynı zamanda fikirleri kavramsallaştırmak, sentezlemek ve iletmek için beceri gerektirmek üzere rapor vermek zorunda
kalan çalışanlar tarafından pekiştirilmektedir.
“Demo günler”, Google’ın faaliyet kültürünün
bir diğer özelliğidir. Çalışanların gururunu ve
meraklılığını ortaya koyan ve aynı zamanda
başkalarının fikirlerini değerlendirme ve yaratıcı bir şekilde inşa etme konusundaki doğal
eğilimlerini ortaya çıkaran son derece başarılı teknolojistler için bir göster ve anlat süreci
olmuştur. Bu insan nitelikleri, Google’ın dijital
ve yaşayan dünyalar arasındaki boşluğu doldurmada hayret verici başarısının önemli bir
bileşenidir. İleriye dönük, insanlar hala işyerinde etkili olmak için belirli bilgi cisimlerini bilmek zorunda kalacaklardır. Ancak akıllı makineler bilginin ağır kaldırma işini yaparken bu
tek başına yeterli olmayacaktır. Başarılı olmak
için, yarının çalışanlarının daha üst düzey bir
düşünce düzeni göstermeleri gerekecektir.10
Normalde Eleştirel Düşünme, olması gereken ideal bir eğitim sürecinin öğrencilere kazandırması gereken, arzulanan bir sonucudur.
Ancak bu mümkün değilse ki, bunun böyle olduğu konusunda şüphe yoktur, acilen gerekli
tedbirlerin alınması gerekir. Özellikle üniversiteler, misyonlarını sürdürmeyi, mezunlarını
faydalı kılmayı, verimli yaşamları sürdürmeyi
ve yeni bilgiler üretmeyi düşünüyorlarsa, öğrencilerdeki bu bilişsel kapasiteleri beslemek
için yeni yöntemler geliştirmek mecburiyetindedirler. Eleştirel Düşünme, muhtemel fikirleri
usta bir şekilde analiz ettikten sonra, bunları
etkili bir biçimde uygulamayı sağlar. Bunun
için de, kavramların ve bilgilerin gözlemlenebilmesi, yansıtılabilmesi, sentezlenebilmesi,

hayal edilebilmesi ve sonuçların iletilebilmesi
gerekir. Makinalar, gözlem ve iletişim dâhil olmak üzere Eleştirel Düşünme şemsiyesi altında kalan birçok öğe konusunda daha iyi hale
gelmektedir. Böylece, bir avukat kördüğüm
olmuş bir sözleşme açmazını çözdüğünde ve
bir müşteriyi kazanmak için nasıl konumlandıracağını belirlediğinde; bir pazarlamacı, ekranda göze çarpan bir web sitesinin içeriğini
işlerken, kullanılan ortak şey insanın bilişsel
kapasiteleridir. Bu nedenle de kritik düşünme dijital çağda insan çalışmasının temel taşı
olarak kalmayı sürdürecektir. Benzer şekilde,
sistem düşüncesi, makinelerin bireysel olarak
kavrayabilecekleri ancak bütünleşik bir şekilde analiz edemeyecekleri alanları görmeyi
içerir. Karmaşıklıkları göz önüne alındığında,
kavramsallaştırma sistemleri, dijital zihinlerin
insanlardan daha uygun olduğu bir görev gibi
görünebilir. İnsanlar gerçekten de karmaşık
ağları anlamak için bilgisayarlara güvenmektedir. Ancak bilgisayarlar bu bilgilerle ne yapılacağına karar veremez. Mesela, bir bilgisayar
iklim değişikliğini modelleyebilir, ancak onu
yönlendirecek politikalar tasarlayıp, yürürlüğe
koymayı beceremez. Çünkü bu insan becerisi
gerektirir. Aynı şekilde, rüzgârdan esinti tehlikesi durumunda, bilgisayarlar bir mühendis
ekibinin ne zaman olacağını tahmin etmelerine yardımcı olabilir, ancak proje için ihtiyaç
duydukları farklı yetenekleri telafi edemezler, yönlerini belirleyebilirler, ama bulguların
daha geniş sonuçlarını yorumlayamazlar. Değişimin nasıl uygulanacağına karar veremezler. Aslında, bir bilgisayar ilk önce proje için
bir fikre de sahip olamaz. Bu tür bir yaratıcı
fikirleri sadece insanlar sergileyebilirler.
Sonuç olarak; Eleştirel Düşünme ve sistemli düşünme becerileri gelecekte robotlar
tarafından meydan okunan çalışanlar için çok
önemli üstünlükler olduğundan, onları bugünün özel yapılandırılmış eğitim süreçleriyle
nesillere aşılamamız gerekir.11 Söz konusu nedenlerle, akıllı, gelişmiş makinelerle rekabet
edebilmek için, yükseköğretimin ilerletilmesi
hakkında akıllıca düşünmemiz gerekir.
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Günümüzde Teknoloji
ve Eğitim
Hüseyin ÇELİK*

GİRİŞ
Günümüzde teknolojik gelişmeler insan
hayatının içerisine fazlasıyla girmiştir. Teknolojinin her soruna çare olabileceği düşüncesi
binlerce yıldır hakim olan bir düşüncedir. Bu
düşünce makine ile insan çelişkisini ortaya
çıkmasına da yol açmıştır. Teknoloji geometrik bir şekilde geliştikçe insan buna yetişemez
olmuştur. Bu gelişim karşısında insanın ya makinelere sarılması ya da onları dışlayarak kendini toplumda izole etmesi gibi iki seçenek
ortaya çıkmaktadır. Makineler insanın hayatını
kolaylaştırmış mıdır? Yoksa daha da insan ruhunu karmaşık şeylerle uğraştırmış mı olmaktadır? Yoksa modernleşmenin temel unsuru
olan teknoloji insanın hizaya sokulmasını, ya
da uyması gereken kurallar olduğunu devamlı
dikte ettirmesini mi sağlamıştır? Yaşamın her
aşamasında teknolojiyle karşılaşan insan artık
onsuz yapamamakta ve teknoloji insan yaşamını biçimlendirmeye başlamaktadır. Teknoloji insanların ahlak, gelenek, görenek, toplum
yapısı, kültür, edebiyat ve hepsinden önemlisi
eğitimi de etkilemeye başlamıştır. Eğitim artık
kara tahta ve tebeşirle yapılmamaktadır. Artık
teknoloji sayesinde beyaz tahta, internet, cep
telefonları, bilgisayarlar gibi teknolojik araçlar
eğitim hayatına girmiştir. Bu makalede teknolojinin eğitim nasıl etkilediği sorgulanmaktadır. Niteliksel bir analiz yapılarak teknolojinin
en başından itibaren özellikle geçen yüzyılın
başından itibaren, Max Weber’den başlayarak, teknolojinin insan hayatını nasıl biçimlendirdiği ve değiştirdiği anlaşılmaya çalışılmak*

tadır. İnsanın ruh dünyası ile makine arasındaki çelişkinin meydana gelmesi insanın bu
teknolojik yarışa yetişememesinden dolayıdır.
Teknoloji çok hızlı ilerlemekte, insan bu yarışa
katıldığında kaybolmaya ve ortadan kalkmaya
başlamaktadır. Eğitim alanında teknolojinin
var olması ile insanın teknoloji yarışına ekleneceğini düşünmeye başlaması beraberinde
bir takım sorunları meydana getirebilecektir.
Bu nedenle teknoloji ve eğitim birlikteliğini
incelemek gerekmektedir. Fakat öncelikle insan ve makine etkileşimine bakmakta yarar
vardır. Bu sürecin günümüzdeki oluşumlara
ışık tutacağı değerlendirilmektedir.
MODERNİZM VE TEKNOLOJİ

Öncelikle 15 ve 16. yüzyıl Reform ve Rönesans hareketleri ile insanoğlu yavaş yavaş
modernizm sürecine girmeye başlamıştır. İnsanların karmaşık makineler ile tanışmasının
sanayi devrimi ile birlikte olduğu görülmektedir. Marshall Berman’a göre modernizm üç
evreye ayrılmaktadır. 16. yüzyılda başlarından
18. yüzyılın başlarına kadar uzanan süreç insanoğlunun modern hayatı ilk kez algılamaya
başladığı ilk dönemdir. İkinci evre, 1790’ların
devrimci dalgasıyla başlar, Fransız Devrimi ile
yaratılmaya başlayan modern kamu anlayışı
doğar. Üçüncü evre 20. yüzyıl modernleşmesinin her yere yayıldığı son evredir. Bu evrede
gelişmekte olan modernist dünya kültürü, sanat ve düşünce alanında çeşitli başarılar sağlamıştır (Berman, 1994:13).
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20. yüzyılda kitle iletişim araçları sayesinde insanların iletişimini kolaylaştıran ve haberlerin, düşüncelerin, olayların yayılmasını
başlatan süreç, aynı zamanda devletlerin ve
çok uluslu şirketlerin yukarıdan aşağı doğru
modernleşmeye karşı bu emredici, egemen,
toptancı bakış açısına aşağıdan yukarıya doğru direnen toplumsal kitle hareketlerinin yaşandığı dönemdir (Berman, 1994:16). Burada
tüketim toplumunu yaratmaya çabalayan çok
uluslu şirketlerin ürün ve hizmetlerini tektipleştirmek suretiyle daha fazla insana ulaşma
ve daha fazla kar etme düşünceleri insanlarda
rahatsızlığa neden olmuştur. Modernleşmenin
bu olumsuz yanı egemen devlet ve çok uluslu şirketlerde kâr hanesine yansırken, geniş
toplum ve toplulukları daha fazla sömürme
ve maddi anlamda bu devletlere ve çok uluslu
şirketlere hizmet etme durumu hasıl olmuştur.
Marx, kapitalistlerin makineleri elde ettikçe bir büyünün yakalandığını ve insanların
emeklerini daha çok sömürmeye başladığını
söylemiştir. Marx, “Tüm icatlarımız ve ilerlememiz, sonuçta sanki maddi güçlere dinsel bir
güç bağlayıp insan hayatına maddi bir güce
çevirdiğini söylemiştir” (Berman, 1994:18).
Artık insan hayatı bir makinenin parçasıdır.
Bu insan makine ilişkisi kapitalizme hizmet
etmektedir. Bu dönüşüm Marx tarafından modernist hareketi doğurmuş olan ortamı şekilde anlatmıştır: “Peşlerinde kadim ve hürmete
şayan bir ön yargılar ve kanaatler silsilesini
sürükleyen tüm durgun, donuk ilişkiler silinip
süpürülüyor; yeni ortaya çıkan her şey daha
kemikleşmeden miadını dolduruyor. Katı olan
her şey buharlaşıp gidiyor, kutsal olan her şey
dünyevileşiyor ve en sonunda insanlar hayatlarının gerçek koşullarıyla ve diğer insanlarla
ilişkileriyle birleşmeye zorlanıyor (Berman,
1994:19).
Kapitalizm modernleşmeyi insanlara çok
hızlı bir şekilde dayatmıştır. Böylece insanlar
aritmetik olarak değişime ayak uydurmaya çalışırken, teknoloji ve makineleşme geometrik
olarak gelişmekte ve bu durum insanlara dayatıldığında insanlar zor durumda kalmakta,
hatta insanların ve toplumların parçalanmasına neden olmaktadır. İnsanların yaşadığı tüm
çelişkiler, savaşlar, ekonomik sömürü, emek
sömürüsü, katliamlar ve halk hareketlerinin te-
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mel nedeni bu durumdan kaynaklanmaktadır.
İnsanların birey olmaya kalkıştığı andan itibaren bir mücadelenin içerisine girdiği anlaşılmaktadır. İnsanlar karmaşa içerisindeki duygu
ve düşüncelerle bir şeylerle baş edebilmek
için kaynak aramak zorunda kalmışlardır. Bu
baş etme uğraşısı modern hayatın karmaşasına karşı hareket olmaktadır.
Makinelere sarılma ve geleceği dizayn
etme konusunda onu tek çare olarak görme
durumu iki büyük dünya savaşına neden olmuştur. Dünyadaki hastalıklar için tek tedavi
olarak görülen savaş, sınırları rehabilite ettiği kadar makinaların tekrar tekrar üretilmesi
yoluyla üretimi canlandırmış ve arz fazlası
oluşmasına neden olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Amerikalıların dediği
gibi “mutlu günler” (Happy Days) döneminde
yaklaşık 20 yıl kadar nefes almayı başarmışlardır. Bu nefes alma döneminde modernizm
çok fazla övülmüş ve insanlara iyi bir şey olduğu öğretilmiştir. Genellikle devlet ve vakıf
sübvansiyonlarıyla iş gören Amerikan sosyal
bilimcileri bütün dünyaya ABD yapımı modernizmi ihraç etmeye çabalamışlardır. Örneğin
bunlardan bir tanesi olan ABD’li iletişim bilimci Marshall McLuhan teknolojik determinizme
sarılmış ve modernizmin önemli bir silahı olan
makineleşmeyi kutsamıştır. McLuhan 1964
yılında yayınladığı “Medyayı Anlamak” kitabında şunu söylemiştir: “Bilgisayar, kısaca,
teknoloji yardımıyla şölensi bir evrensel anlayış ve birlik koşulu vaat etmektedir. Bu sonraki
mantıki adım ise genel kozmik bilinç ile dilleri
bir kenara bırakmak, olacak gibi görünüyor.
Biyologların sözünü ettiği ’ağırlıksızlık’ durumu fiziksel bir ölümsüzlük vaat etmektedir;
ki buna paralel olarak kollektif uyum ve barışı
sağlayan bir sessizlik durumu da söz konusu
olabilir” (Berman, 1994:80). Teknolojinin her
şeyi çözeceği süslü cümlelerle izah edilmeye
çalışılmaktadır. Böylece kolektif uyum ve barışı sağlayan bir durum yaratılacaktır. Verilerin,
hatıraların hiçbir zaman ölmeyeceği (fakat
insanın öleceği) bir dönem yaratmayı hedefleyen bu ağırlıksızlık durumu makinelerin
ölümsüz, ancak insanların ölümlü olduğu ve
bunun da kutsandığı bir dönemin ortaya çıkacağı işaret edilmektedir. McLuhan süslü cümleler kullanarak kendisini kitaplarında adeta
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bir peygamber ilan etmektedir. Yazılarında
çoğu zaman sayfalarca alıntı kullanmamaktadır. Üst perdeden konuşan ilahi bir kimse gibi
davranan McLuhan devamlı vaaz etmekte ve
teknoloji sayesinde modernleşmeyi sağladığını iddia etmek suretiyle kapitalizm sürecini
devamlı surette yüceltmektedir.
Aynı bakış açısıyla sosyal psikolog Alex
Inkheles moderm fabrikayı bir güzelleme yaparak övmektedir: “Modern işletmecilik ve
personel politikalarına göre yönlendirilen bir
fabrika; akılcı davranış, duygusal denge, açık
iletişim ile çalışanların kanaatlerini, duygularına ve kişiliklerine saygı bakımından işçiler
için bir örnek teşkil edecektir. Bu modern hayatın ilke ve pratiklerinin güçlü bir örneği olabilir.”(Inkheles , 1966:149). Bu süreç modern
işletme mekanizması sayesinde başarılı olarak
devam edecektir.
İşletme modeli ve düşüncesi ABD merkezlidir. Bu işletmecilik modelinde her türlü hareket, tavır ve davranış reçetelerle hazırlanmaktadır. Bir tek insan bu reçetelerde unutulmaktadır. Sesli sözcük ve sözlerle tanımlamalarla
bir iş idaresi haritası çizilir. İnsanın duygu ve
davranışları her zaman öngörülemediğinden
reçeteler çoğu zaman işletmeye çare olmaz.
Bu nedenle yeni reçeteler hazırlanır, tekrar
tekrar yenilenir. Bu süreç bu şekilde devam
eder. Modernleşme makine anlamında, düşünce anlamında hazırdır, ancak uygulamaya
geçince insanın modernleşmesi projesi çok
yavaş işlemektedir. İleri teknolojiye sahip ülkeler bu kurallar manzumesini devam ettirerek ayakta kalırlar. Yaşamlarını devam ettirebildikleri makinenin gücünün insanın gücünü
aşması gerekmektedir. Hatta bu ülkeler tarafından üretilen makinelerin başlı başına güç
merkezi haline gelmesi sağlanmaktadır (Çelik, 2018:25).
Max Weber’in 1904 yılında yazdığı “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” kitabında
modern ekonomik düzenin muazzam kosmosu tümüyle “bir demir kafes” olarak görülmüştür. Berman’nın bu kapitalist, yasalcı ve bürokratik olan bu kaskatı düzen olarak tanımladığı
bu ortam, bu mekanizma içerisinde doğan
tüm bireylerin yaşamlarını karşı konulmaz
bir güçle belirlendiğini söylemektedir (Ber-

man, 1994:28). İnsanların karşı çıkışları da bu
sunulan, koşullanmış ve hazırlanan bir zihin
çerçevesinde olmaktadır. Bu mekanizma da
makineler yoluyla işletilmektedir. Böylece insan ruhu ile makine bütünleşmiş ve insanların
kendini ifade etme tarzları makinelerin dolayımıyla inşa edilmeye başlamıştır. Bu şekilde
bireyi topluma bağlayan mekanizma değişime ve sosyal kontrola, ürettiği yeni ihtiyaçlara
dayandırılmaya başlamıştır (Marcuse 2007:
11). Bu aşamada Foucault’nun büyük kapatma (Big Closure) dediği mekanizmaya işaret
edilmektedir. Böylece içeride olanlar kurallara
devamlı uymak zorundadırlar. Uymadıklarında kafesin dışına yani hapishanelere ve tımarhanelere gönderilecektir (Foucault, 2001).
Makineleşme ile birlikte kapitalizm süreci,
aynı zamanda modernizm dönemi başlamıştır. Modernizm çalışanların bedensel faaliyetlerini basit, tekdüze ve büyük ölçüde önceden
belirlenmiş, itaatkâr bir şekilde takip edilmesi
ve düşünmeden yapılması gereken hareketlere indirgeyen, bireysel insiyatifi ve kendiliğindenliği yasak bölge ilan etmiş Fordist fabrika
modelidir. Bunun ardından Max Weber’in
alan olarak tanımladığı insanların hareketlerini sistem içerisinde kaldıkları kanun ve nizamnameler tarafından yönlendirebildiği bürokrasi gelmektedir. Bir panoptikon yani devamlı
gözetlenebilen hapishane şeklinde oluşan bu
yapı, büyük biraderin emri altında itaatkârlığın devamı kontrol edildiği olmayanların sistem dışına katılabildiği şeklinde düzenlenmiştir (Bauman, 2017:55). Fakat modernleşme ile
birlikte teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi
aynı zamanda modernist çağın sona ermesini
sağlamıştır.
Marcuse “Tek Boyutlu İnsan” kitabında
Marx’ın ve Freud’un söylediği sınıfsal mücadele ve toplumsal mücadele ile psikolojik
çatışma ve çelişkilerin hiçbir şekilde toptan
yönetim olgusunu ortadan kaldırmadığını ve
kitlelerin egoları, idlerinin olmadığı, ruhları iç
gerilim ve dinamizmden yoksun olduğu, düşünceleri, ihtiyaçları, hatta düşlerinin kendilerine ait olmadığı ve bu ihtiyaçlarının toplumsal sistemin karşılayabileceği, toptan şekilde
yönetilip programlandığını söylemektedir
(Marcuse, 2007).

57

İnsanların bu yeni ortamda kendilerine
sunulan ürünleri özgürce seçtikleri iddia edilmektedir. Oysa sunulan bu ürünler endüstrinin kontrol ve denetim mekanizması sonucu
oluşturulmaktadır. İnsanlar karşı çıkışlarını da
daha önce koşullanmış ve hazırlanmış olan bir
zihin çerçevesinde yapmaktadırlar. İnsanların
arasına insanlar gibi olan veya onun gibi olması beklenen makineler yani teknoloji girmiştir.
İnsanlar kendilerini metalarında tanımakta;
ruhlarını otomobillerinde, müzik setlerinde,
asma katlı evlerinde, mutfak ekipmanlarında
bulmaktadırlar. Bireyi topluma bağlayan mekanizma değişmiş ve sosyal kontrol, ürettiği
yeni ihtiyaçlara dayandırılmaya başlanmıştır
(Marcuse, 2007:11; Aktaran: Çelik, 2018:26).
Günümüzde özgürlük artışı, özgürlüğün niteliğinde bir değişime yol açmıştır. Ata binmek
yerine otomobil kullanmaya başlayan insan
daha çok özgürleştiğini zannetmektedir. Oysa
otomobil kullanan bir kişi değil de, uymak zorunda olduğumuz yasalar ve kurallardır (Horkheimer, 1998:123; Aktaran: Çelik, 2018:26).
Goethe’nin Faust adlı eserinde
Mephisto şöyle demektedir:
“Eğer altı beygirin parasını, Verebilecek durumdaysam, Onların gücü
benim olmaz mı? Sanki, yirmi dört bacağın varmış gibi, koşar dururum ve
hiçbir şey eksilmez, onurlu bir adam
olmamdan (Faust, 73).”
Buradaki görüş, kapitalizmin tek dayanağı
olan paranın hayati bir araç olarak görülmesinin sonucudur. Para, insanın bir uzantısı olarak, insanlar ve koşullar üzerindeki gücü olarak, insan eyleminin çağının büyülü bir biçimde genişlemesinin aracı olarak görülmesidir.
Böylece kapitalizme işaret edilmektedir (Berman, 1994:60). Beden ve ruhun her ikisinin
de azami bir gelir kaynağı olarak kullanılması,
para için her şeyin mubah olması düşüncesi,
kapitalizmi önceleyen bu düşünce tarzı son
yıllarda tedavüle sokulan liberal politikalarla
icra edilmektedir (Berman, 1994:60-61). Bu
parayı sağlayan modernizmi bunu da oluşturan bilim ve teknoloji olmaktadır. Teknoloji
yoluyla toplumun en uç noktalarına kadar sızmak mümkün hale gelmiş ve bu mekanizma
sahte ihtiyaçlar yaratma, yeni pazarlar açma
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ve toplumun daha fazlasını bu aygıtlar yardımıyla sömürgeleştirme suretiyle oluşturulmuştur (Brown, 1989: 110).
Teknolojik belirlenimcilik ise her türlü değişimleri, eylem yönelimlerin merkezine nihai
etkileyici etken olarak üretim ve tüketim ilişkilerini şekillendiren teknolojinin konulmasıdır
(Baştan, 2017: 87). Böylece teknolojinin hem
özerk, hem de toplum üzerinde belirleyici olduğu iddia edilir (Mutlu, 1994:215). İletişim
teknolojileri, konusundaki belirlenimcilik ise
bu araçları kullanım becerilerine sahip kimselerin veya oluşumların toplumsal varlıkları değiştirebileceği varsayımına dayanır (Baştan,
2017: 87). Marshall McLuhan ise iletişim teknolojilerini insan bedeninin ve duygularının
dünyadaki uzantısı olarak nitelendirilmektedir
(McLuhan, 2017). Teknoloji, toplumsal değişmede siyasal ve bağımsız bir değişken olarak
görülmektedir. Bu varsayım teknolojinin kullanımını yöneten toplumsal süreçleri ve seçimleri göz ardı etmekle eleştirilir. Bu eksikliğinin
yanı sıra, teknolojik belirlenimcilik farklı tür
teknolojilerle birlikte var olan olası toplumsal
düzenlemeler çeşitliliğini de göz önünde bulundurmamaktadır (Mutlu, 1994:215).
Teknolojik belirleyicilik şu anda her alanı
sarmış durumdadır. Her soruna çözüm bulacakmış gibi görünen teknoloji her şeye tam
olarak çözüm sağlayamaz durumundadır.
Dahası yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Çelik, 2018:63). Teknoloji
ne kadar gelişirse toplumsal denetim o denli
artmaktadır. Toplumsal denetim, bir ideoloji
temelinde geliştirilmiş ve teknolojik araçlarla
donatılmıştır. Teknoloji bu denetimi kolaylaştırmakta ve etkili olmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra teknoloji insanın daha çok uyumlu bireyler haline gelmesine ve karşı çıkışlarını
etkisizleştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
Günümüzde insanlar Facebook, Twitter gibi
“sosyal medya” araçları ile konformist bir karşı çıkma eyleminde bulunmaktadır. Bu eylem
biçimi sadece Facebook ve Twitter’ın kuralları çerçevesinde olmaktadır. Zaten elektronik
karşı çıkışın kendisi soğuk bir eylemdir. Sıcak
karşı çıkışlarla ilgisi yoktur. Bu nedenle toplumsal denetimin baş araçlarından olan teknolojinin çizdiği çerçevenin dışına çıkılmadan
bir tür “havasını, gazını almak” eylemi yapıl-
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maktadır. Böylece bir parça da olsa rahatlama
sağlanmaktadır (Çelik, 2018:26).
TEKNOLOJİ VE EĞİTİM

Teknolojinin bu kadar yaşamımıza girdiği
bir dönemde eğitimin bundan etkilenmesi kaçınılmazdır. Aslında teknoloji arttıkça eğitimin
kolaylaşması ve insanların daha fazla bilgi ve
beceriyi hızlı bir şekilde edinmesi gerekmektedir. Ama bu durum bu şekilde sonuçlanmamakta ve teknoloji geometrik şekilde artıkça
bu devasa bilgiyi insanlar bunun bir kısmını
kullanmakta, büyük kısmını ise kullanıp atmaktadırlar.
Kitle iletişim araçlarının dünyayı kültürel açıdan da bütünleştirdiği görülmektedir.
Bu dönüşümün sonucu olarak dünyanın tek
bir kültüre mahkum edildiği suçlaması yapılmaktadır. Bu suçlamayı yapanlar İngiliz
dilinin dünyanın iletişim dili haline geldiğini
söylemektedirler. Bununla birlikte üretim ve
tüketim pratiklerinde standartlaşması ve birbirine yaklaşan dünyayı tek bir kültüre doğru yönlendirildiği ifade edilmektedir (Özkan,
2006:7). Bunun temel nedeni, teknolojik alt
yapı olanaklarının ileri kapitalist ülkelerde olmasıdır. Bu nedenle hem donanım, hem de
yazılım, ürün bakımından tek yönlü bir akıştan
söz edilebilir. Çok uluslu şirketler bu akışta
egemen rol oynamaktadırlar. Böylece bu şirketlerin tüm dünyada iletişim teknolojilerinin
hem cihaz altyapısı ile yardımcı unsurları, hem
de bu cihazlarda kullanılan yazılım ürünlerinin üretilmesi, pazarlanması ve tüketilmesi
sürecinde etkin rol oynadıkları görülmektedir
(Baytar, 2010: 52-53). Bu dengesiz akış ve örgütlenme tek yönlü kültür akışını sağlamaktadır. Kapitalizme has bir yapı haline gelen
küresel kültür, kapitalizmin mantığıyla inşa
edilen bir ekonomik yapı olma özelliğini taşımaktadır. Kurulmuş olan etik, politika, iktidar,
güç ve çıkar ilişkilerinden öteye gitmemekte
ve insanlık toplum ve doğa kaygısının olmadığı görülmektedir (Koray, 2005: 27).
Bu küreselleşmiş kapitalist yapıda üretilen bilgi de meta olma özelliğini içerisinde
barındırmaktadır. Günümüzde geç modernite, modernite sonrası veya postmodernizm
olarak ifade edilen çağımızda teknoloji, gün-

delik yaşamımızı etkileyip belirlemekte, yaşadığımız gündelik hayattaki kültür biçimini
meydana getirmektedir. Günümüzde oluşan
bu modernite yapısı şu özelliklere sahiptir:
Birincisi endüstrileşmiştir. Bu yapı üretim şeklinde makineleşme ve maddi gücün geniş şekilde kullanımına dayalı sosyal ilişkileri temel
almaktadır. İkincisi kapitalisttir. Rekabet eden
ürün pazarlarını emek gücünün metalaştırmayı içeren bir emtia üretim sisteminde yaşanmaktadır. Üçüncüsü toplumsal gözetim için
önemli kuruluşların ortaya çıkmasıdır. Bu özel
toplulukları denetleyici kontrol için hem gereksinimleri hem de sosyal faaliyetleri kontrol
etmeye izin vermektedir. Dördüncüsü, savaşın
sanayileşmesi bağlamında yaşadığımız devir
olarak modernite, topyekun savaşa izin veren
nükleer ve muazzam yıkıma izin veren bir dönem olmasıdır (Giddens, 1991).
Modernitenin sonucu tek yönlü iletişim
akışı meydana gelmiştir. Bu batıdan kaynaklı
olan ve geri kalan dünyaya özellikle sömürge sonrası oluşan devletlere doğru tek yönlü
olarak oluşmuştur. Bu akış sancılı ve problemli
meydana gelmiştir. Bu durum günümüzde
de devam etmektedir (Hooguelt 2001: 162).
Böylece Batı kaynaklı bir eğitim modeli getirilmekte ve insanlar bu eğitim modeline göre
eğitilmektedir.
Eğitimin amacı, bireyin bazı alanlarda kültür edilmesini sağlamak ve uzman yetiştirmek
olduğu kadar, kişinin kendi fikirlerini üretmesi
ve bunu hayata geçirebilmesidir. Bu şekilde
düşünüldüğünde doğru bilgi ve becerilerin
elde edilmesinde bilgisayar teknolojisinin
yanı sıra iyi bir rehber ve modele ihtiyaç bulunmaktadır. Etkili üretim süreçlerinin üretilmesinde bu iki unsurun dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle geleneklerin dışına
çıkacak bir yapıdan uzaklaşmak yerine bunu
ileriye taşıyabilecek bir modelin kurulması
son derece önemlidir. Böylece teknolojiyi anlayabilen ve çözen, araştıran, algılayabilen,
yerel ile küresel olanın faydalarını zararlarını
anlayabilen, ne istediğini bilen bireylerin yetiştirmesi mümkün hale gelecektir. Bireyleri
teknoloji ile donatmak yeterli değildir. Teknolojinin nasıl oluşturulduğunun bunun azami faydalarının nasıl elde edilebileceğinin ve
teknolojinin bunun ötesinde nasıl kullanıla-
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cağının öğretilmesi zorunludur. Bu nedenle
küresel ölçekte bir birey yetiştirmek için buna
uygun eğitim modelleri ve programların hazırlanması ve bunların etkin şekilde uygulanması gerekmektedir. Aynı şekilde sürecin sonunda elde edilen zorluklar ve problemlerin
nasıl düzeleceği ve çözüldüğü not edilmelidir.
Çözüm ve öneriler diğer eğitim ve kurum ve
kuruluşlarıyla paylaşılmalıdır
Kültürün aktarma kayışı olan okullar bu gelişmenin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Küreselleşme sürecinde bir kültür göstergesi
halindeki okullar, insanlaşma idealini, erdem
ve değerlerini aktarma, dünya toplumlarını
tanıma ve anlamının bir aracı olmak yerine,
piyasanın üretim gücü ve tüketicisi olan insanın yetiştirilmesi ve görevlendirilmesi yoluna
kaymıştır (İkram, 2009: 16). Neoliberal küreselleşme anlayışı aynı zamanda eğitim konusunda eşitsizlikleri de artırmaktadır (İkram,
2009: 27). Böylece ileriye doğru insanı yetiştirme ve kültür edinme sürecinde sorunlarla
karşılaşılmakta ve bu durumun Türkiye gibi
ülkelerin her zaman yarışın gerisinde kalmalarına neden olmaktadır. Oysa küreselleşme ile
okul duvarların ötesinde geçirmekte, coğrafi
ve kültürel sınırlar öğrenmede ve öğretmekle
engelleyici olmaktan çıkarılabilmektedir. Çeşitli öğretim programlarının yeniden gözden
geçirme fırsatı elde edilebilmektedir. İnsanların birden fazla dili öğrenme imkânı ortaya
çıkmaktadır (Balay 2004: 79). Bu nedenle bu
imkanları doğru ve ileriye dönük bir biçimde
kullanmak ve eğitim programlarını bunlara
yönelik şekilde hazırlamak gerekmektedir.
Ayrıca eğitim sistemi bu küresel değerler ve
oluşumlar paralelinde yapılandırmalıdır. Böylece küreselleşmeden olumlu şekilde istifade
etmek için rekabet edilebilir değerler ve beceriler üretilmesi ve bu doğrultuda bireylerin
küresel dünyanın gerektirdiği bilgi, beceri,
değer, tutum ve davranışlara sahip bireyler
olarak yetiştirilmesi mümkün hale gelecektir
(Çalık ve Sezgin, 2005: 65).
Öğrenci sadece çevreden gelen uyarılara
karşı pekiştirilen tepkiyi gösteren bir kişi değildir. Aynı zamanda gelen bilgiyi kendisinde
var olan bilişsel yapılara göre yeniden organize eden, anlamlandıran yeni bilişsel yapılar
geliştiren kişidir (Senemoğlu, 2001: 383). Be-
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beklikten itibaren oluşturulan bu bilişsel yapı
teknolojiyle biçimlendirildiğinde öğrenmenin
bu bilişsel yapının organizasyonunu farklı olacaktır. Öğrenme sadece bir teknolojik araçla
değil aile, çevre, arkadaşlarla doğal bir süreç
izlenerek yapılabilmektedir. Bu unsurlardan
bir tanesi bir diğeri üzerine üstünlük sağladığında bu organizasyon yapısının elverdiği
şekilde oluşacaktır. Bilgisayar ve teknoloji her
ne kadar öğrenmeyi kolaylaştıran temel araç
değil, ancak yardımcı bir araç olarak görülmelidir. Teknolojik araçlardan kullanarak, her
duyguya hitap eden bir biçim oluşturulursa
öğrenme daha kolaylaşmaktadır. Çünkü öğrenme sırasında, öğrenci ne kadar duyu organı kullanırsa bilgiyi çok yönlü olarak kodlayabilir ve bilgiyi getirme düzeyi de o denli
yükselebilir (Senemoğlu, 2001: 388).
SONUÇ

Günümüzde postmodernizmin dayattığı
kurallı bir sistem yerine yap ve boz mantığıyla
oluşturulan yeni bir sistem geçerlidir. Örneğin bu döneme Jameson bu dönemi “Geç
Modernizmin Kültürel Mantığı” olarak tanımlamaktadır (Jameson, 1994). Bu dönemde
en etkili güç teknolojik değişimdir. Teknoloji
siyasal ekonomi bakış açısıyla mutlu bir azınlığa hitap etmekte ve bu kesimler teknolojiden
azami ölçüde güçlerinin devam etmeleri için
faydalanmaktadırlar. Teknoloji ile tektipleştirme oluşturulmuş ve standartlaşmanın sağladığı olanaklarla bu durumdan azami ölçüde istifade edilmiştir. Teknolojik belirlenimcilik her
alana hâkim olmaya başlamıştır. Her şeye çare
olarak görülen teknolojik belirlenimcilik insan
yaşamını etkilemektedir. Teknoloji, denetime
izin vermekle insan hayatını kontrol eden ve
bir raya sokan yapısı nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu sistem tek yönlü bilginin akışını
sağlamakta ve bilgi dengesiz olarak dağıtılmaktadır. Çünkü bilgi egemenlere hizmet etmekte ve parayla alınıp satılan bir ürün haline
dönüştürülmüştür. Teknoloji siyasal ekonomi
doğrultusunda siyasal hegemonyayı sağlamak için bir araç olarak kullanılmaya başlamıştır. Eğitimde bu süreçten fazlasıyla etkilenmekte, bilgi tek doğrultuda oluşturduğu için
bilgiye serbest ulaşılmasına imkân sağlanmamaktadır. Teknoloji arttıkça bilgiye daha fazla
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ulaşma kolay görünse de bunları kullanabilme
ve hayata geçirebilmek imkânı azalmaktadır.
İnternet doğru ve yanlış bilgilerin birlikte yer
aldığı dev bir bilgi yığını haline gelmiştir. Eğitimde kullanılacak olan doğru bilginin hangisi
olacağını ancak öğretmenlerin rehberliğinde
mümkündür. Teknolojik belirleyiciliğe izin
vermeyecek şekilde hazırlanan eğitim programları ve eğitim programlarını uygulayacak
olan öğretmenlerin olması, öğrencilerin de bu
sürece dahil edilerek yapılan uygulamalar her
zaman yararlı olacaktır. Zira teknolojinin her
şeye kadir olacağı düşüncesi ve onun emrine
girilmesi aldatıcı bir durumdur. Özellikle eğitimde teknoloji temel bir eğitim gereci değil
ancak ve ancak yardımcı bir araç olması gerekmektedir.
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Çocuk ve Dijitallik

-Çocuk Edebiyatında Dijitalleşme Teması Üzerine -

Ahmet Melih KARAUĞUZ*

D

ijitalleşme. Hepimizin ana gündemi.
Bu yazı dahil olmak üzere, her birimizin cümleye başlarken kullandığı kelime.
Şöyle oluyor, böyle oluyor, yarın şuna benzeyecek, yapay zekalar, otonom teknolojiler,
dünyanın ele geçirilişi ve daha nicesi. Büyük
birader bizi izliyor mu, özel şirketler artık devletlerin yerine mi geçiyor, büyük verinin kullanımıyla birlikte artık hiçbirimiz bireysel tercihlerimizi kendimiz vermiyoruz, algoritmalar
tarafından yönlendirilerek veriyoruz benzeri
birçok korku ve kuşku. Artık insan öldü, yaşasın yapay zeka çağı!
İlginçtir, dijitalleşme konuştuğumuzda aslında dijitalleşme dışında her şeyi konuşuyoruz. Korkularımız, düşmanlarımız, hayallerimiz
geçmişten getirdiğimiz kodlar ve inanışlar çerçevesinde gerçekleşiyor. Dijitalleşme üzerinden güçlenen devletler dünyayı ele geçirmek
istiyor, birileri şeytani planlarla dünya nüfusunu milyonlara indirmeyi planlıyor gibi şeyler
konuşuyoruz. Hepsi aslında eski zamanlardan
kalma korkular; öğrenilmiş ve çarpıtılmış algılar sonucu bugünümüzden yarına bakışı etkileyen görüşler. Ama dijitalleşme konuşurken,
aslında yüzlerce yıldır zaten ilerleyen ve son
birkaç on yılda doludizgin bir hızla yükselen
dijitalleşmeyi konuşmuyoruz. Sanki gökten bir
elma düşmüş de bir anda her şeyi alt üst etmiş
gibi davranıyoruz. Oysa dijitalleşme meselesi
fazlasıyla eski ve sürekli bir mesele.
Dijitalleşme meselesine giriş yapabilmemiz için gerilere, bundan yüzlerce yıl önceye,
*
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Yazar.

1673 İngiltere’sine gitmeliyiz. İngiltere’nin
o dönem sokaklarında gezen, hukuk eğitimi
almış ve diplomatik bir görev amacıyla orada
bulunan bir adam dikkatimizi çekiyor. Bu kişi
Leibniz’den başkası değil. Leibniz o sıralarda
dört işlemi kolayca yapabileceği bir makine
üzerinde çalışıyor. Bugün için çok basit bir
teknoloji haline gelen, ama o zamanlar için
büyük bir iş olan hesap makinesini yoğun
çalışmalar sonucunda başarıyla tamamlıyor.
Bilim akademisine bu icadını sununca herkes
hayranlık duyuyor. 17. yüzyıl ilerlemesinin en
nadide örneğiyle karşı karşıya olduğunu düşünüyor herkes. Aynı zamanda korkuyorlar
da. Ruhu olan bir makine var karşılarında. Aslında çok temel bir algoritmik mantıkla işleyen
bu makine o dönem insanının uykularını kaçırmaya yetiyor. Yüzlerce yıl sonra da bu teknolojinin attığı ilk adımdan gelecek teknolojiler
bugün bizim uykularımızı kaçırıyor.
Hesap makineleri, telgraflar, fotoğraf makineleri, kameralar, otomasyon sistemleri,
turing makinesi, devasa bilgisayarlar, kişisel
kullanıma uygun bilgisayarlar, laptoplar, tabletler, akıllı telefonlar… Yüzlerce yıl süren bir
ilerlemenin neticesi. Bu ilerleme bugün de
muhtemelen yarın da durmayacak. Ancak ülkemizde bu olağan ilerleyiş olağanüstüleştirilip üzerinden korku hikayeleri etrafında geliştiriliyor. Büyük şirketlerin, devletlerin bir işgal
planı için geliştirdiği bir teknolojiymiş gibi anlatılıyor, algılatılıyor. Bu dönüşümü ayağı yere
sağlam basan, olağan akışında ilerleyen bir
şey olarak göremeyince içinde yaşadığımız
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zamanı da anlayamıyoruz. Anlayamayınca da
anlatamıyoruz. Gazetelerin köşeleri, televizyon ekranlarının prime taymları, sosyal medyanın çok rtli gönderileri ve YouTube’un çok
izlenen videoları bize dijitalleşme hakkında
abartı sosuna bulanmış hikayelerden başka
bir şey vermiyor. Oysa bizim ihtiyacımız olan
bu dönüşümün temelden, doğru bir şekilde
anlatılması.
Bunu yapabilme çabasındaysa karşımıza
ilk çocuk edebiyatı ve çocuk edebiyatında
dijitalleşme temasını işleyen kitaplar çıkıyor.
Çünkü bu dönüşüm büyük oranda bugünün
çocuklarını etkiliyor. Bugün iş gücünde olanların büyük çoğunluğu bir on yıl sonra yavaş
yavaş emekli olmaya başlarken, iş sahasını
ve gücünü dijitalleşmenin içine doğan ya da
orada büyüyenlere bırakacaklar. Bugünün
çocukları ve gençleri yarın şimdi adını bile
bilmedikleri mesleklerde çalışacaklar. Burada
çocukların dönüşümü en temelden anlayıp
onunla kuracakları ya da o zamanlarda karşılaşacakları durumlar karşısında yabancılık
çekmemeleri gerekiyor. Zihinlerinde yavaş
yavaş yarının dünyasını ve kavramlarını oluşturmak, erken bir yaşta kavramı zihinlere atıp
zihinde gelişip kök salmasını ve üzerine derin bir tefekkür geliştirip yoğun bir tahayyül
kurmasını sağlamak gerekiyor. Aksi takdirde
yarın içinde bocalayacak ve kendisine anlatılan, kendisinin tahayyül etmediği bir yarında
meslek yapmak, hayatta kalmak ve rekabete
dayanması gerekecek. Ciddi bir yabancılık ve
stresi beraberinde getirecek bu durum. Onun
için çocuk edebiyatında dijitalleşme meselesi
burada çok önemli bir kavşak olarak karşımızda duruyor.
Bu yazıda çocuk edebiyatı var mıdır yok
mudur, çocuk edebiyatının sınırı nerede başlar nerede biter tartışmalarına girmeyeceğim.
O konu uzun ve meselenin çok farklı bir boyutu. Burada yayınevleri tarafından çocuk edebiyatı olarak nitelenen ve yazarlarının da yazdığı
metne çocuk edebiyatı metni dediği metinlere odaklanacağım. Bir yandan da seçtiğim kitapları çok satması ve dikkat çekmesi açısından diğer kitaplardan ayıracak ve bir yandan
da hem genç hem de duayen çocuk edebiyatçılarının meseleye bakışlarını görmek açısından bir büyüteç görevi göreceğine inandığım

yaş skalasından bir seçki yapacağım. Bu yazıda Miyase Sertbarut’un “Ünsüz Youtuber’ın
Günlüğü”, Sıddık Yurtsever’in “Cevahir Altıparmak Kanalıma Hoş Geldiniz”, Aytül Akal “
Eyvah! Bizimkiler Blogger Oldu!” kitaplarına
genel bir bakış atmaya çalışacağım..
Kitapları ayrı ayrı ve detaylı bir şekilde
incelemeye geçmeden önce dijitalleşme temasının genel bir değerlendirmesini yapmak
sağlıklı olacaktır. Çocuk edebiyatında dijitalleşme temasına dair yazan yazarların büyük
çoğunluğunun dijitalleşmeye uzak bir yaşta
olduklarını görüyoruz. Genel olarak konuyu
ele alışları da bunu bizlere sezdiriyor. Kitaplarda genelde üst perdeden çocuğa yaptığının yanlış olduğunu anlatan ya da meseleyi en
başından itibaren yanlış bir şekilde alan kitapların fazlalığı dikkat çekiyor yazında. Özellikle
bu bakış ve hatalı yaklaşım bazen o hale geliyor ki çocukların yaptığı yanlış hareket olumlanabiliyor, olumlu olansa olumsuzlanabiliyor.
Bir taraftan da hikayeler çocuğa bir nasihat
formuna bürünüp, odak noktası tamamen kaçırılabiliyor.
İlk ele alacağımız kitap Miyase Sertbarut’un “Ünsüz Youtuber’ın Günlüğü” kitabı.
Kitap 2018 yılında Altın Kitap etiketiyle raflara
çıktı. Miyase Sertbarut ismi çocuk edebiyatında önemli bir isim. Ayrıca kitap da konuyla ilgili yazılan ilk kitaplardan olması bakımından
fazlasıyla değerli. Kitap on üçün sonu, on dört
yaşının başlarında bir öğrenci olan Ezgi’nin
yaşıtlarının her birinin bir YouTube kanalı olduğundan bahseder. Özellikle hoşlandığı çocuk
Pars’ın, reklamların parodilerini yapıp onları
eleştirdiği YouTube kanalı Ezgi’nin ve kitabın
odak noktasını oluşturur. Ezgi de bir kanal kurmak ister ancak ailesi buna izin vermez. Bunun
yerine ona bir defter verirler ve günlük tutmasını isterler. Nasılsa vloglar da bir günlük değil
midir? Kitap boyunca Ezgi YouTube’a video
çeker gibi başından geçen olayları defterine
yazar. Belgeselci bir babanın ve ona asistanlık
yapan annenin çocuğudur Ezgi. Evde babanın
belgesel metinleri yazması yüzünden sürekli sessizlik istemesi sebebiyle çok dikkatli ve
aşırı sessiz olması gerekmektedir. Sağlıklı bir
iletişim ortamının olmadığı bir evde yaşayan
Ezgi’nin kitabın ilerleyen sayfalarında anne
babasının boşanmasıyla da işler iyice saçma
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sapan bir hal alır. Ezgi ailevi sorunlarını günlüğüne taşırken bir yandan da sınıfında olanları
yazar. Pars’ın çektiği videolardan bahseder.
Çok küçük olmasına rağmen Pars’ın cümleleri
çok büyüktür. Aktivist bir annenin oğludur ve
reklam sektörüne karşıdır Pars.. Tüm kitap boyunca Pars’ın dilinden aslında yazarı dinleriz.
Çocuklara, gençliğe, YouTube’un saçmalığına
dair Pars’ın yaşından büyük cümleler aktarır
yazar. Tüm olayları da Pars’a çözdürmesi aslında kitaptaki büyük yardımını da Pars’a sağlatır.
Bu sayede gençlerin karşısına gençlerden biri
olarak çıkarak onların içinde bulundukları durumu ve gerçekliği eleştirir. Ancak çocukların
gerçekliği budur. Bu gerçekliği nasıl aşabilirler? Kaldı ki Pars’ın ağzından konuşan yazar
da bir YouTube kanalından günümüz YouTube kültürüne karşı çıkar. Bu bakımdan çelişkili
ve çocuklara öğüt verici bir konumda durarak
meseleyi işliyor yazar. Ancak Miyase Sertbarut
yaşının getirdiği kuşak farkına rağmen zamanı
çok iyi gözlemliyor ve gençlerin dünyasında
yer eden kanalları, değerleri ve kavramları
çok iyi kullanıyor. Kitabın göze çarpan tek sorunu çocuklardan üstte bir yerde durarak meseleyi anlatması.
YouTube temelli bir diğer kitabımız Sıddık Yurtsever’in Mecaz Çocuk’tan 2019 yılının Kasım ayında çıkan “Cevahir Altınparmak
- Kanalıma Hoş Geldiniz” kitabı. Kitap Sıddık
Yurtsever’in yayınlanan ilk bireysel kitabı. Aynı
zamanda yazarın çocuk edebiyatı alanında da
ilk eseri olması bakımından önemli. Sıddık
Yurtsever genellikle öykü türünde eserler veren bir yazar ancak çocuk edebiyatına eğilmesi ve dijitalleşme temasına dair bir şeyler yazıyor bu romanında. Kitapta Cevahir isimli karakterin bir günlük macerasına şahit oluyoruz.
Cevahir’in annesi komşuları Naciye Teyze’ye
altın gününe gidecektir. Hikaye tam olarak
burada başlar. Cevahir’in yaşadığı mahallede
hala altın günleri yapılıyordur ve komşuluk
ilişkileri güçlüdür. Misafirlikte anneler bir odada çocuklar bir odadadır ve geleneksel oyunlar oynarlar. Naciye Hanım’ın iki çocuğu vardır
ve ikisi de üniversite okumaktadır, şehir dışındadırlar. Hikaye ilerler ve Naciye Hanım’ın
eşi çocukları alıp çayocağına götürür. Orada
çocuklara oralet ısmarlar, çocukları gezdirir.
Anlatılan hikaye aslında günümüz çocukla-
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rının birçoğunun, en azından büyük şehirlerde, şahit olması, yaşaması zor bir hikayedir.
Naciye Hanım’ların evine geri döndüklerinde
çocukları gezdiren Murat Bey’i bir sürpriz beklemektedir. Şehir dışındaki oğlu Sinan mahallede bir çekim yapmak için mahalleye gelmiş
ve kimseye haber vermemiştir. Sinan’ın haberci olduğunu öğrenmemizle birlikte Cevahir’in
de bu tür şeylere ilgisi olduğunu öğreniriz.
Gün biter ve herkes evlerine doğru giderken
Cevahir ve annesi sokakta yavru bir köpek görür. Köpeği doyururlar, temizlemek için eve
getirirler. Köpekle vakit geçirirken eve baba
gelir, ne oldu ne bitti demeye varmadan televizyonda haberlerde Cevahir kendini ve annesini görür. Annesiyle köpeğe yaptıkları yardım
haberleşmiştir. Haberi de dronela çekim yapan Sinan yapıp hemen televizyona göndermiştir. Bunu gören Cevahir ünlü olmuştur ve
karar verir, o da artık YouTuber olacaktır. Ünlü
olmuştur ve ününe ün katacaktır.
Kitabın finaline kadar kitapta YouTube ve
youtuberlık hakkında hiçbir göndermeye rastlamayız. Cevahir ünlü olduğunu düşündüğü
zaman bir anda karşımıza YouTube çıkar. Yazarın kitapta yaptığı üç temel hata var bana
göre. Birincisi geçmiş zamanı çok fazla anlatıp
överek aslında bir nostalji yapıyor kitap boyunca. İkincisi anne ve oğulun özel hayatlarını,
evlerinin balkonlarına varana kadar bir drone
eşliğinde kaydettirip bunun televizyondan
yayınlanmasına olumsuz bir durum nitelemesi yapmıyor, aksine bu durumu olumluyor
ve Cevahir’in mutluluğuna aile üyelerini de
katıyor. Özel hayatın gizliliğinin bir anlamda
mahremiyetin aşınmasının sıradan ve doğal
bir durum olduğu izlenimi veriyor. Üçüncü
hatalı durumsa Cevahir’in ünlü olduğunu düşünür düşünmez YouTube’a kanal açacağını
söylemesi. Burada günümüz çocuklarının ve
gençlerinin düştüğü en büyük yanılgı olumlanıyor ve normalleştiriliyor. YouTube’a içerik
üretmek izlediğimiz videolar ne kadar saçma
görünse bile, çekenlerin günde en az on beş
saatlerini ayırdıkları, ciddi anlamda stresli, yorucu ve ruhsal anlamda sağlığı bozucu bir eylem. Kolay yoldan ünlü olma ve para kazanma
yolu olarak görülen YouTube aslında insanların hayatlarından ciddi anlamda bir şeyler
çalıyor. Yazar burada bu duruma değinmeden
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direkt kitabı ünlülüğü devam ettirmek isteyen
ve bunu YouTube üzerinden yapmayı düşünen bir gençle aslında yaygın yanılgıyı devam
ettirerek çocukların zihnine olumsuz bir çentik
atıyor.
Üçüncü kitabımız Hep Kitap etiketiyle Eylül 2019’da çıkan “İmdat! Bizimkiler Blogger
Oldu” kitabı. Yazar Aytül Akal’ın dijital dönemleri ele aldığı dört öyküden oluşuyor kitap.
Bizim inceleyeceğimiz öykü kitaba da adını
veren öykü. Öyküye geçmeden önce 1952
doğumlu, çocuk edebiyatının önemli isimlerinden olan Akal’ın böyle bir işe girişmesinin
önemli olduğunu belirtmeden geçmeyelim.
Öyküde ebeveynleri sorunlu sosyal medya
kullanım alışkanlıklarının eleştirildiği, eğlenceli bir dil var. Kitapta çocuk anlatıcının annesi
telefonla konuşur ve telefonda anne, annesinin hastaneye kaldırıldığını öğrenir. Bu duruma ve annesinin ölecek olması durumuna
bile lakayt bir şekilde yaklaşır kadın. Kocasıyla
hastaneye giderken sosyal medyadan birçok
paylaşım yapar, hatta hastaneye vardıklarında
bile annesinin yatması gereken odanın boş
olduğunu görünce ilk yaptığı annesinin öldüğünü sosyal medyada paylaşmak olur. Daha
sonra annanenin taburcu olduğunu öğreniriz
ama karı koca bu durumda bile yaşlı kadının
durumunu değil de kendi paylaşımlarını düşünmeye devam ederler. Öyküde odağa alınan nokta fazlasıyla önemli. Yazar bu sefer
çocukları değil ebeveynleri hedef alıyor ve
aslında gerçekten hatalı sosyal medya kullanımı gösteren kitleyi eleştiriyor. Çocuğun gözünden anne babanın düştüğü komik duruma
yakından bakan yazar aslında bize başka bir
fotoğraf çekiyor. O da çocuklardan önce ebeveynlere bir sosyal ve dijital medya dersi verilmesi gerektiği gerçeği.
Üç kitap üzerinden hızlıca göstermeye
çalıştığım durum aslında çocuk edebiyatının
birçoğuna hakim. Meselelere bakış ya çocuk
dışında, çocuğu aşan bir perspektifte ilerliyor.
Özellikle yazarların kuşakla olan bağı azaldık-

