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Editör’den
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla..
Değerli KAGEM Bülten okurları,
Bu sayıda son yıllarda yeniden tanımlamaya, müzakere etmeye şiddetle ihtiyaç 

duyduğumuz ‘göç’ olgusunu bugün artık hepimizi yakından ilgilendiren, yanı 
başımızdaki ‘mülteci’ kardeşlerimizle bir arada yaşama ahlakını ve önümüzde duran 
uyum sürecini hangi dinamikler ve sabitelerle inşa edeceğimizi müzakereye açıyoruz.

Ahmet Koyuncu, İslam medeniyetinin kurucu hafızasına atıfla ‘hicret’in ‘göç’e, 
‘muhacir’in ‘mülteci’ye dönüştüğü günümüz İslam coğrafyasındaki göç hareketlerini 
Türkiye bağlamında ele alıyor. Murat Erdoğan, Türkiye’de ve dünyada ‘göç ve mültecilik’ 
konusunun güncel dinamiklerini ve sonuçlarını ‘uluslararası dayanışma’ perspektifi 
açısından değerlendirirken, Muhammet İkbal Bakır mültecilik meselesine ontolojik 
açıdan yaklaştığı yazısında ‘saygı ve merhamet arasında’ insan hüviyetine bitişen 
bir sıfat olarak mülteciliğe ve mültecilere yaklaşımımızı sorguluyor. Yine Lütfi Sunar, 
yerleşikler ve yeni gelenler üzerinden kent ve kentleşme olgusunun zaman içindeki 
dönüşümünü Alev Erkilet’le birlikte yorumluyor.

Yine bu sayıda Selman Aktaş, KAGEM’in 2016 yılında ülkemizde yaşayan mültecilerin 
sosyal uyum süreçlerini desteklemek, eğitim ve istihdam olanaklarını artırmak üzere 
Ankara’da açtığı ve bugüne kadar sayısız mülteci ailenin yuvası haline gelen Sosyal 
Destek ve Eğitim Merkezinin çalışmalarını sizler için aktarıyor. 

Röportaj bölümünde ise üç kadın yönetmenin gözüyle yerinden edilen insan 
hikâyelerine yer veriyoruz. Yapımcı ve yönetmen Büşra İncesu Özdemir, Yeşim Tonbaz 
Güler ve Tülay Gökçimen, objektiflerini mazlum coğrafyaların hüzün, acı ve umut dolu 
kadınlarına ve çocuklarına çevirirken, sessiz çığlıkların sesi olmaya gayret ediyorlar. 

Bu sayıda ayrıca yazar Ömer Lekesiz sanat, edebiyat ve hayat üzerine keyifli bir 
söyleşiyle Fatih Muhammed Çakmak’ın konuğu oldu. Şaban Ali Düzgün özellikle 20. 
yüzyılda Antony Flew ve takipçilerinin öne sürdüğü temel iddialardan hareketle yeni 
ateizm biçimlerini değerlendirdi. Burcu Bayer, İbn Sina Felsefesinde Aşk Kavramı 
başlıklı yazısıyla kadim İslam felsefesinin ‘aşk’ kavramına İbn Sina özelinde bir pencere 
açarken; Peyman Ünügür eleştiri kültürünün ahlaki niteliğine dikkat çektiği yazısında 
toplumsal vasatta ortak aklın imkânlarını müzakereye açtı. Son olarak Mürşid Ekmel 
Aybek, çocuk yetiştirme düzenini ebeveynlik rolleri açısından ele aldığı yazısında ‘ödül 
ve ceza’ sistemi gibi yerleşik alışkanlıkları eleştirel bir perspektifle ele aldı. Var olsunlar.

Değerli dostlar,
KAGEM Bülten 8. sayısıyla ikinci yılını doldurmuş oluyor. Bu vesileyle bir kez daha, 

Bülten ekibi olarak bize güzel işlerin ardına düşecek şevk ve heyecanı bahşeden, 
kardeşliğimizi tahkim edelim diye bizleri her vesileyle buluşturan, yakınlaştıran, 
yaşam ve ölümle geçici dünya hayatımıza istikamet kazandıran yüce Rabbimize hamd 
ediyoruz.

Bizi geçici olana değil, daima kalıcı olana rabt eylesin..

 Dr. Hicret K. TOPRAK
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EĞİTİM-AKADEMİ

Doç. Dr. Lütfi SUNAR - Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Toplumsal meselelerimizi 
birlikte konuşmak için başlattığımız Türkiye Meseleleri söyleşi dizimizin bu otu-
rumunda güncel bir konu olan “kent ve kentleşme” üzerine Alev Erkilet Hocamla 
konuşalım istedik. Alev Hocam birkaç yıldır kent meselesini hem teorik olarak 
hem de uygulamalı olarak enine boyuna ele alan çok sayıda çalışma yaptı. Bu an-
lamda, Türkiye’de son yıllardaki kent tartışmalarına çok önemli bir katkı yaptığını 
söylememiz mümkün. Ben de bugün kenti, daha önce hocamın yazmış olduğu 
bir yazıdan da esinlenerek yerleşikler ile yeni gelenler arasında konuşmak niye-
tiyle kendisini buraya davet ettim. 

Hocam, biz sosyal medyadan paylaştığımızda genellikle bu yeni gelenler; çeper 
ve mülteciler olarak anlaşıldı. Hâlbuki mültecilerden önce kendi içimizde, yeni ge-
lenler-yerleşikler var. 1950’lerden itibaren, özellikle İstanbul’u düşünecek olur-
sak “köyden indim şehre” muhabbetinin de devam ettiği bir şehirleşme macera-
mız var. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Doç. Dr. Alev ERKİLET - Çok önemli bir konu. Zaman içerisinde de biçim ve yapı 
değiştirme özelliği var. O açıdan biz 50’lerden, 60’lardan başlayalım. Günümüze 
doğru gelirken o “öteki/yabancı” algısı da değişikliğe uğrayacak. 

Lütfi SUNAR - 1950’ler Türkiye’de kentleşmenin çok hızlandığı ve köyden kente 
göç hadisesiyle birlikte kentteki yerleşik olanların da yeni insanlarla karşılaştık-
ları bir dönem. Bundan 50 yıl önce yine bir Balkan ve Kafkas göçüyle başka türlü 
bir karşılaşma var. Yani Anadolu kentleri 200 yıldır dolup boşalıyor. 

Alev ERKİLET - Ama oradakiler daha ziyade başka ülkelerden gelen dindaşla-
rımız yahut ırkdaşlarımız şeklinde algılanıyordu. Daha farklı mahiyette bir göç 
vardı. 1950 itibarıyla baktığımız zaman ise burada mahiyet değiştirmiş daha kit-
lesel bir “kırdan kente göç” sürecinin yaşandığını görüyoruz. Kırdan kente göçün 
yanında mesela Almanya’ya, Fransa’ya, başka yerlere de çok ciddi rakamlarla 
göçler verdiğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Feodaliteye benzeyen ya da ben-
zemeyen her türlü kırsal yapıda çok ciddi bir değişiklik var. Artık insanlar çaresiz 
bir şekilde kentte iş bulmaya çalışıyorlar. Çünkü tarım, o kadar nüfusu beslemeye 
yetmeyecek şekilde makineleşiyor. Burada da kentin cazibesi var. Dolayısıyla in-
sanlar çocuklarını okutmak, daha iyi sağlık hizmeti almak, daha rahat koşullarda 
yaşamak için göç ediyorlar. 

Ben o dönemdeki göç için aslında “taşı toprağı altın göçü” diyorum. 1990 ve 
sonrasındaki göçü bu bakımdan ayırma ihtiyacı duyacağım. 

TÜRKİYE MESELELERİ SÖYLEŞİLERİ 
KENTİN ÇEPERLERİ NEREDE BİTER: 
YERLEŞİKLER VE YENİ GELENLER

Doç. Dr. Alev ERKİLET
Sosyolog -  Yazar

Moderatör: Doç. Dr. Lütfi SUNAR
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bö-
lümünü bitirmiştir. Yüksek lisansını ve 
doktorasını araştırma görevlisi olarak 
çalıştığı aynı bölümde tamamlamıştır. 
Eylül 2013’ten sonra sırasıyla Sakarya 
Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Med-
ya bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama 
bölümlerinde çalışmalarını sürdürmüş-
tür. 2015-2016 yılları arasında İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümünde görev yapmış olan Erkilet’in 
Orta Doğu’da Modernleşme ve İslami Ha-
reketler, Ele Geçirilemeyen Toprak Kuzey 
Kafkasya, Eleştirellikten Uyuma, Toplum-
sal Yapı ve Değişme Kuramları, Mazlum 
Doğu’nun Mağrur Çocukları, İstanbul Hal-
kının Dilencilik Olgusuna Bakış Açısı gibi 
kitaplarının yanı sıra, çeşitli kitap ve 
dergilerde yayımlanmış makaleleri bu-
lunmaktadır.

Türkiye Meseleleri Söyleşileri programından derlenmiştir.
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Çünkü 90 ve sonrasında biraz zorla ye-
rinden etme ya da isteğe dayanmayan 
göç olgusu karşımıza çıktı ve sonuçları 
çok farklı oldu. Oysa 50’ler ve 60’lardaki 
hikâyede daha çok “İstanbul’un, Alman-
ya’nın taşı toprağı altın” söylemi ve daha 
insanî koşullarda yaşama umuduyla git-
me söz konusu oldu. 

Bir de bu süreç “gecekondu” meselesi-
nin hayatımıza kazandırıldığı bir dönem-
dir. Niye bunu önemsiyorum? Çünkü 
aslında 1960’tan itibaren 1990’a kadar 
olan süreçte kent sosyolojisi çalışmala-
rının neredeyse tamamı bu gecekondu-
laşma ve göçmen meselesiyle alakalı-
dır. Ama 1990’dan itibaren göç olgusu 
başka bir hikâyeye dönüştü. Çünkü ge-
cekondulaşma artık durdu ve o yerin-
den edilerek gelenler bir şekilde kent 
merkezlerine doğru gelmeye başladılar. 
Dolayısıyla, kent sosyolojisinde 1990 
sonrası çalışmalara baktığınız zaman 
gecekondu çalışması görmüyorsunuz. 
Artık kapalı ve kapılı siteler dediğimiz 
alanlara göç etmek durumunda kalan 
kişilerin analiziyle alakalı şeyler çıkıyor 
karşımıza.

Lütfi SUNAR - Ankara’yı ben bu an-
lamda çok bilmiyorum ama İstanbul’a 
baktığımızda katman katman şehre ek-
lemlenmeyi görüyoruz. Mesela bugün 
şehrin merkezinde kalan Zeytinburnu, 
bir zamanlar şehre yeni göç etmiş olan-
ların yerleştikleri kenar mahalle idi. Gül-
tepe ya da hemen yanı başında Çelikte-
pe, Mecidiyeköy, Kuştepe gibi semtler, 
Şişli’yle, Nişantaşı’yla örülü olarak kentin 
çeperlerine eklemlenmiş yerler. Kent bir 
bakıma biraz da kabul etmiyor gelenleri. 
Adeta şehirli bir medeniliğin getirmiş ol-
duğu, “nerede kaldı azizim o eski İstan-
bul!” muhabbetine de sirayet etmiş olan 
bir rafinelik söz konusu. Yani bu anlamda 
gecekondu biraz da kabul edilmeyenle-
rin, yer bulamayanların kurdukları alanlar 
olarak da karşımıza çıkıyor. Çatışmayı da 
yansıtan bir tarafı var herhâlde bunların.

Alev ERKİLET - Ben şöyle bir şey ek-
lemek istiyorum: Aslında gecekonduya 
yerleşen ile kentteki diğer kişiler sürek-
li olarak temas etmiyor. Belki sadece iş 
yerinde, işçi-işveren ilişkileri çerçeve-
sinde karşılaşmalar oluyor. 

Ama yine de mekân itibariyle bunlar 
çok fazla birbirleriyle karşılaşmıyorlar. 
Ama bana daha önemli gelen şey şu: 
Mesela bugünden geriye baktığımız 
zaman gecekondularla ilgili çok olum-
suz bir kanaatimiz var. Gecekondu in-
sanını biz daha çok kent mekânına el 
koyan, o toprak üzerinde haksız ka-
zanç elde etmiş insan olarak görüyo-
ruz. Fakat o tarihe baktığımız zaman 
gecekondulaşmanın kente göç etmiş 
ve hiçbir tutamağı olmayan kitlelerin, 
ucuz barınma ihtiyacını gayri resmî bi-
çimlerde karşılayan çok ciddi bir mües-
sese olma tarafı var.

Lütfi SUNAR - Aynı zamanda barın-
mayı ucuz karşıladığı için sanayide de 
ucuz çalışan iş gücü oluşuyor. 

Alev ERKİLET - Elbette. Dolayısıyla 
aslında devletin ya da resmî makamla-
rın buna bakışı hep ikircikli olmuş. Yani 
bir taraftan eleştiriyor gibi görünseler 
de aslında son tahlilde hep af kanunla-
rıyla, tapu vermelerle gayet organik ve 
olumlu bir ilişkileri olmuş. 80’li yıllarda 
“Oy talep ediyoruz ama biz size bunun 
karşılığında tapu vereceğiz” diye gaze-
telere yansıyan demeçler var. Bunun 
altını çizmek isterim.

Lütfi SUNAR - Yani bir tür “karşılaş-
ma gerçekleşmedi” diyorsunuz ama 
aslında o şehrin genişlemesi içerisinde 
biz şunu da görüyoruz: Gecekondu hep 
bir adım geriye çekiliyor ve şehir ileriye 
gidiyor. Bu bir tür şehirleşmenin, kent-
leşmenin yansıması olarak da görül-
mez mi?

Doç. Dr. Lütfi SUNAR
İstanbul Üniversitesi 

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve 
Ekonomi bölümlerinde; doktora eğiti-
mini ise 2010 yılında İstanbul Üniver-
sitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. 
Sosyolojik teori, şarkiyatçılık, öteki, Tür-
kiye’de toplumsal değişim ve tabaka-
laşma alanlarında çalışmaları bulunan 
Lütfi Sunar, hâlen İstanbul Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. 
Sunar’ın Marx ve Weber’de Doğu Top-
lumları, Türkiye’de İş Ortaklıkları, Marx 
an Weber on Oriental Societies, Türki-
ye’de Toplumsal Değişim, Eurocentrism 
at the Margins: Encounters, Critics and 
Going Beyond ve Debates on Civiliza-
tion in the Muslim World: Critical Pers-
pectives on Islam and Modernity adlı 
kitapları ve çeşitli makalesi bulunmak-
tadır.
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EĞİTİM-AKADEMİ

Alev ERKİLET - Tabii ki görülür. En 
azından o göç eden kitlelerin kültürü, 
artık kent mekânının kulak verilmesi 
gereken kültürlerinden bir tanesi olma-
ya başlamıştı. Mesela arabeskle ilgili 
tartışma çoğunlukla buradan çıkıyor. 
Hatta kente daha önce göç etmiş be-
yaz yakalı kentlilerin aslında ötekileş-
tirdiği bir kitle var karşımızda. Müziğini, 
zevklerini, beğenilerini ötekileştiriyor. 
Mesela o dönem, arabeskin bir müzik 
olarak resmî kurumlarda çalınmasına 
ve dinlenmesine dönük çok ciddi ya-
saklar vardı. Tam yılbaşı saatinde tek 
bir şarkı çalınıyordu. Mesela TRT’de bir 
arabesk parçanın çalınmasının yasak 
olduğu çok uzun dönemler oldu. Çün-
kü o beyaz kültürün karşısında henüz 
yeterince modernleşmemiş köylü kit-
lelerin acılı travmalarını yansıtan mü-
ziğiydi. 

Yalnız biz sosyolojik olarak bu duru-
ma fonksiyonları açısından bakıyoruz. 
Yakınlarda çok değerli bir öğrencim 
doktora tezini bitirdi. Kültürel olarak 
tanınmayan, bir öteki olarak göçme-
nin, kendisini arabesk içerisinde inşa 
etmesini, kendisine arabesk üzerinden 
bir kültürel alan açmasını inceliyor. Yani 
direniş stratejileri var. Aktif bir ilişki, bir 

ötekileştirme, modern ve kentli olanlar 
henüz modernleşmemiş ve köylü olan-
lar var. Böyle bir karşıtlık söz konusu. 

Lütfi SUNAR - Türkiye’de 1970’lerde 
özellikle sol jargonda bir gecekondu 
romantizmi de üretildi. Orada yerle-
şiklere karşı protest kültürün ürünü 
olarak görülen bir dil, jargon da gelişti. 
Gerçekten de şehir açısından baktı-
ğınızda; tarih boyunca biraz da rafine 
kültürün, yerleşikliğin temsil edildiği, 
zanaatın, sanatın, edebiyatın bulun-
duğu bir kent var. Bu açıdan bakıldı-
ğında gerçekten de bir terslik yok mu 
burada? Yani gelenlerin suçu olma-
yabilir, onların bir sorumluluğu olma-
yabilir ama kentleşme açısından bir 
anormallik göze çarpmıyor mu?

Ya da başka bir çözüm olsaydı ne 
olurdu? Yani çözümsüzlüğü romantik 
bir şekilde yüceltmek yerine, çözüm 
bulunmasına yönelik yeni adımları 
teşvik edecek  bir analize ne dersiniz?

Alev ERKİLET - Kuşkusuz daha iyi 
olurdu. Ama bakın, o tarihte işçi sını-
fını konuşmamız lazım. Neden? Çün-
kü 1950’den itibaren aynı zamanda 
artık yabancı sermayenin Türkiye’ye 

gelmeye başlaması, ciddi bir sanayi-
leşme, sanayideki iş gücü ihtiyacı ve 
büyük kentsel merkezlerde bir işçi 
sınıfının yükselişi var. Yani edebiyatta 
gördüğümüz o “güzelleme” dediğimiz 
şeyin çok ciddi olarak tekabül ettiği bir 
karşılık var. Ben o dönemin hikâyesi-
ni daha sonra Oya Baydar ile Melek 
Ulagay’ın Bir Dönem İki Kadın kitabını 
okurken kafamda yerli yerine oturt-
muştum. Mesela gayet ciddi bir şe-
kilde 1 Mayıs'ı anlatıyor. İstanbul’daki 
gecekonduda çalışan işçi sınıfı insan-
larının ezici katılımıyla gerçekleşmiş 
1 Mayıs Bayramı kutlaması veya bir 
grev yürüyüşünü anlatıyor. Yani as-
lında bugün kafamızda olan çok daha 
farklı bir endüstri kenti olarak İstanbul 
var. Mesela biz İstanbullular olarak 
şimdi ondan da giderek uzaklaşıyoruz. 
Çünkü artık İstanbul, hizmet kenti ola-
rak karşımızda. Finans kenti, sanatın, 
kültürün kenti olarak İstanbul var ve 
tamamen başka bir hikâye anlatılıyor. 
Hâlbuki o zaman göçle gelmiş kitleler 
var. Bunlar bir şekilde kentin çeperle-
rinde, izin verilen alanlara yerleşiyor-
lar, buradaki fabrikalarda işçileşiyorlar, 
aynı zamanda modernleşiyorlar.

O süreçte bir şekilde kente adapte 
olma, kentsel formasyon kazanma 
oluyor. Hatta gecekondular üzerinden 
ikinci kuşak göçmenler artık eskisi gibi 
yoksul değiller. Belli bir düzeyde çalış-
ma sonucunda birikim elde edebiliyor-
lar ve gecekondu mahallerinden kent 
içi mahallelere doğru taşınıyorlar. Yani 
benim için önemli olan tarafı şu: Kent, 
insanlara yoksulluklarını başkalarına 
devretme, kendi sırtından atabilme 
imkânı verebilecek özelliklere sahip.

Lütfi SUNAR - Peki Bugün nasıl? Çok 
ciddi bir değişimden bahsettiniz. 1990 
sonrası değişen nedir?

Alev ERKİLET - Evet, çok ciddi bir de-
ğişim olduğunu düşünüyorum çünkü ta-

TÜRKİYE MESELELERİ SÖYLEŞİLERİ 
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Eğer bu mekanizmalar 
sürmezse, yoksulluk artık 
devredilebilir olmaktan 
çıkacak, kalıcı ve yeni 
yoksulluk hâline gelecek. 
Hatta sınıf altı hâle gelecek 
insanlar var. 
bii ki taşı toprağı altın göçü, azalarak da 
olsa hala devam ediyor. İstanbul, İzmir, 
güneydeki pek çok il için baktığımız za-
man doğu ve güneydoğudan olan göçler 
hızla devam ediyor. 

Öncekilerde kim vardı? Malatya vardı. 
Mesela tarihî yarımada açısından bak-
tığımızda; Pötürgeli göçü çok ciddi bir 
göçtür. Ama İç Anadolu ya da Karade-
niz’den göç edenler çok daha ağırlıklı bir 
kitle oluşturuyorlardı. 1990’dan sonra 
ise daha çok bu köylerin yakılması, in-
sanların yerinden edilmesiyle birlikte 
isteksiz göçmenler geldi. Bunu biz sos-
yoloji literatüründe çok net bir şekilde 
ayrıştırıyoruz birbirinden. Çünkü 60-80 
arası ister Almanya’ya gitsin ister İstan-
bul’a, İzmir’e ya da başka bir yere gitsin, 
“Ben orada para kazanacağım, çolu-
ğumu çocuğumu daha iyi bir seviyeye 
getireceğim” diye geliyordu. İkincisi ise, 
tamamen itilerek, bir şekilde püskürtü-
lerek canını, çoluk çocuğunu kurtarmak 
için gelmiş oldu.  

Lütfi SUNAR - Ama sanki bundan çok 
Türkiye’nin ekonomisi değişti. Yani 80 
sonrası ciddi bir sanayi kaybı yaşadı, üc-
ret seviyeleri çok ciddi bir biçimde düştü. 
Gecekondu imar affıyla birlikte, kamu 
artık yeni gecekondu yapımına izin ver-
memeye başladı. 1999 depremi son-
rası başlayan yeni imar yasaları kaçak 
yapılaşmayı imkânsız hâle getirdi. Yani 
sanki gelenlerin isteksiz olmasından 
çok makro düzeydeki sosyo-ekonomik 
değişim daha mı belirleyici oldu bu kar-
şılaşma biçiminde?

Alev ERKİLET - Şöyle denebilir: Bütün 
bu bahsettiğimiz faktörler taşı toprağı 
altın göçlerini azalttı. Çünkü burada girip 
çalışılabilecek iş sayılarında çok ciddi bir 
azalma oluyor. 

Lütfi SUNAR - Bugün gelmiyor insanlar. 
Yani güneydoğuda şehirlerden çıktıkları 
hâlde köylerine dönüyorlar ve İstanbul’a 
gelenler çok az. Artık İstanbul hiçbir şey 
vaad etmiyor. 

Alev ERKİLET - Ama bence 1990’ı 
atlamayalım, çünkü orada başka bir 
hikâye oldu. 1960-1985 yıllarındaki is-
tekli, şevkli gelen göçmenlere “umutlu 
göçmen” dememize karşılık literatürde 
“öfkeli göçmen” denilen isteksiz, acılı bir 
travma yaşayarak gelmiş olanları kaste-
diyorum. Artık gecekondu hikâyesi de-
vam edemediği için bu insanlar tarihsel 
kent merkezlerine yerleşmeye başladı-
lar.

Lütfi SUNAR - Peki bu anlamda bir kar-
şılaşma hep yerinden etmeyle mi şekil-
leniyor? Mesela Türkiye’nin sosyal mo-
bilitesine baktığımızda göç ve kentleşme 
dinamikleri ciddi bir hareketlilik dinamiği 
oluşturuyor değil mi? Bu da sınıf atlama 
örüntüsünün önemli unsurlarından biri-
si.

Alev ERKİLET - Kuşkusuz öyle. Ancak 
sınıf atlamanın mümkün olmasıyla ol-
maması arasında bir ayrım yapmak is-
tiyorum. Literatürde pek çok buna yakın 
görüşü savunan insan var, ben kendimi 
oraya biraz daha yakın hissediyorum. 
Bugünkü koşullar içerisinde artık o sınıf-
ların arasındaki bariyerler sağlamlaşıyor, 
sertleşiyor, daha az geçirgen hâle geli-
yor ve bu bariyerin daha güçlü tarafında 
olanları, diğerlerini daha fazla yerinden 
ederek kentsel mekân içerisinde ilerle-
meye başlıyorlar. 

Lütfi SUNAR - Ben onu derslerde şöy-
le anlatıyorum: Bizim eski sosyal hare-

ketliliğe yatkın sınıf modelimiz, mozaik 
pasta modelidir. Yani katmanlar var ama 
içinde hareket edebiliyorsunuz. Şimdiki 
modelimiz ise gofrete benziyor. İçin-
de kremalı kısımlar var, ama arada sert 
tabakalar var. Kremalı kısımda hareket 
edebiliyorsunuz ama bir başka katmana 
geçemiyorsunuz. O aradaki hareketlilik 
yanıltabiliyor bazen. 

Alev ERKİLET - Çok güzel bir örnek. 
Mesela eskiden küçük işler yaparak, 
esnaflık yaparak, zanaatkârlık yaparak 
yahut da marjinal sektörde çalışarak 
insanlar sınıf atlayabiliyorlardı. Bu çok 
önemli bir şey.

Lütfi SUNAR - Tablacılık yapıp sınıf at-
lıyor, işini biraz büyütüyor, köşe başında 
bir yer açıyor, manava dönüşüyor, mar-
ket oluyor, marketten süpermarket olu-
yor, oradan yap-satçılığa giriyor. Bugün-
kü orta düzey adam hikâyelerinin önemli 
bir kısmı böyle.

Alev ERKİLET - “Nöbetleşe yoksulluk” 
diyorlar buna literatürde. Yani kırdan 
hiçbir şeyi yokken geliyor ama bir süre 
sonra yoksulluğu sırtından atıyor, onu 
yeni gelenler yüklenip biraz taşıyorlar. 
Mesela şöyle bir şey var: Gedikpaşa 
tarafındaki küçük ayakkabı imalathane-
lerinde Berna Güler Müftüoğlu bir araş-
tırma yapmış. Benim çok hoşuma giden 
sıkça anlattığım bir araştırmadır. Oradaki 
çırak, kalfa, usta şeklinde ilişkilerin oldu-
ğu küçük işyerinde çalışan işçilere gele-
cek beklentilerini soruyor. Verdikleri ce-
vaplarda, burada çalışan insanların çok 
büyük bir çoğunluğunun ayakkabı üreti-
mini, kendi sınıfsal atlaması için çok ciddi 
bir imkân olarak gördüğü ortaya çıkmış. 

Ben oradaki hikâyeyi bir mekanizma 
olarak anlamak gerektiğini düşünüyo-
rum. 

Tarihin bizi önünde süpürüp bir yerle-
re götürmesine izin vermeden, oradaki 
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mekanizmanın aslında yoksulluğa kar-
şı nasıl bir tedbir oluşturduğunu görüp, 
hissedip, belki ona göre bir tedbir ge-
liştirmek gerekecek. Mesela esnaflığın 
yok olmaması konusundaki çabaların 
sürekli kılınması, kapitalist üretimin, 
büyük ölçekli üretimin buraları yut-
masının önüne geçilmesi gibi bir sürü 
hayalim var. Aslında kapitalizmin ge-
lişmesi kendiliğinden olmuyor aksine 
bizim elimizde oluyor. 

Eğer bu mekanizmalar sürmezse, 
yoksulluk artık devredilebilir olmaktan 
çıkacak, kalıcı ve yeni yoksulluk hâline 
gelecek. Hatta sınıf altı hâle gelecek in-
sanlar var. Yani çalışamaz, normal aile 
ilişkilerini sürdüremez, parçalanmış 
ailelerden oluşan, kadınların aile reisi 
olduğu, içinde bağımlılığın bulunduğu, 
suça sonuna kadar bulaşmış bir aile ti-
pine doğru da gidiyor. 

Lütfi SUNAR - Türkiye’de göçün her 
daim bir dönüşüm/değişim mekaniz-
ması oluşturduğu söylenebilir. Kent-
leşme maceramız da biraz böyle bir 
macera. İster sanayileşmeyle ilişkili 
olsun isterse hizmet sektörünün vaad 
etmiş olduğu imkânlarla ilişkili olsun, 
insanlar daha yoksul konumlardan 
daha varsıl konumlara doğru çeşitli 
araçlar kullanarak, çeşitli enstrüman-
lara sarılarak uzunca bir süre seyahat 
ettiler. Son 20 yıldır çok ciddi bir sorun 
yaşıyoruz. Yani bu hareketlilikte -belki 

Batı ülkeleriyle kıyaslandığında hâlen 
bir hareketlilik var- çok ciddi bir düşüş 
söz konusu, daha statik bir toplumsal 
yapı karşımıza çıkıyor. Çok ciddi bir bi-
çimde artık aşağıdakilere çok fazla şey 
vaad etmeyen bir toplumsal yapı karşı-
mıza çıkmış vaziyette. 

Bu arada kentsel mekân da dönüştü. 
Rezidanslardan tutun AVM’lere, konut 
tiplerinden oradaki komşuluk ilişkileri-
ne kadar pek çok şey değişti kentlerde. 
Buna yönelik de romantik bir yakınma 
söylemi var: “Eski kentlerimiz yok oldu, 
eski âdetlerimiz yok oldu” gibi. Bazıları 
bunun kaçınılmaz bir zorunluluk oldu-
ğunu, bu kadar insanı yerleştirmek, ya-
şatmak için de başka türlü bir seçene-
ğin bulunmadığını söylüyor. Siz bunun 
zorunlu bir süreç olduğunu düşünüyor 
musunuz? 

Alev ERKİLET - Ben öyle düşünmü-
yorum açıkçası. Ama şu romantizm 
meselesine katılıyorum ve onun altını 
çizmek istiyorum. Buradaki tek sorun 
aslında geçmişte birtakım şeylerin ne 
kadar iyi olduğuna dair böyle duygu-
sal yakınmalarda bulunup sonra hiçbir 
şey olmamış gibi hayatımıza devam 
etmek olamaz. Bunu ekonomik-politik 
bir mesele olarak algılamak gerektiğini 
düşünüyorum. Sürekli kimliksel ola-
rak kendi aidiyetlerimizi vurguluyoruz. 
Peki, bunun toplumsal gerçeklikteki, 
ekonomideki, kent mekânındaki kar-
şılığı nedir? Yani sadece bir nostalji mi 
yoksa bu kendi dışına taşıp mekânı dö-
nüştürecek daha farklı değerleri top-
lumsal hayata aktarmamızın bir aracı 
mı? Burada bir eksiklik var. Yani o “ah 
vah!” etme konusunda herkes herkes-
le aynı fikirde olmasına rağmen “ah”-
ların ötesine geçip “Ne yapacağız?” 
sorusuna ekonomik ve politik boyut-
larıyla cevap verme konusunda aynı 
derecede isteklilik göremiyorum. Bu 
konuyla alakalı kafa yormamız gerek-
tiğini düşünüyorum. Mesela, kentteki 

sermaye birikimi ve hareketlerini boş 
vererek kenti tartışamayız. O zaman 
sonuçta eşitsizlik konusunu konuşma-
mız gerekir. Buraya göçle gelen ve Su-
riyeli, Afganistanlı, Filistinli olan birçok 
insan var. Bunların kent mekânındaki 
çalışma koşullarını düşünmeden, bunu 
tartışmadan geçemeyiz. 

1960’ta, 70’te, 80’de işçi sınıfından 
bahsediyoruz ama bugün geldiğimiz 
koşullarda kat kat daha kötü koşul-
larda çalışmakta olan bir işçi sınıfımız 
var. Ancak neredeyse kentte bu konu-
ya ilişkin topyekûn bir duyarsızlık var. 
Bu hakikaten çok enteresan bir şey. 
“Neden?” derseniz, mesela o tarihler-
de IMF’deyken Fener Balat’taki fabri-
kaları biz incelemiştik. Fabrikanın kreşi 
var, kadın işçilere özel kıyafetler verili-
yor, saatler belli, sınıf bilinci olan, belli 
haklarını almış ve almak için mücadele 
eden işçilerden bahsediyoruz. 

Bugün baktığımızda bana şu kısım 
daha önemli geliyor: “Şimdi rezidans-
ta insanlar birbirleriyle konuşacaklar 
mı, akrabalık ilişkileri olacak mı?”dan 
daha önemlisi bence: “Kaç işçi çatıdan 
düştü, kaç kişi hayatını kaybetti ve si-
gortası var mıydı?” Hakikaten çok ciddi 
rakamlardan bahsediliyor ve bunlarla 
ilgili bir şey yapıyorsan o kent, İslami 
bir kent olur. “İslami kent” denilen şey; 
akrabalık ilişkileri ve nostaljiden ibaret 
bir şey değil. Burada bizatihi yaşayan 
insanın hayatını daha iyi hâle getirebi-
liyorsak bizim kimliksel değerlerimizin 
o zaman bir önemi var diye düşünüyo-
rum. 

Bu konular giderek kötüleşse de bizim 
duyarlılığımız azalıyor. Yani gene bir 
işçi sınıfı var ama ona karşı kayıtsız-
lık var. Önce bunu halletmemiz lazım 
ki sonrasında “Ne olacak bu binaların 
hâli” meselesine olması gerekenler 
üzerinde biraz kafa yorabilelim. 

“İslami kent” dediğin şey; 
akrabalık ilişkileri ve 
nostaljiden ibaret bir şey değil, 
bizatihi burada yaşayan 
insanın hayatını daha iyi hâle 
getiriyorsan o zaman bizim 
kimliksel değerlerimizin bir 
önemi var diye 
düşünüyorum. 
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İbn Haldun’un Mukaddime’de bah-
settiği bir örnek var: Bir şehirde yangın 
çıkmış, bütün evler yanmış, evini yeni-
den yapmak için harekete geçenlerden 
biri biraz daha yüksek katlı ev yapmak 
konusunda, Hazreti Ömer’e gelip izin 
almak istemiş. İbn Haldun Mukaddi-
me’de Hazreti Ömer’in onlara verdiği 
cevaptan bahsediyor. “Kibirlenmeyecek-
sin, öteki komşuların 2 katlı ev yapıyorsa 
sen 3 katlı ev yapıp ‘Ben daha güçlüyüm, 
benim sınıf pozisyonum şöyledir’ diye on-
lar üzerinde vurgu yapmayacaksın” diyor. 
Velhasıl evi, komşu evden daha göste-
rişli, güç vurgusu içerecek bir şekilde 
inşa etmesine izin vermiyor. Bu çok 
sınıfsal bir eylem aslında. Çünkü İslam 
toplumunun içinde “fakirler ve zengin-
ler” şeklinde bir ayrımın olması Hazreti 
Ömer’i rahatsız ediyor. 

Demek ki hiçbir şey kendi kendine ol-
muyor. Aslında tarihsel süreçte birta-
kım şeyler tarih yasaları şeklinde değil, 
bizatihi bizim yapıp etmelerimizle olu-
yor. 

Lütfi SUNAR - Hocam şöyle bir anla-
yış da var: sanki hep böyle sermaye-
darlar kötülüklerin kaynağı. Evet, on-
lar çok etkililer ama bugün kapitalizm 
kültürü de toplumun tamamına sirayet 
etmiş vaziyette. Yani vakti saatinde bir 
şekilde bir gecekondu toprağını, tapu-
sunu almış birisi, orada nasıl bir zen-
ginleşmenin sağlanabileceğinin peşine 
düşebiliyor. Siz gitseniz o kişiye dese-
niz ki: “Burada 5 katlı değil de 3 katlı ev 
yapalım” önce o kişi karşı çıkar. Çünkü 

kapitalizm tabandan tavana kadar ya-
yılmış bir kültür. 

“Deniz verdiğini geri alır” diye bir söz 
vardır. Bu metaforik bir şey de olabilir, 
mecaz da olabilir. Yani kent de biraz 
sanki verdiğini geri alıyor gibi. Siz ora-
da yüksek katlı binalar yapıyorsunuz, 
böyle refah oluşturduğunuzu düşünü-
yorsunuz ama komşuluk ilişkileri za-
yıflıyor, aile zayıflıyor, bağımlılık artıyor, 
güvenlik için daha fazla masraf yap-
manız gerekiyor. Sanki verdiğini geri 
alıyor gibi. 

Suriyeliler meselesine geçmek isti-
yorum. Toplumun çeperinde yaşayan 
bir insan durumunun ortaya çıkmasını  
göçmenler üzerinden de görüyoruz. 
Ama bazıları da dünyayla kıyasladığın-
da bizim modelimizin daha başarılı bir 
model olduğunu, en azından yaşama 
daha entegre olduklarını, bir süre son-
ra toplumun içerisini karışabileceklerini 
söylüyorlar. Sizin gözlemleriniz nedir 
bu hususta?

Alev ERKİLET - İnsani yaklaşım itiba-
rıyla baktığımızda ben Türkiye örneği-
nin hakikaten önemli olduğunu düşü-
nüyorum. Mesela Batı’ya baktığımda 
orada en ufak bir şey hesap edilmeden 
bir kişinin bile ülke sınırları içerisine 
girmesine izin yok. Çünkü “kaç kişiyi 
entegre edebilirim? Kaçına dil öğrete-
bilirim? Kaçı orta vadede hangi işte ça-
lışabilir?” gibi soruların yanıtlarına göre 
sınırı açıyor. Bizde ise hem insani hem 
de komşuluk sebebiyle fazla sorgula-
madan, çok fazla sınır koymadan bir 
kucaklama durumu söz konusu oldu 
göçmenleri. Tabii ki bu çok manalı ve 
hoş bir şey. Fakat bu grubu bir şekilde 
uygun koşullarda barındırma, onların 
ihtiyaçlarını karşılama pozisyonunda 
bazı sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Ben 
iki bakımdan bunu görüyorum. Birinci-
si: Bizatihi ekonomik koşulların maale-
sef çok elverişli olmaması. Orada pek 

çok araştırma yapan, çalışma yapan 
arkadaşlardan edindiğimiz bilgiler ma-
alesef özellikle kadın nüfus açısından 
durumun pek de iç açıcı olmadığı yö-
nünde. Yani çocuk ve kadın nüfusun bir 
iş yaparak karşılığında gelir elde etme 
imkânlarının artırılması konusunda ye-
terince destekleyemedik diye düşünü-
yorum. İkincisi ise: İlişkilerin tam den-
gelenememesinden kaynaklı nefret 
söylemlerinde bir artış olması. 

İstanbul’da da Süleymaniye’nin arka 
tarafında, bekâr odaları vardır. Eskiden 
daha çok doğu ve güneydoğu göçmeni 
kişiler orada kalıyorlardı. Geçen sene 
gittim, “Hocam, herkes ya Suriyeli ya 
Türkiye dışından göçenler” diyorlar. 
Yani bildiğiniz oradaki doku, yapı değiş-
miş. Bir önceki orada oturanlar önceki 
hikâyenin kahramanlarıydı. 

Lütfi SUNAR - Peki, bu nöbetleşe yok-
sulluğun bir devamı olarak görülemez 
mi hocam? Onu ayrıksı kılan nedir? 

Alev ERKİLET - Çok iddialı konuşmak 
istemem. Çünkü buna sahada bakıl-
ması, sınanması lazım. Ama ben kendi 
gözlemlerim açısından şunu söyleye-
bilirim: Bu o bir önceki göçmenleri iş-
siz bırakıyor. Çünkü vasıflı olmadığı için 
kültüre, reel sermaye gereken, eğitim 
gerektiren yerlere entegre olamaz. Ne 
yapacak? Artık onlar da giderek sistem 
içinde yer bulamadığı için ortadan kal-
kacaktır. 

Bunun çözümü ise bana göre şu: Bir-
birimizi seveceğiz, sosyal kontak olacak 
sınıflar arasında, gruplar arasında te-
mas olacak ki, çatışmasız bir toplumsal 
hayatı kent mekânında sürdürebilelim. 
Bu durumların sosyal politikadaki ve 
iktisat teorisindeki karşılıklarının konul-
ması gerektiğini düşünüyorum. 

Birbirimizi seveceğiz, 
sosyal kontak olacak sınıflar 
arasında gruplar arasında 
temas olacak ki,
çatışmasız bir toplumsal 
hayatı kent mekânında 
sürdürebilelim.
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Teizm, “Allah’ın var olduğuna,” ateizm ise “Allah’ın var olmadığına iman etmek”-
tir. İman terimi, her iki tutumun da ortak paydasıdır. İman, sadece psikolojik bir 
tutumu veya bağlılığı temsil etmez; bunun bir de akidesi yani inanç içeriği vardır. 
Fakat 20. Yüzyılın önemli ateist isimlerinden biri olan Antony Flew, her ne kadar 
sonra bu düşüncesinden vazgeçmiş ise de1,  ateizmi içeriği olan bir inanç yani 
Tanrı’nın olmadığına inanç şeklinde tanımlamak yerine, bunu psikolojik bir hâl 
olarak kullanmıştır.  Ateizm terimini kullananlar da ağırlıklı olarak onu takip et-
mişlerdir. 

