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SUNUŞ
TDV KAGEM olarak her yıl artarak de-

vam eden coşkusu ile Kocatepe Gençlik Fu-
arına yine hep birlikte ev sahipliği yapma-
nın sevinci içerisindeyiz. Bu anlamlı buluş-
ma, daima kendini yenileyen, olabildiğince 
tekrardan uzak, her ziyaretçinin muhakkak 
kendi ilgi alanlarına yakın hissedeceği ku-
ruluşların yer aldığı bir platform olarak sü-
rüyor. 

Beşinci kez bir araya gelişimizde ulusal 
ölçekte 27; uluslararası alanda gençlik fa-
aliyeti yürüten 11 kuruluşla birlikte toplam 
38 sivil toplum kuruluşu birbirinden farklı 
etkinlikler hazırladı. Hareketli ve dinamik 
yapısı ile ziyaretçilerini bekliyor.

Her yıl farklı temalar etrafında gerçekleş-
tirilen fuarın bu yıl ki temasını belirli bir 
sorumluluk ve ahlâk temelinde birleştirici 
ve bütünleştirici bir ufka atıf yapan “İrade 
Erdem Hürriyet” olarak belirledik.

Kadim geçmişin mirası olarak devralınan 
söz konusu kavramların günümüze yansı-
malarını söyleşi-konferans-panel oturum-
ları, atölye çalışmaları ve farkındalık et-
kinlikleriyle irdeleyerek bu doğrulta yeni 
bakış açıları kazanılmasına katkı sunmayı 
amaçlıyoruz. Fuarda, ülkemizin ve küresel 
ölçekte dünya kamuoyunun içinden geçtiği 
süreçleri göz önünde tutarak birlik ve bera-
berlik kavramlarına daha etkili ve dinamik 
bir şekilde vurgu yapmayı hedefliyoruz.

Nurcan YAVUZYİĞİT
Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM Müdür V.

Bu vesile ile Ankara’nın ve Türkiye’nin 
dört bir yanından, dünyanın farklı ülke-
lerinden, farklı kıtalarından V. Kocatepe 
Gençlik Fuarına teşrif eden bütün misafir-
lerimize hoş geldiniz diyorum. 

Rabbimiz bizlere, seçtikleri ile iradesini, 
iş tutuşu ile erdemini, sahip olduklarıyla 
hürriyetini muhafaza edenlerden olmayı 
nasip eylesin.
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İrade, Erdem, Hürriyet

Prof. Dr. Ali ERBAŞ
Diyanet İşleri Başkanı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın 
Ad ıyla ,

Her şeyi yoktan var eden Cenâb-ı Hak-
kın, varlık âleminin öznesi olarak yarat-
tığı insan, birçok üstün özellikle donatıl-
mıştır. İnsanı diğer yaratılmışlardan ayı-
ran en önemli özelliği ise akıl ve iradeyle 
donatılması, vahye muhatap kılınması ve 
sorumluluk sahibi olmasıdır. Bu sayede 
doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü, güzelle 
çirkini, faydalıyla zararlı olanı ayırt etme 
yeteneği kazanan insan, tercihlerinde 
serbest bırakılmıştır. Aksi takdirde, ya-
şam ve ölüm ekseninde en ideal davranışı 
ortaya koyma yarışı olarak görülebilecek 
imtihanın bir esprisinin olmayacağı her 
yönüyle aşikârdır. Bu meyanda hürriye-
tin, sorumluluktan ayrı düşünülemeyece-
ğini vurgulamak gerekir. Nitekim iradeye 
bağlı bir hak olarak kişiye teslim edilen 
bu kazanımın, sınırları tayin edilmemiş 
bir faaliyet alanı olarak algılanması, fazi-
letli davranışlara ket vuran, son tahlilde 
de bireyi ve toplumu kaosa sürükleyen 
önemli bir tehlikedir.

Buradan hareketle ifade edelim ki, mo-
dern zamanın en popüler kavramların-

dan biri olan hürriyet, daha kapsamlı 
bir muhasebeyle yeniden ele alınmaya 
muhtaçtır. Zira kölelik için demir zincir-
lerin kullanılmadığı günümüzde; insanın 
şahsiyetini, kazanımlarını ve tercihleri-
ni etkileyen her türlü unsur, köleleştir-
menin enstrümanı haline gelmiştir. Bu 
noktadaki yaklaşım, Allah’ın iradesine 
teslim olarak beşerin iradesine ve eşyaya 
mahkûm olmaktan kurtulmaktır. Dolayı-
sıyla kuşanılması gereken tavır, öncelikle 
kişinin kendi nefsine karşı özgürlüğünü 
tahkim etmesi; sonrasında da bu doğrul-
tuda yakın/uzak çevresiyle ve nihai aşa-
mada Rabbiyle güvenli, muhkem ve mu-
tedil bir ilişki tarzını gerçekleştirmesidir.

Ulvi bir amaçla dünyaya gönderilen in-
sana Yaratıcı’nın gösterdiği en büyük ide-
al, yaratılış gayesine uygun biçimde dün-
ya hayatını şekillendirmek, yeryüzünde 
iyiliğin hâkim olması için çalışmak ve ni-
hai hedef olarak Yüce Allah’ın hoşnutlu-
ğunu kazanmaktır. Bunun yegâne yolu da 
kişinin iradesini Hak Teâlâ’nın muradıyla 
buluşturması ve kulluk bilinciyle erdemli 
bir hayat yaşamasından geçmektedir. Bu 
anlamda, “rıza-i Bârî”den başka hiçbir 
karşılık beklemeden iyilik yapmayı varo-
luş gayesi kabul etmek, hak duyarlılığı-
nı hayata hâkim kılmak, can taşıyan her 
varlığa merhametle yaklaşmak, elinden 

4



ve dilinden emin olunan kimse olmak, 
kendisi için istediğini herkes için iste-
mek, kendisinin hoşlanmadığı şeyleri de 
kimseye reva görmemek erdemli bir ya-
şamın ana çizgileridir. 

Bu itibarla, daha güzel bir dünya ide-
aliyle, hür iradesini sorumlulukları ile 
bütünleştirerek erdemli bir hayatın inşası 
için çalışmak hepimizin en önemli gayesi 
olmalıdır.

Ulvi bir amaçla dünyaya 
gönderilen insana Yaratıcı’nın 
gösterdiği en büyük ideal, 
yaratılış gayesine uygun biçimde 
dünya hayatını şekillendirmek, 
yeryüzünde iyiliğin hâkim olması 
için çalışmak ve nihai hedef olarak 
Yüce Allah’ın hoşnutluğunu 
kazanmaktır.
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Erdem: doğruluk, yardımseverlik, yiğitlik, 
bilgelik, alçakgönüllülük, iyi yürekliliğin or-
tak adıdır. Eş anlamlısı fazilettir.

Erdem: gerektiği takdirde, insan iradesinin 
büyük özverilerde bulunarak ve ciddi engel-
leri aşmak pahasına, ahlakî iyiliği amaçlama, 
iyilik uğruna hareket etme gücüdür.

Erdem, sosyal hayatımızda yaşayan herke-
sin her alanda kullanması ve uygulaması ge-
reken önemli ve ahlakî bir kavramdır.

Erdem, duruştur/mehabettir. Mehabet den-
diğinde aklıma duruşu ve İran Başkomutanı 
Rüstem’e verdiği cevabıyla Rebi bin Amir ge-
lir. O ki, dünyevi anlamda kısıtlı imkâna sahip 
olmasına rağmen, yaptığının karşılığını Al-
lah’ın rızasını kazanmada ve cennete kavuş-
mada arayan ahlak, fazilet ve erdem sahibi bir 
kişidir. İslamî mehabetiyle insanları kendine 
hayran bırakmıştır.

Allah, Beni İsrail’in Arz-ı Mev’ud’a yerleş-
mesi için Hz Musa’ya emir verdiği zaman, 
Hz. Musa (as) Cabbarlar ordusuna elçiler 
göndermişti. Gönderdiği elçiler Cabbarlar 
ordusunun ihtişamını görüp savaştan vazgeç-
mişler. Hz. Ömer (ra) zamanında meydana 
gelen İran (Kadisye) savaşı esnasında da İran-
lı komutan Rüstem bu hadiseden yola çıkarak, 
bizim görkemli ve güçlü ordumuzu görerek 
savaşmaktan vazgeçerler, düşüncesiyle İslam 
ordu komutanı Sad bin Ebi Vakkas’tan (ra) bir 
elçi ister. Sad’ın (ra) seçtiği elçi de Rebi bin 
Amir’dir. Elçi olarak gitme talimatını alır al-

maz yamalı elbisesi, ayağındaki çarığı, bindi-
ği çıplak atı, paslı kınının içine sokulmuş kılıç 
ve süngüsüyle yola düşer. Ordugâha vardığın-
da Rüstem’in muhteşem tasarlanmış ordusu, 
atlastan çadırı ve uzunca yayılmış İran halısı 
göz kamaştırır bir vaziyettedir. Rebi, gördüğü 
bu manzara karşısında bırakınız korkup hay-
ret etmeyi, istihza ederek yanındaki elçiye: 
“Biz sizi medeni bir millet bilirdik. Görüyo-
rum da insanlarınız komutana tapıyorlar.” der.

Ardından atının ipinden tutarak süngüsüyle, 
basmaya dahi kıyamadıkları halıyı dele dele 
çadırın yanına kadar varır. Atını çadırın kazı-
ğına bağlar. Rüstem’in de yanına oturur. Ko-
rumalar hemen kolundan tuttukları gibi savu-
rurlar. Rebi, “Siz istediniz biz geldik. İstemi-
yorsanız dönebilirim” der. (Elçinin korkusuz, 
mehabetli ve erdemli gelişini görün Rüstem 
kısık bir sesle, “Biz savaşı kaybettik.” der.)

Rüstem oturması için işaret eder. Ardından 
da Rebi’ye, “Siz dört tane baldırı çıplak ta 
Arabistan yarım adasından buraya ne diye 
geldiniz?” der.

Rebi, “İnsanları kula kulluktan Allah’a kul-
luğa, batıl dinlerin zulmünden İslam’ın adale-
tine sevk etmek için geldik.”

Rüstem, “Peki bizden isteğiniz nedir?”

Rebi, “Size üç gün mühlet veririz. Mühletin 
sonunda: a) Eğer Müslüman olursanız sahip 
olduğumuz tüm haklara siz de sahip olur-
sunuz. b) Yok bunu kabul etmezseniz cizye 
(gayr-ı Müslimlerden alınan vergi) verirsiniz, 

Erdem
(Fazilet)

Ahmet BELADA
Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri
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biz de sizin hak ve hukukunuzu koruruz. c) 
Yok, bunu da kabul etmezseniz kılıçlarımız 
kırılıncaya dek sizinle savaşırız.” der.

Onlar üçüncü şıkkı tercih ettiler. Müslüman-
ların zaferiyle sonuçlanan savaşın ardından 
dünyanın süper güçlerinden İran, İslam’ın ilk 
yıllarında İslam’a katılmış oldu.

Erdem, her yerde her zaman olması gereken 
kıymetli bir hazinedir. Bu hazine kaybedilir 
veya ötelenirse insan savrulur. Sahip olduğu 
tüm değerler rencide olur. Bu durumda insan 
konuşması gereken yerde susar, susması gere-
ken yerde de konuşur.

Durup önce kendimize, sonra birbirimize 
sormalıyız: Altın değerindeki günlük 24 saat-
lik zamanın ne kadarını İslam’ın ve insanlığın 
yararına, ne kadarını nefsimizin yararına kul-
lanıyoruz? Başka bir ifadeyle; yirmi dört sa-
atin ne kadarını bizi ebedi istirahatgâhımızda 
rahat ettirecek amellerle, ne kadarını dünyalık 
amellerle geçiriyoruz?

Başta gençlerimiz olmak üzere birçok in-
sanımızı esir alan, sarıp sarmalayan “sosyal 
medya” aile ilişkilerimiz başta olmak üzere 
insani ilişkilerimizi, erdemlerimizi tahrip et-
mektedir. Artık eskiden olduğu gibi maalesef 
aile muhabbeti yapılmıyor/yapılamıyor. Bun-
dan çok daha kötüsü, sosyal medyada kullanı-
lan dil sayesinde güzelim Türkçemiz perişan 
ediliyor. Ahlakî kavramlarımız yok ediliyor. 
İnsanî ilişkilerimiz dumûra uğruyor. Nezaket 
ve nezafet ayaklar altına alınıyor.

“Mahalle baskısı”nın olmadığı, öğütçülerin 
bulunmadığı, hayırhah öncülerin dikkate alın-
madığı yerde, nefsilik ve boş vermişlik ege-
men olur/oluyor. Bu durumda erdemin yerine 
nefis hâkim olur. Nefsin hâkim olduğu kişinin 

akıbetini de Kuran “ahsenü’l kasas” –en güzel 
hikâye- olarak tanımladığı Yusuf kıssasında 
anlatmaktadır.

Hazinemiz olan, bizi biz yapan erdem ve fa-
zilete sıkı sıkıya sarılmalıyız.

Erdem, duruştur/mehabettir.

Mehabet dendiğinde aklıma duruşu 
ve İran Başkomutanı Rüstem’e 
verdiği cevabıyla Rebi bin Amir 
gelir. O ki, dünyevi anlamda kısıtlı 
imkâna sahip olmasına rağmen, 
yaptığının karşılığını Allah’ın 
rızasını kazanmada ve cennete 
kavuşmada arayan ahlak, fazilet ve 
erdem sahibi bir kişidir.
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İslam metafiziği; Allah ile kulları arasındaki 
bağın nasıllığı konusunda ciddi açıklamalar 
yapmaktadır. Bu açıklamalar; esasta dört var-
lık aşamasını muhtevidir: 1.Allah’ın ve esma-
sının mutlaklığı ve bu mutlaklığın mümkün 
âlem ile ilişkisinin nasıllığı; 2. İnsanın varlık 
kabiliyetinin kaderini sınırlaması ya da varlık 
kabiliyeti kadar hür olması; 3. Aracı varlıklar 
olarak melekût âlemi ve bu âlemin insanın 
varoluşu üzerindeki doğrudan ve dolaylı iliş-
kisi ve etkisi. 4. İnsan dışındaki varlıkların ve 
varoluş alanlarının (sebeplerin ve ahiret inan-
cının) insan varlığı ve varoluşu üzerindeki et-
kileri şeklinde genelleştirilebilir. Bütün bunla-
rı tam olarak bilmek ve bizim olan varoluşsal 
ilişkiyi de özelde bilmek demek insanın kade-
rini bildiği manasına gelebilir. Bunun dışın-
da, her kesin söylem, su götürür niteliktedir.

1-Allah, her anlamda mutlak varlıktır. Bu 
durum; hem kendi zatında varlık ve hem 
de bütün mahlukât üzerindeki etkisi itiba-
riyle böyledir. Aynı zamanda bu mutlaklık 
geçmiş, şimdi ve gelecek olmadan bütün 
zamanları an olarak kuşatıp, her an “bir 
anda” fiilde bulunmasıdır. “Bir an” ifade-
si bile çağrışımı itibariyle sıkıntılıdır. Bu 
çerçevede meseleye baktığımızda, Allah; 
bütün zamanları, mekânları ve varlığı es-
masıyla kuşatır haldedir. Böyle mutlak bir 
varlıkla O’nun yarattığı, var kıldığı âlemle 
muhatap olan insanın hürriyetinden bah-
setmek ne kadar mümkündür? Sorusu her 
zaman zihinleri meşgul etmiştir/edecektir.