ça meseleyi anlatırken çocukların gözünden
meseleyi çok göremiyor, karakter oluştururken çocuklarla çok fazla iç içe olamıyorlar. Aytül Akal’ın işlediği konu her ne kadar önemli
de olsa dokuz yaşındaki bir çocuğun dünyasının meselesi midir o konu tartışmalı. Yine Sıddık Yurtsever’in işlediği ve aslında tamamen
gerçekten kopuk, hatalı bir bakışla olumsuzu
olumlayan yaklaşımı da genç edebiyatçıların
düştüğü genel bir sorun olarak karşımızda duruyor. Miyase Sertbarut bu konuda en genel
ve derinlemesine eseri yazmış olmasına rağmen Pars karakteri üzerinden kendi fikirlerini
empoze etmesi ve bunu doğrudan, 14 yaşındaki bir karakterin gerçekliğini aşarak ve bozarak yapması ayrı ve ciddi bir problem olarak
karşımızda duruyor.
Türkiye’de dijitalleşme üzerine yazılan
metinlerin genel sorunu ithal kavramlar ve
sonuçlar üzerinden Türkiye’yi okumakken çocuk kitaplarında karşımıza çıkan dijitalleşme
temalarında da benzer sorunu görüyoruz. Bu
durum çocukların gerçekliğini ve artık sıradanlaşan normale karşı savaş ve yanlış olan
davranış pratiklerini olumlayan bir yaklaşım
olarak karşımıza çıkıyor. Oysa olması gereken
gerçeği doğru bir şekilde algılayıp bu gerçek
zeminde çocukların hal hareket ve inanışlarında ortaya çıkan hataları doğruları ile değiştirme çabası değil midir? Dijitalleşme meselesi
her geçen gün hayatımıza daha çok girecek.
Hayatımıza girdikçe elbette yediden yetmişe
hepimizin edebiyatına da. Yarın sağlıklı bir
nesil yetiştirmek ve dijital dünyada ayakta
kalabilen gençler görmek istiyorsak şimdinin
gerçeğini iyi anlamalı ve yarına dair doğru bir
bakış geliştirmemiz gerekiyor. Ağaç yaşken
eğiliyor, dijitalleşen dünyada hayat verecek
ağaçların da doğru toprakla ve suyla beslenmesi, hormonlu yanlış ilaçlardan korunması
gerekiyor. Zannediyorum bunun yolu da en
başta çocuk edebiyatında doğru bir dijitalleşme teması kurmaktan ve zamanın ruhunu ve
felsefesini iyi anlamaktan geçiyor.
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Engelli Çocukların Ailelerinde
Görülen Psikolojik Sorunlar
Vahdettin YAŞAR*

E

ngelli çocukların ailelerinde görülen
psikolojik sorunların geneli, çocuk ekseninde ve çocuğun rahatsızlığının boyutuna
göre değişmektedir.
Ağır derecede zekâ geriliği olan bir çocuk
ile öğrenme güçlüğü çeken normal zekâlı bir
çocuğun ailesi, elbette aynı sorunları yaşamayacaktır. Buna bağlı olarak da psikolojik
sorunlar artacak ya da azalabilecektir. Lakin
ailenin beklenti düzeyi, yaşam koşulları, toplumsal ve kültürel değerleri, inanç düzeyleri
gibi daha birçok faktörler de bu etkiyi olumlu
veya olumsuz olarak değiştirebilmektedir.
Allah’ın takdirine rıza gösterip bunun bir
imtihan olduğunu düşünerek engelli çocuğunu bağrına basan bir aile ile onu reddeden,
kabullenmeyen bir ailenin karşılaştıkları sorunlar arasında çok büyük farklılıklar görülmektedir.
Çocuğunun engelli kabul etmede zorluk
çeken ailelerdeki sinir bozuklukları, gerginlikler,
devamlı birilerini suçlamalar ve bazı psikosomatik rahatsızlıklar görülmektedir. Allah’ın takdirine rıza gösterip onu kabul eden ailelerde ise bu
tür rahatsızlıklar çok az görülmektedir.
Engelli çocuğa sahip olan aileler, engelli
çocuğundan dolayı sağlık sorunları da yaşamaktadır.
Engelli çocuğun annesi bütün ilgisini,
enerjisini ve yoğunluğunu ona verdiği için
ailenin diğer fertleri, bu durumdan olumsuz
etkilenmektedirler.
*
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Engelli çocuğa sahip aileler, tıptaki yeni
gelişmelere paralel olarak engelli çocuklarının yeterli eğitim ve sağlık programları uygulandığında iyileşeceğine inanmaktadırlar.
Fakat bu iyileşmenin geç veya yavaş olması
durumunda, aile ne yapacağını ve nasıl devam edeceğini bilememenin getirmiş olduğu
çaresizlik duygusuyla kendi içlerinde çelişkiler yaşamaya başlarlar. Çocuklarının iyi bir
eğitim alarak kendi kendilerine yeterli olmalarını arzu ettiklerinden çocuklarının geleceği,
sürekli zihinlerini meşgul eder.
Engelli Çocuk Sahibi Olmak ve Karı-Koca İlişkileri

Engelli bir çocuğa sahip olan anne baba
ilişkilerinde bozulmalar (boşanma, ayrı evde
oturma vb.) olabilmektedir. Baba, eşine ve
çocuğuna karşı mesafe koymakta, çocuğun
bakımını ve sorumluluğunu anneye yükleyebilmektedir. Şu bir gerçektir ki çocuklarını rehberlik ve araştırma merkezine getirenlerin çoğunluğunu anneler oluşturmaktadır. Babalar,
bu konuda çok duyarlı ve hassas olmalıdırlar.
Bize danışmanlık hizmeti veren ortopedik
engelli 23 yaşındaki Ahmet, kendi durumuyla
ilgili olarak şunları anlatmıştı:
“Hep göz ardı edilen bir gerçek varsa o da
ailelerimizin yaşadıkları ve yaşananların aile
ilişkisine etkileridir. Bir evde engelli bir birey olduğunda, herkesi bir şekilde etkilenmektedir.
Kendi ailemden örnek vermem gerekirse has-

Uzm. Psk. Dan., Avcılar Borsa İstanbul Özel Eğitim Uygulama Okulunda Uzman Psikolojik Danışman.
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talığım yüzünden, anne babamın tartışmalarına pek şahit olmadım. Ama genel olarak hastalığın yükü annemin ve sağ olsun (Allah başımızdan eksik etmesin) anneannemin üzerindeydi. Annemin ara sıra babamın vurdumduymazlığından ve boş vermişliğinden yakındığını
hatırlıyorum. Bu konuyla ilgili şöyle bir anım
var: Bir hâkim tanımıştım. Oğlu hatırladığım
kadarıyla zihinsel engelliydi. Baba kendini içkiye vermiş, işiyle bile doğru düzgün ilgilenmiyordu. Hayatı tepetaklaktı yani. Bir gün babam
eve geldi. Ben de o dönemler 15 yaşındayım.
Yeni ameliyat olmuşum. Alçıdan çıkmışım. Sıcak su banyoları, egzersiz falan yürümeye çalışıyorum. Annem de benimle uğraşıyor. Sinirleri
de epey yıpranmış demek ki. Babam dedi ki:
“Filan hâkimleydim. Çocuğu için çok üzülüyor.
Her gece içiyor.” Annem dayanamadı dedi ki:
“Ne güzel bahaneye bak. Çocuğa bakan kadın
üzülmüyor mu? Etkilenmiyor mu? Siz erkekler
ne kadar çabuk dağılıyorsunuz? Biz anneler ne
yapalım.” Babam, sanırım cevap bile verememişti. Bu konuda hatırladığım tek tartışmaları
buydu. Bayağı da üzülmüştüm.”
Evde engelli bir çocuğun olması, aileyi
psikolojik olarak mutlaka etkiliyor. Anne baba
bunu, çocuğa belli etmeden ve birbirlerini
destekleyerek atlatmalıdırlar. Çünkü çocuk da
evdeki huzursuzluktan hemen etkilenebiliyor.
Anne, bu konuda daha hassas daha özverili
oluyor. Baba, bazen sorumsuzca davranıp dikkat edemeyebiliyor. Her iki tarafa da büyük
görevler düşüyor. El ele verip her şeyin üstesinden gelmeleri, tüm sorunların çözülmesi
demektir. Bununla beraber;
Engelli bir çocuğa sahip olmak, anne baba
ilişkisinde sıkıntılara yol açabilir. Çocuğunuzun ve kendinizin iyiliği için, ilişkinize özen
göstermeli ve zaman ayırmalısınız.
Özellikle ilk başlarda yaşadığınız zorluklarla mücadele ederken, tüm enerji ve zamanınızı engelli çocuğunuzun bakımına ayırarak
diğer aile ilişkilerini ihmal etmeniz söz konusu
olabilir. Ancak diğer aile ilişkilerinize de zaman ayırmanız, hem engelli çocuğunuz için
hem de onun bakımı açısından çok önemlidir.
Bu amaçla:
•

Eşinizle duygularınızı paylaşın ve onun
duygularını dinleyin.

•

•

•

•

•

•

Günlük görevlerin paylaşımı, duygusal
destek kadar önemli olabilmektedir. Günlük görevleri paylaşmak “bu konuda birlikteyiz” demek anlamına gelir.
Kendi doğal ve meşru ilişkiniz için zaman
ayırın. Bu çok zor gibi gözükse de son derece önemlidir.

Diğer çocuklarınızı unutmayın. Onların da
engelli çocuğunuz gibi sizin sevgi ve ilginize gereksinimleri var.
Onlarla birlikte zaman geçirmeniz, kendilerinin ihmal edildiği hissini yaşamalarını
önleyecek ve aynı zamanda da olumsuz
davranışlarının azalmasını sağlayacaktır.

Engelli bir çocuğun doğumu veya çocuğun sonradan engelli olmasının ardından
karı-koca ilişkilerinin koptuğu sık görülmektedir.

Bunun önlenmesi açısından, durumunuzu
bir başarısızlık olarak görmemeniz, kendiniz ve ilişkiniz için destek almaya çalışmanız önemlidir.

ENGELLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNDE
GÖRÜLEN GÜNLÜK YAŞAM SORUNLARI
Gereğinden fazla korumak

Çocuklar ilk adımlarını atmaya kalkışıp
yere düştüklerinde, ana babalar hem ürkerler
hem de sevinirler. Olağan gelişme sürecinin
risklerine, kısa sürede kendilerini alıştırırlar.
Ne var ki eğer çocuk, bedensel engelliyse
koruma duygusu çok daha uzun süre devam
eder. Çocuğu içinde bulunduğu ortamın koşullarına göre korumak ile araştırmacı yönünün gerektirdiği normal riskleri göze alma
onurunu korumasına izin vermek arasında
ince bir çizgi vardır. Çocuğun engelinin cinsine göre, bazı ana babalar öylesine bir korkuya
kapılırlar ki onun fiziksel olarak harekete geçtiği dönemlerden hiç zevk alamazlar.
***
Dört yaşındaki Davut’un, hafif derecede
zihinsel engeli ve beyin zedelenmesi vardı.
Sık sık sara krizleri geçiriyor ve ara sıra önemsiz unutkanlık nöbetlerine uğruyordu. Birlikte
alışverişe gittikleri zaman, rahatlıkla yürüyebilmesine karşın, Davut’un yere düşeceğin-
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den ya da sert zeminde sara krizi geçirebileceğinden korkan ana babası, onun pusetinden inmesine izin vermiyorlardı. Evlerinin içi,
tümüyle duvardan duvara halı kaplanmış ve
bütün mobilyaların köşeleri yuvarlatılmıştı. Aldıkları önlemler, Davut’un evde herhangi bir
biçimde yaralanmasını engelliyordu.
Davut’u, okul öncesi yaştaki engelli çocuklar için kurulmuş bir eğitim ve uygulama okulunda gördüm. Onları bekleyen ana babalar
için içecek ve sandviç makineleri, kullanışlı
tuvaletler ve geniş bir oyun salonu vardı. Özel
eğitim öğretmenlerinden oluşan görevli kadrosu, çocuklara ve ailelere yardımcı olurken,
bir yandan da aynı konumdaki insanların bir
araya gelmesi sağlanıyordu.
Daha ciddi engelli olan çocuklar, oyun salonunda parlak oyuncaklarla oynar ya da oradan oraya koştururken, Davut da annesinin
elini tutmuş, tam onun yanındaki iskemlede
kımıldamadan oturuyordu. Salondaki çocuklardan biri yere düştü ve ağlamaya başladı.
Annesi hemen kucağına aldı, teselli etti ve
çocuk birkaç dakika sonra tekrar oynamaya
başladı. Davut, büyülenmiş gibi gözlerini çocuktan ayırmadan oturmayı sürdürdü. “Yok,
bir şey” dedi Davut’un annesi. “O çocuğun
hiçbir şeyi kalmadı, geçti.” Ne var ki küçük Davut, büyük bir felaketin gelmesini bekliyormuş
gibi korkulu gözlerle oturmaktan vazgeçmedi.
Davut ve annesiyle konuşma fırsatı bulduğum okulun rehberlik servisinde, oğlanın
âdeta buz üzerinde yürüyormuş gibi ürkek
davrandığı dikkatimi çekti. Annesinin elini sımsıkı tutuyor ve yolunun üstündeki tüm eşyalara, potansiyel bir düşmanmış gibi bakıyordu.
Odaya girince annesine yaslandı ve annesi
onu kucağına alana kadar yerinden kıpırdamadı. Ne odadaki eşyalara ne de bana ilgi
gösterdi. Fiziksel tehlikelere karşı ailesinin açtığı savaşa katılmış olduğu, her hâlinden açıkça belliydi. Ne var ki Davut’un yaşının verdiği
merak duygusu, ana babasının hiç istemediği
ve beklemediği bir biçimde bu savaşın kurbanı
oluvermişti.
Ailesinin daha fazla destek olmasının ve Davut’un gelişmesinin engellendiğini anlatmam
ve aile ile daha sonraki birkaç görüşmemizden
sonra, küçük çocuk yavaş yavaş çevresini daha
fazla araştırmaya ve keyif almaya başladı.
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Engeli göz ardı etmek

Güneşli bir cumartesi sabahı, örnek giysileri ve herkesin hayran olduğu sportmen tavırlarıyla Yakup bey ve ailesi, Avcılar sahilindeki
parkta yürüyüşe çıkmıştı. Beden eğitimi öğretmeni olan Yakup bey, düzenli olarak cumartesi ve pazar günleri spor yapıyordu. Elvan hanım ise üniversitede öğretim görevlisi ve iyi
bir tenisçiydi. Ayrıca kızı Melike’nin doğumundan önce maratonda koşmuştu. Daha doğum
sırasında, Melike’nin bedensel engelli olduğu
açıkça belliydi. Elvan hanım, engelli bir bebeği olduğu için bir melek gibi davranmamaya
kararlıydı ve Melike’nin de engelinin kurbanı
olmasını kesinlikle istemiyordu.
Dostlarının ve komşularının yardımıyla
evde düzenli bir fizyoterapi uygulaması sürdürüldüğü için, Melike yürümeyi başarmış ve
doktorların hiç ummadığı kadar bedensel koordinasyon becerisi kazanmıştı.
Bu cumartesi sabahında yedi yaşındaki
Melike, annesiyle babasına ayak uydurmakta
zorlanıyordu. Büyük bir azimle birkaç adım
atıyor ve tökezleyip yere yuvarlanıyordu. Yüzü
buruşup ağlayacağı anda annesi, “Hadi çabuk
ol Melike!” diye seslenince gücünü yeniden
topluyordu. Bir bankın önünden geçerken,
yaşlı bir hanımın yanındaki arkadaşına, “İşte
şu, Yakupların engelli küçük kızı. Onu harika
bir hâle getirdiler. Hiç kimse yürüyebileceğini
ummuyordu” dediğini işitti.
Sözünü ettiğimiz sabah, onları görmedim.
Ama yıllar sonra, yirmi sekiz yaşındaki Melike,
bana o gün yaşadıklarını anlattı. “Annemle babamı daha iyi tanımamı sağladığı için, o dakikayı asla unutmadım. Fiziksel açıdan zorluk
çektiğim zaman, bana daha gevşek davrandıkları takdirde, normal bir yaşam sürme yeteneğimi yok edeceklerinden korkuyorlardı.
Engelimden söz etmedikleri takdirde, bunun
bir gün yok olup gideceğini umut ediyorlardı.
Bu durum, beni karmaşık duygular içinde bırakıyordu. Yürüyüşler ve fizyoterapi seansları
bana acı veriyordu, ama annem ya da babam
bana acıyıp başka türlü davransaydı, asla yürümeyi başaramazdım. Öte yandan engelli
olmamı görmezlikten gelmeleri de beni fazlasıyla üzüyordu.”
Engelli olmalarına karşın yetenek ve beceri kazanmış olan yetişkinlerin çoğu, bu ikilem-
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le karşı karşıya kaldıklarını itiraf ederler. Kazandıkları yeteneklerin bir kısmının, ailelerinin
engelli durumlarını kabul etmemelerine bağlı
olduğunu bilirler, ama aynı zamanda bunun
karşılığında duygusal bir bedel ödediklerinin
de farkındadırlar.

sendromu var ve senin yaptıklarını yapamıyor, ama yapmak istiyor. Onun neler hissettiğini bir düşünsene. Asla ondan nefret ettiğini
söylememelisin. Davranışlarına engel olması
olanaksız. Eğer sen nazik bir abla olsaydın,
onunla birlikte oynardın.”

Ailesi ve dostlarının, bacaklarını oynatabilmesi için kendisiyle sürekli olarak uğraştıkları
için yürümeyi başardığını biliyor Can. Ayrıca,
beynindeki zedelenmenin bacaklarının üzerindeki etkisini azaltmak için ameliyat olmuş
ve kaslarını kullanma eğitimi almış. “Tekerlekli
iskemlesinden asla kalkamayan bir kız arkadaşım var. Benim yaptıklarımın ya da başımdan
geçenlerin yarısını bile yaşamamış. İkimiz de
birbirimizi kıskanıyoruz. O, yürümesi için ailesinin yardım etmiş olmasını isterken, ben de
benim ailemin biraz dinlenmeme izin vermiş
olmalarını istiyordum.”

Berk’in, ablasının yaptığı her şeyi yıkmak
isteyen ve kıskançlıkla dolup taşan iki yaşında bir çocuk olduğunu annenin algılaması
olanaksızdı. Ayrıca, kızını da küçük kardeşinin saldırılarından koruması gerektiği aklına
gelmiyordu. Sude Nur, kardeşinin sakatlığının
bakımının yükünü taşımak zorunda kalmış durumdaydı. Bu yaklaşım, iki kardeşin duygusal
gereksinmelerinin karşılanmasına yetmiyordu. Ablasının yaptığı evi yıkmasının sebebi
Down sendromu değil, Berk’in kapıldığı kıskançlık duygusu ve bu duygusunun gündeme
getirilmediği bir ortamda bulunmasıydı.

Gerçi bu tartışma sakatlık konusu üzerinde
yoğunlaşıyor, ama her ailenin çocuklarından
beklentilerinin birbirinden çok farklı olduğu
biçiminde de algılanabilir. Nitekim, konser
piyanistlerinin birçoğu, başarılarını, kendileri
oyun oynamak isterken onları piyano derslerini tekrarlamaya zorlayan ailelerine borçlu
olduklarını üzüntüyle itiraf etmişlerdir.

Melike’nin ailesi, kızlarının sakatlığını görmezlikten gelirken, Berk’in ailesi de gereğinden fazla vurguluyordu. Gerçi iki aile de
çocuklarını çok seviyor ve onu iyi yetiştirmek
için çabalıyordu, ama orta yolu bir türlü bulamamışlardı.

Suçu sakatlığa yüklemek

İkisi de meslek sahibi olan Ali bey ve Ferdane hanım, Berk adında Down sendromlu iki
yaşındaki bir oğula ve Sude Nur adında dört
yaşında bir kız çocuğuna sahiptir. Gerçi evde
dört yatak odası vardır, ama “Berk’in normal
bir çocuk olmasına yardım etmek” amacıyla aile, iki kardeşi aynı odada yatırmaktadır.
Berk’in en büyük eğlencesi, ablasının oyuncaklarını fırlatıp atmak ve kendisinin dâhil
olmadığı tüm oyunları bozmaya çalışmak.
Sude Nur, legolardan şimdiye dek yaptıklarına oranla çok daha büyük ve karmaşık bir ev
inşa ediyordu. Tam bacasını yerine oturturken,
Berk emekleyerek yaklaşıp evi yerle bir eder.
Sude Nur, gözyaşları içinde annesine koşarak,
“Berk’den nefret ediyorum. Evimi yıktı. Onu
benden uzak tutun.” der.
Ferdane Hanım, kızının öfkesini şaşkınlık
ve hayal kırıklığıyla karşılıyordu. “Yoo, Sude
Nur! Beni çok şaşırttın. Zavallı Berk’in Down

Kız ve erkek kardeşler arası ilişkiler

Engelli çocuk ve yetişkinlerin kardeşleri,
gereksinim duydukları ilgi ve desteğe pek
seyrek ulaşabilirler. Orta yaşlı, meslek sahibi
bir orta Anadolu insanı olan İhsan bey, duygularını şöyle anlatmıştı:
“Birey olarak hiç ilgi görmedim. Herkes
beni, abimin ismini söyleyerek ve benimle
öylesine ilgileniyorlardı. Oturduğum köyde,
işyerimde, aile arasında, sosyal toplantılarda
benim kimliğim âdeta silikti. Artık evli, iki çocuk babası bir erkeğim ve bu durumla başa
çıkmak zoruma gidiyor. Eğer yetişkinlerin bu
biçimde tanıştırılmadığını söylersem, kardeşime karşı kaba davranmış ya da kendini savunuyor konumuna geçmiş oluyorum. Ciddi bir
zihinsel engeli olan bir kişiyle akraba olarak
tanınmanın getirdiği kuşkulu şöhret, aslında
hiç hoşuma gitmiyor. Okulda derslerim kötü
gittiği zaman, öğretmenlerim abime benzemekte olduğumu söylerlerdi. Derslerim çok
iyi olunca da abimin çektiği zorlukları örtmeye çabaladığım söylenirdi. Abime kızdığım
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zaman, annemle babam ona acımam gerektiğini; bana karşı saldırgan tutumunu görmezlikten gelince de korkak gibi davrandığımı
söylerlerdi. Ondan yıllarca nefret etmemin
sebebi, kişiliği değil varlığının yaşamımı altüst
etmesiydi.”
On yedi yaşındaki üniversite öğrencisi Fidan’ın görüşleri çok farklıydı. “Kardeşim Fatma, ciddi düzeyde engelli bir bebek olarak
dünyaya gelince, onu çok sevdim ve annemle
babama elimden geldiğince yardım ettim. İlk
zamanlar her şey yolunda gitti. Ama sınavlara
çalışma dönemim gelince, beni kimse desteklemedi. Fatma, ilgimi çekmek için sürekli
olarak haykırıyordu ve ders çalışabilmek için
oda kapımı kilitleyince, annem haksızlık ettiğimi söylüyordu. Ekim ayında, evden uzakta
üniversiteye gidip yine onlara yardımcı olmamı beklediklerini biliyorum. Durumum çok
zor aslında. Fatma’yı gerçekten seviyorum ve
zihinsel engellilere hizmet ve yardım veren bir
kuruluşta, üst düzeyde çalışmamı sağlayacak
bir meslek sahibi olmak istiyorum. Fatma için
yaptıklarından dolayı annemle babama hayranlık duyuyorum, ama keşke bana da biraz
ilgi gösterselerdi diye düşünüyorum.”
Çağla (kız kardeş) 14 yaşında; “Keşke
normal bir aile olsaydı (normal bir aile ne demekse) ve bir lokantaya girince insanlar, kız
kardeşimin idaresi ne kadar zor bir çocuk olduğu hakkında terbiyesizce konuşmasalardı.
Kız kardeşim, alnında “Ben engelliyim-ben
farklıyım” yazısı ile dolaşmadığı için bir sorunu olduğunu anlamıyorlar. Bazen keşke böyle
bir etiket taşısaydı da insanlar gözlerini dikip
ona bakmasalardı diye düşünüyorum.”
Çiğdem (kız kardeş) 7 yaşında; “Arkadaşlarım kız kardeşimle alay ediyor, suratına
gülüp aptal olduğunu söylüyorlar; ama kendilerinin de böyle kardeşlerinin olabileceğini,
bu nedenle kardeşim için üzülmeleri gerektiğini söylüyorum onlara. Kardeşime karşı kötü
davrandıkları takdirde onlarla arkadaşlık etmek istemediğimi bile söyledim.”
Ana babalar ve kardeşler, bu konuları açıkça konuşabildikleri zaman, çocukların büyük
bir gelişme gösterme olasılığı daha fazladır.
Yirmi beş yaşında özel eğitim öğrencisi olan
Elfidan, özellikle zihinsel engelliler konusunda
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uzman olmak istiyor. “En büyük kız kardeşimde
Down sendromu var. Elbette çok zor günler yaşadığımız da oldu. Her aile zorluklarla karşılaşır, ama kardeşlerimin varlığı nedeniyle herkesten fazla sorun yaşadık. Neyse ki biz, annemle
babam bunu açıkça kabul ettiler ve kardeşimin
tüm sorunlarını bizim taşımamızı hiçbir zaman
beklemediler. Kardeşim, benim yaşamımın çok
önemli bir parçası ve onsuz bir yaşam düşünemiyorum. Başka ailelerin de aynı duyguları tanıması için çalışmak istiyorum.”
Eğer ailede, engelli çocuktan başka kardeşler varsa anne ve babaları olarak çok
dikkat etmemiz gerekir. Kardeşlerin yaşadığı
duygular ve gösterdikleri tutumlar; kızgınlık,
kıskançlık, düşmanlık, suçluluk, keder, korku,
utanma, reddetme, kabul ve uyum sorunları
yaşayabilirler. Dikkat edilmesi gerekir.
Oyuncaklar ve armağanlar

Hangi oyuncakların çocuğunuz için yararlı olacağına karar vermek bazen çok zordur.
Özellikle yeni ana babalar, çoğunlukla oyuncak üreticilerinin oyuncakların hangisinin hangi yaşa uygun olduğu konusundaki değerlendirmeleriyle karşılaştıkları için güç durumda
kalırlar. Oyuncak üreticilerinin çok azı, engelli
çocukları düşünmektedir. “Kapı komşumuz
bizim en büyük desteğimiz ve yardımcımızdı”
dedi otuz altı yaşındaki Saliha. Kızı Merve, çeşitli engelleri olan bir çocuktu. Ama Merve’nin
her doğum gününde komşumuz ya çok utanarak bir armağan getiriyor ya da bu tarihi unutmuş gibi görünüyordu. Üç yıl üst üste aynı
olay yenilenince durumu anladım ve onunla
konuştum.”
Oyuncak dükkânlarının çoğunda engelli çocuklar için özel oyuncaklar bulunmuyor.
Engelli çocukların severek oynayabileceği
birçok oyuncağın kutusunda “normal olarak”
hangi yaştaki çocuklar için hazırlandığı açıkça belirtildiği için, engellilerin keyfi kaçıyor.
Bu konunun çözümü oldukça zor. Çünkü yaşın belirtilmesi, çoğu aile ve dosta oyuncak
seçiminde yardımcı oluyor. Yalnızca zihinsel
engelli ya da öğrenme bozukluğu olan çocuk
sahibi ana babaların, başkalarına yararlı bir
nokta nedeniyle ne denli üzücü deneyimler
yaşadıklarını algılamak zorundayız.
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Kitaplar

Bir başka anne, kitap alırken de aynı sorunun yaşandığını anlatmıştı. Renkli resimli kitabın üzerinde “7 yaşındaki çocuklar için uygundur” yazısını görmek, bu yaş grubundaki zeki
çocuklara uygun olan kitabı on iki yaşındaki
kızının anlamayacağını bilmek annenin üzülmesine yol açıyordu. “Kitapevine girip, benim
on iki yaşındaki kızım tıpkı altı aylık bir bebek
gibidir, diyemiyorsunuz.”
Bu deneyimler, ana babalara normal gelişen çocuklarla engelli çocuklar arasındaki farkı anımsattığı için, ilk başta var olan utanç ve
başarısızlık duygularını tekrar uyandırır.
Bir gün test için daireye gelen yirmi yaşındaki Nuran, elinde resimli bir çocuk kitabıyla odama daldı. Annesi de telaşlı bir şekilde
arkasından. “Müdür amca seni görmeye geldim.” Elindeki kitabı gururla göstererek “Sana
okuyabilir miyim?” dedi. Kitabı okuyabildiği
için gurur duyuyordu. “Sözcükleri anlayabiliyorum, değil mi?” dedi ve ben onayladım. “Kitabın beş yaşındaki çocuklar için olduğu yazıyor” diye sürdürdü sözlerini çekinerek. “Ben
beş değil yirmi yaşındayım, ama beş yaşındayken bunu okuyamazdım.” Bunun da çok
zor olduğunu belirterek onu onayladım. Beş
yaşındaki bazı çocuklar okuyabilirdi, ama Nuran’ın bunu yapamayacağı kesindi. Okumasının ilerlemesinden dolayı memnun olması,
iyi bir gelişmeydi ve aynı zamanda çok rahat
okuyamadığını fark etmesi de yararlıydı. Beş
yaşından büyüklerin okumaktan hoşlanacağı
konularda, kolay sözcüklerle yazılmış kitapların sayısının çok az olmasının ne kadar ayıp
olduğunu söyleyince Nuran onayladı.
Görme engelli çocuk sahibi aileler de
oyuncak ve kitapların onca güzel renklerini
görünce, kendi çocuklarının bunları göremediğini düşünerek inanılmaz bir kayıp duygusuna kapılırlar.
Ciddi bedensel engelli çocukların ana babalarını ise en fazla mağazaların spor malzemeleri satan bölümleri üzer. “Futbol ayakkabılarıyla tenis raketlerinin önünden geçmeye
dayanamıyorum” demişti bir baba. “Gençlik
yıllarımda spor, âdeta tüm yaşamımdı ve oğlumun asla kullanamayacağı malzemeleri görmek bana acı veriyor.”

Oyunlar

“Ama bu karamsarlığı aşıp çocuğunuz iki
parça legoyu birleştirince ya da küplerden
yapılmış kuleyi kahkahalar atarak yıkınca, sevinip heyecanlanmayı başarabilirseniz, ne kadar çok şeyden keyif alabileceğinizi görüp şaşıracaksınız”. “Önemli olan, çocuğunuzun ne
yapmasını istediğiniz değil, onu kendine özgü
kişiliği ve becerileriyle tanımanızdır.”
Tüm çocukların oyun oynamaya gereksinimleri vardır. Çünkü oyun, ciddi bir araştırma
yöntemidir. Engelli çocukların, ailelerinin eğitim arzusu ile oynamak eğilimi arasında âdeta
ikiye bölündükleri gözlemlenir. Bir gün, çalıştığım bölgede bulunan bir özel eğitim kurumunu ziyarete gitmiştim. Orada çocuklara özgürce resim yapmaları isteniyordu. O gün orada
şöyle bir olaya şahit oldum: Ciddi zihinsel engelli olan altı yaşındaki Canan, ortalığı berbat
ederek boya yapmaya bayılıyordu. Parmaklarını, kırmızı ve mavi boya kavanozlarına daldırıp
beyaz kâğıdın üzerine bastırırken gözleri ışıl ışıl
parlıyordu. “Hadi Canan, bir ev resmi çizmesini bilen koca bir kız olduğunu göster bana”
dedi annesi ve küçük kızın gözlerindeki ışıltı bir
anda sönüverdi. Yaptığı resmi parçaladı ve öne
arkaya sallanarak ağlamaya başladı. Bir dakika
içinde oyunun keyfi kaçıvermişti.
Bazen gerçekten de çocukların oyundan
çalışmaya doğru yönlendirilmeleri gerekir,
ama ana babaların aceleci davranıp çocukların zevk almalarını önlemeleri hatalı bir yaklaşımdır.
“Başka çocuklar oyun oynarken, benim fizyoterapi seanslarım vardı. Başka çocuklar ortalığı berbat edip kirletip eğlenirken, ben toplumsal eğitim programına katılıyordum. Hiçbir
zaman oyun oynayamadım” şikâyetlerine çok
sık rastlanır.
Uyku sorunları

Zihinsel, bedensel engelli, otistik ve diyabetik engelli çocuklarda uyku sorunlarına çok
sık rastlanır. Kasların kasılması, sakatlıklar ve
hareket etme güçlüğü, özellikle bedensel engelli çocukların uyumasını zorlaştırır.
Zihinsel engelli çocukların yarıdan fazlasının, ciddi uyku sorunlarının olduğunu ve
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ortalama haftada iki kez ana babalarını uyandırdıkları tahmin edilmektedir. Sağlıklı çocukların uyku sorunlarını atlattıkları aşamada bile,
engelli çocuklarda bu sorunlar çoğunlukla
devam eder.
Bazen engelli çocuğun varlığından kaynaklanan aile içi gerginlik ve stres de kişilerin gevşeyip uyuyabilecekleri bir ortamın
yaratılmasını engeller. Down sendromu olan
çocuklarda, bazen soluk alma sorunları görülür. Saralı çocukların gevşeyip uyuması çoğu
zaman çok zordur. Tüm bu sorunların nedenleri, duygusal olduğu kadar aynı zamanda da
fizikseldir.
Uygunsuz cinsel davranışlar

Üç yaşındaki Çiğdem, artık gece gündüz
kuru kalmayı başardığı için altına bez bağlanmıyordu. Çiğdem, kendisiyle gurur duyuyordu. Oturaktan tuvalet kullanmaya terfi ettiğinden beri, gizliliğe önem verilmesini anlamıştı
ve kapının kapatılması için ısrar ediyordu.
Başkalarının yanında soyunup giyinmek istemiyordu. Beş yaşındaki zihinsel ve bedensel
engelli ağabeyi Kazım ise gece gündüz bezleniyor ve oturak bile kullanmıyordu. Çiğdem,
yeni kazandığı tuvaleti kullanma becerisiyle
birlikte bireysel gizliliğe ne kadar önem vermeye başlamışsa, Kazım da gitgide her şeyini açığa vurmaya başlamıştı. Dikkat edilmesi
gereken bir durum değil mi? Anne babaları
olarak, çocuklarımızın bu davranışlarına dikkat etmeliyiz.
Özel ya da yapmacık davranışlar

Ciddi öğrenme bozukluğu olan çocukların
bir kısmının belirli davranışları, özellikle başkalarının yanında utanmalarına neden olur. Bu
davranışların (örneğin dudağın kenarından sızan tükürük gibi) gerçek organik bir nedeni
vardır. Bazen de öne arkaya sallanma, ısırma,
ellerini sallama ve başını yumruklama gibi hareketler, zavallılık duygusunun abartılı olarak
ortaya çıkarılmasından kaynaklanır.
“Jale ile otobüse binmekten nefret ediyorum. Çünkü herkes bize bakıyor. Sürekli olarak
ağzının kenarından tükürükleri akıyor ve ne
kadar hızlı kurularsam kurulayayım, bir türlü
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yetişemiyorum. Ayrıca sürekli olarak öne arkaya sallanıyor, inliyor ve insanların irkilmesine
yol açacak biçimde ani hareketlerle sıçrayıveriyor.” Böylesine olağandışı davranışlara çevredekilerin bakması pek de şaşırtıcı değildir,
ama bu kadar “olumsuz bir biçimde yakalanan
şöhretle” başa çıkmak da zordur. Benzer davranışlar, tatil seçeneklerini de yakından etkiler.
“Keşke bizim gibiler için özel oteller olsaydı.
Lokantalarda utanç duymak ve tatilde kendi
yemeğimizi kendimiz hazırlamak zorunda kalmasaydık” diye yakınanlara çok sık rastlanır.
Bağımsızlık

Çok sevdiğim, arkadaşım “Saçmalık bu”
diye itiraz ediyordu otuz yaşlarındaki öğretmen, Cenk. “Tek başıma işimi yürütüyorum.
Kentte bir dairem ve kent dışında bir evim var,
ama annem hâlâ telefon açıp sıkı giyinip üşütmememi söylüyor.” Cenk, 36 yaşındadır, ama
hâlâ annesinin gözünde bir bebektir.
Koşullar ne olursa olsun, hepimiz annemizle babamızın gözünde her zaman çocuk
oluruz. Engelli çocuklar, ana babalarının gereğinden fazla koruyucu davrandıklarını düşünürler, ama bazen bu koruma duygusunun
çocuğun engeliyle ilgisi bulunmaz. “Annem,
her akşam telefon edip evime sağ salim varıp
varmadığımı kontrol ediyor” dedi tekerlekli
iskemleyle dolaşan Merve. “Bu endişesi beni
delirtiyor, ama aynı kontrolü hiçbir sağlık sorunu bulunmayan ablama da uyguladığını biliyorum.”
Her şeye karşın tüm çocuklar, ana babaları
için hem sevinç hem de endişe kaynağıdırlar.
Engelli çocukların ana babaları, diğerlerine
oranla daha uzun süre denetim görevlerini
sürdürürler. “Jale, çok zeki ve güvenilir bir kızdır” diyordu annesi. “Ama tek başına sokağa
çıktığı zaman, daha korumasız oluyor. İnsanlar, onun farklı olduğunu görüyor ve onunla
alay ediyorlar.”
Sakatlık derecesi ne denli ciddi olursa, ana
babaların yetişkin çocuğu özgür bırakması o
denli güçleşir. Bazı durumlarda, ana babaları
bu duyguya kapıldıkları için çocukların çok
şanslı olduklarını da itiraf etmeliyiz. Destek
eğitimi almak için kurumumuza başvuran Ali
beyin kızı Canan, altı kez beyin ameliyatı ol-
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muştu. Yapılan bu bilinçsiz ameliyatlardan dolayı, otuz beş yaşındaki Canan konuşamıyor,
işaret dilini bilmiyor, ciddi düzeyde bedensel
ve zihinsel engelli olduğu için kendi başına
yemek yiyemiyor, yıkanamıyor, giyinemiyor ve
tuvalet gereksinimini karşılayamıyordu. İnsanlarla ancak beden dilini kullanarak anlaşıyordu. Örneğin, tabağındaki yemeğin tadını beğendiğini anlatabiliyor, ama başka konularda
hareketsiz kalıyordu. Uzmanlar, annesinin ona
her türlü profesyonel bakımdan daha iyisini
sağladığını biliyorlar.
“Sıradan bir bebeğin yaptıklarını bile yapamıyor” diyordu elli beş yaşındaki annesi.
“Onu yıkayıp giydiremeyecek yaşa geldiğim
zaman, ne olacağını düşünüp endişeleniyorum. Ama şimdilik ona herkesten daha iyi bakabiliyorum.” Sosyal hizmetler kurumu, annesi
ona bakamayacak duruma geldiği zaman Jale’yi yerleştirecek bir yer buldu. Ne var ki bu
bakımevi, ne kadar temiz ve sevimli olursa
olsun, görevliler ne denli iyi eğitimli ve yardımsever olursa olsun, Jale gereksinimlerine
annesinin gösterdiği yakın ilgi ve desteği burada bulamayacak.
Otuz beş yaşında, hafif düzeyde öğrenme
engelli ve Down sendromlu olan Saime’nin
durumu ise çok farklıydı. Yetmiş beş yaşında,
fiziksel açıdan zayıf ve romatizmalı annesiyle
birlikte yaşıyordu. “Annem, geceleri sokağa
çıkmamam gerektiğini, çünkü çevrede kötü
erkekler bulunduğunu ve benim farklı bir insan olduğumu anlayacaklarını söylüyor. Ama
aslında tek başına kalınca düşüp yaralanmaktan korktuğu için beni sürekli olarak evde tutmaya çalıştığını biliyorum.”
Ana babaların, yetişkin çocuklarından bekledikleri ilgi düzeyi birbirinden farklıdır. Belki
Saime engelli olmasaydı, annesi yine de üzerine bu kadar fazla düşecekti. Yetişkin engelli
çocukları olan aileler, gelecek için planlar yapmalı ve çocuklarının olabildiğince bağımsızlık
kazanmasına yardım etmelidirler. Genelde,
yaşamlarının büyük bir bölümünü çoğunlukla
yalnız kalan annelerinin bakımı için harcayan
evlenmemiş kız çocuklarının sayısı oldukça
yüksektir ve öğrenme engelli bir yetişkinin bu
baskıya karşı çıkması, sağlıklı olanlara oranla
daha zordur.