Eski çağlardan beri Tanrı’nın yokluğunu iddia eden ateistlerin ve Tanrı’nın varlığına 
karar verebilmek için yeteri kadar delilimizin olmadığını ileri süren bilinemezcilerin/
agnostiklerin en başat iddiası şudur: Bir şeyin varlığına ilişkin kanıtın olmama-
sı, onun yokluğuna kanıttır. Başka bir ifadeyle kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı-
dır. Agnostiklere göre, Tanrı isteseydi varlığına ilişkin daha fazla kanıt sunar ve 
inançsızlığı ortadan kaldırırdı. Şüphesiz burada, kanıt zorunluluğu tartışması öne 
çıkmaktadır. Ateistler, Tanrı’nın varlığı için kanıt getirme zorunluluğunu teistlere 
yüklemektedir. Tanrı’nın yokluğunu kanıtlamak gibi zor bir yükün altına kendileri 
girmemektedir. 

Adli tıpçıların en temel yargılarından biri, tartışmayı aydınlatmaktadır: “Kanıtın 
yokluğu, yokluğun kanıtı değildir.” Ortada öldürülmüş bir insan var, ama kimin öl-
dürdüğüne ilişkin bir kanıt yok diyelim. Kanıtın olmaması, bir insanın öldürülmüş 
olması gerçeğini değiştirmez. Bu mantıksal çıkarıma rağmen ateistlerden bir kıs-
mı, Tanrı’nın varlığının delilinin bulunmamasının Tanrı’nın yokluğunun delili sayıl-
masında ısrarcıdırlar. Tanrı’nın varlığının kanıtının yokluğu durumunda, Tanrı’nın 
yok olduğunu varsaymak mantıksal tutarsızlığı açısından akla, adli tıp örneğinde 
olduğu gibi de tecrübeye aykırıdır. 

Ateizmi savunanlardan bir kısmı ‘ateist’ terimini ‘Tanrı’nın yokluğu’ndan ziyade 
‘Tanrı’nın varlığına inancın yokluğu’ anlamında kullanmaktadır. Bununla vurgula-
nan, Tanrı’nın varlığından ziyade, insanda O’nun varlığına ilişkin inancın yer tuta-
mamış olmasıdır. Tanrı’nın varlığına inanma arzusuna rağmen kişinin, bu isteği 
destekleyecek kanıtların onu ikna edecek güce ulaşmadığına ilişkin kanaati, Tanrı 
inancının önünde bir engele dönüşmektedir. 

Var olan her şey, varlığına ilişkin bir açıklamaya muhtaçtır. Varlığı ya kendinden-
dir ya da dışsal bir sebebe bağlıdır. Ormanda yürürken bulduğumuz şeffaf bir 
topu düşünelim ve bu topun sabit bir şekilde kendi kendine genişlediğini görelim. 
Sonra da bunun bir açıklamasının olmadığını söyleyelim. Bu iddiamızda ne ka-
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dar tutarlıyız acaba? (Bu şeffaf topun 
evrenimiz olduğunu söylemeye gerek 
yoktur sanırım). Eğer evren varsa bir 
açıklayıcı nedene ihtiyacı vardır ve bu 
da Tanrı’dır.

Ateizm ve agnostisizme verilebilecek 
en iyi cevap, dış dünyada sıradan gö-
rünen her şeyin aslında Tanrı’nın varlı-
ğının kanıtı olarak durduğudur. Sadece 
bakacağı yeri bilen gözlere görülen de-
liller her yerdedir. Bunun için biraz daha 
derine inmek, mucizeyi sıra dışı bir olay 
olarak talep edenlere, aslında sıradan 
görünen her şeyin bir mucize olduğunu 
göstermek gerekir.

Shroeder, evrendeki kaotik düzeni 
Tanrı’nın varlığına kanıt olarak görmek-
tedir.

20. yüzyılda ateizmin babası olarak 
kabul edilen Antony Flew’un, Yanılmı-
şım Tanrı Varmış adlı eserinde Tanrı’nın 
yokluğu fikrinden varlığı fikrine neden 
ve nasıl geçiş yaptığına kulak vermek-
te fayda var. Flew’a göre, evrendeki 
düzen o kadar hassastır ki en ufak bir 
şeyi değiştiremiyorsunuz. Bu durum, 
düzeni koyan bir üst aklın, bir Tanrı’nın 
varlığını kabulü gerektirmektedir. Flew, 
“Tanrı’yı keşfim, hiçbir inanca dayan-
mamaktadır. Doğadan hareket ederek 
bir muhakeme neticesinde ulaştığım 
bir sonuçtur.” demektedir. 

Flew, evrende yürümekte olan ince 
ayar sisteme ilişkin şu tespitlerde bu-
lunur: “Öncelikle, belirli kanunların ve 
değişmezlerin olduğu bir evrende ya-
şadığımız ve bunların bazılarının farklı 
olması durumunda yaşamın mümkün 
olamayacağı inkar edilemez bir gerçek-
liktir. İkinci olarak da, mevcut kanunlar 
ile değişmelerin yaşamın devam et-

mesini sağlıyor olması gerçeği yaşamın 
kaynağı sorusunun cevabını vereme-
mektedir. Bu koşullar yaşamın başla-
ması için gerekli ama yeterli değildir.”2

Flew’u Tanrı’nın varlığına ikna eden bir 
diğer unsur da DNA’nın yapısı olmuştur. 
Ona göre DNA’nın sahip olduğu kodla-
ma sistemi ve kullanımı, araştırmacıları 
hayran bırakmaktadır. 

Üstün planlayıcı ve yaratıcı bir zih-
nin varlığına bunca kanıt bulunmasına 
rağmen bir yaratıcı düşüncesine kapalı 
olanlar, fanatizmin ayrı bir biçimini ter-
cih etmiş görünmektedirler. Fanatizm 
sonucunda bu yargılarına sarıldıkları için 
de ateizm onlar için gerçek bir inancı de-
ğil, yaşamlarının değersiz bir yan ürünü-
nü temsil etmektedir. Ateizmlerine ciddi 
deliller bulma zahmetine girmeden ken-
dilerini ateist olarak tanımlayan, son-
ra agnostik mi ateist mi olduklarından 
emin olmadıklarını söyleyecek kadar 
temelsiz bir zeminde hareket eden B. 
Russel, A. Ayer, J. P. Sartre gibi isimlerin 
tutumu rasyonelliğin değil, fanatizmin 
yan ürünü olarak ateizme sarıldıkları-
nı göstermektedir. Hem de tam olarak 

sahiplenemedikleri bir ürün. “Dini ve 
metafizik önermeleri, bilimsel yöntemle 
ispatlamak mümkün olmadığı için, onlar 
ne doğrudur ne de yanlış.” diyen Ayer’in 
popülerleştirdiği doğrulamacılığın yarat-
tığı bir bilinemezcilik/ agnostisizm bu. 
Ayer, sadece din ve metafizik için söy-
lemiyordu bunu. Ona göre, ahlaki ve es-
tetik yargılarımız da böyledir. Deneysel 
yöntemle doğrulanamadıkları için bun-
lar ne doğrudur ne de yanlış. O zaman 
Ayer’e göre, teist olmak da ateist olmak 
da saçma bir şeydir. Felsefenin tabutu-
na son çiviyi çaktığını düşünen mantıkçı 
pozitivizmin din ve metafiziğe saldırısı-
nın en önemli temsili, bu fanatik ifade-
lerde kendini bulmuştur. 

Evreni fiziksel olarak açıklayan teorile-
rin Tanrı’nın yokluğundan ziyade varlığı-
na kanıtlar sunması, ‘Tanrı’nın varlığının 
kanıtının yokluğunu, yokluğunun kanıtı 
sayan ateizm’in elini oldukça zayıf-
latmıştır. Bu ateist tezin zayıfladığının 
görülmesi, çağdaş tartışmalarda me-
seleyi farklı bir noktaya kaydırmıştır: Bu 
da Tanrı’nın gizliliği (hiddenness of God) 
meselesidir. Ateistler, şayet Tanrı varsa 
bize kendini gösterdiğini söylediğiniz 
kanıtlardan daha fazla kanıtla kendini 
göstermesi gerekmez mi? iddiasında 
bulunmaktadırlar.  

Ateizmin Yeni Biçimleri

Dört yazar, 2004-2007 yılları arasında 
bilim adına dinlere bir saldırı başlattılar. 
Bunlar; Sam Harris, The End of Faith: 
Religion, Terror, and the Future of Reason 
(İmanın Sonu: Din, Terör ve Aklın Geleceği), 
(2004); Richard Dawkins, God Delusion 
(Tanrı Yanılgısı), (2006); Daniel Dennett, 
Breaking the Spell: Religion as a Natural 
Phenomenon (Büyüyü Bozmak: Doğal 
Bir Olgu Olarak Din), (2006); Christopher 
Hitchens, God is Not Great: How Religion 
Poisons Everything (Tanrı Büyük Değil-
dir: Din Her Şeyi Nasıl Zehirlemektedir?), 
(2007). 

1  A. Flew, Yanılmışım Tanrı Varmış, çev. H. Kaya, 
Z. Ertan, Profil Kitap, 2017. 
2  Age., s. 114.

Ateizm ve agnostisizme 
verilebilecek en iyi cevap, dış 
dünyada sıradan görünen her 
şeyin aslında Tanrı’nın 
varlığının kanıtı olarak 
durduğudur. Sadece bakacağı 
yeri bilen gözlere görülen 
deliller her yerdedir. Bunun 
için biraz daha derine inmek, 
mucizeyi sıra dışı bir olay 
olarak talep edenlere, aslında 
sıradan görünen her şeyin bir 
mucize olduğunu göstermek 
gerekir. 
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Bu dörtlünün temel tezi, dinin iddi-
alarının hem yanlış hem de insanlara 
zararlı olduğu, dolayısıyla çağdaş bi-
limin getirdiği ‘insan evrimi’ tezinden 
hareket ederek yeni bir paradigmanın 
kabul edilmesi gerektiğidir. Onlara göre, 
dinin daha önce mitolojik olarak cevap 
verdiği birçok mesele, bugün bilim tara-
fından daha doğru bir şekilde cevaplan-
maktadır. Dolayısıyla mitolojik unsurlar 
bir kenara bırakılmalıdır. Örneğin Harris, 
çağdaş Hıristiyan ve Müslüman inanç-
ların, eski Romalıların Zeus’a ve diğer 
tanrılara inançlarından bir farkı olmadı-
ğını iddia etmektedir. 

Bu dörtlünün, dinleri reddeden diğer 
ateistlerden farkı, dinlerin yanlış öğre-
tiler sunmalarına yaptıkları vurgudan 
daha çok, insanlara verdikleri zararı öne 
çıkarmalarıdır. Harris, papalığın kondom 
kullanımını yasaklamasının Afrika’da 
AIDS’in yayılmasındaki rolüne dikkat 
çeker ve Katolik kilisesinin çocuk taciz-
cisi rahipleri değil de kendi düşüncesine 
uymayanları aforoz ettiğini, LGBT’ye 
düşmanlığı besleyen Kilisenin, onlara 
saldıran radikal Hıristiyanların düşünce 
babası olduğunu söyler. Harris, benzer 
suçlamaları radikalizm temelinde İs-
lam’a yöneltir. Radikal eylemlerin birkaç 
Hıristiyan veya Müslümanın işi olmadı-
ğını, bu iki dinin özleri itibarıyla radikal 
olduklarını ekler ve bu dinlerin daha 
hoşgörülü ve çoğulcu yorumlarının da 
bulunduğu tezine karşı çıkar. 

Bu yeni tür ateizmin karşı çıktığı din, 
öyle görünüyor ki her tür, zaman ve 
yerdeki cemaat dinleriydi. Bunun için de 
seçtikleri dil bilimsel bir dil değil, ateşli 
bir ateizm vaaz diliydi. Dinlerin kötülüğe 
kaynaklık ettiğini söylemenin dışında, 
Tanrı’nın varlığına kanıt olarak sunulan 
iddialara yer vermiyorlardı. Evrenin ya-
pısında bulunan rasyonelliğin kaynağı, 
özerk bir faaliyet alanı olarak anlaşılan 
hayat ve bilinç, hiç girmedikleri konu-
lardır. Buna küçücük dokunuşlar yapan 

R. Dawkins ise bu rasyonelliği, hayat 
ve bilinci, ‘başlangıçtaki talih’in neden 
olduğu özel olaylar olarak aktarıyordu!

Dinlerin ahlakının da insanın özgür bir 
yaşam sürmesini tehdit ettiğini söy-
leyen bu çağdaş ateistlerin din eleşti-
risinin K. Marx ve F. Nietzsche’yi takip 
ettiğini söylemek mümkün. Tek farkla ki 
Marx ve Nietzsche, din eleştirisi ile Tan-
rı’nın reddi arasında bir ayrım yapmak-
tadırlar. Marx, insanları bağımlı/köle 
hâline getiren toplumsal şartlara isyan 
etmeye değil de uyum göstermeye se-
bep olduğunu düşündüğü dini reddedi-
yordu. Nietzsche, insanın yeryüzünde 
kudretli etkin bir fail olarak iş görmesini 
engelleyip insanı başkalarının iradeleri-
ne köle yaptığı için dine karşı çıkıyordu. 
Bu ikilinin din eleştirisinin büyük oranda 
haklılık payı vardır. Durum böyle olunca, 
dinin eleştirisi ile Tanrı’nın reddi veya 
dinin reddi arasında bir ayrım yapma-
nın, meselenin doğru zeminde tahlil 
edilmesi için zorunlu olduğu ortaya çık-
maktadır. Bireyin özgürlüğünü tehdit 
eden, birlikte yaşamı dinamitleyen, ah-
laki zafiyetler doğuran bir dinin savunu-
lacak ne yanı olabilir ki? Böyle yapan bir 
din, kendi varoluş amacının aksi istika-
mette yol aldığı için zaten din olmaktan 
çıkmıştır. 

Ateizmin bu yeni formunu savunan-
lar, din olmadan ahlakın daha işlevsel 
olabileceğini iddia ederler. Din olmadan 
ahlakın daha iyi çalışabileceği varsayımı 
ne kadar doğrudur? İnsanın yapıp et-
tiklerinden nihai olarak sorguya çekile-
ceği ve buna göre ceza ya da mükâfat 
alacağı yönündeki dinsel vurgu, ahlaki 
eylemleri zayıflatır mı güçlendirir mi? 
Fedakârlık duygusu (başkasının çıkarını 
kendininkine tercih etmek) çok rasyo-
nel olmasa da dinin, dindardan talep 
ettiği bir şeydir. Bu duygu, ahlakı zayıf-
latır mı güçlendirir mi? Böyle yaptığında 
dürüst davranmayan (çünkü duyguları, 
kendi çıkarını öncelemesi gerektiğini 

insana önermektedir.) biri, insan beni-
ne dolayısıyla ahlakın kaynağına zarar 
mı vermektedir? Öte yandan Harris’in, 
sinirbilimin insanın bu dünyada mutlu 
olmasını sağlayan veriler sağlayacağı 
yönündeki iddiasının, hem bu dünyada 
hem de gelecek yaşamda insana mutlu 
olmanın ilkelerini teklif eden din ile ne 
alıp veremediği olabilir? 

Acıların Tanrı’yı İnkâr Gerekçesine 
Dönüştürülmesi 

Ateizmi beslediği düşünülen husus-
lardan biri, kötülük meselesidir. Buna 
göre; şayet Tanrı varsa insanın bu 
hayatta mutluluğunu amaçlayan bir 
tasarım yapmış olmalı ve yarattığı in-
sancıklar için rahat edecekleri bir ortam 
sağlamalıydı. Ama yaşadığımız dünya 
hiç de böyle bir yer değil. Tam tersine 
sayılamayacak kadar acı ve kötülük kol 
gezmektedir. Bu da inanıldığı gibi bir 
Tanrı’nın olmadığını gösterir.  

Bu iddialara örnek olmak üzere ate-
istlerin açık olarak seslendirdikleri, 
dindarların da örtük olarak zihinlerinde 
barındırdıkları sorulara kaynaklık eden 
birkaç olaya bakalım:

Kansere yakalanan bir insan, küçük bir 
kız çocuğunu kaçırıp tecavüz edip öldü-
ren mütecaviz bir katilin varlığı, açlıktan 
ölenler, totaliter bir dünya, birbirini av-
lamak üzere mevzilenen insanlar gibi 
binlerce örnek... İnsan, kendisine acı 
veren bu olayları nasıl yorumlamalıdır? 
Ateizme ilk kayma sebebinin bu gibi 
meseleler olduğunu A. Flew da dile ge-
tirmektedir.   

İlk olarak her şeye gücü yeten Allah’ın, 
meydana gelen kötülükleri önlemeye 
gücü yetmiyor mu?3

İkinci olarak, yoksa olup bitenden ha-
beri mi yok?
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Üçüncü olarak, gücü yetiyorsa bu kö-
tülükleri ortadan kaldıracak kadar iyi mi 
değil?

Şüphesiz Allah, her şeyden haberdar-
dır; her şeye gücü yeter ve de iyidir. O 
zaman var olan kötülüklerle her şeye 
gücü yeten, her şeyden haberdar olan 
ve de iyi olan Allah’ı nasıl bir arada 
düşüneceğiz? ‘Kötülük/musibet/bela’ 
olarak nitelediğimiz olayları açıklarken 
dinin çoğu zaman dünyanın vicdanı gibi 
çalıştığı ve insanlara teselliler sunduğu 
doğrudur. O zaman gerçeklikle avuntu-
lar arasındaki sınırı nasıl belirleyeceğiz? 

Kötülükte bir hikmet arayıp dünya-
da amacın mutluluk olmadığını iddia 
edenler, hayatın insanın kendini bu 
dünyada bütün potansiyellerini tam ola-
rak ortaya koyma ve Tanrı’yı tam olarak 
bilme imkânından ibaret olduğunu, 
böyle bir hayatın da acısıyla tatlısıy-
la yaşanan bir hayat olduğunu, içinde 
kötülük dediğimiz olayların olmasının 
da bu anlamda bir sakıncasının bulun-
madığını söylerler. Buna göre, insa-
nın mutluluğu açısından baktığımızda 
hayatta anlam yükleyemeyeceğimiz/
amaçsız birçok olayın gerçekleştiğini 
görürüz. Ama bu olaylar Tanrı’nın daha 
derinden çalışan kurtarıcı varlığının bil-
gisini elde etmemiz bakımından hiç de 
amaçsız/faydasız değildir. 

Buna karşı, “Tanrı’nın varlığının bilgisi-
nin bütün açılımlarıyla deneyimlendiği 
ve insanın bütün potansiyellerini gös-
terme imkânını bulduğu bir dünyanın 
daha az acının yaşanmasıyla da sağ-
lanabileceği” iddiası seslendirilebilir. 
Burada mesele, acının varlığı mı onu 
dindirme imkânı mı şeklindeki bir soru, 
meselenin doğru zeminde tahlil edil-
mesini sağlayabilir. 

Kötülüklerin faturasını Tanrı’ya de-
ğil de insana çıkaranların iddiası ise 
şudur: İnsanlar, istediklerinde kendi 
iradelerini Tanrı’nın iradesine karşı kul-
lanacak bir güçle donatılmışlardır. Ama 
kendi iradelerini Tanrı’nın iradesine 
uyumlu hâle getirmek yerine, bildikleri-
ni okudular ve Tanrı’ya yabancılaştılar; 
ruhsal bir karanlık içinde el yordamıyla 
yollarını bulmaya çalışan insanlar, ken-
di tanrılarını ürettiler. Dünyadaki ahlak 
açısından değerlendirildiğinde korkunç 
olaylar, Tanrı’dan uzaklaşmanın ve hem 
kendine hem de Tanrı’ya yabancılaş-
manın yarattığı sonuçlardır. 

Bu iddianın doğruluk değeri oldukça 
yüksektir. Buna göre, iyilik ya da kö-
tülük varlığın doğasından değil, kulla-
nımından ortaya çıkar. Varlığın doğası 
iyidir ve iyiye kodlanmıştır. Uygun kul-
lanımının insana iyilik olarak dönmesi, 
Allah’ın varlığın doğasına yerleştirdiği 
bu iyi maya sebebiyle Allah’a; bunun 
aksine, varlığın kötü kullanımından do-
ğan kötülük ise insana bağlanmaktadır:

“İyi olandan payına düşen Allah’tandır; 
kötülükten payına düşen ise sendendir.” 4

Kötülüklerin varlığı Allah’ın yokluğunu 
değil, insanın özgür iradesinin varlı-
ğının kanıtıdır. Bu durumda meseleyi 
tartışırken kullanılması gereken ana 
terimin iyilik-kötülük değil, özgürlük 
olduğu sonucunu çıkarmamız gerekir. 
Burada da şöyle bir soru sorulabilir: 
Tanrı, neden özgür iradeleriyle iyili-
ği seçip iyilik yapan (böylece kötülüğe 
yer bırakmayan) insanlardan oluşan bir 
dünya yaratmadı? Bu soru da Tanrı’nın, 
insanı özgür iradeli yaratma iradesiyle 
çatışan bir durumu talep etmektedir. 
Kötülüğün insanın özgürlüğünün kul-
lanımına bağlı bir sonuç olarak ortaya 
çıktığını tespit ettiğimizde şunu söy-
lememiz gerekir: Özgür iradeli olarak 
yarattığı insanın özgürce yaptığı bir ey-
lemi Tanrı’nın engellemesini beklemek, 

kendi iradesine aykırı davranmasını ta-
lep etmek olurdu. Her şeye gücü yeten 
Allah’ın, özgür iradeli varlık yaratma ve 
yaptıklarına müdahale etmeme ilkesi, 
Tanrı’nın kudretinin sorgulanması ris-
kini beraberinde getirmektedir.

Tanrı’nın iradesinin mutlak olarak işle-
diği kozmik sistemin dışında, Tanrı’nın 
iradesiyle insanın iradesinin karşı kar-
şıya gelmeyeceği bir alan ortaya çık-
maktadır. Burası, insana bırakılan ve 
insanın özgür seçimleriyle oluşan ya-
şam alanıdır. Bu yaşam, Tanrı’nın plan 
ve isteklerinden; insanın ise yapıp et-
tiklerinden oluşur. Başka bir ifadeyle 
Tanrı burada, iyiliğin hâkim olacağı bir 
yaşam planlar ve öyle olmasını ister. 
Ama bu istek, özgür insan tarafından 
gerçekleştirilebilir de engellenebilir de. 
Allah’ın rızası, bu isteğin gerçekleşmesi 
yönündedir.

Acılara gelince; Tanrı varsa acılar 
amaçsız olamaz. “Acı varsa Tanrı yok-
tur.” demek bir tercihtir. “Tanrı varsa acı 
mutlaka bir değere sahiptir.” demek de 
bir tercihtir. Tanrı’ya inanmanın daha 
iyi nedenlerini bulan için kötülük me-
selesi, aşılabilir bir meseledir. Başka 
nedenler bulamayanlar, kötülük mese-
lesinde Tanrı’ya inançlarını daha kolay 
kaybedebilirler.

“Eğer işin gerçeğini düşünebilseniz, 
O’nun göklerin, yerin ve ikisi arasında 
bulunan her şeyin Rabbi olduğunu an-
lardınız.”5 ayeti, karşılaştığı travmaları 
yorumlamakta zorluk çeken ve aceleci 
karar veren insanların, işin gerçeğini 
tam olarak düşünemedikleri yönünde 
bir ikazda bulunmaktadır.

3 Age., s. 26.
4  4/Nisâ, 79.
5 26/Şu‘arâ, 24.
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İslam medeniyetinde uzun bir geçmişe sahip olan aşk mefhumu hiyerarşik bir 
sıra düzeni içinde halkın profan/romantik aşk anlayışında kendini göstererek 
gündelik hayat pratiklerinde, dilin deyim ve deyişlerinde, halk hikâyelerinde ken-
dine has bir yer edinmiştir. Diğer yandan sûfiler tarafından ilahi aşk ve insanı 
Tanrı'ya götüren bir yol olarak görülmesi, aşk üzerine yazılan girift ve karmaşık 
risalelere, ilahilere değin uzanmış; kendini en belirgin şekilde "ah mine'l-aşk" ifa-
desiyle hat levhalarında gösteren bir veçheye bürünmüştür. Fuzuli'nin meşhur 
"Işk imiş her ne var âlemde/ İlim bir kıy u kal imiş ancak" beytinin işaret ettiği 
anlam havzasında aşk ve ilim karşılaştırması da yüksek İslam kültürü ve buna 
bağlı âlim-arif ikiliğinde insanı kemâlâta ve saadete götüren yolların birbirine 
olan üstünlükleri bakımından tartışılagelmiştir. Bu meyanda, bilebildiğimiz ka-
darıyla İslam coğrafyasında bir aşk metafiziği yaparak aşk kavramını felsefî bir 
açıdan inceleyen ve bütüncül felsefesinin temel taşlarından biri olarak kullanan 
ilk filozof İbn Sina'dır.

Bu makalede İbn Sina'nın aşk kavramını, kendi bütüncül ve sistemli felsefesi 
içinde nasıl açıklama gücü yüksek bir mefhum olarak kullandığını, aşk kavramını 
varlığın sebebi ve varlığın varlık olarak kalmaya devam etmesindeki temel etmen 
olarak kullanmasını ve epistemik anlamda insanın saadeti için aşkın tekamül et-
tirici gücünü açıklamaya gayret edeceğiz.

Genel bir giriş mahiyetinde olmak üzere, İbn Sina'nın aşk kavramı üzerinde dur-
duğu eserlerden bahsedip bu kavramı hangi bağlamlarda kullandığından baş-
layarak meseleyi ortaya koymaya çalışalım. İbn Sina'nın Şifâ, İşârât, Necât adlı 
sistemli eserlerinde aşk kavramı ‘Zorunlu Varlık’ın basitliğinden ve mahiyet-var-
lık ayrımı olmayışından hareketle Tanrı'nın ‘varlık,’ ‘saf akıl,’ ‘bilgi’ ve ‘ilk aşk,’ ‘ilk 
âşık,’ ‘ilk maşuk’ olması bakımından ontolojinin ve epistemolojinin unsuru olarak 
işlenir. Risâle fî mâhiyet el-Işk ise tamamen aşk kavramına ve hiyerarşik ontolojik 
düzende aşkın bir güç olarak tüm var olanlara nasıl sereyan ettiğini ve varolanları 
nasıl bir arada tutup onların var kalmaya devam etmelerini sağladığı tartışılır. 
Salâman ile Absâl ise yine İbn Sina'nın felsefî sistemiyle tutarlı alegorik bir aşk 
hikâyesidir.

Doğrudan aşk kavramına hasredilmesi bakımından Türkçeye Aşk Risalesi olarak 
tercüme edilen Risâle fî mâhiyet el-Işk'ı entelektüel kamuoyunun ilgisine sunan 
M. A. F. Mehren, 1894’de Fransa’da, 1917’de Kahire’de Fransızca tercümesiyle 
yayımlamıştır.1 Emil L. Fackenhaim kitabı 1945’te İngilizceye çevirmiş,2 
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Ahmet Ateş, 1953’te dilimize tercüme 
ederek Hilmi Ziya Ülken’in Fransızca 
önsözüyle neşretmiştir.3  Eserin ne za-
man yazıldığı tam olarak bilinmese de, 
İbn Sina’nın risalede atıf yaptığı diğer 
eserleri üzerinden bir akıl yürütme ya-
pıldığında, 1035 (h. 425) yılından sonra 
yazılmış olması icap edeceğinden bu-
nun filozofun son dönem eserlerinden 
biri olduğu anlaşılıyor.4

Kısa olmasına rağmen bereketli bir 
okuma sunan bu risale, İbn Sina'nın aşk 
kavramı tanımı ile ontolojik ve kozmo-
lojik sistemde aşk kavramının merkezi 
rolünü açıklar. Buradan hareketle biz 
de öncelikle İbn Sina'nın aşk kavra-
mı tanımını inceleyecek, ardından da 
ontolojik ve kozmolojik bağlamda aşk 
kavramının İbn Sina sistemindeki yeri-
ni göstermeye çalışarak bahsettiğimiz 
‘aşk metafiziği’ ifadesinin altını doldur-
maya çalışacağız.

İbn Sina'nın aşk kavramının tanımında 
şöyle bir ifadeyle karşılaşırız: “Çünkü 
aşk, gerçeğinde, iyi, güzel ve cidden 
uygun olanı güzel bulup onu istemek-
ten başka bir şey değildir. Varlıkların 
her biri, kendine uygun olanı güzel bul-
makta ve bu yok olunca, ona temayül 
etmektedir.”5 Kavramın tanımının bu 
ifadelerle verilmesi, İbn Sina'da aşk 
kavramının bir psikolojik bir de ontolojik 
olmak üzere iki veçhesi olduğu şeklinde 
yorumlanmıştır.6 Varlıkların kendilerine 

en uygun olan şeye eğilim göstermele-
rini,  ona yönelmelerini ve onun eksik-
liğinden kaçınmalarını psikolojik veçhe 
olarak okuduğumuzda, aşk bir duygu 
veya his olarak karşımıza çıkar. Ancak 
burada aşk kavramını duygu ve his ile 
açıklamak ontolojik hiyerarşide yalnız 
insan, kısmen de hayvanlar için geçerli 
iken, İbn Sina felsefesinde aşk yalnız 
insan ve hayvana teşmil edilemeyen, 
bilakis tüm mevcudatta doğuştan var 
olan temel bir öge olarak sistemde 
yerini alır. İbn Sina'nın aşk kavramının 
önemi de, onun psikolojik yönünden zi-
yade bu tüm mevcudatta doğuştan var 
olmasının mekanizmasında yatar. 

İbn Sina'da aşk kavramının ontolojiyle 
ilişkisini bu risale bağlamında inceler-
sek, tüm var olanlarda en mükemmel 
olan Tanrı'ya, bizatihi iyi olan mut-
lak hayra, ulaşma gayesi olduğunu 
gözlemleriz. İbn Sina, genel ontolojik 
hiyerarşiye uyarak önce, var olması 
bakımından varlıkta, ardından heyula, 
suret ve arazlarda, bitkisel ve hayvan-
sal nefislerde, beşeri nefislerde ve ilahi 
nefislerde görülen aşkı; doğuştan, insi-
yaki bir kuvvet olarak tanımlar.7 

Bir kuvvet olarak aşk, maddenin sureti 
arama ve ona sahip olma arzusundaki 
ısrarında kendini gösterir. Bu yüzden, 
maddenin bir şekilden yoksun kalır 
kalmaz, yakalandığı hiçlik korkusuyla 
derhal başka bir şekli kazanmaya yö-
neldiğini görürüz. Daha yüksek varlık 
seviyeleri olan bitki ve hayvanlarda bu 
insiyaki kuvvet kendini koruma ve üre-
me fonksiyonlarıyla kendini gösterir.8 
Açıklayacak olursak, İbn Sina’nın nefs 
teorisinde nebati nefse beslenme, bü-
yüme ve üreme güçleri atfedilir. Hay-
vani nefse atfedilen güçler ise müdrike 
ve muharrike güçleri olarak karşımıza 
çıkar. 

1 A. F. Mehren, Traités mystiques d' Abou Alî al-Hosain ben Abdallah b. Sînâ ou d'Avicenne (980-
1037,) IIIieme fasc, Leyden, 1894, s. 1-27. ve Jami' al-bada'i' yahtawi 'ala 19 risala l'Ibn Sina, Kahire, 
(1335)1917.
2 Emil L. Fackenheim, "A Treatise on Love by Ibn Sina," Medieval Studies 7 (1945), s. 208-228.
3 İbn Sina, Aşkın Mahiyeti Hakkında Risale, (çev. Ahmed Ateş), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Yayınları, İstanbul, 1953. Hilmi Ziya Ülken bu esere yazdığı Fransızca önsözde Mehren'in üç neş-
rinden bahsederek bunların hatalarına değiniyor. 
4 Ahmet Ateş, "Giriş," Aşkın Mahiyeti Hakkında Risale, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay, 
İstanbul, 1953, s. VIII. 
5 İbn Sina, Aşkın Mahiyeti Hakkında Risale, s. 3.
6 Mehmet Bayraktar, İslam Felsefesine Giriş,  Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2012, s. 201.
7 İbn Sina, age, s. 6.
8 İbn Sina, Aşkın Mahiyeti Hakkında Risale, s. 5-7.
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Bitkisel nefste bulunan varlığını koru-
ma insiyakı, her canlının kendi beka-
sına dair doğal aşkına işaret eder. İbn 
Sina, daha sonra bu aşkın, Tanrı’dan 
feyezan eden bir ebedi kalma arzusu/
şevki olduğunu söyleyecektir.9 Hayvani 
nefsin muharrike gücü hazza yönelme 
ve elemden kaçınma anlamında şeh-
vani ve gadabi tezahürler altında orta-
ya çıkar. Bu da yine varlığını koruma ve 
devam ettirmeye yönelik doğal aşkın 
hayvani nefs bakımından görünümle-
ridir. 

İnsan ise nefs-i natıka sahibi olma-
sı hasebiyle aşkta ihtiyar sahibidir. Bu 
ihtiyar sayesindedir ki, kendini koruma 
ve üreme şeklinde daha aşağı varlık 
seviyelerinde görülen yöne ek olarak 
aşk, insanı daha yüksek faziletlere sevk 
eder.10 Nitekim İbn Sina, insanî sevgi-
nin en yüce tezahürünü, sırf suretlerin 
tezahüründe görür.11 Ay üstü âlem için 
söylersek, İlk Sebep, mutlak ve mahz 
iyi olduğundan; ay üstü âlemdeki tüm 
varlıklar, tabiatları gereği ona âşıktır. Bu 
nedenle ilahi nefisler mutlak iyi olan ilk 
sebebin maşuğudurlar. 

İbn Sina'nın ifadesiyle söylersek: “Be-
şer ve melek nefislerinin kemalleri, 
mutlak iyinin zatına benzemeye çalışa-
rak, ma’kulatı güçlerinin yettiği kadar 
olduğu gibi tasavvur etmektir. Ve yine, 
mutlak iyinin zatına benzemeye çalı-
şarak, beşer faziletleri gibi ve kevn ile 

fesadın var olarak kalmasını mucip ol-
mak için melek nefislerinin ulvi cevher-
leri hareket ettirmeleri gibi, kendinden 
onun yanında ve ona izafetle adil olan 
işler sadır olur. Bu hareket ettirmeleri, 
kendileri ile mutlak iyiye yakınlığa var-
mak ve yaklaşma ile fazilet ve kemal 
kazanmak için yapar.”12

Bu ifadeleri İbn Sina'nın felsefî siste-
mi içinde okuduğumuzda ortaya çıkan 
tablo İbn Sina'nın aşk kavramının onto-
lojik veçhesini vermektedir. Aşk kavra-
mının ontolojik boyutunu tartışmak için 
ise Zorunlu Varlık - Mümkün Varlık ay-
rımına ve sudur teorisine başvurmamız 
gerekmektedir.

Zorunlu Varlık- Mümkün Varlık ayrımı 
İbn Sina metafiziğinde önemli bir kav-
ram çifti olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Varlık bakımından varlık ve var olması 
bakımından varlığı açıklamakta bu kav-
ramlar kullanılır. İbn Sina sisteminde 
varlık, üç hal üzeredir:  Var olma özelliği 
kendi özüne kıyasla vacip olan varlık, 
zorunlu varlıktır. Mevcut olan varlığın, 
varlığı zorunlu değilse o mümkün var-
lıktır. Bir şeyin var olabilmesi için bir se-
bep yoksa o da imkânsızdır.13

Bu ayrımda mümkün varlıklar, varo-
luşlarını meydana getiren bir sebebe 
muhtaçtırlar. Varlıktaki bu bağlılık sil-
silesi Zorunlu Varlık olan Vacib'ul- Vü-
cut'ta son bulur. Silsilenin sonsuza 
varmaması için, mantık gereği bu Zo-

runlu Varlık'ın özünde bir sebebi yoktur, 
vaciptir, eşiti yoktur.14 Zorunlu Varlık'ın 
doğası üzerine düşünmeye başladığı-
mızda, onun zatı için bir araya gelmiş il-
kelerin olmasının mümkün olamayaca-
ğını görürüz. Bu bakımdan da Zorunlu 
Varlık'ın ne madde ve suret ayrımı yö-
nünden, ne niceliksel parçalar yönün-
den ne de tanım parçaları bakımından 
bölünemez olduğu anlaşılır. Zira böyle 
bir durumda, parçaların bütünden önce 
gelmesi gibi bizatihi kendisi sebep-
siz ama tüm var olanların sebebi olan 
varlığın içinde de bir sebepler silsilesi 
düşünmek gerekirdi. Bu da muhal ola-
cağından, Zorunlu Varlık’ın basit, tam, 
bir ve mutlak olduğunu söylememiz 
gerekir.15

Zorunlu Varlık'ın diğer bir veçhesi ise 
salt iyilik, hayru'l-mahz olasıdır.  Nite-
kim basitliği, birliği ve tamlığı dolayı-
sıyla kendisinde bir ayrışma görülmesi 
imkânsız olan Zorunlu Varlık,  salt iyilik 
ve salt yetkinlik olacaktır.16

“Dolayısıyla güzelliğin, yetkinliğin ve 
letafetin en üstünde bulunan zorunlu 
varlık, zatını letafet ve güzelliğin zirve-
sinde bulunmayla ve akletmenin mü-
kemmelliğiyle akleder. Akleden ve akle-
dilenin, o ikisinin gerçekte bir olduğunu 
akleder ve onun zatı, zatından dolayı 
en büyük âşık olan ve âşık olunan, en 
büyük haz alan ve haz alınan olur. Haz, 
uyumlu olanın, uyumlu olması açısın-
dan idrakinden başka bir şey değildir.17

İbn Sina sisteminde varlık, 
üç hal üzeredir:  Var olma 
özelliği kendi özüne kıyasla 
vacip olan varlık, zorunlu 
varlıktır. Mevcut olan varlığın, 
varlığı zorunlu değilse o 
mümkün varlıktır. Bir şeyin var 
olabilmesi için bir sebep yoksa 
o da imkânsızdır. 

İBNİ SİNA FELSEFESİNDE AŞK KAVRAMI

9 age, s. 18. 
10 age, s, 8-10.
11  Zeynep Gemuhluoğlu, " Kozmolojik Prensipler Etik ve Estetiğe Temel Olabilir mi? İbn Sînâ’da Aşk 
Kavramı Üzerine Bir İnceleme," Uluslararası İbn Sina Sempozyumu Bildiriler I, Kültür AŞ., İstanbul, 
2009, s. 155.
12 İbn Sina, age, s.15.
13  Hayrani Altıntaş, İbni Sina Metafiziği, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997, s. 51.
14  Altıntaş, age, s.54-55.
15  İbn Sina, Necat, (çev. Kübra Şenel), Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2013, s. 205-207.
16 age, s. 207.
17 age, s. 223-224.
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Zorunlu Varlık- Mümkün Varlık kav-
ram çiftinin karşımıza çıktığı bir diğer 
önemli nokta, varoluşu açıklamada bu 
ikisi arasındaki ilişkidir. Bu ilişki, Yeni 
Eflatuncu etkilerle kendini Zorunlu 
Varlık'ın doğasından kaynaklanan bir 
taşma, feyezanın sonucu olarak müm-
kün varlıklar olan mevcudatın varlığa 
gelmesiyle kendini gösterir. Klasik İs-
lam filozoflarının da çeşitli nüanslar 
ve eklemelerle kabul ettikleri bu sudur 
teorisi, Mutlak Bir'den çok nasıl ortaya 
çıkmıştır sorusuna verilmeye çalışılan 
bir yanıt teşebbüsüdür. Mutlak Bir’in 
bir şey irade etmesi, ondaki tamlığa 
halel getireceğinden, onda bir eksiklik 
olduğuna delalet edeceğinden, böyle 
bir şey muhal olur. Haliyle, Mutlak Bir’in 
irade etmemesi gerekir. İrade etme-
mesi halinde ise nasıl olmuş da çokluk 
var olmuştur? Plotinus’a göre, mey-
dana gelme, eylem ve irade gerektir-
meyecek bir şekilde, doğrudan mutlak 
bi’l-fiil olan Bir’den taşmıştır.  Plotinus, 
“birden bir çıkar” prensibiyle bu taş-
ma silsilesini aşağı doğru ilerletmiştir. 
Bir’den taşan ilk şey Evrensel Akıl’dır, 
Evrensel Akıl’dan Evrensel Ruh sadır 
olacak, bu Evrensel Ruh’tan da maddi 
olan evren sadır olacaktır.