Şunu evvel emirde ifade edelim ki, İslâm me-
tafiziği, her bir varlığı, öncelikle kendi onto-
lojik konumunda temellendirip değerlendir-
dikten sonra, o varlığın diğer varlıklarla olan 
bağına ve ilişkisine atıf yapar. Yani var olan her 
bir varlık, öncelikle kendi özsel varlığı ve kim-
liği ile tanımlanır ve konumlanır. Hiçbir varlık, 
kendisini aşan ya da kendi varlık konumunu 
yitirecek yorumlarla konumlandırılıp temel-
lendirilemez. Böyle uygunsuz bir temellendir-
me olursa; o zaman varlığın varlık değerinin 
kayba uğraması ve bu sebeple de aklî konum-
landırmasını yani sebeplilikle olan ilişkisini 
kaybetmesi demektir. Başka bir ifadeyle bu du-
rum, varlık düzeninin anlaşılırlığını değil kao-
su ve anlamsızlığı ön plana çıkarır. Bu sebeple 
bir varlığın kendi varlık kabiliyeti, onun va-
roluş sınırlarını belirler. Bu sınırlar tam belir-
meden başka varlıklarla olan ilişkisi üzerinde 
durmak bizi doğru zemine götürmemektedir.

Allah’ın her şeyin yaratıcısı olması nedeniyle, 
insan hürriyeti söz konusu edildiğinde, hürri-
yetin varlık imkânının en önemli umdesi olan 
iradî seçimlerin kaynağı olarak, mutlak yara-
tıcı ve etkisi üzerinde konuşmak olmazsa ol-
mazımızdır. Onun yarattığı âlemin dışında ya 
da O’ndan habersiz bir insanın veya bir varlı-
ğın var olma ve varoluş ortaya koyma imkânı 
yoktur. Bu husus; her müminin kabul ettiği, 
müttefik olduğu bağlamdır. Ancak bu inanç 
nedeniyle şu problemle karşı karşıya gelmek-
teyiz: Allah geçmişi, geleceği ve şimdiyi bildi-
ğine göre insanın hürriyetinden/kazasından 
bu hürriyetin anlamlılığından bahsetmek ne 

Hürriyet

Prof. Dr. Gürbüz DENIZ
Ankara Ü İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din 

Bilimleri ABD
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kadar mümkündür? Sorusu, bu mesele ile 
uğraşa her kesin aslî cevabını beklemektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, insan, gele-
ceği, bilmediği için hürdür. Bu açıklama, in-
sanın neden özgür olduğunun temel ilkesini 
ve imkânını ortaya koymaktadır. Eğer insan 
(haşa) Allah gibi geleceği bilmiş olsaydı, kendi 
bireysel zatında bir eyleme ya da eylem farklı-
lıklarına girmesi söz konusu olmazdı. Çünkü 
Allah’a nispetle zorunlu olan bilginin gereğini 
yapmak insanın hürriyet imkânını anlamsız 
kılar. İnsana Allah’ın sahip olduğu mutlak 
konumlandırma şeklinde değil de mukayyet 
olan kendisi bağlamında baktığımızda insa-
nın zatının mahiyeti, insana özgür olma im-
kânını tanımaktadır. Bilindiği üzere her insan, 
insan olmak itibari ile hareket halinde olan 
varlıktır. Bu hareketlilik, hem kendi özsel var-
lığını devam ettirmek ve hem de sosyal hayata 
muhtaçlığı nedeniyle bu hareketliliği zorunlu 
kılmaktadır. Bu zorunluluk, her insanın kendi 
bilgi ve eylem yeteneğine nispetledir ve bu-
nunla sınırlıdır. Allah’ın zaman itibariyle mey-
dana gelen insan filleri ile olan bağı, insan ka-
pasitesini aşan bir bilme alanıdır. O da ancak 
Allah’a aittir. Yani bu meselede insanın Allah’ı 
tanımlaması ve sınırlaması mümkün değildir.

2-Bilgi; insana bilebileceği mümkün malu-
matları, aklî yeteneklerinin sınırında ve onun 
düzenlemesiyle vaz geçilmezleri sunar. Hiç-
bir insan, Allah gibi kâinata ve kendisine etki 
eden kâinat bilgisine mutlak manada sahip 
değildir. Ancak her insan, mukayyet ve sınırlı 

bilgisi ile varlığı anlamaya çalışır ve ona göre 
de kendisini -düşünceleri oranında- eylem-
leri ile gerçekleştirir. Eylemi/ameli için gücü 
nispetinde bilgi sahibi olan insan, fiili için de 
bedensel yetenekleri kadar bir varoluş ortaya 
koyabilir. Hz. Peygamberin şu ifadesi önem-
li bir gerçekle bizleri karşı karşıya getirmek-
tedir. “Her bir insan ne için yaratılmış ise, o 
iş o kimseye kolaylaştırılır.”1 Yani insanın 
varoluş sınırı onu yaratan Allah’ın ona ver-
diği bilfiil varlık imkânının ondaki bi’l-kuv-
ve yetenekleri ile sınırlıdır. Bu mevzuya İbn 
Sina birçok eserinde atıf yapar ve hürriyet 
anlayışını da bu söylem üzerine inşa eder.

İnsanın varoluş sonuçları bazen kişiyi tatmin 
eder, bazen ise insan bu eyleminden tatmin ol-
maz ve yeniden işi kendisine iş edinir. Ancak 
her bitiş, artık o kimsenin bilgi, irade ve kud-
retinden yani yetkisinden çıkış demektir. Üze-
rinde fiilde bulunduğu hal ve sonuç o kimsenin 
değiştiremediği kaderi olur. İnsan; fiili bittik-
ten sonra o fiiline ait kaderinin bu sonuç oldu-
ğunu bilme yeteneği nispetinde bilir/bilebilir. 
Bunun dışındaki hiçbir yorum, tahmin ya da 
akıl yürütme Allah’ın bizim hakkımızdaki ka-
derini somutlaştırmaz. Ancak bizler eşyanın 
ve kendimizin var oluş sebeplerine ve aklına 
müracaat etmekle mümkün olabilecek sonuç-
ların varlığına kendimizi odaklarız, oradan 
kendimizi ve fiilimizi anlamaya gayret ederiz.

Ortaya konan fiilin/eylemin neticesinde in-
san iki şey ile karşı karşıyadır. Sonuç iyi olsun 

1 Buhârî, VII,210; Müslim, 2036, 2037
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kötü olsun; kişi ya kendisini fiilinin tam sa-
hibi/faili sayacaktır ya da işi başka şeylere de 
irca edecektir. Başarıda fiili yalnızca kendisi-
ne ait görmek, fiile mevzu olan her şeyin var 
edicisinin kendisi olduğu neticesini doğurur. 
Bu bağlam içindeki kimse; inansın-inanmasın 
hakşinas değildir. Çünkü bir fiil, insanın mut-
lak manada sahip olmadı şkilidir, onlardan 
yardım ya da destekle meydana gelmektedir. 
Kendisi dışında, kendilerinden yardım/des-
tek aldığı varlıklara karşı hakşinas bir kimse 
müteşekkir (şükür sahibi) olmalıdır. Bura-
da şunu ifade etmek lazımdır ki, fiilin sahibi 
yalnızca kendi yapıp ettikleri dolayımında da 
olsa sınırlı bir başarı sahipliğini yaşama ön-
celiğine de sahiptir. Bu da o kimsenin mut-
luluğu ve yeni eylemlerde bulunması için 
asgari bir gelirdir. Bu husus aklı başında her 
fail insanın kabul ettiği/edeceği bir durumdur.

İslam metafiziğine göre ise fail insan, Allah’a 
ve ahirete inanıp iyi fiillerini Allah’ın bir lüt-
fu olarak görürse o zaman ikili bir mutluluğa 
kavuşmuş olur. Bu mutluluk hem dünyevî ve 
hem de uhrevî (es-Saadetü’l-Kusva) dir. Bu-
nun aksine; bir insan, insanî bütün yetenek ya 
da kabiliyetlerini ortaya koyduğu halde başa-
rılı bir neticeye varamıyorsa, onun için iki an-
lamda varoluş alternatifleri vardır: Öncelikle; 
bütün gayretine rağmen (ilmî ve amelî olarak) 
başarılı olamıyor, Allah’a ve ahirete de inanmı-
yorsa, böyle bir insan için hayat çekilmez bir 
hal alır ya da bu insan için hiçbir şeyin değeri 
ve tadı olmaz. Bu değersizleştirmeye kendi ha-
yatı da dahildir. Bunun yanında, bu gayretleri-
ne rağmen, başarılı olamıyorsa ve fakat Allah’a 
ve ahiret hayatına inanıyorsa, dünyada istediği 
mutluluğu yakalayamasa da ahirette, bu dün-
yada doğru fiilde bulunduğundan dolayı, mut-
lu olacağına ve bu mutluluk beklentisi o kişiyi 
bu dünyada da huzurlu kılar ya da kılabilir.

Şu husus üzerinde durmak lazımdır: Bir 
kimse hem bilgi ve hem de eylem olarak doğ-
ru yaptığı halde sonuçta başarı elde edemi-
yorsa, demek ki, onu aşan ya da onun varoluş 
kabiliyetini aşan başka engelleyici varlıklar 
ya da sebepler var demektir. Bu, kişiyi kendi 

bağlamında tatmin eden bir mazerettir. An-
cak başarısızlık ya da daha fazla başarı için her 
insanın kendi konumunu yeniden belirleme-
si, değerlendirmesi, kişinin iradesinde olan 
bir husustur. Burada atalet, kader değildir. 
Kader, varlık üzerinde kendi varlığımızı var 
kılmanın anlamıdır. Bir şeyin varlığı yok ve 
varoluş alanına da çıkmamışsa bu şeyin ilahî 
bilgide varlığı yoktur ya da yok hükmündedir.

Özgürlüğünü kullanmada kişi; ister başarılı 
bir konumda olsun isterse başarısız bir du-
rumda bulunsun, kendi varoluş imkânının 
konumunu, maddi varlıklarla anlamlandırdı-
ğı gibi maddi olmayan inançlarıyla de temel-
lendirmektedir. Öncelikle bilinmelidir ki, hiç-
bir mümin; maddî imkân ve etkilerin gücünü 
bizatihi tüketmeden kendi sorumluluğunu 
Allah’a atfedemez. Bu husus Kur’an’da ve sahih 
sünnette bedahetle ortaya konmuştur. Bunun-
la beraber iyi veya kötü, kendi konumunu Al-
lah’ın kudretine, iradesine nispet etmek hiçbir 
zaman, fiili ve maddi olarak cebrî bir durum 
olmayıp, tamamen insanın zihinsel kabul veya 
redleri dolayısı ile hürriyet meselesine dâ-
hil edilmiş bir sorundur. Bu meseleye inanıp 
inanmamak, birilerinin iddia ettiği gibi insa-
nın ve insan onurunun sıfırlanması da değil-
dir. Çünkü iddia edildiği gibi böylesine fiili bir 
durum ortada yoktur. Eğer böyle bir şey fiili ya 
da mahsusâta konu olacak düzeyde ortada bu-
lunuyorsa o zaman insanların hürriyetinden 
bahsetmek söz konusu olmadığı gibi insanla-
rın bu somut gerçeklik karşısında itirazlarının 
da bir anlamı kalmaz. Bunun gibi bir kimse-
nin her şeyi kendi fiili ve kendi gayretlerinin 
sonucu sayması ise bu devasa kâinat hakkında 
her şeyi bilmek iddiasında bulunmak demek 
olup, o da kişinin kendi kibrine kurban gitme-
sidir. Bu konumda bir insanın atalete düşme-
siyle de Allah’ı devre dışı bırakmak için psiko-
lojik gerekçeler bulması, bu türden mazeretler 
üretmesi imkân dâhilindendir ki, genel ola-
rak bu mesele ile ilişkili yapılan eleştiriler 
-haksız bir şekilde- bu bağlama bağlanmıştır.

Hürriyet meselesindeki diğer önemli prob-
lemlerden başka birisi ise insan ne yaparsa 
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yapsın Allah’ın ilmini, kudretini ve iradesini 
değiştiremeyeceği noktasında düğümlenmek-
tedir. Böyle olunca da insanlar; Allah’ın ilmi-
ni, kaderini, kudretini ve iradesini anlamlan-
dırma ve tanımlama cihetine gitmektedirler. 
Mutlak ve asla beşerî tasavvura konu olmayan 
Allah’ı isteyerek olsun istemeyerek olsun, be-
şeri tasavvura konu yapmaktadırlar. Hâlbuki 
Allah’ın varlığını kabul etme dışında, Allah 
hakkında söylenen; tanıma konu olacak her 
söz ya da açıklama arızalıdır. O zaman insan 
ile Allah arasındaki bağ nasıl anlaşılmalıdır?

3-Hürriyetin ma’ba’di/arkaplanı meselesinde 
-konunun merkezinde- aslî varlık olarak insan 
vardır. Ancak Allah’ın varlığı ve kudreti, aslî 
varlığın varlığını, kudretini, iradesini ve ihtiya-
rını kuşatıcı olduğundan, her meselede oldu-
ğu gibi bu meselede de mihver yine O’dur. Bu-
nun yanında Allah’ın kudret, irade ve ihtiyarı 
insan üzerinde ve onun fiilleri üzerinde nasıl 
bir etkiye ve neler aracılığı ile sahiptir? Sorusu 
kelam ulemasınca genellikle pek söz konusu 
edilmemiştir. Ve bu bağlam, çoğunlukla gör-
mezden gelinmiştir. Hâlbuki Allah’ın kâinat ile 
olan bağı, kâinattakilerin Allah’ın fiilini anla-
maları ve anlamlandırmaları noktasında aracı 
varlıklar ve sebepler manzumesi olarak İslam 
metafiziğinde önemli bir yer işgal etmektedir.

İslam inancına göre, meleklere iman; imanın 
ikinci ilkesidir. Melekler Kur’an’da ontolojik 
sınıflama itibariyle insandan üstün bir var-
lık konumunda/değerinde bulunmaktadır-
lar. Meleklerin varlık sebebi; Allah ile kâinat 
arasında aracı işlevi görmektir. Bu görev, Al-
lah’ın izniyledir.2 Yalnızca meleklerin iş gör-
mesi değil, var olan her şeyin varlığı ve fiili 
Allah’ın izniyledir/rızasıyladır. Bu izin; bütün 
yakın sebeplerin keşfinden sonra uzak sebep 
olarak görünen Allah’ın mutlak sebepliliğine 
bizi sevk eder. Başka geleneklerde olduğu gibi 
(haşa) İslam inancında melekler, kendilerine 

2 “Yeryüzüne inen hiçbir melek yoktur ki, mutlaka; çaba 
ve güç göstermemiz ancak Allah’ın izniyledir. Demiş olma-
sın.” Tirmizî; Da’vât, 119

3 Bkz. “Yüce Divan (Mele-i A’la) münakaşa ederlerken be-
nim hiçbir ilmim yoktu. Onlar asla Mele-i A’lai dinleyemez-
ler. Her taraftan kovularak atılırlar.” Saffât, 37/8.

tapılacak ya da Allah’a rağmen iş yapan varlık-
lar asla değildir. Meleklerin Allah ile insanlar 
arasında aracı sebepler olması, insan aklı ve 
tasavvurunun Allah’ı, O’nun esmasını tasav-
vur etme noktasında yetersiz olması nedeniy-
ledir. Allah’ın melekût âlemi ile olan iletişimi 
doğrudan, melekût âlemi de insan ve diğer 
varlıklarla, Allah adına, doğrudan bir ilişki 
içinde bulunmaktadır. Böylece Allah’ın zatı 
gibi esması ve sıfatları da beşeri tasavvurlar-
dan beri kılınmış olunmaktadır. Bilindiği üze-
re felsefî kurguda her varlık, varoluşunu, kendi 
varlık yeteneği ile sınırlı bir şekilde gerçekleş-
tirmektedir. Doğrudan varlık cihetiyle ortak 
paydanın olmadığı bir varlıkla iletişim kur-
mak mümkün değildir. İşte insan, varlık pay-
dası olarak ancak meleklerle soyut düzlemde 
aklî olarak iletişim kurabilecek yetenektedir.

