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ÖNSÖZ

ergimizin 7. Sayısı 
ile karşınızdayız. 
Bu sayımızda 
sizlerle Medeniyet 
konusunu 
işleyeceğiz. 

Arapça şehir anlamına gelen 
medeniyet, bir toplumun en 
başta coğrafi yapısı daha sonra 
kültür, gelenek, dil ve din gibi 
unsurların muhtevasından oluşan 
bir toplum kimliğidir. Medeniyeti 
olmayan toplum, kimliksiz bir 
toplumdur. Aslına bakarsanız 
tarihten bugüne hangi toplum 
yaşamışsa kendi içerisinde bir 
kimlik oluşturmuştur. Toplum 
yalnızca aynı coğrafyada yaşayan 
insanlardan ibaret değildir. 
Misalen, aynı dine inanan 
toplumlar farklı coğrafyalarda 
yaşıyor olsa da dini inanç onların 
kültür, gelenek ve dil oluşumunda 
etkili olmuştur. Elbette 
yaşadıkları toplumun tarihsel 
süreç içerisinde yaşadığı evreler 
dini inanç anlayışı noktasında 
birtakım farklılıklar da ortaya 
çıkarmıştır. Meseleye dini inanç 
açısından yaklaşılmasının sebebi 
ise bugün bahsedebildiğimiz 
tüm medeniyetlerin başlangıç 
noktasında bir dini inanç 
yatmaktadır. Örneğin, Türk 
toplumunda bir şehir inşa 
edileceği zaman, ilk olarak cami 
inşa edilmesi ve evlerin caminin 
etrafına kümelenmesi din merkezli 
bir anlayışın en güzel göstergesi. 

Değerli okurlarımız, 

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Tarihi açıdan incelendiği zaman, 
birçok medeniyeti ortaya çıkaran 
o toplumun dini inancı olmuştur. 
İnanç kültürü de, geleneği de 
belirlemiş, dile de bazı değişimler 
katmıştır.

Bu sebepten, bize göre 
medeniyeti oluşturan dindir, 
din ise Allah’ın peygamberleri 
aracılığıyla tüm insanlığa 
müjdelediği bir yaşam biçimidir. 
Bundan hareketle, peygamberler 
olmasaydı medeniyet olmazdı 
diyebilmemiz mümkün. 
Medeniyetten bahsederken 
dinden ve müjdeleyici 
peygamberlerden bahsetmemek 
olmazdı.

Dosya konusu olarak Medeniyet 
temasını seçme sebebimiz, 
tarihini ve nasıl bir medeniyetin 
üzerine tesis edilmiş düzende 
yaşadığını bilmeyen insanların, 
kimliğini yitirmesi ve dışarıdan 
ithal edilmiş ithal kültürlerle 
toplumsal yozlaşmanın kıskacında 
kıvranmasına engel olacak bazı 
hakikatlerden bahsetmektir. 

Bu sayımızda alanında uzman, 
medeniyet denildiği zaman kapısı 
çalınan kıymetli hocalarımızla 
röportajlar yaptık, yazar kadromuz 
ise yoğun araştırmalar sonucunda 
medeniyete dair önemli yazılar 
kaleme aldılar. Umarız istifade 
edebileceğiniz bir sayı olur. Bir 
sonraki sayımızda görüşmek 
dileğiyle, kendinize iyi bakın..

Ekrem Kubilay Karadeniz
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nsanlık bir buhran yaşıyor. Bu buhranı oluşturan sebepler, bakıp 
da göremediğimiz, görüp de hissedemediğimiz şeyler. İnsanoğlu 
bakmakla görmek, görmekle hissetmek arasındaki ince çizgiyi 
fark edebilseydi, her şey gün yüzü gibi anlaşılır olurdu.

Dünyada olup biten şeyleri anlamsızlaştıran, var olan bilgi 
enformasyonunun çeşitli manipülasyonlara uğrayarak insanları 
doğru bilgiye ulaştırıcı değil, belli zümrelerin kendi emellerini 
gerçekleştirmede bir araç olarak kullanmasıdır.

Böylesi bir düzende, iyiliği yaymak ve doğruluktan şaşmamak şiarıyla 
hareket eden bir topluluk olarak bize düşen, elbette ki bu bilginin 
yanlış kullanımına bir ‘dur!’ demektir. Bu duygular ve amaçla, gençleri 
bu yanlış bilgi akınından muhafaza etmek için yola çıktık.

Biliyoruz ki, gençlik bir çınardır. Ve bu çınarın oluşumu için tohum 
gereklidir. Tohum ise, ithal değil, tamamen yerli olmalıdır. Ekilen ithal 
tohumlar, körpe zihinleri zehirliyor, hakikati perdeliyor.

Söz konusu hakikatin muhafazasıysa ve iyilik denen olgu, kuru bir 
iyilikten de öte doğrulukla bağlantılı olduğuna göre, iyiliği yayarken 
doğruluğu da gözetenler, bilginin doğrusunu da göstermekle 
mükelleftir! Biz de bu doğruyu gösterme niyetindeyiz.

Kuruluş amacı gençleri bilgilendirmek, iyiliği teşvik etmek ve onlara bu 
dergide köşe vererek söz hakkı tanımak olan dergimiz, bu doğrultuda 
bilgi ve birikiminden istifade edebileceği herkesi yazar kadrosuna 
dahil eder, alanında uzman hocaları da misafir yazar olarak kabul 
ederek tüm bunları okur kitlesinin istifadesine sunar. Oluşturduğu 
‘Gençler Yazıyor’ köşesiyle de her kesimden gencin görüşlerini ifade 
edebilmeleri imkanını sağlar.

Güzel bir amaçla çıktığımız bu yolda, siz kıymetli okurlarımızın ilgi ve 
alakalarına nazaran çok daha zengin içerikler ve yazar kadrosuyla 
mevzuları konuşmaya devam edeceğiz. 

Manifesto
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İ nsan dediğimiz varlık iç 
boyutu ile üç katmandan 
oluşmaktadır. Bunlar 

basitten karmaşığa doğru; 
içgüdüler, akıl ve duygu 
katmanlarıdır. Her insanda bu 
katmanlardan farklı nispetlerde 
mevcuttur; kimisinde içgüdüler 
öne çıkarken, kimisinde akıl 
baskın olur, bazılarını ise 
duygular biçimlendirir. Ancak 
bütün bu katmanlar veya 
özellikler yahut yetenekler belli 
bir doğrultuda yönlendirilmek 
ihtiyacındadır. İnsanı diğer 
canlılardan ayıran temel 
özellik de bu yönlendirilmek 
ihtiyacıdır. Diğer canlılar 
içgüdüleri ile öne çıktıkları 
akıl ve duygu planında daha 
geride kaldıkları tarih boyunca 
hep aynı biçimde bir hayatı 
sürdürmüşlerdir. Çünkü onların 
varlığı gelişmeyen içgüdülerin 
hâkim olduğu ve yönlendirme 
ihtiyacının bulunmadığı bir 
varlıktır. Kanaatimizce insanın 
diğer canlılardan temel farkı 
içgüdüler, akıl ve duygudan 
oluşan iç dünyasının esas 
itibari ile yönlendirilmek 
ihtiyacıdır. Burada şöyle 
bir soru sormak yerinde 
olacaktır: İnsan neye göre ya 
da hangi ölçülere dayanarak 
yönlendirilecektir? Tarihi birikim 
ve tecrübe ve ondan çıkarılan 
sonuçlar insan varlığının 
medeniyet tasavvuru veya 
algısı dediğimiz bir değerler 

sistemine göre yönlendirildiğini 
söylemektedir, hatta bu konudaki 
tespit öylesine kesindir ki 
insan varlığı böyle bir değerler 
sistemi olmadan var olamaz bile 
denmektedir.

Yukarıda sözü edilen bu değerler 
sistemi insan varlığı tarafından 
kabul edilip benimsendikten sonra 
yukarıda sözü edilen üç katman 
vasıtası ile davranışa dönüşür, 
diğer bir deyişle insan varlığı 
içgüdülerini tatmin eder bir biçimde 
davranırken mutlaka değerler 
sisteminin kurallarını dikkate alır. 
Akıl vasıtası ile hayatını düzenler 
ve sorunlarını çözümlerken göz 
önüne aldığı esaslar yine değerler 
sistemidir. Aynı gerçeklik insanın 
duygusal davranışlarında da 
kendisini gösterir. Bunu çok açık 
olarak duygusal davranışların bir 
sonucu olan sanat eserlerinde 
görebiliriz. Değerler sistemi veya 
medeniyet tasavvuru kişisel olduğu 
kadar toplumsal bir gerçekliktir, 
yani bir toplumu oluşturan fertlerde 
ortak bir özellik olarak mevcuttur. 
Bireyleri toplumda bir arada 
tutan çekim gücü de buradan 
kaynaklanmaktadır. Dolayısı ile bir 
şahsın sahip olduğu medeniyet 
tasavvurundan söz edilebileceği 
gibi bir toplumun sahip olduğu 
ortak bir medeniyet tasavvurundan 
da bahsedilebilir. İşin doğrusu 
bir toplum içinde doğup büyüyen 
bir kişi toplumun sahip olduğu 
ortak medeniyet tasavvurunun bir 

Sadettin Ökten

mensubu olur.
Burada şu gerçeklikle karşı 
karşıya kalmaktayız: yeryüzünde 
farklı toplumlar vardır ve bu 
farklılık her toplumun sahip olduğu 
farklı Medeniyet Tasavvurlarından 
kaynaklanmaktadır.

İnsan varlığının yaşadığı hayata 
mutlaka bir amaç ve anlam 
yüklemek gibi bir ihtiyacı vardır. 
Aynı insan hayatın başlangıcı ve 
sonu hakkında sorular sorar kendi 
yaşam süresi belli ve kısıtlı olduğu 
halde onun öncesini ve sonrasını 
düşünmeden ve sorgulamadan 
edemez. Ayrıca kendi varlığı da 
dâhil olmak üzere yaşadığı evrenin 
başlangıcını, varlığını, sürekliliğini 
ve nihayetini devamlı araştırmakta 
ve sorgulamaktadır. İnsanın 
bir başka ilgi alanı da bilgisinin 
kaynağı ve doğruluk derecesini 
tartışmaktır. İnsan kendisini diğer 
canlılardan ayıran çok önemli 
bir özelliğin bilgi edinebilmek, 
yeni bilgi üretebilmek ve bunları 
değerlendirmek olduğunun 
farkındadır. Dolayısı ile bu 
özelliğinin mahiyetini tartışmaktan 
ve eleştirmekten geri duramaz, 
bir de davranışlarına hâkim olan 

MEDENİYET ALGISININ 
MAHİYETİ VE TOPLUMUN 
BUNA OLAN İHTİYACI
Tarihi birikim ve tecrübeyle ondan çıkarılan sonuçlar insan varlığının medeniyet tasavvuru 
veya algısı dediğimiz bir değerler sistemine göre yönlendirildiğini söylemektedir.

genel kuralların kısacası ahlakın 
mahiyetini sorgular. Bütün bu 
sorular az veya çok nispette 
bütün insanlarda ve toplumlarda 
mevcuttur. Bu evrensel sorulara 
ne içgüdüler ne akıl ne de 
duygular cevap verebilir. Bunlara 
cevap verebilen ve insanda diğer 
canlılara göre büyük bir ayrıcalık 
belirten özellik inançtır. Bu açıdan 
bakıldığında neye inanmak 
gerektiğini medeniyet tarihçileri 
şöyle ifade ediyorlar: Her toplum 
tarih içerisinde bir değerler 
sistemine inanmıştır çünkü buna 
ihtiyacı vardır, toplumu bir arada 
tutan kuvvet de budur. Eğer 
böyle bir sistem yoksa ya da 
etkinliğini kaybetmiş ise o zaman 
ortaya çıkan durum anarşi veya 
kaostur. Ne toplum ne de bir 
birey böyle bir ortamda devamlı 
olarak yaşayamaz, mahiyeti ne 
olursa olsun bir değerler sistemine 
inanmaya muhtaçtır.

Değerler sistemi yahut medeniyet 
tasavvuru birey ve toplum 
tarafından bilinir, idrak edilir 
ve içselleştirilir. Dolayısı ile 
medeniyet tasavvurunun toplumun 
bu eylemlerine imkân verecek 

DEĞERLER SİSTEMİ VEYA 
MEDENİYET TASAVVURU 
KİŞİSEL OLDUĞU 
KADAR TOPLUMSAL BİR 
GERÇEKLİKTİR, YANİ BİR 
TOPLUMU OLUŞTURAN 
FERTLERDE ORTAK 
BİR ÖZELLİK OLARAK 
MEVCUTTUR.

derecede açık ve belirgin olması 
lazımdır. Ancak bu bilgilenme ve 
idrak etme hatta içselleştirme 
doğrudan doğruya toplumsal 
davranışlara yansıyacak bir 
güçte değildir. Toplum bir 
değerler sistemini hayatına 
tatbik etmek için ona mutlaka 
inanmak ve onu mutlaka sevmek 
mecburiyetindedir. Bu gerçekliği 
şöyle de ifade edebiliriz: Bir 
değerler sistemi yahut medeniyet 
tasavvuru bilindiği ve ancak 
sevildiği zaman hayata geçer 

MEDENİYET
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SADETTİN ÖKTEN  
KİMDİR?
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İstanbul’da doğdu. 
1953 yılında girdiği Vefa 
Lisesi’nden mezun olduktan 
sonra İstanbul Teknik 
Üniversitesi’ni kazanır. 
Yüksek inşaat mühendisi 
olmasına rağmen şehir ve 
medeniyet, özellikle de İslâm 
medeniyeti konularındaki 
entelektüel birikimiyle tanınır. 
Çeşitli üniversitelerde Bilim 
Tarihi, Yapı Teknolojisi Tarihi, 
Kent Kültürü ve Kent Estetiği 
dersleri vermiştir.
Prof. Dr. Sadettin Ökten 
Mimar Sinan Üniversitesi 
emekli öğretim üyesidir.

Sadetttin Ökten’in 6 kitabı 
bulunmaktadır. 
Yayınlanan Kitapları:
• Fincanımda Cola Var!
• Örselenmiş Osmanlı’dan 
Medeniyet Umuduna
• Yahya Kemal’in İstanbul’u 
ve Devamı
• Yahya Kemal’in Rüzgarıyla 
Düşünceler ve Duyuşlar
• Mesken ve Mesken 
Mimarimiz
• İçimde AVM Var

ve yine bilindiği ve sevildiği yani 
bir inanç haline geldiği zaman 
yukarıda sıralanan evrensel 
sorulara da tatminkâr cevaplar 
verebilir.
Bu tatminkâr cevapların sadece 
o sistemi bilen, onu seven ve ona 
inanan insanlar için bir gerçek 
olduğu da unutulmamalıdır.

Bir medeniyet tasavvurunun 
insandaki herhangi bir evrensel 
soruya verdiği cevap o insan o 
tasavvura inanmışsa tatminkâr 
olur, farklı bir medeniyet 
tasavvurunun insanı için bu cevap 
bir anlam ifade etmeyebilir.
Toplum bir medeniyet tasavvuru 
etrafında bir mutabakat 
oluşturduğunda veya diğer bir 
deyişle bir değerler sistemini 
benimseyip ona göre davranmaya 
başlarsa belli bir davranışlar biçimi 
ortaya koyar. Bu davranışlar 
biçimi tümü ile kültür adını 
verdiğimiz olguyu oluşturmaktadır. 
Burada hemen şu hususu 
belirtmek yerinde olacaktır ki 
farklı medeniyet sistemlerine 
sahip olan toplumlar birbirinden 
farklı davranış bütünlükleri 
oluşturacaklar ve neticede farklı 
kültürler ortaya koyacaklardır. 

Bir Medeniyet Algısının mutlaka 
davranışlara yansımak yani hayata 
tatbik edilmek gibi bir zorunluluğu 
vardır çünkü toplum maddi 
dünyada mekâna ve zamana 
bağımlı olarak yaşamaktadır, 
dolayısıyla bir eylemler zincirini 
gerçekleştirmek mecburiyetindedir. 
Yukarıda sözünü ettiğimiz içgüdü, 
duygu ve akıl katmanları bu 
eylemler zincirinde toplumsal bir 
ahenk kurmak için asla yeterli 
olmamıştır. Toplum sadece 
bunlara kaldığı zaman yine 
yukarıda değinilen anarşi ve kaosa 
düşmüştür. Medeniyet tasavvuru 
toplumun bireylerini yönlendirerek 
toplumsal bir ahenk sağlamakta 
ve yaşanabilir bir huzur ortamı 
oluşturmaktadır. Netice olarak 
medeniyet tasavvuru zorunlu bir 
ihtiyaç olarak hayata geçmek 
mecburiyetindedir, bu tasavvur 
pratikte tatbik edildiği zaman 
ilkeleri ile insan davranışlarını 
biçimlendirir, bu biçimlendirme 
sonucunda toplum hayat macerası 
sırasında karşı karşıya kaldığı 
problemlere çözümler üretir. 
Üretilen çözüm yine medeniyet 
tasavvurunun ölçülerine göre 
kabul görür ve tatminkâr 
bulunursa medeniyet tasavvuruna 

olan inanç ve güven artar ve bu 
tasavvur geliştirilerek hayatın yeni 
safhalarına zemin hazırlar, böylece 
çok muhteşem gelişmiş medeniyet 
tasavvurları tarihin muhtelif 
devirlerinde görülmektedir. Bazı 
kereler bunun aksi de olmuştur 
yani bir medeniyet tasavvuru 
hayata intikal ettiğinde toplumun 
karşılaştığı sorunları çözemiyor 
ise ya da ürettiği çözümler o 
tasavvurun ölçülerine göre 
tatminkâr olmuyorsa toplumsal 
bir huzursuzluk ve rahatsızlık 
başlar. Bu rahatsızlık sonucu 
önce medeniyet tasavvurundan 
kaynaklanan davranışların 
doğruluğu ya da yerindeliği 
tartışmaya açılır. Medeniyet 
tasavvuruna kısaca öz bundan 
doğan davranış biçimlerine kültüre 
de kısaca biçim dersek biçimlerin 
çözüm üretemediği hallerde önce 
farklı biçimlerin olup olamayacağı 
ya da doğruluğu ve yerindeliği 
tartışılır. Bir toplum, sahip olduğu 
öze dayanarak ondan farklı 
biçimler üretebilmelidir.

Ürettiği biçimler çözüm 
getiremeyip toplumsal gerilimi 
arttırdığında bu kez bunlara hayat 
veren özün sorgulanması gündeme 

gelir. Öyle olabilir ki bu sorgulama 
sonucu öz yani medeniyet 
tasavvuru artık hayatiyetini 
sürdüremeyecek derecede ağır 
yaralar alır ve neticede o tasavvur, 
toplumsal ölçekte terk edilip 
yerine o eski tasavvurun izlerini 
taşıyan ancak devamı olmayan 
yeni bir tasavvur inşa edilir. Bu bir 
toplum için fevkalade zor ve sancılı 
bir süreçtir; yeni bir medeniyet 
tasavvurunun inşa edilmesi bazı 
kereler anarşi ve kaos ile dolu 
yüzyılları alabilmektedir.

Bir medeniyet tasavvuru veya 
kısaca öz hayata tatbik edilip 
kültürü yani biçimi oluşturduğunda 
ürettiği çözüm ve ulaştığı sonuç 
tatminkâr ise ona olan güven 
ve bağlılık arttığı gibi kendisi 
de yavaş yavaş unutulmaya 
başlanır. Toplumun büyük 
bir kesimi sadece gördüğü 
ile duyduğu ile ve uyguladığı 
ile yaşamak eğilimindedir 
davranışlarının arka planında yer 
alan ve bütün biçimlere hayat 
veren soyut nitelikli özü kolayca 
kavrayıp algılayamaz ve sadece 
uygulamalar ile yetinir. Öze 
olan güven ve bağlılık biçimlerin 
özü kanıtlamasıyla güçlenirken 
esasında kitlesel manada 
güçlenen öz değil biçimlerdir. 
Öz, bu süreçte kitle için giderek 
sislerin arkasında kaybolur ve 
biçim hiç hakkı ve yetkisi olmadığı 
halde kitle tarafından öz olarak 
algılanmaya başlar. Gelenek 
dediğimiz gerçeklik böylece 
ortaya çıkar. Gelenek kitleye 

MEDENİYET TASAVVURU 
TOPLUMUN BİREYLERİNİ 
YÖNLENDİREREK 
TOPLUMSAL BİR 
AHENK SAĞLAMAKTA 
VE YAŞANABİLİR 
BİR HUZUR ORTAMI 
OLUŞTURMAKTADIR. 

nasıl davranılması gerektiğini 
öğrettiği için pratik yönden çok 
faydalı ve lüzumludur. Kitle 
geleneğin öğütlediği biçimi 
uygulayarak toplumsal uyumu 
huzur ve sükûnu kolayca sağlar 
bu açıdan bakıldığında geleneğin 
gerekliliği ve faydası asla inkâr 
edilemez. Bununla birlikte 
geleneğin yani biçimin ardında 
var olan ve ona hayat veren 
özün giderek unutulması ise bu 
gerçekliğin vahim bir boyutunu 
teşkil eder. Hayat değişim üzerine 
kurulmuştur zemin ve zamana 
bağlı olarak ortaya çıkan biçim 
de bu değişimden nasibini almak 
zorundadır. Kısaca ifade etmek 
gerekir ise: Biçim ya da diğer 
bir deyişle gelenek, zemin ve 
zamana bağlı olarak ortaya çıkan 
değişim koşullarına cevap vermek 
zorundadır. Özetle söylersek: 
Kitlesel manada büyük kolaylık ve 
fayda sağlayan gelenek, değişimle 
zıt özelliklere haizdir; biri sabit, 
diğeri adı üstünde değişkendir. 
Zaman ve zemine bağlı olan 
genel kaide; değişim sabit özellikli 
geleneği zorlar, gelenek bu 
değişimi bir hadde kadar engeller 
veya geciktirebilir. Tarihi gözlem ve 
deneyimler bize değişimin hayatın 
değişmez bir yasası olduğunu ve 
her dönemde yeni bir biçimler 
bütünlüğünün üretilmesi ve 
uygulanması gerektiğini gösteriyor, 
dolayısı ile kısaca söylemek 
gerekir ise; gelenek değişime tabi 
olmak mecburiyetindedir.

Değişimin getirdiği şartlar 
geleneğe uymadığı zaman gelenek 
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BİR BİÇİMİN VEYA 
GELENEĞİN GEÇERLİ VE 
FAYDALI OLDUĞU HALDE 
TERK EDİLMESİ CİDDİ 
MANADA TOPLUMSAL 
BİR KAYIPTIR. ÇÜNKÜ HER 
GELENEK ARKASINDAKİ 
ÖZE BAĞLI OLARAK ÇOK 
ÖNEMLİ TOPLUMSAL 
BİR İŞLEVİ YERİNE 
GETİRMEKTEDİR.

yani biçim üzerinde ısrar edilirse 
toplumsal bir huzursuzluk başlar, 
bu ısrarın devamı halinde gelişerek 
büyür ve biçimin ardındaki öze 
doğru yayılır. Öz ise ürettiği 
biçimlerle beraber bir toplumun 
kimliğini oluşturmaktadır. Özünü 
yani medeniyet tasavvurunu 
yaralamış veya kaybetmiş bir 
toplum aynı zamanda kimliğini de 
kaybetmiş olur. Böyle bir topumun 
mensubu olmak ise büyük bir yük 
ve azaptan başka bir şey değildir.

Bir toplumda en azından bir 
kesim ve özellikle medeniyet 
tasavvuru yani öz ile biçim 
arasındaki ilişkiyi hiç unutmamak 
ve hep gündemlerinde tutmak 
mecburiyetindedir. Bu kesim aynı 
zamanda, zamana ve zemine bağlı 
olarak hayatın değişen şartlarını 
da gözlemlemek zorundadır. Aynı 
dikkati, değişen şartların biçimle 
olan ilişkisine de yönlendirmek 
ve bu ilişkiyi zaman zaman 
değerlendirmek zorunluğu da 
vardır. Bir biçimin veya geleneğin 
geçerli ve faydalı olduğu halde 
terk edilmesi ciddi manada 
toplumsal bir kayıptır. Çünkü her 
gelenek arkasındaki öze bağlı 
olarak çok önemli toplumsal 
bir işlevi yerine getirmektedir. 
Hayatiyetini sürdüren bir geleneği 
erken ve yanlış bir kararla, 
bazen de zor kullanarak ortadan 
kaldırmak bu toplumsal işlevi 
dumura uğratmak demektir. Buna 
karşılık aydınların görevi yukarıda 
değindiğimiz değişim - biçim 
gözlemini değerlendirerek 
değişmesi gereken geleneği 
ya da biçimi, yine aynı 
özden kaynaklanan 
yeni bir biçimle 
değiştirmektir bunu 

yaparken toplumsal huzuru ve 
uyumu bozmayacak bir zaman 
süresi ve uygulama biçimi gerekir. 
Böylece medeniyet tasavvuru yani 
Öz, farklı bir biçimle toplumsal 
kimliği kurmaya ve yaşatmaya 
devam eder.

Bir medeniyet tasavvuru 
farklı toplumlar tarafından da 
benimsenip inanılarak kabul 
edilmiştir. Böylece ortaya çıkan 
büyük gruba medeniyet ailesi adı 
verilir. Böyle genel kabul gören 
bir medeniyet tasavvuru her 
toplumda farklı biçimlerle hayata 
intikal eder çünkü her toplumun 
yeryüzünde yaşadığı farklı bölgeler 
ve farklı bir hayat macerası vardır, 
böylece medeniyet tasavvuru 
veya öz toplumlar arası ortak 
bir değer olduğu halde bundan 
kaynaklanan kültür yani biçimler 
farklılaşır. Bu farklılık o medeniyet 
ailesine büyük bir zenginlik getirir. 
Üstteki öz yani medeniyet algısı 
ortak olduğu için medeniyet 
ailesine dâhil olan toplumlarda en 
üstte ortak bir değerler sistemi 
vardır. Bu ortak değerler sistemi, 
o aileye mensup olan bireye 
toplumların yeryüzündeki geniş 
dağılımı, nüfusu, zenginliği ve 
renkliliği düşünüldüğünde büyük 
bir huzur güven ve itminan sağlar. 

Bu olgu birey ölçeğinde geçerli 
olduğu kadar toplumsal ölçekte 
de geçerlidir. Her toplum ait 
olduğu medeniyet tasavvurunun 
maddi ve manevi zenginliği ile 
rahatlar; hale ve istikbale güvenle 
bakar. Üstteki ortak özün yani 
medeniyet tasavvurunun her 
toplumda intikal ederken, yani 
biçimlere dönüşürken ortaya 
koyduğu farklılığı gözlemlemek ve 
bundan bir haz duyabilmek için bir 
yandan toplumlar arası geçirilirliğin 
sağlanması gerekli olduğu gibi 
diğer yandan da biçimlerin 
kısıtlamalarında kalmamak ve Özü 
unutmamak gerekir. Çünkü şu 
husus bir kez daha belirtilmelidir 
ki bütün biçimlere hayat veren 
toplumların arasındaki ortak, 
Öz’dür.

Bir medeniyet ailesine mensup 
olan toplumlar arasında her 

türlü iletişim ve seyahat 
kısıtlamaları varsa 

ya da şu veya 
bu sebeple 

belli 
ihtilaflar 
hayatı 

kısıtlamış 
ise bu 
takdirde 
geçirilirlik 
tam 
anlamı ile 

sağlanamaz. Bu durum toplumların 
birbirlerinin sahip olduğu 
zenginliği önce fark etmemelerine 
sonra belki de küçümseyip 
önemsememelerine neden açar 
hatta daha ilerisi arada çözülmesi 
giderek zorlaşan anlaşmazlıklarda 
çıkabilir. Bu hal, bir medeniyet 
ailesinin hayatiyetine kast eden en 
acımasız hadisedir. Bu durumda 
toplumların oluşturacakları sinerji, 
yerini onlardan çok şey götüren bir 
büyük ve telafisi zor zarara bırakır. 
Bu durum kadar kötü olmasa bile 
medeniyet ailesini zafiyete götüren 
bir başka durumda şudur; Bir 
medeniyet ailesinde hayatta aktif 
rol oynama ve biçimlerde çözüm 
üretme işlerinin sadece bir tek 
topluma bırakılmış ya da kalmış 
olmasıdır. Bu durum yine toplumlar 
arası geçirilirliğin şu veya bu 
sebepten dolayı engellenmiş 
olmasından kaynaklanır ya da 
toplumlar arası olası rekabet 

öyle ileri boyutlara varmıştır ki 
geçirimlilik kendiliğinden ortadan 
kalkmıştır. Ancak bir medeniyet 
ailesinin hayatiyetini sürdürmesi 
için gereken enerji ve imkân 
tek bir toplumun kaldırabileceği 
bir yük değildir. Böyle bir yükün 
altında kalan toplum bir süre 
sonra bu hayatiyet için gereken 
enerji ve imkanı bulamaz çünkü 
her toplumun katkısı ile ortaya 
çıkan biçimsel zenginlik ve 
sinerji artık mevcut değildir. Tarih 
dönem dönem farklı medeniyet 
ailesinde ortak sinerjinin geliştiği 
zenginliği ve mutluluğu yada 
geçimsizliği ve hatta husumeti 
veya ailenin bütün yükünün 
bir toplumun üzerinde kalması 
gibi örnekleri sergilemektedir. 
Burada önemli olan husus bir 
medeniyet ailesine mensup 
olan her toplumun ortak özü hiç 
unutmayarak gerçek zenginlik 
ve mutluluğun ortak bir sinerji 

yaratmakla gerçekleşeceğini 
idrak etmesidir. Tarihin her 
safhasında aynı medeniyet ailesine 
mensup toplumlar arasında çıkar 
çatışmalarının az veya çok şiddette 
olduğu bir gerçektir.