İbn Sina da, bu Yeni Platoncu dizge-
yi takip etmekle birlikte Zorunlu Var-
lık- Mümkün Varlık ayrımını sistemine 
katar. Ayrıca, taşmanın prensibini bilgi 
ve aşk olarak gösterir. Taşmanın ne-
deni olarak bilgi ve aşkın gösterilmesi, 
burada açıklama tarzlarının farklılığı ya 
da aynı fenomeni farklı perspektiflerle 
açıklama girişimi olarak değerlendi-
rilmelidir. Bunun sebebi, Mutlak olan 
Tanrı’da ayrışma olmayacağından bil-
ginin ve aşkın ayniyeti söz konusudur. 

Ayrıca, bu durum, taşmayı açıklamaya 
çalışan bizler için bir pedagojik bir anla-
ma ve açıklama modelidir. Nitekim bilgi 
ve aşk arasında da taşma sürecinde 
yakın bir ilişki söz konusudur.

İbn Sina’nın sudur modelinde, oluşu 
başlatan Tanrı’nın kendini bilmesidir. 
Tanrı’nın kendini akletmesinden Birin-
ci Akıl sadır olur. Birinci Aklın, Tanrı’da 
ayrı bir varlık olduğunu, kendini ve Tan-
rı’yı akletmesiyle, varlığı bakımından 
Tanrı’ya muhtaç olduğunu fark ederek 
Mümkün varlık olduğunu idrak eder, 
Tanrı’yı bilmesiyle de kendinin varlığa 
gelişinin zorunlu oluşunu idrak eder. 
İlk Aklın düşünmesi ve bilgisinin çoğal-
ması, çokluğun da kaynağıdır. İlk Ak-
lın Tanrı’yı düşünmesinden İkinci Akıl; 
kendisinin başkası sebebiyle zorunlu 
varlık olduğunu düşünmesinden birinci 
feleğin nefsi ve özünde mümkün var-
lık olduğunu düşünmesinden de birinci 
feleğin maddesi sadır olur.  Böylece her 
akıl kendinden sonraki bir başka aklı, 
nefsi ve feleği meydana getirir. Bu silsi-
le 10. akla vardığında Faal Akıl adını alır 
ve Faal Akıl’dan oluş ve bozuluş âlemi 
sadır olur.18

Tanrı’nın İlk Varlık ve İlk Neden olması-
nın yanında Akıl, Âkil ve Makul olması, 
bahsettiğimiz bu sudur modelini açık-
lar. Buna ek olarak, Tanrı’nın Bizatihi 
Aşk, Aşık ve Maşuk olması da onun 
sıfatlarındadır. Çünkü O, mutlak olarak 
yetkin ve güzel varlıktır. Sırf akıl olmak-
tan, hiçbir eksik yönü bulunmamaktan 
ve her bakımdan Bir olmaktan daha 
yetkin ve güzel bir şey yoktur. O’nun, 
bunu en yetkin bir şekilde kavramasın-
dan da aşk doğar. İbn Sina’nın ifadesiy-
le “Gerçek aşk, herhangi bir zâtın hazır 

bulunuşunun tasavvuru sebebiyle se-
vinmektir. İlk Varlık (el-Evvel) kendisi 
nedeniyle âşık, yine kendisi nedeniyle 
de âşık olunandır. Başkası kendisine 
âşık olsa da olmasa da bu, böyledir. 
Fakat O’na, başkası nedeniyle âşık 
olunmaz. Aksine O, kendi zâtı nedeniy-
le zâtının ve pek çok başka şeyin âşık 
olduğu şeydir” der.19 İbn Sina’ya göre 
aşk, bütün varlıkların sebebidir. İlk Aşk, 
İlk Âşık ve İlk Maşuk, kendi zâtı ile ve 
zâtındaki aşk, âşıklığı ve mâşukluğu ile 
kendine âşık olunca kendi varlığını ve 
diğer varlıkları var etmiştir. 

Aşkla sebeplenen bu varoluş, İbn Si-
na’da “tecelli” adını almaktadır. Eğer 
tecelli olmasaydı İbn Sina’ya göre varlık 
olmazdı. Diğer taraftan O, ilk illettir ve 
bu illet O’ndan tecelliyi yani var oluşu 
meydana getirmiştir. Böylece İbn Si-
na’da İlk Varlık, her yönde Aşk’tır; hem 
kendi yönünden hem de diğer varlıklar 
yönünden aşkın objesidir. Bu bakımdan 
varlık ve aşk aynîleşmiştir: Aşk demek 
Varlık demektir. Varlık demek Aşk de-
mektir. İbn Sina bunu şöyle ifade eder: 
“Yahut varlıkların varlıkları ile aşk bir-
birlerinin aynısıdır.20 Bu bakımdan da 
varoluşun sebebi olarak karşımıza çı-
kan aşk, bilgi ile açıklanan sudur mo-
delinin bir alternatifi değildir. Tanrı’nın 
kendi tamlığına duyduğu aşk ile bunun 
bilgisi arasında bir ayrışma olmadığın-
dan, bu iki açıklama modeli birbirini 
tamlar niteliktedir.

Aşk kavramı, İbn Sina’nın ontolojisini 
açıklamada önemli bir kavram olarak 
görev alırken epistemoloji bahsinde 
tekrar karşımıza çıkar. Sudurun iniş 
yönünde ontik rol oynarken, Tanrı’ya 
çıkma arzusu bakımından da bir yukarı 
çıkış hareketi olarak kendini epistemik 
bağlamda kullanılırken buluruz.

 Aşk Risalesi ’nde İbn Sina, bitkisel ve 
hayvansal nefislerin varlıklarını ko-
ruma içgüdüsünü açıklamasını, nefs 

18 Ömer Mahir Alper, “İslam Felsefesinde Altın Çağ’ın Başlangıcı: İbn Sina ve Felsefesi”, İslam Felsefesi 
Tarihi I (ed. Bayram Ali Çetinkaya), Grafiker Yayınları, 2012, Ankara, s. 203.
19 İbn Sina, İşaretler ve Tenbihler, (çev: Ali Durusoy, Muhittin Macit, Ekrem Demirli ) Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Yay., İstanbul 2011, s. 108.
20 İbn Sina, Aşkın Mahiyeti Hakkında Risale, s. 8.
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kavramını yetkinlik anlamıyla birlikte 
düşünürsek bu durum daha net orta-
ya çıkmış olur. Varlıklar, kendi yetkin-
liklerine doğru hareket etmektedirler, 
en yetkin olansa Tanrı’dır. Hiyerarşik 
olarak maden, bitki ve hayvanlar ontik 
ve epistemik bir sıçrama yapacak do-
nanımda yaratılmamışlardır. O neden-
le bu varlık kategorilerinin kemali ve 
yetkinliği kendi varlıklarını koruma ve 
sürdürmeleridir. Ay üstü âlem ise de-
ğişikliğin olmadığı bir âlem olması ve 
bilgilerinin tamlığı dolayısıyla yine ontik 
ve epistemik harekete muhatap değil-
lerdir. Varlığın hiyerarşik sıra düzeninde 
bir berzah olan insan ise, nefs-i natı-
ka sahibi olması bakımından akletme 
kuvvesine sahiptir. Bu akletmenin de 
en yetkin hali ayrık akılları akletmedir. 
İnsan da, bu yetkinliğe doğru bir şevk 
duyar.

Burada bir ara verip, aşk ile şevk kav-
ramları arasındaki farktan bahsedebi-
liriz. Tanrı'nın kendi varlığından aldığı 
lezzet alınabilecek en yüksek lezzettir. 
Tanrı'nın kendi özüne dair akletmesi-
nin ve aşkının lezzeti ile bu lezzeti ta-
mamlamaya doğru götüren hareket 
olan şevk kavramlarını ayırmak gerekir.  
Şevk kavramı bir  "-e doğruluk" haline 
işaret eder. Tanrı ise tam olduğundan 
bu kavram onun için değil, ancak kendi 
kemallerine ve tamlıklarına yönelik bir 
temayül içinde olan ay altı âlemin var-
lıkları için kullanılabilir.

İnsanî nefste aşk kavramının işlevi-
ne yeri dönecek olursak, insanın Faal 
Akıl’la ittisali ile bilgisinin tamamlan-
masında aşk ve şevk karşımıza çıkar. 
İnsanın muhatap olduğu semavi akıl 

olan Faal Akıl, insan nefsinin hem varlı-
ğının hem de bilgisinin sebebidir. İnsan 
nefsi ise İbn Sina psikolojisinde anla-
tıldığı şekliyle basamaklardan geçerek 
Faal Akıl ile ittisali bir meleke haline 
getirebildiği zaman Faal Akıl ışığını ona 
açacak, insan da bu ittisal vasıtasıy-
la gerçek bilgiye erişecektir. Faal aklın 
kesintisiz feyzine mazhar olan insanî 
nefs ise ondaki yetkinliğe muhatap 
oldukça ona doğru şevki artacaktır. 
Zeynep Gemuhluoğlu nefs ve faal akıl 
arasındaki ilişkiyi çocukla ebeveyn ara-
sındaki ilişkiye benzetir. İnsani nefs, 
kendi varlığının Faal Akıl’dan olduğunu 
düşündüğünde onunla birlikte olmak 
ister. Faal Akıl ise feyzini ay altı âleme 
akıtmak için insanın aracılığına ihtiyaç 
duyar. Böylece birbirleri arasında bir 
etkileşim, bir aşk meydana gelir.21 Do-
layısıyla, İbn Sina’da aşk bir tür bilme 
olacaktır. Aşk ile bilgi, eş zamanlı olarak 
İlk Neden’e, öze yönelecektir.

Diğer yandan, İbn Sina İşârât’ın doku-
zuncu bölümü olan “Ariflerin Makam-
ları” adlı kitabında zâhid, âbid ve arif 
arasında bir ayrım yaparak arifi “Hak-
kın nurunun sürekli sırrında parlama-
sını dileyerek, düşüncesiyle ceberut 
kutsiyetine yönelen” kişi olarak tanım-
lar.22 İbn Sina, mürid olan arifin riyazet 
ile müşahedeye açık hale gelerek İlahi 
inayete doğrudan muhatap olacağını 
öne sürmektedir.23 Burada klasik filo-
zof-arif ayrımıyla karşılaşırız. Filozof, 
nazari ya da çıkarımsal akılla bilinen-
lerden hareketle bilinmeyenleri bilme 
yöntemiyle faal akılla ittisal ederek 
bilirken, arif hakikatin aydınlığıyla ay-
dınlanarak bilmektedir. Bunlar özlerin-
de değil, Faal Akıl’la ittisallerinin tarzı 

bakımından farklıdırlar.24 Fakat ikisinde 
de ortak olan Faal Aklın feyezanına açık 
hale gelmek ve buna karşı bir aşk duy-
maktır.

Hülasa, İbn Sina’nın felsefi sisteminde 
aşk kavramını İlk Varlık’ın bir özniteliği 
olarak, sudur sürecinin sebebi olarak, 
varlıkları var kalmaya devam etmele-
rini sağlayan doğuştan bir içgüdü ola-
rak ve nihayetinde insanın kendi tekâ-
mülü için bir vasıta olarak ve insanın 
Faal Akla yönelmesinin sebebi olarak 
görüyoruz. Bunlardan yola çıkarak İbn 
Sina’nın aşk kavramını ontolojide, epis-
temolojide, psikolojide ve metafizikte 
açıklayıcı ve sistemi bir arada tutucu bir 
unsur olarak kullandığını söyleyebiliriz.

21 Zeynep Gemuhluoğlu, İbn Sina Felsefesinde Aşk Kavramı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İs-
tanbul, 1998, s. 82.
22 İbn Sina, İşaretler ve Tenbihler, s. 180.
23 age, s. 183-188.
24 İhsan Fazlıoğlu, Fuzuli Ne Demek İstedi?, Papersense Yayınları, İstanbul, 2013, s. 84-85. 
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Erich Fromm eleştirinin varlığının, insanlık için bir gelecek ile uygarlığın sonu 
arasında duran tek şey olabileceğini düşünür.1  Onun geleceğe yönelik bu öngö-
rüsü, tarihsel tecrübenin önümüze koyduğu tabloda karşımıza çıkan çok tanıdık 
bir motiften ilham almaktadır. Bu motifin bir boyutunu, toplumlarda baş göste-
ren hastalıkların, -çoğu zaman- ancak eleştirel bir yaklaşım ile tedavi edilegelmiş 
olması gerçeği oluşturur. Diğer boyutunda ise sorgulayıcı yaklaşımın, insanlığın 
gelişimine sunduğu katkı yer almaktadır. Tarih boyunca gelişme kaydedilen her 
alanda, genel kabul gören bir hususun eleştiriye tâbi tutulduğu ve bunun akabin-
de bir kabuk değiştirme sürecine girildiği görülür. Bu sorgulayıcı süreç ile genel 
kabulün bünyesinde barındırdığı bir kısım eksikliklerin ve zamanla oluşan tahri-
batın giderilmesi sağlanmıştır. Diğer bir ifadeyle uygarlık tarihi boyunca bir nevi 
budama vazifesi yüklenen eleştiri, zahiren verdiği küçük zarara mukabil, tasaffi 
ve verimin kaçınılmaz bir aracı olagelmiştir.

Bu düşüncenin ilhamıyla şöyle bir resim canlandırabiliriz gözümüzde: Varoluşu-
nu eylemleri ile ortaya koyan ve ilahi yönlendirmenin de muhatabı olan insanoğ-
lu, her dönemde elinin ulaştığı son noktaya, kendi sınırlarını gösteren bir duvar 
ördü. Kendilerinden sonrakiler için bu sınırlama büyük kolaylık sağladı. Zira bu 
sınırları belirlemek için sarf edilen çabalar onları “Amerika’yı yeniden keşfetme” 
külfetinden kurtaracaktı. Yapılması gereken öncekilerin keşfini, kılcal damarlar 
açmak suretiyle takviye etmekti. Sınıra doğru gelgitler arttıkça, yeni keşfedilen 
bazı tepelerden, duvarın arkasını görebilenlerin olduğuna dair haberler kulaktan 
kulağa duyulmaya başladı. Örenler için aşamadıkları bir engele tekabül eden o 
duvarın aşılabilir olma ihtimalinin ortaya çıktığı bu noktada, onların peşinden ge-
lenler çoğunlukla iki tercihten birine meyletti: Kimileri, örenlerin belki sadece bir 
işaret bırakmak için inşa ettikleri bu duvarı, insanlığın ulaşabileceği nihâi zirve 
olarak kabul ve ilan ettiler. Çünkü bu sınırlar içerisinde hatasıyla-sevabıyla bir 
‘düzen’ kurulmuştu ve o duvarın aşılması düzenin bozulması anlamına geliyordu. 
Duvarın aşılabileceğini hatta aşılması gerektiğini söyleyenlere “Yok, dediler, ama 
biz babalarımızı böyle yapar bulduk.2 Sadakat olarak yüceltilen bu anlayış, ço-
ğunlukla mutlak konformizmden başka bir şey değildi. İkinci kısım, kendilerinden 
öncekiler tarafından ulaşılan sınırlarda kurulan düzendeki bozuklukları fark etmiş 
ve mevcut sıkışmışlık durumundan kurtulmadıkça oluşmaya başlayan tümörle-
rin bütün bünyeyi kaplayacağını öngörebilen kimselerden oluşmaktaydı. Bu kim-
selerin çabalarıyla, yeni sınırlara ulaşmak için eleştiri vasıtasıyla duvarda açılan 
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 1 Erich From, İtaatsizlik Üzerine, İstanbul: Say, 2017, s. 17.
 2 Şuara, 74.
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çatlaklar ise çoğu zaman yıkımın değil 
sağaltımın habercisiydi.

Bu resimde karikatürize edildiği gibi, 
birbirinden net çizgilerle ayrılan iki gru-
bun varlığından söz edilemez elbette. 
Makul gerekçelerle öncekilerden dev-
ralınan mirasın belli ölçüler çerçevesin-
de korunması gerektiğini savunanlar, 
eleştirel her türlü yaklaşıma karşı ka-
pıları kapatanlarla aynı kefede değer-
lendirilemeyeceği gibi, sorgulamanın 
zihinsel ve sosyal tıkanıklıkları gider-
medeki önemine inananlar, var olan 
birikimi kökünden kesip atmayı salık 
verenlerle eş tutulamaz. 

Peygamberlerin gönderildikleri top-
lumlarda üstlendikleri misyonun 
önemli bir ayağı, kaybolan sorgulama 
mekanizmasını yeniden işler hale ge-
tirmektir. Onlar, Kur’an’daki ifadesiyle 
“babaların dini” kisvesi arkasına giz-
lenen zulme meydan okurken, iyileş-
menin önünde yükselen duvarlarda, 
gücünü ilahi mesajdan alan eleştirel 
çatlaklar açmışlardır: “İbrahim dedi ki: 
İyi ama ister sizin, ister önceki baba-
larınızın olsun, neye taptığınızı (biraz 
olsun) düşündünüz mü?"3 

Genelde insanlık için bu denli temel 
işleve sahip olan eleştirinin, özelde bi-
reyin iyiliği ve tekâmülünde ne gibi bir 
rol oynadığı hususu da önem arz et-
mektedir. Kendine karşı dürüst olmayı 
başarabilen her fert, yerinde eleştirinin 
lehine olduğunu teslim etmek zorun-
dadır. Zira fıtraten, kendi tarafında ol-
maya meyilli olan insan, kendisinden 
sâdır olana karşı hakkaniyet terazisini 
her zaman yerli yerince kullanamaya-
bilir. Böyle durumlarda dışarıdan ehil 
bir gözün onun kör noktalarına ışık 
tutmasına ihtiyaç duyar. Başkalarının 
eleştirilerine açık olabilmek, dışarıdan 
görünen kusurları ile yüzleşme paha-
sına aynaya bakma cesaretine sahip 
olmak, daha da ötesi bu kusurları ıslah 

etmek için atılacak adımlara niyet et-
mektir. 

Eleştirilebilir olduğunu kabul etmek, 
kibre karşı savunma mekanizması ge-
liştirmektir aynı zamanda. Zira hataları 
bağlamında eleştirilmeyen ya da eleş-
tirilere kendini kapatan birey/toplum, 
zamanla hatalarının aslında hata ol-
madığı zehabına kapılacak ve kendini 
kusurdan beri gördükçe, tekâmüle ket 
vuran kibir onun için kaçınılmaz son 
olacaktır. Ali Şeriati’nin “eleştirinin bit-
tiği yerde putçuluk başlar” sözünün ete 
kemiğe büründüğü nokta tam da bura-
sıdır.

Değinilmesi gereken bir diğer husus, 
özeleştiri mekanizmasının hem birey 
hem de toplum için söz konusu olan 
hayati önemidir. Başkalarının kusurla-
rı noktasında kulak kesilip gözünü dört 
açan insan, iş kendi kusurlarına geldi-
ğinde müsamaha perdesinin arkası-
na saklanmayı tercih eder çoğunlukla. 
Kişisel ve toplumsal vicdanı yaralayan 
bu tutum her tekrarlanışında, kaos ve 

anarşiyi doğuran kötücül bir körlük, bi-
reyi ve toplumsal bünyeyi esir alır. Sa-
ramago’nun Körlük adlı eserinde tasvi-
rini yaptığı distopik dünyada karşımıza 
çıkan da budur. Romanda bir kişide baş 
gösteren “beyaz körlük” hastalığı za-
manla bütün bir topluma sirayet eder. 
Hastalığın tek bir kişide başlayarak top-
luma yayılması ile bozulmanın bireyden 
başladığına dikkat çeken Saramago, 
masumiyetin sembolü olan beyaz ile 
nitelenen körlükle de, öz eleştiri yap-
madığı gibi dışarıdan gelen her türlü 
eleştiriyi devre dışı bırakan ve kendi ha-
taları üzerine masumiyet örtüsü örterek 
onları meşrulaştıran birey ve toplumun 
açmazına vurgu yapar. Onun resmettiği 
bu dünyada ortaya çıkan kaos ortamın-
da ise her bireyin ödeyeceği bir bedel 
mutlaka bulunmaktadır. 

Kendini yeri geldiğinde acımasız bir şe-
kilde eleştirmekten kaçınmayan kimse, 
dışarıdan gelebilecek eleştirilerin bir-
çoğunu da bu sayede bertaraf etmiş 
olur. Zira kişinin kendi eleğinden geçen 
hususların dışsal süzgeçlere takılma 
ihtimali ilk hale nispeten daha azdır. Bu 
durum da kibir yerine özgüvenin inşasını 
beraberinde getirecektir.

Eleştiriye böylesi iyi bir anlam yükle-
diğimiz noktada, cahiliye Araplarının 
Hz. Muhammed’in getirdiğine karşı 
dillendirdikleri hususların da eleştiri 
kapsamında olduğu ve bu bağlamda 
eleştirinin her zaman bizâtihi iyi bir şeye 
tekabül etmediği söylenebilir. Bu nokta-
da eleştiriyi gerçekten eleştiri kılan sa-
cayaklarının varlığından söz edilmelidir. 
Bunlar kabaca; yetkinlik, amaç ve üslup 
şeklinde sıralanabilir.

Yetkinlikten kasıt herhangi bir konu 
bağlamında eleştiride bulunabilmek için 
o konunun uzmanı olmak şeklinde anla-
şılmamalıdır. 

 3 Şuara, 76.
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karşı kapıları kapatanlar ile 
aynı kefede 
değerlendirilemeyeceği gibi, 
sorgulamanın zihinsel ve 
sosyal tıkanıklıkları 
gidermedeki önemine 
inananlar, var olan birikimi 
kökünden kesip atmayı salık 
verenlerle eş tutulamaz.
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EĞİTİM-AKADEMİ

Ancak konuyu ana hatları ile kavrama-
yı sağlayacak sağlam bir bilgi zeminine 
sahip olmak ve meselenin çeşitli bo-
yutlarına vukûfiyet, sağlıklı eleştirinin 
olmazsa olmaz şartıdır. Çeşitli yollarla 
bir mesele hakkında malumat ve ken-
dince bir fikir edindikten sonra, bu fikre 
ters düşen herkesi hakikatten aforoz 
etme yetkisini ele geçirdiğini düşünen 
kimsenin bu yaptığı, eleştiri olarak de-
ğil taşlama, karalama ya da damgala-
ma olarak nitelenmeyi hak edecektir.                      

Peki ya bilgi temeline dayanmakla bir-
likte, eleştiriye konu olan şeyin daha 
iyi bir noktaya taşınması amacına yö-
nelik olmayan bir değerlendirme eleş-
tiri kapsamında kabul edilebilir mi? Bir 
değerlendirmenin odağının yapıcılıktan 
uzaklığı, çoğu zaman o değerlendirme-
nin kişisel hırs, grupsal fanatizm vb. 
hususların etkisi ile ortaya çıktığının 
göstergesidir. Eleştiri bir anlamda eleş-
tirenin kendini ortaya koyma biçimidir. 
Ancak salt manada eleştirenin kendini 
kanıtlama aracı haline gelen eleştiri, 
eleştirilene yöneltilen herhangi bir za-
rar verici silahtan farksızdır. Kişisel hırs 
ile hareket edilen böyle durumlarda bil-
gi ne kadar sağlam olsa da ölçü hakikat 
olmadığı için, muhteris kişi kendi tezini 
“doğrulamak” adına çeşitli illüzyon ve 
hileleri kullanmaktan da geri durma-
yacak, bu durum haksız/insafsız de-
ğerlendirmelerin ortaya çıkmasına ve 
akılların bulanmasına neden olacaktır. 
Diğer yandan bilgiye sahip olmak, her 

zaman bireyin kalıp yargılardan azade 
bir düşünme biçimine sahip olmasını 
garanti etmez. Grup mensubiyetinin 
söz konusu olduğu durumlarda, men-
subiyetin kayıtsız şartsız teslimiyete 
ve grubu/grup üyelerini kayırmaya dö-
nüşmesi, bireyin sahip olduğu bilgiyi 
grup menfaatlerinin hizmetine sunma-
sını beraberinde getirir. Grup fanatizmi 
doğrultusunda tevil edilmeye hazır olan 
bilginin kaynaklık edeceği bir eleştiride, 
insaf ve hakkaniyet ölçütlerinin de te-
vile uğrayacağını ve o eleştirinin yapıcı 
değil yıkıcı niteliklerinin ağır basacağını 
öngörmek yanlış olmayacaktır.  

Doğru bir üslup, bilgi zeminine daya-
nan ve yapıcılık kaygısı bulunan eleşti-
rilerin tamamlayıcı unsuru olarak kabul 
edilebilir. Üslup daha ziyade eleştiriye 
muhatap olanın, söz konusu eleştiri-
yi kabullenişinde etkili olur. Doğru bir 
üslup kimi zaman, iş eleştirilmeye gel-
diğinde ideal olgunluğa erişmesi ge-
nellikle uzun bir sürece yayılan insan 
için, kendisine yöneltilen eleştirilerin 
kabulünü kolaylaştıran bir işleve sa-
hiptir. Bu bağlamda eleştiri esnasında 
zayıf noktalar kadar, eleştirilen tarafın-
dan ortaya konan önemli hususların da 
altının çizilmesi, eleştirinin doğasında 
olan gerilimi azaltarak maksadın hâsıl 
olmasında önemli bir rol oynayabilir. 
Kimi zaman ise önemli bir konuda söz 
konusu olan ihmal ya da gaflet halinin 
etkili bir şekilde nazara sunulması, an-
cak çarpıcı/sarsıcı bir üslup ile mümkün 
olabilmektedir.

Eleştirinin, onu birey ve toplumun 
tekâmülü için elzem kılan daha birçok 
boyutundan bahsedilebilir. Ancak, bu 
kısa yazıda değindiğimiz hususlar dahi, 
onun önem ve gerekliliğini ortaya koy-
mak için yeterlidir. Bu bağlamda sağlıklı 
bir eleştirinin gereklerine dikkat edil-
meyerek eleştiri olgusunun sulandı-
rılmasının, hem birey hem toplum için 
ciddi zararları beraberinde getireceğini 

ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ: ATIŞ SERBEST (Mİ?)

Sağlıklı bir eleştirinin 
gereklerine dikkat 
edilmeyerek eleştiri 
olgusunun sulandırılmasının, 
hem birey hem toplum için 
ciddi zararları beraberinde 
getireceğini söylemek 
mümkündür.

Eleştiri bir anlamda 
eleştirenin kendini ortaya 
koyma biçimidir. Ancak salt 
manada eleştirenin kendini 
kanıtlama aracı haline gelen 
eleştiri, eleştirilene yöneltilen 
herhangi bir zarar verici 
silahtan farksızdır.

söylemek mümkündür. Nitekim bu du-
rumun azımsanamayacak miktardaki 
örnekleri ile etrafımızda/toplumumuz-
da karşılaşıyor oluşumuz yadsınamaz 
bir geçektir. Değişimin bireyden başla-
dığı hususu bir kez daha hatırlanacak 
olursa, sağlıklı bir eleştiri kültürünün 
teşekkülü için en azından bireysel dü-
zeyde yapılacak yatırımların, orta ve 
uzun vadede toplum için gözle görünür 
değişimleri beraberinde getireceğini 
tahmin etmek çok da zor değildir.
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İnsanlar sosyal hayatta var olabilmek ve kendini gerçekleştirebilmek için bir ara-
da yaşamak, birbirleri ile iletişim ve paylaşımda bulunmak zorundadırlar. Ortak 
yaşama kültürü, beraberinde yardımlaşma ve dayanışmayı da getirmektedir. 
Çünkü bir insanın varlığını tek başını idame ettirmesi, neredeyse imkansızdır. Al-
lah da insanı birlikte yaşam fıtratı üzere yaratmış ve kardeşliği bizlere tavsiye 
etmiş, gerek Kur’an-ı Kerim’de gerekse gönderdiği peygamberin örnekliğinde 
Müslüman kimliğinin inşasında bu konunun ehemmiyetini bize göstermiştir.  Bu 
kardeşlik, varlık sebebini aynı dine mensup olmaktan alarak cinsiyet, etnik, sta-
tü, kültür vb. ayrımları gözetmeksizin barışa dayanır. İslam kardeşliği farklılıkların 
kardeşliğimizi renklendiren unsurlar olduğunu bize öğretmiştir. İslam’ın yüceltti-
ği ve sosyal yapısını üzerine bina ettiği ilkelerin en önemlilerinden biri, Allah için 
sevmek ve kardeş olmaktır. Tüm bu bilgilerin ışığında müminler kardeşçe yaşa-
manın sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. 

Bu çalışmada Dr. Yusuf Acar, hadis kitaplarında dağınık bir şekilde yer alan kar-
deşlikle ilgili rivayetlerden hareketle, Hz. Peygamberin örnekliği ve rehberliğinde 
oluşan ve Kur’an’ın “model toplum” olarak insanlığa takdim ettiği Medine İslam 
toplumunun kardeşliğe dair kodlarının tespitine ve bu prensiplerin bugüne taşın-
masına çalışmaktadır. 

Kitap, İslam kardeşliğinin anlamı ve kapsamı, kardeşliğin değeri ve temel özel-
likleri, kardeşliğin ahlaki dayanakları ve temel dinamikleri, kardeşlik sorumluluğu 
ve hukuku ile kardeşliği geliştiren ve engelleyen unsurlar olarak 5 ana bölümden 
oluşmaktadır. Yazar bu kitapta olabildiğince sade ve akıcı bir dil kullanmış ve Hz. 
Peygamber dönemine ait örneklerden hareketle İslam kardeşliğinin temel pren-
siplerini günümüze taşımaya gayret etmiştir. “Hadisleri yalnızca epistemolojik 
metinler olarak görüp referans ve dipnot malzemesi gibi değerlendiren dışsal 
bakış açısı ile Hz. Peygamber ve ashabının erdemli duruşlarını yalnızca teselli 
bulma ve ahlar içerisinde dinleyip geçmenin önemli iki hastalık olduğunu” söy-
leyen yazar, hadis ilminin, modern bilimler hiyerarşisi içerisinde sosyal bilimler 
alanında kendisine yer bulması gerektiğini ve bu ilmin aynı zamanda günümüz 
toplumlarının karşı karşıya kaldığı sorunlara dair söz söylemeye ve toplumun dö-
nüşümüne katkı sağlayacağını düşünmektedir. 

KAGEM KİTAPLIĞI
KARDEŞLİK AHLAKI VE 
SORUMLULUĞU
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KÜLTÜR-SANAT

ÖMER LEKESİZ İLE   
SANAT, EDEBİYAT VE HAYAT ÜZERİNE

Ömer Lekesiz, 1958’de Akdağmadeni / Yozgat’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini 1976 
yılında Yozgat’ta tamamladı. 1979’da Ankara Meslek Yüksek Okulu Kamu Sevk ve İda-
resi bölümünü bitirdi. Ankara’da Yem Sanayi Türk AŞ'de iki dönem memur, şef, ticaret 
müdürü; Kırıkkale Üniversitesi’nde daire başkanı, genel sekreter yardımcısı olarak görev 
yaptı. Kırıkkale, Mersin ve İstanbul’da özel kuruluşlarda yönetici olarak çalıştı. 2009-
2013 yılları arasında İstanbul’da sahaflık yaptı. Kayıtlar, Hece ve Heceöykü dergilerinin 
kurucuları arasında yer aldı. Yayımına devam eden edebistan.com adlı elektronik dergiyi 
internet ortamında kurup yönetti. Yeni Şafak Gazetesi Kitap Eki’nin yayın danışmanlığı-
nı yaptı. Halen Yeni Şafak gazetesi ve Gerçek Hayat dergisinde yazıyor. Edebiyat haya-
tına Mavera dergisinde başladı. Eleştiri, deneme, inceleme yazıları çeşitli dergilerde ve 
gazete kitap eklerinde yayımlandı. Yeni Türk Edebiyatı’nda Öykü adlı çalışmasıyla Türki-
ye Yazarlar Birliği 2001 Edebi Tenkit Ödülü’nü kazandı. edebistan.com’a Türkiye Yazar-
lar Birliği tarafından 2002’de yılında internet yayıncılığı ödülü verildi. Yazarın; Mimlerin 
Abecesi, Hasan Aycın Çizgilerinden Örneklerle Çizgi Sanatında Dil ve Mesaj, Sevgilinin 
Evi, Şirazeden Şirazeye, Öykü İzleri, Yeni Türk Edebiyatında Öykü, Öyküce Konuşmalar, 
Hüseyin Su Kitabı Kuramdan Yoruma Öykü Yazıları, Ateşten Kelimeler, Minarenin Kılıfı, 
Sanat Bizim Neyimize, Sanat ve..., Öykü Menzilleri adlı kitapları mevcuttur.

Ömer Lekesiz ile sanat, edebiyat ve hayata dair konuştuk…

Hocam, ilk olarak sizi biraz daha yakından tanımakla başlayalım. Edebiyat-
tan sanata, sivil toplumdan siyaset ve sinemaya çok yönlü kişiliğiniz ile ön 

plandasınız. Bu kadar farklı ilgi alanlarına yönelmenizi sağlayan nedir? Mesela, 
sizin gayenizi “Arayan, disiplinlere sığmaz” sözüyle bağdaştırabilir miyiz? 

Güzel değerlendirmeniz için teşekkür ederim; inşallah belirttiğiniz hâl üze-
reyimdir. İlginin çokluğu bazen ilginin yokluğu anlamına da gelebilir. Çünkü 

bir şeyleri iyi yapabilmek için bazı şeyleri yapmamak gerekir. Neyse ki, şahsımla 
kayıtlı bir ilgi çokluğundan söz edecek olsak bile, bunların birbirini tamamlayan, 
belki de gerektiren şeyler olması nedeniyle rahatım. Çünkü inancımdan kaynakla-
nan, “halka yarayacak işler yapma” ilkesini daima gözettim ve gözetmeye de de-
vam ediyorum. Halkın işine yaramayacak bir edebiyatın, sanatın ve gündelik ilgi-
lerin zamanı ve imkânı boşa harcama açısından, ötede hesabı sorulacak ameller 
cümlesinden olduğunu düşünüyorum. Allah’ın kendisine nasip ettiği bir kelimeyi 
doğru yer ve zamanda, doğru bir maksatla kullanmayan bana göre ziyandadır. 
Dolayısıyla vurguladığınız konu bir disiplin meselesi olmaktan çok, bana göre 
inanç esaslı bir sorumluluktur. Disiplin, sorumluluğun hakkını gereğince yerine ge-
tirme konusundaki ferdî seçimlerin, mizaca uygun tutum ve eğilimlerin yararlı bir 
formüle dönüştürülerek uygulanmasından ibarettir; yani o bir araçtır, amaç değil-

Fatih Muhammed ÇAKMAK
TDV KAGEM-Uzman

1990 yılında Bolu-Gerede'de doğdu. 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
sinden mezun oldu. Aynı fakültede İs-
lam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında 
yüksek lisansını tamamladı; doktora 
eğitimine devam ediyor. Çeşitli gençlik 
çalışmalarında proje editörlüğü, metin 
yazarlığı ve koordinatörlük yapan Çak-
mak, halen TDV Kadın Aile ve Gençlik 
Merkezinde Eğitim ve Akademik Faali-
yetler Uzmanı olarak görev yapmakta-
dır. 

RÖP: Fatih Muhammed ÇAKMAK
TDV KAGEM-Uzman
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dir. Amaç halka hizmet etmenin Hakk’a 
hizmet olduğunu bilmek ve eyleyecek-
lerini bunun gereğince eylemektir.  

Vakit, bizim en büyük yitiğimiz 
oluyor çoğu zaman. Siz vaktinizi 

nasıl planlıyorsunuz? Ehl-i tâlibe tavsiye 
edeceğiniz bir vakti kullanma kılavuzu 
ya da reçetesi var mı?

Zaman yitirilen, vakitse kaçırılan 
bir şeydir. Çünkü zaman bir nis-

petten ibarettir ve bizi de içine alarak, 
bize rağmen işler. Bu nedenle zamanda 
bir kayıt ve şart oluşturmamız mümkün 
değildir. Ancak zamanda belli vakitler 
vardır ki, bunlar çoğunlukla bizim şimdi-
ki an’ımıza tekabül eder ve bizler ancak 
ona sahip olabileceğimizi düşünürüz. 
Bu manada vakit, zamana vurabildiği-
miz bir bıçak darbesi, bir yara izi gibidir. 
Vakti giren ve çıkan bir şey olarak de-
ğerlendirmemiz de bundan kaynaklanı-
yor olmalıdır. Örneğin namaz, vakti gi-
ren ve çıkan bir şeydir.  

Bu babta ehl-i tâlibe söylenebilecek 
olan şey, yaptığımız her şeyin, daha 
onu yaptığımız an’dan itibaren geçmi-
şe karıştığını, yapmakta olduğumuzun 
an’dan ibaret şimdimizi teşkil ettiğini ve 
geleceğe hükmetmemizin de mümkün 
olmaması nedeniyle işte o şimdi’nin 

değerini iyi bilmemiz gerektiğini idrak 
etmeleridir. 

Vakti kullanmak zamana ve mekâna 
tabi olduğu kadar inançlara, mizaçlara 
ve ilgi düzeylerine de tabidir. Bu bakım-
dan herkesin vakti kullanma kılavuzu 
kendisine özeldir. Örneğin "bir Müs-
lümanın namazın bir vaktini eda edip, 
sonraki namazın vaktini beklemesi na-
maza dâhildir" denilmiştir. Bu onun zik-
rindeki, ibadet fikrindeki vesair kulluk 
eylemlerindeki sürekliliğe isabet eder. 
Yazan yazısıyla, resmeden resmedişiy-
le, okuyan okuyuşuyla, zanaat işleyen o 
işiyle bu zamana dâhildir. Gündelik ha-
yatınızı bu çerçevede kurguladığınızda 
kendi vakti kullanma kılavuzunuzu ko-
laylıkla oluşturabilirsiniz. 

Bir söyleşinizde “Kültür, bir zihni-
yetin eleğinden süzülerek yaşar 

hale gelen alışkanlıkların toplamıdır; ha-
yat biçimidir” şeklinde bir ifadeniz var. 
"Kültür, hayat biçimi" demek hayat mef-
humunu sığlaştırmıyor mu? Biz Müslü-
manların zihniyetinde kültür tam anla-
mıyla böyle bir zemine mi karşılık geli-
yor?

Söz konusu sığlaştırmaya tabi 
olmamak için din ve kültür keli-

melerinin farkını iyi anlamak gerekir. 

Çünkü din, kültür değildir; din kendisi 
olmak bakımından kendisidir ve ken-
disi dışında hiçbir şeye indirgenemez. 
Bu manada dini ekonomiye, eğitime, 
astrolojiye, tarihe indirgemek ne kadar 
mahzurluysa, onu kültüre indirgemek 
de o kadar mahzurludur. Kültür, dünya 
hayatımızın işleyişini tanzim ettiğimiz 
bir zemindir. Hayat, salt maddi değer-
lerden ibaret olmayacağı, metafizik 
bir aidiyeti de gerektireceği için, kültür 
maddi ve manevi olanın müşterek po-
tası olarak somutlaşır. Bu bağlamda, 
‘din’in kültüre etkisi ona bir öz verme-
sinden ibarettir. Örneğin sadaka ver-
mek, fıtri ve dinî bir öze tabidir. Bu özün 
ferdî planda mı yoksa kurumlaştırılarak 
mı sürdürüleceği ise kültür tarafından 
belirlenir. Kurumlaştırılacaksa bunun 
dinamikleri ve yapılandırılmasının nasıl 
olacakğını, kültür belirler. Ama fıtri ve 
dinî bir gerçeklik olarak sadaka, daima 
bunların üstündedir. 

“Gönüllü bir eleştirmen” olarak 
çeşitli vesilelerle ‘öz kültür’ vurgu-

su yaptığınızı görüyoruz. Bu bağlamda 
edebiyat, kültür, sanat ve hatta siyaset-
te 80li yıllardan bugüne yaşanan geliş-
melerin, değişimlerin ve kırılma noktala-
rının içinden gelmiş; bizzat tanık olmuş 

Halkın işine yaramayacak 
bir edebiyatın, sanatın ve 
gündelik ilgilerin zamanı ve 
imkânı boşa harcama 
açısından, ötede hesabı 
sorulacak ameller 
cümlesinden olduğunu 
düşünüyorum. Allah’ın 
kendisine nasip ettiği bir 
kelimeyi doğru yer ve 
zamanda ve doğru bir 
maksatla kullanmayan bana 
göre ziyandadır.
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bir yazar olarak dünden bugüne sizce ne 
oldu Türkiye’de? Bu minvalde bir yere 
varılabildi mi? 