İnsanın duasının kabulü, kaderinin değişip 
değişmeyeceği meselesi kişinin gayretleri ne-
ticesinde melekût âleminde vuku bulmaktadır 
ki, bu mesele hakkında Kur’an’da kayda değer 
açıklamalar mevcuttur.3 Melekler, inanan in-
sanlara gerek psikolojik ve gerekse de doğru-
dan destek vererek, o insanların kaderlerine 
etki etmektedirler. Bunun gibi inatçı kâfirlerin 
de küfürlerini artıracak yolları, onlara doğ-
ruyu göstermek suretiyle saptırmaktadırlar. 
Örneğin; kazandığı maldan, çalışanına, fa-
kire, ihtiyaç sahibine vermeleri kendilerine 
melekler tarafından ilham edilince, onlar, bu 
malların kendi gayretleri ve çalışmaları se-
bebiyle yalınızca kendi kazançları olduğunu 
iddia edip, Allah’ın mutlak mülkünde mut-
lak malik iddiasında bulunmaları gibidir.

Allah’ın doğrudan zatının ve esmasının var-
lığa ve varlığın fiiliyatına nasıl tecelli ettiğini 
bilmediğimizden, ancak O’nun aracı kıldığı 
varlıklar ve sebepleri vasıtasıyla bu hususla-
rı bilebilmekteyiz. Bu varlıklar insanlar gibi 
mümkün varlıklar oldukları için onlarda de-
ğişim ve dönüşüm her zaman mümkündür. 
İnsanî kaderdeki dönüşüm ve değişimi bu 
minvalde anlamak, en azında İslâm metafi-
ziğine göre mümkündür. Bilinmelidir ki, her 
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bir varlığı konumlandırıp, anlamlandırmak 
ancak o varlığın ontolojik statüsü ile sınırlı-
dır. Bunun dışında söylenecek her söz ve yo-
rum mümkün olsa da hakikati ifade etmekten 
uzaktır. Farazî söylemlerle kaderi temellendir-
mek, gerçek ve gerçekçi olmayıp, hayalî varlık-
lar ve onların insan üzerindeki etkileri dolayısı 
ile konuşmak gibidir. Bu sebeple her bir varlığı 
ontolojik konumunu dikkate alarak ona; fiil, 
sorumluluk ve hürriyet alanı açmak gerekir.

4-İnsan hürriyetinin fiili olarak üzerinde ce-
reyan ettiği aslî alan, insan ve diğer mümkün 
varlıklar skalasıdır. Burada insanın varoluşu 
öncelikle beraber yaşadığı insanları ve diğer 
mümkün varlıkları bilip onlarla ve onlar üze-
rinden fiilde/amelde bulunabilmesidir. Fiilin, 
harekete dönüşümü, üzerinde fiilde bulunacak 
mümkün varlığın varlık sebebinin bilinmesi 
ile mümkün hale gelmektedir. Sebebi bilmek 
ve sebebe göre tavır ve fiil belirlemek, insanın 
hürriyetini doğru kullanması manasına gelir. 
Sebepsizliği hürriyet saymak, anlamsızlığı ha-
yatın gayesi ya da esası saymak demektir. Fel-
sefî literatürde Allah, Müsebbibü’l-Esbab (Se-
beblerin Sebebi) dır. Bütün oluş ve bozuluş bir 
sıra düzeni içerisinde/sebebilikle Allah’a ulaşır. 
Bu durum da bir faili işaret ettiği gibi anlam-
sızlığı insan hayatından uzaklaştırmaktadır.

Sebep ya da sebepleri bilmek ve bu doğrul-
tuda kesin (mutlak) sonuçlara ulaşmak müm-
kün olmasa da, insan nispi olarak sebepleri 
bilebilme imkânına sahip olduğundan bu 
bilgisi kadar hür ve mesuldür. İnsanın hür-
riyet alanı esasta yapıp-etmeleri ile bağlantılı 
ve sınırlı olduğundan, hürriyetini kullanma-
da muhatap olacağı ceza ve mükafaat da ister 
bu dünyada olsun isterse öte dünyada olsun 
sınırlı yani mukayyettir. Bu dünyada iyiliğin 
ve kötülüğün karşılığını tam olarak bilemesek 
de öte dünyada bu karşılığı alacağımızı İslâm 
inancı bize haber vermektedir. Hürriyeti bu 
anlamda temellendirdiğimizde bu karşılıkları 

4 “And olsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız.” 
Kaf, 50/16. Bu ayet, Allah’ın kudretinin yalnızca insanı yaratmakla sınırlı olmadığını aynı zamanda insanın varoluşsal işleri-
nin de Allah farkında olduğunun imasını, işaretini bize sunmaktadır.

5 “O karada ve denizde olan her şeyi bilir, bir yaprak düşmesin ki, O bundan haberdar olmasın. Ve ne yeryüzünün derin 
karanlığından bir habbe (atom) ne de canlı veya ölü hiç bir şey yoktur ki (O’nun) apaçık fermanında kaydedilmiş olmasın.” 
En’am, 6/59.

almak, hiçbir zaman Allah’ın kullarına haksız-
lık ettiği vehmini doğurmaz/doğurmamalıdır. 
Çünkü kendisi hakkında cezaya muhatap ol-
duğumuz şeyi zaten başkasından almış ve onu 
menfaatimiz için kullanmıştık. Şimdi de ister 
dünyada isterse ukbada olsun, tabiri caiz ise 
borcumuzu ödememiz gerekmektedir. Bu-
nun gibi, eğer sevaba, iyiliğe sebep olmuş, bu 
konuda fedakârlıkta bulunmuşsak ve bunun 
karşılığını da te’cil ederek alıyorsak, elbette 
misli misli almamızın bir sakıncası olmama-
lıdır ki, bu dünyada bile doğru yatırımlarla se-
beplere uygun hareket etmek bu işin gelecek-
teki semeresinin kat be kat olması demektir.

Ahiret inancı, hürriyet mevzusunda bütün 
uğraşılarımıza rağmen tam temellendireme-
diğimiz birçok anlaşılmazı anlamlı kılmak-
tadır. Çünkü dünyada mutlak adaleti elde 
edemediğimiz gibi meydana gelen her olayın 
da mutlak illetine ulaşamıyoruz. İşte bu ye-
tersizliklerimizin, mutlak anlam karşılıkları 
ancak ahiret hayatını yaşamakla kesinleşebil-
mektedir. Fakat bu dünyadaki anlaşılamama, 
hürriyet imkânını kullanmama anlamına asla 
gelmez. İslam inancı bu bağlamda hürriye-
tini kullanma imkânına sahip olduğu halde 
kullanmayanları eleştirmektedir/yermektedir.

Sonuç olarak; Allah’ın mutlak varlığı ve ilmi, 
İslâm metafiziğine ve Müslüman düşünür-
lere göre her şeyi kuşatıcıdır. Bu kuşatıcılığı 
anlatan önemli ifadeler şöyledir: “Allah size 
şah damarınızdan daha yakındır.”4 İlahî buy-
ruğu ile, “Düşen hiçbir yaprak olmasın ki, 
onun bilgisi Allah’ın ilminde bulunmasın.”5 
Bu ayetlerde Allah’ın varlığının hem ontolo-
jik ve hem de epistemolojik olarak mümkün 
varlığı, mutlak kuşatımı söz konusudur. Bu 
durumda insan nasıl ve hangi alan içinde 
özgürdür? Sorusu önemi hale gelmektedir.

Allah; insanı ve kâinatı zamansız olarak bir 
anda yarattığında, zaman içinde var olacak her 
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bir varlığı da fiili olarak yaratmıştır. Ancak bu 
yaratımsal olan bilfiillik, her varlığın çekirde-
ğinde/mayasında bulunuyor. Her çekirdek ya 
da maya, özüne nispetle kendini gerçekleştir-
dikçe, hürriyetini kullandıkça, özünde Allah’a 
nispetle bilfiil kendisine nispetle bilkuvve olan 
varlıkları varlık alanına çıkarmaktadır. Bir hur-
ma çekirdeğinde trilyonlarca ya da daha fazla 
hurmanın bilkuvve bulunması apaçık olup 
bu husus izahtan varestedir. Tıpkı bunun gibi, 
insan da annesinden doğduğunda, hayatı bo-
yunca yaşayacağı gerçekliklerin/eylemlerinin 
yeteneğini bilkuvve tabiatında taşımaktadır. 
İşte insan, daha önce de ifade ettiğimiz üzere, 
bedensel yeteneklerinin ölçüsü kadar hürriye-
tini kullanabilme imkânına sahiptir. Hiçbir in-
san bu varlık özünden daha yüksek bir varoluş 
imkânına sahip değildir. Her ne kadar insan 
ruhu herkese eşit verilmiş olsa da, ruhun varo-
luş imkânı, bedeninin kapasitesi nispetinde-
dir. Bu çerçevede insan, Allah’ın yaratması ve 
varlığının her şeyi kuşatması içinde kendi öz-
gürlüğünü yaşar ve kaderi de kendisine yaşa-
dıkları oranında malum olur. Bu çerçeve, insa-
nın metafizik alanla olan ontolojik varoluşunu 
ya da hürriyet imkânını bize göstermektedir.

“Yaratan bilmez mi?” 6İlahî buyruğu ise in-
sanın epistemolojik hürriyet imkânını bize 
hatırlatmaktadır. Şöyle ki, Allah her şeyi hem 
varlık olarak biliyor ve hem de zamanın ku-
şatımı içine girmeden bilmektedir. Bu biliş; 
bütün bilişleri, bütün malumatları kuşatır 
vaziyettedir. İnsan da hem varlığının ve hem 
de fiilinin bilgisine sahip, Allah’ın bilgisi için-
de kendisine varoluş ortamı oluşturmaktadır. 
Yani nasıl ki, insanın varlığa gelişi Allah’ın 
kudreti dâhilindedir, tıpkı bunun gibi de in-
sanın varoluş bilgilerinin tümü Allah’ın il-
mindedir. Ancak Allah’ın yaratması ve bilgisi 
nasıldır? Sorusu, beşeri olan bizlerin kapasite-
sini aştığı için bu hususta her açıklama ve yo-
rum, soruyu tekrar sormayı gerektirmektedir.

Bu bilinir gibi olan ama mutlak manada bi-
linmez olan kâinat, kendimizi ve üzerinde fa-

6 “Bilmez mi O yaratan! Ki O, öyle Latif, O, her şeyi 
inceden inceye bilen (her şeyden haberdar olandır.”

aliyette bulunduğumuz varlıkları bilerek onlar 
üzerinde irademizi kullanmak, bizim bilinir 
tarafımızdır. Bu cihetiyle birçok şey açıktır. 
Bilinemez tarafıyla var oluşumuzun seyri ise 
insan/beşer oluşumuzun sınırlılığının, sınırsız 
bir kuşatım alanı altında olması nedeniyledir. 
Bu kuşatım tam bilinemese de bize güven/
iman telkin ederek bizi var oluşun bazı acıma-
sızlıklarına karşı ahiretin varlığı ile teskin et-
mektedir. Ümidimizi, açıklanabilir düzlemde-
ki melekût âleminin var olması ve bize etkide 
bulunması, bizim de ona etkide bulunmamız 
imkânında olduğunu bilmemiz, hayat karşı-
sında yalnızlığımızı az da olsa gidermektedir. 
Kâinat tekdüze değil fazlaca karmaşıktır. Bu 
karmaşıklık içinde mutlak manada ümitli ve 
yine mutlak manada ümitsiz olmamızın sebe-
bi tam açıklanabilir düzeyde değildir. O hal-
de hem ümit var ve hem de korkular içinde 
bir hayatı tercih etmemiz bizim hayrımızadır.

Allah’ın her şeyin yaratıcısı olması 
nedeniyle, insan hürriyeti söz 
konusu edildiğinde, hürriyetin 
varlık imkânının en önemli 
umdesi olan iradî seçimlerin 
kaynağı olarak, mutlak yaratıcı ve 
etkisi üzerinde konuşmak olmazsa 
olmazımızdır. Onun yarattığı 
âlemin dışında ya da O’ndan 
habersiz bir insanın veya bir 
varlığın var olma ve varoluş ortaya 
koyma imkânı yoktur.
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Graeber’in “Aptallık teknolojileri” (Techno-
logies of stupidity) kavramını birçoğunuz bi-
lirsiniz. Graeber’in bürokrasi için kullandığı 
bu meşhur kelime ikilisini, sosyal medya kul-
lanımın yaygınlaşması ile beraber düşününce 
istemeden ‘Fitne Teknolojileri’ ne dönüştü-
rüyor zihnim. Sosyal medya, insanın insana, 
müminin mümine, hepsini bir kenara bırakın 
ananın kızına/kızın anasına nispet yaptığı bir 
mecraya dönüşmüş durumda uzun zamandır. 
Bu mayınlı bölgenin kullanıcıları üzüntüyle 
müşahade ediyoruz ki çoğunlukla sakınmayı 
en çok bilen ya da bizim öyle olmasını umdu-
ğumuz ve yanıldığımız kimseler.

Müslümanların bu vesile ile teşhir ile mah-
rem arasındaki muvazeneyi kaybetmesi bu 
benzetmenin yersiz olmayacağını gösteriyor 
ne yazık ki. Siz de sosyal medyanın fitneyi 
bizlere sunduğunu değil, aslında var olan 
fitneyi organize ettiğini fark etmiş olmalısı-
nız. Sosyal medya geliştiricileri bizi yoldan 
çıkaran riya ve nispet ya da genel anlamıyla 
kötü ahlak telakki edeceğimiz davranışlara 
zorla itmiyor. Ama oluşturulan düzenek ve 
akışı seçenekleri sayesinde günahın gıybetin 
gösterişin sağlam yıkılmaz bir zincir halinde 
zaman tünelimizde akmasına imkân tanı-
yor. Görüş ayrılıklarımızı keskinleştiriyor, 
uzlaşma zeminlerimizi paramparça ediyor, 
düşmanla aramızda iyice açtığı uçurumun 
kuyularına dostlarımızla beraber yuvarlan-
mamızı kolaylaştırıyor. Bizi değerlerimizden 
uzaklaştırması bir yana birçok distopyada 
konu edildiği gibi bizi büyük bir açık hava 

hapishanesine hapsederek hürriyetimizi de 
tehdit etmeye başlıyor. Nereye gideceğimiz 
hangi mekânlarda takılacağımız kahvemizi 
nasıl içeceğimiz hangi konularda nasıl düşü-
neceğimiz, hangi kitapları okuyacağımızdan 
tutun da hangi cümlelerin altını çizeceğimize 
kadar bütün hayatımızı domine ediyor.

Modaya yön veren ikonlar, nasıl giyinece-
ğimizi, estetisyenler hangi kremleri kullan-
mamız gerektiğini, makyaj ustaları kırk kat 
kapatıcılar kullanarak porselen bir görünü-
me kavuşmamız gerektiğini; ancak bu şekil-
de kentli, görünür ve geçerli olabileceğimizi 
söyleyip duruyorlar. Lezzet ustası şefler ne 
ile karnımızı doyuracağımıza, edebiyat gu-
ruları hangi çok satan kitabı okuyacağımıza 
sosyal medya aracılığı ile karar veriyorlar. 
Ne yapıp ne yapmayacağımız hangi espri-
lere güleceğimiz ne konuda konuşacağı-
mız, çocuklarımızı nasıl büyüteceğimizden 
tutun da her konuda bizi inhisarına almayı 
başarıyor. Bize özel bir alan bırakmazken 
sürekli yaşıtlarımızın tecrübelerini daha de-
ğerli kılarak bilgiyi ve bilgeliği büyüklerimi-
zin tavsiyelerini değersiz kılıyor. Kelimeleri-
mizi bizden çalıyor ve bizi birkaç cümle ile 
yetinen insanlar haline getiriyor. Emojilerle 
yazılacak kelimelerimizi zapt altına alırken 
dilimize doladığı yapışkan cümleler vasıta-
sıyla da dilimizi kısırlaştırıyor. Hayatımızın 
bütün anlarına ve detaylarına hükmediyor. 
Kişisel hadiselerimizi hayatın akışında iler-
leyen tecrübeler olarak değil başkalarına 
gösterilecek ispat edilecek birer performans 

Fitne Teknolojileri ve 
Hürriyet

Betül ŞATIR
Yazar
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olarak yaşamaya zorluyor. Hem irade etme 
yeteneğimizi köreltiyor hem de erdem dedi-
ğimiz güzel insan olmamıza elverişli duygu-
larımızdan bizi soyutluyor hem de boynu-
muza taktığı görünmez ilmeklerle özgürlü-
ğümüzü elimizden alıyor.

Artık her şeyi gösteri bir başkasına göste-
rilecek bir tecrübe olarak yaşıyoruz nazar 
ve mahremiyet mesuliyet duygularını kay-
betmek üzere olan bir nesil ile muhatabız. 
Saldırgan açgözlü hodbin bencil… Erdem 
derken kastettiğimiz bütün kavramlar değer 
kaybına uğruyor gösteri çağında. Seyretme-
ye seyredilmeye her şeyden daha fazla önem 
verilen bir dönemdeyiz. Herkesin göste-
recek görünecek bir şeyleri var; bedenleri, 
sahip oldukları ilişkileri, dünyalık kazanım-
ları… Çoğu insanlar da; sahip olamadıkları 
ile yoksulluk mağduriyet ve şaşkınlıkları ile 
sürekli ekranlarımızdalar.

Sosyal medya ile beraber yeni teknolojik ge-
lişmeler arattıkları müptelalık ve sundukları 
eğlence seçenekleriyle zamana ve mekâna ta-
sarrufumuz gitgide azalıyor. Bu kadar kuşa-
tılmış ve daraltılmış bir alanda özgürlükten 
hürriyetten iradeden dem vurmaya çalışıyo-
ruz. Üstelik bütün bunları sosyal medya geliş-
tiricileri ‘özgür olmak’, ‘sınırsızlığı yakalamak’ 
adı altında görünmeyen bir ilmek takıyor boy-
numuza. Çember romanında Dave Eggers’in 
işaret ettiği gibi teşhir ettikçe şeffaflaştığımızı, 
özgürleştiğimizi, hafiflediğimizi, yüklerimiz-
den kurtulduğumuzu zannediyoruz. Sosyal 
medyada iz sürdükçe farklı; faş oldukça öz-
gür olduğumuzu sanıyoruz. Bu yanlışları ya-
parken de çemberin içinde çalışanlar gibi bir 
mucize coşkusuyla hareket ediyoruz, sistemin 
bizi hunharca gözetleme, kaydetme, manipüle 
etme mekanizmalarına gönüllü olarak katılı-
yoruz. Sosyalleştiğimizi düşündükçe ekran-
lara sıkışıyor yalnızlaşıyoruz. Gerçek hayatta 
hakkı ile beş kişiye dostluk edemezken sanal 
âlemde binlerce arkadaş istifliyoruz. İrade er-
dem hürriyet hakikat iken ve geride kalanlar 
değersizken “tek hakikat hazdır” demeye ve 
ivedilikle bu mottoya iman etmeye başlıyoruz.

Bu teknolojik sosyalleşmelere dâhil olur-
ken değerlerimizi yaymayı, onlara uygun 
paylaşımlarla inandıklarımıza katkı sunma-
yı bahane ediyoruz. En büyük darbeyi tam 
da burada ideal saydığımız güzelliklere ya-
pıyoruz. Hepimiz başkalarının gözünden bu 
dünyadaki varlığımızın doğruluğuna dair 
bir teyit okumak istiyoruz. Oysa düşündük-
lerimizden ve eylemlerimizden Allah’a kar-
şı sorumluyuz. Hislerimizi, acı çektiğimizi 
başkalarına neden göstermek istiyoruz; bi-
rileri bize kayda alsın, kendi üzerimizden 
anlattığımız acıdan bize bir samimiyet pu-
anı versin neden istiyoruz.

Nasıl olsa herkes burada diyerek girdiği-
miz bu ortamlarda gözetleme ve gözetlen-
me oyununa dâhil oluyor ve o helezonun 
içinde kayboluyoruz. İhlas kültürünün ev-
latları olarak çıktığımız yola vitrin kültürü-
nü benimseyen kimliksizler olarak devam 
ediyoruz. Ekranlaşmış gözler iştahla yalayıp 
yutsun diye benliklerimizi parlatıp sosyal 
medya vitrinine koyuyoruz. Yaşayanın az 
paylaşanın çok olduğu bir dünyaya dönü-
şüyor yer küre. Bir yandan Müslümanların 
bu ve benzeri araç ve düzenekleri sorgula-
madan sürecin içine katılma çabası; aynı 
araçları İslami bir kılıfa bürüyerek yayma 
gayreti bizim herkesleşmemizi sağlıyor.

Sınırların nerede başlayıp biteceğini, tek-
nolojinin yaşama ne kadar müdahale edece-
ğini belirleyen etik kuralları unutmamamız 
gerekiyor. Zaruret miktarını aşan her şeyin 
israf olduğunu kendimize itiraf etmeliyiz. 
Kâinat ile ilişkimiz zedeleyen sosyal medya 
doktrinleri, yaşadığımız dilemmalar temer-
küzler kadim ve kâmil insan olmak ideali-
mizi önemsizleştirmeye çalışıyor. Kalabalık 
vaadi ile yalnızlaştırıyor mutluluk vaadi ile 
mutsuzlaştırıyor, hürriyet vaadi ile köleleş-
tiriyor. Sosyologların sıkça söylediği gibi 
Her şey göze hitap ederken, ‘görünmek var 
olmaktır’ mottosu hâkimken; bizler bun-
ca gürültü içerisinde hakikatin sesini nasıl 
duyacağız, kulağımızı hak ettiği dikkatle 
Hakk’a nasıl vereceğiz.
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Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan insandan 
daha özgür biri yoktur. İnsanı hürriyete ka-
vuşturacak olan, hiçbir şeye sahip olmamak 
ise, o zaman özgürlüğün kendisi iyi midir? 
Jean Paul Sartre’ın “Duvar” isimli öyküsü, 
varoluşçuluğun en öncül meselelerinden biri 
olan özgürlüğü ele alır. Bu düşünce akışı, in-
sanın varacağı son nokta olan ölüm üzerin-
den gerçekleşir. Özgürlüğün mümkün olup 
olmadığını tartışan öykü, mahkûmların tu-
tuklu bulunduğu bir hücrede geçer. Ancak 
tartışılan mesele insanoğlunun doğumdan 
ölüme kadar geçen sürede özgürlüğüdür. 
Sonsuz yok oluş özgürlüktür. O zaman öz-
gürlük istenecek bir şey midir?

Bu bağlamda öykünün ismi de önemlidir. 
İnsanoğlu teknik ve bilimsel becerilerle ta-
biata hâkimken, kontrol kendisinde oldukça 
özgürleştiğini ileri sürmüştür. Oysa tabiata 
hâkimiyet arttıkça duvarlar da artmıştır. 
Varoluşçu yazarlar büyük çoğunlukla mo-
dernizmin insan üzerinde yarattığı tutsak-
lığı ele almışlardır. Bütün toplumsal kurum 
ve kuruluşların duvar ile ilişiği vardır. Çün-
kü duvar metaforik anlamda özgürlüğün 
bitmesiyle güvenliğin başlaması arasındaki 
ilişkidir. Jean Jacques Rousseau’nun klasik 
toplumsal sözleşme kuramı, insanın güven-
lik adına özgürlüğünden vazgeçişini ifade 
eder. Yani medenî insanın duvarla (bu is-
terse çit olsun) ilişkisinin giderek artması 
17. yüzyıla kadar dayanır. İptidai insanın 
duvarla ilişkisi ise avcılık ve toplayıcılık dö-
nemini müteakiptir. İnsan bilimsel ve pozi-

tivist dünya görüşüne adım atınca duvarla 
ilişkisi daha da güçlenmiştir. Çünkü güven-
lik ihtiyacı daha fazla artmıştır. Paylaşımla-
rın yönetimiyle ilgili kurum ve kuruluşlar 
duvarlarla inşa edilir.

İnsanın sahip oldukları arttıkça güvenliği 
azalır. İnsanoğlu kendini koruyabilmek adı-
na duvarla bağını güçlendirmiştir. Sartre’ın 
varoluşçuluğun en önemli meselelerinden 
biri olan özgürlüğü enine boyuna tartıştığı 
“Duvar”ı daha isminde gerçek ve metaforu 
birleştirir. Öyküde mahkûmların infaz için 
önüne dizildiği bir duvar gerçekten vardır. 
Ancak duvarın, yani bu varoluşun anlamı 
öykünün içeriğiyle birlikte genişler. Aslın-
da kendi başına hiçbir anlam taşımayan 
herhangi bir duvar öyküdeki mahkûmun 
ve infaz taburunun ona yüklediği anlam-
la ölüme karşılık gelmektedir. Ölüm duvar 
kadar aşılmaz bir gerçektir. Bir duvarın sa-
dece duvar olabilecekken insan tarafından 
ölüme dönüştürülebilmesi varoluşçu felse-
fenin özetidir. İnsan bulunduğu konum ve 
duruma göre cansız bir şeye (duvara) anlam 
yüklemiştir. Varoluşçuluğun savunduğu 
üzere, varlık özün önüne geçmiştir. Duvar, 
insanın durduğu noktaya göre şekillenir. 
İnfazı gerçekleştiren askerler için ödev yeri, 
ölen hükümlü için yok oluştur. Varlık özden 
önce gelir böylece.

Günlük yaşamda hem özgürlüğü sınır-
lama hem de korunak anlamını aynı anda 
taşıyan duvar öyküde başlangıç ve bitişin 

Kaybetmek ve Duvar 
Üzerine Birkaç Kelâm

Handan ACAR YILDIZ
Öykücü, Yazar
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birleştiği somut alan olan ölümün karşılı-
ğıdır. Mahkûmlar duvarın önünde ölürler 
ama aynı zamanda sonsuz bir özgürlüğe 
kavuşurlar. Mahkûmları sonsuz özgürlüğe 
kavuşturan onları tutsak edenlerdir. Yani 
tutsak eden ile özgürlüğe kavuşturan aynı-
laşır ki bu da duvarın hem koruyan hem de 
sınırlandıran olmasına benzer.

İnsanoğlu teknik ve bilimsel 
becerilerle tabiata hâkimken, 
kontrol kendisinde oldukça 
özgürleştiğini ileri sürmüştür. 
Oysa tabiata hâkimiyet arttıkça 
duvarlar da artmıştır. Varoluşçu 
yazarlar büyük çoğunlukla 
modernizmin insan üzerinde 
yarattığı tutsaklığı ele almışlardır. 
Bütün toplumsal kurum ve 
kuruluşların duvar ile ilişiği vardır. 
Çünkü duvar metaforik anlamda 
özgürlüğün bitmesiyle güvenliğin 
başlaması arasındaki ilişkidir.
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Amerika tarihinde “zenci yasaları” olarak 
bilinen kanunların özellikle güney eya-
letlerde utanç verici biçimde uygulandığı 
yıllarda Frederick Douglass (1818-1895), 
okuması ve yazması yasak olan kölelerden 
biriydi. Kanunlar sadece siyahileri değil, 
onlara okuma yazma öğreten beyazları da 
kapsıyor, mesela Güney Carolina’da zen-
cilere okuma yazma öğrettiği tespit edilen 
beyazlara altı ay hapis ve 100 dolar para 
cezası veriyordu. Okurken suçüstü yakala-
nan kölelere ise 10 kırbaç vuruluyor, suçun 
tekrarlaması halinde işaret parmağı birinci 
boğumdan kesiliyordu.

Henüz on yaşlarında olan Douglass, çalış-
tığı çiftlikte, kızına kitap okuyan hanıme-
fendisini usulca dinlemeyi alışkanlık haline 
getirir. Dinlemekle kalmayıp yavaş yavaş 
her biri bir sese tekabül eden harfleri, harf-
lerin yan yana dizilişiyle ortaya çıkan söz-
cükleri anlamaya başlar. Çiftliğin efendisi, 
köle Douglass’ın alfabeyi öğrenmeye baş-
ladığını duyduğunda öfkelenir ve karısına, 
o etraftayken kızına hikâye okumamasını 
salık verir. Gerekçesi ise kayıtlara şöyle ge-
çer: “Okumak onun aklına özgürlük fikri 
sokacak!” Çiftliğin reisi yüzde yüz haklıdır. 
Douglass, bütün engellere rağmen okumayı 
öğrenir, kelimelerin gücünü kavrar. Yirmi 
yaşına geldiğinde kaçar ve kölelik karşıtı bir 
mücadele başlatır. Diğer zencilere okuma 
yazma öğretir, Ku Klux Klan’a karşı müca-
dele eder, gazete çıkartır. 1895’te öldüğünde 
ondan geriye sadece siyahileri ilgilendirme-

Okumanın Özgürlükle 
Akrabalığı

Emin GÜRDAMUR
Öykücü, Editör

yen şu sözler kalmıştır: “Bir kere okumayı 
öğrendin mi, sonsuza dek özgür olacaksın.”

Okumakla özgürlük arasındaki bu güçlü 
bağın izini, katı ideolojik örgütlerde karşı-
mıza çıkan okuma kısıtlamalarında da sür-
mek mümkündür. Bir insanı kendi aklından 
ve kendi iradesinden mahrum etmenin, sa-
dık bir tebaa hâline getirmenin, kısaca köle-
leştirmenin yolu her şeyden evvel onun bil-
gi ve yorumlama kanallarını denetlemekten 
geçer. İdeolojik yapılar, dondurulmuş zihin-
lerin üzerine basarak yükselirler. Araştıran, 
irdeleyen, soran insanlar, bu yapıların pay-
daşı olamazlar. Onlar kılçıksız insan, prog-
ramlanmış davranış, öngörülebilir sorular 
isterler.

Salt okuryazarlık, zihinsel özgürlüğe giden 
yolun sadece taşlarını döşeyebilir. O yolda 
yürümek insanın iradesine, daha speküla-
tif bir ifadeyle özgürlüğe olan sadakatine, 
düşkünlüğüne bağlıdır. Prof. Dr. Mümtaz 
Turhan, “Yamyam bir topluma sadece oku-
ma yazmayı öğretirseniz, o toplum okuma 
yazma bilen yamyam bir toplum olur.” der. 
Sanayi devrimiyle aklını bilimin eyerine 
oturtan ve ağırlık yaptığı için vicdanını fır-
latıp atan modern insanın son yüzyıl içinde 
ortaya koyduğu korkunç savaş performan-
sı, sonuçları itibariyle “okuma yazma bilen 
yamyamlar” ifadesinin içini fazlasıyla dol-
durur niteliktedir.

Bir metni birinin elinde saman kâğıdına, 
öbürünün elinde alev alev yanan ocağa, bir 
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kitabı birinin gözünde ölü denize, öbürü-
nün gözünde fırtınalı okyanusa dönüştüren 
muamma, kişinin karakteriyle alakalıymış 
gibi gözükse de gerçekte hürriyete olan sa-
dakatiyle alakalıdır. İnsanlar ekseri kendi-
lerine hak veren kitapları okumaktan haz 
alırlar, kendi seslerini boşa düşürecek ses-
lere tahammül edemezler. Böyle olunca da 
okumak, sonu gelmez bir kendini tekrarın, 
sağlaması yapılmaya yapılmaya büyüyen bir 
yanılgının kollarında değerini yitirmekle 
kalmaz, aynı zamanda duvarları özgürlük 
posterleriyle dolu bir hapishaneye dönüşür. 
Evet, okumak bir hapishaneye dönüşebilir. 
Yollar simülasyon, ufuk yağlı boya, koku 
sentetik olabilir. Bu dört duvar arasında 
kendini özgür zanneden insan esaretin bel-
ki de en beterini yaşar. Çünkü onun bilinci 
gönyesini yitirmiş, tam da esareti hürriyet-
ten ayırt edecek yerinden dumura uğra-
tılmıştır. Güneş bütün ihtişamıyla yerinde 
durmaktadır lakin ondan istifade edecek 
gözler zedelenmiştir. Artık o kendi gerçek-
liğiyle baş başadır. Aldanışın en dokunaklı 
biçimi budur. Platon’un alegorik mağarasın-
da hâlâ insanlar yaşamaktadır. Ellerinden 
ve ayaklarından zincirlenmiş insanlar, ışığa 
sırtlarını dönüp duvara karşı oturmaktadır 
ve nesnelerin duvara yansıyan gölgelerini 
yegâne gerçeklik zannetmektedirler. Aksini 
görebilmek için gözleri acıtan ışığa bakmak 
gerekir.

Dünyanın ilk gününden beri bu böyledir; 
“Bilmek acı verir.”

Sadece tembeller değil, korkaklar da zi-
hinsel konforlarını bozmayı göze alamaz-
lar. Aksine o konforu sürdürebilmek adına 
gerekirse gün gibi aşikâr doğruların kolunu 
kanadını kırmayı yeğlerler. Gerçekte insan 
ve hayat, karşılıksız bir soru olarak birbiri-
ne bakar. Bu karşılıklı sessizliği “okuyarak” 
aşmaya yeltenenlerin göze alması gereken 
daha büyük bir sessizlik vardır. Cemiyetin 
gürültüsünden, planyasından, emniyet da-
iresinden uzaklaşmak ve basılacak taşları 
dürterek, yoklayarak seçmek, yeri geldiğin-
de devrilen sütunlar, çöken tabular, tutuşan 
hatıralar görmek zordur. Ne yollar tek şe-
ritlidir ne insan tek boyutludur ne de hayat 
ölüm kadar gerçektir. Bir kalbe bin bir iniş 
çıkış, bin bir telaş sığdıran Âdemoğlu’nun 
dünyadaki yolunu kısaltacak gizemli bir 
patika, büyülü bir reçete yoktur. Mağara-
dan dışarı çıkmanın yolu, kitabın içinden 
sızan ışığa doğru yürümekten geçer. Bu yü-
rüyüşte o göz yakıcı aydınlığa tahammül, 
gölgelerle hesaplaşmak ve kapıları tek tek 
yoklamak vardır. Her seferinde tam buldum 
zannederken kaybetmek, yeni baştan yola 
koyulmak, yeni baştan aramak vardır. Eski-
ler, aramanın bulmak kadar değerli olduğu-
nu söylerler. Kim bilir, herkesin “Buldum!” 
diye çığırtkanlık yaptığı bir devirde arama-
ya devam etmek güzel bir “bulmak” şeklidir.

Bir metni birinin elinde saman kâğıdına, öbürünün elinde alev alev 
yanan ocağa, bir kitabı birinin gözünde ölü denize, öbürünün gözünde 
fırtınalı okyanusa dönüştüren muamma, kişinin karakteriyle alakalıymış 
gibi gözükse de gerçekte hürriyete olan sadakatiyle alakalıdır.
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Örselenmiş Çocuk 
Vicdanı

Sema BAYAR
Öykücü, Editör

Hayat bütün cepheleriyle ancak bir çocu-
ğun yüzünde, kaçınılmaz bir berraklıkla 
akseder. İyiliğin ve kötülüğün, doğrunun ve 
yanlışın kendisinde düğümlendiği, sırlandı-
ğı, el değmemiş bir aynadır çocuk. Pek çok 
erdem onun kalbinde mayalanır. Geleceğin 
tohumları ruhunda yeşerir. Örselenmiş ço-
cuk vicdanı, geleceğin yüzüne çalınmış bir 
karadır.

“Onun iki masalı vardı. Biri kendisinindi 
ve başka kimse bilmezdi. Ötekisini ise dede-
si anlatmıştı ona. Sonra ikisi de yok olup git-
ti.” Cengiz Aytmatov bu satırlarla başlar “Be-
yaz Gemi”ye. Masalların insandan, doğadan 
ve nihayetinde de son sığınağı olan çocuk 
kalbinden sökülüşüne, her ilmekte sadece 
geçmişinden değil, bugününden ve yarının-
dan kopuşuna San-Taş’ta yaşayan küçük bir 
insan grubu üzerinden değinir. Zira sadece 
zihin dünyasından değil yaşamın küçük ay-
rıntılarından dahi kutsalı kovan, iradesine 
ket vuran, masallarını terk eden, efsanelere 
sırtını dönen insanoğlu, kendini cehennemi 
bir keşmekeşin içinde bulur. Kırdığı her zin-
cir onu serbest bırakmamış aksine tutkula-
rının esiri kılmıştır. Saydığı ne varsa bir bir 
çiğnerken kendi saygınlığını kaybetmiştir.

Romanda Orozkul karakteri üzerinden 
müşahhaslaşmış bu yıkıcı insan figürünün 
karşısında geleneği, saflığı, iyiliği simgele-
yen kişi Mü’min dededir. Fakat eserde iyi 
ve kötü arasında okurun içini rahatlatacak, 
beklentilerini karşılayacak bir çatışmadan, 

birbiriyle mücadele eden karakterlerden 
izler sürmek mümkün değildir. Olmama-
lıdır da. Cengiz Aytmatov, hikâyelerinde 
okurla kol kola girip kötülerin cezasını 
vermez, onlara sükûneti bağışlamaz, rahat 
nefes aldırmaz aksine o eserlerinin bittiği 
yerde okuruna yarım kalmış bir hesap, bir 
iç huzursuzluğu bırakır. Aytmatov iyiliğin 
insan ruhunu aydınlatan, onu kaostan, nef-
sin doyumsuz handikaplarından kurtaracak 
yanına dikkat çekerken kötülüğün kendisini 
kullanır. Okuru ışığa, iyiliğin fitilini ateşle-
yerek ya da tünelin çıkışını göstererek değil 
onu zifiri karanlıklar içinde bırakarak yön-
lendirir. Böylelikle okurun iradesini kullan-
masına bir olanak sunar. Bireyin içindeki 
asalet duygusu harekete geçirilmişse mutlu 
sonla bitmeyen metinlerde dahi aslında so-
nuç olumludur.

Aytmatov’un hikâyeleri her ne kadar yaşa-
nılan gerçeklikle ilintili de olsa her biri başlı 
başına birer imge yumağıdır. Dünyanın ve 
özelde yaşadığı dönemin içinde bulunduğu 
kaotik boşluğu, bağlı bulunduğu rejimin bas-
kıcı tutumunu göz önünde bulundurursak 
yazarın pek çok sanatkâr gibi metaforlara ve 
imgelere başvurmasının kaçınılmaz olduğu-
nu görürüz. Aytmatov’u bu zorunlu süreçte 
hem çağdaşlarından hem de pek çok yazar-
dan ayıran bariz özellik ise onun imgeyi ha-
yatın içine yedirmesidir. En büyük yardımı 
ise kendi kültüründen, geçmişinden, Kırgız 
masal ve efsanelerinden alan yazar Beyaz 
Gemi’de insanın trajik macerasını, irade hür-
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riyetini küçücük bir çocuğun hayatında orta-
ya koyar. Yerel bir hikâye üzerinden evrensel 
meseleleri işler. Bu, onun eserlerinin klasik-
ler arasına yerleşmesinin de sırrıdır.

Romanda adı anılmayan tek karakter he-
nüz sekiz yaşına basan, en iyi arkadaşı bir 
dürbün olan, onu kuşatan basit çevresinde 
aslında yapayalnız, arkadaşsız ve üzerine 
vurulan yabancı damgasıyla yaşayıp giden 
küçük bir çocuktur. Bir isminin dahi olma-
ması ona dünyanın henüz bulaşmadığının 
ve çocuk kalbinin de henüz dünyaya bulaş-
madığının göstergesi gibidir.

Anne babası tarafından terkedilen ço-
cuk, romanda gelecek kuşakları simgeleyen 
önemli bir ögedir. Onun bu kimsesizliği as-
lında geleceğin de sahipsizliğine yönelik bir 
göndermedir. Mekân ve zaman açısından 
dar bir alanda geçen hikâyeye ismini veren 
Beyaz Gemi, çocuğun, babasının çalıştığına 
inandığı Isık Göl’de yüzen uzak bir ihtimal-
dir. Çocuk bu ihtimale büyük bir inançla 
bağlanmış ve bir gün balık çocuk olarak ona 
ulaşmayı düşlemiştir. Dış dünyayla yaşadığı 
her çatışmada kendini düşünün kollarına 
bırakır. Çayın sularında yüzgeçleri, kuyru-
ğu olan, yüzü ise aynı kalan bir balık çocuk 
olma hayaline inatla ve inançla tutunur. 
Eserde su yeniden yaratılışı, dirilişi, baş-
langıcı, doğumu simgeler. Kendini yaban 
hisseden çocuğun anne karnına duyduğu 
özlemin bir yansımasıdır suya dönüş. O ilk 
mekâna, o korunaklı alana dönüşün.

Geleneği temsil eden Kıvrak Mü’min’in to-
rununun kalbinde mayalamaya çalıştığı dü-
şünceleri hikâyenin devamında bizzat onun 
elinden ağır bir darbe alır. Mü’min dirayet 
gösterememiş ve onun nezdinde ifade edi-
len pasif iyilik iflas etmiştir. Çocuk ise bütün 
masallarda kendi iç mekânlarına sığınır. O 
gerçeklikte mücadele edemediği kötülükle 
düşlerinde savaşır. Evet, hikâyenin sonun-
da çocuk ölür ancak ahlak üstünlüğü onda 
kalır. Çünkü o çocuktur ve Orozkul’un kaba 
gücüne, kötülüğe ancak dayanmakla karşı-
lık verebilir ve sonuçta onun kötülüğü ka-
bul edemeyişi çocuğu anıtlaştırır. Zira ken-
di değerler dünyasında yaşamak ve onlara 
ulaşmak, insanoğlunun en büyük düşüdür.

Sadece zihin dünyasından değil yaşamın küçük ayrıntılarından dahi 
kutsalı kovan, iradesine ket vuran, masallarını terk eden, efsanelere 
sırtını dönen insanoğlu, kendini cehennemi bir keşmekeşin içinde 
bulur. Kırdığı her zincir onu serbest bırakmamış aksine tutkularının 
esiri kılmıştır. Saydığı ne varsa bir bir çiğnerken kendi saygınlığını 
kaybetmiştir.”
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Hayırlı İşler ve Biz

Gökhan ÖZCAN
Gazeteci, Yazar

19 Mart 1965 tarihinde İnegöl’de doğdu. İlk, 
orta ve lise öğrenimini İnegöl’de tamamladı. 
1987 yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın 
Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler 
Bölümü’nden mezun oldu. TRT yapımlarında 
çeşitli görevler aldı, senaryo ve metin yazarlığı 
yaptı. Birçok farklı dergide çocuklara hikâye-
ler ve denemeler yayınladı. Bir grup arkadaşı 
ile birlikte Gerçek Hayat dergisini çıkardı. Son 
çıkan Göz Ağrısı isimli kitabı ile birlikte ya-
yımlanmış sekiz kitabı bulunan Özcan, Yeni 
Şafak’ta yazılarına devam ediyor.

Gökhan Özcan ile sivil toplum ve gençlik üze-
rine konuştuk.

-Son kitabınız, Göz Ağrısı ile başlayalım 
müsaade ederseniz. Kitapta 2000-2010 yıl-
ları arasında kaleme aldığınız denemeler 
yer alıyor. Kalp Kaderdir, Neye Dokunsam 
Deniz, Günleri Bölen Virgül, Bakkal Am-
caya Saygı Duruşu gibi başlıklar var. İkaz-
larla, davetlerle ve hayatın içinden manza-
ralarla karşılaşıyoruz satır aralarında. Bu 
vesile ile Gökhan Özcan bize ne anlatıyor?

-Yaşıyoruz ve yaşadıkça zihnimizde, kal-
bimizde, belleğimizde hayat hakkında bir 
şeyler birikiyor. Her insan biricik, her hayat 
kendine özgü... Dolayısıyla hayat hakkında 
biriktirdiklerimiz de birbirinden çok farklı... 
Edebiyat, sanatın başka türleri gibi bize ha-
yatı kendimizce ifade etme imkânı veriyor. 
Büyük bir zenginlik bu... Hayata, insana, 
âleme, bütün bunları bütünleyen hakikate, 
hepimiz sadece bize özgü bir pencereden 

bakıyoruz. İnsan sayısı kadar çok pencere, 
o kadar çok, çeşitli ve özgün bakış açısı... 
Yazı bu zengin bakma ve görme biçimlerini 
görünür hale getiriyor. Âcizane benim yap-
maya çalıştığım da kendi gördüklerimi, fark 
ettiklerimi, hissettiklerimi ifadeye dökmek-
ten ibaret... Farklı bakma ve görme biçimle-
ri, bize hayatın kendi hikâyemizin içinden 
göremediğimiz başka zenginliklerini, ay-
rıntılarını, hissedişlerini idrakimize katma 
imkânı veriyor. Bu insanı zenginleştiren, 
incelten, derinleştiren bir şey...

-”Sen! Her şeyimiz olmazsan, hayat kim-
sesiz kalır” diyerek uyarıyorsunuz. Yine 
bir yazınızda, derdin insan biriktirmek ol-
duğundan bahsediyorsunuz. Dert ne ola ki 
insan biriktirsin?

-Dünya bizim inanışımıza göre bir imtihan 
yeri... Burada bulunuşumuzun sebebi, Yara-
dan’ın ‘insan’dan murad ettiği şeyi kendi ha-
yatlarımızla gerçekleştirmeye çalışmak... Daha 
yalın ifade edersek, biz bu dünyada ‘beşer’den 
‘insan’a doğru tekâmül edebilmenin mücade-
lesini veriyoruz. Daha da yalınlaştırırsak, her 
birimizin bütün gayreti insan olmak ve insan 
kalabilmektir esasen. Kulluk, o insan tarifi-
nin içinde zaten var, onun ayrılmaz bir cüzü... 
Kulluğu terk edip isyan eden, aslında ‘insan’ın 
dışına çıkmış oluyor. Bizim maneviyatımızda 
insan olmanın kadim tarifi bu... Dolayısıyla 
kâmil bir toplum yapısına kavuşabilmemiz 
için bizim daha çok ‘insan’a ihtiyacımız var. 
İnsan olma mücadelesinde kararlı, insanlığı-

Röportaj: Fatih Muhammed ÇAKMAK
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nı terk etmemekte ısrarlı ve her sabaha niyet 
ettim insan olmaya diyerek uyanan fertlere 
ihtiyacımız var. Bu cephe düşmemeli, insanlık 
azalmamalı... Ben temelde dert edinmemiz 
gereken şeyin bu olduğu kanaatini taşıyorum.

-Yine sizden bir alıntı ile devam edelim: 
“Allahın her günü, yeryüzünü aydınlatan 
kandiller sönmesin diyerek güzelliğin başın-
da nöbet tutan insanlar da var”. O insanlar 
neredeler? Hep içimizdeler de biz mi onları 
yok sayıyoruz? Yoksa onlar kendi hallerinde 
güzelliği yaşatmaya devam mı ediyorlar?

- Aslında her ikisi de doğru... Böyle in-
sanlar gerçekten var. Kendi işinde gücünde, 
nefes alıp verir gibi etrafına iyilik ve güzel-
lik yayan, kanaatkâr, tevekkül sahibi, kendi 
hayatından razı sıradan insanlar bunlar... 
Bu topraklarda asırlarca bir kanaat kültürü 
yaşadı, yaşatıldı. Gündelik hayatın içinde 
birbirinin eksiğini kapatan, düşenin elinden 
tutan, nimeti ve külfeti aynı incelikle payla-
şan, zevk sahibi, gönül ehli insanlar güzel-
liklerle dolu bir hayat inşa ettiler. Evet bugün 
o güzellikler biraz örselendi, biraz azaldı, 
belki bazı meziyetlerimiz de kayboldu. Ama 
gayret edersek hâlâ o hayat zenginliğine, o 
insanî enginliğe birkaç adımda geri dönebi-
lecek bir yerdeyiz. İnsan oldukça, ümit var. 
Neyi kaybediyorsak içimizde kaybediyoruz. 
İnsan özünün ne kadar uzağına düşebilir ki! 
Bir niyet meselesi bu, sadece o kadar...

-Yazılarınıza zaman zaman söze “biri” ya 
da “birileri” dâhil oluyor. Buradan birile-

ri ile fikir, dert ve yük paylaşmayı önem-
sediğinizi anlayabilir miyiz? Bugün sivil 
toplum çalışmaları olarak ifade edilen alan 
mesela, bu bağlamda önem kazanıyor mu?

-Sorunuzla kastettiğiniz şeyin bu olma-
dığını biliyorum ama öncelikle şunu ifade 
etmek isterim; Sivil toplum kavramı mo-
dern zamanlarda ortaya çıkmış, esasen için-
de problemler de barındıran bir kavram... 
Özellikle son yüzyılda kamusal mekaniz-
maları toplumsal beklentilere karşı tembel-
leştiren işlevleri de oldu bu ayrımın. Devleti 
toplumun hissiyatının ve hassasiyetlerinin 
emrindeki bir erk, bir mekanizma olarak 
görmekte ısrar etmemiz lazım... Toplumu 
bir destek güç, boşlukları dolduran, eksik-
leri kapatan gönüllü faaliyetler olarak gör-
memek, devletin sahibi, dolayısıyla temeli 
olarak görmek lazım... Öte yandan altını 
çizme ihtiyacı hissettiğim bu gerçek, sizin 
kastettiğiniz anlamda ‘sivil toplum’ faaliyet-
lerine ihtiyacımız olmadığı anlamına gelmi-
yor. Türkiye’de sivil toplum oluşumlarının 
sahip çıktığı pek çok mesele, bu faaliyetler 
yapılmasa maalesef sahipsiz kalıyor. Uzun 
yıllar boyunca sıkıntılı dönemler yaşamış, 
istikrarsız yönetimler elinde kaynakları tü-
ketilmiş bir ülkeyiz. Eldeki imkânlar yılla-
rın biriktirdiği bu gedikleri kapatmaya yet-
miyor her zaman. Sadece somut ihtiyaçların 
karşılanmasında değil, insanî değerlerimi-
zin, fikrî birikimimizin, tarihi ve kültürel 
zenginliklerimizin, toplumsal şuur ve id-
rakimizin, manevî dayanaklarımızın canlı 

 Bu topraklarda asırlarca bir kanaat kültürü yaşadı, yaşatıldı. 
Gündelik hayatın içinde birbirinin eksiğini kapatan, düşenin elinden 
tutan, nimeti ve külfeti aynı incelikle paylaşan, zevk sahibi, gönül 
ehli insanlar güzelliklerle dolu bir hayat inşa ettiler.
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tutulmasında ve yeni nesillere aktarımında 
da sivil toplum çalışmalarına ihtiyaç duyu-
yoruz. İnsanların bir araya gelerek hayırlı 
amaçlar için birlikte bir gayret ortaya koy-
ması bile çok değerli bugün artık...

-Kimsenin gönüllü olmadığı seferle-
re yazdırıyoruz adımızı, ifadeniz bugün 
yeni kurulacak bir derneğin, bir gençlik 
oluşumunun şiârı olabilecek büyüklükte. 
Mezkûr cümle “Yönsüzlükle Malûl” baş-
lıklı denemenizde geçiyor. Hem kendi bağ-
lamında değerlendirildiğinde hem bahset-
tiğimiz gibi bir şiâr, yani basit bir slogan 
değil de ilke istikâmet, olarak belirlendi-
ğinde ifadeyi nasıl şerh edersiniz?

-İstikamet çok önemli bir kavram... Bir insa-
nın doğru yolda olup olmadığını belirleyen is-
tikametidir. Yüzünüz doğru istikamete dönük 
değilse, aldığınız her mesafe sizi hakikatin 
biraz daha uzağına düşürür. Yeni zamanlarda 
istikametimizi belirlemekte bazı kafa karışık-
lıkları yaşadığımız bir gerçek... Yol almayı, 
kazanmayı, baskın çıkmayı daha çok önemser 
olduk. Oysa istikametiniz doğru değilse, bun-
ların hiçbir anlamı yok, yararı da yok. Aksine 
büyük zararları var. Elinizde bir harita olma-
dan, varacağınız yere dair sağlıklı bir fikriniz 
olmadan seferde olmanız bir şey ifade etmi-
yor. Ama nereye gittiğinizin şuurunda iseniz, 
bu zaten yolun yarısını tamam etmişsiniz de-
mektir. Peki istikametimizin ne olması gerek-
tiğini nereden bileceğiz? Bunun için önce kim 
olduğumuza dair bir fikrimizin, daha doğru 
deyişle bir idrakimizin olması gerekiyor. İşin 
bu kısmı biraz sancılıdır ama... Pek çoğumuz 
kaçarız bu çileli arayışlardan. Ancak istikamet 
sahibi olmanın tek yolu da kim olduğunu ve 
nerede durduğunu bilmektir.

-Bugün doğrudan sivil bir hareketin tem-
silcisi ya da gönüllüsü olarak öne çıkma-
sanız da dışarıda değilsiniz. Hem içeriden 
biri olarak sahip olduğu¬nuz tecrübe iti-
bariyle hem genel itiba-riyle STK faaliyet-
lerini düşündüğümüzde gençlik ve sivil 
toplum arasında nasıl bir bağ var?

-Bu sorunun bir tek cevabı yok kanaatim-
ce... Gençlerin kendi aralarında yürüttükle-
ri faaliyetler, doğrusuyla yanlışıyla belli bir 
çizgide akıyor. Ancak nesiller arası iletişim-
de sıkıntımız olduğunu düşünüyorum. Tür-
kiye son elli yılı çok hızlı bir değişim içinde 
geçirdi. Bunun son 25 yılı ise baş döndürü-
cüydü. Teknolojik gelişmeler, özellikle de 
internet başta olmak üzere iletişim tekno-
lojileri öyle bir değişime zorladı ki bizi, bu 
sürecin hiçbir aşamasında hayatımızdan 
eksilenlerin ve sonradan girenlerin muha-
sebesini yapamadık. Yani değişimi sindire-
medik. Yetişkinler yeni hayata tam intibak 
edemiyor ve geçmişi özlüyorlar. Gençler ise 
yeni hayatın dışında bir tecrübeye sahip de-
ğiller ve yetişkinlerin geçmişte neyi özledik-
lerini anlayamıyorlar. Bu çatışma dramatik 
bir iletişimsizlik ortaya çıkarabiliyor. Za-
man toplumsal şuuru nesilden nesile taşır, 
bizim doğduğumuz dünya için bu böyleydi. 
Şimdi o zincir kopmuş görünüyor. Genç 

nesiller başka bir dünyada, kendi içine doğ-
dukları gerçeklik içinde yaşıyor. Bu zinciri 
bir şekilde onarmamız gerekiyor, nesiller 
arası iletişimi tesis etmeliyiz. Bunu yapma-
dan birbirimizi anlamamıza imkân olmaya-
cak. Bu noktada sivil toplum çalışmalarının 
önemli rolleri olabilir. Öncelikle de proble-
min teşhisi noktasında...

Genç nesiller başka bir 
dünyada, kendi içine 
doğdukları gerçeklik içinde 
yaşıyor. Bu zinciri bir şekilde 
onarmamız gerekiyor, nesiller 
arası iletişimi tesis etmeliyiz. 
Bunu yapmadan birbirimizi 
anlamamıza imkân olmayacak. 
Bu noktada sivil toplum 
çalışmalarının önemli rolleri 
olabilir.
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-İrade, erdem ve hürriyet kavramlarını 
gençlikle bütünleştirdiğimizde karşılaşa-
cağımız manzaraya dair neler söylersiniz?

-Belki en son söylenmesi gerekeni en önce 
söylemek gerekiyor: Her şeyi bir yana bıra-
kıp kavramları yeniden düşünmek ve popü-
list yaklaşımların bu önemli kavramlarda 
yaptığı tahribatı gidermemiz lazım... ‘İrade’ 
ve ‘hürriyet’ kavramları Arapça kökenli kav-
ramlar... ‘Erdem’i de eskiden kullandığımız 
gibi ‘fazilet’ kavramıyla değiştirirsek, o da 
yine Arapçadan dilimize geçmiştir. Dinî, 
Kur’anî kavramlardır bunlar... Çok tabii 
olarak değişmez muhtevaları vardır. Biz bir 
asır önce bu kavramları o muhtevaları ile 
kullanıyorduk. Şimdi aynı muhteva ile mi 
kullanıyoruz, bu tartışılır. Anlam dünya-
mızı, değerler dünyamızı doğru temeline 
oturtmadan yaptığımız güncel değerlendir-
melerle bilinç kaybına, kimlik kaymalarına 
yol açıyoruz. Birçoklarına artık sıkıcı gelen 
bu tashihleri yapmak, kendi ayarlarımıza 
dönmek zorundayız. Hep verdiğimiz örnek-
te olduğu gibi, ilk düğme yanlış ilikleniyor-
sa sonraki düğmelerin doğru olma ihtimali 
yok.

-Okuyucularınız olarak arı, duru, damı-
tılmış bir gönül güzelliği ile harman et-
tiğiniz yazılarınızla tanıyoruz sizi. Allah 
gönlünüzü, ömrünüzü, kelâmınızı bere-
ketlendirsin. Her ne kadar yine satırlara 
taşınacak olsa da hayatından, ömründen, 
iyi ve güzellikten hatırında kalan bir Gök-
han Özcan hikâyesi ile bitirelim isterseniz.

-Bunlar güzel sözler, inşallah layık olabili-
rim. Vaktiyle bir yazımda sözünü etmiştim; 
galiba Japonya’da çekilen bir video düş-
müştü internete. Küçük bir kız çocuğunun 
yağmurla tanıştığı anı kayda geçiren bir vi-
deoydu. İnanılmaz bir heyecan ve coşkuy-
la sevinç çığlıkları atarak yağmurla adeta 
kucaklaşıyordu. Sorunuz o videoyu getirdi 
hatırıma... Bugün kaybetmekte olduğumuz 
çok değerli bir şeyi çok sarsıcı biçimde gö-
rünür kılıyordu o video: Hayret duygusu-

nu... Efendimiz (SAV) “Allahım hayretimi 
arttır” diye dua ediyordu. Hayat Allah’ın bir 
mucizesi... Hayata hayretle bakmıyor, bu 
mucizeyi göremiyorsak hakikate körleşmi-
şiz demektir. Muhtemel ki o video hâlâ in-
ternette dolaşıyordur, belki hepimizin için 
hatırlamaya vesile olur.

-Genç Kalem adına kıymetli vaktinizden 
hissedar ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.

elinden ağır bir darbe alır. Mü’min dirayet 
gösterememiş ve onun nezdinde ifade edi-
len pasif iyilik iflas etmiştir. Çocuk ise bütün 
masallarda kendi iç mekânlarına sığınır. O 
gerçeklikte mücadele edemediği kötülükle 
düşlerinde savaşır. Evet, hikâyenin sonun-
da çocuk ölür ancak ahlak üstünlüğü onda 
kalır. Çünkü o çocuktur ve Orozkul’un kaba 
gücüne, kötülüğe ancak dayanmakla karşı-
lık verebilir ve sonuçta onun kötülüğü ka-
bul edemeyişi çocuğu anıtlaştırır. Zira ken-
di değerler dünyasında yaşamak ve onlara 
ulaşmak, insanoğlunun en büyük düşüdür.

Anlam dünyamızı, değerler 
dünyamızı doğru temeline 
oturtmadan yaptığımız güncel 
değerlendirmelerle bilinç 
kaybına, kimlik kaymalarına 
yol açıyoruz. Birçoklarına 
artık sıkıcı gelen bu tashihleri 
yapmak, kendi ayarlarımıza 
dönmek zorundayız. Hep 
verdiğimiz örnekte olduğu gibi, 
ilk düğme yanlış ilikleniyorsa 
sonraki düğmelerin doğru olma 
ihtimali yok.
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Farklı Fikirlerin 
Buluşma Noktası

Harun Celal ARSLAN
Stajyer Avukat

Çeşitli platformlar vesilesiyle gençliği bir ara-
ya getiren Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile 
ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından 
düzenlenen IV. Kocatepe Gençlik Fuarı, 6-9 
Mayıs 2017 tarihleri arasında artık gençlerin 
buluşma noktası haline gelen Kocatepe Camii 
avlusunda gerçekleşti.

Her sene olduğu gibi hafızalarda yer edecek 
bir açılış programı ile başlayan, 4 gün boyunca 
“Akıl İlim Marifet ” temasıyla devam eden fu-
arımız 9 Mayıs’ta nihayete erdi. Arkasında bir 
çok yeni proje bırakan, yeni dostluklar kurul-
masına vesile olan Kocatepe Gençlik Fuarı, 4 
gün boyunca onlarca sivil toplum kuruluşu ve 
öğrenci kulübü üyesi gence ev sahipliği yaptı.

Aklın ve ilmin zirvede göründüğü şu dö-
nemlerde ne yazık ki marifet ve hikmet, akıl 
ve ilmin yanında gözükmemektedir. Geçmişi-
mize baktığımızda: Farabiler, İbn Sinalar, Ga-
zaliler, Ali Kuşçular yetiştiren sistem ile günü-
müz sistemi arasındaki fark, ortadadır. Bunun 
esas sebebinin ne olduğu üzerinde hepimizin 
ayrı ayrı düşünmesi ve sebeplerini araştırması 
gerekmektedir.

Bizimle aynı yaşta, Osmanlı Devleti’ni bir 
cihan imparatorluğuna dönüştüren Sultan 
Mehmet’i, İstanbul’un Fatih’i yapan, aklı ilim-
le taçlandırıp marifeti ortaya çıkartan eğitim 
anlayışını günümüzde görmek ne yazık ki 
mümkün değildir.

İnsanlık, aklını bütün insanların yararına 
kullanmakla sorumludur. Tefekkür, insanı 

sorgulamaya; sorgulama ise ilme götürür. 
Bize düşen, önce ilim yoluna düşmektir. 
İlim yoluna düştükten sonra her insana Al-
lah tarafından marifet kapısı açılır. İlim yol-
culuğu gönülden başlamalı ve bütün insan-
lığın yararını gözetmelidir.

Üniversitelerimizin, ilmin manevi boyutu-
nu yerleştirecek bir felsefeye ihtiyacı vardır. 
Bu felsefeyi hâkim kılacak olan, yarının bi-
lim insanları olacak olan bugünün gençliği 
olmalıdır.

IV. Kocatepe Gençlik Fuarı işte bu felsefe-
nin, gençlerin zihinlerinde oturması konu-
sunda çok ciddi bir etkiye sahip olmuştur. 
Stant içi etkinlikler ve konuşmacılar vesile-
siyle bir gencin; “nasıl düşünmesi gerektiği”, 
“ilmi nasıl seveceği”, “bilime nasıl bakacağı” 
ve “bunları yaparken Allah ile olan ilişki-
sinin nasıl olması gerektiği” konularında 
gençlere yol gösterici bir nitelik taşımıştır.

Rabbimizden temennimiz ve dileğimiz 
odur ki; bizleri akleden, ilim sahibi, ilmiyle 
amel eden, amelinde ihlaslı olan kulların-
dan kılması, bilim üreten, ürettiği bilimi in-
sanlığın hayrına kullanan öncü gençlerden 
kılması, ifrat ve tefritten uzak, gönlü mescit-
lerde asılı, Allah’a kullukta ve hayırlı işlerde 
yarışan gençlerden eylemesidir.

Dönemsel olarak yapılan etkinliklerde en 
büyük tehlike tekrara düşülmesidir. Üret-
kenlik durağanlaşarak fuarın planlanan de-
recede tesiri geçekleşmeyebilirdi. Fakat bu 
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tehlikenin farkında olan KAGEM yönetimi 
bizlerin de fikir ve önerilerini alarak titiz-
likle hazırladığı fuar programı ve her sene 
daha da genişlettiği katılımcı profiliyle dina-
mizmi artırdı. Bir genç olarak V. Kocatepe 
Gençlik Fuarı için şimdiden heyecanlanma-

ya başladım. Her sene önceki seneden çok 
daha iyi bir şekilde organizasyonu gerçek-
leştiren TDV KAGEM’in 5-8 Mayıs tarihle-
ri arasında düzenleyeceği fuarı sabırsızlıkla 
bekliyorum.
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Yol Arkadaşıma Mektup

Betül YEŞİL ÇELİK
Yüksek Lisans Öğrencisi

Canım dostum! Aynam! Kalbim!

Sana ne anlatacağım bilir misin? Bir masal. 
Evet, La Fontaine masalı. Bilirim seversin 
dinlemeyi. Bu masal sana! Bu masal, görün-
mez bağlarını çok sonradan keşfeden iki yol 
arkadaşına. Bu masal bize:

Kurdun biri, uzun zamandır ufacık bir av 
bile bulamamış. Neredeyse açlıktan ölmek 
üzereymiş. Hastalık kapısına dayanmış. İnim 
inim inleyip gezerken bir köpekle karşılaşmış. 
Fakat o da ne? Köpek kurdun aksine, semiz 
mi semiz, sağlam mı sağlammış. Kızmış, içer-
lemiş duruma kurt. İçinden köpeği parçala-
mak gelmiş. Ama o kadar halsiz ve hastay-
mış ki, göze alamamış boğuşmayı. Çaresiz, 
köpeğe yanaşmış, hayranlıkla dil dökmeye 
başlamış köpeğin gücüne. Köpek ise, “Güç bir 
şey değil efendimiz. Eğer benim gibi olmak 
isterseniz artık vazgeçin, terk edin ormanı. 
Her ne çektiyseniz şu ormandan çektiniz. Aç, 
biilaç daha ne kadar dayanırsınız buna? Ge-
lin benimle, kaderiniz değişsin.” demiş. Kurt 
şaşırmış:

“Ne yapacağım da kurtulacağım bu sefalet-
ten?” diye sormuş.

“Hiç! Sadece adam kovalayacaksınız.”

“Nasıl yani?” demiş kurt.

Öyle ya, kurdun dünyasında kovalanan şey 
yalnızca avmış. Devam etmiş köpek:

“Vazifeniz yabancılara şiddet, evdekilere 
hürmet göstermekten ibaret! Ama karşılığın-

da neler var neler! Sayısız piliçler, kemikler! 
Okşanıp sevilmeler!”

Kurt ne diyeceğini şaşırmış, sevinçten gözle-
ri yaşarmış. Ama nemli gözleri köpeğin boy-
nundaki yaraya takılı kalmış. “Bu ne?” demiş 
merakla. Geçiştirmiş köpek:

“Hiç!”

“Nasıl hiç?” demiş kurt. “Var sende bir şey!”

Mühim değil dese de, kurt ısrar edince dö-
külüvermiş.

“Tasma izi,” demiş köpek. “Sahibim bağlar 
beni, onun yarasıdır bu.”

Kurdun gözleri yuvalarından fırlayacak 
gibi olmuş:

“Bağlamak mı, serbestçe dolaşamaz mısı-
nız?”

“Bakmayın şimdi tasmasız olduğumuza, 
pek dolaşamayız özgürce. Ama ne çıkar ki! 
İşte, gördüğünüz gibi saltanat içindeyiz.”

Hasta kurt başını kaldırmış ve “Yerinde 
dursun saltanatınız, hazineler bağışlasalar 
zerre bile feda edemem hürriyetimden.” diye-
rek uzaklaşmış.

Ya işte böyle dostum! Koca kurt açlıktan 
ölmeyi tutsaklığa tercih etmiş! Sen olsan ne 
yapardın? Biraz düşün. Biliyorum, kendine 
asla yalan söyleyemezsin sen. Söz verdin 
kendine, hatırla. Köpek gibi sadık olmak 
belki zor gelmez başkasına. Ama biliyorum, 
senin boynun çekmeye gelmez. Eminim sen 
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Kimse defterimin arasında kuruttuğum çiçeklerimi sormaz ama 
biriktirdiğim puanlar herkesin dilindedir. Kimse umut koleksiyonu 
yaptığımı bilmez. Ama hangi şarkıyı dinlediğimi bilirler de şarkı 
listeleri önerirler

de masaldaki kurt gibi arkanı döner gider-
din. Çünkü sen canım dostum, gözü hep 
yolda olansın. Yolla ilgili hikâyeler anlatır-
sın. Şarkıların tıpkı dönen bir yel değirme-
ninin sesi gibi uzaklarda yankılanır. Sen hep 
o sesin peşinden gidersin. Ardına düştüğün 
seda, bir gün seni bir yol ayrımına getirdi-
ğinde menzilin bellidir. Seçimin hep iyiye-
dir. Evet, belki gözlüğün hep kayıptır ama 
gözlerin iyi ile kötüyü ayırt eder. Çünkü sen, 
benim güzel aynam, alışveriş merkezlerinin 
vitrinlerinde asılı o yüksek pikselli ekranla-
ra adamadın ışığını. Senin ışığın, nice kuşla-
rın göz penceresinden ruhuna girmektedir. 
Buna rağmen bazen görüntü bulanır. İşte o 
zaman, sana hiçbir yerde bulamadığın göz-
lüğünü veririm. Çünkü benim dostluğum 
da sana ayna olmak içindir. Bilsen nasıl se-
verim seni. Nasıl hayranım yelelerini okşa-
dığım atına!

Oysa ben ne kadar aciz, ne kadar zayıfım. 
Belki tasmam yok boynumda, ama düğüm 
düğüm olmuş zamanın ilmekleri canımı 
acıtır. Bu zamanın emzirdiği çocuğum ben. 
Aklım her yerden çelinir. Ne zaman bir şeyi 
murâd etsem, murâdıma giden yolda elim 
ayağım bağlanır. Kalbimin yaralarına ne 
çok markanın kremleri tavsiye edilir bilsen. 
Panayır yeridir evim. Her köşeden bir tâcir 
çıkar. Biri güzelliği, biri dinlenmeyi, biri 
sağlıklı yaşamı, biri, inanır mısın dostluğu-
nu peşin fiyatına on taksitle satmayı teklif 
eder. Kimse defterimin arasında kuruttu-
ğum çiçeklerimi sormaz ama biriktirdiğim 

puanlar herkesin dilindedir. Kimse umut 
koleksiyonu yaptığımı bilmez. Ama hangi 
şarkıyı dinlediğimi bilirler de şarkı listeleri 
önerirler. Ben, görüyorsun ya işte, herkesçe 
görülür ve gözetlenirim. Fark eder mi hangi 
kapıda, hangi efendilerin huzuru için nöbet 
beklediğim? Zamanın tutsağı değil miyim 
ben?

Canım dostum! Aynam! Kalbim!

Şimdi uzaktasın. Yokluğunda kimler görür 
kalbimi? Kim gösterir bana en doğru yoldan 
yürümeyi? Kanatlarım kırık olmasaydı uçar 
gelirdim yanına. Bacaklarım böyle huzursuz 
olmasaydı koşardım. Gözlerimi kapatınca 
zihnime doluşan yarasaları kovabilseydim 
eğer, gündüzü beklemez ormanlarında yol 
alırdım. Ama görüyorsun ya, bilmediğim 
bir kapıda beklemekteyim. Spot ışıklarının 
altında… Köşede… Murâdım, özgürlüğüne 
düşkün bir kurda av olmadan gerçek evimin 
kapısından girmektir. Ne dersin, kapıda kö-
pek var mıdır hâlâ?
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Zaire’nin Cumhurbaşkanı 
Neden Memedali Kıley’dir?

Fatih MUTLU
Senarist, Film Eleştirmeni

Hepimizin ezberindeki 1975 yapımı Haba-
bam Sınıfı’nın efsanevi sahnelerinden biri: 
Özel Çamlıca Lisesi bilgi yarışmasına katıl-
mıştır. Yarışmanın idarecisi Ayşen Gruda, 
rakip Kız Lisesi…

-Kuralları biliyorsunuz…

-Biliyoruz efem!

-Biz de biliyoruz efem!

Erkek Lisesi’nin ilk sorusu “İbrahim Mü-
teferrika kimdir?” şeklindedir. Bizim Haba-
bam, telsiz düzeneği sayesinde, kopya ma-
rifetiyle soruyu -fazlasıyla- cevaplar. Sonra 
bir soru daha… Ne olursa ikinci sorudan 
sonra olur. Telsiz tesisatı bozulur. Bizimki-
ler üçüncü soruda çuvallarlar. Şaban, X ışın-
larından yola çıkarak röntgenciliğe kadar 
uzun bir nutuk çeker.

-Vaktiniz doldu; bilemediniz!

-N’apalım; sağlık olsun.

Bu hengâmede Ayşen Gruda dördüncü so-
rulara geçer ve bu yazının konusunu oluştu-
racak vakıa cereyan eder:

-Zaire Cumhurbaşkanı kimdir?

Şaban, yanındaki Damat Ferit ve Güdük 
Necmi’ye bakar; şaşkın ve sinirlidir:

-Ne yüzüme bakıyorsunuz? Zaire’nin cum-
hurbaşkanı ben miyim?

O anda Güdük Necmi öne atılır ve bom-
bayı patlatır:

-Zaire’nin cumhurbaşkanı… Memedali 
Kıley’dir!

***

Soru şu: Sinema tarihinin komedi dalın-
daki en esaslı filmlerinden biri olan Haba-
bam Sınıfı’nda gördüğümüz bu -cidden- 
komik sahne, sizce yalnızca bir espriden mi 
ibaret?

Şimdi soruyu cevaplamak için konuyu bi-
raz değiştiriyor gibi yapalım. Ekim 1974’te-
yiz. Yer, Kinşasa, Zaire.

***

Vietnamlılarla savaşmayı reddedip ABD 
ordusuna katılmayan, Olimpiyat madalya-
sını Ohio nehrine fırlatan; Amerikan em-
peryalizmini, ırkçılık virüsünü tokatlayan, 
yüzyılın gördüğü en soylu yiğitlerden biri, 
tarihin en büyük sporcusu; tek, gerçek ve 
tek gerçek şampiyon, şair boksör Muham-
med Ali’nin boks lisansı elinden alınmıştır. 
Yaklaşık beş yıl boyunca maç yapamayan 
Ali, Amerika dışında, öz yurdunda, Zaire’de 
bir maç için “King-Kong” lakaplı ağır sıklet 
boks şampiyonu George Foreman’la rande-
vulaşır.

Ali, vatanında eşi görülmemiş bir taltifle 
karşılaşır. Sokaklar Ali’nin adıyla inlemek-
tedir. Adeta, yer Muhammed, gök Ali’dir. 
Sonra George “King-Kong” Foreman gelir 
Zaire’ye. Fakat kendisi de bir siyah olan Fo-
reman’dan tüm Zaire nefret etmiştir. Zira 
Foreman yanında beyaz bir Alman kurdu 
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olduğu halde iner uçaktan, tıpkı Zaire’yi 
sömürmeye gelen Belçikalılar gibi… O da-
kikadan itibaren Zaire baştan ayağa titremiş 
ve Ali’ye seslenmiştir: “Ali boma ye!-Ali onu 
öldür!”

Maçın yaklaşmasına doğru Foreman’ın 
sakatlandığı haberi duyulur. Maçın erte-
lenmesi gündeme gelir. Bunun üzerine 
Zaire’nin diktatör lideri Mobutu ülkeden 
çıkışları yasaklar ki, bu “turistik” organi-
zasyondan azami istifade edebilsin. Büyük 
devrimci Muhammed Ali, Mobutu’nun bu 
tavrını da çatır çatır tenkit eder. Zaire bir 
kez daha “Ali” demiştir.

Maç gelir çatar. Beş yıldır tek bir yumruk 
sallamamış Ali, son sistem kondisyondaki 
Foreman karşısında “öylece” durmaktadır. 
Foreman gönderir yumruklarını, Ali sakı-
nır. Ali siper alır, Foreman yumruk sallar… 
İşin garibi, boks ringlerine dans geleneğini 
miras bırakan Muhammed Ali, bu kez iplere 
yapışmış, hareketsizce Foreman’ın yumruk-
larını karşılamaktadır. Bir raund, iki raund, 
üç raund, beş raund…

…ve işte o anda, sekizinci raundun son 
dakikasında, Ali, (muhtemelen içinden bes-
mele çekerek) sallamaya başlar yumrukları-
nı. Şampiyon dans ediyordur artık, var mı 
ötesi! “Şampiyondan bir direkt, Foreman 
sendeliyor; bir sol daha, Foreman neye uğ-
radığını şaşırdı; şampiyon bir kroşe savur-
du, Foreman çaresiz, Foreman yerde, King-
Kong düştü! 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Nakavt!”

***

Bu unutulmaz maçın Türkiye açısından 
önemine gelince… 30 Ekim 1974’te yapılan 
bu maç, aynı zamanda televizyon tarihimiz-
deki ilk canlı yayındır. Kıbrıs Savaşı’ndan 
yeni çıkmış ve kazanmayı tekrar hatırlama-
ya başlayan bir millet, öz çocukları kadar 
sevdiği büyük şampiyonun naklen yayında-
ki maçı için televizyonları başındadır. Viet-
nam Savaşı’nı, Amerikan emperyalizmini, 
ırkçılığı, kısacası tüm bir Amerika’yı ve tabi 
ki George Foreman ve Sese Seko Mobutu’yu 
yere seren Muhammed Ali, Murat Zelan’ın 
deyimiyle, Türk halkının Kıbrıs zaferini ci-
lalamıştır.

Ve işte o andan itibaren, 30 Ekim 1974’ten 
sonra Mobutu ve Kinşasa için, elbette ki Ge-
orge Foreman ve Olimpiyat oyunları için, 
ayrıca Vietnam ve Birleşik Devletler için, 
tabii ki Müslümanlar ve dahi tüm dünya 
mazlumları için, hem Kıbrıs gazileri ve hem 
de bütün muzaffer “zayıflar” için… ve bir de 
Güdük Necmi ve Hababam Sınıfı için Za-
ire’nin cumhurbaşkanı Muhammed Ali’dir!
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Endülüs’ün Ruhu

Seher MERİÇ
Fotoğraf Sanatçısı, Yazar

Bana ayrılan bu bölümde size ne kadar 
Endülüs’ü anlatabilirim diye inanın çok dü-
şündüm. Ya da nasıl anlatmalıyım ki, sizde 
benim gibi bu medeniyeti keşfe çıkmalısı-
nız. Uzun yıllardır yolculuk yapan biri ola-
rak, yola çıkmadan evvel öncelikle o bölge 
hakkında araştırma yaparım. Bu hem ya-
şam koşulları, hem de tarihi hakkında olur. 
Ama bence bir şehri anlamak için öncelikle 
havasını koklamalı, suyunu içmeli ve ekme-
ğini yemek gerek.

Bundan on sene öncesine kadar, ancak 
meraklısı tarafından bilinen bir medeniye-
te yani İspanya’yanın güneyine “Endülüs’e” 
doğru yola revan oldum. Buraya gelirken 
aslında ilk görmek istediğim yer Cebeli Ta-
rık boğazıydı. Eğitim hayatım boyunca tarih 
ve coğrafyaya âşık bir öğrenci olduğum için 
akdenizin okyanusa açılan bu kapısını her-
zaman merak etmişimdir. Ve işte şimdi bu-
radayım. Büyük bir stratejist ve asker olan 
Tarık Bin Ziyad işte bu topraklara benden 
tam 1300 yıl evvel ayak basmış. Eee bunun 
neresi bu kadar önemli diye düşünebilirsi-
niz. Bence burada önemli olan, Tarık bin 
Ziyad’ın azim ve iradesi bence.

Tarık bin Ziyad, İber Yarımadasına ayak 
bastıktan sonra, askerlerinin geriye dönme-
sini engelleyip onları savaşa teşvik etmek 
amacıyla gemileri yaktırmış. Ardından as-
kerlerine şu tarihi sözleri söylemiş:

“Arkanızda düşman gibi deniz, önünüzde 
deniz gibi düşman. Nereye kaçacaksınız? 

Vallahi sizin için ancak sadakat ve sabır kal-
mıştır. Düşmanın silahı, teçhizatı ve erzakı 
boldur. Sizin silah olarak ancak kılıçlarınız, 
erzak olarak da düşmanın elinden sahip 
olabileceğiniz vardır.’’

Bu sözleri okuduğumda bir anda bu sağ-
lam karakterli komutan gözümde canlandı. 
Endülüs medeniyetinin temelini atan ise, 
Tarık bin Ziyad’ın azim ve iradesiydi ben-
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ce. İrade neydi diye düşündüm bir an, bir 
şeyi yapmak veya yapmamak için olan güç 
demekti. Allah biz kullarına kendi külli ira-
desinin küçük bir numunesi olarak az bir 
seçme hakkı vermiştir. Kul iradesiyle ister, 
Allah da küllî irade ve kudretiyle kulun iste-
diğini verir. İnsanın mesleğini, çevresini, eş 
ve arkadaşlarını seçmesi bu kısma girer. Ya 
da bütün gemileri yaktırır ve yeni bir mede-
niyetin temelini attırır.

Arkadaşımın bana seslenmesiyle aklımda 
düşünceler bir anda dağıldı... Herhalde ya-
rım saatten fazladır, kumsalda oturup Cebe-
li Tarık boğazına ve tam karşıda buluna Fas 
topraklarına doğru bakıyordum.

Endülüs’te gezilecek ve görülecek o kadar 
çok mekan var ki,,. Bu beş günün bana ye-
teceğini pek sanmıyorum. Ama ne yapalım, 
elimdeki imkânlar şimdilik böyle. Hava o 
kadar güzel ki, biran evvel arabadan inip, 
masal sarayına girmek için acele ediyorum. 
Elhamra Sarayını, fotoğraflardan değil, göz-
lerinizle görmenizi tavsiye ederim. Hele ba-
zen benim gibi beraber dolaştığınız gruptan 
ayrılıp sarayın Binbirgece Masalları’nın geç-
tiği mekânları andıran dar koridorlarında 
bunu daha iyi hissediyorsunuz.

Elhamra Sarayı, suyun ve taşın şiirsel bir-
likteliğinin insan eliyle üretilmiş en saf ör-
neklerinden biri. Bu sarayın banisi Nasri 
hanedanlığıymış... Bunu özellikle sizlerle 
paylaşmak istedim.
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Endülüs Emevilerinden geriye kalan eser-
lerin en görkemlisi, Elhamra Sarayı. Ola-
ğanüstü taş oymaları, kemerli revakları, 
salonları ve bahçeleriyle bu saray, sanki 
yeryüzünde cennet idealini gerçekleştirmek 
üzere tasarlanmış ve inşa edilmiş. Ama dik-
katimi çeken şey şu oldu. Bunca güzelliğe 
ve mühendislik dehasına rağmen şehrin en 
yüksek tepesine kurulmuş bu sarayın he-
men her süslemesinde “La galibe illallah” 
yani “Mutlak galip Allah’tır.” cümlesi bulu-
nuyor. Hem de binlerce kere yazılmış... Yanı 
sıra Elhamra Sarayı’nın duvar ve sütunların-
da elliden fazla şiir, bu şiirlerden alıntılar ve 
birçok farklı Kur’an ayeti de mevcut.

İşte bu bana tevazu ve erdemi birarada an-
latıyor... Erdemli olmak kişilere göre yakla-
şım ve bakış acılarına göre değişik şekillerde 
yorumlanabilir... Kimine göre tüm insanlara 
yardımcı olmak, kimine göre şereflı bir ka-
zanç yoluyla yaşamak, kimine göre, kimine 
göre kendine ve çevrene dürüst olabilmektır, 
Bu sarayda ise Allah’a ve onun buyruklarına 
sadık ve sadakatlı olmak anlamına geliyor.

Yaklaşık olarak 800 yıl boyunca İspanya’da 
gelişen bu medeniyet, Elhamra’da gördüğü-
müz gibi sadece mimari ile sınırlı kalma-
mış. Müslümanlar burada hem yeni şehirler 
kurmuşlar, hem de var olan şehirleri geliş-
tirmişler. Astronomi, fizik, tıp, coğrafya ve 

matematik başta olmak üzere devrinin ne-
redeyse tüm bilimsel alanlarında da çalış-
malar yapmış bilim adamları da yetiştirmiş..

Beni etkileyen onlarca önemli mekân var 
Endülüs’te. Ama bunlardan beni en çok 
üzen ve derinden yaralayan ise yeni adıyla 
Kordoba eski adıyla Kurtuba’daki işkence 
müzesi. Böyle bir vahşetin müzesi olurmu 
diyeceksiniz eminim. Ama söz konusu Av-
rupa ise, oluyor. Endülüs’ün 1400’lü yılların 
sonlarına doğru düşmesinden sonra, Hırıs-
tiyanlar bu duruma direnen ve hürriyetleri 
için savaşan müslüman halka akla gelmez 
korkunç işkenceler yapmış. İnanın bana, bu 
müze denilen yerde o işkence aletlerini gör-
düğüm zaman içeride çok fazla kalamadan 
çıktım. Yüreğim, boğazımda atmaya başla-
dı. Nefes alamadım. Hiç düşündünüz mü, 
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İrade neydi diye düşündüm bir an, bir şeyi yapmak veya yapmamak 
için olan güç demekti. Allah biz kullarına kendi külli iradesinin 
küçük bir numunesi olarak az bir seçme hakkı vermiştir. Kul 
iradesiyle ister, Allah da küllî irade ve kudretiyle kulun istediğini 
verir. İnsanın mesleğini, çevresini, eş ve arkadaşlarını seçmesi bu 
kısma girer. Ya da bütün gemileri yaktırır ve yeni bir medeniyetin 
temelini attırır.

sırf müslümansınız diye bu işkencelere tabii 
tutuluyorsunuz. Siz hiç duydunuz mu? Gay-
rimüslim diye bir insanın işkence gördüğü-
nü… Olmaz, olamaz böyle bir şey. Aslında 
bu ne ilk, ne de son. Kendine medeni diyen 
ama bu kelimeyle uzaktan yakından ilgisi 
olmayan Avrupa aynı şeyi Balkanlarda 90’lı 
yıllarda da yaptı. Halen kanayan yaramız 
olan Kudüs’te hürriyetleri için aynı şeyleri 
yaşıyor müslümanlar... Küfür tek millettir. 
Enfâl suresinde Rabbimiz “Kâfir olanlar bir-

birlerinin dostlarıdır” diye buyurmaktadır.

Yazacak çok şey var ama hani derler ya “ye-
rim dar”... Dilim döndüğünce Endülüs’ün 
ruhunda yaşayan irade, erdem ve hürri-
yetten bahsetmeye çalıştm. Kimbilir belki 
sizlerde bu kadim topraklara gittiğinizde 
çok daha farklı duygularla dönersiniz. Ama 
önce yola çıkmak, yolda olmak lazım gelir.
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Katılımcı Kuruluşlar

• ODTÜ Fikir ve Gelişim Topluluğu
• Kudüs ve Tarihimiz Derneği 
• Global Aware Uluslararası Öğrenci 

Topluluğu
• Anadolu Gençlik Derneği
• Küresel İletişim Platformu
• İyilikhane Çocuk Derneği
• Kudüs Akademisi
• Genç Hareket Ankara
• Kadem Gençlik Komisyonu
• Fikir ve Aksiyon Topluluğu
• Genç Öncüler
• Salıncak Çocuk Kulübü
• Tevfik Somali Sosyal Gelişim Derneği
• Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı
• Yeni Toplum Kurucuları Derneği 
• Kudüs Bilinci Derneği
• YediHilal Ankara
• Sivil Yaşam Derneği 
• Kahramankazan Gençlik Meclisi
• Uluslararası Doktorlar Birliği
• Ankara Genç İHH
• Türkiye Yazarlar Birliği Gençlik Birimi 
• Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
• Engelsiz YBÜ 
• Leyla’dan Sonra Projesi
• Gazi Genç Topluluğu
• Karınca Kararınca

• Türkiye Gençlik Vakfı 
• Genç Kızılay
• Enderun Eğitim Vakfı
• Genç Dergi / Genç Gönüllüler
• Medeniyet Tasavvuru Gençliği
• Kocaeli Bilim Merkezi
• Balkan Kültürleri İttifakı Derneği 
• Genç Yeryüzü Doktorları
• Mefkûre Topluluğu
• Milli Türk Talebe Birliği
• Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllülük
• TDV KAGEM- Sosyal Destek Merkezi- 

Kalem
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Faydalı Linkler

 “Genç Kalem” okurları için faydalı olabi-
leceğini düşündüğümüz dijital kütüphane 
adreslerinden bir derleme yaptık. Akade-
mik literatür sözlüğü, makale veri tabanı, 
üniversitelerin el yazmaları kataloglarına bu 
mütevazı derlemede yer vermeye çalıştık.

• http://www.isam.org.tr İSAM Kütüp-
hanesinde yurtiçindeki 119 kütüphane-
den 1 milyon kitabın bibliyografik kün-
ye bilgilerine ulaşılabilmektedir.

• http://www.islamansiklopedisi.info/ 
TDV İslâm Ansiklopedisi kamuoyu-
nun doğru bilgi edinme ihtiyacını kar-
şılamayı hedefleyen, aynı zamanda dinî 
ve sosyal bilimlerde araştırma yapmak 
isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kap-
samlı ve kuşatıcı bir kaynaktır. Şimdi 
online erişim ile ulaşmak daha kolay!

• https://yinedergi.wordpress.com An-
kara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 
bir dönem faaliyette bulunmuş olan 
Zinde Grubu’nun internet dergisi. Yi-
neFikir, YineSanat ve YineKitap üst baş-
lıklarından oluşuyor.

• www.ekitap.yek.gov.tr Yazma Eserler 
Kurumu Başkanlığının e-kitap porta-
lı olan site, 65 adet yazma eseri online 
okuma imkânı sağlıyor. Ayrıca twitter-
da @ceviriyayim adresinden de yeni 
çevrilerden haberdar ediyor bizleri.

• https://akademigunlugu.wordpress.com/ 
Akademi Günlüğü, İndiana Üniversi-

tesinde doktora çalışmalarını sürdüren 
Yasin Ramazan Başaran’ın akademik 
yazı anlamında kendi tecrübelerini 
paylaştığı ve isteyenlerin de katkıda bu-
lunabileceği bir site. Özellikle akademi 
dünyasına yeni adım atmış ve ‘ne yap-
mam gerekiyor?’ diye soranlara faydalı 
olacağı belirtilmiş blogcunun notunda. 
Siz de şimdi ne yapmalı diyenlerdense-
niz bir göz atmakta yarar var diye düşü-
nüyoruz.

• http://bnm.bnrm.ma:86/ListeManusc-
rits.aspx Fas Ulusal Kütüphanesi, elin-
deki 10 bin kadar İslam el yazmasından 
dijital ortama aktarılan 100 tanesine 
erişim imkânı sunuyor.

• sci-hub.cc Sci-Hub, çevrimiçi bir depo 
ve olağan ödeme duvarlarını aşarak bi-
limsel makalelere erişim sağlayan bir ağ 
servisi olan sitemiz, 60 milyon ve sürek-
li artan bilimsel makaleye ücretsiz ula-
şım sağlayan bilgi bankası niteliğinde. 
Makale arayıp da bulamayanların can 
simidi olan site şu mottoyla karşımıza 
çıkıyor “to remove all barriers in the 
way of science”

• journalseek.net Edebiyattan tıbba sos-
yolojiden matematik ve hukuka kadar 
tüm alanlarda 100 binden fazla akade-
mik derginin kataloğunu barındıran 
site, 105196 konu başlığı içeriyor. Site-
de dergi bilgilerini (amaç ve kapsam), 
dergi kısaltmalarını, ana sayfa bağlan-

38



tılarını, konu kategorilerini ve ISSN’yi 
bulabilirsiniz.

• https://www.voscreen.com/ yabancı di-
lini geliştirmek isteyenler için çok kul-
lanışlı bir site. Seviyene göre istediğin 
dilde videolar gösteriliyor ve ne denil-
diğini soruluyor cevabınıza göre pu-
anlama yapılıyor. Özellikle dinleme ve 
kelime bilgisini geliştiren oyun tadında 
eğitici bir site.

• http://www.scribd.com/ online kitap 
okuyabiliyor ve indirebiliyorsunuz. 
Zengin içeriğiyle kitapseverlerin ilgisini 
çekeceğe benziyor.

• http://lostislamichistory.com/ İslam 
tarihi hakkında video, makale, harita, 
resim ve aradığınız birçok şeyi bulabi-
leceğiniz bir site. Site sahibi olan Firas 
Alkhateeb’in kitabı ‘Kayıp İslam Tarihi’ 
olarak Türkçe’ye çevrilmiş.

• http://www.betterworldbooks.com/ 
Global ücretsiz kargo hizmeti alarak 
farklı dillerdeki kaynaklara ulaşımı ko-
laylaştırıyor.