Ancak şurası da muhakkaktır ki 
bu çıkar çatışmalarının en üstte 
bulunan öze sirayet etmediği 
örneklerde, medeniyet ailesi 
ve ona mensup olan toplumlar 
güvenli huzurlu ve müftehirdirler. 
Sebebi ne olursa olsun gerçek ya 
da suni çıkar çatışmalarının özü 
etkilediği medeniyet ailelerine 
mensup toplumlar ise en üst 
değerler sistemi zedelendiği 
için kimliksizliğe ve harabiyete 
mahkûmdurlar.

Kaynak: https://www.kirmizilar.com/
tr/index.php/konuk-yazarlar2/514-
medeniyet-%C3%BCzerine-notlar-i
Medeniyet Üzerine Notlar – I 
04 Ocak 2016 tarihinde yayınlandı.
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MEDENİYET Mİ, UYGARLIK MI?
Medeniyete sırt çevirdik ve çağdaş bir uygarlık kurma yoluna girdik. Uygarlık, kapitalizmi 
besledi ve bencillik arttı. Böylelikle tüm zamanların en medeni, en uygar ve en devrimci insanı 
Peygamber Efendimiz’den (sav) uzaklaştık maalesef. Acilen O’nun izini sürmeye başlamalıyız. 

M edeniyet mi uygarlık mı? 
Uygar toplumlar medeni 
midir veya medeni olmak 

uygar olmak mı demektir? Sorular 
çoğaltılabilir velakin cevaplar 
çoğaltılamaz. Cevaplar, soruyu 
soranın niyetine göre mahiyet 
kazanır mı? Mahiyet derken 
geçmişini medeniyete dayandıran 
bir toplumun kelimesini mi 
kullanmış oldum yoksa kendisini 
uygar addeden bir toplumun 
kelimesini mi? 

İslam milleti (İslam toplumu diye 
bir şeyden söz edilebilir mi?) 
oluşturduğu kültürü, medeniyetine 
borçludur. Medeniyet, Sezai 
Karakoç gibi umutla baktığımız bir 
rüyadır. Sezai Karakoç medeniyeti 
mühimsemiştir çünkü Safahat’ı 
kendisine referans kılmıştır. 

Yasin Taçar

İsmet Özel’de ise durum farklıdır 
çünkü İsmet Özel kendisini 
“milletin yazdığını” söylediği 
İstiklal Marşı’na bağlamıştır ve 
onun için medeniyet “tek dişi 
kalmış canavar” mesabesindedir. 
Unutmayalım ki seküler inkılâpların 
gerçekleştiği Cumhuriyet de aynı 
zamanda “tek dişi kalmış canavar” 
olan Batı medeniyetine benzemek/
yakınlaşmak/o seviyeye ulaşmak 
bağlamında kurulmuştur.

Evet, deminden beri dilimde 
gevelediğim cümleleri bir manaya 
kavuşturmam gerekli. Batı, 
medeniyet kuramaz demek 
istiyorum. Batı’nın kurduğu 
veyahut kurduğunu zannettiği 
olgu, uygarlıktır. Uygarlık da 
dünyaya/modern dünyaya, 
kapitalizmi armağan etmiştir. 

Kapitalizm ile modernizm, 
uygarlığın doğurduğu evlatlardır.
Medeniyet sadece Anadolu’da 
kurulabilirdi. O kadar İslam devleti 
varken niçin Anadolu?

Bugün Arap topraklarına 
baktığımızda gördüğümüz 
Vahhabilik, yapmaya değil 
yıkmaya adamıştır kendisini. 
Medeniyet ise yıkarak kurulamaz. 
Vahhabilik bugünün meselesi mi? 
İsimlerin değiştiğini, ana hüviyetin 
aynı kaldığını maalesef acıyla 
görüyoruz. Vahhabilik bir ağaçtı. 
Ağacın büyümüş haliydi. Radikallik 
ve zalimlik tohumu, saçtığı nifak 
dallarıyla nihayetinde Vahhabiliği 
meydana getirdi. Emevi/Abbasi 
İslam devletlerine zalim demekten 
kim çekinir? Dışarıda fetih 
hareketleri uygulanırken, içeride 

Müslüman halka eziyet edilmiştir. 
Bu sebeple de fetih hareketleri/
fetihler bereketini vermemiş ve 
bir asır dahi olmadan devletler 
yeryüzünden silinmiştir.

Aynı zamanlarda Anadolu’da da 
fetihler gerçekleşiyordu. Ancak bir 
fark vardı? Anadolu dışarıda fetih 
hareketini geliştirirken de içeride 
toplumu var ederken de zulümden 
uzak kalıyor, yıkmaya değil imar 
etmeye gayret gösteriyordu. 
Çünkü zalim devletlerden kaçan 
Ehl-i Beyt mensupları, Anadolu’ya 
yoğun bir Ehl-i Beyt sevgisi 
getirmişti. Bu sevgi asla son 
bulmayacak bir yaşam biçimi 
oluşturdu; Anadolu, özünü bu 
yaşam biçiminden aldı. Bu yaşam 
biçimine tasavvuf dendi. Tasavvuf, 
Rasulullah Efendimiz’in ahlakıyla 
ahlaklanma amacını güdüyordu. 
Bu nedenle de Anadolu, kendisine 
referans olarak Rasulullah 
Efendimiz’in sünnetini alıyordu. 
Rasulullah Efendimiz’in medeniyet 
bahsinde bize sunduğu/öğrettiği 
sünnet “Medine” olmaktı.

Peygamberimiz hicreti 
gerçekleştirdiğinde Yesrib’in 
adını “Medine” olarak değiştirdi. 

Bu, artık oranın önceki gibi 
olmayacağını gösteriyordu. Yesrib, 
artık Medine olmuştu. Artık orası 
bir “şehir” idi. Fıkıh ve sünnet 
çerçevesinde Peygamberimiz 
Yesrib’i şehir haline getirmişti.
O güne kadar birbirini hiç 
tanımayan insanları “kardeş” ilan 
etmişti. Her muhacir, bir ensar 
ile kardeşti. Malları, canları, 
namusları birbirine emanetti. 
Biri aç olduğunda, diğerinin 
tok uyuması yasaktı. Anadolu, 
Medine’yi referans alarak bir 
“medeniyet” kurmasaydı Osmanlı 
topraklarında “Vakf-ı Gureba-ı 
Laklakan” diye bir kurum asla var 
olmayacaktı. Bir leyleğin açlığını, 
sakatlığını düşünen, dert eden bir 
medeniyet.

Fransız bir seyyah, Osmanlı’yı 
gezdiğinde notlarına “sokaklarda 
tek bir dilenci bile görmedim” 
yazar. Medineli olmak, şehir 
üzerine medeniyet kurmak bir 
insanın tek bir gününü dahi aç 
geçirmesine izin vermeyecek bir 
sistem/toplum/kanun kurmak 
demektir. Unutmayalım ki 
ülkesi Fransa’da Fransız İhtilali 
dilencilerin başlattığı isyan ile 
varlık kazanmıştı.

İslam medeniyetinde kırk hanenin 
bir araya geldiği belde yerleşim 
yeri olarak ilan edilir. Bugün kırk 
hane üst üste binmiş dairelerin 
oluşturduğu tek bir apartmanda 
yaşıyor ve birbirinden habersiz. 
Biat, kardeşlik yok. Ensar-
muhacir kardeşliği yok çünkü karşı 
dairelerde oturan insanlar birbirine 
güvenmiyor, birbirini tanımıyor. 
Sebebi belli: Medeniyete sırt 
çevirdik ve çağdaş bir uygarlık 
kurma yoluna girdik.

Uygarlık, bencillik doğurdu. 
Kapitalizm, bireyi önceledi, esas 
aldı çünkü. Birey kendisine 
ne kadar büyüklük ve önem 
atfederse, o kadar sadık, vefalı 
tüketici olacaktır. Kendisini değil, 
kardeşini önceleyen bir mümin 
ise tam tersine tutumlu bir hayat 
yaşayacaktır. 

Bir kez daha İsmet Özel’e 
dönelim. İsmet Özel bir şiirinde 
“Eskiler aramaz, iz sürerdi” diyor. 
İz sürelim. Aramak, yeniden 
başlamaktır. Oysa biz kadim bir 
geleneğe, medeniyete mensubuz. 
İz sürdükçe bu toprakların 
medeniyeti ile karşılaşacağız ve 
neyi kaybettiğimizi hatırlayacağız.

MEDENİYET



1 4  •  H A Z İ R A N  2 0 2 1 H A Z İ R A N  2 0 2 1  •  1 5

OSMANLICA
Osmanlıca sadece bir yazı dili değil, bir kültürün özüdür. Bir devletin manevi zenginliklerine 
ulaşabilmede mihenk taşı ve bir medeniyetin anahtarıdır. 

DİL VE MEDENİYET:

Ahsen Gökce

G ünümüz adıyla Osmanlıca 
ya da Osmanlı Türkçesi, 
eski ismi ile Lisan-ı Türki; 

Türklerin Anadolu’ya geldiği 
13.yy’dan itibaren kullanılmaya 
başlanan, Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşu ve güçlenmesi ile etkisi 
artan, Arapça ve Farsçadan 
etkilense de ana ekseni Türkçe 
olan bir yazı dilidir. Osmanlıca 
tabiri günümüzde yaygın olarak 
kullanılan bir ifadedir. Osmanlı 
Devleti zamanında Osmanlıca 
ya da Osmanlı Türkçesi diye bir 
ifade mevcut değildi. Çünkü o 
dönemlerde kullanılan dil aslında 
öz Türkçeydi. Bu ifade Cumhuriyet 
döneminde Osmanlı Devleti 
zamanında kullanılan Arap Alfabesi 
ile yazılan Türkçeyi ifade etmek 
üzere ortaya çıkmıştır.   

Osmanlıcanın gelişim süreci üç 
kısım halinde incelenmektedir.

Birinci Dönem, Eski Osmanlı 
Türkçesi dönemidir. Bu dönem 
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 
itibaren yükselme döneminin 
ortalarına kadarki zamanı 
ifade etmektedir. Osmanlı 
Devleti’nin hüküm sürdüğü 
topraklar içerisinde bulunan farklı 
milletlerden ve kültürlerden tüm 
insanların aktif kullandığı tek dil 
Osmanlı Türkçesi idi. Bu durumun 
doğal bir sonucu olarak bu dönem 
dilin zenginliği açısından son 
derece verimli geçmiştir.

İkinci Dönem, Klasik Osmanlı 
Türkçesi dönemidir. Bu dönem 
Yükselme döneminden 19.yy’a 

kadar geçen süreyi kapsamaktadır. 
Dönemin en belirgin özelliği yoğun 
edebi sanatların Osmanlıcaya 
kazandırılmasıdır. 

Üçüncü Dönem ise Yeni Osmanlı 
Türkçesi olarak adlandırılmaktadır. 
Tanzimat Dönemi’nden 1908’e 
kadar olan dönemi ifade 
etmektedir. Batı ile ilişkileri 
artmasına bağlı olarak dil alanında 
da hızlı bir değişim yaşanmıştır.

Osmanlı Türkçesinin bu tarihi 
süreçte geçirdiği değişimlere 
ve ortaya konulan eserlere 
baktığımızda Osmanlı Devleti’nin 
hüküm sürdüğü tüm coğrafyalarda 
Osmanlı Türkçesinin her alanda 
kullanıldığını görmekteyiz. 
Osmanlı Devleti’nin hüküm 

sürdüğü herhangi bir coğrafyaya 
gittiğinizde her ne kadar üzerinden 
uzun zamanlar geçmiş olsa da 
o döneme ait bir iz bulmanız 
mümkündür. Bir çeşme, bir 
medrese, bir kütüphane veya bir 
kitabe… Osmanlı medeniyetinin 
izlerinin hala canlı olduğunu 
görmekteyiz. Hele hele İstanbul, 
Payitaht konumunda olduğu 
için, Menderes yıkımları gibi 
birçok darbe almasına rağmen 
Osmanlı Türkçesinin yer aldığı 
sayısız mimari örneğe ev sahipliği 
yapmaktadır. Ve bu muazzam 
eserleri Osmanlıcadan ayrı tutmak 
imkânsızdır. Osmanlı medeniyeti, 
Osmanlı Türkçesi ile bir bütündür. 

Dil bir kültürün anahtarıdır. 
Geçmişten günümüze kuracağımız 
köprülerde Osmanlıcanın büyük 
bir önemi vardır. Kültür ve 

medeniyetimizin temel taşlarını 
tanıyabilmemiz için Osmanlıcanın 
rehberliğine ihtiyaç duyacağımız 
kesindir. Örneğin; sıradan bir 
mezar taşında bile mezarda 
bulunan kişinin ve babasının adını, 
mesleğini, memleketini hatta 
maddi durumunu bile öğrenebiliriz. 
Osmanlı tarihi, Osmanlı Türkçesi 
olmadan kapsamlı bir şekilde 
anlaşılamaz.

Her zaman dediğimiz gibi 
Osmanlıca sadece bir yazı dili değil 
bir kültürün özüdür. Bir devletin 
mihenk taşı ve bir medeniyetin 
anahtarıdır. Osmanlı Devleti gibi 
cihana hükmetmiş bir devletin 
bu büyük manevi zenginliklerine 
ulaşabilmek için Osmanlıcayı 
bilmemiz zaruridir. Bu aynı 
zamanda köklerimize ecdadımıza 
olan vefanın bir gereğidir. 

MEDENİYET
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E vvela şunu çok iyi 
bilmemiz lazımdır ki bizim 
medeniyetimiz, kimilerinin 

sürekli tekrar edip adeta insanların 
bilinçaltına kazımaya çalıştığı 
gibi kendi içine kapanmış ve 
bunun sonucunda da yozlaşmış 
bir medeniyet zinhar değildir! 
Bilakis, diğer uygarlıklara en açık 
medeniyet İslam medeniyetidir!

Zira bizim kitabımız Kur’an-ı 
Azmüşşan’da, mensubu 
olduğumuz kavmin dışındaki 
kavimlerden insanlarla tanışmamız, 
onlarla iletişim kurmamız bizatihi 
rabbimiz tarafından emredilmiştir. 
Dolayısıyla (kendi kimliğimize 
zarar vermeyecek biçimde yapılan) 
kültür alışverişi bizler için zaten 
ilahi bir vazifedir.

İslam medeniyeti, uygarlıklara açılan kapıdır. Zira bütün insanlığın bizimle bir şekilde bir 
ilişkisi vardır. Kimileri düşmanlık eder, savaşarak etkileşime geçer; kimisi de dost olur, 
muhabbetimizden istifade eder. Ama herkes mutlaka bir yolunu bulur ve bizi tanır.

UYGARLIKLARA AÇILAN KAPININ SAHİBİ:

Fatih Bünyamin Çiğdem

İSLAM MEDENİYETİ

Asr-ı saadetten itibaren İslam 
medeniyeti ile diğer medeniyetler 
hep bir arada yaşamıştır. 
Müslümanlar hiçbir zaman 
doğruya, iyiye ve güzele kapılarını 
kapatmamış, başkalarından 
gördükleri veya duydukları şeyleri 
kendi iman süzgeçlerinden 
geçirip hayatlarına yansıtmaktan 
kaçınmamışlardır. Sevgili 
peygamberimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v.) de diğer kavimlerle şartlar 
el verdiğince barış içerisinde ve 
sürekli iletişim halinde yaşamaya 
gayret etmiştir. Peygamberliğini 
ilan etmek, esenlik dilemek ve 
muhabbet dini İslam’a davet 
etmek için dünyanın dört bir 
tarafına gönderdiği elçileri 
vasıtasıyla da diğer medeniyetleri 
tanıma fırsatı elde etmiştir.   

Öte yandan, batılıların “Orta Doğu” 
diye tabir ettikleri İslam coğrafyası 
halihazırda bütün medeniyetlerin 
merkezi noktasındadır. Yani, İslam 
medeniyetinin kapalı bir toplum 
yapısına sahip olması zaten 
imkansızdır. Özellikle Hulefa-i 
Raşidin döneminde ve akabinde 
alabildiğince genişleyen sınırlar 
da Müslümanların farklı kültürlerle 
bir arada yaşamasını zorunlu hale 
getirmiştir. Bu fetihler esnasında 
girilen kültür alışverişi sonucunda 
İslam’ı kabul eden ecdadımız da 
yüzyıllarca bütün mü’minlerin 
sancaktarlığını yaparak yüce 
dinimize hizmet etmiştir.   

Bizim medeniyetimiz ferdileşmeyi 
değil içtimaileşmeyi emreder. 
Nitekim namazımızın bile camide, 

cemaatle kılınanı yirmi yedi kat 
daha faziletlidir. Dolayısıyla hem 
kendi içimizde hem de yabancı 
kültürlerle aramızdaki ilişkileri 
geliştirmemiz medeniyetimizin bir 
gereğidir.

Her Müslümana farz olan ilmin 
yani rahlenin yolu da rıhleden 
yani seyahatten geçer. Başka 
medeniyetleri tanımanın en tabii 
yolu da yine seyahattir. Dolayısıyla 
bir mü’min, seyahate çıkıp diğer 
medeniyetlerle münasebette 
bulunmadan en mühim vazifesi 
olan ilim tahsilini dahi tam 
anlamıyla yerine getirmiş olamaz.

Bütün bunlar göz önüne 
alındığında şunu çok rahatlıkla 
söyleyebiliriz ki; İslam medeniyeti, 
uygarlıklara açılan kapıdır. Zira 
bütün insanlığın bizimle bir 
şekilde bir ilişkisi vardır. Kimileri 
düşmanlık eder, savaşarak 
etkileşime geçer; kimisi de dost 
olur, muhabbetimizden istifade 
eder. Ama herkes mutlaka bir 
yolunu bulur ve bizi tanır. Bizler, 
nice coğrafyalara açılan kapıların 
anahtarlarını elinde tutanlarız. 
Dünyanın merkezinde bulunan, 
binaenaleyh, verilen her kararda 
söz sahibi olması gereken 
Müslümanlarız. Medeniyetlerin 
ömrünü geçirdiği o kapıdan 

her daim bütün cihana bakarız. 
Hiçbir zaman doğrunun, iyinin 
ve güzelin karşısında durmadık, 
durmayız! İtikadımıza veya dinimizin 
emrettiği yaşantımıza müdahale 
etme cüretinde bulunmayan her 
düşünceye açığız. Bütün fikriyatımızı 
etkileyen sosyal bilimlerin kendi 
ilim adamlarımız tarafından itina 
ile öğretilmesini arzu ederken, 
fenni bilimlerin ise medeniyetlerin 
cümlesinden ikame edilebileceği 
taraftarıyız. Doğrusu, açık bir 
medeniyetin gereği neyse onu kendi 
filtremizden geçirip biz de yaparız.

Hülasa, İslam medeniyetinin kapalı 
bir medeniyet olması şöyle dursun, 
açık toplumların diğer coğrafyalara 

açılmasının dahi yegane şartıdır. 
Çünkü medeniyetleri birbirine 
kavuşturan maddi ve manevi 
yolların çoğu İslam medeniyetinin 
emri altındadır. Bu durum hem bir 
sorumluluk hem de bir avantajdır. 

Her bir mü’min evvela, böyle bir 
medeniyetin evladı olmayı rabbinin 
bir ihsanı olarak görmeli, yine 
onun emrinin gereğiyle başka 
medeniyetlerle kurduğu müspet 
ilişkileri geliştirmeli ve o muazzez 
medeniyetin uygarlıklara açılan 
kapısının eşiğinde durma şerefini 
bir ömür müddetince ruhunda 
hissetmelidir.

Selam ve dua ile...

MEDENİYET



RAPTİYE

KİTAP ADI : MEDENİYET MESELESİ
İslam ve Batı ilişkileri bağlamında medeniyetin ne olduğu, Avrupa merkezciliğinin doğurduğu sonuçlar, modernizm, tarih yazımının 
önemi, İslam düşüncesinin değeri gibi 
birçok tartışmalı konuyu titiz bir şekilde bu eser medeniyete dair nitelikli bir görüş için okunması gerekenler arasında. Endülüs 
yayınlarından çıkan kitap Tahsin Görgün 
hocanın Çorum Belediyesinin davetinde 
verdiği bir konferansın elden geçirilmiş halidir. 

Kitapta yer alan önemli bir hususun altını 
çizmek gerekir: Tarih yazımının önemi. Her ne kadar İslam ile Batı arasında geçişken bir ilişki olmuş olsa da Batı; modernizm, sanayi devrimi gibi tecrübelerinden sonra tarih yazımında yaptıkları ufak dokunuşlarla İslam’la arasındaki ilişkiyi yok saymış bununla da kalmayıp bunu kendi lehine çevirmiştir. Burada bir İslam 

medeniyetinin Batı’ya katkıları görmezden gelinmektedir. Tahsin Görgün ise 16. yüzyılda Batı’da yazılmış tarih kitaplarından örnekler vererek bu tespitini gerekçelendirmiştir. 
Voltaire’ın modernizmi Hz. Muhammed’in 
doğumuyla başlatması bu örneklerden sadece biridir. 

Kitabın ana tezine değinecek olursak şunu söyleyebiliriz: Bir medeniyet diğerlerinden kopuk bir şekilde ele alınırsa orada eksik 
bir tasavvur vardır diyebiliriz. Tarih boyunca insanlar birbirleriyle ilişkili olarak yaşamışlar ve medeniyetler de buna bağlı olarak tek 
bir milletin sadece kendi katkısıyla oluşmuş şeyler olarak görülmemelidir. Ancak bu 
görüş medeniyetlerin tüm insanların ortak ürünü olduğu anlamına da gelmemelidir. Bir medeniyet söz konusu olduğunda medeniyetin içinde oluştuğu hakim görüş medeniyetin ana malzemesini oluştururken ana malzemeye hizmet eden belli başlı araçlar farklı 
medeniyetlerden gelmiş olabilir. Batı Avrupa medeniyeti İslam medeniyetinden etkilenmiştir demek doğrudur ancak Batı Avrupa 
medeniyeti İslam medeniyetinin basit bir 

kopyasıdır demek hatalıdır. Aynı hata şurada da karşımıza çıkar: İslam medeniyeti Yunan medeniyetinin basit bir kopyasıdır. Bu iki 
önerme de hatalıdır. Çünkü Batı medeniyetini oluşturan ana malzeme kendi dinamiklerinden gelmektedir. Aynı şekilde İslam medeniyetinin ana malzemesi de kendi dinamiklerindendir. Diğer etkiler ise o medeniyetin kendi 
dinamikleriyle sentezledikleri ve böylece 
medeniyetlerini zenginleştiren etkenlerdir. Ancak bir medeniyetin başka medeniyetten etkilendiği noktaların üzerini örtmeye çalışması ise bir acizlik olarak görülebilir. Nitekim güçlü bir medeniyet etkilendiği kanalları dürüstlükle ortaya koyabilmekte ve bu durumun kendisini zayıflatmaktan ziyade güçlendirdiğinin 

farkındadır. 

Burada kısa bir özetini verdiğimiz kitap 
medeniyet meselesini örneklerle ele almıştır. Ayrıntılı bilgi için kitabın okunması faydalı 
olacaktır.  İyi okumalar

KİTAP

FİLM ADI : AVRUPA’DA 99 IŞIK 
(99 CHAYADI LANGIT EROPA)
Endonezya yapımı olan bu film bir çiftin 
Viyana’da geçen hikayelerini anlatıyor. 
Rangga doktora programı için eşi 
Hanum ile Viyana’ya geliyor. Müslüman 
olarak Avrupa’da çeşitli zorluklar ile 
karşılaşıyorlar. Gerek helal yemek 
bulma gerekse kullandıkları baharatlara 
komşuları tarafından verilen tepkiler bu 
rahatsızlıkların sadece basit örnekleri.  
Müslüman bir Asyalı olarak Avrupa’da 
pek de saygıyla karşılanmayan Rangga 
ile Hanum karşılaştıkları olumsuz 
tutumlara değerlerinden uzaklaşmadan 
karşılık vermeye çalışıyorlar. 

Hanum yaşama bir yerlerden tutunmaya 
çalışırken kendisine zorluklara karşı 
direnmede yardımcı olan bir arkadaş 
ediniyor. Hanum’un yaşadıkları 
zorluklara farklı bir bakış açısı 
kazanmasında etkili olan arkadaşı Fatma 
Başa ise bir Türk. Hanum ile Fatma’nın 
arkadaşlığı bir nevi İslam medeniyetinin 
Avrupa’daki etkileri üzerine derslere 
dönüşüyor. Verilen bilgiler belgesel 
tadında bir film sunuyor izleyenlere. 
Burada verilen örnekler medeniyet 
çalışmaları açısından ele alınması gereken 
hususları içinde barındırıyor. 

Filmde incelenmesi gereken en önemli 
nokta Fatma’nın olaylara ve tarihe bakış 
açısı. Hoşgörüsü ile alttan alırken bilgisi 
ile gerçekleri gösteren bir bakış açısı 
Fatma’nınkisi. Hanum’a ve dolaylı olarak 
izleyenlere de güzel yol gösteriyor böylelikle. 
Özellikle Hanum kendisine yapılan 
haksızlıklara sinirlendiğinde ve öfkeyle tepki 
vermek istediğinde Fatma’nın ona, doğru 
yolun bu olmadığını anlattığı sahnede Fatma 
İslam’ı temsil etmenin öfkeyle değil bilgiyle ve 
hoşgörüyle olması gerektiğini ifade ediyor. 

Filmin verdiği mesaj ise karşılaşılan durumlara 
haklı olunsa dahi duyguyla değil bilgiyle 

tepki verilmesi gerektiğidir. İslam medeniyeti 
söz konusu olduğunda ise bu mesajı şöyle 
yorumlamak mümkündür:  her ne kadar 
Batı medeniyeti İslam medeniyetinin üstünü 
örtmeye çalışsa da İslam medeniyeti duygu 
ile değil ancak bilgiyle canlandırılabilir. 
Karşılaşılan haksızlığa duygu ile yanıt vermek 
İslam medeniyetinin canlanmasını değil 
üstünün örtülmesine hizmet eder. Ancak bu 
duyguya bilgi eşlik ettiğinde anlamlı bir adım 
atılmış olur. Buradan hareketle medeniyet 
çalışmaları bağlamında tarih, felsefe, hukuk, 
psikoloji gibi birçok disiplinde bilgi sahibi 
olmak, nitelikli çalışmalar üretmek temel görev 
olarak kabul edilmelidir. 

Filmde yer alan konunun daha ayrıntılı 
anlaşılması için filmi dikkatle izlemeniz daha 
faydalı olacaktır. İyi seyirler

FİLM
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MEDENİYET

MEDENİYET AKLI
Medeniyet aklı kitabı, her medeniyetin bir kurucu aklı olduğunu, sanattan devlet idaresine, 
dinden orduya kadar her yerde görülen uygulama, politika ve geleneklerin aslında tek bir dünya 
görüşüne, bir kurucu akla, bir ”medeniyet aklı”na dayandığını göstermek için yazıldı.

Savaş Barkçin

İNSAN, MEKAN VE ZAMAN BAĞLAMINDA

1. MEDENİYET
Kapalı tohumlar medeniyet olamazlar. 
Yabancı düşmanı toplumlar ne 
kadar zengin ve güçlü olurlarsa 
olsunlar medeniyet olamazlar. 
Açıklık bir medeniyetin olmazsa 
olmaz şartıdır. Mesela ‘yabancı’ 
anlamına gelen ‘foreign’ kelimesi 
İngilizce’de ilk kullanıldığında ‘kapı 
eşiği’ anlamındaydı. Yani ‘yabancı’ 
demek kapının eşiğinin dışında olana 
denir. Bizde ‘yabancı’ anlamına gelen 
‘ecnebi’ kelimesi de, Arapça’da 
‘cenub’dan, yani güney yönünden 
gelenler anlamındadır. Her iki kavram 
da alıcı, açık bir anlam taşır. 

2. MEDENİYETİN MERKEZİ: 
İNSAN
İnsan kelimesi Arapça’da “nisyan” 
veya “ünsiyet” ise ‘yakınlık kurmak’ 
demektir. Bu iki kavram bizim insanı 
nasıl anlayacağımız konusunda 
da ipuçları veriyor. Yani kendimizi, 
ötekini ve dünyayı anlarken iki türlü 
davranabiliriz: İnsanı ‘nisyan’ anlamı 
ile ilişkilendirirsek, öteki her canlıyı 
ve cansızı gözardı ederiz. Ama eğer 
insanın ‘ünsiyet’ anlamını kabul 
edersek, kendimiz dışındaki bütün 
varlıklarla birleşiriz, yakınlaşırız. 