Çocuk ve torun sahibi olmak

Ana babalar, çocuklarının sakatlığına alıştıklarını düşünmeye başladıkları dönemde,
kendi arkadaşlarının torun sahibi olduklarını
fark ederler. Bu durumun meydana getirdiği
kayıp duygusu, çocuk tarafından hemen algılanır. Bazen engelli çocuğun sağlıklı bir kardeşi,
evlenip çocuk doğurur ve ana babanın torun
sahibi olma duygusunu böylelikle tatmin eder.
Yine de özellikle zihinsel engelli yetişkin
çocuklarının kapıldıkları yoğun yitirme ya da
eksiklik duygusunu ana babaların düşünüp
kabul edebilmesi çok zordur.
Cinsellik

Cinsellik açısından gelişme, sağlıklı çocukların aileleri için bile sorun oluşturur. Ailelerin
çoğu, okullarının cinsellik eğitimi vermesini
tercih eder. Ne yazık ki engelli çocuklara cinsellik ve kişisel ilişki konusunda yeterli eğitim veren okul ya da kolejlerin sayısı çok az.
Bu nedenle çoğu zaman aileler ve uzmanlar,
engelli çocukların ve yetişkinlerin cinsel duyguları olduğunu unutmak konusunda âdeta iş
birliğine gidiyorlar.
Engelli insanların cinselliğini göz ardı etmenin ardında yatan en önemli neden, çocuk
sahibi olmaları korkusudur. On iki yaşında bir
çocuk, arkadaşıyla öpüştüğü zaman hiç hamile kalma tehlikesi konusunda ayrıntılı uyarılarda bulunmaz. Buna karşılık zihinsel engelli
iki yetişkinin öpüşürken görülmesi üzerine
konferansların bile düzenlendiği olmuştur. İnsanlar, böylesine basit bir olaydan yola çıkıp
belki de asla gerçekleşmeyecek kötü sonuca
vardıkları için korkuya kapılıverirler.
Zihinsel engelli olduğu belli olmayan
genç bir erkek, “Diyelim ki bir kızdan hoşlandım ve o da benden hoşlandı. Onunla tekrar
buluşunca, benim zihinsel engelli olduğumu
fark edebilir ve bir daha benimle görüşmek
istemeyebilir. Elbette bu durum beni çok üzecektir” diye açıklamıştı duygularını. Henüz
hoşlanmadığı bir kıza rastlamadığı hâlde, işin
sonunda neler olacağını nerden bildiğini düşündüm. Aslında ailesinin ve sosyal görevlinin
kapıldığı endişeleri çok açık bir biçimde dile
getiriyordu.
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Engelliler arasında yapılan evliliklerin,
sağlıklı insanların evliliği kadar başarılı olduğu görülmüştür. Çocuk yetiştirme konusunda,
diğer sorunlu gruplarla karşılaştırıldığı zaman
başarıya ulaştıkları da bir gerçektir.
İstismar ve İhmal

Zihinsel engelli bir çocuğun, babası tarafından zincire vurulması haber bülteninde veriliyordu. Çocuk, sıcak havalarda gündüz evin
önünde, soğuk havalarda ve akşamları ise
evin bir köşesinde zincire vuruluyormuş. Babaya niçin böyle yaptığı sorulduğunda, baba
şu yanıtı veriyordu: “Çocuğumu zincirlerken
zevk aldığımı mı sanıyorsunuz? Onu bu hâlde
gördükçe içim parçalanıyor. Fakat bunu yapmaya mecburum. Çocuğumu tedavi edecek
imkânım yok. Evde sürekli onunla ilgilenecek
kimse olmadığı için bağlıyoruz. Bağlamadığımız zaman ise gidip günlerce eve dönmüyor.
Gece bile olsa başını alıp gidiyor. Çocuğumu
kurtlar yemesin, organları için kaçırılmasın
diye bağlıyorum. Bu zincirleri her bağladığımda içim parçalanıyor; ama yapabileceğim başka bir şey yok.” Ardından acılı babanın gözleri
dolu dolu oluyordu.
Çocuk istismarı ve ihmali, ana baba ya da
başka biri tarafından çocuğa yöneltilen, çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimi üzerinde olumsuz etkiler bırakan, çocuğa zarar veren ve onu
örseleyen uygulamalardır. Anne baba, birçok
istismarın ve ihmalin ortaya çıkmasına kimi zaman doğrudan kimi zaman da dolaylı olarak
sebep olur. Çocuk istismarı ve ihmali üzerinde çalışan uzmanlar, konuyu dört grup altında
araştırmaktadırlar:
1. Fiziksel istismar
2. Cinsel istismar

3. Duygusal istismar
4. İhmal

Fiziksel istismar, en çok çocuğa fiziksel şiddet uygulama biçiminde ortaya çıkar. Fiziksel
şiddetin içinde zincire vurma, sigarayla yakma, kaynar suyla haşlama ve dayak atma yer
alır. En sık uygulanan fiziksel istismar, dayaktır.
Fiziksel istismarın en hafif olanı tokat olurken,
en ağır biçimi ölümle sonuçlanandır. Engelli
çocukların bakımının zor oluşu, anlama düzey-

74

lerinin düşük oluşu ve problemli davranışlarının yoğun oluşu, çoğu zaman ebeveynin sabrını taşırmakta ve bunun sonucunda fiziksel
istismar ortaya çıkmaktadır. Fiziksel istismar,
en çok ebeveyn tarafından uygulanmaktadır.
Çocuğun poposuna vurulan bir tokat, biçimsel olarak fiziksel istismar olarak görülse de
çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimi üzerinde
olumsuz bir etki bırakmadığı sürece, fiziksel
istismar olarak kabul edilemez.
Bazen ebeveyn, zararın boyutunu hesaplamadan çocuğu döver ve dolayısıyla hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşabilir. Öfke anında
çocuğa atılan bir kaşık, çocuğun çok hassas
bir noktasına gelebilir ve büyük bir hasara neden olabilir. Örneğin, birçok anne baba veya
öğretmen, çocuğa tokat atmak isterken, çocuğun kulak zarının patlamasına yol açmıştır.
Çocuğun yaşamsal ihtiyaçlarının kısıtlanması, karanlık odaya veya tuvalete kapatılması, soğukta bırakılması da fiziksel istismar
olarak kabul edilir. Birçok ebeveyn, bu tür
cezaları çocuğun eğitiminde gerekli olduğuna inandığı için tereddütsüz uygulamaktadır. Bakıcılar da fiziksel istismara yol açabilmektedir. Anne baba dışarıda olduğu için
bakıcı çocuğun bedeninde iz bırakmayacak
yöntemler kullanarak, çocuğa fiziksel şiddet
uygulayabilmektedir. Kimi saçını çeker, kimi
iğne batırır, kimi aç bırakır, kimi de üzerine buz gibi soğuk su döker. Resmi ve özel
eğitim kurumlarında da çocuk istismar edilmektedir. Bu tür yerlerde, özel gereksinimli
çocukların istismar edilmesi daha kolay olmaktadır; çocukları büyük kısmı kendilerine
yapılan istismarı anlatamayacak düzeydedir.
Ayrıca bu çocukların problemli davranışlarının yoğun olması da istismarın gerekçesi
olarak kullanılıyor. Örneğin, bağıran, diğer
çocuklara vuran, tüküren, yerinde durmayan
çocukların elleri bağlanıyor, ağızları bantlanıyor ve acımasızca dövülüyor.
Cinsel istismar, yetişkin insanların cinsel
doyum amacı taşıyan çeşitli davranışları çocuğa uygulaması veya çocuğun çeşitli davranışlara zorlanmasıdır. Cinsel istismarın kapsamına, çocuğun cinsel organlarını elleme, cinsel
organlarını çocuğa gösterme (teşhircilik) ve
ırza geçme gibi eylemler girer. Cinsel istis-
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mara, genelde kız çocukları maruz kalmakta,
fakat bu anlamda istismar edilen çok sayıda
erkek çocuğu da vardır. Cinsel istismar kapsamına, ergenliğe girmemiş ve henüz ergenlik
sürecine girmemiş çocuklar girmektedir. Özel
gereksinimli bireyler, yaşamları boyunca cinsel istismara maruz kalabilmektedirler. İki çocuk arasındaki cinsel ilişkinin istismar kabul
edilebilmesi için, çocuklardan birinin diğerinden en az 5 yaş büyük olması veya ilişki sırasında baskın olması gerekir. Eğer çocuklardan
biri, diğerini zorla bu ilişkiye sürüklemişse istismar sayılır; fakat her iki çocuk ortalama aynı
yaşlardaysa ve baskınlık düzeyleri aynı düzeydeyse cinsel deneyim olarak kabul edilir.
Özel gereksinimli çocuklar cinsel istismara
daha çok uğramaktadırlar; çünkü bu çocukların hem cinsel doyum arayışı içinde olmaları,
hem de olayı başkalarına anlatamamaları,
kötü niyetli kişileri harekete geçirir. Cinsel istismar sonucu ve çocuğun yaşadığı olayı anlatamamasından dolayı gebelikler görülür.
Ebeveyn, çocuğunu cinsel istismara maruz kalabilecek durumlardan ve ortamlardan uzak
tutmalıdır. Örneğin, güvensiz ortamlarda yalnız bırakmamalı, okula tek başına gidip gelmesine izin vermemelidir.

Duygusal istismar, özellikle çocuğun ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen sözlü ve sözsüz davranışlardır. Çocuklar, duygusal istismara en çok aile ortamında maruz kalmaktadır.
Uygun olmayan küfürlü ve aşağılayıcı sözler
söyleme, alay etme, sürekli akranlarıyla kıyaslama, başarısızlıklarını yüzüne vurma ve azarlayıcı bir sesle konuşma gibi tavırlar ile çeşitli
bedensel davranışlar, duygusal istismara yol
açabilir. Özel gereksinimli çocuklar, diğer akranlarına göre daha fazla olumsuz geri bildirim alabilmektedirler. Örneğin, sokakta diğer
çocuklar tarafından aşağılanma, oyunlara girmesine izin vermeme vb. Sokaklarda dilendirilen çocuklar da istismar edilmektedir.
İhmal ise çocuğun bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarının yeterince karşılanmamasıdır. Bu
ihtiyaçlar arasında sevgi, beslenme, giyim,
eğitim, sağlık ve çevresel etkenlerden koruma
vb. yer alır. Türkiye’de eğitim ve sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamayan yüz binlerce engelli birey vardır.
Yapılan araştırmalarda, engelli çocukların
istismarı ve ihmali, daha çok sosyoekonomik
düzeyleri düşük olan yerleşim yerlerinde ve
aile ortamlarında görülmektedir.
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Bağlantıların Gücü:
Sosyal Ağlarımız Sandığımızdan
Daha Etkili Olabilir
Emre ER*

Mutluluk bulaşıcıdır!
Müstakbel eşiniz arkadaşınızın arkadaşı olabilir.
Arkadaşınızın arkadaşının arkadaşları sizi şişmanlatabilir ya da zayıflatabilir.

Y

ukarıdaki kışkırtıcı ifadeler 2009 yılında Nicholas A. Christakis ve James H.
Fowler tarafından kaleme alınan ve 2012 yılında Türkçeye “Sosyal ağların şaşırtıcı gücü ve
yaşantımızı biçimlendiren etkisi” isimli kitabın
bir bakıma özeti. Aynı zamanda her biri büyük
bir emek ve dikkat ile yürütülen bilimsel çalışmaların bulgularına dayalı olarak ortaya çıkan
sonuçlar. Buna göre mutluluk veya mutsuzluk
içinde bulunduğumuz sosyal çevrenin önemli
ölçüde şekillendirmesiyle oluşuyor. Kendimizi, içinde yer aldığımız çevreyi ve dünyayı
anlamlandırma sürecinde arkadaşlarımız ve
onların sosyal ilişkileri oldukça belirleyici rol
oynuyor. Bu sonuçları anlamlı yapan başlıca
nedenler ise gündelik yaşantımızda çoğu zaman farkına varmadan sürdürdüğümüz sosyal
ilişkilerimizin bizi etkileme potansiyeli konusunda fikir veriyor olması. Bu durum, hepimiz
için yeni sayılabilecek bir sosyal düzen ve ilişki örüntüsünü tanımak, anlamak ve yönetmek
için yeni fırsatlar sunuyor.
*
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Sosyal ağ teorisi herhangi bir ağda yer
alan farklı aktörlerin etkileşimlerini incelemektedir. Söz konusu ağlar birbirleri ile bağlantılı
bilgisayarlardan oluşan internet ağları, mal
veya hizmetlerin piyasada transfer edilmesiyle oluşan finans ağları veya devletlerarasındaki uluslararası ticaret ve siyaseti konu edinen
uluslararası ilişki ağları olabilir. Bununla birlikte sosyal ağ teorisinin belki de daha heyecan
verici ve karmaşık sayılabilecek uygulama alanı gerçek kişilerin kurdukları arkadaşlık ilişkilerinden oluşan ağlardır. Bu ilişkiler genellikle
aynı fiziki mekânı paylaşan, etkileşime giren,
birbirlerinden yeni şeyler öğrenen bir grup insanın bağlantılarından oluşmaktadır.
Birbirleriyle etkileşim halinde olan karmaşık sistemleri açıklamaya çalışan ağ analizinin
temelinde matematikte yaygın bir kullanım
alanı olan çizge teorisi yer almaktadır. Çizgeler ile belirli sayıda noktayı birleştiren çizgiler
ve bu çizgilerin bağlantı yerlerindeki kesişim
noktalarının oluşturdukları bir tür ağ yapısını
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ifade edilmektedir. Sosyal ağ analizi çizge kuramının yöntem ve varsayımlarını kullanarak
insanlar arasındaki ilişkilere yönelik birtakım
çıkarımlar yapma imkânı sağlamaktadır.
Çizge kavramı, ilk kez 1736 yılında İsviçreli matematikçi Leonhard Euler ’in yazdığı bir
makalede ifade edilmiştir. Bu makalede Euler,
Prusya’da yer alan Königsberg (Yeni Adıyla
Kaliningrad) şehrinin içinden geçen nehir üzerinde yer alan yedi köprüden sadece bir kere
geçilmesi ile yürüyüş yapılmasının mümkün
olup olmayacağını sorgulamıştır. Böyle bir
yürüyüşün yapılması imkânsız olsa da, sorunun çözümünde izlenen yol çizge teorisinin
temelini oluşturmuştur Daha sonraları Königsberg’in yedi köprüsü ya da Euler köprüsü olarak anılan problem sosyal ağ analizine katkı
sağlamıştır.

Şekil 1. Euler Köprüsü Diyagramı

Moreno’nun Sosyometri Araştırmaları

Sosyal bilimlerde az sayıda bilim insanı
Jacob L. Moreno kadar geniş alanda çalışma
yapmış, öncü yöntem ve tekniklerin geliştirilmesine kaktı sağlamıştır. Özellikle psikoterapi
ve psikodrama alanlarında dönemine göre
oldukça yenilikçi araştırmalar yapan Moreno,
“Yarına kim kalacak? (Who shall survive?)”
isimli eseri ile sosyometrinin temellerini atmış
ve büyük ilgi uyandırmıştır. Sosyometrinin, Latin-Grekçe türevli kökeni itibariyle iki boyutlu
bir anlam taşıdığı söylenebilir. Birlikte olma
anlamına gelen “socius” ve ölçü anlamındaki
“metrum” kavramlarının birleşmesiyle oluşan
sosyometri ile insanlar arasındaki ilişkilerin
ölçülmesi ve değerlendirilmesi söz konusu
olmuştur. Sosyometri çalışmalarındaki amaca
göre odak noktası da farklılık göstermektedir.
Bu çalışmalardan bazıları metrum boyutunu
öne çıkartırken, diğerlerinde insan topluluğu
birimi olarak socius boyutu anlamlıdır. Örneğin bir arkadaşlık ilişkisinin sosyometri ile in-

celendiği bir çalışmada bireyler arası ilişkinin
türü, niteliği ve sıklığı incelenebileceği gibi
ilişkinin tarafı olan bireylerin özellikleri, algı,
tutum ve inançları da ele alınabilir. Birinci durumda ilişkinin kendisi araştırma konusu iken
ikinci durumda ilişkinin taraflarının özellikleri
ön plandadır. İnsan ilişkilerinin karmaşık doğası dikkate alındığında sosyometrinin, psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve sosyal psikoloji
disiplinlerinden yararlanılarak geliştirilmesi
şaşırtıcı değildir.
1930’lardan itibaren kurumsallaşmaya
başlayan sosyometri yöntemi, 1950’lerden itibaren yaygınlaşmıştır. Sosyometrinin kurumsallaşmaya başladığı bu dönemde bireylerin
hızla ve kitleler halinde endüstri toplumunun
beklentilerinin karşılanması amacıyla daha
üretken olmalarına yönelik uygulamaların
eleştirilmeye başlandığı görülmektedir. Bununla birlikte 1970’li yıllarda sosyometri, sosyal psikoloji, küçük gruplar sosyolojisi, sosyal
ağ analizi gibi özel alanlarda uygulanan teknik bilgi olmaya başlamıştır.
Bir Disiplin Olarak Sosyal Ağ Teorisinin
Gelişimi

Sosyal Ağ Teorisi ile etrafımızdaki basit
gibi görünen ancak oldukça karmaşık ve iç
içe geçmiş ilişkisel olguların sistemli ve anlaşılabilir olarak açıklanması amaçlanmıştır.
Sosyal ağların gelişim sürecinde birçok farklı
disiplinin katkısı olmakla birlikte alanın kendine özgü teorilerinin gelişmesi ile bilimleşme
süreci hız kazanmıştır. 19. yüzyılın sonlarında
sosyal ağların matematiksel ifadeler ile açıklanmasına yönelik çalışmalar yoğunlaştırılmış
olup Sir Francis Galton ve Henry William Watson soy isimlerinin zamanla yok olma nedenlerinin açıklanması üzerine geliştirdikleri matematiksel formülle, sosyal ağların matematiksel kavramlarla ifade edilmesi noktasında ilk
çalışmalar gerçekleşmiştir. Yirminci yüzyılın
ortalarında Stanley Milgram’ın gerçekleştirdiği küçük dünyalar deneyi günümüzde dahi
ilgi çekmesinin yanı sıra sosyal ağ teorisinin
gelişim sürecinde de önemli rol oynamıştır.
Milgram, küçük dünya deneyi ile ABD’de yaşayan insanlar arasında rastgele seçilen iki kişi
arasındaki ortalama sosyal mesafeyi belirlemeye çalışmıştır. Deney kapsamında rastgele
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seçilen bireylere, daha önce karşılaşmadıkları
ve Boston’da yaşayan birine sadece tanıdıklarını kullanarak bir mektubu iletmeleri istenmiştir. Katılımcılar doğrudan tanıdıkları kişiler
aracılığıyla herhangi bir formal iletişim kanalı
kullanmaksızın mektupları belirtilen kişiye
ulaştırmaya çalışmıştır. Deney neticesinde
yapılan hesaplamalar sonucunda ortalama
altı adımda mektupları kendilerinden istenen
adrese ulaştırdıkları tespit edilmiştir. Çalışma,
farklı örneklem gruplarında tekrarlandığında
benzer şekilde ortalama altı adımda insanların tanımadıkları insanlarla bağlantı oluşturabildikleri görülmüştür. Bu durum rastgele
seçilen ve birbirini tanımayan iki kişinin kaç
adımda birbirlerinin hayatlarına doğrudan
etki edebildiklerini göstermesi bakımından
büyük ilgi uyandırmıştır. Aynı zamanda 1993
yapımı “Ayrılığın Altı Derecesi” (Six Degrees
of Seperation) filmi altı adım kuralından esinlenerek yazılan tiyatro oyunundan uyarlanarak bilim ve sanat arasında köprü kurmuştur.
20. yüzyılın başlarında sosyometri çalışmaları gerçek anlamda sosyal ağların analiz
edilmesine imkân sağlamıştır. Moreno tarafından çıkarılan “Sociometric Review” ve
“Sociometry” isimli hakemli dergilerin (Günümüzde Social Psychology Quarterly ismiyle
yayınlanmaktadır) sosyal ağların bilimleşme
sürecini desteklediği söylenebilir. Yaşayan en
büyük sosyologlar arasında gösterilen Harrison White, sosyolojiyi deneysel ve analitik
sosyoloji alanları kapsamında sosyal ağlar ile
ilgili önemli araştırmalar yapmıştır. White’ın
Harvard Üniversitesinde yürüttüğü çalışmalar
esnasında dünyanın çeşitli yerlerinde matematik ve istatistik temelli sosyoloji araştırma
paradigmasının da yükselişte olduğunu ifade
etmek gerekmektedir. Günümüzde uygulamalı sosyal bilimler olarak tanımlanabilecek
çok disiplinli alanların gelişimi konusunda Türkiye’de önemli bir potansiyel olduğu görmezden gelinmemelidir. Farklı disiplinlerin ve
özellikle matematik ile sosyolojinin bir araya
getirilmesiyle insan davranışının ölçülebilir ve
öngörülebilir doğasına ilişkin daha fazla veri
elde etmek mümkündür.
Sosyal ağ analizi bağımsız bir disiplin
olarak gelişimini sürdürmektedir. Fen bilimlerinin ve sosyal bilimlerde birçok disiplinde
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sosyal ağlardan yararlanılmaktadır. 1980’li
yıllarda INSNA’ın (International network for
social network analysis- Uluslararası sosyal ağ
analizi topluluğu) kurulması, yıllık olarak Sunbelt Konferanslarının düzenlenmesi, sosyal ağ
analizi yapılmasını kolaylaştıran birçok yazılımın geliştirilmesi ve “Social Networks” isimli
hakemli derginin kurulması ile bilimsel disiplin olarak gelişim süreci hızlanmıştır.
Sosyal ağların daha iyi anlaşılabilmesi bakımından önemli teoriler arasında yer alan
yapısal boşluklar teorisi ve zayıf bağlantıların
gücü teorisine kısaca değinmek yerinde olacaktır. Ayrıca söz konusu teoriler sosyal ağların eğitim örgütlerinde uygulanması bakımından önemli bir bakış açısı sunmaktadır.
Yapısal Boşluklar Teorisi

İçinde yer aldığınız aile, birlikte çalıştığınız
meslektaşlarınız, aynı sınıfta eğitim gördüğünüz dönem arkadaşlarınız… Bütün bu sosyal
gruplarda yer alan bütün bireylerin bütün bireylerle ilişki halinde olduğunu varsaydığımızda en ideal durumu ifade etmiş oluruz. Oysa
doğa ve sosyal hayatta ideal yerine ideale
yaklaşma söz konusudur. Başka bir anlatımla
hemen hemen hiçbir insan topluluğunda herkesin herkesle bağlantılı olması beklenmez.
Eksik bağlantıların herbirini kayıp bir potansiyel olarak görmek mümkündür. Peki, bu eksik
bağlantılar belirli bir grup insanın aynı grupta
yer almalarına rağmen birbirleriyle doğrudan
bağlantı kurmalarına engel olacak kadar büyürse ne olur? Grubun yapısında boşluklar
oluşmaya başlar. Yapısal boşlukların olduğu
bir sosyal ağda farklı aktörlerin bilgi ve iletişim
akışı ideal durumdan sapmalar göstermektedir. Örneğin bir okulda birbiriyle görüşmeyen
öğretmenler veya aynı sınıfta olup iletişim kurmayan öğrenciler kayıp sosyal sermaye olarak
görülebilir. Şekil 1’de bireylerarası ilişkilerin
yer aldığı bir sosyal ağda yapısal boşluklar
gösterilmektedir.
Sosyal ağda yapısal boşlukların bulunması
bazı tehdit ve fırsatları aynı anda barındırmaktadır. Aktörlerin birbirlerinden doğrudan bilgi
ve deneyim akışının sağlanamaması ağın sosyal sermayesini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca
öğretmenlik gibi işbirliği gerektiren ve meslek-
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taşların birbirleriyle olumlu ilişkiler geliştirmelerinin beklendiği alanlarda yapısal boşluklar
önemli tehdit olarak görülebilir. Öte yandan
yapısal boşluğa yakın olanların iki açıdan avantajlı oldukları söylenebilir. Birincisi sözkonusu
bireylerin değişim ve gelişim için ihtiyaç duyulan farklı bilgi ve karşıt düşüncelerle temas
etme olanaklarının daha yüksek olduğu bilinmektedir. Ayrıca yapısal boşluğun iki yakasındaki aktörlerin gelecekte muhtemel temas kurma durumlarının diğer aktörlere göre yüksek
olması da avantaj olarak görülmektedir. Bununla birlikte okul gibi açık ve sosyal sistemlerde yapısal boşlukların azaltılması ve olumsuz
etkilerinin zayıflatılması için birey-grup uyumuna önem verilmesi ve bütüncül bakış açısıyla
ilişkilerin yönetilmesi önem kazanmaktadır.

Şekil 2. Sosyal ağda yapısal boşluk

Zayıf Bağların Gücü Teorisi

İnsanlar genellikle kendilerine benzeyen
kişilerle yakın olma eğilimindedirler. Benzerlerimizle daha iyi anlaşırız, ortak ilgi alanlarına
sahip oluruz ve bu sayede onaylanmış oluruz.
Bu durum yakın arkadaşlık, evlilik, iş arkadaşlığı gibi birçok ilişki türünde benzerlerin benzerlerle bağlantılı olması sonucunu doğurmaktadır. Tahmin edileceği üzere benzer kişi
ve görüşlerden farklı ve orijinal görüş, yenilik
ve yaratıcılığın çıkması genellikle mümkün
olmaz. Benzer görüşlere sahip olanlar zamanla statükoyu savunma ve mevcudu koruma
üzerine işbirliği kurma eğilimindedir. Bunun
sonucunda bireylerin sosyal sermayeleri sınırlanmaktadır. Örneğin öğretmenlerin yakın ar-

kadaşlarının genellikle öğretmen olması ya da
doktorların genellikle doktorlarla arkadaşlık
etmeleri bir anlamda düşünsel körlük oluşturmaktadır. Bu durum bir süre sonra yaratıcılık,
inovasyon ve farklılaşma bakımından olumsuz
sonuçlar doğurmaktadır. Granovetter, bireylerin kendilerine benzemeyen ve kendi sosyal çevrelerinde yer almayan kimselerle de
tanıştığını, arkadaş olduğunu belirterek söz
konusu zayıf etkileşimlerin bireyin sosyal ağını önemli ölçüde değiştirme potansiyeli taşıdığından bahsetmektedir.
Bireyler arasında sosyal ilişkileri etkileyen
birçok etmen olduğu bilinmektedir. Sosyal
etkileşimlerin dinamik doğası gereği bireysel
ilişkiler farklı zaman ve bağlamlarda farklı yoğunlukta seyretmektedir. İki insan arasındaki
ilişkinin niteliği, görüşme sıklığı, süresi veya
duygusal yoğunluğu açısından değerlendirilebilir. Kuvvetli ilişki içerisinde olan bireyler genellikle arkadaşlarının arkadaşlarıyla
da ilişki kurmaktadır. Bu durumda bireylerin
ağda yer alan diğer bireyler arasındaki sosyal
uzaklıklar düşüktür. Başka bir ifadeyle bireyler
doğrudan ya da dolaylı yollarla birbirlerine
kısa adımlarla ulaşmaktadırlar. Ancak birbiriyle zayıf ilişkiye sahip aktörlerin oluşturduğu
ağlarda genellikle bu zayıf ilişki aynı zamanda
iki farklı grubu birbirine bağlayan az sayıda
alternatiften biri olarak görülmektedir. Birbiriyle zayıf etkileşim içerisinde olan bireyler bir
bakıma ait oldukları sosyal çevreler arasında
köprü konumu görmektedirler.
Mark S. Granovetter tarafından ortaya
konulan “zayıf bağların gücü” yaklaşımı sosyal bilimlerde üzerinde uzun süre konuşulan
popüler bir tartışma alanına dönüşmüştür.
Söz konusu çalışmada dezavantajlı bölgeler
arasında sayılan bölgelerde yaşayan bireylerin iş sahibi olma süreçleri ele alınmıştır. İşe
giren katılımcılara bu süreçte yardımcı olan
kişilerin isimleri sorulmuştur. Ortaya çıkan
sosyal ağlar incelendiğinde iş bulan katılımcıların benzer özelliklere sahip olmadıkları
“zayıf bağlantıları” aracılığıyla iş buldukları
görülmüştür. Başka bir ifadeyle araştırmaya
katılan bireylerin iş bulmasına yardımcı olan
kişiler yakın arkadaşları değildir. Bu durum iş
bulma gibi, yakın tanıdıklar ile kolaylaştığı düşünülen bir sosyal sürecin aslında yakın ama
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uzak aktörler tarafından daha etkili bir şekilde desteklendiği sonucunu doğurmuştur.
Eğitimde Sosyal Ağlar

Sosyal ağ teorisi konusunda eğitim bilimleri alanında yapılan çalışmaların sayısı 2000
yılından itibaren artış göstermeye başlamıştır.
Şekil 3’te 1953-2009 yılları arasında sosyal ağ
ve sosyal ağ ve eğitim anahtar sözcükleri ile
gerçekleştirilen bilimsel çalışma sayılarına ilişkin grafik yer almaktadır. Şekil incelendiğinde,
sosyal ağ araştırmalarına yönelik artan sayıda
bilimsel çalışmanın yanında eğitim alanında
sosyal ağlarla ilgili olarak gerçekleştirilen yayınların da hızlı bir artış eğilimi gösterdiği görülmektedir.

Şekil 3. Sosyal ağ alanında yapılan bilimsel çalışmaların yıllar göre dağılımı

Özellikle Terrence E.Deal, Ted Purinton
ve Daria C. Waetjen tarafından 2009 yılında
yazılan “Making Sense of Social Networks in
Schools” (Okullar Açısından Sosyal Ağların
Anlamı); Alan J. Daly editörlüğünde 2010 yılında yayımlanan “Social Network Theory and
Educational Change” (Sosyal Ağ Teorisi ve
Eğitimde Değişim) ve Brian V. Carolan’ın 2014
yılında yazmış olduğu “Social Network Analysis and Education: Theory, Methods & Applications” (Sosyal Ağ Teorisi ve Eğitim: Teori,
Yöntem ve Uygulama) isimli kitaplar eğitim
bilimleri bakış açısıyla sosyal ağları ele alan
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öncü eserler olarak alanın gelişimine önemli
katkılar sağlamıştır. Eğitim bilimlerinde sosyal
ağlar konu başlığıyla gerçekleştirilen çalışmaların 2008 yılından itibaren büyük bir artış
gösterdiği ve bu çalışmaların okulları, eğitim
sistemlerini ve eğitim politikalarını etkileme
potansiyeli taşıdığı görülmektedir. Eğitim
Yönetimi alanında saygın dergiler arasında
gösterilen Educational Administration Quarterly, Journal of Educational Administration
ve Educational Management and Leadership
dergilerinde son yıllarda sosyal ağları konu
alan birçok araştırma yayımlanmıştır.
Sosyal ağ teorisi ile okul içerisindeki ilişki
ağlarını ele alarak örgütsel yapı, davranış, kültür, iklim, güç ve politika gibi boyutlarda aktörler arasındaki iletişim, bilgi akışı, olumlu ve
olumsuz ilişkilerin incelenmesi mümkündür.
Sosyal örgütler olarak okullarda karşılıklı etkileşim ve ilişkilerin yoğun ve belirleyici olduğundan sosyal ağ teorisi ile araştırma yapılma
potansiyeli yüksektir. Bununla birlikte söz konusu yaklaşım okul içerisinde lider olma potansiyeline sahip veya izole edilmiş çalışanların belirlenmesi ve farklı birey ya da grupların
örgütlerde karar alma, değişim, planlama gibi
önemli örgütsel boyutları etkileme güçlerinin
incelenmesi gibi konularda özgün çalışma
alanları sunmaktadır. Daha açık bir ifadeyle
okulları ağ yaklaşımıyla ele alan bir araştırmacı geleneksel analiz yöntemlerinde olduğu
gibi bireylerin yalnızca örgüte veya çalışanlara ilişkin algılarını incelemek yerine bireylerin
çalışma arkadaşlarına yönelik karşılıklı algılarını inceleyerek örgütün bütününe ilişkin çıkarımlar yapmaya çalışmaktadır.
Okullarda yönetici, öğretmen ve öğrenciler arasındaki ilişkilerin anlaşılması, sınıf içinde ve sınıflar arasında öğrenciler arasındaki
ilişkilerin incelenmesi, okul içinde ve okul dışında arkadaşlık ilişkilerinin incelenmesi gibi
konularda sosyal ağ teorisi önemli bir bakış
açısı sağlamaktadır. Bununla birlikte yeni bilgi ve becerilerin bireyler arasında yaygınlaştırılması, reform uygulamalarının etkililiğinin
incelenmesi ve olumlu-olumsuz davranışların
öğrenciler arasında yaygınlaşma pratiklerinin
akasında yatan nedenlerin incelenmesi amacıyla sosyal ağ teorisi ile gerçekleştirilecek çalışmalar eğitim sistemlerine gerçekçi ve uygulanabilir öneriler içeren katkılar sağlayacaktır.
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Kaos Fiziğini Tanıyalım
Erkan YILMAZ*

Kaosun Tarihçesi ve Felsefesi
Kaos fiziğinin temelleri ilk çağ uygarlıklarına dayanmaktadır. Örnek vermek gerekirse,
Kaos kavramı ilk olarak dünyanın en eski kavmi olan Türklerin Yaradılış ve diğer mitolojilerinde yer almaktadır. Türkler dışında, Çin İmparatorluğu (İ.Ö. 2598- İ.Ö.2698), Mısır uygarlığı (İ.Ö. 2500), Babil Krallığı (İ.Ö), Eski Yunan
uygarlığı (İ.Ö. 700) gibi medeniyetlerinin mitolojileri içerisinde kaos fiziğinin felsefi temelleri atılmıştır. Geçmişte halk arasında anlatılan
bir hikâye başlangıç koşullarına hassas bağlılığı çok iyi ifade eder. “Bir mıh bir nal kurtarır,
bir nal bir at kurtarır, bir at bir haberci kurtarır,
bir haberci bir orduyu kurtarır, bir ordu bir imparatorluğu kurtarır.” Bu önermeye göre kadim bir imparatorluk bile bir çivinin başlangıç
durumundaki değişikliğe hassas bağlı olabilir.
Tabi ki bu hikâye gerçekleşmesi çok zor bir
önermedir. Ancak gerçek fiziksel sistemlerin
kaotik dinamiğinin başlangıç koşullarına hassas bağlılığı çok iyi bilinen bir durumdur.
Hava olaylarının önceden bilinmesi ve
kontrolü devletlere ekonomik ve askerî açıdan çok büyük avantajlar sağlayacaktı. Eğer
havanın kontrolü sağlanabiliyor olsaydı, istenilen tarlaya yağmur yağdırılacak ya da düşmanın üzerine şimşekler fırtınalar yollanabilecek ya da istenilmeyen kasırgaları kontrol
altına alabilecektik. Bilim Halley kuyruklu
yıldızı kesinlikle 76 yıl sonra buradan geçecek
diyebiliyordu. Bundan alınan cesaretle hava
durumu da hesaplanabilirdi. Zaten Laplace’ın
ifadesi ile “böylesine bir zekâ evrendeki en
büyük cisimlerin hareketi ile en hafif atomların
hareketi aynı formül içinde ifade edilebilir, bu
*

zekâ karşısında belirsizlik diye bir şey yoktur,
gözünden ne geçmiş nede gelecek kaçabilir.”
(Gleick, 2000) Laplace’nın sergilediği bu iyimserlik havası ile ileriye dönük tüm tahminlerin
yapılabileceği yönünde ciddi bir inanış doğmuştur. Devlet tarafından çok büyük bütçelerle desteklenen Von Neumann havaya hükmedeceğine insanın havanın esiri olması yerine
uçaklarla bulut tohumları atabileceğine, yağmurları tarlaların üzerine getirebileceğine,
rüzgârlar oluşturabileceğine inanıyordu. Sıvıların hareket ederken her durumda bunları
hesaplayabileceğini düşünüyordu. Bu amaçla gelişmiş bilgisayarları ve birçok elemanı ile
işe başladı ve 1980 yılına kadar çok miktarda
para harcadı ancak bir bu konuda kayda değer bir sonuca ulaşamadı.
Bir bilardo masası üzerindeki topların hareketini incelerken ağaçtan düşen bir yaprak
bizim için önemli değildir, onu dikkate almamız gerekmez. Bu tür şeylerin hepsini ihmal
edebilir. Klasik olarak yakınsama yaklaşık değerler alma mükemmel işliyordu Halley kuyruklu yıldızının gelişini hesaplarken başlangıçta yaptığımız küçük hatalar sonucu ancak
küçücük değiştiriyordu yani önemli değildi.
Yani başlangıçta yaklaşık olarak doğru verileri
girersek sonucu da çok küçük hata miktarları
ile hesaplayabiliriz.
Edward Norton Lorenz Massachusetts
Institute of Technologyde (MIT) elektronik
bir RoyalMcBee bilgisayarını kullanarak hava
tahminleri için simülasyon yapmaya başladı.
1960 yılında vakumlu tüpleri kullanarak onların içinde yapay bir atmosfer oluşturarak, bir
minyatür meteoroloji modeli icat etti. Makine
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her bir dakikada, bir sıra rakam yazıyordu. Bu
rakamlar rüzgârın hangi yönden ne zaman
estiğini ve hangi yönlere döndüğünü ifade
ediyordu. Lorenz’in atmosferde oluşan şekillerin, anafor ve siklon gruplaşmaların matematiksel kurallara uymaları ve hiçbir zaman
aynısıyla tekrar etmemeleri ilgisini çekiyordu.
Hava tahmini yapmanın tek yolu atmosferdeki
şekillerin zamanla nasıl değiştiğini bilmemizden geçiyordu, yaptığı makinada araştırdığı
tam olarak buydu. Hava tahmini yapabilmek
için bir makinanın binlerce hesap işlemini durmadan düşünmeden otomatik olarak tekrarlayarak yapması gerekiyordu. Lorenz bu sayıları
daha net görebilmek için bir grafik sistemi
icat etti. Grafikte bir değişken seçiliyor örneğin hava akımı onun grafiğini çiziyordu. Ancak
bu grafikler hiç tekrar etmiyordu birbirine hiç
benzemiyordu.
1961 yılında Lorenz bir şeyi tekrar incelemek istedi programı tekrar çalıştırmak uzun
sürecekti onun verileri daha önceden aldığı
çıktıyı kullanarak başlangıç koşullarını bilgisayara elle girdi. Bir saat sonra kontrole geldiğinde beklemediği bir şey oldu bilgisayarın
dökümünün bir önceki ile ilgisi yoktu, oysaki
bir öncekini tekrarlaması gerekiyordu. Hava
durumu bir öncekinden hızla uzaklaşmış ve
yeni bir durum olmuştu. Lorenz başlangıç
koşullarına iki çıktıda da baktı aynıydı, fakat
bir anda bir şeyi fark etti bilgisayar hafızasında altı hane tutuyordu (0,763256 gibi) oysa
kâğıda üç hane basıyordu (0,763 gibi) bu
durumda bilgisayara yeni rakamları girerken
binde birlik bir hata yapıyordu ama bunun
sonuçları değiştirmemesi gerekiyordu. Çünkü
bir ortamın sıcaklığını binde birlik bir hatayla ölçülmesi başarılı bir ölçümdür. Burada da
başlangıçtaki binde birlik bir hatanın sonuçta
da binde birlik bir hata vermesi gerekiyordu.
Burada bu farkın hafif bir rüzgâr esmesinden
bir farkı yoktu, oysaki bilgisayar sisteminde
küçücük değişiklikler sonuçları büyük ölçüde
değiştiriyordu. 1963 yılında yayınladığı makalede “Martı Kanadı” diye bilinen olayı “Kelebek Etkisi” diye değiştirerek olayı açıkladı. Bir
kelebeğin kanat çırpması sonucunda bir fırtına bile çıkabiliyordu. Hava olayları başlangıç
durumuna hassas bağlıydı ve kaotik davranıyordu.
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Lorenz hiçbir zaman kararlılığa erişmeyen
sistemlerin matematiğiyle uğraşmaya başladı, bu sistemleri tekrar ettirmeye çalıştı ama
başaramadı. Sonraki yıllarda Lorenz meteorolojiyi bir kenara bırakıp bu kompleks olayları
meydana getiren daha basit usuller aramaya
başladı. Lineer olmayan bir denklem olan
akışkan dinamiğinin Navier-Stokes denklemini üzerinde çalıştı. Bu denklem akışkanın
hızını, basıncını, yoğunluğunu ve viskozitesini
ifade etmeye yarıyordu, ancak bunu yorumlamak kolay değildi. İşte bunlar Lorenz’e ilham
olmalıdır. Lorenz konveksiyonla ilgili bir denklem kümesi almış bunları orijinalden farklı
olarak yazmış ancak nonlineer olmasına dokunmamıştır ve bunu lineer olmayan yalnız üç
denklem sistemi denklem (1) ile ortaya koydu.
Bu denklemler
,

,
(Denklem 1)

şeklinde verilir.
Başlanğıç Durumuna Hassas Bağlılık

Kaosun en önemli argümanlarından birisi
olan başlangıç koşullarına hassas bağlılık aynı
zamanda kelebek etkisi olarak da adlandırılmaktadır. Bu ismin verilmesinin sebebi ise
“Afrika kıtasında bir kelebeğin kanat çırpması
Asya kıtası üzerinde bir fırtınaya sebep olabilir” (Wheeler,1989) şeklindeki bir mizansenden kaynaklanır. Klasik sistemlerde başlangıç
koşullarına hassas bağlılık olmadığı varsayılır,
örneğin uzaya gönderilen bir uydu için yapılan hesaplamalarda başlangıç koşullarının biraz değiştiğini düşünelim, örnek olarak o gün
rüzgâr biraz daha hızlı olsun veya hava biraz
daha sıcak olsun bu durumda bu hesaplamalarda çok az sapma olacaktır. Dolayısıyla uydu
hedeflenen koordinat noktasından birkaç
metre daha uzağa ya da yakına gidecektir. Ya
da ulaşma süresi birkaç saniye değişecektir,
hatta bu küçük değişiklikler ihmal bile edilebilecektir. Başka bir örnek vermek gerekirse
bir bilardo masasında bilardo toplarının hareketlerini incelerken masaya yaklaşan bir
adam olsa bu adam kütle çekim kuvveti ile
topları kendine doğru çekecektir bu değişik-
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lik toplar üzerinde kayda değer bir değişiklik
oluşturmayacaktır toplar bu çekimin etkisi
ile yapacakları hareketi değiştirmeyecektir.
Eğer bu sistemler başlangıç durumuna hassas bağlı olmuş olsaydı, bilardo masasındaki
topun hareketi üzerinde, çok uzak bir noktadaki ağaçtan düşen bir yaprak dahi ihmal
edilemeyecek kadar büyük değişiklikler oluşturacaktı. İşte başlangıç koşullarındaki küçük
değişikliklerin sonuçta hiç de küçük olmayan
değişikliklere sebep olduğu durumlara başlangıç durumuna hassas bağlı sistemler diyoruz. Bir kalemi sivri ucu üzerinde dengeye
getirip serbest bırakalım ve nereye düşeceğine bakalım. Kalemi bıraktığım anda kaleme
etki eden ihmal edilebilir pek çok fiziksel etki
örneğin elin titremesi, odanın ısısal salınımı
gibi etkiler kalemin düşme yönünde önemli
parametreler haline gelecektir. Kabaca kalemin düşme dinamiğinin başlangıç koşullarına
hassas bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Kaos fiziğinden biliyoruz ki bir sistemin kaotik olması
için başlangıç koşullarına hassas bağlı olması
gerekmektedir.
Doğrusal Olmama

Kaotik davranış lineer olmayan dinamik
sistemlerde görülür fakat her lineer olmayan
sistem kaotik demek değildir. Pek çok lineer
olmayan sistem periyodik olamayan çözümler
üretebilir. Fakat bu sistemin kaotik davrandığı
anlamına gelmez. Lineer sistemlerde denklemin kökleri sınırlı sayıdadır. Örneğin birinci
dereceden bir denklemin bir kökü ikinci derece denklemin iki kökü vardır n derece ise n
kökle çözülür. Oysaki lineer olmayan sistemlerin sonsuz sayıda kökü vardır. Bu denklemler
numerik metotla çözülebilir. İlk yüzeysel bakışta lineer sistemler düzenli lineer olmayan
sistemler karmaşa gibi gözükse de aslında lineer olmayan sistemlerde kendi içinde büyük
bir düzen içerir. Sonuç olarak hangi sistemin
kaotik davrandığı sistem analiz ederek anlaşılabilir.

