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I

İnsanların henüz taze bir korku, şaşkınlık ve hayretle dünya-
yı kavramaya çalıştığı mitoloji çağında bile, birbirinden çok 
uzakta ve habersiz yaşayan toplulukların bazı ortak ritüelleri 
vardı. Uzak akrabalarımız yılın belli günlerinde bir araya geli-
yor, törenlerle kozmik varoluşun şükrünü ediyor ve erginle-
me merasimleri düzenliyorlardı. Törenlerin kozmolojik yanı, 
Mircea Eliade’nin de vurguladığı gibi, ilk insanların çizgisel 
değil döngüsel bir dünya tasavvuruna sahip olmalarının bir 
işaretiydi. Her şey bir bakıma tekrar etmekteydi. Erginleme 
ise, yeni kuşakların cemiyete katılması için uygulanan ve onu 
onurlandıran özel bir törendi. Ergen çocuk, artık olgunlaştığı-
nı ispat edebilirse hem bir isim sahibi oluyor hem de cemaate 
katılma hakkı kazanıyordu. Öyle görünüyor ki, dünyanın ilk 
sakinlerinin en önemli meselelerinden biri, yeni kuşakların 
yeteneklerine töreyi kuşandırmaktı. Bu tür merasimler ya-
kın çağlara kadar devam etmiştir. Dede Korkut’taki Boğaç 
Han hikayesi ve Osmanlı zenaat kültüründeki “peştemal ku-
şanma” töreni, kişinin ahlakının ve el becerisinin ehil kişiler 
tarafından onaylanması yoluyla cemiyete katılma izniydi. 
Kuşkusuz erginleme, uzunca bir süre bazı eğitimlerin, değer-
lerin belletilmesi sonrasında gerçekleşiyordu. Ve unutmamak 
gerekir ki bu törenler, yeryüzünün her yerinde rastlanan bir 
insanlık adetiydi. 

II

Yeryüzündeki ilk evimiz olan Mezopotamya’da yazı da kul-
lanmaya başladı insanoğlu. Binlerce yıl sonra çözülen tablet-
ler sayesinde inançları, kanunları, yönetimleri hakkında bazı 
bilgiler edinebildik. Mezopotamyalılar, büyük hikayelerini 
kaydederken, az da olsa kil tabletlerin kıyısına küçük hika-
yelerini eklemeyi de ihmal etmediler. Hüzünlü bir yanı vardır 
bu hikayelerin; beş bin yıldır insanların bazı meselelerinin hiç 
değişmediğini öğrenmek okuyanı şaşırtır. Bir Asur tabletinde 
oğlundan şikayet eden bir baba mesela; onu karşısına almış, 
kendinden önceki ve kendinden sonraki bütün çağların baba-
ları gibi söylenip durmaktadır: “Seni sazlıklarda çalıştırmayıp 
öğretmenlere gönderiyorum ama sen hep haylazlık peşinde-
sin.” İnsan sormadan edemiyor: El becerileri dışında neler öğ-
retiliyordu bu çocuklara? Sorunun cevabını, Mısır’ın “Ölüler 

Ali Ayçil*

İnsanın Değeri!
Kapak Yazısı

Yeryüzündeki ilk evimiz olan Mezopotamya’da yazı 
da kullanmaya başladı insanoğlu. Binlerce yıl sonra 
çözülen tabletler sayesinde inançları, kanunları, 
yönetimleri hakkında bazı bilgiler edinebildik. 
Mezopotamyalılar, büyük hikayelerini kaydederken, 
az da olsa kil tabletlerin kıyısına küçük hikayelerini 
eklemeyi ihmal etmediler. Hüzünlü bir yanı vardır 
bu hikayelerin; beş bin yıldır insanların bazı 
meselelerinin hiç değişmediğini öğrenmek okuyanı 
şaşırtır. Bir Asur tabletinde oğlundan şikayet eden 
bir baba mesela; onu karşısına almış, kendinden 
önceki ve kendinden sonraki bütün çağların babaları 
gibi söylenip durmaktadır.
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Kitabı”ından kendimiz çıkarmaya çalışalım: “İnsanlara karşı 
günah işlemedim / Tanrıya hakaret etmedim / Bir yoksulu yoksul-
laştırmadım / Öldürmedim / Tapınağın gelirlerini azaltmadım / 
Ben temizim / Ben temizim / Ben temizim / Ben temizim...”

III

Meselelerini bazı törenler yoluyla halleden mitoloji çağı in-
sanından on binlerce yıl sonra bu kez felsefe el attı insana. 
Doğu’nun ve Batı’nın büyük filozofları ve düşünce kutupları 
sadece evrenin nasıl meydana geldiğiyle ilgilenmediler; şu “kü-
çük evreni” de anlamaya çalıştılar. Büyük öğretmen Buda, ha-
yatı boyunca insana “iç özgürlük” telkin edip durdu. İç özgürlük 
ancak dünyadan boşanabildiğimiz ölçüde mümkün olabilirdi; 
zirvesi mutlak bir inziva. Diyordu ki, dünya gözünden düştük-
çe sen yücelirsin. Konfüçyüs, meseleyi hayatın içinde çözmeye 
eğilimli bir öğretmendi. Sen iyi ve temiz ol, diyordu. Ailen iyi ve 
temiz olsun; kapını temiz tutarsan mahallen temiz olur; kenti-
nin de ülkenin de temizliğinin yolu budur. Kuşkusuz temizlik, 
bir süpürgeyle başarılabilecek iş değildi! Doğu’dan aldıkları 
ışıkla felsefeyi bambaşka yerlere götüren Yunan düşünürleri 
de “Site”ye yararlı adamın peşindeydiler. Eflatun öyle sertti ki 
bu konuda, Site’nin selameti için sağlam erkek çocukların ebe-
veynlerinden alınıp sıkı bir terbiyeden geçirilmesini öğütlüyor-
du. Yumuşak müziklerden uzak tutulmalıydılır; öyle olmalıydı 
çünkü bu tür ezgiler ruhlarını yumuşatabilirdi!

IV

Henüz işimiz bitmedi Mircea Eliade’yle. Büyük eseri “Din-
sel İnançlar ve Düşünceler Tarihi”nin ön sözünde, onlarca 
yıl insanlığın kaderi üzerine çalışmış bir adamın bilgeliğiy-
le konuşur: “Sonuç olarak ‘kutsal,’ insan bilincinin tarihinde bir 
aşama değil, bilincin yapısı içinde bir unsurdur. Kültürün en ar-
kaik düzeylerinde insan olarak yaşamak kendi içinde dinsel bir 
eylemdir...” Vardığı yer açıktır; insan “kutsal” olanı kültürel bir 
meşkle idrak etmez, o zaten bilincin doğasına mündemiçtir. 
Öyleyse ilahi dinlerin büyük kitleler tarafından kabullenilme-
sine hiç şaşmamak gerekir. İlahi dinler teogoni meselesine de, 
kozmogoni meselesine de, insan meselesine de Peygamber-
ler aracılığıyla iletilen bilgilerin çerçevesinden bakar. Ade-
moğlu kelimelerle yaratılmıştır; belli bir görgüyle mücehhez 
hale getirilmiştir; dünyadaki varlığının bir amacı vardır. Her 
bir kul, ham ahlaken hem de emek olarak bu amacın bir ucun-
dan tutmalıdır. Amacının dışına her çıktığında mutlaka uya-
rılmış, her elçi insana bir kez daha “değerini” hatırlatmıştır. 
Tahrif olmuş dinlerin bile “insan”a dair temel düşünceleri çok 
fazla değişmemiştir. Dinler ağız birliğiyle iyi olmayı, anne - ba-
baya saygıyı, zulmetmemeyi, öldürmemeyi, yetimi korumayı, 
fakire el uzatmayı, kibirlenmemeyi vazederler. Vazettikleri 
bunlarla sınırlı da değildir; toplayınca “bir değerler eğitimi” 
nin başlıkları kendiliğinden ortaya çıkıverir. Dinler için insan 
birinci meseledir!

Doğu’nun ve Batı’nın büyük filozofları ve düşünce kutupları sadece 
evrenin nasıl meydana geldiğiyle ilgilenmediler; şu “küçük evreni” 
de anlamaya çalıştılar. Büyük öğretmen Buda, hayatı boyunca 
insana “iç özgürlük” telkin edip durdu. İç özgürlük ancak dünyadan 
boşanabildiğimiz ölçüde mümkün olabilirdi; zirvesi mutlak bir inziva.
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V

Aslında Descartes’ın “kartezyen”ine kadar, Doğu’da ve 
Batı’da insanlığın görgüsü pek çok açıdan birbirine benziyor-
du. Evet dinler arasında keskin itikadi farklılıklar vardı, evet 
büyük din savaşları da yaşanmıştı. Ama toprakla ve zenaatle 
geçinen, helal kazancı önemseyen, dua eden, pek çok ahlaki 
kurala benzer bir biçimde inanan insanların dünyasıydı Orta 
Çağ. En önemlisi de metafizik bir dünyaydı. İnsanlar eşyanın 
bir de başka boyutu olduğuna inanıyordu. Bu inanç mevcut 
dünyanın mutlaklaştırılmasını engelliyor, onun bir imtihan 
yeri olduğu fikrini pekiştiriyordu. Faiz doğuda da batıda da 
kötüydü, zina da öyle. Descartes’ın, fizikle metafiziği birbirin-
den ayrıştırması, kadim dünyanın alem tasavvurunu yerle bir 
etti. Artık yeryüzü bilimin konusu olmaya, işleyişi akılla kav-
ranabilecek büyük bir laboratuar gibi görülmeye başlanmıştı. 
Gökten kopmuş düşünce, büyük zaferini yüz yıl sonra “Sanayi 
Devrimi” ile ilan edecekti. Bir kaç yüzyıl içinde düşünceler, 
kentler, inançlar ve günlük hayat ciddi bir biçimde değişti. El-
bette insan yeni değildi ama on binlerce yıllık töresinin dışına 
çıkmaya başlamış, adeta hafızasını yeniden varetme yoluna 
girmişti. Bu gün yaşadığımız dünya, kaosu, umutları, imkanla-
rı ve çaresizlikleriyle büyük oranda Batı’da inşa edilip pek çok 

yolla başka coğrafyalara da ithal edilen düşüncelerin ürüdür. 
Modernlik, sekülerlik, birey, yalnızlık, feminizm vb pek çok 
kavram yeni dünyanın zihninden çıktı. Dahası yeni dünya, eski 
insanların şu malum derdini epey irileştirerek, meseleyi çet-
refilli hale getirdi. Yeni kuşakların eğitimi! Artık gökle irtibatlı 
bilgilerle eğitilmeyeceklerse, moral değerlerinin teminatı ne 
olacaktı? Bilim mi? Çok da işe yaramadığı tecrübe edildi.

VI

Yönetmen Lars Von Trier’in “Dogville”inde film yalnızca bir 
soruya cevap arayan bir tiyatro sahnesinden ibarettir. Soru 
şudur: “İnsan kötü bir doğaya mı yoksa iyi bir doğaya mı sa-
hiptir?” Trier, Nietzsche’nin çok önceden konuştuğu yerden 
konuşur. Cevabı, Batı uygarlığının insanlık huzurunda ifla-
sının ilanıdır: İnsan doğası gereği kötüdür. Öyleyse o sayısız 
ehlileştirme tekniğiyle yola getirilmesi gereken gizli bir ca-
navardır. Bir Türk, İranlı ya da Hintli yönetmenin aynı soruya 
vereceği cevap bambaşkadır oysa. Doğu geleneğinde insan 
doğası gereği temiz kabul edilir, eğitimin amacı, insanoğlu-
nun doğuşundaki safiyetini korumaktır. Değerler Eğitimi’nin 
amacı da, insanda olmayanı ona dayatmak değil, bir anlamda 
zaten doğasında olanın hatırlatılmasından ibarettir. Aslında 

Yönetmen Lars Von Trier’in “Dogville”inde film yalnızca bir soruya cevap arayan bir tiyatro sahnesinden ibarettir. 
Soru şudur: “İnsan kötü bir doğaya mı yoksa iyi bir doğaya mı sahiptir?” Trier, Nietzsche’nin çok önceden 
konuştuğu yerden konuşur. Cevabı, Batı uygarlığının insanlık huzurunda iflasının ilanıdır: İnsan doğası gereği 
kötüdür. Öyleyse o sayısız ehlileştirme tekniğiyle yola getirilmesi gereken gizli bir canavardır.  Bir Türk, İranlı ya 
da Hintli yönetmenin aynı soruya vereceği cevap bambaşkadır oysa.  Doğu geleneğinde insan doğası gereği temiz 
kabul edilir; eğitimin amacı, insanoğlunun doğuşundaki safiyetini korumaktır. 
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Doğu ve Batı uygarlıklarının insana bakışında, kartezyenden 
evvel de bu temel fark söz konusuydu. Hristiyan ilahiyatına 
göre Adem yeryüzüne günahkar olarak atılmakta, vaftiz edil-
mek suretiyle bir bakıma kilise tarafından arındırılmaktaydı. 
İslam düşüncesi tam tersini söylüyordu: Alem, dünya ve insan 
kusursuz yaratılmış, kötülük ona sonradan musallat edilmişti. 
Tedbir, bu arızi tehlikenin önlenmesi üzerine kuruluydu.

VII

21. yüzyıldayız. Bir yandan Batı uygarlığının kavramları, tek-
niği, yaşam biçimi ile içiçe yaşıyor, öte yandan kendi medeni-
yetimizin imkanlarıyla kendimize yeni bir rota çizmeye çalışı-
yoruz. Pek müşkül, pek karmaşık bir vaziyet içinde bulundu-
ğumuz kesin. Nereden başlayacağız? Hep bir ağızdan söyle-
yiveriyoruz: Elbette eğitimden, elbette gençlerden. Oysa asıl 
soru şu: Neye başlayacağız? Nasıl bir insan, nasıl bir toplum, 
nasıl bir çevre, nasıl bir dünya arzuluyoruz? Her gün şaşkın-
lığı, merakı, telaşı ve korkularıyla dünyamıza katılan yeni ço-
cukları erginleyebilecek bir törenimiz var mı? Onların nele-
re inanmasını isteyeceğiz? İnanmalarını isteyeceğimiz değer-
ler ne kadar sahici olacak? Peki geçmişe duyduğumuz tutku-
lu bağlılık bizi geleceği üretemeyen “hayali bir cemiyet” hali-
ne getirmiş olabilir mi? Çok soru var, pek çok soru! Koca bir 
gençlik ordusu, bütün bu soruların cevabına göre yol alacak. 

VII

En iyi yol, yola sağlam cümlelerle çıkmak. Biz, insanın fıtraten 
temiz olduğuna inanıyoruz. Eğitimdeki asıl amacımız onun 
doğasını korumak ve korunmuş doğasıyla toplumsallık ka-
zanmasını sağlamak. Ona töreli, iyi bir geçmişimizin olduğu-
nu söyleyeceğiz; diyeceğiz ki, yaşadığın topraklarda yetmiş 

iki millet bir arada yaşatıldı, sen renklerin sevildiği bir ülkede-
sin. Diğeceğiz ki, yeryüzüne hükmetmiş az sayıda uygarlıktan 
birine aitsin ama ötekilerden bir farkın var, getirmedin götür-
dün; senin doğanda sömürgecilik yoktur, bu yüzden Afrika’da 
kuyular açıp duruyorsun. Diyeceğiz ki, göğe yükselen evler 
senin kentlerine yabancı, yanyana yaşamayı önemse, mimar-
lık ödevin bu, aklında bulunsun. Diyeceğiz ki, seni dünyaya 
saka yapacağız, suyunu sakın kirletme. Diyeceğiz ki, kalbini 
de kirletme, yoksa zalimlerden olursun. Diyeceğiz ki “hoşça 
bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen.” Diyeceğiz ki, bizde açı-
lan yaraları da tedavi edecek olan sensin, büyük müzisyen, 
büyük şair, büyük sanatçı, büyük filozof, büyük bilgin sende 
saklı. Diyeceğiz ki, büyük işler küçük ayrıntılar olmadan nedir 
ki; bir bak komşunun çocuğu niçin ağlıyor? Diyeceğiz ki, sen-
den başka türlü düşünenleri de ara, aklının sağlamasını başka 
nasıl yapabilirsin? Diyeceğiz ki, aşık olduğun anları aklından 
çıkarma, çünkü masumiyetin tapusu öyle zamanlarda verilir. 
Diyeceğiz ki, güçsüz zamanlarında kin tutma, güçlü zaman-
larında kin tutturma. Diyeceğiz ki, yalnızlık yıpratır, onaran 
dostluktur. Diyeceğiz ki, zehirli bir sarmaşık gibi dünyaya 
dolanmaktan seni koruyacak olan merhamettir. Diyeceğiz ki, 
insan bir gün ölür, bunu sakın aklından çıkarma! 

* Şair - Yazar

Eğitimdeki asıl amacımız onun doğasını korumak 
ve korunmuş doğasıyla toplumsallık kazanmasını 
sağlamak. Ona diyeceğiz ki, yaşadığın topraklarda 
yetmiş iki millet bir arada yaşatıldı, sen renklerin 
sevildiği bir ülkedesin. Diyeceğiz ki, göğe yükselen evler 
senin kentlerine yabancı, yanyana yaşamayı önemse, 
mimarlık ödevin bu, aklında bulunsun. Diyeceğiz ki, 
seni dünyaya saka yapacağız, suyunu sakın kirletme. 
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Bu ülkenin bütün ırklarını, tek ırk, tek kalp, tek insan hâline 
getiren İslâmiyet olmuş. Biyolojik bir vahdet değil bu. Ne kan-
la ilgisi var, ne kafatasıyla. Vahdetlerin en büyüğü, en mukad-
desi. İster siyah tenli, ister sarı... İnananlar kardeştir. Aynı şey-
leri sevmek, aynı şeyler için yaşamak ve ölmek. Türk’ü, Arap’ı, 
Arnavut’u düğüne koşar gibi gazaya koşturan bir inanç; gaza-
ya, yani irşada. Altı yüzyıl beraber ağlayıp, beraber gülmek. 
Sonra bu muhteşem rüyayı korkunç bir kâbusa kalbeden 
meşûm bir salgın: maddecilik. Tarihin dışına çıkan Anadolu, 
tarihin ve hayatın. Heyhat, bu çöküşte kıyametlerin ihtişamı 
da yok, şiirsiz ve şikayetsiz.
* Mütefekkirin “Bu Ülke” adlı eserinden alınmıştır. İletişim Yayınları, Sh. 179

Düşmanlarımızın Tanrısı*
Akıl, devlerin değil cücelerin silahı. İnsiyaktan daha ahmak bir 
meleke. Küstah, şımarık, mütecaviz. Hırsız fenerinin soluk ve 
şüpheli aydınlığı. Toprak köleleri bu Tanrı sayesinde zincirle-
rini kırdılar, fakat insanlık ne kazandı?

İnanç asildir. Medeniyetler onun eseri. Biri mühendisleri ya-
ratır, öteki kahramanları. 

Gerçek akıl, ilâhî bir mevhibedir; aşka, sonsuza, feragata kanat-
landırır bizi. İnsanı maddeye ve rakkama zincirleyen bu miskin 
meleke, yabancı bir Tanrıdır: düşmanlarımızın Tanrısı.

* Bu Ülke, Sh. 180

Kutuplar*
Dört asır önce içtimaîyi ahlâkın dışına iten Avrupa şimdi de 

ferdi hayatı ahlakdışı ilan ediyor.  

Machiavelli ile Freud iki müşâhit. Biri politikayı ilimleştir-
miş, öteki ruhiyatı. 

Avusturyalı hekim çağdaş insanın kulağına, “Cana-
varsın” diye fısıldıyor, “canavar ve hasta. Dertlerinin 
kaynağı annene duyduğun itiraf edilmez şehvet, babana 
beslediğin hayvanca kıskançlık.” Ve Avrupalı, asırlarca 

gizli kalmış meziyetleri birdenbire keşfedilmiş gibi mağ-
rur. Psikanaliz kârlı bir mit. Kilisesi, rahipleri, ayinleri var. 
Şuuraltı, her istediğini kolayca elde eden mutlu azınlı-

ğın imtiyazı. Yığının bu gibi inceliklerden haberi yok. 
Upanişat  “Tanrısın” diyor insana. Freud “İtsin” diyor. 

Hangisi haklı?

 Şairi dinleyelim:

 “Gökten yücesin, topraktan bayağı.

Yokluk zulmetiyle bağlıysan, toprak,

 İlahi nurun tecelligâhıl isen, arş.” 

        (Feyz-i Hindî)
*Bu Ülke, Sh. 208

İnsanlar 
Kardeştir*

Alıntı

Cemil Meriç
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Şiir

Sevgileri yarınlara bıraktınız

Çekingen, tutuk, saygılı.

Bütün yakınlarınız

Sizi yanlış tanıdı.

Bitmeyen işler yüzünden

(Siz böyle olsun istemezdiniz)

Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi

Kalbinizi dolduran duygular

Kalbinizde kaldı.

Siz geniş zamanlar umuyordunuz

Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.

Yılların telâşlarda bu kadar çabuk

Geçeceği aklınıza gelmezdi.

Gizli bahçenizde

Açan çiçekler vardı,

Gecelerde ve yalnız.

Vermeye az buldunuz

Yahut vaktiniz olmadı.

Sevgilerde

Behçet Necatigil



Şeffaflık

Hayatımız tutum ve se-
çimlerimizin bir toplamı 
olarak şekilleniyor ve 
gelişiyor. Bir doğumla 
dünyaya geliyoruz, an-
cak yetmiyor, sonraki 
aşamalarda çeşitli se-
beplerle kendi kendimizi 
yeniden doğuracak bes-

lenme, muhasebe ve arın-
ma dönemlerine ihtiyaç 

duyuyoruz. Hangi mesleği 
seçeceğiz, nasıl bir insanla 

ömür geçireceğiz, bu dünyada 
bizim için en uygun hayatı sür-

dürdüğümüze hangi gerekçelerle 
emin olacağız? Elimizde olmayan 

ilk doğumumuzla bir yüz bağışlanı-
yor bize, bir vücut, bir akıl. Sonraki 

aşamalarda hayatı üstlenme biçimi-
mizle aklımızı ve duyarlığımızı gelişti-

rirken yüzümüzü de kendimize özgü du-
yarlığımız ve düşüncelerimizle yeniden 

şekillendiriyoruz. 

O açıdan bakılacak olursa yüzümüz varlığımızın haritası, göz-
lerimiz ise kalbimizin aynası.

Yıllardır edebi metinler kaleme alıyorum. Bir fikri, hatırayı, 
gözlemi estetize etme sürecinin aynı zamanda bir kendini 
iyileştirme işlemi de olduğunu söyleyebilirim. Bu kendini iyi-
leştirme işlemi bir bakıma kendilikle ilgili mesafeyi yeniden 
kavramak anlamına geliyor. Kendini nereye kadar tanıyabi-
lir, kurcalayabilir ve bir metne dökebilirsin? Duyarlıklarını ve 
muhayyile eseri kurgularını paylaşırken kişinin mahremiyeti-
ni saçıp savurduğu öne sürülür bazen.  Yazarlık hayatım bo-
yunca sıklıkla benzeri endişeleri dile getiren sorulara cevap 
vermek zorunda kaldım ve bazen de bir hikayenin peşinde gi-
derken aynı soruyu yeniden, farklı bir şekilde sordum kendi-
me. Hayat bize sürekli maskeler takınmamızı öğütlüyor, değil 
mi? Kendimizi sakınmamız, korumamız için ne çok sebebimiz 
var! Yalan dolan, ihanet, kıskançlık, kin, vefasızlık ve sadakat-
sizlik yüzünden insanlar sahici anlamda “kendi” olmanın veya 
olamamanın sıkıntılarıyla sürdürüyorlar hayat yolculuklarını. 
İçi bir dışı bir olmak bazen samimiyet sebebi sayılarak övülür-
ken bazen de nahifleştiriyor kişiyi. 

İçtenliği Korumak
Bana kalırsa içini en uygun şekilde açma halini “içtenlik” ola-
rak adlandırabiliriz. İçtenliğe ulaşmak öyle kolay olmuyor. İç-
tenlik, konuşurken ve davranırken bir kılı kırk yarma çabası 
gerektiriyor.

Yazarken ve konuşurken içtenlik bir kırıp dökme enstrümanı ve 
bahanesi olmaya izin vermez. İçtenliğini koruman, varlığındaki 
duygusal ve düşünsel birikimleri kendine ve başkalarına zarar 
verecek şekilde saçıp savurmaya izinli olduğun anlamına gel-

Cihan Aktaş*

Düşünceli 
Bir İçtenlik

Hayat bize sürekli 
maskeler takınmamızı 
öğütlüyor, değil mi? 

Kendimizi sakınmamız, 
korumamız için ne çok 

sebebimiz var! 
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miyor. Tersine içtenlik, sağlam bir ifade becerisine sahip olmayı 
gerektiriyor. İçten insanın aynı zamanda mütevazı olduğunu 
düşünürüm. Tevazu bir varlık meselesidir, mahrumiyet niteliği 
değil. Kendinde olan güzellikleri ve sahip olduğun serveti, bilgi-
yi ve tecrübeyi yerli yersiz değil, yerinde kararında ifade etmek 
ve sunmak tevazu erdemiyle olası. 

Bir şeyler anlatırken kullandığım süzgeç sadece geçmişe de-
ğil bugüne de, başka insanların tecrübelerine de dönük; ede-
biyat itiraf ya da teşhir demek değildir. Edebiyat geçmişin 
estetize edilmesi de değildir tabii. Aslında en çok edebiyat 
yoluyla kat kat örtülerle kuşatarak gerçeği değiştiririz. İngiliz 
yazar Phyllis Dorothy James “bir otobiyografi fragmanı” alt 
başlığıyla yayımlanan “samimi olma zamanı”nda “merhamet-
li mesafe”den söz ediyor. Yazarken bir tür sansür uygularsı-
nız kendinize ve konuşurken de başka türlü işler bu sansür; 
her düşündüğünüzü söylemeniz bir insanlık, bir vatandaşlık, 
bir Müslümanlık borcunuz değildir. Boğaz dokuz boğumdur, 
derdi rahmetli Havva anneannem. Yerinde zamanında konuş-
mayı bilmeyen kişiyi çok sevseniz bile her yere yanınızda taşı-
mak istemeyebilirsiniz. Patavatsızlık yetişkinliği niteleyen ilk 
kelimelerden biri olmasa gerek.

Karda Yürüyüp İzini Kaybettirmek!
Bir süre önce doğu illerinden birinde bir üniversite tarafın-
dan düzenlenen medyanın ahlakî yükümlülüklerini konu alan 
bir sempozyuma katılmıştım. Sempozyumda “mütedeyyin” 
veya “muhafazakar” olarak nitelendirilen görüşleri olduğu 
düşünülen bir öğretim üyesi, gençlere internet kullanımı ko-
nusunda uyarıların ağırlık kazandığı bir konuşma yaptı. Bu 
konuşmadan defterime düştüğüm notlardan biri mealen şu 
tavsiyeleri içeriyor: “İleride yüksek seviyede konumlar edine-

bilirsiniz . Ancak unutmayın ki internette girdiğiniz her sayfa 
kaydediliyor ve bir gün önünüze çıkarılabilir. Gençler, inter-
nette karda yürüyecek, ama izinizi belli etmeyeceksiniz.”

Doğrusu kulaklarıma inanamadım önce. Bir sempozyum orta-
mında “muhafazakâr” hatta “dindar” bir imaja sahip olduğu dü-
şünülen bir öğretim üyesi ikbal beklentisine sahip olduklarını 
varsaydığı gençlere internette  -veya hayatın her alanında- “ah-
laklı” bir faaliyetin önemi yerine iki yüzlü, adeta  maskeli yaşa-
makla aynı anlama gelen bir faaliyette bulunmayı öğütlüyordu. 

Gençlere “karda yürüyüp izini belli etmemeyi” belleten bir 
“namus” ve “iffet” telakkisiyle nasıl bir kamusallık hayal edile-
bilir? Kullanılan dil bağlamından koparıldığında zaten ne ma-
halle samimiyetini yansıtmış oluyor ne de “kocakarı imanı”nı. 
Dil ve kültürün kendi sürekliliği içinde özgürce gelişmesini 
sağlayacak alan bir hayli yoksullaştığında meydan ne yazık 
ki “karda yürüyüp izini belli etmeme” heveskârlarına kalıyor. 
Bu alanda yaşanan problemler kültürel meseleleri konuşmayı 
inşaat faaliyetlerinin gerisinde tutan türde bir kalkınma fel-
sefesiyle aşılacak gibi değil. 

Katharsis
İçinde bulunduğumuz dönemde medyada en çok kullanılan 
kavramlardan biri “katharsis”, yani arınma, hatta nefis tezkiye-
si.  Herkes her türlü bilgiye erişiyor, tecrübe yolları çok renkli 
ve karmaşık görünüyor, dolayısıyla mutluluk gibi başarı da ko-
lay ulaşılan ve elde tutulan amaçlar olmanın uzağında. Doğru-
su küreselleşmeyle gelen yeni kültür hepimizi maymun tüketi-
ciler olmaya teşvik ediyor,  sevilip sayılmak ve iz bırakmak için 
işte şu ve şöyle nitelikleri haiz insanlar olmamız gerektiğine 
inandırıyor. Bir roman kahramanı gibi yaşamaya hevesleniyo-
ruz, oysa iyi romanlarda neler anlatılır, pek azımız haberdarız. 
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İnsanımızda, “kitaplar bize daha farklı ne söyleyebilir ki, oku-
yan ne yapmış, ne olmuş ki…” şeklinde sorularla uzayıp giden 
bir telakki yer etmiş.  Bir futbolcunun, roman okumama gerek 
yok, hayatım roman gibi benim, dediğini okumuştum bir der-
gide.  Okuma kıtlığı, bilgiyle karşılaşma cesareti ve donanımını 
elimizden alıyor oysa. Ekranlarla kuşatılmış olarak yaşıyor ve 
sahnelerle cümlelerin hızlı geçişi sebebiyle duyup gördükleri-
mizi bir öğrenme tecrübesine yedirmeyi, yani içselleştirmeyi 
nadiren başarabiliyoruz. Varlığımızda karşılık bulmayan malu-
matfuruşluk vaktimizi gasp ederken, akıp giden zaman içinde 
kirlenme duygusuna sebep oluyor.  

Cevdet Said’in “Oku” kitabında sözünü ettiği derinlemesine oku-
ma yolculuğuna çıkma gözüpekliğini gösteren insanlar da bazen 
bakıyorsunuz orta yaşlarda hayat gaileleriyle kuşatılma yüzün-
den bin güçlükle sürdürebiliyorlar bu yolculuğu.

Daha önemlisi ise ekranın merkezileşmesinden ileri gelen “içeri-
de” ve “dışarıda” olmanın anlamlarındaki çarpılma. Ekran kanalıy-
la bir şeylere güçlü bir şekilde katıldığını duyan birey, farkına var-
maksızın çözülen duvarları nedeniyle kendilik sınırları konusunda 
ister istemez bir kargaşa yaşar. Mahremiyet kabulleri ekran do-
layımıyla yeniden tanımlanırken, komşu, mahalle gibi ara/bulucu 
bölgelerden yoksunlukta da birey ve aile, mahremiyetini koruma 
ve tanımlama konusunda nahifleşir. Haddizatında böyle bir nahif-
lik tüketimden gündelik hayat disiplinine, kişisel ilişkilerden birey-
sel donanıma pek çok alanda sahici anlamda kendiliğin gerçekleş-
mesine izin vermeyen bir sürece açılmak anlamına geliyor. 

Huzur Sokağı’mızı kendi ellerimizle mahalleleri yıkıp da yerle-
rine rezidanslar dikerek koruyacağımıza, mahremiyetimizi ise 
yüksek duvarlarla görünmez ve güvenlikli kılınan evlerin  içleri-
ne yerleştirilen dev ekranların seyirciliğiyle aşacağımıza sahiden 
de inanıyor olabilir miyiz? 

Şeffaf, Berrak, Duru, Aydınlık...
Kendimizi korumak için maskeler takmamızı öğütlüyor verili 
kültür, oysa aynı zamanda zindanlarımızdan sıyrılarak daha 
fazla “kendimiz” olmayı hayal ediyorduk. Bir çözülme yaşandığı 
açık: Yalıtan mekanlar, pencereyi işletim sistemi olarak ekran-
daki “Windows”a indirgeyen bilgi arayışı, türdeşiyle yaşamaya 
sevk eden bir korunma hevesi ve mahallenin yokluğunun yerini 
tutmaya dönük olarak oluşan benzeri yönelimler tıpkı Orhan 
Kemal’in Devlet Kuşu’nda da yaşandığı gibi, samimi ve şeffaf in-
san ilişkilerinin ortasına bir havan topu misali düşmekte...

Teknolojinin sağladığı kolaylıklar bir taraftan fark etme, dai-
ma tam zamanında “orada” olmayı sürdürme hatta  “dikizle-
me” eğilimlerine güç katarken aynı zamanda bir sahicilik ve 
içtenlik ve aynı zamanda sessizlik hatta radikal bir şekilde 
inziva ihtiyacı, manzara penceresini açık tutmanın gerekçe-
lerine dönüşüyor. Maskeler, makyajlar, korunma duvarları ve 
ekran malumatlarının kuşatmasına rağmen yaşamayı yeni-
den öğrenmenin bir yolu olmalı. Kendine ait bir kaygıya, ama-
ca, mutluluk ve huzursuzluk sebebine; kısacası kendine ait bir 
gündeme sahip olmak öylesine önemli ki…

Medya kanalıyla bilgi seline kapılıyoruz, ancak hakikatin özü-
ne dokunmanızı mümkün kılan sade ifadeyi bize sunan hayat-
tan yükselen bir cümle oluyor.

Doğru, yapıcı ve hayat boyu yararlanmayı sağlayacak öğü-
dün kelimeleri şunlar olabilirdi: Şeffaf, berrak, duru, aydınlık… 
Dolayısıyla içtenlikli bir kamusal dil, elbette benliklerin ve 
mahrem dünyaların da aynası. Bunun tersi de doğru: Benze-
ri bir kamusal dil için gösterilen çaba mahrem alanın dilini de 
geliştirecek. Ne riyakârlığa yer var bu ilişki bağlamında ne de 
laubaliliğe. Beraber, birlikte, bağlantılar ve bağlamlar hesaba 
katılarak gelişebilir, dilimizi ve duruşumuzu güzelleştirebiliriz. 
Konuşarak ve söylem oluşturarak mesafelerimizi düzenler ve 
samimiyetin sınırlarını gözeterek laubalilikle baş edebiliriz.

İçtenliğin icaplarını hatırlatırken konuşma cesaretini engelle-
yen bir tür korkuyu yüceltiyor değilim elbette. Düşünceli bir 
içtenlik kastettiğim, sürekli düşünceye dayalı bir şeffaflığın 
muhkem gücü.  Düşünmek aslında okyanus içinde sürekli ku-
laç atmak anlamına gelen bir zorunluluk. O açıdan bakıldığın-
da ne düşünce hazır bir paket ne de düşünce özgürlüğü. Engin 
bir okyanustan kaynağını alan cümleler kirden söz etse bile 
kirli değildir ve kirletmez. Gerçeği kararında müdahalelerle 
yeniden kurgulamak zaten edebiyat denilen büyük tecrübe 
ve birikimi oluşturan asli saiklerden biri değil mi?

* Yazar

Doğru, yapıcı ve hayat boyu yararlanmayı sağlayacak 
öğüdün kelimeleri şunlar olabilirdi:  Şeffaf, berrak, 
duru, aydınlık… Dolayısıyla içtenlikli bir kamusal dil, 
elbette benliklerin ve mahrem dünyaların da aynası. 
Bunun tersi de doğru: Benzeri bir kamusal dil için 
gösterilen çaba mahrem alanın dilini de geliştirecek.

Phyllis Dorothy James
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Annemin bana öğrettiği ilk kelime  
Allah, şahdamarımdan yakın bana benim içimde  
 
Annem bana gülü şöyle öğretti  
Gül, O’nun, o sonsuz iyilik güneşinin teriydi  
 
Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus  
Ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus  
 
Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde  
Binmiş gelirdi Ali bir kırata  
 
Ali ve at, gelip kurtarırdı bizi darağacından  
Asya’da, Afrika’da, geçmişte gelecekte  
 
Biz o atın tozuna kapanır ağlardık  
Güneş kaçardı, ay düşerdi, yıldızlar büyürdü  
 
Çocuklarla oynarken paylaşamazdık Ali rolünü  
Ali güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman  
 
Ali olmak bir hedef her çocukta  
 
Babam lâmbanın ışığında okurdu  
Kaleler kuşatırdık, bir mümin ölse ağlardık  
Fetihlerde bayram yapardık  
İslam bir sevinçti kaplardı içimizi  
 
Peygamberin günümüzde küçük sahabileri biz çocuklardık  
Bedir’i, Hayber’i, Mekke’yi özlerdik, sabaha kadar uyumazdık  
 
Mekke’nin derin kuyulardan iniltisi gelirdi  
 
Kediler mangalın altında uyurdu  
Biz küllenmiş ekmekler yerdik razı  
İnanmış adamların övüncüyle  
Sabırla beklerdik geceleri  
 
Şimdi hiç birinden eser yok  
Gitti o geceler o cenk kitapları  
Dağıldı kalelerin önündeki askerler  
Çocukluk güzün dökülen yapraklar gibi

Çocukluğumuz
Sezai Karakoç
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Şefkat kelimesi sözlük anlamı itibariyle “rahmet, re’fet, kötü 
bir durumun ortaya çıkmasından korkmak, korkuya varacak 
derecede sevmek, merhamet etmek” manalarına gelir. Kelime-
nin anlamına bakınca şefkatin sevgi kelimesini de içine alarak 
onun anlamını genişlettiğini, ona yeni boyutlar kazandırdığını 
görmemiz mümkündür. Sevgi bu kelimeyle birlikte koruma, 
acıma ve esirgeme duygularını da kazanır. Çünkü şefkat eden 
yani müşfik kişi şefkat ettiği kişiyi veya şeyi sever ve onun başı-
na bir şey gelmesinden korkar. Susanna Tamaro’nun Dünyanın 
Ruhu adlı romanında ifade ettiği o şık cümlesi bize bir ipucu ve-
rir. Sevgi özendir. İşte o özen şefkatin ta kendisidir.