3. MEDENİYET VE MEKAN
Medeniyetin ikinci boyutu mekandır. 
“Mekan” kelimesi de Arapça 
kökenlidir ve “imkan” ve “temkin” 
kelimeleriyle ortak köke sahiptir. O 
halde hem medeniyetler ve hem de 
insanlar mekana iki açıdan bakabilir: 
Ya dünya üzerinde diğer insanlarla 
ünsiyet kurarak, yani yakınlaşarak 
hareket etmemiz için bize verilen 

bir “imkan” olarak ya da bizden 
olmayanlara karşı nisyan nazarıyla 
bakarsak, mekan bir imkan 
olmaktan çıkar, kendimizi siper 
aldığımız bir “temkin” alanı haline 
gelir. Dolayısıyla bir medeniyetin, 
devletin veya kişinin insan 
tasavvuru neyse mekan tasavvuru 
da öyledir. 

4. MEDENİYET VE ZAMAN
Medeniyetin üçüncü boyutu 
zamandır. Zaman kelimesi 
Arapça’dan dilimize geçmiş. 
Farsça’dan gelen zemin 
kelimesine ses olarak benzer. 
Dolayısıyla; zamanı geçip giden bir 
şey olarak değil de, olumlu, yapıcı 
ve hayırlı eylemlerin temeli olan 
bir zemin olarak görmek gerekir. 
Böyle bakanlarla bakmayanların 
işleri, düşünceleri ve zevkleri 
arasında müthiş fark vardır.

5. MEKAN VE İSİMLER
Aşağılık kompleksi dünyanın 
çeşitli yerlerinde verdiğimiz 
mekan isimlerini bize unutturur. 
Mesela Makedonya’da Türkçe 
adı Kalkandelen olan şehre 
Tetova, Ohri olan şehre Ohrid 
diyenler var. Bir de Türkçe mekan 
isimlerini yabancı telaffuzla 
okuyanlar var ki... Mesela Kamışlı 
olan Suriye’deki şehre İngilizler 
Qamishli dediği için biz de öyle 
yazıyoruz. Emirli olan Irak’taki 
şehrin Amerle telaffuzunu 
kullanıyoruz. Bunun ne önemi var 
ki diye düşünmeyin. Yer isimlerine 
sahip çıkmayan kendi geçmişine 
sahip çıkmıyor demektir. 

6. MEKAN VE GÜÇ İLİŞKİSİ
Orta Doğu... Yaşadığımız bölgenin 
isimlendirilişi. Şimdi biz de öyle 
diyoruz. Fakat şu Orta Doğu 
denilen mekan da neresi oluyor? 
Haritaya bakalım. Evet, Türkiye ve 
güneyindeki Arap ülkelerini Libya’ya, 
bazen Fas’a kadar içeren bölge 
burası. Orta Doğu, yani doğunun 
ortası. Peki, en doğu neresi ki, bu 
bölge onun ortası oluyor? Ve kime 
göre böyle? Elbette İngiliz’e göre... 
Kendini dünyanın merkezi sayan 
İngiltere için en doğuda Çin var. 
Oraya zaten “Far East” yani “Uzak 
Doğu” derler. Biz bile öyle diyoruz. 
Kendimizi İngiliz’in yerine koyup 
mekanlara öyle ad koyuyoruz. Orta 
Doğu demeyip ne demeliyiz peki? 
Osmanlı Bölgesi. Çünkü bu bölgenin 
tutarlı tek bir ortak paydası “Osmanlı” 
kavramıdır. 

7. ZAMAN ALGISI
Batılı için “Vakit, nakittir”, yani “Time 
is money”. Kapitalist mantığa göre 
bu söz doğru olabilir ama bizim için 
vakit, nakit değil; bir değerdir. Çünkü 
her nakit, değer değildir; her değer 
de para değildir. Bizim anlayışımıza 
göre zamanın değil, insanın ruhu 
vardır. Zamanı yüceltmek modern bir 
hastalıktır. Bizdeki zaman kavramı 
Batı’dan farklıdır. İnanan kişinin, 
her şeyi gibi zaman algısı da Mevlâ 
merkezlidir. Bütün İslam dünyasında 
zaman ezan ile şekillendirilen bir 
olgudur. 

8. İSİMLER
Amerika’da garip soyadları var 
ama bunlar genellikle köle kökenli 
zencilere ait. Bunlar ya köle 
efendilerinin soyadlarını almışlar, 
ya Brown gibi esmer anlamına 
gelen ya da Freeman gibi özgür 
anlamına gelen soyadlarını. Meşhur 
aktör Morgan Freeman’ın soyadı 
da buradan geliyor. Meşhur zenci 

İNSANI ‘NİSYAN’ ANLAMI İLE 
İLİŞKİLENDİRİRSEK ÖTEKİ 
HER CANLIYI VE CANSIZI 
GÖZ ARDI EDERİZ. 
AMA EĞER İNSANIN 
‘ÜNSİYET’ ANLAMINI 
KABUL EDERSEK KENDİMİZ 
DIŞINDAKİ BÜTÜN 
VARLIKLARLA BİRLEŞİRİZ, 
YAKINLAŞIRIZ.

basketbolcu Shaquille O’Neal’in 
soyadı bir İrlanda soyadıdır. Anlaşılan 
Shaq’in ABD’ye köle olarak getirilen 
atalarının efendisi veya onları satan 
köle taciri İrlandalı idi ve bu soyadını 
taşıyordu. Malcolm X’in soyadını 
“bilinmeyen” anlamındaki X harfi ile 
ifade etmesi bu yüzden gerçek zenci 
dirilişinin bir ifadesidir. 

9. İNSAN VE ÖZGÜRLÜK!
“Özgürlükler ülkesi” olarak 
bilinen ABD’nin 1776’da ilan 
ettiği Bağımsızlık Bildirgesi’nin 
başlangıcında ne denir? “We hold 
these truhts to be self-evident, 
that all men are created equal, 
that they are endowed by their 
Creator with certainunalienable 
Rights that among these are 
Life, Liberty and the pursuit of 
Happiness”, yani “Biz insanların 
eşit yaratıldığını, yaratanın insanlara 
kimsenin ellerinden alamayacağı 
haklar verdiğini, bunların arasında 
hayat, özgürlük ve mutluluğu 

arama haklarının olduğunu apaçık 
gerçekler olarak savunuyoruz.” 
Bu hoş ve özgürlüğü yücelten 
cümlelerin altına elli kişi imza 
atmıştı. Bunların üçte biri köle 
sahibiydi. Hatta bu metni kaleme 
alan Thomas Jefferson’ın bile 
yüzlerce kölesi vardı. İlk ABD 
Başkanı olacak George Washington 
ve James Madison’ın da köleleri 
vardı. Bu bildirge imzalandığında 
ABD’de yarım milyon köle 
mevcuttu, yoğun olarak yaşadıkları 
Güney’de nüfusun %40’ını 
oluşturuyorlardı.

10. MEDENİYETİMİZ
Bizim medeniyetimiz “insani” 
bir medeniyettir, insanı severiz. 
Yerli-yabancı, müslüman-kafir 
fark etmez. Misafirperverliğimiz 
imanımızdan gelir. İnsan sevgimiz 
o derecedir ki bir insanla ortak bağ 
kurmak için sürekli fırsat ararız. 
Hemşehrilik, asker arkadaşlığı, 
hatta adaşlık bile bizim için bir 
dostluk vesilesidir. Bu kavramların 
hiçbiri Batı’da yoktur. Çünkü bu 
yanlızlar toplumunda “arka-daş”, 
“ad-daş”, “yol-daş” gibi birlik 
bildiren bir durum yoktur. Bu 
kadar “-daş” ile biten kelimeler 
Batılı dillerde bulunmaz. Ayrıca 
muhabbet, aşk, sevda, gönül, 
sohbet, dost kelimelerinin ne 
İngilizce ne de diğer Batı dillerinde 
tam bir tercümesi vardır. Kendisi 
olmayanın kelimesi nasıl olsun ki? 
Cismi olmayanın ismi olur mu?
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ŞİİR

KUTLU SEFERİN YOLUNDA
Bugün on yaşında asrın kutlu seferi
İstikamet üzeredir yarınlara Mavi Marmara
Evvelinde sarsılmaz bir rota, İsrâ’dan emanet
Başlarken yönümüz, ilk kıble Mescid-i Aksâ.

İstanbul’dur deniz kapısı, açılır Kudüs’e
Ve görünür karadan, yolumuzun yarısı
Meydanlar, haneler ve iman etmiş yürekler
Kudüs’e açılır daima kardeşlik kapısı.

Mazlumlar ve yetimler bekliyorken mahzun
Yürürüz hep bir arada, yoktur saflarda boşluk
Yeniden görünür, değişmeyen rotamız elbet yarın
Bir selam kadar sıcak, iyilikten yana insanlık.

Şehitlerin pak yolunda asrın kutlu seferi
Alnımıza bir kurşun değer, kalbimize kutlu bir anı
Şahittir artık güvercin, gezer daima Akdeniz’de 
Mayıslardan bir geçit, unutulmaz artık bu çağrı

Bugün on yaşında asrın kutlu seferi
Mavi denizler, güvertede ezgiler, dünyanın yolcusu
Yükseldi nidası göklere eksilmez ki hiç değeri
Yükünden daha fazlaydı taşıdığı vicdan duygusu.

Yasin Onat



2 4  •  H A Z İ R A N  2 0 2 1 H A Z İ R A N  2 0 2 1  •  2 5

SÖYLEŞİ

Ahmet Cihan Zivalı 

Üzerinden yıllar geçse de Mavi Marmara yaramız kanamaya devam ediyor. Mavi Marmara’nın 
amacı neydi? Süreçte ve sonrasında neler yaşandı İsmail Yılmaz’dan dinledik. 

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız, 
Mavi Marmara yardım gemi 
filosuna katılmanız nasıl 
gerçekleşti?
Ben İsmail Yılmaz. 4 çocuk 
babasıyım. Aslen Sakaryalıyım. 
Diyebilirim ki İş hayatım, sivil toplum 
kuruluşlarında faaliyet yaparak geçti. 
Sakarya Büyükşehir Belediyesinde 

8 yıl çalıştım. Bu dönemde bile 
Sakarya İHH ve AGD başkanlığı 
yaptım. Aşağı yukarı 13 yıldır İHH 
‘da çalışıyorum. Son dönemde de 
Mavi Marmara Dernek Başkanlığını 
yürütüyorum.

Mavi Marmara ismi öne çıktı 
ama bu faaliyet aslında özgürlük 

filosu çalışmasıdır. Özgürlük 
filosu çalışması kapsamında Mavi 
Marmara'nın yola çıkmasından 6 ay 
önce, İHH'nın da katıldığı “Filistin'e 
yol açık” organizasyonuyla Gazze’ye 
araç konvoyu gerçekleştirildi.
Avrupa'dan katılımcı derneklerin 
olduğu aşağı yukarı 250 araca 
ulaşan bir araç konvoyuyla Gazze 

yolculuğumuz oldu. 

Türkiye'den İHH 70'e yakın araçla 
katılmıştı. Araçlar Gazze’ye bırakıldı 
ve geri gelindi.

Bu kara konvoyunda bulundum. Bu 
yolculuk başlangıç itibariyle bittiğinde 
yaklaşık 27 gün sürdü.   Meşakkatli 
bir yolculuktu. Bu yolculukta da 
sorunlarla karşılaşmıştık. Maalesef 
Filistin'e yardım etmek isteyenlerin 
yolu meşakkatli. Filistin için Kudüs 
için gidilmek istenen yol kolay bir 
yol değil. Bu yolculuğa niyet eden 
kardeşlerimize Allah yardım etsin.

Bu karadan ablukayı delme 
çabasından sonra, daha önce de 
düşünülen gemilerle ablukayı kırma 
çabası gündeme geldi. 
Filistin'deki abluka biliyorsunuz 
2006'dan beri süren bir abluka. 
Türkiye’ye karşı yapılan kısmi 
operasyonlardan yola çıkarsak, 
Gazze’nin ne kadar zor şartlar 

altında yaşamaya çalıştığını daha 
iyi anlayabiliriz. Şu an Gazze, 
aşağı yukarı 15 senedir fiili abluka 
altında. Ambargo da değil abluka 
daha kapsamlı bir şey. Bu durumda 
oradaki şartların daha da zorlaştığını 
görmek mümkündür. 

Kara konvoyu yolculuğunda 
bulunduğum için gemiyle yola çıkma 
pozisyonda ben çok ‘’Beni de 
gönderin, ben de gideyim’’ tutumu 
içerisinde değildim.

İHH İnsani Yardım Vakfı genel 
merkezinde gemi konvoyu ile 

İSMAİL YILMAZ
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ilgili çalışmalar başlamış ve tüm 
yoğunluğu ile devam ediyordu.

Özgürlük filosu ile yolculuk için 
bir müracaatım olmadı İHH 
İnsani Yardım Vakfının satın 
alma koordinatörü olduğumdan 
götürülecek yardım malzemelerinin 
alımları için yoğun bir şekilde 
çalışıyorduk. Bir gün genel 
sekreterimizden telefon geldi ve bu 
akşam itibariyle Gazze gemisine 
bineceksin İskenderun’a yetiş, dendi. 

Bu konvoyda kullanılmak üzere 
alınan yük gemilerinin birinin adı 
Gazze olarak değiştirilmişti. Yani Mavi 
Marmara olayı olduğunda olay anında 
bulunan gemilerden biri olan Gazze 
yük gemisine binmem istendi. Artık 
özgürlük filosuna katılmıştım.  

Bu yolculukta arkadaşlardan bazıları 
saldırının, olsa olsa yük gemilerine 
olacağını düşünmüşlerdi.

Yardım götüren bir konvoyda, 
içinde dünyanın her yerinden, inanç 
bakımından dünyanın her kesiminden 
insanın olduğu, bu kadar dünyaya 
da iletişimi olan bir gemiye saldırı 

yapılacağı pek düşünülmüyordu. 
Daha çok yük gemilerini durdurur; el 
koyarlar diye kanaat hâkimdi. Eğer 
saldırı olursa engel olmaya 
çalışırız düşüncesiyle bu yüzden 
yük gemilerine binmeye uğraşan 
arkadaşlar vardı. Ama maalesef 
saldırıyı yük gemilerine değil Mavi 
Marmara’ya yaptılar. 

Mavi Marmara gemisinin 
yola çıkış nedeni, misyon 
ve vizyonunu bizlere nasıl 
tanımlarsınız?
Bu organizasyon sadece 

Müslümanların organize ettiği 
bir çalışma değildi. dünyanın her 
yerinden ve her dinden insanlar 
vardı. Bu organizasyon aslında 
dünyadaki vicdanlı insanların 
gerçekleştirdiği bir organizasyon 
olmuştu. Bunu daraltıp, sadece bizim 
yaptığımız bir organizasyonmuş gibi 
sunarsak emeği geçen diğer inanç 
ve kültürlerden insanlara haksızlık 
etmiş oluruz diye düşünüyorum.

Filistin mücadelesini ve yaşananları 
bilmemiz gerekmektedir. 
Filistin'in durumunu bilmeden 
Mavi Marmara'nın yola çıkışını 
anlamlandırmak mümkün 
görünmüyor. 

Bugün Filistin’in ülke olarak kendi 
sınırlarında yaşayan vatandaşları; 
yurtdışına göçmek zorunda kalan, 
sürgün edilmiş geri dönemeyen 
vatandaşlarının sayısından azdır. 
Yani ülke dışında ülkedekinden fazla 
Filistin vatandaşı yaşıyor. 

Bunun dışında Filistin haritasının 
tarihi süreçte nasıl değiştirildiğini 
bilmek lazım. Terör devleti İsrail'in 
insanların topraklarını, gün gün adım 

GÖTÜRÜLEN 
YARDIMLARLA İLGİLİ 
MANİPÜLASYON 
YAPILIYOR; NE KADAR 
YARDIM GÖTÜREBİLDİNİZ 
Kİ, BÖYLE BİR KRİZE NEDEN 
OLDUNUZ ŞEKLİNDE. 
BURADA ASIL MESELE 
ORADAKİ ABLUKANIN 
NASIL İNSANİ OLMADIĞINI 
ORTAYA KOYMAKTI. 

adım nasıl ellerinden aldığını, onları 
nasıl sürgün ettiğini, nasıl sistematik 
bir soykırım yaptığını görmek gerekir.

Bunları gördüğümüzde Mavi 
Marmara nasıl ve neden yola çıktı 
diye sormayız. Bu soruların hepsi 
anlamsız kalır. Bu zamana kadar 
insanlık böyle bir şeye nasıl sessiz 
kalmış diye bir soru sorabiliriz. 

Dünyadaki vicdanlı insanlar Filistin'de 
yaşananlara karşı bir mücadele 
sürdürmektedirler.

Bu mavi Marmara'nın da içinde 
olduğu özgürlük filosundan önce de 
denenmiş ve daha önce bir tekneyle 
ablukayı kırmak adına Gazze'ye 
ulaşılmış bir mücadeledir.

Abluka öyle bir şey ki çok basit 
hastalıklardan tedavi edilemeyip ölen 
çocuklar var. Yaklaşık %70'e ulaşmış 
işsizlik var; insanlar evine ekmek 
götüremiyor. Üretim kapasiteleri var; 
eğitimliler ama dışarıya satamadıkları 
için üretim yapamıyorlar. Dışarıdan 
destek gelmezse ayakta kalmaları 
mümkün değil.

Mavi Marmara'nın yola çıkma 
nedeni yaşanan bunca zulme ve 
sistematik soykırıma karşı sessiz 
kalınmış olmasıdır. Bu sessizliğe 
karşı mazlum insanların sesini 
duyurmak için yola çıkıldı.

Götürülen yardımlarla ilgili 
manipülasyon yapılıyor; ne kadar 
yardım götürebildiniz ki, böyle bir 
krize neden oldunuz şeklinde. 
Burada asıl mesele oradaki 
ablukanın nasıl insani olmadığını 
ortaya koymak. Oradaki insanların 
şartlarının ne kadar ağır olduğunu 
göstermekti. Görmeyen duymayan 
dünyaya karşı farkındalık yaratmak 
için yapılan bir çalışmaydı. Oraya 
götürülen yardımlar sembolikti.

Oyun parkları vardı Adıyaman 
şehidimiz Fahri Yaldız, konvoya 
katıldığında ne yapabilirsin diye 
sorulduğunda oyun parklarını 
kurabilirim, becerikliyim demişti. 
Yardım götürmek önemliydi ama asıl 

amaç vicdanları karartan sessizliğe 
karşı bir çığlıktı. 
Geminin misyonu kardeşlerimize 
yalnız değilsiniz mesajı vermekti. 
Yaşadıklarınız sadece sizin sorununuz 
değil biz de sizi dert ediyoruz 
demekti.

Aslında Mavi Marmara’ya 
baktığımız zaman dünya tarihini 
incelediğimizde insanlar başka 
insanlara yardım amaçlı birçok şey 
yapılmıştır. Ama bu kadar temiz 
ve silahsız, sadece mazlumlara el 
uzatabilme amacıyla yapılan bu 
kadar fedakârca bu kapsamda bir 
faaliyet dünya tarihinde yok.

Niyet sadece mazlumun yanında 
olmaktır. Bu niyetle ve bu kapsamda 
daha önce olmuş bir şey değil.

Ses getirdiğini düşünüyorum. 
Ben inanıyorum ki Mavi Marmara 
önümüzdeki dönemde de ses 
getirmeye devam edecek. Bu olay 
o gün olmuş bitmiş değil, Sürece 
etkilerinin hala devam etiğini 
görüyoruz.

Dünyanın neresinde olursa olsun 
mazluma el uzatmamız her şeyden 
önce bir insanlık vazifesidir.

Bu süreçte sizi derinden 
etkileyen hadiseler nelerdir?
Bu öyle bir şey ki, Mavi Marmara’da 
yaşananlar, her göz ve bakış açısına 
göre farklı anlam ifade edebilir. 
Geminin içindekiler için bile, farklı 
farklı anlamlar kazanır.

Ben Gazze yük gemisindeydim. 
Mavi Marmara gemisinin hemen 
arkasındaydık olay esnasında.

Sizlere bir anekdotu anlatayım. 
Aklımda kalıcı olan hala beni etkiledi 
diyebileceğim olaylardan birini

Bizi takip etmeye başladıkları andan 
itibaren dikkat ediyorduk. Aşağı 
yukarı 28 Mayıs gece 10.00 gibi 
takip etmeye başladılar. Olay 29 
Mayıs'ta sabah namazında oldu. 

Tam saati aklımda değil ama bir 
haber geldi. İskenderun'da deniz 
kuvvetlerine saldırı olduğu yönünde.
Bildiğim kadarıyla 6 tane asker 
şehit oldu. PKK saldırdı denildi ama 
PKK'nın Türkiye tarihinde deniz 
kuvvetlerine yaptığı böyle bir ikinci 
saldırı yok. O güne denk gelmesi ayrı 
bir muamma. Çünkü Türkiye’den 
konvoya müdahale edildiğinde 
yardım edilmek istenirse İskenderun 
Deniz Kuvvetleri en yakın limandı. 
Yani Deniz Kuvvetleri gemileri 
çıkartmak isterse bize en yakın 
Limana saldırı olmuştu. 

Daha sonra döndüğümüzde 
gazetede okuduğuma göre saldırıyı 
organize eden kişi, olaydan önceki 
son iki ayda yirmi defa İsrail'e gitmiş. 

O gece o saldırının Mavi Marmara ile 
ilgisi olduğuna inanıyorum. 

Biz Mavi Marmara'da 16 şehidimiz 
var diyoruz. Mavi Marmara’ya yardım 
edebilir düşüncesiyle limanda şehit 
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edilen askerlerimizle birlikte. Bu bizim 
için önemli bir şeydir.

Mavi Marmara saldırısı başlayınca 
direkt tam anlamı ile sırtlanların 
bir ava yaklaşması gibi her yerden 
zodyaklar bir anda gemiye doğru 
hareket ettiler; ses bombaları 
atılmaya başlandı ve ateş ettiler. 
Biz çok yakınız fakat sadece 
seyredebiliyoruz, başka bir şey 
yapamıyoruz. Çok net bir şekilde 
yaşananlara şahit olduk. Ben 
kendimde anlamadığım şekilde çok 
sakindim. Sadece seyredebiliyorduk. 
O anlarda yaptığım bir dua da şu 
oldu; Allah'tan dilediğim beni bu 
katillerle eşit şartlarda yüzleştir.  Yani 
orada çok farklı bir durum vardı. Nasıl 
anlatılır bilmiyorum ama arkadaşlarınız, 
kardeşlerimiz öldürülüyor ve maalesef 
siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. O gün 
Mavi Marmara'da olmak ne kadar 
zor olur, diyelim bir ise yük gemisinde 
olmak bin kat daha zordu benim için. 
Gözünüzün önünde sivil bir katliam 
yapılıyordu ve elimizden bir şey 
gelmiyordu. Sadece seyredebildik. Bu 
çok acı bir şey. Görüp de hiçbir şey 
yapamamak bana bu duayı yaptırmıştı.
Saldırı sırasında, sürecin 

devamında nasıl bir muameleye 
maruz kalındı?
Saldırı sırasında ilk etapta yük 
gemisine saldırı yapılacağını 
düşündük. Çünkü zodyaklar bize 
doğru gelmeye başladı. Ancak daha 
sonra sanki talimat gelmiş gibi bir 
anda yönlerini mavi Marmaray'a 
çevirdiler. Mavi Marmara’ya saldırdılar 
ve yaklaşık 1 saat biz çatışma 
seslerini duyduk. Özel komandolar 
gemiyi üç dakikada ele geçiririz diye 
düşünüyorlardı. Tabiri caizse onları 
göbekli esnafımız süpürge ile dövdü. 
Başaramadılar. Katliam yaptılar. 
Şehidimiz 10 tane ancak 50'ye 
yakın yaralı vardı. Diyarbakır'dan bir 

SÖYLEŞİ

O GÜN MAVİ MARMARA’DA 
OLMAK NE KADAR ZOR İSE, 
YÜK GEMİSİNDE OLMAK 
BİN KAT DAHA ZORDU 
BENİM İÇİN. GÖZÜNÜZÜN 
ÖNÜNDE SİVİL BİR 
KATLİAM YAPILIYORDU 
VE ELİMİZDEN BİR ŞEY 
GELMİYORDU.

kardeşimizin vücudundan 9 tane 
mermi çıktı. Şehitlerin tamamı da 
böyleydi. Direnişte olmadıkları 
halde keyfi ateş edilmişti. Bir 
nevi bilerek ve isteyerek katliam 
yapıldı. Katillerin söylediği, “Biz 
mecbur kaldık ateş ettik.” gibi 
yapılan açıklamalar gerçeği 
yansıtmamaktadır.

Saldırı anında iyi muamele 
olmadığı görülüyor. Yola çıkarken 
biz sivil bir çalışma yapıyoruz, 
BM’nin bu konvoya gözlemciler 
göndermesi çağrıları yapıldı. 
İnsanların sesini duyurmaya 
uğraşıyoruz. Dolayısıyla biz 
şiddete girmeyeceğiz dendi ve bu 
niyetlerle yola çıkıldı. Yolcuların 
tamamı bu karara uydular. Ne 
yapabilirdin ki karşında tam 
teçhizatlı bir komando ordusu var. 
Ama ilk anda inen üç İsrail askeri 
gemi yolcuları tarafından etkisiz 
hale getirildi. Üstlerindeki teçhizat 
üstlerinden alındı ve denize atıldı.

Sizce gemide tabanca 
kullanabilecek, el bombası 
atabilecek kimse yok muydu? 
Hayır vardı. Gemiye çıkan ilk 3 

askerin mühimmatı ellerinden alınmış 
ve denize atılmıştı.

Gemideki hiç kimse bu silahları 
kullanmadı. Çünkü bir karar 
alınmıştı ve bizler sivil bir çalışma 
yapıyorduk. Böyle şeylere tevessül 
etmeyeceğimiz kararlaştırılmıştı ve 
bu karara sadık kalındı. Yanınızda 
kardeşleriniz öldürülürken, bunu 
yapmak gerçekten kolay değildi. 
Kimileri bu kararı eleştirebilir. Ancak 
böyle bir karar alındı ve bence en 
doğrusunu yaptık diyebilirim. Terör 
devleti İsrail’in gemiden çıkan silahlar 
diye sergiledikleri şeyler mutfaktaki 
çatal bıçaktı. Daha sonra diğer 
gemilere yöneldiler. İHH genel 
başkanımız Bülent Yıldırım, Katliama 
dönen müdahale sonrası yaralı 
ve şehidin ardından, telsizlerden 
direnmeme çağrısı yaptı. Diğer 
gemilerde direnenleri darp ettiler, 
işkence yaptılar. Saldırıdan sonraki 
süreçte de muamele iyi değildi. 
Gemileri limana getirdiler. Orada 
sorgu çadırları kurulmuştu. Çocukları 
toplayıp, bizleri çocuklara terörist 
olarak tanıtıp ülkemize saldırıyorlardı 
şeklinde eğitim yaptıklarını 
gözlemledik.

Sorgu aşamasında getirilen 
tercümanlar çok güzel İstanbul 
Türkçesi konuşuyorlardı. Ayrıca 
gemide İsrail askerlerinin içinde 
de aynı şekilde çok güzel Türkçe 
konuşanlarla karşılaşmış bulundum. 
Bu saldırı için sanki Türkiye'den 
özellikle getirilmiş kişiler vardı. 
Gemi saldırısı ve devamı sert, ters 
ve zorlayan bir süreç oldu. Bizim 
açımızdan onların yaptığı şeyler 
bizi yıldırıcı, bezdirici, korkutucu 
değildi. Tabii ki insan haklarına aykırı 
davranışları oldu. Türkiye'nin ciddi 
duruşu sayesinde fazla durmadan 
ülkemize dönebildik. Bu da çok 
önemli bir şey. Terörist bunlar 
diyerek saldırıp, öldürüp, gözaltına 
alıyorsun ve üç gün sonra bırakmak 
zorunda kalıyorsun. Bu ciddi bir şey. 
Türkiye'nin bu konudaki çalışmaları 
çok değerliydi. Gemideki tüm ülke 
vatandaşları bu şekilde bırakılmış 
oldu. Birebir bazı arkadaşlarımıza da 
aşırı davranıldı. Yaralı bir arkadaşımız, 

helikopterle hastaneye götürülecek 
iken, arkadaşımıza keyfi olarak 
bir kere daha ateş ediyor, bu 
arkadaşımız hala yaşıyor. 