Türkiye toplumu olarak bir “yıkım 
tarihi”nin içinden geçtik. Sistem 

tarafından Tanzimat’la başlayan kendi 
değerlerinden uzaklaştırılma, Batı 
merkezli bir hayatı taklide mecbur bıra-
kılma operasyonlarına maruz kaldık. 
Kemalizm ve Tek Parti devri bu yöndeki 
yıkımlara daha sistemli bir şekilde ma-
ruz kalmamıza neden oldu. Tarihimiz 
resmî yazıma tâbi tutulurken, elifbamı-
zı bir gecede yitirerek, yeni bir sabaha 
cahiller toplumu olarak uyandırıldık. Bu 
yıkım tarihini fark etmemiz ve kendi 
halimizi yeniden değerlendirmemiz için 
80’li yıllara erişmemiz gerekiyormuş 
demek ki. Bugün Türkiye’yi yöneten 
kuşak da bu kuşak olduğuna göre, be-
lirttiğimiz manada az bir mesafe kat 
etmediğimize hükmedilebilir. 

80’li yıllardan itibaren öncelikle siya-
sette devlet tanımının zorunlu kıldığı 
toplumsal mutabakatın büyük oran-
da gerçekleştiğini, cami–kışla çatış-
masının büyük oranda giderildiğini ve 
dolayısıyla halkın inanç ve kültürüyle 
barışıldığını ve bu barışıklığın eski–yeni 
ayrımının ortadan kaldırmasıyla gele-
nekten geleceğe doğru daha emin ve 
kararlı adımlarla yürünebildiğini ileri 
sürebiliriz.

Hâl böyle olunca kültürden sanata, 
ekonomiden siyasete Türkiye’nin yeni 
bir yere geldiğini söyleyebiliriz ancak 
bunun ideal toplum sözleşmesi açısın-
dan tam yeterli olduğunu söyleyeme-
yiz. Ötekiyle birlikte yaşama kültürü-
nün yeniden inşası başta olmak üzere 
daha yapılacak çok şey, gelinecek çok 
yer var bana göre.

Eyvallah hocam. Beş ciltlik Yeni 
Türk Edebiyatında "Öykü" başlıklı 

çalışmanız edebiyat ya da öykücülük 

özelinde bahsettiğimiz sürecin bir bakı-
ma tarihini, hikâyesini, serüvenini mi 
anlatıyor? Zira sunuşta ifade edildiği 
şekliyle “Türk öykücülüğünün kapsamlı 
bir haritası” olma iddiasını taşıyor.

Yeni basımı, geçtiğimiz günlerde  
yapılan "Yeni Türk Edebiyatında 

Öykü" adlı çalışmamız, 1890-1990 yıl-
ları arasındaki bir asırlık dönemi kapsı-
yor. Haliyle Nabizade Nazım’dan başla-
yıp, Cemal Şakar’a uzanan bu dönem, 
öykücülerin şahsı ve öykü çalışmaları 
üzerinden bir haritalaştırmayı da bera-
berinde getiriyor. 1890’dan 1990’a öy-
külerin dilinde, temasında, tekniğinde 
meydana gelen değişimler bu çalışma-
mız sayesinde genel bir değerlendir-
menin yapılmasına da imkân sunuyor. 
Yazmak, incelemek, araştırmak başlı 
başına bir iddiadır zaten. Hatta bu ma-
nada bir iddiasının olmadığını söyleyen 
bile iddiasızlıkta iddiada bulunuyor de-
mektir. Fakat son tahlilde bu iddia oku-
run takdiriyle ve çalışmadan yararlan-
ma durumuyla doğrudan bağlantılı ol-
duğundan, ilgili sonuçları da bu düzey-
lerde tahakkuk edecektir. Değilse, be-
nim tek başıma bir iddiada bulunma-
mın hiçbir hükmü yoktur. 

Sözün dönüp dolaşıp geldiği/ge-
tirildiği yerden devam edelim o 

vakit… “Medeniyet” bugün nereye ulaş-
tı? Slogan mı? Kavram mı? Aksiyon mu? 
Romantik bir eğilim mi? Değilse, ideal 
bir gelecek beklentisi/gayreti mi?

“Medeniyet” mefhumuyla benim 
başımın çok da hoş olmadığını 

söylemeliyim. Elbette İslam zihniyet ve 
kültürünün zorunlu olarak ürettiği bir 
medeniyet var ancak bu medeniyetin, 
Batılı sivilleşme mefhumundan değil, 
bizzat kendi içinden okunması gerekir. 
Aksi halde medeniyet, bugünün hâkim 
gücü olan Batı’ya göre düşünüldüğün-
de ölümle, acıyla, yıkımla, sömürüyle 
ve sürgünle kayıtlı hale gelir. 

Medeniyetten kasıt erkin tesisi ve kül-
türün hâkimiyet kurması olursa, gücün 
güçsüzler tarafından dönüştürülebi-
leceği, fethedenlerin aynı zamanda 
fethedilmiş olunacağı gözden ırak tu-
tulmamalıdır. Bana göre bu nedenle 
medeniyet sorunlu bir uğraştır. Onun 
yerine antikitelerin gözetilmesi ve 
bu gözetişte herkesin kendi zamanı-
nın çocuğu olduğunun unutulmaması 
esastır. Netice cümlesi olarak: Bizlerin 
medeniyet kurmakla yükümlü olduğu-
muzu düşünmüyorum; iyi Müslüman 
ve Allah’a iyi birer kul olmakla yükümlü 
olduğumuzu, medeniyet diye bir şey 
olacaksa onun da bunların bereketiyle 
hâsıl olabileceğini düşünüyorum.

Yönümüzü biraz değiştirelim ve 
oradan gidelim, sanattan bahse-

delim. Neden sanatla uğraşırız? 

Ömer LEKESİZ ile  
SANAT, EDEBİYAT VE HAYAT ÜZERİNE

Bizlerin medeniyet 
kurmakla yükümlü 
olduğumuzu düşünmüyorum; 
iyi Müslüman ve Allah’a iyi 
birer kul olmakla yükümlü 
olduğumuzu, medeniyet 
diye bir şey olacaksa onun da 
bunların bereketiyle 
hasıl olabileceğini 
düşünüyorum. 
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Mesela, hayatın içinde, geniş bir varlık 
alanından neş’et etmesinden ötürü mü 
insan sanata meyleder? 

Sultan Veled’e göre: “Herkes bir 
mârifet ile gaybın sıfatını söyler.” 

Buna göre sanatsal üretime düzeyi, 
oranı ne olursa olsun herkes bir şekilde 
dâhildir. Ancak bu,  Sultan Veled’in ya-
şadığı devirde zanaatla sanatın henüz 
ayrışan şeyler olmadığını düşündüğü-
müzde geçerli olan bir yaklaşımdır. Bu-
günkü durum itibarıyla hem bizler hem 
de Batılılar sanatı, bireysel bir seçim ve 
yaratım alanı olarak görüyoruz. Hâl 
böyle olunca sanatla uğraşmak da pro-
fesyonel bir ilginin çerçevesi içine giri-
yor ki, bu aynı zamanda bir tür sanat 
ruhbanlığına bitişik hale geliyor. Bu 
bağlamda, Kandinsky’nin ürettiği for-
mülü, yani sanatın bir “içsel zorunluluk” 
olarak tezahürünü esas aldığımızda 
belki doğru bir cevabın kapısını da ara-
lamış oluruz. Değilse, sanat ilgisini salt 
metafizik düzeyde ulvileştirmeyle, salt 
dünyevi bir ilgiye indirgeyerek maddi-
leştirme tercihlerinden biriyle yüz yüze 
kalarak her iki durumda da bir tür put-
laştırmaya meyletme tehlikesini yaşa-
rız.  

Peki, insanı sanatkâr kılan nedir? 
Sözgelimi, yaşadıkları/gördükleri 

karşısında duyduğu “hayret” olabilir 
mi? 

Sanatın tümüyle iradi ya da 
gayr-i iradi olduğunu söyleme-

miz zordur; ikisinin müşterek çocuğu-
dur dersek daha doğru olur. Haliyle 
“hayret” işin bir gerekli yönüdür ama 
bundan ibaret değildir. Aklın marifeti, 
elin (eğitimin, ustalaşmanın) mahare-
tiyle birleşip, ilhamın doğru verileriyle 
birlikte aynı istikamete yöneldiğinde 
ancak sanat ortaya çıkar. Hayret, bu 
üçlüyü tetikleyen şeylerin başında yer 
alıyor olabilir ama belirttiğim gibi hepsi 
bundan ibaret değildir. 

Biraz da yaşamak lazım o halde, 
diyerek sözü hayata getireceğim. 

Malumunuz, “Bu işin erbabı” dediğimiz 
insanlar var. Onları meziyetlerinden tanı-
yoruz. Sanatın, zanaatın, kıraatin erbabı 
olduğu gibi hayatın erbabı olan insanlar 
da var mı? 

Olduğunu sanıyorum. “İrfan sahi-
bi” nitelemesini kullandığımız 

kimi insanlar vardır. Bunların çoğunluğu 
diplomalı bile değildir. Ancak hayatı öyle 
samimi bir şekilde, hakikati ve hikmeti 
öyle doğru bir şekilde okurlar ve nakle-
derler ki, namlı profesyoneller yanların-
da silik kalır. Bunlar için “hayatın erbabı” 
da dense yeridir sanırım. 

Allah onlarla buluştursun hepimi-
zi. Varlık gayemize dair de bir şey-

ler konuşalım isterim. Hocam, mutlu ol-
mak için mi dünyadayız? Sanat, zanaat, 
edebiyat, hayat dedik. Hepsini cem etti-
ğimizde bizi var kılan nedir? 

Tüm bu ilgiler içerisinde ve onlarla 
birlikte bizi var kılan, varlığımızın 

anlamını doğru kavramaktır bana göre. 
Burada (dünyada) olmanın anlamını bil-
diğimizde, fillerimizin oluş ve eyleniş 
tarzlarını da bilmiş oluruz. Burada olu-
şumuza dair, “biz kimiz, neden yaratıl-
dık, hangi maksatla buradayız, biz neyle 
yükümlüyüz, neyi nasıl yaparak doğru 
yapmış oluruz?” gibi sorular eşliğinde 
oluşturacağımız bir anlam(lar) dizgesi 
sayesinde hem varlığımızı anlamlandırır 
hem de yaşayışımıza bir istikamet tayin 
etmiş oluruz. Mutluluk-mutsuzluk me-
selesi ayrıca ele alınması gereken bir 
konu bana göre. Çünkü bunlar son tah-
lilde birer mecazdan, algılamadan, ka-
naatten, daha özet bir söyleyişle feh-
medişten ibarettir.   

Sohbetimizin son demlerindeyken 
konuştuklarımız bağlamında bir 

Ömer Lekesiz yaşanmışlığı ile kendi hikâ-
yenizden bir örnekle bitirelim isterseniz… 

Ben, hikâyesi ilginç olan biri deği-
lim, çünkü yaşayışım, tercihlerim, 

ilgilerim herkese mahsus olabilecek 
şeyler cümlesindendir. Fakat seçimlerin 
önemini, sınırlandırılmasını ve çalışma-
nın ciddiyet, sabır ve kararlılık gerektir-
diğini erken yaşlarda öğrendiğimi söy-
leyebilirim. Eleştiriyle uğraşmayı tek 
meşgale olarak seçtim ve yaklaşık otuz 
yıl bu minval üzere devam ettim. Son 
on yıldır, eleştiriden öğrendiğim şeylerle 
sanata sadece edebiyattan değil; daha 
geniş ölçekten, örneğin mimariden, re-
simden, geleneksel sanatlardan, plastik 
sanatlardan bakmanın gereğine inan-
dım ve şimdi bu istikamette çalışıyo-
rum. Bir şeyi iyi yapabilmenin yolu, o 
uğurda birçok şeyi yap(a)mama kara-
rından geçer bana göre. Yazarsanız 
oturup okumalı, araştırmalı, düşünmeli, 
keşif gezileri yapmalı ve yazmalısınız. 
Yazarlıktan elde ettiğiniz krediyle tele-
vizyonculuk, sanat simsarlığı... gibi işleri 
de yapmaya kalkışırsanız, kendinizi da-
ğıtmaktan, savurmaktan, kısaca israf 
etmekten başka bir sonuca ulaşamaz-
sınız. 

Kıymetli vaktinizden hissedar ettiğiniz,  
KAGEM Bülten’e misafir olduğunuz için 
teşekkür ederiz hocam.

Ben teşekkür ederim. 

“İrfan sahibi” nitelemesini 
kullandığımız kimi insanlar 
vardır. Bunların çoğunluğu 
diplomalı bile değildir. Ancak 
hayatı öyle samimi bir şekilde, 
hakikati ve hikmeti öyle doğru 
bir şekilde okurlar ve 
naklederler ki, namlı 
profesyoneller yanlarında silik 
kalır.
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2001 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Ede-
biyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun 
oldu. 2002-2010 yılları arasında Konya Bü-
yükşehir Belediyesinde sırasıyla Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Sosyal Araştır-
malar Merkezi Müdürlüğü ve son olarak Kültür 
ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında Organizas-
yonlar Müdürü olarak görev yaptı. 2005 yılında 
“Konya’da Komşuluk İlişkileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisansını, 2011’de “1980’den sonra 
Kente Göç Edenlerin Tutunma Yolları” isimli 
teziyle doktorasını tamamladı. 2010-2012 
yılları arasında Nevşehir Üniversitesi Fen Ede-
biyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde araştırma 
görevlisi olarak çalıştı. 2012 yılında Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğ-
retim üyesi olarak göreve başladı. Halen mev-
cut görevini sürdürmekte olan Koyuncu’nun, 
kent ve göç sosyolojisi alanında çalışmaları 
bulunmaktadır.

Göç, insanlık tarihi kadar eski bir olgu olmakla beraber göçlere katılan insan 
sayısının en fazla olduğu dönemi Sanayi Devriminin ardından insanların kentsel 
alanlardaki iş imkânlarına yöneldiği büyük göç dalgaları oluşturur. I. Dünya Sava-
şı, 1929 Ekonomik Buhranı ve ardından gelen II. Dünya Savaşı ile kısmen sekteye 
uğrayan ulus aşırı göç hareketleri, II. Dünya Savaşından sonra büyük bir yıkıma 
uğrayan Avrupa ekonomisinin yeniden canlandırılması amacıyla tekrar ivme ka-
zanmıştır. Birçok Avrupa ülkesi yeterli işgücü kapasitesine sahip olmadığı için 
uluslararası işçi göçünü temel bir politika olarak benimsemiştir. Sermaye biriki-
minin ve hareketliliğinin yeniden şekillendiği küreselleşme ile beraber dünyadaki 
göç hareketleri de yoğunlaşmış ve daha fazla ülkeyi kapsar duruma gelmiştir.

18. yüzyılın ortalarında sanayileşme ile ortaya çıkan bu göç hareketleri, son dö-
neme -özellikle de 2000’li yıllara- kadar ağırlıklı olarak daha iyi ve müreffeh bir 
yaşam amacıyla gerçekleştirilirken, günümüzde yaşanan göçler daha ziyade sa-
vaşlar ve çatışmalar sebebiyle gerçekleşmektedir. Göçün karakterinde yaşanan 
bu önemli dönüşümün sebebi en temelde egemen güçlerin Orta Dünyayı kendi 
çıkarları ve egemenlikleri çerçevesinde biçimlendirme talepleri ve bu doğrultuda 
da terör örgütleri üzerinden Müslüman coğrafyayı istikrarsızlaştırmayı hedef-
lemeleridir. Bu da mazlum halkları savaş ve iç çatışmalar yoluyla göçe zorlayan 
bilinçli bir stratejinin parçasıdır. Bugün egemen güçler ve bu güçlerin taşeron-
luğunu üstlenen terör örgütleri tarafından enerji kaynaklarını ve güzergâhlarını 
kontrol etmek, kolay yönetilebilir parçalı ve küçük çaplı butik devletler inşa etmek 
amacıyla bölge insanı bilinçli olarak göçe zorlanmaktadır. Bu yolla, bir yandan 
butik devletler için yeni alanlar oluşturulmakta, diğer yandan demografik yapı 
değiştirilerek etnik, dinî, mezhepsel, siyasi yeni fay hatları ve çatışma alanları 
ihdas edilmeye çalışılmaktadır. 

Söz konusu sistematik ve bilinçli stratejinin 2010 yılında Arap coğrafyasın-
da yaşanan ve Arap Baharı olarak isimlendirilen süreçle ivme kazandığı açıkça 
görülmektedir. Bu sürecin ülkemiz açısından en önemli yansımalarından biri de 
2011 yılı Mart ayında Suriye’de ortaya çıkan savaştır.  Bu savaşta yüz binler-
ce sivil hayatını kaybetmiş, milyonlarcası Lübnan, Mısır, Irak, Ürdün ve Türkiye 
gibi ülkelere sığınmıştır. Ülkemiz hâlihazırda 3 milyon 70 bini Suriyeli olmak üze-
re göçmen, sığınmacı, mülteci ve geçici koruma/misafir gibi farklı statülerde 4 
milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapmaktadır.1 Başka bir ifade ile Türkiye hali 
hazırda dünyadaki en fazla “sığınmacıya” ev sahipliği yapan ülke konumundadır. 
AFAD verilerine göre, Türkiye'de Suriye krizinden etkilenen mülteciler için kamu 
kurumu, sivil toplum kuruluşları ve halk tarafından yapılan harcamaların toplamı 
25 milyar dolardır. Uluslararası toplumun Türkiye’deki Suriyelilere yaptığı yar-
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dımın toplam miktarı ise sadece 526 
milyon dolardır.2

Suriye iç savaşı başladığında Türk hü-
kümeti bu sürecin (birçok Arap ülkesin-
de olduğu gibi) kısa sürede sonlanacağı 
düşüncesiyle ülkemize sığınan Suri-
yelilere (1951 Cenevre Sözleşmesi’ne 
koyulan “coğrafî kısıtlama” sebebiyle) 
uluslararası hukukta istisnai bir pro-
sedür olan “geçici koruma” statüsü 
vermiştir. Başka bir ifadeyle Suriye 
vatandaşlarına “mülteci” veya “sığın-
macı” statüsü verilmemiş, her türlü ih-
tiyaçları devlet tarafından karşılanmak 
üzere bir anlamda “misafir” konumun-
da kabul edilmişlerdir.3 Zira geçici koru-
ma statüsü, savaşın bitmesiyle Suriyeli 
savaş mağdurlarının evlerine dönece-
ğini varsaymaktadır. Gelinen noktada 
aradan 6 yıl gibi oldukça uzun bir süre 
geçmesine karşın Suriye’de savaş sona 
ermemiş, dahası mevcut koşullara 
bakıldığında daha uzun yıllar da sona 
ermesi mümkün gözükmemektedir. 
Bu durum geçici koruma statüsünün 
sürdürülebilir olmadığını açıkça ortaya 
koymuştur. Türkiye, beklenmeyen bu 
göç akınına hazırlıksız yakalanmış, kimi 
zaman “göç yolda düzülür” anlayışıyla 
çözümler üretmeye çalışmıştır.

Türkiye’de Suriyeliler

2011’den günümüze komşu Suri-
ye’den 3 milyondan fazla göç alan 
Türkiye, hukuktan dış politikaya, gü-
venlikten sağlığa, eğitimden istihda-
ma, ekonomiden kültüre toplumsal 
yapının tümünde kendini hissettiren 
bir göç dalgası ile karşılaşmıştır. Bu du-
rum, birçok tartışmayı da beraberinde 
getirmiştir. Söz konusu tartışmalara 
geçmeden önce çok net olarak be-
lirtmek gerekir ki, Türkiye gerek resmi 
kurumları gerekse halkı ile bu süreçte 
örnek bir tutum sergilemiş ve büyük bir 
misafirperverlik ve alicenaplık göster-
miştir. Bu hususun unutulmaması kay-

dıyla hemen her göç sürecinin ardından 
yaşanan sorunların ülkemizde de dile 
getirildiği görülmektedir.   

İlki ve en yoğun dile getirileni çöküntü 
alanlarından ve çingene mahallelerin-
den gelen dilencilerden, suça bulaşmış 
olanlardan müteşekkil risk gruplarının 
sebep oldukları huzursuzluk ve güven-
sizliktir.4 Suriye’de dilencilikle geçinen 
ya da suça bulaşmış olan bu kesimler, 
ülkemizde de mevcut yaşam tarzını/
mesleklerini sürdürmektedir. Bu ke-
simler, toplam sığınmacı nüfusu içinde 
oldukça küçük bir yekûn teşkil etmekte 
olup, karıştıkları olaylar da zannedi-
lenin aksine oldukça düşüktür. Ancak 
başta dilenciler olmak üzere bu kesim-
ler çoğunluğun aksine kamusal alanda 
sürekli görünür oldukları için Suriyeli-
lere yönelik olumsuz algıların oluşma-
sında en önemli etkiye sahiptirler. 

Suç konusuna bakıldığında ise Suriye-
lilerin karıştıkları olayların Türkiye’deki 
toplam asayiş olaylarına oranı 2014-
2017 arasında yıllık ortalama %1,3’tür. 
Dahası, bu olayların önemli bir kısmı 
Suriyelilerin kendi aralarındaki anlaş-
mazlıklardan kaynaklanan olaylardır. 
Ayrıca 2017’de Suriyelilerin karıştıkları 
suç olaylarında, nüfuslarındaki artışa 
rağmen bir önceki yılın ilk 6 ayına oran-
la %5’lik bir azalma olmuştur.5 Ancak 
suçun hassas bir konu olması, dahası 
medyanın kullandığı dilin Suriyelilere 
yönelik önyargıları artırması, Suriyeli-
lerin mevcut ve muhtemel birçok su-
çun faili olarak gösterilmelerine sebep 
olmaktadır. 

İkinci ana tartışma, konunun ekono-
mik boyutuyla ilgili olup, tartışmalar 
daha ziyade göçle gelen külfet üzeri-
nedir. Elbette göç söz konusu olduğun-
da istihdam, işten çıkarma, ucuz emek, 
çocuk işçiliği, işsizlik, yoksulluk, yükse-
len kira fiyatları, kamu yardımları gibi 
konular ilk elden gündeme gelmekte 

ve daha çok olumsuz etkiler vurgulan-
maktadır. Bu bağlamda Suriyelilerin is-
tihdamı sebebiyle Türk vatandaşlarının 
işsiz kaldığı, eleştirilerin merkezinde 
yer almaktadır. Suriyelilerin Türklerin 
işini elinden aldığı iddiası adeta bir şe-
hir efsanesi haline gelmiştir.

Elbette dile getirilen bu hususlarla ilgili 
bireysel sorunlar yaşanmış olabilir. An-
cak toplumsal açıdan konuyu sadece 
külfet ya da olumsuzluklar üzerinden 
ele almak her şeyden önce göçün ka-
rakteri ile örtüşmemektedir. Meseleye 
bu açıdan bakıldığında her şeyden önce 
Suriyelilerin de bir tüketici oldukları ve 
ihtiyaç duydukları (gıda, giyim, barın-
ma, temizlik, sağlık, eğitim vb.) mal ve 
hizmetleri satın almak suretiyle ülke 
ekonomisine katkıda bulundukları ha-
tırlanmalıdır. Ayrıca Suriyelilerin emek 
piyasalarında özellikle Türklerin çok da 
tercih etmedikleri inşaat, imalat sanayi, 
tarım ve mevsimlik sektörlerdeki vasıf-
sız eleman açığını kapattıkları, böylelik-
le söz konusu sektörlerin tam kapasite 
(7/24) çalışma imkânına kavuştukları 
bizzat sektör temsilcileri tarafından 
ifade edilmektedir.6 Dahası İstanbul, 
Gaziantep, Bursa, Konya gibi sanayisi 
ve ekonomisi gelişmiş şehirlerde de 
Suriyelilerin vasıfsız eleman ihtiyacı-
na bir nevi merhem olduğu müşahede 
edilmektedir. Yine TÜİK verilerine göre 
2010-2016 yılları arasında Türkiye’de 
işsizlik oranlarına bakıldığında 2010 
yılında yani Suriyeliler gelmeden önce 
işsizlik oranı bugün olduğundan daha 
yüksektir. 

1 İçişleri Bakanlığı, 2017a
2 AFAD, 2017
3 TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 
2012: 4
4  Koyuncu, 2014: 108; Erdoğan, 2014:18; Lor-
doğlu ve Aslan, 2016: 807; İHH, 2014:15; MAZ-
LUMDER, 2014: 40; KAMER, 2013:11; Kilis Or-
tak Akıl Topluluğu, 2013
5 İçişleri Bakanlığı, 2017b
6 Koyuncu, 2016: 110-111, ORSAM ve TESEV, 
2015: 18
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Sermaye sahibi Suriyelilerin yatırım-
larıyla orta ve uzun vadede sektörel 
çeşitlilik, istihdam, ihracat, pazar payı 
ve rekabet gibi alanlarda ülke ekono-
misine sağlayacakları katkılar yadsın-
mamalıdır. Sadece 2016’da ülkemizde 
kurulan 4.523 yabancı sermayeli şir-
ketin 1.764’ünün (% 40) Suriye ortaklı 
şirketlerden oluşması7, 2015 Haziran 
ayı itibariyle Türkiye’deki Suriyeli firma 
sayısının 2.827’e ulaşmış olması ve sa-
yının bürokratik engellere rağmen her 

geçen gün artması da bu savı destek-
lemektedir. Elbette bu rakamlara kayıt 
dışı da olsa 10 binlerce Suriyeli işletme 
dâhil değildir. Meseleyi sadece seküler 
açıdan değerlendirdiğimizde bile Suri-
yelilerin sadece külfet olduğu yönün-
deki tartışmaların gerçeği yansıtmadığı 
görülmektedir. Dahası bu süreç içeri-
sinde içeride ve dışarıda Türkiye eko-
nomisini olumsuz yönde etkileyen pek 
çok olay meydana gelmesine rağmen 
ekonomi büyüyerek yoluna devam et-

miştir. Kısaca ifade edildiğinde her göç 
kendi ekonomisini de beraberinde ge-
tirmektedir. Bu ifadenin bizim medeni-
yetimizdeki karşılığı “Rızık Allah’tandır”, 
“Her gelen rızkıyla gelir” anlayışında 
gizlidir. Nitekim bugün dünyanın en 
büyük ekonomisi olan ABD’nin bir göç-
men ülkesi olduğunun hatırlanması 
konunun daha net anlaşılmasına katkı 
sunacaktır.

Bu iddianın ardından en çok dile ge-
tirilen konu yükselen kira fiyatlarındır. 
Aslında bu soruyu tersinden sorduğu-
muzda cevap da kendiliğinden ortaya 
çıkacaktır. Kiraları yükseltenler Suriye-
liler mi, yoksa ev sahipleri mi?  

Pratikte en sık dile getirilen eleştiriler-
den bir diğeri ise kamu imkânlarından 
faydalanmaya ilişkindir. Suriyelilerin 
her türlü kamu imkânından özellikle de 
ayni ve nakdi yardımlardan kendi va-
tandaşlarımızdan daha çok yararlan-
dığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda 
ilgili makamlarla yapılan görüşmelerde 
sosyal yardımlar konusunda Suriyeliler 
için özel bir bütçe ayrılmadığı ve genel 
bütçe üzerinden ihtiyacı olan Türklere 
de Suriyelilere de yardım yapıldığı ifade 
edilmektedir. Ayrıca yapılan yardım-
larda oldukça titiz davranıldığı ve yar-
dımların sürekli değil denetimli olmak 
kaydıyla üç ya da altı aylık dönemler 
halinde gerçekleştirildiği dikkati çek-
mektedir.8 

Her göç kendi 
ekonomisini de beraberinde 
getirmektedir. Bu ifadenin 
bizim medeniyetimizdeki 
karşılığı “Rızık Allah’tandır”, 
“Her gelen rızkıyla gelir” 
anlayışında gizlidir. 

‘HİCRET’TEN ‘GÖÇ’E, ‘MUHACİR’DEN ‘MÜLTECİ’YE

7 TOBB, 2016
8 Koyuncu, 2014: 1333 TBMM İnsan Hakla
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Başta sağlık, eğitim ve vatandaş-
lık olmak üzere bu tartışmalara daha 
pek çok kalem eklemek mümkündür.  
Ancak burada özellikle üzerinde du-
rulması gereken milliyetçi ve seküler 
ulus devlet anlayışının inşa ettiği verili 
formların özellikle Suriyelilere yönelik 
tartışmalarda belirleyici bir öneme sa-
hip olduğudur. Meşruiyetlerini ve sü-
rekliliklerini sağlama noktasında ulusal 
kimlik inşasına yönelen ulus devlet an-
layışı biz ve onlar dikotomisinde öteki-
leştirdiği milletleri, kimi zaman düşman 
ama her zaman bir tehdit olarak gös-
termiş ve dışlamıştır. Bu yolla öteki-
leştirilmiş milletler geçmişe ait bütün 
olumsuzlukların üzerine yüklendiği bir 
paratoner işlevi görmüştür.  Türkiye 
Cumhuriyeti de benzer bir tecrübeye 
şahitlik etmiş, bu süreçten Araplar da 
payına düşeni almıştır.  Nitekim yakın 
döneme kadar eğitimin bütün seviye-
lerinde ve dahi gündelik dilde Araplara 
ilişkin pek çok olumsuzluk, yerme ve 
hakaret içeren söz ve fiil bulmak son 
derece sıradan bir durum olagelmiştir. 
Ancak bunlar içerisinde en önemlisi ve 
Suriyeliler hakkındaki kanaatleri şe-
killendiren “Arapların bizi sırtımızdan 

vurduğu,” “savaştan kaçanların ancak 
vatan haini olduğu” ve “aynı durum 
bizim başımıza gelse Arapların (daha 
özelde Suriyelilerin) bırakın bize yardım 
etmeyi bir tekme de onların atacağı” 
iddialarıdır.

Arapların bizi sırtımızdan vurduğu id-
diası, gerek tarihi vesikalar gerekse 
dönemin şahitleri tarafından yalan-
lamaktır. Söz konusu vesikalar bu id-
dianın kasıtlı, sistematik ve bilinçli bir 
şehir efsanesi olduğunu gözler önüne 
sermesi açısından manidardır. Dahası 
aynı bilinçli strateji Arap coğrafyasında 
ise Osmanlı’nın Araplara zulmettiği ve 
sömürdüğü iddiaları ile tedavüle konul-
muştur.   

Savaştan kaçanların ancak vatan haini 
olduğu iddiasına gelince, Suriye’de ne 
düzenli ordularıyla ülkeyi işgale gelen 
gayri Müslimler ne de vatanını savun-
maya çalışan bir devlet vardır. Dahası 
devlet, bırakın vatan savunmayı va-
tandaşına kimyasal silahlar da dâhil ol-
mak üzere insanlık dışı her türlü zulmü 
reva görmüştür. Suriye, at izinin it izine 
karıştığı, yüzlerce farklı grup ve terör 
örgütünün cirit attığı, kimin neye hiz-
met ettiğinin belli olmadığı bir coğrafya 
halini almıştır. Ölenin de öldürenin de 
şehadet ve tekbir getirdiği ve her biri-
nin bunu İslam adına ve bölgeyi düş-
manlardan temizlemek uğruna yaptığı 
dikkate alındığında durumun vahame-
ti daha net anlaşılacaktır. Ek olarak, iç 
savaş boyunca yüzbinlerce Suriyelinin 
hayatını yitirdiğini ve halihazırda sava-
şanların çok büyük bir çoğunluğunun da 
Suriyeli olduğunu unutmamak gerekir.   
Aynı durum bizim başımıza gelse Arap-
ların (daha özelde Suriyelilerin)   bırakın 
bize yardım etmeyi bir tekme de onla-
rın atacağı” iddiası ise dayanaktan yok-
sun geleceğe dönük bir suizandır. Suri-
yelilerin İsrail-Filistin savaşı sebebiyle 
gelen Filistinlilere; İran-Irak savaşı se-
bebiyle gelen Iraklılara ve İsrail-Lübnan 

Meşruiyetlerini ve 
sürekliliklerini sağlama 
noktasında ulusal kimlik 
inşasına yönelen ulus 
devlet anlayışı biz ve onlar 
dikotomisinde ötekileştirdiği 
milletleri, kimi zaman 
düşman ama her zaman bir 
tehdit olarak göstermiş ve 
dışlamıştır. Bu yolla 
ötekileştirilmiş milletler 
geçmişe ait bütün 
olumsuzlukların üzerine 
yüklendiği bir paratoner 
işlevi görmüştür. 

savaşı sebebiyle gelen Lübnanlılara 
uzattıkları yardım eli bu iddiaya muh-
temel bir örneklik teşkil edebilir. 

Tüm bu tartışmalar sürerken aslında 
bugüne kadar yerel halkın Suriyeliler 
için yaptığı yardımlar Türk milletinin 
ne kadar alicenap olduğunu açıkça or-
taya koymuştur. Buradaki sorun ulus 
devlet pratiğinin verili zihniyet kalıp-
ları ile dinî formasyon arasında yaşa-
nan bocalamalardır. Nitekim yukarıda 
ifadesini bulan iddialara ve tartışma 
konularına oldukça sert ve olumsuz 
yanıt veren birçok kişi, konunun dinî 
boyutu gündeme geldiğinde toplum-
sal kabulün çok daha yüksek seviyede 
olduğumüşfik bir tavır sergilemektedir. 
Bunun en temel sebebi söz konusu 
verili zihniyet kalıplarının ve kavram 
setlerinde yaşanan anlam yitimidir.  
Hicretin yerini göçün, muhacirin yerini 
mültecinin aldığı bir anlam yitimi söz 
konusudur. Başka bir ifadeyle, itikadî 
anlamda dini formasyondan vazgeçil-
mezken, gündelik kavram ve pratikler-
de seküler bir bakış ve tutum sergilen-
mektedir. ‘Muhacir’ kavramının yerine 
kullanılan ‘mülteci’ ve ‘sığınmacı’ kav-
ramları, külfet temelli, ötekileştiren, 
iyilik ve yardım bahşeden, sürekli min-
net bekleyen dışlayıcı bir içeriğe sahip-
tir.  ‘Muhacir’ kelimesinin anlamında 
meydana gelen buharlaşma doğal ola-
rak ‘ensar’ kelimesinin anlamında da 
kaotik bir yitimi beraberinde getirmiş-
tir. Oysa İslam tarihindeki hicreti iltica 
ve sığınmadan ayıran en temel husus, 
ensarın tutumudur.

Sonuç

Modern dönemde göç, aynı zamanda 
“biz” ve “onlar/ötekileştirilenler” diko-
tomisi üzerine bina edilen ve buradan 
hareketle mevcut ve muhtemel bütün 
sorunların asli kaynağı olarak göste-
rilen “yabancı”ların makûs talihinin de 
şahitliğini üstlenmiştir. 
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Yabancı, çoğu zaman bir tehdit olarak 
algılanmıştır. Bugün Suriyeliler üzerin-
den yürütülen tartışmalar da en te-
melde ensar ve muhacirler arasında 
bizzat Hz. Peygamber marifetiyle tesis 
edilen kardeşlik akdinin ve bu akdin 
ortaya koyduğu değerlerin, normla-
rın ve ritüellerin gündelik hayatın ye-
niden üretimi ve toplumsal düzenin 
imkânına sağladığı katkının tarihsel 
süreçte uğradığı dönüşümle doğrudan 
ilgilidir. Günümüz Müslümanlarının bu 
kardeşliği nasıl algıladığı, nerede dur-
duğu ve bu algının ürettiği toplumsal 
pratiğin gündelik görünümleri ile se-
küler temelli toplumsal formasyonun 
gündelik hayata, bireysel tasavvurlara 
ve toplumsal ilişkilere yansıma biçi-
mi arasındaki çelişkinin bir sonucudur. 
Bir zihniyet dönüşümüne işaret eden 
bu sorunun çözümü kolay olmamakla 
birlikte bir imkân olarak kendi medeni-
yet müktesebatını yeniden hatırlama 
potansiyeline sahip toplumlar için im-
kânsız da değildir. Bu bağlamda başta 
ensar-muhacir kardeşliği olmak üzere 
mevcut toplumsal gerçekliği kendi kav-
ram setleri ile tanımlayan, anlam hari-
talarını ve toplumsal pratiği bu kavram 
setlerinin içerdiği ve bağlantılı olduğu 
tüm değer ve kodlarla yeniden inşa 
edebilen bir anlayış, söz konusu sorun-
ları ve tartışmaları anlamsız kılacaktır. 
Merhum Akif Emre’nin Müslüman coğ-
rafyanın hicretle imtihanını ve ıstırabını 
dillendiren şu satırları mevzuyu özetle-
mektedir: 

 Avrupalıları ayrımcılıkla suçlamak, hicret 
yurdunun mukimleri için bir tür kendi ha-
kikatini unutmayı sağlıyor. 

Siyasi, ekonomik kaosun içindeki Müs-
lüman ülkelerden insanlar neden İslam 
topraklarına gelmiyor da ölümü göze ala-
rak Yeni Roma'nın sınırlarını zorluyorlar? 

‘HİCRET’TEN ‘GÖÇ’E, ‘MUHACİR’DEN ‘MÜLTECİ’YE

(...) İki sebebi var: Ya onlar muhaceretten 
vazgeçtiler yahut ülkelerimiz hicret yur-
du olmaktan çıktı (...) Muhacir ile mülteci 
arasındaki farkın bilincinde değilsek hic-
ret sahibi olma vasfını yitirdik demektir. 
Milyonları aşan Suriyeli muhacirlere ev 
sahipliği yapıyor olsak bile hala sığınmacı 
gözüyle bakıyorsak anlam buharlaşmış 
demektir . 9
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İnsanlık Tarihinin Vazgeçilmezi: İradi ve Zorunlu Göçler

Göç, insanlık tarihinin ve medeniyetin gelişmesinin temel unsurudur. Daha iyi 
bir hayat arayışı için insanlar risk alma ve başka yerlerde yaşam alanları yaratma 
çabasında olmasaydı, bugünkü medeniyet geliştirilemezdi. Ama göç, yani temel-
de insani hareketlilik, ne yazık ki sadece istekle gerçekleşmiyor. Bugün üzerinde 
daha fazla konuştuğumuz şey ise irademiz dışında gerçekleşen sürgünler, sa-
vaşlar, zulümler... Bu bir gerçek ki, dünyada eşitsizlik, haksızlık ve savaşlar olduk-
ça, hayatını kurtarmak için ya da daha iyi bir hayat için insanların kaçışı da devam 
edecek. Halen dünyada kendi doğduğu ülke dışında yaşayan en az 250 milyonu 
aşkın göçmen bulunuyor. Kendi iradesi dışında ülkesini terk etmek zorunda kalan 
mültecilerin sayısı ise 65 milyonu aştı. Kaçan insanların çok azı huzurlu ve zengin 
bölgelere ulaşabiliyor. Halen dünyadaki mültecilerin % 85’inden fazlası yine ben-
zer koşullardaki ülkelere sığınmış durumdalar. Afganistan’dan kaçıp Pakistan’a, 
Myanmar’dan kaçıp Bangladeş’e, Suriye’den kaçıp Ürdün’e gitmek gibi. Her ülke 
beyin göçü ya da nitelikli göçmen arıyor ama kapılarını sıkı sıkıya garibanlara, sa-
vaştan ve şiddetten kaçanlara kapatıyor. Onun için 65 milyon mültecinin sadece 
% 15’i gelişmiş ülkelere ulaşabiliyor. Bu dün de böyleydi, bugün yaşanılan Suriye 
krizinde de böyle. 

İnsanlık tarihinin bu döngüsü yani “Dejavu” başka görünümler altında farklı 
bölgelerde yaşanmaya devam ediyor. Kitlesel göçlere maruz kalan ülkeler kendi 
kaygıları ile sınırlarını kapatmaya, güçlendirmeye ve en az sayıdaki insanı almaya 
çalışırken, yaşadıkları dram, tehdit ve tehlikeler yokmuş gibi kendilerine “iste-
nilmeyenler” olarak davranılan sefalet içindeki milyonlar ise hayata tutunmaya 
çalışıyor. Dün Almanya’da, ertesi gün Kamboçya’da, sonra Afganistan’da, Azer-
baycan’da, Irak’ta, sonra Bos  na’da, Kosova’da, Suriye’de... Bugünlerde ise aynı 
dram Myanmar’da yaşanıyor. Savaşlar da dünyadaki adaletsizlik de kolay kolay 
bitmeyeceğine göre bu insanlık dramları devam edecek gibi görünüyor. Acı olan; 
bu tür krizler ortaya çıktığında, konunun öznesi olan mağdurları ve onların sığın-
dığı ülkelerin değil, daha çok kendi güvenliği ve refahı için önlem üstüne önlem 
alan ülkelerin sesinin çok çıkması, yaptıkları her bir kuruş yardımı, büyük ölçü-
de kendilerini gelecek akınlara karşı biraz daha korumak için yapsalar da, bunu 
bizlere “insanlık dersi” olarak satmaları, sonra da aslında yaşanan insanlık krizi 
değilmiş gibi sadece “mülteci krizi”nden söz etmeleri… 
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Yönetimi: İstanbul Örneği (2017) bulun-
maktadır. 
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Dünya’da, Bölgede ve Türkiye’de 
Zorunlu Göç Mağdurları, Mülteciler

Kuşku yok ki iradî (gönüllü) göçler ile 
zorunlu göçler aynı şekilde gelişmiyor. 
Asıl yaşanan dramlar ve “kriz” olarak 
görünenler ise hayatını kurtarmak için 
kaçan insanların oluşturduğu zorunlu 
göçler. Türkiye zorunlu göç hareketlili-
ğinin uzun süre transit ülkesi oldu. Ama 
son yıllarda Türkiye bir “hedef” ülke ha-
line de geldi. Türkiye’de, Suriye’de iç sa-
vaş çıkmadan yani 2011 yılı öncesinde 
sadece 58 bin mülteci bulunuyordu.1  
Türkiye’nin 911 km sınır komşusu olan 
Suriye’de çıkan kriz iç savaşa dönü-
şünce (29 Nisan 2011), olağanüstü bir 
durum ortaya çıktı. Tarihî kitlesel göç-
lere alışık olsa da, Türkiye bir anda mil-
yonlarca kişinin geldiği bir ülke haline 
geldi. Bu defa yaşanan göçün boyutları 
çok farklıydı, üstelik Türkiye’ye sadece 
Suriye’deki savaştan kaçanlar gelmedi. 
Son 6 yılda, bulundukları ülkelerde karşı 
karşıya kaldıkları sorunlardan dolayı en 
az 1 milyon Suriyeli olmayan kişi de giriş 
yaptı. Böylece 2011 yılında sadece 58 
bin mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, 
-son beş yılda Türkiye’yi terk eden yak-
laşık 1,5 milyon mülteciye rağmen-  3,6 
milyonu aşkın kişiyle 2014 yılından bu 
yana dünyada en fazla mülteci barındı-
ran ülke haline geldi. 