Meşhur hikâyedir, Hz. Süleyman, bütün hayvanların dillinden 
anlarmış. Bir gün, çeşmede elini yüzünü yıkarken, bir kirpi gör-
müş ve elini yüzünü kurulamak için havlu gibi yumuşak bir bez 
getirmesini buyurmuş. Kirpi, yavrusunu uzatmış ve elini onun-
la kurulamasını istemiş. Hz. Süleyman kızmış ve “Hiç olur mu 
bununla el yüz kurulamak, git bana doğru dürüst, yumuşak bir 
şey getir.” demiş. Kirpi cevap vermiş: “Ey Allah’ın Nebisi, bun-
dan daha sevgili ve daha yumuşak bir şey yok ki benim için…” 
Bu hikâye yaratılmışlardaki şefkati ve dahası kalbinde merha-
met hissi taşımayanların hayvanlardan daha aşağıda olduğu-
nu açıklıkla anlatıyor. Bütün mahlûkatta içkin bir şefkat hissi 
vardır. Ama onun en çok yakıştığı insandır. İnsan, kalbinde şef-
kati ve merhameti barındırdığı ölçüde insandır. Hz. Ömer’in 
verdiği mesaj da merhamet hissinin bütün payelerden üstün 
olduğunu anlatmıyor mu? O, bir gün, birisini bir vilayete kadı 
tayin etti. Kadı, vedalaşmaya geldi. Bu esnada Hz. Ömer ço-
cuğunu seviyordu. Vali dedi ki: “Ya Ömer, bu haliniz bende 
şaşkınlık yarattı. Ben şimdiye kadar hiçbir çocuğumu sevip, 
okşamadım.” Hz. Ömer onu hemen görevden aldı ve dedi ki: 
“Evlâtlarına sevgi göstermeyen, halka da göstermez. Çocukla-
rına merhameti olmayanın, halka da merhameti olmaz.”

İnsan zekâ karşısında eğilir; ama şefkat karşısında diz çöker, 
diyen Voltaire aslında insanların şefkatlilerin peşinden gittiğini 

söylemiş oluyor. Çünkü insanlar dehalara hayran olurlar fakat 
şahsiyet sahiplerinin izini sürerler. Mark Twain’in dediği gibi 
şefkat öyle bir dildir ki sağır da işitebilir, kör de okuyabilir. Kız 
çocuklarını diri diri toprağa gömen bir kavimden dünyaya ışık 
tutan bir medeniyet çıkaran peygamberimiz bunu kalbindeki 
derin sevgi ve şefkati sebebiyle başarmıştır. Çünkü ayette de 
“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! 
Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından 
dağılıp giderlerdi.” buyurarak buna işaret edilmiştir. Çocukla-
rını öpmediklerini söyleyen Bedevîlere “Allah kalplerinizden 
merhameti çıkardı ise ben ne yapabilirim?” diyen de odur. Bü-
tün davranışları bize şefkati öğretmek içindir. Sanki o, bir şef-
kat öğretmenidir. Yüzüne damga vurulmuş bir eşeği görünce 
“Bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin” diyecektir. Kötü yola 
düşmüş bir kadının susuzluktan ölmek üzere bulunan bir kö-
peğe su verdiği için Allah tarafından bağışlandığını anlatır. O 
kadını bağışlatan şey, içindeki şefkat duygusudur. 

Şefkat Vakıfları
Bizim medeniyetimiz, bütün bu hasletleri içinde barındıran 
bir şefkat medeniyetidir.  Bu şefkat anlayışı vakıf kültürünün 
gelişmesine katkı bulunmuştur. Osmanlıda kurulan vakıfla-
rın çeşitliliğine bakılınca bizi biz yapan değerlerin başında 
şefkatin geldiği anlaşılacaktır. Osmanlıda çocuk emzirme ve 
büyütme yuvaları, fakirlere yakacak te’mîn etmek, hizmetçi-

Sait Yavuz*

Şefkat

Şefkatin 
Çağrısı

İnsan zekâ karşısında eğilir; ama şefkat karşısında 
diz çöker, diyen Voltaire aslında insanların 
şefkatlilerin peşinden gittiğini söylemiş oluyor. Çünkü 
insanlar dehalara hayran olurlar fakat şahsiyet 
sahiplerinin izini sürerler. Mark Twain’in dediği 
gibi şefkat öyle bir dildir ki sağır da işitebilir, kör de 
okuyabilir. 



İstanbul Eğitim ve Kültür Dergisi 15

lerin efendileri tarafından azarlanmaması için kırdıkları kâse 
ve kapların yerine yenilerini almak, gazîlere at yetiştirmek, 
ağaç dikmek, borçtan hapse girenlerin borcunu ödemek, dağ-
lara geçitler kurmak, yetim kızlara çeyiz hazırlamak, borçlu-
ların borçlarını ödemek, dul kadınlara ve muhtaçlara yardım 
etmek, çocukları açık havada gezdirmek, mektep çocuklarına 
gıda ve yiyecek yardımı, fakir ve kimsesizlerin cenazesini kal-
dırmak, bayramlarda çocukları ve bikesleri sevindirmek, kış 
aylarında kuşların beslenmesi, göç edememiş olan hasta ve 
garip leyleklerin bakımı ve tedavisi gibi uzayıp giden daha pek 
çok maksatla muhtelif vakıflar tesis edilmiştir. Şefkat adıyla 
bir nişan dahi tesis edilmiştir Osmanlıda: Şefkat Nişanı. 1878 
yılında II. Abdülhamid tarafından hayır ve yardım işlerinde 
başarılı olan kadınlara verilmek üzere üç dereceli olarak ih-
das edilen bir nişandır. Üzerine altın harflerle “insaniyet”, 
“muavenet” ve “hamiyet” kelimeleri yazılmıştır. Osmanlı ül-
kesine gelen Pere Jehammot adlı rahibin seyahatnamesinde 
yazdıklarına baktığımızda hayvan hakları savunucularının 
bile bu inceliği göstermediğini anlarız. Rahip, Osmanlıda kimi 
varlıklı aileler, sokak köpeklerinin açlıktan sıkıntı çekmeleri-
ne yahut telef olmalarına meydan vermemek üzere her gün 
bu hayvanlara bir miktar et dağıtılması için vasiyetnamelerin-
de kasaplara bir miktar para tahsis ederlerdi, demiştir. 

Eşyaya Şefkat
Yaratılmışa şefkat nazarıyla bakmak. Bizi biz yapan en büyük de-
ğerlerden biridir bu. Mesela kırık bir çay kaşığına şefkat. Bir gün 
büyük bir zat talebesinden kırılan eski çay kaşığını tamir ettir-
mesini ister. Talebe kaşığı bir kaynak ustasına götürür. Usta alü-
minyum kaşığın kaynak tutmayacağını söyleyince, talebe yeni 
bir kaşıkla gider hocasının huzuruna. Hocası çok içerler bu du-
ruma. ”O kaşık benim 40 yıllık arkadaşımdı. Ben o kaşığı istiyo-
rum” der. Talebe attığı kaşığı bulur ve yeni bir kaşığın tutarından 
daha fazlasını ödeyerek tamir ettirir. Hocası dostuna kavuşma 
sevinciyle talebeye teşekkür eder.  Her şeyi ve herkesi kolayca 
gözden çıkaran bizler için nice dersler var bu hikâyede. 

Şefkat mi Başarı mı?
İyi bir çocuk arkadaşlarına en şefkatli olan değil artık, en çok 
test çözen, en başarılı olandır. Özgüvenli olmak adına oldukça 
ukala bir kişilik geliştiriliyor. Hak arama haksızlığa sebep ola-
cak şekilde olsa bile yüceltiliyor. Aileler, çocuklarını dünyevi 
tehlikelerden kurtarmaya çalışıyorlar. Peki, kendi çocuğunu 
ahlaklı bir birey olarak yetiştirmek kaygısı gütmeyen bir ve-
linin çocuğuna gösterdiği şefkat midir? Onu sadece bu dünya 
kaygısıyla yetiştirmek. Özgüveni en yüksek olan bir çocuk mu 
yoksa arkadaşlarına en merhametli davranan bir çocuk mu? 
Öncelenen, bencil,  başarı yolunda her şeyi feda edebilecek 
bir tavrı sahiplenenlerdir. Anneler, babalar, şefkatsiz bir nes-
lin yetişmesinin baş sorumlusudurlar. “Sevgi ve şefkat görme-
yen çocukların ne karakter ne de zekâ ve kabiliyetler yönüyle 
gelişmeyeceği, çocuğun bencil bir hâl alıp içine çekileceği, 
rûhî kuvvelerinin yeterince inkişâf etmeyeceği” belirtilmiştir. 
Sevgisiz yetişen çocuklar, hayatları boyunca bunun eksikli-
ğini ve bu eksiklikten hâsıl olan pek çok maddî, mânevî, rûhî, 
psikolojik sıkıntıları çekecektir.

Ne zaman şefkatten, merhametten bahis açılsa Necip Fazıl 
Kısakürek’in filme de alınan Reis Bey eserini hatırlarım. Ora-
da bir hâkim vardır. Önce suçsuz birinin idamına hüküm ve-
rir. Suçsuzluğu ispatlanır ama iş işten geçmiştir. Hâkim istifa 
eder, büyük bir vicdan muhasebesi içinde suç mahallerinde, 
kahvehanelerde merhameti anlatmaya başlar. Onun erdem-
lerinden bahseder. Sonra bir bağımlının cebine koyduğu ero-
inle yakalanır. Mahkemede söyledikleri hepimizin yeniden 
yeniden duymamız gereken  mesajları içeriyor. Şefkatin geri 
çekildiği çağda bu çağrıya susadığımızı o sözleri dinledikçe bir 
kez daha hissediyoruz:

“Soğuk kış geceleri köprü altında yatan çocukların vebali be-
nim boynumda! Gömleğimin yakasında! İsterse çareme adli 
tıp baksın! Fakat bir hastaneye girsem de, kan kanseri çeken 
hastalar görsem; ‘Acaba onları bu hale ben mi getirdim?’ diye 
düşünüyorum... Hangi mukaddesi kirlettim ki, kendimi gelmiş 
gelecek bütün fenalıkların tek sorumlusu biliyorum! Dışımda 
ne arıyorlar! İçime doğru suçluyum ben! Bir de kalkmış, belki 
kendimden birine, ondan öbürüne geçer, bir merhamet yangını 
çıkar, bütün ülkeyi sarar diye tımarhanelik bir hayalin peşine 
düşmüş gidiyorum. Reis beyefendi, ceketim benimdir, cep ce-
ketime aittir, eroin de o cebin malıdır. Ben suçluyum, bana acı-
mayın reis beyefendi. Bana acımak merhamete haksızlık olur!”

* Şair-Eğitimci
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Yazı ve edebiyat insanlığın başlangıcından beri değerlerin 
taşınması aktarılması tartışılması için hazine kıymetinde bir 
misyon icra ediyor. “Neden yazıyorsun?” sorusuna muhatap 
olmamış bir edebiyat yazarı yoktur herhalde. Çok çeşitli ce-
vaplar verilse de “tutku” bütün yazarların ortak ruh kelimesi. 
Fransız yazar Marguerita Duras tersinden bakar hatta, ‘yaz-
mayan insanlara gizli bir hayranlığım var bunu nasıl başarabil-
diklerini tam olarak bilemiyorum’ der.

Peki nice genç insanın kişiliğinin oluşmasında, temel önce-
liklerinin belirginleşmesinde katkısı reddedilemeyecek olan 
edebiyatı hayatımıza dahil ederken zihnimiz nasıl bir seçicilik 
içinde olmalı? Genelde roman daha revaçta ve bu sanatın çı-
kış yeri itibariyle öncülüğünü yapan  Batılı yazarlar hepimizi 
derinden etkilemiştir.  

Batı edebiyatı İslam dünyasının sanat üretimine nereye kadar 
kaynaklık edebilir ve bizi dört bir yandan kuşatıldığımız müpte-

zel ve süfli yaşam sınırlarının ötesine taşıma imkânı var mıdır? 
Bu sorular çok can yakıcı. Çünkü özellikle yirminci yüzyılda iki 
dünya savaşına tanıklık etmiş olan yazarlar umutlarını tüket-
mişlerdi. Yazılanlara inandırmak için gerekli inanç ve coşkuyu 
kaybetmişlerdi. Birçok yazarda Tanrıyla hesaplaşmayı, ısrarla 
sahip olunan nimetlere teşekkür etmemeyi, kırgınlık küskün-
lük sınırlarının aşılıp doğrudan yaratıcıya savaş açılışını rahat-
lıkla görebiliriz. Kimi eserlerde amansız bir hiçlik, beyhudelik, 
anlamsızlık duygusu kendini gösteriyor bu yüzden.

Gizli ya da açık Allah’ın yerini insanla doldurmak, bir takım 
güçler kurgulamak ve buradan da bir çıkış bulamayınca an-
lamsızlığın derin gayya kuyularına düşmek, uyur-gezer bir 
ruh halini kutsamak ve sorumluluk almayı reddetmek Batı 
edebiyatının çağdaş versiyonunun karakteristiği.

Birçok değerli yazar da bu kurgulanmış hayatı, yazı ile detay-
landırılmış boşluğu yaşamlarında da gösterircesine intihar 
ettiler. Okura en son verdikleri şey bedenleri oldu. Bu bir 
gözü peklik gibi göründü kimi çağdaşlarına. Böylelikle ölüm 
biçimleri bile kutsanarak efsaneye dönüştürülmek istendiler 
ama bu başkaldırı aslında inançlarını kaybetmenin, çaresizli-
ğin ve körlüğün dışavurumundan başka bir şey değildi.

Kimi de kötülüğü sonuna kadar tasvir ederek sözümona yer-
meyi denerken çoğaltmaktan geri durmuyordu. İnsanın ne 
kadar dibe inebileceğini açıklıkla tasvir etmelerine karşılık 
tekrar nasıl yukarı tırmanacağını gösteremiyorlardı ki, bu da 
günümüz edebiyatının en büyük sorunlarından.

Yaşadığımız çağda sanatçılar dilin, notanın, fırçanın sınırla-
rıyla karşılaşınca buradan bir sıçrama yaparak evrenin ruhu 
denebilecek bir vahyi öğretiyle buluşamadılar. Bizim bazı 
akademisyenlerimiz de Müslümanların roman yazamayaca-
ğı çünkü bunun için gerekli trajediye sahip olmadığımız gö-
rüşünde. Bunu doğru çıkaracak biçimde kitaplar yazılmadı 
değil. Müslümanların bütün soruları sanki asırlar önce sorul-
muş, bütün cevaplar verilmiş, gerilimlerden uzak çelişkileri 
teşhir etmenin çok uzağında kitaplar. Aslında en büyük tra-
jedimiz Peygamber’in getirdiği İslam’la Müslüman arasındaki 

Edebiyat

Yıldız Ramazanoğlu*

Edebiyatın
Hiç Solmayan Değeri
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bağların çok zayıflaması ve makasın iyice açılmış olması. Bu-
nun insana toplumsal hayata yansımalarından daha geniş bir 
tartışma edebiyat içinde çözümleme alanı olabilir mi. 

Elias Canetti’nin Körleşme romanı Batının düşünsel halini 
çarpıcı biçimde gözler önüne seriyor ama  aynı zamanda 
bizim de halimiz. Kitabın kahramanı Kien yaşadığı yerin en 
büyük kütüphanesine sahip eşsiz bir entelektüel ve bilim 
adamı fakat insandan tamamen koparak çürümeye de baş-
lamış biri. 

Kur’an’dan esinlenmek kafa konforu, nesnelliğini kaybetmek 
ya da trajediden bihaber olmak değil tersine ilahi sır içinde 
yol alan bir edebiyatın insanın hakikatine ne kadar yakın ola-
bileceğini, eşsiz bir imkan olarak yazıya eşlik edebileceğini 
görebilmek. Kur’an’ın içeriği zaten hikayelerle insanın zaaf-
larının çelişkilerinin varoluş sancılarının en gizli duygularının 
anlatısıyla dolu. İnsan ancak Kur’an’la hemhal olunca, ayetleri 
tekrar tekrar okuyunca hayattaki karşılıklarını müşahede et-
tikçe bunu aynel yakin anlayabiliyor. 

Büyük anlatıda geçmişteki insan topluluklarının aslında geçip 
gitmediği sürekli tekrarlandığı göz önüne alınırsa, hiç kimseyi 
dışarıda bırakmayan o bütüncül ve eksiksiz adaletin ne kadar 
oylumlu inşa edildiği algılanırsa, kesinlik, yalınlık, tasvirlerin 
duruluğu ve reddedilemezliği, bütün bunlar o sır dolu anla-
tımla birleşirse vahiy edebiyatla uğraşanlar için de tam bir 
cazibe kaynağı haline geliyor.

Bu gözle baktığımızda zamanın ve mekânın sonsuzca kullanı-
mı, kurgulamadan uzak ve teyit edilme ihtiyacı duymayan içe-
riği, bildirilen hakikatleri tartışmaya açmayan usulü insanın 
aklını başından alıyor doğrusu. O zaman yazmak da o biricik 
hakikati kavramak ve anlaşılmasına küçücük bir katkı vermek 
gibi bir hedefe yöneliyor.

Ayetlerde geçen insanı derinden sarsan kimi kelime ve söyle-
yişlerden birkaç örnek:   

Karanlık deniz, üzerini örten dalgalar, onun da üzerini örten 
bulut, sabahın nefes alması,  gecenin yetişmek için gündüzün 
peşinden koşması, korku ve ümit veren şimşek, gökten su in-
dirilmesi, dağların kitaplar gibi dürülecek bulutlar gibi geçip 
gidecek olması, insanın ses veren balçıktan yaratılması, bu ve 
benzerlerine denk sözleri hiç kimse söyleyememiştir. Hamu-
ru karılan ve tesviye edilen insan sözünü duyunca artık nasıl 
Tanrılık taslayabilir bir insan.   

Belki bizi düşündürmesi gereken en temel sorulardan biridir 
yüce Allah’ın ayetleriyle bize sorduğu. “Ey insan! Nedir seni 
lütuf sahibi Rabbinden uzaklaştıran?”

Edebiyat vazgeçemeyeceğimiz bir değer ama kötülüğü de-
ğil iyiliği çoğaltmalı sahih ve güçlü bir insani meselesi olmalı. 
Bu birilerini aklamak ya da mahkum etmek şeklinde tecelli 
etmez,  başöğretmen edası hiç değildir. Derin bir anlayış ve 
kavrayıştır edebiyat. Tarkovski insanları ölüme hazırlamak 
için film çektiğini söylüyor. Sanat ve edebiyat umutsuzluğu 
çoğaltmak yerine insanın şu dünyadaki varoluşuna derinlik 
kazandırmak zorunda. Vahyin ışığıyla aydınlanamayan sanat 
bizi bir yere kadar getirip sonra sarp bir yokuşta yalnız bırakı-
yor. Bazen de bayırdan aşağı yuvarlıyor tekinsiz vadilere. 

* Yazar  

Edebiyat vazgeçemeyeceğimiz bir değer ama kötülüğü 
değil iyiliği çoğaltmalı sahih ve güçlü bir insani 
meselesi olmalı. Bu birilerini aklamak ya da mahkum 
etmek şeklinde tecelli etmez,  başöğretmen edası hiç 
değildir. Derin bir anlayış ve kavrayıştır edebiyat. 
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Dünyada her insan aynı güçte, imkânda değildir. Kimi insan-
lar diğerlerinden güçsüzdür. Bazı insanlar da bir insana karşı 
güçlüyken bir başkasına karşı da güçsüzdür. Bazen güçlü olan 
insan bir süre sonra güçsüz duruma düşebilir. Merhamet bu 
yüzden kıymetlidir. Güçlü olanın güçsüz olanı ezmediği, zarar 
vermediği, kötülüğünü istemediği; hatta tam tersine korudu-
ğu, ona şefkat gösterdiği, sevdiği, yardım ettiği ona iyilik yap-
tığı durumdur merhamet.

Merhamet insanları bir arada yaşatan duygudur. Merhamet 
olmazsa ne aileler ne de şehirler inşa edilemez. Çünkü mer-
hamet olmazsa güçlünün zayıfı ezdiği ortamda bir arada yaşa-
mak da mümkün olmaz. Hastaneler merhametle inşa edilirler 
ve merhametle çalışabilirler. Merhamet olmazsa hastaneler 
de boş birer binaya dönüşür. Merhamet olmazsa okullar bir 
gün bile çalışmaz. Çünkü bilenler bilmeyenlerin de öğrenmesi 
gerektiğini merhamet olmadan düşünemezler.   

Merhamet olmazsa insanlar birbirlerine her türlü kötülü-
ğü yaparlar. Dünya yaşanmaz bir yere dönüşür. Başkalarına 
merhamet etmeyen kişi zamanla katılaşır ve önce bütün duy-
gularını kaybeder daha sonra da insanlığını yitirir. 

Merhameti en iyi anneler bilir. Anneler çocuklarını merhamet 
duygusuyla korur ve büyütürler. Onlara en küçük bir zarar 
gelmesini, üzülmelerini istemezler. Her anne bu yüzden bir 
merhamet sembolüdür. 

Sadece anneler değildir elbette merhamet eden. Babalar 
da çocuklarına merhamet ederler. Anne ve babaların ço-
cukları için yaptığı her güzel şeyde bir parça da merhamet 
vardır. Hatta bazen çocuklarının hoşuna gitmeyen bazı 
davranışları bile onları korumayı amaçladığı için birer mer-
hamet eseridir. Merhamet sevginin sonucudur. Kişi sevme-
diğine merhamet de edemez. Merhamet sevginin, muhab-
betin artmasına yol açar, sevgi de merhameti çoğaltır. Sevgi 
ve merhamet birbirinden beslenir birbirlerini büyütürler. 
Merhamet olmazsa sevgi de azalır. Kişi sevmediğine ve 
merhamet etmediğine emek vermez, zor durumunda yardı-
mına koşmaz. İyiliğini istemez. 

Peygamberimiz her güzel huyda olduğu gibi merhamette de 
örnek alınması gereken bir kişidir. 

Bir gün Hz. Peygamber (sav), torunu Hz. Hasan’ı, mecliste öp-
müştü. Mecliste bulunanlardan biri, bu hali yadırgadı. Benim 

10 tane çocuğum var, ama (bugüne dek) hiçbirini öpmedim, 

dedi. Allah Resulü baktı ve merhamet etmeyene merha-

met olunmaz buyurdu.

Merhametsizlik ise daha çok merhametsizlikle karşılık bulur. 

Merhameti olmayan kişi karşısında kendisi gibi merhameti 

olmayan kişileri bulur.  

Hz. Ömer (ra) bir adamı vali tayin etti. Vali ile beraber bu-

lundukları sırada Hz. Ömer, babası şehit düşen olan bir ço-

cuğu şefkatle sevip bağrına bastı. Vali, Hz. Ömer’in bu şehit 

çocuğuna karşı gösterdiği şefkati yadırgadı. Hz. Ömer’e, 

Benim üç çocuğum var, hiçbirisini kucağıma alıp öpmedim, 

dedi. Hz. Ömer, Kendi evladına şefkati olmayanın Allah’ın 

kullarına da şefkati olmaz. Bu sebeple seni valilikten azlettim, 

dedi ve onun görevine son verdi. 

Merhamet olduğu sürece karamsarlığa kapılmaya gerek yok-

tur. Çünkü en zor durumda bile merhamet bir çıkış kapısı 

sunabilir. Merhamet olmazsa varlık içinde yokluk çekmeye 

başalrız. Merhamet olmazsa hiçbir şeye ve hiç kimseye güve-

nemeyiz. Her an herkesten bir kötülük gelse parmağımızı kı-

mıldatmaya bile imkân bulamayız. İşte tam da bu yüzden Şair 

Sezai Karakoç “Senden umut kesmem kalbinde merhamet 

adlı bir çınar vardır” der bir şiirinde. Merhametin olmadığı 

yerde umut da kalmaz, insanlık da…

* Şair - Yazar

Suavi Kemal Yazgıç*

Merhamet

Merhameti en iyi anneler bilir. Anneler çocuklarını 
merhamet duygusuyla korur ve büyütürler. 
Onlara en küçük bir zarar gelmesini, üzülmelerini 
istemezler. Her anne bu yüzden bir merhamet 
sembolüdür.

Merhamet
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Şiir

İnsanlar bir gülü bir senetle

Değiştirmeye alıştılar

İnsanlar başka insanların hayatını

Bir hezaren sandalye midir hayat

Dizip kaldırmaya alıştılar

İnsanlar yüreği ve onuru, alıştılar

Yelin üflediği yaprak mıdır onur

Yürek arsız otlar gibi ayak altında

Tanımıyor kimse kimseyi

Ve kendini tanımak istemiyor

İnsan tanımazsa kendini insan

Nasıl varolabilir

Bu yüzden dünya hey koca dünya

Dönüyor bir ölüler ülkesine

Susanlar şimdilik

Oyunun dışına düşenler

Yalnız onlar doğrulup kalkacaklar

Gün kıyamete erdiğinde

Gül İçin İlahi

Gülten Akın
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Kemal Bey, sürekli insani değerlerden bahsediyoruz  ama konuşma-
ya meselenin ontolojisiyle başlamak bana daha doğru gibi geliyor. 
İnsan doğası gereği iyiye eğilimli bir varlık mıdır yoksa hem iyiye 
hem kötüye eğilimlidir de hayatta mı bir değer inşa etmeye başlar? 

Bu konu bilim çevrelerinde çok tartışılan bir konu. İlki devrimci 
görüş. İnsanın tamamen olumsuz bir varlık olduğunu ve genlerin 
hep bencil olduğunu dolayısıyla kendi hayatiyetini sürdürmek 
için öteki organizmalara tahakküm kurma eğiliminde olduğu-
nu, bencil olanın hayatta kaldığını söylüyor. Bu görüşün önde 
gelen isimlerinden bir tanesi ateizmin de yılmaz savunucula-
rından olan Richard Dawkins’dir. Dawkins, meşhur kitabı ‘Gen 
Bencildir’de sosyobiyoloji ilminin bana göre en karanlık tarafla-
rında geziniyor ve insan varlığını ve fıtratını temelde kendi çı-
karlarını korumaya dönük olarak tanımlıyor. Bu sadece bilimde 
de kalmıyor. Mesela ekonomide de ‘rasyonel insan’ tanımlaması 
var. Rasyonel insanın her zaman kendi çıkarlarını koruduğu var-
sayılıyor ve oradan da kapitalizme bir zemin hazırlamış oluyor. 
Biyolojik yapının yansımalarına baktığımız zaman ancak en 
güçlü olanın hayatta kalacağına yönelik bir önermeyle karşıla-
şıyoruz. Bu da dünyanın bize çok karanlık bir tasvirini sunuyor 
ve ünlü Latin sözünde billurlaşıyor: “Homo, homini lupus.” (İnsan 
insanın kurdudur.) Son çeyrek yüzyıldır revaç bulan başka bir 
görüş daha bilimsel kanıtlara yaslanıyor. Bu görüş insanın ve be-
yin sistemi gelişmiş tüm canlıların, memelilerin aslında diğergam 
organizmalar olduğunu; birbirinin sırtına basarak değil, küçük 
ekosistemlerde birbiriyle dayanışma halinde tekamül ettiğini 
söylüyor. Bu görüşten yola çıkarak, insanın temiz bir fıtrat üzere 
doğduğunu, iyiyi ve doğruyu aramasının adeta beynine prog-

ramlandığını söyleyebiliriz. Ve böyle bir görüşten yola çıktığımız 
zaman “insan insanın yurdudur.” anlayışına varıyoruruz.

Öyleyse insanın günahkar bir varlık olarak yer yüzüne atıldığını 
söyleyen Hristiyan inancıyla insanın fıtraten temiz doğduğunu 
söyleyen İslam inancı bilimde de iki farklı ekol olarak karşı kar-
şıya gelmişler gibi...

Evet. Mesela bir diğer görüş de insanın bir “tabula rasa - boş 
sayfa” olduğunu, zaman içerisinde kültürün onun üzerine 
bazı yazılar yazdığını söylüyor. Ben, tabiat itibarıyla insanın 
temiz bir fıtrat üzerine doğduğunu ve daha sonra modern uy-
garlığın getirdiği birtakım koşullanmalarla insanın gayrifıtrî 
olana ve zalimliğe yönelebildiğini düşünüyorum.

Heidegger’in 1910’ların başında kaleme aldığı bir yazı var “Ev 
yapmak, inşa etmek.” Konut yapmakla inşa etmenin farklı şey-
ler olduğunu söylüyor. Kentlerimiz büyüyor ve kuşkusuz bu 
kentlerde hem yeni değerler ortaya çıkıyor hem birtakım değer-
ler sarsılmaya başlıyor. Ayrıca bizim büyümemiz aynı zamanda  
hızlandırılmış bir büyüme. Siz de İstanbul’da yaşıyorsunuz ve bu 
hızlandırılmış büyümenin sorunlarıyla muhtemelen ciddi ola-
rak da yüzleşiyorsunuz. Nedir sizce bizim İstanbul’da yaşadığı-
mız şey? Geleneğin şehirde ansızın kesintiye uğraması mıdır? Bir 

Söyleşi: Ali Ayçil

Prof. Dr. Kemal Sayar:

Çocuklarımız
Küresel Kültürün 
Pasif Kurbanları...

Ben, tabiat itibarıyla insanın temiz bir fıtrat üzerine 
doğduğunu ve daha sonra modern uygarlığın getirdiği 
birtakım koşullanmalarla insanın gayrifıtrî olana ve 
zalimliğe yönelebildiğini düşünüyorum.

Psikiyatrist Kemal Sayar’la insan, modern şehir, gençlerimiz ve değerler eğitimi üzerine zihin açıcı bir söyleşi yaptık.
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adaptasyon sorunu mu yaşıyoruz? Dünyanın diğer şehirleriyle 
kıyasladığımız zaman “İstanbul psikolojisi” diye bir psikoloji var 
mıdır? “İstanbul psikolojisi” nasıl?

Şehrin ruhuyla temas günümüz dünyasında giderek azalıyor 
hatta şehirlerin bir ruhu kalmıyor. Küreselleşmeyi tarif eden 
çok güzel bir cümle vardır: “Nereye giderseniz gidin hiçbir 
şehri geride bırakmış olmazsınız.” Sen Petersburg’a da gitse-
niz, Pekin’e de gitseniz, İstanbula’da gitseniz Starbucks ve Mc 
Donals levhaları adeta sizi aynı şehirde yaşadığınıza inandır-
maktadır. İstanbul’un geleneksel dokusunun ve mahalle yapı-
sının kayıplara karışmasıyla, yeni uydu kentlerin oluşmasıyla 
yepyeni bir insan tipi zuhur ediyor. Buralarda yabancılaşma-
nın en üst düzeyde olduğunu da söyleyebiliriz. Yani birbiriyle 
ruhen bir bağ kuramayan, komşuluk ilişkisi geliştiremeyen ve 
dostluk bir yana birbirlerini kendilerine zarar verecek unsurlar 
olarak algılayan yeni bir komşuluk tipi oluştu. Bu yabancılaş-
ma daha çok orta sınıfların bir problemi. Yoksul kesimler ise 
giderek şehrin varoşlarına, gettolarına itiliyorlar. Orada da bir 
anlam problemiyle karşı karşıyayız. Onlar da kendilerini şehre 
eklemleyecek vasıtalardan yoksunlar. Örneğin “apaçi gençlik” 
dediğimiz bir fenomenle karşı karşıyayız. Saçlarını farklı bir 
tarzda kestiren, Batı müzikleri dinleyen, kendilerini farklı sun-
makla farklı olabileceklerini düşünen, bir çeşit anlam buhranı 
yaşayan bir gençlik. Şehrin bu anlam buhranını en çok dışa vu-
ran kesimi gençler. Gençlerde uyuşturucu salgınının, tüketim 
çılgınlığının artması ve bir anlam yoksunluğu ciddi bir şekilde 
dikkatimizi çekiyor. İnsanların birbiriyle temas edebilecekle-
ri ortak mekanların artması gerekiyor. Bir ruhbilimci gözüyle 

baktığım zaman İstanbulun en temel meselelerinden bir tane-
si agoralarının, yeşil alanlarının giderek azalmasıdır. Şehirde 
bir parkta birlikte oturan insanlar birbirlerini gözlemler ve 
en azından birbirleriyle temas kurma imkanı bulurlar. Parklar 
ve agoralar hem zengin hem fakirler içindir. Bizler maalesef 
İstanbul’u korkunç bir kentleşme ihtirasına kurban vermiş 
durumdayız. İnsanların birbirleriyle konuşacakları mekanlar 
azaldıkça gettolaşma artıyor ve her getto kendi dışına düşman-
lardan mürekkep gözüyle bakıyor. 

Batı’da büyük kentin oluşumu, kapitalistleşme bir kaç yüzyıllık bir 
zamana yayıldı. İstanbul, 1980’li ve 2000’li yılları arasında aşırı 
hızlandırılmış bir büyümenin kurbanı. Yani bir Batı toplumunun 
300 yılda karşılaştığı musibetlerle biz 30 yılda karşılaştık. İstanbul 
aynı zamanda bir psikolojik vurgun yerine dönüştü diyebilir miyiz? 
Yoksa gelenek hala bizim için koruyucu işlevi mi üstleniyor?

Hiçbir gelenek bu ölçüde hızlı bir göç dalgasına direnemez. 
Çünkü geleneğin oluşması için nesilden nesile aktarım, dur-
muşluk, dinlenmişlik, demlenmişlik gerekir. Herkesin göçmen 
olduğu bir toplumda geleneği oluşturmak giderek zorlaşır. Bu-
nun yanısıra bizim şehirler kurmakla ilgili bazı eksikliklerimize 
de dikkat çekmek lazım. 1927 yılında Yahya Kemal “Kör Kaz-
ma” diye bir makale yazmış. “Biz Türklerin yeniye olan merakı 
öyle seviyededir ki yeni olan çirkin bile olsa eskiye kör kazmayı 
vurup onu yıkmak ve yeniyi inşa etmek isteriz” diyor. Hakika-
ten İstanbul’a baktığımız zaman binlerce köşkün bir apartman 
sevdası yüzünden, çarpık bir modernleşme anlayışıyla yok 
edildiğini, bağ u bahçenin apartmanlar için feda edildiğini gö-
rüyoruz. Dolayısıyla korkunç bir betonlaşmayla karşı karşıya-
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yız. İnsanların gökyüzünü göremediği bir şehir insanın elinden 
alınmış bir şehirdir. İstanbul’daki gökdelenleşmenin tabiatla 
ilişkimizi de ciddi bir şekilde bozduğunu görüyorum. Rüzgarla 
temas edebilmek, gökyüzüyle temas edebilmek insanın iyilik 
hissi için elzemdir. Bitimsiz bir iştahla dikilen gökdelenler bizim 
rüzgarla ilişkimizi kesiyor, kuşların göç yollarını kesiyor, “göğe 
bakma durağı”nda durma arzumuzu törpülüyor. 

Bu kentte çocuklar doğuyor, büyüyor ve ergenlik aşamasından 
geçiyorlar. Bu kentlerde gençlere değerlerin aşılanması için in-
sanların nasıl bir yol takip etmeleri lazım?

Değerlerin en önemli aktarım üssü ailedir. Modern çağda aile 
de pek çok ciddi kurum gibi yara alıyor. Anne ve baba geçmi-
şin hikayeleriyle çocuklarını büyütmemeye başlıyor. Bütün 
evlerde televizyon açıksa orada televizyonun sesi konuşur, 
geçmişin hikayeleri değil. İnsanlar kendi kişiliklerini ve kim-
liklerini kurarken geçmişin anlatılarına daha az bel bağladık-
ları ölçüde çocuklarımız değersiz yetişmiş oluyor. Bir genç 
için en önemli şey; nereden geldiği, nereye gittiği, bu hayat-
tan neye yaradığı sorularına verdiği cevaptır. Yani anlam ve 
gaye duygusudur. Ve bizim kişiliğimizin en önemli tarafı da ta-
rihsel süreç içinde ailemizin ve dolayısıyla bizim kimliğimizin 
nereye oturduğudur. Nereden göç ediyorsunuz? Çanakkale 
Harbi’nde şehit olan yakınınız var mı? Bu topraklar üzerinde 
yaşamakla hangi bedelleri ödediniz? Bu topraklar size neyi 
kazandırdı? Bütün bu  sorulara bir cevap verebilmemiz lazım. 
Değer aktarımı ortadan kalktıkça çocuklarımız küresel kültü-
rün pasif kurbanları haline geliyor. Küresel kültür de kendisi-
ni TV endüstrisi, film endüstrisi, müzik endüstrisi ve nihayet  

genel tüketim endüstrisi üzerinden va’z ediyor ve gençlere 
neyin arzuya şayan olduğunu, neyi reddetmesi gerektiğini 
bildirmiş oluyor. Günümüzün gençleri bir ayakları kendi kül-
türleri üzerinde, bir ayakları küresel kültürde, iki cami arasın-
da beynamaz kalmış durumdalar. Yerli kültürle onların temas 
noktalarını çoğaltmamız lazım. Bu da evvelemirde ailenin işi. 

Türkiye’de medya, edebiyat ortamı, sinema, tiyatro bir anlamda 
modern maneviyatı da inşa eden şubeler. Bu kurumların gerçek-
ten insana dair meseleleri var mı yoksa küresel tüketimin bir 
ayağı gibi mi hareket ediyorlar. Yani yara sarıcı bir işlev mi görü-
yorlar yoksa yarayı çoğaltan bir tabiatları mı var? 

Uzun  yıllar boyu bu ülkeyi ele geçirmiş olan kültürel iktidar 
bir tür kendinden nefret etme ideolojisi üzerine kurulmuş. 
Bu ideoloji sizi var kılan, buralı kılan ve dünyanın kalan kı-
sımlarından ayrıştıran kültürel kimliği bütünüyle reddetme 
ve değersizleştirme üzerine kurulu. Sinemada da  tiyato-
da da ve yakın zamana kadar edebiyatta da bunun mebzul 
miktarda örneği vardı. Bu bir anlamda bana müstağriblerin, 
garpzedelerin ortak psikolojisi gibi geliyor. Yani sizi yenen, 
size tahakküm eden ve sonuçta kazanmış olan güce karşı 
duyulan ölçüsüz bir perestiş ve mağlubiyetten dolayı ken-
dinizi oluşturan kimlik unsurlarına bir nefret... Ben bunun 
psikolojik düzlemlerde anlaşılabileceğini düşünüyorum. Bi-
zim insanı insan kılan, onu yücelten, eşref-i mahlukat kılan o 
özsel niteliklerin peşine çok daha fazla düşmemiz gerekiyor. 
Belki edebiyatta, belki sanatta, belki TV dizilerinde, medya-
da düşman üretme kültürü üzerinden değil de ötekini yar 
bilme, ötekiyle beraber kalkınma, hemahenk olma kültürü 
üzerinden yeni bir dil inşa edebilmemiz lazım.

Belki bu toprakların kendi kadim varoluşu ve kültürüyle de barı-
şık bir dil kurmak lazım...

Tabi. Bunlar ütopik sözler değil. Bir insan-ı kamil tipolojisi 
vardır bu topraklarda. Fedakarlık eden, diğergam, öteki-
ne hizmet eden, ötekine hizmet etmekle yücelen ve kendi 
nefsinin ayartıları peşinde koşmayan bir insan tipolojisi… 
Biz böylesi bir yüceliş imkanını modern Batı medeniyetinde 
görmüyoruz. Modern Batı medeniyeti insanın kendi çıkar-
larını takip ettiği ve kendi çıkarlarını mutlaklaştırdığı hat-
ta tanrılaştırdığı bir insancılık anlayışı üzerine kurulu. Ve 
orada insanın çıkarlarına bir halel geldiği zaman çok büyük 
çatışmalar çıkabildiğini görüyoruz. Bizde hala insani olarak 
fıtratın iyiliğe ayarlı olmasından kaynaklanan kuvvetli bir 
menbağ var. O menbağı biz yeterince işleyemiyoruz. Bize 
yıllar yılı kendimizden nefret etmemiz öğretildi. Şimdi bu-
gün yepyeni bir hamleyle, yepyeni bir ruh dirilişiyle kendi 
menbaımıza hoşça bakmamız ve oradan yeni sözler söyle-
meye başlamamız lazım diye düşünüyorum. En baştan şe-
hirlerimizi TOKİ konutlarına terk etmeden geleneksel ruha 
uygun bir şekilde inşa etmeye gayret ederek başlayabiliriz. 
Maarifimizi, modern dünya karşısında güçsüz düşen aileyi 
güçlendirmek için elimizden geleni yapmalıyız. 
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Okullarda değerler eğitimi veriliyor artık; özgürlük, kardeşlik, 
paylaşma, şefkat gibi birtakım değerler... Gençlere okullarda de-
ğerler eğitimi verilmesini başarı şansı olacak bir uygulama ola-
rak görüyor musunuz?