Kaos Örüntüleri

Doğrusal olmayan kaotik sistemlerin bulunmasından sonra bu tür sistemlerin hem
dinamiği hem de geometrik tasvirleri üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Doğrusal olmayan
sistemlerin aslında düzensizlik içerisinde çok
büyük bir düzen barındırdığını artık biliyoruz.
Doğada buna örnek olan birçok kaos örüntüsü görmek mümkündür. Bu örüntüler fraktal
yapı geometrisindedir. Fraktal şekiller, geometri ve örüntüler kendilerine benzer yapıda olup bu yapılarda ana yapı kendini tekrar
eder.
Newton fiziğinde evren büyük bir düzen
içerisindedir. Düzensizlik istenmeyen bir durumdur ve düzeni bozmaya yöneliktir. Oysaki
kaos teorisinde bir sonuç sistemin bir sonraki
aşaması için bir dönüttür. Bir çıktı bir sonraki
basamağın girdisidir.
Dağılmış yapılar ve Rastgele Şoklar

Dağılmış yapılar türbülans örneğinde de
olduğu gibi enerjinin kullanışlı halden daha
az kullanışlı hale dönüştürdüğü yapılardır.
Enerji formundaki bu ilişki çoğu zaman sürtünme ile ilişkilidir. Dağılmış yapılarda çevre
faktörlerin bir sistemin dengesi bozar ve dengesi bozulan bu sistemden yeni bir sistem kurulmasında önemli bir rol oynar. Düzensizlik
düzenin kaynağıdır, büyüme dengede değil
dengesizliktedir, dalgalanmalar, karışıklıklar
ve dengesizlikler aslında dışardan ilk bakış da
sorun gibi görünse de aslında düzenin temelidir. Dağılmış yapılar içerisinde çoğunluğu
daha küçük olmak üzere rastgele şoklar görülür. Doğadaki tüm kaotik yapılar bu rastgele
şoklara maruz kalmaktadır. Şokun etkisi şokun
büyüklüğü ve sistemin o anki yapısına bağlıdır. Bu rastgele şoklara örnek vermek gerekirse volkanik patlamalar hava olaylarında böyle
bir şok olabilir. Borsa gibi bir sitemi düşünürsek bir üst düzey yetkilin konuşma yapması
bu sistem için rastgele şok olabilir
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66-72 Aylık Çocukların Okul
Olgunluğu Düzeylerinin Çeşitli
Değişkenlere Göre İncelenmesi:
Avcılar Örneği*
Tevfik Sertaç ÇELİKÇEKEN**, Mesut GÜLPER***, Yusuf AKYIL****

ÖZET

Bu çalışmanın amacı; 66-72 aylık çocukların okul olgunluğu düzeylerini ortaya koyarak
çeşitli değişkenler ile ilişkisini incelemektir.
Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Avcılar ilçesi’nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
resmi dört bağımsız anaokulunun 2017-2018
eğitim-öğretim yılında eğitim gören 128 kız;
127 erkek toplam 255 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar
tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi (MOT)
kullanılmıştır. Ölçekler ile toplanan veriler
SPSS 18.0 paket programıyla bilgisayarda
analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Bağımsız
T Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way
ANOVA) ve Varyans analizi sonucunda farkın kaynağını belirlemek için post-hoc analiz
tekniklerinden Tukey Testi, kullanılmıştır. Elde
edilen bulgulara göre öğrencilerin okul olgunluğu puanları ile ay(yaş), anne öğrenim
düzeyi, anne yaş, baba yaş, baba öğrenim
düzeyi, annenin çalışma durumu, aile içerisinde kaçıncı çocuk olma durumu, anne gebelik
süresi ve kardeş sayısı değişkenleri arasında
*

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Cinsiyet ve aile
sosyoekonomik düzeyi değişkenleri arasında
anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Okul Olgunluğu, Hazırbulunuşluk, Yaş, Okul Öncesi Eğitim
SUMMARY

This study examines 66-72 months old
kids’ school readiness in relation to different
variables. The study group of this research
is 255 students (128 girls and 127 boys) who
studied in the National Education Ministry’s
four official independent preschools in Istanbul’s Avcılar district during 2017-2018 educational year. Personal İnformation Form and
Metropolitan School Readiness Test (MSRT)
were used as data collection tools. Data collected with scales were analysed with SPSS 18.0
package program. Independent Samples T
test and One Way ANOVA for the analysis of
data and Tukey test, which is a post-hoc analysis technic, for determining the source of difference stemmed from variance analysis were
employed. According to findings, there is a

Bu çalışma, Avcılar Kaymakamlığı onayı ile Avcılar Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen "Adım
Adım Okula" projesi verilerinden hazırlanmıştır.
** Tevfik Sertaç ÇELİKÇEKEN, Öğretmen, MEB, İstanbul, sertaccelikceken@gmail.com
*** Mesut GÜLPER, Öğretmen, MEB, İstanbul, mesutgulper@hotmail.com
**** Yusuf AKYIL, Öğretmen, MEB, İstanbul, yusufakyil430@gmail.com
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meaningful correlation between school readiness scores and the variables of age, parents
educational levels, parents ages, mother’s occupation, birth order, mother’s gestation period and the number of siblings. There is no
meaningful correlation between the variables
of gender and family’s socio-economic status.
Keywords: School Readiness, Readiness,
Age, Pre-School Education
1. GİRİŞ

Çocuğun okul yaşantısının başlangıcı
olan birinci sınıf, onun hayatında çok önemli bir deneyimdir. Çocuğun öğrenme ve eğitim süreci ile ilk tanışması, ilk deneyimlerini
yaşadığı birinci sınıf onun bütün okul hayatı
boyunca “okul ve eğitim” kavramlarını nasıl algılayacağını belirlemektedir. Çocuk bu
süreçte, içinde doğup büyüdüğü ve kendini
güvende hissettiği aile kurumunun dışındaki bir kuruma ve farklı bir ortama adım atar.
Bu yeni ortam kendine özgü kuralları, yerine
getirilmesi gereken görev ve sorumlulukları
ve yeni yaşamsal deneyimleri içeren evden
farklı bir sosyal çevredir. Bu yeni sosyal çevrede çocuk, ilk kez formal eğitimin gerektirdiği
planlı ve programlı öğretim etkinliklerine katılmak ve ilköğretim birinci sınıfın en önemli
görevi olan okuma-yazma ve temel aritmetik
becerilerini öğrenmek gibi görevlerle karşı
karşıyadır. Çocuğun bu yeni sosyal çevrenin
beklentilerini karşılayabilmesi ve bu yeni ortama uyum sağlayabilmesi belli bir düzeyde
hazır bulunuşluğu gerektirmektedir. Yani okul
başarısı da başarısızlığı da çocuğun okula ne
kadar hazır olduğu ile ilişkilidir (Erkan, 2011).
Araştırmalar çocuğun okula başlamaya hazır
olmasıyla daha sonraki yıllarda okuldaki başarısı ve hayattaki başarısı arasında yüksek ilişki
olduğunu ortaya koymaktadır (Duncan, Dowsett, Claessens, Magnuson, Huston, Klebanov, ve diğerleri, 2007; Gill, ve diğerleri 2006;
Matthews, Kizzie, Rowley, & Cortina, 2010;
Pianta, Barnett, Burchinal, & Thornburg, 2009
akt. Brown, and Lan, 2015; Rimm-Kaufman,
2004; Gündüz ve Özarslan, 2016). Bu sebeple aileler için okula başlama kararı, ileriye
dönük olarak önemli etkileri olması sebebiyle
çocuğun hayatında önemli sonuçları doğurabilecek kritik bir karardır.

Okula başlama konusunda en yaygın kriter olarak kabul edilen yaş, sık değiştirilen ve
ülkeden ülkeye farklılık gösteren bir kriterdir.
Zorunlu eğitime başlama yaşı Belçika, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, İrlanda,
Estonya, Fransa, İtalya, Avusturya, Romanya, Portekiz, Polonya, ABD, Avustralya, Kore,
Japonya’da 6’dır. Bulgaristan, Finlandiya ve
İsveç’te 7, Macaristan, Hollanda ve Malta’da
5, İngiltere’de ise 4-5 yasındaki çocuklar zorunlu eğitime başlamaktadır (UNESCO, 2011;
Güven, 2012). Ülkemizde ise Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin
ilköğretime başlama yaşı ile ilgili 15. maddesi
şöyledir: “İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların
yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim
yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 6066 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği
bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.”
(Resmi Gazete, 2012).
Ülkeden ülkeye oldukça değişiklik gösteren okula başlama yaşının tek kriter olarak
kabul edilmesi yeterli değildir, çünkü okula
başlama yaşı ne olursa olsun, her ülkede birinci sınıfa başlamaya hazır olmayan çocuklar
vardır (Oktay, 1999; Gündüz, 2013). Biyolojik
yaşın uygun olması, çocuğun okula başlaması kararı için yeterli değildir. Fiziksel, zihinsel,
nörolojik ve ruhsal gelişim olarak hazır olmayan bir çocuğu okula başlatmak, onu kazanamayacağı bir yarışa geriden sokmak ve okul
yaşamının en başından başarısızlığa mahkûm
etmek demektir (Gündüz, 2013).
Okula başlama; zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan bir “hazır bulunuşluk” gerektirir (Yavuzer, 2004). Hazır bulunuşluk alan
yazında iki ayrı kavram olarak tanımlanmıştır:
Öğrenmeye hazırlık ve okul olgunluğu (Kagan, Moore, ve Bredekamp, 1995; Arı ve Özcan, 2016). Öğrenmeye hazırlık bireysel olarak bir konuyu öğrenme düzeyindeki gelişme
olarak açıklanırken; okul olgunluğu bireysel
olarak genel okul içeriğinde başarılı olabilme
olarak belirtilmektedir. Okul olgunluğu ayrıca
hem öğrenmeye hazırlık hem de sınıf içindeki
davranışlara hazır olmayı kapsar. Özet olarak
okul olgunluğu çocuğun okul içindeki kurallara ve öğrenme etkinliklerine hazır olması ola-
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rak tanımlanabilir (Carlton ve Winsler, 1999;
Arı ve Özcan, 2016).
Okula başlayan çocukların okul olgunlukları; aileler, okulöncesi ve ilkokul öğretmenleri
tarafından bilinmemektedir. Okul için hazır
olmayan çocuklar, okulda güçlükler yaşadıktan sonra rehberlik servislerine gönderilerek
teşhis edilmektedirler. Çocuğu hazır olmadığı
bir ortama sokarak okuma yazmaya zorlamak,
çocuğun okula karşı olumsuz bir tutum geliştirmesine ve okul hayatında başarısız olmasına neden olmaktadır (Yılmaz, 2003; Kutluca,
Canpolat ve Tuncel, 2012). Bu bağlamda yapılan araştırmanın, öğrencilerin okul olgunluğunu etkileyen faktörler üzerinde düşünme
ve tartışma ortamı yaratacağı; okul öncesi
dönemde çocukların okul olgunluğunu geliştirmek için hazırlanan programlara kaynaklık
etmesi ve okul olgunluğu ile ilişkisi olan değişkenleri ortaya koyması açısından önemli
olduğu düşünülmektedir.
Bu çalışmanın amacı; 66-72 aylık çocukların okul olgunluğu düzeylerini ortaya koyarak
çeşitli değişkenler ile ilişkisinin incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır;
1. Öğrencilerin okul olgunlukları;
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•

Yaş (66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ay)

•

Cinsiyet

•

Annelerinin öğrenim düzeyi

•

Annelerinin yaşları

•

Annelerinin çalışma durumları

•

Babalarının yaşları

•

Babalarının öğrenim düzeyleri

•

Ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyleri

•

Kaçıncı çocuk olma durumları

•

Annelerinin gebelik süreleri

•

Kardeş sayıları

değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
2. YÖNTEM

Bu çalışma, 66-72 aylık çocukların okul olgunluğu düzeylerini çeşitli değişkenlere göre
incelemek için hazırlanmış, ilişkisel tarama
modelinde bir araştırmadır.
Tarama modeli, “geçmişte ya da hâlen varolan bir durumu varolduğu şekliyle belirtmeyi
amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Bu modelde önemli olan varolanı değiştirmeye kalkmadan gözlemleyebilmektedir” (Karasar, 2002).
İlişkisel tarama modelleri ise “iki ya da daha
çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim
varlığını veya derecesini belirlemeyi amaçlayan
araştırma modelleridir” (Karasar, 2002).
2.1 Çalışma Grubu

Bu araştırmanın çalışma grubunu İstanbul
ili Avcılar ilçesi’nde Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı resmi dört bağımsız anaokulunun 20172018 eğitim-öğretim yılında eğitim gören
öğrencileri oluşturmaktadır. Buna göre çalışmaya 128 kız; 127 erkek toplam 255 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin
%50,2’si kız; %49,8’i erkektir.
Araştırmanın örneklemi; ulaşım kolaylıkları, zaman ve mali kaynaklar açısından daha
ekonomik olması nedeniyle Avcılar ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi dört
bağımsız anaokulu olarak belirlenmiştir. Uygulama gerekli izinler alınarak, ders saatinde
derse katılan tüm anasınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların demografik bilgileri Tablo 1’de gösterilmektedir.
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı
Değişkenler

Cinsiyet

Yaş

Anne Öğrenim Düzeyi

Kategoriler

N

%

Kız

128

50,2

Erkek

127

49,8

Toplam 255

100

66 Ay

13

5,9

67 Ay

8

3,1

68 Ay

23

9,1

69 Ay

31

12,1

70 Ay

19

7,4

71 Ay

25

9,8

72 Ay

130

50,9

Toplam 255

100

İlkokul Mezunu

33

12,9

Ortaokul Mezunu

30

11,7

Lise Mezunu

97

38,0

Ön Lisans Mezunu

22

8,6

Lisans Mezunu

66

25,8

Yüksek Lisans ve Üzeri

5

1,9

Toplam 255

Anne Yaş

Anne Çalışma Durumu

100

20-25 Yaş Arası

3

1,1

26-30 Yaş Arası

42

16,4

31-35 Yaş Arası

80

31,3

35-40 Yaş Arası

88

34,5

40 Yaş ve Üzeri

38

14,9

Toplam 255

100

Çalışıyor

101

39,6

Çalışmıyor

150

58,8

Toplam 251

98,4
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Baba Yaş

20-25 Yaş Arası

1

0,3

26-30 Yaş Arası

7

2,7

31-35 Yaş Arası

52

20,3

35-40 Yaş Arası

104

40,7

40 Yaş ve Üzeri

84

32,9

Toplam 255

Baba Öğrenim Düzeyi

İlkokul Mezunu

27

10,5

Ortaokul Mezunu

23

9,0

Lise Mezunu

103

40,3

Ön Lisans Mezunu

19

7,4

Lisans Mezunu

69

27,0

Yüksek Lisans ve Üzeri

8

3,1

Toplam 255
Aile Sosyo-Ekonomik
Düzeyi

87

34,1

Orta

123

48,2

Yüksek

15

5,8

Kardeş Sayısı

148

58,03

2. Çocuk

80

31,4

3.Çocuk

16

6,2

4 ve Üzeri

2

0,7
100

Prematüre

3

1,1

7 Ay

3

1,1

8 Ay

22

8,6

9 Ay

216

84,7

Toplam 244

95,5

1 Kardeşi Olan

136

53,3

2 Kardeşi Olan

49

19,2

3 Kardeşi Olan

10

3,9

4 ve Üzeri Kardeşi Olan

1

0,3

Toplam 196

88

88,2

İlk Çocuk

Toplam 255

Gebelik Süresi

100

Düşük

Toplam 225

Kaçıncı Çocuk Olma
Durumu

100

76,7
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Araştırmaya katılan öğrencilerin Metropolitan Okul Olgunluğu Testi genel hazırlık puan dağılımları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Genel Hazırlık Puan Dağılımı
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Genel Hazırlık Puanları

Olgunluk Seviyesi

N

0-39

Zayıf

1

40-64

Ortanın Altı

44

65-79

Orta

109

80-89

Ortanın Üstü

90

90-100

Üstün

11

2.2 Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlardan birincisi araştırmanın bağımsız değişkenleri olan öğrenci ve veli bilgilerine ilişkin bilgileri toplamak için kullanılan
Kişisel Bilgi Formudur.
İkinci veri toplama aracı Hildert ve arkadaşları tarafından geliştirilen (1949) ve Oktay
(1983) tarafından Türkçeye uyarlanan ve araştırmanın bağımlı değişkeni ile ilgili bilgileri
toplamaya yarayan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’dir (MOT). Okula hazırlık konusunda en çok ilgi çeken testtir. Metropolitan Okul
Olgunluğu Testi, talimatı anlama ve başarma
üzerine kurulu bir performans testidir. Ortaklaşa uygulanan bir test olmasına rağmen ülkemizde çocukların bu tür uygulamalara alışkın
olmamaları ve küçük yaşlardaki çocuklara yapılan bu tür uygulamalarda gözlemci olarak
yetişmiş yardımcıların her zaman sağlanamaması gibi nedenlerden dolayı bireysel olarak uygulanır. MOT, okula yeni başlayanların
1. sınıfa hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan
özellikleri ve başarıları ölçmek için Oktay tarafından (1980) testin R formu Türkçeye uyarlanmıştır. 16 sayfalık bir kitapçıktan oluşan testtin
6 ayrı alt testti vardır. Bunlar (Oktay,1983):
1. Kelime Anlama 19 medde,
2. Cümleler 14 madde, 72
3. Genel Bilgi 14 madde,
4. Eşleştirme 19 madde,
5. Sayılar 24 madde,
6. Kopya Etme 10 madde olmak üzere
toplam 100 maddeden oluşmaktadır.
Testin güvenirliği paralel formlar arası ko-

relasyonlar hesaplanarak elde edilen güvenirlilik katsayıları .53 - .83 arasında değişmiştir.
Testin geçerliği korelatif ilişki .34 - .53 arasında saptanmıştır (Şimşek, 2007).
“Metropolitan Olgunluk Testi” öğrencilerin yönergeyi anlama ve uygulama becerisini
ölçmektedir. “Metropolitan Olgunluk Testi” 16
sayfalık kitapçıktan, 100 maddeden ve 6 alt
testten oluşmaktadır. Araştırmacı tarafından
sözlü olarak verilen yönergeye göre öğrencinin işaretlediği veya kopya ettiği resimlerin her
doğru yanıtına 1 puan verilir yanlış yaptıklarına puan verilmez. Kelime anlama alt testinde
madde sayısı 19, bu alt testten alınabilecek en
yüksek puan ortalaması 19’dur, en düşük puan
ortalaması 1’dir. Cümleler alt testinde madde
sayısı 14, bu alt testten alınabilecek en yüksek
puan ortalaması 14’dur, en düşük puan ortalaması 1’dir. Genel bilgi alt testinde madde
sayısı 14, bu alt testten alınabilecek en yüksek
puan ortalaması 14’dur, en düşük puan ortalaması 1’dir. Eşleştirme alt testinde madde sayısı
19, bu alt testten alınabilecek en yüksek puan
ortalaması 19’dur, en düşük puan ortalaması
1’dir. Sayılar alt testinde madde sayısı 24, bu
alt testten alınabilecek en yüksek puan ortalaması 24’dur, en düşük puan ortalaması 1’dir.
Kopya etme alt testinde madde sayısı 10, bu alt
testten alınabilecek en yüksek puan ortalaması
10’dur, en düşük puan ortalaması 1’dir. “Metropolitan Olgunluk Testi’nde; kelime anlama,
cümleler, genel bilgi, eşleştirme testleri okuma
olgunluğunu; sayılar, sayı olgunluğunu; kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme,
sayılar, kopya etme genel olgunluk seviyesini
belirtmektedir.
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Tablo 3. Uygulamaya Katılan Öğrencilerin Bazı Değişkenlere Göre M.O.T Puan Ortalamalarını Karşılaştırılması
İçin Yapılan T Testi Sonuçları
Grup

N

X

S

Erkek

127

74,26

9,44

Kız

128

76,01

10,94

Anne Çalışıyor

101

77,68

9,70

Anne Çalışmıyor

150

73,34

10,34

sd

t

p

253

-1,365

,174

249

3,338

,001

p<.05

2.3 Verilerin Toplanması

Test uygulamaları gerçekleştirilmeden
önce araştırmacılar tarafından hazırlanan veli
izin belgeleri okul müdürlükleri tarafından
velilere ulaştırılarak izinler alınmıştır. Veli izin
belgesi doldurulan öğrencilerin öğretmenleri
velileri ile görüşerek araştırmacılar tarafından
hazırlanan kişisel bilgi formu doldurulmuştur.
Veli izin belgeleri ve kişisel bilgi formları hazırlanan öğrenciler için okul müdürlükleri tarafından randevu listesi oluşturularak test uygulamasına alınmışlardır. Metropolitan Okul
Olgunluğu Test uygulamaları MOT uygulayıcı sertifikasına sahip, Avcılar ilçesinde görev
yapmakta olan dört psikolojik danışman tarafından gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler test uygulanmasına alınmadan önce test uygulayıcıları tarafından fizyolojik ve sosyal ihtiyaçlarına
dikkat edilmiş hazır olmadığı gözlemlenen/
tespit edilen öğrencilere daha sonrasına randevu verilerek uygulamaya dahil edilmiştir.
2.4 Verilerin Analizi

Ölçekler ile toplanan veriler SPSS 18.0 paket programıyla bilgisayarda analiz edilmiştir.
Verilerin analizinde Bağımsız T Testi, Tek Yönlü
Varyans Analizi(One Way ANOVA) ve Varyans
analizi sonucunda farkın kaynağını belirlemek
için post-hoc analiz tekniklerinden Tukey Testi, kullanılmıştır.
3. BULGULAR
3.1 Uygulamaya Katılan Öğrencilerin Bazı
Değişkenlere Göre T Testi Sonuçları
Uygulamaya katılan öğrencilerin okul olgunluğu puan ortalamalarının cinsiyet ve anne
çalışma durumu değişkenlerine göre anlamlı
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düzeyde farklılaşmaya neden olup olmadığını
belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar
T Testi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3’e bakıldığında uygulamaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri ile MOT puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
bulunmamaktadır (t(253) = -1,365, p>0.05).
Uygulamaya katılan öğrencilerin annelerinin çalışma durumlarına göre MOT puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
bulunmuştur (t(249) = 3,338, p<0.05). Annesi
bir işte çalışan öğrencilerin (X=77,68) annesi
çalışmayan öğrencilere (X=73,34) göre M.O.T
puanları daha yüksektir.
3.2 Uygulamaya Katılan Öğrencilerin Bazı
Değişkenlere Göre ANOVA Sonuçları

Uygulamaya katılan öğrencilerin okul olgunluğu puan ortalamalarının yaş, anne öğrenim düzeyi, anne yaş, baba yaş, baba öğrenim
düzeyi, aile sosyo-ekonomik düzeyi, kaçıncı çocuk olma durumu, anne gebelik süresi ve kardeş sayısı değişkenlerine göre anlamlı düzeyde
farklılaşmaya neden olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) sonuçları Tablo 4’ de verilmiştir.
Farklı yaşlarda olan öğrencilerin M.O.T
puan ortalamaları arasındaki farkı belirlemek
amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda
yaşları farklı olan öğrencilerin M.O.T puanları
ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı
bir fark bulunmuştur. (F(3,479) = .003, p<.05)
Bu farklılığın hangi yaşlar arasından kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Tukey
testi sonucunda, farklılığın “72 aylık Öğrenciler (X=76,11) - 68 aylık Öğrenciler (X=67,73)
ve 71 Aylık Öğrenciler (X=77,32) - 68 aylık
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Tablo 4. Uygulamaya Katılan Öğrencilerin Bazı Değişkenlere Göre MOT Puan Ortalamalarına İlişkin ANOVA
Sonuçları
Değişken
Yaş

Anne Öğrenim
Düzeyi

Anne Yaş

Baba Yaş

Baba Öğrenim
Düzeyi

Aile SED

Kaçıncı Çocuk
Olma Durumu

Anne Gebelik
Süresi

Kardeş Sayısı

Varyansın Kaynağı

Kareler Toplamı

Sd

Kareler Ortalaması

Gruplar arası

2095,789

6

349,298

Gruplar içi

24299,954

242

100,413

Toplam

26395,743

248

Gruplar arası

3354,361

5

670,872

Gruplar içi

23186,169

247

93,871

Toplam

26540,530

252

Gruplar arası

1202,140

4

300,535

Gruplar içi

25295,254

246

102,826

Toplam

26497,394

250

Gruplar arası

1451,356

3

483,785

Gruplar içi

25021,859

243

102,971

Toplam

26473,215

246

Gruplar arası

3683,598

5

736,720

Gruplar içi

22830,088

243

93,951

Toplam

26513,687

248

287,156

2

143,578

Gruplar içi

26018,463

239

108,864

Toplam

26305,620

241

812,357

2

406,178

Gruplariçi

24596,840

241

102,062

Toplam

25409,197

243

Gruplar arası

1014,968

3

338,323

Gruplar içi

24889,339

240

103,706

Toplam

25904,307

243

958,302

2

479,151

Gruplar içi

20020,407

193

103,733

Toplam

20978,709

195

Gruplar arası

Gruplar arası

Gruplar arası

F

p

3,479

,003*

7,147

,000*

2,923

.022*

4,698

,003*

7,842

,000*

1,319

.269

3,980

,020*

3,262

.022*

4,619

.011*

p<.05
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Öğrenciler (X=67,73)” arasından kaynaklandığı bulunmuştur.

Öğrenciler (X=64,00) “ arasından kaynaklandığı bulunmuştur.

Farklı anne öğrenim düzeyi olan öğrencilerin MOT puan ortalamaları arasındaki farkı
belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi
sonucunda anne öğrenim düzeyleri farklı olan
öğrencilerin MOT puanları ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. (F(7,147) = .000, p<.05) Bu farklılığın
hangi anne öğrenim düzeyleri arasından kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucunda, farklılığın “annesi lisans
mezunu olan öğrenciler (X=79,49) - annesi
lise mezunu olan öğrenciler (X=74,47), annesi lisans mezunu olan öğrenciler(X= 79,49)
- annesi ortaokul mezunu olan öğrenciler (X=
68,80), annesi lisans mezunu olan öğrenciler
(X=79,49) - annesi ilkokul mezunu olan öğrenciler (X= 71,27) ve annesi ön lisans mezunu olan öğrenciler (X=77,59) - annesi ortaokul
mezunu olan öğrenciler (X=68,80)” arasından
kaynaklandığı bulunmuştur.

Farklı baba öğrenim düzeyi olan öğrencilerin MOT puan ortalamaları arasındaki farkı
belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda baba öğrenim düzeyleri farklı
olan öğrencilerin MOT puanları ortalamaları
arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. (F(7,842) = .000, p<.05) Bu farklılığın hangi baba öğrenim düzeyleri arasından
kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan
Tukey testi sonucunda, farklılığın “babası
yüksek lisans ve üzeri mezunu olan öğrenciler (X=81,28) - babası ortaokul mezunu olan
öğrenciler (X=66,00), babası lisans mezunu
olan öğrenciler(X= 78,51) - babası ortaokul
mezunu olan öğrenciler (X= 66,00), babası lisans mezunu olan öğrenciler (X=78,51)
- babası ilkokul mezunu olan öğrenciler (X=
71,18), babası ön lisans mezunu olan öğrenciler(X= 78,88) - babası ortaokul mezunu olan
öğrenciler (X= 66,00) ve babası lise mezunu
olan öğrenciler (X=74,71) - babası ortaokul
mezunu olan öğrenciler (X=66,00)” arasından
kaynaklandığı bulunmuştur.

Anneleri farklı yaşlarda olan öğrencilerin MOT puan ortalamaları arasındaki farkı
belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi
sonucunda annelerinin yaşları farklı olan öğrencilerin MOT puanları ortalamaları arasında
istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur.
(F(2,923) = .022, p<.05) Bu farklılığın hangi
anne yaşları arasından kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucunda, farklılığın “Annesi 36-40 Yaş Arasında
Olan Öğrenciler (X=76,95) - Annesi 26-30
Yaş Arasında Olan Öğrenciler (X=71,02)” arasından kaynaklandığı bulunmuştur.
Babaları farklı yaşlarda olan öğrencilerin MOT puan ortalamaları arasındaki farkı
belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi
sonucunda babalarının yaşları farklı olan öğrencilerin MOT puanları ortalamaları arasında
istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur.
(F(4,698) = .003, p<.05) Bu farklılığın hangi baba yaşları arasından kaynaklandığını
belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucunda, farklılığın “Babası 40 Yaş ve Üzeri
Olan Öğrenciler (X=77,19) - Babası 26-30
Yaş Arasında Olan Öğrenciler (X=64,00) ve
Babası 36-40 Yaş Arasında Olan Öğrenciler
(X=75,16) - Babası 26-30 Yaş Arasında Olan
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Farklı aile sosyo-ekonomik düzeylerinde
olan öğrencilerin MOT puanları ortalamaları
arasındaki farkı belirlemek amacıyla yapılan
varyans analizi sonucunda sosyo-ekonomik
düzeyleri farklı olan öğrencilerin MOT puanları ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (F(1,319) =
.269, p<.05).
Ailesinde kaçıncı çocuk olduğu farklı olan
öğrencilerin MOT puan ortalamaları arasındaki
farkı belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda kaçıncı çocuk olduğu farklı olan
öğrencilerin MOT puanları ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. (F(3,980) = .020, p<.05) Bu farklılığın hangi
düzeyler arasından kaynaklandığını belirlemek
amacıyla yapılan Tukey testi sonucunda, farklılığın “İlk Çocuk Olan Öğrenciler (X=75,43)
- Üçüncü Çocuk Olan Öğrenciler (X=68,18)
ve İkinci Çocuk Olan Öğrenciler (X=75,72) Üçüncü Çocuk Olan Öğrenciler (X=68,18) “
arasından kaynaklandığı bulunmuştur.
Farklı anne gebelik süresi olan öğrencilerin
MOT puan ortalamaları arasındaki farkı belirle-
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mek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda anne gebelik süreleri farklı olan öğrencilerin
MOT puanları ortalamaları arasında istatiksel
olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. (F(3,262)
= .022, p<.05) Bu farklılığın hangi düzeyler arasından kaynaklandığını belirlemek amacıyla
yapılan Tukey testi sonucunda, farklılığın “Dokuz Aylık Doğan Öğrenciler (X=75,37) - Yedi
Aylık Doğan Öğrenciler (X=57,00) ve Sekiz
Aylık Doğan Öğrenciler (X=74,11) - Yedi Aylık
Doğan Öğrenciler (X=57,00) “ arasından kaynaklandığı bulunmuştur.
Farklı kardeş sayısı olan öğrencilerin MOT
puan ortalamaları arasındaki farkı belirlemek
amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda
kardeş sayıları farklı olan öğrencilerin M.O.T
puanları ortalamaları arasında istatiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmuştur. (F(4,619) = .011,
p<.05) Bu farklılığın hangi düzeyler arasından
kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan
Tukey testi sonucunda, farklılığın “ Bir Kardeşi Olan Öğrenciler (X=75,95) - 3 Kardeşi
Olan Öğrenciler (X=66,27) ve İki Kardeşi Olan
Öğrenciler (X=74,89) - Üç Kardeşi Olan Öğrenciler (X=66,27)” arasından kaynaklandığı
bulunmuştur.
4. SONUÇ VE TARTIŞMA

Araştırma bulgularına bakıldığında, cinsiyet ile okul olgunluğu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak kız öğrencilerin okul
olgunluğu puan ortalamalarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Alan yazında bu bulguyu destekleyen
birçok çalışma bulunmaktadır (Cinkılıç, 2009;
Köşker, 2013; Arı ve Özcan, 2016; Gündüz ve
Özarslan, 2016; Koca, 2016).
Anne çalışma durumu ile okul olgunluğu
arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Annesi
bir işte çalışan öğrencilerin annesi çalışmayan
öğrencilere göre okul olgunluğu puan ortalamaları daha yüksektir. Köşker de (2013) köyde ve kentte yaşayan 6 yaş çocuklarının okul
olgunluğu düzeyleri ile ilgili yapmış olduğu
araştırmanın sonucunda, anne çalışma durumu değişkeninin okul olgunluğu üzerinde etkisi olduğunu saptamıştır.
Araştırma bulgularına göre okul olgunluğu düzeyinin aya(yaşa) bağlı olarak anlamlı

bir şekilde değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. 72
aylık öğrencilerin 68 aylık öğrencilere, 71 aylık öğrencilerin 68 aylık öğrencilere göre okul
olgunluğu puan ortalamaları daha yüksektir.
Yaş arttıkça okul olgunluk puanı artmaktadır.
Bir başka ifade ile yaşın okul olgunluğu üzerinde farklılık yaratacak önemli bir değişken
olduğu söylenebilir. Bu durum olgunlaşma ile
açıklanabilir. Çünkü büyüme olgunlaşma sonucunu doğurmaktadır. Yaş ve zekâ olgunlaşmanın iki temel değişkenidir. Yaş arttıkça geçirilen yaşantılarla birlikte olgunlaşma düzeyi
de artmaktadır. Alan yazında da bu sonucu
destekleyen çalışmalar bulunmaktadır (Gündüz, 2013; Gündüz ve Çalışkan, 2013). Ancak
ilgili literatür incelendiğinde, yaşın önemli bir
kriter olmakla birlikte tek başına yeterli olmadığı (Snow, 2006) belirli bir yaş aralığına sahip
çocukların okula başlamaya hazır olması gibi
bir genelleme yapılmasının doğru olmayacağı düşünülmektedir. Gelişimin özelliği gereği
her birey özgündür (Başaran, 1994) ve kendi
koşulları içinde değerlendirilmelidir. Çünkü
her çocuğun sahip olduğu fizyolojik, zihinsel,
duygusal ve sosyal ve çevresel özellikler farklıdır. Bu nedenle okul olgunluğu, gerçekte göreceli, bireyden bireye değişen bir kavramdır
(Gündüz ve Özarslan, 2016).
Araştırma bulgularına bakıldığında anne
babanın yaşının okul olgunluğu üzerinde
anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. Annesi 36-40 yaşları arasında olan öğrencilerin annesi 26-30 yaşları arasında olan
öğrencilere göre ve babası 40 yaş ve üzeri
olan öğrencilerin babası 26-30 yaş arası olan
öğrencilere göre, babası 36-40 yaş arası olan
öğrencilerin babası 26-30 yaş arası olan öğrencilere göre okul olgunluk puanlarının daha
yüksek olduğu saptanmıştır. Yani Anne ve
babanın yaşı yükseldikçe çocukların okul olgunluğu düzeyleri yükselmektedir. Bu durum
anne ve babanın yaş ile gelen olgunlaşma ve
anne babalığa ilişkin bilinçlenme düzeyinin
artması ile açıklanabilir. Daha olgun ve anne
babalığa ilişkin daha bilinçli olan aileler, çocuklarına karşı tutum ve davranışlarında genç
anne ve babalara göre daha sakin, tutarlı ve
doğru davranışlarda bulunabilmekte ve çocuklarını gelişimlerini desteklemede daha
etkili olabilmektedirler. Bu durumda çocuk-
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ların ihtiyaçlarının karşılanarak gelişimlerinin
desteklenmesi ve daha fazla uyarana maruz
bırakılması ile okul olgunluğu düzeyleri yükselmektedir denilebilir.
Anne baba eğitim durumu ile okul olgunluğu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Annesi lisans mezunu olan öğrencilerin annesi lise, ortaokul ve ilkokul mezunu olan öğrencilere göre ve annesi ön lisans mezunu olan
öğrencilerin, annesi ortaokul mezunu olan
öğrencilere göre okul olgunluğu puanlarının
daha yüksek olduğu saptanmıştır. Babası yüksek lisans ve üzeri mezunu olan öğrencilerin
babası ortaokul mezunu olan öğrencilere, babası lisans mezunu olan öğrencilerin babası
ortaokul ve ilkokul mezunu olan öğrencilere
göre, babası ön lisans mezunu olan öğrencilerin babası ortaokul mezunu olan öğrencilere
ve babası lise mezunu olan öğrencilerin babası ortaokul mezunu olan öğrencilere göre
okul olgunluğu puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yani anne ve babanın
eğitim durumu yükseldikçe çocukların okul
olgunluğu artmaktadır. Eğitim düzeyi yükseldikçe anne babaların, çocuklara, farklı ve
eğitici eğitim ortamları sunarak çocukların gelişimini olumlu yönde etkileyecek davranışlarda bulundukları ve böylece çocukların okula
hazır bulunuşluk becerilerini ve diğer gelişim
alanlarını destekledikleri söylenebilir. Alan yazında bu bulguyu destekleyen birçok çalışma
bulunmaktadır (Çıkrıkçı, 1999; Köşker, 2013;
Arı ve Özcan, 2016; Koca, 2016).
Ailede kaçıncı çocuk olma durumu ile
okul olgunluğu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ailede ilk çocuk olan öğrencilerin
üçüncü çocuk olan öğrencilere göre ve ikinci
çocuk olan öğrencilerin üçüncü çocuk olan
öğrencilere göre okul olgunluğu puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. İlk çocuk her zaman daha farklı kabul edilir. Birçok
anne ve baba, ilk çocuğuna daha fazla özen
göstermektedir (Yavuzer, 2013). Bu da çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarının daha özenli karşılanmasına sebep olur. Ayrıca öncesinde tek
çocuk olan birden büyük çocuk olur ve bazı
sorumluluklar üstlenmek zorunda kalır. Bu da
çocuğun bilişsel ve sosyal gelişimini olumlu
yönde etkileyebilmekte ve okul olgunluğu
düzeyini yükseltmektedir diyebiliriz. İkinci ço-
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cuk, kendisinden daha güçlü ve yetenekli bir
kardeşle, kendisinden sonra gelen kardeşin
yarattığı ikili sorunlarla baş etmek zorundadır
(Yavuzer, 2013). İlgiyi kendisine çekmeye çalışan ikinci çocuk bu ikili sorunlarla baş etmek
için kendini geliştirmeye çabalar bu da onun
okul olgunluğu düzeyine olumlu katkı sunmaktadır diyebiliriz.
Araştırma bulgularına bakıldığında, aile
sosyoekonomik düzeyi ile okul olgunluğu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak
sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ve orta öğrencilerin okul olgunluğu puan ortalamalarının
sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Alan yazınında bu bulguyu destekleyen çalışmalar bulunmaktadır (Köşker, 2013; Koca,
2016).
Anne gebelik süresi ile okul olgunluğu
arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Dokuz
aylık doğan öğrencilerin, yedi aylık doğan
öğrencilere ve sekiz aylık doğan öğrencilerin, yedi aylık doğan öğrencilere göre okul
olgunluğu puanlarının daha yüksek olduğu
saptanmıştır. Çak ve Görker’e (2012) göre 24
ile 31. haftada doğan bebekler ileri derecede
prematüre olarak sınıflandırılmaktadır. Erken
doğan preterm bebeklerde zamanında doğan bebeklere göre en çok zihinsel gelişim
alanında farklılıklar gözlenmektedir ve zamanında doğan bebeklere göre bilişsel gelişim
alanında gecikme yaşanmaktadır. (Soysal,
2007; Bolatbaş, 2017). Okul olgunluğu ile
bilişsel gelişimin paralel ilerlediği varsayımı
üzerinden bakıldığında ileri derecede prematüre doğan çocukların zamanında doğan
çocuklara göre okul olgunluğu düzeylerinin
daha düşük olmasını açıklamaktadır.
Araştırma bulgularına bakıldığında, kardeş sayısı ile okul olgunluğu arasında anlamlı
bir ilişki bulunmuştur. Bir kardeşi olan öğrencilerin üç kardeşi olan öğrencilere göre ve
iki kardeşi olan öğrencilerin üç kardeşi olan
öğrencilere göre okul olgunluğu puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Yılmaz
(2003), “Okul öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 6 Yaş Grubu Çocukları İçin Okul
Olgunluğu Kontrol Listesinin Geliştirilmesi”
araştırmasında çocukların okula hazır bulu-
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nuşluk düzeylerinin kardeş sayısının fazla olmasından olumsuz yönde etkilendiğini saptamıştır. Tek çocuklu ailelerde anne-babalar
çocuğuna daha geniş zaman ayırarak birebir
ilgilenirken, kardeş sayısı arttıkça anne-babalar çocuklarına yeterince zaman ayıramamakta ve birebir ilgilenmekte güçlük çekebilirler.
Kardeş sayısı arttıkça öğrencilerin okul olgunluk düzeyleri düşmektedir. Alan yazınında bu
bulguyu destekleyen çalışmalar bulunmaktadır (Cinkılıç, 2009; Koca, 2016).
5. ÖNERİLER

Araştırmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir: Okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenciler okul olgunluğu testlerine tabi tutularak öğrencilerin
okula hazırlık durumları değerlendirilmelidir.
Birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için okul
olgunluğu testleri yapılmalı; okul olgunluğuna ulaşmamış öğrenciler için uyum haftası
süresi yeniden değerlendirilmeli uyum programları hazırlanmalı, bu programlar yaz döneminde birinci sınıfı okutacak öğretmenler
tarafından uygulanarak Eylül ayında çocukların okula hazır hale gelmesi sağlanmalıdır.
Aileler çocuklarının okul olgunluğu düzeyinin farkında olmak için alan uzmanlarına danışmalı, çocuğun okula hazır olup olmadığına karar verilmelidir. Okul öncesi eğitim ve
okula hazır bulunuşluğun önemi konusunda
seminerler, aile eğitimleri ile aileler bilinçlendirilmelidir. Okul olgunluğuna ulaşamamış
öğrencilerin aileleri için grup rehberlik programları hazırlanmalı ve aileler bu programlara dahil edilmelidir. Okul olgunluğu konusunda farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları amacıyla yerel yönetimlerin desteği ve iş
birliğiyle yapılan projeler arttırılmalıdır. Okul
olgunluğuna yönelik olarak velilerin, okul öncesi öğretmenlerinin, sınıf öğretmenlerinin
ve rehber öğretmenlerin görüşleri alınarak
araştırma genişletilebilir. Öğrencilerin okul
olgunluğu düzeylerinin, ilkokul birinci sınıf
ders kazanımlarına yönelik etkileri, farklı testler ve çalışma gruplarıyla yapılabilir. Bu araştırma resmi bağımsız anaokullarında yürütülmüştür. Benzer bir çalışma, özel okullarda da
yapılabilir. Okul olgunluğunu inceleyen araştırmaların büyük bir kısmının nicel araştırma-

lar olduğu görülmektedir. Konu ile ilgili nitel
çalışmaların sayısının arttırılması konun daha
iyi anlaşılmasına olanak sağlayabilir.
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Hizaya Gelmek İçin
Sırayı Bozmak Gerekir
Aytaç AÇIKALIN*

A

ltmış iki yıllık eylemli öğretmenlik,
okul yöneticiliği, il milli eğitim müdürlüğü ve akademisyenlikten oluşan bir eğitimcilik yaşamım var. Bu süreyi özgün kılan
bir başka husus altmış iki yılın içinde iki sene
süren askerliğin de “eğitim birliğinde” geçmiş
olmasıdır. Kısacası benim yaşamımdır eğitim.
Bu göreceli birikimli yaşamın sonunda eğitim
düşüncesini, boyutlarını, kurumlarını, yapı ve
işleyişi ile tanımlamakta, açımlayıp yorumlamakta kendimi bir tür çoklu çıkmaz (labirent)
içinde hissediyorum. Elime geçen ilgili gibi
görünen her şeyi okumaya, uygulamaları yerlerinde görüp izlemeye, konuşulanları dinlemeye, düşündüklerimi ilgililerle paylaşmaya
çalışıyorum. Elimde en son Vizyon 23 var;
başucu kitabım oldu, yirmi üç kez, belki daha
fazladır incelemeye, okumaya çalışıyorum. Bu
konuda daha evvel yazılmış, söylenmiş olanları hatırlamaya, karşılaştırmaya çaba gösteriyorum. Sadece ben değil, bu belgeyi benden
daha hassas biçimde inceleyip yorumlayanları, hatta belgenin hazırlanmasında emeği geçenleri dinliyorum. Bu ardışık ve sarmal süreçte, Vizyon 23’ü akıcı, akademik, şiirsel yazılmış
uzak hedeflerden bir seçki (güldeste/antoloji)
okuyorum; anlamaya, parçaları birleştirmeye,
alanda yaşadıklarımla karşılaştırmaya çalışıyorum. Sonuçta orkestradan türkü dinler gibiyim.
Bir yanda harf devrimi nedeniyle “bir gecede milyonlarca insanın kara cahil kaldığına”
inananların, diğer yanda giderek tüm eğitim
kurumları üzerinde tarikatların, farklı cemaat*

lerin gölgelerinin yoğunlaştığını ileri sürenleri
dinliyorum. Bir yanda müfredatların durmadan değişmesini eğitimin “yaz boz tahtasına
dönmesi” olarak ifade eden meslek içi ve dışı
çevrelerin yakınmalarına şahit olurken, beri
yandan dünyada ve ülkemizde çok hızlı bilim,
teknoloji, sosyal, ekonomik, politik ve hatta
coğrafi yapıların ve çevrelerin değişmesine
ayak uyduramayan bir okul anlayışı ve programın okullarda sürdürülmesini kıyasıya eleştirenleri dinliyorum.
Hemen herkes çocukları, gençleri, genel
olarak “yetişen kuşağı” beğenmiyor; onların
farklılıklarını yetersizlik ve olumsuzluk olarak nitelendirmekte ağız birliği etmiş adeta.
Eğitim sisteminde “akademik başarı” bir kızıl
elma gibi. Öğretmeni, okul yöneticisi, üst yönetim, veliler, her eğitim kurumunun üst sistemi, mesleğe girişteki koşullar akademik okul
başarısına kilitlenmiş durumda. Her sistem
“sınav” sonucuna dayalı bir seçme süreci yerleştirmiş yapısına. “Test” sözcüğü kaçınılması
olanaksız bir aygıt gibi öğrenim sürecinin her
aşamasında en çok sözü edilen, başvurulan,
inanılan ve güvenilen, eğitim sisteminin bütününden büyük bir parçası gibi. Eğitim kurumları en yükseğinden, ilk kademesine ticari
kuruluşlara dönüşmüş. Girişte pazarlıklar söz
konusu, işleyiş sürecinde hizmetler ek ödemelere bağlı, öğrenim kurumları alınıyor, satılıyor, iflas ediyor. Kamunun malı eğitim kurumlarında akçalı yetersizlikleri aşmak yönetimin
başat uğraş alanı; daha çok kazanmak özel
öğrenim kurumlarının ideali. Herkesin dilinde
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hep o soru: “Nasıl bir NESİL yetişiyor?”, “Nedir
bu gençliğin hali?”
Cevabı belgeye dayalı olarak veriyorum.
İşler ve günler
Ne babayla oğul, ne misafirle ev sahibi,

Ne dostlar arasında, kalmayacak müşterek bir bağ.
O eski kardeş sevgisi yok olup gidecek.

Çocuklar şerefini beş paralık edecek ana babaların.
Tanrı sevgisi bilmeyen bu sefil insanlar,

Kendilerini besleyenleri beslemeyecek.
Aldatacaklar ihtiyar anne babalarını.

İnsanlar birbirini şehirlerini yok edecek.

Hor görülecek sözünün eri, adil ve iyi insanlar.
Küstahlara ve kötülere methiyeler düzülecek.