Tarihte eşine az rastlanan boyutlara 
ulaşan Suriyelilerin yaşadıkları insanî 
dramı Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (BMMYK) “yakın 
tarihte görülen en büyük göç dalgası” 
olarak nitelemektedir. 2011’deki nüfusu 
22,4 milyon olan Suriye’de çatışmala-
rın başladığı Mart 2011’den Ağustos 
2017’ye kadar en az 465 bin kişi hayatı-
nı kaybetti, yüzbinlerce insan yaralandı, 
6,2 milyondan fazla Suriyeli ülkesini terk 
etti, 7-8 milyon ise ülke içinde yerini de-
ğiştirmek zorunda kaldı. Dünya tarihin-
de çok az benzeri olan bu çaplı bir mül-
teci akını neticesinde Suriye’de son altı 

yılda ülke nüfusunun en az % 25’i ülke-
sini terk etmek zorunda kaldı. Suriye’de 
yaşanan insanlık tarihinin en ciddi kriz-
lerinden birisi doğal olarak başta Türkiye 
olmak üzere Lübnan ve Ürdün’ü, yani üç 
komşu ülkeyi etkiledi. Halen bu üç ülke, 
6,2 milyonu aşan Suriyelinin % 75’inden 
fazlasını misafir etmektedir. Suriye kri-
zinde Türkiye’nin özel bir yeri olduğu ve 
Türkiye’nin ülkesini terk eden ve komşu 
ülkelere sığınan 6,2 milyonu aşkın Suri-
yelinin en büyük bölümünü, yani en az 
% 52’sini tek başına konuk ettiği açıktır.  
Eylül 2017 itibariyle Türkiye’yi % 16 ile 
Lübnan (1 milyon bin), % 11 ile Ürdün 
(661 bin), % 4 ile (Kuzey) Irak (242 bin) 
ve % 2 ile Mısır (122 bin) takip etmek-
tedir. Suriye’den kaçanların yaklaşık % 
15’i (952 bin) AB ülkelerinde, 30 bini ise 
İsviçre, Norveç, ABD, Kanada gibi diğer 
ülkelerde yaşamaktadır.

Dünyada özellikle de son krizle birlik-
te Avrupa’da yaşanan mülteci krizinin 
çok önemli bir boyutu ise neredeyse 
“ahlak” ve “dürüstlük” testine dönüşen 
“uluslararası dayanışma” krizidir. Dün-
yadaki 65 milyon mültecinin dağılımın-
daki % 15- % 85 dengesizliği bu krizde 
de kendini göstermiştir. Suriye’de savaş 
çıkınca, bunu kendisinden uzakta gören 
Batı dünyası sadece Suriye’ye komşu 
olan Türkiye, Ürdün ve Lübnan’a “açık 
kapı politikasını” hatırlatarak “kapıları-
nızı savaş ve şiddetten kaçanlara açın” 
çağrısı yapmakla yetiniyordu. Bu üç ülke 
zaten kısıtlı olan kaynaklarını mülteci-
lere destek için kullanırken, geri kalan 
devletler, BM’nin 3RP adıyla başlattığı 
ve uluslararası mali dayanışmayı amaç-
layan destek programlarına bile çok sı-

nırlı destek verdiler. Sorun kendilerinden 
uzak oldukça, meseleyi bölgesel bir kriz 
olarak görmeyi tercih ettiler. Özellikle 
2014 sonrasında mülteciler ikinci ham-
leye başlayarak Avrupa’ya akmaya baş-
layınca, “açık kapı politikası” söylemine 
“geri kabul anlaşmaları” eşlik etmeye ve 
her ülkenin kendini mültecilerden koru-
maya çalışan çabalarını görmeye baş-
ladık. Yani “açık kapı politikası” evrensel 
bir ilke ve sonuna kadar mülteciler için 
bir hak olsa da anlaşıldı ki sadece kom-
şu ülkeleri mağdur etmekte, dünyanın 
geri kalanı çok az malî desteklerle sü-
recin dışında kalmayı başarmaktadır. 
Aslında bu tecrübe, ne yazık ki bundan 
sonra çıkacak krizlerde olumsuz etkisi-
ni gösterecek ve kimse kapısını açmaya 
gönüllü olmayacaktır. Yaşanacak vahşet 
ise birkaç açıklama ile “kınanacak” ama 
insanlar ölmeye, acı çekmeye devam 
edecektir. 

Bugün dünyanın en gelişkin ekonomik 
bölgelerinden olan AB içinde Avrupa’da 
bulunan toplam Suriyeli sığınmacı sa-
yısı 922 bindir. Bu sayı içinde iki öncü 
ülke (Almanya 507 bin ve İsveç 112 
bin) dışında 7 AB ülkesinde 10 binden 
çok Suriyeli sığınmacı varken, 28 üye-
si olan AB’nin 19 ülkesinde toplam 
43 bin, yani ülke başına 2.300 mülteci 
bulunmaktadır. Bu durum, dayanışma 
sorununu yeterince ortaya koymakta-
dır. Ancak unutmamak gerekir ki daya-
nışma eksikliği sadece Avrupa’da değil, 
aynı zamanda zengin Arap ülkelerinde 
daha da derin yaşanmaktadır. Hepsi 
petrol zengini olan zengin Arap ülkeleri 
AB ülkeleri ile karşılaştırılamayacak ka-
dar az yani sembolik malî kaynakla ye-

1“Mültecilik” uluslararası bir statüdür. Bu bağlamda henüz çok küçük bölümü “mültecilik” statü-
sü alan Suriyeliler için kullanılan “mültecilik” sıfatı, günlük dilde ve sosyoloji çerçevesinde kullanıl-
maktadır. Ayrıca bilindiği üzere Türkiye, 1951 Cenevre Anlaşması ve 1967 Protokolündeki “coğrafi 
çekince” nedeniyle Suriyelileri “sığınmacı” ya da “mülteci” olarak değil, “geçici koruma altındakiler,” 
diğer ülkelerden gelenleri ise başka kategorilerde tanımlamakta, ancak “mülteci” kavramını sadece 
Avrupa’dan gelenler için kullanmaktadır. Burada Türkiye’deki Suriyeliler için, yasal-idari bağlamdan 
bağımsız bir biçimde ve onların hukuki olarak Türkiye’de “sığınmacı” ya da “mülteci” olmadıklarının 
bilincinde olarak, durumu sosyolojik olarak da daha iyi yansıtan bir kavram olarak “mülteci” kavramı 
kullanılmaktadır.
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tinmiş, daha da vahimi, kendi dindaş ve 
hatta ırkdaşlarını ülkelerine almayı red-
detmiştir. İslam’ın müthiş dayanışma 
kültürü olan ve kardeşliğin, insanlığın 
bir sembolü olarak gösterilen “ensar” 
anlayışı ne yazık ki bu krizde Türkiye, 
Lübnan ve Ürdün dışındaki İslam ülke-
lerinde çökmüş, Suriyeliler İslam ülke-
lerine sığınacaklarına, Batılı toplumlara 
ulaşmak için ölümü göze alan macera-
lara girmek zorunda kalmıştır.     

Türkiye’deki Göç Hareketliliği ve 
Suriyeliler

Türkiye toprakları dünyada insanî 
hareketliliğin her zaman çok yoğun 
yaşandığı bölgelerden birisidir. Tarih 
boyunca medeniyetlerin kesiştiği Ana-
dolu topraklarında gönüllü göçler kadar 
zorunlu göçler de sıklıkla yaşanmıştır. 
Türkiye Cumhuriyetinde de göçün her 
türü yaşandı ve yaşanmaya devam edi-
yor. Cumhuriyetten hemen önceki dö-
nemde yaşanan Ermenilerin ve hemen 
sonrasında yaşanan Rumların zorunlu 
göçleri, Türkiye’den gidenler ile ilgiliydi 
ama bize gelen zorunlu göç mağdurları 
da vardı. Yunanistan’dan mübadele ile 
gelenler başta olmak üzere, Balkan-
lar’da, Orta Doğu’da Orta Asya’da eski 
Osmanlı coğrafyasındaki pek çok Türk 
soylusu, ya ülkelerinden sürüldü ya 
da daha huzurlu olacağı düşüncesi ile 
Türkiye’ye geldi. 1923’te 13 milyonluk 
yorgun ama umutlu Türkiye’nin ulus-
laşma süreci, dışarıdan alınan göçlerle 
güçlendi. Türkiye bu göçleri iyi yönetti 
ve çeşitlenerek güçlendi. Türkiye’nin 
içinde de özellikle 1950 sonrasında çok 
yoğun bir iç göç hareketliliği başladı ve 
bu hareketlilik artarak devam ediyor. 
Türkiye içinde yılda 2,7 milyondan faz-
la insan yaşadığı kenti terk edip, başka 
kentlere göç ediyor. Sadece İstanbul’a 
gelen kişi sayısı yılda 400 binin üze-
rinde. Türkiye aynı zamanda yurtdışı-
na çok büyük sayılarda göç veren bir 
ülke. Halen, büyük bölümü Avrupa’da, 

3 milyonu Almanya’da olmak üzere 
dünyada 6-6,5 milyon civarında Türki-
ye kökenli göçmen ya da göçmen kö-
kenli insan bulunuyor. Bu bir taraftan 
da yeni bir Türk diasporasının gelişimi 
anlamına geliyor. Ancak kuşku yok ki, 
Türkiye’nin tarihinde hiç yaşamadığı 
tür ve yoğunluktaki insanî hareketlilik 
2011’de başlamıştır.

Türkiye’ye Suriye’den ilk toplu nüfus 
hareketi, 29 Nisan 2011 tarihinde 252 
kişilik bir grupla başlamış, ardından 
son iki yılda azalsa da sığınmacı akı-
nı aralıksız devam etmiştir. T.C. İçişleri 
Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
(GİGM) verilerine göre; 14 Eylül 2017 
itibariyle Türkiye’de kayıt altına alın-
mış olan Suriyelilerin sayısı 3.263.514 
kişiye ulaşmıştır. Halen kayıtların gün-
cellenmesi ve yeni kayıt altına alınan-
lar süreci devam etmektedir. Bu arada 
günde ortalama 250, yılda ortalama 90 
bin civarında yeni doğan bebek ile bir-
likte doğal artış da devam etmektedir. 

Suriyeliler ile başlayan mülteci akını, 
kısa zamanda Suriyeli olmayan başka 
ülke vatandaşlarının da Türkiye’yi hem 
bir transit, hem de hedef ülke olarak 
belirlemesine yol açtı. Nisan 2011 ile 
2007 arasında en az 1 milyon Suriyeli 
olmayan sığınmacı da Türkiye’ye ulaştı. 
Bunların büyük bölümü özellikle 2014-
2016 yılları arasında Avrupa’ya geçiş 
yaparken; Türkiye’de Ağustos 2017 iti-
bariyle Suriyeli olmayan ve Türkiye’de 
uluslararası koruma talebi ile kayıt altı-
na alınmış kişilerin sayısı, BMMYK ve-
rilerine göre Afganistan’dan 136.000, 
Irak’tan 134.000, İran’dan 32.000 ve 
Somali’den 4.000 kişi olmak üzere 316 
bin kişidir. T.C. İçişleri Bakanı ise bu sa-
yının 400 bini aştığını ifade etmektedir.  
Sadece 3,2 milyonu aşkın Suriyeli Tür-
kiye’nin 79,8 milyon olan nüfusunun % 
4’üne, diğer mülteciler de buna ilave 
edildiğinde (3,6 milyon) ise toplam nü-
fusun % 4,5’una ulaştığı görülmektedir. 

Son 6 yılda bu sayı, Türkiye tarihinin hiç 
karşılaşmadığı, dünya tarihinde ise çok 
ender bir mültecilik olayına dikkat çek-
mektedir. 

Suriye’den gelen sığınmacı akını özel-
likle 2014’te olağanüstü yüksek bir 
seviyede devam etmiştir. Türk hükü-
metinin, zulüm ve savaştan kaçan in-
sanlar için sınırların açık olduğunu ve 
öyle kalacağını, gelenlerin Türkiye’deki 
temel ihtiyaçlarının karşılanacağı ve 
kimsenin zorla geri gönderilmeyece-
ği şeklindeki yaklaşımı, büyük bir fe-
dakârlıktır ve uluslararası toplum ta-
rafından da takdirle karşılanmaktadır. 
Bu süreçte Türkiye dünya ölçeğinde 
insanî yardım yapan 2. ülke, kişi başına 
gelir itibari ile ise açık ara 1. ülke hali-
ne gelmiştir. Kuşku yok ki 2011’den bu 
yana yaşanan mülteci krizi dünyanın 
ve Türkiye’nin gördüğü en ciddi insanî 
krizlerden birisidir. Bu konuda Türk top-
lumunun ve devletinin çabası son de-
rece önemlidir. Konuyla doğrudan ilgili 
olan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Ge-
nel Müdürlüğü (GİGM) merkez ve yerel 
düzey yetkilileri, AFAD, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Kızılay, yerel yö-
netimler ve STK’ların çabaları her türlü 
takdirin üzerindedir. 

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GÖÇ VE MÜLTECİLİK



Türkiye’nin her ne kadar 2011’den 
bu yana mülteciler konusunda olağa-
nüstü bir çaba sarf etmiş olsa da kap-
samlı bir mülteci politikası geliştirdiği 
söylenemez. Bunun temel nedeni ise 
sürecin başından beri “geçici bir fela-
ket dönemi” olarak nitelenmesidir. Bu 
nedenle Türkiye’nin Suriyeli mülteciler 
konusunda uyguladığı politikanın üç 
temel ayağının  “açık kapı politikası,” 
“acil durum yönetimi” (geçicilik) ve 
“geçici koruma statüsü” olduğu söy-
lenebilir. 2016 başlarına kadar zaman 
zaman güvenlik amaçlı bazı aksak-
lıklar yaşansa da açık kapı politikası 
prensipte sürdürülmüştür. Ancak bü-
tün süreci belirleyen “geçicilik” kurgu-
su olmuştur.

Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin 
Bölgesel ve Demografik Özellikleri

Türkiye’deki Suriyelilerin 230 bin civa-
rı yani sadece % 7’si 10 ilde kurulan 23 
farklı kampta yaşarken, % 93’ünden faz-
lası artık “kent mültecileri” haline gelmiş 
ve Türk toplumu ile birlikte yaşamakta-

dır. Suriyelilerin, son beş yıl içinde ülke-
nin her tarafına yayıldığı görülmektedir. 
Kayıt altına alınmış en fazla Suriyeli ba-
rındıran il, 14 Eylül 2017 itibariyle 532 
bin ile İstanbul olmuştur. Ancak, başka 
ilde kayıtlı olmakla birlikte İstanbul’da 
yaşayan ya da henüz kayıt altına alın-
mamış Suriyeliler’le birlikte İstanbul’da 
yaklaşık olarak 600 bin civarında Su-
riyeli bulunduğu tahmin edilmektedir. 
Sayısal büyüklük bakımından İstan-
bul’u sırası ile Şanlıurfa, Hatay ve Ga-
ziantep izlemektedir. İllerdeki Suriyeli 
mülteci nüfusunun il nüfusuna oranına 
bakıldığında ise Kilis’in kendi nüfusun-
dan fazla mülteci barındıran il olarak 
ilk sırada geldiği, Hatay’ın nüfusunun 
% 30’una, Şanlıurfa’nın % 25’ine, Gazi-
antep’in ise % 19’una yakın bir mülteci 
nüfus barındırdığı görülmektedir. 

Türkiye’deki Suriyelilerin demografik 
yapısı da oldukça ilgi çekicidir. Geçici 
koruma altındaki Suriyelilerin % 53,5’u 
erkek, % 46,4’ü kadınlardan oluşmak-
tadır. İlginç bir biçimde erkek-kadın 
makasının en çok açıldığı yaş, 19-29 

yaş aralığıdır. Burada erkeklerin oranı % 
56,6, kadınlarınki % 43,2’dir. Türkiye’de 
bulunan Suriyelilerin 400 binden fazlası 
0-4 yaş aralığındadır.

Bu sayı içinde Türkiye’de doğan be-
bek sayısı 280 bin civarındadır. Sadece 
2016’da doğan bebek sayısı 82.850’dir. 
Yani 2016’da günde ortalama 227 Su-
riyeli bebek dünyaya gelmiştir. AFAD’a 
göre Nisan 2011-Mayıs 2017 arasın-
da Türkiye’de doğan bebek sayısı 224 
bindir. 2017 yılı içinde doğan bebek sa-
yısının 90 bin civarında olacağı tahmin 
edilebilir. Türkiye’de dünyaya gelen be-
beklerin “vatansız” olma riskleri olduğu 
açıktır. 

Türkiye’de bulunan Suriyeliler içinde 
okul çağındaki (5-17) çocukların sayısı 
970 bini aşmıştır. Bu çocuklar için Milli 
Eğitim Bakanlığı çok ciddi çaba ortaya 
koysa da sorun kolayca ve kısa-orta va-
dede çözülecek gibi değildir. Çünkü Su-
riyeli çocuklar için en az 45 bin yeni öğ-
retmen ve 24 derslikli en az 1.189 adet 
okul ihtiyacı bulunmaktadır. 
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Bunların planlanması, uygulanması 
ve en önemlisi bunlar için kaynak bu-
lunması Türkiye’nin imkânları dâhilinde 
çok kolay değildir. 

Bir başka önemli husus da başka bir 
dil ve hatta alfabeden gelen çocukların 
okullara entegre edilmesinde yaşanı-
lan sorunlardır. 2017’de Türkiye’deki 
Suriyeli çocukların yaklaşık yarısı yani 
500 bini okula gitme imkânı bulmuştur. 
Ancak burada da hem okul türü hem de 
okullarda yaşanan sorunlar bakımın-
dan önemli sorunlar bulunmaktadır. 
Okula giden öğrencilerin yaklaşık 300 
bini Geçici Eğitim Merkezi adı verilen, 
eğitim dili Arapça olan ve Suriye müf-
redatına göre eğitimin verildiği okulla-
ra gitmektedir. Burada yaklaşık 14 bin 
civarında olan öğretmenler de Suriyeli 
mültecilerden oluşmaktadır. Ancak 
hem aradan geçen 6 yıl sonrasında bu 
çocukların Arapça eğitim veren okul-
larda Suriye müfredatına göre oku-
ması, hem okul fiziki imkânları, hem 
öğretmen kalitesi hem de devamsızlık 
sorunu, burada verilen eğitim konu-
sunda endişeler yaratmaktadır. Önemli 
bir sorun da bu okullarla ilişkili bazı 
STK’ların radikalleşme yönünde risk 
yaratmalarıdır. Normalde bu çocukla-
rın Türk eğitim sistemi içine entegre 
edilmesi hedeflenmektedir. Ancak bu 
da kapasite ve okullardaki kalitenin 
düşeceği endişeli ise kolay olmamak-
tadır. Bütün bu gelişmeler, mülteciler 
için de Türkiye’nin huzurlu geleceği için 
de riskler yaratmaktadır. Eğitim konu-
sunun öncelikli bir alan olarak belirlen-
mesi tek başına yeterli olmamaktadır. 
Buna gerekli kaynak ve kapasitenin ya-
ratılamaması halinde Türk Milli Eğitim 
sistemi de risk altına girebilmektedir. 

Türkiye’de 2017 yılı itibariyle 140 farklı 
üniversitede 14.747 Suriyeli üniversite 
öğrencisi öğrenim görmektedir. Bu sayı 
AB üyesi 28 ülkenin 20’sininin bulun-
durduğu toplam mülteci sayısından 

bile fazladır. Bu sayının daha da artma-
sı beklenmektedir. 

Suriyeliler içinde Türkiye’de son derece 
iyi koşulları olan 23 kampta yaşayan-
ların oranı % 7 civarındadır. Bunların 
bütün masrafları Türkiye Hükümeti ta-
rafından karşılanmaktadır. Ancak kent-
sel alanda yaşayan 3 milyon Suriyelinin 
kendi hayatlarını kendilerinin kazan-
ması gerekmektedir. Bu bağlamda Su-
riyelilerin içinde 700 bini aşkın kişinin 
çalıştığı tahmin edilmektedir. Çalışma 
hakları tanınmış olsa da Suriyelilerin 
neredeyse tamamı kayıt dışı çalışmak-
ta, bu da hem mülteciler hem de Türki-
ye ekonomisi için riskler yaratmaktadır. 
% 11’den fazla işsizliğin olduğu, genç 
işsizliğin % 20 üzerinde gerçekleştiği ve 
3,5 milyon T.C. vatandaşının resmen iş 
beklediği bir Türkiye’de Suriyeliler için 
de ilaveten 1 milyon iş alanının yaratıl-
ması kolay olmayacaktır. Bu da başka 
türlü sosyal gerginliklere ve emek sö-
mürüsüne neden olmakta, sadece Türk 
ekonomisi için değil, sosyal uyum için 
de riskler ortaya çıkarmaktadır.

Öte yandan Türkiye toplumu dünya-
da eşi benzeri görülmeyen bir kitlesel 
göçe rağmen olağanüstü bir fedakârlık 
ve çabayı ortaya koymaktadır. Üstelik 
kimse bu kadar çok mülteci geleceğini 
ve bu kadar uzun kalacaklarını bekle-
memişti. Türkiye’de toplumsal kabul 
düzeyi 2017’de bile olağanüstü yük-
sektir.  Ancak bu yüksek toplumsal ka-
bul düzeyi kırılgandır. Onun için bundan 
sonra yürütülen politikalarda toplum-
sal desteğin devamının sağlanması 
son derece gereklidir.  

Dünyada yaşanan bütün kitlesel göç-
lerde olduğu gibi, Suriyeliler konusun-
da da benzer bir gerçekle karşı karşıya 
kaldığımız açıktır: Suriyelilerin artık geri 
dönme eğilimleri neredeyse kalma-
mıştır ve en az % 80’i Türkiye’de kalacak 
gibi görünmektedir. 

Türk toplumunun ve daha da önemlisi 
siyasetinin bu gerçekliği kabullenmesi 
kolay olmayacaktır. Ancak bu konuda 
kaybedilen zaman geri dönüşü olma-
yacak sorunlara neden olma riskini 
getirmektedir. Türkiye’nin öncelikle 
stratejik kararını vermesi, ardından da 
kapsamlı uyum politikalarına yönelme-
si, hak temelli, birey temelli bir sistem 
geliştirmesi gerekmektedir. Bunun ol-
maması halinde bu krizin Türkiye’nin 
huzurunu bozma ihtimali son derece 
yüksektir. Ne yazık ki, dünyadaki insa-
ni ve mali dayanışmadaki eksiklik, bu 
konuda büyük ölçüde Türkiye’nin ken-
di politikalarını geliştirmesini ve kendi 
kaynakları ile sorunu ele alması zo-
runluluğunu ortaya koymaktadır.  Türk 
toplumunun olağanüstü fedakârlığı 
ve çabasının sürdürülebilir kılınması, 
huzurlu ortak bir gelecek için vazge-
çilmezdir. Uluslararası kamuoyu ise ne 
yazık ki bir kez daha çok kötü bir tecrü-
be yaşatmış ve kaybetmiştir.  

İnsanlık ne yazık ki hep bu trajik De-
javu’yu yaşamak zorunda kalıyor. Keş-
ke daha çok ders alınsa ve insanların 
adaletsiz, vahşi, vicdansız rejimlerin 
pençesine düşmediği bir dünya olsa. 
Bugün “Aylan Bebek” ile sembolleşen 
Suriyelilerin dramı, aslında ne yazık ki 
sıklıkla tekrar edilen çaresizliğimizin 
resmi, insanlığın dramıdır… 

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GÖÇ VE MÜLTECİLİK



Zehra Mahmoud, 5, Suriye

UNICEF, ailesi ile birlikte Suriye’den kaçarak Ürdün'deki bir mülteci kampına sığınan beş yaşındaki Zehra’nın 
fotoğrafını yılın fotoğrafı seçti.

Kaynak: Muhammed Muheisen, AP
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Derleyen: Fatma ÖZEN
TDV KAGEM Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi-Uzman

Yeryüzünde savaştan kaçan insan sayısı hiçbir zaman bugün olduğu kadar yüksek olmamıştı. 2016 yılı sonu itibariyle 
dünya üzerinde 65,5 milyon insan savaş sebebiyle ülkesinden kaçmak zorunda kalmıştır. Bir yıl önce bu sayı 65,3 milyon, 
on sene önce ise 37,5 milyondu. Şu an dünyadaki mültecilerin % 50’sinden fazlasını çocuklar oluşturmaktadır. 

SURİYE SAVAŞININ KRONOLOJİSİ

Mart 2011

Suriye İç Savașı 2011 yılının bașında Arap ülkelerini kasıp kavuran 
Arap Baharının etkisiyle barıșçıl gösteriler ve duvara slogan yazan 
çocukların tutuklanıp ișkence edilmesi sonrasında bașladı. Dara’da 
gerçekleșen olay sonrası gözaltına alınan çocukların iadesini isteyen 
göstericilere Șam rejiminin panzer ve ağır silahlarla müdahale 
etmesi, ayaklanan binlerce üniversite öğrencisinin tutuklanmasına, 
protesto gösterilerinin daha da yaygınlașmasına ve göstericilerin 
silahlanmasına yol açtı. Arap liginin ve BM’nin arabuluculuk teklifle-
rini geri çeviren Beșșar Esed,  halka karșı kullandığı orantısız șiddetin 
dozajını artırdı.

Ağustos  2011

Suriye Devlet Bașkanı Beșșar Esad’i birçok kez uyaran Türkiye, Esed 
rejimiyle son bir kez daha temas sağladı. Ağustos 2011’de dönemin 
Dıșișleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Șam’da Esed ile heyetler halinde 
ve baș bașa olmak üzere altı buçuk saat süren bir görüșme gerçek-
leștirdi. Bu görüșmeden hiçbir sonuç çıkmayınca Türkiye, kurduğu 8 
yıllık iyi ilișkileri bir kenara bırakarak köprüleri attı. Suriye’de ayaklan-
manın bașlamasından yaklașık 6 ay sonra halk, Türkiye sınırına akın 
etmeye bașladı.İç savaș sürecinde Suriye, el-Kaide, DAEȘ, PYD ve YPG gibi radikal 

unsurlar ve bunların tüm dünyadaki destekçilerinin çekim merkezi-
ne dönüștü. Dört bir yandan Suriye’ye savașmak için gelenlerin 
çoğunluğu, Ocak 2012’de kurulduğu ilan edilen Nusra Cephesi’nde 
yer aldı. İç savașa katılan radikal unsurların sayısının artmasıyla bir 
süre sonra intihar saldırıları ve yol kenarı bombalamaları gibi yeni 
saldırı yöntemleri ortaya çıktı.

Ocak 2012

BM Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine haiz devletleri ile Ortadoğu 
ülkeleri Suriye'deki geçiș sürecinin yol haritası üzerinde anlaștı. 
Geçiș dönemi için hükümet kurulamadı ve iç savaș bütün șiddetiyle 
devam etti.

Eylül 2012

Haziran 2013

Haziran 2012

Nisan 2013
2012 yazında Beșșar Esad’in kendi halkına karșı varil bombaları 
kullanması olayları geri dönülemez bir noktaya tașıdı. 

DAEȘ, Suriye’nin kuzeyinde hızlı bir șekilde askerî güç kazanmaya 
bașladı ve bölgedeki en güçlü örgütlerden biri oldu. 

2013 yaz ve sonbaharında kullanılan kimyasal gaz sonucunda 
çoğunluğu çocuk olmak üzere yüzlerce insan hayatını kaybetti. 

Ocak 2014

PYD, 2014 yılının Ocak ayı bașında Afrin, Kobani ve Cezire’de 
kantonlar kurarak özerklik ilan etti. Buna ek olarak örgüt, kendisine 
muhalif herkesi etnik kimlik gözetmeksizin bölgeden zorla gönder-
meye bașladı.
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Ekim 2014

 

Șubat 2015

Devlet Bașkanı Esad’in, televizyon konușmasında kendisine bağlı 
güçlerin büyük darbeler aldığını, güçlerinin yetmemesi nedeniyle 
bazı önemli bölgeleri korumak için bazı bașka yerlerden çekilmek 
zorunda kaldıklarını açıkça kabul etmesinin ardından Rusya, 
Suriye'de hava saldırılarına bașladı. Rusya çoğunlukla DAEȘ'in 
bombalandığını duyururken Batılı kaynaklara göre ise Rusya'nın 
bombalarına en çok ılımlı rejim muhalifi gruplar hedef oldu.

Eylül 2015

Viyana'daki Suriye Konferansı'na katılan ve aralarında Rusya, ABD 
ve İran'ın da bulunduğu devletler, geçiș hükümeti kurulmasını 
öngören barıș planı üzerinde anlaștı. 

Șubat 2016

Kasım 2015

Mart 2016

Rusya Devlet Bașkanı Vladimir Putin Rus birliklerinin Suriye'den 
kısmen çekilmesi için direktif verdi.  

Cenevre Barıș Görüșmeleri, taraflar arasında yakınlașma sağlan-
maksızın askıya alındı.

Nisan 2016

Eylül 2014

ABD ve müttefikleri Șam hükümetinin onayını almadan ilk kez terör  
milisi DAEȘ'in Suriye'deki mevzilerini bombaladı.

Ülkede Esad rejimine karșı mücadele içine giren irili ufaklı örgütlerin 
sayısı toplamda 1000’i buldu. Bu örgütlere bağlı silahlı gruplar içinde 
yer alanların sayısı ise 150 bini aștı. Söz konusu örgütlerin bir kısmı 
birleșerek büyük çatı örgütleri oluștururken, bir kısmı ise küçük ve 
bağımsız hareket etmeyi tercih etti.  

ABD iç savaș sürecinde PYD’nin en büyük destekçisi oldu. ABD 
Dıșișleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf Ekim 2014’te yaptığı 
açıklamada PYD’yi bir terör örgütü olarak görmediklerini söyledi. 
Bununla da yetinmeyen Washington yönetimi, Eylül 2015’te PYD’nin 
silahlı kanadı YPG’yi de terör örgütü olarak görmediklerini duyurdu.

ABD, Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan ve İran’ın da aralarında 
bulunduğu olduğu 17 ülkenın Münih'te kararlaștırdıkları ateșkes 
Halep'te ihlal edildi. Ateșkes, terör milisi DAEȘ ve el-Nusra Cephesi 
ile mücadele için geçerli olmayacaktı. 
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Mayıs 2016

ABD ve Rusya Dıșișleri Bakanları John Kerry ve Sergey Lavrov 
taraflara ateșkese uymaları için çağrıda bulundular. Ateșkes için 
yapılan baskılar sonuçsuz kaldı. Ağustos  2016

Uzun ve zahmetli görüșmelerden sonra ABD ile Rusya arasında 
ateșkesi uygulatma ve anlașmazlığı siyasi çözüme kavușturma 
planı üzerinde mutabakat sağlandı. Aynı zamanda Suriye'de terörist 
olarak nitelendirilen gruplarla birlikte mücadele edilmesi de 
kararlaștırıldı.

Eylül 2016

Halep’e bombardımanlar Ekim ayında da devam etti. Șehirde 
250.000 insan kușatma altında yașam mücadelesi verdi. Amerika 
Birleșik Devletleri ve Rusya Dıșișleri bakanları John Kerry ve Sergej 
Lawrow defalarca görüșmelerine rağmen herhangi bir anlașmaya 
varılamadı, görüșmeler donduruldu.

Kasım 2016

Ocak 2017

Ekim 2016

Aralık 2016
Esad rejimi Halep’i ele geçirdi. En fazla 32 doktorun bulunduğu 
tahmin edilen șehirde 50.000 kiși sıkıșmıș vaziyette bir süre kaldı. 
Hastanelere getirilen hastalarda klor gazı zehirlenmesi görüldü. 

Türkiye ve Rusya’nın uğrașları sonucu șehir halkının tahliye edilebil-
mesi için ateșkes ilan edildi.  Aylardır Halep’te sıkıșıp kalan, salgın 
hastalıklar ve açlıkla mücadele eden sivil halk otobüslerle tahliye 
edildi. Esed güçleri tahliye sırasında da bombardımana devam etti.

Halep’in rejim güçleri tarafından ele geçirilmesi ve ilan edilen 
ateșkes sonucu Rusya askerlerini çekmeye bașladı. Türkiye ve 
Rusya’nın uğrașları sonucunda Esad temsilcileri ve muhalifler barıș 
görüșmeleri için Kazakistan’ın Astana kentinde bir araya geldi.

Șubat 2017

Halep’in tamamen rejimin kontrolüne geçmesinin ardından Șam’ın 
su ihtiyacını karșılayan Barade Vadisi’ne operasyon bașlatan rejim 
güçleri, büyük ilerleme sağladı. Daha sonra muhaliflerle yapılan 
anlașma sonrası muhalifler ve siviller bölgeden tamamen tahliye 
edilerek İdlip’e çekildi. Barade Vadisi tamamen rejim güçlerinin 
kontrolüne geçti.

Türkiye, Suriye’deki terör unsurlarına karșı saldırıya geçti. 24 Ağustos 
2016’da bașlayan kara harekâtına Fırat Kalkanı adı verildi. Harekâtın 
amaçlarından ilki sınıra yakın bölgede 5 bin kilometrekarelik DAEȘ ve 
YPG gibi terör örgütü unsurlarını temizleyerek güvenlikli bölge 
olușturmaktı. Güvenli bölge sayesinde sınır ve bölge halkının emniye-
ti sağlanacak ve Suriye’den göç edenlerin barınabileceği yeni bir alan 
açılmıș olacaktı. İkinci amaç ise PKK’nın sınırın öte tarafındaki kolu 
PYD’nin ele geçirdiği șehirlerde kurduğu kantonları birleștirme 
çabasını engellemekti.
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Nisan 2017

 

 Mayıs 2017

4 Mayıs’ta Türkiye, İran ve Rusya’nın katılımıyla Suriye’de çatıșmasız 
bölgeler planı imzalandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Operasyon Dairesi Bașkanı Sergey 
Rudskoy ‘Mayıs ayında Türkiye, İran ve Rusya arasında Suriye’de

 

çatıșmasız bölgeler planının imzalanması meyvesini verdi’ dedi ve
 

Suriye’de iç savașın fiilen bittiğini ilan etti.

Haziran 2017

Ağustos 2017

Temmuz 2017

Eylül 2017

Türkiye Suriye sınırında güvenliği sağlamak amacıyla gözetim 
kuleleri inșa etmeye bașladı.

 

Mart 2017

 
 

Muhaliflere yakınlığı ile bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları 
Gözlemevi, Suriye’de Eylül ayı içinde 995’i sivil olmak üzere 3 bin 
300 kișinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gözlemevinin yaptığı 
araștırmalara göre, sivillerin yüzde 70’i Rusya ve ABD önderliğindeki 
koalisyonun hava operasyonlarında hayatını kaybetti.

ABD Suriye’de YPG unsurlarına toplam 990 tirdan fazla askerı 
yardımda bulunduğunu açıkladı.

ABD 7 Nisan gecesi 58 adet Tomahawk roketi ile El Șayrat Hava 
Üssünü bombaladı. Amerikan Bașkanı Trump, saldırının sebebi 
olarak Nisan ayı bașında Han Șeyhun’da Esad güçlerinin zehirli gaz 
saldırısı sonucu 70 kișinin ölümünü gösterdi. Söz konusu saldırıda 
ölen kișilerin çoğunluğu çocuktu.

Șubat ayında Homs șehrinde 40 kișinin hayatına mâl olan intihar 
saldırısından sonra Mart ayında Bașkent Șam’da yașanan iki intihar 
saldırısında 100’den fazla insan hayatını kaybetti. Saldırıları DEAȘ’a 
bağlı terörist gruplar üstlendi.  Barıș görüșmelerinin yanı sıra Rusya 
ve Türkiye’nin koordine ettiği kırılgan ateșkes devam etti.
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Lübnan 1 milyon mülteciyi misafir etmekte. Bu, kendi nüfusu-
nun yaklașık yüzde 20’sine denk düșmektedir.

Suriye’de yerinden edilen kișilerin yüzde 80’i ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.

BM’nin açıklamıș olduğu Suriyeli mültecilerin ihtiyacı olan 
insanî yardımın sadece yüzde 56’sı gerçekleșmiș durumda. 
Örneğin Ürdün’de yașayan mültecilerin yüzde 90’ı açlık 
sınırının altında yașamaktadır.

Irak’ta kendi halkından 3,2 milyon kiși yerlerinden ve yurtlarından 
edilmișken buna bir de 228.000 Suriyeli eklenmiș durumda.

Mısır Arap baharı nedeniyle bașlayan kendi iç karıșıklıkları 
devam ederken 115.000 Suriyeliye ev sahipliği yapmakta.

Yüksek gelirli ülkelerden Rusya veya Singapur gibi ülkeler de 
bugüne kadar tek bir Suriyeli almamıș durumda. 

Suudi Arabistan, Katar, Birleșik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve 
Bahreyn gibi körfez ülkeleri bugüne kadar tek bir Suriyeli 
mülteci kabul etmemiștir.

Ürdün’deki Suriyeli mülteci sayısı 655.000 kiși.

Savaș bașlangıcı olan Nisan 2011’den bu yana Almanya’ya 465.023 kiși iltica 
(sığınma talebi) talebinde bulunmasına rağmen sadece 43.570 kișiye olumlu 
cevap verilmiștir. Geriye kalan Avrupa ülkelerine toplam 382.821 kiși 
sığınma talebinde bulunmuș olmasına rağmen 14.611 kiși kabul almıștır.

Almanya ve İsveç, Nisan 2011-Ekim 2016 yılları arasında 
sığınma taleplerinin yüzde 64’ünün muhatabı olmuștur. 

Bir șey çok açık; milyonlarca Suriyelinin yardıma ihtiyacı var. BM’ye göre 
gerekli olan acil ihtiyaçları karșılamak için 4,6 milyar dolara ihtiyaç duyulma-
sına rağmen bugüne kadar bunun sadece 1,7 milyarı ihtiyaç sahiplerine 
ulașmıș durumda. 

Türkiye 3,2 milyon kișiyle en fazla Suriyeliyi ülkesine kabul eden ülke konumunda. 

Ekim 2017 de DEAȘ’tan geri alınan Rakka insanî krizin son bulmasından çok uzakta. BM’nin 
tahminlerine göre șehrin yüzde 80’i yașanmaz durumda; su kaynakları yok edilmiș, tıbbî 
ihtiyaçlar karșılanamıyor. Aileler evlerine geri dönmek ve güvenli bir barınak bulmak için 
istekli. Çünkü hiç kimse bu kıșı açıkta geçirmek istemiyor.

Bugüne kadar 24 bin çocuğun öldürüldüğü tahmin ediliyor. Binlerce çocuk da savașçı 
olmaları için kaçırıldı. BM, 8 Ocak 2014 tarihinde yaptığı açıklamayla Suriye'deki iç 
savașta ölenlerin sayısını artık takip edemeyeceğini açıkladı. Daha önce 6 farklı sivil 
toplum örgütünden gelen bilgileri karșılaștırarak ölü sayısını veren BM, kaynak 
sayısının ikiye düșmesi üzerine, "Bilgilerin sağlıklı olmayacağı için rakamı güncelle-
meyeceğiz" açıklamasını yaptı.  Hayatta kalan çocukların çoğu tıbbi malzeme eksikli-
ğinden dolayı hayatını kaybetti, kaybediyor. Sadece geçtiğimiz yıl en az 340 hastane 
hedef alındı.