Geminin gençlere ve bizlere son 
tahlilde vermek istediği mesaj 
neydi?
Gençlere söyleyebileceğim, 
bu Filistinli kardeşlerimiz için 
yapılmış bir çalışmaydı. Ama 
bugün dünyanın her yerinde 
sorun var ve bilhassa Müslüman 
coğrafyalarda sorun var. Az değiliz 
bilakis çoğuz, kalabalığız ama bu 
işler kalabalık olmakla çözülmüyor. 
Gençler için söylenebilecek en net 
şey şu olabilir: Allah'ın sünneti, 
sünnetullahı bilmeleri lazım. 
Sünnetullah öyle bir şey ki kuralları 
kişiye göre değişmiyor. Orduda 
Peygamber Efendimiz dahi varken, 
nefsi davranıldığı zaman Allah, 
mağlubiyete yaklaştırıyor. Allah'la 
beraber harp ediyor olsalar bile… 
(bırakın peygamberi, insanları)
Amacı olan, amacı için fedakârlık 
yapan ve çalışanlar kim olursa 
olsun isterse nemrut isterse firavun 
olsun, gayret edene başarı veriyor 
Allah. İnancına bakmadan çalışana 
mücadele edene başarı veriyor Allah. 

Birçok örneği var.

Bugün siyonistler bir amaç edinmiş 
ve bir hedefleri var. Bu hedefleri 
doğrultusunda çalışıyorlar. Bu amaca 
giden yolda çabaladıkları için Allah 
onları dünyayı yönetme gücü veriyor. 
Normal şartlarda düşündüğünde 
Allah kudret sahibi değil mi? İsterse 
kendine inananlara hiç sıkıntı 
çektirmez. Ama Allah’ın sünneti; 
çalışanın inandığı dava uğruna 
fedakârlık yapanın başarıya ulaşması 
sonucunu doğuruyor.

Bir dönem Müslümanlar amaçları 
için fedakârlık yapmış ve Allah’ın 
sünneti gereği dünyayı adaletle 
yönetmişlerdir.

Eğer özgür olmak ve özgürce 
inandıkları değerleri yaşamak 
istiyorlarsa gençler, amaçlarını 
iyi belirlesinler, ne istiyorlarsa iyi 
belirlesinler. Onun için çalışma 
yapsınlar ve Allah’ın onlara zafer 
nasip edeceklerini bilsinler.
Nasıl mı? Örneğin dil öğrenerek, 
kültürlerini arttırarak, değerlerine 
sahip çıkıp vasıflı Müslümanlar 
olarak mücadeleye devam edip 
başarılı olabilirler.
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Hüseyin Demir

AV. UĞUR YILDIRIM

SÖYLEŞİ

MAVİ MARMARA’NIN
HUKUKİ SÜRECİ
Mavi Marmara’ya neden ihtiyaç duyulduğunu, süreçte hangi zorlukların yaşandığını ve 
sonrasındaki hukuki süreci Av. Uğur Yıldırım’dan dinledik.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz, av. 
Uğur Yıldırım kimdir?
Ben avukat Uğur Yıldırım, İstanbul 
Hukuk Fakültesi’nden mezun 
oldum. Yüksek lisansımı Marmara 
Üniversitesi’nde verdim. 2001 yılında 
Yıldırım Hukuk Bürosu’nu kurdum. 
Geçmişten bu yana birçok STK’nın 
içinde bulundum. Halen İHH İnsani 

Yardım Vakfının mütevelli üyesiyim, 
Mülteci Dernekleri Federasyonu 
Başkanlığını yürütmekteyim.

Mavi Marmara sürecini biraz 
anlatabilir misiniz, Mavi Marmara 
Filosuna neden ihtiyaç duyuldu?
Mavi Marmara, 2007 yılından 
itibaren Filistin’in siyasi olarak 

Hamas’ı seçmesi üzerine İsrail, 
Gazze üzerine fütursuzca bir 
ambargo başlattı. Sınır kapıları 
kapatıldığı için bu bölgelere su, 
ilaç, gıda ve tıbbi yardım gibi hayati 
yardımlar bu bölgeye ulaşmadı. 
İsrail’in amacı aslında Filistin’in toplu 
olarak cezalandırılması ve kabul 
edilemez olduğu BM raporlarında 

bulunuyor. Özellikle evlerin yıkılmaya 
ve İsrail’in sivil insanları katletmeye 
başlaması üzerine 2009’da hem 
buradaki blokajın kaldırılması, hem 
de tüm dünyaya bu eylemlerin 
haksız ve hukuksuz olduğunun 
anlatılması amacıyla bir kara 
konvoyu düzenlendi. Buradaki 
konvoy tabi ki sembolik kaldı zira 
Gazze’nin ihtiyaçları bir konvoyla 
halledilmeyecek kadar çoktu. Bu 
noktadan baktığımızda aslında Mavi 
Marmara’nın da sembolik olduğunu 
anlıyoruz. Dünyanın vicdanının sesi 
olarak gördüğümüz ‘Free Gazze’ 
oluşumunun bir parçası olan Mavi 
Marmara filosu, İsrail’in haksız ve 
hukuksuz eylemlerini hem dünyaya 
duyurmak ve göstermek, hem de 
deniz yoluyla ambargoyu delmek 
amacıyla nerdeyse her kesimden, 
dinden ve ırktan olan 700 insan ile 
27 Mayıs 2010 tarihinde Antalya 
limanından Gazze’ye doğru yola çıktı.

Mavi Marmara’nın hukuki 
sürecinden bahsedebilir misiniz, 
bu süreçte hangi zorluklar 
karşınıza çıktı veya çıkarıldı?
Öncelikle Mavi Marmara olayı, 
özellikle İsrail’in fütursuzca, hukuk 
tanımaz şekilde insanları nasıl 
katlettiğinin başka bir örneği oldu. Ve 
bu büyük bir krize neden oldu. 
Neticede uluslararası sularda bu olay 
gerçekleşti. Tabi bu olayın 
uluslararası sularda olduğunu birçok 
BM raporlarından ve bu konunun 
uzmanları tarafından oluşturulan özel 
ekiplerin raporlarında bunu 
görüyoruz. İllaki müdahale 
edilecekse de (ki ulusla arası sularda 
olduğu için hukuki olarak yapmaması 
gerekir) belki 100 yol varsa 101’inci 
yolu seçmiştir. Yapılan bu 
müdahalede insanlara direkt yaylım 
ateşi açılmış, bitişik mesafedeki 
insanlara ateş açıldığını şehitlerimizin 
otopsi raporlarında net bir şekilde 
gördük. Özellikle şehit Furkan 
Doğan’ın isabet eden 4 kurşunla 
yaralandığını ve yerde yatarken 
alnına bitişik nizam şeklinde kurşun 
sıkıldığı ortaya çıktı. Bu müdahalenin 
dışında asıl amacın katliam olduğunu 
bu raporlardan öğrenmiş olduk. 
Hukuki olarak en çok zorlandığımız 

ŞEHİT FURKAN DOĞAN’IN 
ALNINA BİTİŞİK NİZAM 
ŞEKLİNDE KURŞUN 
SIKILDIĞI ORTAYA ÇIKTI. 
BU MÜDAHALENİN 
DIŞINDA ASIL  AMACIN 
KATLİAM OLDUĞUNU 
RAPORLARDAN 
ÖĞRENMİŞ OLDUK.

şey: Dünyaya bunu siyasi bir dava 
olmadığını bir cinayet davası 
olduğunu kabul ettirmek oldu. Tabi 
Mavi Marmara’nın yola çıkış 
hikâyesine baktığımız zaman buradaki 
ambargoya veyahut insan haklarının 
ihlallerine yapılan vurgu tabi ki 
getirdiğiniz yardımın ötesinde bir 
siyasi karşılığı vardı. Fakat yapılan 
müdahale ve insanların ölmesi artık 
siyasetin ötesine geçmiş cinayete 
varmış bir noktadır. Tabi bu olaydan 
hemen sonra suç duyurusunda 
bulunduk Türkiye’de. Savcılık 
bununla ilgili hem adli tıp raporlarını 
hem de ifadelerin alınmasını sağladı. 
Tabi bu süreç biraz uzun sürdü 
sonuçta 700 katılımcının olduğu bir 
davadan bahsediyoruz. Fakat her 
halükarda 2 yıl boyunca iddianameye 
dönüşemedi ve dava açılmadı. 29 
Mayıs 2012’de kabul edildi ve dava 
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinde 
açıldı. Buna müteakiben Çağlayan 

Adliyesi’nde hukuki sürecin 
mahkeme boyutu başlamış oldu. Bu 
süreçte İsrail, gerek filo 
organizatörlerinin başındaki insanları 
gerek organizatör STK’ların 
başındaki İHH İnsani Yardım Vakfını 
terörle iltisaklı hale getirmek için 
girişimler yaptı. Bu girişimlerin 
Türkiye ayağında şu anda daha net 
bir şekilde gördüğümüz ve insanlara 
o dönemde anlatmakta zorlandığımız 
FETÖ vardı. Örnek vermek 
gerekirse; Kayseri’deki bir voleybol 
maçında ‘kahrolsun İsrail’ sloganları 
atıldı. Buna müteakiben bu sloganlar 
atılırken orada bulunan 36 kişi 
hakkında soruşturma açıldı.  
Türkiye’de maalesef, bir avukat 
olarak bunu söylüyorum, keşke her 
yargılama bu kadar hızlı olabilse. İşte 
bir suç duyurusunda bulunduğunuz 
zaman Mavi Marmara örneğindeki 
gibi 2 yıl sonra davaya dönüşürken 
Kayseri’deki bu maçtan yaklaşık 2 ay 
sonra biz kendimizi mahkemede 
bulduk. Sanıklar içerisinde şehit 
Furkan Doğan’ın abisi ve İHH 
gönüllüleri de bulunmaktaydı. Bu 
elzem olay karşısında savunmamda 
şöyle bir ifadede bulundum: ‘İsrail’i 
sanık sandalyesine oturtup 
müştekiler olarak karşısındaki yerde 
bulunmamız gerekirken bugün 
İsrail’e ‘kahrolsun İsrail’ diye yaptığı 
eylemlere istinaden söylenmiş bir 
sözden dolayı biz sanık 
sandalyesinde oturtulmuşuz 
karşımızda da İsrail oturuyor. Çünkü 
Türkiye mahkemelerinde İsrail’in 
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hakkı aranıyor maalesef.’ İşte böyle 
bir konuma düşürüldük. Kayseri’de 
toplumsal yansıması olduğu için çok 
şükür beraat aldık. Yine valilik 
tarafından davet edildiği ve konuşma 
ile ilgili izinsiz toplantı ve gösteri 
yapmaktan dolayı İHH başkanı 
Bülend Yıldırım hakkında suç 
duyurusunda bulundu ve dava açıldı. 
Burada da delil olarak valinin bu 
toplantıyı yaptığını ve kendisini 
konuşmacı olarak davet ettiğini 
beyanımızla beraber kendisi beraat 
etti. Akabinde MİT tırları ve Kilis 
El-Kaide baskını şeklinde yine o 
zaman ki polisin düzmece 
operasyonuyla vakfın bir çalışanı 
üzerinden açılan soruşturmada 
arama kararının değiştirilerek 
İHH’nın bir şubesi haline 
getirilmesiyle birdenbire polisin 
el-kaide baskını içerisindeki bir şeyin 
içerisinde İHH’yı bulduk. Devletin bizi 
denetlemesinden kaygımızın 
bulunmamasıyla birlikte sabahın 
6’sında yapılan böyle bir aramada 
bütün basının orada hazır bulunması 
ve hemen sonrasında İHH’ya yapılan 
El-Kaide baskını şeklinde manşetlere 
çıkarılması olayın bir kumpas 
olduğunu ve işin içeriğinden ziyade 
tutuklanan arkadaşların aynı günde 
beraat olmaları kurdukları kumpasın 
delili oldu adeta. İçerik olarak boş 
olan ama algı olarak hala karşımızda 
duran sıkıntıdır bu olay. İşte tüm bu 
olaylar aslında Mavi Marmara 
davasının bir parçası. Çünkü siz 

SÖYLEŞİ

ULUSLARARASI BİR 
ANLAŞMA İLE YİNE 
HUKUKA AYKIRI OLARAK 
AÇILAN DAVALAR 
KAPATILDI. BİZ BUNUN 
HUKUKA AYKIRI 
OLARAK KAPATILDIĞINI 
KANITLARLA SUNMAMIZA 
RAĞMEN KAPATILDI.

İsrail’le uğraşırsanız gerek lobileri ile 
gerekse iç ve dış uzantılarıyla birlikte 
o da sizinle uğraşır. O dönemde ben 
şahsım adına çok ciddi bir vergi 
incelenmesinden geçtim işte Fetullah 
Gülen, Bülend Bey hakkında maddi 
manevi tazminat davası açtı basında 
verdiği bir demeçten dolayı. Yine 
davaya dönecek olursak davada 
müşteki tarafta bulunan müştekilerin 
ifadeleri alınmaya başlandı. Biz aynı 
zamanda tazminat davalarını da 
açmaya başladık. Çünkü biz İsrail’in 
her platformda haksız olduğunu 
hukuksal olarak haksız olduğunu 
tescil ettirmeyi istiyorduk. Yine 
Doha’da ve İstanbul’da hukukçularla 
birlikte toplantılar yapıp Dünyanın her 
tarafında da Mavi Marmara ile ilgili 
soruşturmalar açılmasını teşvik ettik. 
Çünkü o olayda sadece Türkiye’nin 
vatandaşı yoktu. Her ülke kendi 
vatandaşından sorumlu olduğu için 
hukuksal olarak Dünyanın çeşitli 
yerlerinde de soruşturmalar açılmaya 
başlandı. Tabi diğer dünya 
devletlerinde olduğu gibi Türkiye’de 
de kırmızı bültenlerle İnterpol arama 
kararları çıkarıldı. Tabi bunlar 
yapılırken hukuktan ayrı bir şey 
yapılmadı. Komuta zinciri içerisinde 
bulunan komutanlara sadece dava 
açıldı. Zira İsrail zaten bu olayda 
mesul olan komutanlara nişan 
vererek ödüllendirmişti. Zaten 
komutanların da bu operasyonları 
kendilerinin yaptığını söyleyen 
açıklamaları vardı. Tabi ülke 

mahkemeleri yanı sıra uluslararası 
mahkemelerde de davalar açıldı. Tabi 
ki maalesef bu uluslararası 
mekanizmalar halen bu günkü gibi 3. 
Dünya ülkeleri karşısında 
demokrasinin kılıcı dururken daha 
güçlü devletler karşısındaki 
durumunun imtihanını verdi. Ama 
kendilerine tamamen 
yedirememelerine rağmen İsrail’in 
savaş suçu işlediğini sivil insanlara 
yapılanların cinayet olduğunu 
söyleyen açıklamaları oldu. Ama 
ilginçtir ki bu açıklamalarından sonra 
bu hukuki sürecin yoğunluğuna 
bakılarak sayısal olarak az kişinin 
olması(!) sebebi ile bu davalara 
bakmalarına yeterli olmadığı 
argümanını kullandılar.  Tabi biz de 
bu uluslararası mahkemelerde, 
Kenya’da ki öldürülen 8 insani 
yardım görevlisine yapılan cinayet 
davalarına bakmalarını istedik. Bunun 
üzerine Kenya’daki katledilen 
insanların normal insan statüsünde 
değerlendirilmediği, öldürenlerin 
insani yardım görevlileri olduğu için 
hukuki sürecin yoğunluğunun yeterli 
olduğu hasebiyle davaların açıldığını 
söyleyip aslında kendileriyle çelişen 
açıklamalarına şahit olduk. Mavi 
Marmara olayının da hukuki sürecin 
yoğunluğunun Filistin’de ki insan 
haklarının ihlal edilmesi ve koyulan 
ambargoların haksız olduğuna 
bakılarak yeterli olduğu konusunda 
itirazlarımızı ilettik. Bu itiraz süreci 
hala devam ediyor. Uluslararası 

mahkemenin savcısı değişti. Haziran 
ayında yeni savcının göreve 
gelmesini bekliyoruz. İnşallah bu 
noktada da olumlu bir neticenin 
oluşabileceğine dair umudumuz var. 
Geç de olsa adaletin yerini 
bulduğuna dair gördüğümüz bazı 
olayların örneklerinden İsrail’in de 
artık bu olaydan sorumlu olan 
komutanların arkasında 
duramayacağını, yapılan bu hoyratça 
ve canice katliamın uluslararası dava 
nezdinde gerekli adımların atılacağını 
ümit ediyoruz. İşte geç de olsa 
Adnan Menderes’in itibarının iadesi 
olduğu 28 Şubat’tan yıllar sonra da 
olsa sorumluların yargılandığını, işte 
Kenan Evren’in yargılandığını örnek 
olarak gösterirsek elbette 
uluslararası bu hukuksuzluklarında 
hesabının sorulacağı 
düşüncesindeyiz. Türkiye açısından 
şöyle bir şey oldu maalesef; 
uluslararası bir anlaşma ile yine 
hukuka aykırı olarak açılan davalar 
kapatıldı. Tabi biz bunun hukuka 
aykırı olarak kapatıldığını ifade 
etmemize, profesörlerimizin 
demeçlerini ve mütalaalarını kanıt 
olarak mahkemeye sunmamıza 
rağmen kapatıldı. Tabi yerel 
mahkemenin aldığı karar istinaf 
aşamasında hâlâ kesinleşmiş değil. 
Ama sonuç itibariyle bir tazminat 
alınarak bu davanın bitirilmesi 
durumu var. Ama Türkiye’nin hukuk 
sisteminde de tüm uluslararası hukuk 
sisteminde de cinayet davası 
dediğimiz olgu sonuç itibari ile siz 
bunu bağışlasanız bile kamu 
tarafından cezalandırılmayı gerektiren 
bir durumdur. Verilen tazminatın belki 

indirim sebebi olarak 
değerlendirilebileceği fakat cezanın 
aslını ortadan asla kaldırmayan bir 
yapısı var. Kaldı ki Evrensel Hukuk 
İlkeleri dolayısı ile yaşam hakkının 
ihlali, işkence ve kötü muamelenin 
yasağının ihlali, adil yargılanma hakkı 
bunların her biri herhangi bir 
sözleşme ile ortadan kaldırılamaz. 
Karşı argüman olarak ana yasanın 
90. maddesinde geçen ‘Usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş 
Milletlerarası Andlaşmalar kanun 
hükmündedir’ gibi bir yaklaşım var 
ama burada maddeyi tam okumak 
gerekir. Metinde geçen önemli yer 
ise şöyledir: ‘Milletlerarası bir 
andlaşmaya dayanan uygulama 
andlaşmaları ile kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak yapılan 
ekonomik, ticari, teknik veya idari 
andlaşmaların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince uygun bulunması 
zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya 
göre yapılan ekonomik, ticari veya 
özel kişilerin haklarını ilgilendiren 
andlaşmalar, yayımlanmadan 
yürürlüğe konulamaz.’

İşte gördüğümüz gibi temel 
hakların uluslararası andlaşma 
ile bertaraf edilemeyeceği ve 
uluslararası andlaşmanın bu davanın 
düşürülmesine sebep olamayacağı 
açıktır. Çünkü hukuk dışıdır. Tabi 
hak ve adalet arayışı içinde olan bu 
davanın yerini bulacağına eminiz. 
Altını çizerek belirtiyorum (Mavi 
Marmara’ya yapılan uygulamalar 
kanuni bile değil) bir konunun 
kanuna uygun olması hukuka 
uygun olması anlamına gelmez. 
Kaldı ki mevcut kanun mer’i 
kanunları uygulasak bile böyle bir 
andlaşmanın geçerliliği olmadığı 
zaten ortaya çıkıyor. Bu andlaşma 
ülkelerin ikili ilişkilerin normalleşmesi 
açısından tabi istedikleri gibi geçerli 
olabilir ama kişileri ve mağdurları 
bağlamaz. Eğer bir mağdurun 
canına ve malına zarar verilmişse 
bu devletlerin kendi aralarında 
andlaşmış olmaları mağdurların 
davası açısından hukuken bir 
karşılığı yoktur. Mavi Marmara 
davası da bu noktada bahsettiğimiz 
davalardandır.

Mavi Marmara’yı genel bir 
değerlendirdiğimizde hangi 
dersleri çıkarmamız gerekiyor?
Mavi Marmara, dünyadaki insan 
hakları mücadelesine baktığımız 
zaman işte Güney Afrika’daki siyah-
beyaz ayrımcılığına karşı verilen 
mücadele işte Gandhi’nin tuz yürüyüşü 
mücadelesi gibi mücadelelerle 
birlikte dünyanın değiştiğini ve o 
mücadelelerin sonrasında edinilen 
kazanımlar sayesinde insanların daha 
müreffeh ve daha insana layık bir 
yaşamı elde ettiğine şahitlik ediyoruz. 
Bugün Müslümanlar özleminde 
insanların özellikle kendisi soykırımdan 
etkilenmiş ve dünyada bunun en büyük 
propagandasını yapan Siyonist rejimin 
yapmış olduğu uygulamanın karşısında 
da mutlaka bir bedel ödemek ve her 
şeye rağmen bunun karşısında durmak 
gerekiyordu. Ve Mavi Marmara bu 
manada yapılmış bir fedakarlıktır, 
Mavi Marmara bu dava için akıtılmış 
bir kandır. Ve şehitlerin kanının 
bereketi vardır. Mavi Marmara’da bu 
oldu şu olmadı gibi görüşleri geriye 
bıraktığımızda elde edilen kazanımlar 
var, henüz elde etmediğimiz ama 
edebileceğimiz kazanımlar da mevcut. 
Bu noktada anlıyoruz ki hak arayışının 
sadece beyanname ile sadece bildirge 
ile olmadığının en güzel tezahürü Mavi 
Marmara davasıdır. Demin anlattığım 
kronolojide 29 Mayıs 2012’de 
eğer iddianame kabul edilmeseydi, 
elimizde 2 yol haritası vardı. O zaman 
Fatih Camii’nden Edirnekapı’ya olan 
on binlerce insanın yürüyüşü Fatih 
Camii’nden Çağlayan Adliyesine 
olacaktı. Bunun bilgisiyle beraber 
kazanımları elde edebildik. O kırmızı 
bültenin çıkarılmasında da yine o 
insanların toplumsal karşılığı olduğu için 
yapılabildi. Bu minvalde 
Mavi Marmara, toplumun yine
beraber hareket etmesiyle henüz elde
edemediğimiz kazanımları elde
edebileceğimizi gösterdi. Bu yönden de 
Mavi Marmara’nın turnusol olduğunu, 
aslında kimin ne şekilde kimin tarafında 
durduğunu gördük. Yine hatırlatmak 
gerekirse özellikle FETÖ’nün nerde 
durduğunu kime hizmet ettiğini ortaya 
koyuyordu. O yüzden Mavi Marmara 
turnusol kağıdıdır deyip sözlerime son 
vermek istiyorum.
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T ekrar siz değerli 
okuyucularımızla birlikte 
Anadolumuzun gizemli 

kalmış önemli tarihi bir nokta 
olan Afşin’deyiz. Anadolu’da 
Ashab-ı Kehf ile alakalı olarak 
Efes, Tarsus, Diyarbakır Lice 
ve Kahramanmaraş Afşin olmak 
üzere toplamda 4 yerde mağara 
bulunuyor. Peki hangisi Kuran-ı 
Kerim’in Kehf suresinde geçen 
ayetlere daha yakın? 

DÜNYANIN EN ESKİ ZİYARETGAHLARINDAN 

AFŞİN ASHAB-I KEHF KÜLLİYESİ
Ashab-ı Kehf Külliyesi Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yer alır. Ashâb-ı Kehf, pagan 
kültürden Hıristiyanlığa, oradan da Müslümanlığa uzanan bir süreçte farklı kültürlerin 
etkileşimine örnek olan bir anlatıdır.

MİMARİ

Gökhan Koç / Profesyonel Turist Rehberi

Öncelikle Ashab-ı Kehf’i 
tanıyalım… Bilindiği üzere M.S. 
1.yy’ın başlarında Hz. İsa (a.s.) 
İslam’a göre göğe yükseltilmeden 
önce havarilerine bir takım 
nasihatlerde bulundu ve onlar Hz. 
İsa (a.s.)’nın öğretilerini yaymak 
amacıyla 4 bir tarafa dağıldılar. 
Aziz Petrus Hatay’a, Aziz Philip 
Denizli’ye, Aziz Andreas İstanbul’a 
ve Aziz Pavlus Tarsus, Isparta 
Yalvaç’a gelmişti. Bu sebepten 
Anadolu, Hristiyan kelimesinin 

ilk defa kullanıldığı bölgedir. Ve 
dönem Paganist Roma dönemidir 
ve Hz. İsa (a.s.)’nın öğretileri 
Roma imparatoru Constantin, 
Hristiyanlığı resmi din olarak 
kabul edene kadar yasaktır. Aziz 
Petrus, Aziz Philip bunun bedelini 
canlarıyla ödemişlerdir. İşte bu 
dönemlerde bazı asil gençler 
Hz İsa’nın (a.s.) öğretilerini 
kabul ederler. Roma imparatoru 
Decius o sıralarda Ephesus’a 
gelir ve Hristiyanlara putlara 

kurban kesmesini emreder ve işte 
sayılarının 7 olarak kabul edildiği 
bu gençler itirazlarını tam da bu 
sırada yaparlar ve hapse atılırlar. 
Daha sonra fırsatını bularak 
kaçıp dağa sığınırlar ve burada 
kendilerine uyku hali verilir. Evet 
Ephesus dedik… Anadolu’da 
Ephesus olarak iki önemli Roma 
garnizon kenti vardır:
1-Efes
2-Afşin
Bu sebepten dolayı iki beldede 
de Ashab-ı Kehf mağarası 
bulunmaktadır.
Evet bu gençler 309 yıl uyudular 
ve uyandıkları Roma devleti Hz. 
İsa’nın (a.s.) öğretilerini kabul 
eden bir Roma devleti dönemiydi. 

MS. 440’lı yıllarda yedi uyurların 
uyandığı ve Doğu Roma 
imparatoru 2.Theodosios’un 
onları ziyaret etmek için bölgeye 
geldiği ve buradaki mağaranın 
üzerine bir kilise yaptırdığı tarihi 
kaynaklarda mevcuttur. Bu 

yönüyle de Kehf Suresi 24.ayet 
ile “Böylece biz, (insanları) 
onların hâlinden haberdar ettik ki, 
Allah’ın vaadinin hak olduğunu ve 
kıyametin gerçekleşmesinde de 
hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. 
Hani onlar (olayın mucizevî tarafını 
ve asıl hikmetini bırakmışlar da) 
aralarında onların durumunu 
tartışıyorlardı. (Bazıları), “Onların 
üstüne bir bina yapın, Rableri 
onların hâlini daha iyi bilir” dediler. 
Duruma hâkim olanlar ise, 
“Üzerlerine mutlaka bir mescit 
yapacağız” dediler.” ayeti ile 
örtüşüyor. Diğer tüm Ashab-ı Kehf 
mağaralarında böyle bir kalıntı yok. 
Zira bu kilisenin kalıntıları caminin 
çeşitli bölümlerinde bulunuyor. 
Mesela Cami mihrabında imparator 
2. Thedosious’un yaptırdığı 
kilisenin vaftiz havuzunun parçaları 
bulunuyor.

BİRAZ KÜLLİYEYİ 
İNCELEYELİM….
Harika bir Selçuklu eseri bizi 

karşılıyor. 1215 yılında dönemin 
hükümdarı İzzeddin Keykavus 
döneminde Maraş valisi Nasüreddin 
Hasan’a yaptırılmıştır. Kitabenin 1. 
satırında her camide gördüğümüz 
Tevbe suresinin 18. ayeti yazıyor. 
2.ve 3.kısımda İzzeddin Keykavus’u 
ve dönemin Maraş valisi Nasüreddin 
Hasan’ı öven yazılar bulunuyor. 
Kapı girişinin hemen üzerinde bir 
insan kabartması bulunuyor. Yapının 
kırmızı tuğlalı üst kısmı Dulkadiroğlu 
beyi Aladdevle Bozkurt tarafından 
inşa ettirilmiş başka bir medrese. 
Yıllar boyunca alt tarafta dini 
ilimler, üst kısımda ise fen ilimleri 
okutulmuş.

Cami ve kervansaray bölümü 
1230’lu yıllarda Alaaddin Keykubat 
tarafından yapılmıştır. Caminin 
yanında bulunan namazgah ise 
Kanuni Sultan Süleyman Han 
tarafından inşa edilmiştir.

Bir gün mübarek mekanı birlikte 
gezmek temennisiyle esen kalın.
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SÖYLEŞİ

oğu Türkistan’ın o 
bölgedeki varlığı 
ve Çin’le ilişkisinin 
geçmişten bugüne 
nasıl seyrettiğini 

sorarak başlamak istiyorum. 
Hangi olgular sonucunda Doğu 
Türkistan halkı bu noktaya geldi 
ve Çin’in baskısı ne zamandan 
beri devam ediyor?
Şu an Doğu Türkistan dediğimiz 
bölge aslında batısıyla ve doğusuyla 
büyük bir Türkistan coğrafyasıydı. 
Çok eski dönemlerde pek çok Türk 
hanlıkları o bölgeye hâkim oldular. 
Sonradan, bundan yaklaşık bin 
sene önce Satuk Buğra Han İslam’ı 
benimseyince topyekûn bütün 
Türkistan bölgesi İslam’la müşerref 
oldu. Satuk Buğra Han’ın nesli de 
İslam’ı daha büyük coğrafyalara 
taşımak için mücadele ettiler. 
Şimdi dışarıdan bazıları baktıkları 
zaman günümüzde Doğu Türkistan 
meselesine, şöyle düşünebiliyor: 
“Çin diye bir devlet var, içinde azınlık 
milletlerden biri olarak Uygurlar var, 
onları dışarıdan birileri kışkırtıyor.” 
Tabii öyle değil. Yıllardan beri bizim 
toprağımız olan topraklarda yaşam 
mücadelesi veriyoruz aslında biz 
Uygurlar olarak.  

Daha sonra 19. yüzyılda Yakup Han 
Bedevlet Doğu Türkistan sınırlarını 
çiziyor ve Çin’i kovarak Kaşgarya 
Devletini kuruyor. Bugünkü Doğu 
Türkistan’ın sınırlarıyla Kaşgarya 
Devleti aynı sınırlara sahiptir. Bu 
devlet; dönemin halifesi, Osmanlı 

DOĞU TÜRKİSTAN STK’LAR 
BAŞKANI HİDAYET OĞUZHAN:
“OLAN BİTENLERİ GÖRDÜKÇE 
ÇILDIRACAK GİBİ OLUYORUM”

Arif Erdem Akdaş - Enes Dursun

Tüm dünya Doğu Türkistan’da yaşanan zulme sessiz kalsa da biz kardeşlerimizin sesine ses 
vermek adına konuyu gündemde tutmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. 

padişahı Abdülaziz Han’a biat 
etmiş, elçi göndermiş, onun adına 
sikkeler bastırmış ve hutbeler 
okutmuştur. Tarihî araştırmalarda 
bulunan devletlerarası yazışmalar 
Kaşgarya ile Osmanlı’nın çok 
sıkı ilişkileri olduğunu gösteriyor. 
Bu araştırmalardan öğrendiğimiz 
kadarıyla Osmanlı’nın Doğu 
Türkistan’a silah yardımı yaptığı, 
paşalar gönderdiği, muallimler 
gönderdiğini biliyoruz. Bu 
nokta Anadolu coğrafyasındaki 
kardeşlerimizle geçmişteki bağımız 
için de önemli bir olay olarak 
karşımıza çıkıyor. Daha sonraları 
Yakup Han Bedevlet’in zehirlenerek 
öldürülmesi ile devlet birliği 
sağlanamıyor ve dağılıyor. 

Ardından Çin tarafından Doğu 

Türkistan’a bir istila başlıyor. Bu 
mücadeleler bu şekilde 1930’lu 
yıllara kadar devam etmiş. Ardından 
Çinlilerle mücadelelerde Uygurların 
Çinlileri tamamen temizlemesiyle 
1933’te Doğu Türkistan İslam 
Cumhuriyeti kuruluyor. Bu şekilde 
Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti 
dünyada kurulan ilk İslam 
Cumhuriyeti olma özelliğini taşıyor.  
Anayasası, parası, pasaportu vs. 
ile tam teşekküllü bir devlet olarak 
kurulmasına rağmen dünyada Doğu 
Türkistan İslam Cumhuriyeti’ni devlet 
olarak tanıyan tek devlet Afganistan 
olmuştu. Çin’in ve Sovyetlerin 
baskıları sonucu bu devlet 1 yıl 
gibi kısa bir zaman sonra yıkılıyor. 
1944’te ise Rusya’ya yakın bir 
bölgede, Gulca’da yeniden kuruluyor. 
Ancak komünistlerin devletin içine 

sızdırdıkları insanlar tarafından 
devlete zarar veriliyor ve kısa 
zamanda o devlet de yıkılıyor. 

1949’da bu devletin dağılmasıyla 
Çin, Doğu Türkistan’ı işgal 
ediyor. Ancak 1956’ya kadar 
eski devletin bütün kurumları 
görevlerini sürdürmeye devam 
ediyordu. Asker, polis, mahkemeler 
vb. devlet kademeleri bulunduğu 
halde Çin bu bölgeyi işgal etti ve 
1956’ya kadar hepsini tasfiye etti. 
Ardından Doğu Türkistan’ın adını 
sözde Sincan Özerk Bölgesi haline 
getirdiler. Aslında dünyada özerk 
bölge kavramına ve örneklerine 
bakıldığı zaman özerk bölgelerin 
kendi kendilerini yöneten bağımsız 
yapılar olduğu görülür. Çin de buraya 
“özerk” diyerek dünyaya buranın 
özerk olduğu yalanını söylüyor 
ve dünyayı kandırıyor. Aslında bu 
“özerklik” bizim daha fazla ezilmemize 
yol açıyor. Doğu Türkistan’a 
yönetici olarak kendi kuklaları olarak 
kullandıkları bazı Uygurlu insanları 
atasalar da aslında her şeyi yöneten 
Çin Komünist Partisi’dir. Esasen 
Çin kendi içerisinde komünizmi 
değil tamamen kapitalist bir sistemi 

uygulasa da amaç bizi Çinlileştirmek 
olduğu için sadece Doğu 
Türkistan’da komünizmi uygulamaya 
devam ediyor. Dil, kültür, medeniyet, 
kılık kıyafet, dini inanç vs. 
konularda Uygurlara yönelik ciddi 
bir Çinlileştirme politikası var. Bu 
politika kapsamında yapılan baskılar 
ve zulümler geçmişe göre inanılmaz 
şekilde artmış durumda.

Siz de belli bir tarihe kadar 
Doğu Türkistan’da yaşadınız. 
Bildiğim kadarıyla sizin oradan 
ayrılmanızın üstünden epey bir 
zaman geçti fakat o zamanlarda 
Uygurlara yapılan müdahalelere 
canlı şahit olmuş biri olarak 
şu anda Doğu Türkistan’daki 
durumu o zamanki durumla 
kıyaslayabilir misiniz?
Ben Doğu Türkistan’dan 1998 
yılında ayrıldım. O zamanki durumla 
şu anki durum arasında dağlar kadar 
fark var. O zamanlar da çok sıkıntı 
çektiriyorlardı ancak insan şu anki 
zulümlere baktığı zaman o zamanki 
duruma şükredecek hale geliyor. O 
dönemlerde her ne kadar baskılar 
yasaklar da olsa insanlar zor şartlar 
altında dini yaşamaya ve dini eğitim 

vermeye devam ediyorlardı. O 
dönem tahmini 30-40 bin civarında 
cami bulunuyorken şimdi bunların 
16 binden fazlası yıkıldı. Kalan 
camilere de giriş için belli şartları 
taşımıyor olmanız gerekiyor. Örneğin; 
18 yaşının altındakiler, kadınlar, 
emekliler, devlet memurlarının 
camiye girmeleri yasak. Zaten bu 
kadar insanı yasakladığın zaman 
camiye gidebilecek insan yok 
denecek kadar azalmış oluyor. 
Bizim milletimizin on yıllarca bu 
baskılara dayanıp değerlerini zor 
şartlar atında koruyup bu zamanlara 
gelmesini bile bir mucize olarak 
görüyorum ben. İnsanlar dinlerini, 
dillerini, örf-adetlerini çocuklarına 
yeraltı medreselerinde kaçak şekilde 
öğrettiler. 

Zaman geçtikçe Çin, Doğu 
Türkistanlıların Çinlilerle hiçbir 
şekilde etkileşim içinde olmadıklarını 
fark etti ve Çinlileştirme politikasını 
hızlandırmak için Çin halkının 
Doğu Türkistanlılarla etkileşim 
içinde olması gerektiğini düşündü. 
Kesinlikle ırkçılık yapmak amaçlı 
söylemiyorum lütfen yanlış 
anlaşılmasın ancak Çin halkının bize 
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DOĞU TÜRKİSTAN’IN 
YERALTI VE YERÜSTÜ 
ZENGİNLİKLERİ, COĞRAFİ 
KONUMU GİBİ BİRÇOK  
SEBEPTEN ÖTÜRÜ ÇİN BU 
ÖNEMLİ TOPRAKLARIN 
TOPLUMSAL YAPISINI 
BOZARAK TAMAMEN ELE 
GEÇİRMEK İSTİYOR.

SÖYLEŞİ

karşı davranış biçimleri, duydukları 
nefret, bize uyguladıkları baskılar, 
zulümler göz önünde bulundurulunca 
bu insanlara sadece şeklen insanlara 
benzedikleri için insan diyebiliyoruz. 
Yoksa bu yapılanların insanî 
hiçbir tarafı bulunmuyor. Yani Çin 
Devleti’nin yaptıklarını genel olarak 
Çin halkı da benimseyip uygulamaya 
geçiriyor. Örneğin yolda yürürken 
size bir omuz atıyorlar ve sizi suçlayıp 
hapse attırmak için çabalıyorlar. 

Çin’in Doğu Türkistan’da 
demografik ve kültürel yapıyı 
tamamen bozmak istediği 
biliniyor. Bunu neden ve nasıl 
yapıyorlar?
Çin kendine şu anda bir hedef 
koydu. 2050 Çin rüyası olarak 
isimlendirdiler bu hedefi. 2050’de 
Çin’in tüm dünyaya hâkim olma 
amacı aslında bu. Bunu açıkça ilan 
ettiler zaten. Bu sebeple Çin’in 
son zamanlarda dünyanın pek 
çok bölgesinde ekonomik açıdan 
dev projelere giriştiğini görüyoruz. 
Bu projelerden en önemlilerinden 
biri olan İpekyolu projesi de Doğu 
Türkistan’ın Çin için önemini ortaya 
koyuyor. Doğu Türkistan’ın 8-9 
ülkeyle sınırı bulunuyor. Bu açıdan 

Doğu Türkistan’ın coğrafi konumu 
Çin’in Batı’ya açılan kara kapısı 
olması hasebiyle çok stratejik bir 
öneme sahip. Bunun yanında tabi 
ayrıca Doğu Türkistan’ın yeraltı ve 
yerüstü zenginliklerinin çok fazla 
olduğunu görüyoruz. Bunun gibi 
sebeplerden ötürü Çin bu önemli 
toprakların toplumsal yapısını bozarak 
tamamen ele geçirmek istiyor. 

Çin, Çinlilerin Doğu Türkistan’da 
daha fazla yaşamaya başlaması ve 
o bölgenin demografik yapısının 
değişmesi amacıyla Doğu 
Türkistan’dan geçen demir yolları 
inşa ettiler. Bu sayede özellikle 
yoksul, suçlu ve kendi şehirlerinden 
uzak tutmak istedikleri profile 
sahip Çin halkını Doğu Türkistan’a 
taşınmaya teşvik ettiler. Onlara Doğu 
Türkistanlıların evleri ve tarlaları 
vaat ediliyor. Bir taraftan da Doğu 
Türkistanlılar Çin’e gönderiliyor ve 
demografik yapı böylece değiştiriliyor. 
Ben orada olan bitenleri buradan 
gördüğüm zaman bile çıldıracak gibi 
oluyorum. Herhalde şimdi orada 
olsam çıldırırdım. Oradaki bizim 
genç kızlarımızı ve genç erkeklerimizi 
Çinlileştirdiklerini görmek bize çok 
acı veriyor. 

Şu anda Doğu Türkistanlıların 
ellerinden pasaportları alındı. 
Kesinlikle seyahatlere vs. izin 
verilmiyor. Önceden edilebiliyordu 
eğitim için, ticaret için, hac için çok 
kısıtlı şekilde seyahat ancak şimdi 
tamamen bunun önü kapanmış 
oldu. Dışardaki Doğu Türkistanlıların 
ailelerine de şantaj yaparak 
bazılarının da mecburen Çin’e 
dönmeleri sağlandı. 

Çin’in “eğitim merkezi” olduğunu 
iddia ettiği toplama kampları 
var. Bu kamplarda olan bitenleri 
gizlemeye çalışsalar da bazı 
yollarla dünya kamuoyu 
öğrenmeye başladı. Toplama 
kamplarında olanlar hakkında 
neler biliyoruz?
Toplama kamplarını Çin hükümeti 
ilk başta reddetti ancak daha sonra 
varlığını kabul etmek zorunda kaldılar. 
Doğu Türkistan’a ziyarete gelmiş 
bazı Kazak ve Kırgız vatandaşlarını 
da toplama kamplarına almışlardı. 
Daha sonra bu Kazak ve Kırgızlar için 
ülkelerindeki insanlar sokağa çıkıp 
protestolar yaptılar. Bunun üzerine 
Çin onları kamplardan çıkarmak 
durumunda kaldı. Bu yaşananlar 
sonrasında Kırgız ve Kazak 

vatandaşları kampların nasıl yerler 
olduklarını ve içerde neler yapıldığını 
anlattılar. Kamplar da bu şekilde 
deşifre olmuş oldu. Bundan dolayı 
BM’de, Avrupa Parlamentosu’nda 
bu kamplar gündeme geldi zaten. 

Bize göre kamplarda şu anda 8 
milyona yakın insan tutuluyor. Batı 
dünyası 3 milyon olduğunu kabul 
ediyor. Ancak tabi bu da çok yüksek 
bir sayıdır. Ayrıca bu kamplarda 
insanların dönüşümlü olarak içeri 
girip çıktıklarını biliyoruz. Bu da Doğu 
Türkistan halkının sürekli kamplarda 
yaşadığını gösteriyor zaten. 

Şu anda hem kamplarda hem 
kampların dışında kesinlikle dinî 
değerlerin yaşanmasına müsaade 
edilmiyor. Camilerimizin yarısı yıkıldı 
zaten, kalan yarısında da katiyen 
ibadete izin verilmiyor. Yalnızca 
Urumçi’de 1-2 büyük cami açık 
durumda. Onlar da yurtdışından 
gelen turistler için açık bırakılmış 
durumda. Diğer camilerimizin de 
Çinliler tarafından eğlence mekânları 
olarak kullanıldığı, içerisinde 
alkol alınıp dans edildiği yerlere 
dönüştürüldüğü videolarda gözüküyor 
zaten.  Bunun yanında kılık kıyafet 
konusunda hanımlarımızın tesettüre 
girmeleri, erkeklerin sakal ve bıyık 
bırakmaları yasaklanmış durumda.  
Yolda yürürken polis çeviriyor sizi ve 
telefonunuzu kontrol ediyor. Kimle 
konuştuğunuza ve dinî herhangi 
bir mesaj bulunup bulunmadığına 
bakıyor. İslam’la alakalı bir şey 
gördüklerinde sizi götürüp dayak 
atarak sorgulayıp işlemediğiniz 
suçları itiraf ettiriyorlar ve düzmece 

mahkemelerde cezalar alıyorsunuz. 
Çin’deki hukuk sistemi böyle işliyor. 
Kamplarda veya hapishanelerde 
ölen sayısız Doğu Türkistanlı 
bulunuyor örneğin ve onların 
ölüleri ailelerine bile verilmiyor. 
İki sene önce ölülerimizi yaktılar 
mesela. Kamplardaki birçok Doğu 
Türkistanlının organlarının ticari 
amaçla alınıp satıldığı da biliniyor. 
Çin’in içerisinde organ nakillerinin 
yapıldığı hastaneler var. Bu 
hastanelerin reklamlarında “helal 
organ nakli” yazıyor. Bunlar Arap 
ülkelerinden organ nakletmeye 
gelenler için yazılıyor. Helal diyerek 
de Doğu Türkistanlı Müslümanların 
organları olduğunu vurguluyorlar 
aslında.    

Dünyada hem devletler 
nezdinde hem de sivil toplum 
nezdinde Doğu Türkistan 
meselesi ne kadar yankı buldu?
İslam dünyasında bu konuyla ilgili 
ciddi bir sessizlik var. Bu durumdan 
tabi ki çok rahatsız oluyoruz. Örneğin 
Çin’in Kur’an-ı Kerim’i kendilerine 
göre yeniden yorumlayacağını 
açıkça ifade etmesine karşın hala 
buna yeterli bir tepki gelmedi. Doğu 
Türkistan meselesinin ABD’nin ve 
Batı’nın oyunu olduğunu söyleyen 
bazı vicdansız insanları görüyoruz 
ekranlarda. ABD’nin ve Avrupa 
ülkelerinin bunu soykırım olarak 
kabul etmesinin kendi menfaatleri 
için olduğunu biz de biliyoruz tabi 
ki. ABD’nin Doğu Türkistanlıları 
çok sevdiği için falan savunduğu 
yok. Zaten dünyada hiçbir 

zaman devletler duygusal olarak 
yaklaşmazlar birbirlerine. Tamamen 
menfaatleri neyse onu uygularlar. 
Ancak Batı’nın bizi destekliyor olması 
da bizim işimize geliyor şu anda. 
Yani ABD’nin bizi destekliyor gibi 
görünmesi bizim haklı davamızı asla 
zedelemiyor. Onlar destekliyor diye 
sessiz kalacak değiliz neticede. Biz 
onlardan istemiyoruz zaten. Keşke 
İslam dünyası ses çıkarabilse diyoruz 
zaten hep. Fakat biz de ihtiyatlı 
davranmaya çalışıyoruz. Çin’e karşı 
bir şeyler yapabilmek de devletler 
açısından kolay olmuyor onun da 
farkındayız tabi ki. 

Dediğim gibi devletler menfaatlerinin 
gerektirdiklerine göre hareket 
ediyorlar. Fakat STK’ların 
ve cemaatlerin sessizliğini 
anlayamıyoruz. Tabi ki bunun 
devlete karşı provokatif bir hareket 
haline gelmesine asla müsaade 
edilmemeli ancak sivil toplum 
devlet gibi düşünmemeli. Biz de 
devlet büyükleriyle konuşuyoruz 
zaman zaman ve ikna edici şeyler 
duyuyoruz. Onlar da kendilerine 
göre haklılar tabi. Fakat sivil 
toplum bu şekilde davranmamalı 
diye düşünüyorum. Sivil toplum 
kuruluşlarından Çin’e karşı 
protestolar yaşandığı zaman Çin’de 
gerçekten çok etkili şekilde bir 
yankı buluyor. Örneğin geçtiğimiz 
senelerde İHH’nın düzenlediği Doğu 
Türkistan yürüyüşü Çin’i çok rahatsız 
etti. Çin devleti bu tarz hareketleri 
çok yakından takip ediyor ve olumsuz 
anlamda etkileniyorlar. 
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OSMANLI’DA TIP

OSMANLI DÖNEMİ HEKİMLERİ, TEDAVİ GELENEĞİ VE 

GELENEKSEL HASTANELERİ
Osmanlı Devleti birçok alanda olduğu gibi tıpta da örnek almamız gereken uygulamalarıyla 
günümüze ışık tutmaya devam ediyor. 

O rta Çağ İslam devletlerinin 
ve Selçuk Dönemi 
hastanelerinin mimarisi 

ve tedavi geleneği Osmanlı’da da 
devam ettirilmiştir. Osmanlı’daki 
ilk hastane Bursa’da açılmıştır. 
İstanbul’da ilk Osmanlı hastanesini 
ise Fatih kurdurmuştur.
Osmanlı’da darüşşifalar herkes 
için yapılmış olsa da buralardan 
daha ziyade kimsesiz fakirler 
ve yolcular yararlanıyordu. Bu 
hizmet ücretsiz verilirdi. Maddi 
imkânı olanlar ise hekimi eve 
çağırıyorlardı; yani aile hekimliği 
vardı.

Darüşşifaların önemli bir kısmı 
hanım sultanlar tarafından 
kurulmuştur. Mesela Hafize 
Sultan Manisa’da, Hürrem Sultan 
ve Nurbanu Sultan İstanbul’da 

Mehmet Dilbaz

kendi kazançlarından hastane 
yaptırmışlardı. Bu hastanelerde 
ameliyat dahi yapılıyordu.

Fatih döneminin en meşhur 
hekimlerini zikretmek 
yerinde olacaktır. Dönemin 
ünlü hekimlerinden Hamza 
Akşemsettin, Maidetül-Hayat 
isimli eserinde bugünkü mikrop 
ve bulaşma fikrine öncülük eden 
“hastalıkların çeşidi itibariyle 
nebat ve hayvanlarda olduğu gibi 
tohumları ve asılları vardır” fikrini 
ortaya atmıştır. Sabuncuoğlu 
Şerafettin ise Cerrahname-i 
İlhan’siyle dünya çapında meşhur 
olmuştur. Kitabında cerrahi 
aletlerin resimlerinin yanı sıra 
hastaların duruşunu gösteren 
resimlere de yer vermiştir ki; bu, 
cerrahi eğitimi açısından büyük bir 

yeniliktir. Yine Sabuncuoğlu’nun 
15. yüzyılda, hazırladığı ilacın 
etkisini anlamak için hayvanlar 
ve hatta kendi üzerinde deneyler 
yaptığını, bu deneyler için 
kendisini yılanlara sokturarak 
hayatını tehlikeye attığını biliyoruz.

Bir diğer önemli hekim ise 
Altıncızade’dir. Kendisi idrar 
tutulmasını ve idrar yolunda 
oluşan et parçasını sonda ile 
tedavi etmiştir. Hekim Beşir 
Çelebi ise iç hastalıklarıyla ilgili 
30 bahis üzerinde durmuş, son 
bölümde alfabetik olarak drog’ları 
vermiştir. Hekim Arap, Hekim 
Hoca Ataullah, Hekim Lari, 
Fatih’in ulema defterinde yer 
alan yedi ünlü hekim arasındadır. 
Bu yedi ünlü hekimden bir diğeri 
ise İtalyan asıllı bir Musevi olan 

Hekim Yakup Paşa’dır. Yakup 
Paşa, Fatih’in özel hekimliğine 
yükselmiş, nihayetinde Fatih’in 
ölümünden sorumlu tutulmuş ve 
onu zehirlediği iddia edilmiştir. Bu, 
tarihte halen aydınlatılmamış bir 
olaydır.

Diğer bir ünlü isim ise 
hekimbaşılığa kadar yükselen ve 
Fatih’ten Kanuni’ye dört padişah 
döneminde hekimlik yapan Ahi 
Çelebi’dir. Ahi Çelebi, İbn-i 
Sina’nın Kanun çevirisiyle ve 
böbrek-mesane taşları üzerine 
yazdığı risaleyle meşhurdur. 
Taş hastalıklarının zenginlerde 
olduğunu söyledikten sonra taşın 
bedende nerelerde olduğunu, 
araz belirtilerini, ilacını, taşın 
idrar yolunu zedelediği durumda 
yapılacak tedaviyi anlatır. Bu 
tedavi için bitkisel ilaçları ve 
ilaçlı sularla banyoyu tavsiye 
eder. II. Beyazıd döneminin ünlü 
hekimlerinden Cerrah İbrahim 
ise yine çeviri eser olan Alaim-
Cerrahin’de Osmanlı’da ilk defa 
frengiden bahseder. Bir diğer 
yeniliği ise ateşli silah yaralarından 
bahsetmesidir. Burada hemen 
hatırlatmak gerekir ki, benzeri 
araştırmalar Avrupa’da da hemen 
hemen aynı dönemde yapılmıştır.

Beyazıt’ta Saray-ı Atik olarak 
bilinen eski sarayda maaşla 
çalışan kadınlardan oluşan bir 
sağlık teşkilatı vardı. Ayrıca 
dışarıdan da kadın tabipler saraya 
çağırılırdı. Üsküdar’da çalışan 
kadın tabiplere ait belgeler 
arşivlerde mevcuttur. Burada 
Saliha Hatun isimli meşhur bir 
kadın cerrahımız bile vardı. Hatta 
yaptığı ameliyatlardan aldığı ücret 
erkek cerrahlarınkinin üç misli idi. 
İşinde oldukça uzmandı. Ameliyat 
için Osmanlı’nın her yerinden 
hasta geliyordu. Sadece kadınlara 
değil, erkeklere de ameliyat 
yapıyorlardı. Şüpheli ölümlerde 
adli tıp gibi çalışan hekimler dahi 
vardı. Yara bere tedavisi yaygındı. 
Kapalı kırık çıkık tedavisinde 
ustalardı. Göze katarakt ameliyatı 
yapılabiliyordu.

Günümüzde ünlü doktorların 
verdiği birçok tavsiyeyi, Osmanlı 
hekimleri Orta Çağ’da vermişlerdi. 
Batı’nın hastalıklara şeytan 
çıkarma yöntemiyle yaklaştığı 
Orta Çağ döneminde, Osmanlı 
Devleti’nin hekimleri, günümüzde 
modern tıbbi keşiflerle değeri yeni 
anlaşılan birçok tedavi yöntemi 
geliştirdi. Tedavi metotlarında 
kullanılan laboratuvar, tabiatın 
kendisiydi. Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında bir hekim tayin olduğu 
yerde önce dağları taşları inceler, 
rüzgârın nereden estiğine ve bölge 
suyunun kalitesine bakar, kısaca 
insanoğlunun yaşadığı yeri enine 
boyuna araştırırdı. O zamanki 
şartlarda koruyucu hekimlik 
çok önemliydi. Amaç, insanların 
hastalanmaması için gerekli 
tedbirleri almaktı. Osmanlı tıbbında 
vücudun bağışıklığının artırılmasına 
önem verilirdi.

Günümüzde korona sebebiyle 
herkes korunma tedbirleri alıyor. 
Hastalık sonlanıncaya kadar 
sanırım bu sürecektir. O dönemin 
hekimleri uyku saatinden sıcak 
bastığında ne içileceğine, hangi 
sporun yapılması gerektiğinden 
hangi yiyeceklerin bir arada 
yenilmemesi gerektiğine kadar 
her şeyi belirlerdi. Kişinin 
yediklerini iyi hazmetmesi ve 
kabız olmaması da çok önemliydi. 
Osmanlı hekimlerinin yüzlerce 
kez söyleyerek öğrettiği diğer bir 
şey ise az yemektir. Geç kahvaltı, 
erken akşam yemeği olmak üzere 
günde iki öğün beslenmeyi tavsiye 
ediyorlardı: Karnınız acıktığında 

yemeğe oturup tam anlamıyla 
doymadan kalkmalısınız sofradan. 
Eski Osmanlı metoduna göre sık 
yemek vücudu yaşlandırır.

Eski Osmanlı’da sofraya sadece 
kaşık konulurdu; çünkü yemekler 
hep suluydu. Hazmı kolaylaştırıcı 
çorba ve sulu yemekler yapılırdı. 
Osmanlı tıbbında uyku sadece 
dinlenmek için değildi. Yediğimiz 
gıdanın tam hazmedilmesine 
yardımcı olduğu söylenirdi. Osmanlı 
tıbbına göre önce sağ, sonra da sol 
tarafa yatılmalıdır. Bunun nedeni 
ise midenin üzerine karaciğerin 
gelmesini sağlamaktır. Böylece 
midenin içindeki artıklar onun 
sıcaklığıyla temizlenir. Sırtüstü 
yatmak unutkanlık yapar. Buna 
benzer pek çok sağlık tavsiyelerine 
tıp eserlerine rastlamak mümkündür. 
Herkese sağlıklı günler dilerim.

ORTA ÇAĞ İSLAM 
DEVLETLERİNİN VE 
SELÇUK DÖNEMİ
HASTANELERİNİN MİMARİSİ 
VE TEDAVİ GELENEĞİ
OSMANLI’DA DA 
DEVAM ETTİRİLMİŞTİR. 
OSMANLI’DAKİ İLK
HASTANE BURSA’DA 
AÇILMIŞTIR. İSTANBUL’DA 
İLK OSMANLI
HASTANESİNİ İSE FATİH 
KURDURMUŞTUR.
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BİLGİ GÜVENLİĞİ

KİŞİSEL GÜVENLİĞİMİZİ 
NASIL SAĞLARIZ?

G ünümüz dünyasında 
teknoloji baş döndürücü 
bir hızla ilerliyor. Her yıl 

teknoloji adına büyük adımlar 
atılıyor ve bunların birçoğu 
hayatımızı kolaylaştırıyor. 
Bankacılık işlemlerimizi çevrimiçi 
gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımızla 
internetten haberleşiyoruz. 
Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, 
tabletler ve nesnelerin interneti 
cihazları kullanıyoruz. Çocuklar 
ev ödevlerini internet üzerinden 
yapıyorlar. Tatil rezervasyonlarımızı 
çevrimiçi yapıyoruz. Çevrimiçi 
çalışıyor, çevrimiçi sohbet 
ediyoruz. Bu sayede yapmak 
istediğimiz işlemlerimiz çok daha 
kolay ve pratik bir hale geliyor. 
Peki ya bizler hayatın bu baş 
döndürücü hızında artık her 
şeyimiz olan kişisel güvenliğimizi 
nasıl koruyacağız? Teknolojinin 
getirdiği yenlikler ve çözümler hiç 
şüphesiz hayatımızı kolaylaştırıyor. 
Ancak bununla birlikte bu 
teknolojiyi kendi kötü emellerine 
kullanmak isteyen insanlarda 
oluyor. Bunun için kişisel 
verilerimizin güvenliği oldukça 
önem taşımaktadır. 

Bu yazımızda kişisel güvenliğimiz 
için nelere dikkat etmemiz 
gerektiğine değineceğiz. 21.yy.ın 
teknoloji çağında güvenlik konusu 
herkes için önemlidir. Bundan 
dolayı “Siber Güvenlik Uzmanları” 
kadar ileri seviyede bilgi sahibi 
olmasak da kişisel güvenliğimiz 
için “Temel” anlamda bilgi sahibi 
olmalıyız. Bu bölümde “Kişisel 
güvenliğimizi nasıl sağlamalıyız?” 
“Zararlı yazılımlardan nasıl 

İbrahim Mert

korunuruz?”, “E-Posta mesajları 
ne kadar güvenli” gibi konulara 
değineceğiz. 
Çevrimiçi gizliliğinizi sağlamış 
olsanız da internetinizde 
veya teknolojik cihazlarınızda 
herhangi bir güvenlik önlemi 
yoksa gizliliğinizin pek de 
bir önemi kalmaz. Çevrimiçi 
güvenliğinizi sağlamanız 
önemlidir. Çevrimiçi gizlilik ve 
güvenlik birbirinden ayrılmaz 
parçalardır. Bir önceki yazımızda 
internetteki iletişimlerinizi nasıl 
koruyabileceğiniz (Gizlilik) 
hakkında bilgi vermiştik. Bu 
yazımızda da kişisel güvenliğimizi 
sağlamanın incelikleri hakkında 
konuşacağız. 

GÜVENLİK YOKSA 
GİZLİLİK DE YOK 
Güvenliğimizi sağlamak uzun 
ama kolay bir süreçtir. Bilinçli 
bir kullanıcı olduğumuz sürece 
kişisel güvenliğimizi kolaylıkla 
sağlayabiliriz. Bundan dolayı temel 
süreçler ve kuralları bilmeliyiz. 
Peki, nedir bu genel kurallar? 
Sizin ve cihazlarınız güvende 
olmasını sağlamak için aşağıdaki 
yolları takip edebilirsiniz; 
Güvenlik temelde başlar; bir 
güvenlik yazılımı (antivirüs) 
edinin. Gerek internette 
dolaştığınız süre boyunca 
oluşabilecek tehditleri önlemek 
için gerek ise de cihazınıza 
dışarıdan bulaşabilecek kötü 
amaçlı yazılımları engellemek için 
bir güvenlik yazılımı (antivirüs) 
kullanmalısınız. Güvenliğinizi 
sağlamak için birden çok 
antivirüs yazılımı bulunmaktadır. 

İhtiyaçlarınıza uygun bir yazılım 
seçip kullanabilirsiniz. Windows 
kullanıcıları için orta düzeyde 
“Windows Defender” kullanımı 
ihtiyacınızı karşılar. Eğer araştırma 
yapmak, video izlemek, ders 
çalışmak vs. gibi gündelik işlerinizi 
yapacaksanız temel-orta düzeyde 
güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. 

İşleyen demir ışıldar; 

işletim sisteminizi güncel 
tutun. Gerek mobil gerek ise 
de masaüstü/dizüstü cihazlarda 
gelen güncellemeleri mutlaka 
yapın (özellikle de güvenlik ekleri 
yayınlandığında). Bu güncellemeler 
işletim sistemi yayıncıları tarafından 
eksik görülen noktaları gidermek 
ve herhangi bir hatayı önlemek 
için yayımlanan güncellemelerdir. 
Korsanlar genellikle eski 

yazılımlardaki güvenlik açıklarını 
amaçlarına ulaşmanın bir yolu 
olarak kullanırlar; onlara fırsat 
vermeyin. (Not: Ocak 2020’de 
desteği sona eren Windows 7 
gibi artık desteklenmeyen bir 
işletim sistemi kullanıyorsanız 
değiştirmelisiniz çünkü bu, 
korsanlar için kolay lokmadır.) 

Yol denetimini yapın; şifreli 

bağlantı kullanın. İnternette 
iki tür bağlantı şekli vardır. Biri 
aradaki trafiği şifresiz olarak 
sağlayan HTTP (İngilizce 
Hyper-Text Transfer Protocol, 
Türkçe Hiper-Metin Transfer 
Protokolü) bağlantıdır. Bir diğeri 
ise internet trafiğinizi şifreleyen 
HTTPS (İngilizce Hyper-Text 
Transfer Protocol Secure, Türkçe 
Güvenli Hiper-Metin Transfer 

Güvenlik ve gizliliğin önemini vurgulamaya devam ediyoruz. Bu yazımızda 
da kişisel güvenliğimizi sağlamanın incelikleri hakkında konuşacağız. 
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Protokolü) bağlantılardır. İnternete 
bağlanırken mutlaka “HTTP” 
yerine “HTTPS” bağlantıları 
tercih edin. Bunu anlayabilmek 
için tarayıcınızda URL adresinin 
yanında bulunan “kilit” simgesine 
tıklayarak öğrenebilirsiniz. 
Resimde görüldüğü üzere 
bağlantınızın güvenli olduğunu 
görebilirsiniz. 
HTTP bağlantı aradaki trafiği 
“şifrelemeden” ileten bir 
bağlantıdır. Gönderdiğiniz 
tüm bilgiler aradaki 3. bir kişi 
tarafından açıkça okunabilir. 
HTTPS bağlantı ise aradaki 
veri akışını geri döndürülemez 
bir şekilde şifreleyerek iletir. 
Böylelikle internet trafiğiniz 
şifrelenir ve araya giren bir 
3. kişi trafiğinizi izlese bile 
anlamsız karakterler görecektir. 
Ancak burada yanlış anlaşılmaması 
gereken bir husus var; HTTP 
bağlantı zararlı bir bağlantı değildir. 
Sadece herkese açık ağlarda 
interneti izleyen bir başka kişinin 
sizi görebilmesini sağlar. Bunun 
haricinde internet dünyasında 
HTTP ile bağlantı sağlayan 
milyonlarca site vardır. Bunların 

BİLGİ GÜVENLİĞİ

her birine zararlı diyemeyiz. 
Sadece internet trafiğinizin 
“Gizliliğinizi” sağlamak amacıyla 
“HTTPS” bağlantıları tercih 
etmeniz gerekmektedir. 

Neye tıkladığınıza dikkat edin; 
her Linke tıklamayın. “Sosyal 
Mühendislik” olarak adlandırılan 
bu yöntemle saldırganlar, başta 
kişisel bilgileriniz olmak üzere 
kredi kartı bilgileri, cihaz bilgileri, 
yer ve konum bilgileri gibi kişisel 
bilgilerinizi öğrenebilirler. Genelde 
mail hesabınıza sizi cezbeden 
başlık ve mail içeriği ile dikkatinizi 
çekerler. “tatil fırsatı”, “kitaplarda 
kampanya”, “alışverişte 100 
TL’lik indirim kodu” vs. gibi 
kullanıcıda merak uyandıran 
içerikler gönderirler. Bu sayede 
yönlendirdikleri linke tıklamanızı 
ve gerekli bilgilerinizi girmenizi 
isterler. Peki, burada nelere dikkat 
etmeliyiz; 
- Bir önceki maddede 
bahsettiğimiz üzere trafiğin şifreli 
olmasına dikkat edin. Eğer link 
“http” ile başlıyorsa yüksek bir 
ihtimalle zararlı bir linktir. Hiçbir 
büyük kurum http bağlantı 

kullanmaz. 
- Bilindik firma/şirketlerden 
gelen birçok mail genelde “Gelen 
Kutusu” üzerine düşer. Gereksiz 
kutusuna düşen maillere şüphe ile 
yaklaşın. 
- Aceleci davranmayın. Çoğu 
zaman anlık gelen bir sevinç ile bu 
mesajların linklerine tıklanır. Gelen 
linke hemen tıklamayın. 
- Kimse sizden durduk yere kredi 
kartı bilgileriniz istemez. Ezkaza 
linke tıkladınız. Telaşa kapılmayın. 
Birçok mail servisi güvenlik 
konusunda sıkı kurallara sahiptir. 
Mail servisleri zararlı bir belge 
indirmenizi engeller. Ancak bu 
durum sizin kredi kartı bilgilerinizi 
elinizle vermenizi engellemez. 
Mail üzerinden gelen kaynağını 
bilmediğiniz kişi/kurumlara kredi 
kartı bilgilerinizi asla vermeyin. 
- Güvenlik ile ilgili haberleri takip 
edin. Size gelen bir mail diğer 
insanlara da gitmiş olabilir. Eğer 
benzer mailler başka kullanıcılara 
da gittiyse internet veya sosyal 
medya üzerinde bu durum fark 
edilebilir. Ve bu sayede büyük bir 
veri hırsızlığının önüne geçilebilir. 
- Yazım kuralları her şeydir. 

Gelen mailde sıklıkla yazım 
ve noktalama hatası var ise 
dikkat etmekte yarar var. Büyük 
firmalar genelde bu ve bunun gibi 
durumlara özen gösterdikleri için 
bu hatayı yapmazlar. Ama bir “tatil 
firmasından” gelmiş gibi gözüken 
bir mailde yazım hataları var ise o 
maile şüphe ile yaklaşmalısınız. 

Girişleri kontrol altında tutun; 
ekran şifreleri belirleyin. Akıllı 
telefonunuzu koruduğunuzdan 
emin olun. Yetkisiz erişime karşı 
korunmak için ekran kilidi ve 
PIN kodu kullanın. Bir şekilde 
telefonunuz başka kişilerin eline 
geçse bile ekran kilidi veya PIN 
olduğu için bilgileriniz en azından 
bir süre güvende kalır. 

Uygulamaları indirirken hangi 
izinlere ihtiyaç duyduklarını kontrol 
edin. Kameranıza, mikrofonunuza, 
konum hizmetlerine, takviminize, 
kişilerinize ve sosyal medya 
hesaplarınıza erişim gerektiren 
bir uygulama, çevrimiçi gizliliğiniz 
için güçlü bir tehdittir. Herkesin 
bildiği gibi “Pokémon Go” oyunu, 
uygulamaya Google hesabınızdaki 
parola hariç hemen hemen her 
şeyi görme ve değiştirme hakkı 
veren izinler istemişti. Daha sonra 
bu tepki topladığı için kaldırıldı. 
Elbette ki indirdiğimiz programlar 
sunduğu hizmet gereği telefon 
izinlerinize ihtiyaç duyacaklar. 
Ama bu sadece programın temel 
işlemlerini uygulayabilecek 
kadar olmalıdır. Eğer bir rehber 
uygulaması kamera ve dosya 
sistemlerinize izin istiyorsa şüpheli 
yaklaşmak gerekmektedir. Ya 
uygulamayı kullanmamayı ya da 
alternatif başka bir uygulamayı 
kullanmanızı öneririz. 

Artık kullanmadığınız verileri, 
programları ve hesapları silin. 
Ne kadar çok program veya 
uygulama çalıştırırsanız, bunlardan 
birinin tehlikeye girme olasılığı 
o kadar artar. Bununla beraber 
cihazlarınızı, internet erişiminizi ve 
hesaplarınızı korumak için güçlü 
parolalar kullanın. Hesaplarınızın 

her biri için tamamen rastgele, 
son derece güçlü parolalar 
oluşturun. Parolalarınızı altı ayda 
bir değiştirmek, hesaplarınızın 
saldırıya uğrama olasılığını 
azaltmaya da yardımcı olabilir. 

Denetimi sıkı tutun; iki aşamalı 
kimlik doğrulama sistemini aktif 
hale getirin. Artık birçok bankacılık 
ve sosyal medya uygulamalarında 
bu sistem bulunuyor. Bu, 
parolanızın yanı sıra size ikinci 
bir kimlik doğrulama biçimi 
sunar. Örneğin sosyal medya 
uygulamasına giriş yapmak için 
kullanıcı adı/şifre bilgilerinizi 
girdiniz. Eğer bilgileriniz doğruysa 
sistemde kayıtlı olan telefon 
numaranıza bir kod gelir. Bu 
kodu “doğru” girdiğiniz zaman 
sistem sizin hesabın gerçek 
kullanıcısı olduğunuzu anlar ve 
giriş yapabilirsiniz. Bu metot 
saldırganların işini zorlaştıracaktır. 
Çünkü sistemde sizin telefon 

numaranız kayıtlıdır ve kod size 
gelmektedir. Bu sayede kullanıcı 
bilgilerinizi öğrenmiş herhangi bir 
saldırgan sisteme giriş yapmaya 
çalışsa bile telefon sizin elinizde 
olduğu için gelen kodu giremez 
ve sisteme giremez. 

İnternet gizliliğinizi koruyarak 
iyi bir iş çıkarmış olabilirsiniz, 
ancak diğer tarafta gizliliğinizi 
korumaktan sorumlu şirketlerin 
de işini iyi yapması gerekir. Bazen 
güvenlik ihlal edilir ve müşterilerin 
kişisel verileri dışarı sızdırılır veya 
yok edilir. Bundan dolayı güvenlik 
sürekli olarak takip edilmesi 
gereken uzun bir süreçtir. Kişisel 
bilgi güvenliğimizin oldukça önemli 
olduğu bu çağda güvenliğimizi 
sağlamak yorucu olabilir. Ancak 
bunun için yeni çözümler de 
üretilmektedir. Biz kullanıcılar 
ise daha dikkatli ve temkinli 
davranarak bu basit çözümlerle 
güvenliğimizi sağlayabiliriz.



4 8  •  H A Z İ R A N  2 0 2 1 H A Z İ R A N  2 0 2 1  •  4 9

İ stanbul’un fethi için tarih 
boyunca birçok devlet 
kuşatmada bulunmuş lakin fethi 

mümkün olmamıştı.
Peki Konstantinopolis fethini zor 
kılan nokta neydi dediğimizde 
hemen kurulduğu çevre yani 
doğal sınırları bize cevap olmuştur. 
Peki nasıl fethi mümkün olacaktı 
dediğimizde ya içeriden kapının 
açılması ya da çağın ötesi bir 
maneviyat ve bir dahi komutan 
gerekti işte burada sorunun cevabı 
çağın ötesinde bir lider olan II. 
Mehmed ya da fetihten sonra 
unvanıyla Fatih Sultan Mehmed’e 
fetih nasip olmuş, bununla birlikte 
övülen komutan, ordu hadisindeki 
şerefe mazhar olmuştu.

Osmanlı tarihinde bu kuşatma 

“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel 
ordudur.” hadisde zikredilen bu şeref henüz 21 yaşındaki Sultan II. Mehmed’e nasip olmuş ve bu 
şanlı zaferden sonra adı Fatih Sultan Mehmed olarak anılmaya başlanmıştır. 

FETİH’TEN FATİH’E MANEVİYAT

Fatih Bünyamin Çiğdem

sırasında fethe en yakın olan 
padişah Yıldırım Beyazıd Han’dı. 
Timur’un Anadolu’ya girmesi 
sonucu kuşatmayı kaldırmak 
zorunda kalmış, İstanbul’u 
fethetme fırsatını kaçırmıştı. 
Dünya tarih literatüründe yer alan 
iki büyük komutandan burada 
sizlere kısaca söz edeceğim. Biri 
Hannibal Barcas, diğeri ise Fatih 
Sultan Mehmed Han’dır. Bu iki 
büyük komutanın yaşadıkları 
çağların farklı olmasına rağmen 
biri Roma (Batı Roma) fatihi, 
diğeri ise İstanbul’un (Doğu 
Roma) Fatih’i... Bu iki yerin en 
büyük özellikleri fetihleri zor 
hatta hayal ötesi olması; doğal 
olarak fetheden komutanların 
tarih literatürüne isimlerinin altın 
harflerle yazılması anlamına 

gelmekteydi.

Dünyanın on büyük komutanından 
ikisi olarak görülen bu 
şahsiyetlerin kısaca hayat 
hikâyelerine değinerek başlamak 
istiyorum.

Hannibal Barcas hayatı yenik 
bir savaşın esareti ile geçmiş bir 
çocuğun babasına bu yenilginin 
ardından esaretin intikamını 
almak için yemin etmiştir. Bu 
yeminin verdiği hırs, onun azim 
ve kararlılık ile yetişmesini 
sağlamıştır. Bu hırs ve gayretle 
genç yaşlarında Kartaca ordusuna 
komutan olmuş, hatta Romalılarla 
yapılacak büyük savaşı komuta 
edecek kişi olmuştur. Bu savaş 
için Alp dağlarını amansız bir 

mücadele vererek geçmiştir. 
Ayrıca bunu yaparken ordusunda 
37 tane fil bulunmaktaydı. Onun 
“Ya yeni bir yol bulacağız, ya 
yeni bir yol yapacağız” sözüyle 
Roma ordusunu yenecek sözleri 
kendisine ve de ordusuna 
büyük güç vermiştir. Adeta 
Roma ordusunun baş belası 
olmuştur. Defalarca Roma 
ordusunu bozguna uğramıştı 
ama bir türlü kalıcı bir yerleşme 
için fetih yapamıyordu. Bunun 
sebebi kendisi gibi bu fethe 
hazır olacak bir ordusu, bir halkı 
olmayışıydı şayet tam anlamıyla 
fethi gerçekleştirselerdi herkes 
kısa bir sürede Roma halkı gibi 
olacaktı, bu kültürün üstünde bir 
kültürleri yoktu en son savaşında 
yenilerek tarihe karışmış ama 
savaş taktikleri, başarıları asırlarca 
kullanılmıştır.

Fatih Sultan Mehmet denilince 
akla Osmanlı’nın kuruluşundan bu 
yana ve Türk İslam devletlerinin 
en büyük gayesi olan İstanbul’un 
fethi gelir. Daha önce başka İslam 
komutanları da “İstanbul mutlaka 
fethedilecektir. Onu fetheden 
komutan ne güzel komutan, o 
ordu ne güzel ordudur.” hadisine 

mazhar olmak için İstanbul’a 
birçok sefer ve akınlar düzenlemiş 
ama bahsi geçen hadiste 
zikredilen bu şeref henüz yirmi bir 
yaşında iken Osmanlı Devletinin 
yedinci padişahı olan II. Mehmed 
yani Fatih Sultan Mehmed’e 
nasip olur. Fetih sonrası Fatih 
olarak anılan Sultan Mehmed 
onu bu fethine götüren kutlu 
ülküsünü ise “Ya ben İstanbul’u 
alırım ya da İstanbul beni” 
sözündeki kararlılıkla göstermiştir. 
Osmanlı ordusunun var gücüyle 
büyük kalelerin fethinin, hem 
savaş teçhizatı hem de inançla 
kazanıldığını tüm dünyaya 

gösteren Fatih ve kutlu ordusu 
çağ açıp çağ kapatmıştır. Bu 
nedenle Avrupalılar kendisine 
“Büyük Kartal” lakabı takmıştır. 
Bu savaşı kazanması gerekli 
tüm ilimleri kendi şuurunda 
barından Fatih, ilk aşamada 
topları Macar topçu Urban’a 
döktürmüş, ardından kendisi daha 
iyisini geliştirerek Şâhi topunu 
hazırlamıştır.

Avrupa’nın haritasını tıpkı büyük 
ataları olan Balamir, Atilla, Sultan 
Alparslan gibi şekillendirdi.
Fetih için maneviyat, maneviyat 
için eğitim ve teslimiyet gerekiyor.

TARİH
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EGE’NİN SAKLI CENNETLERİNDEN
DİLEK VE BÜYÜK MENDERES 
MİLLİ PARKLARI
Ah! Pandemi bitse de rahat rahat gezsek ülkemizin güzel şehirlerini diyorsunuz değil mi? 
Biraz daha sabır... Görmek istediğimiz yerler listenize ekleyebileceğiniz iki önerimiz var bu ay.

D ilek Yarımadası Milli Parkı 
ve Büyük Menderes Deltası 
Milli Parkı, Ege’de bulunan 

nadide saklı cennetlerimizdendir. 
Bu bölge yüzlerce çeşit bitki, 
hayvan ve kuş türüne ev sahipliği 
yapmaktadır. Ayrıca içerisinde 
zengin balık türlerine ev sahipliği 
yapmasıyla tanınır. Bölgede, 209 
kuş türü tespit edilmiştir. Özellikle 
nesli tükenme tehlikesi altında 
bulunan “Tepeli Pelikan” ve “Cüce 
Karabatak” gibi kuşlar tarafından 
bölge, üreme yeri olarak kullanılır. 
Dilek Yarımadası sahilleri, 
Türkiye’nin en temiz ve doğal 
kıyılarıdır. Bu sahiller Avrupa’da 
en nadir memeli türlerinden olan 
Akdeniz foklarının doğal yaşam 

Kuşadası Söke yolunu 
takip ettiğinizde 9. 
km’de Davutlar, Güzel 
Çamlı ayrımından 
yarımadanın kuzey tarafına 
ulaşabilirsiniz. Milli park 
Kuşadası’na 27 Söke’ye 
ise 34 km uzaklıkta yer 
alıyor.

ULAŞIM

Muhammet Öztürk

GEZİ

alanlarıdır. Foklar, yarımadanın 
güney kıyılarındaki mağaralarda 
yaşamaktadırlar. Bir zamanlar, 
nesli tükenen Anadolu parsı dahi 
yaşıyormuş milli parkta. 1966 
yılında milli park olarak ilan edilen 
Dilek Yarımadası ülkemizin en iyi 
korunan milli parklarından birisidir. 
Yarımadanın güneyinde bulunan 
Büyük Menderes Deltası, 1994 
yılında milli park alanına dâhil 
edilmiştir.

Milli parkın girişi ücrete tabidir. 
Dilerseniz aracınızla veya yaya 
olarak ziyaret edebilirsiniz. İçeri 
girdiğinizde mis gibi kokan çam 
ağaçlarının içinizi rahatlatacağına 
eminiz. Çam kokulu yolda 

ilerlerken ağaçların arasından 
masmavi bir deniz görmek sizi 
heyecanlandırabilir. Yol boyunca 
ağaçlara tırmanan minik ve sevimli 
sincaplarla ve kaplumbağalarla 
karşılaşmanız mümkündür. 
Eğer şanslı gününüzde iseniz 
alageyikleri görebilirsiniz. Bir 
süre sonra ağaçların arasından 
tamamen deniz karşınıza 
çıktığında büyüleyici manzaranın 
keyfini çıkarabilirsiniz. Deniz 
her yerde mavidir. Ama Dilek 
Yarımadası’nda mavinin birçok 
tonunu görebilmeniz mümkün. 
Parkın giriş kapısından yaklaşık 
12 km sonra yol barikatlar ile 
sona eriyor. Barikatlara kadar, 
4 adet koy bulunmaktadır. 

Bu koylar;
•  İçmeler Koyu
•  Aydınlık Koyu
•  Kavaklıburun Koyu
•  Karasu Koyu

Koyların her biri birbirinden 
güzeldir. Ziyaretçiler çoğu zaman 
hangi koya gitme konusunda 
kararsız kalabiliyor. Dilek 
Yarımadası’nın doğası arasında 
yürüyüş parkurları da bulunuyor. 
Tabi burada yürüyüş yapmanın 
yanı sıra bisiklete binmek de 
mümkün. Burası milli park 
olduğundan dolayı kamp yapmak 
ve ateş yapmak yasaktır. 

ETKİNLİK ÖNERİLERİ: 
•  Kuş gözlemciliği (Büyük 
Menderes Deltası’nın bitim yeri 
olduğundan flamingo dâhil birçok 
kuş türü mevcuttur.)
•  Bisiklet turu
•  Doğa yürüyüşü
•  Fotoğraf çekmek
•  Yamaç paraşütü

KONAKLAMA: 
Park içinde konaklama imkânı 
olmasa da Güzel Çamlı’da 
bir kaç konaklama noktası 
bulabilirsiniz.

KANYONLARI DERELERİ VE 
TEPELERİ: 
Olukdere Kanyonu, Katıroğlu 
Deresi, Mersinli Deresi, 
Çandallı Deresi, Horoz 
Deresi’dir. En yüksek noktası 
Dilek Dağı (tepe), Dayıoğlu 
Tepesi, Deve Boynu Tepesi, 
İlyasağa, Koyunlu, Katıroğlu, 
Çam, Kartal, Horoz tepeleri 
ve Tekerlekçam Tepe, Halimin 
Tepe ve Pınar Tepe.

DİLEK YARIMADASI ANTİK 
VE TARİHİ YERLER: 
Panionion, Thebeai Antik 
Kenti, Priene Antik Kenti, 
Hagios Antonius Antik Kenti, 
Aya Yorgi Kilisesi, Aziz Nikolas 
Kilisesi, Eski Doğanbey, Fındık 
Kale, Kurşunlu Manastırı.
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FOTOĞRAF HİKAYESİ

REC O    fotoğraf

ocuk deyince akla gelecek 
ilk şeylerden biridir; gülmek. 
En saf gülüş yine onlardadır. 
Osman’ın gülümsemesi gibi. 

Normal gelir gülen bir çocuk görmek. 
Ama bazı çocuklar için pek normal 
değilmiş.

“Gülmeyen Çocuklar” başlığı ile 
gördüm bu fotoğrafı. Fotoğrafta 
bembeyaz gülümseyen bir çoçuk olup 

başlık böyle olunca hikâyesini merak 
ettim ve Hüseyin Bircan’a sordum. 
Buyurun beraber öğrenelim Osman’ın 
hikâyesini.

Hüseyin Bircan kimdir? Kısaca 
kendinizden bahseder misiniz?
Lise çağımda ilk romanlarımı 
okuduğum zaman hayat amacımın 
kitap okumak ve yazmak olmasına 
karar verdim. Üniversitede İngiliz Dili 

ve Edebiyatı bölümüne başladım. 
Klasik romanlardan, kıyıda köşede 
kalmış eserlere kadar çok sayıda 
kitabı bitirdim. Etkilendiğim tarzlarda 
hikâyeler kaleme aldım. İngilizce 
konuşuyor ve yazıyor olmanın bana 
kendi kültürümü dünyaya anlatmak 
sorumluluğunu yüklediğine inandım.
Birkaç arkadaşımla birlikte kültür, 
tarih ve sanat bağlamında belgeseller 
hazırlamaya başladım. Aynı zamanda 

insani yardım gönüllüsü oldum ve 
kısa sürede insani yardım alanında 
çalışmaya başladım. Şu anda Umuda 
Koşanlar Derneği’nde fotoğrafçı 
ve yazar olarak medya alanındaki 
içeriklerin hazırlanmasında yardımcı 
oluyorum. İki seneden fazladır tam 
zamanlı insani yardım çalışanıyım.

Bu fotoğrafın hikâyesi nedir? 
Anlatabilir misiniz?

Afrika’ya gitmeden önce Afrika 
hakkında çok okudum, oraya 
gidenlerden çok hikâye dinledim. 
Fotoğrafçılar hep gülen çocukların 
fotoğraflarını getiriyordu ama 
durumun aslında tam tersi olduğunu, 
Afrika’nın birçok bölgesinde çocukların 
gülmediğini söylüyordu. Sudan 
ziyaretimde buna şahit oldum.
Böyle olmalarına birçok sebep 
gösterilebilir. Listenin en başında da 
beyaz insanların asırlarca bu bölgelere 
zulmetmesi sayılabilir. Bu yüzden 
ilk defa bir köyü ziyaret ettiğimizde 
asırlık ön yargılarla karşılanıyorduk. 
Ön yargıları yenmek zor ama imkânsız 
değil. Bu ön yargıyı yıktığımız köylerden 
bir tanesiydi Dişenap. Meydanında 
küçük bir mescidi, su kuyusu ve 
deposu olan bir köy burası ve bunlar 5 
yıl önce Türkiye’den gelen gönüllülerin 
çalışmalarıyla olmuş. 5 yıldır da köye 
düzenli yardım geliyormuş.

Fotoğraftaki Osman. Onunla 
Dişenap köyünde tanıştım. 11 yaşına 
basmış, yani 6 yaşından beri bizlere 
aşina. O yüzden bizi ön yargılarla 
değil hoşgörüyle karşıladı. Bizi 
gördüğünde fotoğraftaki gibi kalbinin 
en derinliklerinden gülümsedi. Osman, 
köyde durduğumuz 5-6 saat boyunca 
yanımdan hiç ayrılmadı. Bu sürede 
bana birkaç kelime öğretti. Ben de 
ona fotoğraf makinemle birkaç numara 
gösterdim. Merakla bakıyordu, her 
çocuk gibi öğrenmeye açtı.
Güneş batıyordu. Çölün boşluğunda 
çocuklarla bir ileri bir geri koşuyor 
ve fotoğraflar çekiyorduk. Baktım, 
Osman her karede bembeyaz dişleri 
ve ışık saçan gözleriyle gülümsüyordu. 
Osman’ın köyünün önünde tek başına 
bir fotoğrafının olmasını istedim. 
Hiç unutmayacağım bir anı olarak 
Osman’ın gülüşü bende kaldı.

Çocuk her yerde çocuk mudur 
sizce?
Çocuk muhakkak her yerde çocuk 
ama bazı yerlerde daha kısa süreliğine 
çocuk kalabiliyor. Bu ayrımı anlamak 

için çocuğu tanımlamak gerekebilir. 
Çocuk merakla, macerayla ve 
özgürlükle beslenen bir varlık. Her 
ortam bunları çocuğa sağlamıyor. 
Çocuk dünyanın yabancısı olmakla 
nerede olursa olsun merakı, macerayı 
ve özgürlüğü yakalar ama çeşitliliğin 
ve imkânların kısıtlı olduğu yerlerde 
çocuklar çocuk olmaktan çok erken 
vazgeçebilir. Afrika çöllerinde genelde 
gözlemlediğim buydu. Tek tip ağaç, 
birkaç meyve çeşidi ve birkaç hayvan 
dışında her şey aynı. Uçsuz bucaksız 
çöl hayal kurmaya imkân
tanısa da merak çölde çok çabuk 
tükenecek bir duygu olmalı. Çöldeki 
ikinci durum da çocukların yetişkinliğe 
hevesli olması onların çok erken 
olgunlaşmasına neden oluyor. Çocuk 
ölümlerinin sıklığından mı bilmiyorum 
küçük çocuklar çölde çok değersiz. 
Hayatta kalmama ihtimallerine karşı 
aileleri onlara hiçbir yatırım yapmıyor. 
Yırtık kıyafetler, çöpten oyuncaklar 
çocuklara değer görülüyor. Çocuk 
ölüm tehlikesini atlattığında ya 
da evlilik çağına geldiğinde ona 
özel kıyafetler alınıyor, sorumluluk 
veriliyor. Çölde tanıdığım çocukların 
oyunları genelde yetişkin işlerinin 
taklidiydi. Kendine baston yapan, 
saçını dedesi gibi kestiren çocukları 
da çok gördüm.

HÜSEYİN BİRCAN

Ahmet Altun
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TARİH

Osmanlı’nın en uzun yüzyılında Balkanlar coğrafyasında yaşayan 
Müslüman ahali saldırılara göğsünü siper etmiş ve bu milletlerin 
İstanbul’u geçip Anadolu’ya kadar ilerlemesini önlemişlerdir. Balkan 
coğrafyasının Anadolu için tampon görevinde olması sayesinde son 
Haçlı ittifakı da böylece durdurulmuştur.

D ünyanın en eski yerleşim 
yerlerinden biri, hiç kuşkusuz 
Balkan yarımadasıdır. 

Tarihinde birçok köklü medeniyet ve 
imparatorluğu barındıran yarımada, 
her döneminde sanat ve kültürel 
faaliyetlerin revaçta olduğu bir 
bölgedir.

Bu topraklarda fizik mermere, çelik 
cevhere, madde rûhun diline kavuştu 
tekrar ve tekrar.
Bunu söylemiş olmakla birlikte, 
geçmişten günümüze bu kültürler 
arasındaki mücadele kılıç kılıca, 
kalkan kalkana ve fikir 
fikre devam etmektedir. 
İşte bu nedenledir ki, 
Balkanlar kültür ve 
sanatın coğrafyası 
olduğu kadar, kan, 
gözyaşı ve savaşların 
da coğrafyası oldu! 
Osmanlı İmparatorluğu 
içinse “Rumeli” olarak 
adlandırılan ve yüzyıllar 
boyu hâkim olunan bu 
topraklar, hem tampon, hem 
de köprü vazîfesi gördü.
Osmanlı’nın Balkanlara ilk gelişi, 
ikinci beyi olan Orhan Gazi 
zamanında oldu. Orhan Gazi’nin 
büyük oğlu Süleyman Paşa ve 
komutasındaki Ece Bey, Hacı İl 
Bey, Lala Şahin Paşa, Gazi Evrenos 
Bey, Gazi Fazıl Bey ve Malkoç Bey, 
Rumeli’de fetihler gerçekleştirler.
Süleyman Paşa’nın genç 

BALKANLAR
BAZEN TAMPON BÖLGE, 
BAZEN KÖPRÜ VAZİFESİNDE

Eldar Uka

yaşta vefâtının ardından görevi 
devralan, kardeşi Murad (Birinci, 
Hüdâvendigâr) oldu. Genç Sultan’ın 
hayatı hep savaş meydanlarında, 
sınır boylarında geçti. Yeni kurulan 
ve gelişmekte olan devletin ayakta 
kalabilmesi için Anadolu’dan 
Rumeli’ye durup dinlenmeden 
savaştı. Türklere Balkanların 
kapısını açan Edirne’yi fethetti. 
Komutanlarından Lala Şahin Paşa, 
Bulgaristan’a girerek Filibe’yi; 

Evrenos Bey ise 
Serez’i aldı. 

Fethettikleri topraklara ise tampon 
bölge oluşturma
amacıyla Anadolu’dan getirdikleri 
aileleri ve obaları yerleştirdiler.
Bu dönemde Edirne ve Filibe’nin 
fethi; Sırp, Hırvat, Macar, Boğdan, 
Çek, Arnavut ve Bosna Krallıklarının 
askerlerinden meydana gelen bir 
Haçlı ordusunun kurulmasına sebep 
oldu. Osmanlı’yı Balkanlardan atmak 

için kurulan ve 100 bin kişiden 
oluşan bu ordunun karşısına Sultan 
Murad Hüdâvendigâr, topladığı 40 
bin kişilik bir ordu ile çıktı.
Kosova ovasında karşı karşıya 
gelen bu iki ordu arasında göze 
göz, dişe diş verilen savaş 8 saat 
sürdü. Osmanlı’nın kesin zaferiyle 
sonuçlanan bu savaşın ardından 
Sultan Murad Hüdâvendigâr şehit 

edildi.
Sultan Murad 
Hüdâvendigâr döneminden 
başlayarak bölge, hem tampon, 
hem de köprü vazîfesi gördü. Yine 
Sultan Murad Hüdâvendigâr, ilk kez 
1365 yılında Dubrovnik (Raguse) 
Cumhuriyeti’ne yıllık 500 dukalık 
vergi ödenmesi karşılığında ilk 
kapitülasyonu verdi. Bu hamlenin 

Bosna-Hersek

Kavala Su Kemeri, Yunanistan
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amacı, sadece ticareti geliştirmek 
değil, aynı zamanda diğer devletlerle 
bir güç birliğinin önüne geçmekti.
Hüdâvendigâr ile başlayan fetihler 
ve imar faaliyetleri, ondan sonra 
gelen Yıldırım Bayezid Han, Çelebi 
Mehmed ve İkinci Murad döneminde 
de devam etti. Fakat bölgedeki 
ikinci büyük toprak kazanımı, Fatih 
Sultan Mehmed Han zamanında 
gerçekleşti.
Fatih Sultan Mehmed Han, tahta 
geçtiğinde seferlerinin büyük bir 
çoğunluğunu Balkanlara yapmıştır. 
Bu durumun nedenleri arasında 
İstanbul’un Fethi’nin ardından 
bölgedeki Hristiyan devletlerin 
birleşerek Osmanlı’yı durdurmak 
için Haçlı ordusunu toplamaları yer 
almaktadır.

TARİH

Fatih, 30 yıllık saltanatında 
Sırbistan’a üç, Mora’ya iki, Bosna’ya 
iki, Arnavutluk’a iki ve Otranto’ya 
bir sefer düzenlemiş ve fetihler 
gerçekleştirmiştir. Yine bu dönemde 
Venedikliler tazminat ödemeye 
mecbur kalmışlardır.
16’ncı yüzyılın başında tahta 
geçen Kanunî Sultan Süleyman 
da ilk seferlerini yine Balkanlara 
ve Avrupa’ya düzenlemiştir. Bunun 
başlıca nedeni, Kanunî Sultan 
Süleyman’a (Avrupalıların deyimiyle
“Muhteşem Süleyman”) karşı 
Avrupa’nın birleşmiş olmasıydı. 
Bütün Avrupa ulusları; Kutsal Roma 
İmparatoru, İspanya Kralı, Habsburg 
Hollandası Lordu ve Burgonya 
Kontu olan Beşinci Karl’ın (Şarlken) 
liderliğinde bir araya gelmişti. Kanunî 

Sultan Süleyman hem Balkanlardaki 
yerini sağlamlaştırarak Avrupa’da 
ilerleyişine devam etmek, hem 
de çok güçlü durumda olan Haçlı 
ittifakını ortadan kaldırmak için 
seferler düzenledi.
Bu amaçla düzenlediği seferlerle 
1521’de Belgrad ve 1522’de de 
Rodos adasını fethetti; 1526’da 
Mohaç Meydan Savaşı, 1529 
yılında Birinci Viyana Kuşatması, 
1537 yılında Korfu Seferi, 1538 
yılında Boğdan Seferi, 1541 yılında 
Budin Kuşatması ve 1543 Estergon 
Kuşatmasını gerçekleştirdi. Bu 
uğurda yaptığı son sefer, 1566 
yılındaki Zigetvar Kuşatması idi.
Kanunî, Zigetvar Kuşatmasının 
sonlanmasından bir gün önce, 
71 yaşında, günümüz Macaristan 

topraklarında hayatını kaybetti.
Savaş zamanlarında komutanlar 
ve sancak beyleri olarak en ön 
safta mücadele eden beyler, barış 
zamanlarında, idaresi altındaki 
şehirlerde vakıflar kurarak imar 
faaliyetlerine giriştiler. Özellikle 
sınır şehirlerinde kurdukları ticaret 
merkezlerinde, Avrupa’nın diğer 
şehirlerinden gelen tüccarlara 
malların satışlarını gerçekleştirdiler.
Bu dönemde Osmanlı’nın 
Balkanlardaki en önemli ticaret 
merkezleri; Saraybosna, Üsküp, 
Prizren ve Selânik şehirleriydi. 
Bu şehirlerde hem Osmanlı 
topraklarında üretilenlerin hem de 
özellikle 15 ve 16’ncı yüzyıllarda 
Baharat ve İpek yollarının büyük 
oranda hâkimiyetini sağladıkları için 

dünyanın dört bir yanından gelen 
malların satışları yapıldı. Bu sayede 
hem Osmanlı’nın hazînesi dolmuş, 
hem de bölge halkının refah seviyesi 
yükselmiştir.

Orta Asya’dan Avrupa’ya köprü 
vazîfesi gören Balkanlar, hem 
ekonomik, hem de kültürler arası 
etkileşimi sağlamıştır.
Balkanların Osmanlı 
İmparatorluğu’nun tampon bölgesi 
olmasının son örneğini Balkan 
Savaşlarında görmekteyiz.
Balkan Savaşları, bu topraklarda 
çıkarları olan Rusya ve diğer 
açgözlü Avrupa devletlerinin 
kışkırtmaları netîcesinde çıkmıştır. 
Bulgarlar, Sırplar, Yunanlar, 
Hırvatlar ve Karadağlılar, acımasızca 

Balkanlardaki Müslümanlara 
saldırmış ve bu yüzden büyük 
kayıplar verilmiştir. Savaşın nedeni 
hem toprak hırsı hem din faktörü 
hem de egemenlik isteğidir. Bu 
milletler, öncesinde de Osmanlı 
topraklarında çıkardıkları isyanlarla 
binlerce Müslümanın ölümüne ve 
daha fazlasının yurtlarından göç 
etmesine sebep olmuşlardır.
Osmanlı’nın en uzun yüzyılında 
Balkanlar coğrafyasında yaşayan 
Müslüman ahali saldırılara göğsünü 
siper etmiş ve bu milletlerin 
İstanbul’u geçip Anadolu’ya kadar 
ilerlemesini önlemişlerdir. Balkan 
coğrafyasının Anadolu için tampon 
görevinde olması sayesinde 
son Haçlı ittifakı da böylece 
durdurulmuştur.

Makedonya

Bosna’da bir Osmanlı cami

Hırvatistan

Selanik Ohri, Makedonya
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(ENFAL 17) MEALEN  “ALLAH ATTI” AYETİNİ TESLİMİYETLE 
KALBİ DOĞRULTMAYI TALİM EDİYORSAK, ATICILIK ANCAK 
O ZAMAN SANATA DÖNÜŞEBİLİR. BİZE ALLAH ‘I (CC) 
HATIRLATAN ŞEYLERE SANAT DİYORUZ.

M ihrişah Valide Sultan Sıbyan 
Mektebi, Eyüp Sultan 
Camii’ne bitişik imareti, 

türbe ve sebil ile birlikte  1795 yılında 
yaptırılan büyük bir külliyenin parçası. 
Bu vakfiyede yedi yıldır İlim Yayma 
Cemiyeti ile beraber geleneksel Türk 
sanatları icra ediliyor. 
Aynı zamanda Istanbul Kültür Elçileri 
kurucularından olan ve yirmi yıl 

Halit Develioğlu

“Kutlu Komutan ve Askerlerin” mahir birer -kemankeş- olduklarını  biliyor muydunuz? 
Fethin 568. sene-i devriyesinde, İstanbul’un mihmandarı Eyüp Sultan Hazretleri huzurunda 
Mihrişah Sıbyan Mektebi’nde kadim İslam sanatlarından okçuluk talimleri eğitimi veren 
Neslihan Candan hocamızla söyleşi yaptık.

ALLAH (C.C.)’I HATIRLATAN SIRRI İLE

OKÇULUK

evvel tefekkür bahçesi olarak gittiği 
mekanda ders verdiği vakfiyede 
talebelerine okçuluk eğitimi veren ve 
yine kurucusu olduğu Eyüp Sultan 
Okçuluk Takımı eğitmeni Neslihan 
Candan’la okçuluk üzerine konuştuk.

Okçuluğu nasıl tarif edersiniz?
Hz.Adem’den bu yana atıcılığın 
(rami- atıcı/tirendaz/ okçu) insan 

yetiştirme sanatı olduğunu, başta 
ibadet oluşu yani sünnet-i seniye 
olmasından dolayı çocukların ve tüm 
insanların da İslam fıtratıyla doğup 
genlerinden gelen yetenekleriyle 
kolaylıkla icra edebileceği talim 
mahiyetiyle icra edilen hayırlı ve helal 
bir oyun yani eğlenerek öğrenmenin 
bir usulü olarak görüyorum. 
Bu öğrenmenin en önemli unsurunun 

gelenekli Islâm sanatlarının temeli 
olan hoca, talebe ilişkisini ve 
yeryüzün her yerini mescid yani 
bizler için okları salabilecegimiz bir 
medrese olarak gördüğüm için çok 
seviyorum. Okçuluğu tarif ederken 
ne olmadığını da anlatmak gerekir.

Yay ve okların doğal, tamamen 
tabii olan yapılarını değiştirerek ve 
atıcılığın başta ismini değiştirip,  
mahiyetinin unutulup Türk gelenekli 
yönüyle ve usulleri olan sanat olarak 
değil, hırsa ve maddiyata hatta 
kumara dayalı spor ve futbol yani 
Bizans mantığıyla öğretildiği için 
aslından saptırılarak olimpik yay ve 
tavrı ile yapıldığı için fiziksel yapıya 
da zarar verici olduğunu ifade etmek 
gerek. Aynı şekilde Türk okçuluğuna 
uygun malzeme ve kıyafetlerle 
yani görüntüsüyle yanıltıcı fakat  
sadece hedefi tutturmaktan ibaret 
gösterilen ayrıca kuralları uluslarası 
mercilerden izin alarak uygulayan 
federasyon bünyesinde tamamen 
geleneklerimizin dışındaki günümüz 
oluşumu da okçuluk olarak 
gösterip tanımlayamayız. 
Dolayısı ile bu güzide  
sanatın insan piskolojine 
çok olumlu yönleri en 
başta göz önünde 
bulundurarak 

yaşatılmalı ve tüm dünyayı eskiden 
olduğu gibi hayran bırakabilecek bu 
niteliği oluşturmalıyız. Bu hayranlık 
ve insan piskolojine yarar sağlayacak 
öğretiler, ramilikle ilgili 40 Hadis’te 
mevcut. En çok bilineni belki de 
mealen “Ok atınız, rahatlayınız” 
buyrulmasıdır. 
Oku atarken edilen niyet, dua ve en 
başta söylemeye gerek yok abdestli 
olunması gibi kaideler o rahatlamayı 
sağlıyor elbette. Kemankeşlerin sırrı 
olarak ifade edilen (Enfal 17) mealen  
“Allah attı” ayetini teslimiyetle kalbi 
doğrultmayı talim ediyorsak, atıcılık 
ancak sanata dönüşebilir. Bize 
Allah’ı (cc) hatırlatan şeylere sanat 
diyoruz. Ayrıca yapılan işin içinde 
Allah rızası yoksa haramdır. Bu tanım 
isterse sadece yeme ihtiyacıyla sınırlı 

görülüp okçuluğu avcılıktır 
dedikleri zaman da 

böyledir yahut cenk 
yani 
savaş 

sanatı 
dendiğinde 
de değişmez 
bir kuraldır. 
Dolayısıyla  
atıcılığın 

tanımı yüksek 
bir mana ve 

nezaketli yönüyle 
fikir dünyamızı 

şekillendiren bir yaşam 
felsefesine dayanır. Bu 

tanımın dışına çıkıldığında 
okçulukla ilgili benim 

gibi hanımların ilgilenebileceği bir 
yönü kalmıyor. Bizler 

avcıları neden taklit 
edelim ki, tarihte 

Anadolu’ya 
şekil veren 
kadın birliğini 
günümüz 

temsilcileri gibi 

Bacıyan-ı Rum’u taklit etmek isteriz 
yahut günümüz sahabeleri gibi 
meziyetlerle donanmayı arzularız.  

Ayrıca evlatlarımıza sanat yönüyle 
anlatarak cesareti ve özgüveni 
verebilmek varken, katletmeye 
yahut düşmanı kendi içimizde 
aramak yerine başkalarında 
olduğunu hayal ederek hırs ve 
öfkeyle harp edercesine yarışma 
merkezli olduğunu göstermek 
yansıtmak zalimliktir. Tarihte benzeri 
vakalar yaşanmış okçuluk sporuna 
sponsor olan firmaların yüksek 
beklentileri nedeniyle yarışma anında 
gerilim yaşayan gençler atışlar 
sırasında ölmuşler, çogu kalp krizi 
geçirmiş. Bu eğlence bizaslıların 
hipodrom yarışlarından beri zalimce 
devam ettirilmektedir.  Bunlar 
unutturulmamalı ki aynı sisteme 
Türk gençleri federe düzenine dahil 
edilmesinler.

Okçuluk her şeyde olduğu gibi 
zıddıyla değerlendirilebileceğimiz bir 
“barış sanatıdır”.  Zira cenk etmeyi 
bilen zıddını da öğrenmedikçe 
muvaffak olamaz. İslam mana 
itibariyle de barış demek olduğu için 
belki de bundan sebep diğer sanat 
dallarına nazaran üstünlük verilmiştir. 
Ayrıca atıcılığı tanımlayan dünyanın 
her yerinden okçuluk ile ilgili  bilgileri 
toplayarak yazılmış Kavisname veya 
risaleler mevcut fakat bunları anlayıp 
aktarabilecek eğitimciler neredeyse 
yok günümüzde. Okçuluğun tarifini 
yapan istisnalar hariç akademisyenler 
çok, kitapları da mevcut fakat 
uygulamadıkları için detaylara vakıf 
olamazlar bu da hataları ortaya 
koyuyor ve fayda verici olmayınca 
yeni nesle doğru aktarım oluşmuyor. 
Bahsettiğimiz Türk Islâm 
sanatlarındaki bu saptamaların 
çoğu bunun gibi sebeplerden 

SÖYLEŞİ
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dolayı hemen hepsinde mevcud. 
Islâm sanatlarından hattatlık veya 
ebruculuk gibi tarifi yanlış yapılıyor, 
uygulamaları ehil bir hocadan 
aktarılmıyor daha çok hobi veya 
meslek anlayışına dönüşüyor. Oysa 
vakıf bünyesinde, gönüllük esasıyla 
öğretiliyorken resmileştirilerek 
köreltilmiş oluyorlar. Resmiyette 
“kurs” anlayışı var yani bunun 
anlamı kısa ve belli süreli özel veya 
resmi kuruma bağlı öğrenmedir. 
Herkes aynı sürede sanatı icra 
edemediği gibi hocalara bağlılık da 
yani öğrenme belirlenmiş bir süreyle 
sınırlı tutulması sanatçı yetişmesine 
manidir. Kurs görerek sanatın icracısı 
olmak da güzeldir fakat işini ancak 
çok severek yapanlar sanatçı olurlar 
veya iyi öğreticidirler. 

Türklere has usulleri, kültürel bir 
boyutu yansıttığı için dünyaya 
tekrar Osmanlı’nın geliştirdiği 
özel teknikleriyle ince detaylarıyla 
bizlerin aktarması ahde vefadır. 
Bunu yapabiliyor olmak camiada zor 
bulunan bir meziyet olduğu için de 
talebelerimde yansımasını görmek 
büyük mutluluk. Çünkü bunu da bir 
fetih olarak görüyorum. 

Neden okçuluk yapıldığını, bunu 
öğretmeyi vazife edindiğinizi 
söylüyorsunuz onun yerine nasıl 
ok atılır, bunu öğretmeyi yanlış 
mı  buluyorsunuz?
Nasıl sorusunun cevabının peşinde 
olan skolastik maddeci yapı maalesef 
tüm dünyada hakim olmamalı. Ok 
nasıl atılır biliyorlar, altı yaş minnacık 
talebelerim büyükler kusurlu 
yaparken onlar bizden daha kaliteli 
atışları bazan bize gösteriyorlar. 
Zorluk varsa rahmet de vardır 
fakat nasıl atılacağını öğrenmek 
zor sayılmaz. Bahsettiğim gibi esas 
olan okçuluk vesilesiyle duyguların 
eğitimidir, bu da insana zor gelen bir 
cihat sevabı demektir. Bu nedenle 
hoca değil başta kendimi doğrultmak 
için eğitimci olduğumu rahatlıkla 
söylüyorum. 

Birlikte yemek yerken yemeğe doğru 
eğilmeden yemek de yenmiyor,  
örneğin sofra kültürümüzü muhakkak 
anlatıyorum. Yanlış yaptıklarımızı 
veya marazlı düşüncelerimizi önce 
eğiyor sonra idrak ederek,  yerine 
daha güzellerini nedenini bilerek 
kademe kademe koymaya gayret 
ediyoruz. Ilk derslere başladıklarında  

“ama” kelimesini devamlı kullanan 
talebelerim daha sonra hiç 
kullanmıyorlar. Çünkü nedenleri idrak 
ederek nasıl uygulayabileceğine 
geçmiş oluyorlar.

Nasılcılık yani yarı cahillik diye 
nitelendirilen bu yapıyı yine bizler 
oluşurduk. Maddecilik maneviyatı 
azaltır. Maneviyat sizi inkişaf eder 
ilerletir ve duygu dünyanızı sağlıklı 
yapar. Amaçsız yaşamaktan 
kurtulursunuz çünkü bir derdiniz 
muhakkak olur. Dert dedik,  anne 
ve babalar çocuklarını sevgiyle 
büyütmeli yani dert sahibi olarak 
yetiştirmeli. Ahiretini... Vatan millet 
sevgisi derdi gibi kültür yapımızı 
şekillendiren unsurları hayatında, 
okulda aile ve başta hocalarında 
görebilmeli. Eğitimciler talebelerini 
eğmemeli ok gibi doğrultabilmeli. 
Arzularımızı, hırsı yahut küstahlığı 
eğebilecek bir sanat dalı olduğunu 
da hatırlatmakta yarar var elbette. 
Hocalar:  “güzel ahlaktan paydır” 
diyor okçuluk kitaplarında atıcılığı 
böyle tarif etmişler. Kullandığımız 
okçuluk tabirleri ve okçuluk 
sözlüğümüz de bizi doğrultuyor. 
Velhasıl daha ok atmayı öğrenmeden 

HOCALARA ÜSTAD 
YAHUT BİZİM GİBİ 
HANIMLARA ÜFTADE/
ÜFTAZE DENİLMİŞ. HATTAT 
VE KEMANKEŞLERİN 
PİRİ ŞEYH HAMDULLAH 
HZ. HATTA “ÇAVUŞ” 
İSMİNİ DE  ALMIŞ VE 
MEZAR TAŞINA YAZILMIŞ.  
ANLAMINA BAKTIĞIMIZDA, 
MANEVÎ OLGUNLUĞA 
ERİŞMİŞ KİŞİLERE BU 
İSMİ VERDİKLERİNİ 
ÖĞRENİYORUZ.

önce doğru ifadelerle bakışımızı 
düşüncelerimizi şekillendiriyoruz. 
“Nasıl “ konuşulacak önce onun 
anlamını yine ancak talip/şakirt, 
üstadlarından alıyor. Söz toprağa 
tohum atmak gibidir, söylendikten 
sönra sizi esir eder. Olumlu ifadelerle 
konuşmak, olumlu olan tüm 
güzellikleri çağırmak gibidir. 

Hocalara üstad yahut bizim gibi 
hanımlara üftade/üftaze denilmiş. 
Hattat ve kemankeşlerin piri Şeyh 
Hamdullah Hz. hatta “çavuş” 
ismini de almış ve mezarında taşa 
yazılmış. Anlamına baktığımızda, 
manevî olgunluğa erişmiş kişilere bu 
ismi verdiklerini öğreniyoruz. Aynı 
isimde “çavuş oku” dediğimiz imam 
kelimesiyle anlamdaş olan, önde 
giden manası vardır. Bu okun özelliği 
delikleri sayesinde ıslıklı olması, 
ses çıkartabilmesidir. Işte bir hoca 
da aynen bu ok gibidir başta doğru 
seslenmesi konuşması gerekir. 

Önde gidebilmeli, sanatına yenilikler 
katıp geliştirebilmeli. En büyük 
yenilik ise “eskiyi korumakla” olur. 
Oku, yayı, diğer aletlerini, eşyayı 
amacı dışında kullanılmak zulüm, 
faydası için kullanmak merhamet 
ve adalettir. İslam fıkhında insan 
haklarından önce “eşya hakkı” 
bilinmesi gerektiği için okçulukta da 
kullanılan malzemelerin yine “neden” 
kullanılması gerektiği öğretilir. 

Gereksiz ihtiyaç dışı eşyaya gerek 
duyulmaz israf ettirilmez. Dolayısı ile 
batıda olduğu gibi ülkemizde de tatil 
köylerinde, otellerinde animasyona 
veya zengin sporuna  dönüşmesine   
nasıl atılır sorusunu soranlar sebep 
olur. Mesela, tılsımlı gömleklerin 
giyilmiş olduğunu da düşünelim 
“fetihle” bağlantı kurabilen biri 
tenezzül edebilir mi bu görüntüden 
ibaret etkinliklere. Nasıl olduğunu 
yanlış öğneilmesine sebep 
olduğu gibi nedenini sormayı da 
engelliyorlar, akla gelmemesi doğal 
oluyor. 

“Okçuluğu biz tv’de gördüğümüz 
için böyle zannediyorduk.” şeklinde 
ifade edenler çok karşılaştığımız bir 
durum veya atışları yanlış öğrendikleri 
için düzeltmekte zorlandığımız çok 
oluyor maalesef. Size bedava olarak 
sundukları etkinlikleri daha sonra 
hobiye dönüştürerek kapitalizme 
yarar sağlayacak yine spora 
dönüştürüyorlar. Bakış açınızı belki 
daha sonra değiştirseniz de okçuluğu 
esası olan duruşunuzu yanlış ve 
sakat bırakacak derecede hatalı 
yapmaya alıştığınızda düzeltmek 
hocalara da zahmet getiriyor. 
Dolayısıyla bu etkinliği “neden 
yaptığımızı” bilmek haddini bilmekle 
eş değerdir. Hat sınır demek ve 
sınırlarımız da olmalı. Herkes herşeyi 
yapamaz ama bir hocanın yanında 
“çocuklarımız dahil öğrendiklerimiz 
bize hiçbir şey kazandırmadı” 
diyemeyiz çünkü en başta 
haddimizi bilmeyi muhakkak öğretir. 
Böylelikle tevazuyu, teslimiyeti yani 

kendimize dair güzel yönlerimizin, 
melekelerimizin ortaya çıkmasını 
sanatla sağlamamız kolay olur. 
“Nasıl ok atılacağını” öğrenip kendine 
bunu hedef alan kişi de sadece 
talebi kadar bilgilenir. Unutmamak 
gerekir ki... “neyi talep edersek 
oyuzdur.” 

Ok neticede ahşap bir çubuk, 
hocanın görevi çubuk fırlatıcısı 
yetiştirmek değildir. Bizim gelenekte 
talebe değil hoca yetiştirmek 
vardır.  Sünnet olan “öğrenin” 
ifadesi değil,  “okçuluğu öğretiniz” 
buyruluyor. Bizim için Efendimiz 
s.a.v. emri esastır. Başka bir 
Hadis-i Şerif’te, ayete dayanarak 
Efendimizin s.a.v. mealen: “kuvvet 
atmaktadır” sözünü üç kez 
tekrarladığını hatrımızda tutarak 
öğretmek amacıyla hiç terketmeden 
yaşatmalıyız. Neden sorusuna ulvi 
bir amaç için gayret etmek insanî 
mesut eder fakat para kazanmak 
etmeyecektir. Bilmek ise öğrendiğiniz 
işi yapmak demektir. Ne kadar 
çok seversek o kadar çok biliriz. O 
sebeple talimlerimize “meşk” denir. 
Aşk olursa meşke dönüşür. Çok 
severek okçuluğu yapmanın en güzel 
yönü hocanızı sevmekle başlıyor. 
Bizler sevmeyi sonradan öğrenen 
varlıklarız doğuştan bilemeyiz. Fakat 
sanat veya musiki bu duygumuzu 
geliştirir. Mevlâna Hazretleri : 
“Çocuklarınızı muhakkak bir sanat 
ve musikiyle meşgul ediniz” diyor. 
Devamlı ödev yapamaz evlatlarımız, 
onları kısıtlamak ve önce okuyun 
demek doğru değil.
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Önce kültür değerlerimizi sevdirelim, 
neden bunu yapmıyoruz? Neden 
bunu dert etmiyoruz? 