Kudretli olan haklı olacak ve eser kalmayacak

ardan, hayadan. Hile dolu kelimelerle konuşup

yalancı yeminler ederek iyilere fenalık yapacak insanlar.
Merhametsiz, asık suratlı ve şer tutkunu haset

eşlik edecek zavallı insanlara her gittikleri yerde.
Hesiodos

MÖ 700 (8.Yüzyıl)
İki bin yedi yüz yıl kuşaktan kuşağa geçen
bir soru. Gençlik nereye gidiyor? Ne olacak
bu yeni kuşağın sonu? Cevap kesin: Yüzyıllardır, hatta dünya var olduğundan beri bu süreç
böyle işliyor: Her kuşak kendi gelişimini yetişkinlerin ötesinde bir yerlere taşıyor. Orada,
dönemecin ötesine akan çocuklarını seyreden biz yetişkinler, daha doğrusu çocuklarına
yetişemeyen bizler izliyoruz onları kaygılarla.
Merak etmeyin onlar da kendilerince mutluluklar üretecekler, yaşamı başaracaklar, başaracaklar ama bizler gibi değil; kendi koşullarında özgün ve farklı araç gereçleri ile. Onların
evleri, okulları, yönetim ve yaşam biçimleri,
kaygıları, sevinçleri, idealleri, mutlulukları bizlerden, şimdikinden çok ama çok farklı olacak.
Nasıl olacak? Bilmiyorum. Yeterince ve
tam tanımlayamıyorum, sadece onların bizim
gibi olmayacaklarından eminim. Belki tüyleri-
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mizi ayağa kaldıracak bir düşünce ama, genetik özlerinin bile bizden farklı olacaklarını düşünüyorum. Bizim eğitim, öğrenim, yetişme,
gelişme konularındaki telaşlı çabalarımıza,
onlar için tasarlayıp düzenlediğimiz kurumlara, okullara, sınavlara, sıralamalara kısa yaşadıkları dönemlere şöyle bir göz atıp anlamaya
çalışacaklar, ama sonunda bu yaptıklarımızı
anlayabileceklerini de sanmıyorum; fakat hayret edeceklerinden dudak büküp gülümseyecekler bundan eminim. Bu satırları okuyanlar,
benim Asimov’un robotları ile çok haşir neşir
olduğumu, Emre Sayer’in “2048 Geleceğe
Hazır mısın?” romanından etkilendiğimi düşünebilirler. Doğrudur. Alanı izliyorum, okuyorum, sosyal, ekonomik, politik değişimleri
algılamaya, yorumlamaya çalışıyorum. Özellikle teknolojik, biyolojik gelişmelerin yığın
bilgi akışını kucaklamaya çalışıyorum ve do-
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ğal olarak etkileniyorum. Çok hızlı bir değişim
sürecine girdiğimizi hissediyorum. Bu çevreyi
tarayış halim beni bin dokuz yüz altmışlı yıllara
götürüyor düşüncelerimde. Van’da öğretmen
yetiştiren bir okulun yöneticiliğini yaptığım
yıllara.
Devrin hükümetinin eğitim politikası “her
köye bir okul, her okula bir öğretmen.” ”Okulsuz köy, öğretmensiz okul kalmayacak!” İlde
bürokratik boyutta derinden algılanan yüksek makamların bu kararı (politikası) mülki ve
eğitim yöneticilerine bir tür telaş ve heyecan
kaynağı olmuştu. Maddi ve insani kaynakların
her türü tümü ile bu hizmete yöneltiliyordu.
Sadece eğitim yönetiminin değil, tüm il idaresinin çok yakından izlediği bir “köy davası”
var. Köylere yol, su, elektrik götürülme çabaları tüm yoğunluğu ile sürdürülüyor. Van öyle
bir bölgedir ki, o coğrafyada, o yıllarda köye
okul yapmak için tüm malzemelerin kamyonlar, kamyonetlerle hatta gerektiğinde katırlarla taşınması gerekiyor. Yükleniciler köyde iş
almak istemiyorlar. Küçük bir finans çalışması ve karşılaştırması ile o dönemde Van’ın bir
köyüne okul yapmak için harcanan para ile
İstanbul Boğazda çok lüks olmayan bir daire
satın alınabiliyordu. Ama ben inceliyorum,
okuyorum, izliyorum. Beş yılda bir yapılan nüfus sayım sonuçlarına baktığımda köy nüfusu
azalıyor, kent nüfusu artıyor. İl düzeyinde ilgili ve yetkililere, en yakınımdaki il milli eğitim
müdürü meslektaşıma bunu açıklamaya çalışıyorum. Köylere okul yapmak yerine, şehrin
kenar mahallelerine okullar yapmak önerimi
dinliyorlar, biraz düşünüyorlar ama köylüyü
köyde tutmak idealleri, heyecanları baskın
çıkıyor ve ben, “köy düşmanı” olarak nitelendiriliyorum. İzleyen yıllarda köylerin yolları
yapıldı, elektrikleri, suları da götürüldü, ama
eskiden hayvanlarına yüklenerek şehre göçenler, yapılan yollardan kamyonlara binerek
kente akın ettiler; elektrik direkleri çürüdü,
devrildi; yapılan çeşmelerin suları kurudu,
çeşmeler akmaz oldu, yapılan okul binalarını
köylüler ahır bile yapmadılar. Kente gelenler
okulsuz, susuz, elektriksiz gece kondulara yerleştiler. Şimdi benzer bir kestirimdeyim. Söylüyorum, yazıyorum bana kuşku ile bakıyorlar.
Şu avuç içi kadar “cep telefonunu” hala aklımıza sığdıramadık. Dersler başladı, tatil bitti,

sınav tarihleri belli oldu, ders kitapları basıldı
dağıtıldı, okullar kapandı, öğretmenler… istiyor, okuma bayramları, projeler ve projeler
adı altında kısa kısa adımlar. Yetmez bu adımlar, değişim hızı. Teknolojideki hızı ve ivmeyi
algılayamadığımız inancındayım. Her şey çok
hızlı değişiyor, eğer değişimin yönünü, hızını
iyi hesaplayamazsak bu fırtına savuracak bizi
toplum olarak.
İllerde, ilçelerde üst düzey yöneticilerin
veya okullarda, okul müdürlerinin katılımı ile
“kitap okuma” saatleri, günleri hatta yılları düzenleniyor. Okulun veya ilçenin adını başına
getirerek “… okuyor!” etkinlikleri planlanıyor.
Ben de kitabımı aldım bu tür etkinliklerin birkaç tanesine katıldım. Katılanlar bir tür ibadet
sessizliği ile belli bir zaman dilimi içinde ellerinde kitapları “okuma konumunda” oluyorlar.
Okuyup okumadıkları konusunda aralarında
oturduğum öğrencileri kapsayan sınamalar
yaptım. Önce ellerindeki kitaplar ile ilgilendim, baktım inceledim, sonra oluşan yalın
iletişim ortamında sürecin nasıl gittiğini, yararlanıp yararlanmadıklarını sordum. Özellikle
lise öğrencilerinin yanıtları ilginçti “ne okuması abi getirip götürüyoruz.”, bir diğeri “laf
olsun” demişti. İzliyorum, kendi yaşamımdan
da sınıyorum, bu çocuklar bizim gibi parmakları ile sayfaları çevirerek “kitap okumayacak.”
Okuyacaksa ekranı parmağı ile yukarı aşağı
kaydırarak okuyacaklar. Dahası bu çocuklarımız bizim gibi A4 kağıdını alıp, altın uçlu,
mürekkepli dolmakalemlerle mektuplar da
yazmayacaklar. Zaten şimdilerde kimseler ne
mektup ne de kart yazıyor. Hemen herkes o
avuç içi kadar ekrandan okuyup yazıyorlar. Bu
çocuklar yazmayacaklar; zaten o akıllı araçlar
konuştuklarımızı yazıyor, hem de düzeltiyor,
saklıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, özellikle okullar akıllı telefon dediğimiz bu araç ile yeterince ünsiyet (yakınlık) kuramadı. Yazının, matbaanın
hükümranlığında mutlu yaşamını sürdürmeyi
umut etti. Yasakladık okullarda cep telefonunu. Hayata hazırladığımız (!) çocuklarımız ile
hayatlarının tümünü kapsayacak bu yeni iletişim aracının arasını kesmeye çalıştık. Bin bir
kaygı ve çekingenlikle MEB 2019-2020 öğrenim yılında lise son sınıf öğrencilerinin okulda
telefon kullanmalarına müsaade etti. Biliyo-
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rum Bakanlık belki bunu daha geniş kapsamda okullarda kullanıma açacaktı ama, malum
“mahalle baskısı.” Öğretmenler arkadaşlarım
meslektaşlarım “ben bu cihazı derslerimde
nasıl kullanırım?” diye bir anlayış, yöntem
farklılığına yönelmek yerine, sakıngan bir tutum içinde, uzak durup “akıllı tahtalara” yanaştılar. Tablet ve etkileşimli tahta uygulamasına da içten sarılmalıdırlar. Eğitim alanındaki
bir akademik kesim de okullara getirilen bu ilk
örnek sayısal (dijital) teknolojinin uygulama
örneklerini çoğaltmaya yönelmediler ve öğretim düşünce ve yöntemlerine dâhil edemediler. Ama çocuklar hemen tüm derslerde ve
teneffüslerde telefonları ile oynamaya, kendi
keşfettikleri yöntemlerle, bu araçları çok değişik amaçlarla kullanmaya devam ettiler. Şimdi
yeni bir dönemi ivedi açmak zorundayız, en
azından okullar bugünkü biçiminden ve işleyişinden kurtuluncaya kadar. Öğrenim ortamına
taşınabilir -cepte ya da elde- iletişim araçlarını
dâhil etmek ve bunlar üzerinden yeni öğrenim, gelişim programları tasarlamak, sınamak,
geliştirmek zamanıdır. Yerli otodaki gerçekleştirdiğimiz çizgi atlama sürecini eğitimde de
başarabiliriz. Bu bakımdan Vizyon 23 hız kazanırsa umutluyum.
Değerlerimiz! Değerlerimizi gelenek göreneklerimizi, ulusal, kültürümüzü, yeteneklerimizi kaybediyoruz!
Bir çöküntü, bir yıkılış feryadı gibi doluyor
kulaklara. Hangi değerlerimizi kaybediyoruz
veya ettik? Doğuştan getirdiğimiz kişilik özelliklerinden değer olarak kabul ettiklerimizi
mi? Mesela acımak, sevmek gibi. İnançlarımızın bize öğrettiği günlük yaşam ile ilgili olanlarını mı? Örnekse yalan söyleme, öldürme,
hakkı olmayanı isteme/alma değerlerimizi
mi? Bunlara toplumsal olan daha nicelerini
ekleyebiliriz. Değerler toplumun tanımladığı
davranış biçimleri gibidir. İnsanlar, toplumlarına göre, bunlarla yaşantısını düzenlemediğinde bir kısmı ayıptır, bir kısmı günahtır.
Önemli bir kısmı da yasaktır. Kaybettiğimiz
değerler hangi döneme, devre ait değerlerdir? Evrensel değerlerden söz ediyorsanız
bir nefes durmak, düşünmek gerekir. İnsanın
var olduğundan beri süregelen, geçerliğini
yitirmemiş hangi değeri tanımlayabiliriz? Değerlerin korunması ve pekiştirilmesi görevi
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önce din, sonrasında eğitim kurumlarına verildi. Şu anda bu iki kurum birlikte bu görevi
sürdürmeye çalışıyor. İşe ilk başlayan kiliseler
başta olmak üzere diğer dinsel kurumların da
değerler eğitimi konusunda beklenen sonuca
ulaştığını söylemek zor. Eğitim kurumlarına
gelince, onlar da ulusal ve uluslararası kongreler, konferanslarla sonuç elde etmeye çalışıyor. Okullarda “değerler eğitimi” adı altında
yapılmaya çalışılan etkinliklerin genel tanımı;
soyut bir müfredatın, geleneksel yöntemlerle başarılma çabalarıdır. Gerçekte Türkiye’de
okullar bu amaçla yoğun çaba harcıyorlar.
Ancak aslında yapılan iş, değerlerin kazandırılması değil, çevreden kazanılan, daha doğrusu yakın ve uzak çevre etkisi ile bozulmuş
değerlerin onarımından öte bir çaba olarak
görünmüyor. Değerlerin kazanım ve kalıcılığı
için her zaman uygun bir çevrede “kıymetler
şuurunun” varlığı söz konusudur. Sözü edilen
bu çevre okul çalışanlarının ilişkilerinden oluşan bir çevre olduğu kadar, daha da önemlisi
okulun yerleştiği sosyal, ekonomik, siyasi ve
coğrafi muhitin, mahallenin, bölgenin yarattığı çevredir. Bir okul, çevresinin rengini değiştiremediği sürece onun rengini ve kokusunu
yaşar. Okullarımız artık çevrelerini değiştirecek kadar güçlü bir içeriğe ve kadroya sahip
olmadığı gibi kendileri açısından, değişim konusunda da yeterince hızlı ve güçlü değiller.
Değerler konusunda ilk akla gelen genler
yoluyla getirdiklerimiz, sosyal / kültürel çevreden kazandıklarımız biçiminde iki grupta
toplanabilir. Annenin yavrusunu sevmesi, koruması genetik bir değer olarak tanımlanabilir
diye düşünüyorum. Buna karşılık trende gecelik kıyafeti ile yemekli vagona gidilmeyeceği
sosyal bir davranış, bir değer örneği olabilir.
Acımak, sevmek, yaşlılara saygı göstermek,
güçsüzlere yardım etmek toplumsal kültürel
değerler gibi görünüyor. Bu ikinci grup değerler için “kazandırmak” terimini kullanmak
daha uygun olacaktır. Ancak eğitim, okul, iş
ortamında değerlerin kazandırılabilmesi için
bu değerlerin “değerli” olduğu bir çevrenin,
yukarıda sözü edilen “kıymetler şuurunun”
oluşmuş olması beklenir.
Google, 1500-2000 (evet yanlış okumadınız bin beş yüz, iki bin) yılları arasında yayınlanmış beş milyon iki yüz bin kitabı sayısal (di-

GELECEĞİN EĞİTİMİ

jital) ortama aktarmış. The New York Times’ın
köşe yazarı David Brooks, bu ortamdan yararlanarak bazı sözcüklerin, hangi dönemde
ne sıklıkta kullanıldığını araştırmış. Böylece
kelimelerin kullanım sıklığı ile kültürel değişimler arasındaki ilişkiye ulaşmaya çalışmış.
Bu araştırmada çalışmalarını yurtdışında yürüten Pelin Kesebir ile birlikte çalışarak 50 sözcüğün 20 yüz yıl boyunca kullanım sıklığını;
özellikle ahlaki değerlerdeki değişikliğin dil
kullanımına nasıl yansıdığını ortaya çıkarmaya
çalışılmışlar. (20 Mayıs 2013 de The New York
Times)
Araştırmada 48 yılda (1960-2008) arasında “kendi”, “öne çıkan”, “biricik”, “önce ben
geldim”, “kendim yaparım” kelime ve cümlelerinin daha sık kullanılmakta olduğu saptanmış. Minnettarlık ile ilgili “şükretmek”, “kadir
bilmek” gibi kelimelerin azalma oranı % 49;
“iddiasız”, “mütevazı” kelimelerinin kullanımında % 52 civarında; “iyi yüreklilik”, “yardımseverlik” gibi merhamet duygusu ile ilgili
olanlarda % 56 azalma bulunmuştur. Buna
karşılık “disiplin”, “güvenilirlik” gibi doğruluk
dürüstlükle ilgili kelimeler yüz yıl boyunca artış göstermiştir.
Çocuk daha genel deyimi ile insanoğlu
dili, çevresinden, toplumdan kazanır. Toplumun, hatta günümüz koşullarında dünyanın
inanç, duygu, düşünce, ekonomik durumu,
yönetim anlayışı, coğrafyası ve yaşanan olaylar çocuğun dilini, duygularını, düşüncelerini
biçimlendirmektedir. Okul kendini ve değerler eğitimi etkinliklerini bu büyüklük içinde
değerlendirmelidir. Konu temelde toplumsal

bir düşünce modelinin gelişmesidir. İnsanın
kendini varoluş konumu ile yorumlayıp, çevresinin bütünlüğü bağlamında değerlendirdiğinde “doğanın bir parçası” olduğunu algılaması, içine sindirmesi özünü ve bütünlüğünü
buna göre düzenlemesi söz konusudur.
Çözüm doğaya dönmek değil, doğanın
parçası olmakta yatıyor bence. İnsanlar kendilerine bahşedilmiş “eşraf-ı mahlûkat” (yaratıkların şereflisi) unvanının gölgesine sığınmaktan vazgeçmeli ve doğanın sadece bir parçası
olduğu inancı ile kopup geldiği yere, aslına
dönmelidir. Her şeyin kendi tüketimi için yaratıldığı fikrinden vazgeçip, üretim türlerini
ve aşırı tüketimini sınırlayıp, yaşayacak kadar
tüketme alışkanlığını kazanmalıdır. İnsan fantezilerle oynuyor. Sözde hayvanları korumaya
çalışıyor. Hayvanları bu çağa kadar kimseler
korumadı, aksine biz onların neslini tüketmeye yöneldik, yiyeceklerinden mahrum ettik
hem de yaşadıkları doğal çevrelerini bozduk.
Atlarla, köpeklerle bin bir türlü silahlarla onları avlamaya çıktığımız günlerden, onları koruyormuş gibi günlere geldik. Doğadaki evrime bile zihinsel olarak tahammül edemedik.
Şimdi insana, çocuğa, gençlere, eğitime, okula, öğrenime o, insanı aşağılayıcı İKY (İnsan
kaynaklarının yönetimi) yaklaşımı ile değil,
daha anlamlı ifadesi ile İKG (İnsan Kıymetinin
Geliştirilmesi) görevine soyunan kişilerin ve
kurumların tümüne iletmek istiyorum sıraya
DİZMEMİZE, dizilmemize gerek yok “hizaya
gelelim yeter.” Avuçlarımızdaki Gelecek: ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SIRALAMAYI, SIRADANLIĞI BOZUN, HİZAYA GELELİM LÜTFEN!
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K

öşeden çıkıp gelen beyaz “Lacetti”, kasabın yanında dalgın duran rengârenk kaftanlı, mavi sarıklı, ince gövdeli ihtiyarın yanında
durdu.
— “Nereye gidiyorsun beybaba?” diye sordu
ön koltukta oturan koca kafalı, suratı asık kara bir
adam. Yaşlı adam çok gösterişli arabaya ürkerek
yaklaştı.
— Celpaktaş’a.
— Oturun, Çelpektepe’ye kadar gelebilirsiniz.
— “Peki, oğlum. Allah razı olsun” dedi. İhtiyar,
arabanın arka kapısına elini uzatırken; “Orası yakın” dedi bir memur.

ba?” diye sordu şoför yaşlı adama dikiz aynasından bakarak.
Ulaş’ın ya da Cabir’in “damas”ı gelir diye bekliyordum. O ikisi Celpaktaş’dan geliyordu.
— Merkeze niye gelmiştiniz? Pazara mı gitmiştiniz? diye tekrar sordu şoför.
— Ne pazarı evladım, diyerek yaşlı adam seyrek sakalını sıvazladı. “Bir iş için valiliğe gelmiştim.”
— Valilik mi dediniz?
—Evet, valiyle görüşmeye gelmiştim. Bizim
Celpaktaş tamamen çöl. Köyümüze hiç olmazsa

— “Çabuk, kımılda beybaba” diye söylendi
şoför isteksiz bir ses tonuyla. Arka koltuğa yaslanmış olan koyu saçlı, temiz, şık adam aniden kayarak ihtiyara yer verdi.
— Gelin, dedeciğim.
İhtiyar otururken arabadaki üç kişinin de gri
“kamuflaj” kıyafeti olduğunu fark etti. Aklından
“Askerler mi acaba?” diye geçirdi.
— “Baba, endişelenme” dedi arka koltuktaki
yolcu kısa bir selamlaşmadan sonra: Ohoo, daha
Çelpektepe’ye kadar, kırk kilometre yol var, üstelik yol bozuk, rahatça oturun.
İlçe merkezi, işlek caddeler, gösterişli evler
bir anda arkada kaldı. "Lacetti" bozkırlara uzanan
yola çıktı, sağda solda tarlalar, su kanalları, birer
ikişer evler göze çarpıyordu.
— “Az önceki yerde ne yapıyordunuz beyba*
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—Sağ ol oğlum, sağ ol.

Öykü
bir kuyu gerekli. Konu komşu rica ederek beni
yolladılar. Vali ile görüşüp isteklerini iletmemi
söylediler. Bu sebeple merkeze geldim.
cu

—Valiyle görüştün mü? diye sordu yandaki yol-

— Evet diye dalgınca başını salladı ihtiyar; girdim, görüştüm.
— Vali nasıl biriydi?
— Bembeyaz, boylu poslu, kravatlı biriydi.
Yandaki yolcu birden gülmeye başladı. Sürücü
de bıyık altından gülerek dikiz aynasından baktı.
— “Hey!” diye homurdandı koca kafalı olan
adam. "Dedikodu yapmaya validen başka adam
mı kalmadı?"
Foto: Hamza Öztürkçü

İhtiyar, “Bunlar sözlerime inanmadılar galiba”
diye düşünüp söylediklerini aceleyle ispatlamaya
çalıştı.
— Gerçekten iyi biriydi. Beni güler yüzle karşıladı. Çay ikram etti.
— Bir de çay mı ikram etti? diyerek yandaki
yolcu ihtiyara cidden şaşırmış gibi gözlerini dikti.
— Evet. Kapıya kadar da uğurladı.
— Şikâyetlerinizi dinledi mi?
— Evet, halledeceğini söyledi.
— Sizi aldatıp yollamış, dedi yandaki yolcu başını sallayarak. “O ricanızı yerine getirmeyecek.”
—Neden getirmeyecekmiş? diye merakla ona
diklendi ihtiyar. İşte Cumhurbaşkanımız halka
destek verin, yardım edin diye her gün söyleyip
duruyor ya! Paşanın güvenilir adamı olduktan
sonra tabi ki yapacak!..
— Siz valiyi başkanın güvendiği adamı mı sanıyorsunuz?
— Evet, ona güvendiğinden görevlendirdi ya!
Birine güvenip görevlendirdiğin zaman, yerine
getirmesi gerek, yoksa hainlik olur, bu büyük günah.
— “Demek öyle…” diye zevkle güldü yanındaki yolcu, “Siz de hemşerilerinizin güvenini kazanmış, işlerini halletmiş dönüyorsunuz yani.”
İhtiyar avuçlarıyla yüzünü kapatarak gözlerini
sakladı.
—Evet, öyle, elden geldiği kadar.
Araba kupkuru sapsarı bozkır koynunda uzayan eğri büğrü, engebeli, bayır yoldan yavaşça
gidiyordu. Sopalanmaktan şişmiş bedene benzeyen tepeler birer birer arkamızda kalıverdi.
— Özür dilerim, oğlum, dedi yan taraftaki yol-

cuya dönerek ihtiyar: “Sizin yolculuk nereye? Çobanların oraya mı gidiyorsunuz?”
Yandaki yolcu uzun bir esnemenin ardından:
— Şorsay’da çalışan jeologları gördün mü?
dedi.
— Oradaki sondajcıları mı diyorsunuz, hani şu
yeri kazanları? Evet görmüştüm.
— Ben onların başkanıyım. İşe gidiyorum.
İhtiyar birdenbire onun elini tuttu.
— Sizi bana Allah gönderdi oğlum. Tam da siz
lazımdınız bana.
— Yaa niye? Hayırdır? dedi yan taraftaki yolcu
yalandan şaşırarak.
du.

Sürücü de dikiz aynasından merakla bakıyor-

— Evet, siz lazımdınız, dedi ihtiyar sevinçten
gözleri parlayarak.
— Sizin için ne yapabiliriz?
— Bizim köyümüze bir kuyu kazın lütfen.
— Yaa! Çok ilginç. Az önce devlet dairesine
gidip geldim, vali sorunumuzu halledecek dememiş miydiniz?
İhtiyar tıpkı içi acımış gibi yüzünü buruşturdu.
— Size doğrusunu anlatayım mı?
— Anlatın.
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numa alıp çıktım. Ortada verilmiş bir söz var. Harcama yapacağım tabi ki. Başlangıç için bu para
yeter, kalanı için de Allah yardım eder.
— Bütün harcamayı siz kendi cebinizden yapacaksınız, üstelik işin peşinden koşturmak da sizin
boynunuza kalacak ama işin itibarı Vali’nin olacak, dedi yandaki yolcu ihtiyara sorgulayıcı gözle
bakarak.
— Evet, şimdi, dedi ihtiyar yerinden kalkmadan “O kişi de bu memleket için yanıp tutuşuyor,
bu onu desteklememiz için yetmez mi?”
— Siz bayağı tuhaf düşünmüşsünüz, beybaba.

— Biraz önce, dedi ihtiyar utana sıkıla “Birazcık
atmıştım”.
— Atmak mı? Bu da ne demek?
— Yalan konuştuğunu söylüyor, diye açıklama
yaptı sürücü. Yandaki yolcu sırıttı.
— Hmm… Öyle mi? Görünüşe göre çok kurnazmışsın beybaba.
—Biraz öyle oldu oğlum.
— Lafın doğrusu, Valilik binasını gördüğümde
dizlerim titredi. Zira burada sıradan insanlar oturmuyor. Öyle değil mi?
—Öyle.
— Böylece, vali dediğin devlet adamının çok
önemli işleri var, bizim gibilere ayıracak zamanı
yok, ufak tefek işlerle başını ağrıtmayalım diye
düşündüm. Sonra kapının önünde oturup oturup
geri geldim.
— Aaa, çok ilginç dede, hemşerilerin ricası ne
oldu, söylediğiniz gibi, güven meselesi ne oldu?
— Düşüncemi sonuna kadar dinleyin oğlum.
Yine sonra köye gidip valiyle görüştüm, cumartesi günü gel, para vereceğim, bu parayla kuyu
kazdırırsınız, dedi diye söyleyecektim.
— Nasıl cumartesi günü? diye sordu yandaki
yolcu gittikçe kızışarak.

— Oğlum, dedi ihtiyar yanındaki yolcunun elini
tekrar avucuna alırken. “Lütfen yardım edin, masraflara hazırım, ne istiyorsanız vereyim, yüzümü
kara çıkarmayın!”
Yandaki yolcu keyif alarak güldü:
— Beybaba, sizin yüzünüz kara çıkmaz. Yalan
söylediğiniz falan yok. Siz gerçekten de vali ile
görüştünüz, ricanızı ilettiniz.
— Hayır, geri döndüm.
— İşte, yandaki yolcu o koltukta oturmuş, güya
bozkırları izleyip giden koca kafalı, kap kara kişiyi işaret etti, sizin dediğiniz bembeyaz yakışıklı
adam burada…
Şoför açıkça güldü. Vali de bıyık altından gülüp arkasına yaslandı.
—Niye gülüyorsunuz? Beybaba yalan söylemedi. Gönlü temiz, niyeti güzel insanlar bunlar.
Bunun için de gözleri bembeyaz, yakışıklı görüyordu.
Arabanın içi kahkahalarla doldu.
—Hey sen, düzenbaz, dedi vali, sürücüye dönüp “Doğruca Celpaktaş tarafına sür, beybabanın
valiyi de, sondajcıyı da peşine takıp getirdiğini
görsünler!..”
Bembeyaz, gösterişli araba, kupkuru tepeler
ardında, güzel bir rüya gibi yok olup gitti.

— Yine sonra, cumartesi günü beş, altı koyun
sürüp, pazara gideceğim, satacağım, parasını
köye vereceğim; işte vali sözünde durdu, para verip, gönderdi, diyeceğim. Sondajcılarla konuşup,
bu parayla kuyu kazdıracağız, diye söyleyeceğim.
Dikiz aynasından bakıp bakıp gülen şoför şaşırdı ve sordu:
— Kendi paranızla mı kuyu kazdıracaksınız?
—Evet, şimdi oğlum, mal gidecekse gitsin, fakat insanların güveni ölmesin, evden bu işi boy104
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Zaman
İnşa Eden
Sesler
Elif SÖNMEZIŞIK*

B

ir zamandır, akşamın karanlığı koyulaştığında hep aynı sesi işitir oldum sokaktan:
“Helvacııı! Helvacı helvaaa!”
İşte bu ses, sokağın taşıdığı tüm kötü ihtimalleri yok ediyor. Bütün İstanbul, olan biten suçların
tamamından, bağrında taşıdığı bütün çirkinlik ihtimallerinden uzaklaşıyor. Sanki yüz yıl öncesinin
daha masum günlerine konuyor zaman. Bütün
köşebaşlarının tekin olduğu, ayak seslerinin huzuru bozmadığı, pencere ışıklarının ardındaki hayatların daha tanıdık olduğu, normallik algısının
fıtratla eşleştiği zamanlara…
Helvacının sesi ekmeğinin peşin düşmüşken
masumiyetine kavuşan sokağın tadını çıkarmak
kalıyor bize.
İstanbul gibi bir metropolde yaşamak, sessizliği lükslerin arasına taşıyor. Gecenin en kör saatinde araba uğultusuyla şafağı karşılayan ve günün ağarmasını beklemeden bütün uzuvları hep
birden hareketlenen bir şehir olmasından ötürü
bu böyle. Şehir seslerinin cezp edici maharetleri
de var. Gündüzü ayrı, gecesi ayrı tonlanıyor. Kendiliğinden, aksak ve düzensiz olmasına da kolay
alışıyorsunuz.
Amerikalı James Lovett’ın, İstanbul’u Marmara kıyılarından başlayıp derinlere, saray saçaklarından sokaklarına dek deştiği şiirleri vardır. Hem
en ünlü şairleri dâhil eder oyunlarına hem de onlardan ilham toplar İstanbul için. Hepimize tanıdık
sesleri çınlatır kelimelerinin içinde:
*

Gecenin en son sesi, haykırıyor damların
Üzerinden bir kış gecesi. Tiz perdeden,
Soğuk, çırılçıplak sopranosu sesin…
İii-yiii boza!.. Bacaların ve sessiz
Antenlerin kuytularında kiremitlere
Tünemiş uyuşuk martıların üstünden
Yükselip ulaşıyor ışıklı pencereye.
(Bozacı)
Eskiden evlerin dışındaki ahşapların aralıklarından oluk oluk içeriye akıyordu bu sesler. Kapı
önü taşlıklarında birikiyordu. Dışarıda aksettiği
gibi taptaze duyuluyordu. İstanbul sokaklarının
vazgeçilmezi soğuk gecelerde tınlayan satıcıların
ilginç ses oyunlarıydı. Kâgir evler sayılıydı. Onların camları da henüz sesleri yalıtmadığından
sokakla muhataptı. 1980’li yıllara dek, kapı önü
süpürmek, pencereyi sardunyasız bırakmamak,
pazar filesi taşımak kadar hayattaydı böyle evler.
Onların alçacık saadeti de nadirlere karışınca satıcıların maharetli sokak sesleri de evlerden uzaklaştı. Halen eski İstanbul semtlerinden birinde
oturuyorsanız bu değişmezliği yaşamak, tipi ortasında bacası tüten ve cılız bir sarı aydınlık saçan o
mutluluk evini bulmak gibi… Bazen o sıcaklıktan
bile daha güzel.
İstanbul sokaklarının sesleri de biçimleri gibi
artık binbir çeşit.
Bir şehrin denizi ve tepesi çok ise çay içmek
için bahane arayıp durursunuz ve en çok bu
anlarda kendinizi attığınız mekânlardaki sesler

Yazar.
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cümbüşlü bir resmigeçidin habercisidir. Birçoğunu aynı anda yakalamak ihtimali epey yüksektir. Bir arkadaş kavgası, yere oturmuş bir çocuğun inadı, birbirini çok özlemişler kulübü, hararetli bir telefon görüşmesi, aynı anda ve küçücük
alanlarda yankılanır. Bardağınızdaki çay henüz
bitmemişken annenin yere oturan çocuğuna
kızgınlığı artar, iki arkadaşın öfkesi tırmanır, çok
özeyenlerden birinin beklenmedik müjdesi diğerinin yüzünde aydınlanır ve telefondaki diğer
sesin ne dediğini tahmin etmeye başlarsınız. Ve
artık bardağın içindeki tükenip gitme vaktiniz
gelince ağlayan çocuk sesini, hesaplaşma anını,
mutluluk dolu bir vedalaşmayı ve sonu gelmeyen telefon görüşmesini ardınızda bırakmışsınızdır.
Yollarda akıp gitmeye uğraşırken kimi sokak
satıcıları seslenir, bir deli manifestosunu açıklar,
bir telefon kulübesinde sıla hasreti dile gelir, birinin kulaklığından elektrogitar cızırtısı sızar.
Ve sıra gelir şehirde her akşam gibi bir akşama...
Hiç kimse kaçıp gitmek istemez, yer yer çoğalan ve çoğaltan bir çatı altında sohbet varsa. Kargaşadan bıkmış kaldırımlar bile sohbete yârendir.
Sağda solda seğirtirken belki kalabalık hâlde
olurlar, belki de sadece iki kişi. Belki gidecekler
birazdan, ama belki de birbirlerini duyabilmek
için hâlâ vakitleri var.
Akşam geceye yaklaşınca artık gökyüzü sokakları toparlamak için yeterince karanlıktır. Kaldırımlar sırayla sessizleşir. Heceler daha bir anlaşılır olur, harfler taşlarda titreşir.
Bir bardağa değen kaşık sesi, yankıdan ibarettir artık. Bir başkasıyla veya başkalarıyla bir gülüş
veya bir ünlem hayat bulur, bir de yürürken çıkan
ayak sesleri. Karşıdan karşıya geçenler, geçerken
koşanlar, geride kalanlar, gidenlerden kalanlara
seslenenler… Tok, tiz, sakin veya dikbaşlı, şımarık
veya asabî sesler…
Bir şehrin insan sesiyle inşası... Bir anın kalabalık olmasıyla yükselen, diğer anın yalnız olmasıyla alçalan ve yer değiştiren duvarlar. Şehir sakinlerinin yalınkat uzanarak söyledikleri sözlerle
aydınlanan pencereler.
Öyleyse ses, şehrin soluğu olmalı.
Kalabalık haldeyken alınan, yalnız manzaralarda verilen nefesi...
Denge mekanizması, hatta kalbi olmalı...
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Şehir, şarkılar mırıldanıyor, tezahüratlar yapıyor, itiraz ediyor, vedalaşıyor, kavuşuyor, kahkahalar atıyor, ağlaşıyor.
Onları dinlemek kendini duymanı sağlıyor.
Bir gün içlerinden biri olduğunu, olabileceğini,
olman ya da olmaman gerektiğini hatırlatıyorlar.
Artık bozacılar pek duyulmuyor. Çoğunlukla
kış, kimi zaman yaz gecelerinde helvacının sesiyle gecenin koyulaştığını anlıyorum artık. Birkaç
sokak öteden başlıyor tınlamaya. Yaklaşınca tipi
ortasındaki sarı ışık belirginleşiyor. İçinde çıtır çıtır
yanan odunlar… Kimi mutlu ahşap ev kümeleri…
Sokaklara gerilmiş çamaşırlar… Cam kenarlarında sardunyalar. Evet, tam da öyle bir anda helvacı geçiyor. Ya da helvacı geçince öyle bir an inşa
oluyor. Ve İstanbul, İstanbullaşıyor:
“Helvacııı! Helvacı helvaaa!”

Şiir

Çağlayan ÜRGER*

Gazel
Maşukî bülbülüm gülistanı yurdum sandım.
Gülün hârı değdi kanadıma, acıyı aşk sandım.
Seyrine doymadı gönlüm, gülü hep yakın istedi,
Budağı hârı unuttum, gülü sultan sandım.
Bir mahrem, bir esrar efsunladı gözlerimi,
Hâr oyun etti bana o canı gül-ü sadberg sandım
Vakti, geceyi, gündüzü bilirdim zaman şimdi kayıp,
Neyledi hâr bana, bir yaprağı gül-i ter sandım.
Cümle nebatat maliktir, gülistan muhabbetime,
Hârın sızısı viran etti canı, cananı gül-rana sandım.
Maşukî kanatlarımı açtım aşk ile hâr gönlüme değdi,
Gönül yangınını ister hâr, acıdan yareni gül-i suri sandım.
Medet eyle maşuğa gül-i rana endamın salınışın lütuf mudur?
Bu mevsimlerin bir de hazanı var, ben seni hakikî gül sandım.

*

Şair.
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Keçe ve
Tasavvuf
Celalettin BERBEROĞLU*

Merhaba dostlar,
Bugün gönlüme sikkenin (Mevlevi dervişlerinin külahının) yolculuğu ile dervişin yolculuğunun benzerliğini anlatmak geldi. Bende bunu,
hobi olarak sikke yapmaya başladığımda deneyimledim. Yün ve insanın bu serüvenini anlatırken
yeri geldiğinde Osho’dan da bahsedeceğim.
İlk önce sikkeden bahsedeyim ve tabii ki keçeden. Sikkenin aslı yündür. Sufi kelimesinin de
Arapça suf (yün) kelimesinden türetildiğini ve
eski dervişlerin yünden elbise giydiklerini, sufi
kelimesinin de bu anlama geldiğini herkes bilir.
Yün bazı işlemlerden geçtikten sonra önce
keçe, sonra da sikke olur. Keçe ise daha çok önceden halı yerine kullanılan bir sergi ya da dağda
kalan çobanların giydiği bir elbise (kepenek) olarak karşımıza çıkar.
Neden dağda veya açık arazide kalan çobanlar keçeden yapılan bir tür elbise giyiyordu.
Keçenin bir özelliği vardır. Yılan akrep gibi zehirli
hayvanlar preslenmiş yün olan keçe üzerinde hareket edemezler ve ona yaklaşamazlar. Çobanlar
tamamen bu elbisenin (kepeneğin) içine girer,
uyur ve zehirli hayvanların tehlikelerinden korunmuş olurlardı.
Şimdi size yünün sikke olma aşamasına kadar
olan yolculuğunu anlatacağım:
İlk önce yün alınır. Yünün kuzu yünü olması
gerekir. Yetişmiş bir koyunun yününden keçe ya
da sikke olmaz. Bu insanın çocukluk dönemidir.
Osho sık sık Hz İsa’nın “Tanrının krallığına ancak
çocuklar girecek” der ya hani. İlk materyal (yün)
kuzu ya da koyunun yavrusunun yünüdür, yani
*
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Mevlevîhan, Keçe Ustası.

çocuk. Yün bir çocuk gibidir. Yumuşak, sıcak ince
telli ve istediğiniz biçime göre şekle girmeye hazır bir materyaldir. Sikke olabilecek en iyi kuzu
yünü, kuzu doğduktan 7-8 ay sonra kırkılan yündür. Fakat bu 7-8 ay içinde kuzu dünya ile tanışmış, yünü kirlenmiş, üzerinde çöpler ve dikenler
birikmiştir. Oysa ilk doğduğunda yünü parlak ve
temizdi. Yün ile insan, sikke ya da insân-i kâmil
olma yolunda buradan aynı yolculuğa başlarlar.
Yünün ilk önce yıkanması arınması gerekir. Irmak
kenarlarında, köylerde tokuç denilen bir tahtayla
yüne vurarak onu yıkayan kadınlar görmüşsünüzdür. İnsanda hayatta tıpkı yün gibi binlerce tokuç
yer.
Hz Mevlana “Derinin tabakhanede (deri işlenen yer) çektiğini gör” der. Deri işkenceye gerilir,
türlü türlü ilaçlarla ıslah edilir ve şaplanır. Bütün
bunlardan maksat derinin bir dilberin bedenini
sarması içindir der. Evet deri bu aşamaları geçtikten sonra pek çok insanın yanına bile yaklaşamadığı bir güzelle buluşacak, onu kucaklayacak ve onu
saracaktır. Tokuç, yün ve insan. Hayatta yediğimiz
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her tokuç, aslında ben bilirim, ben yaparım, voltran
gibi güç bende diyen egomuzun başına vurulur.
Aslında ve her vuruş, her yenilgi, bizi yokluğa ve
gücü, gücün gerçek sahibine iade etmeye yöneltir.
Tıpkı gemisi fırtınada hasara uğramış kaptan gibi.
Kaptan, limanda gemiyi tamir edip, denize açılmak
ister, deniz (o) ise açılda tekrar batırayım der.
Bu olay defalarca tekrarlanır. Ta ki kaptan
ölüp, denize karışıncaya kadar devam eder. O
zaman deniz onu kucağında taşır. Güç denizindir.
Hz Mevlana hiç bir zaman dervişlerine, uzlet,
halvete çekilme, bedenine eziyet etme gibi bir
metodu asla tavsiye etmemiştir. Bu gemisi (bedeni) batmaya başlamış kaptanın, gemisine bir delik
de kendisinin açması gibidir.
Yünün ilk yıkanma aşaması aslında bir fark
(farkındalık) noktasıdır: Kirlendiğinin farkına ya
da Osho’ya göre üzerinde çöpler olduğunun farkına varmak. Tasavvufta farkı fark etme diye bir
tabir vardır. Değişim fark noktasıyla başlar. Soruyu soran cevabını da bulur.
Her neyse... Yün ya da insan bu fark noktasından sonra bir ustaya (mürşidi kâmile) ihtiyaç
duyar. Mürşidi kâmil ya da usta ona yeni bir şekil
verecek adeta onu başka bir şekilde yeniden yaratacak, ona deneyimlerinden kazandığı en kısa
yolu tarif edecektir. Usta sanatkârdır. O bir şair, bir
besteci ya da bir heykeltıraş gibidir. Karın üzerinde ayak izi bırakmadan yürüyebilir. O bunun bir
yolunu bulmuştur ve o yolu bilendir.
Yün yıkandıktan sonra, usta onu kamıştan yapılmış bir kalıbın üstüne incecik yayar. Sonra onu

Toprak tohumun kulağına, sevgiliyle ilgili bir kaç söz fısıldayıvermiştir de, bir ölü bu sayede hayat
bulmuştur. Her zerre, her tohum
sevgiliye aşıktır.

sıkıca bir rulo halinde sarar ve içinde ince serilmiş yün bulunan bu kamış kalıbı, sağlam bir iple
sıkıca bağlar... Bu bağ (ip) pek çok dinde ya da
yolda bulunan sadakat kemeri gibidir adeta. Bu
kalıp iple bağlanınca, Yün de sadakat kemerini
kusanmış olur.
Sonra usta bu kalıba ayaklarıyla vurarak (tepme) denilen işlemi yapar. Hz Mevlana dinle neyden diye başlar mesneviye. Osho’da içi boş bir
bambu (kamış) olun der izdeşçilerine. İçi boş
kamış... Ney ya da bambu... Yün, bir müddet, bu
kamış kalıbın içinde kamışın sırrını öğrenmeye
çalışıp, onunla sohbet etmeye başlar. Tabii ki bu
arada usta onu ayaklarıyla ezmede, onu tepmededir. Usta ona adeta “Bütün bildiklerini unut,
bana tamamen teslim ol ve kamışın sana anlatacağı sırları dinle” demektedir aslında. Aslında
neyden ya da kamıştan maksatta ustadır ama
insan bir mürşide kâmile rastladığında, o mürşidi bilgileriyle olur olmazları ile tartmaya kalktığından ilk zamanlar mürşidi kâmiller öğretilerini
hep başka şeyler üzerinden verirler. Ta ki müritte
kendilerine karşı beslenen aşk doğuncaya kadar.
O yüzden Hz Mevlana mesneviye başlarken, “dinle benden” demez de, “dinle neyden” der. Ama
muhip sonra anlar ki neyden kasıt “Pir”dir.
Her neyse... Yün bu rulonun içinde kamışla
sohbet eder. Adeta o toprağa (kamışa) atılan bir
tohum gibidir. Hz. Mevlana “tohum toprağa düşünce bir müddet toprakla sohbet eder. Toprak
onun mürşidi olur. Ona nasıl nesv-u nema bulup
canlanacağını anlatır. Tohum toprağın mürididir.
Tohum onu dinler, onun söylediklerini yapar. Tohum ilk önce renginden vazgeçer, sonra kokusundan. Sonrada şeklinden biçiminden, varlığından
sıyrılır da yüzünü böylece güneşe döner, hayat
bulur” der. Güneş sevgilidir.
Toprak tohumun kulağına, sevgiliyle ilgili bir
kaç söz fısıldayıvermiştir de, bir ölü bu sayede
hayat bulmuştur. Her zerre, her tohum sevgiliye
aşıktır. Anne rahmine düşen her çocuğun sevgilisi de, annesidir. Annesi onun hem sevgilisi hem
tanrısıdır. Sufi geleneğinde annenin nasıl tanrı
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Yün vahdetin kokusunu almıştır, “1”liğe ulaşma
yolundadır artık. Yün kalıba ilk serildiğinde parça
pürçüktür ama şimdi yünün neresinden tutarsanız
tutun onun tamamı sizin elinize gelir artık. Ayrılık,
aykırılık, parça pürçüklük artık kalmamıştır. Usta
yünü rulodan çıkarır. Düzgün bir yere serer... Yün
için artık başka bir serüven başlamak üzeredir.
Kamışın sert yüzeyinden ve ustanın ayak darbelerinden kurtulmuş, kendisini ustanın maharetli
ellerine bırakmıştır. Sonu, baştan görür olmuştur.
Nereye doğru sürüklendiğinin farkındadır artık.
Ustaya kendini tamamen teslim etmesi de bu yüzdendir. Usta bundan sonra ki işlemde sıcak su ve
sabun kullanacaktır. Yün pişip keçe olacaktır. Tıpkı
Pir’in “hamdım piştim yandım” dediği gibi.

olduğuna dair bir hikâye vardır ama uzunca bir
hikâyedir onu sonra anlatırım.
Yine nerden nereye geldik... Biz yüne dönelim... Dönmesine de... Yünde bu rulonun içinde ilk
dönmesine yani semaya baslar. Sema ile tanışır.
Çünkü usta onu yerde döndürerek tepmededir.
Sema, coşkuyla beraberdir. Osho’nun kutsayın, dans edin dediği şey... Bu arada rulonun
içindeki yün, hani incecik serilmişti dedim ya artık
inceninde incesi olmuş birbirine iyice yapışmış ve
şekli biçimi değişmeye başlamıştır. Keçe tepmek,
büyük efor isteyen bir iştir. Usta ayağını keçeye
her vurduğunda, nefes ve vurusun ritmine göre
HU sesini çıkarır. Çünkü bu çok efor gerektiren iş
te nefesini maksimum bir düzeyde kullanmalıdır
ve her ayak vuruştaki bu HU sesi nefesle, çalışmayı sürekli ve verimli bir biçimde tutar. Usta (mürşit)
zaten daim zikirdedir. Bu sesli HU zikri, sevgilinin
bana geri dönün hitabını, sadece keçe (insane)ye
hatırlatmak içindir. HU... HU… HU... yu hatırla ve
aslına rücu et...
Bu işlem, yün belli bir kıvama gelene kadar
sürer. Usta (mürşit) rulonun içindeki yünü görmemesine rağmen, vuruşların şiddet derecesinden
ve rulonun giderek incelmesinden yünün kıvama
gelip gelmediğini anlar. Yün iyice incelmiş, ayrı ve
kaba duran telleri artık birbirine iyice yapışmıştır.
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Usta ilk önceleri, sıcak suyu azar azar yunun
üzerine damlacıklar halinde serpmeye başlar.
Serpiştirilen sıcak su miktarına göre de bu yünün
üzerine sabun (özellikle kalıp halinde zeytinyağı
sabunu, yeşil sabun) sürer ve elleriyle yünü tekrar
preslemeye başlar. Yünün o andaki durumuna ve
ihtiyacına göre sıcak su ve sabun kullanır. Sıcak su
aşktır, aşkla yoğurulan yünün gönlü coşmada ve
tıpkı sabunun köpürdüğü gibi köpürmededir. Aşk
(sıcak su) çoğaldıkça coşkunluk ve köpürmede
(sabun) çoğalmaktadır. Usta yünü her yoğuruşta
açar ve eğer sıcak su ve sabuna gerek varsa ilave
eder. Bu aşamada yün hiç bir hatayı kabul etmez.
Usta çok dikkatlidir. Eğer bu yünü yoğurma işleminde, yünde küçük delikler ve yırtılmalar olursa,
onu bu sefer çok ince bir teknikle tamir eder.
Bu işlem sırasında oda sıcaklığı da (çevre)
çok önemlidir. Eğer oda, atölye soğuksa bu işlem
daha uzun bir zaman alacaktır. Oda, atölye ne
kadar sıcak olursa bu işlemde o kadar kısa olur.
Önceleri keçe ustaları, bu işlemi, umumi çarşı hamamlarında, bu iş için özel ayrılmış mekânlarda
yaparlardı. Hamamda çalışırlar, terlerler ve sonra
hamamda yıkanırlardı. Ben bu çevre faktörünü
dergahlara benzetiyorum. Dergâhın sıcak, aşk
dolu havasında yetişirlerdi dervişler önceleri.
Dergâhın manevi havası onların yetişmesine yardımcı olurdu.
Bu pişirme sırasında keçe fiziksel olarak küçülür. Ne kadar iyi pişerse fiziksel boyutu (varlığı) da

Yine nerden nereye geldik... Biz
yüne dönelim... Dönmesine de...
Yünde bu rulonun içinde ilk dönmesine yani semaya baslar. Sema
ile tanışır. Çünkü usta onu yerde
döndürerek tepmededir.

Deneme
o oranda küçülür. Küçüldükçe sağlamlaşır ve mukavemeti artar. Ve yukarda söylediğim gibi akrep
ve yılan gibi zehirli hayvanlar (tanrıdan gayri var
olan her şey ya da onun “dem”ine zarar verebilecek her şey) artık ona yaklaşamaz. Yünün sikke
olması için son bir aşama daha kalmıştır. Sikke 2
parçanın birleşmesinden oluşur. 2 parça (bu parçalar ayrı değil birbirlerine yapışıktır.) Birbirinin
içine geçmek suretiyle aynı zamanda hem tek ve
hem de çifttirler.
Ne diyor Hz. Mevlana:
Göklerin altında bir eşi olmayan o sevgi esirini
tek mi, çift mi oynamaya razı etti bana sordu:
Tek mi istersin, yoksa çift mi? Bende: seninle
çift, âlemden de tek, mücerret (ayrı) olmak isterim, dedim.
Sikke görünüşte tek olan bir çifttir. Derviş bütün çift olan şeyleri (iyi kötü, güzel çirkin vs.) Teklik
(vahdet) örtüsü içinde gizler. O kendisine çift diyenlere göre çift, tek diyenlere göre de tektir. O
bu düsturu kulağına küpe değil, başına taç yapar.
Onun için kesretle vahdet, iç içe girmiş sikke gibidir. Mevlevilerde sikke gerçekte bunu sembolize
eder. Ayrıca sikke için; dervişin nefsinin mezar
taşıdır diyenler olduğu gibi, günümüzde de Mevleviler bu sikkeyi, evlerinde her gün bir müddet
giyerek, Hz. Mevlana’nın tasarrufu altında olduklarını tefekkür eder ve bunu pirin tasarrufunun bir
sembolü olarak görürler.
Biz yine ustaya geri dönelim ve yünün yolculuğuna devam edelim. Usta bu 2 çifti iç içe geçirir.
Sonra bunu sikkenin şeklini verecek olan kalıba
sokar. Bu kalıp, biçim, şekil kelimeleri bazılarına
göre (özellikle Osho öğretilerinde) hoş olmayabilir. Ama unutulmamalı ki âlemde her şey güzel ve
estetik bir kalıp veya şekil içindedir. Soyut olarak
gördüğümüz bazı şeyler bile... Ruhumuz bile beden kalıbındadır.
Zihnin ve düşüncelerin belirlediği kalıp beyindir. Usta sikke olacak keçeyi kalıba yerleştirir.
Usta artık keçe için, ayakaltında tepilme, yoğurulması gibi sert teknikleri uygulamaz. Keçenin,
sikkenin kalıbının şeklini alması için, onu eliyle yavaşça okşamakta, adeta onu tebrik ve takdis (kutlama) etmektedir. Bu işlem 10- 15 dakika sürer ve
sonra ıslak olan keçe kalıbın üzerinde kurumaya
bırakılır.
Sikke artık Hz Mevlana’nın muhibbanına, dervişlerine, bir hediye olarak, aşk yolunun bir nişanesi olarak, dervişlerin başına taç olacaktır. Hani
Hz. Mevlana “Taş vardır, kaldırım taşıdır ayaklar
altında çiğnenir, taş vardır (elmas yakut) padişahın tacını süsler” dediği gibi, sikkede artık padişa-

hın tacı gibi olmuştur... Ne mutlu bu tacı takip, Hz.
Pir’in kervanına girip, ona muhip olabilenlere…
Sevgili dostlar bugün size yünün yolculuğuyla, insanın yolculuğundaki kesişme noktalarından
bahsetmeye çalıştım.
Farkında olan, görecek gözü, anlayacak idraki olan her insana, Tanrı bir yol göstermede ona
ayetlerini (işaretlerini) bildirmektedir.
Keçe zanaatına gelince, onun da bugün ustaları oldukça azalmış ve doğudan çıkan bu zanaatı,
şimdi Batılılar (Danimarka, Finlandiya, Kanada ve
ABD vs.) felt art (keçe sanatı) adı altında bir sanata çevirmişlerdir. Var olan bir değerimizi, yine
tembelliğimizden, güzele, sanata ve sanatkâra
olan ilgisizliğimizden dolayı kaybetmek üzereyiz. Tıpkı tasavvuf dünyamızda olan (Hz. Mevlana,
Muhiddin Arabi, Koca Yunus, Hacı Bektaş gibi)
büyük ustaları ilgisizlik ve özenti adına kaybetmek üzere olduğumuz gibi. Eğer bu ilgisizliğimiz
devam ederse, bu büyük insanları ve onların öğretilerini de artık batılılardan öğrenmek zorunda
kalacağız bir gün… Ne bileyim, güzel sanat ve
sanatkârdan (usta) pek anlamıyor, anlamak içinde
bir çaba göstermiyoruz gibi geliyor bana.
Sevgiyle kalın...
Huuuuu
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Şiir

Ayşenur TEKİN*

Güneşin
Doğduğu Yere
Övgü
Önce tohum çatladı sonra büküldü toprak
Rüzgâr sonra esti, şafak sonra söktü
Derinden ırmaklarla çağlayarak
Önce rahmet indi, sonra güneş göründü
Kalbin biraz daha çarpsa yerinden çıkacak
Sen tükenmez soluğusun yeryüzünün
Bucağında dinmez kederisin
Kararmaz ufkusun bir gün ışığa varacak
Yağmur sende yağdı amansız
Tufan sende koptu
Yedi kavim sende bölüştü balçığı
Sır, ahdiyle sende saklandı
Bütün yaralar sarıldı ağır aksak
Kalbin biraz daha çarpsa yerinden çıkacak
İlkin kapın aralandı bir kez kapanmadı kimseye
İpekten gölgeler girdi incitmeden ipliği
Kubbet’üs-Sahra girdi, Hayber’in kalesi girdi
Annesinin kulaklarına fısıldadığı
Eşsiz masallar anlattığı Prusalı çocuk
Eşiğinde başladı göğü sevmeye
Yüz bin nâra yükseldi, ant içildi
**Les paroles s’envolent, les paroles s’envolent

Uysal ve yumuşak elleriyle Danişment
Senin adını işledi mermere
İlkin kapın aralandı bir kez kapanmadı kimseye
Şahidim dirilmek kavlidir içinde yatan cevher
Hudutlar geçmek hatta
Enginde dolaşmak katre katre
Bir avuç buğday avcunda, Kays’ı düşünerek
Yenilip yenilip en sonunda
Bu bozlak ümidi bulabilmek yine
Cephe oldun, yolların bitmedi yürüyerek
Seni dik tuttu öfkesini sırtında
Mavzer yerine taşıyan bilek
Seni dik tuttu göğsünde toplanan mahşer
Şahidim dirilmek kavlidir içinde yatan cevher
Yüzyıl olur, çağlar eskir, zaman sonsuza çağırır
Sen deniz olacaksın bin uygarlık süresi
Balıkları, karıncaları da kavrayacaksın
Kayaları deldin, gücün merhametti
Dağlar aştın üstelik tekrar aşacaksın
Yılgı görse tanımayacak bir tek rüyanı
Düşmanın bilmeyecek, dostun duymayacak
Yalnız tenhada uyuyacaksın uykularını
Senin tahtın değişmez, gönlün hep mamur kalır
Yüzyıl olur, çağlar eskir, zaman sonsuza çağırır
Önce tohum çatladı sonra büküldü toprak
Rüzgâr sonra esti, şafak sonra söktü
Derinden ırmaklarla çağlayarak
Önce rahmet indi sonra güneş göründü

*
**
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Âdab-ı Muâşeret
Ahmet Hamdi KÖKSAL*

Edep: yerine göre davranmaktır.
Resulullah (s.a.v) “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” diyor. Eğer ki yaşamayı
tamamlamak istiyorsak, kaliteli bir hayattan bahsediyorum, sünnete uygun şekilde hayatımızın
tüm alanlarını süslemeliyiz. Edebe riayet etmek
kendimizi yetiştirmekten geçiyor. Kendimizi yetiştirip her alanda görgü kurallarını uygularsak
insanları da hâl ile eğitmiş oluruz. En güzel eğitim
hâl ile olandır. Tıpkı Resulullah (s.a.v) gibi. Onun
aile içindeki edepleri, ziyaret ve misafirlik adabı,
hastayı ziyaret etme adabı, taziye ve başsağlığı
dileme adabı, sohbet ve konuşma adabı, nikâh ve
düğün merasimleri gibi hayatın her noktasındaki edeplerini bilmek ve bu en güzel davranışları
uygulamaktan başka çaremiz yoktur. Kısaca bu
adaplardan bahsedeceğim. Lakin daha detaylı
öğrenmek için “İslam’da Âdab-ı Muâşeret Görgü
Kuralları” kitabını okumanızı şiddetle öneririm.
Sıra ile:
-

Muhakkak ki yumuşaklık (kibarlık) bulunduğu
şeyi güzelleştirir. Bir şeyden yumuşaklığı alındığı zaman da bu alınma o şeyi çirkinleştirir.
(Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birr, Sıla ve Âdab,
c.4, s.2004, Hadis No: 2594)
Eve girip çıkarken kapıyı sert bir şekilde kapatmamalı ve kapıyı şiddetli kapanacak şekilde bırakmamalıyız! Çünkü bu davranış,
müntesibi olmakla şeref duyduğumuz İslam
nezâketine aykırıdır. Bilakis kapıyı elimizle yavaş bir şekilde kapatmalıyız!

-

Eve girerken veya evden çıkarken ehlinden
olan kadın-erkek herkese İslamın şiarı ve Müslümanların selâmı olan “Esselâmu aleyküm
ve rahmetullahi ve berakâtuh” diyerek selam
vermeliyiz. İslamın alâmeti olan bu selâmı “iyi
sabahlar”, “günaydın”, “tünaydın” ve “merhaba gibi lafızlarla değiştirmemeliyiz!

*

Dilhâne dergisi Genel Yayın Yönetmeni.

-

Eve geldiğimiz zaman, içerdekileri korkutmamak için veya ailesine güvenmeyip baskı yapan biri durumuna düşmemek için, yanlarına
girmeden önce geldiğimizi onlara bildirmeliyiz!

-

Kendi odalarına girmek istediğimiz kimselerden izin almalıyız ki, onların veya bizim sevmediğimiz hâl üzerine onları görmeyelim!

-

Arkadaş, kardeş, tanıdığımız ve tanımadığımız bir kimsenin kapısını çaldığımız zaman,
kapıda bulunduğumuzu fark ettirecek şekilde
kapıya hafifçe vurmalıyız! Zâlim ve kötü kimselerin yaptığı gibi, kapıya sert ve şiddetli vurarak, edebe aykırı hareket etmemeliyiz!

-

Bir kimsenin kapısını çaldığımız zaman, bize:
“Kim o?” denilince, bizi tam olarak tanıtan
açık ismimizi söylemeliyiz! “Bir kimse”, “Ben”
veya “Bir şahıs” gibi sözler söylememeliyiz!
Çünkü bu sözler, soru soran kimseye, kapıyı
çalan kişi hakkında bir bilgi ifade etmez.

En güzel eğitim hâl ile olandır.
Tıpkı Resulullah (s.a.v) gibi. Onun
aile içindeki edepleri, ziyaret ve
misafirlik adabı, hastayı ziyaret
etme adabı, taziye ve başsağlığı
dileme adabı, sohbet ve konuşma
adabı, nikâh ve düğün merasimleri gibi hayatın her noktasındaki
edeplerini bilmek ve bu en güzel
davranışları uygulamaktan başka
çaremiz yoktur.
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-

Bir kimseyi, önceden görüşme talep ederek,
kararlaştırarak veya habersiz bir şekilde ziyarete gittiğimiz vakit, ziyaret ettiğimiz kimse
özür dileyip ziyareti kabul edemeyeceğini bildiren bir mazeret sunduğunda, ziyaret edeceğimiz kimsenin mazeretini kabul etmeliyiz!

-

Ziyaret etmek istediğimiz kimsenin evine girmek için izin verildiğinde, gözlerimize sahip
olmalıyız! Evi ve içerisindekileri gözlerimizle
süzmemeliyiz!

-

Kendi evimize veya başkasının evine girip çıkarken, sert bakışla ve sert ses tonuyla kimseyi
rahatsız etmeyecek şekilde, ince ve yumuşak
olmalıyız!

-

Anne babaya iyilik ve ihsanda bulunmak farzdır. Aynı zamanda bu
görev, Allah Tealâ’nın kendisine
nasip ettiği kimseler için oldukça kolay bir iştir. Şu dört zümreye
hürmet etmek gerekir; Âlimler,
yaşlılar, idareciler ve babalar.

ken sesin yumuşak, kibar ve zaruret yoksa alçak olmalıdır. Bir araya gelip yapılan sohbetlerde dikkat etmek gereken edeplerden biri
de şudur; Bir kimsenin bizim bilmediğimizi
zannederek bir şey anlattığı zaman, biz bildiğimizi göstererek onu mahcup duruma düşürmemeliyiz! Ayrıca başkasına sorulan sorulara
cevap vermek için atılmamalıyız!

Ziyaret için gittiğimiz evde, ev sahibinin bizim
için en uygun gördüğü yere oturmalıyız!
Belki de gösterdiği yere oturmak evin mahrem kişilerini ve yerlerini kapatıyor olabilir.

-

Misafirliğe gittiğimiz evde orada oturur veya
gecelersek bir şeyler arıyormuş gibi etrafa
bakmak ve karıştırmak yanlıştır!

-

Bir kimseyi ziyaret edeceğimiz vakit hem bizim hem de ev sahibinin uygun olduğu bir zamanda ziyaret etmemiz gerekir!

-

Misafirinle veya herhangi bir insanla konuşur-

-

Bir meclise girdiğimiz zaman, orada bulunan
herkese selam vermeliyiz. Musafaha (tokalaşmak) için orada bulunan en faziletli yahut en
yaşlı kişiden başlamalı ve daha sonra en sağdan başlayarak bitirmeliyiz. İkram yaparken
de bu usul kullanılır.

-

Anne babaya iyilik ve ihsanda bulunmak farzdır. Aynı zamanda bu görev, Allah Tealâ’nın
kendisine nasip ettiği kimseler için oldukça
kolay bir iştir. Şu dört zümreye hürmet etmek
gerekir; Âlimler, yaşlılar, idareciler ve babalar.

-

Hoşa gitmeyen bir haberi, aniden meydana
gelen bir hadiseyi veya yakın bir arkadaş yahut değer verilen birisinin vefatını ve bunun
gibi fevkalade acı bir haberi hastaya iletmek
gerektiğinde haberi yumuşatmak ve hastayı
alıştırarak söylemek ve böyle ağır haberlerinin karşısında hastayı buna hazırlayarak söylemek gerekir!

-

Hasta ziyaretini kısa tutmak ve ziyaret eden
kimsenin elbisesi temiz olmalı ve güzel koku
kullanmış olması gerekir!

-

Bir nikâh akdine veya düğün merasimine davet edildiğimiz zaman, davete icabet etmemiz
gerekir. Çünkü bu merasimlere katılmak, haram ve dinen yasak şeyler yapılmadığı sürece,
Efendimiz (s.a.v)’in sünnetlerindendir.

Kötü insan olmak kolaydır, zor olan iyi insan
olabilmek. Kendimize iyi davranılmasını istediğimiz gibi bizler de başkalarına iyi davranmak zorundayız. Dünyayı değiştirebilmenin yolu kendimizi (ahlakımızı) değiştirmekten başlıyor…
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Öykü

Kırk
Beş
Saniye
Meltem KANSU*

G

ökyüzü, kırmızının en vahşi, aynı zamanda
en yorgun tonuydu.

Çocukluğum İzmit’te geçmişti, çocukluğumun
geçtiği bu yeri çok seviyorum. Bu nedenledir ki
kendi çocuğumun da burada doğmasını istiyorum.
Çarşamba günü gideceğimizi kararlaştırdığımız Gölcük’e, çarşambanın biletleri tükendiği için
bu gece vardık.

yağıyor. Bu kar insanı üşütmeden yağmanın yolunu bulabilmiş sanki. Kafamı kaldırıyorum, yağan
kar değilmiş, odamın tavanından dökülen betonmuş. Kapıya yönelmek istiyorum, vücudumu
büsbütün saran donmuşluk hâlinden kurtulamıyorum. Küçük bir kızın annesine, "Anne, zelzele
ne demek?" deyişini duyuyorum.

Bebeğimin tekmelerini hissedebiliyorum. Minicik ayak parmaklarını kıvırdığını görür gibi oluyorum.

Gözüm, sanki görünmez bir güç tarafından
açılıp kapanan dolaba ilişiyor. Üstüme düşmek
üzere olduğunu fark ediyorum. Oda, marketten
satın aldığı sürpriz yumurtayı henüz açmadan
içinde ne olduğunu tahmin etmeye çalışan çocuğun yumurtayı küçücük ellerinde salladığı gibi
sallanıyor. Dolap nihayetinde üstüme düşüyor.
Kollarımla başımı saklıyorum. Aşağı düştüğümü
hissediyorum. Aman Yarabbi! Kıyamet mi kopuyor?

Ağaçlar hışır hışır titriyor, dağlardan gümbür
gümbür inen bir uğultu... İçeriye bembeyaz kar

Sonbahar gecesi üşüyen menekşeler birbirlerine sarılabilmek için canla başla salınıyorlar, öyle

Gün: 16 Ağustos Pazartesi. Denizin sımsıcak,
yıldızların uzansam tutacağım kadar yakınlıkta
olduğu bir gece. Yaman salonda bir aile trajedisi
hakkında yazdığı kitabını bitirmeye çalışıyor.

*
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bir sallantı. İdam mahkûmları elektrikli sandalyelerinde ölümle debeleniyor, öyle bir sallantı.
Musa’nın asası Kızıldeniz’de tufan yaratıyor,
işte öyle bir sallantı.
Kaburgam acıyor. Kafam, tavan ve dolabım
arasında, vücudum ise yatağım ve çekmecem
arasında eziliyor. Öyle ki, kendi eşyalarım insan
kılığına bürünmüş de bana ihanet ediyor. Gözlerim kapalı, açmaya cesaret edemiyorum, korkuyorum. Emin değilim, belki de ruhum terk etti
beni.
Bir müddet sonra gözlerimi açıyorum, müthiş
bir karanlık. Gözlerimi açtığımdan emin olabilmek için tekrar tekrar kapatıp açıyorum.
Tek duyabildiğim; kalbimin deli gibi atışı ve
nefesim. Hâlâ nefes alabiliyorum demek. Hayattayım. Yaman... Yaman nerede? Kocamı bulmalıyım.
(Büyük bir gümbürtü koptu)
Züleyha melek oldu.
(Züleyha ölür.)
...
Ayağımı kıpırdatmaya çalışıyorum. Ya Rabbim! Ayaklarımı hareket ettirmeyi başarsam
dahi... Nereye gidebilecektim sanki? Sanırım bir
mezardayım. O vakit ölmüş olmalıyım. Tek umduğum, bir günahkâr olarak ölmemiş olmak.
İçeriye ışık giriyor. Burnuma gelen keskin duman kokusuyla birlikte, içeriye giren ışığın yangın
olduğunu anlıyorum. Züleyha’ya ulaşabilmek için
buradan çıkmak zorunda olduğumu fark ediyorum.
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Çaresizliğin verdiği son bir umut kırıntısıyla
daha yüksek sesle bağırmaya başlıyorum. "Sesimi duyan var mı?"
Birinin balyoz yardımıyla biraz sonra bana mezar olacak evimi kırmaya çalıştığını duyuyorum.
"Züleyha’yı kurtarın!" diye bağırıyorum. "Züleyha’yı ve bebeğimi kurtarın! Beni bırakın, yalvarıyorum gidin."
Yaklaşık bir saatlik bekleyişin ardından kafamı, daha sonra da bütün vücudumu çıkarıyorum
delikten. Ayın ışığı, gecenin karanlığını bastırıyor.
Her yerim morarmış, vücudumda kesikler var,
uzuvlarımı hissedemiyorum, geceliğim yırtılmış,
ayağım çırılçıplak. Ayağım ezilmiş, yürüyemiyorum.
Var gücümle balyoza asılıyorum. Beni uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz?
Beni karımdan ve bebeğimden uzaklaştırmaya
çalışıyorlar. Direniyorum.
Sahil kıyısındaki evimizin bahçesine oturtuyorlar beni. Züleyha’nın bana elleriyle yaptığı
minik kurabiyelerimizi alıp piknik yaptığımız, denizyıldızlarını toplayıp ona taç yaptığım, geceleri
yıldızların altında oturup birbirimize hayallerimizden bahsettiğimiz, hiç ayrılmamayı dilemek için
heyecanla bir yıldızın kaymasını beklediğimiz,
bebeğimiz için el ele verip salıncak yaptığımız
sahil kıyısına... Ve beklememi söylüyorlar. Neyi
bekleyeceğim? Zaman dediğimiz mefhum zalimlerin zalimi değil mi? 45 saniye bile yetmez mi
her şeyim dediğiniz insanı sizden almaya? Ah, şu
zaman! Oldum olası hiç haz etmedim şu tik tak

Öykü

Kaburgam acıyor. Kafam, tavan
ve dolabım arasında, vücudum ise
yatağım ve çekmecem arasında
eziliyor. Öyle ki, kendi eşyalarım
insan kılığına bürünmüş de bana
ihanet ediyor. Gözlerim kapalı,
açmaya cesaret edemiyorum, korkuyorum. Emin değilim, belki de
ruhum terk etti beni.
seslerinden. Haz etmedim “ertesi”lerden. Özellikle sensizliğin ertesinden...
Kulağım uğulduyor.
Bütün mahallede ambulans sesleri... Balkon
demirlerinden yere sarkan çarşaflar... Deniz, daha
önce hiç görünmediği kadar yakın ve bitkin görünüyor, çünkü artık önünde çocukların bahçelerinde
oyun oynadığı, bisiklet sürdüğü, birbirlerine dostluğu öğrettikleri binalar yok. “Yok olmak.” Bu kelimenin vahametini şimdi daha iyi idrak ediyorum.
İnsanların yürek tellerinin bir bir koptuğunu
görmemek için gözlerimi ufuk çizgisinin biraz üstüne sabitledim. Züleyha’mı bekliyorum. Birazdan
o gelecek ve biz bebeğimizi büyütebilmek için
yeni bir ev bakacağız.
Üşüyorum. Evet, Ağustos’un 17’sinde üşüyorum. Gölcük geceleri çok soğuk oluyormuş, bunu
yeni fark ediyorum. Tanrı evsiz insanlara yardım
etsin. Arabayla tozun, toprağın içinde, çığlıkların
arasında, harabeye dönmüş evlerin yanından bir
araba geçiyor. Bir adam arabanın önüne atlayıp,
"Kızım göçük altında, sesi geliyor ama göremiyorum, feneriniz var mı?" diye soruyor. "Fenerim
yok, arabamın farlarını açayım fener gibi kullan."
diyor arabadaki kadın.
Yüzlerce insanın çaresizlik içinde beklediği
ekmek sırasının başında, elinde birkaç ekmekle
ağlayan ihtiyar amcaya ilişiyor gözlerim. Bir annenin, "Çocuğum aç öldü, keşke yemek yedirseydim." diye dövünmesini işitiyorum.
...
Geçen her saniyeyle şiddetli bir mücadele yaşadı Yaman.
Hani çiçekler vardır, sanırsın hep tomurcuk kalacak -öylesine uzun sürmüştür gelişmeleri- oysa gün
gelir; inanamadığın bir hızla açıvermişlerdir ya! İşte
öyle birdenbire Züleyha’nın cansız bedenini gördü

Yaman. Cansız olduğuna inanmak istemedi önce,
Züleyha onu çok seviyordu, bırakıp gidemezdi ki.
Ömür boyu onunla olacağına söz vermişti bir kere,
Züleyha sözünü tutardı. Avazı çıktığı kadar bağırmak istedi Yaman, ama sesi çıkmadı. İçten içe derin
bir öfke duydu önce. Gözyaşlarının içerisine sığabilecek ne kadar keder varsa gözyaşıyla süzüldü
gözünden. Züleyha’nın alnına düşmüş saç buklelerini kaldırıp yorgun dudaklarına bir buse kondurdu.
Gözlerine baktı, öfkesi şefkate dönüştü.
Züleyha’nın rahminden süzülen kırmızılığı
gördü. Her damlası bebeğinin gözyaşıydı sanki...
Annesinin ölümüne ağlıyor duama o daha küçücüktü, bu kedere nasıl dayansındı? Dayanamadı
işte, annesiyle beraber gitti o da.
Bir yağmurun hasretine düşen çöller geldi
çöller geçti Yaman’ın içinden. Yaman’ın yüreği bir
yarım ki diğer parçası eksik. İçinde bir boşluk ki
ne evveli görünüyor ne ahiri.
Siz bilir misiniz anlatan dilin susmasının ne
demek olduğunu? Siz bilir misiniz gülen yüzün
solmasını? Siz bilir misiniz bakan gözlerin yumulmasını?
Düşündü Yaman;
“Nasıl ki gece gündüzün yazgısıysa
Nasıl ki Havva Adem’in yazgısıysa
Nasıl ki toprak tohumun yazgısıyla
Züleyha’yı kaybetmek de benim yazgım mıydı? ”
Hayır, bu yazgı değildi. Deprem neden insanları öldürsündü ki? İnsanları öldüren, yine insanların açgözlülüğü, hırsları, bencilliği değil miydi?
Enkazdan Züleyha’ya ait bir şey bulabilmek
için elleri kanayana kadar kazdı Yaman. Züleyha’nın doğacak bebekleri için elleriyle ördüğü
oyuncak ayıcığı ve Züleyha’nın hâlâ sandalyede
asılı duran hırkasını buldu. Hırkanın duruşu kalbine oturdu Yaman’ın. Züleyha’ya bir daha sarılamayacağı için sızladığı kollarına aldı oyuncağı.
Adını seslendi biri. Yaman kendi adını duyduğunda, Züleyha’nın sesini de duydu. Yaman
için Züleyha’nın dokunduğu, söylediği, hissettiği
her şey Züleyha demekti.
Yaman’ın kalbinde Züleyha’nın sevdası, Yaman’ın kalbinde bebeğinin acısı, Yaman’ın gözlerinde yarım kalmışlığın izi…
Mümkün mü geçen zamanı durdurmak?
Mümkün mü batan güneşi geri çevirmek?
Mümkün mü kayan yıldızı durdurmak?
O gece gökyüzünde değil, gökyüzüne 20.000
tane yıldız kaydı. Her biri giderken başka birinin
ruhundan bir parçayı da götürdü.
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Ergenler ve
Yas Süreçleri
Yusuf AKYIL*

T

emel olarak ölüm kavramı yaşamın sona
ermesi, insanın hayatta olduğu süre içinde
bu durumun farkında olarak yaşaması ve kişide
oluşturduğu kaygı nedeniyle göz ardı etmeye çalıştığı bir gerçektir. İnsanlar; anne ya da babası,
arkadaşı, akrabası gibi sevdiği bir kişiyi veya değer verdiği bir canlıyı kaybettiklerinde psikolojik
olarak yıpranma ve bu kayıp sonrasındaki yeni
duruma uyum sağlama noktasında zorluklar yaşarlar. Bu oldukça doğal bir süreçtir.
Ölüm oldukça karmaşık ve açıklanması zor bir
durumdur. Günümüzde ölüm, üzerinde konuşulması engellenen bir tabudur. Günümüz insanlarının mutluluk arayışları, sürekli mutlu olma isteği
üzüntü verici olaylar üzerinde durulmasını engelleyici nitelik kazandırmıştır.
Ergenlik döneminden önce çocuk, ölüm ile ilgili iki dönemden geçer. Bunlardan ilki okul öncesi dönemdir. Bu dönemde çocuk ölümü, yaşamın
yavaşlaması ya da durması olarak algılar. Okul
öncesi dönemden sonra ergenlik dönemine doğru çocuk ölüm algısını bir son olarak kavrar. Fakat
herkesin başına gelebileceğini ve kaçınılmaz bir
durum olduğunu anlayamaz.
Ergenliğe giriş ile beraber ölüm kavramının
anlamı da farklılaşır ve genişler. Bu dönemde birey ölümün yaşamın sona ermesi olarak kavramasının yanında bütün insanlarında ölüm gerçeği ile
yüzleştiğini bilir. Aynı zamanda ölüm ile ilgili yaşanan kaygılarda başlar. Gelecek planlarının berraklaşmaya başlamasına karşılık ölüm gibi geri
dönüşü olmaksızın bir son yaşanması kaygı yaratır. Aynı zamanda ergenlik döneminde yaşanan
*
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duygusal dalgalanmalar yaşama karşı güvensizlik
ile birlikte ölüm kaygısını doğurur.
Yas, bir kayıp sonrası başlayan fiziksel, duygusal, davranışsal, bilişsel ve sosyal boyutlarda etkileri bulunan çözümlenmesi zor bir süreçtir.
Yas sürecinde kaybettiği kişiye olan bağlılığına göre geride bıraktığı yaşantılarla ilgili suçluluk
duygusu hisseder. Kaybedilen kişinin hayatta olduğu sürede gerekli ilgiyi göstermediğine yönelik kendini suçlama eğilimidir. Bu durum bireyde
kendine ve çevresine karşı yıkıcı davranışlar sergilemesine neden olurken aynı zamanda ilişkilerinde de bocalamalar görülür. Aynı zamanda
yaşamın anlamlılığı ile ilgili varoluşsal konuları
sorgulama eğilimindedir.
Yaşanılan kayıp sonrası yas tutmak oldukça
doğal bir süreçtir. Ancak bazı bireyler ölümü reddederek bu duruma karşı çıkar ve yaşamın normal düzenini bozacak şekilde psikolojik sorunlar
yaşar. Bireyin, kayıp yaşamanın hayatın doğal bir
parçası olarak görmesi ve her insanın bu durumla
karşılaşacağı gerçeğini anlaması gerekir. Bu nedenle yasın tutulması ve tamamlanması hayatın
normal akışına sağlıklı bir şekilde dönmesinde
oldukça önemlidir.
Yas döneminden önceki kişilik yapısı ergenin bu dönemi nasıl atlatacağını belirler. Ergenin
uyum yeteneği, kısa sürede çözümler üretebilmesi ve lider özellikleri varsa, yas ile başa çıkabilmesi
daha kolay olur. Aynı zamanda “Ebeveynini Kaybetmiş Ergenlerin Yas Düzeyleri ile Öz-Anlayış
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” konulu yüksek
lisans tezim için yaptığım araştırma sonucuna da-

Deneme

yanarak, öz-anlayış düzeyi yükseldikçe yas düzeyinin azaldığını söyleyebiliriz. Öz- anlayış; kendine şefkat göstermek ve yaşanan acı olayların yaşamın bir parçası olarak görmeyi sağlar. Kaybının
sonunda yaşanan olumsuz duyguların üstesinden
gelinmesinde faydalı olacağı söylenebilir.
Worden (1991;2003) tarafından yapılan araştırma sonucu yas belirtileri duygular, bedensel
belirtiler, düşünceler ve davranışlar olmak üzere
dört temel madde altında toplanmıştır.
1. Duygular: Üzüntü, öfke, suçluluk duygusu ve
kendini kınama, bunaltı, yalnızlık, yorgunluk,
çaresizlik, şok, özlem duyma gibi birçok duygu yas süreci ile birlikte kendini gösterir. Yaşanan bu duygular kayıp sonrasında karşılaşılan
normal duygulardır.
2. Bedensel belirtiler: Göğüs bölgesinde sıkışma, yüksek seslere aşırı duyarlılık, boğazda
sıkışma, enerjide düşüş, nefes alamama hissi
gibi birçok belirti yas sürecinde olan bireyin
yaşadığı belirtilerdir.
3. Düşünceler: Yas sürecinde birey kayıp yaşadığı kişinin öldüğüne inanmama, şaşkınlık ve
kaybedilen kişinin hayata geri getirilmesi ile

ilgili gerçek dışı düşünceler gibi birçok düşünce örüntüleri geliştirir. Bu durumun kısa süreli olması normal bir durumken uzun sürmesi
depresyona sebep olabilir.
4. Davranışlar: Yas tepkileri zamanla ortadan
kalksa da yeme içmede azalma ya da artma,
uyku durumlarında farklılaşma, sosyal ortamdan uzaklaşma, dalgınlık, kaybedilen kişi ile
ilgili rüyalar görme, yerinde duramama gibi
davranış örüntüleri görülür.
Yas sürecinde birey ilk başta bu durumu inkar
eder. İnkar, yerini öfkeye bırakır. Daha sonra doktorla veya başkalarıyla pazarlık yaparak ölümü
ertelemeye çalışır. Durumu engelleyemediğinde
üzüntü, enerji kaybı ve yaşamın anlamsızlığı gibi
depresyon belirtileri başlar. Ardından kabullenme gelir. Bu aşamaları sağlıklı bir şekilde atlatma
konusunda uzman desteği almış ise kabullenme
evresinde öfke ve çökkünlük durumu söz konusu
olmaz. Dolayısıyla sağlıklı bir yas tutma süreci yaşar.(Kübler-Ross, 1969;1997)
Bazı ergenler kendiliklerinden bir iyileşme
gösterir. Eğer olaydan 6-12 ay sonrasında bile bu
değişiklikler devam ediyorsa bir uzmana başvurmak gerekli olabilir.
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•

Olayın ne olduğu kısa, ama doğru bir şekilde
iletilmelidir.

•

Hiçbir şey olmamış gibi davranmak iç huzursuzluğuna yol açar.Duyguların ifade edilebileceğini görmek ergeni rahatlatır.Yas sürecindeki kişinin kayıp acısını yok sayması yasın sona
ermesini geciktirir ya da patolojik bir boyuta
taşır.

•

Konu ile ilgili soru sorması için fırsat verilmeli,
sorduğu sorulara da elden geldiğince doğru
cevaplar verilmelidir.

•

Onlara herkesin bir gün öleceği, ama şu anda
bunu düşündürecek bir neden olmadığı anlatılmalıdır.

•

Manevi desteğe gereksinimi vardır. Sarılıp öpmek, ona sevildiğini söylemek, güven duygusunu güçlendirecektir.

•

Cenaze törenine katılabilir. Eğer katılmaya karar verirse, tören ile ilgili ayrıntılar da kendisine anlatılmalıdır.

•

Bir kaybı olduğu, ona tanıdığı ve sevdiği biri
tarafından söylenmelidir.

•

Olay yerinden uzaklaştırılması, çocuğun daha
sonra uyum sağlamasını güçleştirir. Alışık olduğu yerde kalması hayatının bir an önce normale döndürülmesi çok önemlidir.

•

Beslenme, barınma, giyinme gibi temel gereksinimlerin karşılanmalı ve uyku düzeninin
sağlanmalıdır.

•

Kendini güvende hissedeceği bir ortamın
oluşturulmalıdır.

•

Kaybın gerçekliğini fark etmesi ve kabullenebilmesine yardımcı olmak için ölen kişi hakkında konuşmasını cesaretlendirilmeli ve duygularını ifade etmelidir.

•
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KAYBI OLAN ERGENE
NASIL YAKLAŞILMALIDIR?

Acıyı azaltmak için söylenen “Güçlü olmalısın”,
“Hayat devam ediyor, “Yakında geçecek, bitecek” gibi sözler yerine yaşanan duyguları içtenlikle anlamaya ve paylaşmaya çalışılmalıdır

•

Ölen kişi olmaksızın yaşayabilmek ve bağımsız kararlar alabilmesi için farklı seçenekler konuşulmalıdır

•

Okula devam etmeleri için desteklenmelidir

•

Yasın zaman ve emek gerektiren bir süreç olduğunu bilinmelidir

•

Yasın kişiden kişiye değişebilen bir süreç olduğunu bilinmelidir

•

Alkol ve/veya uyuşturucu madde kullanımı,
kayıpla ilgili yerlerden kaçınma davranışlar ergenle konuşulmalıdır

•

Ölümün ardından ortaya çıkabilecek ruhsal
bozukluklar (depresyon, kaygı bozukluğu,
intihar düşünceleri ve girişimleri gibi) konusunda dikkatli olunmalı ve psikiyatri uzmanına
yönlendirilmelidir

•

Sabırlı olmak, dinlemek, anlamaya çalışmak,duygu ve düşüncelerine saygı göstermek,
güven vermek, “Ben seni bırakmayacağım,
yanındayım.” mesajını hissettirmek en önemlisidir.
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Araştırma
İnceleme

Cengiz Dağcı’nın
Eserlerinde
18 Mayıs 1944
Kırım Sürgünü
Buket KEMİKSİZ*

C

engiz Dağcı, Türk ve Kırım Tatar edebiyatının büyük yazarlarından biri olarak,
ömrünün neredeyse tamamını, doğup büyüdüğü topraklara hasret içinde geçirmiştir. Çocukluk
yıllarından itibaren yazmaya başladığı romanlarında, Sovyet rejiminin baskısı altındaki Kırım
Türklerinin var olma mücadelesini işlemiştir. Hayatını ve çalışmalarını Kırım’a ve Kırım Türklüğüne adayan yazarın her bir eseri dikkatle incelendiğinde Kırım Türklerinin maruz kaldığı baskı ve
zulümlerin anlatıldığı görülür.
Cengiz Dağcı’nın eserlerinde Kırım Türklerinin köylerinden sürülmesi önemli bir yer tutmaktadır. Onun birçok eserinde olduğu gibi özellikle
de Badem Dalına Asılı Bebekler, İhtiyar Savaşçı, O
Topraklar Bizimdi ve Onlar Da İnsandı adlı eserlerinde 1944 Kırım Sürgünü hakkında bir çok canlı
tasvirlere rastlamaktayız. Bilindiği gibi Kırım’ın
Alman işgalinden kurtarılmasından sonra, Sovyet
hükümeti tarafından süratli bir şekilde bölgenin
gayr-i Slav unsurlardan temizlenmesine başlandı.
İlk olarak Kırım Türklerinin sürgünü gerçekleşti. Ardından Kırım’da yaşayan Almanlar, Rumlar,
Bulgarlar, Ermeniler de “zorunlu göçe” maruz
kaldılar. Sovyet devletinin izlediği bu sürgün politikası sonucunda, İkinci Dünya Savaşı sırasında
*
1
2

ve sonrasında ülkede toplam olarak 3.332.580
kişinin, yaşadığı topraklardan çıkartılarak Sovyetler Birliği’nin diğer bölgelerine yerleştirildiği ve
1948-1949 yıllarında bu sayının ölüm, sürgünlükten serbest bırakılma gibi sebeplerle 2.275.900
kişiye indiği belirtilmektedir1.
Dağcı’nın, Badem Dalına Asılı Bebekler romanında, Zöhre adlı kahramanın ağzından, Sovyetlerin o dönemlerde Kırımlıların en ufak açıklarını
yakalamayı kolladıklarını açıkca dile getirildiği
görülür. O dönemde Akmescit şehrinin sokaklarındaki ağaçlar darağacı olarak kullanılırken,
cadde ortasında toplu kurşuna dizme şeklindeki
katliamlar sonucunda binlerce Kırım Türkü öldürülmüştür2.

Cengiz Dağcı, Türk ve Kırım Tatar
edebiyatının büyük yazarlarından
biri olarak, ömrünün neredeyse
tamamını, doğup büyüdüğü topraklara hasret içinde geçirmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı doktora öğrencisi.
Kemal Özcan, “Kırım Türklerinin Sürgünü ve Milli Mücadele Hareketi (1944-1990)”, www.vatankirim. net, Erişim Tarihi: 28.03.2018. sy. 4-5.
Sabri Arıkan, Kırım’daki Soykırımı Unutmayınız, Kırım Kafkasya Araştırmaları Enst.,Ankara, 1994, s.37-38.
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gün vagonlarında yaşanılan dramatik ortamda,
soydaşlarına tereddütsüz yardımları, birbirlerine
kenetlenmeleri, sonsuz bağlılıkları ve sürgün sonrasında dahi milli kültürlerini yaşamaya devam
etmeleri, Dağcı’nın milli birliğin önemine yaptığı vurguyu göstermektedir. Cengiz Dağcı’nın
romanlarındaki zengin betimlemeleri sayesinde
sürgün dönemi hakkında, Kırım Türklerinin yaşadıkları tüm sıkıntı ve çektikleri tüm zorluklar hafızamızda bazı manzaraların canlanmasını sağlamıştır. Bunun yanında sürgünlerin Kırım halkında
bıraktığı toplumsal ve ruhani çöküş tüm gerçekliğiyle gözler önüne serilmiştir.

Cengiz Dağcı Badem Dalına Asılı Bebekler
romanında, Sovyet hükümetinin sürgüne gönderilecek halkın yanlarına alacakları eşyaları bile kısıtladıklarını anlatmaktadır. Dağcı’nın romanında
yazmakta olan liste şudur:
“Sürgün emri bile kesin ve belirli:
1. Sürgünlere ayna, iskemle, yastık, lamba, yorgan gibi eşyalar götürmek yasak – taşıt aracımız
yetersiz.
2. Sürgünlere işlemeli havlu, işlemeli entari,
işlemeli mendil, döğme güğüm, döğme sahan,
nakışlı bez, bakır bilezik gibi süslü eşyalar götürmek yasak – eski ve zararlı kültüre bağlılık tehlikesi
mevcut.
3. Sürgünlere yanlarında kafes kuşu, it, tavşan,
güvercin, kedi, keçi, koyun götürmek yasak – kuduz tehlikesi mevcut.
4. Sürgünlere yanlarında keman, tambura,
klarnet, kaval, zuma, davul gibi çalgı aletleri götürmek yasak – ikinci madde de işaret edilen tehlike
mevcut.3”
Dağcı’nın eserlerinde büyük sürgün yıllarında
yaşanan felaketler anlatılırken kullanılan karakterlerin Kırım Türklerinin milli beraberliği sembolize
ettiği de görülür. Mesela Dağcı’nın İhtiyar Savaşçı romanındaki Savaşçı ve Melek Hanım’ın sür3
4
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SSCB’nin 1944’te tüm Kırımlıları bir gecede
yerinden yurdundan etmesi insanlık tarihinde yaşanmış en büyük dramlardan birini teşkil ettiğine
şüphe yoktur. Acısını yitirmemek ve 1944 yılında
Ruslar tarafından uygulanan bu örtülü soykırımı
unutturmamak için Cengiz Dağcı, bunu, her cümlesinde Yansılar’a yansıtma yolunu seçmiştir. Mesela Yansılar 4’te geçmekte olan; “Hey bilginim!
Siz bizim Kara Mayısımızı hatırlamıyorsunuzdur;
bilmiyorsunuzdur; ya da bilmek istemiyorsunuzdur belki. Ama demokrasi dönemindeyiz; dinlemeye isteminiz yoksa kulaklarınızı kapatın, biz
gene de hatırlatacağız.4” sözleriyle, unutturulmaya çalışılan 1944 sürgünü ile ilgili yaşananları dile
getirmek istediği açıkça görülür.
Nitekim Yansılar’ın 5. kitabı olan Ben ve İçimdeki Ben’i sürgünün 50. Yılında Kırım’ın uzağında
ölenlerin aziz hatıralarına ithaf etmiştir. Romanlarında sürgünlerin Kırım Türklerinde bıraktığı izlerin ancak nüfuslarının artmaları ile ortadan kalkabileceğine vurgu yapan Dağcı’nın bu düşüncesini, Badem Dalına Asılı Bebekler romanında,
Haluk’un evlerinin önünde kesilen badem ağacının kökünden ertesi bahar fışkıran filizlerin uyandırdığı yeniden diriliş fikrini, Kırım’ı eski günlerine
tekrardan götürecek yeni doğmuş bebek imajı ile
birleştirmesi ve Sadiye Nine’nin rengârenk yapma bebeklerini badem ağacının dallarına asması
gibi Kırım Türklerinin de çoğalıp ve mutlu oldukları anavatanlarında yaşamaya devam etme isteklerini işlemiştir. Aynı düşüncesini Yansılar 2 eserinde de, sürgünlerden sonra hayatta kalan Kırım
Türklerinin nüfus artışına yönelik faaliyetlerinin
onlara faydalı olup, bu hareketlerinin milli birlik
ve beraberliklerini kuvvetlendireceğine dair görüşleri dile getirdiği görülür.
Anayurtlarından sürülen Kırım Türklerinde,
vatanlarına dönme isteğini diri tutan etkenlerin
başında Dağcı’nın eserleri gelmektedir. Dağcı’nın

Cengiz Dağcı, Badem Dalına Asılı Bebekler, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2017, sy. 249.
Cengiz Dağcı, Yansılar 4, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2012, s.213.

Araştırma
İnceleme
romanlarında, işgale uğrayıp, sürgüne maruz kalmış ve kimliği eritmeye çalışılmış bir millet olan
Kırım Tatar kimliği var olma ve şartlar ne olursa
olsun yaşama mücadelesinden vazgeçmemesi
için hep vurgulanmıştır. Cengiz Dağcı, Yansılar’ın
ilk dört cildinin son kısmına eklediği öykülerde,
başından itibaren bütün zorluklarıyla anlattığı
ve bozkırın ortasına bırakılan insanların sürgün
hayatını işlerken, Sürgün yerindeki Kırımlıların
parça bölük olsa da dönmeye başladığını anlatır.
Ölenlerin bir kısmının eski köylerine gömülmesi
ise Kırımlıların başarılarını bir nebze de olsa duyurduğunu dile getirir.
Kırım Türklerinin yıllar sonra vatanlarına dönüş
için başlattıkları mücadeleleri, büyük bir umutla,
günlük şeklinde tuttuğu Yansılar eserlerinde görülmektedir. Dağcı, Kırımlıların milli bilincinin oluşumunda hangi aşamalardan geçtiklerini, yıllarca
dinmek bilmeyen vatan hasretlerine kavuşmaları
yolunda nasıl çaba sarf ettiklerini ve kendi zihninde yaşattığı Kırım’ı her fırsatta anlattığı eserinde,
bunu, sade ve yalın bir üslupla kaleme almayı tercih etmiştir. Bununla beraber Dağcı’nın sürgünde
geçen yıllarında, hayatta kalabilmek, vatan borcunu ödeyebilmek ve yok edilmek istenen kimliğini
bütünüyle kaybetmemek adına Yansılar’ı kaleme
aldığı söylenebilir. Nitekim, Yansılar 1’de “Kırım’ın
binlerce kilometre uzağında susmayan ve susmayacak, ama sesimi hiçbir kimseye duyuramayan
bir ben kaldım kendi köşemde.”diye söyleyen
Dağcı’nın, cesur tavrı ve sonsuz vatan sevdası ile
ömrünün her döneminde adeta kendini Kırım’ın

sesi olmaya adadığını söylemek mümkündür.
Bunların dışında sürgünlüğün yazarın hayatına
olumlu etkileri de söz konusudur. Çünkü yazarın
sürgünde yaşıyor olması Yansılar’ı ve daha birçok
eserini yazmasına olanak sağlamıştır.
Dünya kamuoyuna seslerini duyurabilmeyi
başaran Kırımlılar, bunu büyük ölçüde başarmışlardır. “Romanlarımda Kırım’ın dışında büyümüş
gençlere yarım yüzyıl önceki Kırım’ı az da olsa
tanıtabildiysem mutluyum” diyen Dağcı’nın Yansılar 1’de dile getirdiği gibi, bu başarılarının arkasında, hiçbir tarih kitaplarında yazmayan yalnızca
Cengiz Dağcı’nın eserlerinde anlattıkları ile tüm
dünyanın kulaklarını, Kırımlıların haykırışlarına
doğru çevirmiştir.
Cengiz Dağcı’nın romanlarındaki zengin betimlemeleri sayesinde sürgün dönemi hakkında,
Kırım Türklerinin yaşadıkları tüm sıkıntı ve çektikleri tüm zorluklar hafızamızda bazı manzaraların
canlanmasını sağlamıştır. Cengiz Dağcı, Kırımlıların başına gelen felaketleri çekilen ıstırabı romanlarında bizzat okuyucuyu şahit edercesine
çok canlı tasvir etmektedir. Ayrıca ilk romanlarından son romanlarına kadar, son derece yumuşak
ve gerçekçi bir üslup görülmektedir. Bu eserleri
derlenip toplanırsa, iyi bir film senaryosu da çıkabilir. Bu hususta bir çok tarihçi Dağcı’nın eserleri
üzerinde çalışmalıdır. Kırım Türklerine uygulanan
insanlık dışı sürgün ve katliamı 75. Yılında bir kez
daha kınıyor, Kırım Sürgün’ünde hayatını kaybeden soydaşlarımızı rahmetle anıyorum.

Çocukluk
yıllarından itibaren
yazmaya başladığı
romanlarında,
Sovyet rejiminin
baskısı altındaki
Kırım Türklerinin var
olma mücadelesini
işlemiştir.
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Umutlarında
Boğulanlar
Ali ASLAN*

N

eler ummadık ki denizden? Vira bismillah
dedik, ekmek aradık. Unutulmuş batıklar
bulduk, tarih aradık. Terk edildik, kenarına koştuk,
teselli diledik. Sevdalandık, mehtabı nasıl resmediyor izlemeye koyulduk. Mavi yolculuklara çıktık,
ilham aradık, seferlere çıktık, zaferler arzuladık.
Her şey bitti dedik, ayağımızda taş, gözümüzde
yaş sinesine sığındık. Hep umut ettik, hep istedik,
hep bekledik. Cömertti, ne istiyorsak verdi. Aşk
verdi, ilham verdi, şiir verdi, vuslat verdi, zafer
verdi. Yetmedi, baktı ki dolanıp duruyoruz bir de
koskocaman kıta verdi. Ne vakit nefsimizi susturamadık, dinlemedik, bakmadık, hissetmedik; ihtiraslarımızın gölgesini vurdu kıyıya. Fırtına vurdu,
kıtlık vurdu, çöp vurdu, ceset vurdu…
Umut... Denizlerden tek istediğimiz umuttu.
Ya bizde olmayanı bize getirecek ya da bizi olana
götürecekti. İşte göçmenlerin deniz maceraları
böyle başlıyordu. Dün de bu yüzden göçüyorlardı bugün de.
19. yüzyılın sonuydu. Osmanlı devletinden,
Balkanlardan, Güney Avrupa’dan ve sair yerlerden
yine denize açılıyorlardı umutlarıyla insanlar. Aradıkları yıllar belki asırlar önce kaybettikleriydi. Kuzey Amerika’da, Güney Amerika’da kendi ülkelerinden daha fazlası vardı diye duymuşlardı. Neden
onlardaki fazlaydı? Adem ile Havva’dan geldiysek
hepimiz nasıl olmuştu da zenginlik onlarda toplanmıştı? Bütün sebep sadece kendilerinin tembel
oluşu ve cahil kalmışlığı mıydı? Birilerinin dayattığı
gibi suçu sadece kendilerinde mi aramalıydılar?
Elbette ki bu sorular o vakit kafa yorulabilecek sorular değildi. Bütün dünyasını kıyıda bırakıp Yeni
*
1
2
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Dünyaya sığınmak vaktiydi onlar için. Sonrası göçmen kahvelerinde konuşulurdu nasılsa.
Aslında belki de bundan yıllar önce yapılan
uzun bir deniz yolculuğuydu bütün bunların sebebi. Yolculuğu yapan yeni bir dünya bulmuş, içindeki
canlar dâhil ne varsa sahiplenmişti. Medeniyet bir
zorla el koyma neticesinde birilerinin tekeline girmişti. Artık onlar istedikleri yere istedikleri yardımı,
istedikleri medeniyeti götürme hakkına sahiptiler.
İşte bu medeniyetti yüz binlerce göçmeni limanlarda umut tacirlerinin tuzağına düşüren hatta bu
umut bezirgânlarını ortaya çıkaran. Bu yazının da
konusu umut tacirleri ve yarattıkları mağduriyetler olacak. 19. yüzyılın sonuna doğru hızlanan göç
hareketleri insanların yolculuklarını organize eden
çeşitli acenteleri ortaya çıkartmış bunların kimisi
yolcuları yüksek ücretlerle hedeflerine ulaştırırken
kimileri de limanlarda terk etmiş yollarda perişan
bir vaziyette bırakmıştır. Bu acentelerin adamları
köylere kadar dağılmakta ve insanları kendilerine
müşteri olmak adına göçe teşvik etmekteydiler1.
Göç eden insanların gemide sağlık kontrolünden
geçirilip öyle bindirilmesi gerekirken acenteler
bu işlemi yapmıyorlar, Amerika’ya varıldığında
yapılan muayene sonucunda göçmenlerin beden
sağlığı olarak uygun olmadıkları anlaşılınca ülkeye
sokulmadıklarından ciddi bir mağduriyet oluşuyordu. Dolayısıyla bu acentelerle yola çıkanların
Amerika’ya kabul edilecekleri kesin olmadığından
aslında bir belirsizliğe doğru yola çıkılmaktaydı2.
Göç organizasyonu ile ilgilenen simsarlar arasında çeteleşme de baş göstermekteydi. İnsanların
gidişlerinden yüklü miktarda para kazanan bu
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simsarlar, para kazanan göçmenleri ülkelerine dönerken daha limandan çıkmadan darp ve tehdit
yoluyla soyup ellerinde ne varsa alıyorlardı3. Sadece Osmanlı’dan değil İtalya’dan göç edenlerin
de başlarına benzer şeyler gelmekteydi. İtalya’daki limanlarda türeyen acenteler tarafından sabit,
yüksek gelirli iş bulma vadiyle kandırılan göçmen
İtalyanlar Amerika’ya gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşamakta, işsiz kalmakta, aç ve sefil durumlara düşmekteydiler4. Durumun vahameti Osmanlı
arşiv belgelerine de yansımıştı. Osmanlı bürokrasisi birçoğu Anadolu’dan olmakla beraber bir takım
insanların Marsiyya yoluyla Amerika’ya gittikleri,
yol masrafını da karşılamak için emlak ve tarlalarını sattıklarını 1910 yılında kaydetmektedir5. Göç
edenlerin nedenleri devletin tespit ettikleri ve halkın tercihleri açısından elbette tartışılır. Ancak tartışılamayacak tek şey yolculuk esnasında ve varışta
göçmen simsarlarının yaptıklarıdır. Şehbenderlik-

lerden edinilen bilgiye göre göç edilenlerden gerekli şartları taşımayanlar gittikleri yerlerde kabul
olunmayıp sefil bir vaziyette sokaklarda kaldıkları
belirtilmektedir6. Bu kimseler gerek gittikleri yerlerde gerekse yolculuk esnasında müşkül duruma
düşmekteydiler Osmanlı bürokrasisine göre. Yine
başka bir belgede bir acente Suriye’den göçecekler için kişi başı 360-400 Crone toplandığını ve
Trieste limanına varıldığında oradan Amerika’ya
götürecek şirketin 60 Crone daha istediğini yazmaktadır. Trieste limanından Amerika’ya gidecek
vapur kişi başına 180 Crone istemekteydi fakat
Suriyelileri Trieste’ye getiren Conrad Line şirketi
kişi başına 120 Crone ödeyip paranın kalan kısmıyla ortadan kaybolmuştu. 60 Crone bulamayan
Suriyeliler şirketten geri alabildikleri 120 Crone
tutarındaki paraları kısa bir zamanda bitirdikten
sonra Trieste limanında dilencilik yapmak zorunda
kalmışlardı7.
Tarih insanların yaptıklarını yazmakla mükelleftir. O günden bu güne kalanların çok küçük
bir bölümünü anlatabildim burada. Daha neler
olmuş, ne acılar çekilmiştir tozlu raflarda keşfedilmeyi bekleyen. Büyük bir göç sinemasından
bir fotoğraf dahi aktaramadın zannediyorum bu
yazıda. İlginç olan ise bu film devam ediyor ve
hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyor. 100 küsur yıl
önce dilenci olmak zorunda kalmış nesil acaba
bugün o hakka bile kavuşamadan, Akdeniz’de
umutlarında boğulanlardan daha mı şanslıydı
bilmiyorum. Umarım Akdeniz’de huzur arayan,
balık arayan, ilham arayan, petrol arayan insanlık
bir gün sadece ceset bulmak zorunda kalmaz. Yazıma Birhan Keskin’in dokunaklı dizelerini Akdeniz’de boğulan çocukların kulaklarına fısıldayarak
son vermek istiyorum.
Sana buraya bazı şeyler koyuyorum.
Yol boyunca aklında olsun.
Lazım olursa açar okursun.
Olmazsa da olsun, bir zararı yok
burada dursun.
Şuraya bir cümle koydum.
Bırak, acımızı birileri duysun.
Hem zaten şiir niye var?
Dünyanın acısını başkaları da duysun!
Acı mıhlanıp bir kalpte durmasın.
Ortada dursun.
Olur ya biri eline alır okşar, biri alnından öper.
Az unutursun.

3
4
5
6
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Şiir

Duygu DİYARBAKIR*

Kırık
Plak
Kalbi kırık bir serçe
Gözlerinden yaşlar akan...
Kanadı kırılmış, belli
Biri yakmış canını...
Süzülüyor havada,
Öylesine yavaş öylesine içten
Ve ölüm kokan...
Güç gösterisi değil bu;
Bir savaş...
Hayatta kalmaya çalışan
Yaralı bir serçe
Öylesine yavaş
Öylesine umursamaz
Ve ölüm kokan....
Ne o haber kendinden
Ne onu ateşlere atan
Sesinden hasret akıyor oluk oluk
Bilmediği bir diyarda kaybolmuş
Sessizce fısıldıyor
Korkuyor, üşüyor ve savaşıyor...
Yavaş yavaş diniyor fırtınası
Dilinde bir isim
Kalbinde bir plak takılmış
Aynı şarkı tekerrür ediyor
Bir o diyor
Bir ben...

*
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Avcılar Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi.

Deneme

Destan Destan
Anadolu
Ahmet SELVİ*

A

nadolu’yu duygusallığın içinde bilmek,
öğrenmek, tanımak mı istiyorsunuz? Türküleri dinleyiniz. Türkülerle Anadolu’nun gönlüne girebilirsiniz. Anadolu türkülerle gönlünüzü
fethedebilir. Türküler Anadolu’nun yanık yüreği,
atan damarıdır. Türküler Anadolu’nun “bir acı
kahvesi”dir ki bu acılıkta yıllar yılı sürecek bir tatlılık, yakın bir dostluk vardır. Anadolu’da bir fincan
kahvenin tam kırk yıllık hatırı vardır. Kahve Yemen’den gelir ama muhabbeti Anadolu’dandır.
Türküleri Anadolu yoğurur, ezgisini Anadolu yapar. Anadolu bir yönüyle türkülerle yaşar. Bunun
için türkülerde kişisel çaba aranmaz. Anadolu insanıdır çabalayan.

Türkülerin gerçek yapılarında olaylar gizlidir.
Toplumu tesirinde bırakan, peşinden sürükleyen
nice dramalar vardır türkülerde.
Yani gurbete giden sevgilinin, bundan daha
güzel, daha içli uğurlaması olabilir mi? Ya gider
de bir daha sılaya dönmezse, ya unutur bir haber
salmazsa... İşte bir Kayseri türküsünde bu duygular ak kâğıt üstünde kara yazılarla şöyle türküleşir,
saza-söze dökülür:
“Yârim İstanbul’u mesken mi tuttun,
Gördün güzelleri beni unuttun.
Sılaya dönmem diye yemin mi ettin?
Gayri dayanacak özüm kalmadı
Mektuba yazacak sözüm kalmadı”
*

Anadolu türkülerle gönlünüzü fethedebilir. Türküler Anadolu’nun
yanık yüreği, atan damarıdır. Türküler Anadolu’nun “bir acı kahvesi”dir ki bu acılıkta yıllar yılı sürecek bir tatlılık, yakın bir dostluk
vardır. Anadolu’da bir fincan kahvenin tam kırk yıllık hatırı vardır.
Kahve Yemen’den gelir ama muhabbeti Anadolu’dandır. Türküleri
Anadolu yoğurur, ezgisini Anadolu yapar. Anadolu bir yönüyle türkülerle yaşar.
Yıllar yılı okunmamış, okutulmamış Anadolu
insanı, yazıdan yoksun olunca düşüncelerini kendine özgü şekillerle, renklerle dile getirmeye çalışmış. Halısına, kilimine işlemiş sevdasını. Yalnız
nakışlar değil renkler de konuşur Anadolu’da
Anadolu’da kilim demek; özlemi, inancı, sevgiyi, ilmik ilmik, renk renk dokumaktır. Aldı sözü
Anadolu kilimi türküyle şöyle ilmek yaptı:
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Yıllar yılı okunmamış,
okutulmamış Anadolu insanı,
yazıdan yoksun olunca;
düşüncelerini kendine özgü
şekillerle, renklerle dile
getirmeye çalışmış. Halısına,
kilimine işlemiş sevdasını.
Yalnız nakışlar değil renkler
de konuşur Anadolu’da...

“Sevdiğine sözü olan kilim dokur
Kilimin dilinden ancak anlayan okur
Sırlarımı verdim sana, sevdiğimi verdir
Şu gönlümü kilim yaptım yoluna serdim...
Kilim kalbin aynasıdır, gönlün sesidir.
Her nakışı bir duygunun ifadesidir.
Ben şu gönül tezgâhımda kilim dokudum
Erenlerin dergâhında aşkı okudum”
Erenlerin dergâhından şimdi de Çanakkale’ye
geçelim.
Aslını arar, köküne inerseniz Anadolu’yu bir
destanlar ülkesi olarak görürsünüz. Destanlar
Anadolu’nun şanındandır. Ozanlar söyleşir destanları sazları-sözleriyle. Mehmetçiğin yüreğine
şöyle bir dokundunuz mu, elindeki tüfek saz olur,
özü köz olur, köz destanlaşır türkü olur. Kanla yazılır tarihe yardan geçilir, anadan geçilir, serden
geçilir de Çanakkale geçilmez.
“Kışların önünde sıra selvi,
Kimimiz nişanlı, kimimiz evli
Of gençliğim eyvah...
Çanakkale içinde aynalı çarşı
Anne ben gidiyom düşmana karşı
Of gençliğim eyvah...”
Anadolu’yu kuzeyden ve güneyden kuşatan sıradağlar zalimler için bir korku kaynağıdır.
Köroğlu zalim Bolu Beyi’ne şu türküyle seslenir:
“Benden selam olsun Bolu Beyi’ne
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından, kalkan sesinden
Dağlar gümbür gümbür seslenmelidir”
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Rumeli’nin bir köyünde Mahmut Ağa adlı bir
adam kızı Gülsüm’ü zengin biriyle evlendirmek
ister. Oysa Gülsüm, Aliş adlı bir faytoncuyu sevmektedir. Faytoncu Aliş kızı kaçırmak üzere çayın
üstünden geçerken köprü yıkılır. Aliş Tuna Nehrine düşer ve kaybolur. Haberi duyan Gülsüm de
Tuna’ya atlar. Bu hikâye de türküye şöyle yansır:
“Alişimin kaşları kare
Sen açtın sineme yâre
Bulamadım derdime çare
Göremedim mi ah Alişimi Tuna boyunca”
Güzel nedir, güzellik ne? Estetik bilginleri bu
kavramı tartışa dursunlar, türkülerimiz türlü benzetmelerle “gönül kimi severse güzel odur” tabirini yaygınlaştırmışlardır. Güzeli Karacaoğlan’ın
türkülerinde şöyle bulabiliriz:
“Deli gönül gezer gezer gelirsin
Arı gibi her çiçekten alırsın
Nerde güzel görürsen orada kalırsın
Ben senin derdini çekemem gönül”
Velhasıl, türküler Anadolu’nun alın yazısı çizgisinde uzar gider bir öyküdür. Anadolu türkülerini
birer birer anlatmaya söz yetmez, yürek lazımdır.
Anadolu’nun yanık bağrı, coşar yüreğiyle türkülerdedir. Türkülerini yaşayacak yeni türkülerle
bağrından çıkaracaktır. Dünya döndükçe bu türkü burada bitmeyecek, Türkçenin ses bayrağı gibi
dalgalanacaktır.
“Bu sevdalı kara gözler
Bu dağ, bu ırmak...
Ya şu yamaçlara ne dersin?
Burası Anadolu efendim, Anadolu...”

Şiir

Mükerrem Nur CESUR*

Aykırılık
Türküsü

*

Aykırılık Türküsü
Burası benim şehrin
Kayda değer hiçbir şey yok.
Havada gezinen umarsız bir su buharı,
Bir bebeğin göz yaşlarına karışıyor.
Aylak bir gencin ıslıkladı geziniyor zamansızca,
Aykırılık sarmış tüm mısraları,
Üstünde gecenin hain örtüsü
İçimde durmaksızın dönen plaktan çalan eski bir türkü
Anlatmaya yer yok
Mırıldanmaya da ,sessizlik sarsın etrafımızı
Özgür olsam keşke!
Gerçekten bir kuşla konuşabilsem diyorum
Ama nasıl bir vakit ki
Kuşlar kondukları dalları da alıp gittiler
Yaprakları hışırdatan el
Kadının saçlarını da götürdü
Vakitsiz bir ıslık semada devinip duruyor
Uzaktan bana benzeyen birine rastladım sanki
Şüpheli ,çaresiz, kıvrak bir yanılgı
Tüm çığlıkları deldi, geçti
İçimde tutturduğum şu aykırılık türküsü
Nereye sığarım bilmiyorum ama
Bir yer kabul edecek bizi
Yerin ve semanın neresinde bilmiyorum
Belki yer ve sema karışmıştır birbirine
Ben tüm bu çılgınlığın ve yılanlığın
Süregeldiği topraklardan sürülmüşümdür belki
Sürgün olmak
Yani ne güzel aykırı olmak
Ne o kendine bir yer mi aranmaya başladın?
Evvelden beridir belki kalbur zamandır çaresi olmayan bir dert bu
Gözlerini kapayan kadının
Kafasında dönüp duran siluetler
Ben onlardan biri oluveriyorum
Keskin bir kiremit parçası
Sonra çamurlu bir toprağa değiyor ayakların
Ayak tabanlarımda uçarı sular
Ve karanlık tüm hissizliğiyle içime sığındı
Hissediyorsun değil mi?
Huzur kesildi tüm sokaklardan
Islık sesi şüphelerime yenik düştü
Ben zamanın getirdiği götürücü bir rüzgar
Ve git başımdan ölüm
Kadıköy sokaklarını
Güzel yüzlü bir kadının gülümseyişi sarmış
Bir topuk tıkırtısı duyuluyor
Bu geleni bir melek sandım değil mi ?
Tıkırtı kesildi
Geçti tüm karanlığın yalnızlığın ortasından
Plak ansızın bozuldu
Tüm bunlar okunmayacak şeyler artık!

Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi.
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Nişantaşı
Hürriyet Sokağı’ndaki
Evinde Süleyman
Nazif’le Birlikte
Selim YAPICI*

S

.Y. Efendim, öncelikle çok geçmiş olsun.
Hasta olmanıza rağmen bizleri kırmayıp
evinize kabul ettiğiniz için müteşekkiriz.
S.N. Aman efendim rica ederim. Hoş sefa geldiniz, ne iyi ettiniz.
S.Y. İnşallah bir an önce eski sıhhatinize kavuşursunuz. Şimdi efendim, siz de tensip buyurursanız
söyleşimize en geriden başlamak isterim.
S.N. Âmin, cümle hastalarımıza Cenab-ı Hak’tan
şifa… Pek tabi, nasıl isterseniz.
S.Y. Bize kısaca zât-ı âlinizden bahseder misiniz?
S.N. Efendim, 17 Kânun-ı sâni 1284 (29 Ocak
1869) tarihinde1 Diyârbekir’de2 Aziz Camii Mahallesi’nde doğdum. Ceddimizin müştehir ve
necip bir maziye sahip olduğu herkeslerin malumudur. Birkaç nesil önceki dedelerimiz Seyyid
Nesimi meşâyih-i kirâm hazerat-ı silsilesinden
olup Mehmed Emirî, İsmail Fâmi ve Hâmi Efendi’lerden ileri gelmektedir. Ulu ulu dedem şehrimizin eski müftülerinden Seyyid Kâsım Efendi’dir.
*
1

2
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Araştırmacı-okur
Süleyman Nazif’in doğum tarihiyle ilgili kaynaklarda farklı tarihler kullanılmaktadır. Kendi el yazısı ile doldurduğu hâl tercümesinde 12 Şevval 1285
tarihini doğum günü olarak belirten Nazif’in doğum tarihi genel kabul olarak 17 Kânun-ı sâni 1284/ (29 Ocak 1869) olarak tespit edilmiştir. Bkz.
Mahmud Kemal İnal  “Son Asır Türk Şairleri” VI. Cüz, s.1581. Ayrıca Süleyman Nazif’in kendi el yazısıyla doldurduğu biyografisi ve vesikalar için
bkz. M. Kaya Bilgegil, “Süleyman Nazif’le İlgili Bazı Vesikalar”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Sayı 2, Nisan 1978, s. 28-50,  İbrahim Alâettin,
Gövsa, “Süleyman Nazif - Hayatı, Kitapları, Mektupları, Fıkra ve Nükteleri”, Semih Lütfi Sühulet Kütüphanesi, İstanbul 1933, s.25.
Diyârbekir ilinin adı, 18.12.1937 tarih ve 3786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10.12.1937 tarih ve 7789 sayılı kararname ile Diyarbakır olarak
değiştirilmiştir. Bundan dolayı tüm metin boyunca ilgili tarih esas alınarak ilin adı ’Diyârbekir’ olarak verilmiştir.

Hayali
Söyleşi
Dedemin babası dönemin divan şairlerinden
’Cehdî’ mahlaslı İbrahim Efendi ve dedem ise
devrinin birçok paşasına divan kâtipliği yapmış
adaşım Süleyman Nazif Efendi’dir. Bütün bunlardan maada yaşadığım devre gelecek olursak;
pederim her türlü ilimde, inşâ ve kitâbette söz sahibi olmuş merhum Mehmed Saîd Paşa, cennet
mekân validem ise ataları Akkoyunlulara kadar
uzanan Ayşe Hanım’dır. Bugünlerde adına edebî
mahfillerde sıkça rastladığımız biraderim ise dâhiliye/hariciye vekâletlerinde yıllar yılı salâbetle
çalışmış ve el’ân Mülkiye Mektebî Fransızca okutmanlığı yapan şair Faik Âli (Ozansoy) Efendi’dir.
Bir de bizlerden büyük ablamız ev hanımı Behiye
Hanım vardır.
S.Y. Dönemin kısıtlı imkânlarına nazaran hem
mektepli hem de alaylısınız. Bu ikili öğrenme süreci nasıl başladı ve nasıl işledi?
S.N. Hakk-ı âliniz var. Hayatımın bu merhalesi
oldukça çetrefilli. Dört yaşıma kadar doğduğum
şehir olan Diyârbekir’de kaldıktan sonra tüm aile
efradımla birlikte Mamuretü’l-aziz Vilâyeti’nde
mutasarrıf olan pederimin yanına yerleşmiştik.
Harput’ta başlayan ancak türlü türlü imkânsızlıklarla zar zor ilk iki yılını devam ettirebildiğim
rüştiye mektebini ne yazık ki tamamlayamadım.
Yine bir tayin yazısı ve bizler yine yollardaydık.
Evet, hayal kadar renksiz ve mütereddit eğitim
hayatıma bu kez komşu sancağımız olan Maraş’ta
devam edecektim. Burada iki yıl kaldıktan sonra
tekrar Diyârbekir’e vasıl olmuştuk. Fakat gelin
görün ki ilki ben doğmadan önce tevdî edilen
Mardin mutasarrıflığı ikinci kez pederimin önüne getirilmişti. İstemeyerek de olsa bir kez daha
mââile Mardin’in yollarına düşmüştük. İşte asıl
taallümüm bundan sonra başlamıştı. Burada pederimin ve dönemin vilâyet müftüsü Emin Efendi
merhumun rahle-i tedrislerinde Kur’an-ı Kerim
ve Arapça -sarf, nahiv ve i’râb- dersleri almıştım.
Zâhiri ve bâtıni ilimlerin yanı sıra müspet ilimlere
de olan merakım beni Abdülkerim Sâbit3 ve Ferid Bey’lerden4 tarih, mantık, gramer gibi dersleri
almaya itmişti. Bütün bu yoğunluğum yetmezmiş
gibi bir de Aleksander Gregoryan adındaki bir
Ermeni papazdan da Fransızca dersler almaya
başlamıştım.
3

4

S.Y. Peki efendim, bu ilk eğitimleriniz esnasında
içinde bulunduğunuz meclisler hakkında neler
ifade etmek istersiniz?
S.N. Osmanlı Rus Harbi’nin bütün bir memleket
üzerine kara bulutlar gibi çöktüğü yıllardı. Bu
dönemde şahit olduğum dayanılmaz sefalet ve
ıstırapların, dinlediğim hicran dolu hatıraların,
körpe dimağımda ne kadar derin izler bırakmış
olduğunu inanın size tam manasıyla anlatamam.
Paşababamın dâru’l-bekâya irtihalinden önce
şehrin hatırı sayılır ekâbirleri konağımızın büyük odasında yatsı namazına müteakip toplanır,
kuşluk vaktine dek çeşitli konularda ve bilhassa
memleketin durumu hakkında fikir teâtisinde
bulunurlardı. Memâlik-i Osmaniye’nin ahvaline
âh ü vâh nâleleri edildiği o vakitler bendeniz bir
köşeye sessizce kurulur; bir yandan Nâmık Kemal,
Ziya Paşa gibi birçok şairin kahramanlıklarla dolu
mısralarını okur bir yandan da odada bütün bir
gece dilden dile dönüp dolaşan pek de aşinası
olmadığım konulara kulak kabartırdım. Üzerime
habersizce serptikleri bu ilk tohumlar, çevremde
oluşturdukları bu sohbet halkasının birer mahsulü olarak çok sonraları gözlerinin önünde dallanıp
budaklanmıştı. Yani yarım asrı geçen kalem ve
kelâm tecrübemin hikâyesi bu iklimde üzerime
bırakılan derin tesirlerin adeta bir mukaddimesi
oluvermişti.
S.Y. Bu tecrübelerin size kattığı maddi manevi
birçok şeyin yanında şüphesiz en geniş yeri memuriyet yıllarınız alıyordur. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
S.N. Takdir edersiniz ki o dönemde olduğu gibi
bu dönemde de hayatımızın en belirgin mütemmim cüzü çalışmak çalışmak... Pederimi ilerleyen
rahatsızlığı sebebiyle tekaüde ayırmışlardı. Bu
onun hayattan da ayrılmasının bir işaretiydi sanki.
Evet, öyle de olmuştu. Ölümün saltanatı kapısını
ardına kadar aralamış ve onu toprağın koynuna bırakmıştı. Sonrası malum, aile efradının tüm
yükü üzerime kalmıştı. Maişetin yürümesi için
elle tutulur bir işte çalışmalı ve pederimin geride
bıraktığı bu geniş manevi mirasa kol kanat germeliydim. Cenab-ı Mevla’ya şükürler olsun ki bu

Abdülkerim Sabit, İstanbul payelilerinden Halep vilayeti merkez nâibi Şerifzâde Mahmud Hamdi Bey’in oğludur. 1280 (1863) yılının Recep ayında
Bosna’nın Saray kasabasında doğmuştur. Devlet kademelerindeki çeşitli memuriyetlerinden sonra Hariciye Nezareti İstişare Odası Muavinliği görevindeyken emekliye ayrılmış, yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak 27 Zilkade 1331 (28 Ekim 1913)’de vefat etmiş ve Edirnekapı Mezarlığı’na
defnedilmiştir. Geniş bilgi için bkz. Researcher: Social Sciences Studies 2018, Volume 6, Issue 4, Macit Balık -Kürşat Şamil Şahin, ’Abdülkerim
Sabit ve Sabah-ı İnşirah’ı Üzerine Bir İnceleme’ s. 182.
Avlonyalı” adıyla meşhur Mehmet Ferid Paşa, Miladi 1851 (H. 1268) Yanya’da doğmuştur. Babası Mustafa Nuri Paşa’dır. Babasının mutasarrıf olarak görev yaptığı Resmo’da Cinayet Mahkemesi kâtipliğinde memuriyete başlamıştır.  Ferid Bey daha sonraları 1880’de Diyarbakır Bölgesi Adliye
Müfettişi olarak görev yapmış ve 26  Kasım 1914’de vefat etmiştir. Geniş bilgi için bkz. ’Avlonyalı Ferid Paşa-Bir Ömür Devlet-’ Abdulhamit Kırmızı,
Klasik Yayınları, Temmuz 2014.
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kulunun boynunu eğmemişti. Bağdat valiliği esnasında Diyârbekir valiliğine becâyişle getirilen
Selim Sırrı Paşa’nın tensipleriyle ilk defa Muş Reji
Müdürlüğü’nde bilâkaydüşart memuriyete başlamıştım. Burada çok az bir zaman çalıştıktan sonra
sırasıyla; Mardin Sancağı Tahsil-i Bakâya Memurluğu, Diyarbakır Meclis-i İdâre Başkâtip Muavinliği, Diyarbakır Matbaa-i Vilâyet Müdürlüğü, Cerîde-i Vilâyet Sermuharrirliği ve Lice Kazası Âşarını
İhâleye Memur görevlerini ifâ etmiştim. Memleketin dâhilinde ve hâricinde zor yıllar yaşanıyordu ve önüme vazife olarak getirilen her şeyi kabul
etmek durumunda kalıyordum.

Devleti’ne kabul ettirilmeye çalışılan bu ıslahatın
Ermeniler tarafından imtiyaz olarak kabul edilmesi Müslüman ahaliyi ciddi şekilde endişelendirmekteydi. Bu gelişmeler üzerine 1895 Ekim
başında vilâyetlerde huzursuzluklar görülmeye
başlanmıştı. İşte bütün bu olan bitenin arifesinde yazdığım bir telgraf metninde kullandığım
ifadeler bahse konu olayları yerinde incelemeye
giden Mâiyyet-i Seniyye-i Erkân-ı Harbiye Ferîki
Kölemen Abdullah Paşa’nın5 dikkatini çekmişti.
Bu dikkat bana tecrübe sahasının kapılarını aralama fırsatını doğurmuş ve bendenize 1895 senesi itibariyle ’rütbe-i saniye’ rütbesi tevcih olun-

S.Y. Sanırım o zor yıllar aynı zamanda matbuat
âlemine içerisinde kendinize zemin bulduğunuz
yıllardı?
S.N. Sıkıntılı dönemlerden geçiyorduk. Ermeni isyanları, 1895 senesi evahirinde evc-i alaya
ulaşmıştı. Meydana gelen isyanların birçoğu yanı
başımızda cereyan etmişti. İğtişaşın zuhurundan
beri tüm vilâyetlerde huzur kalmamıştı. İşte tam
da o yıllarda kalem tutan herkesin bu olayları yazması çizmesi memleketin selameti için elzemdi.
Bizlerden adeta böyle bir şey bekleniliyordu sanki. Karınca kararınca elimden geleni yapmıştım.
İdare meclisinde çalıştığım vakitlerde mesainin
hitâmına müteakip Diyârbekir Vilâyet Matbaası’na gider gazetenin müessislerinin direktifleri
doğrultusunda bilâbedel bıkmadan usanmadan
çalışırdım.
S.Y. Genç yaşlarınızda devlet kademelerinde bulunmanız bu kabiliyetinizin bir nişanesi olabilir
mi efendim?
S.N. Evet, yayın işleriyle uğraşmam neticesinde
devlet ricâlinin beni keşfetmesi hiç de zor olmamıştı. Yalnız buna müsaadenizle kabiliyet değil
âcizane dert diyelim. Umulur ki çevresinde olup
bitene kayıtsız kalmayana kayıtsız kalınamazdı.
Demin de bahsettiğim gibi o sıralarda bütün bir
memleket en huzursuz günlerini yaşıyordu. Mayıs
1895’de İngiltere’nin başını çektiği altı devlet tarafından Babıâli’ye verilen notada; Vilâyât-i Sitte
diye adlandırılan Diyârbekir, Erzurum, Bitlis, Van,
Sivas ve Mamuretü’l-aziz vilâyetlerinde Ermeniler
lehine idarî, adlî, askerî ve malî konularda ıslahat
yapılması için baskı yapılmıştı. Ancak Sultan Abdülhamid, bu imtiyazlara karşı çıkmış ve ıslahatın bütün tebaa için olmasını istemişti. Osmanlı
5
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1851’de Trabzon’da doğdu. Babası Rüstem Bey, Türk Kölemenleri’nden olup Mısır ordusu süvari miralaylığında bulundu. Mekteb-i Sultânî’yi bitirdikten sonra Harbiye’ye girdi ve kurmay yüzbaşı olarak 1881’de orduda görev aldı. Hicaz ve Mısır’da önemli askerî vazifelerde bulundu. 1937’de
İzmir’de öldü. Geniş bilgi için bkz. Kölemen Abdullah Paşa, ’1328/Balkan Harbinde Şark Ordusu Kumandanı Abdullah Paşa’nın Hatıratı’, Erkân-ı
Harbiye Matbaası, 1917.

Hayali
Söyleşi
muştu. Yaklaşık yedi aylık bir süre zarfında Musul
Vilâyeti’nin Kerkük ve Süleymaniye sancaklarının
neredeyse tamamını Abdullah Paşa ile birlikte arşınlamıştık. Bu yoğun teşrik-i mesainin ardından
Paşa’dan hayır dualarıyla birlikte ayrılmış ve ahiren Diyârbekir’e muvâsalat eylemiştim.
S.Y. Peki bütün bunların yanı sıra gençlik yıllarınıza denk gelen ahval-i sîyasiyye içerisinde nerede
duruyordunuz?
S.N. 1897 yılı itibariyle kesin zaferimizle sonuçlanan Osmanlı-Yunan Harbi, bu esnada dur durak
bilmeyen Ermeni isyanları ve vatanımı kurtarırım
hevesi içerisinde giriştiğim Jön Türk hareketi.
Bütün bu saydığım gelişmelerde duruşum hep
aynı kaldı. Vatan ve mukaddesat uğruna elimden
geleni yapıyordum. Nerede durduğumu değil
nasıl baktığımı önemli sanıyordum. Bu yüzden
olaylara atayurdum Diyârbekir’den bakamıyor
ve her olayın bana artık Bab-ı Âli’yi işaret ettiğine
inanıyordum. Bütün bu düşüncelerim beni 1896
senesi başında İstanbul’a getirmişti. Ne var ki
memlekette cereyan eden siyasî buhran ve gençlik heyecanı beni burada da rahat koymamıştı. Şubat 1897’de Jön Türk hareketine katılmak üzere
geldiğim İstanbul’dan Paris’e hareket etmiştim.
Paris’te özellikle Mizancı Murad Bey6 ve İshak
Sükûti7 ile yakın ilişki içinde olmuş ve sekiz ay
içerisinde Catulle Mendés8 ve Henri Barbusse’la9
tanıştım. Burada kaldığım süre zarfında Ahmed
Rızâ’nın10 çıkarmakta olduğu Meşveret Gazetesi’ne rejim aleyhinde oldukça ağır ifadeler taşıyan
yazılar göndermiştim. Bu arada Ahmed Midhat
Efendi’nin11 Servet-i Fünûn’da çıkan ve parlamenter rejim aleyhtarlığı yapan yazısına Abdulahrar
Tabir imzasıyla ’Mâlum-u İlâm/1897’ başlığı altın-

Osmanlı Rus Harbi’nin bütün bir
memleket üzerine kara bulutlar
gibi çöktüğü yıllardı. Bu dönemde
şahit olduğum dayanılmaz sefalet
ve ıstırapların, dinlediğim hicran
dolu hatıraların, körpe dimağımda ne kadar derin izler bırakmış
olduğunu inanın size tam manasıyla anlatamam.
da cevap vermiştim. Sonraları burada sürdüğüm
bu politik mücadeleye anlam verememiştim. Gittiğime gideceğime pişman olmuştum. Bizleri bu
mücadeleden vazgeçirmeye çalışan Serhafiye
Ahmed Celaleddin Paşa’nın görüşmeleri neticesinde İstanbul’a dönmeye karar veren Mizancı
Murad’ı desteklediğimden ötürü Ahmet Rızâ ile
aramız iyiden iyiye bozulmuştu. Bir yandan aramızda cereyan eden bu anlaşmazlığın büyümesi, diğer yandan da saray tarafından verilen bazı
teminatların karşılığında Jön Türk mücadelesinin
durdurulması üzerine Ekim 1897’de İstanbul’a
dönecek gruba dâhil olmuştum. Tam da bu zamanlarda imzasız olarak yayımlanan ’Bahriyelilere Mektup’ ve ’Nâmık Kemâl’; Cenevre/1897’adlı
risalelerim de basılı olarak elime ulaşmıştı.
S.Y. Paris’ten dönüş, vilâyet mektupçuluğu yılları
ve artık birbiri ardına gelen terfiiler. Fırtınalı geçen hayatınız az da olsa bir düzene girmiş miydi?

6

1854’de Dağıstan’ın Huraki kasabasında doğdu. Daha sonra Timurhan Şûrâ Rüşdiyesi’ni ve Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Ruslar’ın baskıları karşısında küçük yaştan beri İstanbul’a gidip halifeye ve İslâm dinine hizmet etme arzusu içinde büyüdü. Bu idealle 1873 yılında
İstanbul’a geldi. Matbûât-ı Dâhiliyye Kalemi’nde çalışırken aslen Kafkasyalı olan Maliye Nâzırı Şirvânîzâde Mehmed Rüşdü Paşa’nın himayesini
gördü. Onun konağına yerleşti, bir süre sonra da mühürdarı oldu. Çeşitli devlet kademelerinde bulunduğu hayatının son yıllarını tam bir yalnızlık
ve sefalet içinde geçirdi.  15 Nisan 1917’de Anadoluhisarı’ndaki yalısında öldü ve Anadoluhisarı Mezarlığı’na defnedildi. Geniş bilgi için bkz. Birol
Emil, ’Mizancı Murad Bey: Hayatı ve Eserleri’, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1979.
7 1868’de Diyarbakır’da fakir bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Jön Türkler’in tanınmış komitacılarından olup yurt içinde ve yurt dışındaki ihtilâlci
yayınları ve teşkilâtçı faaliyetleriyle tanınır. 1885 yılında Kuleli Askerî Tıbbiye İdâdîsi’ne kaydoldu. 1887’de Gülhane Askerî Tıbbiyesi’ne girdi.
1889’da İbrahim Temo ile birlikte (sonradan İttihat ve Terakkî adını alacak olan) gizli bir cemiyetin temellerini attı. San Remo’da 9 Şubat 1902’de
öldü. Geniş bilgi için bkz. Ahmet Bedevi Kuran, Osmanlı İmparatorluğunda İnkılâp Hareketleri ve Millî Mücadele, Baha Matbaası, İstanbul 1956.
8 22 Mayıs 1841 - 8 Şubat 1909 tarihleri arasında yaşamış Fransız şair.
9 17 Mayıs 1873- 30 Ağustos 1935 tarihleri arasında yaşamış Fransız romancı, şair, gazeteci.
10 1858’de İstanbul’da doğan Ahmed Rızâ, Beylerbeyi Rüşdiyesi’ni bitirdikten sonra Mahrec-i Aklâm’a, daha sonra Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’ne
devam etti. Memuriyete Bâbıâli Tercüme Odası’nda başladı. Çeşitli devlet kademelerinde bulunan Ahmed Rızâ, 26 Şubat 1930’da kaza ile düşüp
kalça kemiğini kırdı ve aynı gün kaldırıldığı Şişli Etfal Hastanesi’nde öldü. Geniş bilgi için bkz. M. Şükrü Hanioğlu, ’Bir Siyasal Örgüt Olarak
Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük (1889-1902)’, İletişim Yayınları, İstanbul 1985.
11 Yazar, gazeteci, romancı ve nâşir Ahmed Midhat Efendi, 1844’de İstanbul’da doğdu. Babasının ölümü üzerine, ağabeyinin memuriyette bulunduğu Vidin’e gitti. Orada başladığı sıbyan mektebini Tophane’de bitirdi. Midhat Paşa’nın Niş valiliği sırasında yine ağabeyi ile Niş’e gitti, rüşdiye
tahsilini orada tamamladı. Mithat Paşa’nın Tuna valiliği üzerine Rusçuk’a giden Ahmed Midhat, Vilâyet Mektûbî Kalemi’nde ilk memuriyetine
başladı. Yıllarca devletin çeşitli kademelerinde yer alan ve ömrünün sonuna kadar onlarca esere imza atan Ahmed Midhat Efendi, 28 Aralık
1912’de fahrî olarak hizmet ettiği Dârüşşafaka’da öldü. Geniş bilgi için bkz. M.Orhan Okay, ’Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi’,
MEB Yayınları, Ankara 1975.
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S.N. Evet, tam bir düzen diyemesem de en azından önümü görebiliyordum. Harbin ve siyasetin
zirve yaptığı yılları şimdilik geride bırakmıştım.
Eşim Lütfiye Hanım’dan ne yazık ki çok önceleri
ayrılmıştım. Oğlum Said’e olan babalık vazifemi
binhakkın yerine getiremiyordum.12 Hâlbuki bütün bir maaşımı onun mürüvveti ve eğitimi için
harcayacaktım. Heyhat! Gelin görün ki vatan sevgisi her şeyin önündeydi. Neyse efendim, yurda
dönüşümünden hemen sonra Ahmed Celaleddin
Paşa’ya Bağdat’a mektupçu olarak tayin edilirsem bir an evvel vazifeye başlayacağını bildirmiş
olmama rağmen bendenizi vilâyet mektupçuluğu
sıfatıyla 13 Ekim 1897 tarihinde Hüdâvendigâr’a
(Bursa) ikâmete memur eylemişti. Mecburen kabul ettiğim bu vazifeme biraz gecikmeli de olsa
28 Kasım 1897’de başlamıştım.
SY. Sonrasında gelen II. Meşrutiyet’in ilânı ve
tüm yurtta adeta bir yarış içerisinde sürdürülen
basın-yayın faaliyetleri. Bütün bu hengâme içerisinde neler yaptınız?
S.N. Evet, ömrümün tam on iki senesi bu güzel
şehirde geçti. Ne var ki bendeniz hiçbir dönemde bir takım yerlerde yaban hayatı yaşayacak
bir mizaca sahip değildim. Gönlümde yatanlar
ve aklımı kurcalayanlar her zaman farklıydı. Bu
coşkunluğum veyahut kimilerine göre başıboşluğum beni tekrar İstanbul’a döndürmüştü. Gönlüm gözüm sadece İstanbul’daydı. Daktilolar,
matbaalar ve hurufatlar… 24 Temmuz 1908 tarihli İstanbul gazetelerinde çıkan bildiri meşrutiyetin yeniden ilânı ve 1876 anayasasına göre
seçimlerin tekrar yapılacağını bildiriyordu. Biz
gazeteciler, derhal toplanarak bir dernek kurmaya karar vermiş, akabinde o günden itibaren yazı
provalarını sansür kuruluna göndermeyi reddetmiştik. Bu kararın o gece yürürlüğe konması
üzerine sansür memurları gazete kapılarından
geri çevrilmişti. 25 Temmuz 1908 sabahı uzun
bir aradan sonra gazeteler ilk defa sansürsüz
çıkmıştı. Bunu fırsat bilen bendeniz ilk iş olarak

Ebüzziyâ Tevfik’le13 beraber Yeni Tasvir-i Efkâr
gazetesini çıkarmıştık. Bilindiği üzere gazete
tutmamış amma ve lakin gazeteciliğimizin icrası
bakımından oldukça büyük hizmetleri olmuştu.
Bab-ı Âli’nin o meşhur yokuşunu on iki yıl boyunca inip çıkmıştım. Bu süre zarfında büyük dedemin adı olan ’İbrâhim Cehdî’ müstearıyla Servet-i Fünûn’da köşe sahibi olmuştum. Edebiyât-ı
Cedîde mensubu birçok şair-yazarın sanat anlayışlarını eleştiren yazılar kaleme almıştım. Bu
dönem içinde ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğun
dağılmasından sonra toparladığım şiirlerimi
’Gizli Figanlar’ adı altında bir araya getirmiştim.
Bu şiir kitabım, künye sayfasında adım olmadan Harputlu Dr. Abdullah Cevdet’in Kahire’de
yayımlamakta olduğu ’Kütüphane-i İctihâd’ adlı
serinin içinde yer almıştı. Ha bir de bu seriden
Paris’te bulunduğum yıllarda beş mektup halinde Kânûn-ı Esâsî, Mizan ve Osmanlı dergilerinde
yayınladığım ’Elcezire Mektupları/Kahire 1906’
başlığı taşıyan mektuplarım yayımlanmıştı. Ayrıca ’Bahriyelilere Mektup/Cenevre/1897, Kahire
1908’ adlı risalem de ikinci baskısını görmüştü.
S.Y. Mektupçuluk görevlerinizden sonra devletin
o gün olduğu gibi bugün de en itibarlı kademelerinden biri olan valilik makamlarında bulundunuz. Buralardaki görevlerinizden de bahseder
misiniz?
S.N. II. Meşrutiyet’in ilânından sonra Sadrazam
İbrâhim Hakkı Paşa14 tarafından vali olarak Konya’ya tayin edilmiştim. Ne var ki Paşa’nın bu isteğini kabul etmemiş İstanbul’a geri dönmüştüm.
Nitekim 31 Mart hareketini destekleyen Mizah
gazetesi sahibi Murat Bey’e verdiğim cevap, o dönemde geniş yankılar uyandırmıştı. Yeni Tasvîr-i
Efkâr’da İttihat ve Terakkî iktidarını ağır bir dille
eleştiren yazılarım yüzünden İstanbul’dan uzaklaştırılmıştım. Sırasıyla; Basra (1909), Kastamonu
(1910), Trabzon (1911), Musul (1913) ve Bağdat
(1914) vilâyetlerinde vali olarak bulunmuştum. İlk
olarak yeni kurulan hükümetin emriyle Basra vali-

12 Süleyman Nazif, Cenap Şehabeddin Bey’in terbiye-kerdesi (tasavvufi terbiye verdiği/manevi evladı) Reşika Hanım’ı, oğlu Said Nazif’e ister. Cenap Bey’de dostu Süleyman Nazif’in bu teklifine müspet cevap verir. Said Nazif ile Reşika Hanım’ın bu evlilikten ilki erkek, ikincisi kız iki çocukları
olur. Dedelerinin hatıralarına hürmet düşüncesiyle 1924’de Diyarbakır’da doğan erkeğe ’Cenap’, 1927’de İstanbul’da doğan kıza da ’Nazife’ ismini
koyarlar.
13 1849’da İstanbul’da dünyaya geldi. Sultanahmet’te Cevrî Kalfa Sıbyan Mektebi’nde  ilköğrenimine başladı. On yedi yaşına kadar Maliye’nin çeşitli
kalemlerinde çalıştı. Buradan Şûrâ-yı Devlet ikinci sınıf mülkiye mülâzımlığına getirildi. Gazeteci, matbaacı, mütercim ve yeni edebiyatın yayılıp
tutunmasında hizmetleri geçen Ebüzziyâ Mehmed Tevfik Bey, zaman zaman tutuklandı, matbaası mühürlendi ve hapse atıldı. Bâbıâli Baskını ile
iktidara geçen yeni hükümetçe serbest bırakıldığının ertesi günü evine dönerken Kadıköy vapurunda öldü. Geniş bilgi için bkz. Alim Gür,’Ebüzziya
Tevfik Hayatı; Dil, Edebiyat, Basın, Yayın ve Matbaacılığa Katkıları’, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998.
14 18 Nisan 1863’te İstanbul’da doğdu. Babası şehremaneti meclis reisi Sakızlı Mehmed Remzi Efendi’dir. Beşiktaş Rüşdiyesi’ni bitirdikten sonra
Mekteb-i Mülkiyye’nin idâdî ve yüksek sınıflarında eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Stajyer memur olarak Hariciye Nezâreti Tahrîrat Kalemi’nde göreve başladı. Dâhiliye ve hâriciye vekâletlerinde yıllarca çalışan İbrahim Hakkı Paşa, 29 Temmuz 1918’de Berlin’de vefat etti. Naaşı
İstanbul’a getirilerek Beşiktaş’taki Yahyâ Efendi Dergâhı’na defnedildi. Geniş bilgi için bkz. Mehmet Memduh Paşa, ’Esvat-ı Sudur (Sadrazamların
Sesleri)’, Yay.Haz. Selda Güner Özden, Okur Tarih Yayınları, İstanbul 2019.

134

Hayali
Söyleşi

liğine tayin edilmiştim. Burada hemen hemen on
bir ay kaldım. Tam bu günlerde Maârif Nâzırı Recâizâde Ekrem Bey’in teklif ettiği Kabataş İdadisi
edebiyat muallimliğini reddettim. 1909 itibariyle
atandığım Basra Valiliği’nden Nâzım Paşa ile aramızda zuhur eden ihtilâf yüzünden bir yıl sonra
istifa ederek bu sefer Kastamonu Valiliği’ne tayin
olunmuştum.
S.Y. Yazdığınız onlarca tenkit ve eleştiri yazıları da
bu günlerde yayımlanmıştı sanırım?
S.N. Tam üstüne bastınız. Buralardaki valilik
görevlerim esnasında elimden kalemimi hiç bırakmadım. İlk olarak 1910’da ’Boş Herif’ adıyla
Stockholm sefir-i sabıkı Şerif Paşa’nın tercüme-i
hâlini anlattığım imzasız risalemi yayımladım. Bu
eleştirim oldukça geniş yankılar uyandırmıştı ve
aynı yıl üç ayrı baskısı yapılmıştı. 1912’de Trabzon Valiliği’nden ayrılıp İstanbul’a döndüğüm sıralarda Abdülhak Hâmid ve Cenap Şahabeddin
Bey’in de yardımı ile ’Hak’ gazetesinin başyazarlığını yapmıştım. 1912’de ’İki İttifakın Tarihçesi’15

adlı risalemi yayınlamıştım. 1913 Eylül’ünde de
Musul Valiliği’ne tayin edildim. Ve hayatımın en
önemli dönüm noktalarından biri olan 1914 yılı
Bağdat valiliğim. Bu yıllarda Harb-i Umumî patlak vermiş, askerî-mülkî idarenin birleştirilmesi
kararlaştırılmış ve Bağdat’taki görevim kendiliğinden sona ermişti. Ancak bendenizi üzen esas
nokta bu savaş yüzünden Bağdat’ın elimizden
çıkması olmuştu. Bu güzel beldenin kaybından
duyduğum derin acıyı ’Fırak-ı Irak’ adlı şiir kitabımda dile getirdim. Gelelim bir başka dönüm
noktasına. Bağdat valiliğimden sonra da bir
daha valilik görevine dönmedim. Hayatımı gazetecilik yaparak ve eserler vererek kazanmayı
tercih ettim. Müsaadenizle şunu da ekleyeyim:
Bağdat’taki bu görevim sırasında büyük Türkçü
Şıpka kahramanı Süleyman Paşa’nın oradaki mezarını yeniden yaptırmak istemiştim. Hatta mezarı başında okumak üzere bir de hitabe hazırlamıştım. Ne var ki bu işi gerçekleştiremem beni
halen daha derinden üzmektedir. Sonrasında
bahse konu hitabeyi ve Paşa’nın oğlu Sami Bey’e
yazdığım mektubu ’Süleyman Paşa’ adı altında
Bağdat’ta bastırmıştım.

15 Bu iki ittifaktan birincisi “İttifak-ı müselles” (Üçlü ittifak) olarak bilinen ve Almanya - Avusturya - İtalya arasında akdedilen ittifaktır. İkindisi ise de
“İttifak-ı müsenna” (ikili ittifak) olarak bilinen ve Fransa ile Rusya arasında akdedilen ittifaktır.
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Kalemi elimden bırakmamaya çalışıyorum. Günlük veyahut bazen
hafta da bir yazdığım ’Peyâm-ı
Sabah’, ’Resimli Gazete’ ve ’Yarın’ gibi gazetelerden gelen küçük ücretler sayesinde hayatımı
sürdürmeye çalışıyorum. Takvimler 2 Ocak 1927’yi gösteriyor. Ve
ben Süleyman Nazif, bugün bu
saat son yıllarımı maddî sıkıntılar
altında geçiriyorum. Gördüğünüz
bu ev ablam Behiye Hanım’ın evi.
Üzerinize afiyet çok hastayım ve
haliyle çok ateşim var.

S.Y. Ve uzun bir aradan sonra tekrar İstanbul’a
dönmüştünüz, doğru mu?
S.N. Evet, uzun zamandır hasretini çektiğim İstanbul’a geri dönmüştüm. İlk işim Osmanlı Devleti’nin 1877’den bu yana girdiği Plevne ve Kafkas
cepheleri harekâtı ile Rus, Girit, Balkan, Trablus
ve Çanakkale savaşlarında; din, vatan ve millet
uğrunda canlarını feda eden şehitleri, gazileri
ve yiğit vatan çocuklarını anlatmaya çalıştığım
’Batarya ile Ateş/(1916, İkinci Tabı 1917)’ adlı
eserimi bastırmak olmuştu. Yine aynı yıl yayımladığım ’Âsitan-ı Tarihte’ adlı eserimde ise askerimizin Galiçya Cephesi’nde yazdığı kahramanlıkları anlatmıştım. Bütün bunların yanında dostum
Cenap’la birlikte Hâdisât Gazetesi’ni çıkarmaya
başlamıştık. Burada neşrettiğim bazı makalelerim
millî hayatımızda ve millet vicdanımızda unutulmaz heyecanlar uyandırmıştı. Ayrıca bu yıllarda
Ali Emirî Efendi’nin çıkarmakta olduğu Osmanlı
Tarih ve Edebiyat Mecmȗası’nda yedi şiirim ve bir
mektubum yayımlanmıştı.
S.Y. İstanbul’un işgal yılları ve ’Kara Bir Gün’ adlı
yazınızın akabinde gelen kurşunlanma emriniz.
O günü tekrar anlatır mısınız efendim?
S.N. Şeref duyarım. Zira bir değil binlerce kez anlatırım. Takvimler Kasım 1918’i gösteriyordu. General Franchet d’Esperey kumandasındaki Fransız
işgal kuvvetlerinin İstanbul’a girmelerine gönlüm
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bir türlü razı olmamıştı. Gazetemiz Hadisat’ta siyah bir çerçeve içinde, ’Kara Bir Gün’ adını verdiğim halen daha hafızalardan silinmeyen yazımı
kaleme almıştım. 23 Kasım 1918 tarihli bu yazım
üzerine Fransız General, ’-Arretez-le, fusillez-le’
yani ’-onu yakalayınız, kurşuna diziniz! diye emir
vermişti. Ancak, Yusuf Franko Paşa’nın ve diğer
ecnebi komutanların araya girmesi sonucu bu
emir geri alınmıştı. Sonrasında da yine boş durmadım. Sesimi ve kalemimi kimseye ezdirmedim.
S.Y. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de Malta’ya
sürgün edildiniz herhalde?
S.N. Doğrudur. 23 Ocak 1920 günü Pierre Loti
için düzenlenen anma toplantısında yaptığım konuşma dolayısıyla şehri işgal eden İngilizler tarafından tutuklanmıştım. Beni kısa bir süre Arabyan
Hanı’na kapatmışlardı. Daha sonra Millî Mücadele’yi destekleyen bir kısım kader arkadaşımla
birlikte Malta’ya sürgün edilmiştim. Rezolişin adlı
bir İngiliz zırhlısı bizi yirmi ay kadar kalacağımız
Malta’ya götürmüştü. Bu süre zarfında ’Edebiyyât-ı Umûmiyye Mecmuası’, ’Hazîne-i Fünûn’, ’İctihad’, ’İleri’, ’Ma’lûmât’ ve ’Mecmûa-i Ebüzziyâ’ gibi
gazete ve dergilere yazılar göndermiştim.
S.Y. Malta’dan sonra tekrar İstanbul’a döndünüz.
Daha sonra neler yaptınız?
S.N. Bu yıllarımı daha çok matbuata ayırdım. Yıllardır yayımlamak istediğim kitaplarımı birer birer
neşrettim. İsterseniz burada küçükten de olsa bu
eserlerimden bahsedeyim.
S.Y. Tabi ki efendim çok memnun oluruz.
S.N. İlkin 1922 senesinde İstanbul Muallim Mektebi’nde merhum vatan şairimiz ’Namık Kemal’
hakkında verdiğim konferans metnini, Malta’da
sürgündeyken toparladığım ’Çal Çoban Çal’ adlı
derlememi ve ’Tarihin Yılan Hikâyesi’ adlı eserlerimi yayımlamıştım. Bir yıl sonra daha önce
Yeni Tasvir-i Efkâr Gazetesi’nde yayımlanan makalelerimi ve değişik yazılarımı ’Nâsırüddin Şah
ve Babîller’ adı altında toplayarak bastırmıştım.
1924 senesine geldiğimizde ise ’Malta Geceleri’
adlı şiir kitabımı, ecnebi çevrelerce geniş yankılar uyandıran ’Hazret-i İsâ’ya Açık Mektup’ adlı
eserimi ve ’Çalınmış Ülke’ adlı değişik tarzdaki
yazılarımı yayımlamıştım. Yine aynı yıl Servet-i
Fünûn dergisinde bir seri yazı olarak kaleme aldığım ’Mehmet Akif’ yazılarımı ve Ziya Paşa’nın
bir araya toparladığım şiirlerini ise “Külliyat-ı Ziya
Paşa - Nazım Kısmı” başlığı altında kitap haline
getirmiştim. 1925 yılında yine Ziya Paşa ile Namık
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Kemal üzerinde yaptığım ’İki Dost’ adlı çalışmamı derc etmiştim. 1926’da ise ’Fuzulî’ incelemem
yayınladı. Şapka kanunu çıkmadan önce şapkanın
giyilmesi yolunda yazdığım yazılarımı ise ’İmana
Tasallut - Şapka Meselesi’ adı altında bastırdım.
Fas’ın kurtuluşu için mücadele eden mücahitlerin
öncüsü Abdülkerim’in İspanyollara esir düşmesi
üzerine kaleme aldığım ’Kâfir Hakikat’ adlı etüdümde bu yılların ürünü olmuştu. Ve içinde bulunduğumuz 1927 yılı itibariyle yayımlanan son
eserimi ise ’Yıkılan Müessese’ adı altında yayımladım. Bu eserimde İttihat ve Terakki’nin yapısını
inceledim ve tarihî belgelere dayanarak değerlendirmeler yaptım. Bütün bu telif eserlerimin
yanı sıra Fransız romancılardan Pierre Benoit’dan
tercüme ettiğim ’Lübnan Kasrının Sahibesi’ adlı
çevirim ise 1926’da basılmıştı... Ayrıca yayıncılık
faaliyetlerimde üzerinde durulması gereken çalışmalarımdan biri de ’Âsar-ı Müfide Kütüphanesi’
adı altında yayımlanan bir dizi esere verdiğim katkılardır. Âsâr-ı Müfide Kütüphanesi heyeti içinde
Cenap Şahabeddin, Mahmud Kemal İnal, İsmail
Hakkı Bey ve Osman Kemal Bey ile birlikte bulunmuştum. Özellikle Yahya Efendi Divanı ve Abdülhak Hâmid’in bazı eserlerinin basılmasında âcizane emeğim geçmiştir. Hâmid’in mektuplarına
koyduğum hamişler ise oldukça değerli bilgileri
ve açıklamaları ihtiva etmektedir. Tabi ki kaleme
aldığım bu eserler meraklısını beklemektedir…
S.Y. Son olarak, şimdilerde neler yapıyorsunuz
efendim.
S.N. Eskisi kadar pek bir şey yaptığım söylenilemez. Kalemi elimden bırakmamaya çalışıyorum.
Günlük veyahut bazen hafta da bir yazdığım
’Peyâm-ı Sabah’, ’Resimli Gazete’ ve ’Yarın’ gibi
gazetelerden gelen küçük ücretler sayesinde hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Takvimler 2 Ocak
1927’yi gösteriyor. Ve ben Süleyman Nazif, bugün
bu saat son yıllarımı maddî sıkıntılar altında geçiriyorum. Gördüğünüz bu ev ablam Behiye Hanım’ın evi. Üzerinize afiyet çok hastayım ve haliyle
çok ateşim var. Birkaç gün önce Rumeli Hisarı’nda
oturan akrabam Tokadizâde Şekip Bey’i ziyaret
etmek için tramvay beklerken fena halde lodosa
tutuldum. Hâlbuki bu havalarda dışarıya çıkmayacağıma dair Abdülhak Hâmid’e defalarca söz vermiştim. Hamid haklıydı, bu vakitlerde mümkün
mertebe evden çıkmamak en doğrusuydu. Maazallah benim gibi farkına bile varmadan zatürreye
tutuluverirsiniz. Ne var ki emektar uşağım Aslan
Bey, arada sırada demlediği ıhlamur çaylarıyla
beni ayakta tutmaya çalışıyor. Nasıl öderim hakkını… Bütün bunların dışında Halil Nihat (Boztepe)
Bey’in evindeki edebî toplantıya da gidemedim.

Pazartesi akşamları Halil Nihat Bey’in evinde mutat edebî toplanışımız mukarrerdir. Bab-ı Âli’den
pek kimseyle görüşmüyorum. Bir akşam evvel de
Beyoğlu’nda Enis Behiç (Koryürek) ile ayaküstü
sohbette bulunmuştum. Hastalığımı yenebilir ve
yeniden ayaklanabilirsem Muhassasât-ı Zâtiye
İdâresi’ne (Maliye) gitmek için sözleştiğim Hâmid’in yanına gideceğim. Başka da bir şey yok...
Not: Bu söyleşi, tamamen ’hayali söyleşi’ tarzında kaleme alınmış ve yazarın 4 Ocak 1927 tarihindeki ölümünden bir gün önce evinde yapıldığı varsayılarak tasarlanmıştır. Ayrıca söyleşide
dönemin dil ve retorik hususiyetleri kelimeler/
cümleler içerisinde sık sık kullanılmış ve soru-cevaplar merhum Süleyman Nazif’in hayat hikâyesinden yola çıkılarak oluşturulmuştur.
LÜGATÇE:

müştehir: ünlü, meşhur
meşâyih-i kirâm hazerat-ı silsilesinden: izzet ve ikram
sahipleri
maada: -den başka
inşâ ve kitâbette: yazı yazma, telif eser verme.
mahfiler: toplanılan yer
salâbet: kuvvetli, sağlam
el’an: içinde bulunulan zaman
merhale: dönem, devre, safha
çetrefil: çözülmesi güç, karışık
efrad: ferd’in çoğul şekli; fertler, kişiler
mütereddit: kararsız
vasıl: ulaşma, birleşme
tevdî: teslim etme
mââile: ailece
taallüm: bilmek, anlamak
rahle-i tedris: o kimseden ders okumuş olmak
dâru’l-bekâ: öteki dünya, ahiret
ekâbir: ileri gelenler, yüksek mevkilerde bulunanlar
teâti: karşılıklı alma ve verme
memalik-i osmaniye: osmanlı ülkesi
ahval: durum, vaziyet, hal
âh ü vâh nâleleri: (ahla vahla) hıçkırarak ağlama
mütemmim cüz: birbirini tamamlayıcı
maişet: yaşamak için gerekli olan şeyler, geçim
becâyiş: (iki memur) yerlerini değiştirmek
tensip: uygun bulma, münasip görme
bilâkaydüşart: kayıtsız şartsız
evahir: sonlar, son zamanlar, son dönemler
evc-i ala: en üst derecede
iğtişaş: karışıklık, kargaşa
zuhur: meydana çıkma
hitâm: son
bilâbedel: karşılıksız, hiçbir karşılık almadan
ricâl: ileri gelen devlet adamları
teşrik-i mesai: birlikte çalışmak
muvâsalat: varmak, ulaşmak
hamiş: kısa not
mutat: her zamanki, alışılan, alışılmış.
mukarrer: kararlaştırılmış ya da kararlaşmış.
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Şiir

Kuzey MÜKÜS*

Kuşak
Çatışması
Bu aramızda ezeli bir cenktir bilin
Kendinize gelmeyi deneyin
Deneyin ki biraz kendinizle cenk edin
Dudağınızdaki bir parmak balla yetinin
Ve bizi hasetle seyretmeye devam edin
Kulak verip dinlemeyi deneyin
Deneyin ki sizi esaret altına alan normları dize getirin
Kapılıp şehrin ışıklarını seyredin
Ve bir ağaç olup yaşken ateşe verilin
Bizi tanımayı deneyin
Deneyin ki hapsetmek istemekten vazgeçin
Kasvet çemberinizle üstümüze gelin
Ve ağızlarınıza çalınan neşeden ikram edin
Durun ve vazgeçin tabulara çarpmaktan
Dökülmez yapraklar rüzgâr savurmazsa
Tutunamaz ağaçlar toprağa kök salmazsa
Ve ulaşamayız hak ettiğimiz mental inkılaba
Uğruna biz hayalperestler atlamazsak yamaçlardan
Fark etmediniz mi saatlere bakarken koşturmaktan
Dönüp durur yelkovanlar
Zaman sıkışır dakikalar arasında
Akrep yerinden oynamazsa
Kimse usanmaz umutla yatmaktan
Ardından umutla uyanmaktan
Ama umutlar vuku bulmaz
Biz hayalperestler atlamazsak yamaçlardan

*
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Kuzeyin Parlayan Yıldızı:

Stockholm
Kaan ÖNEM*

Herkese merhaba!
İsveç, kuzeyin parlayan yıldızı. Ve elbette ülkenin görkemli geçmişiyle öne çıkan tarihi başkenti
Stockholm… Evet, bu kez soğuk iklimin sıcak insanlarının şehri Stockholm’deydim. Sizler için güzel bir Stockholm gezi rehberi hazırladım.
İsveç, güler yüzlü, sakin, rahat, yardımsever,
saygılı ve hepsinden önemlisi kurallara harfiyen
uyan insanların ülkesi. Eğer otobüste, sokakta, vapurda, müzede, ne bileyim bir lokantada olur da
yüksek sesle konuşan, sırayı bozan, dikkat çeken
birilerine rastlarsanız bilin ki kesinlikle İsveçli değil.
Nitekim ben bu yazıyı hazırladıktan çok sonra,
Türk Dili dergisi gezi özel sayısında (1973) okuduğum, Celal Nuri İleri’nin Stockholm ile ilgili bir
gezi yazısında, benimle neredeyse aynı şeyleri
düşündüğünü gördüm. Üstelik o bunu benden
yaklaşık 100 sene (Yazının yayım tarihi 1912) önceki Stockholm ve İsveç için yazmış. İsterseniz birlikte okuyalım:
“Dünyanın en uygar ülkesi değilse bile, hiç
kuşkusuz İsveç en uygar ülkelerinden biridir. Böyle durgun ve sessiz, erdemli, gelişmiş, özentiden,
gösterişten uzak bir ulusa az rastlanır.
Buranın kalkınması doğal bir gerçektir, düzmece ve göstermelik değildir. Bu ırk, Doğu kavimleri gibi hatta Latinler gibi pek o ölçüde çabuk
kavrayışlı değildir; hareketli, canlı değildir; görünüşe kapılmaz ama bir işin sonunu bırakmama
ve düzenlilik, çalışma ve iş yeteneği, doğruluk ve
ağır başlılık bakımından birçok uluslardan önde
gelir ve üstündür.”
Açıkçası Türkiye’de bu dingin atmosferi aradığım, özlediğim kesin. Stockholm’de, bir yandan
rahat, kafamı güzelce dinlediğim, ruhumu ve be*

denimi tazelediğim, öte yandan kültüre doyduğum birkaç keyifli gün geçirdim.
Şehrin kendine has atmosferi yanında sahip
olduğu muhteşem doğası, geziden aldığım tadı
bir kat daha artırdı doğrusu. Kendini tazelemek
isteyenlere İsveç gezisi tavsiye ederim. İstanbul
Stockholm arası yolculuk tamı tamına 3 saat 5 dakika sürüyor. Pegasus Hava Yolları Stockholm’deki Arlanda Hava alanına uçuyor. Stockholm Arlanda hava alanı, şehir merkezinden 40 km kadar
uzaklıkta bulunan oldukça büyük bir hava limanı. 5 farklı terminal binası var. Türkiye’den gelen
uçaklar 5 numaralı terminale iniyor.
Gelmeden önce kararlaştırdığım Stockholm
gezi planı şöyle başlıyordu: Önce, gitmeden internetten satın almış olduğum Stockholm Pass
kartını teslim almak. Ancak gece geç saatte hava
alanına vardığım için, sabah saat 6’da açılacak
olan Stockholm Visitor Center’ı beklemek durumundayım. Daha sonra yanımda getirdiğim birkaç çörek ile kahvaltı ve ardından hostele geçiş.
Daha önce bir kez daha, Paris’ten Madrid’e uçarken Paris Charles De Gaulle hava alanında sabahlamıştım. Bu da ikinci tecrübem oldu böylece.
Mışıl mışıl olmasa da yorgunluğun getirdiği
tesirle uyuklarken bir elin hafifçe koluma dokunduğunu hissettim. Gözümü açıyorum, bir polis.
Öyle belli belirsiz dokundu ki, uykum ağır olsa kesinlikle hissetmem. Düşünün yani, herkes o denli
kibar bu ülkede. Bana burada uyumanın yasak
olduğunu söylüyor. Kafamı şöyle bir kaldırıp etrafıma bakınıyorum. Bir iki saat önce bildiğin yatakhaneyi andıran manzaradan eser kalmamış. Ben
ve birkaç kişi hariç herkes çoktan uyanmış bile.
Stockholm Pass, Stockholm gezi maliyetini
oldukça düşüren, ekonomik bir şehir kartı. Ben

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Gezgin.
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3 günlük olanını aldım. Ayrıca yine 72 saatlik (3
günlük) Travel yani Stockholm şehir içi ulaşım opsiyonunu da karta ekledim.
İlk bakışta çok pahalı gibi görünmesine karşın,
yazıda da göreceğiniz gibi, Stockholm gezilecek
yerlerin fiyatlarını tek tek hesaba kattığınızda, kart
ödediğiniz ücreti fazlasıyla çıkartıyor. Stockholm
gezisi yapıp da, bir-iki yer görüp dönmek de pek
mantıklı bir seçenek olmadığından, bence bu kartı kesinlikle satın alın derim.
Kartın içinde Stockholm görülecek yerler arasında yer alan birçok yer var; Vasa Müzesi, Kraliyet Sarayı Royal Palace, Fotografiska Müzesi,
Skansen Açık Hava Müzesi, Drottningholm Sarayı, Gröna Lund… Kanal ve ada turları ile Hop On
& Hop Off otobüsleriyle Stockholm şehir turu da
karta dahil olan hizmetler arasında. Ancak unutmayın, kartla bir kez girdiğiniz bir yere ikinci kez
girme hakkınız yok.
Şehir çeşitli adacıklardan oluşuyor. Tam bir
sayı vermek gerekirse Stockholm, Malaren Gölü
ile Baltık Denizinin kesişim kümesinde, 10’dan
fazla ada üzerinde kurulu. Gamla Stan ise Stockholm’ün ilk ve en eski yerleşim bölgesi. Bizdeki
tarihi yarımada; Sultanahmet, Ayasofya ve Topkapı Sarayı çevresi gibi. AB üyesi ülkeler arasında
yer almasına rağmen İsveç para birimi olarak kendi yerel parası olan İsveç Kronunu (SEK) kullanıyor. Kredi kartı kullanımı da yaygın.
Stockholm gezilecek yerler açısından fazlasıyla zengin bir kent. İlk durağım Stockholm Nobel
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İsveç, güler yüzlü, sakin, rahat,
yardımsever, saygılı ve hepsinden
önemlisi kurallara harfiyen uyan
insanların ülkesi. Eğer otobüste,
sokakta, vapurda, müzede, ne bileyim bir lokantada olur da yüksek sesle konuşan, sırayı bozan,
dikkat çeken birilerine rastlarsanız bilin ki kesinlikle İsveçli değil.
Museum. Yani Nobel Müzesi. Kaldığım hostele
yalnızca 5 dakika yürüme mesafesindeki bu müzeye giderken, Gamla Stan’ın şirin mi şirin, bu daracık ara sokaklarını adımlamanın tarifi gerçekten
imkansız.
Şansıma, bulunduğum süre boyunca hava da
güzel olunca, boş vakitlerimin çoğunu bu sevimli
sokakları dolaşarak geçirdim. Size de tavsiyem,
mümkün olduğunca her bir sokağı adım adım
gezin. Karşınıza aniden çıkacak şapeller, kiliseler,
küçük meydanlar ve çeşmeler geçmişten günümüze birer şarkı mırıldanıyor adeta.
Bir de şehrin iki kişinin yan yana ancak sığabileceği, her daim turistlerle dolu olan meşhur en
dar sokağı var tabii, onu da bulmak size düşüyor
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artık. Bu sokak eğer gittiyseniz, Bursa’nın Cumalıkızık köyünün meşhur Cin Aralığını anımsattı
bana.
Nobel Müzesi, Stockholm’de gezilecek yerler
arasında en başta yer alan Royal Palace yani Kraliyet Sarayının hemen yanında yer alıyor. Müzenin
hemen önündeki meydan ise, meşhur Stockholm
evlerinin fotoğraflandığı alan: Stortorget Meydanı. Stockholm gezisi yapıp da burada fotoğraf
çekmeyen, çektirmeyen yok. Burası her daim kalabalık, hep hareketli, cıvıl cıvıl…
Müze tek katlı, aşırı büyük değil. Buna rağmen
bilime, bilimsel buluşlara, bilim insanlarının hayatlarına meraklıysanız (The Genius: Dahi dizisine
de bir ara bakmayı ihmal etmeyin!) mutlaka uğramanız gereken bir yer.
Mesela benim de ortaokul yıllarımdan, fen
bilgisi derslerinden hatırladığım Bay ve Bayan
Curie’ye ait çalışma düzeneklerini görmek beni
fazlasıyla memnun etti. Bunun yanı sıra müzenin
içinde İngiliz yazar Rudyard Kipling’in 1907 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Orman Kitabı’nın ilk baskısını görebilirsiniz.
Kanımca en dikkati çeken objelerden biriyse
bir gazete. Nazi Almanya’sı döneminde çıkardığı
gazete ile o dönem yapılan adaletsizliklere, hukuksuzluklara ve savaş çığırtkanlığına belki de tek
başına karşı koyan gazeteci yazar Carl Von Ossietzky 1935 yılında Nobel Barış Ödülünü almıştır. Müzede bu gazeteyi görebilirsiniz. Stockholm
Nobel Müzesinde yakın tarihin önemli şahsiyetlerinin kimi kişisel eşyaları da sergileniyor. Nobel

Müzesine normalde giriş ücreti 100 SEK. Stockholm Pass karta ücretsiz.
Pazartesi günleri kapalı olan müzede, saat
10.15’ten başlayarak 16.15’e kadar her çeyrek
saat diliminde başlayacak şekilde ücretsiz İngilizce rehberli tur yapılıyor. Kapanış saati ise 18.00
Stortorget Meydanında yer alan Nobel Müzesinin hemen yanında, kaynaklarda ilk kez 1279
tarihinde geçen meşhur ve önemli bir kilise var,
Stockholm Cathedral. Resmi adı Church of St.
Nicolas olmasına rağmen daha çok diğer ismiyle
anılıyor: Storkyrkan.
Bu da büyük kilise anlamına geliyor. 09.0017.00 saatleri arasında açık ve giriş ücreti 60 SEK.
Girişte size bir bilgi broşürü veriliyor. Buradan
kilise içindeki detaylarla ilgili doyurucu bilgi edinebilirsiniz.
Taç giyme seremonileri ve kraliyet evliliklerinin yanı sıra, zaman zaman konser gibi çeşitli sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapan kilisede

Beşhur Stockholm evlerinin fotoğraflandığı alan: Stortorget Meydanı. Stockholm gezisi yapıp da
burada fotoğraf çekmeyen, çektirmeyen yok. Burası her daim kalabalık, hep hareketli, cıvıl cıvıl…
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evlenen ünlü isimler arasında ilk akla gelen ise
Kraliçe Silvia ve Kral 14. Gustav. Kiliseye girer girmez hemen sağ tarafınızda, duvara asılı bir tablo
göreceksiniz. Bu tablonun ismi Sun Dog Painting.
Orijinal ismiyle “Vadersolstavlan” Stockholm şehrinin eski dönemlerini yansıtan oldukça başarılı
bir eser.
Solda ise mumlarla süslü, üstteki fotoğrafta
yer alan bu küre var. 17. yüzyıl barok stilindeki
vaiz kürsüsü dikkati çeken bir diğer parça. İnce
işlemeler gerçekten kaliteli işçiliğe işaret ediyor.
Ancak hiç şüphe yok ki, Stockholm Katedralinin
en dikkat çekici anıtı, herkesin fotoğraflamaya
çalıştığı, Aziz George’un Ejderha ile Savaşı isimli, tamamen ahşap yapımı dev heykel. Bu heykel
hangi açıdan bakarsanız bakın, etkileyici… Heykel aynı zamanda 1471 yılında İsveç ile Danimarka arasında gerçekleşen Brunkebery Muharebesini sembolize ediyor. Burada Saint George
İsveç’in kurtarıcısı oluyor, Dragon ise Hristiyan
Danimarka…
Kiliseye girerken mutlaka bir broşür edinin
çünkü belirli dönemlerde bu kilisede ücretli ve
ücretsiz şekilde karışık olmak üzere klasik müzik
konserleri (Mozart, Bach, Brahms, Handel vs) düzenleniyor.
Şimdi ana karadan yani şehir merkezinden
ayrılıyoruz. Vasa Müzesi Stockholm’de görülmesi gereken yerler arasında ilk sıralarda geliyor.
Burası çok katlı dev bir kompleks yapı aslında.
Az ilerisi ise benim girmediğim ABBA Museum.
Dünyaca ünlü İsveçli müzik grubu ABBA’yı, hiç
dinlememiş olsanız bile eminim bir kez olsun is-
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mini duymuşsunuzdur. Dilerseniz oraya da uğrayabilirsiniz. Çok yakınlar.
Vasa Müzesi, Haziran-Ağustos ayları arası her
gün 08.30-18.00, Kasım-Mayıs ayları arası her
gün 10.00-17.00 saatleri arasında açık. Giriş 130
SEK. Stockholm Pass ile ücretsiz.
17. yüzyılın ortalarına yaklaşırken, tam olarak
1628 yılında, çıktığı daha ilk yolculukta batan ve
gördüğünüzde, böyle bir şey üstelik ilk deniz seferinde battığı için daha da üzülmenize yol açacak olan inanılmaz devasa gemi, işte burada yer
alıyor. Bodrum Kalesi içinde kimi kısımları sergilenen Uluburun Batığını anımsatıyor bir parça.
Deniz altında geçen üç yüz yıldan fazla bir zaman
sonra 1961 yılında gemi tekrar keşfedilmiş. Tarihsel açıdan bakıldığında, gerçekten büyük bir başarı örneği. Takdir etmek gerek.
Vasa Müzesi’nde sergilenen bu dev kahverengi geminin çok önemli bir özelliği daha var.
Zira batığın tamamına yakını orijinal parçalardan
oluşuyor. Yani sefere çıkan ve batan geminin neredeyse ilk hali. İşlemeler, kullanılan malzemeler
ve gemi mimarisi, dikkatlice baktığınızda rahatça
sizin de aklınızı başınızdan alacaktır… Müzenin
içinde geminin içinden çıkan kimi parçalar da
ayrıca sergilenmekte. Buraya 2 saat ayırırsanız
uygun düşer diye düşünüyorum. En az bir saat
kafadan sürer zaten.
Nordic Museum (Nordiska Museet) Vasa Müzesi ile aynı adada yani Djurgarden adasında yer
alan diğer bir yapı. Dikkat ettiyseniz, şu ana dek
bahsettiğim yapılardan ABBA Müzesi, ve Vasa
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Müzesinin hepsi birden bu adada, hemen hemen
yan yana toplanmış olarak bulunuyor.
Djurgarden Adasına ulaşım için Gamla
Stan’daki Slussen İskelesinden kalkan feribotları
kullanabilirsiniz. Yolculuk oldukça kısa sürüyor ve
Stockholm Travel Pass ile bu hizmet de ücretsiz.
Üstelik gün içinde sık sık sefer yapılıyor.
Picasso, Dali, Henri Matisse ve Andy Warhol
gibi sanatçıların çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği, 1958 yılında kapılarını açan ve her yıl
oldukça fazla sayıda ziyaretçisi olan Moderna
Museet de Djurgarden ile Gamla Stan arasındaki
Skeppsholmen Adasında bulunuyor.
Üstelik buraya giriş herkese ücretsiz! Ne yazık
ki vaktim kalmadığı için ben Moderna Müzesini
ziyaret edemedim. Ücretsiz olduğu için sizin aklınızda olsun. Ne de olsa ucuz seyahat bizim için
önemli… Aklıma gelmişken bu bilgiyi de paylaşmış olayım. Tekrar Nordiska Müzesine dönüyorum.

Drottningholm Kraliyet Sarayı hemen tekneden indiğimiz yerde
yer alıyor. 18. yüzyılda inşa edilmiş olan bu yapı, kral ve kraliçenin resmi konutu olarak geçiyor.
Zaten etrafında dolaşan İsveçli askerleri göreceksiniz. Burası dünya
mirası listesi içinde.
ginizi çekmezse diğerlerinden daha kısa sürede
hızlıca turlayabilirsiniz.
Gelelim Stockholm Kanal Turuna… Gitmişken
kanal turu veya bir başka deyişle Stockholm gemi
turu yapmadan dönmek olmazdı doğrusu. Stockholm Pass ile bunlar da tamamen ücretsiz.

Nordik Müzesi giriş fiyatı 100 SEK. Şato görünümlü dev bir bina burası. Pazartesi’den pazara
10.00-17.00 saatleri arasında açık. Çarşamba akşamları 17.00-20.00 arası ise ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Stockholm’de tekne turu için birden fazla alternatifiniz var. Daha doğrusu farklı farklı turlar
var. Bunlardan zevkinize göre istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ben kısıtlı zamanımda Royal Canal
Tour ve Drottningholm Tekne Turunu seçtim.

Çoraplar, kıyafetler, mobilyalar, ev eşyaları
gibi ayrı ayrı bölümlere ayrılmış 4 katlı bu müze
de, aynı Skansen Açık Hava Müzesi gibi İsveç’in
kültürel geçmişine ışık tutuyor. Özellikle de içeride dev heykeli görülen Kral Gustav zamanından
günümüze kadar olan dönem. Yani kabaca 16.
yüzyıldan günümüze diyebilirim. Burası çok il-

Royal kanal turu yaklaşık bir saat süren ve Stockholm’ün yakın çevresini görebileceğiniz bir tur.
Bunda, tekneden hiç inmeden şehir çevresinde
tur atıyorsunuz. Stockholm’ü su üzerinden keşfetmek isteyenler için biçilmiş kaftan. Bu gezi sırasında, şehrin doğa ile nasıl iç içe geçmiş olduğuna
daha yakından tanık olacaksınız.
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Bu tur benim orada olduğum mayıs ayında sabah 10.30 ile 18.30 arasında yapılıyordu.
Her buçuklu saatte. Ben akşam son seansa yani
18.30’a yetiştim ve hava henüz kararmadan bir
Stockholm turu yaptım.
Siz de bu tura katılmak istiyorsanız, öncelikle
Strömkajen İskelesine gitmeniz gerekiyor çünkü
gemi buradan hareket ediyor. Gamla Stan’dan
Strömbron Köprüsünü yürüyerek geçerek rahatça
bu iskeleye ulaşabilirsiniz. Merkeze uzak değil yani.
Gelelim biraz daha zaman ayrılması gereken
bir diğer gemi turuna: Boat Tour of Drottningholm. Biraz daha zaman ayrılması gerekiyor diyorum çünkü aynı İstanbul Adalar Turu gibi, burada da hareket ettikten sonra uğrayacağımız ve
vaktimizin çoğunu orayı dolaşarak geçireceğimiz
Stockholm gezilecek yerler arasında yer alan kimi
yapılar var.
Tura ismini veren Drottningholm Sarayı da
bunların başında geliyor elbette. Yani bu turda
hareket ettikten sonra asıl dolaşacağımız yere
varıyoruz, burada gezdikten sonra tekrar gemi ile
geri dönüyoruz. Heybeliada turu veya işte ne bileyim günübirlik Büyükada turu gibi…
Bu tura katılmak için ise bu kez Stockholm City
Hall’un önüne gitmek gerekiyor. Buradaki bilet
gişesinden aynı üstte anlattığım gibi Stockholm
Pass kartı göstererek ücretsiz biletimizi alıyoruz
ve gemiye bu defa bu iskeleden biniyoruz. Bu
yolculuk gidiş ve dönüşten oluşacağı için toplam
iki saat sürüyor. (1 saat gidiş, 1 saat dönüş şeklinde yani)
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Drottningholm Kraliyet Sarayı hemen tekneden indiğimiz yerde yer alıyor. 18. yüzyılda inşa
edilmiş olan bu yapı, kral ve kraliçenin resmi konutu olarak geçiyor. Zaten etrafında dolaşan İsveçli askerleri göreceksiniz. Burası dünya mirası
listesi içinde.
Saraydan başka yapılar da var. Chinese Pavilion yani Çin Köşkü, tiyatro binası ve parkı ile büyük
bir alan burası. Bu binalar, oldukça geniş diyebileceğim bir araziye yayılmış durumda. Zaten sırf
sarayın bahçesi bile inanılmaz büyüklükte. Vaktim
yetmediği için tiyatro kısmına gidemedim.
Sarayın içinde benim en çok dikkatimi çeken
bölüm her zamanki gibi bir kütüphane oldu. Bu
oda yani kütüphane eski İsveç kraliçesi Lovisa Ulrika’ya ait. Yine eski kraliçelerden Hedvig Eleonora’nın yatak odası da etkileyici. Buraları mutlaka
dikkatlice inceleyin. Bunun dışında kraliyet odaları, her sarayda olduğu gibi bir sürü pahalı mobilya ve duvarlarda irili ufaklı tablolar göreceksiniz.
Hall of State yani ana toplantı salonu ise ünlü devlet adamlarının dev portreleriyle dolu.
Saray bahçesinde, gölet kenarındaki kısa bir
moladan sonra Stockholm merkeze gitmek üzere
tekrar tekneye bindim. Buraya gelirken üzerinden
geçtiğimiz su ise Malaren Gölüne ait. Saray çevresi ve bu civar bütünüyle Malaren Gölü oluyor
aslında.
Evet, Stockholm gezi rehberi burada sona eriyor. Stockholm seyahati düşünen herkese şimdiden iyi yolculuklar diliyorum. Bir başka yazıda ve
bir başka ülkede tekrar görüşmek dileğiyle!

Şiir

İdil ŞİMŞEK*

Karanlık
gündüzün kirlerini saklayan
karanlık bir örtüdür gece
gündüz gürültülü
gündüz temiz
gündüz beyaz
gündüz gebe
düşüncelerinizi kucağına verdiğiniz
yalnız bir sessizlikten
başka bir şey midir gece
birincilik beyaza verilmiyor artık
gece üstleniyor bütün yükü
anlatılamayan hissi
sarf edilemeyen sözü
bundandır belki de
yakamozun bile aydınlatamaması
hüzünlü yüzünü
uzaklardan bir ses geliyor
bölünüyor bir anlığına mutlak huzur
hatırlıyorsunuz
sizden başkaları da vardı yeryüzünde
keyfiniz kaçıyor
iniyor perdeler, bitiyor oyun
alkış sesleriyle bilinciniz yitiveriyor
sıkıca sarmalıyor örtü sizi
bir sonraki farsın başlangıcına dek
ve devam ediyor bu döngü
günlerce, aylarca, yıllarca
ta ki siz
gene bir oyunun ortasında
mırıldanılan bir ölüm ayininin
sizin için söylendiğini hissedinceye dek

*

Galatasay Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi.
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Deprem İçin
Bireysel İletişim
Rehberi
Bilal EREN*

2

6 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da yaşadığımız 5.7 şiddetinde deprem sonrası
yaşanan iletişim krizi bireysel olarak hazırlıksız
olduğumuz konulardan birini daha gün yüzüne
çıkardı. O gün yaptığım araştırmada Japonya
Tokyo Belediyesinin vatandaşlar için hazırladığı
“Afete Hazırlık Tokyo” isimli kitapçıkta “deprem
için bireysel iletişim rehberi” bölümünün öne çıkan maddelerini (bir kısmını yerelleştirerek) derlemek istedim.
Öncelikle deprem günü yaşanan krizle ilgili
eleştiri ve tavsiyelerin; GSM firmalarına ait baz
istasyonlarının ses ve veri iletimi için belli bir kapasite dahilinde hizmet verdikleri bilgisine dayalı olarak yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Bu bilgiyi en üstte tutarak, bu çapta yoğunluğun
getirdiği problemleri başka yollarla çözmeleri ve
daha önemlisi kriz anlarında yapılması gerekenlerin, kriz anından önce planlanması gerektiği
gerçeğini es geçmiyorum.
Çok basit örnek; Operatörlerin sesli iletişim
anında 15 saniyeyi aşan konuşmalarda “sesli bir
uyarı” ile tarafları uyarması, hatları rahatlatabilirdi.
Ya da sesli iletişimin başında “lütfen şu mesajlaşma uygulamasından konuşun” uyarısı internete
yönlendirmeyi sağlayabilir, bu bilinci aktif hale
getirirdi. Dediğim gibi kriz planı krizden önce yapılır.
Bu yazı, GSM firmalarından bağımsız olarak
deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında bireysel olarak (iletişim krizi olsun veya olma*
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sın) neler yapabileceğimize yönelik bilinci geliştirmek için tavsiyeler içeriyor;
1.

Toplu sms ve/veya ses kaydı göndermek
için (Örneğin; “Ben iyiyim.”) mutlaka haberleşmeniz gereken isim ve numara listesini
(favori listesi gibi) deprem öncesinde oluşturun.

2.

Çok acil durumlar dışında operatörler üzerinden sesli iletişimi (baz istasyonu kapasitesini doldurmamak için) kullanmayın.

3.

Daha çok yazı iletişimi (SMS) ve internet mesajlaşma uygulamalarını (WhatsApp, Telegram, BİP vb.) tercih edin.

Operatörlerin sesli iletişim anında
15 saniyeyi aşan konuşmalarda
“sesli bir uyarı” ile tarafları uyarması, hatları rahatlatabilirdi. Ya da
sesli iletişimin başında “lütfen şu
mesajlaşma uygulamasından konuşun” uyarısı internete yönlendirmeyi sağlayabilir, bu bilinci aktif hale getirirdi. Dediğim gibi kriz
planı krizden önce yapılır.

Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Bilgisayar Mühendisi, TV Programcısı.

Bilgi
“Afete Hazırlık Tokyo” Kitapçığı

4.

Birbirinden uzakta olup sık sık telefon açarak, konum sorma ihtiyacı hissettiğimiz aile
bireyleri için “anlık konum bilgisini” gösteren (aynı zamanda mesajlaşma imkânı veren) “Life360” uygulaması deprem öncesinde akıllı telefonlarımıza yüklenmesi önerilen
uygulamalardan biri. Hem İOS hem Android
versiyonu olan uygulama, hatları meşgul etmeme adına iyi bir çözüm.

5.

Genel internet ağ trafiğini/kapasitesini yavaşlatmamak için film, oyun, video gibi hız
ve kapasite gerektiren faaliyetlere son verin/
verdirin.

6.

Sosyal medya ve diğer internet mecralarını
mümkün olduğunca yazı modunda kullanıp, multimedya öğeleri (video, ses, fotoğraf
gibi) yüklemeyin ve/veya açmayın.

7.

Bulunduğunuz yerlerde internet paketlerinizi (şifrelerini kaldırarak) paylaşın.

8.

Cafe, Restaurant, AVM gibi yerlerde yetkililerden Wi-Fi şifrelerinin kaldırılmasını talep
edin.

9.

İnternet kesintisi halinde ise Twitter SMS servisini kullanın. (Ülkemizde de aktif olan bu
servis ile Türkcell için 2555, Vodafone için
2444’e atılan SMS mesajlar Twitter duvarınıza otomatik yansıyor.)
Twitter SMS hizmeti örneğinde olduğu gibi

ülkemizde alternatif olarak “e-devlet SMS
servisi” kurulabilir. Atılan SMS mesajlar kişinin daha öncesinde tanımlanmış tüm sosyal
medya hesaplarına aktarılır. Bu servis için
e-devlet platformuna (42 milyon kullanıcı)
tüm global sosyal medya şirketleri destek verir diye düşünüyorum.
10. Deprem öncesinde internetsiz yani çevrimdışı iletişim olanağı sağlayan bir mobil uygulamanın yüklenmesi öneriliyor. Örneğin; Bluetooth ve/veya WiFi teknolojileri sayesinde
100 metreye kadar internetsiz iletişim kurma
imkânı veren “Bridgefy” akıllı telefon uygulaması. Bu uygulama adeta taşıyıcı vazifesi
görüp, diğer uygulama kullanıcılarının alanına mesaj/mesajlar iletiyor. Bunun gibi birçok
uygulama var.
Daha birçok madde mevcut. Kapsam olarak
bu yazının içerdiği öneriler, bireysel. Sadece deprem için değil, tüm afetlere yönelik insanların bir
araya gelip sivil toplum kuruluşları ile yapabilecekleri olduğu gibi, hem GSM firmalarının hem
devletin yapacağı bir dünya şey var.
Tokyo Belediyesi, deprem anında internet paketi bitenlere bir akıllı telefon uygulaması üzerinden “ücretsiz internet paketi” veriyor.
Afete Hazırlık İstanbul — Bireysel İletişim Rehberi’ni kim hazırlayacak?
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Şiir

İsa KARAASLAN*

Geçerken
Ellerin vardı, saçların vardı, gözlerin var
anlatıyor gibi sonsuzluğunu bazı kelimelerin
nasılsa kurtulamadığım bir akşam
gömleğimde narların buğusu
olmuş olanlar.
Ant içtim ve sövdüm bu çağdan geçerken
uzakta bırakarak uzaktakini
korularda alnıma vuran serinlik
geriye doğru bir hüzün çam kokularına yaslanırken
Ve şerh edilmemiş yaralarım benim
evler anlatırken evlere sessizliği
bahçelerin göğe ağan ekinlerini
şehre hiç dönmediğim günlerde hatırlanan
durmuş bir zamansın
durup bakarken sana çocuklar.

*
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Şair, Bağcılar Aydın Doğan MTAL Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni.
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