En az 500 bin insan hayatını kaybetti.  

Çocuklar bu dönemde erken yașta evlilikler yaptı ya 
da ișçi olarak zor șartlarda çalıștırıldı.

Bu süreçte nüfusu 20 milyon olan Suriye’de 13,5 milyon insan, evlerini terk etmek 
zorunda kaldı; yardıma muhtaç hale geldi.

6,3 milyon insan Suriye’nin farklı kentlerine dağılırken; 4,9 
milyon insan ise kurtulușu komșu ülkelere sığınmakta buldu.

Yaklașık bir milyon kiși Suriye’de kușatılmıș bölgelerde sıkıșıp 
kaldı. Açlık, kıtlık ve salgın hastalıklar en büyük sorun.

Savaștan kaçanların sığındığı binalar bombalarla yerle bir edildi. 

Bașka ülkelere sığınan mültecilerin dörtte üçü kadın ve çocuklardan olușuyor. 
Ülkeden çıkma șansı olmayanlar da temel ihtiyaçlarından yoksun ve ölümle burun 
buruna yașıyor.

En fazla kișiyi misafir eden Türkiye’nin Suriye’den kaçanların % 52’sini konuk ediyor. 
Temmuz 2017 itibari ile Türkiye’yi % 16,4 ile Lübnan (1 milyon 11 bin), % 10,6 ile Ürdün 
(661 bin), % 3,7 ile (Kuzey) Irak (242 bin) ve % 1,8 ile Mısır (122 bin) takip etmektedir. 
Avrupa’nın ise sadece % 15 ile (953 bin) kișiyi, ABD ve Kanada’nın ise sadece 50 kișiyi 
kabul ettiği görülmektedir.  

Savaștan kaçanların sığındığı binalar bombalarla yerle bir edildi.  

SURİYE’DE 2011 YILINDA BAŞLAYAN 
İÇ KARIŞIKLIĞIN BİLANÇOSU:
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Lübnan 1 milyon mülteciyi misafir etmekte. Bu, kendi nüfusu-
nun yaklașık yüzde 20’sine denk düșmektedir.

Suriye’de yerinden edilen kișilerin yüzde 80’i ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.

BM’nin açıklamıș olduğu Suriyeli mültecilerin ihtiyacı olan 
insanî yardımın sadece yüzde 56’sı gerçekleșmiș durumda. 
Örneğin Ürdün’de yașayan mültecilerin yüzde 90’ı açlık 
sınırının altında yașamaktadır.

Irak’ta kendi halkından 3,2 milyon kiși yerlerinden ve yurtlarından 
edilmișken buna bir de 228.000 Suriyeli eklenmiș durumda.

Mısır Arap baharı nedeniyle bașlayan kendi iç karıșıklıkları 
devam ederken 115.000 Suriyeliye ev sahipliği yapmakta.

Yüksek gelirli ülkelerden Rusya veya Singapur gibi ülkeler de 
bugüne kadar tek bir Suriyeli almamıș durumda. 

Suudi Arabistan, Katar, Birleșik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve 
Bahreyn gibi körfez ülkeleri bugüne kadar tek bir Suriyeli 
mülteci kabul etmemiștir.

Ürdün’deki Suriyeli mülteci sayısı 655.000 kiși.

Savaș bașlangıcı olan Nisan 2011’den bu yana Almanya’ya 465.023 kiși iltica 
(sığınma talebi) talebinde bulunmasına rağmen sadece 43.570 kișiye olumlu 
cevap verilmiștir. Geriye kalan Avrupa ülkelerine toplam 382.821 kiși 
sığınma talebinde bulunmuș olmasına rağmen 14.611 kiși kabul almıștır.

Almanya ve İsveç, Nisan 2011-Ekim 2016 yılları arasında 
sığınma taleplerinin yüzde 64’ünün muhatabı olmuștur. 

Bir șey çok açık; milyonlarca Suriyelinin yardıma ihtiyacı var. BM’ye göre 
gerekli olan acil ihtiyaçları karșılamak için 4,6 milyar dolara ihtiyaç duyulma-
sına rağmen bugüne kadar bunun sadece 1,7 milyarı ihtiyaç sahiplerine 
ulașmıș durumda. 

Türkiye 3,2 milyon kișiyle en fazla Suriyeliyi ülkesine kabul eden ülke konumunda. 

Ekim 2017 de DEAȘ’tan geri alınan Rakka insanî krizin son bulmasından çok uzakta. BM’nin 
tahminlerine göre șehrin yüzde 80’i yașanmaz durumda; su kaynakları yok edilmiș, tıbbî 
ihtiyaçlar karșılanamıyor. Aileler evlerine geri dönmek ve güvenli bir barınak bulmak için 
istekli. Çünkü hiç kimse bu kıșı açıkta geçirmek istemiyor.

Bugüne kadar 24 bin çocuğun öldürüldüğü tahmin ediliyor. Binlerce çocuk da savașçı 
olmaları için kaçırıldı. BM, 8 Ocak 2014 tarihinde yaptığı açıklamayla Suriye'deki iç 
savașta ölenlerin sayısını artık takip edemeyeceğini açıkladı. Daha önce 6 farklı sivil 
toplum örgütünden gelen bilgileri karșılaștırarak ölü sayısını veren BM, kaynak 
sayısının ikiye düșmesi üzerine, "Bilgilerin sağlıklı olmayacağı için rakamı güncelle-
meyeceğiz" açıklamasını yaptı.  Hayatta kalan çocukların çoğu tıbbi malzeme eksikli-
ğinden dolayı hayatını kaybetti, kaybediyor. Sadece geçtiğimiz yıl en az 340 hastane 
hedef alındı.

En az 500 bin insan hayatını kaybetti.  

Çocuklar bu dönemde erken yașta evlilikler yaptı ya 
da ișçi olarak zor șartlarda çalıștırıldı.

Bu süreçte nüfusu 20 milyon olan Suriye’de 13,5 milyon insan, evlerini terk etmek 
zorunda kaldı; yardıma muhtaç hale geldi.

6,3 milyon insan Suriye’nin farklı kentlerine dağılırken; 4,9 
milyon insan ise kurtulușu komșu ülkelere sığınmakta buldu.

Yaklașık bir milyon kiși Suriye’de kușatılmıș bölgelerde sıkıșıp 
kaldı. Açlık, kıtlık ve salgın hastalıklar en büyük sorun.

Savaștan kaçanların sığındığı binalar bombalarla yerle bir edildi. 

Bașka ülkelere sığınan mültecilerin dörtte üçü kadın ve çocuklardan olușuyor. 
Ülkeden çıkma șansı olmayanlar da temel ihtiyaçlarından yoksun ve ölümle burun 
buruna yașıyor.

En fazla kișiyi misafir eden Türkiye’nin Suriye’den kaçanların % 52’sini konuk ediyor. 
Temmuz 2017 itibari ile Türkiye’yi % 16,4 ile Lübnan (1 milyon 11 bin), % 10,6 ile Ürdün 
(661 bin), % 3,7 ile (Kuzey) Irak (242 bin) ve % 1,8 ile Mısır (122 bin) takip etmektedir. 
Avrupa’nın ise sadece % 15 ile (953 bin) kișiyi, ABD ve Kanada’nın ise sadece 50 kișiyi 
kabul ettiği görülmektedir.  

Savaștan kaçanların sığındığı binalar bombalarla yerle bir edildi.  
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TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER

GİGM verilerine 3.069.963 olarak belirtilen Suriyeli Nüfusu AFAD verilerine göre Temmuz 2017 itibariyle 235.108‘i kamp-
larda olmak üzere toplam 3,2 milyon (3.251.997) kişiye ulaşmıştır.

Bu rakamlara göre Suriyelilerin % 50’sini yani 1 milyon 600 bininden fazlasını 18 yaşın altındaki çocuk ve gençler oluştur-
maktadır. Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısı da AFAD’ın verilerine göre 224.750’dir. Türkiye’de 2016 ve 2017’de günde 
ortalama 227 Suriyeli bebek dünyaya gelmektedir. 

Yıllara göre Türkiye’de kayıtlı Suriyeli sayısı
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Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2017

Yaş Gruplarına Göre Türkiye'de Yaşayan Suriyeli Sayısı
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2016-2017 Yüksek Öğretim Kuru-
mu verilerine göre Türkiye’de yüksek 
öğrenime kayıt yaptıran devam eden 
toplam 15.042 kişi bulunmaktadır. Bu 
sayının 9738’i erkek 5304’ü kadınlar-
dan oluşmaktadır. Ön lisans bölümle-
rinde okuyan 1063 kişinin 616’sı erkek 
447’si kadındır. Lisans eğitimine de-
vam eden 12.467 kişinin 7977’si erkek 
4490’ı kadındır. Yüksek lisans prog-
ramlarına kayıt yaptıran 1157 kişinden 
868’i erkek 289’u kadındır. Doktora 
programında ise toplam 355 kişi olan 
sayının 277’si erkek 78’i kadındır.

Türkiye’de Okul Çağındaki Suriyeli Çocukların Durumu

Halen, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
okullarda 150 bin, geçici eğitim 
merkezlerinde de 300 bini aşkın Suriyeli 
öğrenci eğitim almaktadır. 

Eğitim-Bir-Sen’in Eylül 2017'de 
yayınlanan raporuna göre 2017-2018 
eğitim öğretim yılının başlangıcında 
370 Geçici Eğitim Merkezinde (GEM) 
280.602; 14.742 devlet okulunda 
243.396 Suriyeli öğrenci öğrenim 
görmektedir. Buna ilaveten 236 öğrenci 

Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2017/2017_T21_V2.pdf (Erişim 01.11.2017)

% 54,5 okullaşmış

% 45,5 okullaşmamış

çıraklık eğitimi almakta; açık okullarda 
ise 8.235 Suriyeli öğrenci eğitim almaya 
devam etmektedir. 

15 Eylül 2017’de MEB’den alınan 
verilere göre 976 bin okul çağı 
çocuğunun %54,5’i okullaşmış iken 
%45,5’i ise okullaşmamış durumdadır. 

Başka bir ifadeyle, Türkiye’de 
okullaşmayan yaklaşık 450 bin Suriyeli 

çocuk bulunmaktadır. 
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Mültecilik nedir ve Müslümanlığın bu meseleye bakışı nasıldır? Çok basit bir şe-
kilde “sığınmacılık” olarak düşündüğümüz bu kavram, göründüğü kadar basit bir 
kavram olmaktan oldukça uzaktır. Zira mülteci bir insandır; lakin insan kimdir? En 
temelde insanı bir hüviyet ve o hüviyete ilişmiş sıfatlardan mürekkep bir varlık 
olarak düşünmek gerekir. Bu temel ayrım, insanın ideası (hüviyet) ve onun maddi 
gündelik var oluşu (sıfatlar) olarak da düşünülebilecek bir ayrımdır. 

Meseleyi bu ikili ayrım üzerinden düşünmenin bize ne faydası vardır ve bunun 
Müslümanlığın meseleye bakışı ile ne ilgisi vardır? Bu soruları önemli kılan temel 
tartışmalardan ilki, insan tanımına dair temel iki aşırılığa işaret eder. Bu iki temel 
aşırılıktan biri, insanı salt hüviyeti yahut ideası üzerinden düşünmektir ki buna 
salt idealist yaklaşım denebilir. Bu aşırılığın diğeri ise, insanı sırf sıfatları yahut 
gündelik var oluşu ve içinde yaşadığı şartlar üzerinden düşünmektir ki buna da 
salt realist yaklaşım denebilir. Elbette bu sıfatlar içine bir insanın ait olduğu top-
lum, vatandaşı olduğu devlet ve ait olduğu toplumsal grup vs. gibi birçok değiş-
ken dâhil olur. Hâlbuki insanı bu iki aşırılığın uzağında bir orta noktada konum-
landırmak gerekmektedir ve bu ortayı zat ve sıfatların bir aradalığı fikri üzerine 
bina etmek gerekir. Başka bir deyişle, insanı ne sırf hüviyeti temelinde ne de sırf 
sıfatları temelinde tanımlamak mümkündür; insan bu ikisinin birliğinde ortaya 
çıkar ancak. Bununla beraber insan hüviyetinin sıfatlarına nispetle bir büyüklüğü 
ve fazlalığı söz konusudur; yani insan hüviyeti, insanın sıfatlarına indirgenebilir 
değildir ve bu hüviyetin sıfatlardan yüce bir yeri vardır. Yine de bu durum, bütün 
sıfatların hüviyete indirgenebileceği anlamına gelmez. Başka bir deyişle, sıfatlar 
hüviyete işaret ederler ancak hüviyetin aynı değillerdir. Şu halde hüviyet ile sıfat-
lar arasında biraz esnek ve muğlâk ilişki söz konusudur. Sıfatlar zata aittirler lakin 
zat ile sıfatları arasındaki fark hiç kapanmaz bu ikisi birbirine dönüşemezler. As-
lında Müslümanlığın bahsettiği “orta yol” anlayışı bu ayrımda almaya çalıştığımız 
pozisyonu ifade eder: Nihai kertede hüviyet, sıfatlardan münezzehtir. (Örneğin 
kötülüğün zata nispet edilmemesi bu durumu izah eder).

Aslında mültecilik meselesinin bu ayrım ile ilişkisi işte bu noktaya ilişkindir: İn-
sanlara mülteci deriz ancak mültecilik bir sıfattır ve her sıfat gibi bunun da hü-
viyet ile mesafesi ölçülü olmalıdır. Başka bir deyişle, mülteci olmuş bir insanın 
bütün hüviyeti mültecilik sıfatına indirgenmemelidir; mültecilik onun sadece 
bir sıfatıdır ve insan hüviyeti elbette bu sıfattan da yücedir ve öyle tutulmalıdır. 
Başka bir deyişle, insan hüviyeti mültecilik sıfatının içinde eritilip yok edilemez/
edilmemelidir. Günümüz dünyasında mültecilikle ilgili temel problemli durumlar-
dan biri bu noktayla ilişkilidir. Yani “mülteci” sıfatı o kadar olağandışı ve kapsayıcı 
bir sıfata dönüşür ki insan hüviyetini ve hatta bu hüviyete ait diğer sıfatları dahi 
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öğrenimini İstanbul İmam-hatip lise-
sinde; lisans eğitimini Boğaziçi Üniver-
sitesi Siyaset Bilimi Bölümünde; yüksek 
lisans ve doktora eğitimini Galatasaray 
Üniversitesi Felsefe Bölümünde ta-
mamladı. İbn Haldun Üniversitesi Fel-
sefe Bölümü Öğretim Üyesidir.

Yrd. Doç. Dr. Muhammed İkbal BAKIR
İbn Haldun Üniversitesi 

Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

SAYGI VE MERHAMET ARASINDA 
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Yrd. Doç. Dr. Muhammed İkbal BAKIR
İbn Haldun Üniversitesi  Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
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bütünüyle ortadan kaldırır. Mültecilerin 
ait oldukları toplum, örf ve din farklılık-
ları tamamen göz ardı edilerek bütün 
mülteciler tek bir türmüş gibi düşün-
mek oldukça sorunlu bir noktaya varı-
yor: Bir kere mülteci olduktan bütün in-
sani var oluş iddiasından basit hayvani 
ihtiyaçlar uğruna vazgeçirilmek.. Elbet-
te bir mülteci için en gerekli şey basit 
hayvani ihtiyaçlarının karşılanması 
olabilir ancak bu durum, bir insanın söz 
konusu ihtiyaçlarına indirgenebileceği 
anlamına gelmemelidir. Şu halde mül-
tecilerin insani hüviyet, izzet ve onur-
larının korunmasına dikkat edilmeli ve 
onların mülteci olmakla insan olmak-
tan düşmedikleri iyi bilinmelidir. İşte 
bu durumun zat ve sıfatlar arasındaki 
mesafenin gerektiği gibi tutulamama-
sından kaynakladığını düşünülebilir.

Mültecilik meselesine ilişkin diğer aşı-
rılık da meseleyi sadece hüviyet düze-
yinde düşünme aşırılığında temellenir. 
Bu aşırılık, günümüz sosyal bilimleri 
ve siyasetini büyük oranda tahakkü-
mü altına almış ve insan hakları teo-
rilerinde temellenen “insan ideası” ve 
“birey” fikri ile ilişkilidir. Bu fikir, insanı 
sadece insan olma hüviyeti üzerinden 
düşünüyor görünür ve insanı var ola-
maz yani tanımlamaz, yerleşemez ve 
sıfat kazanamaz bir varlığa dönüştürür. 
Bu aşırılığın mültecilik meselesindeki 
tezahürü ise, mültecinin mülteci olma 
durumunun tamamen göz ardı edilme-
si ve herhangi soyut bir insan olarak 
düşünülmesidir. Hâlbuki insana dair bu 
kuru soyutluk ve idealizm, insanı bütün 
varlığından ve toprağından koparılmış 
bir mülteciye zaten dönüştürmüş olu-
yor. Bununla beraber, bu kuru soyutluk, 
insanı yahut mülteciyi gerçek bir varlık 
olmaktan düşürüyor ve mülteci bizati-
hi kendine temas edilemez birine dö-
nüşüyor. Elbette bu temas edilememe 
durumu, mültecinin, derdinin, yardıma 
muhtaçlığının dolayımsız bir şekilde 
görülmesini ve ona iyilik ve merhamet 

edebilme imkânını ortadan kaldırıyor. 
Soyut kuruluktan neşet eden temas-
sızlık, mülteciyi bir takım hakları olan 
soyut bir kişiye dönüştürüyor ve el-
bette her türlü soyutluk gibi mülteciye 
de doğrudan karşılaşılacak biri olmak 
yerine dışsal “haklar” üzerinden karşı-
laşılan bir “öteki”ne dönüşüyor. Avrupa 
devletlerinde gördüğümüz problemli 
ve rahatsız edici mülteci sorunlarının 
temelinde insan hakları teorilerinde 
temellenen bu soyut kuruluğun yattığı 
söylenebilir. 

Bu çerçevede Müslümanlığın mülte-
cilik meselesine bakışı bu iki aşırılığın 
uzağında ve ortasında bir yere işaret 
eder. Başka bir deyişle; bir taraftan 
mültecilik sıfatı ciddiye alınırken diğer 
taraftan insan hüviyetinin ve izzetinin 
bu sıfattan –her sıfat gibi- yüce ve 
münezzeh olduğu bilinmelidir. Sıfa-
tı ciddiye almak demek, bir mülteciye 
herhangi bir insana davrandığımızdan 
daha merhametli davranmak gerekti-
ğine işaret ederken hüviyetin yüceliği 
mültecinin sadece merhametimizin 
nesnesi olmadığına yani mutlak olarak 
bize bağımlı olmadığına işaret eder. O 
halde mülteci, hem merhamet edilme-
si, hem de saygı duyulması gereken 
birisidir. Sırf saygı duymak, mülteciye 

gerçekten dokunma imkânını ortadan 
kaldırabilecekken, sırf merhamet et-
mek mülteciyi merhamet edenin köle-
sine dönüştürebilir. 

Yeniden başa dönelim ve hüviyet ve 
sıfat meselesini başka bir gözle yeni-
den tartışalım. Yazının başında ‘insan 
hakları’ teorilerinde temellenen soyut 
insan fikrinden hareketle mültecilik 
meselesinin ele alınmasının problem-
lerinden bahsetmiştik. Ancak yine de 
bu soyut insan fikrinin bir hüviyet or-
taya koyduğunu ima etmiştik. Bununla 
beraber, mültecilik meselesinin sırf hü-
viyet meselesi olarak ele alınmasından 
daha önemli bir problem daha vardır: 
Hüviyet denilen kavramın nasıl tanım-
lanacağı meselesi. Günümüz sosyal 
bilimleri, insan hüviyetini soyut bir tü-
mellik üzerinden düşünür ve sanki bu 
hüviyete bilimsel bir genelleme yoluyla 
erişilmiş muamelesi yapar. Zaten kuru 
bir soyutluk olarak ifade etmeye çalış-
tığımız durum budur. İnsanı böyle dü-
şünmenin sorunu nedir? Sorun aslında 
insanın herhangi bir nesneye dönüş-
mesi sorunudur. Daha açık bir ifade ile 
kuru ve soyut insan fikri, tekil insanlarla 
kurduğumuz ilişkiyi nesnelerle kurdu-
ğumuz dışsal ilişkiye dönüştürüyor. Ve 
tıpkı nesnelerle kurduğumuz ilişki gibi 
bu ilişki de sadece hesaba indirgenmiş 
bir ilişki oluyor. 

Bu bağlamda mültecilik meselesinin 
insan hakları üzerinden düşünülme-
si, bir şekilde bahsettiğimiz bu hesap 
ilişkisine ve dışsallığa dönüşmektedir. 
Zira bu düşünme biçimi insanın diğer 
insanlara ilişkin sorumluluğunu sürek-
li ikincil, arızi, sıfata ve hesaba ilişkin 
şeyler üzerine kurmak zorundadır. İşte 
bu durumun en temel sebebi, hüviye-
tin soyut bir boşluk ve yokluk üstüne 
kurulmuş olması durumudur. Aslında 
bu, olmayan bir hüviyettir ve tam da bu 
yokluğu ortadan kaldırmak için sayıla-
mayacak kadar çok “insan hakkı” icat 

Mülteci olmuş bir 
insanın bütün hüviyeti 
mültecilik sıfatına 
indirgenmemelidir; 
mültecilik onun sadece bir 
sıfatıdır ve insan hüviyeti 
elbette bu sıfattan da 
yücedir ve öyle tutulmalıdır. 
Başka bir deyişle, insan 
hüviyeti mültecilik sıfatının 
içinde eritilip yok edilemez/
edilmemelidir.
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etmek zorunda kaldığımızı söyleyebi-
liriz. Muhtemelen bunlardan birisi de 
iltica etme hakkıdır. Yine de bu kadar 
hak, bir hüviyet etmeyecektir. Başka bir 
deyişle insan hüviyeti insan haklarının 
toplamından oluşmuş bir şey değildir. 

İslam düşüncesi, bu boş hüviyet ye-
rine, özsel ve ilahi bir köken fikri üze-
rinden bir hüviyet anlayışı ortaya koyar. 
Buna göre insan, insanlık hüviyetini 
şerefli bir varlık olarak yaratılmaktan 
ve Allah’ın kendi ruhundan üflediği bir 
varlık olmaktan alır. Başka bir deyişle 
insan hüviyeti, dışsal soyutlama üs-
tüne değil, soyutlama, akıl ve hatta 
varlığa öncel bir yaratılma üstüne ku-
ruludur. Bu fikir, kendini bir Allah’ın kulu 
olmakta bulur ve bu haliyle kulluk, tek 
tek her insanı birbirine bağlayan bir 
ortaklık kurar. Elbette bu ortaklık, aynı 
zamanda, tek ve aynı tanrısal ruhu ta-
şımaktan kaynaklanan bir ortaklıktır. 
İşte böylece; aynı ruhtan yaratılmış 
olmak üstüne kurulmuş bir hüviyet-
ten bahsediyoruz. Bu hüviyet, en ba-
şından, insanı insana bağlayan özsel 
ve kökensel birliğe işaret eder. İşte bu 
birlik ve ortaklıktan doğan sorumluluk 
oldukça hakiki ve içten bir sorumluluk-
tur ve Müslümanlar, bu sorumluluğu 
bu kökensel birliğe raptetmelidirler. Bu 
bağlamda, mültecilik meselesi böyle 
anlaşılmış bir hüviyet üzerinden düşü-
nülmelidir zira ancak bu şekilde anla-
şıldığında hüviyet, boş ve anlamsız bir 
kavram olmaktan çıkar ve hesapsız ve 
içten bir sorumluluk ortaya çıkarır.

Diğer yandan; doğru bir temel üstüne 
kurulmuş bir hüviyet fikri bile tek başı-
na problemlidir zira insan hüviyet sahi-
bidir ancak hüviyetine indirgenmeme-
lidir. Aksi halde, bütün insan var oluşu, 
fiilleri ve sıfatları anlamsızlaşır. Zaten 
bu gerçeğe işaret etmek için insanın 
hüviyet ve sıfatlardan mürekkep bir 
varlık olduğunu ifade etmiştik. Başka 
bir deyişle, insanın sıfatları, insan hü-

viyeti ile mesafesi ve hüviyete nispetle 
yarımlığı gözden kaçırılmadan ciddiye 
alınmalıdır. Bunlar, zengin olmak, fa-
kir olmak, güçlü olmak, zayıf olmak, 
yetişkin olmak, çocuk olmak vb. sıfat-
ları ifade ettiği gibi elbette meselemiz 
çerçevesinde bir vatan ve devlet sahibi 
olmayı yahut olmamayı (mülteci ol-
mayı) da ifade eder. Hüviyet ile sıfatlar 
arasındaki mesafe ilişkisini göz önünde 
bulundurarak tekrar etmek gerekir-
se: ne sıfatların herhangi biriyle ne de 
cümlesinin bir araya getirilmesiyle bir 
hüviyet teşkil edilemez zira bu hüvi-
yet (kul olarak yaratılmış olmak) bütün 
sıfatlarından münezzehtir. Bununla 
beraber, hüviyet göz alıcı parlaklığı sı-
fatları ortadan kaldıramaz; zira bütün 
insani var oluşumuz, fiillerimiz ve ahla-
kımız bu sıfatlar üstüne bina edilmiştir.

Şu halde mültecilik meselesinde her iki 
taraf da (mülteci ve mülteciye yardım 
eden) bu ikincil sıfat alanına mensup-
turlar. Ne yardım eden kendi hüviyetini 
‘mutlak yardım eden’ olarak görüp ken-
di hüviyetini bu sıfata indirgeyebilir ne 
de mülteci kendini ‘mutlak yardım gö-
ren’ olarak görüp kendini bu diğer sıfa-
ta indirgeyebilir. Aslında yardım edenin 
yardım etme sıfatını hüviyete dönüş-
türmesinden ötürü kendisini “mutlak 
nimet sahibi” olarak görme eğilimi, 
“başa kakma” dediğimiz kötülüğe se-
bebiyet veriyor ve bu hüviyet-sıfat 
mesafesinin iyi korunamamasından 
kaynaklanıyor. Diğer yandan yardım 
görenin kendini “mutlak yardım gören” 
olarak kurması da tam tersi bir “aşırı 
minnet” duygusuna sebebiyet veriyor. 
İlginç bir biçimde, özellikle İslam ülke-
lerinden Avrupa’ya giden mültecilerde 
böyle bir eğilim gözlemlenebilir. Tam 
bu noktada, mültecilerin kendilerine 
bakışları ilgili başka bir aşırılığa da yine 
bu hüviyet-ayrımı bağlamında işaret 
etmek yerinde olacaktır. Şöyle ki; mül-
teci aslında bu sıfatı kazanmak için bir-
çok başka sıfattan vazgeçmek zorunda 

kalmış kişiye denir. Bu anlamda, zat ve 
sıfatlar arasındaki kopmaz bağı düşü-
nerek mültecinin varlığının bir kısmını 
bırakmak zorunda kaldığı da söyleye-
bilir. Bu haliyle, mültecinin kendini ya-
rım hissetmesi anlaşılabilir bir şey olsa 
dahi hiçbir mülteci kendini sırf mülteci 
olarak görmemelidir. Aksi halde mül-
teci, kendini gerçekten var olmaktan 
düşürür ve başkalarına mutlak olarak 
bağımlı birisine dönüştürür. 

Sonuç olarak, mültecilikle ilgili bu iki 
temel aşırılığın uzağında yahut orta-
sında bir ilişki tanımlamak gerekiyor. 
Bana kalırsa, bu ilişki bir tür ev sahi-
bi-misafir ilişkisi olarak düşünülebilir. 
Buna göre ev sahibi olmak bir sıfattır 
ve hüviyete ilişir yani mutlak var değil-
dir ama yarım olarak vardır. Başka bir 
deyişle yarım da olsa vardır ve ciddiye 
alınmalıdır. Aynı durum misafirlik için 
de geçerlidir. Misafir olmak mültecinin 
hüviyetini ifade etmese de mültecinin 
varlığının bir halidir ve ciddiye alınmalı-
dır. Şu halde ev sahibi, kendi merhame-
tini mutlaklaştırmadan misafire mer-
hamet etmelidir. Aynı şekilde misafir, 
ev sahibini “mutlak rızk sahibi” sahibi 
olarak görmeden ona teşekkür etmeli 
ve ölçülü bir minnet içinde bulunma-
lıdır. Bu bahsedilen ölçüyü korumak, 
hem bu ilişki biçiminin çok fazla prob-
lem çıkmadan yürüyebilmesine hem 
de iki tarafın da özne olabilmelerine 
imkân tanır. Aksi halde, “haklar teori-
si”nden hareketle kurulan ilişki iki tarafı 
da nesneleştirip bu iki tarafı birbirine 
maruz kalan iki “yük”e dönüştürür. Ne 
mutlu ölçülü olanlara!

SAYGI VE MERHAMET ARASINDA MÜLTECİLİK



Bir medeniyetin “çocuk nedir?” sorusu anlamını ancak 
o medeniyetin “insan nedir?” sorusuna vereceği yanıtta 
kazanır... Farklı kültürlerin çocuğa ilişkin algıları, tanımları, 
yaklaşımları ve amaçları da köklerini, benzer biçimde o 
kültürlerin insan tanımında bulur. “İnsan türünün devamı” 
anlamında bir gelecek inşası olduğu dikkate alınırsa çocuğun 
terbiye (eğitim), talim (öğretim) ve tedib (edeb) süreci basit bir 
etkinlik değil, bizatihi insan türünün kaderini belirleyecek bir 
eylemdir. Bu eyleme bilinç ne kadar eşlik ederse sonuca ilişkin 
sağlıklı sonuçların gerçekleşmesi de o kadar mümkündür. Bu 
çerçevede medeniyetimizin mükellef-mesul insan tanımına 
uygun olarak çocuğun duyu-duygu-düşünce bütünlüğünü 
göz önünde bulunduracak, koruyacak, sürdürecek ve 
gerçekleştirecek bir çocuk yetiştirme yani insanlaştırma 
nazariyesi hatta anlayışı geliştirme ve uygulama yükümlülüğü 
zorunludur. Bu nazariye çocuğa yönelik hem ilgi hem sevgi 
hem de bilgiyi aynı anda içerecek bir çerçeve sunmalı; 
çocuğun fıtratındaki imkânları gerçekleştirecek ve açığa 
çıkartacak büyük-ölçekte çevreyi küçük-ölçekte kendine özgü 
alanları sağlamalıdır. Belirlemekten ve yön-vermekten daha 
çok, rehberlik etme ve yol gösterme odaklı, çocuğun kendilik 
bilincini geliştirici, kişilik ve kimliğini kurucu; çevresini 
anlama ve keşf etme ile inşa etme süreçlerini besleyici 
olmalıdır. Akıl ile elin, fikir ile işin birlikteliğini vurgulayan, 
iç-duyarlılık ile dış-duyarlılığı eş-zamanlı olarak dikkate 
alan, olgu ve olayları nedensellik içinde açıklayan ancak, 
anlam-değer dizgesi için anlayan bir bakış-açısı vermelidir.
Şimdiye değin çerçevelenen kavram ve yargıları hem 

kendi medeniyetimiz hem de diğer medeniyetlerin dili 
içinde ele almak, incelemek, çözümlemek ve insanlığın 
çocuk ile ilgili konularda karşılaştığı sorunları çözecek 
yeni terkibleri üretmek için KAGEM ve EPAD işbirliğiyle 
planlanan çalıştayın ilki “Dil ve Etimoloji Açısından Çocuk 
ve Çocukluk” başlıklı oturumda gerçekleştirilecektir.
Çocuk ile ilgili her türlü soru ve sorunu ele alırken yalnızca akıl 

yürütmeyi yani bilgiyi değil, gönül yürütmeyi yani sevgiyi de 
dikkate alarak yola çıkan bu teşebbüsün ümidi, çocuklar için 
aklın ahlakı mantık ile gönlün ahlakı edebi inşa edecek bir 
eğitim ve öğretim anlayışının inşasında katkıda bulunmaktır.

Ç A L I Ş TAY

2 ARALIK 2017
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Ayşe Özdemir, coğrafyamızın farklı bölgelerinde, savaştan ve zulümden kaçıp, hayatta 
kalmak için göçenlerin mücadelesini; iyilikleri çoğaltmaya vesile olmak amacıyla belge-
seline taşıyan yapımcı ve yönetmen Büşra İNCESU ÖZDEMİR ile GÖÇ’ERKEN belgeseli 
üzerine konuştu. 

İnsanlar, hayaller ve hayatlar... GÖÇ’erken Belgeseli, coğrafyamızın farklı ülke-
lerinde farklı zulümleri konu edinmektedir. Biraz belgeselinizden bahseder 

misiniz? Hangi ülkeler ve hangi hikâyeler anlatıldı? 

Zamansız evlerinden göçen, savaşın, açlığın ve zulmün elinden kaçmak du-
rumunda kalan Suriyeli Vehibe Nineme, Bosnalı rahmetli Nermina’nın anne-

sine, Somali’den gelen Âmine’ye, Halepli Bana’ya ve onlar nezdinde göç etmek 
durumunda kalan tüm mazlum coğrafyadaki kadınlara el olmak, onların dertleri-
ni anlatmak için başladım bu belgesele. Bu belgeselle erken göçen kadınların 
hikâyesini yazıyorum. Suriye, Bosna Hersek, Somali, Irak ve Kamerun’daki göç 
yolculuklarına şahitlik ettim. 

Her zaman savaşın en ağır bedelini kadınlar ve çocuklar ödüyor. Belgeseliniz-
de daha çok onların hikâyesine değinmişsiniz. Kadınlar ve çocuklar sizce bu 

yükü taşıyabiliyorlar mı? Bu bağlamda hikâyeler size ne anlattı?

Belgesel çekimi için gittiğimiz hemen her yerde savaştan ve zulümden geri-
ye kalanlar; kadınlar ve çocuklardı. GÖÇ'erken belgeseli malumunuz hayat-

ları dağılmış, hayalleri kırılmış kadınların hikâyelerini anlatıyor. Dört duvar bir evi 
yuva yapan, o yuvanın kurucu gücü olan o kadının düştüğü durum, ailenin de da-
ğılması anlamına geliyor. Dolayısı ile GÖÇ'erken'in odaklandığı kadınlar aynı za-
manda kocaman ailelere atıf yapıyor. Dünyanın gözleri önünde insanlık suçuna, 
şiddete maruz kalan kadınlar üzerinden aslında dağılan yuvalara dikkat çekmeye 
çalışıyorum. Bosna’da hala eşlerini çocuklarını öldürdüklerini bildikleri Sırpların 
arasında yaşayan, toprağını işleyen, ocağını tüttüren kadınlar gördüm. Suri-
ye’den, Afrika’dan bin bir güçlükle Türkiye’ye gelmiş ama vazgeçmemiş, hayatını 
idame ettiren kadınlar ve nihayetinde Boko Haram zulmü ile her an karşı karşıya 
olan, ama çocuklarını büyüten, yaşam mücadelesine yürekleri ile devam eden ka-
dınlar gördüm. Eğer yükü taşımak, yaşamak ile eşdeğerse; evet bu şiddetli yükü 
sırtlamış durumdalar.

Her gün patlayan bombalar, yıkılan binalar içinde, çocuklarını yarının daha 
güzel olacağına inandırmaya çalışan, her doğan güneşte evlatlarının yüre-

ğinden korkuyu uzak tutmaya çabalayan bir anne Halepli Fatıma ve kızı Ba-

1987 yılında Ankara’da doğdu.  
2002’de Ankara Anadolu İletişim Lise-
si'ni bitirdi. Lisede okuduğu dönemden 
itibaren özel kanallarda çalıştı. 2012 
yılında kurulan TRT Diyanet Televiz-
yonu'nda yayın koordinatörü olarak 
çalışmaya başladı.   2014 yılında TRT 
Diyanet Yapım-Yayın Koordinatörlüğü-
ne atandı. Göç eden mazlum kadınların 
hayatlarını anlattığı ilk belgesel çalış-
ması Göç’erken için Orta Doğu, Balkan-
lar ve Afrika’da yönetmenlik yaptı. Ha-
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na’nın hikâyesini anlattığınız belgese-
linizin son bölümü çok dikkat çekti. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’dan Twitter hesabı üzerinden yar-
dım isteyen ve Türkiye’ye geldikten 
sonra Cumhurbaşkanıyla buluşan Ba-
na’nın hikâyesini belgesele taşımaya 
nasıl karar verdiniz?

Aralık 2016 tarihinde Halep’te 
yaşanan son olaylarda Bana ve 

annesinin paylaşımlarını ben de her-
kes gibi Twitter üzerinden takip edi-
yordum. Küçük bir kız çocuğunun ne-
leri başarabildiğine ve savaşın orta-
sından dünyaya nasıl seslendiğine 
şahit olduk. Ankara’ya getirildiklerini 
duyduğum anda arayışa geçtim ve 
annesi Fatıma ile buluştum. Orada 
yaşadıklarını, aldığı tehditleri, insanla-
rın verdiği olumlu-olumsuz bütün 
tepkileri anlattı. Tabi ki çok etkilendim. 
İnsanların kafasındaki algıyı değiştir-
mesi için benden yardım istedi. Bu 
belgeseli çekerek Bana ve annesinin 
hislerine tercüman olduğumu düşü-
nüyorum. Daha doğrusu onlar böyle 
dile getiriyor.

Bana Alabed’in hikâyesini sosyal 
medyadan birçok defa izledik. 

Tüm dünyaya ‘katliamı durdurun’ çağ-
rısı yapıyor. Ailesinin ve tüm Suriyeli 
çocukların kurtulması için küçücük be-
deniyle mücadele veriyor. Bana’nın 
mücadelesi hepimizi çok duygulandır-
dı. Belgeselinizi çekerken yakından ta-
nıdığınız Bana nasıl bir çocuk? Bir de 
sizden dinleyelim.

Bana Alabed acıyı yaşıtlarından 
daha fazla tecrübe ettiğinden 

olsa gerek çok sakin ve akıllı bir kız ço-
cuğu. Halep’te en sevdiği arkadaşının 
şehit oluşunu anlatırken birden ağla-
maya başlayıp, az sonra oynadıkları 
oyunun şarkısını söyleyip gülecek ka-
dar da çocuk. Aslında o da büyümek 
istememiş. Yazık ki tanık oldukları ak-
lını olgunlaştırmış, fakat çok şükür ço-
cuk ruhuna zarar verememiş.

Göç kavramı bize hep dramı, çileyi 
hatırlatır. Aslında göç biraz da 

umudu, yeni hayalleri anlatmıyor mu 
bize? 

Göç kavramının hissettirdikleri 
zamana, mekâna ve kaybedilen-

lere göre değişiklik gösterir. Arkanda 
çocuğunun mezarını bıraktıysan, göç 
sana acı verir. Şayet çocuğunu bomba-

İyilik sessiz sedasız 
ama tüm gücü ile 
ayakta, tüm hızı 
ile devam ediyor. 
Kötülüğün sesini 
kısmak yerine, iyiliğin 
sesini yükseltmek en 
büyük amacım. Çünkü 
çok sevdiğim bir sözdür: 
“Kötülüğü bitiremeyiz 
fakat iyilikleri 
çoğaltabiliriz.”

lardan kurtardıysan, göç sana umut 
verir. Uzun vadeli düşünüldüğünde 
yeni hayaller kurulabilse de, eylemin 
kendisi yani göç etmek başlı başına 
hüzün dolu ve kalp kırıcıdır. Bu kırıkları 
en iyi zaman onarır ve tabi ki gittiğin 
yerde ensar olabilen yeni kardeşlerin...

Savaş sonrası insanların yaşadığı 
dramı, göç ile gelen umudu, hayal-

leri ve hayatları, insanların gerçek hikâ-
yeleriyle anlattığınız bu belgeseli çeker-
ken sizi en çok etkileyen ne oldu?

Göçün çocukluğumda bıraktığı iz-
ler tarif edilemez. 90’ların ilk yılla-

rı ve henüz 7 yaşındaydım. 