Şeyh Hamdullah okçulukta 
bahsettğiniz yaşam felsefesini 
oluşturan kişi midir? 
Evet kesinlikle onlardan biridir. 
Şeyh Hamdullah: ‘Hattatlıkta 
feraceyi üzerime giydim oturdu 
fakat okçulukta sadece eteğine 
yapışabildim’ demiştir. Hatta daha 
eski ekoller de mevcut, onlar da 
kelime manasıyla öncülük ettikleri 
için sadece imam olmuşlar, 
pehlivanların duruş şeklini ve mandal 
dediğimiz teknikleri geliştirmişler. 
Dolayısıyla imam olmalarıyla şeyh 
arasındaki farkı karıştırmamak 
gerekir. Şeyh Hamdullah’ın 
cavuş gibi isim verilmesi tasavvuf 
geleneğinde olduğu için bunun bir 
yaşam biçimi olduğunu, insan-ı 
kamil olarak irşat geleneğini devam 
ettirdiği anlamını verebiliyoruz.   Aynı 
zamanda “hattatlarla okçuların kardeş 
olduğunu” dünyaya yayabilmiş ve 
halen onun ekolüne uygun yazı sanatı 

devam ettirilmektedir. Maalesef 
okçulukta bu böyle değil, çok 
unutturulmuş ve terkedilmiş ve atlet 
fanila ok attırılacak kadar çok fazla 
değiştirilmiş dolayısıyla bunda kasıt 
olduğunu düşünüyorum. S.P.O.R. 
açılımına bakmak kimsenin aklına 
gelmiyor maalesef sağlıkla ilgili değil 
ve felsefe denemez ama çıplaklığı 
yayması, giyinik sporcu görmek 
neredeyse imkansız diyebileceğimiz, 
kumara harama dayalı 
Bizanslaştırmak amaçlı oluşturulmuş 
bir kurumdur. Günümüzde lütfen 
bizzat bakınız isterim Geleneksel 
Okçuluk Federasyonunun 
sponsoru kumar oynanan bir 
kurumdur. Helal olan şeye haram 
karıştırmakla geleneklerimizi nasıl 
koruyabiliriz ki? Parayı veren kuralları 
belirler. Ustaların öğrettiği kuralların 
başında oysa sinirli olmamak, kasık 
değil sakin, huzurlu, rahat ve neşeli 
olmak yani vazgeçilmiş bir hafiflik 
ve asalet ve zarafet içinde icra 
etmektir. Odaklandıktan olduktan 
sonra ahenk, denge ve estetik 
içinde yapmaktır.  Okçuluğu tarif 

ederken, nezaketli yönüyle fikir 
dünyamızı şekillendiren bir yaşam 
felsefesi olduğunu ifade etmemim 
sebeplerinden birini de açıklamak 
isterim.
Bu nezaketlerden biri ise salavat 
parmağını aynı namazda Tahiyyat’ta 
yaptığımız gibi yukarı kaldırmaktadır. 
Tekbir hareketidir.

Gayesi İ’lâ-yi Kelimetullah olan bu 
güzel sünnetin günümüzde okçulukta 
da çokça terkedilebileceğinin âdeta 
bu hareketle hatırlatıcı bir yönü 
var. Çünkü o sünneti de “İllallah” 
dediğimiz anda indirmenin esas 
olduğunu unutarak terkedenler 
çoktur. Aynı şekilde okçular buna 
“parmak getirmek” veya Arapça 
“farka” dedikleri gibi oku salar 
salmaz  “Ya Hak” nidasından sonra 
“hilal” şeklinde salavat parmağını 
kaldırırlar. Fiziksel anlamda atış 
sonrası enerjinin devam ettiğini ve 
parmağımızın ucuna doğru uzantısını 
ve faydasını düşünebiliriz.  Namaz 
sırasında Kelime-i Şahadet ile 
beraber ihlasla yapılması ise 

kesinlikle kişiye yaşam felsfesi ve 
kararlılığı verir. 

Kutlu Komutan Fatih Sultan 
Mehmet Han Vakfiyesi olan 
Okçular Tekkesi’nin yıllar sonra 
ilk geleneksel okçusu sizsiniz. 
Tarihte fetihlerin ok ve yayla 
yapılması önemli değil midir 
sizce de? 
Istanbul’un fethini anlatırken hiç 
ramiler yokmuş yahut meşhur 
Türk yayı ve usta atıcıları hiç 
yaşamamış gibi sadece toplardan 
sürekli bahseden ve fethin gayesini 
unutturan modernizm ve bazı  
tarihçiler de unutulup gidecek 
diye düşünüyorum açıkçası. Insan 
kendinde olmayan cesareti ve 
ilmi bir başkasına veremez. Bu 
tarihçi de olsa yansımayacaktır 
veya bugün fetih kupası adı altında 
canlandırmalar gayesine ulaşamaz. 
“Kupa” kelimesi bahsettiğimiz kadim 
okçuluk müsabakalarında kesinlikle 
yeri olmayan ve aslen “şarap 
kupasını” temsilen bizlere dayatılmış 
bir ödül olmamalıydı. Bunu devam 
ettirmek de geleneklerimizi saptırmak 
anlamı taşıyor. Tarihte “Okçuluk 
koşusu” yahut yarışı da denebilecek 
iken hatta şenliği de uygun görülebilir 
belki ama festival denilmesini de 
doğru bulmuyorum. Hatta komik 
buluyorum açıkçası zaten tarihte 
daima açık havada yapılan okçuluk 
yarışlarına “açık ahava okçuluk 
turnuvası” deniliyor.  Hem geleneksel 
okçuluk diyoruz ilanlarda hem de 
geleneğimizde olmayan birçok giyim 
şeklinden, ödül yahut “turnuva” gibi 
birçok bozuk ifadeleri maksadın 
dışında, birileri sanki bizi zorluyormuş 

İNSANIN KENDİSİYLE 
OLACAĞI YERDE 
BAŞKALARINI YENME HIRSI 
OLAN REKABET KİMSEYİ 
BAŞARILI YAPMAZ VE 
İMTİHANI KAYBETTİĞİ 
ANLAMI TAŞIR. ASLOLAN 
DUYGULARIN EĞİTİMİDİR.

gibi kullanıyoruz. Bunu gerçekten 
anlayamıyorum.  Abdestsiz ok 
atılmadığı bir dönemden bugün 
okçuluğun bir uğraş olarak görüldüğü 
döneme geçtik. Bu işin amacını tam 
olarak zihinlerde oturtamazsak çıtayı 
yukarı taşıyamayız.

Ödül kazanmak da bu sanatın 
kuralları içinde ve sadece ihtiyacı 
olana helaldir yani uygundur. Her yıl 
aynı kişilere birincilik söz konusu da 
olmayacağı gibi ödül yalnızca altın 
ile belirlenmiş gelenek oluşturulmuş. 
Bugün bunlara dikkat edilmiyor 
fakat bizim Adana’da ilki yapılan 
ETRAC (-Türk isminin çoğuludur) 
uluslararası yarışmada hocalarımın 
ısrarıyla elemelere girmemle verilen 
altın ödülüm var. Bu bir ilkti belki 
fakat tarihte yeri var. Bunlara dikkat 
edilirse hırsa kapılmadan faydalı ve 
başarılı olduğumuzu gösterebiliriz 
ve gönül fethetmeyi öncelik bilir  ve 
öğrenmiş oluruz.

İnsanın kendisiyle olacağı yerde 
başkalarını yenme hırsı olan rekabet 
kimseyi başarılı yapmaz ve imtihanı 
kaybettiği anlamı taşır. Aslolan 
duyguların eğitimidir. Ramilik daha 
sonra kemankeşliğe dönüşebilir. 
Fakat hırsını dizginleyemeyen biri 
aynı batıda şehir kulübü mantığında 
olduğu gibi çubuğu biteviye ortaya 
tutturmaya çalışan boş bir hareketten 
öte bir ilerleme kaydedemez. Ayrıca 
bizim geleneğimizde “onikiden 
değil ondamak yani tamamlamak 
anlamında” on sayısı hedef alınır. 
Hedef olarak atlı okçular gibi 
değişik çesitler kullanırız. Dolayısıyla 
sürekli ortaya isabet ettirmek bir işi 
tamamlama anlamını hiçbir şekilde 
taşımaz. İsabet ettirmek bazan haktır 
veya başka yere isabet etmesi de 
müstehaktır. Fetih anlayışı da aynen 
tamamlamak, bir yüksek amacın 
gayenin tamamlanması neticesinde 
olmuş ve bir çağın başlangıcı değil 
midir? 
Bunun devamı veya yeniden fethi 
gerekmez mi? Şayet arzumuz 
tamamlanan bu kudretin hakikatini 
yine bu kutlu beldede saadetle 
yaşamak ise o halde, yeni nesle 
aslolan “gönül fethetmek” olduğunu, 

her bireyin bunun Allah cc. sevgiyle 
olabileceğini çevresine aktarmayı 
vazife bilmesi gerekir. 

Hakkikati gizledikçe yerini batıl 
almaması için muhakkak gayret 
edilmesi gerekir. Bu gayretin 
“tekbir” sesleriyle İstanbul’un tekrar 
fehedileceği söyleniyor olsa da, 
bizim bundan anlamamız gereken 
“birlik” olmaktır. Birlikte hareket 
edemiyorsak, okçuluk festivali, 
fetih kupası yerine müsabakası 
veya fetih yarışı bile diyemiyorsak 
birlik bunun neresinde? Bunu iş 
dünyasından sanayimize kadar bu 
şekilde takım halinde hareket etmeyi 
“okçuluk takımları” gibi oluşumlarla 
da sağlamak öğrenmek bir usuldür. 
Fakat futbol takımı gibi fanatizme 
dayalı değildir. Fanatizmin olduğu 
yerde akıl devre dışı kalır çünkü 
ve sadece duyguyla bağlantısı 
oluşur. Birliktelik oluşturmaz fakat 
düşmanlığı pekiştirir maaşesef. 
Kavramlara yüklediğimiz manalar 
bizim aynı dili konuştuğumuzu 
gösterir. Birliktelik gibi takım olmak 
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ÖYKÜ

gibi aynı güzel duygularla fetih 
yapılabilir. Fetih kupası şahsen 
bende güzel duygular uyandırmıyor. 
Böyle bir fikir dünyasının içinde 
olmak da istemem ve katılmak 
dahi istemedim. Önce yapılan bir iş 
isterse bu çay içmek olsun gönlümü 
yapacak görüntüde, güzelliklere 
bizi çekebilmeli. Bardağın üzerinde 
haram yazıyorsa o çayı o bardaktan 
da içmezsiniz muhtemelen. O halde 
konuşmaları, giyimi kuşamına kadar 
ortamı güzel yerler fethedilmiş 
demektir. 

Bugün Istanbul’un fethini temsil 
eden Eyüp Sultan Türbesi de 
böyle güzellikte olmalıdır. Şayet 
siz çocuğunuzla eskiden olduğu 
gibi kapısinda bekletilmeden, HES 
kodu göstermeden veya Fatiha-i 
şerif okuyamadan türbeden 
çıkarılabiliyorsanız bu fethedilmiş 
bir şeyin olmadığının acı bir örneği 
ve bariz bir göstergesidir.  
Dolayısı ile tarihte sorduğunuz gibi 
ok ve yayın önemi olsa da zorluğu 
vardı. Bugün o zorluk yok.

Alimlerin, ahir zaman ümmetinden 
bu zorluklar kalkacak dediklerine 

inanıyorum  gerçekten de. Çünkü 
oku atarak her türlü niyetle duamızı 
fiili yapabiliyoruz. Bu hadislerde de 
geçiyor sadece niyet ederek oku fiili 
dua olarak salmak sünnettir. 
Dua niyetiyle, gaza niyetiyle 
okunuzu salınız. Lütfen yapınız 
bunu diyorum fakat çok elem 
verici, yapılmıyor. Filistinli gençler 
taşı attıklarında Abu Salah gibi 
iman kuvvetiyle bunu yapıyorlardı. 
Hacılar gibi, içlerindeki olumsuz 
düşüncelerine az evvel bahsettiğim 
hırs gibi duygularına arka arkaya birer 
birer içindeki düşmanı taşlamıyor 
muydu? Atıyorlardı aynı okçular 
gibi ramiydiler. Bunda zorluk yok 
ki... Fetih niyetiyle türbelerimizi, 
camilerimizi saf saf oluşturmakta 
da zorluk yok çünkü bunların 
yasaklarla ilgisi yok. Camideki 
kurallar bellidir o kuralları terkeden 
yine sizlersiniz. Düşmanın tarihte 
olduğu gibi sizi camiye girmenize 
mani olmak için kurşunlamasına 
gerek yok siz bunu gönüllü olarak 
terkediyorsunuz. Buna korkularınız, 
vesveseleriniz sebep oluyor. 
Olumsuz duygularınızdan kurtulmak 
sıhhatli olmak istemez misiniz? 
Büyük cihatın tarifini de bu şekilde 

algılamak yanlış olmaz sanırım. 

Fatih Sultan Mehmed Han: “Hüner bir 
şehir bünyad itmekdür. Reâya kalbin 
âbâd itmekdür!” demekle kastettiği 
anlam yine gönüllerin fethidir. Bir şehri 
kurmak, şehri imar etmekle birlikte, 
o şehirde yaşayanların kalbini Allah 
sevgisiyle kazanmakla abad edebilmek 
demektir.

Bugün maalesef fetih yapmıyoruz 
çünkü “tekbir” derken Allah(C.C.)’ın 
tek oluşunu birlikteliğimizle ifade 
etmemiz gerektiğini unuttuk. Birlik 
olmak demek, aynı anda okçuların 
yaptığı gibi saf saf yanyana olup  
Hak nidalarıyla aynı yöne ok atmak, 
aynı hedefe yönelmek gibidir. 
Dolayısıyla tarihte ok ve yay hep 
vardı bugün de mana yönüyle yine 
olmak durumunda. Yine nadislerde 
“Okçuluğa başlayıp sonra terkedenler 
Peygambere s.a.v. isyan etmiştir.” 
buyruluyor. Bu denli yüksek itibarı ve 
anlayışı yaymalıyız. Lütfen ebeveynler 
tarihimizi veya fethi bu şekilde 
onlara okusunlar, dilleri döndükçe 
de anlatsınlar. Sizler sayesinde de 
dergiden okumuş olacaklar alakanıza 
müteşekkirim.  

ençtim o zamanlar 
Yusuf. Öğle 
namazından 
çıkmıştık. İyi 
yağmıştı o sene. 
Sene kaçtı 

dede? 70 miydi 71 miydi tam 
hatırlamıyorum. Günler çabuk 
geçerdi. İnsanların ölümden 
çekinmediği zamanlardı tabi, 
olağan bir şeydi yani oğul. 
Ha şu evi görüyor musun 
kiremitleri çökmüş olan o 
evden bir cenaze çıktı o gün. 
Tam camiden dönüyorduk ki 
bir bağrışmadır koptu, limon 
keserken ölmüş dediler, limon 
keserken… Sela okundu, tamam 
öldü dedik şimdi, Allah rahmet 
etsin Uzun Mustafa’ya. Her 
ölüm kendi ocağında acıdır, 
anlamlıdır. Ailesine sabır dilemek 
yetmiyordu bir de haber vermek 
gerekiyordu, karşı köylere, ölümün 
haberini. Unutma evladım ölüm 
birleştirir, tüm küskünleri, hayal 
kırıklıklarını… Köyde de o gün 
tarlaya gitmemiştim, dinlenmem 
gerekti. Ekim (tarla) mevsimi 
rençper için yorucudur bilirsin sen 
de tarladaki otları az yolmadın. 
Dedem senin yaptığın da iş mi 
der gibi yüzüme bakmıştı o anda, 
tebessümle. Tahsin ağa yanıma 
gelip bu iş için en müsait kişinin 
ben olacağımı söyledi, ben de 
itiraz etmedim, edemezdim.

Karlı yolların kışı âdeta içine 
çekiyor insanı, mesafeyi unutmaya 
çalışıyorum. Yolda olmak, yola 
revan olmak, yolda olmanın verdiği 
bütün sıkıntıların üstesinden 
gelineceği hissi, bir nevi şifa deyin 
siz. Ne şifa daha Kale’ye çıkmak 
şöyle dursun başladım yorulmaya. 
Ne çabuk unutuyor insan, 
daha yenice neler söylenmiştim 
kendimle. Kabre değin devam 
edecek bu iç çalkantılarımız diye 

Ömer Cömert

UZUN MUSTAFA
düşündüm. Neden kabir gelmişti 
ki aklıma? Ölüm haberini ulaştıran 
bir ulak olduğum için mi? Hayır. 
Ayaklarım üşüyordu. Sahi siz 
ayağınız üşüyünce aklınıza ölüm 
geliyor mu? O kadar yorulmama 
rağmen yine başlamışlardı 
üşümeye ancak çalışınca 
ısınıyordu gün boyu. Dinlenirsem 
daha çok üşüyecektim, yürümek 
ilacımdı benim. Hacı amca neden 
yürüyorsun, atın, eşeğin yok 
muydu senin diye sorar mısınız 
bilmiyorum ama ben yine de eşeğe 
kıyamadığımı söyleyeyim size beni 
saflıkla suçlamamanız için.
 
Pulluk parçaları görüyorum, 
öküzlerle sürülen tarlanın bir 
yerinde kırılmış, düşmüş sivri 
uçlu taşlar. Asım’ların çocuğunun 
ayakkabısına batmıştı da çocuk 
zor kurtardıydı ayağı. Neyse ki 
bu sene de sürme işi bitiyordu, 
bir hafta ya var ya yok. Allah’ıma 
bin şükür. Artık sırtımızı yaslayıp 
keyifle iki bardak çayı böylelikle 
hak edecektik. Öküzün yorulması 
mı desem, pullukların kırılması 
mı, akan tere mi yansaydım, taş 
kesilmiş toprağa mı? Akşamı 
sabahı unuttuğumuz, bilmediğimiz 
günler oluyordu bu dönemler. 
İneklerin, domuzların yetişen 
ürünü yememesi için de ayrı 
bir özen gerekiyordu. Sonraları 
üstesinden geliriz sandık bu 
murdarların ama olmadı, ne 
aletler takıldı ne nöbetler tutuldu 
ama bana mısın demediler. 

Köye yaklaştığımı köpek 
seslerinden anladım. İçimde 
hafif de bir korku duyulmadı 
değil şimdi. Evet çocuğum 
hacı amcalar da gençliğinde 
korkardı itlerden. Zaten ite 
dalaşacağına çalıyı dolaş sözünü 
de böyle böyle söyleyiverdik 
de size ulaştı  Kale’nin evleri 

ismi gibi sağlam değildi ama, 
bu isim nereden geldi bilmem 
bu köye. Görünürde bir kale de 
yoktu ortalıkta fakat eskiden 
Rumlar yaşarmış bu civarlarda 
onu bilirim. Yaklaşıyordum 
muhtarın evine yaklaşmasına ama 
hırlamalar da artıyordu. Tam eve 
doğru yürüyordum ki koşmaya 
başladılar, Allah’ım tuttular 
paçamı, hoşt deyyuslar diyorum 
ama bırakmıyorlar. O hengâmede 
takıldı gözüme muhtarın karısı da 
camda bana bakıyor. Bir küfür 
salladım ki duymayın. Baldırlarım 
sağlam bir şekilde ulaştım 
eve, çok şükür ama arsıza da 
öfkeliyim, üşümüşüm, bir şeyler 
içmem gerek, daha yürüyecek 
onca yolum var. Nasıl söylerim 
ben buna Uzun Mustafa öldü 
diye, ne yapsın bu vicdansız karı 
Uzun Mustafa’nın ölüm haberini. 
Muşmula suratının karşısında çok 
duramadım, Rahmetli Hüseyin 
Ağa’nın oğlu da rahmetli oldu 
dedim. Cenaze yarın kalkacak 
muhtara da benden selam 
söyle deyip çıktım. Allah’tan 
köpekler dönüşte diş geçirmediler 
paçalarıma. Güneş kendini az 
da olsa göstermeye başlamış 
karlar da erimeye hazırlanıyor 
gibiydi. Karların erimesi çocuksu 
benimde hüzün uyandırıyordu 
fakat baharın muştusuydu bu da 
ayaklarım üşümeyecek anlamına 
geliyordu ve bu daha önemliydi 
benim için. Amca sende kansızlık 
var baktırsaydın da ayaklarınla 
bizi meşgul etmeseydin demeyin, 
her sabah pekmez içmekten içim 
dışım şişti öyle her istediğinde 
doktora gitmek nerede. 
Torbalaklar hem sen gençsin 
doktor senin neyine demezler mi 
adama.

Neyse. Uzun Mustafa’ya da 1,92 
cm kabir açıldı, gömdük. 

SÖYLEŞİ
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DİRENİŞİN EZGİSİ

YA YUMMA!
“Ey anneciğim! İşte yeni elbisemle geldim. Kutla beni şehit olarak geldim ey anneciğim!”

İ HH İnsani Yardım Vakfı’nın 
yetimlerle iletişim konusunda 
eğitim almak için gönderdiği ekiple 

birlikte Hatay Reyhanlı’da, Suriye 
sınırının sıfır noktasında bulunan 
Reyhanlı Eğitim Köyü’ndeyiz. Bu 
köyde Suriye’deki savaştan dolayı 
ağır travmalar yaşamış, babalarını 
veya annelerini veya her ikisini de 
kaybetmiş ilkokul, ortaokul ve lise 
çağlarındaki yetimler kalıyor. Bir 
yandan uzman eğitimciler tarafından 
çeşitli alanlarda eğitim alırken, 
bir taraftan da yetkin pedagoglar 
tarafından psikososyal destek 
görüyorlar. Dokuz yüzden fazla 
yetimin Arapça, Türkçe, İngilizce, 
robotik kodlama, el sanatları, sportif 
faaliyetler, drama, vb. eğitimler aldığı 
bu büyük kampüste onların savaşın 
travmalarını atlatabilmeleri ve iyi 
eğitim almış bireyler olarak hayata 

Arif Erdem Aktaş

karışabilmeleri için her ihtiyaçları 
düşünülmüş. 

Üniversiteli gönüllülerden oluşan 
ekibimizin burada bulunma amacı 
daha önce İstanbul’da teorik 
olarak aldıkları eğitimi buradaki 
uzman pedagogların kontrolü 
altında yetimlerle bir araya gelerek 
pekiştirmek ve dünyanın farklı 
coğrafyalarındaki yetimhanelerde 
görevli olarak hizmet edebilecek 
düzeye çıkartabilmekti. Bana düşen 
görev ise onların programlarının en 
iyi şekilde işlemesini sağlamak için 
yetkililerle koordinasyonu sağlamaktı.

Reyhanlı Eğitim Köyü’nde daha 
önce birkaç defa bulunmuş olsam 
da buraya ilk kez okul döneminde 
yolum düşmüş ve burayı ilk kez asıl 
sakinleriyle beraber görme fırsatına 

sahip olmuştum. Etrafta güler 
yüzleriyle neşe içinde koşuşturup 
oyunlar oynayan bu çocukların 
yalnızca birkaç yıl öncesinde 
savaşın ortasında ne büyük acılar 
yaşadıklarını düşününce kendi 
önemsiz dertlerimizi büyütüp şükür 
sebebi pek çok şeyi atladığımızı bir 
kez daha fark etmiştim. 

Reyhanlı Eğitim Köyü’nde kaldığımız 
süre içerisinde yetim kardeşlerimizle, 
yetkililerin mihmandarlığında gerek 
okulda ders esnasında, gerek 
akşamları ev oturmalarında, gerekse 
köy içerisinde farklı faaliyetlerde 
bir araya geldik. Onlarla yaptığımız 
konuşmalar ve eğlenceli faaliyetler 
içerisinde zaman zaman onların 
yeteneklerini sergilemelerini istedik 
ve sesi güzel olanlardan bize 
şarkı söylemelerini rica ettik. Bu 

ricalarımızın ardından etrafımızda 
bulunan çocuklar şarkı söyleyecek 
olan arkadaşlarına her seferinde 
“Ya Yumma’yı söyle!” diyorlar ve 
çocuklardan genelde “Ya Yumma”yı 
dinliyorduk. Ya Yumma “Anneciğim” 
anlamına gelen, çok ağır ve hüzünlü 
tonda ilerleyen bir parçaydı. Yanık 
sesli genç kardeşlerimizin içli içli 
okuması, dinleyenlerde çarpıcı bir 
etki oluşturuyordu. Çocuklardan 
birkaç defa daha ısrarla bu şarkıyı 
dinledikten sonra 8-10 yaşlarındaki 
çocukların neden daha eğlenceli 
ve daha hareketli şeyler söylemek 
yerine her seferinde bu ağıta benzer 
parçayı söylediklerini düşünmeye 
başladım. Parçayı internette 
araştırdığımda ise bu parçayı 
seslendiren Suriye direnişinin sembol 
isimlerinden şehit Abdulbasit Sarut 
ile karşılaştım.

Abdulbasit Sarut 2011 Suriye 
direnişinin başlamasından önce 
siyasetle pek de alakadar olmayan 
ve en büyük tutkusu futbol olan, 
kariyeri parlak bir gençti. Suriye 
genç milli takımının kalesini koruyan 
Abdulbasit’in Suriyeli gençlerden 
oluşan bir hayran kitlesi de vardı. 
2011 yılından sonra rejim karşıtı 
gösterilerde yer alıp mitinglerde 
gür ve güzel sesiyle direniş ezgileri 
söyleyerek insanları coşturmasıyla 
“devrimin bülbülü” olarak anılmaya 
başlamış, gösterilerin sembol 
isimlerinden biri haline gelmiş ve 
dolayısıyla rejimin hedefi olmuştu. 
Abdulbasit Sarut’un ölüsü ya da 
dirisi için 2 milyon Suriye Lirası ödül 
konulmuştu. 

Abdulbasit Sarut’un 2011 – 2014 
yılları arasında babası, dört ağabeyi, 
iki yeğeni ve dört dayısı nokta atışı 
saldırılarla rejim tarafından şehit 
edilmiş, kendisi de pek çok kez 
rejim askerleri tarafından saldırılara 
hedef olmuş ve yaralanmıştı. Ben 
Reyhanlı’daki yetimlerden bu parçayı 
dinlediğim günden birkaç ay önce ise 
Hama kırsalında Esed güçlerinin bir 
saldırısında vurulmuş ve tedavi için 
getirildiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, 
tam da Ya Yumma’yı Suriyeli 
çocuklardan dinlediğim bu beldede, 

şehit olmuştu. Ondan geriye ise 
meydanlarda yankılanan sesi ve 
amatör olarak seslendirdiği ve sosyal 
medyada büyük yankı bulan Ya 
Yumma parçasını söylediği videosu 
kalmıştı. 
“Ey anneciğim! İşte yeni elbisemle 
geldim.
Kutla beni şehit olarak geldim ey 
anneciğim!”
Yıllardır Suriye’de devam eden 
savaştan en büyük payı muhtemelen 
gençler ve çocuklar alıyor. Yıllardır 
hiçbir kural tanımadan sürdürülen bu 
savaşta Abdülbasit gibi nice geleceği 
parlak, yetenekli, hayalleri ve idealleri 
olan genç; doğdukları toprakları 
zulümden kurtarmak uğruna can 
verdi. Korkunun, endişenin, bomba 
seslerinin, patlamaların arasında 
hayata tutunmaya çalışan nice 
çocuklar da bedenleri yara almasa 

bile psikolojik anlamda ağır yaralar 
aldılar. Bu yaraların sonucu olarak da 
kendi aralarında söylemekten keyif 
aldıkları eğlenceli şarkıların yerini 
ağıtlar aldı. 

Savaş hukukunun yok sayıldığı, 
sivil-asker ayrımı gözetilmeyen 
bu savaş, bir milleti paramparça 
ederken en çok zararı da gençlere 
ve çocuklara verdi. Bir milletin hem 
bugününü hem de geleceğini teşkil 
eden gençler ve çocukların parlak 
geleceklerinin söndürülmesi ve 
psikolojik hasarlar almaları savaş 
sonrasında o milletin yeniden 
ayağa kalkmasını ne yazık ki 
güçleştirecektir. Bu nedenle Suriyeli 
mülteci çocukların ve gençlerin 
eğitimi konusuna temel bir ihtiyaç 
olarak bakmak ve bu çalışmalara 
destek olmak son derece önemlidir. 