Aşk ile yapılan her şey, matematik veya coğrafya bile insanın uf-
kunu açar. Mesele bir eğitim konusunun aşk ile, şevk ile, bir iba-
det şuuruyla ele alınabilmesinde. Rahmetli Nureddin Topçu için 
bir hikaye anlatılır: sınıfa abdest almadan girmezmiş ve “Burası 
benim için bir mabettir” dermiş. Bize böyle öğretmenler lazım. 
Gençlere ileride her biri bir İbn-i Sina, bir Farabi olabilecek-
miş gibi kıymet veren ve yaptığı işi küçümsemeyen, yaptığı işin 
ehemmiyetinin idrakinde olan öğretmenler lazım. İnsanlar ba-
zen söyledikleri sözlerin çok küçük olduğunu düşünürler fakat 
genç dimağlarda öyle izler bırakırlar ki oradan çok büyük sıçra-
malar çıkar. Değer eğitimi bir genç için vazgeçilmez önemdedir. 
Çünkü dünyayı değerlerimiz ekseninde tartarız. İyiyi ve kötüyü 
değerler ekseninde belirleriz. Maalesef eğitim sistemimizin gi-
derek yarışmacı bir sisteme bürünmesiyle değerler eğitimi biraz 
geri plana düşmüş oluyor. Halbuki okulların evvelemirde yap-
ması gereken şey gerek drama dersleriyle gerek derslerin içine 
yerleştirilen tartışmalarla değerlerin tartışılması ve aktarılması 
olmalıdır. Ben yıllardır bunu savunuyorum. Küçük yaşlardaki ço-
cuklara bunlar birtakım temsillerle yapılabilir. Daha ileri yaşda-
ki gençler için münazaralar düzenlenebilir. İyiyle kötünün uzun 
uzadıya tartışıldığı derslerin gençlerin ufkunu çok açabileceğini 
düşünüyorum. Burada  değer aktarımı bir endoktrinasyon şek-
linde gerçekleşmemelidir. Öyle yaparsanız gençler bunu red-
deder. Ergenlerin ve gençlerin sevmedikleri şeylerden biri de 
nasihattir. Bir kulaklarından girer ötekinden çıkar hatta onun 
tam tersini yapmak için bir istek uyandırır içlerinde. Onları tar-
tıştıracak, fikirlerine kıymet verecek bir değerler eğitimi almalı. 

Meselenin bir parçası haline getirmek aslında...

Değerler eğitimini aslında gençler kendileri yazmalıdır. Bilfiil 
aktörü olmalıdır o dersin. Çok basit bir misal vereceğim. Bir fo-
toğraf vardır, Afrika’da açlıktan ölmek üzere olan bir çocuğun 
başında bir akbaba beklemektedir. Kevin Carter’ın Pulitzer 
ödüllü bir fotoğrafıdır. Ben de “Küreselleşme Koşullarında Kül-
türel Psikiyatri” kitabının kapağında kullanmıştım o fotoğrafı. 
Orada fotoğrafçı ölmek üzere olan çocuğu çok güzel bir açıya 
yerleştirerek fotoğrafını çeker ve büyük bir ödül kazanır bu fo-
toğrafla. Sonra büyük bir tartışma başlar. ”Akbaba o çocuğu ye-
mek üzereyken ve sen o çocuğu kurtarabilecek durumdayken 
mesleki kariyerinin şehvetine dalarak bu fotoğrafı çektin ve 
çocuğu orada ölüme terk ettin” şeklinde etik bir tartışama zu-
hur eder. Bu çok önemli bir tartışma; gençlerin bu konuda tar-
tışması, bir fikir üretmesi bana göre çok değerli bir tecrübedir. 

Siz ‘merhamet eğitimi’ne ayrıca değer veriyorsunuz...

Günümüz toplumunda acımasızlık giderek tırmanıyor. İnsan-
lar giderek “kurban olacağına zalim ol” felsefesini benimsi-
yor. Merhametin de en önemli değerlerden biri olarak okul 
sıralarımızda bir vücut bulması lazım. Merhametin en temel 
değerlerimizden bir tanesi olduğuna inanıyorum ve günümüz 
toplumunun giderek merhametten uzaklaşarak kendi sonu-
nu hazırlamakta olduğunu düşünüyorum. Merhamet derken 
sadece kendi cinslerimize olan merhamet değil; hayvanlara 
merhamet, tabiata merhamet, şehire merhamet de bunun 
cüzlerini oluşturuyor. Eğitimde merhametin mutlaka yoğun 
bir şekilde ele alınabilmesi lazım. Bunun için de acilen bu ya-
rışmacı maarif sisteminden uzaklaşarak daha çok soru soran, 
duyguların ifadesine izin veren, duyguları deşen ve duygula-
rın tehlikeli şeyler olmadığını bize gösteren, daha pedagojik 
bir maarif sistemine geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. 

Fotoğraf sanatçısı Kevin Carter’ın tatışma yaratan Pulitzer ödüllü fotoğrafı
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«Sağlıklı insan aklı» için, «sahip olmak» ile «olmak» arasındaki 
ayrım, insan yaşamının normal bir fonksiyonu gibidir. Yaşaya-
bilmek için, hatta çoğu şeyin tadını alabilmek için, o şeylere 
sahip olmamız gerektiğini düşünürüz. Sahip olmanın, daha 
çok şeye sahip olmanın, yaşamın tek amacı olarak açıklandı-
ğı, insanların değerlendirilmesinde «milyon değerinde» gibi 
tanımlamaların kullanıldığı bir toplumda, «sahip olmak» ile 
«olmak» arasındaki farkın anlaşılamamasını doğal karşılamak 
gerekir. Ayrıca, «olmak»ın tek yolu da «sahip olmak»tan geçi-
yor gibi tanıtılıyor çoğu kez. Yani günümüz toplumsal değer 
yargılarına göre hiçbir şeye sahip olmayan kimse, bir hiçtir 
sonucuna varıyoruz. 

Ama büyük yaşam ustaları, «sahip olmak» ile «olmak» ara-
sındaki farklılığı, sistemlerinin ana konusu olarak almışlar-
dır. Buddha, insancıl evriminin en üst basamağına ulaşmak 
isteyenlerin, sahip olmak güdüsünden kurtulmaları gerekti-
ğini öğretirken, İsa: «Kim canını kurtarmak isterse onu feda 
edecektir. Ama kim canını benim uğrumda verirse, onu kur-
taracaktır. Çünkü bir insan bütün dünyayı kazansa, ama ken-
di benliğini çürümeye terk etse veya kendini  cezalandırırsa, 
eline ne geçecektir ki?»  (Luka 9:24-25) demiştir. Meister 
Eckhart’ın öğretisi de buna benzer. Eckhart’a göre, ruhsal 
zenginlik ve güçlülüğe erişmenin tek çaresi, hiçbir şeye sa-

hip olmamak, kendini açık «boş» yapmak, yani gerçek benliğe 

giden yolun önünü kapatmamaktır. Marx ise, gerçek amacın 

çok şeye «sahip olmak» değil, çok «olmak » olduğunu belirtir 

ve bu yolda Iüksün de, tıpkı fakirlik gibi önemli bir yük ve en-

gel olduğunu söyler.

Büyük yaşam ustalarının yaptıkları bu ayrım, beni yıllardır 

etkiliyordu. Bunun üzerine, ben de çabamı, bireyleri ve gu-

rupları psikanalitik yöntemler aracılığı ile inceleyerek, bu 

ayrımın temellerini bulmaya yönelttim. Bulduklarım bende 

şu izlenimin uyanmasını sağladı: «Sahip olmak» ile «olmak» 

arasındaki farklılık, yaşamı ya da ölümü sevme eğilimleriyle 

birlikte, insan varoluşunun en önemli sorunudur. Antropoloji 

ve psikanaliz bilimlerinin deneysel bulguları, «sahip olmak» 

ile «olmak»ın insan yaşantılarının temel iki öğesi olduğunu ve 

bu iki farklı tutumdan biri ya da ötekinin üstünlüğünün, birey-

ler ve toplumsal birimler arasındaki karakter farklılıklarının 

kaynağını oluşturduğunu göstermektedir. 

Şiir Dünyasından Bazı Örnekler

«Sahip olmak» ve «olmak» arasındaki farklılığın daha iyi an-

laşılabilmesi için, merhum D. T. Suzuki’nin «Zen Buddhizm 

Üzerine Konuşmalar»ından aldığım, yaklaşık aynı içeriğe 

sahip iki şiiri örnek olarak vermek istiyorum. Şiirlerden 

birincisi, ondokuzuncu yüzyılda yaşamış olan İngiliz şairi 

Tennyson’ın. İkincisi ise, 1644-1694 yılları arasında yaşayan 

Japon şairi Basho’nun bir «Haiku»su. Her iki şair de, bir ge-

zintileri sırasında gördükleri bir çiçek üzerine olan duygula-

rını dile getiriyorlar. Tennyson şöyle yazıyor:

Alıntı

Erich Fromm

Ama büyük yaşam ustaları, «sahip olmak» ile 
«olmak» arasındaki farklılığı, sistemlerinin ana 
konusu olarak almışlardır. Buddha, insancıl evriminin 
en üst basamağına ulaşmak isteyenlerin, sahip olmak 
güdüsünden kurtulmaları gerektiğini öğretti. 

“Sahip Olmak”
ile “Olmak” 
Arasındaki Fark...*E
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Çatlak duvarlar arasındaki güzel çiçek, 

Seni o çatlakların arasından alacağım, 

Tüm köklerinle birlikte elimde tutacağım. 

Küçük çiçek, eğer anladığım gibiyse her şey, 

Köklerin, yaprakların ve çiçeklerinle bir bütün olan sen, 

Tanrı’nın ve insanın ne olduğunu açıklıyorsun bana. 

Basho’un «Haiku»su da yaklaşık aynı şeyleri söylemektedir: 

Dikkatlice ‘bakacak olursam, 

Çalılıklar arasında görüyorum onları, 

Çiçek açan nazuna’ları! 

Bu iki şiir arasındaki fark, hemen dikkati çekiyor. Tennyson, 
çiçeği görünce ona sahip olmak arzusu ile doluyor. «Tüm kök-
leri ile birlikte» çiçeği yerinden koparmak istiyor. Çiçeğe olan 
ilgisi, onu çiçeği «öldürmeye» sürüklerken, entellektüel bir 
spekülasyonla, çiçeğin kendisine Tanrı’nın ve insanın doğasını 
anlama olanağı verdiği sonucuna varıyor. Bu şiiri ile Tenny-
son, gerçeği yaşamı parçalayarak bulmaya çalışan Batılı bilim 
adamları ile özdeşleşmektedir. 

Aynı olay karşısında Basho’nun tepkisi ise bambaşka. O, çiçe-
ği koparmak bir yana, ona elini bile sürmeyi istemiyor. Çiçeği 

«görebilmek» için, yalnızca «dikkatlice bakmak» gerektiğini 

dile getiriyor.

Bu örneklerden sonra Suzuki olayı yorumlar: «Basho yeşillik-

ler arasında dolaşırken, bir çalılığın yanı başında, belli belirsiz 

bir şey görmüştür. Sonra yaklaşıp bakınca, bunun özel bir an-

lam taşımayan ve diğerlerinden hiç de farklı olmayan küçük, 

yabani bir çiçek olduğunu anlar. Bu basit olayı, kendini büyük 

duygulara kaptırmadan, sade bir şiirle anlatmıştır. Ancak, son 

iki hece şiirin Japonca’sında «kana» sözcüğünü oluşturuyor. 

Genellikle tek bir sözcük, sıfat ya da zarf olarak kullanılan 

«kana», hayranlık, övgü ve sevinci anlatmaya yarar. Çoğu kez 

de sonuna bir ünlem işareti konulur. Basho’nun şiirinin bitişi 

de, böyle bir ünlem işaretiyledir.» 

Tennyson’ın insanları ve Tanrı’yı anlayabilmesi için çiçeğe sa-

hip olması, yani onu öldürmesi gerekmektedir. Halbuki Bas-

ho, çiçeği görmek istiyor. Yani ona yalnızca bakmak yerine, 

onunla bir olmak arzusunu belirtiyor. Bu ise, ancak çiçeğin 

canlı kalması ve yaşamasıyla mümkün olabilir(...)

***

«Sahip olmak» ile «olmak» arasındaki farkı, Batı ve Doğu 

düşüncesi arasındaki başkalıkla özdeşleştirmek yanlış 

olur. Bu fark daha çok, odak noktası insan olan toplumlar 

ile temel amacı maddeler olan toplumlar arasındaki farklı-

lıkla benzeşir. Sahip olmak eğilimi, yaşamlarının ana konu-

ları para kazanma hırsı, şöhret ve yönetim gücüne erişmek 

olan Batı toplumlarına özgüdür. Yabancılaşmanın büyük 

boyutlara ulaşmadığı ve modern «gelişmenin» hastalık-

larına yakalanmamış olan Orta Çağ toplumlarının ya da 

Zuni Kızılderilileri ile bazı Amerikalı kabilelerin ise, kendi 

Basho’ları vardır. Ve belki de endüstrileşme döneminden 

birkaç kuşak sonra Japonlar da, kendi Tennysonlarını al-

kışlamaya başlayacaklardır. Jung’un ileri sürdüğü gibi, Batı 

insanının Doğu’nun sistemlerini, örneğin Zen Buddhizm’i 

anlayamamaları söz konusu değildir. Onların asıl kavraya-

madıkları şey, sahip olmak ve açgözlülük ilkelerine dayan-

mayan bir toplum yapısı anlayışıdır. Yoksa bir Meister Eck-

hart da, Basho ya da Zen kadar anlaşılması güç bir düşünce 

sistemine sahiptir. Gerçekte Eckhart ve Buddhizm, aynı 

dilin farklı şivelerinden başka bir şey değildirler.

* Okuduğunuz yazı Erich Fromm’un, “Sahip Olmak ya da Olmak” adlı kita-
bından alınmıştır. Arıtan Yayınevi, Sh, 35- 38 ve 41.

«Sahip olmak» ile «olmak» arasındaki farkı, Batı ve 
Doğu düşüncesi arasındaki başkalıkla özdeşleştirmek 
yanlış olur. Bu fark daha çok, odak noktası insan 
olan toplumlar ile temel amacı maddeler olan 
toplumlar arasındaki farklılıkla benzeşir. 
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Hayat kısa, ömür bereketsiz olunca insanoğlu attığı her adımın 
hesabını topluma ödetmek, bastığı topraktan maddi karşılığını 
beklemek gibi sonu çıkmaza varan girişimlerde bulunuyor. 

Toplumun nihilizme düştüğü, kısır döngüye takıldığı, çıkma-
za saplandığı anlarda, entelektüeller, gönül erleri çıkarak, 
insanlara dünyadaki gerçek misyonlarını hatırlatıp, küçük 
düşüncelerden, küçük hedeflerden uzaklaşıp çok daha büyük 
hedefler çizmelerine yardımcı olur. 

Gerçek entelektüel, gerçek aydın, gerçek gönül insanları, 
toplumların gidişatını değiştirmelerini, insanlara yeni varoluş 
imkânları sunmalarını tutarlılıklarına borçludurlar; yaşadık-
larıyla yaptıkları, söyledikleri ve yazdıklarıyla yaşadıkları ara-
sındaki örtüşme, tutarlılık onların saygınlığını artırıp, hakiki 
yol gösterici olmalarını sağlar. Bu nedenle hakiki gönül insan-
ları, entelektüeller, toplumun önünü açan kanaat önderleri 
sahicidirler; maskeyle dolaşmazlar, herkese farklı konuşmaz-
lar; bildiği hak doğruları söylemekten çekinmez, kimseden 
korkmaz ve hesap kitap yapmazlar. 

Hakkı, hesaplayarak, bir menfaat bekleyerek, kendisini büyüte-
ceğini düşünerek söylemezler, hakkı hak olduğu için söyler, basit, 
sade ama kaliteli yaşamaya özen gösterirler. Az ama etkili ko-
nuşmak, yerinde müdahale etmek ve her zaman belirli bir düzeyi 
korumak bu insanların saygınlığını, sözlerinin geçerliliğini sağlar. 
Onlar “duruş”larıyla konuşurlar; duruşlarıyla hakkı temsil ederler 
bu vasıfları nedeniyle tüketim toplumu, popüler kültür unsurları 
gibi gelip geçici, saman alevi türünden bir anda parlayıp sönen 
değil, yıllara meydan okuyan, çağları aşan etkiye sahiptirler. 

Ahlak, Sahicilik, Tutarlılık
İşte bu aydınlardan, entelektüellerden, hocalardan biri de 
Nurettin Topçu’dur. Nurettin Topçu karakter icabı “öne çık-
mayı” ahlaki bir mesele olarak görür. Dönemi boyunca ses-
siz kalmayı tercih etmiş, arka planda olmaya önem vermiş, 
“söylediklerim önemli” dememiş, kendisi için başkalarını 
karalamamış, artistik, rol, mübalağa gibi yollara tevessül et-
memiş, büyüleyici, dramatik, cezbedici üslupla düşünceleri-
ni parlak gösterme kaygısına girmemiştir. 

Portre

Nurettin Topçu karakter icabı “öne çıkmayı” ahlaki 
bir mesele olarak görür. Dönemi boyunca sessiz 
kalmayı tercih etmiş, arka planda olmaya önem 
vermiş, “söylediklerim önemli” dememiş, kendisi 
için başkalarını karalamamış, artistik, rol, mübalağa 
gibi yollara tevessül etmemiş, büyüleyici, dramatik, 
cezbedici üslupla düşüncelerini parlak gösterme 
kaygısına girmemiştir. 

Bir İrade, Hareket ve Ahlak Adamı

Nurettin Topçu
Ercan Yıldırım*
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Kendisine büyük servetler, büyük makamlar kazandırabile-
cek bir yeteneğe, eğitime ve kariyere sahip olmasına rağmen 
hayatını idealleri uğruna yaşamayı seçmiş, topluma hakikati 
çok zor şartlar altında dergi çıkararak, talebe yetiştirerek, ya-
zılar yazarak anlatmaya gayret etmiştir. 

Sorbon Üniversitesi’nde Felsefe alanında doktorasını yapa-
rak, Türk bayrağını göndere çektirme başarısını gösterme-
sine, doçent unvanı almasına rağmen, inancı ve davasından 
vazgeçmediği, bildiklerini makam için kendine saklamayı ter-
cih etmediği için hiçbir zaman üniversitede hocalık yapması-
na müsaade edilmemiş, lise hocalığını isteyerek tercih etmiş, 
mühim olanın öğrenci yetiştirmek olduğunu dile getirerek bu 
uğurda sürgüne gönderilmeye bile razı olmuştur. 

Onun duruşu bir entelektüelin duruşudur. 

Topçu, bu bakımdan tarihi, felsefeyi eğip bükmeden, ona çağın 
şartlarına uyacak yorumlar getirme kaygısına girmeden, olanı 
olduğu gibi anlatmayı bir ödev, sorumluluk bilmiştir. Başkala-
rı tarihi, millet gerçeğini, hakikati döneminin siyasi şartlarına 
göre uyarlayarak kimi zaman tarihe yalan söyletmiş, bunun 
karşılığında milletvekili, bakan yapılmışken Topçu, bu ahlaklı 
duruşu, haktan vazgeçmeyen duruşunun sonuçlarına katlan-
mayı da yine ahlaki bir mesele saymış bundan “yakınmamıştır.”

Topçu, hayatın mesuliyet ve ciddiyet içinde yaşanması gerek-
tiği kanaatindedir. 

İnsanlara kıymet verir. 

İnsanlar Allah’ın yarattığı, ruhundan üflendiği kişiler, Allah’ın 
yeryüzündeki halifesi olduğu için kıymetlidir; onlara yaklaşır-
ken de hassas olmak gerekir. İnsanlar yaşanan hayatın içinde 
belli yanlışlara sürüklenebilir ama özü itibariyle insan her za-
man için iyiliğe meyyaldir. Bu nedenle insanın bir mesuliyeti, 
hayata geliş gayesi vardır; insan ciddiyeti hak ettiği gibi ciddi-
yetle hayata yaklaşmalı, her daim sorumluluğunu unutmadan 
yaşamalıdır. 

Görünmeyi, kendini öne çıkarmayı sevmeyen Topçu, ihtiyaç 
hâsıl olduğu için evinden çıkan, talebeleriyle görüşen, onlarla 
vakit geçirmekten hoşlanan, onları sık sık tabiatın içine, bir 
su, çeşme başına götüren karakterdedir. 

Dakik olmayı ciddiyetin ve mesuliyetin içinden sayan Topçu, 
insan ilişkilerindeki laubalilikten hoşlanmaz. Talebelerine üst 
perdeden bakmaz, onlara kardeşçesine yaklaşır ama gevşek-
likten de hoşlanmaz. Zaman zaman İstanbul’un güzel su baş-
larına, mesire yerlerine giden Topçu burada öğrencilerine, 
çıkardığı Hareket Dergisi’nin mensuplarına, tabiatın, varolu-
şun, ilahi neşvenin tadını, hakikatin anlatmaya, bunları birlik-
te yaşamaya ve paylaşmaya çalışır. 

Samimiyet ve sahicilik, mesuliyet ve hakikat kaygısıyla bir-
leşince ortaya hayata karşı ön yargılı olmayan, umutsuzluğu 
lügatine almamış, her daim yaşamaya, bir şeyler yapmaya, 
toplumu, insanı, vatanı için çabalamaya çalışan kendisiyle, 
çevresiyle ve toplumuyla barışık bir insan portresi çıkar. 

Entelektüel ümitsiz olamaz; donanımı ve hassasiyetlerinde-
ki “leke” insanın ümitsizliğini artırır. Topçu’nun duruşu in-
sanı yaşamaya, toplumu ve vatanı “yaşatmaya” adanmış bir 
ruhun çığlığı gibidir. 

İnsan Önce Varoluşunu Anlamlandırmalı
Çağını anlamaya çalışan, vatanına ve milletine gelecekle il-
gili malumatlar veren bir entelektüel olarak Nurettin Topçu 
ilk olarak, insanın “dünyada olması”na değinir. Bu bakımdan 
“olmak”, “var olmak”, “varoluş” kavramları etrafında, gençle-
rin, bireylerin hayatlarına ne şekilde yön vermeleri gerektiği 
hususunda önemli belirlemeler yapar. 

Varoluş insanın fıtratı, kadim değerleri üzerinden çağının 
koşulları içinde kendi kendini imal etmesi, kurması, oluştur-
masıdır. Gençler, ne derece idraklerini ve bilinçlerini kadim 
değerlerle birleştirirlerse o kadar erken bir zamanda karak-
ter sahibi olup hayatlarına erkenden yön verebilir, geleceğe 
ilişkin kaygılarını dindirip yaşamını kurdukları idealleri belir-
leyebilirler. Hayatı ucuz ve basit değerlerle inşa eden insanın 
varoluşu zamanla çöker, mühim olan değişmez, ertelenmez 
değerlerin ne derece var olma çabasına katıldığıyla ilgilidir. 

Var olmak konusunda herhangi bir görüş, yaklaşım getirme-
miş, varoluş üzerinde düşünmemiş bir yazarın, akademisyenin, 
düşünce adamının “sahih” bir alan açması mümkün müdür? 

Var olmanın, varoluşun ne ile sonuçlandığını, bu durumun na-
sıl ve ne ile irtibatlandığını, giderek kendisinin hangi amaçlar 
doğrultusunda var kılındığını, “bilmeden”, bunun “aşkını” yaşa-
madan, dünyada özgürce yer bulabileceğini/yer açabileceğini 
zanneden bir düşünce adamının “samimi”, “verimli” bir iddia ge-
liştirebileceğini tasavvur etmemiz mümkün değildir. Kimin hangi 
bağlantılar içinde olduğunu, varoluşunu neyle ilişkilendirdiğini 
göz önüne aldığımızda, sonuçlar üzerinde önemli parametrelere 

Varoluş insanın fıtratı, kadim değerleri üzerinden çağının 
koşulları içinde kendi kendini imal etmesi, kurması, 
oluşturmasıdır. Gençler, ne derece idraklerini ve bilinçlerini 
kadim değerlerle birleştirirlerse o kadar erken bir zamanda 
karakter sahibi olup, hayatlarına erkenden yön verebilir.
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sahip olabiliriz. Çünkü tüm eylemler ve söylemler, kişioğlunun 
“Varlık”la olan münasebetinden sadır olur. Varlık’tan “kalkarak”, 
düşünce yapısını “Varlık’ta” sonlandıran tavrın, “var olan”lardan 
kalkıp tekrar “var olan”larda son bulmanın, “var olan”ı “Varlık 
kılmak” çabası içinde olmanın kendine özgü “kaygılılık” halleri 
vardır. Ancak kişinin kendini dünyada “bir güvenlik alanı içinde” 
hissedebilmesinin tamamen ontolojik konumlanmayla ilgisi bu-
lunur. İsabetli bir yaşam, düşünce ve hissedişi gerçekleştirebil-
mek, varoluşsal güvenlik alanını kavîleştirmekle olur.

Bir düşünce ve “hareket” adamı olarak Nurettin Topçu’nun, on-
tolojik güvenlik alanını esas aldığını “Var Olmak” okunduğunda 
rahatlıkla görebiliriz. Kaldı ki Topçu, Var Olmak’taki, ontolojik 
yaklaşımını “tüm düşünme” sistematiğine yedirmiş, yaşam an-
layışını bu varoluşsal yönsemeye göre yapmıştır. Onun çağdaş 
İslâm düşüncesi üzerine geliştirdiği sistema-
tik, “var olmak”taki yaklaşımıyla paralellik 
arz eder. Bu bakımdan Topçu’nun dünya-
daki konumuyla ontolojisi üzerinde derin 
bağlantılar kurduktan sonra, insanların/
Müslümanlar’ın yaşadıkları çağla, fikriyat-
la tenakuzlarını göstermek için onlara bir 
varoluşsal güvenlik referansı gösterdiğini 
söyleyebiliriz. Zira Topçu, çağdaş İslâm 
düşüncesinin bir ihyacısı olarak, insanın/
Müslüman’ın “Varlık”la olan irtibatını 
kopardığı görüşünü taşır. Bu irtibatı 
sağlayan hususlar ona göre, ruh ve 
aşktan müteşekkil yaşama biçimidir. 
Müslümanlar’ın da birtakım şekil ve 
kaidelerin batağına saplanarak aslî 
unsurları unuttuğunu belirtir. Düşü-
nüre göre insanoğlu artık “âlemle” 
olan ilişkisini, ontolojik bağlamın-
dan koparmış, kendini âleme mü-
dahil olarak tasarlamıştır.

Topçu’nun gerek “Var Olmak” kitabın-
daki düşünce yapısı, gerekse çağdaş İslâm düşüncesi-
nin sorunları ve çözümleri hususundaki yaklaşımları iki farklı 
“varoluş” anlayışının karşılaştırması gibidir. Egzistansiyalizmin, 
“kişioğlunun kendi kendini yapabileceğini” tasavvur eden yak-
laşımı ile İslâm’ın varoluşu aşk ile bağlantılandırıp, kişinin ken-
disini “Varlık”a bırakması anlayışı insanların yaşam felsefele-
rinde belirleyicidir. 

İnsanın Özü, İrade ve Hareket
Moderniteyle birlikte insanlar, hayat felsefelerini, kişioğlu-
nun takdirine bırakmıştır. Varoluşsal güvenlik kaygılarını; 
aynı kaygıları barındıran insana bırakmak, modern insanı 
içinde dönüp durduğu bir paradokslar silsilesine itmiştir. Bu-
nun İslâm dünyasındaki aksi de Topçu’nun ilgilendiği husus-
tur. Topçu çağdaş İslâm düşüncesinin kişilerin inisiyatifleriyle 

belirlenmesinin, esas sorunu teşkil ettiğine işaret ederek, 
Müslümanların “ruhî yükseliş”, “Allah’a ulaşma/birleşme” has-
sasiyetini geliştirerek, tekrar “kendi”leri gibi olabileceklerini 
savunur. Bu bakımdan Topçu’nun “Var olmak”taki yazıları, 
“var olmanın” şubeleri, yalnız mistik, metafizik hatta vahdet-i 
vücud felsefesinin bir ürününü değil, büsbütün bir İslâm ta-
savvurunun da nirengi noktasını oluşturur.

Nurettin Topçu’nun “Var Olmak”ta, insan varoluşunun, özüne 
doğru yolculuğunu yine “öz”ünden aldığı varlık-oluşsal birta-
kım özelliklerle gerçekleştirdiğini kaydeder. Bu bir tanım-
lama çabasıdır aynı zamanda. Nurettin Topçu “var olmak”ın 
parametrelerini ortaya koyarken, “öz”ün genel yapısına da 
ulaşmış, ona değinmiş olur.

Nurettin Topçu’nun var olmayı hareketle açıklaması, hareke-
tin var olanın kendi kendisini ve başka varlıkları değiştirebil-

me gücünden ileri gelmektedir. Çünkü hareket; 
imkândan gerçeğe, mümkünden 
varlığa, kuvveden fiile geçmedir. 

Hareket bir anlamda var oluştur.

Topçu, kişinin “öz”ü nispetinde “ha-
reket” etmesi taraftarıdır. “Öz” insa-

nın insansallığını yani var olanın ne 
olduğunu gösterir. Var olanın mahiyeti, 

onun “ne”liğinin, hangi özellikleri ba-
rındırdığının cevabı “öz”le verilir. Topçu 

yaradılmış olmanın yani Yaratan tarafın-
dan bir fıtratla donatılmanın imkânlarını 

kullanmayı, bunu harekete geçirmeyi var 
olma açısından bir zorunluluk olarak görür.

Topçu’da insan, eğer “bir şey” olacaksa bunu 
varoluşuyla yapması yani kendisine sunulan 

“âlem âyetlerine” şartsız bağlanmayla gerçek-
leştirmesi gereklidir. Bunun metodu da akıl 

değil “aşk”tır. Çünkü aşk varlık ile dünya arasın-
daki olumsuzlayıcı bağlantıyı koparır, âşık dün-

ya hayâlleri ile hayat hâdisesi denen kâbusların 
önünde alâkasız, insafsız ve adeta habersizdir 

Topçu’ya göre. Çünkü aşk, kâinatın başlangıcında 
varlığın var olduğu anda gözükmüş varlığı var kılan bir kuvvettir.

Dünya esasında bir çatışma alanıdır. Varlığın varoluşunu ken-
di özü nispetinde gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği bir 
satıhtır. Bu bakımdan dünyanın bu niteliği üzerinde pek -kla-
sik İslâm düşüncesinde de- fazla durulmamıştır . Genellikle 
dünyanın “tarla” olduğu üretilen kadar öbür dünyada verim 
alınacağı üzerinde durulmuş, dünyanın insanı çelmeleme tak-
tikleri verilirken, bunun panzehiri olarak da bir takım ahlâki 
ve içsel yetiler, mücadele enstrümanları, aktarılmıştır. Oysa 
“yaratılmış”lığın getirdiği “iyi nitelikler” kadar “fıtrat”da bir ha-
kikat olarak varlığı tanımlamıştır. Fıtrat yani varlığın özü, mahi-
yeti dünya söz konusu olunca “kendini geri çekmektedir.” 

Dünya bu açıdan fıtrata mugayir bir alanı işaretler.
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Şahsiyet, Teknoloji ve Esaret
Nurettin Topçu, meseleleri ele alırken “şahsiyet”i ön plana 
çıkarır; kişi olarak şahsiyetli olmakla, toplum ve millet ola-
rak şahsiyetli davranmak her türlü maddi çıkardan üstündür. 
Onun Batılılaşma ve modernleşme macerasına bakarken, 
meseleyi taklitçiliğe getirmesi, taklitçiliği de “şahsiyet” üze-
rinden yorumlaması bu bakımdan önemlidir. “Biz” demek, 
bize özgü davranmak ve düşünmek, millet olarak kendimize 
verdiğimiz kıymeti de gösterir. Topçu, modernleşmeyle birlik-
te Avrupa ve Amerika medeniyetinin her şeyini yücelten mil-
letimizin yanlış bir yolda olduğunu savunurken, insanın kendi 
benliğine bu derece nankörce davranmasının eşref-i mahlûk 
olan insana ve bize yakışmadığını dile getirir. 

Topçu’nun insana duyduğu saygı her değerin üstündedir. 
İnsanın makine karşısında, fabrika ve teknoloji karşısında 
ezilmesine, benliğinin yitirilmesine vicdanı sızlayan fikir ada-
mımızın insanların kırdan kente göçmesiyle kentte bir anda 
başka ve özüne aykırı kültürleri yüceltmesine de oldukça 
içerlediği görülmektedir. 

İnsanın makinanın esiri haline gelmesi, onu varoluşundan ve 
özünden koparmakta, dünyaya, kendisine yabancılaştırmak-
tadır. Bu bakımdan Topçu’da makine, modernizm ve kapita-
lizm her şeyden önce bizim geleneklerimizde yerini alan de-
ğerlerin yok edilmesi demektir. 

Komşu esnafın “siftah yapmaması”nı kendine dert edinen 
insanın “yüce değerleri ve idealleri” günümüzde makine ve 
teknoloji medeniyeti tarafından yok edilmiş; insanımız para 
kazanma hırsı nedeniyle tanınmayacak hale gelmiştir. Belki 
bununla birlikte parlak, cezbedici tekniğe ve teknolojiye karşı 
maruz kaldığımız “aşağılık kompleksi” bize hiç de yakışmaya-
cak bir şahsiyet düşüklüğünü verir. 

İmanın, maneviyatın, ideallerin küçümsenmesine karşın bir 
futbolcunun attığı golün, seviyesiz bir şarkıcının konserinin 
milyonlara ulaşması çağın ne derece dejenere edici olduğunu 
gösterir. Bu “kalpleri zehirleyen” medeniyetin bizim milleti-
miz tarafından yüceltilmesi kuşkusuz onu çok fazla üzmek-
tedir. Bugünkü yaşam standartlarını ve teknoloji bağımlılığını 
görmemesine ve kendi döneminin makine ve teknolojisine 
karşı duruş sergilemesine rağmen Topçu’nun hassasiyeti bu 
bakımdan üst seviyededir. 

Bugünkü çoğu entelektüel gibi hem teknolojiyi eleştirip hem 
de kullananlardan değildir, o; eleştirdiklerini, yanlış buldukla-
rını yapmayan, ahlaki tutarlılık sergileyenlerdendir. 

Kalıcılığı ve sözlerinin etkisi de buradan gelir. 

Menderes dönemiyle birlikte daha yeni yeni lüks ve tüketim 
mallarıyla karşılaşan Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu 
“eşyaya köle olmak” ve sevgiyi insandan eşyaya kaydırmak 
olarak gören ve “İnsanın eşyaya esir oluşu, insanın insana esir 
oluşundan daha kaba ve iptidai bir hali yaşatmaktadır. İnsana 
esir oluş mazlum ve mustarip, fakat ince bir insan ruhunu ve 

bir ahlaki hayatı ortaya koymaktadır” diyen Topçu, bugün ol-
saydı, cep telefonu olmadan hiçbir şey yapamayan insanları 
görseydi nasıl düşünürdü acaba? Çünkü ona göre üstünlük 
ilim ve ahlak konusundaki üstünlük ve asalete dayanır. 

Servet üstünlüğü bir fazilet değil, yerinde kullanılmaz-
sa düşüklüktür. Bu bakımdan gençlere de seslenen Topçu, 
Alparslan’ın Fatih’in torunuyum diyenlerin bile böyle davran-
mamasından yakınır. 

Biz insana değer vermeyen bir toplum haline geldik; insana 
“hörmet” göstermeyen, “boynu bükük” bir millet olduk. 

Zamana hürmeti ve onu değerlendirebilmeyi de maalesef bece-
remedik. Modernleşmeyle birlikte geriliğimizin ve çöküşümün 
altında bunları dejenere etmemizin ve savrukluğumuzun payı 
büyüktür. Bu yüzden gençlerin idealleri, kendilerini yüce değer-
ler uğruna yetiştirmeleri ve bilinç kazanmaları çok mühimdir. 
Topçu bu bağlamda diplomayı aşağılar, diplomanın her şey olma-
sı bir milletin hiçbir şey olmadığının göstergesidir aslında. 

Gençlere vatan ve millet değerlerinin hakkını savunabilme 
bilinci kazandırmak, insanlara şöhretleri ve servetleri ile bak-
manın “sefil” bir davranış olduğunu anlatabilmek, “maskeli 
vicdanları” yıkabilmek en büyük erdem olacaktır. 

İnsan iradesiyle paranın iradesinin yer değiştirmesi, her değeri 
olduğu gibi tarih şuurunu da basitleştirmiş, önemsizleştirmiştir. 

Kendi dilimizi konuşmak kendi kimliğimizi ortaya koymaktır. 

Dil kimliktir.  Bu bakımdan tarih şuuru, yüce değerler bir dil 
ile ortaya konabilir; millet olarak tarih boyunca bu dili kurdu-
ğumuz halde bunu kendi kendimize yıkmamız, kendi şahsiye-
timizi ayaklar altına almak demektir. 

Kendi dilimizi kurmak kendi dünyamızı kurmaktır. 
* Yazar

Nurettin Topçu ve Mustafa Kutlu

Topçu, kişinin “öz”ü nispetinde “hareket” etmesi 
taraftarıdır. “Öz” insanın insansallığını yani var 
olanın ne olduğunu gösterir. Var olanın mahiyeti, 
onun “ne”liğinin, hangi özellikleri barındırdığının 
cevabı “öz”le verilir. 
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Adalet insan hayatının dengesidir. Hak edene hak ettiğini hak 
üzere vermek demektir. İnsanın insana vermeye güç yetire-
mediği haklar da vardır ki bu alan yaratıcıya aittir. Özellikle 
istenmedik durumlarda bir emek karşılığı olarak Allah insana 
müstehakını verir. “Allah müstehakını versin” demek, ‘Allah 
senin neyi hak ettiğini bizden daha iyi bilir, iyisi mi biz aradan 
çekilelim,’ demektir. Allah müstehakını vermek suretiyle de o 
kişi ya da kişiler üzerinde adaletini tesis eder. 

Sözlük anlamında adalet, bir şeyi yerli yerine yerleştirmektir. 
Mutlak adalet sahibi olan Allah insanın konumunu bu sebep-
ten ötürü yeryüzü olarak belirlemiş olmalıdır. İnsanın emeği 
ile elde etmediği hiçbir yer ve hiçbir mekan kendi öz mekanı 
değildir. Bu sebepten insanı ait olmadığı ya da müstahak ol-
madığı bir yere yerleştirmek tek kelimeyle zulümdür. Zira zu-
lüm de bir şeyi ait olmayan yere yerleştirmenin adıdır. 

Mülk kadim dilimizde “devlet” anlamına gelir. Bunun ayırdı-
na varanlar bu mülkün temeline “adalet”i yerleştirmiştir. Bir 
devletin bekası adaletle yönetilmesine ve yönetilenlerin ada-
letle muamele görmesine bağlıdır. Aksi takdirde temel yerin-
den oynar. Temelde kayma hissedildiği an hiç zaman kaybet-
meden o temeli sağlamlaştırmak şarttır. Ha bugün ha yarın, 
denirse bina çoktan çökmüş olur. 

Devlet, üstümüzde gök kubbe altımızda yerküre kadar muh-
kem olmalıdır ki insanlar güven ve emniyet içerisinde kaygısız 
yaşayabilsin. Ne de olsa geciken adalet adalet değildir. Niyazi 
Yıldırım Gençosmanoğlu boşuna söylememiş: “Binaya taş bul-
mak gecikebilir / Devlete baş bulmak gecikebilir / İnsana aş bul-
mak gecikebilir / Adalet gecikmez tez verilmeli.” 

Adalet güç kontrolsüzlüğünden neşet eder. Güç şayet vicdan 
terazisinde dengelenmezse kolaylıkla zulme evrilir. Sadece 
karşısına aldığı dünya ya da kişiye değil, insan kendine karşı 
da adaletsiz davranır. Kendi öz nefsinin zalimi olabilir. Olması 
gereken yere değil de şayet insan kendini olmaması gereken 
yere konumlandırmışsa kendi kendinin zalimi olur. Kınalızade 
Ahmet Çelebi meşhur eseri Ahlâk-ı Âlâi’de bu noktayı şöyle 
ifade eder: “İnsanoğlunda esas olarak üç meleke bulunur. Kuvve-i 
nutkiyye, konuşma; kuvve-i şeheviyye, arzu; kuvve-i gazabiyye, 
öfke. Bu kuvvelerin ifrat ve tefriti insanı felakete götürür. İtidali 
yani dengeyi bulmak gerekir. Kuvve-i nutkiyyenin itidali hikmet-
tir. Kuvve-i şeheviyyeninki iffettir. Kuvve-i gazabiyyenin itidali ise 
cesarettir. İşte bu üç hassa olmadan adalet sağlanamaz.”

Adalet

Hüseyin Akın*

Adalet, Zulmedenleri
Terbiye Metodudur

Zulmü besleyen şey menfaat, kontrolsüz güç, ihtiras gibi bir 
çok sebep olsa da gerçek neden cehalettir. Çünkü sadece ca-
hillik insanı hak gaspına, yetki gaspına ya da zorbalığa sevk 
eder. Okuyan, düşünen, bilen ve bilinçlenen insan bilginin 
işaret ettiği vicdan çizgisince ya da vicdanın rehberlik ettiği 
bilgi doğrultusunda hareket eder. İlimle hareket etmeyenler 
zulümle hareket ederler. İlmin özü ise kendini bilme seviyesi-
dir. Adaletsizlikle mücadele etmenin yolu güce kavuştuktan 
sonra zulüm gördüğümüz kişilere aynı tarzda muamele et-
mek değil, tam tersi adil davranmaktır. Adaletle davranmak 
adaletsizleri en iyi terbiye etme metodudur. 

Gerçek güç, hak olanın ve hakikatin yanında yer alanındır. 
Gücünü haktan yana alan haklıdır. Hakkını gücünden dolayı 
alanlar ise haksızdır. Hz. Ebu Bekir’in halife seçildikten son-
ra yaptığı konuşmada çizdiği çizgiler aynı zamanda adalet-
le zulüm arasındaki sınırın da çizgileridir: “Güçsüz olanınız 
(haklı ise) hakkını alıncaya kadar benim yanımda güçlüdür. Güç-
lü olanınız (haksız ise) kendisinden hak sahibinin hakkını alınca-
ya kadar benim katımda güçsüzdür.” 

Adalet her zaman bir denge sorunudur. Ölçülü davranma-
yı icap ettirir. Sürekli elinizin terazide olması gerekir. Çünkü 
burası dünyadır ve her şeyin gümrük çıkışı yapılacaktır gidiş 
yolunda. Niyetinizin iyi olması yetemez. Eliniz ve diliniz de ni-
yetinize denk düşmesi gerekir. Kalbinizden geçenle dilinizden 
dökülen arasında bir denge olması lazım. Devenizin bir tarafın-
daki yük diğer tarafındaki yükten daha ağır olmaması icap eder. 
Adaletsizlik kendini hissettirmeden vücut bulur. Haklıların ve 
haklılığın elbisesini giyip kuşandığı için çoğu kez adil olanlar sa-
fında kendine yer de bulur. Oysa bütün kişiliğin özetidir adalet. 
O varsa diğer hasletleriniz de yerli yerindedir. O yoksa diğer 
meziyetlerinizin de yerinde yeller esiyordur. Dediği gibi Victor 
Hugo’nun: “İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.” Adil olmak 
neden zordur acaba, hiç düşündünüz mü?

İstikrar gerektiren bir haslettir de ondan. Bir kere adaletli ol-
mak insanı adil kılmaya yetmez. Adalet insandan hesap kitap 
ve pazarlık yapmadan kendisini yeryüzüne yaymasını ister. 
Zulmetme imkanları ayağına kadar gelse bile onunla göz göze 
gelmez. Ayağını, elini, gözünü kalbi ve kafasıyla aynı dengede 
tutmaya gayret gösterir. Adil insan o kimsedir ki, önce tabiat-
ta ve varlıklar aleminde adaleti görür, sonra da gördüğünden 
aldığı ilhamla gördüğü adaleti gösterir. 

* Şair - Yazar - Eğitimci
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Oturmuştuk büyük masanın etrafına, 

Babam gazete okuyordu, biz ders çalışıyorduk. 

Hesap vazifesini aceleyle yapıyordum, 

Vardı benim içimde başka yolculuk.

Nihayet sıra geldi babamdan çekinerek, 

Çıkardım el işi defterimi çantamdan. 

Mektepte başladığım bir iş vardı nur gibi 

Ki nur kesiliyordum aklıma geldiği an.

Masallar ve rüyalar gibi kalpler kesmiştim, 

El işi kâğıtlarının birçok rengiyle. 

Renklerin arasındaki sevgiyi anlayarak 

Yapacaktım onlardan bir aile.

Birbirlerinden sonra çok güzel oldular, 

Ellerim yanıyordu değdikçe onlara. 

Kalpler, parlak, güzel ve bin hülyaya doğru, 

Kalpler, yaşar gibi, rabbim ne manzara.

Ve nihayet dirseğimle dürttüm, 

Çağırdım kardeşimi saadetime kadar. 

O baktı ve hepsi baktı hayretle, 

Kitapları terkedip hülyama karıştılar.

Artık el işi kâğıtları fazla mı parlıyordu, 

Kalplerin zarif şekli daha mı incelmişti ne. 

Annem bile çevirmişti başını, 

Ilık odamızın bu tuhaf sessizliğine.

Ve babam birdenbire hissetti 

Gözlüğünün üstünden süzdü halimizi. 

Kızıyor gibiydi kitaplar bırakılmış, 

Bana işaret verdi ablamın dizi.

Mavi damarları çıkmış kocaman elini, 

Uzattı babam bize doğru gülerek. 

Aldı defterimi ve seyretti tatlıca, 

Başını sallarken dedi: güzel gerçek.

Fakat düşmüş bir tanesi, diye devam etti, 

O zaman biz güldük yaramaz ve çılgın. 

Beyaz kalbi görmemişti ne tuhaf, 

Hayretimiz ve neşemiz üstündeydi hayatın.

Ve birgün bana baban öldü dediler, 

Hissederken renkleriyle nasibim olan yurdu. 

O el işini hatırladım, ağlayarak, 

Acaba onlar da mı beyaz kalbi görmüyordu!

Meçhul Çocukların 
El İşi Vazifesi

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Şiir
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Yeryüzünde insan yapıp-etmelerinin, insana ait faaliyetlerin 
belki de en önemlisi eğitimdir. Atasözlerimizden “Demir ne ka-
dar sert olsa da ateş onu yumuşatır” sözü eğitimin önemine ve 
gücüne işaret etmektedir. Eğitim yoluyla insanlar bilinç sahibi 
kılınabilir ve belli hedeflere yönlendirilebilirler. Kalemin kılıç-
tan üstün olduğuna iman, her toplumda mevcut olan en güçlü 
inançlardandır. Bu sebepledir ki, tarih boyunca bütün milletle-
rin hayatında eğitim çok müstesna bir mevkiye sahip olagel-
miştir. Öyle ki, İkinci Dünya Savaşı bitiminde savaşı kaybeden 
Almanların Amerikan işgal yönetiminden ilk talebi, muhtevası 
ve müfredatı Amerikan işgal kuvvetlerince belirlenmek şartı-
na bile razı olarak okulların açılması ve eğitim-öğretim faali-
yetinin sürdürülmesi olmuştur. Savaşta şehirleri yerle yeksân 
olan bir Almanya’nın kazanan devletlerden ilk olarak okulların 
açılmasını istemesi, insanoğlunun eğitim-öğretimin vazgeçil-
mez bir faaliyet olduğuna inancını göstermektedir.

Geçmişte birçok filozof insanın hayvandan farkı nedir diye 
sormuştur. Ya da bu soruyu şu şekilde de soranlar olmuş: İn-
sanın yapabildiği fakat hayvanın yapamadığı şey nedir?

Kimisi insanı düşünen bir hayvan,  kimisi gülen bir hayvan, ki-
misi çalışan bir hayvan, kimisi de konuşan bir hayvan olarak ta-
nımlamışlardır. İbni Haldun insanı hayvandan ayıran en önemli 
vasfın bunlar olmadığını söyleyip bu tanımlamaları reddederek 
şöyle demiştir: İnsanı hayvandan ayıran şey düşünmesi değil-
dir, bazı hayvanların düşünceli hallerine rastlamaktayız. İnsan 

konuşan bir hayvan da değildir, hayvanlar da konuşurlar. İnsa-
nın hayvanda olmayan farklı özelliği çalışması da değildir, çün-
kü hayvanlar da çalışıp ev yaparlar, avlanırlar. Nitekim hayvan-
ların da neşeli olma halleri mevcuttur. O zaman bu ayırt edici 
vasıf olarak zikredilen özelliklerin hiçbiri insanı hayvandan 
ayırmıyor. Ona göre insanın yapabildiği fakat hayvanın yapa-
madığı tek şey okumak, özellikle de yazmaktır. İnsan okuyarak 
ve yazarak bir medeniyet kurar, tarihini oluşturur. Oysa hiçbir 
hayvanın tarihi yoktur. Hiçbir hayvan geçmişten ibret almaz. 
İnsan ibret alır ki bu da okuma yazmasıyla gerçekleşir.

Yaratılmış varlıklar içinde en üstün mevkiye sahip varlık in-
sandır. İnsan dışındaki hiçbir canlı yaptığı şeyleri açıklama 
kudretine sahip değildir. Arı bal yapar fakat yaptığı balı izah 
edemez, açıklayamaz. Arı ne yaptığının bilincinde değildir. Sa-
dece insandır ki yaptığı her işi niçin ve neden yaptığını, nasıl 
yaptığını izah edebilme kabiliyetine sahiptir. İnsan her işi bir 
bilinçle ifa eder. Eğitim insan faaliyetlerinin en önemlisi ol-
duğuna göre eğitimle iştigal eden her insanın niçin, neden ve 
nasıl sorularına cevabının olması gerekir.

Eğitimin En Önemli Amacı Nedir?
Eğitimde başlıca gayemiz “iyi insan” yetiştirmektir. Nedir 
iyi insan? İyi insan, eli ve dili ile hiçbir varlığa zarar vermeyen-
dir. Tabiata hükmetmeye çalışan değil, doğa ile uyum içinde 
yaşamaya çalışandır. Evrende var olan her şeyi, sadece “nes-
nel yönü” ile görmeyip, “ondaki hikmetleri” de araştırandır. 
Kâinattaki her şeyin bize emanet olarak verildiğinin bilincinde 
olup, onları veriliş gayesi istikametinde kullanmaya çalışandır. 
Tabiatta var olan her şeyin hakkına, hukukuna riayet edendir. 
Kendisi “zarar” görecek olsa da adaletten ayrılmayandır. Her 
türlü riske rağmen iyinin, güzelin, doğrunun yanında yer alabi-
lendir. Arzu ve ihtiraslarına esir olmayandır. Kendisi için istediğini 
başkası için de isteyendir. Aynı zamanda, kendisi için istemediği-

Eğitim

Emrullah Aydın*

Eğitim 
Anlayışımıza
Dair Düşünceler

Eğitimde başlıca gayemiz “iyi insan” yetiştirmektir. 
Nedir iyi insan? İyi insan, eli ve dili ile hiçbir varlığa 
zarar vermeyendir. Tabiata hükmetmeye çalışan 
değil, doğa ile uyum içinde yaşamaya çalışandır. 
Evrende var olan her şeyi, sadece “nesnel yönü” ile 
görmeyip, “ondaki hikmetleri” de araştırandır. 
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ni başkası için de istemeyendir. Niceliğe (kemiyete) değil nite-
liğe (keyfiyete), sayıya değil kaliteye önem verendir iyi insan. 

Eğitim sistemimizdeki bütün unsurlarla işbirliği içinde çalışarak 
gençlerimizin; “sağlam bir iradeye sahip, şahsiyet sahibi, duygu-
sal açıdan dengeli, tenkit kabiliyetini haiz, ruhî bakımdan güçlü, 
millî kültürüne ve tarihine sırt dönmeyen, kendisi ve içinde yaşa-
dığı toplum için faydalı” bireyler olmalarını sağlamalıyız.   

Özellikle romanlarıyla Türk edebiyatında çok önemli bir yere sa-
hip olan Kemal Tahir Kurt Kanunu romanında bir kahramanına şu 
sözleri söyletir: “İnsanoğlunun dünyada başvurduğu en boş, en 
umutsuz, en aptalca iş sorumluluktan kaçmaya çabalamasıdır. 
Çünkü sorumluluktan kaçması, insanın kendine ve topluma kar-
şı işleyebileceği en sefil suçtur. Dünyada yalnız sorumluluktur 
ki hiçbir şart altında insan onu kavrayamadığını ileri süremez. 
Çünkü namuslu insanda bunun, şuuru olmasa bile sezgisi vardır. 
Bütün toplumsal ve kişisel alçaklıklar insanları sorumsuzluğa 
alıştırmakla başlar, sorumsuzlukta tutmakla sürdürülür.” 

Bu sözler ışığında bizce eğitimin sağlaması gereken en önemli 
hususlardan biri, gençlerimizde sorumluluk (mesuliyet) duygu-
sunun yerleştirilmesi ve güçlendirilmesidir. Özgürlük kelimesinin 
arkasına sığınarak vazifeden, ödevden, mesuliyetlerden kaçan 
bir gençlik milletimizin geleceği için en büyük tehlike olacaktır. 

Türkçe’nin Önemi!
İnsan fikirlerinin taşıyıcı unsuru dildir. Gerçekler, dil (lisan) 
aracılığıyla elde edilir, açıklanır, başkalarına aktarılır. Bu yö-
nüyle Türkçe’nin en güzel biçimde gençlerimize öğretilmesi, 
geleceğimizi inşa etme yolunda üzerinde hassasiyetle dura-
cağımız bir diğer nokta olmalıdır. Gençlerimize Türkçe’nin en 
kıymetli eserlerini okutarak dil bilinçlerini geliştirmeli, onla-
rı Türk edebiyatının zirve şahsiyetleriyle tanıştırma gayreti 
içinde olmalıyız. Osmanlı Türkçesi’nin -ki Osmanlıca tabirinin 
yanlış olduğu bütün Türk Dili uzmanlarının kabul ettiği bir 
gerçektir, Osmanlıca diye bir dil yoktur, Osmanlıca diye isim-
lendirilen dil, alfabesi farklı olan Türkçe’dir. Asırlar içerisinde 
gelişen ve zenginleşen Türkçe’ye, Osmanlıca denilerek insan-
larımızın başka bir dil olduğu zannına kapılmalarına yol açıl-
maktadır- liselerde ders olarak okutulacak olmasının gençleri-
mizin Türkçe öğrenimlerine sağlayacağı katkı yıllar içerisinde 
daha iyi anlaşılacaktır. Osmanlıca tartışmalarında da sıkça 
şahit olduğumuz okuma-yazma oranının arttırılması mesele-
si yanlış anlaşılmaktadır. Okuma-yazma bilen insan sayımızı 
arttırmakla okur-yazar insan yetiştirmiş olmuyoruz. Okuma-
yazma bilmek başka, okur-yazar olmak daha başka bir şeydir. 
Yoksa yapılan araştırmalarda Avrupa’da yüzde 21 olan kitap 
okuma oranının ülkemizde binde bir olması nasıl açıklanabilir? 
Bir başka araştırmada kitabın Türkiye’de ihtiyaç maddeleri sı-
ralamasında 235. sırada yer aldığı söylenmektedir. İşte bu ka-
ranlık tabloyu değiştirmek için eğitimde amaçlarımızdan biri 
de okuma-yazma oranını arttırmak değil okur-yazar sayısını 
arttırmaya yönelik çalışmalara hız vermektir. 

“Geçmiş asla sona ermez, hatta geçmez bile” diyen Willi-
am Faulkner insan ve milletlerin hayatında tarihin ne kadar 

önemli bir yeri olduğuna dikkat çekmektedir. İnsanı ve milleti 
geçmişte yaşadıkları etkiler hatta belirler. Tarihine kayıtsız 
kalmayan, tarih şuuruna sahip, mukaddesâtına, örf, âdet ve 
geleneklerine saygılı gençler yetiştirmek eğitimdeki hedefle-
rimizin en kıymetlilerindendir.   

Hepimiz her an çevremizdeki bayağılıktan, düşüklükten, 
zevksizlikten şikayet edildiğini sıkça duyarız. Bu şikayetlerin 
bertaraf edilmesi için elbirliğiyle çalışarak gençlerimizin ba-
yağı şeylere değil yüksek ve asil şeylere yönelmelerini sağ-
layacak bir eğitimin arayışı içinde olmalıyız. Yüksek ve asil 
zevklere sahip bir gençlik ortaya çıkmadığı takdirde geleceği-
mizin inşası yolunda atacağımız her adım aksayacaktır.

Yunanlı şair Menandros’un “Eziyet çekmemiş bir ruh eğitile-
mez” sözüne büyük Alman şairi Goethe Yaşamımdan Şiir ve Ha-
kikat isimli eserinin başında epigraf olarak yer vermiştir. Hayatın 
zorluklarıyla muhatab olmamış insanların öğrenmeleri ve eğitil-
meleri her zaman daha zor olmuştur. Bu sebeple gençlerimizin 
hayattan kopuk bir şekilde eğitilmeleri mümkün değildir. Eğitim-
öğretim hayatla her an iç içe yürütülen bir faaliyet olmalıdır. 

Toplumun içinde birçok insana rast geliriz ki gelişigüzel her şeyi 
bilirler. Eğitilmiş bir ferdi bunlardan farklı kılan kendine lazım olan 
şeyleri bilmesidir. Neyi bilip neyi bilmemesi gerektiğinin bilincin-
de olan gençler yetiştirmek eğitimdeki gayelerimizin bir diğeridir. 

Milletimizin son birkaç asırda geçirdiği değişimler ve yaşa-
dığı buhranlar sebebiyle bir aşağılık kompleksine kapıldığı 
su götürmez bir hakikattir. Bu aşağılık kompleksini taşıyan 
ezik ruhlardan “Bizde ne var ki?”, “Bizden adam olmaz!” gibi 
cümleleri duymak vaka-yı âdiyedendir. Eğitim, taklitçi değil 
yaratıcı ve özgüven sahibi nesillerin yetişmesini sağlayacak 
hamleleri yapan, bu yolda adımlar atan bir eğitim olursa an-
cak o zaman millî vasfını taşıyabilir.

Eğitim (terbiye) ince bir sanattır ve bu özelliğini ebediyete kadar 
muhafaza edecektir. Öğretmenlerimiz bunun bilincinde olarak 
fedakarlık hissi yüksek, menfaati değil ahlakı birincil meselesi 
olarak gören, “sorunlu” değil “sorumlu” ideal insan yetiştirmek 
için usanma belirtisi göstermeden çalışma azminde olmalıdırlar.  

* Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü - Eğitimci
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Güvercin Tutan Çocuk - Picasso 
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Dostluk ateşten gömlek giymeye benzer.  Onu taşırken insa-
nın içi yanar. Yanmalı da. İçi yanmazsa dost dost değil, dost 
olmayan herhangi bir şeydir. 

Dost gömlekteki ateşe benzer. Dost, bizi bu dünyanın oyun-
larından çekip çıkaran, bizi ahiretteki ateşten korumakla 
görevli bir hakikat remzidir. Ateş ateşi yakar ama dost dostu 
yakmaz.

Dost, düşen, doğrulan sonra tekrar düşen tekrar doğrulan 
kulluk serüvenimizin ana karakteridir. Bir oyun ve eğlencedir 
dünya. Dost ise bu oyunun hem içinde hem dışında bizim için 
ana yol göstericisi bir kılavuzdur. 

Dostluk kâğıtlarda okunan değil belki ama hayatın için-
de yaşayan en asil şiirdir. Yaşayan ve yaşanan. Bu yüzden 
dostluğun da bir poetikası vardır. Bu poetikanın usaresi ise 
sadakattir.

Ebubekir (ra)’i “sıddık” makamına eriştiren en öncelikli 
meziyeti O’na saf ve katıksız bir inançla bağlanışıydı. Dost 
bu yüzden “O söylüyorsa doğrudur” cümlesindeki o eşsiz 
zerafetin ta kendisidir. Şimdi şu an büyük bir ürpertiyle so-
ralım: O söylüyorsa doğrudur, diyebileceğimiz kaç kişi var 
çevremizde?

Dost aşktır. Riyasız, boyasız saf bir aşk. Dost yoksa aşk, aşk 
yoksa dost da yoktur. İkisi de birbirinin mütemmim cüzüdür. 

Gönül niyazsız olmaz. Gönlün niyazı dosttur. Dostların dostu. 
Bütün niyazlar, yakarışlar hakikatin tek sahibine, zerreden 
şemse her şeyin sahibinedir. 

Önce refik sonra tarik, demiş eskiler. Dost yoksa yürünecek 
bir yol da yoktur. Yol onunla anlam kazanır. Dost varsa her 
zaman bir umut da var demektir. Yol umut demektir çünkü. 
Umudu yaşayan ve yaşatan kişiye dost denir.

İnsanın içinde taşımakla bahtiyar olduğu yaralar vardır. İn-
sanın hiç gocunmadan taşıdığı, taşımaktan hiç yüksünmediği 

yaralardan bir yaradır dost. Bazen canı yanar, bazen üzülür, 

bazen tökezler ama hep ısrarla ve inatla taşır o yarayı. Çünkü 

o yarada bizzat kendisi vardır.

Dost deyince benim hatırıma bir de Fethi Gemuhluğlu (ra) 

gelir. Onun unutulmaz lezzetteki o meşhur “Dostluk Üzerine” 

konuşması gelir. Sadece insana değil kurda kuşa, börtü bö-

ceğe dost olmak bahsi gelir. Sadece insan insana dost olmaz. 

İnsan coğrafyaya, tarihe, kitaplara, kelimelere, kaleme ve ka-

lemin yazdıklarına da dost olur. 

İnsan ellerine, gözlerine, kulaklarına, ayaklarına ve önem-

lisi kalbine de dost olmalıdır. Kalbimize dost olamazsak 

ne yamandır halimiz! Gözlerimize dost olamazsak hangi 

güzelliklerdeki hangi sırlara vasıl olabiliriz? Ayaklarımıza 

dost olamazsak yürüdüğümüz yollar bizden şikâyetçi ol-

maz mı? Yüzümüze, alnımıza dost olamazsak hangi secde-

ler paklar bizi? 

Dostluk bahsinde “Dost dost diye nicesine sarıldım / Benim 

sadık yârim kara topraktır” diyen şairi hatırlamamak olur mu? 

Topraktan yüce dost olur mu? Bir ömür çiğneriz onu, kan dö-

keriz üstünde ama en sonunda yine bizi bağrına basan top-

raktır. Topraktan daha vefakâr dost mu var? 

Toprağın gözlerinde her dem insanı demleyen ölümden daha 

gerçek hangi dost var? 

Dost, dost, dost…
* Şair - Eğitimci

Ahmet Edip Başaran*

Önce refik sonra tarik, demiş eskiler. Dost yoksa 
yürünecek bir yol da yoktur. Yol onunla anlam 
kazanır. Dost varsa her zaman bir umut da var 
demektir. Yol umut demektir çünkü. Umudu yaşayan 
ve yaşatan kişiye dost denir.

Dostluğun 
Poetikası

Dostluk
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Bir Kahramanı Tanımak
Şimdi bu uzunca girişe neden gerek duyduğumu açıklayarak 
esasa geçebilirim. 

Her bir kitabı yazmadan önce, kitabın kahramanıyla ilgili bir-
çok kitap okudum. Okurken ve özellikle de yazarken anladım 
ki, bildiğimi sandığım bu kahramanlarımızı ben aslında tanı-
mıyormuşum. Okudukça ve yazdıkça tanıdım. Tanıdıkça daha 
çok, daha çok sevdim. Her birine büyük bir vefa duygusuy-
la bağlandım. Ben onları anlatmaya çalışırken, aslında onlar 
hem bana hem de okurlarıma kendilerini anlatıyorlardı. Ha-
zırlık ve yazım sürecinde her bir kahramanımızla adeta bü-
tünleştim. Okurlarımın da benimle aynı duyguyu paylaşacak-
larına inandım. İşte bu inançtır ki, günün en az üçte ikisinde 
kalemi, kitabı elimden bıraktırmadı. Bunun nedenlerine iliş-
kin açıklamam, okullarda öğrencilerle yaptığım söyleşilerde-
ki bazı sorulara verdiğim cevaplardan ibaret olacak.

Çocuklar ve Gençler İçin Yazmak...
Neden çocuklar ve gençler için yazıyorum? Neden kahraman-
larımızı konu alan tarihî kitaplar yazıyorum? Neden bunu ya-
parken tercihim hep roman türü oluyor? İşte cevaplar:

Kahramanları ‘bizden’ olan bir biyografik roman dizisinin ya-
zarıyım. ‘Bizim Kahramanlarımız’ dizisinin hazırlık aşamasın-
da, anlatımda kullanacağım bakış açısı üzerine epeyce bir te-
reddüt yaşadım. Araştırma çalışmalarım belli bir düzeye va-
rınca, tereddüdümün yersiz olduğuna hükmettim.

Şöyle düşündüm: Çanakkale Yiğidi Koca Seyit’i anlatırken 
asıl anlatıcı ben olmayacağım ki… Asıl anlatıcı, bu büyük 
Kahraman’ın kendisi olacak. Hani günümüzde, bazı ünlülerin 
yaşamlarını konu alan biyografik kitaplarda olduğu gibi…

O kitapların kapağında, örneğin ‘İşte Benim Hayatım’ türün-
den, yazarını kitabın kahramanıymış gibi gösteren bir isim ya 
da başlık vardır.  Yazarın ismi ise kapağın altında “……..’in ka-
leminden” şeklinde yer alır. Bu gayet doğaldır; zira biyogra-
fik kitabın anlatıcısı, anlatılanları yazıya döken değil, anlata-
nın kendisidir.

Bizim Kahramanlar dizisinin daha ilk kitabını yazarken; kalem 
sahibi olarak ben de kendimi, yazardan ziyade, kahraman ile 
anlatılanlar arasında bir aracı gibi hissettim. Öyle hissettim 
ki; romandaki olayları yaşayan da anlatan da sanki Gazi Os-
man Paşa’nın kendisiydi. Ben sadece onun yaşadıklarını, söy-
lediklerini yazıya döküyordum.

Deneme

İbrahim Ünsal*

Her bir kitabı yazmadan önce, kitabın kahramanıyla 
ilgili birçok kitap okudum. Okurken ve özellikle 
de yazarken anladım ki, bildiğimi sandığım bu 
kahramanlarımızı ben aslında tanımıyormuşum. 
Okudukça ve yazdıkça tanıdım. Tanıdıkça daha çok, 
daha çok sevdim. Her birine büyük bir vefa duygusuyla 
bağlandım. Ben onları anlatmaya çalışırken, aslında 
onlar hem bana hem de okurlarıma kendilerini 
anlatıyorlardı. 

Gerçek
Kahramanlar
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Yirmi beş yıllık öğretmenlik hayatımda en büyük sıkıntıyı, öğ-
rencilerimi kitaplarla dost kılabilmek hususunda yaşadım. Ne 
yaptım ne ettimse, bu konuda yeterince başarılı olamadım. 
Çoğu öğrencilerimin kitaplara karşı ilgisizliği ve bir de tarihi-
mize karşı duyarsızlığı beni hep çok üzmüştür.

Söyleşilerde soran taraf ben olunca, aynı problemin devam 
etmekte olduğunu anlıyorum. Yanlış anlaşılmasın; çok oku-
yan ve sınıf seviyesine göre tarihimize karşı duyarlılığı en üst 
seviyede olan öğrenciler de var. Ama ne yazık ki bunlar epey-
ce azınlıkta kalıyor.

Geçen sene katıldığım bir sempozyumda, konuşmacılardan 
biri şu gerçeğin altını çizdi: Çocuklarımız, Avrupalı yazarların 
icat ettiği bütün kahramanları tanıyor. Ama bizim edebiyatı-
mızdan tanıdıkları tek kahraman, Keloğlan…

Ben de diyorum ki: Bugünün küçük ve genç okurları; yabancı-
ların havada uçan, yüksek binalara tırmanan tuhaf kahraman-
larını tanıyor da, isimleri tarihimizin altın sayfalarında ölüm-
süzleşmiş bizim gerçek kahramanlarımızı tanımıyor. O hâlde 
tanıtmak gerek. İşte bu konuda – bana göre - en büyük görev, 
öğretmenlerden de daha çok yazarlara düşüyor.

Evet, bizim gerçek kahramanlarımız, uydurma kahramanlar 
gibi havada uçamıyor, gökdelenlere tırmanamıyor, olağanüs-
tü güç ve yeteneklerle dünyayı tek başına felaketlerden kur-
tarmıyor. Ama onlar birer hayal ürününden ibaret değil. Do-
layısıyla çocuklarımızı ve gençlerimizi olmadık hayallerin içi-
ne çekerek faydasızca oyalamıyor.

Bizim Kahramanlarımız
Peki, ne yapmışlar bizim kahramanlarımız? Hangi üstün özel-
likleriyle, kendilerini anlattıkları çocuklara ve gençlere örnek 
olacaklar?

Bizim kahramanlarımızın her biri, elbette kendilerine özgü 
birçok özelliklere sahip. Ama ben bir kitabımın önsözünde 
onların ortak özelliklerini de sıraladım. Koca Seyit’ten Şahin 
Bey’e, Gökçen Efe’den Turgut Reis’e, Nene Hatun’dan Kara 
Fatma’ya kadar hepsi için şu özellikleri hiç tereddüt etmeden 
söyleyebiliriz:

Engin bir vatan ve millet sevgisi, vatan ve millet için sınırsız 
fedakârlık, devlete sadakat, ulusal değerlere bağlılık, en te-
mel evrensel değerlere saygı, insan sevgisi, güçlüye karşı za-
yıfı koruma güdüsü, zalime karşı mazlumdan yana taraftarlık, 
alçakgönüllülük, vefakârlık, çalışkanlık, yiğitliğin gerektirdiği 
cesaret ve çok büyük bir manevî kuvvet…

Ortaokul öğrencisiyken ben de birçok arkadaşım gibi yabancı 
çizgi romanların bağımlısı olmuştum. Kendimden, kendimizden 
hiçbir şey bulamadığım halde Tommiks, Teks, Zagor gibi kahra-
manlara özenip durmuştum. Bu özentiden, birdenbire elimde 
bulduğum, kahramanları bizden olan incecik romanlar sayesin-
de kurtuldum. Bunu sağlayan çocuk kitapları Yazarı Kemalettin 
Tuğcu’yu hâlâ hayırla yâd ederim. Umudum, beklentim odur ki; 

gelecekte birileri de benden bu şekilde bahsedecek. İşte benim 
de kalemim sayesindeki en büyük kazancım bu olacak.

Can u gönülden isteyerek öğretmen oldum. Yirmi beş yıl seve-
rek, onur ve kıvanç duyarak öğrencilerime faydalı olmaya çalış-
tım. Çalışırken onlara nice alıştığımı bilememişim. Bunu emekli 
olunca anladım. Öğrencilerimle iletişimim kesilince, artık hayat-
ta kimseyle paylaşacak bir şeyim kalmadığı sanısına kapıldım. 
Sanırım, çocuklar ve gençler için yazmam da, daha emekliliğimin 
ilk yılında başlayan bu yoksunluk hissinden kaynaklandı.

Toparlamak gerekirse, yapabildiklerimden dolayı şimdi ken-
dimi çok iyi hissediyorum. Kitaplar aracılığıyla çocuklar ve 
gençlerle yeniden iletişim kurmuş oldum. Daha şimdiden bin-
lerce çocuğumuza ve gencimize, bizim gerçek kahramanları-
mızı tanıtabilmiş olmanın kıvancı ise bana ömrümce yeter.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin en çok roman türünden hoş-
landıklarına inanıyorum. Çocuklarımıza ve gençlerimize ki-
tapları sevdirmek, onları tarihî değerlerimize karşı daha ilgi-
li ve duyarlı kılmak amaçlı yazınsal çalışmalarım; işte bu ka-
naatte olduğum içindir ki, roman türünde devam ediyor. İlk 
iki kitabını tamamladığım yeni dizide de okurlarıma, birinci-
sine göre biraz farklı olsa da, yine tarihî heyecanlar yaşataca-
ğıma inanıyorum. Yeni kitaplarımın kahramanları da yine ger-
çek, yine bizden, yine bizim kahramanlarımız olacak. 

* Yazar - Öğretmen

Ortaokul öğrencisiyken ben de birçok arkadaşım 
gibi yabancı çizgi romanların bağımlısı olmuştum. 
Kendimden, kendimizden hiçbir şey bulamadığım 
halde Tommiks, Teks, Zagor gibi kahramanlara 
özenip durmuştum. Bu özentiden, birdenbire elimde 
bulduğum, kahramanları bizden olan incecik romanlar 
sayesinde kurtuldum. Bunu sağlayan çocuk kitapları 
Yazarı Kemalettin Tuğcu’yu hâlâ hayırla yâd ederim. 



Bize insan olmaktan kaynaklanan değerimizi hatırlatan bu 
ülkenin en büyük değerlerinden biri de hiç kuşku yok Fethi 
Gemuhluoğlu’dur. Gemuhluoğlu, Malatya’nın Arapkir ilçesi-
nin Gemuh köyünden İstanbul’a göçen bir aileye mensuptu. 
1922 yılında Göztepe’de Merdivenköy muhitinde doğmuş-
tu. Ailesi İstanbul’da yaşamasına rağmen Anadolu kimliğini, 
Türkmen törelerini ve özellikle halk kültürü ile örülü mahalli 
şivesini kaybetmemişti. İman sükûneti ve ibadet kuvvetiyle 
döşenmiş bir aileydi. Caddeye bitişik evlerinin dışındaki ha-
reket ve içindeki sükûn Fethi Ağabey’in şahsiyet akçesinin de 
iki yönünü ince ince  şekillendirmekteydi. 

Bütün büyük insanlar gibi özündeki cevher küçük yaşardan 
itibaren kendisini belli etmekteydi. Akranından farklıydı, bir 
yanıyla kabına sığmaz bir çocuktu. 13 yaşında Necip Fazıl’ın 
‘Bir Adam Yaratmak’ piyesini çatı katında tek başına oynama-
ğa kalkınca ailesini akli dengesini kaybetti diye evhama dü-
şürecek kadar cevval, onları bir şeyi olmadığına ve bir sanat 
icra ettiğine ikna edecek kadar da itidal ve feraset ehliydi. Bir 
yanıyla coşkun ırmaklar gibi cezbeli, bir yanıyla sükûna ermiş 
denizler gibi sakindi.

Daha gençken dahi bütün hayali, gençliğin faaliyetlerini dü-
zenleyen müesseseler vücuda getirmekti. Bunu o kadar yü-
rekten istedi ki, şartlar önüne serildi ve 57 yaşında hayat 
sahnesinden çekilinceye kadar bu hedefi için çabaladı. Allah 
vergisi bir teşkilatçılık ruhuyla Anadolu gençlerinin bir ara-
ya geldiği bütün sosyal alanları çok kısa sürede fikir ve sanat 
üretilen birer mektep havasına büründürmekte gecikmedi. 
Birbirinden çok farklı insanları ve müesseseleri kaynaştır-
makta profesyoneldi. 

Mareşal’in vefatında Harbiye’de Ordu Komutanlığı’na giderek 
bayrağı yarıya indiren, Beyazıt Camii’nde Fevzi Çakmak’ın ta-
butunu resmi makamlara teslim etmeyerek, omuzlarda Eyüp 
Sultan’a kadar götüren gençlerin önünde yürüyen 28 yaşında 
bir delikanlı görüyorduk; adı Fethi’ydi… Tarihe ve tarihin talihine 
boyun eğen kahramanları sevmekte hep en önde ve tetikteydi. 

Portre

Mahmut Bıyıklı

İnsana 
dost olmayı 
en büyük 
makam bilmiş 
herkese evliya 
muamelesi 
yapmaktan ve 
bunu tavsiye 
etmekten 
yılmamıştı. 
Belki bu 
tarzıyla nice 
kömürü 
de elmasa 
çevirmişti. Bir 
vakıf-adamdı; 
ömür cevherini 
vakfetti ve 
nicelerini bu 
sermaye ile 
büyüttü

Dostluğun Öncü Öğretmeni:

Fethi Gemuhluoğlu
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Necip Fazıl üstadın ifadesiyle “meydan yerinin tanımadığı 
adam”dı. “Harp meydanında görünmeyen, fakat ateş hattındaki-
lere sakalık eden, nakliye ve levazım kollarına yön veren, hususi 
çevrelerde mayası halis bir gençlik yoğuran, gönlü tasavvuf koku-
suyla ıtırlı ve dili en murassa Osmanlıca zarfı içinde İslamî zevk 
mazrufuyla nakışlı, son turfanda bir tipti.”  