54

Ve Dünyanın dört bir yanında savaşlar 
sürüyordu. Güney Irak ve Bağdat bom-
balanıyor, Afganistan ve Güney Afrika 
ülkeleri iç savaşla mücadele ediyor, Gü-
ney Osetya ve Cezayir yaralarını sar-
maya çalışıyor, sadece inançları uğruna 
Bosna’da Boşnaklar göçe zorlanıyordu. 
Doğduğum coğrafyada savaşlardan, 
mezalimlerden, kendi vatanında inan-
cını yerine getirmenin kabahat sayıldığı 
dönemlerden geçtim. Bunların her biri 
benim için başlı başına birer göç se-
bebiydi. Yani göçe ve göç sebeplerine 
yabancı değilim. Tüm bu yaşadıklarım, 
gördüğüm ve duyduğum hikayeler 
karşısında beni dehşete düşmekten 
alıkoymadı. Çok daha büyük acılar var. 
Elbette bu hikayelerin içinde Vehibe Ni-
ne’nin hikayesi beni en çok etkileyenidir. 
Düşünsenize Halep’te büyüyorsunuz. 
Evleniyor çoluğa çocuğa karışıyorsu-
nuz. Varlığı da yokluğu da görüyorsu-
nuz. Bir gün zalimin zulmü evinizi bom-
ba ile vuruyor ve daha önce sadece te-
levizyonda gördüğünüz bir ülkeye göç 
ediyorsunuz. Orada yaşamınıza devam 
ediyor ve orada hayata gözlerinizi yu-
muyorsunuz. Birinci bölümü çektiğim 
Vehibe Nine'nin ölümüne şahitlik et-
mek beni en çok etkileyen durum oldu.

Toplumumuzun bir kısmı mülteci-
leri bir risk olarak görmekte ve çe-

şitli provokasyonlar neticesinde de bu 
karşıt tepki zaman zaman şiddet içeren 
kitlesel tepkiye dönüşebiliyor. Bu tarz 
sinema ve belgesellerin bir algı oluştur-
duğunu ve toplumumuzun bakış açısını 
olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyor 
musunuz?

Çirkin olan şeylerin sesleri daha 
yüksek duyuluyor ve görüntüleri 

daha parlak görünüyor. Mülteci mese-
lesine tepkili olanlar, bu vatan toprak-
ları üzerinde bir azınlık olarak dahi ad-
dedilemezler. Milletimizin nasıl kucak 
açtığını özellikle gittiğimiz Mülteci Ko-
naklama Merkezlerinde gördük. İyilik 

sessiz sedasız ama tüm gücü ile ayak-
ta, tüm hızı ile devam ediyor. Kötülü-
ğün sesini kısmak yerine, iyiliğin sesini 
yükseltmek en büyük amacım. Çünkü 
çok sevdiğim bir sözdür: “Kötülüğü biti-
remeyiz fakat iyilikleri çoğaltabiliriz.” 

Kadın yönetmenlerin varlığına ar-
tık şaşırmıyoruz ve takdirle karşılı-

yoruz ama sormadan geçemeyeceğim. 
Kadın yönetmene toplumumuz alıştı 
mı? Bu sektördeki kadınlar ne gibi zor-
luklar yaşıyor?  

İlk zamanlar benim bu belgesel 
serisinin yönetmeni olduğumu 

duyduklarında çok şaşırıyorlardı. Tabi 
gittiğimiz coğrafyalarda da bu oldukça 
kafa karıştırıcı bir durumdu. Ancak ka-
dın olmam, hikayelerini anlattığım an-
nelerle daha hızlı ve samimi iletişim 
kurmama yardımcı oldu. Bugünlerde 
ise bu durum özellikle genç hanımların 
daha çok ilgisini çekiyor. Zaman zaman 
farklı şehirlerden söyleşi için üniversite 
öğrencilerinden hatta lise öğrencilerin-
den davetler alıyorum ve gücüm yetti-
ğince katılmaya çalışıyorum. Bu işin 
zorluğuna gelecek olursak; bir kadın 
olarak Afrika’ya gitmek, Orta Doğu’da 
acılara şahitlik etmek, Sırp kantonla-
rında Boşnaklarla konuşmak çok alışı-
lageldik durumlar değil. Bir erkek için 
dahi kolay değilken, bir kadın için daha 
zor olabiliyor. Sürekli risk altındasınız ki 
hemen her belgesel çekiminde çok bü-
yük sorunlar yaşadık. Fakat bu belge-
selleri değerli kılan anlattığı hikayeler 
olduğu kadar, çekimleri esnasında da 
yaşadığımız, gördüğümüz ve duydu-
ğumuz hikayeler. 

GÖÇ’erken Belgeselinin devamı ge-
lecek mi? Yeni çalışmalarınız var 

mı?

Dilerim zalimin zulmü son bulur 
savaşlar durur ama zamansız ev-

lerinden göçenlerin hikâyesi devam et-

tiği ve Türkiye kucak açtığı sürece 
GÖÇ’erken belgeseli izleyiciye yeni 
hikâyeler sunmaya devam edecek.

Kardeşi açken tok yatmaması için Afri-
ka’yı, hepimizin kardeş olduğunu unut-
mamamız için savaşın tedirginliğini 
iliklerine kadar yaşayan Orta Doğu’yu, 
ille de İslam dediği için öldürülen maz-
lumların ruhunu diri tutup İslam’a daha 
da sahip çıkmayı öğütlemek için ne ge-
rekiyorsa yapmaya devam edeceğim. 
Ben çektiğim belgesellerde bu bilinci 
yayarak mesleğimin zekatını verdiğimi 
düşünüyorum. Beni bu bilinçle yetişti-
ren rahmetli babama da sonsuz şük-
ranlarımı sunuyorum. 

Kardeşi açken tok 
yatmaması için 
Afrika’yı, hepimizin 
kardeş olduğunu 
unutmamamız için 
savaşın tedirginliğini 
iliklerine kadar 
yaşayan Orta 
Doğu’yu, ille de İslam 
dediği için öldürülen 
mazlumların ruhunu 
diri tutup İslam’a 
daha da sahip 
çıkmayı öğütlemek 
için ne gerekiyorsa 
yapmaya devam 
edeceğim.

BEYAZ PERDEDE(N) KONUŞMAK:
KAMERA OBJEKTIFINDEN GÖÇEN HAYATLAR
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Nurcan Yavuzyiğit, ‘Askıda (On Hold)’ kısa filminde uçuşan, çamura giren, oradan oraya 
sürüklenen, tellere takılan, bir poşet üzerinden "yerleştikleri yerde de bir poşet gibi askı-
da kalan" mültecilerin neler hissettiklerini yansıtan Yeşim TONBAZ GÜLER ile kendisine 
ödül getiren kısa filmini, çocukluğunu, sinemayı, 28 Şubat'ı ve hayatı  konuştu.. 

Hem kendi hatırladığınız hem de size anlatılan şekliyle nasıl tanımlarsınız? 
Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Yetişkinliğimin aksine, sakin bir çocuktum. Köy hayatıyla tebelleş sıcak aile 
meclisleri içerisinde büyüdüm. Ağaca çıkmaktan korkan, ama gene de geri 

durmayan bir çocuktum, diyebiliriz. Yani sokakta, bağda, bahçede çocukluğunu 
yaşayan şanslı insanlardanım. 

Okumak, görmek, duymak, izlemek, konunuz ve alanınız sinema olunca çok 
daha önem kazanıyor. Bu sebeple de sormadan geçemeyeceğimiz ilkleriniz 

vardır. İlk okuduğunuz kitap, ilk izlediğiniz TV programı, en sevdiğiniz çizgi filmler 
nelerdir?

İlk okuduğum kitabı maalesef hatırlamıyorum. Çünkü kitapla son derece 
haşır neşir olan bir ailede büyüdüm. Babam bilhassa kış aylarında akşam 

vakitleri kitap okur, biz de ailecek dinlerdik. Abimin ve ablamın kitaplıkları her 
zaman elimin altında oldu ve henüz ilkokuldayken büyüklerin kitaplarını oku-
maya başladığımı hatırlıyorum.

Çizgi filmler ise, 90’larda çocuk olan herkesin hatırlayacağı, hafta sonu sabah 
kuşaklarında yayınlanan çizgi filmlerdi. O dönem kısıtlı saatlerde ve art arda su-
nulan hemen her çizgi filmi; Tom ve Jerry’yi de, He-Man’i de, Taş Devri’ni de aynı 
ilgiyle izlerdik. Şimdi aynı zamanda, kabul etmeliyiz ki maalesef diyeceğimiz bir 
izleme süreci bu.

“Televizyon izlemem ben, sadece belgesel izlerim” diyen bir kitle var Türki-
ye’de. Bu söylemi nasıl değerlendirirsiniz? 

Bu sözü eskisi kadar duymuyoruz gibi geliyor bana. Sadece TV izlenen 
günlerde böyle bir tercihten bahseden yurdum insanı, artık sosyal medya-

nın da devreye girmesiyle, diziler ve TV programlarını ilgiyle takip etmeye, yo-
rumlamaya ve bir ironi ile de olsa izlediğini gizlemeden bahsetmeye başladı 
diye düşünüyorum. Çünkü sosyal medya, ister istemez herkesin gerçek ilgisini 
ortaya seren, bir yerde açık vermesini sağlayan bir yapıya ulaştı artık. Bu yüz-
den, sadece belgesel izliyorum diyen birileri varsa, sahiden de belgesel izliyor-
lardır.

Yönetmenlik ya da yönetmen olma isteği ne zaman sardı dünyanızı?  Nasıl 
bir merak ile karar verdiniz yönetmen olmaya?

Yönetmen olmak bir istek olarak çok evveliyatı olan bir şey değil benim 
için. Lise dönemim edebiyatla son derece ilgilendiğim bir dönemdi ve şa-

yet okumaya ara vermiş olmasaydım, edebiyatla da devam edecektim. 

1984 yılında Sivas Suşehrinde doğ-
du. İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve 
Edebiyatı Bölümünü bitirdikten sonra 
Marmara Üniversitesi Radyo-TV Bö-
lümünde yüksek lisans yaptı. Çeşitli 
sinema, dergi ve internet sitelerinde 
editörlük ve koordinatörlük görevle-
ri üstlenirken, bir yandan da sinema 
yazarlığı yaptı. Sinema atölyelerinde 
eğitimci olarak görev aldı, senaryo ve 
sinema yazarlığı dersleri verdi. Televiz-
yon belgeselleri çekti. Çok sayıda mül-
teciye Türkçe dersleri verdi. Son olarak, 
mültecilik meselesini ele alan bir kısa 
film çekti. "Askıda" isimli bu filmi, yurt 
içi ve yurt dışında birçok festivalde yer 
aldı.

Yeşim TONBAZ GÜLER 
Yazar-Yönetmen
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Sinema, önceleri sıkı takipçisi olarak 
izlediğim filmlerle, takip ettiğim film 
festivalleri ile hayatımda yer tutuyor-
du.  Bir süre sonra dâhil olduğum bir 
sinema atölyesi vesilesiyle de artık 
içerisinde bulunduğum bir alan oldu 
benim için. Sinema yazarlığı ve edi-
törlük gibi görevlerin ardından, yö-
netmek istediğim hikâyeler olduğunu 
gördüm ve olaylar gelişti. 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyo-
nu tarafından 6'ncısı düzenlenen 

AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışma-
sı'nda mültecileri anlatan tek film olan 
“ASKIDA” (On Hold) filmiyle daha fazla 
tanıdık biz sizi. . Bu filmden önce imza 
attığınız çalışmalar hangileridir?

“Askıda”  benim ilk kısa metraj 
yönetmenlik denemem. Daha 

önce birçok kısa filmde yardımcı yö-
netmen, sanat yönetmeni gibi pozis-
yonlarda görevler aldım. Atölyelerde 
öğrencilerimin filmlerine de çeşitli 
katkılarım oldu. Ayrıca TRT için çekil-
miş TV belgesellerim oldu. Bunlardan 
biri 28 Şubat dönemine atfen yaptığı-
mız bir işti. Kendi okul hayatımdan 
yola çıkarak, yasağın ardından aynı 
sınıfta buluşan 3 kuşağı ve birlikte 

öğrenci olma hallerini yansıtmaya ça-
lıştığım “Erken Şubat Geç Haziran” 
adlı bir belgeseldi. Bir diğeri de Bosna 
savaşı sırasında Amerika’ya mülteci 
olarak giden ve şimdilerde başörtülü 
profesyonel bir basketbolcu olan İn-
dira Kaljo’nun hikayesi idi. İndira,  
FİBA’ya başörtülü olarak basketbol 
oynayabilmek için başvurmuş bir 
basketbolcu aynı zamanda. Belgeseli 
çektikten bir süre sonra da FİBA’dan 
olumlu haberler aldık. 

“Askıda” filminin bir öyküsü var 
mı?

Az önce de söylediğim gibi, mül-
tecilerle ilgilenen ve onlarla ça-

lışmalar yapan biriyim. Bu bende bir 
dert olarak mevcut. İçerisinde bulun-
duğum alanın sinema olması, bu me-
seleyi kendi perspektifimle bir filme 
yansıtmam konusunda mecbur tuttu 
beni. Çünkü sinemacı olmamdaki en 
büyük etken de bu alanın derdi, me-
sajı iletmedeki en etkili alan olduğunu 
düşünmemdir. Dahası birleştirici, bu-
luşturucu yanı yadsınamayacak ölçü-
dedir sinemanın. Görüntülerin, hal di-
lini başka bir kalbe ulaştırmadaki et-
kisi… Hâsılı bir mülteci hikâyesi çek-

mek isteğiyle başladım Askıda’ya. Bir 
mülteci hikâyesinden ziyade, bir mül-
tecinin hissedeceği duygudan yola 
çıkmaya çalıştığım bir film oldu. 

Filmin oluşum ve çekim aşama-
sında kimler yanınızdaydı? 

Eşim Abdulhamit Güler fikirleri-
ne ve sinema anlayışına son de-

rece kıymet verdiğim bir sinemacı. 
Sadece sinema sahası için değil, he-
men her işimde en büyük destekçim. 
Ona danışabiliyor ve desteğini alıyor 
olmak da benim en büyük konforum 
diyebilirim. Bu filmde de böyle oldu. 
Filme destek veren diğer isimlerse, 
aile dostumuz olan Fatma Zehra ve 
Fatih Aktaş çifti oldu. Filmimizin ya-
pımcılığını üstlenen Fatma Zehra, 
aynı zamanda filmin fikir aşamasın-
dan çıkıp hayata geçmesinde başrolü 
oynadı diyebilirim. Keza Fatih, çekim-
lerdeki güçlüklerin üstesinden gelme 
hususunda en büyük yardımcımızdı. 
Ayrıca çekimlerde, daha önce birlikte 
sinema atölyesinde buluştuğumuz 
öğrencilerim, haklarını asla ödeye-
meyeceğim bir özveriyle çalıştılar.  

Filmi çekerken karşılaştığınız ve 
şükrettiğiniz kolaylıklar oldu mu? 

Kolektif bir iş olan film çekme-
deki en büyük şans ya da şans-

sızlık; ekiptir. Ben bu anlamda sahip 
olduğum dostluklar için tekrar tekrar 
şükrediyorum.  

Bu filmi iyi ki çekmişim dediğiniz  
bir anınız oldu mu sonrasında?

Sinemanın buluşturucu yanını 
çok önemsediğimi söylemiştim. 

Filmin ulaştığı festivaller ve ülkeleri 
göz önünde bulundurarak söyleyebi-
lirim ki yabancı da olsa ortak bir duy-
guda birleşme imkânı oldu “Askıda” 
benim için. Bu en kişisel yanı. Daha 

RÖP: Nurcan YAVUZYİĞİT
TDV KAGEM-Uzman
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Sinemacı olmamdaki 
en büyük etken 
de bu alanın derdi, 
mesajı iletmedeki en 
etkili alan olduğunu 
düşünmemdir. Dahası 
birleştirici, buluşturucu 
yanı yadsınamayacak 
ölçüdedir sinemanın. 
Görüntülerin, hal 
dilini başka bir kalbe 
ulaştırmadaki etkisi…

geniş düzlemde ise, genel olarak in-
san hakları ile ilgili organizasyonlarda 
yer alan Askıda, gittiği festivallerde 
yer alan mülteci konulu ya yegâne 
filmdi'ya da üç beş filmden biriydi. 
Bunu bir temsil, bir gündeme getirme 
vesilesi olduğu için kıymetli buluyo-
rum. Bu yüzden iyi ki yapmışım dedim 
çok kez. Hatta dahasını da yapmaya 
mecbur hissediyorum.

28 Şubat Darbesi'nin 19. yıldönü-
münde, 19 yönetmen 19 film 

yaptı. Bu 19 filmden biri de sizin yö-
netmenliğini yaptığınız “Fasıla” isimli 
filmdi.  28 Şubat anlaşıldı mı? Anlatı-
labildi mi? 28 Şubat'ın izleri 1000 yıl 
sürecek mi?

28 Şubat, hala tam olarak anla-
tılamamış bir olgu, ve tam ola-

rak anlatılamayacak. Benim için he-
nüz 13 yaşımda iken başlayan, içeri-
sine her türlü “yapamazsın,” “yasak”  
gibi kelimelerin sıkıştırıldığı, kaş çatı-
lan, yumruk sıkılan, diş bilenen bir dö-
nemdir 28 Şubat. Şimdi “mağduriye-
tini oynamak” dedikleri o uzun süreci 
anlatmak pek mümkün görünmüyor. 
En çok da çocuk denecek yaşta genç 
kızların muhatap oldukları bir süreç 
olarak 28 Şubat'ın, etkileri yıllarca 
sürmeye devam edecek. Çünkü hala 
yeterince anlatılmadı. Sinemamızda 
da hala hesaplaşmadığımız bir dö-
nem. Denendi ama yeterince sağal-
tamadı bizleri.  

Türkiye’de sinema, televizyon ve 
belgesel gibi işlerde hem bir ka-

dın olarak hem de başörtülü bir kadın 
olarak yer almak, çok çalışkan olmak 
demek aynı zamanda. Bu çalışkanlık 
ve başarıya gelen dönüşler, eleştiriler 
nasıl oldu? Sizi nasıl etkiledi?

Hep söylediğim bir şey var; Tür-
kiye’de sinemayla iştigal etmek 

oldukça zor. Hele de “dindar” iseniz bu 

daha da zor. Siz bir de kadın iseniz, 
ötesini söylemeyeceğim. Bu sinema, 
“sanat-sepet” diye bahsedilen işler 
birilerinin kafasında hala “boş iş” ola-
rak yer edinirken, ne yapsanız zor. Fa-
kat iyi bir motivasyonla yola çıktığımı 
düşünüyorum. Dahası, yolda moti-
vasyonumu artıracak nice sebepler 
de buluyorum. Anne olmak, film izle-
menin, internet videosu izlemenin 
yaşının olmadığı bir dönemde yaşar-
ken, çocuğuma ne izleteceğim kaygı-
sında olmak, arayışa itiyor sizi. Hatta 
üretmeye mecbur ediyor. Alan olarak 
zorlansak da, elbette her marifet ilti-
fata tâbî. Bu alanın kıymetini bilenler 
desteklerini ve iyi dileklerini eksik et-
miyorlar üzerimizden sağ olsunlar.  

Aktarmak, paylaşmak ve bunlar 
için çabalamak medeniyetimizde 

önemli olan geleneklerimizdir. Yönet-
menliği yeni nesillere aktarmak gibi 
bir idealiniz var mı? Bu doğrultuda ça-
lışmalar yapıyor musunuz? 

Evet yönetmenlik sinema saha-
sının önemli bir parçası. Ancak 

dediğim gibi, sinema oldukça kolektif 
bir iş ve bu sahanın her unsuru olduk-
ça kıymetli. Gençleri sinemanın bir 
şekilde bir ucundan tutabilmeleri için 
yüreklendiriyoruz her fırsatta. Bu za-
man zaman atölyelerle, zaman za-
man çeşitli buluşmalarla sürdürmeye 
çalıştığımız bir durum. 

Gençlere tavsiye edeceğiniz bir 
reçeteniz var mı? Okunması gere-

ken kitaplar, izlenmesi gereken filmler, 
gidilmesi gereken yerler, bilinmesi ge-
reken kişiler gibi?

Bu soruya çok genel bir cevap 
vereceğim. İyi bir sinema izleyi-

cisi olmak ilk adım. Bu alanda işçi ol-
mak gerekmiyor, herkes bir şekilde 
izlediği medyayı doğru okuyabilmeli. 
Sonra elbette su akıyor ve yolunu bu-

luyor. Artık buradayım diyen için sine-
mada kendisini geliştirebileceği bir-
çok ortam var. Her işte başarılı olmak 
çok çalışmaktan, kafayı banmaktan 
geçiyor. Sahaya hâkim olabilmek ise 
kavramlarına hâkim olmaktan geçi-
yor. 

Sosyal medyadan “Filimcianne” 
olarak tanınıyorsunuz. Bir anne 

olarak sinemasever annelere tavsiyele-
riniz olur mu? Annelerin nasıl bir süzge-
ci olmalı çocukları için filmleri seçer-
ken?
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“Filmci anne” son dönemde özel-
likle instagramda artış gösteren 

“annelik” müessesesine karşı bir nazi-
re idi aslında. Benim kendi instagram 
hesabımdan yaptığım bazı film payla-
şımları ve bunlara özellikle annelerden 
gelen yoğun talep/tepkinin de bir so-
nucuydu. 

Anneler hemen her hususta olduğu 
gibi, çocuklarının internet videoları ve 
filmlerle çokça vakit geçirmeleri ko-
nusunda da dikkatliler. Bu da karşı bir 
tepkiye dönüşüyor, kısıtlamak gibi. 
Oysa hayatın gerçekleriyle yüzleşecek 
olursak, mesela kitapların çocukla-
rın hayatlarına girmesi için özel uğraş 
gerekirken, filmler çocukları kendisine 
çeken materyaller oluyor. Fakat bırakın 
çocukları, yetişkinler için dahi yeterin-
ce temiz, doğru içerikli film bulabilmek 
mümkün değil. Ben bunu bizzat kendi 
çocuğumla yaşadım. Şu an 4 yaşında 
olan oğlumun en az 3 yıllık izleyici ol-
duğunu düşünürsek, sürekli içerikleri 
takip etmek, vakti kısıtlamak gibi ted-
birlere başvuruyorum. Çünkü TV ve in-
ternette aklın almayacağı kadar çok ve 
kötü içerik mevcut. Peki, ne yapmak, 

ne izletmek, ne kadar izletmek gerek? 
Bu soruların da peşinde koşuyorum. 
Bir süredir de bununla ilgili bir arşiv 
çalışması içerisindeyim. Genelde an-
nelere, çocuklarına izletecekleri filmle-
ri mutlaka önceden izlemiş olmalarını 
ve uygunluğunu test etmelerini, çocuk 
filmi izledikten sonra da filme dair bir 
mütalaa yaparak çocuklarının filmi 
eleştirebilmesini sağlamalarını tavsiye 
ediyorum. Fakat anneler, hiç izlemesin 
daha iyi, diyerek kolaya kaçıyor ve tab-
letin başına gönderiyorlar çocuklarını, 
ya da birlikte kadın programları, diziler, 
reklamlar izliyorlar. Aynı anda her yaşa 
uygun olmayan bunca çok içeriği ço-
cuklarının zihninde birer süzgeç olma-
dan almalarına razı oluyorlar, çünkü 
çok sıradan şeyler olarak görüyorlar. 
Bu yüzden, ‘asla izletmem’ci bir yakla-
şımın mümkün olmadığı günümüzde, 
her an her yerden alınan uyarıcılara 
karşı hazırlıklı olmaları için, çocukların 
izledikleri şeyleri nasıl okuyacakları ve 
zihinlerine nasıl kaydedeceklerine yar-
dımcı olmak zorundayız. İşte sözünü 
ettiğim çalışmam da bu yönde. 

Tamam mı devam mı noktaların-
dan hangisine daha yakınsınız? 

Yeni projeler var mı?

Hali hazırda çekmeyi düşündü-
ğüm bir belgesel ve bir kısa film 

projem var. Bir uzun metraj film se-
naryosunun da ekibindeyim. Yani, de-
vam..

Kitapların çocukların 
hayatlarına girmesi 
için özel uğraş 
gerekirken, filmler 
çocukları kendisine 
çeken materyaller 
oluyor. Fakat bırakın 
çocukları, yetişkinler 
için dahi yeterince
temiz, doğru içerikli 
film bulabilmek
mümkün değil.

BEYAZ PERDEDE(N) KONUŞMAK:
KAMERA OBJEKTIFINDEN GÖÇEN HAYATLAR
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Fatih Muhammed Çakmak, küresel ölçekte ve Türkiye özelinde her geçen gün yeni 
boyutlar kazanan göç ve mültecilik  üzerine pek çok belgesele imza atan Tülay GÖK-
ÇİMEN ile konuştu.

Savaşın bir bedeli olarak ortaya çıkan “göç” ve “yurtsuzlaştırma” mefhumlarını 
belgeseller özelinde nasıl okuyabiliriz? Bir başka deyişle, yaşananları bir nevi 

sinemanın imkânlarıyla tarif etmek ne kadar mümkün oluyor?

Son on yıl içinde belki de daha fazla zamandan bu yana savaş ve çatışma böl-
gelerinde yaşananları, çektiğim belgesellerle anlatmaya çalışıyorum. Yaşa-

nanları sinema imkânlarıyla anlatmanın daha fazla insanı bu konunun içine çekmeyi 
sağlayacağına inanıyorum. Holokost fimlerinden örnek verirsek Piyanist, Çizgili Pija-
malı Çocuk ve Hayat Güzeldir gibi filmler Yahudilere yapıldığı iddia edilen soykırım ko-
nularını içerir ve biz bu fimleri izlerken yaşananlara çok üzülürüz, üzülmeliyiz de. Ren-
gi, dini, ırkı ne olursa olsun soykırımı hiçkimse yaşamamalıdır. Onlar dünyaya anlat-
mak istediklerini, mesajlarını bu fimlerle çok net verirler ve bunların izleyenlerde bı-
raktığı etki çok büyük. Yaşananları sinema diliyle anlatmanın geri dönüşleri çok iyi. 
Fakat biz neden kendi dertlerimizi sinemaya uyarlayamıyoruz ya da yeterince yer 
verilmiyor bilemiyorum. Yetişmiş insan azlığı veya bu işlerin büyük bütçelerle yapıl-
ması sebeplerden başlıcaları olabilir. Ben, alan olarak belgeselciliği seçtim ve kurgu 
olmadan yaşananları olduğu gibi anlatmaya çalıştım, çalışıyorum. 

Aslında göç konusundan yüzlerce yapım çıkabilir. Çünkü içinde yaşadığımız yüzyıl-
da insanlar dünyanın farklı yerlerinden başka yerlere hareket halindeler. Savaşlar, 
işgaller, yaşam zorluğu ve benzeri sebeplerle milyonlarca insan mülteci durumuna 
düşüyor veya yerinden ediliyor. 

Göç kavramı, insanlık tarihinin başlamasıyla ortaya çıkan, yalnız yaşadıkları yerin 
değişmesini değil, aynı zamanda sosyo-ekonomik ve kültürel değişimleri içeren, 
farklı insanların farklı nedenlerle yaşadıkları yeri uzun ya da kısa süreli terk etmesi 
olarak tanımlanmaktadır. Bundan dolayı göç kavramı yalnızca bir yerden başka bir 
yere geçiş yapmak olarak algılanmamalı, insanların maruz kaldıkları kötü muamele-
den dolayı hayatta kalmak için verdikleri mücadeleyi de içermelidir. Bu mücadele de 
binlerce filmin, belgeselin, kitabın konusu olabilir. 

Savaşın Çocukları Belgeseli’nde Suriyeli minik yürekleri; Haykırış’ta ise anne, eş 
ve her şeyin ötesinde insan olarak kadınların hayatlarını konu alıyorsunuz. Ka-

dınları ve çocukları yakın merceğe almanızın sebebi nedir? 

Öncelikle çocuklar, çok masum ve çok savunmasız olduğu için onları önceliyor 
olabilirim. Dünyanın neresinde olursa olsun, rengi, dini, dili, ırkı farketmez, bir 

çocuk yaşıtları gibi yaşamalı, her çocuk güvende olmalı, eğitim alabilmeli, oyun oyna-
yabilmeli, beslenebilmeli. 

Savaşlar veya işgaller sebebiyle bu yazdığım haklardan yoksun olan çocuklar 
hayata yenik başlıyorlar. En kötüsü hayatta kalmaları bile çok zor oluyor. Bu 
adaletsiz durum herkesi rahatsız ediyor, etmelidir. Bir çocuğun kimseye zara-
rı olamaz ama malesef en çok çocuklar zarar görüyor bu dünyada. Bir kadın 
yönetmen olarak savaş mağduru kadınlarla daha rahat iletişim kurabiliyorum. 

1981 yılında İstanbul’da doğdu. İlk 
belgeseli Camın Ateşle Dansı’dır (2010). 
Filistinli mültecilerin hayatlarını an-
latan Bitmeyen Gün: Sürgün belgese-
lini yayına hazırladı (2011). Bir Neslin 
Ardındaki Meçhul Kahraman: Mahmud 
Celaleddin Ökten belgeselini çekti. Su-
riyeli kadınların yaşadığı acıları anla-
tan Haykırış ve Suriye Zindanlarında 24 
Saat belgesellerini hazırladı (2013). 
Suriye’de yaşananları çocukların gö-
zünden anlatan Savaşın Çocukları bel-
geselini çekti. Son olarak Bangla-
deş-Myanmar sınırındaki Kutubalang 
Kampı’nda yaşamaya çalışan Arakanlı 
Rohingyalıları anlattığı İyi Geceler Ro-
hingya ile Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı 
konu eden Biz Burada Kalacağız belge-
sellerini yayına hazırladı. 

Tülay GÖKÇİMEN 
Yazar-Yönetmen
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Kimseye anlatmadıkları şeyleri bana 
rahatça anlatabiliyolar.  Çocukları ve 
annelerini konu almam bu yüzdendir.

Söz buraya gelmişken; yapımları-
nız fiilî işgale maruz bırakılan yer-

lerde çekiliyor. Hem hazırlık aşamala-
rındaki prosedürler/bürokrasi/diplo-
masi anlamında hem de çekimler esna-
sında zorluklar yaşıyorsunuzdur mu-
hakkak. Neler oluyor, sizi en çok zorla-
yan anları ne zaman yaşadınız?

Evet, savaş ve çatışma bölgele-
rinde belgeseller çekiyorum. 

Çünkü oralarda neler olduğunu bir şe-
kilde insanımıza anlatmamız gereki-
yor. Oldukça zor bir alan olduğunu ifa-
de etmeliyim. Çünkü çalışma yaptığı-
nız yerler çoğu zaman güvenli bölgeler 
olmuyor. Örneğin Arakan belgeselini 
çekmek için sabaha karşı mültecilerin 
bulunduğu kampa gizlice girmiştik ve 
çekim yapmak için iki saatimiz vardı. O 
kampta Arakanlı mültecilerin ne halde 
olduklarını dünya kamuoyunun duy-
masını istemiyordu Bangladeş rejimi. 
İki saat içinde çıkmazsak başımız be-
laya girebilirdi. Hamdolsun, elimizden 
gelenin fazlasını yaparak orada yaşa-
nanları dünyaya duyurmayı başardık. 

Kudüs belgeselimiz olan Biz Burada 
Kalacağız ’ı çekerken İsrail polisleri ile 
köşe kapmaca oynadık sanki. Kesinlik-
le çekime izin vermiyorlardı. Kudüs ve 
Mescid-i Aksa’da yaşananların orada 
yaşayanlar tarafından anlatılmasını 
istemiyorlardı. Fakat Allah’ın izniyle on 
beşe yakın isimle konuşarak bu belge-
seli ortaya çıkardık. Haykırış belgeseli 
çekimlerini yaparken misket bombası 
düştüğü haberi gelmişti ve biz en ya-
kın hastaneye doğru koştuk. Onlarca 
yaralı insanla karşılaşmak çok zordu. 
Kadınlar, ağlayan çocuklar, kolu bacağı 
kopmuş insanlar… 

O zaman önce ağlamak mı lazım yoksa 
çekmek mi diye düşünüyorsunuz. Sonra 
kendinizi toparlayıp bu zulmü dünyaya 
duyurmalıyım diyerek gözleriniz yaşlı 
çekim yapıyorsunuz. Yaptığım hiçbir çe-
kimi ve ortamı unutmadım, unutamam. 
Hepsi faklı bir hüzün barındırıyor içinde. 

Müsaadenizle biraz daha özele ine-
lim… Savaşın ortasında bir kadın 

yönetmen görmek insanları şaşırtmıyor 
mu?

Tabi ki şaşırtıyor. Lakin çoğu za-
man bu işleri yaptığım anlaşılmı-

yor. Çekim yaparken neye konsantre 
olduğumuz bazen belli olmuyor. Bu da 
çekim yapmamızı istemeyenler tarafın-
dan şüphe çekmiyor. Ben, bu noktada 
oldukça rahat olduğumu ve bunun geti-
risini gördüğümü söyleyebilirim. Sadece 
bu değil; belgeselin izlendiği yerlerde de 
görüntüleri bir kadın yönetmenin çektiği 
pek alışılmış bir şey değil. Anadolu’da 
pek çok yerde ilk defa kadın yönetmenle 
karşılaşan insanlarla tanıştım. Hepsinin 
bana bakışı çok güzeldi. İşlerimizi iyi ya-
pabilmemiz için çokça dua aldığımızı 
söyleyebilirim. Bu da bizi çok mutlu edi-
yor. 

Peki, sizi bu işlerin içine sürükleyen 
neydi?

Bosna Savaşı zamanında ortaokul 
öğrencisiydim ve yaşananlara o 

kadar üzülüyordum ki bir çocuğun çare-
sizliğiyle sadece dua edebiliyorduk ve 
yapılan yardım çalışmalarına şahit olu-
yorduk. Bu yaşananları duyurmak o za-
manlar aklıma düşen bir şeydi. On beş 
yıldan fazladır bu işlerin içerisindeyim. 
Görselliğin gücünü kullanarak insanlara 
dünyada olup bitenleri ve gerekiyorsa o 
bölgeye yardım götürebilmeyi amaçlı-
yorum. İnsanlar gördüklerinde daha iyi 
anlıyor ve izlediği kişilerle ünsiyet kura-
biliyorlar. Bu benim mesleğim ve mes-
leğimi severek yapıyorum. Şu an tek 
amacım bu işi yapmak isteyen genç ar-
kadaşlara bildiğim her şeyi öğretmek ve 
onların da sahada çalışabilmelerini sağ-
lamak. Bu işleri seven arkadaşlardan bir 
ekip kurduk; ismi “Human Movie Team” 
oldu. Kurgu ve kamera dersleri ile onları 
bu işlere hazırlamaya çalışıyoruz. Onlar 
da çok çalışıyor ve yaptıkları videolarla 
coğrafyamızda yaşananları dünyaya 
duyurmaya başladılar bile. 

Yaptığınız işin büyük bir cesaret ve 
özveri istediğini anlıyoruz söyledik-

lerinizden. Mevcut durumda sinema ala-
nında Türkiye özelinde savaş, göç ve mül-

RÖP: Fatih Muhammed ÇAKMAK
TDV KAGEM-Uzman
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tecilik bağlamında yeterli düzeyde bir 
eğilim göremiyoruz. Var olan yapımlar 
da belgesellerle sınırlı görünüyor. Vaziye-
tin böyle oluşu konu itibariyle cazibenin 
düşük olmasından kaynaklı bir durum 
mu, yoksa bilinçli bir körlük durumu mu 
söz konusu? 

Bu alana ilginin az olduğunu dü-
şünmüyorum. Hem eğitim fırsat-

larının az oluşu hem de bu işlerin yüksek 
bütçelerle yapılıyor olması insanları kı-
sıtlıyor olmalı. Bir sinema filminin büt-
çesi gerçekten çok yüksek. Bizim dert 
edindiğimiz konuları anlatan filmler yani 
sizin dediğiniz gibi göç ve mültecilik gibi 
konular son iki yıldır kendine yer bulma-
ya başladı diyebiliriz ama maalesef büt-
çe bulmakta oldukça zorlanılıyor. Bu 
konularda iyi eserler çıkarabilmek için 
bu işi gerçekten yapmak isteyenlere 
destek olunması lazım. 

Muhabbet hitama ererken konuş-
tuğumuz çerçevede sizi en çok etki-

leyen bir hikâye ile bitirelim isterseniz… 

Benim belgesellerim hep olum-
suzlukların yaşandığı bölgelerde 

hayat buluyor. Kameramı nereye çevir-
sem gözyaşına veya bir haksızlığa rast-

lar. Gittiğim bölgelerde en çok çocukla-
rın haline üzülüyorum ve onları unuta-
mıyorum. Onların yaşadıklarını daha 
çok nasıl duyurabilirim diye sürekli ken-
dimce yollar arıyorum. Savaş dolayısıyla 
yetim kalmış çocukların yaşadığı kamp-
ları ziyarete gidiyorum. Sınırın diğer ta-
rafında Suriye topraklarında pek çok 
kamp var ve bazı kamplarda sadece ye-
tim çocuklar ve anneleri yaşar. Yani eli-
nizi nereye uzatsanız bir yetimin başını 
okşarsınız, bir kimsesizlik sizi kuşatır. 
Halep’in Azez bölgesinde Şemmarin 
Kampı vardır, orada sadece yetim ço-
cuklar ve anneleri yaşar. Orada çekim 
yaptığınızda çocuklar sizi sürekli takip 
eder ve hep elinizden tutmak isterler. 
Bir kız çocuğu vardı böyle beni takip 
eden ve hep pardösümün bir ucundan 
tutan. Akşama kadar asla peşimi bırak-
madı ve her fırsatta öptü, sarıldı, hiç ya-
nımdan ayrılmadı. Kamptan ayrılırken 
çok ağladı, gitmememi istiyordu. Ben de 
onu bırakmak istemiyordum tabi ki. 
Sonra babaannesi geldi yanıma: “Bu ço-
cuk oğlumun kızıdır. 

Oğlum da gelinim de savaşta öldü ço-
cuklara ben bakıyorum. Rima seni çok 
sevdi, onu alıp götürür müsün?” dedi. 
Ben o an ne diyeceğimi bilemedim. 

Gerçekten onun elinden tutup oradan 
birlikte gitmeyi çok isterdim ki. Ama 
mümkün olmadı. Gözyaşları ile ayrıldık. 
Rima’nın bizi götüren arabanın arkasın-
dan ağlayarak koşmasını hiç unutma-
dım. Rabbim tüm kimsesiz çocukların 
yardımcısı olsun ve aradıkları sıcak yu-
vaya en yakın zamanda kavuşsunlar 
inşallah. 

Benim belgesellerim 
hep olumsuzlukların 
yaşandığı bölgelerde 
hayat buluyor. 
Kameramı nereye 
çevirsem gözyaşına 
veya bir haksızlığa 
rastlar. Gittiğim 
bölgelerde en çok 
çocukların haline 
üzülüyorum ve onları 
unutamıyorum. Onların 
yaşadıklarını daha çok 
nasıl duyurabilirim diye 
sürekli kendimce yollar 
arıyorum.
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SOSYAL PROJELER

Öğrenmeyi uyarıcı ile davranış arasında bağ kurma işi olarak gören davranışçı 
ekol, -insan olsun, hayvan olsun- bir organizmada istenilen davranışları oluş-
turmanın yolunu, o organizmaya gerekli uyarıcıların dışarıdan verilmesine bağ-
lamıştır. Çocuklarımızda davranış değişikliği meydana getirmek üzere zaman 
zaman bizler de davranışçı ekolün bu yaklaşımına uygun olarak hareket ederiz. 
Örnek olarak, çocuk şekeri sever; fakat kitabı şeker kadar sevmez. Eğer kitap ile 
şekeri birleştirirsek “kitap okursan sana şu kadar şeker vereceğim” veya “para ve-
receğim” veya “seni bir yere götüreceğim” dediğimizde, bu metottan yararlanmış 
oluruz. Oysa insan davranışlarının hayvanlar üzerinde yapılan deney sonuçla-
rıyla yönlendirilmeye çalışılması büyük bir yanılgıdır. Nitekim davranışçı ekolün 
varsayımlarının insanlar üzerinde kalıcı davranış değişikliğine yol açmadığı kısa 
sürede görülmüştür. 

Yine de bugün dinî ritüelleri yerine getirme alışkanlığını çocuklarımıza kazan-
dırmaya çalışırken, örneğin çocuğumuzun namaz kılması karşılığında dünyevî 
bir ödül vaat ederek aslında onlara dünyevı olanın daha değerli olduğunu öğre-
tiyoruz. Yani bizim temel inancımıza aykırı bir mekanizma uyguluyoruz. Çünkü 
ödül ve ceza yöntemi davranışı yapay bir unsur hâline getirir. Zira, bu davranı-
şın temelinde şu tez vardır: Aslında ödüllendirdiğimiz davranış ya da alışkanlık 
aslında hoşlanılacak bir davranış değildir; ancak biz ödülle o davranışı hoş bir 
hale getirmekteyiz. Yani hoşlanılmayacak bir şey olduğunu önceden biz de ka-
bul etmiş oluyoruz. Oysa biz namazı niçin kılıyoruz veya ibadeti niye yapıyoruz, 
Kur’an-ı Kerim’i niye okuyoruz? Temel amacı belli; Allah’ile olan bağımızla alakalı 
bir şeydir bu. Oradaki bağı da yok ediyoruz; o hissiyatı, lezzeti, her birini kenara 
bıraktırıp sadece çok yapay, yüzeysel ve gösteriş için yapılan bir unsur hâline 
getiriyoruz. Çocuk orada Allah’ile olan bağını hissetmek yerine, sadece alacağı 
ödülü düşünüyor, Bu sebeple bu yaklaşımı özellikle dinî boyutta kullanmamız 
çok tehlikelidir. 