Ehl-i Aşk
‘Klas’ soruları esaslı cevapları vardı daima. Onun seçme sına-
vından geçemeyen, hayatın sıkı duruş gerektiren mevzilerine 
de yerleşemezdi kolay kolay. Mesela Allah’ın kendi suretinde 
yarattığı bir kula âşık olmadıysan, Hakk’a, hakikate de âşıklık 
istidadın yok demekti. Gidip bir koşu âşık olup gelmen gerekir-
di. Çünkü o, bir dağ başında, bir ağaçla baş başa kalsa, o ağaca 
âşık olmak gerektiğine inanan ‘âşık’ bir adamdı ve aşksızlığa 
dayanamazdı. Önce bir ‘meh-lika’ya, sonra o ay yüzlüye baka 
baka Kainat Güneşi’ne ve sonra Malikü’l-Mülk’e doğru çekil-
meliydi gönül. Cezb edilmemiş, cezb edemezdi de. Ondaki aşk 
başka bir aşktı. “Ver saçlarını şimallim ver/ bayrak olsun elleri-
me/ Ger saçlarını şimallim ger/ önüne koy kalbimi/ Siper doğacak 
yavrularına/ Siper dağ çocuklarına/ Siper toprağımıza!..” dedirten 

cinsten, muazzam coğrafi genişlikte bir aşk… Coğrafyaya dost 
bir aşık. Bu bitimsiz millet aşkı ona, müdafaa edemediğin bir 
mıntıkanın türküsünü söyleme hakkını bile kendisinde bulma-
yacak kadar bir şahsiyet asaleti ve dirayet vermişti. 

Para da mideyi değil kalbi ve ruhu doyurmak için harcanan bir 
şeydi onun için. Parayı sol eliyle tutanların rahlesinden geçmiş-
ti. “Cebinde tek liran var; ne yaparsın?” sorusunun cevabı, mutla-
ka, bir kitap almak veya sinemaya tiyatroya giderek yatırımını 
sanata yapmak olmalıydı. İnsana dost olmayı en büyük makam 
bilmiş herkese evliya muamelesi yapmaktan ve bunu tavsiye 
etmekten yılmamıştı. Belki bu tarzıyla nice kömürü de elmasa 
çevirmişti. Bir vakıf-adamdı; ömür cevherini vakfetti ve nicele-
rini bu sermaye ile büyüttü ve Hakk’a yürüttü. 

‘Klas’ soruları esaslı cevapları vardı daima. Onun 
seçme sınavından geçemeyen, hayatın sıkı duruş 
gerektiren mevzilerine de yerleşemezdi kolay kolay. 
Mesela Allah’ın kendi suretinde yarattığı bir kula âşık 
olmadıysan, Hakk’a, hakikate de âşıklık istidadın yok 
demekti. Gidip bir koşu âşık olup gelmen gerekirdi.
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İnsan Yetişitiricisi

Mesleği insan yetiştirmekti. İstanbul’un çeşitli liselerinde 
öğretmenlik yaparken de, İstanbul Spor ve Sergi Sarayı Mü-
dürlüğü görevlerinde bulunurken de Küllük’te, Türk Kültür 
Ocağı’nda, Milliyetçiler Derneği’nde, işyerinde, evinde bütün 
ömrünce sade insan yetiştirmekle ilgilendi. Onun vazifesi tır-
tılı kelebeğe döndürmekti.

O tevekkülü, munis derviş yanıyla nasıl susarak konuşuyor-
sa, cezbeli dava adamı yanıyla da unutulmaz belagatte soh-
betlerin hatibiydi. Meclislerin tadıydı tuzuydu. Dostluğu da 
düşmanlığı da  için Hakk için olan adamdı. Gönlüyle konuşur 
gönlüyle susardı. Bunun için sözü de sükûtu da paha biçilmez 
olmuştu.  

Yedi Güzel Adam’dan Cahit Zarifoğlu, ‘Fethi ağabey’ini şöyle 
anlatıyordu: “İki üç saat süren sohbetlerinden sonra, gafletimizin 
derinliklerinden çıkarıp, kalbimizin ve omuzlarımızın üzerine koy-
duğu sorumluluğumuzun tahammül edilmez ağırlığı ve hüznü içe-
risinde evlerimize dağılırdık. Bir mahalleye imam olmuşsak, kısa 
süre sona o mahallenin bakkalı, manavı terazi hakkını korumaya 

başlıyor muydu, başlamıyor muydu? Bir yere memur olmuşsak o 
memuriyetin ehli miydik, değil miydik, mesai arkadaşlarımız bir 
süre sonra dillerinden küfürleri bırakıyor, kadın, içki, kumar keli-
melerini yanımızda ağızlarına almaya korkuyorlar mıydı, korkmu-
yorlar mıydı?.. Bunlardı mesele. Girdikleri her yerde, ahlâksızlığı, 
çürümeyi, yabancılaşmayı, kalp katılığını zapt altına alabilecek 
insanları bu şahsiyet noktasına getirebilecek yegane unsur olan 
İslâm’ın, bizden uzak, yaşamadığımız, kabuğun altındaki o bü-
yüleyici parıltılarını birbiri ardına önümüze boşaltıyor, içimizin 
bilmediğimiz o kederli açlığını ayaklandırıyor, bir kaç gün çöllere 
düşmüş gibi yalnızlık çekiyorduk.”

Yedi Güzel Adam’dan bir diğeri Mehmet Akif İnan ise:  

‘’Hepimizin kursağında ekmeği vardır, hepimizin içinde kök saldır-
dığı bir ışık ağacı var. 

Kelâmın en zarifini, edebin en kâmilini siyasetin en ferasetlisini, 
edebiyatın en muhtevalısını, onun aziz varlığında erimiş bulur-
duk.”  diyordu çok ekmeğini yediği ustasının ardından.

Dost Zengini

Fethi Gemuhluoğlu, ufku da gönlü gibi kâinat coğrafyası bü-

yüklüğündeki bir modern çağ çağrıcısıydı. Her şeyin gönülde 

cereyan ettiğini bilen insanların ortak dilini tarifsiz bir güzel-

likte kullandı. Tavrındaki tarzındaki edasındaki o Allah vergi-

si içtenlik, genç yürekleri bir ordu gibi ardına takmasına kâfi 

geldi. Bir insanın bir ordu, bin insanın bir hiç olduğu dar bir 

zamanda hafızası tarih kadar güçlü, coğrafyası yeryüzü kadar 

geniş, dost olunması emredilen her şeye dost olan, “bu ulu 

ağaç kurumaz, bu defter kapanmaz” diye gürleyen, el veren 

el tutan, tuttuğu eli hiç bırakmayan, âşık olan âşık olduran adı 

aşk ile anılan bir dost zenginiydi.

İnsan şerefini mayalama vazifesi verilmiş, sırrı, gönlündeki 

peygamber sevdasında saklı bir ‘gönül’ eriydi. Aynı sevda ma-

salından yaratılan insanın ortak noktalarını bulmanın, birleş-

tirmenin tek çözüm olduğunu söyleyen bir ‘klas duruş’un sa-

hibiydi. Hiç ayırmadan birleştiren kesreti vahdete yakıştıran 

bir ‘insan’ evladıydı. Vatanına milletine mukaddesatına ihanet 

etmemiş, kendi aziz ruhunu eliyle zelilleştirmemiş herkes için 

kaynaştırıcı, ‘dölleyici’ bir cümleyi bağrında saklamış dost-

insandı.

Prof. Dr. Muharrem Ergin’in “Fethi kendisi ile beraber yaşanma-
sı güzel olan bir insandı ve Fethisiz dünya gerçekten artık Fethili 
olduğu kadar güzel bir dünya değil.” dediğince, Fethi Ağabey 

gibi bir ‘muallim’den mahrum olan dünyada, bir şeyler hep ek-

sik kalmaya devam edecek.
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Evveli, âhiri, zâhiri, bâtını selamlarım. El-Evvelü Allah, El-
Âhirü Allah, Ez-Zâhirü Allah, El-Bâtınü Allah…

Sâhib’i selamlarım, sağımı, solumu, önümü, arkamı selamla-
rım. Levlâke sırrının mazharını selamlarım… Hadîce validemi, 
Fâtıma validemi selamlarım… Çihar-ı Yâr-i Güzin’i selamla-
rım…. Ve sizi selamlarım…

Peygamber-i Ekber bir hadis-i nebevilerinde buyuruyorlar 
ki; “Önce selam, sonra kelam.” Önce sizi selamlıyorum. Yine 
Peygamber-i Ekber buyuruyorlar ki bir hadis-i nebevilerinde, 
“Önce refik, sonra tarîk.” Önce yolda yoldaş, sonra yol…

* Dostluk üzerine konuşmak gibi, hiç mu’tâdım değil konuş-
mak. Elli üç yaşındayım. Kırk senedir söz orucu tutuyorum. En 
az yirmi senedir, yirmi beş senedir yazı orucu tutuyorum. Ne 
yazarım, ne çizerim. Zaten okur-yazar takımından da değilim. 
Ama bu sözleri size sanki bir vedâ gibi, sanki son sözlerim 
gibi… “Hâl sârîdir.” buyurulmuştur. Maraz da sârîdir. Dilerim 
ve umarım ki, benim marazım sârî olmasın ve burada şevk sârî 
olsun, cezbe sârî olsun, aşk sârî olsun…

Eşrefoğlu diyor ki,

Yoğ idi levh ü kalem, aşk var idi,

Âşık u mâşuk u aşk bir yâr idi,

Âşık u mâşuk u aşk bir yâr iken,

Cebrail ol arada bir ağyar idi.

* Size bazı dostluk, remzî de olsa bazı dostluk hikâyeleri an-
latmak isterim. Bu hikâyeler hakîkatin ta kendisidir. Dost ol 
kişidir ki, öldürülmesi muhakkak ve mukarrer olan gecede 
Peygamber-i Ekber’in yatağında yatar. Ona “Şah-ı Velâyet” 
denir. Dost ol kişidir ki, “Yâr-ı Gâr”dır. Kucağında mübârek bir 
emanet vardır. Bütün delikleri elbisesinden muhtelif parçalar-
la tıkar, son deliğe tabanını dayamıştır. Kucağındaki mübârek 
emanet, uyumayan uyanıklık içinde uyur görünmektedir. Ora-
dan Ebû Bekr’i yılan sokar. Dost son deliğe tabanını, taban gibi 
görünen gönlünü uzatandır, gönlü ile orayı tıkayandır…

* Ölüme dost olunuz. Âhiret dünyada başladığına göre, dünya 
ve âhiret tefriki bizim izâfî değerlendirmemizdir... O zaman 
nasıl kendimize dost olmak mecburiyetinde isek, ölüme de 
dost olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü ölüm, insana Peygam-
berimizin ifadesiyle “... gözünün akının siyahına olan yakınlı-
ğından daha yakındır.” Asıl daha güzeli yine Peygamberimizin 
lisanıyla “Ölüm, mü’minin tuhfe-i canıdır.” Sahibine, Rabbine 
canını hediye etmesidir.

* İnsan kendi kendisi ile dost olsa, insan kendi kendisine karşı 
saygılı olsa, sâcid ile mescûd secdede bir olur, hâl-i tevhidde olur.

* Benim size bir mübarek söz gibi arz edeceğim bir husus yok. 
Her şey söylenmiştir. Kur’ân-ı Mecîd’de söylenmiştir. Kelâm-ı 

Kadîm’de söylenmiştir. Peygamber-i Ekber hadis-i şeriflerde 
söylemişlerdir…

* Türkiye’de yanlışlık tenkit fikrinden başlıyor. Yanlışlık dost 
olmamak, fikre dost olmamak… İnsana dost olmak, fikre dost 
olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, komşuya 
dost olmak…

Tenkit İslâm’da yok, tebliğ var. İslâm onun için tenkit üzere 
değildir, tebliğ üzeredir. Bizim son zamanlarda çektiğimiz, 
tenkit ile vakit geçirmiş olmamızdandır…

* Mü’min kişi yerinmenin ve sevinmenin ötesindedir. Mü’min 
kişi gerçekçidir. Mü’min kişi zann üzere değildir. Zannın bü-
yüğünden de küçüğünden de sakınmıştır. Hırs-ı mal, hırs-ı câh 
üzere değildir. Tûl-i emel sahibi değildir. Hayalperest değildir. 
Mal ve mevkii hırsından âzâdedir…

* Şimdi, Batı adamınındır bunalım, diyorum. Doğu adamının, 
gerçek mü’min ve muvahhid kişinin bunalımı olmaz, diyorum. 
Ve şiir yazan, hikâye yazan, roman yazan dostlarıma da her 
zaman bıkıp usanmadan söylüyorum…

* İlk defa kelime-i şehadet getiriyor gibi getirmedikçe kelime-i 
şehadet olmaz. İlk defa âşık oluyor gibi, ilk defa yürek çarpmı-
şa dönüyor gibi… Yani aşk diyorum. Yani…

* Bizim hüznümüz Allah’adır. Biz durup dururken, kendi kendi-
mize, kendi nefsânî oyunlarımız için şehevâtımız için mahzûn 
olmayız. Bizim olsa olsa… Peygamber-i Ekber, müddet-i öm-
ründe devr-i saâdette gülmediler, hele ağız dolusu hiç gülme-
diler; gülümserlerdi…

* Size bazı şeyler söyleyeyim, kısa kısa. Onları manalandırmak 
size ait olsun. Asıl niyyetim, zaten uykusu çok az olan sizlere 
uykularınızı kaçırmaktır, yatağı dar etmektir. Sizin içinize bir 
azap, sizin içinize bir çile, sizin içinize bir dram tohumu ekmek 
istiyorum. Son söz gibi, son söz kadar aziz, son söz kadar ba-
kir, son söz kadar saffet ve iffet dolu, sanki bir emanet gibi; 
emaneten söylüyorum:

Vâd-i ilahide hulf (cayma) olmadığına göre sonu, merha-
ba ile idare edilecek kadar güzel günler gelecektir. Şâh-ı 
Velâyet (Hz. Ali) buyuruyorlar ki, “Gözü olana sabah ışı-
mıştır.” Şeb-i yeldânın bittiği mutlak. Türkiye’de... ve nifak 
kemalini bulmuş ve zevali olmuştur. Tekrar söyleyeyim, bu 
beldenin üstünde… ve nifak hükümlerini icra etmişlerdir. 
Şimdi riya saltanatını sürüyor, onun da ömrü çok kısadır. 
Gelecek mübarek bir vakte hazır olunuz. Şâh-ı Velâyet’in 
kelam-ı mübarekelerini tekrar söylüyorum: “Gözü olana sa-
bah ışımıştır.” Hâl-i yakazadayız. O sabahın alacasındayız… 
Bana hakkınızı helal ediniz…

Fethi Gemuhluoğlu’nun 1975 yılında Aydınlar Ocağı’nda 
yapmış olduğu konuşmadan derlenmiştir.

“Dostluk Üzerine”
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“İşçinin ücretini alnının teri kurumadan veriniz.” buyuruyor 
Peygamber Efendimiz. Emeğin karşılığının geciktirilmemesi 
gerektiğine dikkat çekiyor. Emek vermek, bir iş için emek sarf 
etmek bir insanın yapacağı en onurlu davranışlardan biridir.  

Emek, kutsaldır çünkü insanın özverisi vardır emeğin içinde. 
Vakti, saati, huzuru ve alnının teri vardır. İnsanın arzuladığı 
hedefe ulaşabilmesi için yürüdüğü yoldur emek. Huzurla ve 
rahat bir nefes alarak yaptığı işten mutluluk duyan insan bah-
tiyar bir insandır. Dünyada insanın kendi emeğinin karşılığın-
dan daha büyük bir lezzet yoktur. Kazanmanın, başarmanın, 
başını yastığa huzurla koymanın en kolay yolu kendi emeğinin 
karşılığını almaktır. 

Hiçbir başarı tesadüf değildir. Çalışmadan, bir emek sarf et-
meden başarı beklemek boşa zaman harcamaktan öte bir 
şey değildir. İnsan; elinden geleni en iyi şekilde yapmaya ça-
lışacak, başarmak için tüm gücüyle emeğini ortaya koyacak. 
Geriye kalan güzel sonuçları beklemek.  Er geç emeğinin kar-
şılığını görecektir çaba gösteren. 

Emeğe saygı göstermek alın terinin bereketine saygı gös-
termektir. Büyük emekler sonucunda ortaya konmuş bir ça-
lışmayı küçümsemek emeğe yapılan en büyük saygısızlıktır. 
Emek kutsal ve bir o kadar da bereketlidir. Hayatı kolaylaştı-
ran ne varsa büyük emekler sonucunda bizlere ulaşmakta. Bu 

yüzden emek bireysel bir mutluluk olduğu gibi toplumsal bir 
hoşnutluğu da beraberinde getirmektedir. 

Sabahın bereketiyle uyanan ve helal rızık kazanmak için va-
rını yoğunu ortaya koyan kişi en bahtiyar kişidir. Kimseye 
mihnet etmeden, bildiği yolda dosdoğru ilerleyen, emek har-
cayan ve bunun karşılığını da Hakk’tan bekleyen kişi emeğin 
en sadakatli temsilcisidir. 

Alın teri dökülerek elde edilen her çalışma helal kazanç yo-
lunda atılan güzel bir adımdır. Çalışmanın, çabalamanın sınırı 
yoktur. İnsan her an bir yoğunluk içinde olarak üzerine düşen 
görevi en doğru şekilde yapar. Kendine sınırlar çizmez çalış-
mayı seven kişi. Her zaman daha iyiye ulaşmanın hesabıyla 
daha güzel başarılara imza atmak için çabalar durur. Bilir ki 
“İki günü eşit olan zarardadır.” 

Emek öyle bir zenginliktir ki insanı yaşadığı müddetçe payi-
dar eder. Alnı aktır emeğiyle kazananın. Boynu hiç eğri dur-
maz. Hırs yapmadan, gönülden işinin başında olur ve sabırla 
bekler huzuru. İşinin başında hakkıyla çalışan kişi kadar du-
ruşu sağlam bir portre yoktur. 

Helal kazanç emekten geçer. Emeğinin karşılığını almak is-
teyenler işlerini hakkıyla yaparak bu mutluluğa ulaşabilirler. 
Alın terinin ışıl ışıl parladığı bir yüreğe sahip olmak için hak-
kıyla çalışmak, elindeki işini en doğru şekilde yapmak ve eme-
ğe saygı duymak gerekir.

* Şair - Eğitimci 

Emek

Mustafa Uçurum*

Emeğe saygı göstermek alın terinin bereketine saygı 
göstermektir. Büyük emekler sonucunda ortaya 
konmuş bir çalışmayı küçümsemek emeğe yapılan 
en büyük saygısızlıktır. Emek kutsal ve bir o kadar 
da bereketlidir. Hayatı kolaylaştıran ne varsa büyük 
emekler sonucunda bizlere ulaşmakta. Bu yüzden 
emek bireysel bir mutluluk olduğu gibi toplumsal bir 
hoşnutluğu da beraberinde getirmektedir. 

Alından
Düşen Damla
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Başkasının derdini görürüm de,

Durabilir miyim dertlenmeden ben de?

Kederini görüp de başka birinin

Teselli aramadan yapabilir miyim?

Görüp de dökülen bir gözyaşını,

Paylaşılmış duymaz mıyım tasamı?

Bir baba çocuğunun ağladığını görüp de

Kalabilir mi dolmadan kederle?

Bir anne oturup dinleyebilir mi

Bir yavrunun korkusunu, inleyişini?

Hayır asla olmaz.

Asla asla olmaz.

Ya hepimize gülümseyen o,

Duyup karatavuğun küçücük kederini,

Küçük kuşun derdini kaygısını,

Yavruların taşıdığı derdi.

Oturmaz mı yavrunun yanıbaşında,

Merhamet doldurup göğüslerine,

Oturmaz mı beşiğin yanıbaşında,

Yaş döküp yavrunun ağlayışına?

Gece gündüz oturmaz mı,

Silerek hepimizin gözyaşlarını?

Ah! hayır asla olmaz.

Asla asla olmaz.

Herkese verir o kendi neşesini.

O küçük bir çocuk olur.

Bir insan olur kederli.

O da hisseder kederi.

Düşünme ah edebileceğini,

Ve yaradanının yanında olmadığını.

Gözyaşı dökebileceğini düşünme,

Ve yaratıcın yakında değil sanma.

Ah! bize verir o kendi neşesini,

Ki yok edebilsin dertlerimizi;

Derdimiz silinip gidene kadar

Yanımızda oturup bizimle ağlar.

 Çeviren: Selahattin Özpalabıyıklar

Başkasının Kaderi 
Üzerine

William Blake 

Şiir

Mustafa Uçurum*

Alından
Düşen Damla
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İnsan, yaratılışı gereği sosyal bir varlıktır. Çevresindekilerle 
etkileşim halinde olması ve karşılıklı faydalanmanın gerçek-
leşmesi de bu sebepledir. Her açıdan birbirine ihtiyaç duyan 
bir yapıda yaratılan insan bir diğeri olmaksızın tam anlamıy-
la huzurlu bir yaşamı gerçekleştiremeyecektir. Bu sebeple in-
san diğer insanlarla bazı ortamları paylaşmaya ve birlikte ya-
şamaya mecburdur ve bu ortamların düzenini sağlamak zo-
rundadır. Kadim geleneğimize baktığımızda bu etkileşimin 
üst düzeyde yaşandığını,  bireylerin birbirleriyle sosyal ilişki-
lerinin gerçek ve yoğun ilişkiler olduğunu, komşuluğun bu ile-
tişimde önemli bir yer teşkil ettiğini görmekteyiz. 

Günümüz insanının tercih ettiği toplumsal ortamlara baktı-
ğımızda ise tedirgin edici bir şekilde bireyin kendisini yakın 
çevresinden uzaklaştırmış, içine kapanmış ve kendisine yeni 
sanal sosyal ortamlar edinmiş olduğunu görmekteyiz. Bu du-
rumun, bizim geleneksel değerlerimizden olan komşuluğun 
geri plana itilmesine ve insanın kalabalıklar içerisinde yalnız-
lığa sürüklenmesine sebep olduğunu üzülerek izlemekteyiz. 

Sanal dünyanın sanal diyaloglarına kendisini kaptıran birey, 
can sıkıntısını, mutluluğunu yanıbaşındaki gerçek dünyadan 
biriyle, komşusuyla paylaşamadığı için giderek kendi dünya-
sında kaybolmuş ve kalabalıklar içerisinde yapayalnız kalmış-
tır. Yalnızlaşan insan, sosyalleşme dürtüsünü ve diğer insanlar-

la diyalog ihtiyacını yetersiz yollarla tatmin etmeye çalışıyor. 
Bu yol bazen, sanal ortamlar, bazen televizyon, bazen de tanı-
madığı insanlarla iletişim kurduğu sosyal mekanlar olabiliyor. 

Komşusuz Hayatlar
Bireylerin, kim olduğu konusunda hiçbir fikir sahibi olmadı-
ğı insanlarla bir apartmanda, aynı çatı altında yaşaması ve 
bunu hiç garipsemeden yaşamına devam etmesi ilginç değil 
mi? Binlerce lira ödeyerek şık sofra takımları alıp bunları ar-
tık neredeyse koyacak yer bulamayacak kadar biriktirip, bir 
kez olsun komşusunu akşam yemeğine davet etmemesi garip 
değil mi? Kapısını açtığında iki adım ötedeki kapı komşusuna 
pişirdiği yemeğin kokusu gitmiştir diye bir kase de ona götür-
memesi nasıl bir yalnızlaşmadır değil mi? Karşı komşusunun 
evinden eşyaları kolaylıkla çıkarıp götüren hırsızı evden biri 
sanan komşu ne kadar güvensizdir aslında değil mi? 

Komşusuyla çayını yemeğini ve güzel sohbetini paylaşma-
yı değil de bunların fotoğraflarını paylaşmayı tercih ediyor 
günümüz insanı. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” 
bilincinden çok uzakta,  değil onun açlığı tokluğu, adından 
bile haberi yok ki komşusunun… Çocuğunun mutlu günü için 
güzel davetiyeler hazırlayıp bizzat davet etme zahmetine gir-
meden, sosyal medyadan tanıdığı belki de gerçek hayatta hiç 
tanışmadığı insanlarla fotoğraf paylaşarak tebrikler alıyor. 
İşin acı tarafı her gün işine gidip gelen sıradan bir çalışanın 

Komşuluk

Ayşe Macit*

Sanal dünyanın sanal diyaloglarına kendisini kaptıran 
birey, can sıkıntısını, mutluluğunu yanıbaşındaki 
gerçek dünyadan biriyle, komşusuyla paylaşamadığı 
için giderek kendi dünyasında kaybolmuş ve 
kalabalıklar içerisinde yapayalnız kalmıştır. 
Yalnızlaşan insan, sosyalleşme dürtüsünü ve diğer 
insanlarla diyalog ihtiyacını yetersiz yollarla tatmin 
etmeye çalışıyor. Bu yol bazen, sanal ortamlar, bazen 
televizyon, bazen de tanımadığı insanlarla iletişim 
kurduğu sosyal mekanlar olabiliyor. 

Komşuluğun 
Değeri
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vefatı birkaç gün işe gitmeyişinden anlaşılıyor ve kapı, görev-
lilerce açılarak bu durumdan haberdar olunuyor. O çalışanın 
komşularının ise üst katlarındaki komşularının günlerce can-
sız bedeninin orada olduğundan haberleri bile yok. Çocuklar 
dört duvar arasına hapsolmuş bir şekilde komşu çocuğuyla 
evlerinin yanıbaşında saatlerce keyifli vakit geçirebilme gü-
zelliğinden mahrum kalmış durumdalar. Komşu çocuğuyla 
kumdan kaleler, çamurdan kaplar, taşlardan oyuncaklar yap-
manın mutluluğunu maalesef hissedemiyor. Akşam ezanına 
kadar sokakta sek sek oynamanın, ip atlamanın ve yorulunca 
komşu teyzenin “hadi çocuklar size salçalı ekmek hazırladım” 
hitabıyla yüzünde minnettar gülümsemelerin güzelliğini hiç 
yaşayamıyor çocuklar…

“Okul Komşumu Tanıyorum”
Yaşamımızda ihtiyaç duyduğumuz değerlerden biri olan kom-
şuluğu çocuklarımızın, gençlerimizin, öğrencilerimizin farket-
mesini sağlamak ve bu anlamda bazı etkinliklere onları yönlen-
dirmek amacıyla çok çalışmamız gerektiğinin bilincinde olarak 
bazı planlamalar yaptık. Komşuluğun sosyal hayatımızda de-
ğerinin anlaşılabilmesi ve yeni nesillerin bu güzel duygudan 
mahrum kalmaması için okullarda Değerler Eğitimi faaliyetle-
ri içerisine komşuluk değerinin de alınması çok yerinde oldu. 
Değerler Eğitimi etkinlikleri komşuluk değeri kapsamında her 
sınıf seviyesinde uygulanabilecek etkinliklerin planmasını bir 
öğretmen olarak yapmam gerektiğini düşündüm ve buna ön-
celikle okul komşularımızı öğrencilerimizle birlikte tanıyarak 
başladık. “Okul komşumu tanıyorum”, “hediyemi ve güzel sö-
zümü paylaşıyorum” ve “çikolatamı ve güzel sözümü paylaşıyo-
rum” etkinliklerini öğrencilemizle birlikte gerçekleştirdik. Bu 
etkinlikler sayesinde okul komşularımızla tanıştıktan sonra on-
ları okulumuza davet ettik ve çikolatamızı ve güzel sözlerimi-

zin yazılı olduğu küçük mektuplarımızı kendileriyle paylaştık. 
Komşu sınıflarımız ve o sınıftaki öğrencilemiz arasında diyalo-
ğun geliştirilmesinin okulun güven ve huzur ortamına katkısı-
nı uygulamaya başladığımız ilk haftadan farketme imkanımız 
oldu. Genç bireylerin “geleceğimiz” olduğunun farkında olarak 
onlara huzurlu bir ortamın anahtarını okullarımız vasıtasıyla 
sunabiliriz. Değerlerimizi yaşatmak öncelikle onları yaşayarak 
genç bireylere örnek olmakla gerçekleşecektir. Bu örnekliği-
mizi okullarımızda yaptığımız küçük etkinliklerle öğrencilerin 
farketmesini sağlayabiliriz. 

Ve son olarak; yaşam standartlarımızı yükseltmeye çalışır-
ken, güvenliğimizi dizayn etmeye özen gösterirken, kendi-
mizi ifade etmeye çalışırken yatırımımızı insana yapmadığı-
mız sürece yalnızlaşmaktan kurtulamayacağımızı bilmemiz 
gerek. Toplumsal hayatımızı diğer insanlarla diyaloğumuz 
nisbetinde geliştirebileceğimizi unutmamamız gerek. Hu-
zurumuzun çevremizin de mutluluk ve huzuruna bağlı ola-
rak artacağına inanmamız gerek. Sağlıklı çocuklar yetiştir-
menin dört duvar içinde olmayacağını farketmemiz gerek. 
Gerçek kişilerle paylaştığımızda sevinçlerimizin artacağını 
ve hüzünlerimizin azalacağını anlamamız gerek. Neredeyse 
komşuyu komşuya mirasçı kılacak derecede komşu hakkını 
önemseyen anlayışı iyi kavramamız gerek. “Komşusu açken 
tok yatan bizden değildir” ifadesinin gereğince komşumu-
zun isminden, derdinden, açlığından tokluğundan sorumlu 
olduğumuzu idrak etmemiz gerek. Evini komşusunun evine 
gölge etmeyecek ve manzarasını engellemeyecek nezaket 
ve incelikte inşa eden ecdadın şuurunda olmak gerek. Kom-
şuluğumuzun kapılarının “selamı aranızda yayın” anahtarıy-
la açılacağının ümidinde olmamız gerek vesselam… 

* Eğitimci

Ayşe Macit*



Gönül insanı, yazar Belkıs İbrahimhakkıoğlu ile insanın 
hakikati ve bu dünyadaki macerası üzerine güzel bir ko-
nuşma yaptık.

Belkıs Hanım, bizim dünya görüşümüzde insan eşref-i mahlukat 
olarak nitelendirilir. İsmet Özel bir dizesi şöyle: ‘İnsan, eşref-i 
mahlukattır derdi babam.’ Yani bir baba, oğluna insandan bah-
sederken  onun eşref-i mahlukat olmasına vurgu yapıyor. Acaba 
bunu diğer canlılardan ayırmak için mi söylüyoruz, yoksa kendi 
içinde birtakım kademelere çıkma imkanı olduğu için mi?

Tabi benim kendi yetişme ortamım itibariyle bir kere Hakk’ın 
sözü olarak benimsemişiz. Çünkü bunun arkasındaki mana 
da, Cenab-ı Hakk’ın insanı yeryüzündeki halifesi kılması. De-
mek ki insanın yeri çok şerefli. Haliyle bu hakikatten uzaklaş-
mak bizi eşref-i mahlukat olmaktan uzaklaştırıyor. Bu hakikat 
göz önünde bulundurulursa, insan zaten esfel-i safilin olma 
durumundan imtina eder. 

İnsana halife seçilmesinden ötürü ne tür bir sorumluluk yükleni-
yor? Yani diğer varlıklarda olmayan ama insanda var olan nedir?

Aslında biz dünyayı hatta bütün kainatı diğer bütün varlıklar-
la paylaşıyoruz. Biz insan olarak farkındayız. Hepsi tabi tabia-
tında varolan sevk-i tabii ile yaşıyor. Hayvanlar öyle, yıldızlar 
öyle… Ama insan iradesiyle yaşıyor. 

Dünya herhalde insanın bu iradesini kullanış biçimine göre şe-
kilden şekle giriyor? 

Elbette. İnsanın sorumluluk sahibi olması bu işte. “Kul olma-
nın bilinci” diyorum ben buna. Biz niye geldik, ne yapmamız 
gerekiyor, Yaratıcı’yla bağımız hangi düzeyde? Ve zaten O’na 
karşı sorumluluğumuz aslolan. Yani bizi yaratana karşı bir so-
rumluluğumuz var. Tabiata karşı sorumluluğumuz, canlılara 
karşı sorumluluğumuz ona bağlı olarak gelişen bir şey. Şimdi 
bu sorumlulukların üzerinde düşününce zaten başka bir şeye 
zamanınız kalmıyor; fırsatınız da olmaz. O bakımdan “hali-
fe kıldım” derken Cenab-ı Hakk kendi sıfatlarının bütününü 
insana yansıtıyor. Bu çok önemli bir şey. Demek ki yaratıl-

Söyleşi: Ali Ayçil, Mahmut Bıyıklı

Belkıs İbrahimhakkıoğlu:

Bizim mahallede çok şükür komşuluk 
ilişkilerimiz yaşıyor. Çat kapı gidebilirim. Bir 
rahatsızlık duymam. Ama ben bir siteye bir 
dostumu, bir yakınımı görmeye gittiğim zaman 
bir sürü  barikatlardan geçeceğim. Güvenliğinden 
geçeceğim, arayacağım, soracağım vs. Bunlar 
sizin ilişkilerinizi de soğutan bir şey. Onun için 
cesametin küçüklüğü çok önemli. 

İnsan Sadelikte 
Huzur Buluyor
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mış bütün insanlar Alah’ın bütün sıfatlarından istidadına ve 
murada bağlı olarak Cenab-ı Hakk’tan iz taşıyor. Şimdi bunu 
düşünürsek, bu hakikaten tüylerimizi diken diken etmesi ge-
reken bir durum. İnsanı tanımak ve Cenab-ı Hakk’ı sıfatları 
üzerinden tanımak lazım diye düşünüyorum.

İnsan çok yönlü bir varlık. Bilim yapıyor, kansere karşı da savaşıyor 
birbirine karşı da. İnsanın bir değer sorunu mu var başından beri? 

Eskiler “Herkes kapısının önünü temizledi mi şehir temizlenir” 
derdi. Her kul kendine düşeni yaparsa, böyle bir bilinç yerleşir-
se zaten varılacak yol topluma hakim olacaktır. Yoksa herkesin 
mizacı, melekeleri, kabiliyeti , düşünceleri, yani her şeyi farklıdır. 
Havaya güzel bir koku yayarsanız her tarafı o kaplar, kirli koku 
yayarsanız her tarafı o kaplar misali iyiliğe çabalarsak, iyiliği öne 
çıkarırsak ve ilimden kastımız marifetullah olursa o zaman kötü-
lük haliyle kendini geriye çekecek. 

Bir de tabi biz iyiliğin fıtri, kötülüğün arızi oldu-
ğuna inanılan bir dünyanın mensubuyuz. Eğiti-
min temel amacı fıtratı korumak diyebilir miyiz?

Tabi ki eğitimin amacı bu olmalı. Biz ken-
di hakikatimizden uzaklaşarak mesafeleri 
aşıyoruz maalesef. Günümüzde böyle bir 
sıkıntımız var. Dolayısıyla yapay şeylere 
sarılıyoruz. Günümüzde insanın iç dünyası-
na yönelik dil çok sunileşti. Gözyaşları bile 
öyle oldu. Sosyal medyada görüyorum çok 
suni bir dil kullanılıyor. İnsanı dibe çeken, 
asla o insani şeyleri yeşertmeyecek olan 
bir romantizm. Cumhuriyet Türkiye’sinde 
henüz insana yönelik eğitimin temeli ku-
rulamadı. İnsana yatırım yapılmıyor. Neti-
celer üzerinde hareket ediliyor. Yanlışlara 
yanlış çözümler aranıyor. İnsanın hakika-
tiyle ilgili dil oluşturulmadı henüz. O yüz-
den de hep çıkmazlardayız, yapboz duru-
mundayız. Yani sürekli yeni yeni sistemler 
deneniyor. Oysa benim dediğim şey uzun vadeli bir mesele. 
Günümüzde proje enflasyonu yaşıyoruz. Ama projeler kişile-
rin beklentilerini önceliyor. Projenin ele aldığı mesele kimse-
nin derdi değil. Benim tecrübelerim, gördüklerim, şahitlikle-
rim bunu gösteriyor. Şimdi eğitim çok ciddi bir mesele. Eğer 
biz insan kalitesini yükseltemiyor, binaların çoğalmasını 
gelişme diye ifade ediyorsak hüsrana uğrarız. İnsanla ilişkisi 
kopuk her şeyde hata vardır. O yüzden değerler eğitimini bu 
bakımdan, insanlığın geleceği bakımından, ailenin durumu 
bakımından; gençlerin, çocukların durumu bakımından çok 
hayati bir mesele olarak görüyorum. 

Değerler Eğitimi’nden bir genel kavram, doğrusu bu işin ucu bu-
cağı da yok. Ama onurlu bir insanın taşıması gereken olmazsa 
olmaz diyebileceğimiz değerler de var. Biraz parça parça da olsa 
bunlar üzerinden de konuşalım. Yani bir sıralamaya sokalım de-
miyorum ama mesela özgür olmaktan ne anlıyoruz? Sadece  so-

kaklarda istediğimizi yapabilmeyi mi, siyasi özgürlüğü mü yoksa 
başka bir özgürlük var da onu hiç mi konuşmuyoruz?

Özgürlük benim gözümde “Allah’tan başkasına kul olmamak” 
tır. Şimdi basit bir cümle gibi gelebilir ama içini açtığınızda dün-
yada gerçekten sizden daha serazat ruhlu bir insan olamaz. 
Çünkü siz bilirsiniz ki sahibiniz O, O’ndan gelip O’na gidiyoruz. 
Bunu tasavvuf daha çok açıyor. Burada o konulara girmek doğ-
ru mu değil mi bilemiyorum ama bu farkındalığı biliyorsanız, bu 
farkı fark ediyorsanız, böyle bir imanınız varsa artık bu dünya-
da sizin üzerinizde hiçbir baskı ruhunuzu karartamaz, içinizi 
bulandıramaz. Diyelim ki despot bir idare altındasınız, “bu ge-
çici olarak böyle” dersiniz. Ruhunuz daralmaz.

Bir de çok zor bir zamanda yaşıyoruz. Şehirler büyüdü, nüfus 
arttı. Geleneksel bir toplumdan çekirdek ailelere, apartmanlar-
da yalnız insanlara dönüştük. Siz bu memleketin hem taşrasını 

hem büyük şehrini iyi biliyorsunuz. Mesela 
komşulukta ciddi  bir eksilme olduğunu dü-
şünüyor musunuz? 

Şimdi tabi şefkat, hatır, vefa, sadakat, mer-
hamet, sabır, tevekkül, ben bütün bunları 
akraba özellikler diye nitelendiriyorum.Yani 
rahmanî olan özellikler. Temelde rahmanî 
olanı kurabilirsek bunlar kendiliğinden 
halloluyor. Dünya her şeyiyle bir bütün. Bu 
mekanlarla, bu yapılarla komşuluğun zayıf-
laması da çok tabii bir netice. Şehir insanla 
bütünleşecek. Ev, kalbinizin evi olacak.

Mesela “Türk mahallesi” diyoruz. Bir de tam 
karşısına siteleri ya da gökdelenleri koyalım. 
Bunların ikisini karşılaştırmak ufuk açıcı olabi-
lir. Bir Türk mahallesinde ne var da orada olup 
bitenleri sitelerde yaşamak mümkün olmuyor?

Bizim mahallede çok şükür komşuluk iliş-
kilerimiz yaşıyor. Çat kapı gidebilirim. Bir 

rahatsızlık duymam. Evdeyse evde, değilse 
değildir. Yani bir zil çalmaya bakıyor. Ama ben bir siteye bir 
dostumu, bir yakınımı görmeye gittiğim zaman bir sürü  ba-
rikatlardan geçeceğim. Güvenliğinden geçeceğim, arayaca-
ğım, soracağım vs. Bunlar sizin ilişkilerinizi de soğutan bir şey. 
Onun için cesametin küçüklüğü çok önemli. İnsan sadelikte 
huzur buluyor. Bu en hırslı insanda bile böyledir. İnsanın yapı-
sı sadelikte huzur bulur. Gökdelen bir kere hacmiyle psikolo-
jik baskısı yapıyor. Gerçekten çok ürkütücü. Oradaki yetişmiş 
çocuklara bakıyorum, bir bahçeye hapsolmuş. Bir sokakta 
oynamakla bir sitenin bahçesinde oynamak arasında çok bü-
yük fark var. Çünkü  çocuk özgür değil. Sitenin duvarlarıyla 
çevrili yani. Mesela internet üzerinden bahçe ekip biçme de 
bana çok korkunç geliyor. Hakikaten düşünürsek bahçeler 
ekiyorlar, kirazlar yetiştiriyorlar, ölüyor ürünü… Ve arkasında 
bir kumar var bunun. İnsanî olan bir şey yok, tabiatla uğraşma 
yok. Bir insanın ayağı toprağa basacak, eli toprağı hissedecek.
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Değer, sözlükte şöyle tanımlanır: Bir sosyal grup veya toplu-
mun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve sür-
dürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli 
oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke 
ya da inançlardır.

Değerler ve Değerler Eğitimi sadece bir yazı ile anlaşılacak 
kadar basit bir konu değildir. Değerler ve Değerler Eğitimi 
sadece öğrencileri veya öğretmenleri ilgilendiren bir konu da 
değildir. Gelinen nokta itibariyle “değer ve eğitimi” herkesi il-
gilendiren bir konu haline geldi. 

Değerler Eğitimi Ne demektir?
Toplumlar başta çocukları ve gençleri olmak üzere olumsuz 
etkileyen ahlaki, sosyal ve kültürel bir çürüme ve yozlaşmayı 
yaşamakta. Bu çürüme ve yozlaşmayı durduracak ana etken 
kadim değerlerin öncelikle eğitim ortamlarında genç nesille-
re aktarılmasıdır.

Değerler Eğitimi; anaokulundaki çocuğun annesinden ayrı 
kalmasını hissetmektir. İlkokuldaki çocuğun öğrenme aşkını 
yukarılara taşımaktır. Ortaokuldaki çocukların gürültülerini 
bir şarkı olarak duymaktır. Lisedeki delikanlı öğrencilerin hu-
yunu suyunu keşfederek onlarla arkadaş olmaktır.

Değer ve Değerler Eğitimi, öğretmenler odasındaki asık suratlı 
bazı arkadaşlarımızın kaprislerini görmemezlikten gelip onlara 
selam vermek, sosyalleşmelerine de katkıda bulunmaktır. De-
ğer ve Değerler Eğitimi, öğrencilerle, okul çalışan-
ları ile kuracağımız pozitif hava sayesinde pozitif 
bir hava oluşturmaktır. 

Değer ve Değerler Eğitimi, yaşadığımız 
sokakta, mahallede, ilçede, şehir-
de, ülkede, coğ-
rafyada ve 
dünyada 

iyilik adına olan her güzel gelişmeyi selamlamak;  kötülük adı-
na her ne oluyor ise onun yok etmek için çaba göstermektir.

Değer ve Değerler Eğitimi, yoksul öğrencilerin halinden ha-
berdar olmaktır.

Kadim değerlere inanmak, bir taraftan dünyadaki yetimle-
re sahip çıkarken bir taraftan da dünyayı sömüren, savaş-
lara neden olan sömürgecilerin art niyetlerini öğrencilere 
anlatmaktır. Değerlerin yaşanması ve yaşatılması için ille 
de din kültürü öğretmeni, rehber öğretmeni ya da tarih 
öğretmeni olmaya gerek yoktur. Önemli olan kadim duruş 
sahibi olmaktır.

Değer katmak, hep hazır sofralara oturmak yerine muhtaçlar 
için yeni sofraların kurulmasına öncülük etmektir. Değer kat-
mak, gücümüzü aşan yerlerde iyiliklerin çoğalması, iyilerin 
öne çıkması için çaba göstermek, sabretmek ve dua etmektir. 
Değer katmak, kendi tarihimizi göklere çıkarırken, kendi kah-
ramanımızı büyük gösterirken başkalarını tarihini ve kahra-
manlarını ise aşağılamaktan uzak durmaktır.

Değer elçisi olmak, kalbi sökülmüş, vicdanı kaybolmuş, çıkarla-
rın ilke haline getirildiği modern dünyanın muhacirlerine ensar 
olmaktır. Değer elçisi olmak, ülkesinin, mahallesinin birilik ve 
beraberliğini önemsemektir. Değer elçisi olmak yöneticileri-
nin yanlışlarını uygun dille dile getirip düzelmesi için takipçi 
olmaktır. Değer elçisi olmak, yaşanan adaletsizlikleri, adam 
kayırmacılığı Hz. Ömer’in adalet terazisine göre düzeltmektir.

Değer elçisi olmak taşıyıcısı olmaktır. Değer taşıyıcısı; gördüğü 
yanlışları eleştirirken kendi görev sorumluluklarını ihmal etme-
yen, aldığı maaşı hak etmek için kılı kırk yarmayı, sahip olduğu 
fırsat ve imkanları başkalarıyla da paylaşmayı ilke edinmektir.

Değer taşıyıcısı olmak, içimizdeki putları kırmayı, içtiğimiz bir 
çayın hesabını yapmayı, kullanmak için elimizi uzattığımız bir 
peçetenin ne kadarını koparmaya hakkımızın olduğunu, bir 
bardak suyu israf etmemeyi ve bir salkım üzümünü yediğimiz 
bağın kime ait olup olmadığını bilmektir.

Daha önceleri insanlarımız birbirleri için kader birliği yaparken 
şimdi ise kader birliğinin adı işbirliği, kardeşliğin adı arkadaşlık 
oldu. Bir şeyin değerli oluşundan öte onun bize sağladığı fay-
da ve önem öne çıktı. Hal böyle iken yanan yangını söndürmek 
varken yangını unutup değerler üzerine felsefi tartışma yap-
mak büyük fotoğrafı görmemektir. Bu itibarla değerler eğitimi 
acil gündemde tutulması gereken bir sosyal ihtiyaçtır. 

İsterseniz ruhunuzu daha fazla yakmayalım.

O halde öncelikle ne yapmamız gerektiğini, önlem almaz 
isek hepimizi yakacak olan yangını nasıl söndüreceğimizi 
konuşalım.

 * Eğitimci - Yazar

Değerler Eğitimi

Mahmut Balcı*

Değerli İnsan 
Ne Yapmalı?
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Şiir

Benim adım insanların hizasına yazılmıştır. 

Her gün yepyeni rüyalarla ödenebilen bir ceza bu. 

Keşke yağmuru çağıracak kadar güzel olmasaydım 

ölüm ve acılar çatsaydı beni 

düşüncem yapma çiçekler kadar gösterişli ve parlak 

sözlerim ihanete varacak doğrulukta olsaydı. 

Anmaya gücüm yetseydi de konuşsaydım 

diri-gergin kasları konuşsaydım 

“Kardeşler!” deseydim “Kardeşlerim! ” 

“Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan 

“Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan 

“Bakın yaklaşıyor...” 

yazık, şairler kadar cesur değilim 

çocukların üşüdükleri anlaşılıyor bütün yaşadıklarımdan 

gövdem kuduz yarasalarla birazcık yatışıyor. 

Benim gövdem yıllar boyu sevmekle tarazlandı 

öyle bir çalımlarla gecenin çitlerinden atlardım 

bir güneş sayardım kendimi denizin karşısında 

çünkü çam kokularına sürtünüp ağırlaşan ruhların 

inanmazdım dosyalara sığacağına 

gittikçe ışıldardım dükkânlar kararırken 

hüznün o beyaz etrafına sakallarım batardı. 

Benim adım bilinen cevapların üstüne mühürlenmiş 

ellerim tütsülenmiş 

evlerin yeni yıkanmış serin taşlıklarında 

dirgenler, bakraçlar, tornavidalar 

bende kül, bende kanat, bende gizem bırakmadılar 

ve içinden bir baş ağrısı gibi çınlamaktansa 

gövdem açık bir hedef kılındı belâlara. 

Ve bu yüzden yakışıksız oluyor 

insanları hummalı baharlar olarak tanımlamak 

ve bu yüzden göğsümde dakikalar 

ince parmaklar halinde geziniyor 

konvoylar geçiyor meşelikler arasından 

bir yaprak kapatıyorum hayatımın nemli taraflarına 

ölümden anlayan, ciddi bir yaprak 

unutulacak diyorum, iyice unutulsun 

neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı 

karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak.KA
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Türk düşünce ve sanat hayatında derin izler bırakan Kemal Ta-
hir, çok yönlü okumalara açık eserleriyle gerçeklerin izini sü-
ren, Necip Fazıl’ın deyimiyle “fikrin zamparası olmayan”  namus-
lu bir aydın, fikir ve sanat adamıdır. Hayatının en güzel yıllarını 
hapislerde geçiren, Kemal Tahir, sol düşünce içinde olmasına 
karşın her zaman farklı bir çizgiyi temsil etmiştir. Kemal Tahir’e 
gelene kadar hiçbir solcu aydın, Türk toplumunun dinamikle-
rine onun kadar sirayet edememiştir. Bir dönem kimsenin far-
kına varamadığı veya seslendirmeye cesaret edemediği tarihi 
gerçekleri ortaya koymaktan çekinmemiş, bu yüzden içinden 
geldiği solun büyük tepkisini çekmiştir. Sudan sebeplerle genç 
yaşta hapis yatmasına karşın yine de halkına ve ülkesine kar-
şı en küçük bir nefret göstermemiştir. Türkiye’de ‘Doğu-Batı’, 
‘Osmanlı–Cumhuriyet’, ‘Sol–Sağ’ kavramları üzerine ilk eğilen 
aydınlardan biridir. Türk aydınının durumunu ve solun ikiyüzlü 

Portre

Mehmet Kurtoğlu*

Kemal Tahir’e gelene kadar hiçbir solcu aydın, Türk 
toplumunun dinamiklerine onun kadar sirayet 
edememiştir. Bir dönem kimsenin farkına varamadığı 
veya seslendirmeye cesaret edemediği tarihi gerçekleri 
ortaya koymaktan çekinmemiş, bu yüzden içinden 
geldiği solun büyük tepkisini çekmiştir.

Bir Yurtsever: 
Kemal Tahir

tutumunu her zaman eleştirmiş ve olması gereken aydın proti-
pini eserleri ve kişiliğiyle ortaya koymuştur. 

Anadolu ve Osmanlılık Meselesi...
Kemal Tahir, ırka dayanmayan, üzerinde yaşadığı coğrafyayı 
ve tarihi sevabı-günahıyla kabul eden, katı ve dar anlamda-
ki ulusçuluğa karşı, Anadolu çoğulculuğunu içine alan bir 
yurtseverlik düşüncesine sahiptir. Yurtseverliğinde din ve 
milliyetten çok Anadolu ve Osmanlılık ön plana çıkar. Mark-
sist / Sosyalist bir çizgiden gelen Kemal Tahir, tarihi mater-
yalist bir perspektiften değerlendirdiğinden yurtseverlik 
düşüncesi daha çok hümanist bir çerçevede şekillenmiştir. 
Bir yandan sosyalist söylemle enternasyonal, diğer yönüyle 
Osmanlıcıdır. Bu bağlamda onun yurtseverliği, düşünce sis-
tematiğini oturttuğu Anadolu ve Osmanlıcılık fikri çerçeve-
sinde ele almak gerekir. 

Anadolu Türk Halkı
Cumhuriyetin ilk yıllarında bir Anadolu romantiği olduğu 
söylenen Kemal Tahir, o dönemde Kemalist bir milliyetçiliğin 
savunucusudur.1 Daha sonra sosyalizmin etkisiyle bu düşün-
celerinden vaz geçer, yukarıda belirttiğimiz gibi hümanist bir 
yurtseverliğe dönüşür. Kemal Tahir, etnik anlamda bir millet 
olarak Türk milletinden bahsetmek yerine, tarihin ve topra-

1 Sezai Coşkun, Esir Şehrin Hür İnsanı Kemal Tahir, sh. 417, Dergâh Yay. 
İstanbul, 2012
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ğın yarattığı Anadolu Türk halkından bahseder. O kelimenin 
sosyolojik anlamıyla milliyetçi değildir. 

Osmanlının Türk toplumu için önemli bir tecrübe/örnek oldu-
ğunun farkına varan Kemal Tahir, yeni kurulan Cumhuriyetin 
reddi miras yapmasını doğru bulmaz. Osmanlı iyisi kötüsüyle 
bir bütündür ve olduğu gibi kabul edilmelidir. Kemal Tahir’e 
göre Anadolu’da sağlam temeller üzerine bir devlet ve mede-
niyet inşa edilecekse, yine bu coğrafyada tecrübe edilmiş Os-
manlıdan yola çıkılarak yapılması gerekir. Kemal Tahir, Ana-
dolu Türklüğü ile sosyalizm arasındaki bağlantı kurarken en 
önemli noktası olarak mülkiyet meselesini ele alır.”2

Atüt
Uzun yıllar savunduğu Marksist-Sosyalist düşüncenin bu coğ-
rafyada tutunabilmesi için, bu toprakların genetiğine uyma-
sı gerektiğini savunmuş, bu sebeple ATÜT’e yönelmiş ve bu 
çerçevede tez romanı Devlet Ana’yı yazmıştır. Devlet Ana’da 
Osmanlı’nın kuruluşunu ATÜT üzerinden yorumlar. Bu bakış 
açısı onun yurtseverliğinin şekillenmesinde önemli rol oyna-
mıştır. Gibbons’un “Osmanlılık bir ırktır” tanımlaması, onun 
tarihe özellikle de Osmanlı’ya bakışını şekillendirmiş ve bunun 
üzerinden sistematiğini oluşturmuştur.3 Osmanlı’yı tanıdıkça, 
halkını tanımış ve fikirlerini bunun üzerinden inşa etmiştir. 

Düşünceleri Zamanla Değişti
Zaman içerisinde fikirleri değişime uğrayan Kemal Tahir’in, 
hayatının belli bir bölümüne bakarak değerlendirmek doğru 
değildir. Örneğin Osmanlı ilerleyişini önce talan üzerinden 
değerlendiren Kemal Tahir daha sonra bunu bir medeniyet 
perspektifiyle yorumlamıştır. Bu yorumlayış biçimi onun ta-
lan değil de fetihle bir medeniyet inşa eden Osmanlı’yı tanıyıp 
sahiplenmesine, iyisi kötüsüyle Anadolu halkını sevmesine 
neden olmuştur.  

Kemal Tahir’in İbn-i Haldun’un “geçmiş ve gelecek su gibidir 
birbirine benzer” sözündeki hakikat ışığında tarihine bakıp, 
halkını ve vatanını öyle sever. Onun yazmış olduğu tez roman-
lar, gerçekte birer tarih felsefesidir. Türkiye’de tarih felsefesi-
nin yapılmadığı, bazı konuların tabulaştırıldığı bir dönemde 
Kemal Tahir, Doğu-Batı, Osmanlı - Cumhuriyet karşılaştırma-
sı yaparak, söz konusu kavramları yerli yerine oturtmuştur. 

Türk Solundan Ayrı Düşme Sebebi
Kemal Tahir’in Türk solundan ayrı düşmesinin iki temel nede-
ni vardır; biri Anadolu/Osmanlı tecrübesinden sentezlediği 
yerli düşüncedir. Bu düşüncesini “bizi ters çevirdikleri zaman 
Batı, Batı’yı ters çevirdikleri zaman biz çıkarız”4 cümlesiyle 
özetlemiştir. Diğeri de Kemalizm ve sola getirmiş olduğu cid-
di eleştirilerdir. Bunu gerek sohbetlerinde gerek yazı ve mek-
tuplarında görmek mümkündür. 

Kemal Tahir’in ayakları yaşadığı topraklara basan yerli düşün-
cesiyle Kemalist-sol tarafından dışlansa da sağ ve solun büyük 

2  Sezai Coşkun, age. sh. 417
3  Sezai Coşkun, age. sh. 426
4 İsmet Bozdağ, Kemal Tahir’in Sohbetleri, sh.42, Emre Yay. İstanbul, 2006

bir kesimi tarafından okunan ve düşünceleri yakından izlenen 
bir yazardır. O gerek yaşadığı dönemde gerek vefatın sonra 
düşünceleri ve sanatıyla birçok kişiyi etkilemiştir. Özellikle 
yazdığı tez romanlar kendisinden sonra gelenleri etkilemiş-
tir. Onun tamamen yerliliği temel alan düşünceleri, yalnızca 
edebiyat alanında değil, ayrıca Türk sinemasında da karşılı-
ğını bulmuş, 1960’ların ortasından itibaren “Ulusal Sinema” 
fikri konuşulmaya başlanmıştır. Halit Refiğ’in başını çektiği  
‘Ulusal Sinema’nın kavramsallaşması ise Kemal Tahir’in fikir-
lerinden hareketle şekillenmiştir.  Türk toplumunun ve kültü-
rünün özgünlüğünü dile getiren Ulusal Sinema; “Türkiye’nin 
Batı ile karşılaştırıldığında kendine özgü özelliklerinin sanata 
ve sinemaya yansıtılmasını ifade eder. Bu anlayışın esin kay-
nağı hiç kuşkusuz ki Kemal Tahir’dir.”5 

Görüldüğü gibi Anadolu insanını çok yakından tanıyan ve ülkesi-
nin dinamiklerini çok iyi bilen Kemal Tahir, iyisi kötüsüyle bu ül-
keye ayna tutmuştur. O içerden biri olarak yerli söylemiyle hem 
sanatını yapmış hem de ortaya koyduğu eserlerle yurtseverliğini 
göstermiştir. Bu ülkede hiç kimse yazdığı eserlerle onun kadar 
yerli ve onun kadar özgün değildir. Onun yerliliğini ve yurtsever-
liğini öğrenmek isteyenler eserlerine bakmalıdırlar.

* Yazar 

5 Levent leyagül, Romancı Kemal Tahir’in bir Düşünür Olarak Türk Sine-
ması ilişkin Kuramsal Tartışmalara Katkısı, sh.9, www.eprints.ibu.edu.ba 

Mehmet Kurtoğlu*
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Söyleşi: Mahmut Bıyıklı

Nevzat Bey, hep modern insanın değer kaybı yaşadığından bah-
sediliyor. Bu neden böyle? 

Batı medeniyetinin insanlığa verebileceği fazla bir şey kalma-

dı artık. Gelinen noktada şiddetin, boşanmaların, uyuşturucu 

kullanımının, intiharların, terörün vs. artması bize bunu gös-

teriyor. Biz özellikle iki yüz yıldır Batı değerlerini örnek aldık. 

Yani dünyadaki baskın ve hakim değerler Batı değerleriydi. 

Bu değerler dünyada bir sulh ve huzur ortamı sağlayamadı. 

Sosyal ve bireysel anlamda bu değerler insanları zengin etti 

ama mutlu edemedi. Bu nedenle artık Batı değerlerinin sor-

gulanıp evrensel değerlerle buluşmak gerekiyor. Evrensel 

değerler de temel insanî değerlerdir. Temel insanî değerleri 

hayata geçirmek hatta yeniden inşa etmek gerekiyor. Kay-

bedilmiş bir çok manevi değerimiz var. Bunları yeniden ka-

zanmazsak insanlık giderek zengin ama mutsuz insanlardan 

oluşacak. Belki siyasi ve örgütlü bir anarşi değil ama ahlaki 

yozlaşmanın getirdiği bir anarşiyle karşılaşacağız. Özellikle 
2008 krizinden sonra Batı’da ekonomi ve mühendislik kitap-
larında etik değerler ders olarak okutulmaya başlandı. Çünkü 
insanlar zengin ama doyumsuz. Bu doyumsuzluğu nedeniy-
le başkasının hakkını değil sadece kendi çıkarını gözetiyor. 
Batı’nın şu anda insanlığa sunduğu iki önemli sosyal hastalık 
var; birincisi bireysellik adı altında sunulan benmerkezcilik, 
ikincisi ise konformizm. Yani sadece kendi rahatını ve zevkini 
düşünen insanlar ortaya çıktı. Bunların sonucunda da insan-
lar yalnızlaştı, mutsuzlaştı ve çıkarı peşinde koşan varlıklar 
haline geldi. Bir ailede böyle tek bir birey olsa dahi o ailede 
huzur olmuyor. Toplumun çoğunluğu böyle olursa toplumsal 
barış ortadan kalkar. Bu nedenle sadece bireysel mutluluk 
için değil sosyal huzur için de evrensel değerlerin tanımlanıp 
yeniden inşa edilmesi, bunun içinse siyaset üstü bir mutaka-
bat sağlanması gerekiyor. Çünkü bu değerler herkese ait de-
ğerler ve Batı’nın da ihtiyacı var bunlara. İşin bir boyutu bu.

Öbür boyutu nedir hocam?

 Bir de şu anda Orta Doğu’da büyük bir kaos yaşanıyor bildiği-
niz gibi. Paris’te bir katliam yapıldı, 12 kişi öldürüldü. 11 Eylül 
2001’de İkiz Kuleler trajedisi yaşandı ve bunun sonucunda 
insanlık “ne kadar güvendeyiz?”, “insanlar neden böyle acı-
masız?” gibi sorular sormaya başladı. Bütün bunlar insanlığın 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: 

Değerlerin
Öğretilebilmesi 
İçin Yaşanması 
Gerekir

Özellikle 2008 krizinden sonra Batı’da ekonomi ve 
mühendislik kitaplarında etik değerler ders olarak 
okutulmaya başlandı. Çünkü insanlar zengin ama 
doyumsuz. Bu doyumsuzluğu nedeniyle başkasının 
hakkını değil sadece kendi çıkarını gözetiyor. 

“Değerler” üzerine yapmış olduğu önemli çalışmalarıyla yakından tanıdığımız 
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan Hoca’yla ‘Değerler 
Eğitimi’nin inceliklerini konuştuk... 
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ortak değerlerinin yeniden inşasına ihtiyaç hissettiriyor. Me-
sela Türkiye’de radikal dinî gruplar neden fazla görülmüyor? 
Çünkü İslamiyet’in Türkiye’deki yorumuyla Orta Doğu’daki 
yorumu farklı. Türkiye’de bu konuda halkın, dinî grupların ve 
kanaat önderlerinin ürettiği bazı çözümler var. 

Değerler Eğitimi konusunda ne düşünüyorsunuz?

Ben insan psikolojisiyle uğraşan biriyim. Psikiyatrinin üç bo-
yutu vardır. Bunlardan biri tedavi hekimliğidir. Hasta olan in-
sanlarla ilgilenir ki zor, zahmetli ve maliyetlidir. İkincisi önleyici 
hekimlik. Yani erken tanı koyup hastalık ilerlemeden tedaviye 
geçmek. Bu da çok faydalıdır. Yeti yitimini engeller, sosyal işlev-
selliği artırır vs… Üçüncüsü ve en önemlisi ise koruyucu hekim-
liktir. İnsanların hasta olmaması için neler yapılması gerektiğini 
araştırır. Bunun psikiyatrideki karşılığı “pozitif psikoloji”dir. Po-
zitif psikoloji insanların ruh halini eksiden sıfıra getirmek değil 
sıfırın üzerine çıkarmakla ilgilenir. “İnsan nasıl yaşarsa mutlu ve 
sağlıklı olur?”, “insanın yaşam stili nasıl olmalıdır?” gibi sorulara 
baktığımızda karşımıza evrensel değerler çıkıyor. Mutluluğun 
tanımlamasını yapmaya çalıştığımız zaman insandaki sosyal 
duygular ön plana çıkar. Modernizm insanı kendi çıkarı peşin-
de koşan bir varlık olarak tanımlarken paylaşımı küçümsemişti. 
Batı’da bunun yanında sadaka kültürü de küçümsenmekteydi. 
“Yardımsever olmak işlem maliyetini artırır. Piyasanın ahlaka 

ihtiyacı yoktur. Ahlak iktisatçıların alanı değildir. İktisat fakül-

telerinde öğretilmesine lüzum yoktur” şeklinde bir liberal söy-

lem vardı. Bu söylemin sonucunda kapitalist sistem ortaya çık-

tı. Kapitalist ahlakın iflas ettiğini görüyoruz bugün. Kapitalist 

ahlak kendi çıkarı için ülkeleri savaştırabilir. Demokrasi vurgu-

su yaparak bir yere gider ama kendi çıkarının aleyhinde olduğu 

zaman ilkelerinden rahatlıkla vaz geçip çifte standart uygula-

yabilir. Bu durum insanlık tarafından görülmeye başlandı. Ve 

bütün bunlar değerlerdeki ilkesizliği ortaya çıkardı. Değerler 

iki çeşittir: amaç değerler ve araç değerler. Sözünde durmak, 

dürüst olmak, insanları sevmek, yardımsever olmak gibi amaç 

değerler var. Diğer taraftan da çalışkan olmak, titiz olmak, so-

rumluluk sahibi olmak gibi araç değerler var. Bütün bu değerle-

ri kişilerin hayatına geçirmesi önemlidir. Değerlerin en önemli 

özelliklerinden biri söz diliyle değil davranış diliyle öğretilme-

leridir. Mesela bir çocuğa az konuşmanın önemini anlatmak is-

tiyorsanız o çocuğa az sözle çok şeyler öğretmeniz lazım. Ama 

bazı kimseler vardır, az konuşmanın faziletlerine dair dört saat 

konuşur. Bu etkili olmaz. Değerlerin öğretilebilmesi için yaşan-

ması gerekiyor. Bu sebeple eğitim sistemimizde değerlerin ön 

plana çıkarılması geç kalınmış bir şey aslında. Ama hiç olmazsa 

bundan sonrası için önemli. Bunların okullarda seçmeli ders 

olarak değil zorunlu ders olarak okunması gerekir. 
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Niçin?

Çünkü insan psikolojisi duygu, düşünce ve davranış olarak 
ele alınıyordu. Psikolojidei yeni gelişmeler dördüncü “d” yi de 
ekledi: değerler. Yani değerler de artık insanın nasıl bir insan 
olduğuna karar vermemizi sağlıyor. Bizim gençlere ego ideali 
vermemiz gerekiyor. “Hayatının sonuna geldiğin zaman nasıl 
anılmak istiyorsun?” sorusuna cevap vermelerini istemeliyiz 
onlardan. Bugün ego ideali sadece zenginlik ve cinsellik gibi 
somut değerlere indirgeniyor. Halbuki gençlere iyi insan ol-
mak gibi soyut idealler de edindirmemiz gerekiyor. Bunun 
için de iyi insan modellerini iyi anlatmamız lazım. Batı’dan 
da Doğu’dan da iyi insan örnekleri var. Bu örneklerin değer-
ler kitabında model olarak anlatılması gerekiyor. Değerler 
denilince sadece teorik bilgilerin aktarılması yeterli olmaz. 
Değerleri nedeniyle hayatta başarılı olmuş insan örnekleri 
de kitaplarda yer almalı. İnsanlık tarihinde kalıcı izler bırakan 
kişilere baktığımız zaman bu kişilerin hep ilkeleri olan kişiler 
olduğunu görürüz. Ve bu kişiler insanlığın yararına çok büyük 
işler yapmışlardır. Bütün bunlar değerlere her zamankinden 
daha çok ihtiyacımız olduğunu kanıtlar ve millî eğitim politi-
kalarını belirleyenlerin değerlere artık en üst seviyede sahip 
çıkmalarına şiddetle ihtiyaç var.

Değerler Eğitimi’nin okullarda yaygınlaşmasıyla birlikte bu der-
si verecek öğretmenler nelere dikkat etmeli ve nasıl bir metod 
izlemeli sizce?

İşte burada eğitici eğitimi yapılması gerekiyor. Değerlerle il-
gili bilgilerin gözden geçirilmesi lazım. Batı değerleriyle Doğu 
değerleri birleştirilerek Batı zihnine göre anlatılmalı. Çünkü 
değerlerin duygu boyutu da var düşünce boyutu da var. Doğu 
toplumları duygu, Batı toplumları zihin temellidir. İnsanlığın 
ihtiyacı olan ikisinin dengesini kurmaktır. Bu ikisini birleştir-
diğimiz zaman ortaya çıkacak sonuç, herkesin itirazsız kabul 

edebileceği bir sonuçtur. İnsanlar değerler anlatılırken kendi-
lerine bir inanç sisteminin propagandası yapılıyor duygusuy-
la dinlememesi gerekiyor. Bunların insanî ve evrensel boyutu 
anlatılarak politika üstü bir mutabakat sağlanırsa ancak so-
nuç alabiliriz. Burada öğretmenlerin inanması önemli. Öğren-
cilerine bu değerleri anlatma gerekçeleri ve anlatma isteği 
olması lazım. Mesela öğrencisinin dürüst, çalışkan, iyi vs. ol-
masını istiyor mu? İstiyorsa “bunları nasıl öğretebiliriz?” soru-
suna cevap araması gerek. Çünkü bunların anlatılmasının da 
pedagojik formasyonu var. Bu konulara uygun çeşitli psiko-
lojik yaşantılarla, vaka analizleriyle, kısa filmlerle anlatılırsa 
daha etkili olur. Bir çocuğa yalan söylememenin prim yapması 
gerekir ki o çocuk yalan söylemesin. Değerler Eğitimi’nin zo-
runlu ders olarak okutulmasına toplumumuzun ihtiyacı var. 
Yeni kuşaklar artık bizim değil Hollywood kültürünün çocuğu 
olarak yetişiyor. Bunun milli eğitim camiası tarafından farkına 
varılması çok önemliydi.

Öğrencilere kısa filmlerle anlatımın öneminden bahsettiniz. 
Yani öğretmenler sadece sunum yönteminden değil farklı ma-
teryallerden de faydalanmalı. Peki başka hangi materyaller üre-
tilebilir sizce?

Burada atölye çalışmaları yapılmalı. “Bağışlayıcılık atölyesi”, 
“paylaşımcılık atölyesi”, “öfke yönetimi atölyesi”, “uzlaşmacı-
lık atölyesi” vs. Mesela öğrenciler uzlaşmacılığı şöyle öğrene-
bilir. Beş tane öğrenci bir araya gelir, onlara dört tane çikolata 
verilir ve o çikolatayı paylaşmaları istenir. Aralarında oturup 
uğraşırlar ve bir çözüm üretmeye çalışırlar. Üretebilirlerse 
mesele yok. Mesela birinin fedakarlık yapıp yememesi, kura 
çekilmesi, hepsinin bir parça bölüp birine vermesi gibi çözüm 
yolları var ama bunu kendileri bulacaklar. Bunu yaparken de 
uzlaşmacılığı öğrenecekler. Aynı şekilde öfke yönetimi için 
çeşitli psikodrama örnekleri denenebilir. Mesela “boş sandal-
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ye” örneği vardır. Boş sandalyenin karşısına oturtuyorsunuz, 
karşısında öfkeli biri konuşuyor, sonra yer değiştiriyor ve ona 
cevap veriyor. Ya da çeşitli video metaforları var mesela. Di-
yelim “sen şu anda yalan söyleyip bir şey elde ettin, beş yıl 
sonra bundan dolayı ne hissedecektin?” gibi metaforlarla ve 
drama örnekleriyle anlatılır. Bunun gibi atölye çalışmaları 
yapılabilir. Tabi yaş aralığına göre değişik ortamlar düzenle-
nebilir. Sadece teorik bir ders olarak değil muhakkak psiko-
lojik danışmanların, rehber öğretmenlerin, sosyal çalışmacı-
ların, sosyologların, din bilimcilerin içinde olduğu çalışmalar 
yapılabilir ve bunlar üzerinde bir yüksek lisans ve sertifika 
programları geliştirilebilir. Bu sertifika programlarını geçen-
ler değerler eğitimi formatörü olur ve bu formatörler yeni 
eğitimciler yetiştirir ve ders konusunda yetkin olurlar. Bu-
nun için de STK’ler, üniversiteler ve MEB ortak projeler 
geliştirerek pilot çalışmalar gerçekleştirebilirler. Mesela 
İstanbul’daki bir lisede bir pilot çalış-
mayla başlanırsa biz Üsküdar Üniver-
sitesi olarak formatör yetiştirme işini 
üstlenebiliriz. Daha sonra öğrencilere 
uygulamasına başlanır ve geliştirilen 
modelin kabul görmesi durumunda 
bütün Türkiye’ye uygulanır. 

Aile boyutuna geçelim isterseniz. Malu-
munuz değerler eğitimi ailede başlıyor. 
Aile bu konuda ne yapmalı?

Değerler eğitiminin birinci okulu ai-
ledir, ikincisi sokaktır, üçüncüsü okul-
dur. Değerler eğitimi sadece okulda 
verilmez. Ailede değerler eğitiminin 
tohumlarını alır. Gelişen ruhunda o 
tohumlar yerleşir. O tohumlara sosyal 
çevrede ve okulda yeni tohumlar ekle-
nir ve neşv ü neva bulmaya başlar. Çocuğun ruhsal ve kişisel 
gelişimi açısından aile çok önemli. Şiddete karışmış, suça yö-
nelmiş insanlara baktığımız zaman çocukluk çağı travmalarının 
sıkça yaşandığını görüyoruz. Bu duygusal ihmal ya da istismar 
olabiliyor. Mesela çocuk anne ve babasıyla beraber yaşıyor 
ama duygusal ihmal var. Mesafesiz istismar da deniyor buna. 
Şefkat yok, merhamet yok, sevgi yok… Böyle bir durumda genç 
duygusal olarak yoksun yetişiyor. Emosyonel ihmal diye anı-
lan bir durum ortaya çıkıyor. Bu insanların çocuk yetiştirirken 
annelik, babalık pratiklerinin sağlam olması gerekli. Ben “Bi-
linçli Aile” kitabında yazmıştım. On tane aile değeri var orada. 
Evrensel değerler. Mesela bir tanesi meşveret. Aile içerisinde 
katılımcılığın, meclis anlayışının, birlikte oturumların olduğu 
bir aile yaklaşımı. Hz. Ali’nin bir sözü var: “Beş yaşına kadar ço-
cuğunuzla oynayın, on beş yaşına kadar arkadaş olun, on beş 
yaşından sonra onunla istişare edin.” Şimdi evrensel değerler 
bunlar. Bütün bunların hayata geçirilmesi önemli. 

Teknolojinin ve özelde sosyal medyanın değerler eğitimine etki-
leri nelerdir?

Sosyal medya kendisi bizatihi tarafsız. Bir bıçak gibi iyiye de 
kullanabilirsiniz kötüye de. Sosyal medyayı belli bir amaç 
için kullanmaz ve doğal akışına bırakırsanız zarar vermeye 
başlıyor ama belli bir amaç ve planla kullanılırsa insanlığa 
hizmet eder hale gelebiliyor. Bu nedenle sosyal medyaya 
karşı çıkmak yerine onu insanlığın yararına, evliliğin fayda-
sına, çocukların iyiliğine nasıl kullanabileceğimize kafa yor-
mamız gerekiyor. Sosyal medya iyi insanlarla iletişim kurma, 
iyi incelemeler yapma yöntemi haline getirilebilir. Bunun 
için de ebeveyn gözetimi önemli. Nasıl insan karşı tarafın 
duygularını okuyabiliyorsa medya okur yazarlığı da med-
yada seçici ilişki kurabilmeyi, “iyi, kötü, doğru, yanlış” diye 
filtre ederek bağlantı kurabilmeyi gerektiriyor. Burada anne 
babanın çocuğa on yaşından önce sosyal medyayı ve tele-

vizyonu nasıl kullanması geretiğini öğ-
retmesi gerekiyor. On yaşına kadar öğ-
retmedilerse çok zor. Değerler çocuğa 
on yaşından önce öğretilmeli. Çocuk on 
yaşından sonra zaten ergenliğe girdiği 
için zaten değerleri sorgulamaya başlı-
yor. Bu nedenle değer eğitimini lise ça-
ğında değil ilköğrenim döneminde yani 
“4+4” döneminde yapmak gerekiyor. 
Lise döneminde değer öğretimine geç 
kalınmış oluyor. 

Hocam, son olarak sıkça vurguladığınız 
iyi insan modelleri var. Bu iyi insan ör-
neklerine çocuklar nasıl ulaşacaklar? Ya 
da bu insanlar kimler, nerede yaşarlar, ne 
yaparlar?

Baktığımız zaman çevremizde belki dört dörtlük insanlar 
yoktur ama bazı alanlarda çevresini aydınlatan insanlar 
vardır. Yani bir model çizilir, elbise dikilir ve bu elbise kime 
uyuyorsa onlar anlatılabilir. Ama yaşayan örneklere naza-
ran tarihsel örnekler genellikle daha etkili olur. Batıda bir 
Edison vardır mesela. Modern değerlerle geleneksel değer-
leri birleştirmiş. Değerler eğitimiyle ilgili çalışmalar bir ders 
kitabı haline getirilebilirse bu örneklerin yer alması lazım. 
Mevlana gibi, Rahibe Teresa gibi dünyada evrensel değerle-
ri ön plana çıkaran kişilerle ilgili bir hayat hikayesi anlatılır, 
o değerler sonucunda bıraktığı izler anlatılır vs. Çek Cum-
huriyeti eski başkanlarından Havel’in “Nobel ödülleri artık 
fen bilimleri uzmanlarına değil bilgelere verilmeli. Çünkü in-
sanlığın buna daha çok ihtiyacı var.” tarzında bir söylemi var. 
Yirminci yüzyıl bilgi çağıydı, yirmi birinci yüzyıl bilgelik çağı. 
Bilgiyi de bilgeliğe çeviren değerlerdir. Bu değerlerin sahibi 
de Doğu medeniyetidir. 

Değerler eğitiminin birinci okulu 
ailedir, ikincisi sokaktır, üçüncüsü 
okuldur. Değerler eğitimi sadece 
okulda verilmez. Çocuk ailede 
değerler eğitiminin tohumlarını 
alır. Gelişen ruhunda o tohumlar 
yerleşir. O tohumlara sosyal 
çevrede ve okulda yeni tohumlar 
eklenir ve neşv ü neva bulmaya 
başlar. Çocuğun ruhsal ve kişisel 
gelişimi açısından aile çok önemli. 
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Birlikte barış içinde yaşamak hassas bir sanatı icra etmek gi-
bidir. Birlikte yaşama sanatının temel ilkesi insana değer ver-
mektir. İnsana; onuruna, kişiliğine, hak ve özgürlüklerine say-
gı duyup ona nezaket göstermekle değer verilir. İnsana değer 
vermek eylemseldir ve eylemsel yönüyle değer kazanır.

İnsan, iradesi sayesinde tercih yapabilen bir varlıktır. Davranış-
larını seçerken ve kararlarını verirken doğal olarak bazı etken-
ler onu yönlendirir. Bu etkenlerin bir kısmı sosyal bir kısmı da 
psikolojiktir. İstekler, ihtiraslar, vicdan ve inanç gibi psikolojik 
etkenlerin yanında toplumsal baskı ve kültürel kuşatılmışlık gibi 
unsurlar da insan davranışlarını etkiler. İnsanın tercihleri doğal 
olarak bir yanılma ihtimalini de kendi içinde barındırır. Bu bağ-
lamda bilerek veya bilmeyerek eylemleri ile diğer varlıklara za-
rar verebilir, insan hak ve özgürlüklerinin sınırlarını ihlal edebi-
lir, onlara maddi ve manevi zarar verebilir.

Özür dilemek, insanın bilerek veya bilmeyerek yaptığı hatalardan 
vazgeçme, davranışlarını düzeltme ve verdiği zararı telafi etme fır-
satı olarak değerlendirilmelidir. Bu sebeple özür dilemek eyleminin 
psikolojik ve sosyal yönleri vardır. Bu bağlamda özür dilemek kendi 
içinde zorluklar barındıran bir değer olarak nitelendirilebilir.

Özür dilemenin bir erdem olarak kabul edilmesi, bireyin yaşadığı 
özür dileme sürecinin doğru değerlendirilmesine bağlıdır. Özür di-
lemek samimi olmayı gerektirir.  Hata yapan bir insanın içtenlikle 
özür dileyebilmesi için öncelikle yaptığı hatanın farkına varması ge-
rekir. Farkındalık bilinçli ve içten davranmanın temelini oluşturur.

Samimi bir özür derin bir pişmanlık hissetmektir. Pişman olmak 
“Yanlış yaptım, keşke yapmasaydım” diyebilmektir ve bu da sa-
mimiyetin ilk göstergelerinden biridir. Özür dilemek hata yapan 
bir insan için arınmaya sebep olan bir erdemdir aynı zamanda. 
Pişmanlık hissi, insanın hatasına sebep olan kötü duygu ve dü-
şüncelerden arınmasına vesile olur. Bu da gelecekte hatayı tek-
rarlamamak konusunda kararlılığın dayanağını oluşturur. Hata-

sını fark edip pişman olmak ve arınmak aynı zamanda insanı ol-
gunlaştıran içsel bir yolculuğun da hareket noktasını oluşturur. 
Bu bağlamda özür dilemek insanı olgunlaştıran temel değerler-
den biri olarak kabul edilmelidir.

Özür dilemek insanın manevi kirlerden arınıp özündeki iyiliğe 
dönmesi açısından da değerlendirilmesi gereken bir erdemdir. 
Özür dilemek insan için kötülüklerden, haksızlıklardan, insanı 
mutsuz edecek davranışlardan ve toplumun barışını bozacak 
eylemlerden kurtuluştur.

Özür dilemek insan ilişkilerini onarmaktır. Özür ile insan, iç dün-
yasındaki problemleri çözer ve kendisiyle barışır. Kendisiyle ba-
rışık bireyler diğer insanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurar ve iletişi-
mini geliştirir. Hatalar insanlar arası iletişimi olumsuz etkiler, dar-
gınlıklara ve küslüklere sebep olurlar. Özür dilemek, düzelen dav-
ranışlar sayesinde insanlar arasında bozulan iletişim kanallarını 
onarır, sağlıklı ve sürekli iletişimi geliştirir. Samimi bir özür bu ile-
tişim kanallarını onararak ilişkileri güçlendirir, insanları birbirine 
yaklaştırır, sevgi ve saygı ortamının ortaya çıkmasını sağlar.

Özür dilemek aynı zamanda kararlı olmayı gerektirir. Kötü 
duygu ve düşünceler beslememe, yanlış yapmama, zarar ver-
meme kararlılığı insanda özür sayesinde güçlenir. Çünkü sami-
mi olarak özür dilemek kolay değildir. Bu zorluk insanı bir daha 
özür dilemesine gerek kalmayacak şekilde davranmaya yön-
lendirir ve bu konuda kararlı olmasını sağlar.

Özür dilemek bir acizlik olarak algılanmamalı, bir duyguyu kar-
şımızdaki insanla paylaşmak olarak düşünülmelidir. Özür dile-
mek özür dileyenin haksız olduğunu değil, özür dilenen insa-
nın haklarının tanındığını ve ona değer verildiğini ifade eder. 
Bu bağlamda özür dilemek, hem özür dileyeni hem de özür di-
leneni yücelten bir erdem olarak kabul edilmelidir.

Bütün değerler için geçerli olan kural özür dilemek için de ge-
çerlidir. Değerler yaşanarak yaşatılır ve yaygınlaştırılır. Çocuk-
lar görür ve yapar. Yeni nesiller değerleri yaşayan büyükleri-
ni görür ve onlar da değerleri yaşayıp yaşatırlar. Bu bağlamda 
özür dilemek, toplumsal anlamda bir kültüre dönüşürse değer 
olarak varlığını devam ettirmesi mümkündür. 

 *Eğitimci-Yazar

Özür Dilemek

Muhammet Yılmaz*Özür dilemenin bir erdem olarak kabul edilmesi, 
bireyin yaşadığı özür dileme sürecinin doğru 
değerlendirilmesine bağlıdır. Özür dilemek samimi 
olmayı gerektirir.  Hata yapan bir insanın içtenlikle 
özür dileyebilmesi için öncelikle yaptığı hatanın 
farkına varması gerekir. Farkındalık bilinçli ve içten 
davranmanın temelini oluşturur.

Özür Dilemek 
İnsanı Yücelten 
Bir Erdemdir
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Sabır, günlük hayatımızda kendini yaşamın bir anahtarı ola-
rak saklar. Aslında hepimizin bildiği, kullandığı bir sözcüktür. 
Ama ne yazık ki sözlerden öteye gidemediğini görürüz, çoğu 
zaman. Varlık içinde yüzüyor olmamızdır nedeni. Varlıklar 
içerisinde sabra pek de rağbet edilemediği aşikâr. 

Peki varlıkta dirlik mi var ki, sabır unutuluyor? Elde ettikle-
rimize baktığımızda, çok şeyimiz var ama sahip olmak iste-
diklerimiz bitmek tükenmek bilmiyor, değil mi? Her şeye kısa 
zaman diliminde; hemen, az sonra, yarın ulaşmak istemiyor 
muyuz? Elbette, sabır bu duygular içerisinde bizden oldukça 
uzak görünüyor. Böyle bir durumda sabır kendisini nasıl gös-
terebilir, diye düşünüyorum. Aslında hemen değil belki, ama 
yüzünü mutlaka gösteriyor, yaşamda. 

Şöyle bir baktığımızda, vermekten uzak, sürekli almaya alış-
tığımız bir hayat duruyor karşımızda. Daha da hırslanmamıza 
sebep oluyor, almaya alıştıkça. Sürekli yarınların 
peşinden koşmaktan, bugün heba ediliyor. Bit-
mek tükenmek bilinmeyen istek ve arzula-
rın gerçekleşmemesi durumunda ise taşa 
çarpmış gibi oluyoruz adeta.  Elde edilmiş 
olanlardan bir veya bir kaçı kaybetmeye 
başlandığında, yıkılıp kalınıyor. Yaşam,  o 
anlarda başlıyor bize sabrı öğretmeye. 
Sabrı öğrenmek için geç kalınmış olsa da.

Sabır, zamanını beklemiştir sabırla. Ken-
dine tekrar gelmenin, ayağa kalkmanın 
bir fırsatını sunar insana. Yaşama sevinci-
ni, gayreti, ümidi ve azmi taşır beraberin-
de. Anı hatırlatır, zevkleri ertelemeyi ve 
nihayetinde acılara katlanmayı öğretir. 
Sabır, insanın kendini harekete geçirme 
ve zorluklara katlanma katsayısını yük-
seltir ve daha tahammüllü olmayı öğretir. 
Nasıl bekleneceği öğrenilir, sabır durağın-
da. Fedakârlık edilmedikçe, sonuca ulaşı-
lamayacağı gibi. Sabır, başkalarını mutlu 
etmenin yollarını aralatır. Kaygılardan uzak-
laştırır, duyguları yönetmeyi öğretir.

Sabırla ilgili birçok kıssa, hikâye dinlemişizdir o ana kadar. Dinle-
diklerimiz, okuduklarımız daha anlamlı gelir artık. Sonra birden 
hatırlarız Çinlilerin bambu ağacını nasıl yetiştirdiğini. Yetiştir-
medeki sabrını. Önce ağacın tohumu ekilir, sulanır ve gübrelenir. 
Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz. Tohum yeni-
den sulanıp gübrelenir. Bambu ağacı ikinci yılda da toprağın dışı-
na filiz vermez. Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan işlem 
tekrar edilerek bambu tohumu sulanır ve gübrelenir.

Fakat inatçı tohum bu yılda da filiz vermez. Çinliler büyük bir 
sabırla beşinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam 
ederler. Ve nihayet beşinci yılın sonlarına doğru bambu yeşer-
meye başlar ve altı hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 metre 
boyuna ulaşır. Akla gelen ilk soru şudur: Çinliler bambu ağacının 
27 metre olan boyuna altı hafta da mı yoksa beş yılda mı ulaş-
mıştır? Bu sorunun cevabı tabii ki beş yıldır. Büyük bir sabırla ve 
ısrarla tohum beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi ağacın 
büyümesinden hatta var olmasından söz edebilir miydi?

Sabırla bir annenin yavrusunu beklemesi gelir, aklımıza. Dokuz 
ay; gün gün, hafta hafta, ay ay katlanır, heyecanlı bekleyiş. Anne, 
ilk kucağına yavrusunu aldığı o an unutmuştur artık geride bı-

raktığı, yaşadığı acıyı ızdırabı...

Sabır, zorluklar karşısında kendini hatırlatır çoğu 
kez. Bazen hemen fark eder, sahipleniriz. Bazen 

yaşam öğretir bize, onu sahiplenmeyi. Yaşamın 
anahtarı olan sabrı almışızdır elimize artık. Onu 

kaybetmemeyi yeğleriz birçok zevkimize. İşte 
bu duyguyla öreriz yaşamın ağlarını kendimize. 
Zorluklar artık bizim gözümüzü korkutamaz. 
Dayanıklıyızdır, belâ ve musibetlere karşı. Var-
lığın bizi çepeçevre sardığı, bu yaşamda.

Yaşamın bize sunduğu imkânları, sadece ken-
di mutluluğumuz için kullanmak yerine, baş-
kalarını da hesap ederek başlayabiliriz, sabır 
basamaklarına. İstek ve arzularımızın peşinde 
koşmak yerine, elimizdekilerin değerini bilmek 
olsun yine devam eden adımlarımız. Karşılaştı-
ğımız olumsuzluklar karşısında sabır göstere-

rek, yılmayıp, yıkılmadan durabiliyorsak hayata 
karşı, dayanıklılığımız çoktan artmaya başlamış-

tır, bile. Azimle başlayıp, sabırla bitirebilmeyi iste-
memiz en iyi seçim olur şüphesiz, yaşamın içinde. 

*Gökyüzü Eğitim Kurumları Duygu Eğitim Merkezi  Sorumlusu

Sabır

Aysun Kurt*

Sabır, zamanını beklemiştir sabırla. Kendine tekrar 
gelmenin, ayağa kalkmanın bir fırsatını sunar insana. 
Yaşama sevincini, gayreti, ümidi ve azmi taşır beraberinde. 

Sabır Durağı...
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Birinci Ders
Ana, babanın hayır duasını alan çocuk, mutlu olur. Allah ona 
çok yiyecek ve nimet bağışlar. Küçük iken hocaya giden, ak-
ranları arasında saygı görür.

Ey oğul, uluların duasını al, uslu ol. Uslu olan çocuğu herkes 
sever. Yaramaz çocuktan herkes kaçınır, uzak durur.

İnsana ana, baba gibi yâr olmaz; onlara bağlı olan yücelik 
bulur. İnsan ana karnında ve çocukluk çağında ana ve baba-
ya muhtaç bulunduğunu, hiçbir vakit de inkâr edemez. Ve 
haklarında iyilik istediklerini bilip, sözlerini tutup, hoca ve 
öğretmene gidip gayretle çalışanın gelişmesi, her bakımdan 
kazançlı çıkması gerekir.

Gel oğul, okula git; oku, yaz. Dersini bitirdikten sonra biraz da 
gez. Sakın inatçı, dik kafalı olma. Öğretmen her ne gösterirse 
onu belle. Sözüne kulak ver. Dersine dikkât eyle. İlim öğren; 
her şeyi bil. Tanrı’ya ibâdet et; kalbinin pasını sil. Yaşlıların na-
sihat ve öğüdünü al. Kaba, bilgisiz olan kimseden uzak ol. Âlim, 
bilgili ve erdemli kimsenin yanından kaçma, sözlerine dikkât et.

Ey oğul, manen yükseklik ve yücelik istersen, olgun kişilerin 
nasihatini tut; onu uygula, o yönde davran. Her işin başın-
da Cenâb-ı Allah’a yalvar ve niyazda bulun, iyi bittiğinde ise 
hamd ü senâ eyle.

İkinci Ders
Ey oğul, sabah olup, yataktan kalktığında önce elini yüzünü 
yıka; hem yüzün serinler, hem uykunun ağırlığı gidip, kendine 
gelirsin. Beden sıhhati için insana uyku lazım ise de, çok uyku 
adama gaflet getirir.

Erken kalk, dersine çalış. Sabahleyin insanın zihni açık ve 
berrak olur. Odasında ve dinlenme yerinde veya köşkünde 

Edhem İbrahim Paşa, Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın (1769-
1849) Mısır valiliği sırasında, Kavalalı’nın oğlu Serasker İb-
rahim Paşa’nın komutasındaki orduda köprü yapımı ve harita 
çalışmalarıyla bilinen mühendistir. 1820-21 yıllarında askeri 
öğrencilere aritmetik, geometri, resim ve istihkâm dersleri 
vermiştir. Edhem İbrahim Paşa’nın nerede öldüğü kesin ola-
rak belli değilse de İstanbul’da, Eyüp Sultan Camisi yakınına 
defnedildiği bilinmektedir.

Edhem İbrahim Paşa’nın ikinci eseri, Terbiyetü’l- Etfal Risalesi, 
İstanbul Matbaa-i Âmire’si 20 Rebîülâhir 1285/10 Ağustos 
1868’de yayımlanmıştır. Eser, Edhem İbrahim’in oğlu İsmail’e 
yazdığı öğütlerden meydana gelmektedir. Edhem İbrahim 
Paşa eserinin önsözünde Terbiyetü’l-Etfal Risalesi’ni niçin yaz-
dığını bize anlatmakta ve şöyle demektedir: “Çocukların eği-
tim ve öğretimi için kaleme alınan bu kitapçık, yönetimi hak-
kım olmayarak bana verilen Mekke ve Medine Vakıf (Evkaf-ı 
Haremeyn-i Şerîfeyn) Okulları ile öteki vakıf okullarında olup 
da Türkçe okumaya istekli olan öğrenciler için düzenlenmiş; 
çocukların zihinleri alacak ve okuduklarında sıkılmayacak öl-
çülerde ele alınıp yazılmıştır...”

Aşağıda okuyacağınız eserin ilk altı  bölümü ahlak ve güzel 
huy nasihati çerçevesindedir.

Edhem İbrahim Paşa 

Yalan söylemek, kötü huyların biri ve çoğunlukla 
fena çocukların huyu olup, gayet kötü görüldüğünden 
arkadaşları bile yalancı diye onu ayıplarlar. Yalanı 
meydana çıktığında halk arasında alçalır rezil olur. 
“Bu yalancı çocuğun sözüne itimad olunmaz” diye 
herkes kötü davranır. Bazen fena ceza dahi görür.

Çocuklar İçin 
Hayat Bilgisi
T e r b i y e t ü ’ l  -  E t f a l  R i s a l e s i *

Alıntı
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yalnızca oturup yeterince çalışıp dersini hazırlayan çocuk, 
akranları arasında üstün olur.

Okuma ve yazma lezzeti ruha gıda verdiğinden, cümle yemiş-
lerden daha lezizdir. Kendi kendine okuyup, manaya âşinâ ol-
dukça, okumanın lezzetini bulur; kendine şekerden tatlı gelir. 
Ne mutlu o çocuğa ki, çocukluk günlerini boş yere geçirmeyip 
ilim ve fen öğrenimi, yapmış ola. Kart ağaç eğilmez, taze fidan 
istediğin yana döner. Gençlik vakti geçtikten sonra ne kadar 
nedamet gelse de faide vermez.

Eyvah o kimselere ki, bütün ömrü cehalette geçmiş ola; sanat 
ve hünerden de mahrum kala. Olayım dersen halk içinde be-
ğenilen makbul biri, vakitlerinin çoğunu bir hüner ve beceri 
öğrenme ile geçir.

Üçüncü Ders
Ey oğul, bu dünyaya çalışmak ve emeğiyle geçinmek ve yer-
yüzünü mamur ve bayındır eylemek için gelinmiştir. “En gü-
zel hal kişinin kazandığıdır” denilmiştir. “Dünyamız âhiretin 
tarlasıdır” diye buyurulmuştur. Okuyup yazmaya çalışan ve 
bilgi öğrenen iki cihanda makbul olur. Gençlik vaktini boş 
yere geçirme.

Öğretmene, hocaya git, oku yaz. Gayret ve çalışmayla sürekli 
okuyup yazan, bilgili olur. Bilgili olan, her yerde itibar bulur. 
Dağlarda yabanî, kendiliğinden büyüyen meyveli ağaç eğri 
büğrü çalı gibi çıkar. Dalları, öteye beriye eğilip sarkar; des-
teksiz olduğundan bir keskin rüzgâr esse düşürüp yere yıkar. 
Meyvesi ufak ve lezzetsiz olup yiyenin ağzını burar. Bağ ve 
bahçelerde yetiştirilen ağaç yakışıklı olur. Dimağ lezzeti onun 
meyvesinde bulur. Okuma ve yazmaktan mahrum olan adam 

cahil kalır. Çocuklukta bilimleri öğrenmeye çalışan kişi akıl ve 
fikrini doğru yola götürüp, meyvelerin özenle yetiştirilme-
ri ile güzellik ve olgunluğa erdikleri gibi, zihinleri genişlik ve 
ağırbaşlılık kazanır. 

Çocukların zihni hızlı ve hafızaları kuvvetli olduğundan, her 
işittiklerini tez ezberine alırlar. Kendilerine o sermaye olup, 
iyi ve makbul sermaye kazanan kurtuluşa erer, kazanmayan 
cahil ve bilgisiz kalır. Büyüdüğünde pişman olur ise de fayda 
vermez. Ama akıllı çocuk, ana, ata, iyi işler yapan, kötü işler-
den titizlikle sakınan ve erdemli kimselerin nasihatini tutup, 
terbiye olur, gençlik vaktini hüner ve ilimlerde, sanat ve bilgi 
kazanmada geçirip sonra pişman olmaz. Dünyada sanat ve 
bilgi sahibi olan kimse geçinmekte zahmet çekmez..

Dördüncü Ders
Yalan söylemek, kötü huyların biri ve çoğunlukla fena ço-
cukların huyu olup, gayet kötü görüldüğünden arkadaşları 
bile yalancı diye onu ayıplarlar. Yalanı meydana çıktığında 
halk arasında alçalır rezil olur. “Bu yalancı çocuğun sözüne 
itimad olunmaz” diye herkes kötü davranır. Bazen fena ceza 
dahi görür.

Ey oğul, şaka ile bile yalan söylemekten sakınmak lazımdır. 
Zira bir kere ismin yalancı çıktıktan sonra doğru söylesen de 
kimse inanmaz. Meşhur hikâyedir; “Yalancının evi yanmış, 
‘aman geliniz evim yanıyor’ diye çağırdığında kimse inanma-
mış.” Doğruluk gibi iyi şey olmaz. Kabahatin, suçun bile olsa, 
doğru söyle, özür dile; beladan kurtulasın.

Allah’dan kork, doğru iş yap. Kimseden korkma. Kendin için 
kabul etmediğin şeyi kimseye de etme.. Sözlerini düşünerek 
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söyle. Her diline gelen sözü söyleme. Kulağı iki yaratmış, dili 
bir o Hüdâ-yı Rahîm. İki dinle, birden çok söyleme.

Ey oğul, “İnsanın selâmeti dilini tutmasındadır” diye atala-
rımızdan bize ulaşan söz, lisanını yalandan, fena ve çirkin 
sözlerden, sövüp saymaktan, bir kimseyi gıybet ve hakkında 
yakışıksız söz etmekten korumak için söylenmiştir. Sana bir 
kimse dokunaklı lakırdı söylese, hoşlanmazsın, canın sıkılır. 
Bunu bilip, sen de bir kimseye hoşlanmayacağı sözü söyle-
me. Bir kimsenin yüzüne söyleyemeyeceğin sözü arkasından 
deme. Sana ağır gelen şeyi başkasına yüklemeye çalışma.

Herkesi kendin gibi bil. İnsaniyetten hiç ayrılma. “Tatlı dil, gü-
ler yüz yılanı deliğinden çıkarır” meşhur bir sözdür. Kimseye 
kötü muamele etme, ağır söz söyleyip, kalbini kırma.

Bazı adama nasihat bile ağır gelir. Herkesin hâline ve miza-
cına dikkât eyle. Dinlenecek söz söyle. Daima iyilik üzere ol. 
Doğruluktan ayrılma. Sakın sen yalan söz ile bir kimseyi al-
datmaya çalışma. Sözün sağlam olsun. Herkes seni doğru ta-
vırlı bilsin, daima bir kararda görsün. 

Öğretim ve öğrenim ile iyilik ve bilgi artsın. Akranına daima 
yumuşaklıkla davran. Kendinden büyüğe alçakgönüllülük ve 
saygı ile, yoksullara merhamet, şefkat ve yumuşak huyluluk 
ve tatlı dil ile muamele et. 

Kimsenin kusurunu yüzüne vurma. Bu dünyada herkesin ku-
suru vardır; kusursuz bir Allah’dır. “Kusursuz dost arayan, 
dostsuz kalır” meşhur bir sözdür. Bu iş ve çalışma dünyasında 
herkes ile iyilik üzere yakınlık kur. 

Yaratılış gereği insanın dünyada medenîleşmesine ve kazanç 
sağlamasına asıl sebep, birbirine muhtaç olmalarıdır. Bu yüz-
den sen de birinin bir gereksinimi ve ihtiyacı olduğunda elin-
den geldiği derecede yardım et ve hiçbir şey elinden gelmi-
yorsa da hiç değilse ihtiyaç sahibine güzel söz ile yol göster; 
vaktini hoş geçirmesini sağla. Halk içinde ayıplanan şeyler-
den uzak ol ki, herkes nazarında makbul olasın, beğenilesin.

Beşinci Ders

Ey oğul, çalış, kazan, kimsenin malına göz dikme. Tutumlu 
harcayan darlık çekmez. Malı çok olup, tutumlu davranmasını 
bilmeyen, fakir gibi geçinir. Gelirine göre masraf et, israftan 
pek sakın. Kazancının hepsini yeme bir yana bırak; kazanıla-
mayacak ihtiyarlık günleri ile sana muhtaç olan çoluk çocu-
ğun hakkını biriktir. 

Malı tutagör; koy düşmana kalırsa kalsın; namerde muhtaç 
olma tek. Merhum pederimin nasihati olan bu söze dikkat 
et; ancak nefsin lüzumlu isteklerini esirgeyerek mal bi-
riktirmeye çalışmak da büyük hatadır. Sözün özü Kelâm-ı 
Kadîm’de “Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz.” buyrulmuştur. 
İsraf yani savurganlık haram olduğu için, kişinin helalinden 
mal kazanarak zarurî ihtiyaçlarına sarfedip kalanını boş 
yere israf etmeyip saklaması lazımdır. Âlemin durumu hep 
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aynı şartlarda olmadığından, bazı zaruret hallerinde mevcut 
olan para insana faydalı olur.

Ey oğul, karıncadan ibret al; arılara bakıp, çok yeme bal. Ha-
zır şey çabuk tükenir. Sen daima çalışarak helalinden kazan. 
Artan malını sandıkta saklama. Az çok gelir getiren bir şeye 
yatır ki, sen işlersin, mal işler, insan öyle genişler. Gelirin çok-
luğuyla kolaylaşır işler.

Altıncı Ders

Ey oğul, olgunların mesleğine yönel. Her şeyden ibret al. Dos-
tuna sadık ol. Bir isteği olduğunda esirgeme; ara bul. Dostun 
sadakati dar vakitte belli olur. Fakat iyi gün dostu olma. Tec-
rübe eylemeden her adamı dost bilme. Bu dünyada dost pek 
çok tecrübelere ve vakte muhtaçtır. Deve gibi âlî ol. Dostuna 
baş eğ, düşmanına karşı dur. At gibi uysal ol; sahibini ara bul. 
Ancak tepmesi nallıdır, durma arkasından savul. Sabrı eşek-
ten öğren. Sadakati köpekten. Tilki hilekârdır ona bakıp dos-
tunu aldatma. Hilekârlık kardeşlerini aldatmak demek oldu-
ğundan, öyle yola gitme. 

Kurt, tabiatı gereği hırsız olur, kuzuları uzaktan görür. 
Çoban uykuda olsa da sadık köpek onu görüp, havlayıp 
üzerine varır. Kaçmaz ise belasını bulur. Hırsızlık başka-
sının hakkına saldırmak demek olup, büyük günahlardan 
sayıldığından, hırsız bir gün olur tutulup cezasını görür. 
Kedi nankördür diye sen atma, sakın fare çok olan yerde 
yatma. Fare her şeyi kemirir, peyniri yer pek çok semirir. 
Güzel şeylere pisler. Bir şey bulmazsa, insanın burnunu 

dişler. Kedi onu kokusundan bulur, üzerine atılıp canını alır. 
Ziyankâr olan elbet bir gün cezalanır. Tavşan gibi korkak 
olma. “Tavşana kaç, tazıya tut” vadilerinde durma. İki yüzlü 
olup hilekârlık ve dolandırıcılık yoluna sapma. Gül bahçesi 
içinde gizlenmiş yılan gibi olma. 

Akıllı olup iyi ahlâk sahibi olanı, iş ve kazançta doğruluk edeni 
herkes metheder.

Bir şey görüp, aldanıp, hindi gibi kabarma. Kibir yani büyük-
lenme kötü ahlâk olduğundan, sakın sen kibirlenme. Yaşıtla-
rına bak, ibret al. Eğer halk içinde geçineyim dersen, her yüke 
ve güçlüğe öküz gibi tahammüllü ol.

Ceylan gibi sen kaçma, gidip tuzağa düşme. O şirin gözlerini 
incitme. İnek bir memesini buzağısına bırakırsa, diğeri insan 
için sağılır. Sütü kesilip ihtiyar olduğunda, eski iyilik unutu-
lup “bu inek boşuna yiyecek tüketiyor, semiz iken keselim” 
diye herkes başına üşüşür. Meşhur sözdür: “Eğer iyilik unu-
tulmaya idi, koca öküze bıçak vurulmaz idi.” Gerçekten o ka-
dar seneler yeri sürüp, su dolabı çevirip, sahibine sadıkane 
hizmet ettikten sonra, sonunda ihtiyar oldu, işe yaramaz 
diye kesmeye kalkarlar. İşte bunları görüp insan, ihtiyarlayıp 
işten güçten kaldığı vakitte nasıl ve ne biçimde davranılaca-
ğını bilip, gençlikte ona göre davranıp, ihtiyarlıkta kendisini 
muhtaçlıktan kurtarmaya çalışması ve kendisine sadık dost 
edinmesi ve çoluk çocuğunu kendisinden hoşnut etmesi 
herkese lazımdır.

* Kitap, İlknur Kirenci tarafından Latinize edilerek Büyüyenay Yayınları 
tarafından basılmıştır.
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“Bir gönülü yaptın ise / Er eteğin tuttun ise / Bir kez hayır ettin ise
Birine bindir az değil” 

Yunus Emre

İnsanın aşksızlıktan ağır ağır öldüğü bir dünyada yaşıyoruz… 
Bir yanda keskin bir yeknesaklık kokusu havayı boğuklaştır-
makta, bir yanda yıkıcı ve celalli bir yerinde duramama hali 
tozu dumana katmakta.

Yüreğinin türküsüne katılmıyor insanlar. Kimse metnin dışına 
çıkmıyor, derin nefes almıyor. Oysa ki aşk her çağda kendisi 
için bir şeyler yapmamızı bekler bizden. Bir yoksulu doyur-
mayı, bir garibi giydirmeyi bir yetimi sevindirmeyi ister. Tanı-
madığın birine iyi günler dilemeni arzular. 

Aşk için biraz yaramazlık yapmak gerekir.  Vermeyene vermek, 
gelmeye gitmek, zulmedeni affetmek farzdır aşkın kitabında. 

“Allah’ın, kendilerine lütfundan verdiği nimetlere karşı cimrilik 
edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Ha-
yır, o, kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde 
boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’a aittir. 
Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” 3 / 180.

Saygı duymaktansa kıskanmayı, zırnık koklatmadan almayı, 
konusuna komşusuna fark atmayı hizalayan bir müsabakanın 
sabahında galiplerin mağlup sayılacağını habire hatırlatması 
gerekiyor bize içimizde dirilen birilerinin.  

Kâinatta her şey ihtimaller denizinde yüzer. Vermek verme-
mek, gülmek gülmemek, kızmak kızmamak, küsmek küsmemek 
meselelerinin üzerinden geçerken iman yeşilinin düğmesine 
basanlar kuvvetle muhtemeldir ki umduklarına erişecektir. Sü-
rekli ışığın kırmızısında geçenler ise muhtemelen korktukları-
na uğrayacaktır. Böyle bildiriliyor üst bildirilerde. 

Acıların duygulardan yalıtıldığı, şehir yârânı anlam kaybından 
can vermeden önce aşk adına bir şeyler yapılmalı. 

Kim dedi bana tabii olandan kop, fıtri olana sırtını dön diye. 
Şehre sıkışmama ve fakat karşımdaki kapıdan habersiz kom-
şum açken de uyuyabilmeme kim izin verdi. Kardeşini kendi-
ne tercih eden destan adamlar çağından kopup da kendinden 
habersiz elleri çolak ayakları topal gözleri kör kulakları sağır 
cemiyetlere üye olmamı kim istedi benden…

Civanmertlikten beslenmiş cömert sıfatının kökleri. O zaman bü-
tün kelimeler aslına dönmeli güzel ahlak sözlüklerinde yeniden.

“Rabbim, ‘İbrahim cömert olduğu için, dost edindim’ buyurdu. 

Cömert olan ve halktan az şikâyet eden, bu ümmetin efendisidir.”

Halktan şikâyeti de az tutmalı, olanda hayır aramalı, efendi 
olmalı bu meydanda öyleyse…

Cömertler günahlarını açık ellerinin hararetinde yakıp mert-
ler köprüsünden şimşek hızıyla geçerek aşk cennetine va-
rırlar. Cimriler ise ömür dizlerini çürütse de Hakk’tan geleni 
halktan esirgediği müddetçe gül kokusuna hasret yaşar ölür 
ve öylece dirilirler. 

“Cömertlik, dalları dünyaya sarkmış bir Cennet ağacıdır. Kim bu 
ağacın bir dalına tutunursa, bu dal onu Cennete götürür. Cimrilik 
de, dalları dünyaya sarkan Cehennem ağacıdır. Bu dalın birine ya-
pışan, Cehenneme gider.” 

Ellerim uzadığında dünya sürgünüm kısalacak; bu muhakkak. 
Dalları dünyaya sarkmış bu sehavet ağacının meyvesinin ta-
dına varanlar, zaten rahmet avuçlarını bir daha kapatamazlar. 

Cömertlik, güzel huylar yarışmasında hep birinci gelen güze-
lin şöhreti şanı… 

Cömertlik hukukuna parmak basan nice soylu ruhların bil-
dirilerini anmak lazım burada. Cömertlik denize yaklaştıkça 
genişleyen bir ırmak gibi toplum damarlarına aşk akıtmalı 
diyorum. Sofrası Halil İbrahim, hanesi Habibi Zişan gibi olan-
ların nasıl yaşadıklarına bir bakmalı göz; kulak cömertlerin 
destanlarını işitmeli, hissetmeli, hazzetmeli…

* Yazar-Eğitimci

Cömertlik

Mahmut Bıyıklı*

Denize Yaklaştıkça
Genişleyen Bir Irmak...

Cömertlik hukukuna parmak basan nice soylu 
ruhların bildirilerini anmak lazım burada. Cömertlik 
denize yaklaştıkça genişleyen bir ırmak gibi toplum 
damarlarına aşk akıtmalı diyorum. Sofrası Halil 
İbrahim, hanesi Habibi Zişan gibi olanların nasıl 
yaşadıklarına bir bakmalı göz; kulak cömertlerin 
destanlarını işitmeli, hissetmeli, hazzetmeli…
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Şiir

Kapıları çalan benim  

kapıları birer birer.  

Gözünüze görünemem  

göze görünmez ölüler.  

 

Hiroşima’da öleli  

oluyor bir on yıl kadar.  

Yedi yaşında bir kızım,  

büyümez ölü çocuklar.  

 

Saçlarım tutuştu önce,  

gözlerim yandı kavruldu.  

Bir avuç kül oluverdim,  

külüm havaya savruldu.  

 

Benim sizden kendim için  

hiçbir şey istediğim yok.  

Şeker bile yiyemez ki  

kağıt gibi yanan çocuk. 

Çalıyorum kapınızı,  

teyze, amca, bir imza ver.  

Çocuklar öldürülmesin  

şeker de yiyebilsinler.

Kız Çocuğu

Nazım Hikmet
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Kültürlerin iç içe geçtiği ve giderek birbirini daha çok etkile-
diği küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Dünya kültürleri-
nin bu yakınlaşmasına ve iç içe geçmesine bağlı olarak çocuk 
ve gençlik edebiyatı da küreselleşti. Kendi yazınımızla birlik-
te Batı’nın kimi edebiyat ürünlerini hiç inceleyip irdelemeden 
çocuklarımıza sunarken, ne yazık ki onları birtakım tehlikele-
rin içine atıyoruz! Hem de farkına varmadan… 

Bugün yazılı ve görsel medyaya baktığımızda şunu açıkça gö-
rebiliyoruz: Gençlerimiz giderek şiddet, kapkaç, hırsızlık, do-
landırıcılık, yaralama, cinayet, terör gibi suçlara daha çok bu-
laşıyorlar. Hayatta karşılaştıkları güçlükler karşısında hemen 
yılgınlığa kapılıyorlar. Savaşmak, mücadele etmek, doğru ve 
olumlu tepkiler göstermek yerine pasif, edilgen birer tavır 
sergiliyorlar. Ya birilerinin çıkıp kendilerine yardım etmesini 
bekliyorlar, ya da kendilerini içinde bulundukları güç durum-
dan kurtaracak mucizeler arıyorlar. 

Acaba çocuk ve gençlerimizin okuduğu kimi masal ve roman-
lar; yukarıda saydığım olumsuzluklara yönelmelerinin neden-
lerinden biri mi?

Çocuk Yazınındaki Kimi Olumsuz Mesajlar  
Hepimiz çocuklarımız okusun isteriz. Onları bir şekilde masal 
kitaplarıyla ve çocuk romanlarıyla buluşturup okumalarını da 
sağlarız. Ancak onları ne tür kitaplarla buluşturuyoruz, far-
kında mıyız?

Lütfen, masal denince aklınıza ilk gelen masalları düşünün 
şimdi. Vaktiyle bize okutulan, bugün bizim de öğrencilerimi-
ze, çocuklarımıza hatta torunlarımıza okuduğumuz masallar 
hangileri? Renkli, albenili resimlerle süslü kitaplarını arma-
ğan ettiğimiz, tiyatrolarda oyunlarını, sinemalarda filmlerini 
izlettirdiğimiz şimdi adlarını sıralayacağım şu aşağıdaki ma-
sallar mı, değil mi?

Eğer bunlar: Ali Baba ve Kırk Haramiler, Alaeddin’in Sihirli Lam-
bası, Çizmeli Kedi, Sihirli Fasulyeler, Bremen Mızıkacıları, Odun-
cunun Çocukları, Külkedisi, Uyuyan Güzel, Pamuk Prenses, Kib-
ritçi Kız gibi masallarsa, fena!

Bu masalların aslında hırsızlığı, kapkaççılığı, dolandırıcılığı öv-
düğünü; kötüleri, hırsızları, katilleri kutsadığını; giyim kuşam 
düşkünlüğünü körüklediğini; tembelliği, acizliği teşvik ettiği-
ni; onları pasifliğe sürüklediğini, çocuklarımızı bu tür davra-
nışlara özendirdiğini söylersem bana inanır mısınız? 

Ali Baba ve Kırk Haramiler, Alaeddin’in Sihirli Lambası, Çizmeli 
Kedi, Sihirli Fasulyeler, Bremen Mızıkacıları masalları söz gelimi… 
Bütün bu saydığım masalların konuları aslında ortaktır ve hır-
sızlık masallarıdır. Masal kahramanları, bu serüvenlerde Kırk 
Haramilerin zenginliklerini, büyücünün sihirli lâmbasını, devin 
altın yumurtlayan tavuğunu, sihirbazın ve hırsızların hazinesini 
çalarlar.  Sahipleri peşlerine düştüğünde de, onları acımasızca 
öldürürler. Sonra da elde ettikleri bu zenginliklerle ömürle-
rinin sonuna kadar rahat ve mutlu yaşarlar. Biz bir de dilekte 
bulunuruz bu masalların ardından. Onlar ermiş muradına, biz 
çıkalım kerevetine!” ya da, “Gökten üç elma düştü, üçü de bu 
masalı dinleyip dileği olanların başına!” diye… Adeta onları bu 
tür davranışlara özendirircesine…

Tıpkı, Oduncunun Çocukları (Hansel ve Gratel) masalında oldu-
ğu gibi...  Bu masalda; iki çocuklu fakir oduncu, eşi ölünce ye-
niden evlenir. Kötü kalpli üvey anne, çocukları ormana götü-
rüp bırakması için adamı kandırır. Çocuklar ilk iki denemede 
evlerinin yolunu bulurlar. Ancak üçüncüsünde ormanda kay-
bolurlar. Gide gide pastadan, çikolatadan bir eve girip çocuk 
yiyen cadının eline düşerler. Yaşadıkları korku dolu günler-
den sonra, ancak cadıyı öldürerek ondan kurtulabilirler. Son-
ra da cadının hazinesini çalıp evlerine dönerler. Babalarıyla 
birlikte ömürlerinin sonuna kadar mutlu bir yaşam sürerler.

Eleştiri

Tuncel Altınköprü*

Batı Çocuk
Edebiyatının
Olumsuz Etkileri
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Çocuk Kitaplarının Olmazsa Olmazları
* Çocuğa görelilik ilkesi. Bir çocuk kitabı hangi yaş kuşağı için 

yazılmışsa; o çağın psikolojik, tinsel ve zihinsel gelişimine 
uygun özellikler taşımalı, o yaşa uygun dil kullanılmalıdır.

* Çocuk kitapları; duru dille yazılmalı, güzel Türkçemizi 
doğru kullanma ve güzel yazı yazma konusunda örnek 
olma özelliği taşımalıdır. 

* Çocuk kitapları, çocukların baştan sona ilgiyle okuyacak-
ları, sürükleyici bir içeriğe sahip olmalıdır. 

* Çocuk kitapları, çocukların kendi coğrafyaları, kendi 
sosyo-kültürel çevreleri içinde geçmelidir. Çocuk elindeki 
kitabı yaşarcasına okurken kendini; kendi yurdunda, ken-
di kentinde, kendi insanlarının içinde bulabilmeli, kendi 
zenginliklerini görebilmeli, kendi sorunlarını görüp bun-
larla yüzleşebilmelidir.  

* Çocuk kitapları; çocuklarımıza kazandırmak istediğimiz er-
demlerle, sosyal, ahlakî, bireysel değerlerle donatılmalıdır. 

* Çocuklarımız, içinde bulundukları koşullar ne olursa olsun 
yılgınlığa kapılmayıp başarıya odaklanmalı, güçlüklerle sa-
vaşmalıdırlar.

* Çocuklarımız daima iyinin, doğrunun, haklının, zayıfın ya-
nında olmalı; kötünün ve haksızın karşısında durmalıdırlar.

* Paylaşmayı bilmeli, yeri geldiğinde özveride bulunabilme-
li, yeri geldiğinde haklarını savunmalıdırlar.

* İçinde yaşadıkları doğal çevreyi, barındırdığı tüm canlıla-
rıyla bir bütün olarak algılamalı ve böylece korumalıdırlar.

* Maddî, manevî tüm kültürel değerlerimizin bilincinde ol-
malı, onları koruyup kollamalı, bunları gelecek kuşaklara 
bırakmanın sorumluluğunu taşımalıdırlar.

* Sağlıklı bir beden ve sağlıklı bir tinsel gelişim için zihinsel 
ve bedensel sporlara yönelmeli; zararlı alışkanlıklardan 
uzak durmalıdırlar. 

* İnsanî ve evrensel değerlerin farkında olmalı; bu değerleri 
sahiplenmelidirler.

* Psikolog-Yazar

Bu masalı, gece yatmadan önce çocuğunuzun başucuna otu-
rup okuduğunuzu düşünün bir. Çocukcağız rahat bir uyku 
uyuyacağı yerde sabaha dek karabasanlar görmez mi? Ya 
bunu okuyan anne bir de üveyse…  Peki, ya bu masalla çocuğa 
verilen mesaj ne? Şu dünyada sakın kimseye güvenmeyin. Ba-
şınıza her an, her şey gelebilir. Anneniz ölebilir. Babanız kötü 
kalpli bir üvey anneyle evlenebilir. Öz babanız sizi terk ede-
bilir. Sığınacağınız yerde sizin canınıza kast edebilirler. An-
cak becerip de onu öldürebilirseniz canınızı kurtarabilirsiniz.  
Hele bir de evinize buradan çalacağınız hazineyle dönebilir-
seniz, yaşamınızın sonuna kadar rahat edersiniz. Bu ve ben-
zeri masallarla büyütülen çocuklar; ürkek, kuşkucu, öz gü-
venden yoksun, hırsız olmaz da ne 

Ne yazık ki bu yukarıdakiler kadar tehlikeli ikinci bir grup ma-
sal daha var: Bu masallarda başarılı ve mutlu olmak ve hat-
ta yaşamak için tek bir çare vardır. Başkalarından yardım 
almak… Kimi zaman bir periden, kimi zaman beyaz atlı bir 
prensten… Pamuk Prenses’te olduğu gibi!  

Masal boyunca hep aciz, hep edilgen hâldedir.  Başkalarından 
yardım almasa, yaşaması mümkün değildir. Önce avcıdan, 
sonra yedi cüceden yardım dilenir. Zaten sonunda kraliçe ta-
rafından zehirlenir. Kristal bir tabuta konulup bekletilir. İyi ki 
‘beyaz atlı prens’ gelir de onu kurtarıp hayata döndürür. Kız-
larımızın yaşama dönmeleri ve mutlu olmaları için illaki beyaz 
atlı bir prensin gelmesi mi gerekli? Bu onları yaşamları boyun-
ca tembelliğe, edilgenliğe sürüklemez mi? 

Yabancı kökenli masallardaki olumsuz öğeler masallarla sı-
nırlı değil ne yazık ki! Bazı çeviri romanlarla ilgili şu kısa bilgi-
ler sözlerime tercüman olmaya yeter! 

Robin Hood: Ormanda yaşayan bir soyguncu ve çetesi… (Te-
levizyonda gördüm, Hırsızlar Prensi diye yüceltilerek isim-
lendirilmişti.)

Arsen Lüpen: Kibar hırsız, salon adamı… Polislere asla yaka-
lanmayan gözü pek ve çapkın maceracı…

Fantoma: Bir türlü başa çıkılamayan suç makinesi… Fantoma 
ve Müdürü Juve…

Killing: Ele geçirilemeyen cani…

Sherlock Holmes: Nikotin ve esrar bağımlısı, anti sosyal 
efsanevî özel dedektif…

Masallar ve Romanlar Çocukları Neden Bu Kadar 
Derinden Etkiler?
Çocuklar, okudukları masal ve romanların kahramanlarıyla 
kendilerini bir tutarlar. Onunla özdeşleşir, adeta o olurlar. Ço-
cukların masal ve roman kahramanı olarak gerçekleştirdikle-
ri düşsel yaşayışlar, bilinçaltlarında; okuduklarının içeriğiyle 
örtüşen birikimler oluşturur. Bu birikimler çocuğun benliğine 
yansıyarak yaşamı boyunca önemi hiç de azımsanmayacak 
etkiler yaratır. İşte bu yüzden okudukları kitaplar, çocuk kişi-
liğinin gelişmesi açısından önemlidir. 
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Ve Peygamberimiz (sav) buyuruyor;

“Allah için mütevazı olanı Allah yüceltir. Böbürleneni Allah alçal-
tır. Allah’ı çok ananı Allah sever.”

“Elbisesini kibirle yerlerde sürüyen kimseye Allah (merhamet ba-
kışı ile) bakmaz.”   

“Kim Allah Sübhanehu (rızası) için bir derece tevazu (alçak gönül-
lülük) ederse Allah o kimseyi buna karşılık olarak bir derece yük-
seltir. Kim de Allah (rızası) hilafına bir derece kibirlenirse Allah bu 
kimseyi kibirlenmesine karşılık olarak bir derece alçaltır ki, niha-
yet onu aşağıların en aşağısı kılsın.”

Kamil insanın hususiyetleri, mütevazı ve alçakgönüllü insanın 
özellikleridir.

Söylenecek çok şey var, unutmamamız gereken de.

Yaptıklarını başa kakmayan, kendinden söz etmeyen, övül-
mekten hoşlanmayan, gurur ve kibirden uzak olan insandan 
bahsediyoruz. 

Kendine has zenginliklerden ötürü duruşunu, çevre ile olan 
diyaloglarını, ibadetlerindeki devamlılığını ve istikametini de-
ğiştirmeyenden söz ediyoruz.

Alçakgönüllülük bir kulluk öğesidir.

Tevazu da müminde olması gereken haslet. 

Üstad’ın şiiriyle noktalayalım konuyu. 

Nefs ve kibir, tarla ve mahsûl, çifte günah…

«Sen nefsini alçalt, seni yükseltir Allah…»

Tevazu ve alçakgönüllülüğün makamı bile var.

Müzik bu haslete notalarıyla eşlik etmiş.

İnsanı erdeme, kemale davet eden bu haslete…

Eşref-i mahlûk olan insana dair bir meziyetten bahsediyoruz.

Konu insan, konu hasletler olunca iyi veya kötülerini her daim 
sıralamak mümkün. Esas olan, yaşam süresince, varsa kötü 
meziyetler iyiye dönüştürmek,  kötü olarak vakfedilenlerden 
de uzaklaşmaktır. Yaratılıştan güzel huy edinebildiği gibi in-
san, olmadığı halde sonradan güzel meziyetler de edinebilir.

Söz konusu olan tevazu ve alçakgönüllülük de böyledir.

İnsan-ı kâmil olmak kolay mı?

Riyadan, korkaklıktan, menfaatten arınmış bir tevazu ve al-
çakgönüllülük kimin arzusu değil ki?

Ne demiş şair;

“Azamet-i kibriya Hakk’a yarar

Kul olanda bu tekebbür ne arar”

Yeryüzünde böbürlenerek yürümememiz gerektiğini Rah-
man ve Rahim olan bize emreder.

Tevazu dururken elbette kibir olmaz, olmamalı.

“Onlara acıyarak alçak gönüllük kanadını ger ve de ki; Rabbim, 
onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse sende onları esirge.” 
(K.K. 17/24)

Anne-baba değil mi?

Yaşlandıkça, yalnızlaştıkça, muhitlerinden uzaklaştıkça daha 
çok kol kanat gerilmesi gereken anne ve babalar. 

Onlara hürmet ve hizmet, onların gözünde ve gönlünde ol-
maktır alçakgönüllülük. 

Ve ayetlerle devam edelim;

“Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini her-
halde eşeklerin sesidir.” (K.K 31/19)

“Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramaz-
sın, boyca da dağlara asla erişemezsin.” (K.K 17/37)

Şeref Akbaba

Hicaz
Makamında... 

Alçakgönüllülük
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Vefa, cefayı safa yapan iksirdir. 
Vefa somuttur. Umuttur. Terketmemektir. Unutmamaktır. Bı-
rakmamaktır. Alemlerin Rabbi’ne ve herkesin Rabbi’ne sığınarak 
suyun kesildiği yere gitmektir. Sevginin ve kardeşliğin gücüyle 
yani imanla yaşatmaya çalışmaktır. Nisyana terketmemektir. 
Hayrı ve maruf olanı durmaksızın yenilenen bir bilinçle farket-
mek ve Her şeyi Bilen’in ‘iyidir’ buyurduklarına sahip çıkmaktır. 
Hakk’a ve hakikate sahip çıkmaktır. Kabaran egonun iştahına 
ve içgüdülerine rağmen yürümektir. Suyu buluncaya kadar. 
Çölü geçinceye kadar. Karanlığı tüketinceye kadar. Dağa ve 
çiçeğe varıncaya kadar. Ki aranan bulunur. Çöl aşılır. Karanlık 
aydınlanır. Dağ ve çiçek karşılar, umutla yürüyeni. 
Vefalı, geçmişe saplanıp kalmaz. Çünkü burdadır ve şu anda-
dır. Ama geçmiş, yani kökler olmasaydı, şimdi de olmayacaktı. 
Şimdi olmazsa gelecekten nasıl bahsedilebilsin ki? Öyleyse vefa 
köktür bize. Köklerimize, medeniyetimizin her daim filiz vere-
cek değerlerine, alimlerine, bilgelerine, ariflerine, savaşçılarına, 
imar ve inşacılarına aklımız ve gönlümüzün geniş sofralarında 
yer vermektir. Hayır biz yedirmeyeceğiz onları. Bilakis onlar su-
nacaklar, biz de edeple ve dirimle kabul edeceğiz sunduklarını. 
Kitaplar verecekler bize. Nazariyatlar. Gözlemler. Tahliller. De-
rinlikler. Güzellikler. İçimizi titretecek müzikler icra edecekler; 
dinleyebilirsek. Büyüyen yalnızlığımıza derman olan nutk-i şe-
rifler, nice coğrafyalarda bayrak gibi dalgalanmış şiirler ve des-
tanlar okuyacaklar. En iyi vezinlerle inşad edecekler. 
Vefa, dikkattir, rikkattir. Dinlemeyi bilmektir. Kötü ve dar önyar-
gılarımızdan kurtulmaktır. Çoğalıp vermek için almaktır. Önce 
fethedilmek sonra fethetmektir. İncelip incelip kopmamaktır. 
Kavileşmektir inançla. Bilgiyle, ilimle, irfanla, sezgiyle ve sevgiyle.
Vefa can olup canlandırmaktır. Yıkmak değil yapmaktır. Kır-
mak değil onarmaktır. Dağlamak değil dağ olmaktır. Sağ kalıp 
sağlamaktır. Yolda kalmışa yol olmaktır. Daralana nefes ol-
maktır. Gözsüze göz, sözsüze söz olmaktır. 

Vefa, düşmüşe el olmaktır, karşılıksız uzatılan. Umulmadık 
anda bile ortaya çıkıp sağa sola bakınmaktır. Görmektir en 
muhtaç olanı. En susuzu. En açı. En umutsuzu. En nihilizme 
bulaşmışı. En torağından uzaklaşmışı. En şaşırmışı. 
Vefa, bu çağın dile düşmüşüdür. Sahip çıkanı en az olanlar-
dandır. Bunca karmaşa ve sahtelik bundan. Sözlerinin arka-
sında durmayanların daha çok olduğu bir zamandayız çünkü. 
Ham insanın, az bilmişin, çok bilip eylemeyenin, bildikleriyle 
amel etmeyenin vefalı olduğu söylenemez. Vefa yoksa sahici-
lik de yoktur. Doğruluk ve dürüstlük ağızların sakızı olmuştur. 
Artistler kaplamıştır sahneyi. Rol yapılmaktadır. Oysa vefalı 
rolü yapılamaz. Kara kışta dayanıksız yaz lastiği gibidir vefa-
lı rolü yapmak. Patlar küçücük bir zorluk anında. Zaten nice 
patlama sesleri duyulmaktadır dünyanın her bir tarafında. 
Vefa maske kabul etmez. Mevsim gözetmez. Karşılık bekle-
mez. Çıkara göz kırpmaz. Çıkmaza bakmaz. Gerekirse son sü-
rat dalar. Bilir ki bu çıkışsızlık cennete bir yoldur. Sabır ve duay-
la çıkar oradan.  Gelmeyi bilmektir. Gitmeyi bilmektir. Dönmeyi 
bilmektir. Meydana çıkıp mücadele etmenin vaktini bilmek ve 
meydana çıkıp haykırmaktır. Meydanı ehline bırakmaktır. 
Bulunduğu yerin ve zamanın hakkını vermektir. Şişinip şımar-
mamaktır. Uyanık ve diri olmaktır. Yılgınlığa ve karamsarlığa 
düşmemektir. Durup düşünmek ama pes etmemektir. Uzanıp 
gerekli ışıkları yakmaktır. Başlangıç için. Yürüyüş için. Ders 
için, ibret için. 
Vefalı sözünün eridir. Gözünün eridir. Özünün eridir. Gerekeni 
söyler. Görmesi gerekeni görür. Kalbinde kime ve neye yer ver-
mesi gerektiğini bilir. Gereksiz ve faydasız olandan sakınmak 
için adımlarını dikkatli atar. Kelimelerini titizlikle seçer. Oyalan-
manın hazza dönüşme tehlikesinin farkındadır. 
Uyuyanı uyandırmak borcumuzdur. Acı çekene yardım elini 
uzatıp acısını dindirmek borcumuzdur. Açık ve gizli kötülük-
leri azaltmaya çalışmak borcumuzdur. İçimizdeki ve dışımız-
daki bozulmayı durdurmak borcumuzdur. Verdiğimiz büyük 
sözü, ahdi her daim hatırlayarak gereğini en güzel ve etkili şe-
kilde yapmak borcumuzdur. Kardeşlerimize, insanlara, kuş-
lara, ağaçlara ve bütün varlıklara karşı sorumlu olduğumuzu 
unutmadan yaşamak borcumuzdur. İşte vefa, borcumuzu 
ödeme gayretidir. Selam olsun bu gayreti ortaya koyanlara. 
Sözünün eri olanlara. Zorluk tepelerini aşıp çağlayanlara. 

Mustafa Nezihi Pesen

Borcumuzu 
Ödemenin En 
İyi Yolu...

Vefa

Vefalı geçmişe saplanıp kalmaz. Çünkü burdadır 
ve şu andadır. Ama geçmiş, yani kökler olmasaydı, 
şimdi de olmayacaktı. Şimdi olmazsa gelecekten nasıl 
bahsedilebilsin ki? Öyleyse vefa köktür bize. 
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Özeleştiri

“Haddi aşıyor muyum? Ölçüyü kaçırıyor muyum? Hak ediyor 
muyum? Çalışmadan ya da az çalışarak elde ettiğim kazanç 
helal midir? Kibirli miyim? Gururlu muyum? Bencil miyim? 
Söz ve davranışlarımla kalp kırıp, gönül incitiyor muyum? 
Haset, öfke, kin, nefret, ihanet duygularımı, düşüncelerimi ve 
hayatımı etkiliyor mu? Görevlerimi sorumluluk, sorumluluk-
larımı görev bilinciyle yerine getiriyor muyum? Yapmadığımı 
yaptım, yaptığımı yapmadım diyor muyum? Yalan söylüyor 
muyum? Kendimi başkasının yerine koyabiliyor muyum? 
Kendim için istediğimi başkası için isteyebiliyor muyum? …”

Soru içinde sorular, uzayıp giden. Uzun, kısa. Açık, kapalı. Do-
laylı, dolaysız. Anlamlı, anlamsız. Araştıran, cevap bekleyen 
ya da yeren, iğneleyen. Siz, hiç bu tür soru veya soruları sor-
dunuz mu, hem de kendinize?

Bu anlamda başkasına sorduğumuz, başkasını sorguladığımız 
sorular var mıdır? Elbette vardır. Hatta dedikodu mahiyetin-
de olsa bile. Ya kendimize sorduklarımız ya da kendimizi sor-
guladıklarımız? Kaç soru, ne kadar, ne zaman, nerede, nasıl? 
Sorduk mu? Sorabildik mi? Soracak mıyız ya da sorabilecek 
miyiz? Sorabilecek cesareti bulabilecek miyiz? Sorup, sorgu-
layıp kendimizi eleştirebilecek miyiz?

Öz eleştiri, otokritik, otokontrol, nefis denetlemesi, muhasebe, 
nefis muhasebesi, yüzleşme, kendini yargılama, kendini hesaba 
çekme, evvelkilerin ifadesiyle murakabe-i nefs… Adını ne ko-
yarsanız koyun, insan kendisine sormalı, kendisini sorgulamalı, 
kendisini eleştirebilmeli. Bu soruların, sorgulamaların ve eleş-
tirmelerin yegâne gayesi: Türk Edebiyatı Vakfı’nca 1980 yılın-
da verilen beratla “Sultanü’ş-Şuara” (Şairlerin Sultanı) unvanı 

ile anılan Necip Fazıl Kısakürek’in Çile şiirinin finali olan son 
dörtlükte ifadesini bulan ‘Nefs’in diz çöktürülmesidir’ aslında.

“Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök! / Heybem hayat dolu, des-
te ve yumak / Sen, bütün dalların birleştiği kök; / Biricik meselem, 
Sonsuz’a varmak...”

Dünyalık, maddi varlık ya da servet; bir değerdir. Farklı bir 
bakış açısıyla ve bir yönüyle insana ve hayatına değer katar, 
değerlendirir. Bir de manevi değerler vardır insanı ve hayatını 
değerlendiren, değerlendirmekten öte yücelten, azizleştiren. 
İşte onlardan birisi de şimdilerdeki adıyla öz eleştiridir. Bir 
çeşit yüzleşme, kendini hesaba çekmesi insanın. Fransız ya-
zar Antoine de Saint Exupery “Kendini yargılamak, başkaları-
nı yargılamaktan daha zordur.” dese de zoru başarmalı insan 
ve kendi vicdan mahkemesinde kendini yargılayabilmeli, hem 
de açık kapı bırakmadan, tavizsizce.

Sağlam bir ruh terbiyesi için kalbin ve nefsin arındırılması gerekir. 
Bu da insanın kendisini hesaba çekmesi, kendisiyle yüzleşmesi bir 
çeşit muhasebe ile mümkündür. Böylece insan, yanlışlarını görüp 
hatalarından dönecek; gözleri kör, kulakları sağır, kalbi hissiz, dili 
pervasız eden ‘nefs’ ya da ‘ben’ illetinden kurtulup Hakk ve haki-
kat adına ‘hür insan’ olma derecesine kavuşacaktır. 

Kendine soran, kendini sorgulayan, kendini eleştirebilen in-
san, ‘teknolojik kameralara ve gözetlemelere’ gerek kalma-
dan her zaman gözetim altında olduğunu da çok iyi bilir. Bu 
haliyle kendini de çok iyi bilir. Başkalarının hatalarını görmez-
den evvel kendi hatalarını görebilir ve ‘iğneyi kendine batırır’ 
önce. Dayanabiliyorsa o malum çuvaldızı başkasına…

* Millî Eğitim Müdür Yardımcısı - Eğitimci

Mustafa Uslu*

Kendinize
Sordunuz 
mu? 
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Diğergamlık

Faruk Dinçer Eratlı*

Empatiden Bir 
Adım Ötesi

yen düsturun adıdır. Kul hakkı yemeyi düşünmek bir yana, 
kendi hakkından dahi vazgeçebilmektir. 

Yeni nesil “diğergamlık ne demek?” diye soruyorsa, elbette 
diğergam olmayı onlardan bekleyemeyiz. Evvela bu erdemi 
onlara anlatmalı, zihinlerde ışık yakmalıyız. Tam da burada, 
unutamadığım örneklerden birini paylaşmak isterim. Bir öğ-
retmen arkadaşımın anlattığı hikayeyi aynen aktarıyorum: 

“Bir gün bir öğrencim, sınıftaki öğrencilerin sayısı kadar çi-
kolata almış derste benden izin alarak arkadaşlarına dağıtı-
yordu. Nihayet son arkadaşına sıra geldiğinde kutuda yalnız-
ca bir tane kalmıştı. Kendisiyle arkadaşı arasında bir tercih 
yapması gerekiyordu; fakat o hiç duraksamadan onu da sınıf 
arkadaşına ikram etti. Bu duyarlılığı lise 1. sınıf  öğrencisinde 
görmeyi hiç ummuyordum. Çok duygulandım.” demişti. 

İyiliğin bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Bu tip davranışları mut-
laka okullarda anlatmalı, öğrencilerin önüne doğru örnekleri 
sağlıklı bir biçimde koyabilmeliyiz. “Hadi bakalım ellerimizi 
açıp dua ediyoruz, herkes yanında oturan arkadaşına dua 
edecek” diyemez miyiz mesela? Haset, kıskançlık, çekemez-
lik gibi kötü hasletlere pansuman olacak güzel bir çare olmaz 
mı? Biz yaratılış olarak yardım etmeye muhtacız zaten. Bunu 
unuttuğumuzdan beridir “Rabbena hep bana!” der olduk. 
Komşumuzun açlığı tokluğu bizi ilgilendirmez oldu ve herkes 
birbirini unuttukça toplumda yalnızlaşan, kalabalıklar içinde 
tek başına gezen bireyler olduk.

Nerede düşürdük cebimizden o kutsal değerlerimizi biz? Kime 
kaptırdık, kim çaldı bizden ahlakımızı? Kim hatırlatacak onları 
bize yeniden? Nerede o kahramanlık destanları? Soruları uzat-
mak mümkün, çözümler ise hiç de uzakta değil. Bizi biz yapan 
değerler aslında genlerimize işlemiş durumda. Sadece farkına 
varmak bile çok şeyi değiştirmeye yeter. Anlattığımız örnekleri 
dinleyen fakat aynı zamanda destanlar da yazan bir nesil isti-
yorsak önce kendimizi değiştirmekten başlamalıyız işe. 

* Eğitimci

Bir zamanlar bir öğrencime, kullandığımız dilin değişmesiyle 
bizim hayat çizgimizin ve dünyaya bakışımızın da değişmek-
te olduğunu söyleyince; hayret dolu gözlerle bana bakarak, 
“Neden öyle olsun ki?” diye sormuştu. Öyleydi; çünkü biz 
kullanmadığımız kelimeleri, önce davranışlarımızdan sonra 
da hafızamızdan sildikçe başkalaşıyor ve kendimizi giderek 
kendi özünden kopuk, sanki dünyaya gökten inmiş, geçmişi 
olmayan bir topluluk olarak bulmaya başlıyorduk. 

Değerler Eğitimi çalışmaları da biraz o eski günlerdeki erdem-
lerimizi, toplumsal duyarlılıklarımızı tekrar canlandırmak ve 
biraz da “iyiliği emretmek” kaygısıyla, günümüz sorunlarına 
ve ahlaki problemlerine sunulan çözümlerden biri olarak kar-
şımıza çıkıyor. Dolayısıyla Değerler Eğitimi’nin, bahçesinde 
küplerce altın gömülü olduğundan habersiz, hayatını kıt ka-
naat geçirmekte olan fakir gecekondu sahibi misali, gençleri-
mize sahip oldukları servetin farkına varmaları için bir uyarıcı 
görevi göreceğini umuyorum.

Diğergam olmak da bu toprağa gömülü duran ve üstündeki 
toprağın eşelenmesini bekleyen hazinelerimizden biri. Em-
pati kurmanın bir adım ötesi. Empatide nasıl ki kendimizi 
karşımızdaki kişinin yerine koymamız ve dünyaya onun 
penceresinden bakmamız gerekiyorsa; diğergamlık da biz-
zat o karşıdaki kişi olmak anlamına geliyor. Şöyle ki; bakka-
la gittiniz, ekmek alacaksınız. Ama sadece bir ekmek kal-
mış. Tam alacakken o sırada biri daha içeri giriyor ve ekmek 
kaldı mı, diye soruyor. işte empati, o kişinin halini anlayıp 
ekmeği evine götürmek iken; diğergamlık ekmekten vaz-
geçebilmektir. “Yerinde olsaydım şöyle yapardım.” demek-
ten ziyade “yerinde olmak ve öyle yapmak”tır. Diğergâm 
olmak, kendi nefsine rağmen başkasını tercih edebilmek-
tir. Başkasını öncelemek, kardeşinin derdiyle dertlenmek, 
kendinden çok kardeşine dua etmektir. Bize sürekli en 
önde olmayı tavsiye eden kişisel gelişimcilere inat, karde-
şini yücelt ki Rahman Celle Celalühü de seni yüceltsin, di-

Yeni nesil “diğergamlık ne demek?” diye soruyorsa, 
elbette diğergam olmayı onlardan bekleyemeyiz. 
Evvela bu erdemi onlara anlatmalı, zihinlerde ışık 
yakmalıyız.
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Sinema

KÖR KADIN: Her şeyi gördüm; ağaçları, rüzgârda dans eden söğüt 
yapraklarını… Bir adam gördüm can dostu tarafından öldürülmüş. 
Yaşanmadan tükenen hayatlar gördüm. Ne olduğumu gördüm, bi-
liyorum ne olacağımı. Her şeyi gördüm, görecek başka şey kalmadı.

TEK GÖZLÜ ADAM: Filleri görmedin, kralları ya da Peru’yu?

KÖR KADIN: Yapacak daha iyi şeyler vardı. Mutluyum. 

TEK GÖZLÜ ADAM: Peki ya Çin? (Büyük) Çin Seddi’ni gördün mü? 

KÖR KADIN: Tüm duvarlar büyüktür, tavanı çökmezse! 
TEK GÖZLÜ ADAM: Ya evleneceğin adam, paylaşacağın ev?

KÖR KADIN: Dürüst olmak gerekirse umurumda değil.

TEK GÖZLÜ ADAM: Niyagara Şelalesi’ni görmedin daha.

KÖR KADIN: Suyu gördüm, hepsi aynı.

TEK GÖZLÜ ADAM: Özgürlük Anıtı, Eyfel Kulesi?

KÖR KADIN: Sevgilime giderken nabzım onlardan da yüksekti. 

TEK GÖZLÜ ADAM: Ya saçlarınla oynaması torununun?

KÖR KADIN: Aslında umursamıyorum pek. Her şeyi gördüm; ka-
ranlığı, küçük bir kıvılcımın verdiği aydınlığı, tercihlerimi, ihtiyaç-
larımı gördüm. Bu yeterli. Daha fazlasını istemek açgözlülük olur-
du. Ne olduğumu gördüm, biliyorum ne olacağımı. Her şeyi gör-
düm. Kalmadı görecek bir şey.

KORO: Her şeyi gördün. Bütün gördüklerini kendi küçük kafesin-
de gözden geçirebilirsin her zaman. Işığı ve karanlığı, büyüğü ve 
küçüğü sadece aklında tut. Ne olduğunu gördün ve biliyorsun ne 
olacağını. Her şeyi gördün, görecek başka şey yok.

”Müzik Gökyüzünü Oyar”
Görecek başka şey yok, artık gözlüklere de ihtiyaç kalmadı. Öy-
leyse bu gözlükleri köprüden aşağıya bırakmalı bir martı ölü-
sü gibi. Çünkü ışık birazdan son perdeyi de çekecek Selma’nın 
gözlerine. Sanırım bu en kalını olacak. Çok geçmeden sadece 
Selma’ya karanlık çökecek. Gökyüzüyle arasına demir dağlar 
girecek; evlerle, sevdiği adamla arasına… Gözler bir gece vak-
ti kalkıp parmak uçlarına yerleşecek Selma’nın. Derken Selma 
(Björk),  arkadaşıyla (Peter Stormare)  tren istasyonundan evi-

ne doğru giderken hareket halindeki trenin ritmi bir ezgiye, yu-
karıdaki sözler de (Tom Yorke’un sesiyle) şarkı sözlerine dönü-
şecek ve karanlıkta dans başlayacak. Lars Von Trier’in Karan-
lıkta Dans filmi bu minval üzere sürüp gidecek. Bilge şair der 
ki “ Müzik gökyüzünü oyar.” Yazık ki Selma gökyüzü oyulurken 
saçlarına, burnunun ucundaki çillere düşen mavi yongaları, yıl-
dız tozlarını göremeyecek. Şarkıcı, bir yağmur damlasının için-
den izleyiciye gülümseyecek ve film bitince yine önünde uza-
nan durgun göle girecek bir kuğu olarak…

Selma, ırsî bir hastalık nedeniyle görme yeteneğini kaybet-
mektedir. On yaşındaki oğlu da aynı kadere boyun eğecektir 
çok yakında. Oğlunu ameliyat ettirebilmek için bir Doğu Blo-
ku ülkesinden Amerika’ya göç eden anne gündüz bir fabrika-
da çalışarak geceleri de paketleme işi yaparak oğlunun ame-
liyat parasını biriktirmeye çalışmaktadır. Bu amaçla mutfak-
ta kavanoza koyduğu her kuruş, biraz daha aydınlatmaktadır 
onun rüyalarını. Ama eşya dışında hiçbir şey görmeyen Ame-
rikan orta sınıf rüyası karartacaktır onun hayallerini. 

“Bütün düşüşleri ezberledim.”
Bu arada Jose Saramago’nun Körlük romanındaki ilk kahra-
manın arabası ise kırmızı ışıkta duracak. Şoför direksiyonu 
tıpırdatarak gergin bir şekilde yeşili bekleyecek. Sanki yeşi-
li görse her şey değişecek. Ama hiç göremeyecek bu rengi. 
Çünkü az sonra görme yetisini kaybedecek. Kahramanlarımı-
zı anadan doğma kör olan Homeros ya da Yüknekli Ahmet’ten 
farklı kılan ilk özellik sonradan kör olmaları. Bunun için ne 
İlyada gibi ne de Atabetü’l-Hakayık gibi şaheserler bekle-
meyelim hayatlarından. Selma’nın hayatı giderek bir melod-
rama dönüşecek. Saramago’nun ilk kahramanı (romanda hiç 
isim geçmemekte, rakam ya da renklerle temsil edilmektedir 
kahramanlar) bir sosyal trajediyi başlatacak. Büyük aşkların 
ayartamadığı, tehlikeli serüvenlerin güzelleştiremediği be-
denlerimiz kırmızı ışığın zulmüne, kornaların sesine ve uyarı 
levhalarına boyun eğecek. Çare yok. 

-Ey Selma, “neden gözlerin kapalı yürüyorsun?”

-“Bütün yolları ezberledim.”

-“Ama düşebilirsin.” 

-“Bütün düşüşleri de ezberledim.”

Atakan Yavuz*

Dört Bakış
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Çiçek Sular Gibi
Tüm bunlardan uzak bir zaman ve coğrafya’da, Silistre’nin 
Hezargrad kasabasında bir saat tamircisi zamanı onarmakla 
meşguldür. Arastada küçük bir dükkânı, haklı bir ünü ve say-
gınlığı vardır Mehmed Efendi’nin.  İşine aşkla bağlıdır Meh-
med Efendi. Bu yüzden akrep onu ısırmaz, yelkovan rahatsız 
etmez. Vakti kokusundan tanır. Havada amber kokusu varsa 
tezgâhı toplamanın zamanı gelmiştir.  Yasemin eve yaklaştığı-
nı haber verir. Onun tamir ettiği saatlerden de günün vaktine 
göre kokular yayıldığı rivayet edilir. Menekşe, sümbül, biçil-
miş ot, gül… Bu durum kasabaya yeni gelen yabancıyı şaşırtır 
önce. Sonra o da vaktin akan değil kokan bir nesne olduğuna 
inanmaya başlar. Eskiden ağzından çakıl gibi dökülen kelime-
ler artık çiçek sular gibi dökülmeye başlar. Yabancının hala 
çözemediği bir sır kalmıştır. Bu sırrı çözmeden kasabadan ay-
rılmamaya karalıdır. Ama bilmediği bir şey vardır. Şimdiye ka-
dar bu kasabaya gelen hiçbir yabancı ayrılamamıştır buradan. 
Çünkü hiç kimse Mehmed Efendi’nin kör olduğu halde nasıl 
usta bir saat tamircisi olduğu sorusunu çözememiştir.

İki Kız Kardeşin Hikâyesi
Kasabada her akşam sırayla bir hikâye anlatılması adet haline 
gelmiştir. Bu akşam sıra yabancıdadır. Yabancı bir yerlerde oku-
duğu şu hikâyeyi anlatır:” Tirupati köyünde her akşam birinin bir 
hikâye anlatması adet haline gelmiştir. Bu akşam sıra anne ve ba-
bası bir sel baskınında ölen, yoksul nineleriyle birlikte yaşayan iki 
kız kardeşin hikâyesindedir. Yıkık dökük bir barakada yaşayan 
yoksul ninelerine yardımcı olmak isteyen büyük kız kardeş kü-
çüğüne ‘Sana bir sır vereceğim. Ben bir çiçek ağacı olmayı öğren-
dim. Yalnız söylediklerimi harfiyen yapmalısın. Bu gece bir süra-
hiyle beni sulayacaksın. Sürahiye tırnaklarının dokunmamasına 
dikkat et. Ben bir çiçek ağacı olunca da çiçeklerimi toplayıp sata-
caksın. Toplarken tek bir dalı bile kırmamaya, tek bir yaprağı bile 
incitmemeye özen göster.’ Küçük kız denileni kusursuzca yapar. 
Sürahiyle sulanan abla önce erir ve ardından her dalında ayrı bir 
renkte ve kokuda görülmemiş çiçekler tomurcuklanmaya baş-
lar. Kız kardeşler çiçekleri sepete koyup pazara giderken sarayın 
önünden geçtikleri sırada kralın kızı bu görülmemiş güzellikteki 
çiçekleri satın alır ve çiçek kızın sürekli müşterisi olur. Bu arada 
avdan dönen kralın oğlu da hayran kalır bu çiçeklere. Çiçeklerin 
sırrını çözmeye karar verir. Kılık değiştirip kızları takip eder ve 
çiçek ablanın sırrını öğrenir. Hikâye bu ya, babasından gündüz 
ayın on dördü gibi güzel olan geceleri ise çiçek ağacına dönüşen 
bu kızla evlenme iznini zor da olsa koparır. Evlendikleri gece hiç 
konuşmazlar. İkinci ve üçüncü gece de… Sonunda kız dayanamaz 
ve ‘Madem konuşmayacaktın niye benimle evlendin?’ diye sitem 
eder damada. Damat ‘Senin çiçek kıza dönüşmeni bekliyorum,’ 
der. Kızın sırrını öğrendiğini itiraf eder. Çiçek kız da çaresiz bo-
yun eğer, akşam olunca çiçek ağacına dönüşür. O günden sonra 
odalarından çıkmadan her akşam bir çiçek bahçesinde gezintiye 
çıkarlar. Topladıkları çiçekleri ise sabahları camdan sarayın avlu-
suna serpmektedirler. Sarayın avlusunda gül, karanfil, lavanta ve 
daha adı bile konulmamış birçok çiçek yaprağından bir dağ oluş-
muştur. Ve sonunda yağmur mevsimi başlar. Fırtınalar, seller bu 
tuhaf kokulu yaprakları tüm şehre, tüm ülkeye savurur. İnsanlar 
bambaşka bir gözle bakmaya başlarlar birbirlerine.”

O Meşhur Fırtına
Bu gün bir şeyler okumak için oturduğum dört dev ekranı olan 
kafede üç masa daha doluydu: Üçünde üç yalnız genç oturu-
yordu. Dışarda kar yağıyordu. Dört dev ekranlı TV, boşluğa 
ağıt yakıyordu sanki. Dört masa, dört yalnızlık. Birinci masa-
daki genç kulaklığı takmış bir film izliyordu dizüstü bilgisaya-
rından. Onun ‘Karanlıkta Dans’ filmini izlediğini düşündüm. 
İkinci masadaki, ‘Körlük’ romanının arka kapağını okuduğuna 
göre henüz romana başlamamış, dedim içimden. Az sonra kör 
olacağından habersizdi. Üçüncü genç bir saatine bakıyordu, bir 
kapıya. Zaman ölçülmek için değil koklanmak içindir, demek is-
terdim ona. Acele etme, dünyada en güzel koku sevdiğin insanı 
beklerken duyulan kokudur. Dördüncü masada oturan ben ise 
işte yukardaki çiçek ablanın hikayesini okuyordum elimdeki 
kitaptan. Dışarda kar yağıyordu. Oysa ben o meşhur fırtınayı 
bekliyordum. Zihnimizi havalandıracak, dilimizdeki pası çöze-
cek, bu maskeli baloyu dağıtacak fırtınayı. O fırtına ki bu eski-
miş bakışları, sokakların adını, kelimelerin kokusunu değiştire-
cekti önce. Hele bir kelimeler kokmaya başlasın, gerisi kolaydı. 

Selma ve Körlük’ün kahramanları eşyayla sakatlanmış bir uygarlı-
ğın mağduru olmuşlardı. Mehmet Efendi vaktin de bir canı olduğu-
nu bildiği için saatleri kalbine değdirerek ayarlıyordu. Çiçekçi kız 
çiçeklerin bakışı tamir etmek için açtığını biliyordu.  Selma bir sırrı 
çözdüğü için mutmain idi: Gözün gerçek görevi çocukları görmek-
tir. Körlük’ün kahramanları gözü perdeleyen şeyin insani olanı göz 
ardı eden değerler sistemi olduğunu göstermek için karanlığa hap-
solmuşlardı. Çiçekçi kız yoksulluğun bir görme biçimi olduğunu an-
ladığı anda çiçek açmıştı. Hiçbiri kendi koşullarına teslim olmamıştı 
onların. Israrla ve yeniden bakmışlardı dünyaya. Dünyanın içindeki 
insanı, insanın içindeki kalbi görene kadar... Biliyorlardı ki kalp rit-
mini bulunca kötülüğe yer kalmaz aramızda. Selma’nın oğlu uğruna 
karanlığa gömülürken söylediği şarkıda olduğu gibi:

Diyorlar ki son şarkıdır bu

Bizi tanımıyorlar çünkü

Sadece biz müsaade edersek 

Son şarkı olur.

Gözün asıl görevi birbirimize bakmak değil bambaşka gözler-
le bakmaktır. Sanat bunun için vardır. 

 * Şair - Yazar

Atakan Yavuz*
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