Sadece dini konularda değil, her konuda uyguladığımız yanlış bir yöntem dir bu. 
Çoğu ailede sıklıkla karşılaşıyorum; ilk başlarda sürekli olarak veriyor, fakat bir 
noktaya geldikten sonra verecek bir şeyi kalmıyor çünkü her şeyi harcamış. Bu 
konuyla ilgili şöyle bir örnek verilebilir: İlköğretim 4’üncü sınıftaki bir öğrenciye 
babası pahalı bir cep telefonu almıştı. Tabii diğer çocuklar arasında da başka 
problemlere neden oldu. 2 sene sonra çocuğun ilk cümlesi: “Baba bana araba 
al.” Çünkü bu bünye buna alışırsa dahasını da isteyecek ve temelde rüşvetçi bir 
mantığa sahip olacak. Yaptığı işin saygınlığı, hazzı, lezzeti, tadı yerine sadece 
elde edeceği unsura bakıyor. Hayatımızın ilerleyen aşamalarında da bu yetiş-
tirme biçiminin olumsuz sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Örneğin bugün bir memu-
run çalışıp çalışmadığı, bir iş adamının işini hakkıyla yapıp yapmadığı temelde 
çocukluk döneminde aldığımız bu zehirden kaynaklanıyor. Bu açıdan, evlerde 

Mürşid Ekmel AYBEK
Uzman Psikolojik Danışman

BABA OLMAK 
“Baba! Elim Sende” Rol Model Olarak Baba

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psiko-
lojik Danışmanlık Programından mezun 
oldu. Klinik Psikoloji alanında yüksek 
lisans yaptı. Özel sektörde dershane, 
ilköğretim okulları ve anaokulunda psi-
kolojik danışmanlık, yöneticilik yaptı.  
European & Middle Eastern Institute 
of Hypnosis (EMEIH)’den uygulamalı 
Hipnoz Practicioner (Hipnotist) eğitimi 
aldı. Anne baba çocuk eğitimi, özgüven 
gelişimi, dikkat, meslekler, etkili öğren-
me ve çalışma alışkanlıkları üzerine ya-
yınları olan Mürşid Ekmel Aybek, aynı 
zamanda çeşitli çocuk eğitimi kitapları-
na pedagojik danışmanlık yapmaktadır. 
Çocuğun karakter, fıtrat ve zeka gelişi-
mi üzerine çalışmaları bulunmaktadır. 
Dünyada karakter eğitimi uygulama-
ları, Osmanlı ve Selçuklu’da, Cumhuri-
yet’in ilk yıllarında çocuk eğitimi üzerine 
araştırmalarını sürdürmektedir. Eğitim 
Politikaları ve Araştırmaları Derneğinin 
başkanlığını yürüten Aybek, Milad Ka-
rakter Gelişim Akademisinde Psikolojik 
Danışman olarak çalışmaktadır.

Mürşid Ekmel AYBEK
Uzman Psikolojik Danışman

KAGEM bünyesinde sürdürülen Baba Olmak seminerlerinden derlenmiştir.
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çocuklarla ilgili herhangi bir davranış 
sergilendiğinde olabildiğince bu tip 
ödüllerden kaçınmak lazım ki, çocuk 
doğal olabilsin, kendi olabilsin. Aksi 
takdirde, çocuk -çok abartılı ifadesiy-
le- sahtekârlığı, üçkâğıtçılığı öğrenmiş 
oluyor aslında. Yapmış gibi! yapıyor. 
“Birinin gözüne gireyim de ona göre 
yapayım.” demeye başlıyor. Biz bu sis-
temi iyi niyetle uyguluyoruz aslında fa-
kat bu sistem ne yazık ki temelde ço-
cuğun kişiliğini bozuyor. Bu açılardan 
bakıldığında ödül-ceza yöntemini bir 
an önce bırakmamız gerekiyor ki çocuk 
kendisi olabilsin. 

Çocuğu bir davranışa teşvik etmek 
üzere mutlaka bir şey yapmamız gere-
kiyorsa, çocuğun hoşuna giden şeyleri 
sevdiği şekilde sunmamız gerekiyor. O 
da bilginin oyunlaştırılması, yani bilgiyi 
ezberletmek yerine oyuna dönüştür-
mek ile mümkün. Yapmamız gereken 
sadece ve sadece mevsimi, iklimi oluş-
turmak. Çocuk kendi teşvikini kendisi 
üretiyor zaten. O yüzden tekrar teşvi-
ke gerek yok. Çünkü teşvik etmek bir 
nevi zorlamak manasına da geliyor. 

Tohum yavaş yavaş hazırlıyor kendi-
ni ve haftalar sonra meyve karşımıza 
çıkıyor. O yüzden zor da olsa çocukluk 
dönemini asla atlamadan, çocuğun 
çocuk olduğunu hiçbir zaman aklımız-
dan çıkarmadan yola devam etmemiz 
lazım. Baba olmak, anne olmak aynı 
zamanda sübjektif olmaktır, objektif 
olamayız. Var olan sorunu ne kadar 
çok kendimize nakşedebilirsek, ne 
kadar çok hissedip sabredebilirsek o 
ölçüde başarılı oluruz. Bu arada taar-
ruzlar da olacak haliyle. Eşler taarruz 
edecek, siz “rahat bırak, gevşek bırak” 
diyeceksiniz, onlar “Olur mu!” diyecek... 
Veya öğretmen taarruz edecek: “gelin” 
diyecek, “olur mu!” diyecek, “yapın” 
diyecek. O yüzden, ilkokul döneminde 
çocuğun çocuk olabilmesi, çocuk kala-
bilmesi, kendi akışında gidebilmesi çok 

önemli. Zaman zaman “eyvah” dedirtir 
bize. Ben de yaşadığım için biliyorum: 
“Yanlış mı yapıyorum acaba?” dedi-
ğim oldu. Ama hakikaten çocuğumuza 
gerçekten kendinizi bıraktığınızda, ona 
güvendiğinizde daha kolay oluyor. Bi-
zim sadece, sıkıntısını fark ettiğimizde 
yanında olmamız, onu dinlememiz, 
onu hissetmemiz ve ihtiyacı olduğun-
da da onunla arkadaş olabilmemiz 
lazım. Çocuğumuz derdini, sıkıntısını, 
sevincini, hayallerini anne-babasıy-
la paylaşabilmeli. Çok önemli bir şey. 
Çünkü böyle olursa daha güvende his-
seder kendini. 

Bu çerçevede şahit olduğumuz pek 
çok vaka var. Bir örnekle devam ede-
lim. Öğretmenin sınıfa ifadesi: “sizinle 
ilgili yüksek beklentilerim var. Hepi-
nizin bu sınıfta düşünen, sorgulayan, 
yaratıcı, üretken kişiler olmanızı ve 
benim sözümden çıkmamanızı istiyo-
rum.” Birçok sınıfta ne yazık ki durum 
bu. Sınıfa gittiğinizde öğretmen ken-
di kuralını, kendi sistemini dayatıyor. 
Aslında biz de ebeveynler olarak evde 
farkında olmadan aynı şeyi yapıyoruz. 
Çocuklarımızın her şeyini takip etme-
ye, yönetmeye çalışıyoruz. Fakat bu-
günün çocuklarında bu yöntem çok 
ters tepiyor. Hatta bu durumu çok faz-
la abartırsak -zaman zaman yaşıyoruz 
örneklerini- çocuklarımız hayatlarıyla 
ilgili en önemli konuları bile bizimle 
paylaşmaktan uzak duruyorlar. Örne-
ğin sınava gireceği okulu bile saklıyor, 
bilmesinler istiyor. Niçin? “Her şeyimi 
biliyorlar, bunu da bilmesinler” diye 
cevap veriyor. Çocuklarımızda sürekli 
olarak takip edilmeye, sorgulanmaya 
ve yönetilmeye karşı büyük bir tepki 
ve öfke var. 

Bunun önüne geçebilmek istiyorsak 
çocuklarımızın her durumda ve koşul-
suz olarak yanında olmalıyız. Biz hiçbir 
şey yapmasak bile, çocukla aynı or-
tamda olmak onun çok şey almasına 

fırsat verir. O yüzden, ders çalışırken 
eğer ev ortamı müsaitse, mümkünse, 
çocuğun dersini sizin yanınızda yap-
masına izin verin televizyon açık dahi 
olsa, hele kinestetikler1 için. Rahatsız 
oluyorsa zaten o kendisi gider. Kines-
tetikler yalnız kalmaktan hoşlanmaz-
lar. Böyle çocukların odasına gitmesi 
işkenceye dönüşür, Bizim için çocuğun 
yanında durmamız esastır. Öğretmen 
için de öğretme şekli bu olmalıdır. 
Öğretmen bu yeni modelde rehberdir 
aslında, çocuğa yön verir veya önünü 
açar, doğrudan dikte etmez, doğrudan 
yüklenmez. 

Çocuk büyüdükçe yaşının gereği, ye-
tenekleri, özellikleri, ne tür vasıfla-
rı varsa yavaş yavaş inkişaf etmeye 
başlar; tomurcuğun açması misali, 
toprağın altından çıkan filiz misali ço-
cuk yavaş yavaş kendini geliştirmeye 
başlar. O yüzden çocuk, fıtratını inşa 
ettiği dönemde yani ergenliğe adım 
attığı dönemde sağlıkla büyümeli ve 
sağlıkla yaşamalıdır. Biz de böylelikle 
çocuğu keşfedebilelim, çocuğu göre-
lim, çocuğu bulalım, yapısını, özelliğini 
anlayalım. 

Anne babaların da çocuğun yanında 
durması işte bu yüzden çok önemlidir. 

 1 Kinestetik-bedensel zekâ, aklın ve vücudun 
mükemmel bir fiziksel performansla birleştirile-
rek belli bir amaca yönelik faaliyetlerin sergilene-
bilmesi yeteneğidir.

Çocuk büyüdükçe yaşının 
gereği, yetenekleri, özellikleri, 
ne tür vasıfları varsa yavaş ya-
vaş inkişaf etmeye başlar; to-
murcuğun açması misali, top-
rağın altından çıkan filiz misali 
çocuk yavaş yavaş kendini ge-
liştirmeye başlar.
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Tıpkı bir güneş misali, güneşin bitkileri 
yeşertmesi için olması gereken ışınları 
göndermesi gibi biz de duygularımızla 
çocuğumuzu besleriz, çocuk da ya-
vaş yavaş kendini geliştirmeye başlar, 
adım adım özellikleri ortaya çıkar. Son-
ra dağıtır bunu. Dağıtacak ki iyice içeri-
dekiler çıksın. Mesela balonu şişirece-
ğimiz zaman onu şöyle bir sündürürüz 
önce, iyice bir açarız ki iyi şişsin diye. 
İyi açmazsak iyi şişmez, iyice açmamız 
lazım. Yani çocuk uçları görecek önce. 
Çocuk uçları görecek ki alanını görsün, 
çocuk ne kadar zıplayabildiğini bir gör-
sün. 

“Tavan, oraya zıplama!” dememek la-
zım. Nereye çıktığını bir görebilsin ço-
cuk, sonra dengeleyecek onu. Nereye 
kadar zıpladığını kendisinin keşfetmesi 
lazım. O yüzden, çocuğun dağıtması, 
dağılması lazım bu döneminde. 

Yine ilkokul döneminde çocuğun di-
siplin altına alınması ve sorumluluk 
sahibi olması adına uygulanan bazı 
yanlışlarımız vardır. Bu dönemde ço-
cuk sorumluluk sahibi olabilecek bir 
varlık değil, çocuğun en önemli sorum-
luluğu oyundur, bu kadar. Çocuk, so-
rumluluğu oyunun içinde kendi kendi-
ne ve kendi diliyle öğrenir. Hata yapar, 
“yandın” derler, “oyundan çık” derler, 
“olmadı” derler, “işte buna dikkat et” 
derler... “Tamam, demek ki benim uy-

mam gereken kurallar varmış” der ve 
devam eder.

Çocuğun ruhunu ve kimliğini örsele-
yen ve yok eden üç temel kavram var-
dır: Ödül, ceza ve disiplin. Bunlar kültü-
rel, inanç ve fıtrat bağlamında mevcut 
mekanizmamıza ters olan üç kavram-
dır ve maalesef ezberimize aldığımız, 
rahatlıkla kullandığımız, uyguladığımız 
kavramlardır. Bu üç kavram zehirliyor 
çocukları. 

Ödül anlamı, manayı yok eder, beynin 
doğal hazzını yok eder, kaygıyı besler, 
geçici sonuçlara neden olur. 

Ceza, çocuğu değersizleştirir, güven-
sizliğe neden olur. Yani kendi yaptığı 
şeyin yanlış olduğuna inanmaya baş-
lar, bu ona daha çok acı verir. Bulundu-
ğu ânı yaşamak, lezzetini almak yerine 
sonucu hesaplamaya ve gergin bir ya-
pıya neden olur “Acaba ödülü alabile-
cek miyim alamayacak mıyım?” diye. 
Daha ileriki safhalarda çocuk sah-
tekârlığı da öğrenir. Öğretmen varken 
başkadır, anne varken başkadır, baba 
varken başkadır, yokken başkadır, 
Çünkü ona göre şekillenmiştir. 

Disipline etmek de bu ikisi kadar bes-
ler olumsuzlukları. Baskıya neden olur, 
üretkenliği engeller, enerji birikimine 
ve ilk fırsatta da patlamaya yol açar; 
bu sebeple de olay maddi manevi za-
rar, ziyana taşınır ve orada öğretmen, 
anne, baba yüklenerek çocuğu suç-
lu ilan eder ve çocuk başka diyarlara 
doğru yolculuğa çıkar bir anlamda. 
Çünkü hiçbir çocuk bilerek ve isteyerek 
asla ve asla zarar vermez. 

Oyun Çağında Çocukluk

Günümüz çocuklarına baktığımızda 
çocuklar eğer oyuna doyuyorsa bir 
sorun yok demektir. Ama biz bugün 
çocukların oyun alanlarını, sokakları 

ellerinden aldık. Okulda akşama kadar, 
evde akşamdan sonra ödevler, test-
ler, dersler derken onların ihtiyacı olan 
alanları çalıyoruz bir nevi. Yani Allah’ın 
ona vermiş olduğu güneşi,  teneffüsü, 
temiz havayı ellerinden alıyoruz. Oyun 
oynamalarından maksadım enerjilerini 
boşaltmaları. Annelerin birçoğu dert 
yanıyor. “Hocam, uyumuyor geceleri.” 
diyor. “Çünkü o çocuğun mesaisi bit-
memiş”  diyorum. Mesaisinin bitmesi 
enerjisinin harcanmasıyla orantılı. Ço-
cuğun enerjisini harcatırsak mesaisi 
biter, o günkü pilini bitirir, ondan sonra 
tekrar şarj olmak için uykuya dalar. 

Kendi enerjinizle kıyaslamayın bunu. 
Güzel bir örnek var konuyla ilgili. Bir 
akrobat bir çocuğun uyanmasıyla bir-
likte güne başlıyor. Çocuk ne yapar-
sa akrobat da onu yapıyor. Hopluyor, 
akrobat da hopluyor, zıplıyor, akrobat 
da zıplıyor. Öğleden sonra akrobat 
baygınlık geçiriyor, dayanamıyor, ener-
jisi yetmiyor. Beynin de ruhun da ge-
lişebilmesi için o enerjiyle birlikte do-
kunması, hareket etmesi, incelemesi, 
araştırması, karıştırması kurcalaması 
lazım ki renkli dünyasını, yapısını bü-
tünleştirebilsin, olgunlaştırabilsin, 
kemale erdirebilsin. Çünkü zekânın 
ilerlemesi ve kişiliğinin gelişmesi için 
beynin de, ruhun da o enerjiye ihtiyacı 
var. Birçok aile çocuklarını durduruyor, 
susturuyor, baba otoriter olarak bura-
da karakol memuru, amiri olarak elde 
tutuluyor. Emin olun, ergenlik döne-
mini geçtikten sonra gençlik dönemi-
ne geldiğinde, 17-18-19 yaşlarında 
bütün pilleri bitmiş ve bu sefer ayağa 
kaldıracak mesai harcıyorlar şu anda 
aileler. Ödülle, cezayla, disiplinle zapt 
etmişler. Çocukların enerjisi bitmiş. 
Oysa o enerjiyi tüketmemek esastır. 

Çocuk oyunlarıyla, oyun alanlarıyla 
ilgili olarak da hata yapıyoruz aslın-
da. Yüksek yüksek blokları dikiyoruz, 
çocuklara park, oyun alanı açıyoruz. 

Çocuklar eğer oyuna 
doyuyorsa bir sorun yok 
demektir. Ama biz bugün 
çocukların oyun alanlarını, 
sokakları ellerinden aldık. 
Okulda akşama kadar, evde 
akşamdan sonra ödevler, 
testler, dersler derken onların 
ihtiyacı olan alanları çalıyoruz 
bir nevi.

BABA OLMAK 
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Çocuğun ruhunu ve 
kimliğini örseleyen ve yok 
eden üç temel kavram vardır: 
Ödül, ceza ve disiplin. Bunlar 
kültürel, inanç ve fıtrat 
bağlamında mevcut 
mekanizmamıza ters olan üç 
kavramdır ve maalesef 
ezberimize aldığımız, 
rahatlıkla kullandığımız, 
uyguladığımız kavramlardır. 
Bu üç kavram zehirliyor 
çocukları. 

Açtığımız oyun alanlarına baktığınız-
da bireysel oyunları teşvik ediyoruz. 
Kaydırakta, salıncakta, zıpzıplarda tek 
başına eğlenmeyi öğreniyor. “Senin 
başkasına ihtiyacın yok ki” diyoruz as-
lında ona. Biz de “Aa ne güzel, çocuk-
ları düşünmüşler” diyerek çocuk oyun 
bahçelerini görüp mutlu oluyoruz.

Aslında sadece çocukları oyalama 
yeri açıyoruz. Hâlbuki çocukların oyun 
alanlarını tasarlarken çocukların hayal 
dünyasına, ufkuna, enerjisine hitap 
eden başka şekilde tasarlamamız la-
zım.

Biz sokakta saklambaç, yakan top, 
çelik-çomak, futbol, elim sende oyun-
larını oynuyorduk. Bunlar hep takım 
oyunlarıdır, kalabalık gerektiren oyun-
lardır. Çocuk disiplinin ne olduğunu, 
kuralları, ödülü- cezayı oyun oynarken 
öğrenirdi. 

Çocuğun özgürlüğünü yaşaması la-
zım; sokakta kendi kuralını kendi koy-
sun, kendi düzenini kendisi yapsın, 
kavga etsin, tartışsın, gerilsin vesaire. 
Hayatı yapaylaştırdıkça, çocuğun hayal 
dünyasını elinden alıyoruz. 

Beynimizin ön bölgesinde (alın böl-
gesi) frontal lob dediğimiz bir alan var. 
Frontal lobun özelliği şudur: Kişinin 
sebep-sonuç ilişkisini, kâr-zarar ilişki-
sini kurguladığı kısımdır. Ergenlik dö-
nemiyle birlikte dinen de kişinin mesul 
olmasının hikmeti de buradadır. Bunun 
öncesinde ne disiplini, ne düzeni, ne 
tertibi, ne sebep-sonuç ilişkisini, ne 
de kuralı anlar çünkü henüz frontal lob 
gelişmemiştir. Frontal lobun gelişme-
mesinden dolayı da çocuk sebep-so-
nuç ilişkisini yani yaptığı şeyin anlamı-
nı ve sonucunu idrak edemez. Ergenlik 
dönemiyle birlikte frontal lob olgun-
laşmaya başlayınca kâr-zarar ilişkisi, 
akıl-mantık ilişkisini kurgulamaya baş-
lar. “Ben bunu yaparsam başıma bu 

gelir”i idrak etmeye başlar. Onun ön-
cesinde bizim öğrettiğimiz, söylediği-
miz her şey sadece ezberden ibarettir. 
Eğer dayatma yaparsak sadece bizim 
olduğumuz ortamda bizim istediğimizi 
yapar, yine kendi bildiği, özgür hisset-
tiği alanda kendi istediğini yapar. Bu 
sebeple frontal lob çocuğun gelişimin-
de çok önemli bir evredir.. O geliştikten 
sonra çocuk başka bir evreye geçiyor. 
İşte bu evreden sonra anne-babanın 
rolü çok daha büyük önem taşıyor. Ar-
tık tamamıyla sosyal hayatın içerisin-
de anne-babanın yaşantısını, kelime-
lerini, cümlelerini, iletişimini, her şeyini 
daha çok anlamlandırır hâle geliyor. 
Öncesinde çocuk olarak taklit ederdi 
ama anlamlandırdığında hayatı anla-
maya, olayları kavramaya, hissetme-
ye başlayacak. Kız/erkek fark etmez 
bu dönemde babayı çok modellerler. 
Fakat baba öncesinde -tabii anne için 
de geçerli bu- fazla yaptırım, yükle-
me, zorlama yaşatmışsa eğer, ergen-
lik dönemi bu sefer intikam dönemine 
döner: “Haydi bakalım, gel şimdi he-
saplaşma zamanı” der âdeta. İnadına 
yapmaya başlar. Bana gelen çocuk-
ların, gençlerin, danışanların söyledi-
ği cümleler bunlar: “Babamın inadına 
yapmaya başladım.” “Babamın gıcıklı-

ğına yapmaya başladım.” “Babamı sinir 
etmek hoşuma gidiyor.” diyorlar. Baba 
burada çok önemli bir faktör. Babanın 
tahminimizden fazla etkisi vardır ço-
cukların üzerinde. Anneyi tolere eder 
çocuklar; naz yapar, ağlar sızlar. Çün-
kü anne duygusaldır. Baba, aşılmaz bir 
dağdır. Baba, yönetendir, yapı itibariyle 
yönetilen değildir. Onun koyduğu du-
var, onun koyduğu kural çocuk için çok 
büyük etkiye sahiptir. Babanın “dur” 
demesi, “sus” demesi, “yap” demesi, 
“yapma” demesi olumlu/olumsuz ke-
limeleri çocukta tahminimizden daha 
fazla etki bırakır. Bu yüzden, anne-ba-
baların evdeki çocuklarıyla olan iletişi-
minde kullandığı dil çok önemlidir. 

Devam edecek…
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Mülteci! Sığınmacı! Geçici koruma statüsüne sahip! Göçmen! Muhacir! Misafir!  
Suriyeli! Iraklı! Afgan! Türkmen!... Hangisi ile başlamalı? Onlardan bahsederken 
hangi kavramı kullanmalı?

Pek çok istatistiğin, haber kanalının veya akademik çalışmanın konusu olurken, 
kendilerinin ülke ekonomisine verdiği zarardan ya da belki yarardan, ülkemiz-
de bulunmalarının olumlu ya da olumsuz yanlarından bahsedilirken tanımlama 
yapmakta zorlandığı kesim onlar.

Bizler de henüz doğru tanımı bulabilmiş değiliz. Kendi dışımızda gördüğümüzü, 
örfü, kültürü, adetleri ile bize yabancı olduğunu düşündüğümüz kardeşlerimizi 
tanımlarken yukarıdaki kavramlardan birine sığınıyoruz ama hiçbiri gerçeği yan-
sıtmıyor. Ne kadar ötekileştirsek de, bir arada yaşıyoruz onlarla. Aynı mahalle-
nin sakini, aynı iş yerinin çalışanı, -geçici ya da daimi- aynı ülkenin mensubuyuz. 
Onların varlığını kabul etmek, yaşanan problemleri tespit etmek ve yaşanması 
muhtemel sıkıntıları öngörerek bu yönde çözüm yolları üretmek durumundayız. 
TDV KAGEM Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi olarak tam da bunu yapmanın, 
çözümün bir parçası olmanın talibiyiz. 

TDV KAGEM’in 2013 yılından buyana “Farkındayım yanı başındayım!” sloganıyla 
başlattığı çalışmalar kısa zamanda geniş bir gönüllü ağının ve paydaş kurum-
ların desteğiyle özellikle Ankara’da çok olumlu neticeler vermeye başlamıştı. 
2016 yılında Ankara’da ikamet eden Suriyeliler başta olmak üzere tüm yabancı-
lara yönelik yapılacak faaliyetlerin tek bir merkezde planlı ve sistemli bir şekilde 
uygulanmasının önemi göz önünde bulundurularak KAGEM bünyesinde Sosyal 
Destek ve Eğitim Merkezimizi açtık. Amacımız sosyal desteğe ihtiyaç duyan kişi 
ve grupların günlük hayata adapte olmalarını destekleyerek, çeşitli düzeylerde 
projeler üretmek; birlikte yaşadığımız herkesin daha kaliteli bir yaşam sürme-
si, eğitim imkânlarına kavuşması, sağlık, istihdam, resmi işlemler, güvenlik vb. 
konularda danışmanlık hizmeti alarak yaşanılan sorunlarla başa çıkabilmesine 
destek olmaktı. Bunun için hem kamu kurum kuruluşları, hem de sivil toplum 
örgütlerinden geniş bir işbirliği ağıyla hareket etmeyi öngördük. 

EĞİTİM 

İleri Düzey Türkçe Dil Eğitim ve Genel Türkçe Seminerleri 

19 Aralık 2016 yılında faaliyete geçen TDV KAGEM Sosyal Destek ve Eğitim 
Merkezinde, açıldığı günden bu yana yarım kalan eğitim hayatını sürdürmek, 
mesleki kariyerini Türkiye’de devam ettirmek ya da Türkçesini ilerletmek isteyen 
bütün misafirlere ihtiyacına uygun Türkçe eğitim seminerleri ile meslek edindir-

TDV KAGEM SOSYAL DESTEK 
VE EĞİTİM MERKEZİ

1980’de İzmir Bergama’da doğdu. 
İlkokulu Ankara Demetevler’de,  or-
taokul ve liseyi Ankara Merkez (Tevfik 
İleri) Anadolu İmam Hatip lisesinden 
tamamladı.  Lisansı Viyana Üniversi-
tesi Siyaset Bilimi bölümünde, Yüksek 
Lisansını Avusturya Wels’de özel bir 
Enstitüde bitirdi.  Viyana’da sivil toplum 
örgütlerinde görev aldı. WAKT (Wien 
Ausbildung Kultur und Toleranz – Viya-
na Eğitim Kültür ve Hoşgörü) isimli bir 
öğrenci Derneği’nin kurucu Başkanlığı’nı 
yaptı. 2014 yılında Diyanet Vakfı’nda 
Yurtdışı (Avrupa ve Balkanlar) Hayri Hiz-
metler Görevlisi olarak işe başladı. Vak-
fımızın Suriye projesi başta olmak üzere 
pek çok projesinde görev aldı. Selman 
Aktaş evli ve iki çocuk babasıdır. KAGEM 
Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi’nde 
idareci olarak görev yapmaktadır. 

Selman AKTAŞ
TDV KAGEM Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi-Yönetici

Selman AKTAŞ
TDV KAGEM Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi-Yönetici
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me kursları veriliyor. Ayrıca açıldıktan 
kısa bir süre sonra Merkezimize yakın 
çevrede gerek iş yeri sahipleri gerekse 
civar sakinlerinin talebiyle Arapça dil 
eğitimi verilmeye de başlandı. 

Lisans, yüksek lisans, doktora düzey-
lerinde çalışma yapmak isteyen öğren-
cilere yönelik düzenlenen İleri Düzey 
Türkçe Dil Eğitim Seminerleri 950 saat 
olup A1-A2 (Temel), B1-B2 (Orta) ve 
C1 (İleri) düzey olmak üzere 3 farklı se-
viyeden oluşuyor. Öğrenciler kurs so-
nunda ilgili kurumların sınavlarına yön-
lendirilmek suretiyle başarılı olanların 
üniversitelere ya da uygun iş alanlarına 
başvurmalarının önü açılmış oluyor. 

2016-2017 eğitim-öğretim yılı içeri-
sinde İleri Düzey Türkçe Dil Eğitiminden 
89 öğrenci mezun oldu.  Öğrenimini 
tamamlayıp sınava giren 89 öğrenci-
mizden 66’sı aldıkları sertifikalar saye-
sinde iş hayatına atıldı veya eğitimini 
devam ettirmek için üniversite öğreni-
mine başladı.

İLERİ DÜZEY TÜRKÇE 

(A1-A2-B1-B2-C1)

SABAH AKŞAM

TOPLAMERKEK KADIN ERKEK KADIN

İleri Düzey 

(A1-A2-B1-B2-C1)

1.Dönem

27 22 36 16 101

İleri Düzey 

(A1-A2-B1-B2-C1) 

2.Dönem

28 53 61 19 161

Genel Toplam 262

*İleri Düzey Türkçe Dil Eğitim Seminerlerine Katılan Öğrenci Sayılarımız

Yönlendirme ve İzleme Kişi Sayısı

YEE işbirliği ile düzenlenen İstihdama Yönelik Yazılım ve Donanım 
Bilgisayar Kursu 

17 

Türk Kızılay’ının düzenlemiş olduğu Profesyonel Aşçılık Kursu 12 

Üniversite 18

Tercüman 5 

Öğretmen 11

Doktor 1

Laborant 2

Toplam 66
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Yetişkinler, gençler ve çocuklara yönelik Genel Türkçe Eğitim Programında ise katılımcıların iş hayatında ve günlük yaşa-
mında ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde dil eğitimi almalarını önceledik. Bu doğrultuda genel Türkçe seminerleri A1-A2 
(Temel) 350 saat ve yılda üç dönem olarak planlandı. 

GENEL TÜRKÇE (A1-A2)

SABAH ÖĞLEN AKŞAM
HAFTA
SONU

TOPLAMErkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın

Genel Türkçe 1.Dönem 13 31 12 27 48 12 143

Genel Türkçe 2.Dönem 9 32 10 31 53 19 154

Genel Türkçe 3.Dönem 34 72 24 53 119 18 320

Genel Türkçe Çocuk 13 31 8 7 59

Genel Türkçe 4.Dönem 33 38 24 23 98 19 56 291*

Genel Türkçe Çocuk Kursu 13 31 8 7 59

Yaz 30 48 78

Toplam Başvuru Toplam 1045

*19.12.2016 – 23.02.2018 Tarihleri Arasında Mezun Olan Genel Türkçe Öğrenci Sayıları

Giriş seviyesinde günlük kullanılan temel kavramların pratik olarak öğretildiği Arapça eğitiminden genellikle Altındağ böl-
gesinde görev yapmakta olan din görevlileri faydalanıyor. Fakat bu eğitimler asıl Merkezimizin yakınlarındaki çevre halkının 
talebiyle oluşturulmuştu. Bunların yanı sıra Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile bölgede görev yapan polis me-
murlarından oluşan bir sınıfımız da mevcut.

TDV KAGEM SOSYAL DESTEK VE EĞİTİM MERKEZİ
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ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME 

Çeşitli ölçeklendirme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen bilimsel araş-
tırma ve anketlerden elde ettiğimiz verileri kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Bu 
çalışmalara ek olarak alanla ilgili çalışmalar yapan akademisyenler tarafından 
hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize oryantasyon eğitimleri verili-
yor.

Merkezimiz aynı zamanda akademik araştırmalar için bir laboratuvar niteliği 
taşıyor. Bu kapsamda göç ve uyum üzerine yapılan çalışmaları teşvik ettiğimiz 
gibi, üniversite öğrencileri için staj imkânları da oluşturuyoruz. Bugüne kadar 
bu kapsamda 19 araştırmacı ve öğrenci Merkezimizde öğrenimlerine katkı 
sağlamak amacıyla staj veya anket çalışması gerçekleştirdi.

• Hacettepe Üniversitesi 4 kişi ( Top-
luma Hizmet dersi kapsamında staj)

• Kırıkkale Üniversitesi 5 kişi (Doktora 
tez çalışmasına yönelik anket çalışma-
sı)

• Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4 kişi 
(TDV STK Akademi)

• Gazi Üniversitesi 4 kişi (Topluma 
Hizmet dersi kapsamında staj)

• Ankara Üniversitesi 2 kişi (Yüksek 
Lisans tez çalışması için anket çalış-
ması)

Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik 

Çalışmaların daha sağlam bir zemin-
de yürütülmesi için danışanlara kendi 
dillerinde psikolojik rehberlik ve danış-
manlığın yanı sıra, bireysel ve kişisel 
gelişim ve uyum seminerleri düzen-
liyoruz. Yaz döneminde kız ve erkek 
öğrenciler için sosyal uyumu kolaylaş-
tırıcı seminer programları düzenliyor, 
eğitim döneminde ise MEB işbirliği ile 
okullara kayıtlarının yapılmasını sağ-
lıyoruz. Ayrıca okulda uyum problemi 
yaşayan öğrencilerle bire bir görüş-
meler yaparak okula uyum sürecinin 
sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine 
destek oluyoruz.

Merkezimizde bulunan “Çocuk Oyun 
Alanı” ile çocukların geleceğe umutla 
bakmasını temin etmek üzere çeşitli 
interaktif etkinlikler düzenlenerek psi-
kolojik gelişimlerine katkı sağlanıyor. 
“Çocuk Oyun Alanı” sayesinde öğrenci 
anneler de kendileri için düzenlenecek 
etkinlik ve eğitimlere katılma fırsatı 
buluyorlar.

8-12 yaş grubu Yaz Okulu

Kişisel Sınırlarımız Kıskançlık

Etkin İletişim Sorumluluklarımız

Etkin Sorun Çözme Becerileri Empati

Ergenlik Dönemi ve Değişim Özgüven ve Özsaygı

Kişisel Bakım Öfke Nedenleri ve Baş Etme Yöntemleri

Akran Zorbalığı İletişim Engelleri

Geleceğim Kişisel Sınırlarımız ve Mahremiyet Eğitimi
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SOSYAL PROJELER

Her bir seminerin alan uzmanları tarafından verildiği ve “Aile ve Evlilik Danışmanlığı, Savaş Mağduru Çocuklarda Trav-
ma ile Baş Etme, Kadın ve Çocuk Sağlığı gibi konuları içeren aile eğitim programı, kültürel normların ve travmayla baş 
etme yollarının aktarıldığı önemli bir çalışma alanımız. Ayrıca ihtiyaç duyulan hemen her konuda konferans ve seminer-
ler düzenliyoruz.

SEMİNERİN KONUSU PAYDAŞLAR KATILIMCI 

Sağlık Yaşam ve Hijyen Semineri Sebati DOKUR 52

İlk Yardım Temel Eğitimi Türk Kızılayı 61

Kültürel Şok PDR Sümeyra AYDEMİR KORUCU 120

Teoriden Pratiğe Mülteci Okulu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 210

Çevre Temizliği ve Geri Atık Bilinci Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Dairesi Başkanlığı 80

Yangın Tatbikatı ve Acil Durum Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları 24 ve 247

Mülteci Kavramı ve Mülteci Hakları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 48

TOPLAM 924

Danışmanlık

Türkçe bilmeyen ve bu yüzden günlük hayatta karşılaştığı sorunları çözmede büyük sıkıntılar çeken misafirlerimize 
resmi işlemler (Kimlik, kayıt, hukuk vb.) ile ilgili danışmanlık ve yönlendirme hizmeti de veriyoruz. Bu alan daha çok 
Türkiye’ye yeni gelmiş ve Türkçe bilmeyen yabancılar için açık tutuluyor. 

Saha Koordinasyon Çalışmaları

Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi olarak sıkıntı ve problemleri yerinde görüp tespit etmeyi önemsiyoruz. Bu nedenle 
saha çalışmaları ve hedef kitleyle yerinde ve sürekli irtibat halinde olmaya gayret ediyoruz. Gerek bu işe talip gö-
nüllülerle birlikte kömür, gıda kolisi, kurban eti gibi ayni yardımlar, gerekse Kardeş Aile Projesi adı altında gerçekleş-
tirdiğimiz iki toplumu bir araya getirdiğimiz organizasyonlarla sahada yapılması gerekenleri var gücümüzle hayata 
geçirmeye çabalıyoruz. 

Bugüne kadar Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Al-
tındağ Belediyesi ile ortak çalışmalara da imza attık. Bu çerçevede yine Gazi Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü 
işbirliği ile Türkçe eğitiminde temel prensipler ve yöntemlerin müzakere edildiği “Eğitimcilerin Eğitimi” çalıştayını 
gerçekleştirdik. Yaklaşık 300 kişilik katılımla 350 fidanın dikildiği Ağaç Dikme Şenliği ve TDV KAGEM hatıra ormanının 
çevre temizliği gibi etkinlikler de öğrencilerimizle birlikte unutulmaz anları paylaştığımız birer kültürel faaliyet olarak 
sıralanabilir.
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Sara BOUSHI

1997 doğumlu olan Sara Halep’te 
lise liseyi bitirdikten sonra 2014 yılın-
da annesi ve erkek kardeşiyle birlikte 
Türkiye’ye geldi. KAGEM Sosyal Destek 
ve Eğitim Merkezinden C1 sertifikasını 
alarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığında çalışmaya başladı.

“Suriye’de öğrenciyken çok güzel bir ha-
yatım vardı. Savaştan dolayı bu güzel 
şeyleri bırakmak zorunda kaldık. Tür-
kiye’ye geldiğimizde hayatımı sıfırdan 
kurmaya başladım.  Çok mücadele ettim 
Türkçeyi öğreneyim diye. Artık yavaş ya-
vaş Türkler gibi konuşmaya başladım. 
Şu an çalışıyorum. Böyle çok iyi bir duru-
ma gelmek hem maddi  hem de manevi 
olarak beni çok mutlu etti. Tabii ki kolay 
bir iş değil çok çabalamalısın ama sonra 
kazanacaksın ve kafanda çizdiğin hayal-
lerini gerçekleştireceksin. İş yerlerinde çok 
zor durumlar yaşadım ama bu yaşadığım 
olaylar bana güç verdi. Çünkü bu hayat-
ta hiç durmadan yorulmadan mücadele 
etmeliyiz. Hayata pozitif bir şekilde bak-
mamız lazım, böyle yaptığımızda Allah 
istediğimiz gibi bize aydınlık bir yol açar.''

Fadia HAZOO

1993 doğumlu olan Fadia, 2014 yılın-
da Türkiye’ye geldiğinde Musul Üniver-
sitesi Biyoloji bölümünden mezundu. 
Türkiye’de resim ve muhasebe eğitimi 
aldı. 2017 yılında Türkçe dil eğitimini 
tamamlayarak TÖMER belgesi almaya 
hak kazandı. 7 Eylül 2017 tarihinden 
bu yana Aile ve Sosyal Politikalar İl Mü-
dürlüğüne bağlı Mamak Sosyal Hizmet 
Merkezinde çalışmaya başladı.

“Burası bir başlangıç noktasıdır. Tür-
kiye’de yapacağımız ilk şey Türkçeyi iyi 
öğrenmektir. Sosyal Destek ve Eğitim 
Merkezinde aldığım Türkçe eğitimim sa-
yesinde şu an buradayım ve çalışıyorum. 
Halen Mamak Sosyal Hizmet Merkezinde 
tercümanlık yapıyorum ve yüksek lisans 
programlarına da C1 sertifikamı kullana-
rak başvuru yapmayı planlıyorum.”

Afrah QALİ

1988’de Tanfer’de doğan Afra Elektrik 
Güç Teknikleri bölümünden 2013 yı-
lında mezun oldu. 2014 yılında resmi 
yollarla Türkiye’ye ailesiyle birlikte gi-
riş yaptı. Ankara’da ikamet eden Afra, 
Sosyal Destek ve Eğitim Merkezinden 
aldığı sertifikayla 2016 yılında tercü-
manlık yapmaya başladı. Halen Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı 
Atatürk Çocuk Destek Merkezinde gö-
rev yapıyor.

“Tercümanlığa ve Türkiye’de çalışma ha-
yatına girişimde en temel eğitimi kendi 
gelişimim ve Türkiye’de çalışma haya-
tımda benim için en önemli kurumlardan 
biri Sosyal Destek ve Eğitim Merkezinde 
aldım. Burada edindiğim bilgilerle bugün 
Atatürk Çocuk Destek Merkezi bünyesin-
de tercümanlığı yürütebilmekteyim. Şu 
aşamada almaya hak kazandığım Türkçe 
Yeterlik sertifikasıyla yüksek lisans prog-
ramlarına başvurmayı planlıyorum.

Mezunlarımızın Gözünden Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi
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GMK Bulvarı, Şehit Adem Yavuz Sokak No: 10 Kızılay / ANKARA

Tel  : 0312 418 69 11 Fax : 0312 417 29 87

Enfal:74

İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ve 
(muhacirleri) barındırıp (onlara) yardım edenler var ya; işte onlar 

gerçek mü’minlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır


