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HAKKIMIZDA
Sorgun Düşünce Kulübü (SDK), 2007 yılında İstan-

bul’da yaşayan bir grup Sorgunlu üniversite mezunu ta-
rafından kurulmuştur. Kurucuları arasında avukat, ban-
kacı, öğretmen, öğretim görevlisi, doktor, mühendis ve 
serbest ticaretle uğraşan birçok farklı meslek mensubu 
vardır.

Üyelerinin, hiçbir çıkar, karşılık ve statü beklentisi 
içinde olmadan, tamamen gönüllü olarak faaliyetlerine 
katıldığı ve katkıda bulunduğu SDK, tüzel bir kimliğe 
bürünmeden hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan 
özgün bir modeldir. 

Sorgun Düşünce Kulübü, hiçbir partinin, ideolojik 
yapılanmanın veya cemaatin güdümünde ya da tesirin-
de olmayan, tamamen sivil ve bağımsız bir oluşumdur. 

Sorgun Düşünce Kulübü, entelektüel bir yaklaşımla 
ülkemizin ve dünya insanlığının siyasal, sosyal, kültü-
rel ve ekonomik sorunlarını anlamaya çalışmakta; bunu 
yaparken de alışıldık kalıpların dışında bir yol izleyerek, 
herhangi bir düşüncenin/anlayışın ya da zümrenin dog-
malarına esir olmadan tamamıyla özgün ve nesnel bir 
tutum sergilemekte; bilimsel ahlakın ve hakkaniyetin 
gerektirdiği şekilde hareket etmektedir. 

Devamlılık, SDK’nın en temel prensiplerinden biri-
dir. SDK, web sitesinde (www.sorgundusuncekulubu.
com) her ay düzenli olarak belirli bir konuda dosya ya-
yınlamakta ve bu dosyaları 2013 yılından beri her yıl 
bir yıllık şeklinde kitaplaştırmaktadır. 4 numaralı yayı-
nımız olan elinizdeki boyama kitabı ise SDK’nın çocuk-
lara yönelik ilk çalışmasıdır.
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ÖNSÖZ

Geçtiğimiz yıl yayınladığımız 2013 Yıllığımız ağırlık-
lı olarak yazar/eser incelemelerinden ve yerel kültürel 
değerlerimizi konu alan yazılarımızdan oluşmaktaydı.

Sorgun Düşünce Kulübü 2014 yıllığı ise, SDK’nın sa-
dece yerel odaklı olmadığını, bir düşünce kulübü olarak 
evrensel kavram ve meseleler hakkında da söyleyecek 
sözü olduğunu vurgulama gayesiyle ele aldığımız 2014 
dosyalarımızdaki yazılardan oluşmakta. 

Düşünmek, Üretmek & Tüketmek, Bilgi & Bilgi Top-
lumu, Adalet & Hukuk, Eleştiri & Özeleştiri, Eğitim, 
Tatil & Tatil Kültürümüz, Şehir Kültürü, Barış konulu 
dosyalarımızda bu düşüncenin yansımalarını görmek 
mümkün.

Bahar ve İstanbul dosyalarımız ise konu ve içerik 
olarak yukarıdakilerden farklılaşmakla birlikte 2014 yı-
lına bizim için farklı bir renk ve tat kattılar. 4. Sorgun 
Toplantımıza ait değerlendirme yazılarımız da, bu top-
lantının kapsamı ve SDK açısından anlam ve önemine 
binaen 2014 yıllığında yer aldı.

2014 yıllığı, Sorgun Düşünce Kulübü’nün kim oldu-
ğu ve ne yapmak istediğine dair sorulara cevap olacak 
bir içeriğe sahip. Aynı zamanda Sorgun Düşünce Ku-
lübü’nün meselelere yaklaşırken benimsemiş olduğu 
temel yaklaşımı, perspektifi ve ilkeleri yansıtması açı-
sından da önemli. Bu yönüyle 2014 yıllığımız bizim için 
çok anlam ifade ediyor.

Yazılarıyla, maddi ve manevi her türlü katkılarıyla 
emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Abdullah ALPAYDIN
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ / Mayıs 2015
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İLKELERİMİZ
1. SDK, entelektüel duyarlılığı olan sosyal bir oluşum-

dur.
2. SDK, faaliyetlerini tüzel bir kişiliğe bürünmeden yü-

rütür.
3. SDK, hiçbir partinin, ideolojik yapılanmanın veya ce-

maatin güdümünde ya da tesirinde olmayan, sivil, özgür 
ve bağımsız bir düşünce platformudur. 

4. SDK faaliyetleri gönüllülük esasıyla yürür. SDK açı-
sından gönüllülük; üyelerin herhangi bir karşılık, çıkar ya 
da statü beklentisi içinde olmadan, sorumluluğa talip ol-
dukları yaklaşım olarak tanımlanır. 

5. Gönüllülük ilkesi; aidiyet, samimiyet, sorumluluk, 
ciddiyet ve özveri temelinde hayat bulur.

6. SDK, özgün düşünce üretmeyi hedef alır. Faaliyetle-
rini de aynı anlayışla icra eder.

7. SDK, gerçekçi ve akılcı bir oluşumdur. Yapılabilir/
gerçekleştirilebilir ve sürdürülebilir hedefler için çalışır.

8. SDK, tutarlı bir oluşumdur. Söylem ve eylem bütün-
lüğü SDK’nın olmazsa olmazıdır.

9. SDK, kendi içinde açık ve şeffaf bir yapıdır. Üyeleri-
nin bu ilkeye hassasiyetle uyması beklenir.

10. SDK, faaliyetlerinde toplumsal fayda esasını göz 
önünde tutar.

11. SDK’nın bakış açısı evrenseldir. Yerel değerleri sa-
hiplenmekle birlikte evrensel perspektifle meselelere yak-
laşır.

12. SDK, temel insani ve ahlaki değerleri benimser ve 
bu değerleri yaşatmayı ilke edinir.

13. SDK için önemli olan nicelik değil, niteliktir. Ka-
labalık görünmek yerine kaliteli işler ortaya koymayı be-
nimser.
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OCAK 2014
DÜŞÜNCE & DÜŞÜNMEK

İnsanı “eşref-i mahlûkat” yapan, onu diğer canlılar-
dan ayıran temel vasfı, düşünebilmesi, akledebilmesi, 
doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırmasına yardımcı 
olan muhakeme kabiliyeti değil midir? Bu ayrıcalıklı 
niteliğimizin hakkını vermezsek, yalnızca içgüdüleriyle 
hareket eden, kendi arzularının ve hırslarının esiri ol-
muş, bu uğurda hem başkalarına hem de kendine zarar 
veren tehlikeli canlılara dönüşmez miyiz? Nitekim dö-
nüşmedik mi?

Sorgun Düşünce Kulübü, kendisini düşünce kav-
ramı etrafında tanımlamayı seçerken hareket noktası;  
insanın ancak düşünerek ve aklederek kendi özündeki 
cevheri ortaya çıkarabileceğine; kendisini, kâinatı ve 
kâinatta var oluş sebebini kavrayacak yüksek bir bilinç 
düzeyine ulaşabileceğine dair inancıdır.

Kolay bir işe talip olmadığımızın farkındayız. Hem 
gönüllülük esasıyla hareket etmenin hem de kendimize 
bu denli ciddi bir misyon yüklenmenin bir arada kolay 
yürütülebilir şeyler olmadığının idrakindeyiz. Buna kar-
şın 6 yıldır göstermiş olduğumuz kararlılık, devamlılık 
ve disiplin sayesinde, yeterli görmesek bile bizi en azın-
dan mahcup etmeyecek düzeyde çalışmaya imza attık.

Bundan sonra da aynı kararlılıkla ve daha nitelikli 
fikri ürünler ortaya koymak SDK’nın önceliği olmaya 
devam edecektir. Düşünce kavramının kulübümüz açı-
sından önemine binaen yılın ilk dosyasını da bu konuya 
ayırdık.
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ZOR ZAMANDA DÜŞÜNMEK
Abdullah ALPAYDIN

George Orwell’in “1984” adlı futuristik romanı, to-
taliterlikte çok aşırıya gitmiş bir yönetimin, kendi ku-
rulu düzenini devam ettirme adına vatandaşlarına uy-
guladığı akıl almaz baskıları; teknolojinin de yardımıyla 
bireylerin sadece eylemlerini değil, düşüncelerini de 
takip ve kontrol ettiği; böylece, düşünce suçu (!) işle-
yenleri anında cezalandırdığı; en yakınınızın bile sizi 
kolaylıkla ispiyonlayabildiği için kimsenin birbirine gü-
venmediği akıl dışı bir devlet ve toplum düzenini konu 
alır. Bu roman elbette bir kurgudur ama dönem dönem 
yaşadıklarımızın bize bu romanı ve romanda olup bi-
tenleri hatırlatması bile korkunç değil midir?

Düşünmenin, fikir beyan etmenin çok teşvik edilme-
diği dönemlerde yetiştik biz. Egemen devlet ideolojisi 
düşünen, sorgulayan bireyler olmamızdan ziyade itaat 
eden ve verilene rıza gösteren bireyler olmamızı istiyor-
du. Bu anlayış uzunca bir süre devam etti. Ta ki, iletişim 
teknolojisinin hızlı gelişimiyle, bilgiye ve dış dünyaya 
daha açık hale gelene kadar…

Düşünmek, tefekkür etmek, fikir üretmek elbette ki 
yasak değildi ama bu eylemlere karşı alınan dolaylı ya 
da doğrudan tavır ve tutumlar ister istemez caydırıcı bir 
sebep oluyordu. Özellikle tek parti ve darbe dönemle-
rinde düşünmek, hele de düşündüğünü ifade edebilmek 
ve yazabilmek başlı başına cesaret isteyen bir işti. Her 
şeye rağmen bedelini ödemeyi göze alarak bu cesareti 
ortaya koyanların başına gelenler yakın tarihimizin bir 



14│Sorgun Düşünce Kulübü

gerçeğidir ve unutmamız mümkün değildir.
Elbette, bağımsız ve özgür düşünceden bahsediyo-

ruz. Yoksa kurulu düzen lehine ortaya koyacağınız her 
türlü düşünce faaliyeti pekâlâ karlı bir iş (!) olabilir. Bu 
yolda (çıkar karşılığında) beynini, yüreğini satanları da 
görmedik değil… Üstelik bu insan türüne tarihin her 
döneminde rastlamak mümkündür.

Bu ülkede daha düne kadar “düşünce suçu” diye bir 
kavram vardı. Hiçbir şekilde eyleme geçmemiş düşün-
celerinden dolayı suçlu muamelesi görerek hapse atıldı 
insanlar, zulme uğradılar... Bu tehlike tam olarak geç-
miş de değil üstelik. Her ne kadar fikir ve ifade özgürlü-
ğünde belli mesafe kat etmiş olsak ta içinde bulunduğu-
muz şartlar hala çok sağlıklı değil. Ortaya bir düşünce 
koyduğunuzda, bir fikir beyan ettiğinizde buna karşı 
geliştirilen refleks şu: acaba kimin adamı, kimin adına 
veya çıkarına konuşuyor? Bunları söylemekteki kişisel 
menfaati ne? Görüldüğü gibi oldukça paranoyakça ve 
kuşkucu bir yaklaşım bu… Dolayısıyla da hastalıklı!

Birbirine tahammülü olmayan, birbirlerini konum-
landırırken “ya benim tarafımdasın ya da karşımda” pa-
radoksu dışında başkaca bir formülü olmayan; körü kö-
rüne de olsa aynı şeyleri savunduğu sürece dost, yoldaş 
kabul ettiği insanları, farklı şeyler söylemeye, farklı ter-
cihlerde bulunmaya başladığı andan itibaren sakıncalı 
ve düşman ilan eden insanların dünyasındayız. Böyle 
bir dünyada bağımsız ve özgür bir düşünce üretiminden 
bahsetmek, dahası böyle bir eyleme kalkışmak ne kadar 
anlamlı ve ne kadar isabetli, tartışılır. Bu şartlar altın-
da her türlü nitelikli düşünce faaliyetinin ön yargılara 
kurban edilmesi, doğru anlaşılamaması ve neticesinde 
hak ettiği kıymeti görmemesi kuvvetli bir olasılık. Buna 
rağmen, potansiyel her türlü saldırı ve haksız eleştiriyi, 
her türlü yaftalamayı ve damgalamayı göze alarak orta-
ya bu yönde irade koyabilmek asla küçümsenmeyecek 
bir tavırdır.
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Sorgun Düşünce Kulübü’nün, isminin bir parçası 
yapacak kadar düşünceyi merkeze koyan bir yaklaşım 
sergilemesi, yukarıda bahsi geçen tüm olumsuzlukların 
farkında olarak yapılmış bilinçli bir tercihtir. Kendimize 
yüklemiş olduğumuz bu sorumluluğun farkında oldu-
ğumuz gibi, toplumları değiştirmenin/dönüştürmenin 
yolunun da elbette özgür, özgün ve bağımsız düşünce 
üretiminden geçtiğinin idrakindeyiz. Bunun yolu da ön-
celikle kendi zihnimizi özgürleştirmemizden, kendi ön 
yargılarımızı ve şartlanmalarımızı kırmaktan geçiyor.
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DÜŞÜNMEK ZORDUR
Adnan KORKMAZ

Düşünmek zordur.
Prof. Dr. Vecdi Aral anlatır: “Mezun olmuş bir öğren-

cim bana geldi. ‘Hocam ben asistan olmak istiyorum’ 
dedi. ‘Hukuk Felsefesine mi?’ dedim. ‘Evet’ dedi. ‘Peki, 
Felsefeye merakın var mı?’ dedim. ‘Var’ dedi. ‘ Hiç kitap 
okudun mu?’ dedim. ‘Hayır, okumadım’ dedi. ‘Eee Fel-
sefeye nereden merakın var ?’ dedim. ‘Hocam ben çok 
düşünürüm’ dedi. ‘Bak bu düşünme değil. Sen hayal 
kuruyorsun. Düşünmek kavramlarla olur. Birtakım kav-
ramları edinmeden düşünmen mümkün değil’ dedim” 

( Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi –Türki-
ye Barolar Birliği Yayınları No: 59-Birinci Baskı Nisan 
2004) Düşünce-kavram ilişkisi elbise kumaş ilişkisi-
ne benzer. Düşünce elbise, kavram kumaştır. Elbise 
kumaştan yapılır. Düşünce kavramlarla üretilir. Bir de 
kavram-kelime ilişkisi vardır. Bu da kumaş-iplik ilişki-
sine benzer. Kavram kumaş, kelime ipliktir. Kelimenin 
kavrama, kavramın düşünceye dönüşü, ipliğin kumaşa, 
kumaşın elbiseye dönüşü gibidir.

Düşünce üretmek zordur. Siyasi düşünce siyasi kav-
ramlarla, iktisadi düşünce iktisadi kavramlarla, hukuki 
düşünce hukuki kavramlarla, sosyolojik düşünce sos-
yolojik kavramlarla, psikolojik düşünce psikolojik kav-
ramlarla üretilir.

Üretilmiş düşünceleri anlamak zordur. Siyasi düşün-
ce siyasi kavramlarla, iktisadi düşünce iktisadi kavram-
larla, hukuki düşünce hukuki kavramlarla,  sosyolojik 
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düşünce sosyolojik kavramlarla, psikolojik düşünce psi-
kolojik kavramlarla anlaşılır.

Kavramlarla bakıldığında, mutfaktaki kıyma ve kuş-
başı azlığı sorunu uluslararası bir sorundur. Kıyma ve 
kuşbaşı ettir. Et hayvancılığın, hayvancılık ekonominin, 
ekonomi siyasetin, siyaset devlet yönetiminin, devlet 
yönetimi uluslararası ilişkilerin konusudur. Üzerinde 
düşünüldüğünde, mutfaktaki kıyma ve kuşbaşı azlığı 
sorununun uluslararası bir sorun olduğu anlaşılır.

Düşünmek zordur.
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DÜŞÜNMEK…
Fatih ŞAHBAZ

Düşünmek bir amaç dâhilinde ya da amaçsız bir şe-
kilde gerçekleştirilen zihinsel bir süreçtir. Genelde bir 
problemin çözülmesi ya da bir kararın verilmesi duru-
munda sıklıkla düşünürüz.

Düşüncenin kendi içerisine sınıflandırmaları vardır. 
Mantıklı (mantıksız) düşünme, somut-soyut düşünme, 
bilinçli-bilinçsiz düşünme, gerçekçi-hayalci düşünme 
vb.

Aslında akıl sahibi her insanın yaratılışının bir gere-
ğidir düşünmek. Çocukluktan tutunda ömrün sonuna 
kadar hayatın her aşamasında düşünmek vardır.

Öyle ya,  bebekken bile doymayı düşündüğümüz için 
ağlarız.  Aslında düşüncenin fizyolojik bir betimlemesi 
var mıdır bilmiyorum ama fizyolojinin düşünceye yan-
sıması vardır. Tıpkı acıkan bir bebeğin ağlaması gibi… 
Bilinçsiz de olsa, fizyolojik bir nedene dayansa da, ağla-
yarak doymayı düşündüğümüzü ifade ederiz.

Düşünsel sınıflamalar bir tarafa, gelelim yazıda ele 
alacağım bizim için düşünmek kavramına…

Anadolu insanıysan, bizim işimizdir düşünmek… 
Ebeden tut dedeye, anadan babaya, beşikteki çocuğa 
kadar düşünmeyi gerektirir Anadolu insanı olmak…

Geçimi düşün. Aylık gelir ya da harmandan kalkan 
hasıla yetecek mi?  Gelirimiz,  doğalgaz, kömür, bulaşık 
makinesi deterjanı, omo, temel gıdalar, internet, moto-
ra yakıt, okula aidat, cep telefonlarına kontür, çocuklara 
elbise almaya yetecek mi? Ayakkabı delinmedikten son-
ra nasılsa idare edecek de…



2014 Yıllığı│19

Çocukları düşün.  Zaten kendinden geçtin de, hayır-
lısıyla bir büyüler mi? Okula başlayacak, sevinçle onu 
düşün. Okul bitiyor,  üniversiteyi kazanır  mı acep, me-
rak ve masrafla onu düşün. Hayırlısıyla bir gireydi şu 
okula. Okulu kazanır, bitmesi gelir aklına… Bir bitir-
seydi şu okulu… Öyle ya,  işiyle hayatını bir garantiye 
alsaydı… İşi bulduysa, artık onu evermeyi düşün.

Hayırlısıyla bir nasip bulsaydı kendisine… Nasibini 
bulmuş oğul... Gel hadi düğünü düşün. Harmanı dü-
şün, hasılayı düşün. Avradı buldu da bir de bunlara ev 
almayı düşün.

Böyük oğlan okudu kendini kurtardı da, küçük oku-
madı, şimdi gel bir de onu düşün. Askerliğini edip te bir 
işe gireydi de, düşünme sırası üçüncü  çocuğa geçeydi.

Eee, yaşta geçti artık deyip, yine ve yeniden düşün-
mek… Hem kendin için, hem ailen hem Sorgun için dü-
şünmek...

Düşünmeyen ya sanısızdır ya akılsızdır deseler de  
nihayetinde düşünmek zor iştir. Bu nedenle zaten az 
kişi düşünür.

Yazıma Yahya Kemal’in ‘‘Düşünce’’ şiiriyle son veri-
yorum:

Ülfet belâlı şey, fakat uzlet sıkıntılı,
Bilmem nasıl geçirmeliyim son beş on yılı?
İnsanlar anlaşıldı. Cihânın da sırrı yok,
Kalsaydı terkeşimde bugün tek bir altın ok.
En tatlı bir hayâl için atmazdım ufkuma.
Dalsın yakında gözlerim artık son uykuma!
“Yalnız duyan yaşar” sözü, derler ki, doğrudur
“Yalnız duyan çeker” derim, en doğru söz budur.
Gördüm ve anladım yaşamak mâcerâsını,
Bâkiyse rûh eğer dilemezdim bekasını.
Hulyâsı kalmayınca hayâtın ne zevki var?
Bitsin, hayırlısıyla, bu beyhûde sonbahar!
Ölmek değildir ömrümüzün en fecî işi,
Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi.
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DÜŞÜNCE NEDİR?
Hatip SORGUN

Düşünce: “Dış dünyanın insan zihnine yansıması, 
uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğin-
den var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılana-
bilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea, 
gibi kavramlar” diye tanımlanmaktadır. 

Descartes ‘düşünüyorum öyleyse varım’ der. Aristo-
teles’e göre insanı hayvandan ayıran esas düşüncedir. 
Kant’a göre düşünmek yargılamaktır. Locke, düşünme-
yi ruhun kendi üstüne yönelerek kendi işlemleri hak-
kında bilgi edinmesi olarak görür.

Dünyamız, yaşantımız gün geçtikçe karmaşık bir hal 
alıyor. Biz insanoğlu da bu karmaşık yaşam içerisinde 
hep bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz. Sürekli bir koş-
turmaca içindeyiz. Sürekli olarak meşgulüz. Bu sebeple 
de düşünme yetimizi gün geçtikçe kaybediyoruz. Her 
geçen gün daha az düşünüyoruz. Yaşam tarzımız sanki 
bizlerin daha az düşünmesini sağlamaya yönelik olarak 
kurgulanmış.

İnsanoğlu, yukarıdaki tanımda da verildiği gibi, önce 
dış dünyayı zihnine yansıtır. Sonra çevresinde olup bi-
ten, algıladığı konular hakkında, sahip olduğu bilginin 
de katkısıyla muhakeme etmeye başlar. Çevresinde, ya-
şadığı Dünya’da, toplumda olup biteni muhakeme eden, 
analizini yapan insan doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, 
faydalı ile zararlıyı, helal ile haramı, iyi ile kötüyü birbi-
ri ile mukayese ederek bir sonuca ulaşmaya çalışır. Eğer 
kişi inanç, bilgi ve vicdan sahibi ise ve akli melekeleri de 
yerinde ise düşünce ve muhakeme sonrası doğru sonu-
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ca ulaşabilir. Yani, doğruyu yanlıştan, haklıyı haksızdan, 
faydalı olanı zararlı olandan, helali haramdan, iyiyi kö-
tüden, namusluyu namussuzdan ayırt edebilir.

Düşünmeyen, muhakeme etmeyen insanlar ise ken-
dilerine sunulanları evrensel doğrular gibi kabul ederek, 
her konuda bir önyargı geliştirir. Bu tür insanlar genel-
likle bir şeylerin tarafında olur, taraf olduğu şeyi hiçbir 
şekilde sorgulamaz ve sorgulatmaz. Olaylara hep tek bir 
pencereden bakar. Böyle bir durum Cenab-ı ALLAH’ın 
insana bahşettiği en büyük nimetlerden biri olan aklın 
inkârı demektir.

Ancak düşünerek ve muhakeme ederek doğru ola-
nı, faydalı olanı bulabiliriz, mutlak gerçeğe ulaşabiliriz. 
Gözümüzün içine bakarak söylenen yalanları ancak dü-
şünce ve muhakeme gücümüz sayesinde açığa çıkarabi-
liriz. Ancak bu şekilde hainlerin, hırsızların, yalancıla-
rın topluma zarar vermesini engelleyebiliriz.

Düşünce gücümüz sayesinde evreni, dünyamızı, 
kendimizi, diğer canlıları, doğayı, geçmişi, geleceği, za-
manı, sonsuzluğu kavrayabiliriz. Bu şekilde mutlak ger-
çeği kavrayabilir ve yaşamımızı bu gerçeğe uygun olarak 
şekillendirebiliriz.

Toplumsal yaşam tek boyutlu değildir, sosyal, psi-
kolojik, duygusal, ekonomik, fiziksel, ruhsal birçok bo-
yutu vardır. Herhangi bir olayı tüm boyutları ile analiz 
ederek doğru bir sonuca ulaşabilmek ancak düşünmek-
le mümkün olabilir.

Düşünmeyen insan kurumuş bir ağaç gibidir. Kim-
seye hiçbir faydası yoktur. Belki tek faydası odun olarak 
yakıp ısınmak olabilir. Düşünmeyen insan kuruyup yere 
düşmüş sonbahar yaprakları gibidir. Rüzgâr nereden 
eserse oraya savrulur gider. Sağlam bir temeli yoktur, 
kim ne derse ona inanır. Aksine, düşünen insan yemye-
şil bir ağaç gibidir. Görüntüsü, kokusu, doğaya faydası 
(iklim, fotosentez) ve meyveleri ile her türlü fayda sağ-
lar.
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Toplum için en büyük hastalık, en büyük felaket ce-
halettir. Cehaletin hâkim olduğu bir toplumda huzur, 
mutluluk, adalet, özgürlük, demokrasi, düzen, refah 
olmaz. Aksine bu tür toplumlarda sefalet, haksızlık, 
adaletsizlik, mutsuzluk, fakirlik, geri kalmışlık, fitne ve 
fesat hâkim olur. Düşüncenin, muhakemenin olmadığı 
yerde ise cehalet hâkimdir. Cahil olan düşünmez, mu-
hakeme etmez. Daha öncede ifade ettiğim gibi önyargı-
larının esiri olur.

İnsanın yargıları veya kararları iki temel güdü ile şe-
killenir. Biri düşünce ve muhakeme diğeri ise duygudur. 
Duyguları ile karar veren, belli yargılara ulaşan insanlar 
yargıda bulundukları konuyu bütün boyutları ile de-
ğerlendirmezler. Hislerimiz bir yargıya varma aşama-
sındaki etkenlerden sadece bir tanesidir. Duygular ile 
verilen kararlarda diğer tüm etkenler dikkate alınmamış 
demektir ve bu sebeple genellikle yanıltıcıdır.

Toplum için insanlık için faydalı, topluma, insanlı-
ğa katkı sağlayacak eserler üretilmesi, fikirler gelişti-
rilmesi de ancak düşünmek ve muhakeme etmek ile 
mümkün olabilir. Toplum için en adil ve değer yaratan 
yönetim sistemleri, ekonomik modeller, hastalıkların 
tedavi yöntemleri, yaşamı kolaylaştıracak ürünler, doğal 
felaketlerden korunma yöntemleri ancak sağlıklı bir dü-
şünce ve muhakeme sonucunda geliştirilebilir.

Düşünce aynı zamanda da insanlar için bir tür kişilik 
özelliğidir. Kimi insanlar olumlu bir düşünce yapısına 
sahipken bazı insanlar da olumsuz bir düşünce sistema-
tiği geliştirir. Olumlu düşünce insanı mutluluğa, olum-
suz düşünce mutsuzluğa götürür. İnsan ancak doğru 
düşünce ile doğru hedefe ulaşabilir.

Toplumun sağlıklı gelişimi için sağlıklı şekilde dü-
şünen ve muhakeme eden insanlar yetiştirmeliyiz. Bu 
hususta eğitim sistemimize çok önemli görev düşmek-
tedir. İnsanlar bu tür özellikleri ancak doğru bir eğitim 



2014 Yıllığı│23

sistemi ile çocukluktan başlayarak geliştirebilir. Fakat, 
her yıl değişen bir eğitim sistemi ile düşünen, muha-
keme eden bir nesli nasıl yetiştireceğiz bilemiyorum. 
Sürekli televizyon seyreden, boş işlerle uğraşan değil; 
okuyan, düşünen, muhakeme eden bir gençlik yetiştir-
mek hepimizin görevidir.

İşte, Sorgun Düşünce Kulübü’nün isminde düşün-
cenin yer alıyor olması bu bilinç ve sorumluluğun bir 
sonucudur. SDK bu konuda da üzerine düşen toplumsal 
görevi en iyi şekilde yerine getirecek ve bu kapsamda 
örnek olacaktır.
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DÜŞÜNMEK VE DÜŞÜNCE
Nuri KAYA

E-mailime baktığımda Aralık ayının konusunun dü-
şünce ve düşünmek olduğunu gördüm. Ve başladım 
düşünmeye… Düşünce ve düşünmek nedir? Doğru dü-
şünmenin kıstası nedir? Neden insanlar farklı düşünür? 
Bu soruları sorarken öğretmenliğe başladığım ilk yılları 
hatırladım. O sene Bakırköy’de yaşıyordum. Bakırköy 
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin önündeki ‘’dü-
şünen adam’’ heykeli aklıma geldi. Yoksa dedim tüm 
düşünenler burada mı? Biz düşünmeyen adamlar mı-
yız? Düşünmediğimiz için mi dışarıdayız?

Sonra fakültede okuduğum felsefe dersleri aklıma 
geldi.  Belki de aklımda nadir kalan sözlerden Descar-
tes’in ‘’Düşünüyorum o halde varım’’ sözü geldi aklı-
ma... İnsan bilgiye nasıl ulaşabilir? İnsanoğlunun yara-
tılışının en önemli esprisi düşünen ve konuşan bir canlı 
oluşudur. Düşündüğü müddetçe yaşadığını hisseden ve 
yaratılmışların en yücesi olan insan, üstün zekâsı ve dü-
şünebilmesi sayesinde, dünyayı yaşanabilir bir cennet 
yapabilir. Dünyanın en özellikli ve mükemmel varlığı 
insandır. Gerçekten incelendiğinde insan, muazzam bir 
biyoloji, kimya, fizik vs. gibi ayaklı bir laboratuvardır. 
Ama bunlardan hayvanlara bitkilere, taşlara ne? Hay-
vanlar, bitkiler, taşlar için insanoğlu çok mu önemli? 
Onları belki de hiç ilgilendirmiyoruz. Dağ taş bize il-
gisiz, bizi umursamıyor. Eğer hayvanlara, dağlara, taş-
lara, bitkilere bırakılsaydı; bize kölelik değil, efendilik 
isterlerdi. Kısacası insan olarak ben varlıkların üzerinde 
tasarruf sahibi olduğumuzu düşünüyorum.
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Evreni ve evrendeki her şeyi düşünüyorum, akıl yü-
rütüp sorguluyorum, varlığımın amacını anlıyorum. Bu 
sistemin bir parçası olduğumu, bu sistemi yaratan bir 
yaratıcı olduğunu idrak ediyorum. Ürettiğimiz kadar 
yaşamak zorundayız. Etrafımdaki otlar, ağaçlar, kediler, 
köpekler var. Bizim gibi nefes alıp yaşıyorlar. Ama dü-
şünemiyorlar.

Düşünen insan faydalı ve iyi şeyler üretebildiği gibi 
zararlı şeyler de üretebilir. Kirlenmişliğin sebeplerin-
den biri de düşünmektir. Düşünen insanın eseri olan 
bir dünya var ortada. İyi ya da kötü her şey insanlığın 
düşünüp üretmesi sonrası ortaya çıkmıştır. İnsanlık ta-
rihindeki kıyımlar, katliamlar, insanlığın yok oluşu, yine 
insanlar tarafından düşünülerek ve planlanarak yapılan 
işler değil mi? Günlük hayattaki aldatma ve yapılan 
haksızlıklar düşünülerek yapılmıyor mu? Düşünen in-
san, düşünebilmenin üstünlüğünü, nimetlerini kendisi 
için kullanıyor. Hayvanı, bitkiyi, tabiattaki diğer canlı-
ları bu üstünlüğü ile daha fazla üretmek ve tüketmek 
adına eziyor.

Yeterince düşünmeyen yeterli bilgiye de ulaşamaz. 
Bu insanlar denize baktıklarında su üzerinde yüzen ge-
miler ve balıkları görürler. Peki, gerçekte deniz, yüzen 
gemiler ve balıklardan mı oluşuyor? Denizin içinde her 
canlının ayrı dünyası yok mu? İnsanlar sadece gördük-
leriyle karar verdiklerinde dünyada görebilecekleri ve 
öğrenebilecekleri sınırlıdır. Çünkü insanda basar sıfatı 
sınırlı olarak vardır. Düşüncemizdeki isabet derecesini 
bilgi, deneyim, merak, araştırma ve farklı pencerelerden 
bakarak yükseltebiliriz. Aslında Mevlana Hazretleri dü-
şünceyi çok güzel özetliyor: ‘’Kardeşim sen düşünceden 
ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünür gül 
olursun, diken düşünür diken olursun. Görünüşte elin, 
ayağın, saçın, sakalın gözüne göre çok büyüktür. Fakat 
gözünün bütün uzuvlardan daha kıymetli olduğunu an-
larsın’’.
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Sonuç olarak; düşünmek insanı özgürlüğe ve bilgiye 
ulaştırır. Düşünce; çalışma ve planlamanın alt yapısını 
oluşturur. İnsan, olumsuz düşüncelerini olumluya çe-
virmesini bilmelidir. Olumlu düşüncelerin insanı mut-
luluğa götüreceğini bilmeliyiz. Ancak böyle hedefimize 
ulaşır, çevremize de böyle yön verebiliriz.
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SOYUT İŞLEMSEL DÖNEM: DÜŞÜNMEK
Recep DAĞDEMİR

İnsanı bütün canlı âleminden ayıran en temel özelli-
ğidir; düşünmek... Bir kuş, dünyaya geldiği andan ölü-
müne kadar programlanmış bir şekilde dizayn edilmiş-
tir. Ekstra bir gelişmeye müsait değildir.

Ancak insan böyle midir? İnsan, anne rahminden 
başlayarak ölümüne kadar gelişen ve değişen bir yapı 
içerisindedir. Her yaşadığı deneyim, yaşanacak dene-
yimlere yüklenen anlamları belirleyecek şekilde bir et-
kiye sahiptir. Her algı bir sonraki algıyı şekillendirecek 
bir yapıyı barındırır. Bunu yapan merkez ise beynimiz, 
zihnimizdir.

Düşünmek sorgulamaktır. Sorgulayan insan üretir, 
üreten insan hayatına uygular, hayatına uygulayanlar 
ise çevresini farkında olmadan değişime zorlar.

Malumunuzdur, zihin alanında yapılan çalışmalar 
M.Ö 4. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Bilim literatürün-
de kayda geçilmiş ilk zihin çalışmasını Aristo yapmıştır. 
Aristo, “çağrışım” diye bahsedilen zihnin ilkelerini şöy-
le tanımlar:” benzerlik, zamandan ve uzamda yakınlık 
ile zıtlık. Şeyler arasında bu ilişkiler nedeniyle çağrışım 
kurulunca, aradan zaman geçtikten sonra o şeylerin biri 
hatırlanınca ya da algılanınca öbürü de hatırlanır. (Aris-
totle, M.Ö. 4 YY./1986; Farrington, 1949; Psikoloji Ta-
rihi, Yılmaz Özakpınar, 2011 s:27)

Aristo ile başlayan bu süreç yüzlerce bilim adamıyla 
günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde zihin ve düşün-
me üzerine önemli çalışmalar yapılmıştır. Binlerce ese-
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rin verildiği bu alanda isimleri bile belirtmek başka bir 
eseri üretmeyi gerektirecektir.

Belki üzerinde durulması gereken bir bilim adamının 
çalışmasının sadece bir bölümünden bahsetmek daha 
uygun olacaktır. Bu kişi J. PIAGET’dir.

J.Piaget der ki; “insanın biyolojik gelişim süreci aynı 
zamanda bilginin yapılanma sürecidir. Birey, doğumdan 
başlayarak gelişirken bilgi yapılarını kurar; bilgi yapı-
larını kurarken gelişir. Yalnız organların büyümesi ve 
gelişmesi değil, bilgi yapılarının kurulması da bireyin 
ihtiyaçları ile çevre arasındaki dengenin sürdürülmesi 
bakımından önemlidir.”(Y.Özakpınar, P.Tarihi;s122)

Piaget, insan bireyinde hayatın başlangıcından itiba-
ren bilgi yapılarının niteliğinin değişme evrelerini; du-
yusal hareketsel zeka evresi, işlem öncesi evre, somut 
işlemler evresi ve soyut işlemler evresi olarak belirle-
miştir. Bilginin oluşumunu ve zaman boyutunda farklı 
düzeylerde düşünme işlemleriyle gerçekleşmesini sap-
tama açısından önemli nokta, yaşlarda neler yapıldığı 
değil, değişik bilgi yapıları kurmanın sırasıdır.

Bu evrelerin konumuzla bağlantılı olan kısmı soyut 
işlemsel dönemdir.

Bu dönem 11 yaşında başlayıp ergenlik boyunca de-
vam eder. Bu dönemde yeni ve daha güçlü bilişsel yete-
nekler gelişir. Soyut kavramlar anlaşılır, soyut düşünce 
analiz edilir, sentezlenir ve değerlendirilir. Problemler 
mantıksal olarak çözülür, düşünce daha bilimsel olur.

Soyut işlemler düzeyine gelen bir birey artık yetişkin 
dünyasıyla tam bir iletişime girmeye hazırdır. Çünkü 
bilişsel gelişimin en üst aşamasına gelmiştir. Soyut iş-
lemler gelişirken bireyin kişilik yapısı da gelişir, ahlak 
anlayışında temel değişiklikler oluşur.

Kısaca; “sembolik düşünce işlemleri yürütülür, ge-
leceğe ilişkin tasarımlar yapılır ve varsayımsal düşünce 
başlar. Olanları algılamanın ve onlar arasında ilişki kur-
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manın ötesinde belirli koşullarda ve bazı durumlar var-
sayıldığında olabilecekler çıkarımlanır.”( Y.Özakpınar, 
“P. Tarihi”, s.127 (2011)

Düşünme sürecinin bilimsel olarak başlama yaşını 
bilim adamlarını ortaya koymuşlar ve temel özelliğini 
de belirtmişler.

Düşünme soyut bir alandır. Bir analizdir. Özel bir 
eğitimi gerektiren bir alan değildir. Ruh sağlığı yerin-
de olan, yaşamsal deneyimleri olan, yapısı ve şartlarına 
göre her bireyin kullanabileceği bir alandır.

Gazetelerin 3. sayfa olarak bilinen haber içerikleri, 
geneli soyut işlemsel dönemi kullanmaktan korkan ve 
bunu başaramayan insanların yaşantılarıyla doludur. 3. 
sayfalar, kısa süreli ve anlık etki-tepkilerden oluşmak-
tadır.

Düşünmediğimizin en somut göstergesi söylenen 
her şeye hemen inanmak olmuştur. Bu özelliği siyaset-
çiler iyi bilirler ve ona göre son dakika hamlelerini orta-
ya koyarlar. En son ne söylenmiş ve yapılmışsa o, sonu-
cu etkileyen bir şey olmuştur. Sorgulamayanlar önlerine 
gelen ile yetinirler.

Acaba neden böyle düşünüyoruz? Neden hemen ina-
nır buluyoruz kendimizi? Sebebi korkularımız olabilir 
mi? Alışkanlıklarımızı ve rutinlerimizi değiştirmekten 
çok mu korkuyoruz?

Çok kullanılan bir yöntem vardır. Derler ki; hayatı 
doğru algılamak ve yaşamak sorgulamaktan geçer. Bu-
nun formülü ise 5N1K’dır. Ne, neden, niçin, nasıl, ner-
den, kim ya da kaç sorularına bulduğunuz cevaplar sizin 
hayat dinamiklerinizin oluşmasını sağlayacaktır.

Toplum olarak düşünmeyi hep tatile gönderdik. Sa-
hip olduğumuz temel değerleri sorgulamadığımız için-
dir ki hayatımıza katkısı olmuyor. Belki de bazı âlimle-
rimizin, bazı konularda sorgulamanın tehlikeli olacağı 
vurgusu bütün alanlarımızı etkilemiştir.
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Çocuğumuzun sorgulamasından korkarız çünkü 
otorite kaybolur, siyasetçimizi sorgulamaktan korkarız, 
çünkü sempatimizin kaybolmasından endişe ederiz, 
ürettiklerimizin sorgulanmasından korkarız çünkü ba-
şarısızlık damgasını yeriz…

Bütün bunlar şu anlama geliyor aslında; gelişmekten 
ve değişmekten korkuyoruz.

Yıllar önce bir araştırma okumuştum.  Araştırmanın 
özü üniversite ve sonrası yaşamla ilgiliydi. Çıkan sonuç 
enteresandı. Sadece Türkiye’de, üniversite mezunları 
ile her hangi bir eğitim almamış insanların yaşamları, 
zevkleri, alışkanlıkları, korkuları, hobileri, okumala-
rı, kaygıları ve sevinçleri aynı. Altını çizmek istediğim 
şey şudur: Üniversite, bilginin alındığı ve sonraki yıl-
larda bilginin nasıl kullanılacağını öğreten ve hayatına 
uygulamayı gerektiren bir örgün eğitim dönemidir. Bu 
dönemde aldığımız yöntemleri uygulayamıyorsak haya-
tımıza, bunun en temel sebebi sanırım DEĞİŞİMDEN 
KORKTUĞUMUZDANDIR.

Peki, nelerden korkuyoruz? Bunu da belki bir dosya 
konusu yaptığımızda değerlendiririz.
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DÜŞÜNCE VE AKIL
Salih AÇAN

Kâinat deterministik bir düzene sahiptir. Madde bağ-
lamıyla varlığın idrakinde bu düzene sahip olan sebep 
sonuç ilişkisi, insan nazarında düşüncenin varlığını zo-
runlu kılmaktadır. Varlığın maddesel buutuna vukufi-
yet, düşünsel ihtiyacı doğurmaktadır

O halde “düşünce” nasıl oluşur ve “akıl” ile ilişkisi 
nedir?

Biyolojik yaklaşımla düşüncenin, beyinsel bir faali-
yet olduğu bilinir. Algılarla insan beynine gelen bilgi, 
şekil ve kavramlardan oluşan verilerin beyin faaliyetin-
den sonra yeni sonuçlara ulaşması etkinliğidir.

Düşünceyi “akıl” ile karıştırmamak gerekir. İnsan 
anatomisi “ruh”, “akıl” ve “nefis” olmak üzere üç ayrı 
soyut varlıkla mücehhezdir. Her üçü de kalpte mezce-
dilmiştir. İnsanın beyinsel etkinliği, anılan bu üç varlı-
ğın ortaklaşa oluşturdukları bir yan üründür

Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın insana kendi ruhundan 
üflediği bildirilir. Ruh, insan anatomisine canlılık veren 
ilahi bir güç ve manevi kişiliktir.

Akıl, kalpte bir nurdur. K.Kerim akleden kalplerden 
bahsetmektedir. O halde “akletme” beynin değil, kalbin 
bir fonksiyonudur. Muhayyile, hafıza ve sezgi beynin 
fonksiyonları olup kalbe göre akıl-altı’nı teşkil etmekte-
dir. Bu bakımdan akletmenin mantıksal akıl yürütmeyle 
ilişkisi dolaylıdır.

Nefis ise, benliktir. Nefis, dış dünyaya ilişkin arzu ve 
isteklerin tesiri altındadır. Nefis, bu tesirden kurtulma-
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dıkça olumsuz, kurtuldukça da olumlu anlamlar kazan-
maya başlar.

Beynin muhayyile, hafıza ve sezgi ünitelerinin müş-
terek faaliyetiyle oluşan düşüncenin, nefsin hâkimiye-
tinden kurtulup ruhun hâkimiyetine girmesi, kalbin 
iç dünyayı aydınlatması anlamına gelmektedir. Aksi 
durumda kalbin kararması söz konusudur. Zihinsel et-
kinlikleri nefsin esaretinde olanların kalplerinde maraz 
vardır. Buna kalbin körleşmesi de diyebiliriz. İşte bu 
noktada “kalp gözü” ile “dünya gözü” arasındaki farkı 
dile getirebiliriz. Körleşen kalbin mühürlendiği ve haki-
kate ulaşmada “akletme” yeteneğini kaybettiği yine ila-
hi bir mesaj olarak bize verilmiştir. Kalple bağlantısını 
kesmiş zihinsel faaliyete (düşünceye) “tefekkür” dene-
mez. Salt beyinsel düşünüş, mantığa uygun formlar ve 
modeller üreterek gerçeği bulmaya çalışır, fakat buldu-
ğu hep kendi gerçeğidir. Bu yönüyle düşünce, rölatif bir 
karaktere sahiptir.

İnsan ile mananın buluşmasında zihinsel faaliyetin, 
kalple yani akıl ile buluşmasının fevkalade önem arz 
ettiği görülmektedir. Buna karşın determinist somut 
aleme ilişkin maddi gerçeğe ulaşmada, zihinsel faaliye-
tin akıl ile buluşmasına gerek yoktur. Zira bu alandaki 
düşünce, ürettiği bilimsel kuramların ispatı ile tekâmül 
eder ve böylece yaradılış kanunlarını keşfeder. Ancak 
keşfettiği yaradılış kanunlarından hareketle Yaratan’a 
ulaşmak isteyen düşüncenin, bir üst makamdaki akla 
müracaat edip “akletmeyle” buluşmasına ihtiyacı var-
dır.

Bilimin, felsefenin, sosyolojinin, kültürün, hukukun, 
edebiyatın, sanatın vs. arka planında da bireysel ve ko-
lektif düşüncenin yer aldığı kuşkusuzdur. Ancak her 
alandaki düşüncenin hakikat ile bağının kurulabilmesi, 
yine üst mertebedeki “akletme” melekesine raptedil-
mesiyle mümkündür.
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Nitekim Hz. İbrahim (a.s.) de, henüz kendisine vahiy 
gelmeden önce, yaşadığı âlemi temaşa ile beynine aldı-
ğı verilerden muhayyile, hafıza ve sezgi fonksiyonlarını 
işleterek yani düşünsel faaliyet göstererek Rabbini ara-
mıştır. Fakat Rabbini, salt düşüncesiyle değil, akletme-
siyle bulmuştur. Böylece hakikat ile bağını kurmuştur.

Bizim inancımız, bilgiye ve bilime teşvik ederken es-
babıyla düşünceyi, esrarıyla da akletmeyi emretmiştir. 
Bazı ayetlerde “siz hiç akletmez misiniz?” şeklinde uya-
rılar vardır. Buradan düşüncenin esbaba, akletmenin ise 
hikmete mebni kılındığını anlamaktayız.

Din, salt düşünce sahibi olanları değil, akıl sahibi 
olanları muhatap almış ve akıl sahibi olanları sorum-
lu kılmıştır. Akıl sahibi olmak, mümeyyiz olmak yani 
temyiz kudretine sahip olmak demektir. Dinin tanım-
larından bir tanesi de, insanın lehine ve aleyhine olan 
şeyleri bilmesi demektir. İnsanın salt düşünce sistemi 
ile lehine ve aleyhine olan bütün hususiyetleri bilmesi 
mümkün değildir. Bunun için akletme melekesine de 
sahip olması gerekmektedir. Zira akletme melekesi, in-
sanı, hem madde hem de mana âleminin künhüne vu-
kufiyeti sağlamaktadır.

İman, dil ile ikrar kalp ile tasdiktir. Buradaki kalp-
ten maksat akıldır. Kalbin bir fonksiyonu olan “aklın” 
tasdiki olmadan iman olmamaktadır. İmanın geçerliliği, 
beynin bir fonksiyonu olan “düşünce” faaliyetinin ona-
yına sunulmamıştır. İnsana müncer olan tüm hasletler 
(acı, sevinç, mutluluk, sevgi, aşk, nefret, kin, buğuz, 
samimiyet, ikiyüzlülük, riyakârlık vs) kalbî ve aklîdir. 
Bu hasletler beynin ve beyinsel faaliyetlerin yansımaları 
değil, kalbin yani nefis, ruh ve aklın yansımalarıdır. Bu-
radan hareketle yine düşünce ile aklın aynı şeyler olma-
dığı sonucuna ulaşmaktayız.

Rasyonalist akımlara kapılanlardan kimilerinin ken-
di akıllarını putlaştırdıklarından veya ilahlaştırdıkların-



34│Sorgun Düşünce Kulübü

dan bahsedilmektedir. Aslında burada ilahlaştırılan şey 
“akıl” değil, insanın salt “düşünce gücü”dür. Bu durum-
da olanlarda esasen “akıl” yoktur. Çünkü “akıl” cüz’idir 
ve “külli aklın” bir parçasıdır. Bu sebeple akıl kendini 
inkâr edemez. İlahlaştırılan düşünce ise, beyin ile kalp 
arasındaki bağı (ışığı) kesen bir perdedir sadece.

Ateist bilim adamlarının zihinsel fonksiyonlarının 
yani düşünce ürünlerinin çok yüksek olduğunu söyle-
yebiliriz ancak akıllı olduklarını söyleyemeyiz.

Akıl ile düşünce arasındaki ilişkiye bu noktayı nazar-
lardan bakmak icap eder.
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ŞUBAT 2014
ÜRETMEK & TÜKETMEK

Bu ay, “Üretmek ve Tüketmek” üzerine yazdık. Üret-
mek ve tüketmek kavramlarını, birbirleriyle olan ilişki-
lerini, yalnız birer endüstriyel ve ekonomik olgu olarak 
değil, insanı, toplumları ve kültürleri etkileyen, değişti-
ren ve dönüştüren boyutlarıyla da ele alarak anlamaya 
çalıştık.





2014 Yıllığı│37

AVM KÜLTÜRÜ VE TÜKETİM ÇILGINLIĞI
Abdullah ALPAYDIN

Bundan yaklaşık 15-20 yıl önce İstanbul’daki büyük 
Alışveriş Merkezi (AVM) sayısı bir elin parmaklarını 
geçmeyecek kadardı. Bugün başta İstanbul olmak üzere 
özellikle büyük şehirlerimiz AVM’ler tarafından istila 
edilmiş durumda.

Konuya başlarken, öncellikle çarpıcı bazı istatistikler 
vermek istiyorum:

• Türkiye’de şu an faal olarak toplam 333 AVM bu-
lunmakta. Yeni yapılacak olanlarla birlikte bu sayının 
gelecek yıl 368’e ulaşması bekleniyor.

• Türkiye’deki 81 ilin şu an 57’sinde AVM var. Yeni 
yapılacak olanlarla birlikte 23 il daha AVM’ye kavuşmuş 
(!) olacak.

• Türkiye, Rusya’dan sonra, dünyada en çok AVM 
açılan ülke durumunda.

• İstanbul’da ise hali hazırda 114 AVM var ve önü-
müzdeki yıllarda 32 yeni AVM daha yapılması bekleni-
yor. Mevcut sayısıyla İstanbul Avrupa’da en çok AVM’ye 
sahip şehir konumunda.

• AVM’ler Türkiye genelinde geçen yıl 60 Milyar TL 
ciro elde etmiş. 2014 yılında ise bu rakamın 75 Milyar 
TL’ye çıkacağı tahmin ediliyor.

• Geçen yıl AVM’lere giden 1.6 Milyar ziyaretçinin 
% 63’ü alışveriş yapmış. Ziyaretçi başına ortalama har-
cama 105 TL.

Türkiye’deki AVM sektörüne en çok yabancılar ilgi 
duyuyor. Bunun başlıca 2 sebebi var: sıcak para ve ya-
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sal düzenleme boşluğu. Özellikle ikincisi çok önemli. 
Gelişmiş Batı ülkelerinde AVM’ler ve perakendecilikle 
ilgili yerleşik ve çok katı yasa ve düzenlemeler mev-
cut. Çarşı/cadde esnafının korunması amacıyla büyük 
AVM’lerin ve büyük hipermarketlerin şehrin merkezine 
yapılmasına asla müsaade edilmiyor. Şehir dışına yapıl-
sa bile parayı bastıran AVM yapamıyor. AVM’ler öyle 
her gün her saat açık değil. Bu düzenlemeler yapılırken 
işin sadece ekonomik yönü değil sosyal boyutları da he-
sap ediliyor ve hatta daha fazla önemseniyor.

Peki, bizdeki durum ne? Belki birçoğunuz şaşıracak 
ama 2014 yılına gelmiş olmamıza rağmen Türkiye’de 
bırakın AVM’lerle ilgili yasal bir mevzuatı, genel anlam-
da perakendeciliği düzenleyen bir kanun bile yok! Pata-
gonya’da (!) bile olmayacak büyük bir ayıptır bu. Hal 
böyle olunca (İstanbul örneğinden yola çıkarsak) şehrin 
en işlek yerlerinde, nüfusun en yoğun olduğu bölgeler-
de, bazen yan yana bazen karşı karşıya, devasa alışveriş 
merkezleri yapılmakta; oluşan trafik ve alt yapı sorunu 
hiçe sayılmakta, çarşı ve cadde esnafının gün geçtikçe 
yok olmasına göz yumulmaktadır. Bunca büyük ran-
tın döndüğü bir sektörde bu derece bir boşluk kimin 
iştahını kabartmaz ki? 2014 yılı içerisinde meclise su-
nulması planlanan “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı”nı bugüne kadar kim 
engelledi, bu işten kimlerin çıkarı oldu? Vatandaş ola-
rak bunları bilmeye hakkımız yok mu? Umarım günün 
birinde Türkiye, devletin vatandaşına hesap verdiği şef-
faf bir ülke olur ve tüm bu soruların cevaplarını öğrenir, 
sorumluların cezalarını çektiğini görürüz. O zamana 
kadar iş işten geçmezse tabi!

AVM’ler ilk yapıldığı dönemlerde vatandaşın büyük 
ilgisini çekmişti. Konforlu ortamlarda, yüzlerce mağa-
zayı bir arada görüp-gezme ve alışveriş yapabilmenin 
yanında, yeme-içmeden, her türlü eğlence ihtiyacın kar-
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şılanabildiği bu devasa gösterişli mekânların zaman içe-
risinde insanların sorumsuzca ve kontrolsüzce harcama 
yaptıkları ve vakitlerini öldürdükleri mekânlara dönüş-
mesi çok kısa bir zaman zarfında gerçekleşti.

Bugün, artık sosyolojik bir olgu olarak AVM kültü-
ründen bahseder duruma geldik. İnsanların, adeta ba-
ğımlılık derecesinde özellikle hafta sonlarında ailecek 
AVM’lere akın ettiklerini; burada saatlerce vakit öldür-
düklerini, ceplerindeki kredi kartları sayesinde (ki bu 
da ayrı bir yazı konusu olabilir) sorumsuzca para harca-
dıklarını, buralardan ihtiyaçları dışında birçok ürün al-
dıklarını çoğu zaman fark etmediklerini görmek gerçek-
ten üzücü. İnsan, ne kadar para harcadığını ancak kredi 
kartı extresini görünce anladığı halde, ders almayarak 
aynı şekilde davranmaya devam ediyor. Bu işin sonunun 
nereye gideceğini ve ne tür felaketlerle karşılaşacağımı-
zı umarım (ki benim pek ümidim yok) geç olmadan an-
larız ve gerekli tedbirleri alırız.

AVM ortamı, her türlü konforuna karşın insani değil. 
Yoğun kalabalığın içinde birbirini tanımayan binlerce 
insan debelenip duruyor. Bununla birlikte, burada ge-
çirdiğimiz zamanın ne kadar uzun olduğunun farkında 
bile olamıyoruz. Kapitalizmin birer tapınağı (!) haline 
gelen AVM’lerde beyni uyuşan insan, haliyle daha az 
okuyor, daha az düşünüyor ve daha az sorguluyor.

Geldiğimiz nokta, kabul etmek gerekir ki, kapita-
lizmin tartışmasız bir zaferidir. Bugün sömürücü kapi-
talizm o kadar güçlü ve hayatlarımızı o derece kontrol 
eder durumda ki; elindeki her türlü imkânı kullanarak 
bizleri köleleştirmiş ve birer tüketim canavarına dönüş-
türmüş durumda. Çoğumuzun evleri ihtiyacımızın çok 
fazlası ürünlerle dolu olduğu halde, her gün yenisini ve 
daha fazlasını ister durumdayız. Tutumluluk ve tasar-
ruf gibi kavramlar çok eskilerde kaldı. Dahası, her türlü 
konfor ve lüksün içine doğan yeni nesillere bu kavram-
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lar hiçbir şey ifade etmiyor. Korkarım zaman içerisinde 
bu kavramlar sözlüklerden bile silinecek.

İnsanoğlu, yeryüzünde kendisine sunulmuş olan 
kaynakların sonsuz olduğu yanılgısıyla bilinçsizce ve 
sınırsızca tüketiyor. Yakın geçmişte “tüketim çılgınlığı” 
diye bir kavram hayatlarımıza girdi. Tüketimde geldiği-
miz noktayı, akıl dışılık, kontrolsüzlük, ölçüsüzlük gibi 
birçok olumsuz anlam taşıyan çılgınlık kavramıyla açık-
lar durma gelmemiz yeterince manidar değil midir?

Tüketim çılgınlığının dönüştürdüğü ve başkalaştır-
dığı insanoğlu, eskisine göre daha doymaz, daha bencil, 
daha az paylaşımcı, daha duyarsız ve en önemlisi daha 
mutsuz. Daha fazla şeye sahip olduğunda daha mutlu 
olacağı yanılgısıyla zihinleri delik deşik edilmiş insan-
lar, tükettikçe mutsuzluğunun arttığının farkında bile 
olamayacak kadar çaresiz aslında.

Sömürgeci kapitalizm adil değildir, güçlünün zayıfı 
ezdiği ve yok ettiği, büyük balığın küçük balığı yuttuğu 
bir sistemdir. Bu sistemde en iyinin (!), en güçlünün ka-
zanması (!) olağan görülür. Hal böyle olunca, arkasında 
yabancı ve yerli büyük sermayenin olduğu AVM’lerin de 
küçük esnafı yok etmesi doğal (!) ve beklenen sonuçtur.

Türkiye’de AVM çılgınlığının paradoksal biçimde, te-
orik olarak daha sosyal adaletçi, eşitlikçi ve hakkı üstün 
tutmasını beklediğimiz muhafazakâr-dindarların ülkeyi 
yönettiği bir dönemde yaşanıyor olması işin bir başka 
trajik boyutudur. Toplum, muhafazakârlar eliyle hızla 
kapitalistleştiriliyor. Dindarlık şeklen yaygınlaşıyor gibi 
görünse de, ruhen kapitalistleşiyoruz.

Şehirlerimiz, devasa AVM’ler ve çirkin gökdelenlerle 
ruhsuzlaştırılırken, tarihsel mimari doku yok olmakta; 
bununla paralel olarak sosyal ve kültürel açıdan da hızla 
dönüştürülmektedir. Acıdır ki, bunu yapanlar ya da ya-
pılmasına müsaade edenler, gelinen durumu kalkınma, 
modernleşme ve zenginleşme gibi sığ kavramlarla an-
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lamaya ve açıklamaya çalışmaktadırlar. Meselenin arka 
planındaki yanlışları - belki de suçluluk psikolojisiyle 
– ısrarla görmezden gelmektedirler. Eminim ki - eğer 
iktidar gözlerini kör etmediyse – gelinen bu noktadan 
kendileri de rahatsızdırlar.

Başbakan, yakın bir zamanda yaptığı bir konuşma-
da; “İstanbul sadece bir şehir değildir. İstanbul hakikati 
olan bir şehirdir. Tarzı olan, felsefesi olan, kimliği olan 
bir şehirdir. İstanbul gönüllerin başkenti, dünyanın in-
cisidir. İstanbul’u hizmet etmek için İstanbul’u anlamak 
gerekir. Fetih ve Fatih’i anlamayanlar İstanbul’u yöne-
temezler” demiştir. Bu sözler kulağa hoş gelse de, Fetih 
ve Fatih’ten anladığı, son 20 yıldır bir şekilde bu şehrin 
yönetiminde söz sahibi olan bir kişi olarak bugüne ka-
dar yapılanlarsa, maalesef büyük yanılgı içerisindedir. 
Bu hızla devam edilirse, Başbakan’ın ifade ettiği “şehrin 
hakikati, tarzı, felsefesi ve kimliğinden” eser kalmaya-
caktır. Umarım geç olmadan gerçeği fark ederler ve er-
demli davranıp hatalarından dönerler.
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ZİNCİRİN SON HALKASI: ÜRÜN
Adnan KORMAZ

Ürün, görünmez bir zincirin son ve görünür halkası-
dır. Sermaye, mülkiyet, siyaset, eğitim, bilim ve tekno-
loji, ürüne ait görünmeyen halkalardır. Ürün buz dağı-
nın görünen yüzüdür.

Televizyon, bilgisayar, telefon, araba ve aklınıza ge-
lebilecek her türlü ürün ile kullanıcı düzeyinde kuru-
lan ilişki ürünün görünen yanı ile buz dağının görünen 
yüzü ile kurulan yüzeysel bir ilişkidir.

Ürün ile kullanıcı düzeyinde kurulan yüzeysel ilişki-
de, ürüne ait görünmez halkalar yani sermaye, mülki-
yet, siyaset, eğitim, bilim, teknoloji sır olarak kalmaya 
devam eder. Güç denilen şey bu sırra sahip olmaktır 
ürüne sahip olmak değildir.

Nicedir ürünlerle kuşatma altındaki bir coğrafyada;
“Diyarı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm
Dolaştım mülkü İslam’ı bütün viraneler gördüm” di-

yor Ziya Paşa.
“Küffarın ekser zamanda galebesine ve Ehli İslam’ın 

mağlubiyetine sebep nedir?” diye soruyor İbrahim Mü-
teferrika.

“Ey şark milletleri şimdi ne yapmak gerek?” diyerek 
çözüm arıyor Pakistanlı şair Muhammed İkbal.

Ürünlerin yalnızca kullanıcısı olmaya devam ettikçe 
yani yalnızca zincirin son ve görünür halkasında kalma-
ya devam ettikçe ürüne ait görünmez halkalar yani ser-
maye, mülkiyet, siyaset, eğitim, bilim, teknoloji bizim 
için sır başkaları için güç olarak kalmaya devam ede-
cektir.
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Bizim için sır olan şeylerin sahipleri yani güç sahip-
leri yeni yeni ürünler üretecekler. Bizlere biçtikleri ta-
rihsel rol olan ürünlerinin yalnız kullanıcısı olmak rolü 
devam edecek ve böylece coğrafyamızda ürünle kurduk-
ları tarihsel kuşatma sürüp gidecek.
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ÜRETİMDEN TÜKETİME GİDEN YOLDA 
TOPLUM YA DA BİZ
Fatih ŞAHBAZ

Üretimin temelinde ihtiyaçlar yatar. Yani üretimde 
ihtiyaçlar belirleyicidir. İktisadi anlamda ihtiyaç, en ba-
sit anlamıyla karşılanmadığında insana acı elem veren, 
karşılandığında ise yerini hazza bırakan kavramdır.

Üretim ise ihtiyaçları karşılamak üzere üretilen mal 
ve hizmetlerin bütünüdür. Üretimde esas amaç ihtiyaç 
sahiplerine fayda sağlamak, yani fayda üretmektir. Peki 
ya fayda nedir? Fayda ise insan ihtiyaçlarını karşılayan 
her şeydir.

İktisadi anlamda asıl üretim, yatırım malzemelerinin 
üretimidir. Yani üretim araçlarının “imalatı” üretim, 
bunun dışında yapılan diğer tüm üretimler tüketimdir. 
Bu tanımın temelinde yatan dayanak yatırım malzeme-
leri imalatıyla “tüketilmeden üretim” yapılmasıdır. Yani 
“tükettirir ama tükenmez” fikridir.

Tabi ki yaşadığımız dünyada ihtiyaçlar sınırsız, kay-
naklar ise sınırlıdır. Sonsuz, tükenmeyen kaynak söz 
konusu değildir. Mutlak tüketimin sonucu da kıtlıktır. 
Tarihte aşırı kullanımın sonucu olarak kıtlıkların ya-
şandığı görülmüştür. İşte bu nedenle tüketilen şeylerin 
hepsi birer üretim olduğu halde, tüketim üretimden 
fazla olduğu ve kaynakları aşırı kullandığımız için bu 
çağa üretim çağı denmiyor.

Firmalar her hangi bir üretimin kararını verirken 
maliyet hesaplayarak, kâr amacıyla üretim yaparlar. Kâr 
elde edilmeyen her hangi bir üretim söz konusu de-
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ğildir. Yani bir kasap müşterinin proteinsiz kalacağını 
düşünerek hayvan pazarına gitmez, hayvanının derisini 
yüzüp etini parçalamaz, etleri satışa hazır hale getir-
mez, gece geç vakitlere kadar dükkânını açık tutmaz, 
herkes Pazar günü ailesiyle pikniğe giderken aman bu 
ailelerin protein ihtiyacı var deyip Pazar günü dükkânla 
meşgul olmaz. Üretimdeki asıl amaç örnekten de anla-
şıldığı gibi kardır.

Geçimi sağlamak amacıyla herkesin bir işi yaptığı 
aşikârdır. Makro düzeyde üretimi gerçekleştiren firma-
lar,  mikro düzeyde üretimi sağlayanlar ise firmadır. Fir-
maların üretimdeki en büyük kamçısı ise kârdır.

Her üretim, tüketim amaçlı gerçekleştirilir. Hatta say 
(mahreçler) yasasında her arz kendi talebini oluşturur 
fikri geçerlidir. Yani “sen yeter ki üret” o bir şekilde tü-
ketilir yasasıdır.

Üretilen her şeyi kullanan bizler, yani toplum, genel 
manasıyla tüketicidir. Yani bir malın kullanımından fay-
da sağlayan herkes tüketicidir.

Üretim faktörleri emek, sermaye, doğa (kaynaklar) 
ve müteşebbistir. Dünyada üretim faktörlerinin dağılı-
mı her yerde faklıdır. Kimi yerlerde emek çoktur, kimi 
yerlerde sermaye, kiminin sermayesi vardır müteşebbis 
ruhu yoktur, kiminin müteşebbis ruhu vardır sermaye-
si yoktur. Ama bütün bunları bir yerlerde toplayan bu 
faktörleri riske ederek üretim yapan birileri her zaman 
vardır.

Üretim aslında bir tüketimdir. Doğal kaynakların 
tüketimidir. Aslında üretim bir döngüdür. Üret, tüket, 
üret, tüket şeklinde giden bir döngü…

19. yüzyılın başlarına kadar dünyada klasik yaşama 
biçimi söz konusuydu. Geçimlik ekonomi. Günlük bir 
iki yumurta veren tavuk, süt alınabilen bir inek, tahıl 
ihtiyaçlarını karşılayan bir tarla, bu ekonomide geçim 
için yeterliydi.  Kıt sermaye kaynakları ve yetersiz tek-
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noloji nedeniyle üretim bu yüzyıla kadar hep sorundu.
Ne olduysa 19. Yüzyılda oldu. Kimi buharı buldu. 

Kimi sanayiyi. Kimi motoru buldu kimi elektriği. Adı-
na da sanayi devrimi dediler. Kaynaklar artık istenildiği 
gibi tüketilebilirdi. Yaşam biçimlerini kökten değiştir-
mek lazımdı… Artık üretim sorun olmaktan çıkmıştı. 
Bütün bu keşif ve ilerlemelerin kaynağı Avrupa idi. Ana-
dolu coğrafyasında yaşayan insanlar zaten geri kalmıştı. 
Bu kesim bunların üreteceği mal ve hizmetlerin temel 
müşterisiydi. Zaten Anadolu ya da Doğu toplumları da 
hazırı tüketmeyi seven, geri kalmışlığını kabul eden iyi 
müşterilerdi. 19. Yüzyıl Doğu ve Anadolu toplumları 
için “Sen çalış, ya da üret, ben yerim” fikrinin yerleştiği, 
bunun kabul edildiği bir dönemdi.

Yıllarca birbiriyle savaşan düşman iki toplumu (Batı 
ve Doğu) aynı noktada birleştiren iki temel kavram var-
dı artık. Birisi üretici, diğeri tüketici idi…

Hayatı ucuzlatan yeni buluşları ve teknolojiyi almak 
yerine, ucuz malları alıp tüketmeyi tercih etmişti Doğu 
ülkeleri. Hiç kimse yaşamı kolaylaştıran ürünleri alma-
da ve kullanmada kendini sorgulama ihtiyacı da hisset-
miyordu. Hiç kimsenin de “üretim tüketim midir, tüke-
tim üretim mi?” sorusu umurunda değildi. Nasıl olsa 
birileri kendi kaynağını sömürse dahi ona kullanımı ko-
lay ürünler sunuyordu.

Bu bağlamda henüz 20. Yüzyılda bile üretim diye 
bahsedilen şeyden tüketim diye bahsedilmez. Çünkü 
üretime tüketim dediğiniz anda bu kaynak kullanımını, 
bu çevre sorumluluğunu, bu düşünmeyi gerektirecek-
tir. Üretenlerin ise adı geçen kavramlarla çok işi yoktur 
maalesef…

20. yüzyıl kapitalist düzenin tüm dünyada dinamit-
lerini fitillediği bir yıl olmuştur. Artık iki yumurta ve-
ren tavuk, bir kilo süt veren inek, tarla, doğu toplumları 
için hiçbir şey ifade etmiyordu. Onlar olmasa da geçim 
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kolay olacak diye aldatılıyordu toplum. Ve bu da başarıl-
dı. Çökeleğin yerini peynir, sütün yerini çay, balın yerini 
çikolata almıştı.

Reklamlarla zihinlere tüketim nakşediliyordu. Gör-
sellik ve aşırı tüketim ön plana çıktı. Daha abartılı, daha 
şaşaalı sofralar; siyah zeytin, yeşil zeytin, Antep peyniri, 
krem peyniri, Posof çeçil peynir, küflü peynir, Ardahan 
deri peyniri, Kars kaşarı, Trakya kaşarı, Tunceli tulum 
peyniri, Mihaliç (kelle) peyniri, keçi peyniri, Ezine pey-
niri, dil peyniri, Maraş peyniri, Çerkez peyniri, hellim, 
Abaza peyniri, civil (tel) peyniri, çanak peyniri, külek 
peyniri, testi peyniri, örgü peyniri, çayır peyniri, torba 
peyniri, gravyer peyniri, küp peyniri, rokfor peyniri, 
yörük peyniri, tuluk peyniri, göçmen peyniri olmalıydı 
masalarda…  Bütün bu peynirlerin az yağlı, yarım yağlı, 
tam yağlı, tuzlu, az tuzlu, diyet, yumuşak sert olan çe-
şitleri de tercihe değerdi.

Sanki her peynirin ana maddesi süt değil gibi yut-
madık mı, yutturulmadı mı bize? Özü protein değil mi 
peynirlerin? Yok tüketeceksin, tadına bakmalısın den-
medi mi? Nefsimiz kullanılmadı mı?

Bir masaya fındık ezmesi, çikolata, bal, pekmez, re-
çel ve hepsini tatlı olarak bizler koymadık mı? Hepsin-
de şeker olsa da tatları farklı demedik mi? Sınırlı olan 
mideye sınırsız pizzalar tavsiye edilmedi mi, açık büfe 
kahvaltılar sınırlı midemize teklif edilmedi mi? Yeme-
dik mi? Yedik!

Çarşı ekmeğini (somunu) yufka ekmeğin arasına ko-
yan bir toplumdan, yüz çeşit ekmek sunulan bir toplu-
ma dönüştürülmedik mi?

Doğum günü, sevgililer günü, anneler günü, baba-
lar günü, doktorlar günü, evlilik yıl dönümü, meslekler 
günü, yılbaşı günü, nişan günü ve adını sayamadığım 
günler, alışveriş çılgınlığı yaşatmak adına bizlere sunul-
madı mı? Bu günlerin hepsini kanıksamadık mı?
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Potansiyel tüketiciler kredi kartı sağlanarak efektif 
tüketicilere dönüştürülerek bu günlerin baş müşterisi 
yapılmadı mı? Taksitler hayatı bize taksit taksit yaşat-
madı mı? Evleneceği kıza 12 taksitle yüzük alıp, taksit 
bitmeden anlaşamayıp ayrılan ancak hala ayrıldığı kıza 
taksitle aldığı yüzüğün taksitlerini ödeyen gençler ol-
madı mı? Oldu sarraflar buna şahittir!

Bütün bunların bir sonucu olarak maneviyatımız 
tükenmedi mi? Aşırı doymazlık, kanaatsizlik oluşmadı 
mı? Tüketmeye rağmen mutlu değilim, evin her köşe-
sinde televizyon var ama ruhum sıkılıyor serzenişlerine 
aşina olmadık mı?

Toplumun değer yargıları, ihtiyacı olmasa da tükete-
ne en iyi, ihtiyacı yoksa tüketmeyene cimri deme nok-
tasına gelmedi mi?

Dizilerde lüks yaşam hikâyeleri genç kızların evden 
kaçmasına, evlilerin daha iyi bir yaşam beklentisiyle ço-
luğuna çoğuna rağmen eşlerinden ayrılmalarına neden 
olmadı mı? Oldu evet, mahkeme salonları buna şahittir!

İhtiyaçlar şekillendirilmedi mi? İhtiyacımız olmasa 
da bir sürü elbise, ayakkabı, çanta, elektronik eşya al-
madık mı?  Aldık, vicdanımız buna şahittir. Kadınları-
mız bunda sürükleyici olmadı mı?

Artık karnın doyması, evin ısınması, elbisenin olma-
sı gerçek ihtiyaç olmaktan çıkmadı mı? Öyle ya bunlar o 
kadar basit şeyler ki artık.  İhtiyaçlarımız yüzlerce ayak-
kabı, yüzlerce yiyecek, doyasıya eğlenmek,  eskimeyen 
mobilyaları değiştirmek, lüks arabaya binmek olmadı 
mı? Oldu, maalesef AVM’ler buna şahittir!

Kazanıyorsan harcayacaksın, kazanıp harcamazsan 
kafayı yersin bahanesiyle kazanmadan harcamak bize 
dikte ettirilmedi mi? Ettirildi, reklamlar ve kredi kart-
ları buna şahittir!

Zaten teknoloji ya da batı her şeyi üretiyor. Sen yeter 
ki tüket toplumuna dönüştük. Tasarruf kavramını unut-
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tuk. Ya da bir şekilde bize unutturuldu diyelim.
Nihayetinde vahşi kapitalizmin “üretim” adını ver-

diği kavram kitlesel bir tüketim vahşeti haline dönüştü.
Maneviyat tükendi, kaynaklar tükendi, ruhumuz tü-

kendi. Ama isteklerimiz tükenmedi. Nasılsa her zaman 
canlı tutuldu isteklerimiz. Tükete tükete tükenemedik. 
Bi türlü bitiremedik ne kaynaklarımızı ne isteklerimi-
zi…

Sonuçta;
Tüketilen bir kurşun kalem için bir fidan dikilmediği 

sürece, ne gerçekten üretmiş ne de gerçekten tüketmiş 
sayılacağız. Toplum olarak tüketim bilincimiz gelişme-
diği sürece de bize sürekli kalem tükettirirler… Fidan 
ektirmezler. Ruhumuz tüketime esir olduğu sürece de 
bu değişimi gerçekleştirmeyiz.
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ÜRETİM: NE İÇİN, KİM İÇİN, NE KADAR?
Hatip SORGUN

Üretim denilince ilk akla gelen kavram nedir? Herkes 
buna farklı cevaplar verebilir. Ancak, benim ilk aklıma 
gelen üretimin karşıt kavramı olan tüketim olmaktadır. 
İktisat teorisi insan ihtiyaçlarının sınırsız olduğu ve sı-
nırlı olan kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların nasıl karşıla-
nabileceği üzerine kuruludur.

Evrende her şeyde bir denge söz konusudur. İktisat 
teorisinde de denge arz (üretim) ile talebin (tüketim) 
birbirini karşıladığı noktadır. Optimum fiyat ve miktar 
bu denge noktasında oluşur. Üretim sabitken tüketim 
yani talep arttığında fiyatlar yükselir. Aksine tüketim 
sabitken üretim yani arz artışı ise fiyatları düşürür.

Tabii ki tüm bunlar teori. Normal şartlar altında di-
ğer tüm etkenler sabitken beklenen optimum yapı bu. 
Ancak, diğer faktörler devreye girdiğinde bu dengeler 
farklı şekillerde oluşabiliyor. Psikolojik tutumlar, sosyo-
lojik yapı, özenti, hırs, kültür, geçerli ekonomik model 
gibi faktörler optimum olandan farklı bir noktada denge 
oluşumuna yol açabiliyor.

Normal olanın üretimin talebe göre belirlenmesi 
iken, kapitalist ekonomik düzende artık arz (üretim 
seviyesi) kendi talebini belirleyebiliyor. Bunun anlamı 
şudur, insan ihtiyaçlarına üretim yoluyla şekil verilebi-
liyor. Örneğin, bundan 20 sene önce kimsenin cep tele-
fonu talebi yoktu. Ancak, üreticiler cep telefonunu icat 
ederek piyasaya sundular ve neticede tüketicilerin cep 
telefonu talebi oluşmaya başladı. Daha da ilginç olanı, 
cep telefonu ihtiyacını karşılayan bir tüketicinin karşı-
sına değişik özelliklere sahip yeni telefon modelleri su-
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nulmak suretiyle tekrar tekrar aynı ürün özelinde yeni 
talepler oluşturulmaktadır.

İnsanın temel ihtiyaçları (ekmek, su, vs.) dışındaki 
bütün talepleri/tüketim ihtiyaçları aslında üreticiler ta-
rafından belirlenmektedir. Peki, üretim neden asıl konu 
olan insan ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmak yeri-
ne insan ihtiyaçlarını şekillendiriyor? Çünkü kapitalist 
ekonomik teorinin özü buna dayalıdır. Bu sistemde asıl 
olan “kâr” elde edebilmektir. Kâr elde edebilmenin yolu 
ise daha fazla ürün satmakla mümkündür. Daha fazla 
ürün satabilmek için insan nefsine hitap etmek gere-
kir. İşte firmalar bu güdü ile hareket ederler ve ihtiyaç 
yokken bile insana yeni ihtiyaçlar yaratarak ürettikleri 
ürünleri onlara satarak daha fazla kâr elde etmeye ve bu 
şekilde de daha fazla sermaye sahibi olmaya çalışırlar. 
Tüplü televizyon, renkli televizyon, LCD televizyon, ek-
ranı büyük televizyon, daha ince televizyon, HD televiz-
yon, 3d televizyon, şu televizyon bu televizyon, tekno-
lojik gelişmeye paralel sürekli yeni televizyonlar üretilir 
ve satılır. Aksi taktirde televizyon üreten firmalar daha 
fazla kâr elde edip daha fazla sermaye biriktiremezler. 
Eskiden bir aile bir televizyonu 15 sene kullanıyorken 
şimdi belki de 3 yılda bir televizyon değiştiriyor. Sanı-
rım kişilerin cep telefonu değiştirme periyodu 1 yılın 
altında. Yani bir kişi her yıl zorunlu olmayan sebeplerle 
en az 2 bin TL telefon için para harcıyor. Aynı durum 
birçok tüketim malzemesi için geçerlidir. Eskiden in-
sanlar örtünmek için kıyafet talep ederken bugün kıya-
fet tüketimi moda ile belirlenmektedir. Çünkü her yıl 
moda değişmektedir. Yaz modası, kış modası, sonbahar, 
ilkbahar modası, vs. Modanın merkezi neresidir? Fran-
sa. Ortalama bir insanın şu an kaç kıyafeti ve ayakkabısı 
vardır acaba? Bundan 50-60 sene önce insanların böyle 
bir derdi var mıydı?

Üretim yapanlar bunu yapmak zorundadırlar. Çünkü 
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aksi takdirde yoğun rekabet içinde ayakta kalamazlar, 
ne pahasına olursa olsun daha çok daha da çok kaza-
namazlar, servetlerine servet katamazlar. Sonuçta ser-
maye belli ellerde toplanır. Bu yolla sermayeyi elinde 
bulunduranlar yine bu yolla servetlerine servet katarlar. 
Dünya nimetleri tüketenlerden üretenlere transfer edi-
lir. Bu şekilde gücü elinde bulunduranlar zavallı tüke-
ticileri sürekli olarak sömürürler. Üreten, güçlü ülke-
lere tüketen zayıf ülkeleri, servet sahibi güçlü şirketler, 
kişiler; bilinçsizce tüketen, tüketmek zorunda bırakılan 
zavallı tüketicileri sürekli şekilde ve herhangi bir zorla-
ma da olmadan sömürürler. Bu anlamsız düzenin esiri 
olan ülkeler, yani üretmeden bilinçsizce kendisine su-
nulan lüzumsuz ürünleri tüketme yarışına giren insan-
ların oluşturduğu ülkeler sürekli borçlanmak suretiyle 
bağımsız davranma güçlerini kaybederler. Ekonomileri 
başkalarının kontrolünde olduğu için, başkalarının ser-
mayesine ihtiyaçları olduğu için bağımsız ve özgür bir 
dış politika izleyemezler.

Temel insan ihtiyacı olan buğday gibi ürünleri üre-
tenlerin ürettikleri ürünün kıymeti kalmaz. Zavallı çift-
çi alın teri ile ürettiği buğdayın 3 tonu ile ancak bir cep 
telefonu alabilir. Bu tür üreticilerin binbir zorlukla üret-
tikleri ürünler ellerinden kolayca alınır. Ekmek olma-
dan insan yaşayamaz ,ancak cep telefonu olmadan gayet 
te iyi bir şekilde yaşayabilir, lakin bu şartlarda buğday 
üretenin kıymeti yoktur.

Sonuç; bugün itibariyle dünyanın en zengin 35 kişi-
sinin serveti, dünya nüfusunun % 50’sinin (3,5 milyar) 
servetinden büyüktür. Dünya nüfusunun % 15,7’sini 
oluşturan yüksek gelirli ülkeler dünya toplam gelirin-
den % 79 pay alırken; nüfusun % 84,3’ünü oluşturan 
düşük ve orta gelir grubundaki ülkeler dünya toplam 
gelirinden % 21 pay almaktadır.

Tüketici konumunda olan ortalama bireyler  farklı 
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güdülerle kendileri için yaratılan ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmek için çalışır çabalarlar, emeklerini tüketirler, 
yetmez finans sisteminin kucağına düşerler (ihtiyaç 
kredisi, kredi kartı, vs.), bugünkü kazandıkları yetmez 
ileride kazanacakları gelirlerini de bugünden harcamak 
için borçlanırlar. Sonuç, dönemsel olarak iflaslar, kriz-
ler, intiharlar, bunalımlar, vs. Peki bunun adı nedir? Mo-
dern hatta post-modern kölelik! Gelecek yıllarını ipotek 
altına almış bir insan ne kadar özgür olabilir?

Bu düzen aslında insanlığı bir felakete sürüklüyor. 
Daha fazla tüketim pahasına geleceğimizi ve dünyamızı 
tüketiyoruz. Tabiat bu durma isyan ediyor, mesaj veriyor 
ancak kimin umurunda. İnsanlar sadece kendilerini ve 
bugününü düşünüyor. Senaryoya göre, küresel ısınma, 
sanayileşmeyle birlikte artan kirlilik ya da aşırı nüfus 
artışı gibi nedenler yüzünden önümüzdeki birkaç on yıl 
içinde çok ciddi su sıkıntısı çekileceği artık aşikar. Biz 
insanlar, hiç ihtiyacımız olmayan şeylerden daha fazla, 
daha fazla tüketme sevdasıyla yanıp tutuşurken; yaşam 
için zorunlu olan havayı, suyu, toprağı, yeşili yok etti-
ğimizin ve gelecek nesilleri bir yudum temiz suya, bir 
nefes temiz havaya, bir avuç temiz toprağa ve bir tutam 
yeşile muhtaç bırakacağımızın farkında mıyız acaba?

Bencillik had safhada… Bu hem geçmişe hem de 
geleceğe ihanet. AVM’lerde ufak bir indirim var diye, 
zorunlu olmayan bir ürünü kapabilmek için insanların 
birbirlerine yaptıkları saygısızlığa bakınca bir insan ola-
rak utanmamak mümkün değil. Sonuç: insanlığı bekle-
yen felaket!

Bu sürdürülebilir bir durum değil. Dünyamızın ve 
insanlığın gelişimi için bu sürdürülemez durumun dü-
zeltilmesi kapsamında ciddi bir seferberlik başlatılması 
lazım. Bu şartlar altında bunu başarmanın çok zor ol-
duğunun hepimiz bilincindeyiz. Bu düzenden nemala-
nanlar asla bundan vazgeçmeyeceklerdir. Ancak, bizler 
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bireyler olarak bu kapsamda bireysel inisiyatiflerimizi 
kullanarak bir bilinç yaratabiliriz. Eğer insanlığın ço-
ğunluğu bilinçli insanlar, bilinçli tüketiciler gibi dav-
ranmaya başlarlarsa bu işten nemalananlar da kendile-
rine çeki düzen vermek zorunda kalacaklardır. Bizler en 
azından kendi ailemizde, çevremizde ya da en azından 
bireysel olarak kendimizde bu bilinci yaratmak için mü-
cadele etmeliyiz.

Şu bir gerçek ki; bu kadar lükse, bu kadar tüketime 
karşın, insanlar bugün daha mutsuz. Bundan 50 sene 
önce insanlar o kadar yokluk içinde eminim bugünkün-
den daha mutluydular. Asıl olan nefsimize hitap eden 
lüzumsuz ürünlere sahip olmak pahasına geleceğimizi 
ipotek altına almak, doğanın tüketilmesine, daha fazla 
üretim adına dünyanın yaşanmaz bir duruma gelmesine 
çanak tutmak değil, bilinçli bir nesil yetiştirerek gerçek 
mutluluğu sağlayacak olan manevi üretim ve tüketime 
yönelmek olmalıdır.

Doğru olan insanlık için gereksiz tüketim madde-
leri üreterek insanlığı hastalıklı bir yapıya sürüklemek 
yerine, insanlığın temel sorunlarına veya ihtiyaçlarına 
çare olacak eserler üretmektir. İnsanlığın kıvrandığı bir 
hastalığa çare bulmak, insanlığın en büyük belası olan 
cahilliği yıkmaya yönelik eserler üretmek, yıllarca in-
sanlığın keyifle dinleyeceği bir müzik eseri bestelemek, 
okuduğunuzda kendinizden geçeceğiniz, hayatın anla-
mını kavrayacağınız bir şiir, bir roman üretmek, top-
lumsal yaşamı daha adil, daha anlamlı bir hale getirecek 
sitemler geliştirmek ve bu suretle sonsuz evrende tek 
yaşanabilir alan olan Dünyamızı tüketmek yerine daha 
yaşanabilir bir yer haline getirmeye yoğunlaşmalıyız.

Şunu unutmayalım ki, bugün daha fazla daha fazla 
tüketmek için yarıştığımız şeyler yaşamımızı daha an-
lamlı yapmıyor, aksine anlamsızlaştırıyor.
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“Bir sır daha var, çözdüklerinden başka
Bir ışık daha var, yaktıklarından başka,
Hiçbir yaptığınla yetinme, geç öteye
Bir şey daha var, bütün yaptıklarından başka.”
Ömer Hayyam 
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ÜRETİMİ TEŞVİK ET, 
TÜKETİMDEN VAZGEÇİR!
Nuri KAYA

İnsanı yaratan, dünyaya gönderip neslini çoğaltan 
Allah, herhalde o insanı manasız ve gayesiz yaratma-
mıştır. Hayata boş yere göndermemiştir. Her şey tam 
iken bir şey eksikti. O da insandı. Zaten insan yaratıl-
dıktan sonra her şey bir anlam kazanmadı mı? Şöyle 
bir düşünelim; koskoca ovalar, vadiler, göller, denizler, 
yeşillikler bütün güzellikler var, ama insan yok. Issız, 
sessiz ve manasız…

Bildiğimiz ve bilmediğimiz bu güzellikleri tüketen, 
kullanan insanoğlu değil mi? Fakat insan, verilenden 
daha çoğunu tüketmek istiyor. O zaman daha fazla üret-
mesi gerekmez mi?

Eşsiz bir kabiliyet ve üstün bir mükemmeliyetle 
donatılan insanın, dünyaya gönderilişinin bir hikme-
ti olmasa, onun varlığının anlamsız olması gerekirdi. 
Manasız bir iş yapmak ise insana layık görülmez. İn-
san neslinin büyümesi, gelişmesi, yeryüzüne yayılması 
nispetinde insanoğlunun bulunduğu her yerde üretim 
ve tüketim olmuştur. Allah insanı topraktan yaratmış, 
topraktan olan insan, yine topraktan üretip tüketmiştir. 
Daha sonra sadece topraktan üreten toplumdan tekno-
loji üreten ve tüketen topluma dönüştü.

“Çağımız tüketim çağıdır” deniyor. Üretilmeden tü-
ketilir mi acaba? Bu çağ bizim toplumumuz için tüke-
tim çağı, gelişmiş ülkeler için ise hem üretim hem de 
tüketim çağıdır. Herkes genellikle Japon mucizesini me-
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rak eder. Bu mucizenin çok çalışma ve disiplinli çalışma 
ile gerçekleştirildiğini herkes bilir.

Bilgi teknoloji ve iletişim çağındayız çok hızlı bir ha-
yat yaşıyoruz, teknoloji sürekli değişiyor. Biz toplum 
olarak o hale geldik ki sürekli yeni şeylere, bir üst mo-
dele sahip olmak istiyoruz. Araba alıyoruz; ertesi gün 
bizim arabamızdan daha üstünü ve güzeli çıkıyor. Ev 
alıyoruz veya yaptırıyoruz; ertesi gün bizim evimizden 
daha güzeli ve iyisi yapılmış. Evimize mobilya ve eşya 
alıyoruz; ertesi gün farklı bir modele piyasaya çıkmış. 
Kendimize ve çocuğumuza bilgisayar ve telefon alıyo-
ruz; ertesi gün bir üst modeli çıkmış. Bir elbise veya 
ayakkabı alıyoruz; ertesi gün vitrinde daha güzellerini 
görüyoruz. Daha iyiye sahip olma, daha çok koşma, 
daha çok kazanma, daha çok üretme, daha çok tüket-
me, daha çok mücadele... O arzuladığımız şeylere sahip 
olmak için daha çok çalışıp mücadele ederken kimleri 
ezdiğimizin, kimlere zarar verdiğimizin farkına vara-
mıyoruz. Bir yarışın bir mücadelenin içine girdiğimizin 
farkına bile varamıyoruz. O mücadelenin bizden birçok 
şey aldığını göremiyoruz. Gençler ise çalışmıyor, başarı 
bekliyor. Sınavlara hazırlanmıyor, ödevlerini yapmıyor-
lar. Alın teri dökmeden benim gençlerim başarılı olmayı 
bekliyor. Böyle bir başarı var mı dünyada? Çalışmadan 
üreten, acı çekmeden başarıyı yakalayan var mı?

Şu an Türk toplumu, teknolojiyi iyi kullanan ve çok 
tüketen bir toplum. Hızlı tüketiyoruz ama az ve yavaş 
üretiyoruz. Başkalarının ürettiklerini onlardan daha çok 
ve borçlanarak tüketiyoruz. Türkiye son on beş yılda 
kendini yeniden keşfetti. Türkiye ekonomik ve sosyal 
açıdan çok önemli değişimler yaşadı. Bu değişim ve ge-
lişim, Türkiye’nin imkânlarını düşündüğümüzde asla 
tesadüf değildir. Bugün geldiğimiz nokta sevindirici de 
olsa geleceğimize kıyasla henüz yeterli değildir. İleri 
teknolojiyi iyi kullanan ve çok tüketen toplum olarak, 
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çok iyi üretim yapmayı da bilmeliyiz. Mesela bir bilgisa-
yarın dünyada çıkan en son modelini alıp hemen tüketi-
yoruz, ama üretmiyoruz... Veya üreteceğiz diyoruz hala 
üretmiyoruz.

Dünyada, Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım si-
telerini en çok kullanan ülkelerden biriyiz. Dünya ça-
pında sosyal paylaşım sitesi icat edecek, başka ülkelerin 
toplumunu o sosyal paylaşım ağına, dâhil edecek bir 
organizasyon yapamıyoruz.

Ülkemize, devletimize, milletimize, insanlık âlemi-
ne, çevreye bir katkımız olsun istiyorsak düşünmeli, 
tartışmalı, konuşmalı, sorgulamalı ve üretmeliyiz. Eli-
mizi değil bütün vücudumuzu taşın altına koymalıyız.
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ÜRETMEK VE İNOVASYON
Recep DAĞDEMİR

Üretmek ve tüketmek insana has bir özelliktir. 
Önemli bir zihinsel süreçtir. Sağ ve sol beynin koor-
dineli bir şekilde çalışmasının sonucu üretim (mal ve 
hizmetler) olabilmektedir. Üretmek Zordur. Tüketmek 
sadece bir emeği içinde barındırırken üretmek birçok 
alanda zihinsel gezintiler sonucunda somutlaştırmayı 
gerektirir.

Üretmek denince psikoloji alanında önemli bir yeri 
olan Maslow’dan bahsetmeden geçemeyeceğim. Ab-
raham Maslow, yaptığı çalışmalarında insanın olumlu 
yönü üzerine durmuştur. İnsan gelişimine nasıl katkıda 
bulunacağı üzerine düşünmüştür. İhtiyaçlar hiyerarşisi 
kuramını geliştirmiştir. İhtiyaçları, eksiklikten kaynak-
lanan ve gelişimsel olarak iki ana başlıkta toplamıştır. 
Gereksinimler hiyerarşisi; yaşamı sürdürme, güvenlik, 
aidiyet ve sevgi, kendine saygı ve kendini gerçekleştir-
me basamakları oluşturur. Maslow her basamakta ge-
rekli olan ihtiyacı karşılamak adına insanların çabaları-
nın olduğunu vurgulamıştır.

Neden bu basamaklardan bahsediyorum? Çünkü 
üretmek ve tüketmek Kapitalist düşüncenin temelini 
oluşturmuştur. İnsan psikolojisinde ihtiyacı giderme 
güdüsünün farkında olan Kapitalist düzen birçok alan-
da zaruri ihtiyaçlar oluşturabilmektedir. Tüketim bilinci 
olmayan bireyin asıl ihtiyaçlar listesi sürekli değişir.

   ************
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Üretmek konusunda bu toprakların kendine has bir 
bolluğu bulunmaktadır. Etrafımıza baktığımızda üretim 
noktasında gerçekten çok iyi durumdayız. Sanayi ala-
nındaki üretim belki zayıf olabilir. O da hükümet politi-
kalarıyla ilintilidir. Eksik olduğumuz iki nokta; geliştir-
mek ve tüketim bilincidir.

Geliştirmek üzerine popüler olan bir kavram üzerin-
de durmak istiyorum:  inovasyon.

İnovasyon (innovation), latince “novus” (yeni) ve 
“innovare” (yenileme) kökünden gelir. Yenileşme, yeni 
hale getirme anlamını taşır. Yani icat edilen, üretilen bir 
mal ve hizmeti yenileştirme ve geliştirme sürecidir.

Üretilen veya icat edilen bir mal ve hizmetin ilk kul-
lanımıyla elde edilen veriyi yeterli buluyoruz. Başarılı 
ise aynı şekilde üretim ve hizmetine devam ediliyor. Ba-
şarılı olan mal ve hizmeti geliştirmek adına daha ürkek 
durabilmekteyiz. Başarılı bulunmamış ise üretim çöplü-
ğünün yolunu tutar.

Yeni dünya düzeninde, artık sürekli üretim -icat- 
üzerine odaklanılmamaktadır.  Olan ve üretilen mal ve 
hizmetlerin geliştirilmesi üzerinde daha çok çalışılmak-
tadır. Örneğin, telefon Graham Bell’in bir icadıdır. Ses 
sinyallerinin elektrik sinyaline dönüştürülerek iletilme-
sidir esas olan. Akıllı telefon ise bir inovasyondur.

“İşten değil dişten arttırılır” diye bir atasözümüz 
vardır. Belki ilk etapta konumuzla bir alakası olmaya-
bilir. Ancak atasözün anlamı; “para, çok çalışarak değil 
,tutumlu davranarak artar”.

Dolaylı olarak baktığımızda, çok icat ya da üretim 
değil, olanı  geliştirerek, yenileştirerek hayatımızda iş-
levsel hale getirmek esastır. Mesele çok üretmek değil, 
üretileni kullanılabilir bir noktaya taşıyabilecek şekilde 
geliştirmektir.

Bu gelişim sürecinde önemli birimlerin oluşturul-
ması gerekir. Ar-ge biriminin etkin olarak kullanılması 
gerekir.
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Sosyal bilimlerin yaptığı en önemli şey, doğru soru 
sormaktır. Sosyal bilimler, üretilen, geliştirilen mal ve 
hizmetlerin birey, grup, aile ve toplum genelinin hangi 
ihtiyacını karşılayacağı ya da gerekliliği konusunda sor-
gulanmasını sağlayacak olan bir disiplinler topluluğu-
dur. Bu disiplinler; felsefe, psikoloji, sosyoloji, iktisat, 
siyaset bilimi, tarih, coğrafya, ilahiyat ve hukuktur.

Sosyal bilimler etkin olarak kullanıldığında, tüketim 
bilincinin de oluşması kaçınılmaz olacaktır. Atasözün-
deki “dişten artırılır” kısmıyla ilintili olduğu için önem-
lidir.

        ******
Sorgun özelinde baktığımızda; yeraltı, yerüstü ve 

insan zenginliğimiz ortada. Geliştirilememiş tarım ve 
etkin kullanılmayan yeraltı zenginliğimiz bulunmakta-
dır. İnsanlarımız göç etmek zorunda kaldılar. Nüfusu-
muzun büyük bir bölümü yurtdışında bulunmaktadır. 
Oralardaki kazanımların memleketimize dönmesinde, 
geçmiş yıllarda bazı denemeler olmuştur. Yanlış yöne-
tim ve yönetimde gurbetteki insanların bulunmayışı 
yeni yatırımlar için çekinceli tutumlar sergilenmesine 
neden olmuştur.

Eğer bir kaza olmuş ise tekrarlanmaması için iyi ana-
liz etmek gerekir. Yoldan mı, sürücüden mi yoksa araç-
tan mı kaynaklanıyor; ortaya koymak gerekiyor. Ve ona 
göre tedbirler alınması lazım. Yoldan ise gerekli iyileş-
tirmeler yapılır, sürücüden ise eğitimi verilerek gelişti-
rilir, araçtan ise farklı araç bulunur ya da tamir edilir.

Yaşanan bu olumsuz deneyim analiz edilerek pozitif 
bir seyir sağlanabilir. Tekrar yaşanmaması için nasıl bir 
tutum ve hazırlık yapılacağı üzerine düşünsel ve somut 
çalışmalar yapılabilir.

Topraklarından uzak olan her insan gariptir. Para 
kazanmak adına gurbeti göze alıyorlar. Eğer Sorgun’un 
imkânları ve eksiklikleri iyi araştırılarak süreç başlatı-
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lırsa dönüşler daha hızlı olacaktır. Gurbet konserleri ile 
bu dönüşün olmayacağı herkesin malumudur!

   ******
Bütün mesele çok üretme çılgınlığı içinde olmak de-

ğil, olanı geliştirerek işlevsel hale getirmektir.
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MART 2014
BİLGİ & BİLGİ TOPLUMU

İnsan yaratılışı gereği kendisini, çevresini ve dünyayı 
tanıma, anlama, bilme; yeryüzündeki varlık sebebini an-
lamlandırma ihtiyacı hisseder. Bu ihtiyaç doğrultusun-
da yürütmüş olduğu düşünme, akletme, muhakeme, 
araştırma, gözlem gibi zihinsel faaliyetlerin neticesin-
de bilgiye ulaşır. Aslında insan, doğduğu, yeryüzünde 
nefes almaya başladığı andan itibaren öğrenme, dolayı-
sıyla bilme faaliyeti içerisindedir. İnsan bilginin peşinde 
koşacak şekilde yaratılmıştır. Elde ettiği bilgi ve tecrü-
benin hayata uygulanması sonucunda insanoğlu, tarih 
boyunca birçok medeniyet meydana getirerek bugünkü 
gelişmişlik düzeyine ulaşmıştır.

TDK’nın Türkçe sözlüğünde bilgi; “öğrenme, araştır-
ma ve deney yoluyla elde edilen gerçek, insan zekâsının 
ortaya çıkardığı ürün” olarak tanımlanır. Daha teknik 
manasıyla ise bilgi; “güncel ya da gelecekte bir karar ya 
da aksiyonu etkileyecek, gerçek değeri ve değişim ser-
bestisi olan ve kullanıcı tarafından kolaylıkla algılanabi-
lir bir halde işlenmiş, ya da işlenecek, kâğıt ya da başka 
türdeki malzeme ve ortamlar üzerinde kayıtlı hale geti-
rilmiş veriler” olarak tanımlanır.

Bilgi ve bilginin kaynağı hem dinlerin hem de fel-
sefenin önemli meselelerinden biri olagelmiştir. İslam 
düşünürlerine göre bilginin kaynağı önce vahiy, sonra 
sırasıyla hadis, sünnet, akıl ve algılardır. Gazali’ye göre 
bilgi, hakikiliği objektif ya da sübjektif yollardan yarar-
lanılarak tecrübe edilmiş, dinde apaçık bildirilmiş, şüp-
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heden uzak her türlü veridir. Gazali; bilgiyi dört kısıma 
ayırır: Nefis Bilgisi, Allah Bilgisi, Dünya Bilgisi, Ahiret 
Bilgisi. Felsefi (epistemolojik) açıdan bilginin başlıca 
kaynakları ise akıl, deney ve duyulardır.

İçerisinde bulunduğumuz çağ,  birçok düşünür ta-
rafından Bilgi Çağı olarak tanımlanırken, toplumsal 
yapı da sosyolojik açıdan Bilgi Toplumu olarak adlandı-
rılmaktadır. Bu dönemin en belirgin özelliği, bilimden 
teknolojiye, üretimden ticarete kadar tüm alanlarda bil-
ginin en değerli kaynak olarak ortaya çıkışıdır. Bu yö-
nüyle bilgi insanoğlunun sahip olduğu diğer tüm kay-
nakların önüne geçmiştir.

Sanayi Devriminden bugüne dünyada gelişmenin ve 
ilerlemenin lokomotifliğini başta Avrupa olmak üze-
re Batılılar yapmıştır. Bu süreçte Doğulu toplumlar ve 
Müslümanlar ne yazık ki, pek parlak bir performans or-
taya koyamamış; Batının ürettiği bilgi, bilim ve teknolo-
jinin gecikmeli de olsa ancak kullanıcısı olabilmişlerdir. 
Halbuki Batı, kendi aydınlanmasına giden süreçte Müs-
lüman bilim adamları ve düşünürlerinin ortaya koymuş 
oldukları çalışmalardan ilham almış; bu sayede Reform 
ve Rönesans başta olmak üzere büyük ve köklü deği-
şimlere yelken açmıştır. “İlim öğrenmeyi kadın, erkek 
her Müslümana farz kılan” bir dinin mensupları olarak 
içinde bulunduğumuz durumu mutlaka çok iyi tahlil 
etmeli ve gelişmeye neden bu kadar kapalı kaldığımızı 
sorgulayarak gerekli özeleştiriyi yapmalıyız.

Sorgun Düşünce Kulübü, kuruluşundan beri düşün-
ceyi, bilgiyi ve bilimi önceleyen bir anlayışla hareket 
ederek, toplumlarımızı geri bırakan temel zihniyet so-
runlarını anlamaya ve çözümlemeye çalışmaktadır. Bu 
ayın dosyası olarak “Bilgi ve Bilgi Toplumu” konusunu 
seçerken de hareket noktamız budur.
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ENFORMSAYON TOPLUMUNDAN 
DİJİTAL FELAKETE DOĞRU
Abdullah ALPAYDIN

Bilgi Toplumu, ya da daha doğru ifadeyle Enformas-
yon Toplumu (Information Society) kavramı 2. Dünya 
Savaşı’ndan sonra yaşanan bazı gelişmelerden sonra 
hayatımıza girmiş bir kavramdır. Aslına bakılırsa, En-
formasyon terimi de çok eski sayılmaz. İnsanlık tarihi 
bilim ve bilgi sahasında sürekli gelişmeler gösterdikçe 
bu terim de hayatımıza girmiştir. Terim adından da an-
laşılacağı gibi Avrupa menşeilidir. Bilginin bir alt tanımı 
olarak dilimize sonradan girmiştir ve gündelik hayatı-
mızda giderek yaygın bir kullanım kazanmaya başlamış-
tır.

Sözlük manası olarak haber verme, haberdar kıl-
ma, bilgilendirme gibi anlamlara gelen geniş anlamıyla 
“formatlanmış ya da organize edilmiş veri denebilecek 
olan enformasyon; “ham bilgilerin elde edilmesi, bun-
ların çeşitli işlemlerden geçirilerek rafine edilmesi ve 
sonuçta bilginin oluşturulmasında meydana gelen yarı 
işlenmiş bir üründür”. Bu tanımla enformasyon, bilgi-
nin ön safhasını oluşturur. Enformasyonun oluşmasın-
da da veriler büyük rol oynarlar. Veri (data) ise “bilgiye 
varılmadaki ilk basamaktır. Fiziksel olarak bakıldığında 
bilginin parçalanamaz en ufak kısmıdır. Veriler hamdır 
ve çoğaldıkları vakit olgunlaşmaya hazır hale gelirler.”

Bugün dış çevremizde çoklukla gördüğümüz ve çev-
remizi sıkıca saran her türlü ileti aslında enformasyon-
dur. Raporlar, rakamlar, hesap çizelgeleri, haberler v.s. 
yapıları itibariyle enformasyondur. Bilgi ağları, bilgisa-
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yarlar, basılı, yazılı ve sesli yayınlardan aktarılan tüm 
mesajlar da aslında enformasyondur. Enformasyon, 
insana üzerinde tasarruf ve onu geliştirme imkânı ver-
mektedir.

Bilginin ne olduğu ve bilginin kaynağı meselesi insa-
noğlunun zihnini tarih boyunca meşgul etmiştir. Felse-
fenin en önemli dallarından biri olan Epistemoloji’nin 
konusu da budur. Dilimizde yukarıda bahsi geçen en-
formasyon ve veri gibi bilgiyle eş anlamlı olarak kulla-
nılan ilim, malumat, marifet, haber ve dokümantasyon 
gibi daha birçok terim ve kavram mevcuttur. Anlaşılaca-
ğı üzere hemen hepsi farklı dillerden Türkçe’ye geçmiş 
bu kavramları çoğu zaman gerçek manalarıyla ve yerli 
yerinde kullanmamaktayız. Bu da aslında bilgisizlikten 
kaynaklanmaktadır. Kavramları oluşturan bilimsel, sos-
yal ve kültürel şartlar sizin dışınızda gelişmişse onları 
kavramak ve tam manasıyla hâkim olmak da pek müm-
kün olmuyor. Kavram kargaşasının arkasında yatan te-
mel sorun da budur.

Tekrar Enformasyon Toplumu meselesine dönecek 
olursak; Sanayi Toplumu’ndan Enformasyon Toplu-
mu’na geçiş, Tarım Toplumu’ndan Sanayi Toplumu’na 
geçişte yaşandığı gibi çok keskin ve köklü bir değişim 
değildir. Sanayi Toplumu’na geçiş, bilim, din, toplum ve 
kültür sahasındaki birçok değişimin sonucunda gerçek-
leşmiş; bu sebeple süreç bir devrim olarak kabul edilmiş 
ve Sanayi Devrimi olarak adlandırılmıştır. Enformasyon 
Toplumu’na geçiş ise, devrim kavramıyla açıklanamasa 
da Sanayi Toplumu’nun kazanımları üzerinden sağla-
nan bir evrim ve dönüşümden söz etmek mümkündür. 
Dünyada bu geçişi sembolize eden 2 temel gelişmeden 
birisi “uzay çalışmalarının başlangıcını oluşturan bir 
uydunun dünya yörüngesine oturtulması, Sputnik’in 
1957’de SSCB tarafından uzaya fırlatılması”, diğeri ise 
“1956-57 yıllarında toplam istihdam oranlarında beyaz 
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yakalı işçilerin sayısının mavi yakalı işçi sayısını ilk defa 
geçmiş olmasıdır. Bu tarihleri baz alırsak, tanımlama ne 
kadar doğru bilemem ama 50 yılı aşkın zamandır bir 
Bilgi (Enformasyon) Çağı’nda yaşadığımızdan söz ede-
biliriz.

Bugünün Enformasyon Toplumu’nun akıl almaz bir 
hızda dönüşümünü anlamaya çalışırken, transistörün 
keşfedilmesiyle birlikte radyo, televizyon ve telekomü-
nikasyon araçlarının insan hayatına girmesi ile her ta-
raftan akan bir enformasyon trafiğinin oluşumuna ze-
min hazırlanmasına vurgu yapmadan geçmek olmaz.

Sanayi (Endüstri) Devrimi’ni doğuran birçok geliş-
meden bahsedilirken, buhar makinasının icadı hep bir 
kilometre taşı olarak görülse de matbaanın icadı Sanayi 
Toplumu ve bugünkü Enformasyon Toplumunun oluş-
masına ön ayak olan gelişmelerin başında gelmekte-
dir. Matbaanın yardımıyla kitap, dolayısıyla bilgi, daha 
kolay, hatasız, ucuz, taşınabilir ve bulundurulabilir bir 
hale gelmiştir. Bu sayede bilgi ve bilim, varlıklı seçkin-
lerin tekelinden çıkarak, geniş toplum katmanlarınca 
ulaşılabilir hale gelmiş; sonrasında kurumsal manada 
eğitim yaygınlaşarak temel bir ihtiyaca dönüşmüş; bu 
da endüstrinin ihtiyacı olan kalifiye insan ihtiyacını kar-
şılamada önemli rol oynamıştır.

Yaklaşık 250 yıl öncesinde, öncelikle İngiltere’de 
başlayıp sonrasında tüm Avrupa’ya yayılan ve deva-
mında tüm dünyayı etkisi altına alan Sanayi Devrimi, 
kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan gelişmeler ve de-
ğişmeler sonrasında günümüz toplumlarını her açıdan 
dönüştürmüş; bilim adamları, yaşanan dönüşümden 
hareketle yeni bir toplumsal evreye geçmekte olduğu-
muz tespitinde bulunmuşlardır. Bu evreye henüz ortak 
bir tanım ya da isim verilemese de Enformasyon Toplu-
mu en çok kabul görenlerden biridir. Bununla birlikte, 
yaşanan dönüşümün sosyo-ekonomik boyutundan ha-
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reketle Sanayi Ötesi Toplum (Post Industrial Society), 
Kapitalist Ötesi Toplum ve Post-Modern Toplum gibi 
tanımlamalar da yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Yeni toplumun temel karakteristiğini; bilginin öne 
çıkışı, klasik ekonomi teorisinin emek, sermaye, do-
ğal kaynaklar ve teşebbüs olarak sınıflandırmış olduğu 
üretim faktörlerine bilginin eklenmesi ve hatta diğerle-
rinden daha önemli hale gelmesi, Sanayi Toplumu’nun 
ana felsefesi olan rasyonalist, pozitivist ve materyalist 
anlayışın etkisini yitirmesi, yerel değerlerin ve kültürel 
farklılıkların öne çıkışı, merkeziyetçilikten uzaklaşarak 
bireylerin yönetime daha doğrudan katıldığı yerinden 
yönetim anlayışının ve doğrudan demokrasi düşünce-
sinin yaygınlaşması, yine bununla paralel olarak ulus 
devlet anlayışının zayıflaması oluşturur.

Sanayi Toplumunda bilginin yaygınlaşmasını sağla-
dığı için matbaaya özel bir vurgu yapmışsak, Enformas-
yon Toplumu’nda da bunun karşılığı olarak bilgisayarın, 
enformasyon ve bilişim teknolojisinin ve tabi ki inter-
netin gündelik hayatımıza girmesinden bahsetmemiz 
gerekiyor. Çok değil 20 yıl önce sadece kütüphaneler 
aracılığıyla ulaşabildiğimiz birçok kaynağa bugün otur-
duğumuz yerden bir tuşla ulaşabilir hale geldik. Bilgiye 
ulaşmak artık zamana ve mekâna bağlı olmaktan çıktı. 
Dolaşımda olan bilgi miktarı aklımızın alamayacağı bo-
yutlara ulaştı. Mobil teknolojilerin gelişmesiyle birlik-
te internet bugün ceplerimize kadar girmiş durumda. 
Dünyanın en ücra noktasındaki bir gelişmeden anında 
haberdar olmak mümkün hale geldi. Üstelik nerede ya-
şadığınız da önemli değil. Bu imkânlardan sadece şe-
hirlerde yaşayan kentli nüfus değil, köylerde yaşayanlar 
bile rahatlıkla faydalanabiliyor. Çünkü internet ve mo-
bil teknoloji herkesin maddi bedelini rahatça karşılaya-
bileceği kadar ucuzlamış durumda.

Bugün yaşadığımız çağı artık Dijital Çağ olarak ta-
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nımlayabiliriz. Birçok işlem artık dijital ve sanal ortam-
da yapılıyor. Haberleşmenin yanında  ticaret, alışveriş, 
bankacılık ve sosyalleşme gibi gündelik hayatımızın en 
temel faaliyetleri sanal ortamlarda gerçekleştiriliyor. 
Alışkanlıklarımız, toplumsal ve kültürel yaşantımız da 
teknolojik yeniliklerle doğru orantılı olarak hızla değişi-
yor. En şaşırtıcı olan da insanoğlunun bu hızlı değişime 
aynı hızda intibak ediyor oluşudur.

Nüfus artarken sosyalleşme de fiziksel olmaktan zi-
yade sanallaşıyor. Zorunlu sosyalleşme alanlarımız olan 
okullar ve işyerleri şimdilik varlığını devam ettirirken, 
her geçen gün daha çok insan evinden eğitim almaya ve 
çalışmaya başlıyor. Gelecekte ne olacağını kestiremiyo-
ruz bile.

Sosyal ağlar üzerinden sanal cemaatler oluşmuş 
durumda. Birbirinin yüzünü görmemiş binlerce, hatta 
milyonlarca insan ortak amaçlar çerçevesinde bir araya 
gelip örgütlenebiliyor.

Dijital çağda savaşlar bile sanal ortama taşınmış du-
rumda. Son dönemde ülkemizde yaşamakta olduğumuz 
gelişmeler bunun en açık örneği. Taraflar birbirlerini 
silahla değil, görüntüyle, ses kaydıyla vuruyor. Üstelik 
bu malzemeler, üzerinde rahatlıkla oynanabilir ve ma-
nipüle edilebilir olduğundan neyin doğru, neyin gerçek 
olduğunu anlamak sıradan vatandaş için imkânsız hale 
geldi. Yoğun bir enformasyon bombardımanı altında 
büyük bir enformasyon kirliliği yaşamaktayız. Bu çağın 
en büyük olumsuzluklarından başlıcası da bu enfor-
masyon kirliliğidir. Bunun neticesinde bilgiye olan gü-
ven de, insana olan güven de azalmış durumda. İnsan-
lar son derece kuşkucu hale geldi ve kimse kimseden 
emin değil. En mahrem ve en hassas bilgilerimiz her 
an çalınabilir, başkaları tarafından ele geçirilebilir ve bir 
başkasına satılabilir durumda. Telefon numaralarımız, 
e-mail adreslerimiz , ev adreslerimiz ve tüm diğer kişi-
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sel bilgilerimiz iznimiz ve irademiz dışında tanımadığı-
mız kişiler ve firmalar arasında pazarlama amaçlı payla-
şılıyor. Bu bilgileri toplayan ve para karşılığı satan bilgi 
casusları türemiş durumda. Görünen o ki, sonuçlarını 
kestiremediğimiz dijital bir felakete doğru hızla sürük-
leniyoruz. Her geçen gün gerek kişiler, gerekse kurum-
lar olarak (korunması gereken bilgilerin niteliği, türü 
ve büyüklüğü açısından) bilgi depolama ve arşivleme 
aygıtları olarak bilgisayarları ve buna bağlı teknolojileri 
kullanmak zorunda kalırken aynı oranda da siber saldı-
rı ve casusluk tehditleriyle yüz yüze kalmaktayız. Daha 
önceleri aklımızda/hafızamızda tuttuğumuz ya da yaza-
rak kaydettiğimiz birçok bilgiyi (telefon numaraları vs.) 
artık telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda tutuyoruz. 
Eskiden olduğu gibi zihinden ya da kâğıt kalemle hesap 
yapmıyor, hesap makineleri kullanıyoruz. Tüm bunlar 
zihin tembelliğine de sebep oluyor aslında.

Bir taraftan bu tehditlerle karşı karşıyayken, diğer 
yandan da enformatik cehalete maruz bırakılmış du-
rumdayız. Bilginin bu derece yaygınlaşmasıyla birlikte 
paradoksal biçimde okuma tembelliğimiz de giderek ar-
tıyor. Çünkü bilgi, teknoloji sayesinde yazılı olmaktan 
ziyade görüntü ve ses yoluyla aktarılır hale geldi. Bunun 
yanında, ortamda dolaşan bilginin büyük kısmı anlam-
lı, kalıcı ve insanlığın faydasına hizmet eden bilgiler-
den ziyade daha çok haber, malumat vb. olarak tanım-
layabileceğimiz kalıcı olmayan, günübirlik ve faydasız 
enformasyondan oluşuyor. Üstelik bu enformasyonun 
büyük kısmı bizim seçimimize bağlı olmadan, enfor-
masyon araçları vasıtasıyla birçok farklı kanaldan bize 
empoze edilen manipülatif bilgi kalabalığından ibaret. 
Neyi, niye okuduğumuzun farkında bile değiliz çoğu 
zaman. Bu durumda, bilgilenme sandığımız şey aslında 
cehaletten başka bir şey olmuyor. “Bu kadar cehalet an-
cak okuyarak kazanılır” sözünden kastedilen de bu olsa 
gerek (?)
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OKUMA ALIŞKANLIĞI
Adnan KORKMAZ

Günümüz dünyası, internet sayesinde okunacak şey-
lerin bollaştığı bir dünya haline gelmiş bulunmaktadır. 
Ancak okuma alışkanlığı edinilmemişse okunacak şey-
lerin bolluğu çok anlam ifade etmemektedir.

Esas olan kişiye okuma alışkanlığı kazandırılmasıdır. 
Bu alışkanlığın kazandırılmasına aileden başlanmalıdır. 
Aileden başlatılan alışkanlık tüm eğitim hayatı boyunca 
desteklenerek alışkanlığın kökleşmesi sağlanmalıdır.

Okuma alışkanlığı kazanılmadan tamamlanan eğitim 
sonrası hayata atılan kişiler, çok kısa süre sonra eğitim 
fırsatı bulamamış kişilerden ayırt edilemez hale gel-
mektedir.

Ülkemize gelen bir yabancının ülkemizle ilgili en il-
ginç tespiti; “Dünyanın hiçbir yerinde bu ülkede oldu-
ğu gibi eğitimlilerle eğitimsizler aynı şekilde yaşamaz.” 
olmuştu.

Tespit ilginç olsa da anlaşılmaz değildir. Ortak eylem 
“okumamak” olduktan sonra okumama eylemini yapa-
nın eğitimli olup olmadığının önemi yoktur.

Napolyon, savaşın en kızgın anında topçu komutanı-
na ateş emri verir, ancak emir uygulanmaz. Emrin uy-
gulanmadığını gören Napolyon, komutana neden ateş 
edilmediğini sorar. Komutan; “dokuz sebebi var” der 
başlar saymaya: “Bir; Barut Bitti”… Napolyon müdaha-
le eder: “Diğer Sebepler Kalsın”

Okunacak şey bol ama okuyan az. Birçok sebebi var: 
Bir; Okuma Alışkanlığı Yok!
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BİLGİ TOPLUMUNUN NERESİNDEYİZ?
Fatih ŞAHBAZ

Bilginin ne olduğuna dair başta Felsefe olmak üze-
re bir çok bilimde tanımlama bulunmaktadır. Her bilim 
dalı da bilgiyi kendi bakış açısından tanımlamaya çalış-
maktadır.

Bilgi denildiğinde tanımlanması gereken kavramlar-
dan ilki veridir. İşlenmemiş ham bilgiye veri denilmek-
tedir. Datanın ham olması, zihinsel süreçte hiçbir an-
lamlandırma yapılmamasından kaynaklanmaktadır.

Bilgi ile ilişki bir diğer kavram ise enformasyondur. 
Enformasyon ise verinin zihinde anlamlandırılmasıdır. 
Bu açıdan bakıldığında enformasyon verinin bir üst un-
surudur.

Bilgi ise, öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla 
elde edilen kurallardan ya da tecrübelerden yararlana-
rak kişinin veriye yönelttiği anlamdır. Aslında bu ta-
nımlamada enformasyon kavramı ile bilgi kavramının 
bir birine yakın olduğu görülmektedir.

Kavramsal açıdan bilgi her zaman tartışılan bir konu 
olmuştur. Hatta günümüzde bile gerçek bilginin ne ol-
duğuna dair çalışmalar devam etmektedir. Bilginin ta-
nımlanmasında mutlak kapsayıcı bir tanımlama zaten 
olmayacaktır. Bu bilgi kavramının doğasına ters bir du-
rumdur. Ancak bilgi için değişmeyen tek bir husus ve 
herkesin üzerinde hem fikir olduğu bir gerçek var: Bilgi 
Toplumu.

Bilgiye her insan günlük hayatında ihtiyaç duymak-
tadır. Önceleri bir konu hakkında haber niteliğinden 
öteye gitmeyen bilgi günümüzde hem üretimde, hem 
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satın almada, hem devletlerarası ilişkilerde kısacası 
toplumun ya da bireyin bir karar aşamasında olduğu 
durumda en çok ihtiyaç duyduğu şey haline gelmiştir.

İnsanlık tarihinde üç büyük evre bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki gündelik hayatın avcılık ve toplayıcılıkla 
idame ettirildiği tarım toplumlarıydı. Bilgiye olan ih-
tiyaç bu aşamada sınırlıydı. Zaten bilgi de iletişimden 
kaynaklı sınırlıydı. Bilginin eksikliğini söz konusu top-
lumlar hissetmiyordu.

2. evre ise Sanayi Devriminin yaşandığı 19. Yüzyıl-
dır. Bu aşamada yeni buluşlar toplum hayatını derinden 
değiştirmiş ve topluma yeni kavramlar kazandırmıştır. 
Bunlardan en önemlisi iş bölümü ve uzmanlaşmadır. İş 
bölümü ve uzmanlaşma beraberinde bilgiye olan ihtiya-
cı yani teknik bilgiyi ön plana çıkarmıştır.

3. evre ise 20. Yüzyıla damgasını vuran iletişim-bi-
lişim dönemidir. Bu dönüşüm aşamasında bilgi, artık 
toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline gel-
miştir.

Bilgi toplumunun oluşmasında sanayi devrimi ve ile-
tişim bilişim dönemi belirleyici ve etkileyici olmuştur.

Sanayi toplumunda ortaya çıkan teknolojik deği-
şim, buhar makinesi, üretim, emek, sermaye, yeni 
pazar oluşturma, endüstriyel yapı, iş bölümü, arz ve 
talep kaynaklı fiyat mekanizması, işletmeler, kar, mer-
kezi siyaset, özel mülkiyet, sınıflı toplum, parlamenter 
demokrasi, işçi sınıfı, işsizlik, kitlesel tüketim, maddi 
tatmin, hümanizm ve bireysel özgürlük vb. kavramla-
rın doğmasına, bu da bilginin bu dönemde teknolojik 
olarak anlam kazanmasına neden olmuştur.  Ancak bu 
dönemde bilgi toplumu oluşmamıştır.

İletişim bilişim aşaması bilgi toplumunun oluştuğu 
aşamadır. İletişimde ve bilişimde ortaya çıkan hızlı ve 
etkili değişim, telefon, bilgi üretimi, zihinsel emek, be-
şeri sermaye, veri ve bilgi bankaları, küreselleşme, müş-
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terek tüketim ve paylaşım, bilgi kullanımı, çok merkez-
cilik, fonksiyonel toplum, kitlesel bilgi toplumu, başarı 
tatmini katılımcı demokrasi ve toplumsal katılım vb. 
kavramların doğmasına, bu da bilgi toplumunun oluş-
masına neden olmuştur.

Bu gün aslında dünyanın çoğu yerindeki ekonomi, 
bilgi toplumunun bir sonucu olarak bilgi ekonomisidir. 
Öyle ya, artık teknolojik olsun ya da olmasın her bilgi 
satılır hale gelmiştir. Örneğin araç servisleri, veteriner-
lik, doktorluk, avukatlık, danışmanlık vb. birçok meslek 
bilgi ve tecrübenin pazarlanmasından başka bir şey de-
ğildir. Öyle olmalı tabi ki.

Günümüzde bilgi neredeyse bütün sektörlerin ana 
merkezinde rol almaktadır. Öyle ki devletler, üreticiler, 
tüketiciler ya da en genel anlamıyla toplumlar bilgiye 
ne kadar hâkimse, ya da bilgiyi ne kadar ana merkezine 
konumlandırabiliyorsa, hedeflerini gerçekleştirme de o 
derece belirleyici oluyorlar.

Bilgi, artık bir toplumun yönetim sisteminden tutun 
da, üretim, tüketim, bölüşüm, rekabet gibi yaşamın her 
alanında en önemli faktör haline geldi.

Peki, biz bilgi toplumu olmanın neresindeyiz?
Türkiye’nin sanayileşme sürecine geç entegre olma-

sı, bilgi toplumunun alt yapısını oluşturan temel ko-
şullardan geç yararlanmasına neden olmuştur. Yıllarca 
uygulanan ithal ikameci politikalar, yarı sanayileşmiş 
bir toplumdan sanayileşmiş bir topluma geçişimizi en-
gellemiş; bu durum da bilgi toplumu ile sanayileşme 
arasında sanayileşmeye bağlı bir bilgi toplumu olmamı-
zı bir türlü gerçekleştirmemiştir. Bugün bilgi toplum-
ları ya da sanayileşmiş toplumların hepsi teknoloji ve 
bilgi üretebilir bir toplum olmuşken sanayileşmemiş ve 
bilgi toplumu olmamış ülkeler, teknoloji üretemeyen, 
dışa bağımlı ve bilgi üretmekten ziyade bilgi kullanan 
toplumlar olmuşlardır.
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Bilgi toplumu, iletişim-bilişim devriminin en somut 
yansımasıdır. Hatta somut ürünüdür. Bilgi toplumunda 
teknoloji (bilgisayar sistemleri) sayesinde bilgi üretimi 
hayati önem kazanmıştır. Bilgi toplumu bilgi ve tekno-
lojinin hızlı değişimine bağlı sosyal değişimi de kendi 
yörüngesinde değişime zorlamıştır. Hızlı sosyal değişim 
ise bireysel ve toplumsal parçalanmaları hızlandırmış-
tır. Özelde bireyde, ailede, eğitimde, genelde ise siyasal 
ve hukuksal alanda yaşanan parçalanmalar bilgiye sahip 
olurken, ya da sahip olma amacında çalışırken yitirdiği-
miz değerlerin başında gelmektedir.
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BİLİM VE TEKNOLOJİNİN TÜKETİCİSİ Mİ, 
ÜRETİCİSİ MİYİZ?
Hatip SORGUN

İnsanın yaşadığı tüm çağlarda bilgi hep ön planda yer 
almıştır. Ancak, insanın elde etmiş olduğu bilgi hiç bir 
zaman çağımızdaki kadar hayati öneme sahip olmamış-
tır. İnsanın bilgi edinme yolunda ulaştığı bilgi toplumu, 
yetişmiş, daha nitelikli ve verimli bir insan gücünü zo-
runlu kılmaktadır.

İçinde yaşadığımız ekonomik sistemin temel pren-
siplerinden bir tanesi de piyasa hakkında tam bilgi sa-
hibi olmaktır. Bugün bilgiye ulaşamayanlar her anlamda 
kaybetmeye mahkum olmaktadırlar.

Herhangi bir şey alacağınız zaman, en uygun olanı 
en iyi fiyata alabilmek veya herhangi bir konuda karar 
verebilmeniz için, oldukça karmaşık bir yapı ve bilgi 
bombardımanı içinde gerekli ve doğru bilgiye sahip ol-
manız gerekmektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim, 
“bilgi devrimi” olarak da anılan yeni bir çağın başlama-
sını sağladı. Ünlü yazar Peter Drucker’a göre, bugün 
yaşadığımız sayısal devrim, insanlık tarihindeki bilgi 
devrimlerinin dördüncüsü. İlki, bundan 5 – 6 bin yıl 
önce, Mezopotamya’da yazının bulunuşuydu. İkinci bil-
gi devrimi, MÖ 1300 yılında Çin’de ilk kitabın yazılma-
sıydı. Üçüncü bilgi devrimiyse, 1450 yılında matbaanın 
bulunuşundan sonra gerçekleşti. Bu devrimlerin hepsi-
nin de, o günkü içeriklerinin çok ötesinde ve yüzyılların 
akışını değiştiren etkileri oldu.
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Bugün bilgi, üretim ve hizmet sektörlerinin en 
önemli etkenlerinden biri durumunda ve önemi gittikçe 
de artıyor. Bilgi, uluslararası düzeyde işgücü dağılımı-
nı etkiliyor, ekonomilerin ve firmaların rekabet gücünü 
belirliyor, yeni gelişme modelleri üretiyor ve tüm bunlar 
olurken de, yeni ürünler, yeni meslekler ve yeni yaşam 
biçimleri ortaya çıkıp yayılıyor. Bilginin ve bilgi tekno-
lojilerinin toplumsal, kültürel ve ekonomik alanlarda en 
önemli etkenler olduğu yeni bir dönem başlıyor. Küre-
selleşme sürecinde, dünya ekonomisinin, gittikçe daha 
fazla bağlantının kurulduğu bir ağ olarak biçimlendiğini 
görüyoruz; herkes herkesle iletişim kurabiliyor ve hiye-
rarşiler önemini yitiriyor.

Bilgi toplumuna erişebilmek için, ülkelerin, devlet 
yönetimi, özel sektör ve sivil toplumun üçlü bir ortaklık 
içinde, toplumun tüm katmanlarına yayılmış, yeni dü-
şüncelere açık, yeni bir kültürün ve yeni bir çerçevenin 
yeşermesine öncülük etmesi gerekiyor.

Bilimsel düşünceyi özümseyip bir hayat tarzı olarak 
yaşayamayan toplumlar; üretimde, ticarette, hizmetle-
rin kalitesinde ve fertlerinin refah seviyesinin artırılma-
sında rekabet üstünlüğünü elde edememektedirler.

Günümüz dünyasında, bazı ülkeler bilgi toplumu 
oluşturma çabası içerisinde olurken, bazı ülkeler sana-
yileşmeyi, bazıları da tarım toplumundan sanayii toplu-
muna geçiş dönemini yaşamaktadırlar.

Ülkemizin araştırma-geliştirmeye (Ar-ge) GS-
MH’dan ayırdığı pay dünyaca kabul edilen eşik değerin 
çok altında bulunmaktadır.

Türkiye’de AR-GE harcamalarının GSYİH’ya oranı 
2010 yılı itibariyle % 0,84 seviyesindeyken; söz konu-
su oranın dünya ortalaması % 2,1, OECD ortalaması % 
2,3 olup, aynı oran Çin’de % 1,8 ve Brezilya’da % 1,2 
seviyelerindedir.

Aynı şekilde, ihracatta yüksek teknoloji içeren ürün-
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lerin payının dünya ortalaması % 17,3, OECD ortala-
ması % 16,5 olup, aynı oran Çin’de % 25,8, Brezilya’da 
% 9,7 iken; söz konusu oran Türkiye’de % 1,7 seviye-
sindedir.

Günümüz dünyasında rekabet gücü, yeni teknolojiler 
üretmek ve bu yeni teknolojileri hızla üretime dönüştü-
rebilme yeteneğine dayanmaktadır. Uluslararası reka-
bette ucuz işçilik ve tabii kaynakların geleneksel yön-
temlerle üretimine talep giderek azalmaktadır. Onun 
yerine bilgiye dayalı yeni endüstriler ikame olmaktadır. 
Hep söylediğim gibi, 1 yıl boyunca emek vererek üret-
tiğiniz buğdayın 3 tonu ile ancak 1 cep telefonu alabili-
yorsunuz.

Çağın yakalanabilmesi için teknolojik gelişme orta-
mının sağlanması ve teknoloji üretebilir hale gelinme-
sinde devletin elinde bulunan araçları kararlı bir şekilde 
kullanması gerekmektedir. Araştırma-geliştirme faali-
yetine ciddi teşviklerin sağlanması yanında, üniversi-
te-sanayi işbirliğinin maksimum seviyeye çıkarılması 
gerekmektedir. Bu kapsamda, belli bölgelerde bilim ve 
teknoloji merkezleri kurularak bu merkezler devlet ta-
rafından ciddi şekilde desteklenmelidir.

Bilime yapılan yatırım, ülkenin geleceği açısından 
en değerli yatırım haline gelmiştir. Hız kazanan tekno-
lojik yenilikler; ekonomik, endüstriyel, politik, askeri 
alanlarda çok yeni uygulamalar getirmekte ve bu yeni 
teknolojiye sahip olan ülkelere büyük üstünlük sağla-
maktadır.

Temel hedef, küresel bir bilgi ve enformasyon top-
lumu yaratmak; bilgi ve iletişim teknolojilerine erişe-
bilen ve bunlarla bütünleşebilen yeni bir toplum yapısı 
oluşturmak olmalıdır. Bilgi toplumuna varma yarışına 
katılmayan ekonomiler ya da toplumlar, kaybetme teh-
likesiyle karşı karşıyadırlar.

Türk ekonomisinin gelişim ve değişim süreci top-
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lumda bilimsel düşünceyi bir hayat tarzı haline getire-
cek ve üretimde tüm sektörlerin ana eksenini bilim-tek-
noloji üretecek şekilde ele alınarak hiç bir fedakârlıktan 
kaçınmadan atılıma geçilmelidir.

Teknoloji tüketen bir toplumdan teknoloji üreten bir 
toplum yapısına geçmek zorundayız. Teknolojiye bakı-
şımız her yıl cep telefonu, dizüstü bilgisayarı değiştir-
mekten çok öteye geçmek zorundadır.
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BİLGİ TOPLUMU
Nuri KAYA

Yüce Allah, kendisine halife olarak tayin ettiği insa-
nı eşyanın hakikatini ve bilgisini öğreterek Dünya’ya 
gönderdiğini biliyoruz. Kısacası bilgi insanlığın ilk dö-
neminden itibaren gücü tayin eden birinci etken olmuş-
tur. Nitekim peygamber efendimiz; “Dünyayı istiyorsan 
ilime sarıl, Ahireti istiyorsan yine ilime sarıl” diyerek 
bunu teyit etmiştir.

Bilgi gerek tarım toplumunda, gerekse sanayi top-
lumunda ekonomik ve toplumsal hayatın her alanında 
varlığını hissettirmiştir. Tarım toplumunda bilginin kay-
nağı insanlığın geçmişten getirdiği tecrübeler olmuştur. 
1700’lü yıllardan sonra Batı’da daha sonra bizim ülke-
mizde elde edilen her türlü bilimsel bilgi endüstriye 
uygulanarak kullanılmıştır. Bunun sonucu olarak bilgi 
teknolojiye dönüşmüştür. Bilgi ve teknoloji daha son-
ra güç ve servete dönüşmüştür. Bilgi toplumu deyince 
aklıma doğrudan bilgiyle bağlantılı olan eğitim öğretim 
faaliyetleri alanı geliyor. Türkiye’nin bu alandaki gücü-
nü ortaya koyan kıstas ise eğitime ayırdığı bütçe olacak-
tır. İkinci kriter ise bilgiyi üreten, işleyen, kullanabilen 
bilinçli bir topluluk olacaktır. Çünkü bilgi toplumunda 
maddi ürünler yerine bilgi üretimi önem kazanacaktır. 
Bilgi toplumunun sürükleyici gücü ise bilişim teknolo-
jisi olacaktır.

Eski tarihlere oranla artan toplumsal bilgi miktarını 
göz önünde bulundurarak kültürel ağırlıklı bir tanım da 
yapılabilir, fakat günümüzde teknoloji ağırlıklı bir bilgi 
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toplumu tanımlaması çok daha fazla kabul görmektedir. 
Geleceğin dünyasında ülkelerin uluslararası güç siste-
minin neresinde yer alacağını bilgi toplumları belirle-
yecektir. Bilginin ekonomik kalkınma ve toplumların 
gelişmesi açısından taşıdığı önem giderek artmaktadır. 
Bilgi toplumunun temellerini oluşturan teknolojik bil-
giden bahsetmek son yıllarda meydana gelen teknolojik 
gelişmeleri ön plana çıkartmak son derece önemli oldu.

İnsanlık tarihinde birçok buluş, insan bilgisini mil-
yonlarca kez arttırmıştır. Mesela, araba insanların yürü-
me yeteneğini yirmi kat arttırmıştır. Bilginin elde edil-
mesi, depolanması, bir yerden bir yere iletilmesi, bilgiyi 
kullanan insanların hizmetine sunulması teknolojik bil-
gi olarak adlandırılır. İnsan bilgisindeki yüz katlık artış 
insanı tarım toplumuna, bin katlık artış sanayi toplu-
muna ulaştırdıysa, on bin katlık veya yüz bin katlık artış 
insana neler kazandırır. Yani bilgi toplumuna giden yol 
bilgi ve teknolojinin bütünleşmesinde aranmalıdır. Bilgi 
toplumunda bilimsel ve teknolojik bilgileri hızlı akışı-
nı sağlamak, gerek duyulan bilgileri isteyen insanlara 
anında ulaştırmak; yani fikirlerin veya buluşların hızla 
yayılmasına olanak sağlamak gerekir. Yararlı bilgilere en 
kısa zamanda erişmek uluslararası arenada yer almanın 
önemli bir koşuludur. Çünkü bilgi ağları bilgi sağlamak 
için farklı birimlerdeki insanları birbirine bağlar.

Günümüzde bilginin önemi giderek arttığı için, bil-
gi sektörüne ihtiyaç da o derece artmıştır. Gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde en büyük sektör bilgi sek-
törü olmuştur. Bilgiyi toplayıp elde etmek, sonra dü-
zenleyerek depolamak ve işlemek, bilgiye erişmek için 
kullanılan ekonomik ve toplumsal yapıda bir dönüşüm 
yaşatmıştır. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde bilgi tek-
nolojisine yapılan yatırımlar ve harcamalar artmıştır. 
İnsanlar, yaptığı ana harcamaların yarısını bilgi teknolo-
jisi ürünlerine yapmaktadır. Hatta Türkiye’de enflasyon 
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sepetine eklenen ürünlerin bir çoğu bilgi teknolojisi 
ürünlerinden meydana gelmektedir.

Dünya ülkelerinde insanların bilgi gücünü harekete 
geçiren ve bu gücü daha verimli kullanan insanoğlu, bil-
gi toplumunda bilginin gücünü harekete geçirmek ve 
bu kaynaktan en verimli biçimde yararlanmak zorunda-
dır. Bilgi toplumunda güç, bilgiye sahip olanların elinde 
olacaktır. Mevcut bilgilerden yararlanarak yeni bilgiler 
üretilmesi, yeni teknolojilerin geliştirilmesinde bilgi 
topluluklarının ekonomik gelişmesinin sürdürebilmesi-
ni kolaylaştıracaktır. Çünkü salt bilgi kaynaklarında var 
olan bilgi güç değildir. Bilgi, ancak bu bilgiye ihtiyacı 
olan kişilere verildiği ve işlerine yaradığında bir güç ha-
line gelecektir.

Sonuç olarak, Türkiye’nin ithal teknoloji ve tekno-
lojik bilgi ile bu aşamaya geldiğini görüyoruz. Bugün-
kü gelişmiş ve gelişmekten olan ülkelerin toplumlarına 
baktığımızda hepsinin bilişim teknolojisi üretebilir bir 
konumda olduğunu görüyoruz. Çünkü bu teknoloji ve 
bilgiye sahip olan toplumlar tabiattaki her şeyin sahibi 
olmaktadır.
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NİSAN 2014
ADALET & HUKUK

Adalet ve hukuk kavramları özü itibariyle aslında 
insanlık tarihi kadar eskidir. İnsan topluluklarının bir 
arada barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesinin temel 
şartı adaletli bir hukuk sisteminin varlığıdır. Başta in-
sanlığa indirilen dinler olmak üzere birçok düşünce sis-
temi bunu sağlamayı hedef edinmiştir.

Amma ve lakin aradan geçen binlerce yıla rağmen, 
bir çok meselesine çözüm üretmiş insanoğlu, geliştir-
miş olduğu karmaşık hukuk sistemlerine rağmen yer-
yüzündeki adaletsizliği çözümleyememiş, güçlünün bir 
şekilde haklı olduğu bir düzeni değiştirmek bir türlü 
mümkün olmamıştır, belki de bu kıyamete kadar müm-
kün olmayacaktır.

İnsanoğlu hırsının ve doymazlığının esiri olduğu 
müddetçe haksızlık ve eşitsizlik de süregidecektir. Bu 
realitenin bilincinde olmakla birlikte hukuku uygula-
makla yükümlü yargı mekanizmasının ne kadar hassas 
ve ne kadar önemli bir görev ifa ettiği açıktır.

SDK olarak, ülkemizin de bu açıdan sancılı bir dö-
nemden geçtiğini göz önünde bulundurarak Adalet ve 
Hukuk kavramlarına, bunlarla bağlantılı olarak sağlıklı 
işleyen, bağımsız ve tüm vatandaşlarına eşit mesafede 
duran bir yargı sisteminin gerekliliğine ve toplum hu-
zurunun olmazsa olmazı olduğuna vurgu yapmak iste-
dik.
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GÜÇLÜNÜN HUKUKUNA KARŞI 
HERKES İÇİN ADALET
Abdullah ALPAYDIN

İnsan topluluklarının düzenini ve devamlılığını sağ-
layan en temel araçtır adalet. O yüzden de “mülkün te-
melidir”. Hukuk vasıtasıyla kurumsallaşan adalet, ka-
nunlar/yasalar ve kurallar üzerinden işlerlik kazanır.

Adaletin birincil fonksiyonu bir devleti ya da toplu-
luğu oluşturan bireyler arasında eşitliği, barışı ve huzu-
ru temin etmektir. Bununla birlikte kişisel ve toplumsal 
hak ve özgürlüklerin de sınırlarını çizer. Böylelikle in-
sanların ya da kurumların birbirlerine zarar vermesini 
engeller.

Bilindiği gibi, modern devlet siteminin yasama ve 
yürütmeyle birlikte 3 temel erkinden biri yargıdır. Yar-
gının görevi bireyler ve topluluklar arasında adaleti te-
sis etmektir. Adaletin yokluğu kaos ve anarşi anlamına 
geldiği için yargı mekanizmasının sağlıklı işlemesi dev-
letler ve toplumlar açısından hayati önem arz eder. Bu 
açıdan bakıldığında yargı, diğer erklerin de önünde yer 
alır.

Yukarıda bir devlet ve yönetim aygıtı olan adalet-
ten bahsettik. Adalet aynı zamanda ahlaki ve vicdani 
bir olgudur. İnsanın çevresiyle ilişkisinde başkalarının 
haklarına saygı göstermesi, hak yememesi, kendine ya-
pılmasını istemediğini başkasına yapmaması, dürüst, 
doğru ve tutarlı olması bu kapsamda değerlendirilebilir. 
İdeal bir toplum düzeninde devletin adaleti kendi gü-
cüyle sağlamasının yanında (belki bundan daha önemli 
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olarak) bireylerin bu olguyu benimsemiş ve içselleştir-
miş olmaları beklenir. Bu bilincin birey düzeyinde ege-
men olduğu toplumlarda, adalet anlayışı daha yerleşik 
ve güçlüyken, tersi durumda (kanun ve hukuk zoruyla 
sağlandığı için) daha kırılgandır.

Modern kapitalist zihniyet, birey ve grup çıkarlarını 
her şeyin önüne koyduğu için, bu anlayışın hakim ol-
duğu bir düzende adalet duygusunun ahlaki bir değer 
olarak benimsenmesi ve yaygınlaşması çok zordur. Çı-
karlar sürekli çatışacağı için, ancak kanunlar insanları 
birbirlerine karşı koruyabilmektedir.

Türkiye örneğinden hareket edersek, durum bizim 
açımızdan da pek parlak görünmemekte. Çıkarcılık, 
maalesef güçlü bir virüs olarak bünyemize sirayet etmiş 
durumda. Kişi veya grup çıkarları o derece önemli hale 
geldi ki; bu çıkarları temin etme adına her türlü hak-
sızlık ve hukuksuzluk mübah kabul edilir oldu. Böyle 
olunca, adaleti ancak zarar gördüğümüzde hatırlar ol-
duk. Başkası haksızlığa uğradığında sırtımızı dönüp, 
kendimiz haksızlığa uğradığında feryat etmek, en hafi-
finden tutarsızlık değilse nedir?

Adalet anlayışının bireysel ve toplumsal düzlemde-
ki olumsuz gelişiminin yanında, yargı kurumu da ciddi 
yaralar almış durumda. Ülkemizde yargı mekanizması, 
uzunca bir zamandır güç ve iktidar sahipleri (ya da he-
veslileri) için ilk planda ele geçirilmesi gereken bir kale 
olarak görülmekte olduğu için fazlasıyla hırpalanmış ve 
bağımsızlığına ve tarafsızlığına ciddi manada gölge düş-
müş bulunmaktadır. Hal böyle olunca, hukukun gücü, 
yerini güçlünün hukukuna bırakmış; kanunların kişi ve 
kurumlara göre bazen taban tabana zıt uygulandığı, ba-
zen de çıkarlar doğrultusunda değiştirildiği çarpık bir 
hukuk düzeni yerleşmiştir. Vatandaşların çoğu yargıya 
güven duymamakta, adil ve hakkaniyetli muamele göre-
meyeceğinden endişe etmektedir. Güç sahipleri, adalet 
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mekanizmasını bitmek tükenmek bilmeyen hırslarına 
kurban ederken, adaletin bir gün kendilerine de lazım 
olacağını unutmaktadır. Bundan dolayı da, bugünün 
burnundan kıl aldırmayan mağruru, yarının mağduru 
olabilmektedir.

Şaşırtıcı olan ise, yaşanan bunca kötü tecrübeye 
rağmen kimse durumdan ders çıkarmamakta; kendile-
rinden öncekilerin hatalarını tekrarlamaya devam et-
mekteler. Üstelik mevcut tablonun kısa zamanda deği-
şeceğine dair bir ümit ışığı da görünmemekte.

Bu girdaptan çıkış yolu, ben-merkezci ve çıkar odaklı 
anlayışı terk ederek, ahlak ve ilkeleri merkeze alan bir 
zihniyeti inşa etmekten geçiyor. Nesillerimizi bu doğ-
rultuda eğitip bilinçlendirmezsek, bu kısır döngüden 
kurtulabilmemiz mümkün görünmemektedir. Tabi ki 
işe önce kendimizden başlamamız gerekiyor. Biz kendi-
mizi değiştirmezsek başkasından bunu isteme ve bek-
leme hakkımız olamaz. İşimize geldiğinde adaletsizliğe 
göz yumarken, canımız yandığında adalet talep etme 
hakkımız olabilir mi?
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DEĞİŞMEYEN BÜYÜK RESİM
Adnan KORKMAZ

“Dünyanın en zengin 358 (Üç Yüz Elli Sekiz) milyar-
deri dünyanın % 45’inin ( Yüzde Kırk Beşinin ) sahip 
olduğu kaynağa sahiptir”…

(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanının 
İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’ne 2 Eylül 1996 
tarihinde verdiği bilgi/Paul Van Hanswıjck De Jonge 
Birleşmiş Milletler Daimi Koordinatörü, Birleşmiş Mil-
letler Kalkınma Programı Temsilcisi/Yoksulluğu Önle-
me Stratejileri -Sivil Toplum Kuruluşları Diyaloğu adlı 
kitap)

“Hukukta en pratik şey teoridir” der, Fritz Fleiner. 
En genel anlamı ile hukukçunun yaptığı iş; işin başında 
teknik anlamıyla hukuki olmayan ham bilgi ve belgeleri 
hukuki bir düşünüşle ele alıp ortaya teknik anlamıyla 
hukuki bir ürün koymaktır. Bu ürün ya hukuki sözdür 
ya da hukuki yazıdır.

Hukukçunun, eğitim sürecinde hukuki düşünüş alış-
kanlığı edinmiş olması ortaya bir hukuki ürün koyabil-
mesinin ön şartıdır.

Adreas B.Schwarz :“Salim (Doğru) tatbikat (pratik) 
için yetişmede, hukuk mefhumları ve hukuk prensipleri 
hususunda vazıh (açık) bir nazari (teorik) anlayışa ulaş-
mak asli mukaddem (ön) şarttır” ifadeleri ile hukuki 
düşünüşün önemini dile getirmiştir.

Yaşar Karayalçın hukukçuyu; “İlkelere, müessesele-
re ve kavramlara hâkim olan ve bunun dışında ihtiyacı 
olan her çeşit bilgiyi nerede ve nasıl bulabileceğini bi-
len, yani kaynaklara hâkim olan kişi ” olarak tanımla-
maktadır.
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Hukuki sorunların hazır hukuki çözümleri yoktur. 
Hukuki çözümleri hukukçu bulmak zorundadır. Hu-
kukçu, her hukuki sorunun çözümüne her defasında sı-
fırdan başlamak ve bütün hukuki çözüm sürecini bizzat 
yürütmek zorundadır. Hukukçunun yoğunlaşmış eme-
ğinden başka bir şey olmayan bu pratiğine eş zamanlı 
olarak eşlik eden tek şey teoridir.

“Dünyanın en zengin 358 (Üç Yüz Elli Sekiz) mil-
yarderi dünyanın % 45’inin (Yüzde Kırk Beşinin) sahip 
olduğu kaynağa sahiptir”…
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HUKUK, ADALET VE VİCDAN
Hatip SORGUN

İlkel dönemler sonrası nüfusun artması ve sosyal 
becerilerin gelişmesi ile birlikte toplumsal yapılar or-
taya çıkmaya başlamıştır. Toplumsal yapılar ise yeni ih-
tiyaçları ortaya çıkarmıştır. Neticede, ortak hizmetlerin 
yerine getirilmesi, ihtiyaçların karşılanması, diğer top-
lumlarla ilişkilerin düzenlenmesi ve dışarıdan gelecek 
tehlikelere karşı korunma gibi gereksinimlerin yerine 
getirilebilmesi için bugün “Devlet” dediğimiz tarzda bir 
organizasyona ihtiyaç duyulmuştur.

Herkes takdir eder ki; “Hak” önemli ve kutsal bir 
kavramdır. Kur’an-ı Kerim’de türevleriyle birlikte 285 
ayette geçmektedir. ALLAH’ın en başta gelen isimlerin-
den biri “Hak”tır.

Devlet organizasyonunun görevlerinden en önemli-
si, toplumu oluşturan bireylerin ve kurumların “Hak”-
larını korumaktır. Hak’kın korunmasının temel aracı ise 
“Hukuk”tur.

Toplumun bireylerinin ya da devletin vatandaşlarının 
haklarının birbirlerine karşı korunması yanında, zaman 
içerisinde devlet yapısının aldığı şekil itibariyle, bu hak-
ların bizatihi vatandaşlara hizmet için var olan devlet 
yapısına karşı da korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Devlet yapısının 3 temel fonksiyonu bulunmakta-
dır: “Yasama”, “Yürütme” ve “Yargı”. Yasama, devletin 
işleyişine ilişkin kuralları belirleyecek; Yürütme, bu 
kurallar çerçevesinde devleti oluşturan toplumun ihti-
yaçlarını karşılamak ve standartlarını yükseltmek için 
çalışacak; Yargı ise bu süreçte bireylerin ve kurumların 
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“Hak”larını hem birbirlerine karşı, hem de devletin bi-
zatihi kendisine karşı koruyup muhafaza edecektir.

Hak’kın korunabilmesinin temel aracı Hukuk’tur 
demiştik. Hukuk’un olmazsa olmazı ise “Adalet”tir. 
Hak’kın doğru şekilde tecellisi için; hukuk siteminin 
adil, yani her kişiye, her kuruma karşı eşit şekilde mu-
amele etmesi ve zamanında tecelli etmesi gerekmekte-
dir. (Haksız yere darağacına giden bir masum indinde, 
son saate yetişen adalet hükmünün değeri nedir?)

İşte bunun başarılabilmesi için yüzyıllardır yaşanan 
tecrübe sonucunda ulaşılan nihai sonuç, devlet meka-
nizması içinde Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinin 
birbirinden bağımsız olmasının gerekliliğidir. Yargı sis-
teminin kişi ve kurumların haklarını olması gerektiği 
şekilde koruyabilmesi için tarafsız olması, hiçbir erk 
veya kurumun etkisi altında kalmaması gerekmekte-
dir. Bunun yanında, evrensel hukuk ilkelerinin kabulü 
ve uygulaması ve daha da önemlisi hâkimlerin vicdanı 
hakkın adil olarak tecellisinin temel şartlarıdır.

Bütün bunların doğru ve sistematik şekilde bulun-
madığı toplumlarda huzur olmaz. Hakkının gasp edil-
diğini düşünenler, hukuk sisteminin bireyler ya da 
kurumlar arasında ayırımcılık yaptığına, haklarını koru-
madığına kanaat getirenler, incinirler, kırılırlar ve içten 
içe kızarlar. Toplum yozlaşır. Hukuk’un adil olmadığı 
toplumlarda hakkı korunmayanlar haklarını kendileri 
aramaya başlar. Sevgi, saygı ve barış ortamı bozulur ve 
daha ötesinde ise anarşi doğar.

Adalet dağıtması, hakkı koruması gereken hukuk si-
teminin bu işlevini yerine getiremediği bir toplumda, 
vicdanlar kanamaya başlar ve şu fani dünyada bundan 
daha kötü bir şey yoktur. (İradene hâkim ol, fakat vic-
danına esir ol. Aristo)

Hakkın tecelli edemediği, adil bir hukuk sistemi ol-
mayan bir toplumun sağlıklı bir şekilde gelişmesi müm-
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kün değildir. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz, hu-
zurun olmadığı yerde motivasyon olmaz ve de istikrar 
olmaz. Bunların olmadığı yerde ise refah olmaz.

İster isen mülk-i hüsn abad ola dad eyle kim
Padişehler dad ile mülkini abad eyledi
(Güzellikler ülkesinin bayındır olmasını istiyorsan 

adil ol; çünkü padişahlar adaletle ülkelerini bayındır 
edebilmişlerdir.)

Hoca Dehhani (XIII.yy)

Huzurlu bir yaşamın temelinde adalet vardır. Sosyal 
yaşamdaki adaletin Fizik’teki karşılığı “denge”dir. Den-
genin bozulduğu yerde düzenden bahsedemeyiz.

Adaletin hâkim olduğu ve herkesin yüce dinimizin 
emrettiği şekilde, yaptıkları her işte adaleti ana ilke 
edindikleri bir dünya, hepimizin en büyük arzusudur.

Adaletsizliğin hâkim olduğu toplumlarda, insanlar 
hayatın gerçek değerlerinden uzaklaşır.  Bu tür toplum-
larda; ahlaksızlık, seviyesizlik, kalitesizlik ve cehalet yü-
celtilirken; dürüstlük, ahlak, edep, terbiye gibi değerler 
ve bu değerlere sıkı sıkıya bağlı bir şekilde yaşamaya 
çalışan onurlu, ilim-irfan sahibi insanlar cezalandırılır. 
Temel insani değerlerin ve ilmin yüceltildiği bir dünya 
için hepimiz çaba sarf etmeliyiz.

Bir vakte erdi ki bizim günümüz
Yiğit belli değil, mert belli değil
Herkes yarasına derman arıyor
Deva belli değil, dert belli değil

Adalet kalmadı, hep zulüm doldu
Geçti şu baharın gülleri soldu
Dünyanın gidişi acayip oldu
Koyun belli değil, kurt belli değil
Ruhsati
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Adalet kavramı ve hükmedildiğinde adaletle hükme-
dilmesi, pek çok Kur’an ayetinde açıklanmış, tavsiye ve 
emredilmiştir. (NİSÂ – 58: Allah size, mutlaka emanet-
leri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hük-
mettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Al-
lah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah 
her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.)

Hakkı ve hukuku gözeterek herhangi bir konuda hü-
küm verileceği zaman adil ve tarafsız olunması, yakınla-
rı aleyhine dahi olsa, adaletten sapılmaması, insanların 
aldatılmaması ve aralarında ayırım yapılmaması, yeti-
min, öksüzün malının gözetilmesi, olay ve durumlara 
menfaat açısından değil doğruluk ve adalet açısından 
yaklaşılması, iyi bir Müslümanın, iyi bir insanın temel 
yaklaşımı olmak zorundadır.
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ADALETTE KARARLI OLMAK?
Nuri KAYA

“Adalet, Hakkı Dayının hakkını Hakkı Dayıya ver-
mektir”. Bu tanımı, yani; “kim neyi hak ediyorsa hak 
ettiğini vermek” manasına gelen bu deyimi, tam 20 yıl 
önce öğrenmiştim. Adaletin zıddı zulümdür. Zulüm ise 
güçlü bir kimsenin hukuka, yasaya veya vicdana aykırı 
davranmasıdır.

Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurur: ‘Allah, 
mutlaka size emanetleri ehil olanlara vermenizi ve in-
sanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmet-
menizi emreder’ (Nisa 58) Bu ayetten de anlaşılacağı 
üzere ferdi ve sosyal ilişkilerde adalet en temel ahlaki 
değerdir. Bir toplumda sosyal barışın olması, adaletin 
hakkıyla gerçekleşmesine bağlıdır. Toplumsal huzurun 
temel unsuru olan adaletin uygulanmadığı yerde sos-
yal ve ekonomik dengesizlikler baş gösterir. Haksızlık, 
anarşi, kargaşa toplumu huzursuz eder. Bu sebeple in-
sanoğlu, her türlü ilişkide adaleti ve hukuku esas alma-
lıdır.

Yine yüce Allah Kuran-ı Kerim’de: ‘Bir topluluğa olan 
kininiz sizi adaletli davranmaktan alıkoymasın’ diye bu-
yurur (Maide 8). Bu ayette insanların birbirleriyle olan 
ilişkilerinde daima adaleti ve hukuku gözetmesi isten-
miş, ayet bu konuya dikkat çekmiştir. İnsanlar arasında 
ayrım yapmamayı, bir konuda karar verirken her zaman 
ve her durumda adaletli davranmayı, İslam’ın öğütledi-
ği ahlak anlayışında görmekteyiz. Adaleti gerçekleştire-
bilmek, zulmeden kişilere boyun eğmemekle gerçekle-
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şir. Ayrıca, zulmeden kişilerin tarafında olmamak veya 
onlarla bir menfaat veya gönül birliği içinde olmamak 
gerekir. Bunlar insanın zulme ortak olduğunun da ka-
nıtıdır.

Herkesin adaleti kendisinin ayakta tuttuğunu söyle-
diği bir zamanda önemli olan, hangi tarafın zulmettiğini 
veya adaletli davrandığını anlamak ve bilmektir. Yine bu 
konuda yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “Emrolunduğun 
gibi dosdoğru ol” diye emrediyor. Bu ayet için Rasülul-
lah (S.A.V); “bu ayet beni ihtiyarlattı” diyecek kadar 
etkilenmiştir. Bu konuların tamamında yüce Allah bu 
ayeti örnek almamızı istiyor.

Adalet konusunda şu hususlara dikkat çekmek isti-
yorum:

İnsana saygı: Temeli insana saygı olan bir adalet an-
layışı, insanın ne olduğu üzerinde düşünür, insanı tanı-
maya ve anlamaya çalışır. İnsanın sahip olduğu potansi-
yeli değerlendirir ve insanı sürekli keşfeder.

Hürriyete saygı: İnsanı ezen, kişiliğini zedeleyen, 
onun bağımsız karar vermesini engelleyen her türlü 
baskı, insanın hürriyeti fikri ile çelişir. Herkes özgürce 
kendi akıl sağlığının ve tercihlerinin sahibi olmalıdır.

Düşünceye saygı: Düşüncenin geliştirilmesinde en 
büyük engel; “benim doğrum biricik doğrudur, benim 
dışımdakiler hep yanlıştır” anlayışıdır. Senin doğru bil-
diğine itiraz edilmesine katlanamazsan, sorgulanması-
na izin vermezsen, mutlak doğruya ulaşman mümkün 
değildir. Düşüncelerini de insanların genelini incitme-
den söyleyebilmek çok önemlidir.

Ahlaki değerlere saygı: İnsanoğlu iyinin ve doğrunun 
ne olduğunu bilir. Fakat her zaman iyi ve doğruyu yapa-
maz. Bu da tecrübeyle sabittir. İnsanlara sadece öğütler-
de bulunmak yeterli değildir. İnsanı daha çok etkileyen 
insanın yaptığı eylemlerdir. Ahlaki sorgulama yapılma-
dığında gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşayan 
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insanlar ortaya çıkacaktır.
Kültürel mirasa saygı: Geçmişten devralınan kültü-

rel mirasa kör olmak veya onu bilinçsizce tüketmek, ta-
rihi mirasımızı anlamamıza engel olur. Bu da adaletin 
ortaya çıkmasını engeller.

Yüzde doksan dokuz çoğunluğun, yüzde birin hakkı-
nı koruduğu an adalet gerçekleşmiş olacaktır.

Mesele, adalet veya zulüm kelimelerinin tarifini yap-
mak değil, hangi tarafın veya grubun adaleti tesis ettiği 
veya adaletli olduğunu anlamaktadır. Yoksa istediğimiz 
kadar adalet ve zulmün tanımını yapalım, sorun hiçbir 
zaman çözülmeyecektir.

Sistem, insanların yalnızca önemsiz işleri yapmasına 
izin vermekte, önemli meselelerde ise karşımıza yasa-
ların koyduğu yasakları çıkarmaktadır. Yapılan işler her 
ne kadar insanlık adına yapılıyor gibi görünse de, insan-
lığı adım adım sona yaklaştırmaktadır.
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BAŞLANGIÇTAN SONUCA
SONUÇTAN BAŞLANGICA
Recep DAĞDEMİR

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi an-
lamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle 
sağlanır. Adalet kavramı, temelde hukuk kurallarına 
uygunluğu içerir. İnsanların toplum içindeki davranış-
larıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da iliş-
kilidir ve tarih boyunca tartışmalı bir alan olmuştur.

( http://tr.wikipedia.org/)
İnsan var olduğu sürece hak, adalet ve hukuk kav-

ramları üzerine tartışmalar devam edecektir. Çünkü bil-
gi çağında insanın zihinsel gelişimi arttığı gibi yaşamı-
nın standartları da değişmektedir. Buna paralel olarak 
yaşamındaki dengeler de değişecektir. Özgürlük alanla-
rının korunması ve devamı adına bu kavramlar sürekli 
âdemoğlunun gündeminde olacaktır.

İnsan psikolojisi alanında çalışan biri olarak, adalet 
ve hukuk alanına olacak katkım “sonuçlar ve başlangıç-
lar” üzerine dikkat çekmek olacaktır. Çünkü insanlar 
arasındaki ilişkileri düzenleyen, koruyan ve yargılayan 
bir süreç olan adalet ve hukukun sonuçları ve başlan-
gıçları önemlidir.

Neden önce sonuçlar? Suçlu ve mağdurların, yaşa-
nan olayın sonuçları üzerinden analizini yaparak toplu-
ma enerjinin doğru yönlendirilmesi için.

Neden önce başlangıçlar? Suça yönelimi azaltmak 
adına var olan enerjiyi önleyici, doğru çalışmalar yapa-
bilmek için.
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Hak ve hukuk tamamen bir olay üzerine cereyan 
eden bir faaliyettir. Yani bir vakadan/olaydan hareket-
le kişiler arasına doğru karar verebilmektir. Bu teknik 
bir alandır. Beni aşan bir alandır. Ancak sonuçlarının 
etkisiyle oluşabilecek başlangıçlar, psikoloji bilimlerini 
ayrıntılı olarak ilgilendirmektedir. Bunun için de so-
nuçları iyi analiz ederek başlangıçları düzenlemek, ya 
da başlangıçları doğru değerlendirerek sonuca olumlu 
katkılar sağlamak önemlidir.

Patolojik faktörlerin dışındaki bütün olaylar, tama-
men yaşam biçimi ile ilintilidir. Öğrendiklerimiz, ya-
şantılarımız ve bize öğretilenlerin etkisi ile şekillenen 
bir yaşama sahibiz. Yaşadıklarımız ve öğrendiklerimiz, 
yaşayacaklarımızı şekillendirmektedir.

Davranışçı yaklaşıma göre; normal dışı davranışlar 
(patolojik olanların dışında) öğrenilmiş davranışlardır. 
Bir ailede ilişkilerin şekli toplum içerisindeki ilişkileri-
ni belirlemektedir. Ailesinde tutarlı ve duyarlı ilişkiler 
içinde büyüyen bir nesil normal şartlar içerisinde yaşa-
mını o yönde devam ettirecek ve karşılaştığı sorunları 
bu temel tutumla çözecektir. Ne öğrendiysek onu yaşa-
rız ve uygularız.

Olayların, olgu havuzunda kaybolmasına izin ver-
memek lazım… Her olayın, kendi içerisinde hazırlayıcı 
süreçlerini irdelediğimizde, sonuçları üzerine tedbirle-
ri, alternatifleri üretmek gerekir. Yoksa sadece olaya ve-
rilecek olan ceza başka olayları belli bir süre erteleyici 
bir etken olur.  

Sorular sormalıyız: neden insan suç işler, neden 
başka yöntem geliştiremedi, neden tepkisi bu şekilde 
gerçekleşiyor, neden sadece bu bölgede suçlar işleniyor, 
neden boşanmalar bu bölgede daha fazla, neden bu böl-
gede suç oranları fazla, neden daha fazla karakola ihti-
yaç duyuluyor, neden daha az STK var?  Çoğu zaman bir 
olayı incelememiz, toplumsal değişimi içinde barındıra-
bilmektedir.
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Hukuk düzeni içerisinde suçu azaltmak, suçlula-
rı azaltmak ve unsurları yok etmek imkânsızdır. Bunu 
sadece güvenlik tedbirlerini arttırarak sağlamak, ener-
jinin kısmen kontrol edilmesidir. O enerji, güvenlik 
zafiyetinin olduğu başka bir zaman ve mekânda ortaya 
çıkacaktır. Asıl olan o enerjiyi doğru okumak ve yön-
lendirmektir. Güvenlik tedbirini, kolluk tedbiri olarak 
algılamamak gerekir. Güvenlik ve önleyici tedbirlerin 
içerisinde insan psikolojisini etkileyen bütün disiplin-
lerin aktif olarak çalışması vardır.

Karakollar önemli olduğu gibi okullar da önemlidir. 
Güvenlik kuvvetleri önemli olduğu gibi sivil toplum ku-
ruluşları da önemlidir. Hâkim ve savcı önemli olduğu 
gibi imam ve öğretmen de önemlidir. İhtişamlı adliye 
sarayları önemli olduğu kadar fabrikalar da önemlidir. 
Cezaevleri ne kadar gerekliyse halk evleri de o kadar 
gereklidir. 

Hak ve adalet insan içindir. İnsan ise gelişime açık 
ve değişimi içerisinde barındıran, canlıların içerisindeki 
en değerli varlıktır. İnsan gelişimi, anne karnından baş-
layarak bu dünyandan göçene kadar devam eder. İnsan 
bir enerji ile dünyaya gelmektedir. Eğer bu enerji doğru 
yönlendirilirse güzel sonuçları barındıracağı gibi kont-
rol edilmediğinde karakol ve ceza evlerinin dolmasına 
neden olabilmektedir.

Sonuçtan başlangıca giderek ya da başlangıçtan so-
nuca giderek insanda var olan enerjiyi (libido) doğru 
yönlendirmek için insanlara hizmet eden bütün disip-
linlerin aktif ve koordineli bir şekilde çalışması lazım 
gelir.

****
Birkaç Ünlem:
Bilimin ve aklın gözleminden yoksun bazı olaylar 

toplumsal infiale neden olabilmektedir. Bu olayları pa-
tolojik, yani ruh sağlığı yerinde olmayan kişilerin ger-



100│Sorgun Düşünce Kulübü

çekleştirmesi ve toplumun değişimi olarak yorumlan-
ması, insanları endişeye sevk etmektedir. Mesela “bir 
babanın eşini ve çocuğunu öldürmesi” gibi…

Her toplumda olduğu gibi toplumumuzda da bu tarz 
olaylar olmaktadır. Bunların çok iyi değerlendirilip top-
lumun doğru bilgilendirilmesi lazımdır. Belki de adli 
mercilerin davanın sonucundan hareketle analizlerini 
paylaşması daha sağlıklı olacaktır.

****
Hukukun adil kararlar verebilmesi için öncelikle 

yoruma kapalı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu 
teknik olarak ne kadar mümkündür bilemem ama liya-
katsiz insanların elinde bulundurulduğunda her yorum 
diğer davalara emsal olmaktadır.

Çünkü her durumun mutlaka mantıklı bir açıklama-
sı bulunabilir. Öyle olmasaydı, psikolojide önemli bir 
yer bulan “savunma mekanizmaları” olmazdı. Savunma 
mekanizması, ruh sağlığını korumak ve dengelemek 
adına devreye giren bir “ara rahatlatma” evresidir. An-
cak çok uzun ve her durumda kullanıldığında ruh sağlı-
ğı tehlikeye girmektedir.
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ADALET NASIL SAĞLANIR?
Şahin BOZOK

Adalet ve hukuk kavramları, başlangıçta basit ve 
kolay anlamlandırılabilir iki kavram olarak görülse de, 
yaşamdaki uygulama alanında en çok güçlükle karşılaş-
tığımız iki kavramdır.

Toplumda adaletle özdeşleşen “hak” kelimesi ya da 
“haklılık” kelimesi vardır. Adalet, aslında eşit olan iki 
taraf arasında haklı ve haksızın ayırt edilmesi ve bu 
ayırt etmede hakkaniyetli davranılmasıdır.

Adaletin tanımında çok fark bulunmamakla birlikte 
uygulamada adalet çok farklılık göstermektedir. Hukuk 
kuralları, toplumun hukuka ve kanunlara saygısı, ada-
let kavramını benimseme düzeyi, din, vicdan, hukuk 
siyaseti ve eşitlik adaletin uygulanmasında ortaya çıkan 
farklılıkların temel kaynağıdır.

Adalet, her şeyden önce hukuk kurallarına ve ahla-
ka uygun olmalıdır. Yani adalet, hukuk kurallarından ve 
ahlaktan bağımsız olmamalıdır.

Bu sayılanların tamamı, adaletin teorik kısmına iliş-
kin bilgilerdir. Bütün bunlar ders kitaplarında, mahke-
me kapılarında, hafızalarımızda teorik olarak var olsa 
da, ne yapayım bu bilgileri ben? Öyle ya, uygulanmayan 
adalet kimin işine gelir? Adalet kendini uygulamada 
gösterir. İşte bu yüzden ben konuya adaletin uygulan-
ması boyutunda yaklaşacağım.

Adaletin uygulanması küçükken ailede başlar. Doğ-
duğun ailede babanın anneye, annenin çocuklara, abi-
nin kardeşe, kardeşin arkadaşına hakkı dağıtımı nasıl-
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sa adalet ilk orada kendini gösteriyor. Güçlü baba zayıf 
anneyi eziyorsa, anne güçlü çocuğundan korkuyorsa, 
abi küçük kardeşini dövüyorsa, arkadaş bisikletini zorla 
elinden alıp geziyorsa kafanda ilk o zaman şekilleniyor 
adalet…

Adaletin uygulaması ikincil olarak sosyalleşmenin 
ikinci ayağı olan okulda kendini gösterir. Öğretmen, 
sorduğu soruyu hep aynı kişiye cevaplatıyorsa, üst sınıf-
lar top sahasını hep meşgul ediyor ve sana oynama hak-
kı tanımıyorsa, okul müdürü saçı uzun olanları değneği 
kafasına vurarak ayırıyorsa, hizmetli sana sormadan, 
ailene sormadan saçını makasla tren yolu yapıyorsa, 
arkasından da “bunu sıfır numara saç bile kurtarmaz” 
diye kıs kıs gülüyorsa, tembel ama güçlü öğrenci ders 
notlarını tehditle elinden alıyorsa, ikincil olarak okulda 
şekilleniyor adalet…

Ve sonra kafanda adaletin ilk tanımını yapıyorsun: 
Adalet güçlünün menfaati gibi bir şey!

Peki, bu güçlüyü frenleyecek ne var? İşte burada din, 
vicdan, hukuk, kanunlar devreye giriyor ve bunlarla 
yoğruluyor adalet. Dine göre adil olmanın, vicdan sahi-
bi olmanın gereği doğuyor ve bu sefer de insanlar ya da 
güçlüler ya da menfaat sahipleri dini, vicdanı, hukuku 
kanunları kendine göre şekillendiriyor.

Aha da nur topu gibi bir adaletimiz dünyaya geliyor. 
Bu da kendini kuvvetlinin hukuku olarak gösteriyor. Ne 
mi oluyor? Bu aşamadan sonra ne adalet kuvvetli oluyor 
ne de kuvvetliler adaletli.

...Ve köyde sınır kavgası oluyor. Güçlü olan tırpanı 
çekiyor. Dedik ya, adalet güçlü değil, kuvvetliler ada-
letli değil. Mahkeme tırpan… Ve karar açıklanıyor. Tır-
pan çekenin çok sayıda çocuğunun bulunması, muhtarı 
tanıyor olması, en büyük oğlunun geçmişte öldürdüğü 
adamın cezasını bitirmiş olması nedeniyle hapisten çık-
ması, sınırı geriye çekmediği takdirde tırpanın bu ada-
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mı da öldürebileceği korkusuyla sınırın geri çekilmesi-
ne karar veriliyor.

Kısacası, bazen adalet tırpanın ucunda hem mahke-
mesini kuruyor, hem de kararını veriyor.

Gerek tanımlamalar, gerek uygulamalar, gerekse ya-
şamımızda adalete ilişkin uygulamalar dikkate alındı-
ğında, ülkemizde adalet temel betimleyici güç olarak 
beliriyor. Yani, güçlünün adaleti! Gerçekten de özellikle 
doğduğumuz yerlerde adalet kendini sürekli güç ekse-
ninde gösteriyor. Bunu söylerken kesinlikle hukukun ya 
da adaletin olmadığını, mahkemelerin bulunmadığını 
kastetmiyorum. Ülkemizin Doğu bölgelerine bakınız; 
aşiretler adaletin hem belirleyicisi hem dağıtıcısı. İç 
Anadolu’ya bakın; muhtarlar ya da güçlü sülaleler geç-
mişte adaletin hem belirleyicisi, hem dağıtıcısı. Dolayı-
sıyla, adaletin uygulanmasında en birincil temel değer, 
adaleti kimin neye göre dağıttığıdır.

Hz. Ömer’ in adaleti mi, Themis’in kılıcı mı, aşiretin 
silahı mı, devletin mahkemesi mi,  Mehmet Ağa’nın tır-
panı mı? Adaletin ana dağıtıcısı herkese ve her statüye 
ulaşabiliyor olmalıdır. Adalet dağıtımı, güçlüyle güçsü-
zün, azla çoğun, zorla basitin farkını en aza indirgeyebi-
liyorsa ya da dengeliyorsa başarılıdır.

Uygulamanın bir diğer önemli faktörü eşitliktir. Eşit-
lik tek başına yetmez. Aristotales’ in dediği gibi; zayıf, 
daima adalet ve eşitlik ister, hâlbuki bunlar kuvvetlinin 
umurunda bile değildir. Yani, güçlü eşitlik kavramını 
önemsemiyorsa, adalet yine kendine uygulama alanı 
bulamayacaktır.

Özgürlük, olmazsa olmazıdır adaletin uygulanması-
nın... Öyle ya, özgürlüğü teminat altına almayan ada-
let, zaten kendine de uygulama alanı bulamaz. Kâinatın 
ikinci güneşi özgürlüktür. Zira, suçsuz yere özgürlüğü 
kısıtlanan kişilerin hakkını yeryüzünde kimse ödeye-
mez.
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Peki, adil bir adalet dağıtımı neyle sağlanır?
Adaleti yasalar sağlar, vicdan sağlar. Menfaat, tanıdık 

hatırı, akraba ricası, güç baskısı adaleti yaralar. Günü-
müzde adaleti bağımsız mahkemeler aracılığıyla, hukuk 
ve kanunlara bağlı kalmak koşuluyla hâkimler dağıtır. 
Eğer mahkemeler ve hâkimler tarafsızsa, suçsuzu ger-
çekten haklı çıkarabiliyorsa, güçlüye ceza verebiliyorsa, 
adaletin dağıtımı o denli etkindir.

Sonuç olarak, kanunu yapanlar da insanlardır. İn-
sanlar tarafından yapılan yasaların eksiksiz olması çok 
zordur. Ancak burada yasaların en az hatayla yapılma-
sı, için ön yargılardan arınarak, kendi kültürümüze 
uygun, çoğunlukçu değil bütünü kapsayan yaklaşımın 
esas alınması gerekmektedir. İnsan fıtratı gereği taraf-
tır, yanlıdır, bencildir ve güçlüyü sever. Bu nedenle ideal 
adaletin tesisi oldukça güçtür.

Sonuç olarak;
Toplumun önderleri ve düşünürleri, geçmişten beri 

adalet kavramıyla çok yakından ilgilenmişler ve değişik 
fakat birbirini tamamlayan tariflerle, cümlelerle adalet 
hakkında düşüncelerini ortaya koymuşlardır. Peygam-
berimiz Hz. Muhammed (SAV); “Adaleti çiğneyen dev-
let adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zo-
rundadır,” demiştir ve çok yakından bildiğimiz “Adalet 
Mülkün Temelidir” sözü Hz. Ömer’e aittir. “Adaletsiz-
liği işleyen, çekenden daha sefildir” der Eflatun. Yunan 
düşünür Platon’a göre adalet; “en yüce erdemlerden 
biridir ve devletin temel davranış kuralıdır”. Aristo’ya 
göre ise; “Adalet ilkin devletten gelmelidir”. Çünkü 
hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Çinli düşünür 
Konfüçyüs; “Devletin hazinesi adalettir” derken, büyük 
Hint lideri ve devlet adamı Gandhi; “Adaletsiz rejimi, 
adaletle yıkınız” demiştir. Acımasız orduların kuman-
danı Timurlenk bile; ”Memleketler kılıçla alınır, lakin 
adaletle muhafaza edilir,” derken adeta kazandığı zafer-
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lerin altında yatan gerçeği vurgulamıştır.
Keşke Adalet’in resmini çizebilseydik. Keşke çizdiği-

miz resmi çerçeveletip evimize asabilseydik. Keşke kü-
çük kızımız Adalet, hep çocuk kalsaydı. Keşke arabada 
oturan hanımın ismi Adalet olsaydı. Bilgisayarı açınca 
Adalet’i görebilseydik. Adalet’in ceylan gözleri olsaydı. 
Bakışıyla yüreğimizi dağlasaydı. Zaten Themis’te güç-
le tehdit ediyor. Onun da elinde çiçekler yok ya! O da 
kılıçla adaletini sağlıyor. Terazi kul hakkını düşününce 
adil oluyor. Düşünmezsen, o da senin gücüne göre şekil 
alıyor.

Ama değişmeyen tek fikir; “Adalet bir gün herkese 
lazım’’ oluyor. Elinde ister kılıç olsun, ister çiçek!
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ER GEÇ! (Yerel Şiveyle)
Adnan KORKMAZ

Galmaz kimsenin ahı kimsede galmaz. Boşa deme-
mişler “alma mazlumun ahını çıhar aheste aheste” de-
yin. Çıhar çıhar er geç çıhar, bu dünyada çıhmasa da öte 
dünyada çıhar. Bu dünya üç gunnük yalan dünya. Essah 
dünya var. Yerin altı var. Hesap var. Gıldan ince gılıçtan 
keskin sırat koprüsü var.

Bu dünya imtağan dünyası. Gurban olduğum Allah 
adamı sınar. Malınan sınar, evladınan sınar. Ne oldum 
demiyecağan, ne olacağam diyecağan. Noldum delisi ol-
mıyacağan. Allah sonu gelen guldan eylesin diyecağan. 
Yelikmiyecağan, gırışmıyacağan, şımarmıyacağan!

Her şey emanet… Veren Allah, almasını da bilir. Aşıh 
Veysel’in dediği “Gün ikindi ahşam olur, Gorki başa ne-
ler gelir.” Gulun gucü neye yeter. Adama Allah eder ne 
ederse… Gul gula ne yapabilir? Ağlayanın malı gulene 
fayda etmez. Tüyü bitmemiş yetim, oğsüzün malı yen-
mez, yiyen onmaz. Ya gendinden çıhar ya çoluğundan, 
çocuğundan çıhar. Haram para gursahta galır. Haram 
para hayretmez. Haram yiyenin agıbeti perimperişan 
olur.

Mal mal mal! Bu neğadder mal sevgisi. Allah gozleri-
ni doyursun. Mezere mi gotürecekler? Kefenin cebi yoh. 
Bu insanoğlunun gozü doymaz. Hani dellere; insanoğ-
lunun gozünü bi avuç toprah doyururmuş. Yav dünyiye 
gazıh mı çahacağanız? Size ölüm yoh mu? Hey babam 
hey! Kimler gelmiş kimler geçmiş bu dünyadan... Kime 
galmış ki size galsın? Dünye galsa, Sultan Süleyman’a 
galırdı.
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İmtağan, imtağan, her şey imtağan. Varlıhta imtağan, 
yohluh da imtağan. Varlığın imtağanı şükür, yohluğun 
imtağanı sabır!

Yav neçeleri var; işsiz, aşsız, naçar… Yiyecek ekmağa 
bulamıyan, gün bulup gün yiyen, yavan ekmağa muh-
taç. Aha gahveler ağzına gadar dolu. Cebinde bi çay pa-
rası olmıyan adamlar var. Onnar insan dağal mi yav? 
Yazıh dağal mi onnara? Onnarın da çoluh çocuğu var. 
Onnar insan evladı dağal mi?

Böyle hep “nefsii nefsii!” dellerse, Allah bi afat verir, 
bir tufan verir, bir bela verir, her şeyleri külhoşaf olur. 
Bellleri, bıhınnarı gırılır. Çarhları dönmez olur. Felekle-
rini şaşırıllar. Dermansız dertlere dutulur, “çare çare!” 
deyin gapı gapı dolanıllar. Canıynan, malıynan terbiye 
olullar. Ne mallarının, ne evlatlarının hayrını gorüller.

Galmaz kimsenin ahı kimsede galmaz!
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MAYIS 2014
ELEŞTİRİ & ÖZ ELEŞTİRİ

Eleştirmek kolaydır, öz eleştiri ise zordur. Kişinin 
kendi iradesiyle kendini sorgulaması, kendisiyle yüzleş-
mesi ya da hesaplaşması herkesin kolayca elde edebi-
leceği bir meziyet değildir. Öz eleştiri alışkanlığı ya da 
becerisi kazanmış bireylerin kendileriyle daha barışık ve 
daha dengeli bir iç dünyaya sahip olmaları beklenir. Bu 
tip kişiler eleştiriye karşı da daha açık ve daha taham-
müllüdürler. O halde, sağlıklı birey ve sağlıklı toplum 
için, öncelikle öz eleştiri kültürünün benimsenmesi ve 
yerleşmesi gerekir.

Eleştiri ise daha tartışmalı bir kavram. Öz eleştiri 
kültürü oluşmadığı zaman, ne yazık ki sağlıklı bir eleş-
tiri anlayışının yerleşmesi de mümkün olmuyor. Bu 
durumda eleştiri kavramına olumsuz bir anlam yükle-
niyor. Böylelikle çoğu zaman bir saldırı aracı olarak al-
gılanıyor ve genellikle saldırıyla ya da tepkiyle karşılık 
buluyor. O zaman da sağlıklı bir eleştiri sürecinden elde 
edilebilecek bir çok faydadan mahrum kalınıyor.

Eleştiri kültürünün yerleşmediği toplumlarda bi-
reyler ve gruplar arası çatışmalar, anlaşmazlıklar ve ön 
yargılar yaygındır. Bu tür toplumlar rasyonellikten de 
uzaktır ve değişime/gelişime kapalıdırlar.

Günümüz Türkiye’si de buna bağlı sorunlardan 
muzdariptir. Ülkemizde her gün bir yenisini yaşamakta 
olduğumuz gerginliklerin, ayrışmaların arkasında çoğu 
zaman karşılıklı olarak eleştiriye tahammülsüzlük yat-
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maktadır. Üstelik bu tahammülsüzlük öylesine bulaşı-
cı ki, birbirine tamamen zıt inanç ve görüşte olanlarda 
bile çok benzer tutum ve davranış örnekleri gösteriyor.

Bir süredir dikkatimizi çekmekte olan bu olumsuz 
seyir üzerine bu ay “eleştiri ve öz eleştiri” hakkında yaz-
mayı uygun gördük.
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İĞNEYİ KENDİMİZE, ÇUVALDIZI BAŞKASINA…
Abdullah ALPAYDIN

Eleştiri ve öz eleştiri gündelik hayatımızda sıkça kul-
landığımız/tükettiğimiz halde çoğunlukla doğru anla-
madığımız ve uygulamada her geçen gün sorun yaşadı-
ğımız iki kavramdır.

Eleştiri kavramından başlarsak; eleştiriyi başkasına 
yöneldiği zaman doğal ve normal, kendimize yöneldiği 
zaman ise saldırı ve tehdit olarak algılıyoruz. Bu aslın-
da insanoğlunun tutarsızlığına güzel bir örnektir. İnsan, 
tabiatı itibariyle hem fiziksel hem de psikolojik anlam-
da kendisine güvenli alanlar oluşturmak ister. Bu açıdan 
baktığımızda eleştiriye ya da öz eleştiriye kapalı olması 
bir savunma mekanizması olarak bu güvenli alanı ko-
rumaya hizmet eder. Kendimizi eleştiriye açık hale ge-
tirdiğimizde birçok eksikliğimizi, yetersizliğimizi, hata-
mızı ya da yanlışımızı fark etme ve bunlarla yüzleşme 
durumuyla karşı karşıya kalacağımız için, eleştiriye ön-
celikle tepkiyle ve savunmayla karşılık veririz. Bu, mev-
cut güvenli (ya da güvenli olduğunu düşündüğümüz) 
durumu korumaya dönük bir reflekstir.

Eleştiriye açık olabilmek çok kolay elde edilebile-
cek bir vasıf ya da meziyet değildir. Bu ancak zihinsel 
olgunlaşmayla ve komplekslerden arınmayla mümkün 
olabilecek bir aşamadır. Bunu başarabilmiş insanlar 
için eleştiri bir dış tehdit ya da saldırıdan ziyade çok 
kıymetli bir geri bildirim aracıdır. Kişi bu sayede eksik 
yönlerini ya da yapmış olduğu hataları fark eder ve böy-
lece bunları geliştirme ve düzeltme imkânı elde eder. 
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Bu yönüyle eleştiri, insanı geliştiren ve dönüştüren bir 
işleve sahiptir.

Yukarıda eleştirinin kendimize dönük boyutu üzerin-
de durduk. Bir de dış dünyayı, olguları ve insanı anlama 
ve anlamlandırma aracı olarak eleştiriden ya da eleşti-
rel bakıştan bahsetmek gerekir. Eleştirel bakış, içinde 
sorgulamayı barındıran bir yaklaşımdır. Bize sunulanı 
peşinen, olduğu gibi kabul etmemek ve sorgulayarak 
anlamaya çalışmaktır. Bu da ancak özgür bir eğitim sü-
recinden geçerek mümkün olabilir. Burada eğitimi yal-
nızca okulda verilenle sınırlı değil, daha geniş manasıy-
la, ailenin ve çevrenin de dâhil olduğu bir süreç olarak 
görmek gerekiyor. Eğitim ya da yetişme sürecinde sor-
gulama pratiği kazanmamış zihinlerin, bu anlayışı içsel-
leştirmeleri çok kolay olmayacaktır. Bizde sorgulayan ve 
eleştiren yaklaşımlara genellikle kuşkuyla bakılır ve al-
tında başka şey aranır. Oysa doğru bilgiyi, hakikati elde 
etmek sorgulama yapılmadan mümkün olmaz. Sorgula-
yan bir zihin, bilimin de ön koşuludur. Bilimsel anlayış, 
bir meseleye öncelikle sorarak/sorgulayarak yaklaşır.

Öz eleştiriye gelirsek; herhangi bir dış etkene bağlı 
kalmaksızın kişinin kendisini, eylemlerini veya davra-
nışlarını sorgulayabilme ve bunlarla yüzleşebilme kabi-
liyetidir ki, bu daha yüksek bir zihinsel olgunluk gerek-
tirir. Bu yönüyle öz eleştiri, kişisel tekâmülün olmazsa 
olmazlarındandır. Kişinin ruhsal gelişimine önemli kat-
kı sunan öz eleştiri kavramı, din ve tasavvufta da önemli 
yer tutar. Nefis Muhasebesi buna en güzel örnektir.

Öz eleştiri yapabilen insanlar, genellikle başkalarının 
eleştirilerine karşı da daha tahammüllü ve hoşgörülü bir 
yapıya sahiptirler. Buradan hareketle, öz eleştiri yetisi 
geliştirememiş kişilerin dıştan gelen eleştirilere de aynı 
derece kapalı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu tip 
insanların toplum ve insanlık yararına katkı sunmaları 
beklenemez. Sosyal hayatta daha uyumsuz ve kavgacı-
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dırlar. İlişkilerinde daha benmerkezci ve çıkarcı olurlar. 
Hatayı sürekli olarak başkalarında ararlar ve kendileri-
ne asla toz kondurmazlar. Yansıtmacı bir kişilik yapıları 
vardır ve kendi eksikliklerini görmeyip bu eksiklikleri 
başkalarında ararlar.

Çevremizde bu tip insanların sayısının her geçen 
gün artmakta olduğunu görebiliyoruz. Yalnızca birey-
sel çıkarlar ve egoizm değil sosyal aidiyetler de sağlıklı 
bir eleştiri/öz eleştiri kültürü geliştirmemize mani ol-
makta. Bireyin, aidiyet duyduğu grubun (bu parti ola-
bilir, cemaat olabilir veya herhangi bir oluşum olabilir) 
değerlerini sorgulamaksızın mutlak doğru kabul edip, 
onun dışındaki her şeyi toptancı bir anlayışla reddetme-
si gibi son derece sağlıksız yaklaşımlar, hastalık dere-
cesinde yaygınlaşmaya başladı. Bu anlayışın kişiye belli 
düzeyde bir konfor sağladığı yadsınamaz. Sorgulamak 
daha nitelikli bir zihin çabası gerektirirken, toptan ka-
bul ya da toptan ret için böyle bir çabaya ihtiyaç yok-
tur. Hal böyle olunca, kişinin doğasındaki tembelliğin 
etkisiyle kolay ve rahat olanı seçmesi, beklenmeyen bir 
durum değildir.

Bu insan tipi için sosyal aidiyetinin bir parçası olarak 
peşinden gittiği ya da bağlılık duyduğu lider/önder de 
neredeyse kutsal bir statüdedir. Liderini sorgulamak ak-
lının ucundan geçmeyeceği gibi, hata yapabileceğine de 
ihtimal vermez. O, onlar adına her şeyin en doğrusunu 
düşünür ve yapar. Yaptığı her işin, bazen yanlış gibi gö-
rünse de bir hikmeti vardır. Bu tipler kendi şahıslarına 
yapılacak eleştiriyi bile belli oranda tolere edebilirken, 
liderinin eleştirilmesine en ufak tahammül gösteremez-
ler. Bu tarz bir eleştiriyle karşılaştıklarında, tepkileri ge-
nellikle ölçüsüz, sert, saldırgan ve düşmancadır. Çünkü, 
onlara göre eleştiriyi yapan kişi ya art niyetlidir ya da 
şer güçlere hizmet eden bir haindir(!)

Bu anlayışın egemen olduğu, kimsenin bir diğerinin 
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eleştirisine tahammülünün olmadığı, herkesin birbirin-
den kuşku duyduğu, yeri geldiğinde ötekileştirdiği veya 
şeytanlaştırdığı bir toplumsal yapıda barış ve hoşgörü-
den bahsedilemez. Buna benzer toplumsal sorunların 
çözümünde izlenecek temel prensip; “iğneyi kendine, 
çuvaldızı başkasına batırmak” olmalıdır. Bu başarılabi-
lirse karşılıklı empati/duygudaşlık becerimiz gelişecek 
ve birbirimizi anlamamız ve kabullenmemiz kolaylaşa-
caktır.
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ELEŞTİRİ
Adnan KORKMAZ

Eskilerin tenkit dediği eleştiri, içinde barındırdığı 
olumsuz anlam çağrışımı nedeni ile kınama, yerme, 
azarlama, suçlama, küçümseme, hakaret gibi olumsuz 
içerikli kavramlarla karıştırıla gelmiştir.

Oysa eleştiri, eleştirilecek hususun mevcut durumu-
nu tespit, tespit edilen mevcut durumun olumlu-olum-
suz yanlarını ortaya koyuş ve nihayet olumlu-olumsuz 
yanlara ilişkin görüş bildirme sürecinden oluşan ciddi 
bir iştir.

Beğenilmeyen yemek sonrası söylenen sözler eleşti-
ri değildir. Elektrik, doğalgaz ve sair faturalar görüldü-
ğünde söylenen sözler eleştiri değildir. Trafik sıkışıklı-
ğında söylenen sözler eleştiri değildir. Kaçan gol sonrası 
söylenen sözler eleştiri değildir. Haberleri izlerken söy-
lenen sözler de eleştiri değildir. Eleştiri uzmanlık ister, 
eleştiri araştırma ister, eleştiri bilgi ister, eleştiri belge 
ister, eleştiri emek ister. Eleştiri cesaret ister. Eleştiri 
derin bir kavrayış ister.

Heykeltıraşın biri, Anadolu’da bir kasabaya şahlanan 
at üzerinde, ayakta çizme, elde kılıç bir süvari heyke-
li yapmış. Halkın tepkisini merak ettiğinden sabah er-
kenden heykelin yanında bir yere gizlenerek bekleme-
ye başlamış. Bir müddet beklemeden sonra nihayet bir 
adam heykelin yanına yaklaşarak heykele aşağıdan yu-
karıya, yukarıdan aşağıya baktıktan sonra: “Topuk çok 
yüksek, burun fazla sivri” diye başlamış konuşmaya… 
Bunun üzerine fazla dayanamayan heykeltıraş,  gizlen-
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diği yerden çıkarak adama; “Hemşerim ne iş yaparsın 
sen?” diye seslenmiş. Adam heykeltıraşa dönerek: “ Ben 
çizmeciyim” demiş. Heykeltıraş adama daha da yaklaşa-
rak;“ İyi o zaman çizmeyi aşma” demiş.

Sedat Törel’in bu ülkedeki anadilden yabancı dile, 
yabancı dilden anadile çeviri ile ilgili söylediği: “Ülke-
mizde çeviriye bir türlü bilimsel açıdan yaklaşılmak is-
tenmiyor” sözü eleştiridir. Bu sözün arkasında yazarın 
1964 yılında ilk baskısını yapan “Çeviri Sanatı” adlı ki-
tabıyla başlayıp, yarım asra yakın bu konuya kafa yoruş 
ve eserler üretiş vardır.

Ülke içindeki karışıklıklar nedeni ile kapalı olan ve 
açılması geciken üniversitelerin profesör, dekan ve rek-
törlerinin, üniversitelerin acil açılması gerektiği çağrısı 
üzerine, ülke liderinin onlara hitaben söylediği: “Üni-
versiteler bu güne kadar açık oldu da ne oldu? Bu ülke-
nin hastanelerindeki hangi tıp aleti üniversitelerinizin 
eseri? Bu ülkenin eczanelerindeki hangi ilaç üniversi-
telerinizin eseri? Bu ülkenin evlerinde kullanılan hangi 
alet üniversitelerinizin eseri? Bu ülkenin yollarındaki 
hangi araba üniversitelerinizin eseri? Acil açılmak isti-
yorsunuz bu acele niçin?” sözleri bir eleştiridir. Bu sö-
zün arkasında, adından başka hiçbir şeyi üniversiteye 
benzemeyen sahte üniversiteler gerçeğini ortaya koyuş 
vardır.

Eleştiri böyle bir şeydir işte. “Doğru söze ne denir?” 
dedirtir insana…
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ELEŞTİRİDEN ÖZ ELEŞTİRİYE
Fatih ŞAHBAZ

Eleştiriyi kimse hazzetmez. Öz eleştiri mi, o ne ki 
gardaş?

İnsan nefsi fıtratının bir gereği olarak çoğunlukla 
övülmeyi ve takdir edilmeyi sever. Bu belki de kendi-
sinin yapacağı diğer işler için en büyük motivasyondur.

Buna karşın insanoğlu olumsuz eleştiriyi kendine ya-
pılan bir saldırı, ya da biraz daha hafif tabiriyle çekeme-
mezlik olarak algılamaktadır.

Aslında eleştiri kişi, eser veya konuyu doğru ve yan-
lışlarını göstererek anlatmak, olumlu ve olumsuz yan-
larını göstermektir. Toplumda eleştiri kelimesine kar-
şı genel algı, hep olumsuz olduğu yönündedir. İnanın 
edebiyat dersinde anlatılıncaya kadar eleştiriyi ben de 
hep olumsuz hususları belirtme olarak algılardım. Bu 
durum belki de hep olumsuz eleştiri yapan, olumlu hu-
susları görmezden gelen bir toplum olmamızın doğal 
sonucu olabilir. Ama genel kanı, maalesef eleştiri dedi 
mi eleştirilecek kişinin tüylerinin diken diken olduğu 
yönünde.

Evet, tüyler diken diken oluyor, çünkü başta da ifa-
de ettik ya, başkaları tarafından eleştirilmek nefse zor 
geliyor. Bu da eleştiriye karşı klişeleşmiş sözlü savun-
maları beraberinde getiriyor. “Hadi ordan, sen ne bilin, 
ne anladın ki ne yi eleştiriyon, sen bu yola giderken biz 
dönüyoduh, yoh yav, bu ne diyo yav, sen kimsin ki, şuna 
bah la adam olmuş ta beni eleştiriyo vs…”

Eleştiriye (özellikle olumuz eleştiriye) katlanmak 
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zor zanaattır. Bunun bir ötesinde ise öz eleştiri yatar. 
Öz eleştiri insanın nefsini hesaba çekmesidir.  Özeleş-
tiri kişinin duygu ve düşüncelerini toplumsal değerler, 
gerçekler ve ahlak şablonuna göre değerlendirmesidir.  
Öz güveni çok olan insanlar egosu nedeniyle genelde öz 
eleştiri yapmaktan kaçınırlar.  Öz eleştiri önce bir öze 
sahip olmayı muhakkak gerektiren bir eleştiridir. Zira 
o öz olmadığı takdirde özeleştiri neye göre nasıl yapı-
lacaktır?

Öz eleştiri sadece insanın kendine mahsus değildir. 
Öz eleştiriyi sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, ce-
maatler, kurumlar ve milletler de yapmalı; öz eleştirinin 
yanı sıra eleştiriye de açık olmalıdırlar.

Aslında Müslümanlar fert ve ümmet olarak zaman 
zaman kendilerini eleştirmişlerdir. İlk halifeler ken-
dilerini seçenlerden hatalı olduğu hususları belirtme-
lerini istemişlerdir. Zaman içinde oluşan dini gruplar 
birbirlerini kıyasıya eleştirmişler, Kitabın ve Sünnetin 
emrettiği İslam ile yaşanan İslam arasındaki tutarsızlık-
ları dile getirmişler ve emredilen ile yaşananın arasında 
farkın asgari düzeye çekilerek toplumun gerçek İslam’ı 
yaşaması için çaba sarf etmişlerdir. Ancak bu ne kadar 
başarılı olmuştur tartışılır. Zira öz eleştiriden yoksun 
bir eleştirinin her zaman bir ayağı sakattır.

Tasavvufta ferdin devamlı olarak nefsini hesaba çek-
mesi bir düsturdur. M. Akif: “Müslümanlık nerede, biz-
den geçmiş insanlık bile” derken öz eleştirisi yapmıştır. 
Ve burada Müslümanlık ve insanlığa dikkat çekmiştir.

Siyasi partiler ve cemaatler maalesef kendini eleşti-
riye karşı korumakta, eleştirilmesi durumunda ise sert 
tepkiler vermektedir.

Günümüzde siyasi parti taraftarları, taraf olduğu 
partiyi değerlerinin en üst noktasına koymakta, yaşam 
tarzı da maalesef siyasi görüşünün altında şekillenmek-
tedir. Herkesin siyasi görüşü doğrultusunda gazetesi, 



2014 Yıllığı│119

televizyon kanalı, gideceği oteli, yemek yiyeceği mekâ-
nı, konuşacağı arkadaşı, yardım edeceği akrabası mut-
lak vardır. Değerin insan olması siyasi görüşünün al-
tında yer almaktadır. Bir siyasi partinin politikası diğer 
partilerin siyasi politikasından her zaman iyidir. Belki 
amaç düşünüldüğünde olması gereken de bu. Yadırga-
mıyorum ancak bu anlayış zamanla kitle partilerini bile 
bir ideoloji partisi haline dönüştürmektedir. Eleştiri 
sunduğunuzda ise (parti ayrımı yapmıyorum tüm par-
tiler dâhil) doğrudan ötekileştirilip, eleştirileriniz dahi 
dikkate alınmıyor.

Cemaatlerin, tarikatların ve diğer dini grupların her 
birinin özeleştiri yapması, aslında mümkün olmakla 
beraber bugünkü yapıları bakımından imkânsız gibi-
dir; ancak bunların birbirlerini devamlı eleştirdiklerini 
görüyoruz. İslâmî kimlikleri ön plânda olan kimselerin 
kurdukları partiler yine böyle olan Müslümanlar tara-
fından devamlı eleştirilmiştir. Şu anda çoğu cemaatin 
bir ekonomi politiği bulunmaktadır.  Cemaatler ve ta-
rikatlardaki yardım alma felsefesi günümüzde (kuru 
bakliyat alma, makbuz karşılığı yardım edilmesi ve te-
mel ihtiyaçların giderilmesinin ötesinde kadro, televiz-
yonun karasal yayından ulusala geçmesi, tiraj kaygısı, 
burs desteği vb. ) siyasette söz alma, ekonomide söz 
alma ve önemli kararların verilmesinde belirleyici olma 
hususlarına dönüşmüştür. Amaç olarak Rıza-i İlahi de 
var tabiî ki!

Bir cemaati eleştirebilir misiniz? Evet eleştirebilirsi-
niz. Eleştirilmeli, ancak, bunun sonuçları ağır olabilir. 
Dinsiz yaftası yakanıza yapıştırılabilir. Çünkü tek doğru 
kendi fikirleridir. Aksini ya da eleştirinizi sunmanız si-
zin onların dışındaki öteki olmanıza ya da daha ağır bir 
söylemle düşman olmanıza yol açabilir.

İyiyi teşvik ve emretmek, kötüyü engellemek İslâmî 
bir ilkedir. Bu ilke özeleştiri yapılmadan ve siyasi par-
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tiler ile cemaatler, tarikatlar, kişiler ve kurumlar eleş-
tirilmeden uygulanamaz. Fakat eleştiri yapanların ehil 
olması da bir diğer önemli husustur.

Kurumlar eleştiriyi kendine hakaret sayar, kendileri-
nin eleştirilmesine müsaade etmez, eleştirdiğinizde ise 
sert cevaplar alırsınız.

Sonuç olarak, eleştiri-öz eleştiri mekanizması iyi iş-
letildiği takdirde hem olumlu yanları geliştirme, hem 
de olumsuz yanları gidermede belirleyicidir.

Nitekim Ortaçağ Avrupa’sında kilise eleştiriye açıldı, 
dogmaları tartışıldı ve Avrupa önemli bir mesafe kay-
detti. Halife eleştirilmedi, padişah eleştirilmedi, imamı 
eleştirirsek çarpılırız, müdürü eleştirirsek işten atılırız, 
profesörü eleştirirsek sınıfta kalırız, marketi eleştirirsek 
veresiye alamayız, hanımı eleştirsek ütüyü yaptıramayız 
dedik. Menfaati doğrunun hep önünde gördük. Sonra 
gelişimimiz durağanlaştı. Ve kaçınılması zor ve doğal 
sonuç olan “kabullenme” sendromuna yakalandık top-
lum olarak... Başka medeniyetlerde karşılığı var mıdır 
bilemiyorum ama mesela, kabullenme sendromuna 
yönelik atasözlerimiz bunun en güzel örneğidir. “Bü-
kemediğin bileği öpeceksin” gibi. Yani güç ve menfaat 
unsurları göz ardı edilmeden ne eleştiri ne öz eleştiri 
anlamlı olacaktır.

Nefsimizi mi? Onu eleştirmeye hiç cesaret etme-
dik. Elbet eleştirmek lazım ilerlemek için, değişim için. 
Eleştirmek lazım, kırmadan, dökmeden, kızmadan… Ta 
ki eleştiriden doğruyu bulalım, fikir telakki etsin, ger-
çek ortaya çıksın. Aksi halde kendi elimizle oluşturdu-
ğumuz dogmaların ve dokunulmazların sayısı günden 
güne artıyor.

Öz eleştiri de toplumda bir erdem olarak kabul görür 
ve bunu yapanların aleyhinde kullanılmazsa teşvik gö-
rür. Öyle ya insan bir toplumda öz eleştirisini yapmaya 
kalksa geri hemen kendisi pişman oluyor. Kendi elimiz-



2014 Yıllığı│121

le o kadar adama malzeme verdik diye.
Ayrıca öz eleştiri ile değer tabloları ve öz tablosu 

uygun olmalıdır. Toplumun değerleri farklı ise fert ve 
grupların eleştiri ile ulaşacakları sonuç ve değerlendir-
me de birbirinden farklı olacaktır. Tüm toplumun ve 
toplumun tüm fertlerinin ortak erdem seviyesinde bu-
luştuğu, iletişim kanallarının açık olduğu, nice eleştiri 
ve özeleştirilere... Tabi katlanabilip, gücü ve menfaati 
göz ardı edebileceksek…
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ELEŞTİRİ ZENGİNLİKTİR
Hatip SORGUN

Yapıcı ve iyi niyetli olması kaydıyla eleştiri bir zen-
ginliktir.

Sırf karşı tarafı kötülemek, yermek için yapılan eleş-
tiri iyi niyetli değildir, tek amacı zarar vermektir, yık-
maktır. Ancak iyi niyetle yapılan eleştiri yapıcıdır ve bir 
değer yaratır.

İnsan algılayabildiği her şeydir. Her insan bir zengin-
liktir. Her insanın bir bilgi, tecrübe birikimi, algı seviye-
si, yetenekleri, becerileri, başarıları vardır. Bu sebeple, 
herhangi bir olaya tek bir insanın bakışıyla farklı insan-
ların bakışı aynı şey değildir.

Bir kişinin göremediği bir şeyi, pekâlâ bir başkası gö-
rebilir. Bir insanın akıl edemediği bir şeyi bir başkası 
akıl edebilir, bir insanın fark edemediği bir yanlışı bir 
diğeri fark edebilir. Hatta bazen hiç ummadığınız kişi-
lerden çok faydalı görüşler, bakış açıları edinilebilir.

Bu bakımdan, yapılan bir işle, üretilen bir eserle ya 
da bir davranışla ilgili yapılan eleştirilere çok önem ver-
mek gerekir. Eleştirilere ön yargılı yaklaşmamak gere-
kir. “Her şeyi ben bilirim, benim yaptığım her şey doğ-
rudur, onlar kim ki beni eleştiriyor?” tarzındaki kibirli 
yaklaşımlar, tavırlar doğru değildir. Bu tür yaklaşımlar 
insana bir şey katmaz, aksine zarar verir, sonu felakettir.

Eleştiren açısından da, eleştirilen açısından da temel 
sıkıntı karşı tarafı algılama biçimidir. Katı aidiyetler, 
önyargılı yaklaşımlar, ötekileştirici tutumlar, eleştiriye 
tahammülsüzlük yaratmaktadır. İnsanlar olaylara bir 
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açıdan bakınca ve diğerini peşinen kötü niyetli kabul 
edince, hem yapılan eleştiriler iyi niyetten ve yapıcılık-
tan uzak kalmakta, hem de eleştirilen açısından yapılan 
eleştiriler peşinen kötü niyetli kabul edilmekte ve hiç 
dikkate alınmamaktadır. Bu tarz bir durum her bakım-
dan faydasızdır.

İnsanlar bizi eleştiriyor diye değil, asıl eleştirmiyor 
diye üzülmeliyiz. Bir iş eleştiriliyorsa, o işin bir kıymeti 
var demektir.

Hem bireysel yaşamımızda, hem de toplumsal ya-
şamda eğer daha iyisini bulmak, yanlışlarımızı düzelt-
mek istiyorsak eleştiriyi teşvik etmemiz gerekir. Kibirli 
bir tavırla eleştiride bulunanları cezalandırmak yanlış-
tır, kimseye bir şey katmaz aksine zarar verir ve yapıcı 
eleştirileri de caydırır.

Hz. Ömer; “Bende bir eğrilik görürseniz beni doğrul-
tunuz” demiş. Müslümanlardan; “Eğer sende bir eğrilik 
görürsek kılıçlarımızla düzeltiriz” cevabını alınca; “Hal-
kı arasında Ömer’i kılıcıyla doğrultacak kimseler ihsan 
eden Allah’a hamd olsun”demiştir.

Cenap Şehabettin; “Herkes benim düşünceme katı-
lırsa, yanılmış olmaktan korkarım” demiştir.

W. Churchill; “Eleştiri belki güzel bir şey değildir 
ama gereklidir. Ağrı ile aynı işi görür, zira ağrı da vücut-
ta bir arıza olduğunu haber verir” demiştir.

Bu bakımdan, eleştiride bulunanlar iyi niyetli, ön 
yargısız ve yapıcı; eleştiriye maruz kalanlar da kibirden 
uzak, hoşgörülü olurlarsa; hem yapılan hatalar geç ol-
madan düzeltilme imkanı bulur, hem de yapılan işlerin 
kalitesi artar. Bu şekilde herkes kazanır.



124│Sorgun Düşünce Kulübü

ÖLÇÜLÜ ELEŞTİRİ
Nuri KAYA

İnsan sevmekten, sevilmekten, övülmekten, onur-
landırılmaktan hoşlanır. Bunun tersine, eleştirilmek, 
özellikle suçlayıcı tavırlar, yıkıcı eleştiriler karşısında 
özgüvenini kaybeder. İnsan özgüvenini tazelemek için 
zaman zaman öz eleştiri yapmalıdır. Kendini, çevresin-
dekileri, zaman zaman takdir ettiği gibi, zaman zaman 
da yapıcı ve motive edici eleştiriler yapmalıdır. Şunu da 
unutmamalıyız ki insanlara fırsat verildiğinde hayatın-
da hiç ilgilenmediği, uzman olmadığı bir konu hakkında 
acımasız bir eleştiri yaptığını görürüz.

İnsan kendine, ailesine, komşusuna içinde bulun-
duğu topluma karşı sorumludur. İnsanlar birbirlerini 
sevmek, saymak, birbirlerinin hakkına saygı göstermek 
zorundadır. Eleştirilerde kişisel çıkar yerine, toplum 
menfaati gözetilmelidir. Birbirimizi anlamakta zorlan-
dığımız ve farklı görüşlere tahammülün azaldığı günü-
müzde, barış ve huzur içinde yaşayabilmek için duy-
gudaşlık kurmak gerekir. İnsanın kendini sorgulaması, 
kritik yapması, içindeki ben ile hesaplaşması gerekir. 
Kendi kendini yargılaması, eksiklerini görüp düzeltme-
si, takdir edilecek bir tutumdur. Kendini eleştirebilen 
insan, toplum ile çevre ile eşya ile ilişkilerini daha sağ-
lıklı yürütür. Çünkü insan yaratılışı gereği hata yapma-
ya elverişli bir varlıktır. Bu anlamda öz eleştiri insan 
için çok faydalıdır. Bu sebeple insan hata yaptığında 
kendini eleştirebilmelidir. Buna göre kendi öz eleştirisi-
ni yapmak bir erdemdir. Öz eleştirinin bir diğer faydası, 
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kişiyi kendi eksiklerine veya yanlışlarına karşı dürüst ve 
cesur yapmasıdır. İnsan eğer hatalarını görmüyor veya 
görmek istemiyorsa, çürümüşlük burada başlamıştır.

Eleştiri veya öz eleştiri, yapıcı olduğu sürece daha 
sağlıklı olur. O zaman eleştiren de eleştirilen de bir 
şeyler kazanır. Burada eleştirinin hedefine ulaşabilmesi 
için, eleştiren insan hatalarını görmeli, yanlışlarını dü-
zeltmeli veya eksiklerini tamamlamak için çaba göster-
melidir. Eleştiri kişisel hesaplar içinde yapılmamalıdır. 
Kişinin şahsiyeti üzerinden yapılmamalı, karşımızdaki 
insanın düşüncesine karşı yapılmalıdır.

Yapılan hatalara ve yanlışlara önce göz yumup, daha 
sonra bu hata veya yanlışları yapanları köşeye sıkıştır-
mak için kullananlar şunu unutmamalıdır ki, bir gün 
kendileri de köşeye sıkışabilirler.

Eleştiride dikkat edilmesi gereken başka bir nokta 
da, insanın kişiler veya kitlelerden gelen eleştirilere 
açık olabilmesidir. Onları olgunlukla karşılayabilmesi-
dir. Karşı tarafı eleştirirken de nazik bir üslupla, incit-
meden, sade bir dil kullanarak yapması gerekir.

SDK’nın yaptığı işlerden biri de, farklı yazarlara ait 
eserleri okuyup değerlendirmek, eleştirmek olmuştur. 
Okuduğumuz eserleri tarafsız bir gözle değerlendirdik. 
Zaman zaman kişisel değerlendirmeler yapıldığı gibi, 
kendi duygularımızı işin içine katmadan eserlerin sanat 
değerini ortaya koymaya çalıştık. Eserlerin gerçek değe-
rini, güçlü ve zayıf yönlerini özellikle de eserin özünü 
taraf tutmadan ortaya koyduk. Yine eleştiri yaparken 
unutulmuş eserlerin gerçek değerini ortaya çıkardık. 
Yazarların daha güçlü eserler yazması için teşvik edici 
övgülerde bulunduk. Şunu da iyice öğrendik ki, yapıcı 
ve motive edici eleştiri insanı her zaman bir adım ileriye 
götürmüştür.
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GORSEN! (Yerel Şiveyle)
Adnan KORKMAZ

Amanın gorsen, çalımından, havasından geçilmiyo. 
Bi şişiniyo, bi gubarıyo, bi gırışıyo, bi gendini oğoyo. 
Yoh şöyleyim, yoh böyleyim. Şurda şunum var, burda 
bunum var. Şunu şöyle yapdım, bunu böyle yapdım…

Otu bile çekeller de koküne bahallar. O gendini ne 
sanıyo acep? Kimin oğlu, kimin gızıymış. Anası sarım-
sah, babası suvan. Tavuh yımırtadan çıhmış da yımırtayı 
bağanmemiş.

Boynunda habeynen deşirdiği gunneri ne tez unut-
tu? Üstü başı perim perişan bi ipliğini çeksen gırh ya-
ması dokulüyodu. Ayağanda ayakkabısı yoğdu. Yemiye 
ekmek bulamıyodu. Gonu gomşunun, “başımın, gozü-
mün sadahası” deyin verdiği hayırınan hasenatınan bu 
gunnere geldi.

Hani annadıllara; babası oğluna; “Sen adam olamas-
sın” der dururmuş. Gel zaman git zaman, oğlan bey 
olup iki zaptiyeynen babasını yanına çağartmış. Babası-
na; “Baba bana adam olamassın der dururdun, bah bey 
oldum” demiş. Babası da; “Oğlum ben sana bey olamas-
sın demedim, adam olamassın dedim, adam olan baba-
sını zaptiyeynen ayağana çağırır mı?” demiş.

Üç beş guruşun sağabı oldu da ne oldu? Gorgü yoh, 
gorenek yoh. Yemeyi bilmez, içmeyi bilmez, geyinme-
yi bilmez. Ağazlı gozlü iki üç lafı bir araya getiremez. 
Sapla samanı ayıramaz. Usul bilmez, erkân bilmez. 
Nerde nasıl davranılır bilmez. Bişeyin yahışığı ney, onu 
bilmez. Susacağa yeri bilmez, gonuşacağa yeri bilmez. 



2014 Yıllığı│127

Yerini bilmez, yurdunu bilmez. Bilmez oğlu bilmez...
Soğnadan gorme adamın hali bu gadar olur. Daşıma 

suynan dağarmen döner mi? Boşa dememişler; “Asıl az-
maz, bal kohmaz, koharsa yağ kohar, aslı ayrandır!”
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HAZİRAN 2014
BAHAR

Sorgun Düşünce Kulübü, Haziran ayı dosya konusu-
nu “Bahar” olarak belirledi. Üstelik konu olarak seçti-
ği bahar; Sonbahar değil İlkbahar. Seçilen konu zor bir 
konu… Zorluğu; baharı anlatmanın, duyguları anlat-
mak anlamına gelecek oluşundan kaynaklanmaktadır.

Duyguları anlatmak zaten zor iken, duygular içinde 
anlatılması özel zorluk içeren sevinç duyguları ile özdeş 
İlkbaharı anlatmaya çalışmak, ilave zorluk içermektedir.

Duyguların anlatımı, en çok şiire konu olmasına 
rağmen, şiire konu olan baharın da çoğunlukla hüzün-
le özdeş Sonbahar olduğu dikkate alındığında,  bu ayki 
dosya konumuzun zorluğu ortaya çıkmaktadır.

Duyguları anlatmak neden bu kadar zordur? Bu so-
runun muhtemel cevabı;  duyguları anlatma çabasının, 
ışığın değil, ışığın prizmadaki kırılma sonrası dönüştü-
ğü renkleri anlatma çabası oluyor oluşundan kaynak-
lanmaktadır.

İşte “Bahar” ve Sorgun Düşünce Kulübü’nün priz-
masından yansıyanlar…
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BAHAR VE İNSAN
Abdullah ALPAYDIN

İklimin insan mizacı üzerinde etkileri öteden beri 
araştırılan ve üzerinde çalışmalar yapılan bir sahadır. Bu 
konu üzerinde oturmuş bazı yaygın kanaatler de vardır. 
Mesela, sıcak iklim insanlarının daha neşeli, sevecen, 
sıcakkanlı, dışa dönük, keyfine düşkün ve de tembel ol-
dukları kabul edilirken; soğuk iklimin hüküm sürdüğü 
yerlerde yaşayanların ise daha sakin, insan ilişkilerinde 
mesafeli, içe dönük karakterde, daha renksiz, duygula-
rını pek belli etmeyen, fakat disiplinli ve çalışkan insan-
lar oldukları bilinir.

Mevsimlerin de insan üzerinde benzer etkileri oldu-
ğunu söylesek çok yanlış olmaz. Örneğin kapalı, kasvet-
li, yağışlı ve soğuk havalarda genel duygu durumumuz 
daha olumsuz, yaşam enerjimiz düşük ve bazen depre-
sif bile olabiliriz. Buna mukabil, açık ve güneşli havalar 
ise üzerimizde tam tersi etkiler doğurur. Böyle havalar, 
ruhumuzu bir nevi şarj edip yaşama sevincimizi artırır-
ken; insanlara, çevremize ve olaylara karşı daha olumlu 
ve iyimser bir tutum takınmamıza sebep olur.

Baharlardan ilki olan ilkbahar, mevsim olarak, gri, 
solgun ve donuk kış günlerinden sonra geldiği için olsa 
gerek daha bir özlemle ve sabırsızlıkla beklenir, sevinç 
ve coşkuyla karşılanır. Başta bitkiler olmak üzere yeryü-
zündeki tüm mahlûkat adeta yeniden doğar, hayat bu-
lur. Kışın solukluğunun ve renksizliğinin aksine tabiat 
binbir renkle donanır. Tabiattaki bu diriliş ve canlanma 
insanoğluna da canlandırır. Kışın üzerimize çöken tüm 
ağırlıklardan arınırız, tazeleniriz sanki…
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İlkbaharın diğer adının nevbahar (yenibahar) oluşu 
da tesadüf değildir elbette. Tüm canlılar onunla birlikte 
yenilendiği için nevbahardır o.

Bahar adıyla anılan bir başka mevsim de var oldu-
ğu halde nedense onu pek hatırlamak istemeyiz. Bahar 
denince zihnimizdeki karşılığı hep ilkbahardır. Ölümü, 
yaşlanmayı çağrıştırdığından olsa gerek, işimize pek 
gelmez sonbaharı hatırlamak... Canlanmanın simgesi 
olan bahara ölümü yakıştıramadığımız için, sonbaharı 
bahardan saymayız belki de… Aslında artık pek kulla-
nılmasa da eş anlamlıları olan güz ya da hazan, sonba-
harı çok daha iyi tanımlar, çok daha iyi anlatır.

Sonbaharın da mutlaka kendine has güzellikleri var-
dır. Canlılığın yanında ölümün, yenilenmenin yanında 
yaşlanmanın da dünya hayatının bir gerçeği olduğunu 
hatırlatır bize sonbahar... Dünyanın faniliğini hatırlattı-
ğı için ondan alınacak ibretler vardır aynı zamanda.

İnsan olarak hayatımızın evrelerini mevsimlerle öz-
deşleştiririz. Büyüyüp serpildiğimiz çocukluğumuz ve 
gençliğimiz, ömrümüzün ilkbaharıyken; saçlarımızın 
ağarıp döküldüğü yaşlılığımız, yaprakların sararıp, sol-
duğu ve nihayet döküldüğü sonbahara benzer.

Bazen de yaşadıklarımızı mevsimlerle anlatırız. Ha-
yatımızın güzel ve mutlu anlarını baharla, yazla, güneş-
le ifade ederken; yaşamış olduğumuz sıkıntıları ve acı-
ları da güzle, hazanla ve kışla tarif ederiz.

İnsan-tabiat ilişkisi ya da insan-mevsim ilişkisi kül-
türümüzde de geniş yer tutar. Bahar, ilkbahar, güz, ha-
zan üzerine yüzlerce şiir, şarkı ve türkü yazılmış, bunlar 
üzerine unutulmaz eserler verilmiştir.

Küresel ısınmanın iklimleri değiştirdiği, hatta dün-
yanın bazı bölgelerinde iklimleri yok ettiği çağımızda 
elimizde kalan sayılı baharların kıymetini bilmekte fay-
da var.  Böyle giderse, gelecek nesiller baharın (hatta 
mevsimin) ne demek olduğunu, nasıl bir şey olduğunu 
belki de hiç bilemeyecekler.
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AĞRİCE (Yerel Şiveyle)
Adnan KORKMAZ

“Oğlan eve gelecek de,  mahlenin  uşahları  bırahmı-
yo” deyin bi laf var. Bizim millet de gülecek ağlenecek 
de, dert, gayle yahasını bırahmıyo.

Millet nası  gulsün? “Bal, bal” demeynen ağaz dat-
lanır mı? “Hadi gulek” demeynen gulunür mü? Mille-
tin hali vahti ortada. At buluyolar meydan bulamıyolar, 
meydan buluyolar at bulamıyolar. Aza goyyolar almıyo, 
çoğa goyyolar dolmuyo. Gunneri, gunnerini aradıyo. 
Guvendikleri dağlara garlar yağayo. Borçları hırtlahla-
rına dayanmış, uçan guşa borçları var. İki yahaları bir 
araya gelmiyo, gamgaynan gaşınıyolar.

Millet dertten, gayleden bunnundan solurken, aha 
bahar geldi. Hoş geldi safağaldi. Buyursun gelsin. Gok-
ten ne yağmış da yer gabul etmemiş.

Bahar kotü olur mu? Yazı yaban şennendi. Ağaçları 
görsen,  bi çiçek açtı bi çiçek açtı, hele ki erik ağaçları 
çiçağanden dalı bucağa gozükmez oldu. Ekinner ayrı bi 
âlem. Gozüyün alabildiği yer yemyeşil ekin. İğde ağaç-
ları burcu burcu kohar oldu. Çiğdemler depeleri kilim 
gibi sardı. Gırmızı gelincik, sarı hardal çiçekleriynen 
doldu her yer.Yol kenalları bile çıtlıh çiçayinen gaplandı.

Bahar ayları gelince;  bi gış boyunca guru samanınan, 
kepağnen ahırda cannarı  çıhan  mala davara da gun 
doğar. Ahırda zaptolmazlar, yeşil çayıllara, çimennere, 
adam boyunu aşan otlara hucüm edeller. Gerçi “şu ya-
lan dünyada her nimetin bi cefası olur”deller. Derelerin, 
goletlerin yahınında yaşıyan, serçe barmağ büyüklüğün-
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de, pallah renkli, tipi halikoptere benziyen, bunalekler 
inağa danıya musallat olur. Suyun kenarında mustur 
mustur dururken, birden havalanıp innesini  inağ danı-
ya batırır. Yav, o goca hayvannar acıdan guyruğu dikip 
havalara sıçrıyarah bi gaçmıya başlallar, tırısa galhmış 
at yetişemez. İnek önde, inağa gutmiye getiren gişi inek 
gaybolmasın deyin inağan arhasında, goş babam goş, 
yahala yahalıyabilirsen… Neyse ki, bu goşu inağan ahı-
ra varmasıyla sona erer. Yazıya çıhan hayvannardan gu-
zel habeller de gelir. Bi bahan, cıngırah sesleriynen koye 
dönen goyun sürüsünün arhasındaki çobanın gucağan-
da bi guzu yavrusu… Goyun yazıda guzulamış, çobanda 
guzuyu  gucağna almış getiriyo. Guzu yavrusu bi sevim-
li olur bi sevimli olur. Her hayvanın yavrusu guzel olur 
da, guzunun sevimliliği bambaşgadır.

Baharda, dağa daşa, gurda guşa gelen sevinç, mutlu-
luh, helbet insana da uğrar. İnsanın gozü goğnü açılır. 
Gışın ayazı, fırtınası unudulur gider. Yeni bir dönem 
başlar. Ehtiyalların esgi takvim, esgi hesap dedikleri 
takvime gore, Mayıs’ın altısında yaz başlar. Yaz ayları-
nın başladığı bu güne, kimi yerlerde “Hıdırellez”, kimi 
yerlerde “Eğrice”, bizim oralarda da “Ağrice” deller.

‘‘Haber tek, rivayet muhtelif” hesabı, Ağrice hakkın-
da bi çoh hekaye ve efsane vardır. İşin hekayesini ve ef-
sanesini bi tarafa bırahırsah; Ağrice, insanımızın evinde 
yediği yiyecağ, içecağ, bi dere kenarında, bir pınar ba-
şında, eşiynen dostuynan, gulerek ağlanerek yemesin-
den ibarettir. Bu annamıyla, Ağrice yaz mevsiminin ilk 
pikniğidir.

Gadınnar Ağrice Pikniği için gunner öncesinden ha-
zıllağa başlallar. “Sen şunu yap, ben bunu yapıyım” di-
yerekten her işi planlallar; “sen börağ yap, ben datlıyı 
yapıyım”, “sen bidonnan suyu getir, ben guccük tüpü-
nen çaydannığı alıyım”, “sen salıncah için ip al, ben ser-
mek için kilim getiriyim” gibi nice nice işler…

Ağricenin nişannılı gızlar için ayrı bir önemi vardır. 
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Ağriceden önce oğlan tarafı nişannılı gıza Ağricelik elbi-
se alır. Nişannılı gız Ağrice pikniğine alınan bu Ağrice-
lik elbiselerle gelir. Annaddığımız hazıllıhlardan soğna, 
Mayıs’ın altısında zabağnan bi telaş başlar. Gadınnar, 
gun erkenden milleti galdırıllar. “Şunu alın, bunu alın, 
aman şunu unutmayın, bunu unutmayın” talimatla-
rıyla Ağrice Pikniği’nin malzemelerini hazıllayıp, hasır 
sepetlere, bazar torbalarına doldurullar. Malzemelerin 
ağar olannarını erkeklere veriller. Çocuhların bazıları;  
“ben de bişey goturecağam” diye dutturur, onnara da; 
“sen de şunu gotür gulü!” diyerek taşıyabileceği bi gap 
gacah veriller. Horanta malzemeleri yuklenip havluya 
çıhdıhtan soğna, malzemeler eldeyken; “şu kimde, bu 
kimde?”, “şunu aldınız mı, bunu aldınız mı?” deyin 
ayah üstü son bi gontrol daha yapıldıhdan soğna, çatal 
gapıdan çıhılır.

Yola düşülmüştür artıh. Manzara gorülmeye dağar-
dir gerçekten. “Cümbür cemağat” dedikleri bir manzara 
vardır. Guççüğünden büyüğüne, herkesin elinde bi mal-
zeme vardır, herkes bişey daşımahtadır. Manzara; her-
kesin bir işin ucundan dutarah, aynı iş etrafında aynı 
duygu ve düşünceyi paylaşmasının resmidir.

Tozlu yollarda yürüyerek, gadınnarın giydiği şipşibi-
lerin çıhardığı şip şip sesleri eşliğinde, Ağrice pikniğine 
birlikte gidilecek gonşuya veya evin nişannılı oğlu varı-
sa dünürlere uğranılıp, gomşu veya nişannılı gız dâhil 
dünürler alındıhtan sonra yola devam edilir.

Mukremin’e doğru giderken hamamın sapağını ge-
çince, garayolun sağanda Ağri Öz’ün solunda yer alan 
Millet Bahçesi’ne varılır.

Millet Bahçesi’ne varıldıhtan soğna, “neriye oturah?” 
deyin yer arama başlar. “Şura eyceymiş; kolgeymiş gu-
neş düşmez, kilimi genişce şurıya sererik, şu ağacın dalı 
sağlamımış salıncağda orıya gurarıh” diyerek yer tesbit 
ettikten sonra, kilimleri serip, ellerindeki malzemeleri 
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indirip oturullar.
Çocuhlar hemen oyuna dağalır. Gız çocuhları ekseri 

ip atlar, oğlan çocuhları top oynallar.
Böyükler, yannarında yörelerindekilerin kim olduğu-

nu annamıya çalışıllar. Gadınnar, “gız anam şurda otu-
rannar bizim mahleden şunnar dağal mi?” gibisinden 
sorularla tanıdıhları tesbit ettikten soğna, aralarında 
nişannılı gız varsa düğunünün ne zaman olacağandan 
bahsedeleller.

Yavaş yavaş piknik için hazıllayıp getirdikleri malze-
meleri, “şunda gırılacahlar var gırmayın, bunda doküle-
cekler var dökmeyin” uyarıları ile açallar. Yapılacah işle-
rin çoğunu gadınnar yapar, erkekler çoğuncası, “rüzgâr 
söndürmesin” deyin dulda bi yer bularah guccük tüpte 
çay demleller. Gadınnar, yurlar yıhallar, keseller doğral-
lar, sufrayı gurmıya başlallar. Onca tedbire rağmen bi 
şeyler unudulur. En çoh unudulanlar genelde; kibrit, 
duz, çay ya da şeker olur. Gadınnardan biri; “vıh anam 
duz almayı unudmuşuha, halbıysam gendi eliminen ha-
zıllayıp nayluna sardıydım” der. Çıhan en ufah bi ahsi-
lihde sohranmah bizim oraların adamının tebağatinden 
olduğundan; “her boyayı boyadıh da, fıstığ yeşil ağsik 
galdı” deyin, ahsiliğe çözüm bulmah yerine pikniğe laf 
dohundurullar.

Savossun gadınnar, böyle ahsilik durumlarında er-
kekler gadar söylenmeyip hal çaresine baharlar. Gadın-
nardan biri yahınnardaki çocuhlardan birini çağırıp, 
yumuş buyurma öncesi guzel laf söyleme geleneğine 
uyarah; “kolesi olduğum, koşek gozlüm, duz almayı 
unutmuşuh, bi goşu git al gel” diyerek çocuğu yahın-
nardaki  tanıdıhlara gonderip duz işini halledeller.

Sufra hazırdır. Canıyın istediği her şey var sufrada. 
Bi guş sütü eksik. Dizlerini gırarah sufra bezini dizleri-
ni üstüne çekerek sufrıya oturullar. “Gannınız acıhmadı 
mı?” diyerek çocuhları çağarıllar. Herkeste bir keyif, bir 
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iştah… Kimi eller börağa, kimi eller üstüne gırmızı pul 
biber saçılan gaynamış yımırtaya, kimi eller pendire, 
kimi eller çaya uzanır. Çay bardahlarının biri dolar, biri 
boşalır. Yerler, içeller, şahalaşıllar, guleller... İşte Ağrice 
budur!
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MEVSİMLERİN ŞAHI: BAHAR
Fatih ŞAHBAZ

Baharı güzel kılan şey belki de kıştan sonra gelme-
sidir. Kışın soğuğu, kasveti ve insanı güneşe hasret bı-
rakışı baharı diğer mevsimlere göre daha değerli kılar. 
Kuzey yarım kürenin canıdır bahar. Öyle ya, bitkilerin 
bedenine kandır, capcanlı, rengârenk çiçeklere candır, 
diriliştir, ipeksi bir yaşamın en güzel karesidir.

Her mevsimin kendine özgü birçok güzelliği olmak-
la birlikte, bahar ayrı bir güzeldir. İnsanlara huzur ve 
mutluluk dağıtan bu mevsimin içine çoğu anı sıkıştırı-
lır. Çünkü baharı yaşamak hayatı yaşamaktır. Yaşayan 
insan için hayat bahar da bir başka güzeldir.

Herkesin baharı sevmek için bir sürü bahanesi vardır. 
Küçüklüğümde okulların kapanacağının habercisiydi 
bahar. Derede çubuktan gemi yüzdürmenin mevsimiy-
di. Canşalı’nın tepelerinde çiğdem toplamanın heyeca-
nıydı.  Mahalle arasında top koşturmanın en masum 
günleriydi.

Delikanlılıkta daha deli olmanın tek gerçek nede-
niydi bahar. Elbise de ütünün, gömlekte beyaz rengin, 
pantolonda lacivertin arandığı mevsimdi. Kışın sonuna 
kadar iliklenen gömlek düğmelerinden üstten ikisinin 
delikanlıca açılışıydı. Ağızda ıslığın adıydı, on yedi yaşın 
tadıydı bahar. Hani ilk âşık olmaya heveslendiğin, belki 
de ilk defa birini sevdiğin deli çağındı. Kışın sevemedi-
ğin sevgilinin yeniden gözünde canlanışıydı. Belki sene-
nin ilk aynaya bakışıydı. Başında kavak yelleri, ayakka-
bının topuğuna basıp okulu asışın en tatlı bahanesiydi 
bahar.
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Anamın ot (madımak) ve yemlik deşirmesinin en 
güzel gerekçesiydi… Toprağın yağmura özlemini, an-
nem de madımak ve yemliğe duyardı baharda. Osma-
niye köyünün meralarında ot toplarken, keçik yaptığı 
yemenisinin altından güneşe hasret bedeni can bulurdu 
baharda. Aslında ne madımak umurundaydı ne de yem-
lik.

Baharın etkisiyle dilinde eskilerden bir şarkı söyleye-
bilmenin, gürül gürül akan pınardan kana kana su içme-
nin bahanesiydi bütün bu uğraş.

“Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç
Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç
Bir his dolup içine uçuyorum sandın mı hiç
Geçen günlere yazık etmişsin gönül sen
Öyle ise hiç sevmemiş sevilmemişsin gönül sen”
Şimdi anam da yok. Eski baharların tadı da. Ne çiğ-

dem toplayabiliyoruz, ne de doyasıya türkü söyleyebi-
liyoruz. Küresel ısınma da var. Gittikçe yaza dönüyor 
bahar. Bahara özgü meyveler de her mevsim yetişiyor. 
Madımak da unutuldu zaten. Eski gençlik te kalmadı!

Artık özlenen bir mevsim bahar... Yaşlandıkça daha 
da özlenen, büyük şehirlerde betonların arasında gü-
neşten gözlenen bahar… Otobüste yer bulunmaya ça-
lışılan, alerjinin ve yorgunluğun adı bahar. Doktorlar 
tarafından sürekli dikkat çekilen mevsim bahar. Her şe-
yin canlandığı mevsimde bize sürekli yorgunluk telkin 
edilen mevsim bahar…

Baharı bahar gibi yaşayacağımız nice baharlara…
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BAHAR: YENİDEN DOĞUŞ
Hatip SORGUN

Dünya’nın kendi ekseni etrafında bir tam dönüşü ile 
bir gün (24 saat) oluşurken; yine dünyanın güneş etra-
fındaki bir tam dönüşü ile de bir yıl (365 gün 6 saat) 
oluşmaktadır.

Bir yıl, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere 4 
mevsimden oluşmakta olup, dünyanın güneş etrafında-
ki dönüşü esnasında güneşe göre konumu mevsimleri 
oluşturmaktadır.

Mevsimler, eliptik denilen dünyanın güneş etrafın-
daki yörüngesinin düzlemiyle, dünyanın dönme ekseni-
nin yaptığı açı sonucu ortaya çıkar. Eğer eksen eğikliği 
olmasaydı, dünya güneş etrafında dolanırken, güneş 
ışınlarının yere düşme açısı değişmeyecek, sıcaklık de-
ğişimleri gerçekleşmeyecek, böylece mevsimler de oluş-
mayacaktı.

Her iki yarım kürede de mevsimler birbirinin tersi 
olarak yaşanır. Kuzey yarım küre yazı yaşarken, güney 
yarım küre kışı yaşamaktadır. Aynı şekilde birinde son-
bahar yaşanırken diğerinde ilkbahar yaşanır. Bizim de 
içinde bulunduğumuz kuzey yarım kürede; ilkbahar, 
21 Mart-22 Haziran; yaz, 22 Haziran-23 Eylül; sonba-
har, 23 Eylül-22 Aralık; kış, 22 Aralık-21 Mart tarihleri 
arasındaki döneme rast gelir. Güney yarım kürede mev-
simlerin sırası tersine olup, ilkbahar 23 Eylül’de başlar.

Mevsimlerin sıralanışı sanki doğum ile ölüm ara-
sındaki dönemi hatırlatır. İlkbaharda doğa yeniden do-
ğar, çiçekler açar, sıcaklık artar, güneş ışınları ve bahar 
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yağmurları toprağı besler, meyveler, ekinler tomurcuk 
vermeye başlar. Yaz mevsiminde bu hareketlilik doruk 
noktasına ulaşır, ekinler, meyveler olgunlaşır. Sonbahar 
mevsiminde hasat toplanmış olur, sıcaklık azalır, çiçek-
ler, ağaçlar solmaya başlar. Kış ayında ise doğa sanki uy-
kuya dalar.

Yaşamın akışı da öyle değil midir? İnsan doğar, bü-
yür (İlkbahar), olgunluk seviyesine ulaşır (Yaz), sonra 
zayıflamaya başlar (Sonbahar) ve ölür (Kış).

Kasvetli, adeta ölü haldeki doğanın yeniden doğuşu-
nun insanlar üzerinde yarattığı değişimin etkisiyle ba-
har yorgunluğu dediğimiz hadise yaşanır. Bahar mevsi-
minin başlarında kendimizi biraz yorgun hissederiz. Bu 
yorgunluk kısa sürer ve akabinde kendimizi daha canlı, 
daha mutlu ve daha umutlu hissederiz.

İlkbahar, bütün ağaçların, canlıların uyandığı bir 
mevsimdir. İlkbahar, hayatın bir silkinişi ve uyanışıdır.

İlkbahar, bizim geleneğimizde gelişi şenliklerle kut-
lanan, bayram yapılan tek mevsimdir. Baharın gelişiyle 
hazırlıklar, kutlamalar yaparız. Evlerimizde de bahar te-
mizliği yapılır.

Bahar mevsimi bu kadar kıymetli olduğuna göre aca-
ba tüm yılın bahar mevsimi olmasını ister miydik? Sa-
nırım hayır.

Belki de baharı bu kadar anlamlı ve kıymetli yapan; 
sıcaktan kavrulduğumuz yaz mevsiminin, doğanın öl-
meye başladığı sonbaharın ve soğuktan donduğumuz, 
doğanın adeta öldüğü kış mevsiminin varlığıdır. Eğer 
bunların varlığını bilmeseydik ve yaşamasaydık baharın 
bu kadar güzel olduğunu bilebilir veya hissedebilir miy-
dik?
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İLKBAHAR VE SONBAHARIN GÜZELLİKLERİ
Nuri KAYA

İlkbahar ilk mevsimdir. Eski dönemlerde yılın ilk ayı 
Mart ayı olduğu için ilkbahar mevsimi, yılın ilk mevsimi 
olarak kabul edilirdi. Bu sebeple yazıma ilkbaharla baş-
layıp sonbaharla bitirmek istiyorum.

İlkbahar yeniden doğuş ve yenilenme mevsimidir. 
Tabiat kış uykusundan uyanır ve canlanır. Bahar bir an-
lamda hayata tutunmaktır. Hayatla barışmaktır. Yeni 
filizlenen fidan gibi, tohum gibi, yeni hayata atılan ilk 
adımlar gibidir ilkbahar. Tıpkı toprağın canlandığı gibi 
insanların hayata bakış açıları da canlanır ve yenilenir. 
Bahar eriyen karların ışığıdır. Kış ile yazın arasında bir 
cennettir adeta. Çiçekler, börtü böcekler, kuşlar gelir 
aklıma. Kara kışın ardından bir cennet doğar. 21 Mart 
bu cennetin başlangıcıdır. Baharı özel kılan tabiattaki 
olağanüstü güzellikleri görebilmektir. Yeni filizlenen 
tohum gibi umutları yeniden tazeleyebilmektir. Her in-
san çocuk olmuştur. Çocukluk hatıralarını hafızalarında 
saklamaktadır. Çocuk kendisine artık evin haricinde de 
yer bulmuştur. Kendini daha çok özgür hisseder. Çün-
kü kış boyunca sınırlı oyun oynamıştır. Baharla birlikte 
sokaklara, kırlara çıkıp koşmak yuvarlanmak çocuklara 
son derece mutluluk verir.

Bahar aynı zamanda güzel bir yaz mevsiminin haber-
cisidir. Fakat bahar hazırlıklarıyla birlikte güzel haberci-
dir. Çünkü kadınlar için bahar, evin yenilenmesidir, can-
lanmasıdır. Sobadan isten, pisten, odundan, kömürden 
kurtulmaktır. Evde tatlı bir telaş başlamıştır. Eve bereket 
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getirdiğine inanılan ve huzur veren bahar temizliğinin 
vaktidir artık. Giyilmeyen elbiseler, ayakkabılar seçilir, 
ihtiyaç sahibine verilir. Evdekiler dolaplar, çekmeceler 
temizlenir. Ne kadar gereksiz birikmiş eşya varsa atılır. 
Camlar silinir, perdeler yıkanır. Koltuklar halılar temiz-
lenir. Sonunda, sokakları nasıl bahar kokusu kaplarsa, 
evin içini de mis gibi temizlik kokusu kaplar. Baharla 
birlikte ev adeta yeniden canlanır.

Bir de Türkiye’de kutlanan bahar bayramları vardır. 
Türkiye’de bir gelenek Türki cumhuriyetlerde de resmi 
bayram olarak kutlanan bahar bayramı, artık Türkiye’de 
de bayram kabul edilen bir gün haline gelmiştir. Bu bay-
ramlar Nevruz, Hıdırellez gibi bayramlardır. Türki cum-
huriyetlerde Nevruz olarak kutlanan bayram Anadolu 
da Mart 9’u diye de kutlanmaktadır.

Melikşah’ın, Celali takviminde 21 Mart yılbaşı ola-
rak belirlenmiştir. Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lugatit 
Türk’ünde 21 Mart baharın gelişi olarak belirtilmiştir. 
Selçuklu ve Osmanlı’da kutlanan Nevruz bayramı için 
özel olarak hazırlanan Nevruzi adlı Mesir Macunu, Os-
manlı’dan günümüze kadar gelen bir kültürdür. Günü-
müzde hala Manisa’da Mart ayında Mesir Macunu şen-
likleri düzenlenmektedir.

Bir de baharın gelişiyle ilgili Hıdırellez kutlamaları 
vardır. 5 Mayıs’ta başlayıp 6 Mayıs’ta sona eren Hıdı-
rellez bayramı, Anadolu’da baharın gelişini ve tabiatın 
canlanmasını kutlamaktır. Fakat bahar bayramından 
daha ziyade, her türlü dileğin ortaya konduğu bid’atla-
rın bol olduğu ayinlere dönüşmektedir maalesef.

İlkbaharın bütün güzelliklerinin yanında çok önemli 
bir konu da insanlar üzerinde sağlık açısından olumsuz 
etkilerinin görülmesidir. Yorgunluk, halsizlik ilkbaharın 
en önemli olumsuz etkileridir. Bu duruma kısaca bahar 
yorgunluğu denir.

Sonbahar ise yeni başlangıçların ve bitişlerin mevsi-
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midir. Hüzün kadar tatlı, hüzün kadar güzel mevsimdir. 
Çünkü sonbahar hazan mevsimidir. Sonbahar sararan 
yaprakların ve yağan yağmurların güzelliğidir. Sonba-
harda fark etmesini bilen insanlara binbir türlü güzellik 
vardır. Renkler sonbaharda güzeldir. Yeşilin yanındaki 
kızıl, sarının yanındaki kahverengi sonbaharın ta ken-
disidir. Dünyaya yeni bir iklimden bakmanın zamanı 
gelmiştir. Bir yandan yakmayan güneşi, bir yandan da 
soğuk geçecek günleri hatırlatır. Yaprakların ağır ağır 
sararak dökülmesi, bütün tabiatın o güzelim canlılığı-
nı kaybetmesi, insana düşünmesi için bir sebep olduğu 
gibi, ölüme hazırlık içinde bir uyarıcı ve ibrettir.

Hem geleneksel damak tadı, hem de ekonomik se-
beplerle, sonbaharda yapılan kışlık hazırlığını unutma-
mak gerekir. Günümüzde yaz veya kış mevsiminde her 
türlü sebze ve meyve bulma kolaylığı olmasına rağmen 
ve de herkesin evinde buzdolabı ve dondurucularda 
uzun süre yiyeceklerini saklayabilme imkânına rağmen, 
evde yapılan ve hazırlanan yiyeceklerin tadı bambaşka-
dır. Bu nedenle, eskisi kadar olmasa da sonbaharda ha-
zırlıklar yapılır. Özellikle, turşu, salça, reçel, konserve 
ve eriştenin tadı bambaşkadır.

Nasrettin Hoca’ya şöyle söylemişler:
-“Hocam yazın çok sıcak oluyor”, diğeri de:
-“Hocam kışın çok soğuk oluyor”,
Bunu üzerine Nasrettin Hoca şöyle sormuş:
-“Bahardan şikâyet eden var mı?”
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MEVSİMLERİN GÖLGESİNDE İNSAN
Recep DAĞDEMİR

Bahar, ışıktır.
Bahar, umuttur.
Bahar, yeni bir sayfadır.
Bahar, “haydi bismillah”tır.
Bahar, harekete geçme zamanıdır.

Baharı bahar yapan diğer mevsimlerdir aslında.  Yeni 
bir sayfa ancak eski sayfaların tüketilmesiyle ve tüken-
mişliğiyle ulaşılan bir şeydir. Bahar, değerini ve anlamı-
nı bir öncesinden alan bir mevsimdir.

Bir burgu (helezon) gibi değil midir yaşam? Bulun-
duğumuz konum bir önceki dairenin(dişlinin) varlığı-
na bağlı değil midir? Kendi etrafında dönen, daire gibi 
gözükse de hep bir üste çıkaran değil midir burgunun 
yapısı? İnsan da her yaşadığıyla bir üst noktaya taşımaz 
mı, daha tecrübeli ve bilgili hale getirmez mi kendini? 
Buna ne kadar direnseniz direnin, zaman yönünden bir 
üst noktaya çıkarsınız.

İnsanın bir olay, bir problem ya da gelişimsel bir du-
rum karşısında izlediği bir yöntemi vardır. Yeni bir bo-
yut alana kadar yöntemsel olarak bir benzerlik vardır. 
Bir problem çözmek ya da atılım yapmak adına insan, 
önce düşünür,  sonra kurgular, ardından araştırır, so-
nunda da eyleme geçer. Eylemlerin/deneyimlerin ardın-
dan sonuca/ürüne ulaşır. Elde edilen sonucun/ürünün 
yaşam karşısındaki konumunu, yeterliliğini ve duygu 
planındaki yerini sorgularız. Sorgulama sonucunda ka-
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zanımları yeterli buluruz ya da yeni bir düşünme, araş-
tırma ve kurgulama süreci başlar. Böylece tekrar başa 
döneriz. Ama bu çabalar, bizi içerik ve seviye olarak bir 
üst basamağa taşır.

Yaşamda burgu (helezon daireleri) gibi bir döngü 
varsa mevsimlerde de aynı döngü var.

Kış; düşünme, irdeleme, özeleştiri, kurgulama ve ka-
rarlar alma mevsimidir.

Bahar; eyleme geçme,  planları ortaya koyarak ha-
rekete geçme, enerji, değişimin başladığı, ürün için en 
önemli hamle (tohum), yeni bir sayfanın açıldığı mev-
simdir.

Yaz; verimlilik dönemidir. Hasat, ürün, sonuç, yapı-
lan eylemin sonuçlarının ortaya çıktığı mevsimdir.

Sonbahar ise toplama, sorgulama ve duygu döne-
midir. Ürünün ve zamanın sorgulanmasına başlandığı 
mevsimdir. Sonbahar ayları, burgu dişlisinde bir üste 
çıkışın irdelenmesiyle, hüznün üstümüze çökerek öm-
rün kısalığına dair düşüncelerin yoğunlaştığı aylardır. 
Sonbahar, zamanın hızının bütün yeryüzüne çöktüğü 
mevsimdir.

Hazırladık, uyguladık, ürün aldık ve tekrar başladı-
ğımız noktaya geldik. Bir ömür sorarak buluruz kendi-
mizi. Sararmıştır artık dünyamız. Hüznü derinlemesine 
bütün benliğimizde hissetmeye başlarız.

O yüzdendir ki baharı bahar yapan bu süreçtir. An-
lamlı kılan şey değişimin bütün yönleriyle yaşanmasıdır. 
Yağmurun damlalarıyla başlar toprağın altından fışkıran 
yeşillik… Gönüllerimize de bir yaşam sevinci katar.

Bahar, değişimin başladığı mevsimdir. Toprak ana 
da, insanla birlikte yeni bir sayfa açmıştır. Yeryüzünü 
temizlercesine yağmur damlaları kendini bırakır. Bütün 
canlılarda bir kıpırdanma başlamıştır. Bir heyecan sarar 
tabiatı, insanda olduğu gibi... Her şey kendini göster-
meye başlar. Rengârenk kır çiçekleri, kuşlar ve kelebek-
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ler insana eşlik eder;  doğa bütünüyle hareket halinden-
dir. “Yanınızdayım” der gibi…

İnsanlar baharla birlikte hayata daha sarılmış bul-
mazlar mı kendilerini?  Ama çocuklar hep doğru yaşa-
mıştır baharı. Onlar için daha eğlenceli bir dönemdir 
bahar. Yetişkinler için bazen bir hırs olsa da, çocuklar 
için neşe kaynağı olmuştur hep.

Çocukluğumdaki baharları hatırlarım; herkeste bir 
heyecan... Bağ bahçe hazırlanır. Tohumlar atılır toprağa. 
Günlük bakımları yapılır. Bir anne şefkati ile yaklaşılır; 
dağa, taşa, toprağa… Toprak ta şefkate kayıtsız kalmaz. 
O da bütün fedakârlığı ve cömertliği ile cevap verir. Yağ-
mur damlalarının iştirakiyle ve heyecanıyla, insanların 
şefkatli tutumlarını karşılıksız bırakmaz ve onlara bere-
ketini sunar.

Bu geçici dünyada, dört mevsimi deli dolu yaşadığı-
mız bu toprakların güzelliğinin ne kadar farkındayız? 
Bir durumda, olayda dört evreyi yaşıyorsak düşünsel 
olarak ta bunu yaşamaktayız. Düşünüyor, kararlar alıp 
uygulamaya geçiriyoruz, yanılıyor ya da yanılmıyoruz. 
Sonuçları topluyor ve doğrularımızı yanlışlarımızı ir-
deliyoruz. Her mevsim, hayatın geçiciliğini öğreten bir 
film karesi oluveriyor. Bu döngüyü Rabbim bizlere ver-
miş. Kıymeti paha biçilmez bir değer...

Oysa birçok ülke insanı, yaşadığımız bu nimetin far-
kında değil ve tek iklime mahkûm olanlar bile var.  Bu 
tekdüzeliğin onların ruh sağlığına bırakacağı etkiyi dü-
şünmek bile istemiyorum. Peki, dört mevsimi yaşayıp 
ta tekdüzelik içinde olanlara ne demeli?

Belki de işin en zoru baharı yazmak. Bahar sadece 
yaşanır. Anlamına vardığımız nice baharları yaşamak 
ümidiyle…
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TEMMUZ 2014
EĞİTİM

Sorgun Düşünce Kulübü’nün bu ayki dosya konusu: 
Eğitim.

Eğitimi geniş manasıyla algıladığımızda, doğumdan 
ölüme kadar iç içe olduğumuz, başta kendimiz olmak 
üzere, dış dünyayı anlamımıza, tanımamıza, tanımla-
mamıza yarayan ilişkiler, iletişimler ve süreçlerin bü-
tünüdür.

Kurumsal manada eğitim ise, okullar ve diğer eğitim 
kurumları üzerinden sistematik bir şekilde sağlanan, 
bir amaç doğrultusunda, belirli bir zihniyet ve anlayışa 
dayanarak, spesifik materyaller aracılığıyla bilgi edindi-
ren, muhatabını geliştiren bir mekanizmadır.

Eğitim, insan örgütlenmesinin belki de en önem-
li süreci olduğundan toplumsal yaşamın da odağında 
yer alır. Bu sebeple, yaşanan birçok toplumsal sorunun 
kaynağında eğitim sistemini görmek şaşırtıcı olmaz. O 
halde, birçok sorunumuzun çözümü için eğitim anla-
yışımızı gözden geçirmek ve sorgulamak zorunluluğu 
ortaya çıkmaktadır.

Bugün uluslararası güç mücadelesi sermaye, bilim ve 
teknoloji üzerinden yürüyor gibi görünse de, bu alanlar-
da başarılı olmanın anahtarı, sağlıklı işleyen ve doğru 
yönetilen bir eğitim sistemine sahip olunmasıdır.

Türkiye, uzun yıllardır eğitim politikalarında yaşa-
nan yanlış uygulamaların neticesinde bir türlü bekle-
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nen ilerlemeyi kaydedememiş, buna bağlı yaşanan diğer 
toplumsal sorunlar da haliyle bir türlü çözüme kavuş-
turulamamıştır. Eğitim sistemimiz, ehil olmayan eller 
vasıtasıyla konulan yanlış teşhis ve tedavi uygulamaları 
sonucu kronik sorunlarla boğuşmaktadır. Popülist kay-
gıların da etkisiyle, sistem üzerinde sürekli oynanmak-
ta, yapılan değişiklikler köklü olmaktan ziyade şekilsel 
düzeyde kalmakta, öğrenciler sürekli olarak sınav ve ya-
rışma baskısı altında eğitim sürecinden gerçek manada 
elde edilecek faydadan mahrum kalmaktadırlar.

Köklü reformlara ihtiyacı olan sorunlu eğitim sis-
temimizin, öncelikle bu sistemi tasarlayan sorunlu zi-
hinsel anlayıştan kurtulması, günü birlik,  “ben yaptım 
oldu”cu politikalara kurban edilmemesi gerekir. Toplu-
mun ihtiyaçları doğrultusunda, dünyayı tanıyan, vizyo-
nu geniş uzmanlar tarafından,  üzerinde uzun süre çalı-
şılmış, uzun vadeli planlamalarla oluşturulmuş, gerekli 
bilgi, insan kaynağı, bina, ekipman vb. alt yapısı oluştu-
rulduktan sonra uygulamaya konulacak yeni bir eğitim 
modeli geliştirilmesi zorunludur.

Umuyoruz ki, atılması gereken adımlar, kısır çekiş-
melere kurban edilemeden bir an önce atılır ve gelecek 
nesiller kaybedilmez.
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NASIL BİR EĞİTİM?
Abdullah ALPAYDIN

Toplumsal bir sorun yoktur ki bir şekilde eğitimle 
ya da eğitim sistemiyle ilişkilendirilmesin. Toplumla-
rı oluşturan bireyler olduğuna göre, bireyin doğru ve 
sağlıklı eğitim alması bir toplum için en temel hedef 
olmalıdır.

Başlarken, eğitimle çok karıştırılan öğretimi birbirin-
den doğru ayırmak gerekir. Öğretim; “belli bir amaca 
göre gereken bilgileri verme işi, tedrisat ya da öğren-
meyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri 
sağlama ve kılavuzluk etme işi” olarak tanımlanırken, 
eğitim; “çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında 
yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları 
elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul için-
de veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, 
terbiye” olarak tarif edilmektedir.

İnsan hayatında eğitimin ilk aşaması ailede başlar. 
Okul çağına kadar ilk eğiticiler anne ve babalardır. Bu 
sebeple anne ve babaların mesuliyetleri büyüktür. Okul 
öncesinde çocuk üzerinde çok ciddi etkisi olan   ebevey-
nlerin bu durumun bilincinde olarak hareket etmeleri 
gerekir. Bazı psikoloji kuramlarına göre çocuğun kişi-
liğinin gelişiminde ilk 6 yıl çok önemlidir. Hatta insan 
kişiliğinin büyük oranda bu dönemde şekillendiği iddia 
edilir. Bu dönemde kurulan çocuk-ebeveyn ilişkisi, ço-
cuğun sonraki hayatının en temel belirleyicisi olacak-
tır. Ebeveynler bu sorumluluklarının farkında oldukları 
sürece çocuklarıyla daha sağlıklı ilişki kuracak, onlara 
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daha bilinçli eğitim vereceklerdir.
Çocuğun okulla tanışması, eğitimi açısından ikinci 

önemli aşamadır. Okul ortamında çocuk, hem akranla-
rıyla sosyalleşme imkânını bulur, hem de okuma yaz-
manın yanında insan ilişkilerini, toplum içinde nasıl 
davranılacağını, toplumsal yaşamın kurallarını, birlikte 
yaşamayı, hak ve özgürlüklerin sınırlarını pratik olarak 
yaşayarak öğrenir.

Eğitim sürecinin bir tarafından öğrenci varken, diğer 
tarafında da öğretmen vardır elbette. Öğretmenin mes-
leki yetkinliği ve etkinliği eğitim sürecinin kalitesini 
ve verimliliğini doğrudan etkiler. Çocuğun ebeveyniyle 
kurduğu bağ onun kişiliği ve sonraki hayatında ne ka-
dar etkiliyse, öğretmeniyle kurduğu bağ da en az o ka-
dar etkilidir. Bu sebeple, bir eğitici olarak öğretmenin, 
psikoloji ve pedagoji alanlarında donanımlı, iletişim be-
cerileri yüksek ve hepsinden önemlisi mesleğini seven, 
idealist bir birey olması, çocuğun/öğrencinin okulla ku-
racağı bağın belki de en temel belirleyicisidir.

Bunun yanında, eğitim sistemi ve uygulanan müfre-
dat, okulun fiziksel ve sosyal şartları da alınan eğitimin 
kalitesini belirleyen diğer faktörlerdir.

Okullar aracılığıyla sistematik ve kurumsal eğitimin 
tarihi çok eskilere dayansa da en ciddi ve köklü değişi-
min Sanayi Devrimi ile birlikte gerçekleştiğini söyleye-
biliriz. Sanayi Devrimi’ne kadar okuma-yazma bir lüks 
ve yalnızca varlıklı kesime has bir ayrıcalıkken; Sanayi 
Devrimi, ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü için eğitimin 
geniş kitlelere yayılmasını bir zorunluluk haline getir-
miştir. İlk-orta-lise ve üniversiteden oluşan kademeli 
eğitim anlayışı da bu dönemden sonra gelişme göster-
miştir.

Ülkemizde ise Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişle 
birlikte köklü reformlar yapılmış, Tevhid-i Tedrisat Ka-
nunu’yla eğitimin tek merkezden ve tek elden kontrolü 
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ve idaresinin sağlanması hedeflenmiştir. Yeni devletin 
yeni bir ulus inşa etmek gayesiyle başta Harf Devrimi 
olmak üzere yaptığı diğer kültürel devrimler eğitim yo-
luyla benimsetilmeye çalışılmışsa da, tek tipçi ve farklı-
lıkları göz ardı eden anlayış birçok sorunun yaşanması-
na sebep olmuştur.

Aradan geçen yıllara rağmen, Türk Eğitim Sistemi 
yapısal problemlerinin çoğunu çözebilmiş değildir. So-
runlarla ilgili doğru teşhis yapılamamakta, eğitim siste-
mi, sorun çözmekten ziyade popülist kaygılarla ehil ol-
mayan ellerde yap-boz tahtasına çevrilmektedir. Yanlış 
bir anlayışla, çok hızlı sistem değişikliklerine gidilmek-
te; yeni sistem için gerekli bilgi ve alt yapı hazırlıkları 
tamamlanmadan uygulamaya geçilmekte, adeta “ker-
van yolda düzülür” zihniyetiyle nesillerin kaybolmasına 
göz yumulmaktadır. Başta eğitim felsefesi olmak üzere, 
alt yapı, yetişmiş insan vb. konularda yapılması gereken 
köklü değişimler yerine, sınav ve başarı odaklı anlayışta 
ısrar edilmekte; öğrenciler sürekli bir yarış ve kazanma 
baskısı altında tutularak psikolojik olarak yıpratılmak-
tadır. Daha vahim olanı, aileler de bu yarış havasına 
kendilerini kaptırmakta, çocuklarının üzerindeki baskı-
nın katlanmasına sebep olmaktadırlar. Çünkü çocuğun 
başarısı, toplum nezdinde ebeveynler için de bir prestij 
aracı olarak görülmektedir. Üniversiteye kadar bu anla-
yışla motive edilen çocukların sağlıklı bir ruhsal gelişim 
göstermesi mümkün olabilir mi?

Üniversite eğitimimiz açısından da durum pek parlak 
değil. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarındaki 
durumumuz bunun en önemli göstergesi. Yakın zaman-
da İngiltere’deki saygın bir kuruluş tarafından yapılan 
ve Eğitim Kalitesi, Araştırmalar, Yayınlar ve Uluslara-
rası Faaliyetler gibi 13 ana kritere göre değerlendirilen 
Dünyanın En İyi 400 Üniversitesi araştırmasının sonuç-
larına göre Türkiye’den en iyi dereceyi 100 üzerinden 
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44 puanla 199. olan Boğaziçi Üniversitesi alabilmiş. 
Fazla söze gerek yok sanıyorum. Bu tablo, eğitim siste-
mimizin tümüne sirayet etmiş yapısal problemlerin bir 
sonucu olsa gerek

Peki, çözüm nedir? Öncelikle öğretim ve sınav odaklı 
anlayıştan, eğitim odaklı anlayışa geçiş yapmak zaruri-
dir. Matematik, Fen, Sosyal Bilimler, Türkçe/Dil Bilgisi, 
Yabancı Dil gibi temel derslerin gereksiz ve faydasız bilgi 
kalabalığından arındırılarak gerçek manada öğretilmesi 
önemli olmakla birlikte; çocuklarımıza estetik, sanat, 
genel kültür, temel insani ve ahlaki değerleri kazandır-
mak ve onları tarih ve kültür bilinci olan, kendisine ve 
çevresine saygılı, farklılıklara tahammüllü, ön yargıla-
ra esir olmayan, araştıran, sorgulayan ve eleştirebilen, 
eleştiriye tahammüllü, öz güveni yüksek, komplekssiz, 
içinde yaşadıkları dünyayı bilen, toplumsal meselelere 
duyarlı bireyler olarak yetiştirecek bir eğitim felsefesini 
hâkim kılmak gerekir. Bunun için Amerika’yı yeniden 
keşfetmeye gerek yok. Gelişmiş ülkelerde denenmiş ve 
başarılı olmuş modelleri kendi kültürel yapımızın süz-
gecinden geçirerek uyarlamak hiç de zor değil. Yeter ki 
amaç ve niyet gerçek manada eğitmek olsun.

Bunların yanında, öğrenciyi yarışma ve kazanma psi-
kolojisiyle şartlandıran değil, kendisini her alanda ge-
liştireceği ve ileride bilinçli bir yurttaş olmasını sağla-
yacak nitelikli ve kaliteli bir eğitim alabileceği okullar 
ve eğitim kurumları tesis etmemiz gerekir. Bu hedefin, 
mevcut olumsuz şartlar göz önünde bulundurulduğun-
da çok kolay gerçekleştirilebilir bir şey olmadığını, bek-
lenen dönüşümün hemen gerçekleşmeyeceğini elbette 
biliyoruz. Lakin bunu bizden ziyade ülkenin eğitim po-
litikalarına yön verenlerin bilmesi gerekiyor. Öncelikle 
ülkeyi yönetenlerin, sonrasında eğitimcilerin ve ebe-
veynlerin eğitilerek bu anlayışın benimsenmesi sağla-
namazsa, korkarım arızalı nesiller yetiştirmeye devam 
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edeceğiz. Ülkenin geleceğini emanet edeceğimiz çocuk-
larımızın bizim yaşadığımız sorunları yaşamamasını ve 
doğru ve sağlıklı bir eğitim sürecinden geçebilmesini 
temin etmek için toplumun her kesimine büyük iş dü-
şüyor.

Eğitim sistemini, ülkenin gündemine hâkim olan 
kutuplaşmalara, ideolojik saplantılara ve siyasi çıkar 
hesaplarına kurban etmeden, bilimsel yöntemlerle dö-
nüştürmenin zamanı çoktan geldi ve geçiyor.
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ERDOĞAN SÜMENGEN ANISINA
Adnan KORKMAZ

Biz, öğrencilerindik Hocam. Kafaları üç numara tı-
raşlı, kimimiz köyden, kimimiz Sorgun’un içinden gel-
miştik. Kayıt fotoğrafları için gittiğimiz fotoğrafçıda ilk 
kez ceket giymiş, ilk kez kravat takmıştık. İlkokulu bi-
tirmenin tuhaf heyecanı içindeydik.

Siz, Türkçe‘ye kim geliyor sorusunun cevabıydınız. 
Siz, boylu poslu, abilerimize benzeyen, delikanlı duruş-
lu, yüzünde mahzun bir gülümsemenin eksik olmadığı, 
Türkçe Öğretmenimiz Erdoğan Sümengen’diniz…

Biz, cümlenin ögelerini bulmaya çalışıyorduk. Özne, 
yüklem tümleç derdindeydik. Yazılılar, sözlüler tek ta-
samızdı.

Siz, bize hayattaki yolumuzu buldurmaya çalışıyor-
dunuz. Öğütler veriyordunuz; “aman çok çalışın, size 
verilen emekleri boşa çıkarmayın” diye… Öğütlerinizi, 
yazılıda sorulmuyor diye herhalde, pek akılda tutamı-
yorduk.

Biz ortaokulu bitirdik. Artık lise kısmındaydık. Saç-
larımızı tarak altı kestiriyorduk. İki tane okul bitirmiş-
tik.

Siz, bize gençler diye hitap ediyor, öğütlerinizi bu 
defa; “artık koca koca gençlersiniz” giriş cümleleri ile 
veriyordunuz. Son derslere denk gelen piyes provala-
rında, sizi daha yakından tanıma fırsatı buluyor ve ne 
kadar bizden biri olduğunuzu görüyorduk. Zaten öy-
leydiniz. Yaz tatillerinde bile Sorgun dışına çıktığınızı 
görmemiştik hiç.
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Biz kendimizle kavgaya tutuşmuştuk. İçimizdeki toy, 
acemi, iddialı bizle kavgadaydık. Bu kargaşada, öğütle-
riniz aklımızdan uçup gidiyordu.

Siz, hüzünlü tebessüm, Türkçe Öğretmenimiz artık 
yoksunuz. Rabbim mekânınızı Cennet eylesin!

Biz, öğüt veriyoruz şimdi sevdiklerimize; “aman çok 
çalışın, size verilen emekleri boşa çıkarmayın” diye.

Siz öğretmiştiniz bu öğütleri. Demek öğretmenler 
böyle severmiş.



158│Sorgun Düşünce Kulübü

EN TEMEL, EN ÖNEMLİ MESELEMİZ: EĞİTİM
Hatip SORGUN

Ünlü bir Çinli filozof şöyle diyor:
“Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek.
Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın.
Ama düşünüyorsan yüzyıl ötesini, halkı eğit o za-

man.
Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın.
Bir kez ağaç dikersen on kez ürün alırsın.
Yüz kez olur bu ürün, eğer milleti eğitirsen.
Birisine bir balık verirsen, doyar bir defalık.
Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyu.”
En iyi sistemleri kuranların da, uygulayanların da 

“insan” olduğu gerçeğinden hareketle, yapılabilecek en 
doğru ve verimli yatırım, insan kalitesini yükseltmeye 
yönelik “beşeri sermaye” yatırımıdır.

Maalesef gerek ülkemiz gerekse de Yozgat’ımız en 
temel ve en önemli konu olan eğitim meselesinde arzu 
edilen seviyede değildir.

2013 yılı itibariyle Türkiye’de 61.592 okul ve 179 
üniversite bulunmaktadır. Öğretmen sayısı son on yıl-
lık süreçte %56,5 gibi yüksek bir oranda artarak 2013 
yılı itibariyle 832.726’ya ulaşmıştır. 2013 yılı itibariyle 
toplam öğrenci sayısı 17,2 milyondur (nüfusun yaklaşık 
%23’ü). Üniversite ve yüksekokullarda ise 130.653 öğ-
retim görevlisi ve yaklaşık 5 milyon (nüfusun %6,6’sı) 
üniversite öğrencisi bulunmaktadır. (verilere yaygın 
eğitim dâhil değildir.)

Görüleceği üzere, nüfusun neredeyse %30’u öğrenci 
konumundadır. Bu oran ise, eğitim konusunun Türki-
ye açısından ne kadar hayati bir konu olduğunu ortaya 
koymaktadır. 
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Nüfusunun neredeyse 1/3’ü öğrenci konumunda bu-
lunan bir ülkede GSMH’dan eğitime ayrılan %4’lük pay 
son derece yetersizdir.

2013 yılı itibariyle Yozgat’ta 605 okulda toplam 
90.609 öğrenci eğitim görmektedir.  Aynı tarih itiba-
riyle öğretmen sayısı 5.660 ve öğretmen başına düşen 
öğrenci sayısı 16’dır. İlk ve ortaokulda net okullaşma 
oranları sırasıyla %98 ve %66’dır.

Yozgat’ta 3 fakülte ve 3 yüksek okul bulunmakta 
olup, bu okullarda 612 öğretim görevlisi ve 11.113 öğ-
renci bulunmaktadır.

Yozgat’ta okur-yazar oranı %95 ve okur-yazarlık ba-
kımından Yozgat’ın 81 il içindeki sırası 43’tür.
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Yozgat, üniversite konusunda çok geç kalmıştır. 
Üniversiteler bölgenin hem ekonomik hem de sosyal 
gelişimi bakımından oldukça önemli bir işleve sahip-
tir. Yozgat, bu imkâna ancak 4-5 yıl kadar önce sahip 
olabilmiştir. Bilgi çağını yaşadığımız bir dönemde, üni-
versitenin kuruluşunun çok gecikmesi Yozgat’ın bugün 
içinde bulunduğu geri kalmışlık sorununun en önemli 
sebeplerinden bir tanesidir.

Her fırsatta genç nüfusumuzu, onların dinamizmini 
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ve girişimcilik ruhunu bir övünç kaynağı olarak vurgu-
luyoruz. Ama bu haklı övüncümüz yanında, kendimize 
şu soruyu da sormamız gerekmektedir. Gençlerimizi 
eğitebiliyor muyuz? Potansiyellerini doğru mecralara 
yönlendirebiliyor muyuz?  Ve onlara sahip çıkabiliyor 
muyuz?

Türkiye, eğer önümüzdeki 50 yıllık süreçte dünya li-
deri bir ülke konumuna gelecekse, bu ne bina yaparak, 
ne yol yaparak, ne tüketerek, ne de daha fazla turist ge-
tirerek olacaktır. Türkiye’yi lider ülke yapacak olan ye-
gâne kaynak iyi eğitim almış, morali düzgün ve dinamik 
genç nüfusu olacaktır.

Gençlerimizi, değerlerine saygılı, örf, adet, gelenek 
ve göreneklerini bilen, maneviyatı sağlam ve aynı za-
manda da araştırmacı, üretken, bilgi ile donatılmış, 
geleceği kavrayan ve geleceğe umutla bakan, öz güveni 
yüksek, çevreye duyarlı ve özgür bir şekilde yetiştirecek 
kalitede ve meslek edindirme odaklı bir eğitim sistemi-
ni kurabildiğimiz takdirde, diğer tüm sorunlar da ken-
diliğinden çözülecektir.

Ancak, sürekli değişen eğitim politikaları, eğitim 
alanına ideolojik bakış ve ayrılan kaynakların yeter-
sizliği gibi konular, ülkemiz için büyük bir potansiyel 
olan bu genç nüfusumuzun, dünya standartlarında bir 
eğitim alarak ülkemizi geleceğin lider ülkesi konumuna 
yükseltilebilmesi için önemli bir kaynak oluşturabile-
cekken; aksine yetersiz eğitim ve sınav baskıları ile psi-
kolojisi, morali bozuk, ne yapacağın bilmeyen, bocala-
yan, tüketen, verimsiz bir kitle haline gelmesine sebep 
olmaktadır.

Bilgi Toplumu eğitim yapısı ile ülkemizdeki eğitim 
anlayışı ve yapısı karşılaştırıldığında, eğitim sisteminin 
bilgi toplumu anlayışından çok gerilerde, sanayi toplu-
mu şartlarında olduğu görülecektir.

Geleneksel anlamda eğitimli insan denildiğinde, 
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okuma-yazma bilen, aritmetik bilgileri olan kişi anla-
şılmaktadır. Bilgi toplumunda ise, eğitimli insan ken-
dileri ile ilgili gelişmeleri ve değişimleri takip edebilen, 
yaşama uygulayan, sorgulayan, yaratıcı, gelişime açık, 
bilgi teknolojilerini aktif olarak kullanabilen bir kişi an-
lamına gelmektedir. Yeni eğitim paradigmasında insan 
temelli yaklaşımların ön planda olduğu görülmektedir. 
Eğitimde geleceğe yönelik gereksinmeleri şu şekilde sı-
ralanabilir:

• Öğrenmeyi öğrenme
• Küresel bakış açısı
• Milli ruh ve değerlerin benimsenmesi, kültürel 

kimlik kazanılması ve iyi yurttaş olma
• Yarışma güdüsü ve girişimci olma
• Problem çözme becerisi
• İletişim kurabilme yeteneği
• Ekip çalışmasını öğrenme
• Ekonomik çevreyi anlama
Ülkemizin, geçmişin izlerini taşıyan, bugünün gerek-

sinimlerine yanıt veren, geleceğe yönelik algılamaları 
bünyesinde taşıyan, dinamik, sürdürülebilir, istikrarlı, 
kapsayıcı ve geliştirici, milletin yüreği ve sesi olabilen 
bir eğitim politikasına ihtiyacı vardır. Bu bakımdan, eği-
time ayrılan kaynaklar önemli ölçüde arttırılmalıdır.

Şu bir gerçek ki, eğitimsiz, sürekli tüketen, umudu-
nu yitirmiş ve işsiz gençlik; toplum için sadece bir “var-
lık” değil, aynı zamanda ülkenin geleceği üzerinde bir 
“saatli bomba”dır.
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EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI
Nuri KAYA

Eğitim-öğretim, insan yaşamı boyunca her alanda 
sürdürülmesi gereken sürecin adıdır. Eğitim-öğretim, 
hem resmi hem sivil kurumlar aracılığıyla verilir. Eği-
tim-öğretimde hedefleri devlet belirler. Bu hedefler 
doğrultusunda eğitim ve öğretimin daha iyi yürümesi 
için öğretmen yetiştirir, binalar inşa eder, gerekli araç 
gereçleri temin eder.

Eğitim-öğretimin içinde bulunduğu durum dünya 
gerçeklerinden bağımsız düşünülemez. İnsan, doğu-
muyla başlayan ve ölümüne kadar devam eden sürekli 
bir değişim ve gelişim halindedir. İnsan, hem fizyolojik, 
hem de psikolojik yönden değişir ve gelişir. İnsanın ya-
ratılış gayesi de, yaratılış gayesine uygun olarak, kendi-
ni sürekli geliştirip olgunlaştırmaktır.

Eğitim, bir iletişim ve etkileşim sürecidir. Yaşarken 
hepimiz hem eğitiyor hem de eğitiliyoruz. Aynı zaman-
da hem öğretiyor hem de öğreniyoruz. Bir insan hangi 
toplumda dünyaya gözlerini açarsa o toplumun eğitim 
şartlarına göre yetişir.

Eğitim, aynı zamanda insanın dünya kültür mira-
sından mümkün olan en iyi payı almasıdır. Geçmiş ile 
gelecek arasında uyumlu bir köprü kurmak, sahip oldu-
ğumuz kültürün muhtevasını aktarmak, gençlere yeni 
anlayışlar kazandırmak, Türk toplumunun gelişmesi 
için elverişli ortamlar oluşturmak eğitim ve öğretimin 
görevidir.

Kültür ile eğitim öğretim arasında sağlam bir bağ bu-
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lunur. Kendi kültürünü oluşturmayan, bu kültürü yeni 
neslin her türlü katkısıyla besleyemeyen, özenti ve tak-
litten öteye gitmeyen bir eğitim sisteminde, insana yön 
vermek oldukça zordur. Geçmişten devraldığımız her 
türlü mirasa yeni katkılar, yeni anlayışlar ilave etmek 
zorunlu bir görevdir.

Eğitim sistemi üzerinde yapılan değişiklikler, eğitimi 
yapboz tahtası haline getirdi. Eğitim sistemi üzerinde 
oynama, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile başladı. 
Tekke, zaviye, medrese, mektep gibi kurumlar kapatıl-
dı. Batı’daki uygulamalar örnek alınarak yeni eğitim ku-
rumları açıldı. Harf devrimi yapıldı. Bir gecede alfabenin 
değişmesiyle bütün miras reddedildi. Bu sayede eğitim 
öğretime büyük darbe vuruldu. Tarihimizden, kültürü-
müzden gelenek ve göreneklerimizden büyük kopmalar 
oldu. Gençlerimiz geçmişte yazılmış bir eseri okuduğu 
zaman anlayamaz hale geldi.

Günümüzde eğitim-öğretimi etkileyen en önemli 
konulardan biri de, belirlenen hedeflerden ve rollerden 
uzaklaşılması olmuştur. Eğitim-öğretim, milli ve dini 
kimliğini kaybetmiştir. Yabancı dille eğitim sorunları-
mızdan biri olmuştur. Burada sorun, yabancı dil öğren-
meye karşı gelmek değildir. Yabancı dili eğitim-öğretim 
dili yapmaktır.

Milli Eğitim, yapboz tahtası gibi her yıl sistem üze-
rinde oynama yapmaktadır. Bu da ayrı bir sorundur.

Disiplin yönetmeliği, liseye geçiş sınavları, üniver-
siteye giriş sınavları, müfredat, seçmeli derslerin sayısı 
ve konuları, sınıf geçme kriterlerinin değişmesi, genel 
devamsızlık süresinin değişmesi,   okulların isimleri 
ve niteliğinin değişmesi,  ehliyetsiz kişilerin test usulü 
yöntemiyle yönetici olarak atanması gibi birçok prob-
lem sıralayabiliriz. İşte bunun sonucunda; okumayan, 
düşünmeyen, araştırmayan önyargıyla eleştiren, Türk-
çeyi etkili ve doğru kullanamayan, yani iyi iletişim ku-
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ramayan, kendi küçük problemlerini dahi çözemeyen, 
bilgi teknolojilerini yanlış kullanan bir gençlikle karşı 
karşıyayız. Böylelikle en büyük hazinemiz gençliğin ni-
teliksiz yetişmesine yardımcı oluyoruz.

Bilgi verme yöntemleri temelde yanlışlarla dolu. 
Metinlerin ezberletilmesi, araştırma yapmadan hazır 
bilgiye ulaşılması, kitap okuma alışkanlığı kazandırıla-
maması, sadece çoktan seçmeli sorularla öğrenciye not 
verilmesi, uygulamalı derslerde hayattan kopuk ders 
işlenmesi, öğrencilerin niteliksiz yetişmesine sebep 
olmaktadır. Öğrencilerin zamanlarını değerlendireceği 
alternatif eğitim, spor, eğlence, dinlenme merkezleri 
yeterli değildir. Öğrencilerimiz anaokulundan itibaren 
sınav stresiyle yetiştiği için, bu tür aktiviteleri hep erte-
lemek zorunda kalmaktadırlar.

Bu noktada, eğitim ve öğretimin önemli bir amacını 
anlamak gerekir. Yetişmekte olan yeni nesillere en doru 
bilgiyi vermek, öğrenciyi bilinçlendirmek, öğrencinin 
hayata bakış açılarını geliştirmek önem kazanmaktadır. 
Tabi, bu arada her şeyi devletten beklemek te doğru de-
ğildir. Sivil toplum kuruluşları ve özel sektör de projeler 
üretmeli ve devlet kurumlarına her türlü yardımı yap-
malıdır.

Toplumun mozaik yapısını göz önünde bulundu-
rarak, ideolojik görüşleri bir kenara bırakıp, tolumun 
bütününe eşit yaklaşan, en doğru bilgiyi en uygun za-
manda veren, aklını ve becerilerini iyi kullanan nesiller 
yetiştiren bir eğitim sistemi istiyorsak, elimizi taşın al-
tına koymamız gerekir.
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EĞİTİM…
Recep DAĞDEMİR

Eğitim, sayısız tanımı olan bir kavramdır. En genel 
tanımı ise; “Bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluy-
la ve kasıtlı olarak istenilen yönde (eğitimin amaçlarına 
uygun) değişimi meydana getirme süreci” şeklindedir.

Bir eğitimci olarak, bu tanımı ve diğer tanımları için-
de barındıran bir hikâyeyi paylaşmak isterim. Hikâye, 
gelişim sürecini en iyi şekilde özetleyen, eğitim ve öğ-
retimi açıklayıcı bir içeriğe sahip.  

Bambu ağacını ve hikâyesini herkes bilir. Bambu, 
Çin’de yetişen bir bitkidir ve uzun boyuyla tanınan bir 
ağaçtır. Bu bitkinin serüveni küçük bir tohumla başlar. 
Çinliler bambu tohumunu toprağa ekerler. Yeteri mik-
tar gübreyi de ekleyerek sularlar. Bir yıl boyunca hiçbir 
değişiklik olmaz bambu tohumunda. İkinci yıl gübresi 
değiştirilerek sulanır ve üstü kapatılır. Bambu tohu-
munda yine gözle görülür bir değişiklik olmaz. Aynı 
işlem üç yıl daha yapılır. Altıncı yıla geldiğinde tekrar 
gübre değiştirilir ve sulanır. Ama bu aşamada henüz 
toprak yüzeyine çıkmış herhangi bir şey yoktur. Üzeri 
açılır, sulama ve gübrelemeden sonra bambu yeryüzüne 
çıkmaya başlar. Altı hafta gibi bir süre içinde bambu 27 
metre uzunluğundaki bir ağaç görünümünü alır.

Burada önemli bir soru var. Bu kadar uzunluğa gel-
mesinde altı haftanın mı yoksa geçmiş beş yılın mı et-
kisi var?

Eğitimde böyle bir şeydir. Yıllarca, hayatla doğrudan 
bağlantısı olmayan kavramları öğretirsiniz. Yaşamda 
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karşılığı olamayan deneyler yaparsınız, ödevlendirme-
lerde bulunursunuz, yapılan etkinlikleri ölçer ve değer-
lendirmesini yaparsınız. Yaptığınız bütün çalışmaların 
çok azının gerçek yaşamda karşılığı vardır.

Ama bunların en önemli katkısı zihinsel gelişimde 
yeri olan kavramların depolanmasıdır. Hayatı ve ken-
dimizi anlama yolunda pencerelerimizin sayısı gittikçe 
artar. Sorumluluk almaya başladığımızda, kavramların 
gücüyle ve özgüveniyle yaşamımızı devam ettiririz.  

Cıvıldama dönemindeki bir çocuğu düşünün. Zihin 
olarak gelişim normal bir şekilde devam etmekte. Ama 
dil gelişimi aynı hızla devam etmemektedir. Bir şeyler 
ister. Anlamını bilmediğimiz yarım yamalak kelimeler 
kullanır. Ama bir türlü ihtiyacını gideremez. Biz büyük-
ler de sürekli tekrarlatmaya çalışırız. Artık çocuk belli 
bir zaman sonra kendini bu yolla ifade edemeyeceğini 
anlayınca başka tepkiler geliştirmeye başlar.  Bu tepki-
ler genellikle agresifleşmeyle kendini gösterir. Çünkü 
hem kavram yok hem de dil gelişimi oluşmamıştır.

O yüzden eğitimin en önemli özelliği süreçtir. Süreç; 
bir bitiş zamanı olmayan sürekli gelişim ve değişimi 
içinde barındıran bir kavramdır. Her bilgi bir sonraki 
bilgi ve deneyimi etkiler. O yüzden ölünceye kadar eği-
tim devam eder. Ve sadece okul ortamı ve zamanıyla sı-
nırlı değildir. Okulun gizli hedefi, işsizliği azaltmaktır. 
Sistem kurumları içerisinde geçişi sağlamak ve bir sıfa-
ta sahip olma adına bu süreci yönetmedir.

Toplum olarak eğitim sorunu dediğimizde sadece 
okulla sınırlandırmamız, hedef saptırmaktır. Problemin 
doğru irdelenmesi için okulu etkileyen çevresel faktör-
leri iyi analiz etmek lazım. Toplum, eğitim kurumların 
bir sonucu olduğu gibi eğitim kurumları da toplumun 
bir sonucudur. O yüzden eğitim sorunlarını tartışırken 
sistem içi ve sistem dışı olarak sınıflandırmamız daha uy-
gun olacaktır.
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Sistem İçi;

Öğretmen;
“Bize, sözlerimizden çok yüreğimizden anlayan ge-

rek”. Cahit Zarifoğlu
Sistem kurumlarının en önemli aktörü öğretmenler-

dir. Hepimizin hayatını olumlu ya da olumsuz değişti-
ren, kahramanımız ya da itici birey olan bir öğretmen 
mutlaka vardır. Nesilleri yetiştirirken en belirleyici olan 
öğretmenler, yaşadığımız bu çağda genel olarak eğitim-
den uzak tutumların içerisinde olan bireylerden oluş-
maktadır. En önemli sorun, toplum nezdinde değerinin 
kalmayışıdır. Bunun sebebi ise kapitalist düzenin bil-
giden ziyade ekonomik yeterliliği öncelikli hale getir-
mesidir. Öğretmen, “bilgi mi, para mı?” ikileminden 
kendini kurtaracak bir yol bulamayınca, topluma hâkim 
olan para değeri kavramı karşısında ezilmekte ve özgü-
veni zedelenmektedir. Çünkü toplum, sözün doğrusu-
nu, gücü elinde bulundurana bırakmıştır. Öğretmen de 
bu denklemde kendi doğrularını sorgulamaya başlayın-
ca etkinliği kalmamıştır.

Bu düşünceden hareketle öğretmen, hizmet veren 
değil hizmet eden birey haline getirilmiştir. Hizmeti ve-
ren bireyde özgüven kendini gösterirken, hizmet eden 
de ise tabi olma, yönlendirilmeye açık olma özelliği be-
lirginleşmektedir.

Toplumun öğretmenlere yüklediği anlamı değiştir-
me noktasında çabaların çok yeterli olduğu kanaatinde 
değilim. Öğretmenlerimizin (ciddi bir sayı) bireysel ye-
terlilikleri de maalesef çok iyi değil. Okumak ve araştır-
mak gibi bir eğitimcinin olmazsa olmazlarından yoksun 
olarak, bilgiye aç nesillerin karşısında günlerini tamam-
lamaktadırlar. Mesleğinin ilk birkaç yılında ezberlediği 
ve not hazırlığını yapıp papağan gibi tekrar etmekten 
öteye gitmeyen bir anlayışla öğrenciye verebileceği çok 
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fazla bir şeyi bulunmamaktadır. Bu durumda öğretmen, 
sadece formülleri öğreten bir aktarımcıdan öteye gitme-
mektedir.

Kahramanımız olan öğretmenleri hatırladığımızda, 
en temel özellikleri okuyan, sorgulayan, araştıran, olay-
lara ve durumlara farklı açılardan bakabilen, analiz ye-
teneği olan, iletişim becerisi güçlü ve sadece kurallar 
için yaşamayan insanlar olduklarını görürüz.  

Belki de meslektaşlarımızın haklı sebepleri bulun-
maktadır. “Devlet ekonomik şartlarımızı düzenlese 
böyle olmaz” diye söyleyeceklerdir. Haklıdırlar. Ancak, 
bu kültürel bakış açısı, oluşacak olan ekonomik doy-
gunluğun eğitime dönüşünü hızlandırır mı acaba?

Ülkemizde, ne zamanki idari yapılanmada yer edin-
me kaygısı başladı, eğitim gerçek anlamını kaybetti. 
Çünkü eğitimciler güç adına kendilerini makam sevdası-
na adayınca, öğrenci merkezli anlayış, makam merkezli 
anlayışa dönüştü. Böyle olunca, müfredatı kâğıt üzerin-
de gösterecek kadar uygulayıp, raporlamasını yaparak, 
kendilerini görevi yerine getirmiş saymaktadırlar.

Rol model olma adına biz eğitimcilerin her türlü 
şartlarda ayakta kalmasını sağlayacak bir güce sahibiz. 
O da BİLGİ’dir. Eğer bu hazineyi kullanmasını bilirsek 
sanırım bir toplumsal değişimi başlatabilecek bir nok-
taya ulaşırız.

Müfredat;
Yıllar yılı müfredat konusu ciddi problem olmuştur. 

Her on yılda bir müfredatla oynamalar olmuştur. Dü-
zenlemeler yapılmıştır. Yöntemden içeriğe kadar bazı 
değişiklikler yapılmıştır.

En iyi müfredat konusunda değişim yapmak, önce-
likle “nasıl bir insan?” yetiştirmek istediğimizin araştı-
rılmasını şart koşmaktadır.

Bilginin ötesinde bir şeyler alan, bazı sanatları ve 
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alışkanlıkları edinen, özen gösterme alışkanlığı kaza-
nan, kendini ifade edebilen, yeni bir entelektüel konu-
ma geçebilen, başkasının ne düşündüğünü anlayabilen, 
görüşlerinin onaylanmamasına ve reddedilmesine kat-
lanabilen, medeni bir şekilde olumlu ya da olumsuz gö-
rüş bildirebilen, en küçük ayrıntılara dikkat edebilen, 
zevklerini geliştirebilen, ayırt edebilen, manen zengin-
leşen, zihinsel devrim ve cesaret için ve tabi ki zihinsel 
sağlamlık için ihtiyaç hisseden, kendisini tanıyan, öğ-
rendiklerini hayata geçiren, yaşayan, uygulayan, hiçbir 
şeyi yok iken gösterdiği sabır ile her şeyi olduğunda 
sergilediği tavır noktasında  “nitelikli ve vefa özverisi” 
öne çıkan, benlik saygısı yüksek, bildikleri ile yaşayan 
ve gelecek nesle aktarım yapan, paylaşan insan…

Daha yeni yeni ‘‘çocuk oyun demektir’’, anlayışını 
benimsemeye başladık. Uygulamada henüz ciddi atı-
lımların olmamasına rağmen umutluyum. Çünkü mo-
dern dünya, bu sorunu bazı değerlerden yoksun olsa 
bile halletmiştir. Bilgi çağının bir gereği olarak değişim 
bize kadar mutlaka ulaşacaktır.

Avrupa’da eğitim alan ve kızımla yaşıt olan bir ak-
rabamın aldığı eğitimi karşılaştırdığımda ne kadar çok 
yüklemelerde bulunduğumuzu daha net gördüm. Dört 
işlemi sekizinci sınıfa kadar öğretmeyi hedefleyen sis-
teme karşılık biz, üçüncü sınıfta karmaşık problemleri 
öğretiyoruz. Zihinsel gelişime uygun olmayan bu öğ-
retici mantık, öğrencilerde özgüveni zedeleyerek farklı 
arayışlara zorlamaktadır. Herkes üniversiteyi okuyacak 
anlamında bir düşünceye sahip değilim. Ancak eğitimin 
önemini idrak eden bireylerin azalmaması gerektiğinin 
altını çizmeye çalışıyorum. Bu anlayış hâkim olmayınca 
ya üniversite kaygısıyla ve zorlamasıyla bir uca ya da 
eğitime ve okula inancı olmayan diğer uca sürüklüyo-
ruz.

Müfredat, yukarıdaki özellikleri merkez alacak ve 
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toplumu uçlarda toplamayacak şekilde, insan gelişimi-
nin bilimsel yapısına uygun olarak yeniden şekillendi-
rilmelidir.

Sistem Dışı

Siyaset;
Ülkemizde Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapanla-

rın eğitimci olma oranları maalesef çok düşük. Nesilleri 
yetiştirme pratiğinden yoksun olan bir bakanın önceliği 
asla eğitim olmamaktadır. Başka dengeleri gözeten bir 
politika geliştirmek zorundadır.

1983’ten günümüze kadar 17 Milli Eğitim Bakanı 
atandı. Maalesef sadece 2 tanesi eğitimci. Acaba eğitime 
gereken ilginin göstergesi midir bu?

Bence Milli Eğitim, partilerin tekelinden kurtarılarak 
bağımsız bir kurum haline getirilmeli. Her hükümetin 
üzerinde kadrolarını yerleştirme adına manevralarına 
engel olmak lazım. Bunun en önemli sonucu olarak; 
aynı partiden olsa bile, başlamış olan güzel projeler 
yarım kalabiliyor. Devamlılık olmayınca sistem yazboz 
tahtasına dönerek, sorunlar içinden çıkılmaz hale gel-
mektedir.

Sistem, her dönem kendi yandaşlarının liyakat gö-
zetmeden atamalarını yapmaktadır. O yüzdendir ki, ida-
ri yapılanma hırsı, eğitimin önüne geçmekte ve nesiller 
arada kaynayıp gitmektedir.

Eğitim kökenli olmayan bir yönetim, popülist uygu-
lamalara imza atmaktadır: Teknolojiyi boca etmek! Top-
lum olarak teknolojiyi kullanma konusunda açlığımızı 
belli bir noktaya getirmeden okullara boca etmenin pek 
bir faydası olmayacaktır.

Yakın bir zamanda okuduğum bir haberde, ABD’de 
Silikon Vadisinde çalışanların çocukları, içinde tekno-
lojiyi barındırmayan okulları tercih etmektedirler. Sanı-
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rım buradan çıkarmamız gereken önemli dersler bulun-
maktadır.

Şu ülkede eğitimin sorunları, eğitim siyasetin gölge-
sinden çıkmadığı, liyakatsiz kişilerin sayısı azaltılmadı-
ğı, insanların vicdanları ile barışık olmadığı sürece çö-
zülemez.

Anne babalar;
Toplum olarak eğitime yüklenen tek anlam meslek 

edinmedir. Tabi ki doğal sonucu olarak sistem kurumla-
rı bu noktaya gelmektedir.

Ancak burada temel bir sorun var. Anne babalar, ço-
cuk sahibi olduktan sonra tek görevleri çocuklarını bir 
meslek sahibi etmekmiş gibi, kendi kişisel gelişimle-
rini otuzlu yaşlarda sonlandırmaktadırlar. Bu da, ister 
istemez çocuklarında gizli ya da açık baskılara neden 
olmaktadır. Yapamadıklarımızı çocuklar üzerinden ger-
çekleştirmeye çalışır olduk.

Bunun en önemli sebebi kendi gelişim serüvenimizi 
kapatmamızdır. Sanki yaşam, evlenip, okul çağına kadar 
çocukları büyütüp tamamlamaktır. Sahip olduğumuz 
dini bakış açısını dahi önemsemeden kendimizi ihmal 
ediyoruz. Öğrenmenin ve gelişmenin ömrümüzün so-
nuna kadar devam eden bir organizasyon olduğunu 
bilmemize rağmen, bunu uygulayacak hayal gücünden 
yoksunuz.

Birçok anne baba, eğitimin içinde aktif rol peşinde-
dir. Bu tamamen çocuğunu eğitmek yönündeki talebi-
nin dışında, not merkezli olarak öğretmene müdahale 
etme ve kontroldür. Çocuğun evi yönettiği bir ailede, 
aynı yaşantıyı okulda devam ettirme çabası içindedirler. 
Çocuklarıyla ilgili öğretmenlerin gözlem ve değerlen-
dirmeleri, birçok anne ve babanın duymak istedikleriyle 
örtüşmeyebilir. Bunun ne kadar önemli olduğunu unut-
mamak lazım.
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Kültürel zenginlik,
Eğitim ve öğretimi, yaşadığınız toprakların gerçekli-

ğinden yoksun olarak yürütemeyiz. Zengin bir kültüre 
sahibiz. Yer altı, yer üstü, dini, tarihi birçok motiflerle 
bezenmiş zenginliklerimiz bulunmaktadır.  Bu özellik-
leri ve değerleri, eğitimin içine entegre edemezsek ai-
leden ve toplumdan kopuk, farklı bir dünyanın içine 
atmış oluruz nesillerimizi. Mesela, Sorgun’da kaplıcalar 
önemli yer tutmaktadır. Okulların bu alanla ilgili çalış-
maları programlarına almaları, öğrencilerin aidiyetleri-
ni arttırmaz mı?

Kültürel zenginliklerimizi eğitime entegre etmede, 
üniversitelere ciddi görev düşmektedir. Araştırmaları-
nı bu yönde yaptıklarında ve eğitim organizasyonuna 
dâhil ettiklerinde, o topraklarda yaşayan insanların ai-
diyetlerini arttırmış olacaklardır. Kendi zenginliklerini 
bilmeyen için, uzak diyarlardaki belirsiz zenginliklerin 
hayali büyük önem taşır. Kendi varlıklarını küçümser-
ler. Bir süre sonra nüfus belli başlı metropol kentlere 
yığılır. Büyük kentlerin sorunlarıyla boğuşup dururlar. 
Her rüzgârdan etkilenen ve gelişemeyen bir topluma 
dönüşür.

Eğitim çok genel bir kavramdır. Bu kavram sadece 
öğretimin gerçekleştiği dört duvar arasında yerine ge-
tirilemez. Öğretim kurumlarına sıkıştırılmaya çalışılan 
eğitim, asla ve asla sistem kurumlarıyla sınırlandırılma-
ması gereken bir süreçtir. Çünkü insani temel vasıfları-
mızın gelişimi ve değişimi sadece sistem kurumlarında 
olmamaktadır. Evde sokakta, çarşıda ve pazarda devam 
eden bir öğrenme süreci vardır. Önemli olan, okul dı-
şındaki alanları eğitime dâhil edilerek, topyekûn bir de-
ğişimi sağlamaktır.

Örnek eğitim modelleri;
• Kendine özgü (öğrencilerin niteliklerine ve seviye-

lerine) planı ve müfredatı olan,
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• Açık Eğitim,
• Keyifli eğitim modeli (Oyun ve işbirliğine dayalı 

model),
• İsra 84: “herkes mizacına göre iş yapar” ayetinin 

referansı ile öğrenci yetilerine ve öğrenme stillerine 
göre alt yapısı olan ilgi odaklı program,

• Uygulamalı derslerin ve diğer derslerin kendi ara-
larında eşgüdümünü sağlayan bir model,

• Paket program olarak, derslerin aylık bloklar halin-
de verilmesinin önünü açan bir program,

• Şehir dışında/yatılı ve badilik sistemini öne çıka-
ran program,

• İhtisas sahibi olan kişilerin, paket programlar ha-
linde tecrübelerini düzenli olarak aktarabileceği bir rol 
model programı,

• Üniversiteler ile işbirliği içerisinde sosyal sorum-
luluk projelerinde her öğrenciye alan oluşturmak,

• Keşfetmeyi hedef alan eğilimleri öne çıkaran, mu-
citler yetiştirmek için laboratuvar olabilecek bir model

• Kabinet sistemine uyarlanmış bir ortam,
• Herkese hitap edebilecek, özel yetenekleri merkeze 

alan kulüp odaklı (after school) model
• Ödev yerine yıl boyu sorumluluk projelerini içeren 

bir akademik ve sosyal çalışma modeli
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TÜRKİYE’DE EĞİTİM SORUNLARI
Şahin BOZOK

Eğitim bir neslin yetişmesinde en belirleyici fak-
tördür. Kuşkusuz, eğitim denince ilk önce akla okulda 
verilen eğitim gelse de anne, baba, kardeş, öğretmen, 
yaşanılan çevre vb. birçok şey eğitimde etkilidir.

Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, 
eğitim denince akla ilk önce okulun gelmesi normal 
karşılanmalıdır. Çünkü okul, aileye göre eğitimde daha 
standart ölçülere sahiptir. Her ebeveynin kişisel eğitim 
düzeyi, kültür ve maddi seviyesi, çocuklarına vereceği 
eğitimde belirleyici olmakla birlikte, standardizasyonu 
iyi sağlanmış ve temelinde çok farklılık bulunmayan 
eğitim sistemi, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke-
lerde aileden alınamayan eğitimin de bütünleştirici ro-
lünü oluşturmaktadır.

Peki, ülkemiz de gerçekten eğitim standart ölçülere 
sahip midir ve okul, aileden alınamayan eğitimin bü-
tünleştirici rolünü gerçekleştirebilmekte midir?

Bu soruya verilecek cevap kısaca: “Hayır!”. Çünkü 
bilimsel çalışmalardan ziyade kendi hayat tecrübeleri-
miz bile bu soruya hayır dememiz için yeterli.

80 ve öncesi kuşak eğitiminde göz çarpan sorunlar, 
hiç şüphesiz kalabalık sınıflar, ihtiyacı karşılamayan 
okul binaları, eğitim araç gereçlerinin yetersizliği, öğ-
retmenlerin eğitim düzeyi, siyasilerin eğitim politikala-
rı vb. birçok hususlardı.

İlkokulda yetmiş kişilik sınıfta okumuştum ve sabah-
çı-öğlenci diye ikili bir ayrım vardı. Şimdi hala var. Bu 
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iki hususun (kalabalık sınıf ve ikili öğrenim)  en temel 
nedeni yetersiz okul ve az sayıdaki sınıflardı. İyi bir eği-
tim sisteminde sabahçı ve öğlenci nedir Allah aşkına? 
Hava kararır, minik bedenler akşam akşam eve döner-
dik. Tabi bunun bir diğer sonucu olarak da sabahçılara 
6–7 saat verilecek dersler öğlen grubu öğrenciler gele-
cek diye 5 saat verilirdi.

Kara tahta ve tebeşir, deney malzemelerinin azlığı ise 
eğitimde görselliğin yerini kanımca ezbere bırakan en 
büyük etkendi.

Bir gün fen kitabında yazan ve soğanın zarlarını in-
celememizi belirten bir deney vardı. Kitaptan görünü-
yordu bir şeyler ama kafamda bir türlü şekillenmiyordu. 
Deneyi yapmayı teklif ettik öğretmene. Ama maalesef 
soğanı bulduk mikroskobu bulamamıştık. Ya da mik-
roskobun camı kırıktı. Bu basit bir deney için karşılaştı-
ğımız bir sorundu. Zira büyük çaplı hiçbir deneyi yapa-
madık eğitim dönemimde. Örneğin, alkolün kaynama 
sıcaklığı, basınç vb. birçok deneye hiç şahit olamadım. 
Sürekli evde görebileceğimiz suyun kaynama sıcaklığı, 
buhar, yağın erimesi vb. terimlerle öğretmenlerimiz 
olayları zihinlerimizde görselleştirirdi.

Bunun bir sonucu olarak tezim şu ki; eğitim malze-
melerinin yetersiz olması, öğrencilerin fen (fizik, kim-
ya, biyoloji) derslerinin zayıf olmasına, bu sebeple sözel 
derslere yoğunlaşmalarına ve bunun bir sonucu olarak 
ta Anadolu’da çok sayıda sözelci yetişmesine neden ol-
maktadır.

Mali yetersizlik şu an bile okulların sırtındaki en bü-
yük yük. Ben ilkokulda hiçbir zaman sabuna şahit ol-
madım. Ne sabunluğumuz vardı ne sabun. Hatta sabun 
lükstü, çoğu zaman su bile olmazdı!

Siyaset mekanizmasının en kolay malzemelerinden 
biri de şüphesiz eğitim ve sınav sistemidir. Bir dönemler 
dört yıllık fakültelerden mezun olan herkesin öğretmen 
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olarak atanması, sınav siteminde her hükümet döne-
minde yapılan değişiklikler, bunun en güzel örneğidir.

Ders kitapları ve kaynaklarda yaşanan sorunlar, kü-
tüphane eksiklikleri, ezberci eğitim vb. birçok sorun 
daha sayılabilir.

Eğitimin her aşamasında olan sorunlar, tabii ki bera-
berinde özel okullar ve dershaneciliği getirmiştir.

Bugün, devlet payından eğitime ayrılan bütçe kadar 
ailelerin de eğitime ayırdığı küçümsenemeyecek bir 
bütçe bulunmaktadır.

Yani Türk eğitim sisteminin, eğitimde fırsat eşitliğini 
sunan bir yapısı bulunmamaktadır. Devlet okullarının 
eğitim sisteminde bile dağlar kadar fark bulunmaktadır. 
Anayasada herkes eğitim alma hakkına sahipse de, her-
kes eşit eğitim alamamaktadır.

Belki şu anda internet, tabletler, görsellerle destek-
lenen bir eğitim mevcut. Ancak hala eğitim sistemimiz 
sınav baskısı oluşturan ve ezberci eğitimin ötesine ge-
çememektedir. Okullarda ve ailede anlamaya dönük ol-
mayan, sınav kazanma psikolojisinin ötesine geçmeyen 
robot tarzı öğrenci yetiştirilmektedir. Ve herkes bir şe-
kilde sınav amaçlı eğitime katkı sağlamaktadır.

Sonuç olarak standart olmayan bir eğitim sistemi, 
değişik tip ve karakterlerde nesil yetişmesine neden 
olmaktadır. Okuma alışkanlığı bulunmayan bir millet 
olmamız, kitap okumaktan ve araştırmaktan hazzetme-
memiz; ilkokuldan tutun üniversiteye kadar araştırma-
yı önermeyen, “ders konularını ezberle ve dersi geç!” 
mantığına dayanan eğitim sistemimizin doğal bir sonu-
cudur.

Eğitimde köklü değişiklikler yapılması şarttır. Bu an-
cak eğitimin siyaset üstü tartışılması ve eğitimin siyaset 
malzemesi olarak kullanılmaması ile mümkündür. Her 
ile bir üniversite yapmak kadar üniversiteden mezun 
olanların istihdamı, mezun olanların ahlakı, bilime kat-
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kısı da önemlidir.
Bugün Almanya’nın bir üniversitesinde alınan pa-

tentlerin sayısı ülkemizin bütün üniversitelerinin aldığı 
patent sayısından fazladır. Sırf sınava dayalı, dershane 
ve özel okula gebe kalmış bir eğitim sisteminden daha 
fazla da bir şey beklenemez zaten. Dershane ve özel 
okul kavramı devletin eğitim sisteminin zafiyetlerinin 
bir sonucudur. Devlet, eğitim sisteminde yüksek stan-
dartları sağlamadığı sürece, dershaneler kapansa da, 
özel eğitim adı altında, özel hocalarla dersler alınmaya 
devam edilecektir. Temel hedef dershanelere, özel okul-
lara ve özel hocalara fırsat vermeyecek, kaliteli devlet 
eğitim sistemini sağlamak olmalıdır. Eğitim sisteminin 
temelinde yatan sorunlar dikkatlice ve profesyonelce ir-
delenmelidir.  İşte o zaman, Anayasa’da yazan eşitlik, 
fırsat eşitliği ile kendini bütünleyecek ve ana işlevini 
yerine getirecektir. 
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MOSKOVA İZLENİMLERİ VE 
EĞİTİMDE KÜLTÜR FARKI
Kerami ÜNAL

Sorgun Düşünce Kulübü’nün Temmuz 2014 dosya-
sının eğitim olduğunu okuyunca sevindim ve bir şeyler 
yazarak katkıda bulunmak istedim. Hatta akademik açı-
dan da ele alınabilir diye düşündüm. Lakin şu an ona 
vaktimiz yok.

Şimdi, Moskova Devlet Üniversitesi’nin yurdunda 
hemen az önce yemekhaneye giderken gördüğüm man-
zarayı çocuk eğitimi adına önemli bulduğum için size 
aktarmak istiyorum. Yurdun bahçesinde önceden tanı-
dığım bir hoca ile ayaküstü sohbet ediyorum. Bu arada 
da etrafı göz ucuyla kolaçan ediyorum ki hoca sohbetini 
bitirsin ve ben de akşam yemeğimi yiyeyim. Yanımız-
dan genç bir çift geçti ve yanlarında da iki buçuk yaş-
larında çocukları vardı. Çift yavaş adımlarla ilerlerken, 
çocuk birden iki üç saat önce yağan yağmurun küçük 
su birikintilerine daldı. Suda koşturmaya başladı ve an-
ne-babası durdular ve çocuğun oynamasını izlemeye 
başladılar. Çocuk, oyuncağıyla bir o yana bir bu yana 
koşturuyordu su içinde. Bir süre baktıktan sonra ben 
yemekhaneye geçtim. Yemek yemem galiba yarım saati 
buldu. Yemek sonrası kaldığım yurda geçerken baktım 
çocuk hala suda oynuyor ve anne-babası onun keyfini 
bozmuyorlardı. Belli ki çocuğun oyundan tatmin olmuş 
bir şekilde ayrılmasını bekliyorlardı. O çocuğun ailesi 
biz olsaydık ne yapardık? Bunu sizin yorumlarınıza bı-
rakıyorum.
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İkinci bir hadise de şöyle:  Üniversite yemekhanesin-
de kasada çalışan bir bayan, müşterilerinden hesapları 
alıyor ve  arada bir kucağındaki kitaba bakıyor, bir cüm-
le okuyor veya okumuyor diğer müşterisinin hesabını 
alıyordu. Göz ucuyla baktım, kitaptan 40 veya 50 sayfa 
kadar okumuştu. İkinci gün yine aynı saatlerde yemek-
haneye gittim ve yanımda da bir Rus hoca vardı. Para 
ödedikten sonra biraz ilgilendim. Bu şekilde kitap oku-
manın zor olup olmadığını sordum. O da, “en azından 
okumaya çalışıyorum” dedi.  Kitap yarıyı geçmişti. An-
laşılan yüz sayfa kadar okumuştu. Kendisinden müsaa-
de istedim ve okur vaziyette bir de fotoğrafını çektim.

Bu paragrafta ise size başka bir tablodan bahsedece-
ğim. Üniversite metro istasyonunun karşısındaki küçük 
dolmuş şoförünün, durakta müşteri beklerken elinde 
kitabı vardı. Başını kaldırmadan okuyordu. Dolmuşa 
bindim ve dikkatini dağıtmayayım diye bir dakika ka-
dar bekledim. Kitaptan başını kaldırmadı. İşim aceley-
di. Cevap almam gerekiyordu. Yanımda oturan yolcuya 
üniversite yurduna gidip gitmeyeceğini sordum. Git-
meyeceği yanıtını aldıktan sonra dolmuştan indim ve 
ön tarafa doğru ilerlerken durakta bekleyen diğer dol-
muşları kolaçan ettim. O beyefendi istifini bozmadan 
kitabını okumaya devam ediyordu. Anlaşılan onun için 
paradan daha önemli bir şeyler vardı…

TOBB üniversitesinden Rusça öğrenmek için gelen 
öğrencilerle sohbet ederken, gördükleri güzel anıları 
not etmelerini tavsiye ettim ve yukarıda bahsettiğim 
okuma tablolarından örnekler verdim. Öğrencilerden 
biri: “Hocam bu kitap okuma işini her yerde yapıyorlar, 
metroda giderken dahi!” diye hayretlerini bildirdi.

Bu tür alışkanlıklar ve varılan nokta, öncesinde veri-
len kaliteli bir eğitimin sonucu olsa gerek. Ben size eği-
timin meyvelerinden bahsettim. Marketten aldığımız 
bir ürünün fabrikasını merak edenimiz var mı? Hangi 
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işlemlerden geçtiğini düşünenimiz var mı? Veya hangi 
ellerden dolaşarak bize ulaştığını hiç merak ettik mi? 
Sadece istifademiz için kullanmamıza bakıyoruz. He-
pimiz kırsal alanın çocuklarıyız. Çiftçiliğin ne demek 
olduğunu da iyi biliriz. Siz, bir çiftçinin mahsulünü ye-
tiştirmek için hangi zahmetlere katlandığına, suyunu 
vermek için ne eziyetler çektiğine, avuç avuç tarladan 
ambara veya pazara kadar ne alın teri dökerek taşıdığına 
yakinen şahit olmuşsunuzdur.

Akli dengesi yerinde, kendisini kontrol edebilen, 
donanımlı ve faziletli insan yetiştirmek de, yukarıda 
bahsettiğim çiftçinin döktüğü alın teri gibi emek ister. 
Velhasıl, kitap okuma alışkanlığını kazandırarak dünya-
yı yakından takip ettirmek, çocukluk hazlarını tatmin 
ettirerek ve kabiliyetlerini geliştireceği hareket alanları 
sağlamak da aynen bunun gibi bir şeydir ve hepsinin 
başı eğitimden geçmektedir. Bu hamur çok su götürür. 
Ben sadece kendi düşüncemi yazdım. Diğer düşüncele-
re de saygı duymaktayım. Ülkemdeki çocuklara yapılan 
hakaretler, aşağılamalar, alaylar, beni her gün bin kez öl-
dürmektedir. Çaresizlik içerisinde acı tablolara şahit ol-
maktayım. Allah hiçbir millete eğitim zafiyeti vermesin.
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AĞUSTOS 2014
TATİL VE DİNLENME KÜLTÜRÜMÜZ

İçinde bulunduğumuz yaz günlerinin tatille özdeşle-
miş olması ve üstelik bayrama da denk gelmesi müna-
sebetiyle bu ay “tatil ve dinlenme kültürümüz” üzerine 
yazmayı uygun bulduk.

Gelenekselden moderne değişen tatil anlayışımız ve 
alışkanlıklarımız, tüketim toplumu ve tatil ilişkisi, tu-
rizm endüstrisi, kaybolan değerler, başkalaşma, bayra-
mın işlevi ve  içinin boşatılması, tatilin ve dinlenmenin 
zihinsel ve psikolojik boyutu gibi farklı noktalardan ta-
til konusunu irdeledik. Nostalji yapmayı da ihmal etme-
dik. 80’lere gidip memleketin kışını ve tatilini hafızları-
mızda tazeledik.
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TATİL: İHTİYAÇ MI, DAYATMA MI?
Abdullah ALPAYDIN

Kapitalist düzenin doğal bir ürünü olan Tüketim 
Toplumu, kültürümüzü, yaşam tarzımızı ve alışkan-
lıklarımızı da hızla değiştirmekte ve dönüştürmekte. 
Düne kadar hayatımızda yeri olmayan bir çok alışkan-
lık yaşamın olmazsa olmazıymış gibi, üstelik belli kalıp 
ve normlarda yaşanmak koşuluyla bizlere dayatılmakta. 
Modern tatil kavramı da bunlardan biri.

İnsan zihninin ve bedeninin yoğun ve uzun süreli ça-
lışma dönemlerinden sonra bir süreliğine bu tempoya 
ara vererek dinlenmeye ve yenilemeye ihtiyaç duyması 
çok doğaldır. Dünya nüfusunun çoğunluğu artık büyük 
kentlerde ve metropollerde yaşamakta. Büyük şehirle-
rin sunmuş olduğu ekonomik ve sosyal imkânların ya-
nında yıpratıcı iş ve hayat şartları gibi dezavantajlarını 
görmezden gelemeyiz. Öyle ki, bu şartlar zaman için-
de bireylerin verimlilik ve performansını düşürmekte, 
neticede periyodik tatillere ihtiyaç duyulmaktadır. Gü-
nümüz toplumlarının, ister Batılı, ister Doğulu olsun 
büyük çoğunluğunda, çalışanlara verilen hafta sonu ta-
tilleri ve yıllık izinler dışında, ulusal çapta uygulanan 
resmi ya da dini tatiller de bu amaca hizmet etmektedir. 
Sadece çalışanlar için değil öğrenciler için de periyodik 
ve çalışanlara göre daha uzun süreli tatil imkânları ta-
nınmaktadır. Buraya kadar her şey doğal, her şey gayet 
insani…

Sorun bu tatillerin değerlendirilme biçiminde... İn-
sanlara yeteri kadar tükettiremediği zaman Anneler 
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Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Yeni Yıl vb. ör-
neklerinde olduğu gibi her yıl düzenli olarak kutlanan 
birçok özel gün icat eden ve bu özel günleri büyük pa-
zarlama ve tanıtım kampanyalarıyla birer tüketim festi-
valine dönüştüren Kapitalist zihniyetin, tatil olgusuna 
kayıtsız kalması düşünülebilir mi? Elbette hayır!

Modern tatil kavramı da bugünün Tüketim Toplu-
munun en karakteristik özelliklerinden biri. Turizm gibi 
devasa bir endüstri, tatilin büyük bir tüketim ve rant 
aracı olarak kullanılması sayesinde oluşmamış mıdır? 
Genellikle deniz kenarına inşa edilmiş lüks otellerde ya 
da tatil köylerinde yapılan tatiller ilk başlarda varlıklı 
kesim için bir ayrıcalık ve prestij göstergesiyken, tüke-
tim anlayışının toplumun geniş katmanlarına yayılma-
sıyla ve sağlanan cazip (!) ödeme koşullarıyla bir çok 
kesim için ulaşılabilir hale gelmiştir. Öyle ki, her türlü 
iletişim kanalı kullanılarak empoze edilen paket tatil 
kampanyaları vb. atraksiyonlar insanları bir yıl öncesin-
den plan yapmaya zorlamakta; yıla, hatta yıllara yayılan 
ödeme koşullarıyla akıllar çelinmektedir. Bu tarz tatille-
rin belirgin özelliği, sınırsız tüketim ve sınırsız eğlence 
anlayışını vurgulamasıdır. Farklı şehirlerden, farklı ül-
kelerden gelen, farklı kültür ve inanışı benimsemiş ve 
birbirini tanımayan yüzlerce, binlerce insan bir arada 
yiyip içip, bir arada havuza, denize girip, bir arada eğ-
lenerek bu ortak kültüre/yaşam tarzına (!) çok çabukça 
ve kolayca intibak etmektedir. Bu curcunanın içinde ta-
til yapan insanlar, genellikle daha yorgun ve kilo almış 
olarak evlerine dönmekte, tatilden beklenen zihinsel ve 
bedensel dinlenme çoğunlukla sağlanamamaktadır.

Bir dönem yazlık ev anlayışı çok modaydı ve insan-
lar birikimlerini yılda 1-2 hafta kalabildikleri yazlıklara 
yatırmaktaydı. İçinde yıl boyu yaşanmadığı için çabuk 
yıpranan ve sürekli masraf çıkaran yazlıklar ölü bir ya-
tırıma dönüştüğü için artık vazgeçiliyor. Üstelik, farklı 
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tatil seçenekleri sayesinde yazlık sahibi olmak eskisi 
gibi bir prestij aracı olarak da görülmüyor. Devre mülk 
furyasına da değinmeden olmaz. Halen popülerliğini 
devam ettiren bu sistem de çoğunlukla deniz ve kaplıca 
turizmine hizmet eder.

Yukarıda bahsi geçen örnekler dışında, toplumun 
farklı sosyal kesimlerine de tatil yaptırabilmek için mu-
hafazakâr tatil konseptiyle faaliyet gösteren tatil köyleri 
ve oteller, doğa turizmi, kültür turizmi, kaplıca turizmi, 
yurt içi ve yurt dışı turları gibi seçenekler ‘‘tatil yapma-
yan kalmasın’’ anlayışına hizmet ediyor. Her ne kadar 
tatil yaz mevsimiyle özdeşleşmiş bir kavram gibi algı-
lansa da, kış turizmi (kayakçılık vs.) de başlı başına bir 
sektör olarak hızla büyümekte, her geçen gün daha çok 
insanı cezbetmektedir. Bu yazıda çok detaylı olarak gir-
mesek de rutin hafta sonu tatilleri de özellikle büyük 
şehirlerde kendine has bir endüstri doğurmuştur.

Biz ve bizden önceki kuşakların aşina olduğu gele-
neksel tatil anlayışına gelirsek; daha çok memleket, ak-
raba ve arkadaş ziyaretleri şeklinde gerçekleşmekteydi. 
Eğlenceden ziyade, yakınları ziyaret ederek hasret gi-
dermek ve “tebdili mekânda ferahlık vardır” anlayışının 
gereği olarak imkânlar çerçevesinde farklı yerleri gezip 
görmekti temel gaye.

Bugünkü anlayışla, en büyük tatil fırsatı olarak pa-
zarlanan geleneksel bayramlarımız yukarıda bahsi ge-
çen ziyaretlerin özellikle denk getirildiği, eğlenme ya da 
dinlenmeden ziyade, dini ve sosyal bir sorumluluğun 
yerine getirildiği tatil günleri olarak değerlendirilirdi. 
Bu şekilde aile ve toplum bireyleri arasında bağlar koru-
nur, yeni nesillerin birbirleriyle tanışmaları ve kaynaş-
maları sağlanırdı. Bu yönüyle geleneksel tatil ve bayram 
anlayışı çok değerlidir.

Şimdilerde, özellikle büyük şehirlerde, bayram kav-
ramının içi büyük oranda boşaltılmış ve aslolan sosyal 
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bağlamından koparılmış durumdadır. Bize dayatılan 
bencil, bireyci, çıkarcı ve hazcı dünya görüşü, bu gün-
leri ailemizden ve çevremizden kaçarak kendimiz için 
yaşamamız gerektiğini telkin etmekte, yakınlarımız-
dan izole salt bir eğlence fırsatı olarak pazarlamaktadır. 
Aslına bakılırsa bu anlayışın gayesi bizi mutlu etmek 
değil, daha çok harcatıp, daha çok tükettirerek kendine 
yeni köleler temin etmektir.

Kontrolsüz harcama ve kontrolsüz tüketim, çağı-
mızın en büyük toplumsal hastalıklarından biri duru-
munda. Her şekilde “Vahşi Kapitalizm”e hizmet eden 
bu bulaşıcı hastalığın, bizi biz yapan değerleri kemirip 
tamamen yok etmesine engel olacak bir bilinç ve far-
kındalık düzeyine ulaşmak mecburiyetindeyiz. Nesil-
lerimizin kimliksiz yetişmesini istemiyorsak “dünya 
vatandaşlığı” safsatasıyla bize dayatılan tek tipçi kültür 
emperyalizmine karşı, gerek fertler, gerekse toplum ola-
rak mücadele etmek zorundayız.
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ONBEŞ TATİL (Yerel Şiveyle)
Adnan KORKMAZ

Gunner, aylar, fır fır geçti aha bi garne tatili daha 
geldi. Hoş geldi safağaldi. Garşılama merasimi hazır: 
yollar, çatılar, havlular tüm gar! Çatılardan adam boyu 
buzlar sarhıyo. Evlerin camları buz dutmuş, ne içeri go-
züküyo, ne dışarı gozüküyo. Musluhlar donmuş, millet 
naçar,  musluğu gece gundüz iplik gibi ahıdıyo. Çay bar-
dahları çatadan çatlıyo. Adamın iliğine işliyen bi soğuh 
var.

Soğuğa garşı tek tedbir, evlerin bi odasında yanan 
soba. Hey gidi soba yahmah hey! En alta kağat, kağadın 
üsdüne ince odun, ince odunun üsdüne galın odun, ga-
lın odunun üsdüne komür goyduhtan soğna, kirbidinen 
kağadı dutuşturacağan… Faradan dutuşup yandı yan-
dı, yanmadı seyreyle sobaynan boğuşmayı; yere ağale-
cağan, yanağanı yere yapıştıracağan, başlıcıyacağan var 
gucünle üflemiye…  Şansına odun da yaşısa üfle üfliye-
bildiğin gadar! Korük olsan hayretmez evin içini duman 
gaplar türlü türlü eziyet... Gerçi çıraynan, gaz yağayı-
nan daha golay dutuşur amma,  onnar da her zaman 
bulunmaz. Dutuşdurma işinin en alengillisi de, ucuna 
hortum dahılı guccük tüpün ateşiyle dutuşturmahtır. 
Azmin elinden bi şey gurtulmaz! Eninde sonunda soba 
yanar. Yanması bi dert olan sobanın kulünü almah da 
ayrı bi derttir ya, neyse orıya girmiyek…

Bizim millet, onca çileynen yahdığı sobanın sıcağ-
nı hiç arıya vermek istemez. Sobanın altını üstünü hiç 
boş bırahmazlar; üstüne guğum gollar, ırbıh gollar, çay-
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dannıh gollar. Üstünde kestane yapallar, yuha ekmek 
gevrediller. Tepsisinde börek çörek yapallar, gumpür 
kozleller. Sobanın yandığı odanın gapısının açıh bıra-
hılmasına hiç müsaade etmezler. Gapıyı açıh bırahma 
yüzünden kunde gavga çıhar. Gapı ancah  gece yatma-
dan önce yatah serilecek sobasız diğer odaların soğuğu 
gırılsın deyin açılır. Bi de soba birden hararetli yanar da 
odadakileri bunaltırsa; “Bizi mi  öldürecağniz, şu gapı-
ları biraz açın!” deller, öyle açılır.

Garneden girdik lafı sündürdük. Oğrenciler garne 
heyecanından yerinde duramıyo, bir an önce garneleri 
alıp evlere dağalmah istiyolar. Oğretmenler de ellerin-
deki garneleri idarenin talimatı uyarınca belli bi zaman 
bekledikten soğna dağatmah zorunda olduhlarından,  
garneyi hemen dağadamıyolar. Bu durum oğrencilerin 
heyecanını daha artırıyo; başlıyolar hep bir ağazdan:

“Akdeniz Karadeniz
Biz karnemizi isteriz.
Eğer karnemiz verilmezse
Biz öğretmenimize küseriz”,  diyerekten şiir ohuma-

ya...
Bizim oralarda ohul acayip bi yerdir. Çoğuncası, gen-

dileri ohuma fırsatı bulamamış, evlatlarının ohul ohu-
duğu yaşlarda ömürleri işte güçte, mal davar gutmede, 
tarlada tapanda geçmiş ana babalar için ohul, meçhul bi 
mekândır. Gelmezler, gitmezler, ne olduğunu bilmezler. 
Onnara gore; “evlatlarına ne var, ipirahatlar, yedikleri 
onnerinde, yemedikleri arhalarında”. Babalar evlatla-
rının elinden dutarah bi tek gayıtta geliller. “Eti senin 
kemiği benim” diyerek gaydı yapdırır bi daha ohula uğ-
ramazlar. Ohul, oğretmenlerle oğrencilerin gendi arala-
rında oynadıhları bir oyun gibidir. Ana babalar; “ohu-
yun, gozünüzün onüne bahın”  diyerek çocuhlarından 
mayışa geçmelerini, bir de arhalarından Fatiha ohuma-
larını bekleller o gadar…
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Garne diyoh her defasında lafı dallandırıyoh. En ni-
hayetinde, oğretmenler çocuhların ısrarlarına daha faz-
la dayanamıyarah, tek tek isimleri ohuyarah garneleri 
dağadıllar. Teşekkür ve Takdirler de havluda dağatıldıh-
tan soğna ohul tatile girer.

Tatil dediysek, adı tatil! Yaşantı her gunki yaşantı. 
Yıl üçyüzatmışbeş gun, tatil dediğin içinde bi gaç gun. 
Mevsim gış, evlerin durumu malum olsa da, çocuhlar-
daki her şeyi oyuna çeviren yaşam enerjisi, “dağ neğa-
der yuğsağse de yol onun üstünden geçer” hesabı garı 
gışı soğuğu oyuna çevirir. Böylelikle gar gış, ana baba 
için sobanın yanına gaçılacah soğuğu temsil ederken, 
çocuhlar için en birinci oyun olur.

Oyun dediysek, ne oyunnar, ne oyunnar… Bi avuç 
gar alıllar, elleriynen yusyuvallah edip bir birlerlerine 
atallar. Yine bi avuç garı yerde yuvallıya yuvallıya gos-
gocaman bir top haline getiriller, bu toplardan üç beş 
tanesini üst üste goyup gardan adam yapallar. En çoh da 
buzda gaymayı seveller. Gendiliğinden oluşmuş gayıla-
cah buz bulullarsa orda gayallar. Bulamazlarsa gendileri 
gayılacah yeri ayahlarıyla sürte sürte buzlandırıllar. Üs-
tünden de bi gece ayaz geçince buz, cam gibi olur. Üç 
dört metre geriden goşarah buzun başına gelip ayahla-
rını buza goyup metrelerce gayallar. Amanın, gayarken 
dizleri gırıp ağalmeler galhmalar, türlü türlü şekil şeme-
lat… Sede buzda gaymazlar, guccük tepe gibi yuğseklik-
lerden tahta gızağnan da gayallar, muşambaynan da ga-
yallar, şamyelinen de gayallar… Heç bişey bulamasalar 
geniş plastik ellağniynen gayallar.

Çocuhlar işte… Garda gışta, soğuhta ayazda, maham 
gomayıp dokeller. Oyuna doyamazlar. Eve getiremen. 
Onnar da hahlı, asır dağale, iki haftalıh tatil goz açıp 
gapayıncıya gadar biter.
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TATİL HER ZAMAN DİNLENMEK MİDİR?
Fatih ŞAHBAZ

Tatil ve dinlenme şehirleşmeyle birlikte önemi artan 
ve dikkat çeken bir kavramdır. Özellikle şehir hayatında 
hafta içi çalışmaktan yorulan kesim için tatil, bugün için 
vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir.

Aslında insan vücudunun çalışmaya ihtiyacı olduğu 
kadar dinlenmeye de ihtiyacı vardır. Kentli ve köylü de-
meksizin bütün çalışanların kendilerine zaman ayırma-
sı, dinlenmesi bir sendikal haktan ziyade insan olmanın 
bir sonucudur.

Ancak her tatil dinlenmek midir? Toplumlar arası ta-
til kültürleri neden farklıdır? Sosyo-kültürel gelişmişlik 
düzeyi ile tatil yapma ihtiyacı doğrudan ilişkili midir?

Tatil kavramının belirleyicisi, gelir, kişinin eğitim 
düzeyi, yaşadığı coğrafya ve alışkanlıklar olsa da, son 
dönemlerde nisbi olarak artan gelir düzeyi, gelişen ile-
tişim ve ulaşım şartları ile toplu olarak yapılan turlar, 
tatilin yeni bir boyut kazanmasına neden olmuştur. Bu-
nun bir sonucu olarak ta, klasik tatil (deniz-kum-gü-
neş)  anlayışının yerini son dönemlerde kurvaziyer tur-
ları ve vize uygulamayan Ortadoğu ve Balkan ülkelerine 
yapılan geziler almıştır.

Her ne kadar tatil anlayışı gelişim ve değişim gös-
terse de, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2013 
yılında yaptığı bir araştırmaya göre; “Türkiye vatandaş-
larının yüzde 36,1’i tatillerini bulundukları yerde din-
lenerek geçiriyor. Yine aynı araştırmaya göre katılım-
cıların yüzde 32,5’i tatil için zamanı olmadığını ifade 
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ederken, yüzde 25,4’ü ise tatillerini memleketine köye 
giderek geçirdiğini belirtiyor. Verilere göre, tatillerde, 
katılımcıların yüzde 10,8’i otel, pansiyon ya da tatil kö-
yüne, yüzde 4,7’si yazlığa, yüzde 2,7’si yaylaya, yüzde 
1,1’i yurtdışına ve yüzde 0,9’u bağ evine gidiyor.  Araş-
tırmanın belki bizi de ilgilendiren bir sonucu var ki o 
da Ankara ve İstanbul’ da yaşayanların % 41’ i tatil için 
(en azından tatilin belirli bir kısmını geçirmek amaçlı) 
memleketine gidiyor. Kırda yaşayanların yüzde 47,9’u 
tatil yapmaya zaman bulamazken, kentte yaşayanların 
sadece yüzde 26,5’i tatile zaman ayıramıyor. Bölgeler 
arasındaki farklılaşmaya bakıldığında, tatile zaman bu-
lamayan katılımcıların oranının en yüksek olduğu böl-
geler Kuzeydoğu ve Güneydoğu bölgeleri. Tatilini bu-
lunduğu yerde geçirenlerin oranının en yüksek olduğu 
bölgeler ise Batı Marmara ile Batı Karadeniz. Akdeniz 
Bölgesi ise yaylaya gitme tercihinde ilk sırada bulunu-
yor.”

Yapılan araştırmayı kısaca değerlendirecek olursak 
zamanı olan ve gurbette yaşayan Yozgatlıların % 41’i 
için tatil memlekete gitmek. Sorgun’daki tatil anlayışını 
da tatilin amacı ve kültürü açısından biraz açarsak;

- Birincil amaç akrabaları ziyaret etmek (bu amaç 
sosyal açıdan ciddi önem arz etmektedir),

- Hamama gitmek,
- Piknik yapmak,
- Akşam misafirlikleri,
- Dutluk parkında semaver çayı içmek,
- Şehir hayatının bunaltıcı kalabalığından kurutul-

mak,
- Daha az trafik ve kolay yaşam,
- Bunaltıcı olmayan sıcaklar,
- Akşam esen rüzgâr vs. vs.
Gerçekten de memleketimiz yaz tatillerinde dinlen-

mek için güzel fırsatlar sunsa da, kışın memleketimiz 
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maalesef tatil için çok fazla imkân sunamıyor. Hem so-
ğuk olması, (mesafe alınmakla birlikte halen bazı kı-
sımlarda) çamurla mücadele etmesi, dışarıda yapılacak 
etkinliklerin kışın yapılamaması gibi nedenlerle mem-
lekette yaz tatili daha cazip hale geliyor.

Memleketimizde tatil böyle… Bir adım daha ileri gi-
dersek; boş zaman, tatil ve Kapitalizmin ilişkisi nasıl?

Boş zamanın Kapitalist sistem tarafından kârlı bir 
değiş tokuş aracı olarak keşfedilmesiyle, boş zamanın 
doğasında ve kullanım değerinde büyük farklılıklar ya-
şandı. Çalışmak hep azaltılırken, boş zaman sayısal ola-
rak artırıldı. Peki, Kapitalizm açısından boş zaman ne 
işe yaradı?

Şubat 2014’te işlediğimiz “Üretmek ve Tüketmek” 
dosyasında detaylı belirtildiği üzere, dünya toplumları 
tüketim üzerine kurulu bir saat haline dönüştürüldü. 
Aslında boş zaman tüketim zamanı oldu ve Kapitalist 
sistemin çarkını döndüren bir üs haline geldi. Zira özel-
likle şehir hayatında tüketim mekânları, alışveriş mer-
kezleri, eğlence yerleri, oyun salonları, parklar, turistik 
bölgeler/aktiviteler vs. gerçekte, tüketimi artırmanın, 
kapitalist sistemi restore etmenin aracı kurumları ola-
rak boş zamanın değerlendirilmesinde öne çıktılar. Haf-
ta sonu tatilini AVM’de dinlenerek (!) geçirmeye alıştık.

Adına boş zaman ya da tatil dediğimiz kavram tü-
ketimle ikame edildi. Evde kişiyi sıkan, restoranı tavsi-
ye eden, harcamasız tatil olmaz zihniyetini tatil olarak 
beynimize yerleştiren hiç şüphesiz Kapitalizmdi. Pınar 
başını unutturdu. Dostlarla bir koyunu üç tepelerde 
yemenin yerini gürültülü, doğadan uzak AVM’ lere yö-
neltti. Taksitle tatil yapmaya teşvik etti sistem.

Öz olarak Kapitalizm, tüketimi küreselleşme adı al-
tında genişlettiğinden hemen her alan, bölge, yaşam 
dünyası vs. tatil ya da boş zaman harcama adı altında 
tüketilen nesnelere dönüşüyor. Bu yüzden Kapitalizm, 
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çalışma saatlerini azaltarak geriye kalan zamanı, bir tür 
tüketim çarkına hizmet aracına dönüştürüyor. Yani kı-
sacası boş zaman endüstri haline dönüştü.

Sonuç olarak küresel ölçekte yayılan boş vakit har-
cama kalıpları kuşkusuz, bizleri, küresel zevkler ve kü-
resel boş zaman deneyimlerine aşina kılıyor. Hiçbir şey 
yapmasak bile üretim yerine akıllı telefonun ekranına 
bizleri hapsediyor.

Dünya değişiyor. Kavramlar değişiyor. Ama Kapita-
lizmi yaşadıkça, büyük şehir hayatının ezici yaşam şart-
ları göz önüne alındıkça Sorgun tatili bir yıldız gibi par-
lıyor. Adnan Korkmaz’ın geçen toplantıda söylediği ve 
çok şey anlatan sözü gibi: “Yorgancıya dinlen demişler, 
o da ayağa kalkmış”. Öyle değil mi, ihtiyaç neyse din-
lenmek o. Bu bağlamda İstanbul’daki Sorgunluya tatil 
yap demişler. O da Sorguna gitmiş. Öyle ya, bizim de 
ihtiyacımız olan tatil belki de bu…
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TATİL VE DİNLENME KÜLTÜRÜ ÜZERİNE…
Hatip SORGUN

İnsanın fiziksel ve psikolojik durumu dikkate alın-
dığında, dinlenme insan için bir gerekliliktir. Ancak, 
dinlenmek için önce yorulmak gerekmektedir. Çalışan, 
yorulan bir insanın, çalışmalarını verimli bir şekilde de-
vam ettirebilmesi için, fiziksel ve psikolojik bakımdan 
dinlenme ihtiyacını gidermesi gerekmektedir.

Dinlenme aynı zamanda yasal bir haktır. İş Kanunu 
çalışma ve dinlenme sürelerini belirlemiştir. Buna göre, 
ülkemizde haftalık çalışma süresi 40 saat olarak düzen-
lenmiştir. 1 haftanın toplam 168 saatten oluştuğu dik-
kate alındığında, bunun 40 saati çalışma için ayrılmış-
ken; 128 saatte dinlenme süresi olarak belirlenmiştir. 
Ayrıca, çalışma süreleri dikkate alınarak yıllık izin sü-
releri belirlenmiştir. Yıllık izin süresini dikkate almaya-
lım ve haftalık dinlenme süresini 128 saat olarak kabul 
edelim.

Günlük ortalama 8 saatlik uyku süresi hesabına göre 
128 saatlik dinlenme süresinin 56 saati uykuda geçiril-
mektedir. Günlük 2 saatten haftada 14 saati de kişisel 
ihtiyaçlar için kullandığımızı varsaydığımızda, geri ka-
lan 58 saati ne şekilde değerlendiriyoruz?

Büyükşehirlerde günlük ortalama 2 saat yolda geçi-
yor. Bunu da dikkate aldığımızda geriye aylık ortalama 
44, günlük olarak ise 6,3 saatlik boş zaman kalıyor?

Bu dinlenme süresini ya da boş zamanı nasıl değer-
lendiriyoruz?

Ülkemiz gerçeği dikkate alındığında, sanırım bu sü-
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renin çok büyük bir bölümü televizyon karşısında geçi-
yor.

Televizyon yayınlarının içeriğini ve kalitesini dikkate 
aldığımızda, televizyon karşısında geçen bu süre bize ne 
katıyor? Emin olun hiçbir şey!

Hem fiziksel hem de sosyal açıdan kendimizi gelişti-
rebilmemiz için dinlenme sürelerimizi daha farklı kul-
lanmamız gerekmez mi?

Fiziksel gelişimimiz için spora zaman ayırıyor mu-
yuz?

Kültürel gelişimimiz için sinemaya, tiyatroya, kültü-
rel gezilere zaman ayırıyor muyuz?

İlmi gelişimimiz için okumaya, araştırmaya, öğren-
meye zaman ayırıyor muyuz?

Sorumlu bir insan ve vatandaş olarak, dünyamızda, 
ülkemizde olup bitenleri öğrenmek, anlamak ve analiz 
etmek için zaman ayırıyor muyuz?

Manevi gelişimimiz, dini vecibelerimizi yerine getir-
mek için zaman ayırıyor muyuz?

Sosyal sorumluluk bilinciyle, sosyal projeler için, 
muhtaçlara yardım için, destek için zaman ayırıyor mu-
yuz?

Ailemiz, akrabalarımız, yakınlarımız, arkadaşlarımız 
için zaman ayırıyor muyuz?

Zamanın geri dönüşü yok.
Bu soruları kendimize soralım ve dinlenme kültürü-

müzü yeni baştan değerlendirelim. Şu kısa ömrümüzü 
çok anlamlı olmayan bir şekilde harcayarak tüketmeye-
lim.
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TATİL KÜLTÜRÜMÜZ DEĞİŞİYOR
Nuri KAYA

Tatil niçin vardır? Neden tatil yapmaya ihtiyaç du-
yarız? İnsanın yeme içme ihtiyacı olduğu gibi dinlen-
me ihtiyacı da vardır. Yani tatil ve dinlenme huzurlu 
ve sağlıklı yaşamın bir parçasıdır. İnsan yaşamının bir 
ihtiyacı olan tatil, bizim beklentilerimize cevap veriyor 
mu?  İnsanların tatil hayali çok geniş… Tatil yapmanın 
gereği dinlenmek mi, rahatlamak mı?  Yoksa deniz kum 
eğlence mi? Ya da sıla-i rahim yapıp memleket özlemi 
gidermek mi?

Tatil, çalışmaya belli bir süre ara verme anlamına 
gelir. Bazı işlerimizi belirli bir süre durdurup bir süre 
vaktimizi faydalı işler yaparak, dinlenerek, rahatlayarak 
geçirmektir. Tatili, aynı zamanda bir iş değişikliği ya 
da yaşadığımız ortamı değiştirme olarak ta görebiliriz. 
Tatil sadece insanlardan, çevreden ve şehirden kaçmak 
olarak anlaşılmamalıdır. Tatil kavramının içine sıla-i ra-
him kavramını da yüklemek gerekir. İşte o zaman tatil 
kaçamak olmaktan çıkıp tatil değeri kazanacaktır. Bu-
nun yanında bayramları da sadece tatil fırsatı olarak 
görmemek lazımdır. Son zamanlarda bayramlar özün-
den uzaklaşmakta sadece ama sadece tatil fırsatı olarak 
görülmektedir.

Tatil, parayı ve zamanı bol bol tükettiğimiz, sadece 
eğlendiğimiz bir kaçış olmamalıdır. Tatili, faydalı işlerin 
yapıldığı, bilgi ve görgümüzü artırdığımız, eş ve dost-
ların ziyaret edilip yaşlılarımızın gönüllerinin alındığı 
dinlenme amaçlı bir faaliyet olarak görmeliyiz.
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Göz açıp kapayıncaya kadar koca bir sene ve çalış-
ma dönemini geride bıraktık.  Yaz mevsimi, yani tatilin 
özünü oluşturan mevsim geldi. Ülkemizin doğal güzel-
likleri, üç tarafının denizlerle çevrili olması, çok eski bir 
tarihe sahip olması, birçok medeniyete ev sahipliği yap-
ması, dört mevsimin de yaşanması, farklı tatil anlayış-
larını aklımıza getirmektedir. Ülkemizde tatil kavramı 
üzerinde ciddi değişmeler oldu. Bu değişimleri insanı-
mız artık benimsedi. Tüm dünyadaki tatilciler için ülke-
miz gezilecek-görülecekler listesine dâhil edildi.

Şimdiki tatil kültürü modern yaşamın bir ürünüdür. 
Bütün dünya insanlığı da bu tatil kültürünü benimse-
mektedir. Keşfedilmemiş dünya coğrafyasını keşfetme 
arzusu, sıcak iklimler, masmavi denizler, uzun kumsal-
lar, su parkları, doğa yürüyüşleri, konforlu oteller, her 
bölgenin kendine has lezzetli yemekleri, tarihi değer-
ler, cıvıl cıvıl çarşılar, binlerce yıllık tarihe tanıklık eden 
tarihi şehirler, dinler için önemli merkezler, bunların 
yanında her türlü kültürel değerler, yeni dünya düze-
ninin tatil anlayışını şekillendirmiştir. Ülkemiz insanı-
nın tatil yapması için bunlar yeterli mi? Hayır, bu tatili 
yapabilecek zaman ve maddi imkânlar gereklidir. Çün-
kü Anadolu insanı tatilini hala eş dost ve memleket zi-
yaretleriyle geçiriyor. Bunların yanında lüks oteller ve 
tatil köylerinde tatil yapmayı düşünen aile sayısı gün 
geçtikçe artmaktadır. Bu da toplumun zenginleşmesiyle 
paralellik göstermektedir. Bunun yanında son yıllarda 
gelişen devre mülk tatil anlayışına da insanımız alışmış-
tır. Devre mülk konusunda insanlarımızın bazı kaygıları 
olmasına rağmen bu tarz tatile toplumumuz alışmıştır. 
Bir de Türkiye’nin her köşesinde termal kaplıcaların 
olduğunu, termal tatilin yaygınlaştığını görüyoruz. Al-
ternatif tatil yapmaya yönelenler her geçen gün artmak-
tadır. Artık Palandöken Dağı’nda da, Çoruh Nehri’nde 
de,  Alaçatı’da da alternatif tatil seçenekleri olduğunu 
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öğrendik. Tatil yapacak insanların bunların dışında hala 
alternatif arayışlar içinde olduğunu biliyoruz.

Tatil kültürü, tüketim toplumunun ortaya çıkmasıyla 
birlikte değişime uğramıştır. Yapılan reklamlar kişilerin 
sağduyularına değil, nefislerine ve tutkularına seslenir. 
Günlük gazete, dergi, televizyon, internet gibi iletişim 
araçlarının önemli bir bölümü, resimli ilanlar vererek, 
yapay ihtiyaçlar üreterek, insanları tatil yapmaya teş-
vik etmektedirler. İnsanoğlu tatil yaparken tabiattaki 
birçok türü de aşırı tüketerek yok etmektedir. Tabiatın 
üzerinde gelecek kuşaklarında hakkının olduğunu bil-
meliyiz. Yalnızca kaynaklar değil, insanoğlunun kendisi 
de bu sayede tükenmektedir.
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TATİL İÇİN YAŞAMAK MI, 
YAŞAMAK İÇİN TATİL Mİ?
Recep DAĞDEMİR

Şu anda ülke olarak bir tatil dönemini yaşamaktayız. 
Yoğun iş temposunun ardından (birçok meslek grubu) 
mola vermiş bulunmaktayız. Yaşadığımız bu günleri 
doğru anlamak ve yaşamak adına bir soru ile başlamak 
isterim: Biz bu günleri yaşamak ve görmek için mi ça-
balamalıyız, yoksa devam eden hayatın rutin bir parçası 
olarak mı görmeliyiz?

Hayatımızın bir parçası olan tatil kültürünü oluşma-
sının temel felsefesini iyi kavramamız adına doğru sor-
gulamalar yapmalıyız. Sorgulama süreci, kontrolü bizde 
olan bir süreç ise daha anlamlıdır. Ama başka bir dü-
şünce veya akımın etkisi altında şekil alıyorsa, tatil kül-
türümüzün bize katacağı çok fazla bir şey olmayabilir.

Tatil için yaşamak, başka kültür ve akımın etkisin-
de kaldığımızın göstergesidir. Bu düşüncenin arka pla-
nında Kapitalizm bulunmaktadır. Tüketmek üzerine 
kurulmuş olan bu akımla tatil kültürümüz şekilleniyor 
ise, ömrümüze anlamlı bir katkısı olmayacaktır. İnsan-
lardaki güç, hırs ve tüketme duygusunun farkında olan 
bu akım, tatil kültürünün oluşmasında farklı yöntemler 
kullanmaktadır. Beş yıldızlı otel, sınırsız yemek içmek, 
sınırsız eğlence gibi, yeni hizmet hamleleriyle tatil için 
yaşama kültürünü beslemektedir.

Yaşamak için tatil kültürü olanların heyecanı farklı-
dır. İçinde beş yıldızlı otel tatili de olsa süreci yöneten-
lerdir. Bir araya gelme özlemiyle hazırlıklarını yaparlar 
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bu insanlar. Planlamaları sadece bir haftalıktır ve tüket-
mek üzerine kurgulamazlar. Yeni bir şeyler öğrenme, 
akraba ve eş dostlarla birlikte olmanın özlemi içerisin-
dedirler.

Tatil anlayışımız üzerine mini anket çalışması yap-
tım. Çeşitli cevaplar aldım. Gençler ve kadınların büyük 
kısmı deniz, kumsal ve lüks otel olarak bir anlam yükle-
diler. İş hayatının yoğun temposunda olanlar için ise te-
lefonların kapatılıp sakin bir mekâna geçmek olmuştur. 
En anlamlısı ise, anne ve babamın tatil düşüncesi; “bü-
tün horantamın toplandığı, sıkıntıların olmadığı, birlik-
te huzurlu geçirilen günler” idi. Deneyimlerin artma-
sıyla, önceliklerin artık net olduğu bir dönemde tatilin 
anlamı “bir arada olmak” tır. Galiba modern dünyanın 
bize dayattığı tanıma inat son nokta burasıdır.

Tatili hep dinlenme ve çalışmama olarak algılar ol-
duk. Daha çok paranın harcandığı sahil kentlerini tercih 
etmeyi doğru bulur olduk. Bu, modern dünyanın bize 
dayattığı yaşam biçimidir. Yeni öğrenmelerin olmadığı, 
yeni deneyimlerin yaşanmadığı, kişisel gelişime katkı-
sının imkânsız olduğu bir tatil anlayışıdır. Bu, tatil için 
yaşamamız gerektiğini savunan Kapitalizmin ürünüdür.

Aslında tatil nedir?
Tatil bir nefes almadır. Geriye dönüp bakmaktır. Ne 

kadar yol alındığının irdelenmesidir biraz. Ne kadar an-
lamlı bir yaşam içerisinde olunduğunun gözden geçiril-
mesidir.

Tatil önceliklerinin yeniden gözden geçirilmesidir. 
Bir yıl aradan sonra kaybettiğin insanlar bulursun. Hak-
kın rahmetine kavuşmuş bu insanları gördükçe, ömür 
üzerine daha seviyeli bir duruş sergilemek adına sor-
gulamalar yaparsın. Çocukluğunuzda hiç ölmeyeceğini 
düşündüğünüz bu insanların gidişleri, durup kendimizi 
gözden geçirmemize neden olur.

Tatil doğrularının ve yanlışlarının irdelenmesi için en 
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önemli aradır. Doğrularını destekler, hayaller kurarsın. 
Aynı şekilde, yanlışlarını eleyip, yeniden yola koyulmak 
adına etkili bir zaman dilimidir.

Tatil dinlenmektir. Ancak bu hiçbir iş yapmamak 
anlamında değildir. İnsan beyni, farklı bir uğraşla daha 
sağlıklı bir dinlenmeye sahip olabilmektedir. Aslında 
dinlenmeye ihtiyacı olan beyindir. Beynin dinlenmesi 
de ancak ve ancak farklı ve doyurucu bir uğraşla olmak-
tadır. Beden birkaç gün içerisinde kendini toparlar. Fa-
kat beyin için bu söz konusu değildir.

Tatil özlem gidermektir. Sevdiklerinizle birlikteliği-
nizi güçlendirme zamanlarıdır. Uzun bir aradan sonra, 
boğuştuğunuz hayattan kafanızı kaldırır, aileniz, akra-
balarınız ve dostlarınızla sevgi bağlarınızı güçlendirir-
siniz.

Tatil öğrenmeye devam etmektir. Yaşam nasıl ki de-
vam ediyorsa, tatil dediğimiz bu anlarda hayat durmu-
yorsa, öğrenme de durmaz. Yeni tecrübeler kazanmaya 
devam ederiz.

Tatil paylaşmaktır. Uzun bir süre uzakta olmak, öğ-
rendiklerinizi aktararak doğduğunuz toprakların geli-
şiminde katkıda bulunmaktır. Yahudilerin en önemli 
özellikleri, çok farklı diyarlarda olmaları ve gördükleri 
ve yaşadıklarının katkısıyla kendi milletleri için iyi or-
ganize olmalarıdır.

Vefa borcunu ödemiş olursun. Belki gördüklerinden 
hareketle yeni bir atılımın fitilini çakmış olursun.

Araç kullanırken vites değiştirmek için nasıl ki ayağı-
mızı gazdan çekmemiz gerekiyorsa, uzun iş yaşamında 
da “dur” çekmek gibidir tatiller. Yerine göre vitesi yük-
seltebilmek ya da küçültebilmektir tatiller…
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EYLÜL 2014
SDK 4. SORGUN TOPLANTISI

Eylül ayını geçen ay 4.sünü düzenlemiş olduğumuz 
Sorgun Toplantımızın değerlendirilmesine ayırdık. 
Amacımız, geride kalan 4 yılın vermiş olduğu tecrübey-
le bu toplantıyı doğru analiz edip, bundan sonraki top-
lantıların daha verimli ve faydalı geçmesini sağlamaktır.

Yılda bir kez düzenlediğimiz Sorgun Toplantıları-
mızın 4.sünü 2 Ağustos Cumartesi günü Sorgun’da 
Şahbazlar Dinlenme Tesislerinde düzenledik. Toplantı-
mızın özel konukları Sorgunlu Akademisyenlerimiz ve 
Bilim Adamlarımızdı.  Prof. Dr. Abdülkadir DÜNDAR, 
Prof. Dr. Ali İrfan İLBAŞ, Prof. Dr. Hamdi TEMEL, Prof. 
Dr. İhsan BULUT, Prof. Dr. Murat DOĞAN, Prof. Dr. 
Mustafa İLBAŞ, Prof. Dr. Nuri YILMAZ, Prof. Dr. Rauf 
YÜCEL ve Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ programımı-
za katılarak sunum yaptılar. Sunuculuğunu SDK üye-
si Fatih ŞAHBAZ’ın yaptığı program Sorgun Belediye 
Başkanı Ahmet ŞİMŞEK’in selamlama konuşmasıyla 
başladı.

Programa SDK adına dönem başkanı Abdullah AL-
PAYDIN ve ekonomist S. HATİPOĞLU’nun konuşma-
larıyla devam edildi. HATİPOĞLU, Sorgun Düşünce 
Kulübü tarafından bu ay yayınlanan “Küreselleşen Dün-
ya’da Türkiye ve Yozgat” adlı kitabının sunumunu ger-
çekleştirdi.

Akademisyenlerimizden ilk olarak enerji alanında 
önemli çalışmaları bulunan Gazi Üniversitesi, Teknoloji 
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Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa İLBAŞ söz aldı ve 
yeni çıkan kitabından hareketle “Enerji-Politik Dünya 
ve Türkiye” başlıklı bir sunum yaptı. Prof. İLBAŞ’ın en 
dikkat çekici tespitlerinden biri; “Osmanlı Devleti”nin 
yıkılma sebebi enerjidir” oldu.

Sonrasında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülte-
si’nden emekli Prof. Dr. Rauf YÜCEL söz aldı ve geçti-
ğimiz yıl yayınlanan ve Sorgun Düşünce Kulübü olarak 
incelemiş olduğumuz “Sorgun’dan Çıktım Yola” adlı anı-
larından oluşan eseri üzerine konuştu. Prof. YÜCEL, ese-
rin 2. cildinin de basıma hazır olduğu müjdesini verdi.

Web sitemizdeki yazılarıyla da bildiğimiz Dicle Üni-
versitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi 
TEMEL ise bir sonraki toplantının Sorgun’a ait özel bir 
gündemle, mesela kaplıcalar üzerine yapılmasını önerdi.

Prof. TEMEL’den sonra söz alan Ankara Üniversitesi, 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir 
DÜNDAR da akademik hayatıyla ilgili bilgiler verdikten 
sonra Osmanlı’nın sanata verdiği önemden bahsetti.

Akabinde kürsüye gelen Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi Dekanı Prof. Ali İrfan İLBAŞ görev yap-
makta olduğu Kırgızistan  hakkında bir sunum yaptı. 
Kırgız tarihi ve kültürü adına ilgi çekici bilgiler paylaştı.

Coğrafya alanındaki çalışmalarıyla tanıdığımız Erzu-
rum Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesinde 
görev yapmakta olan Prof. Dr. İhsan BULUT ise eğitim 
ve meslek hayatı üzerine konuştu. Prof. BULUT, kültür 
coğrafyasına önem verilmesine vurgu yaptı.

Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi  Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ de sözlü kültür 
ve sözlü tarih değerlerimizin yok olduğuna dikkat çekti. 
Bu değerleri korumak için Bilgi Şöleni türünden etkin-
liklerin yapılmasını önerdi.

Doçent DURBİLMEZ’in ardından kürsüye gelen, Er-
ciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı uzmanlığı Medeni 
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Hukuk olan Prof. Dr. Murat DOĞAN, Sorgun Düşünce 
Kulübü kurucularını şair Cahit Zarifoğlu’nun “7 Güzel 
Adam”ına benzetti. Prof. DOĞAN, Sorgun Lisesi’nin 
müze haline dönüştürülerek adının korunmasını öner-
di.

Son sözü ise Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Nuri YILMAZ aldı. Prof. YILMAZ, Sorgun-Yoz-
gat yöresinde öncelikli olarak yetiştirilmesi gereken bit-
kiler hakkında bilgi verdikten sonra, tarım ve sanayinin 
bir arada var olabileceğini söyledi.

Akademisyenlerimiz dışında toplantıda ayrıca Sor-
gun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin EKİNCİ, Sorgun-
lu kültür ve edebiyat adamlarımızdan Durali DOĞAN 
ve Siyami YOZGAT, sivil toplum kuruluşu temsilcile-
rinden Makine Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilcisi 
Tahir DEMİREL ve Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Üzeyir ARSLAN ve Sorgun eski belediye başkanla-
rından Yılmaz KILIÇARSLAN da birer konuşma yapa-
rak Sorgun Düşünce Kulübü’nün çalışmaları hakkında 
görüşlerini sunup, önerilerde bulundular.

Bu toplantının Sorgun Düşünce Kulübü açısından 
başka bir anlamı daha vardı. SDK’nın ilk yayınları olan 
“Sorgun Düşünce Kulübü 2013 Yıllığı” ve üyelerimiz-
den S. Hatipoğlu tarafından yazılan “Küreselleşen Dün-
ya’da Türkiye ve Yozgat” adlı eserlerimiz de misafirleri-
mizle ilk kez buluştu.

Toplantımıza katılan başta akademisyen hocalarımız 
olmak üzere, Sorgun Belediye Başkanımıza, İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüze,  kültür-edebiyat adamlarımıza, 
sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, yerel basına, üye-
lerimize ve tüm misafirlerimize katılımları ve katkıları 
için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, mekânı kullanımımıza 
sunan ve ikramları sağlayan Şahbazlar Dinlenme Tesisi 
yetkililerine ve çalışanlarına da özellikle teşekkür edi-
yoruz.
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2 AĞUSTOS’UN ARDINDAN…
Abdullah ALPAYDIN

Sorgun Düşünce Kulübü olarak Sorgun’daki 4. Bu-
luşmamızı 2 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirdik. 
Geçtiğimiz Aralık ayında 2014 faaliyet planlarımızı 
oluştururken, 2 Ağustos tarihinin Ramazan Bayra-
mı’nın hemen sonrasına denk gelmesi münasebetiyle 
en uygun tarih olduğunda mutabık kaldık ve o günden 
itibaren hazırlıklarımızı bu yönde yürüttük.

Toplantımıza kimleri davet edeceğimiz bile daha o 
zaman belirlenmişti. Önceki yıllarda yaptığımız toplan-
tılarımız, başta Sorgun olmak üzere Türkiye genelin-
deki üyelerimizle buluşma şeklinde geçerken; bu defa, 
2013 yılında 2 dosya halinde incelediğimiz Sorgunlu 
Bilim Adamlarımız ve Akademisyenlerimizi davet edip 
onlarla yüz yüze tanışmayı kararlaştırdık. Mart ayında 
hocalarımızla temasa geçerek programımıza davet et-
tik ve mazereti bulunan bir-iki hocamız dışında büyük 
çoğunluğu programa katılacaklarını belirttiler. Nitekim 
toplantımıza 9 hocamız katılarak bizleri fazlasıyla mut-
lu ettiler ve onları davet ederek ne kadar doğru bir iş 
yaptığımızı da kanıtladılar.

Açık söylemek gerekirse hocalarımızın katılımla-
rı hususunda bazı endişelerimiz vardı. Prof. Dr. Rauf 
Yücel, Prof. Dr. Hamdi Temel ve Prof. Dr.  Haluk Selvi 
dışında hocalarımızın büyük kısmıyla telefon ve e-mail 
iletişimi dışında tanışıklığımız yoktu. Biz onları aka-
demik çalışmalarından dolayı takip ediyorduk onlar 
da web sitemizdeki çalışmalarımız vasıtasıyla bizden 
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haberdardılar. Bu, Türkiye’nin değişik şehirlerinden 
kalkıp toplantımıza katılmaları için yeterli bir sebep ol-
mayabilirdi. Bunun yanında, Sorgun Düşünce Kulübü 
olarak, kurulduğumuz günden beri “bağımsız/bağlan-
tısız” duruşumuzu sürekli olarak vurgulamış ve bunu 
faaliyetlerimizle ispat etmiş olmamıza karşın, ülkemiz-
de kişilerin ve grupların siyasi-ideolojik kimlikler üze-
rinden tanımlanmaya/anlaşılmaya çalışılması alışkanlı-
ğının ve bu anlayışın ürettiği ön yargıların, akademik 
sahada faaliyet gösteren hocalarımız için caydırıcı bir 
neden olabileceği kaygımız da yok değildi.

Hocalarımızın organizasyonumuza katılımı, ilgileri, 
samimiyetleri gösterdi ki; doğru işler yapar, doğru me-
sajlar verirseniz insanlar sizleri tanımasa bile hakkınız-
da olumlu kanaat edinip size yakınlık duyabilir. Üstelik 
buna hiçbir önyargı da mani olamaz. Programın sonları-
na doğru söz alan Sorgun eski Belediye Başkanlarından 
Yılmaz Kılıçarslan bunu şöyle ifade etmişti: “Sorgun 
Düşünce Kulübünün bu kadar zamandır istikrarlı bir 
şekilde faaliyete devam etmesinin ve başarılı olmasının 
arkasında niyetinin güzel oluşu vardır. Niyet güzelse iş 
kolaylaşır”.

Toplantıyı özel yapan şeylerden biri de, bizim hoca-
larımızla bir araya gelmemizin yanında onları ilk defa 
hem de Sorgun’da bir araya getirmemizdi. Birbirlerini 
tanıyanların yanında, gıyabında tanıyanlar da böylece 
yüz yüze görüşme imkânı buldular. Gördük ki bu top-
lantıya bizim kadar onların da ihtiyacı varmış.

Hocalarımızla ilgili dikkatimden kaçmayan noktala-
rın başında, yapılan konuşmaları hiç sıkılmadan baştan 
sona ilgiyle, merakla, dikkatle not tutarak takip etme-
leri geldi. Akademisyen disiplininden/ciddiyetinden 
kaynaklandığını düşündüğüm ve ortaya konulan işlere 
saygı duyulduğunu gösteren bu tavır bizlere de örnek 
teşkil etti. Sunumları da son derece samimiydi. Res-
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miyetten ve kompleksten uzak, yöre şivesinin yer yer 
kullanılarak nostalji yapıldığı, gerçekten hoş ve faydalı 
sunumlara şahit olduk.

Hocalarımızın katılımı dışında toplantıyı bizim için 
çok özel ve anlamlı hale getiren bir başka şey de, kendi 
çalışmalarımızın ürünü ve kendi imkânlarımızla yayın-
ladığımız 2 kitabın sunumunu yapma mutluluğuydu. 
Sene başında koyduğumuz hedefi gerçekleştirerek ki-
tapları bu toplantıya yetiştirmemiz, bizim için ayrı bir 
gurur kaynağıydı. Bu kitaplardan ilki, 2013 yılı dosya 
çalışmalarımızda yer alan yazılarımızdan oluşan “Sor-
gun Düşünce Kulübü 2013 Yıllığı”, diğeri ise kurucu 
üyelerimizden S. Hatipoğlu’nun kaleme aldığı “Küre-
selleşen Dünya’da Türkiye ve Yozgat” adlı eserdi. Öz-
gün içerikleriyle kuruluş felsefemizi çok doğru yan-
sıttığını düşündüğüm her iki eser de ciddi bir emeğin 
ürünü olarak ortaya çıktı. Bu vesileyle kitapların yayına 
hazırlanmasında desteğini esirgemeyen Siyami Yozgat 
hocama bir kez daha teşekkür ediyorum.

2013 yılı başında 5. Yılımızı değerlendirdiğim 
“SDK’nın Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı yazımı “… 5 
yılda ortaya konanlar, başta SDK mensuplarını tatmin 
etmemekle birlikte, hedeflenen işlerin nitelikli işler 
olması ve gönüllülük esasıyla yürütülmesi gerçeği bu 
noktada daha sabırlı olmamızı gerektirmektedir. Diğer 
yandan, 5 yıllık süreç sonunda, bu oluşum belli bir ol-
gunluk seviyesine ulaşmış; 2013 yılı SDK’nın daha so-
mut işlere imza atacağı bir atılım yılı olarak planlanmış-
tır.” diyerek sonlandırmıştım.

Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, 2013 yılı 
bizim için gerçekten bir atılım yılı oldu. 2013 yılı için 
belirlemiş olduğumuz temel hedef; ilim, kültür, edebi-
yat sahasında yetiştirmiş olduğu insanları başta olmak 
üzere Sorgun’un değerlerini tanımak/tanıtmak; unutul-
maya yüz tutmuş kültürel unsurlarını tekrar hatırlayıp 
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gündeme getirmekti. Bunu büyük oranda gerçekleştir-
dik ve emeklerimizin karşılığını Sorgun Kaymakamlığı 
tarafından bu yıl 26 Haziran’da verilen “Kınalı Hasan 
Başarı Ödülü”ne, Sorgun’un tanıtımına yapmış oldu-
ğumuz katkılar nedeniyle layık görülerek aldık. Bizi 
bu anlamlı ödül kadar, Sorgun’dan çok uzakta yapmış 
olduğumuz çalışmaların bir yerlerde takip edildiğini ve 
kıymet gördüğünü görmek de mutlu etti.

2014 yılı ise aynı kararlılık ve ciddiyetle çıtayı daha 
da yukarı çektiğimiz bir yıl oldu. Başlangıçta sadece 
sosyal bir oluşum olan SDK’nın, gönüllülük faktörünün 
doğurduğu zorluklara rağmen 7. Yılında kitap yayınlar 
hale gelen entelektüel duyarlılıklı bir yapıya dönüşme-
si, içinde bulunduğumuz şartlar göz önüne alındığında 
asla küçümsenemeyecek bir gelişimdir. Bunun önemi-
nin farkında olmakla beraber, çıktığımız uzun yolda şu 
ana kadar yapmış olduklarımız sadece başlangıçtır. Hep 
vurguladığımız gibi, “devamlılık bizim en temel ilke-
mizdir”. Bu çalışmalar hep daha iyisini yaparak devamı 
getirildiği sürece anlamlıdır.

Tekrar toplantıya dönecek olursak; bir-iki küçük ak-
saklığın dışında bence amacına ulaşan ve ortaya koy-
duğumuz emek ve özverinin karşılığını aldığımız bir 
toplantı oldu. Hocalarımızla tanışıp, kaynaşmamız başlı 
başına bir kazanımdı. Şunu gördük ki Sorgun’un aka-
demik sahadaki yetişmiş insanları memleketleri söz ko-
nusu olduğunda katkı yapmaya hazır. Önemli olan bu 
potansiyeli doğru ve verimli değerlendirerek yeni bir 
sinerji üretmek. SDK olarak önümüzdeki dönemde bu 
yönde kafa yorup, proje üretmemiz gerektiğini düşünü-
yorum.

Bu toplantıyı her yıl Sorgun’da yapmamızın önemli 
gayelerinden biri de, Sorgun’da fikri, sosyal, kültürel, 
sanatsal ve edebi çalışmalar noktasında bir duyarlılık ve 
farkındalık oluşturmaktır. 4. yılın sonunda, bu alanda 
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çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Bu sahada aktif 
olmasını umduğumuz Sorgun’un yetişmiş eğitimli ke-
siminden, istisnalar dışında gerekli reaksiyonu henüz 
alamadık maalesef. Bu tür durumlar zaman zaman şev-
kimizi kırsa da, biz doğru bildiğimiz yolda aynı  kararlı-
lıkla devam edeceğiz.

Son olarak bir noktaya özel vurgu yapmak istiyorum. 
Her toplantımız sonunda konuşulan şeylerin, sunu-
lan tekliflerin bir an önce hayata geçirilmesi yönünde 
beklentiler oluşuyor ve bu SDK’dan umuluyor. Gönül-
lü bir organizasyon olan SDK’nın misyonu ortaya koy-
muş olduğu çalışmalar (yayınlanan makaleler, düzenle-
nen toplantılar vb.) vasıtasıyla bir farkındalık ve bilinç 
oluşmasını sağlamaktır. Biz icracı bir kurum değiliz. Bu 
başta yerel yönetimler, devlet kurumları ve sivil toplum 
örgütleri gibi gibi durumdan vazife çıkarması gereken 
organizasyonların ve bireylerin işidir. SDK hakkında 
farklı bir algı ve beklenti oluşmaması için bunun bilin-
mesi bizim için çok önemli.

Toplantıya katılan hocalarımıza, yerel yöneticilere, 
sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, yerle medyaya, 
kültür-edebiyat adamlarımıza, üyelerimize, diğer misa-
firlerimize, İstanbul’dan gelerek bu toplantının kusur-
suza yakın gerçekleşmesinde büyük emeği geçen SDK  
mensubu arkadaşlarıma ve 3 yıldır Sorgun’da bize ev 
sahipliği yapan Şahbazlar’a üyemiz Ercan Şahbaz’ın 
şahsında teşekkür ediyor, önümüzdeki yıl da aynı heye-
canla tekrar buluşmayı ümit ediyorum.
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DAHA NE OLSUN? (Yerel Şiveyle)
Adnan KORKMAZ

Sorgunnuyu Ağostos’un sıcağanda zabahtan ağşama 
gadar bi goz odada dutmah... Vay babam vay!..

Eyi cesaret, pıravo!
Sorgun Düşünce Kulübü Sorgunnu purofösölleri 

Sorgunnuynan buluşdurmah için golları sıvamış, sıcah 
mıcah dinnememiş purofösöllerle Sorgunnuyu  buluş-
durmuş.

“Hah yoğsa, eferim de mi yoh?” deller. Eyi, islah, efe-
rim!

Toplantı zabağan dohuzunda başladı. Zollu bi gayfal-
tı hazıllamışlar. Dometis, hıyar, pendir, zeytin, tereyağ, 
bal, sıcacıh pide, sıcacıh çörek ve bardah bardah çay. 
Yendi, içildi. Geçmişlerinin canına dağsin!

Purofösöllerler ta nerelerden gelmişler. Kimi Tür-
kiye’nin, kimi dünyanın öteki ucundan gelmiş. Çoğu 
birbirini şahsen tanımıyo. Önce onnar birbilleriyle ta-
nışdılar. Onnar birbirini tanımadığı gibi  Sorgunnu da 
onnarı tanımıyo. Bu toplantı  vesilesi ile Sorgunnular da 
ohumuş evlatlarını tanımış oldu.

Uzahtan yahından, hepsi birbirinden gıymetli Sor-
gunnular toplantıya teşrif etmişler. Kimler kimler yohtu 
ki? Sorgun’un eski ve yeni yöneticileri, oda başkanla-
rı, yuksek yuksek mahamlara gelmiş memullar bürok-
ratlar, oğretmenler, oğrenciler, yazallar, çizeller, parti 
temsilcileri, gasteciler... Düğun etsen bu gadar adam 
toplıyaman bu sıcahta. Sorgun Düşünce Kulübü, tüm 
misafillere, “çam sahızı, çoban armağanı” hesabı, gen-
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dilerinin çıhardığı iki kitabı hedaye etti. Kitabın birinin 
adı: “Sorgun Düşünce Kulübü 2013 Yıllığı”, diğerinin 
adı: “Küreselleşen Dünya’da Türkiye ve Yozgat”.

Toplantıda Sorgun Düşünce Kulübü adına gonuşma-
lar yapıldı. Belediyenin eski ve yeni başgannarı, purofö-
söller, toplantının tek doçenti, Milli Eğitim Müdürü, 
oda başgannarı, yazallar, keyifli, bilgi dolu, duygu yüklü 
gonuşmalar yapdılar. İkram boludu, garpuz gitti, üzüm 
geldi, suyun çayın ardı hiç kesilmedi. Öğlen arasında 
çayınan envai çeşit guru pasta, poğça ve simit ikram 
edildi.

Neler mi gonuşuldu? Neler gonuşulmadı ki? Kah 
dünyadan, Kah Türkiye’den, Kah Sorgun’dan gonu-
şuldu. Gelmişten, geçmişten, gelecekten, anılardan, 
sevinçlerden, hüzünlerden gonuşuldu, ta ilkindiye ga-
dar…

Gonuşacah gonu mu arıyon? Hepsi  aynı melmeketin 
evladı, gonuşacah çoh şeyleri var. Daha bu ilk buluşma-
ları, yeni tanışdılar. Daha çoh buluşacahlar, daha çoh 
gonuşacahlar...
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SDK 4. SORGUN BULUŞMASI
Hatip SORGUN

SDK’nın Sorgun’da gerçekleştiregeldiği toplantı-
lardan dördüncüsünü 2 Ağustos tarihinde yaptık. 7-8 
saatlik bir süreçte olup biten toplantının arka planında 
4-5 ay süren yoğun bir çalışma var. SDK’ya gönül veren 
her üye, imkânları çerçevesinde, özveriyle toplantı için 
emek verdi. Kendi adıma, bu başarılı organizasyonda 
emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve katılımcılara teşek-
kür etmek istiyorum.

Olayları objektif olarak ve düşünce bazlı değerlendir-
menin oldukça zor olduğu, tarafgirliğin ve ön yargıların 
hâkim olduğu bir ortamda, bu tür organizasyonları ger-
çekleştirebilmek oldukça zor bir iş. Ancak, SDK, kendi 
çalışma yapısının ve ilkelerinin bir gereği olarak, konu-
ları titizlikle irdeleyerek, bağımsızlık ve tarafsızlık ilke-
lerine sadık kalarak, hayalden ziyade yapılabilecek olanı 
hedefleyerek ve fark yaratarak bu toplantının başarıya 
ulaşmasını sağlamıştır.

Toplantı ile ilgili gözlemlerimi birkaç başlık altında 
şu şekilde sıralamak isterim:

• Katılımcı profili oldukça zengin ve anlamlıydı. 
Sorgunlu 9 kıymetli akademisyen özveride bulunarak 
toplantıya katılım sağladılar. Sunumları ve konuşma-
ları gerçekten kaliteliydi ve kendilerinin bu toplantıya 
verdiği önemin bir göstergesiydi. Akademisyenlerimiz 
toplantıya çok önemli ve değerli katkılarda bulundular. 
Sorgun’un değerlerini bir araya getirebilmek, onları ha-
tırlamak önemli bir başarı ve örnek bir davranıştı. Bu 
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anlamlı başlangıcı sürdürülebilir bir hale getirebilme-
nin oldukça önemli olduğu kanaatindeyim.

• Toplantı içeriği oldukça zengindi. Bir günlük süre 
yetmedi. Söylenecek çok şey vardı. Sunumlar oldukça 
kaliteliydi. Zaman kısıtı sebebiyle bazı sunumlar yapı-
lamadı veya hızlı geçildi. Sanırım sonraki toplantıları en 
az 2 günlük bir süre zarfında planlamak gerekecek.

• SDK bu toplantıya 2 kitap sundu. Kitapların ha-
zırlanması ve basımı için gerçekten yoğun bir çalışma 
yapıldı. Tüm bu özverili çalışmaların tamamıyla gönül-
lülük çerçevesinde ve toplumsal bir vazife duygusuyla 
yapılıyor olmasının kayda değer ve oldukça kıymetli 
olduğu kanaatindeyim. Bu kitapların basımında önemli 
katkıda bulunan ve aynı zamanda da Sorgun için kıy-
metli çalışmalarda bulunan Sayın Siyami Yozgat’a kendi 
adıma teşekkür etmek istiyorum. SDK’nın bu kapsam-
daki üretimi önümüzdeki dönemde artarak devam ede-
cektir.

• Çok şey söylenmeye çalışıldı. Söylenecek çok şey 
vardı. Bu ortamı sağlamak kendi başına bir amaç ve 
anlamlı bir mesajdı. Bu kapsamda, toplantının anlamlı 
bir sonucu oldu aslında. Ancak, toplantının somut bir 
sonucu olamadı. İlerde gerçekleştirilecek toplantıların, 
somut sonuçlar üretecek şekilde planlanmasının gerekli 
olduğunu düşünüyorum.

• Bu gönüllü çalışmalara en başından beri büyük 
destek veren ve Sorgun’un değerlerinin hatırlanması ve 
yaşatılması konusunda çok değerli çalışmalarda bulu-
nan Sayın Durali Doğan hocamıza çalışmaları ve top-
lantıda “Sorgun Lisesi” konusunu gündeme taşıdığı için 
teşekkür etmek istiyorum. Bu konu gerçekten önemli. 
Toplantıda bu kapsamda bazı açıklamalarda bulunuldu, 
ancak diğer uygulamalara bakıldığında, “Sorgun Lise-
si” isminin yaşatılmasının mümkün olduğu görülmek-
tedir. 60 yıldan fazla bir geçmişi olan ve bu toplantıda 
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yer alan birçok akademisyenin, katılımcının ve Sorgun 
Belediye Başkanı Sayın Ahmet Şimşek de dâhil olmak 
üzere birçok yerel yöneticinin okulu olan “Sorgun Lise-
si”nin isminin yaşatılması konusunun, değerlere saygı 
kapsamında, oldukça önemli olduğu düşüncesindeyim. 
İdarecilerin ve sorumluluk mevkiindekilerin bu konuda 
çalışmalar yapacağına inanıyorum.

• Sorgun’un Yılmaz ağabeyi Sayın Yılmaz Kılıçars-
lan’ın toplantıya katılımı, konuşması ve konuşmasın-
da söyledikleri oldukça değerli ve anlamlıydı. Kendi-
si bizlere değerlere saygı ve vefa konusunda ne kadar 
duyarsız olunduğunu hatırlattı. Bu bizim toplumsal 
bir yaramız. Değerlerimizi çok çabuk unutuyoruz. Bir 
toplumun birçok alanda sorunları olabilir. Bu sorunlar, 
aynı değerleri, duyguları paylaşan toplum bireylerinin 
birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi suretiyle çö-
zülebilir. Ancak, bir toplum değerlerinden uzaklaştığın-
da, duygu birliği azalır. Aynı hedefler uğruna bir araya 
gelme motivasyonu zayıflar. İşte o zaman, sorunlar için-
den çıkılmaz bir hal alır. Sorunlar çözülse, refah seviyesi 
artsa da; değerleri yok olmuş, duygu birliği azalmış bir 
toplumun bireyleri asla mutlu olamazlar. Bu kapsamda, 
SDK’nın, Sorgun ve Yozgat’ın değerlerini hatırlayarak 
ve hatırlatarak çıktığı yolda, bundan sonraki dönemde 
de yapacağı çalışmaların oldukça önemli olduğunu dü-
şünüyorum.

• Son olarak; Sayın Rauf Yücel hocamızın toplantı-
daki heyecanı ve gözlerindeki ışıltının, toplantının an-
lamı, önemi ve başarısını, fazla söze gerek bırakmadan, 
çok anlamlı bir şekilde özetlediğini düşünüyorum.
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BİR YILI BİR GÜNE SIĞDIRMAK
Fatih ŞAHBAZ

Sorgun Düşünce Kulübü olarak bu yıl Sorgun’da 
dördüncü kahvaltımızı düzenledik. Sorgun kahvaltısı-
nın bu seneki anlam ve önemi büyüktü.

Bir yıl öncesinden kararını aldık Sorgun programı-
nın. Tabi telaşta o zamandan başladı. Kahvaltı masasın-
da bu yıl Sorgunlu akademisyenleri buluşturmak fikri 
istişare ve kabul edildi.

Gelirler miydi acep hocalar? Hadi Rauf Hocamı, 
Hamdi Temel Hocamı yakinen tanıdık da diğer hoca-
larımız davetimize icap ederler miydi? Hepsi de Sor-
gun’dan yetişmiş ama gocaa profesör olmuşlar, doçent 
olmuşlar… Öyle ya, günümüz modern çağının en bü-
yük sorunlarından birisi zaman yönetimi. Zaman ayı-
rırlar mı? vs. sorular karar aldığımız ilk gün içimden 
geçmedi değil.

Neyse Bismillah dedik. Ramazan Bayramının sonrası 
ilk Cumartesi gününü belirledik. Tarihi rastgele seçme-
dik. En azından hocalarımızdan Bayram için gelen olur-
sa toplantıya davet için avantaj olur dedik. Öyle de oldu.

Sadece tarih belirlemeyle olmuyor… Eli dolu gitmek 
lazım dedik. Eser lazımdı. Öyle ya bu kadar insanın hu-
zuruna eli boş gitmek olmazdı. Bu bizim için de 2013 
yılında yazdığımız yazıları SDK yıllığına çevirmek adına 
bir fırsat doğurdu. S. Hatipoğlu  ağabeyimizin de bir 
kitap yazabileceğini ve bunu Sorgun programına yetiş-
tireceğini belirtmesi bizim çantayı doldurmamıza yetti 
de arttı.
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Sonra Abdullah Alpaydın ağabey aracılığıyla dave-
tiyeler mail ortamında hocalarımıza iletildi. Hocala-
rımızın tamamına yakınının olumlu cevap vermesi ve 
katılacağını ifade etmesi bizim programa daha da iyi ha-
zırlanmamız gereğini zorunlu kıldı ve Sorgun Düşünce 
Kulübü bireyleri olarak hepimizi derinden sevindirdi.

Yer sorunu ağabeyim Ercan Şahbaz’ın kulübümüze 
olan sevgisi sayesinde hiç sorunsuz halledildi.

Davetiyeler basıldı, kitapların büyük bir çabayla 
programa yetiştirilmesi sağlandı. Bandroller, dizgi, ba-
sım vs. tamamına yakını halledildi. Burada kitapların 
basım aşamasında emeğini esirgemeyen Sn. Siyami 
Yozgat hocama da teşekkür ederim.

Davetiyeleri dağıtma işi bu sene de Nuri Kaya ağabe-
yimiz ve Recep Dağdemir ağabeyimize düştü. Ramazan 
ve sıcak... Her ikisi de elinde poşet, oruçta sıcakta dave-
tiye dağıttılar. Tıpkı oğlunun-kızının düğününe okuntu 
dağıtırcasına bıkmadan usanmadan… Her yıl olduğu 
gibi.

Ve bayram yaklaştı. Tatlı telaş başladı. İki bayram bir 
arada olacaktı. Hem Ramazan Bayramı hem de akade-
misyenleri bir araya getirmenin mutluluğunu yaşayan 
Sorgun Düşünce Kulübü’nün bayramı.

Bir gün öncesinden her şeyi hazır etmeye çalıştık. 
Yer ile ilgili ses düzeni, slayt, bilgisayar, kahvaltı menü-
sü, kitapların bandrollenmesi, poşetleme vs. bir sürü işi 
Cuma gününden hallettik.

Akşam Abidin Polat ağabey bağ evinde yemek verdi. 
Ama ne testi kebabıydı abi. Ne mangaldı o öyle. Adeta 
çok çalıştınız yoruldunuz bunu hak ettiniz dercesine. 
Kulüp üyeleriyle güzel bir yemek yedik. Sonra yine işe 
kaldığımız yerden devam ettik.

O gün, gece mekânın temizliği vs. Nuri Ağabeyle saat 
gece 12’de eve gittik. Sunum görevi bana düşmüştü. Bir 
heyecan olmadı değil hani. Hepsi yıllarını kürsüde ge-
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çirmiş hocaların karşısında programın sunumunu yap-
mak… Zor işti. Gece saat 3 gibi uyudum. Sonra sabah 
7 de uyandım. Koştum programın yapılacağı mekâna. 
Misafirler geldi ve tatlı bir telaş ile program belirttiği-
miz saatte başladı.

Belediye başkanımız, hocalarımız, esnaflarımız, sivil 
toplum kuruluşları, misafirlerimiz ve kulüp üyelerimiz 
hepsi bir aradaydı. Bütün bu ahenk heyecanımı daha da 
artırdı.

Her şey planladığımızdan öte iyi gitti.
Belediye başkanımız Sn. Ahmet Şimşek güzel bir se-

lamlama sonrasında Sorgunumuzun rekabetçi yönlerini 
söyledi ve yapılabilecek çalışmalara her türlü desteği 
Belediye olarak yapabileceğini belirtti.

Dönem Başkanımız Abdullah Alpaydın selamlama 
konuşmasını, üyemiz S. Hatipoğlu ağabeyimiz kitabının 
sunumunu yaptı.

Ve sıra hocalarımızdaydı. Kimisi bilimsel, kimisi ser-
best konuştu. Ama hepsi de vefalı konuştu. Hepsinin de 
Sorgun için aklından geçen bir düşüncesi vardı. Hepsi 
de doğup büyüdüğü topraklara kendisini borçlu hisse-
diyordu. Geniş bir platformda Sorgun Düşünce Kulü-
bünün ruhuna uygun olarak Sorgun için yapılabilecek 
fikirler ortaya kondu. Bir vizyon oluşturuldu. Misyon 
görevini biz Sorgun Düşünce Kulübü olarak zaten yürü-
tüyoruz. Ama daha fazla birlikteliğe, daha fazla özveri-
ye, daha fazla desteğe ve daha fazla çalışmaya ihtiyacı-
mız var kanımca.

İhsan Bulut hocamız konuşmasında soğuk kuyu 
ayakkabıdan, okula giderken ayağına bulaşan bir bat-
man çamurdan bahsetti. Rauf Hocamın kitabı da acıdan 
yokluktan bahsediyordu. Oradaki herkesin zor okuduğu 
belliydi. Herkes zor şartlarda bir yerlere geldi. Herkes 
geçmişte yaşadığı zorlukları açık yüreklilikle ifade etti.

Biz buyuz. Anadolu’nun zoru başaran insanlarıyız. 
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Akademisyeniyle, esnafıyla, kentlisiyle, köylüsüyle acıy-
la yoğrulmuşuz hepimiz. Yokluk sırtından hiç inmemiş 
Sorgunlunun. Ceketteki kir, şapkadaki ter, pantolonda-
ki yama hep onur oldu babalarımıza.

O topraklar bizlerden (okumuşundan esnafına, aka-
demisyeninden sade vatandaşına) ve herkesten daha 
çok şeyler bekliyor. Bizi tarlada dudakları çatlarcasına 
çalışan, yemeden yediren, giymeden giydiren, “ceketimi 
satar okuturum” diyen babalarımızın Allah’tan istediği 
tek duaları: “Okusun, vatanına milletine faydalı bir in-
san olsun!” temennisiydi.

Memleketimizde yapılması gereken çok iş var. Bütün 
sivil toplum kuruluşları, hocalarımız esnafımız bir ara-
ya gelip bu sorunları ciddi ciddi tartışmalılar. Masaya 
yatırmalılar. Çözüm aramalılar. Belki çıkıp bu sorunları 
bir günde çözme imkânı yok. Ancak konuşulmayan, tar-
tışılmayan fikirler ölü fikirlerdir. Fikirler ancak tartışı-
lan ortamlarda hayat bulur, gerekli desteği gördüğünde 
fiiliyata geçer ve toplumsal kabulle gerçekleşir.

Sorgun Düşünce Kulübü olarak hocalarımızı bir ara-
ya getirme programı, fikirleri tartışma adına ilk kıvıl-
cımı çaktı. İnşallah devamı gelir ve Sorgun için yararlı 
işlere hep birlikte ortak oluruz.

Arkasında bir yıl olan emeği bir güne sığdırmanın 
zorluğunu unutturan ve davetimize katılan tüm hocala-
rımıza teşekkür ederim.

Katılımınız şahsım adına bende ciddi bir heyecan 
oluşturdu. Genciz ve vatanımıza, Sorgun’umuza yapı-
lacak çok şey olduğunun farkındayız. Çalışmak, durma-
dan ve yorulmadan... Bıkmadan, kimseyi fikirlerinden 
dolayı kırmadan… Siz değerli büyüklerimizin tecrübe-
sinden yararlanarak düşünceyi hayata geçirmek gerek.

Sayın eski belediye Başkanımız Yılmaz Kılıçarslan 
beyin dediği ve altını çizdiği önemli bir husus vardı. 
Unutulmamak. Aslında ne güzel de özetlemişti Sorgun 
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Düşünce Kulübü’nün amaçlarından biri olan farkındalı-
ğı. Evet ağabey, Sorgun Düşünce Kulübü olarak farkın-
dayız. Belki de tüm siyasi yapılara olan eşit mesafemiz 
bize farkındalık oluşturuyor. Bu da bize ciddi bir ivme 
sağlıyor.

Kulübümüzün en yaşlı üyesi Rauf Hocam program 
sonrası telefonla aradı. Bir paragraf müsaadenizle ho-
cama ayırıyorum. Yarım saate yakın bir muhabbet geç-
ti aramızda. Hep güzel şeyler söyledi programa ilişkin. 
Dönüşünüz beni çok motive etti hocam. Siz de zaten 
bir hayat felsefesi buluyorum. O gırarmış saçlar ve gı-
rarmış bıyıklar bana Sorgun’un içinde barındırdığı gü-
zel olan ne varsa hepsini anımsatıyor. Azmi, zorluklara 
karşı ayakta durmayı, yaşına rağmen hala Sorgun için 
ne yapılabiliri, mücadeleyi, tevazuyu, hayata hoş bakış 
açısını ve bir sürü şeyi hocam.

Son olarak, Sn. Kaymakamımız programından dola-
yı çok istemesine rağmen katılamadı. Olmanızı biz de 
çok istedik ama nasip bu sene için böyle imiş. Size de 
Sorgun Düşünce Kulübüne olan ilginizden dolayı çok 
teşekkür ederiz.

Belediye Başkanımız Ahmet ŞİMŞEK’e, değerli aka-
demisyenlerimiz/hocalarımız Prof. Dr. Abdülkadir 
DÜNDAR’a, Prof. Dr. Ali İrfan İLBAŞ’a, Prof. Dr. Ham-
di TEMEL’e, Prof. Dr. İhsan BULUT’a, Prof. Dr. Murat 
DOĞAN’a, Prof. Dr. Mustafa İLBAŞ’a, Prof Dr. Nuri 
YILMAZ’a, Prof. Dr. Rauf YÜCEL’e, Doç. Dr. Bayram 
DURBİLMEZ’e, Siyami YOZGAT’a Durali DOĞAN’a, 
Doğan ÖZMEN’e, Hüseyin EKİNCİ’ye, toplantıya katı-
lan tüm esnaflarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve mi-
safirlerimize teşekkür ederim. Bu sene biz katılımınızla 
emeğimizin karşılığını fazlasıyla gördük. İnşallah daha 
geniş platformlarda daha geniş zaman aralığında yine 
buluşmak dileğiyle.

Sunum yapmam hasebiyle özellikle bir iki sefer ho-
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calarımızın kürsüsüne zaman baskısı nedeniyle müda-
hale ettim. Kürsünüz sizin özgürlüğünüz, müdahale 
edilmez. Farkındaydım. Ama zaman yönetimi bunu ge-
rektirdi. Bu konuda hakkınızı helal ediniz. Zaman bas-
kısı dedim evet bir yılı bir güne sığdırdık. Hep birlikte 
bir ilki ve zoru başardık.

Son olarak yer temininde ve ağırlamada hiçbir tale-
bimizi ikilemeyen ve bütün kolaylıkları gösteren Sn. Er-
can ŞAHBAZ’a da teşekkür ediyorum.
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KAZANANLAR VE KAYBEDENLER
Nuri KAYA

Yazıma sitem dolu bir sözle başlamak istiyorum. 
Keşke, biz kiracılar tam kadro oradayken, Sorgun’un ev 
sahipleri de orada olsaydı diyorum. 21 Temmuz sabah 
saat onda Sorgun’a indim. Hava sıcaklığı 22-23 dere-
ceydi. Çok sevindim kalan oruçlarımı serin bir havada 
tutacağım ve de en önemlisi Sorgun için önemli olan 
toplantının davetiyelerini daha serin bir havada dağı-
tacağım diye. Her şey güzel başlamıştı. Ertesi gün Re-
cep arkadaşımla buluştuk ilk davetiyeleri dağıtacağım 
için çok heyecanlıydım. İlk davetiyeyi şehrin en büyük 
mülki amiri kaymakam beye verecektik. Kaymakam bey 
toplantıda olmasına rağmen, bizi odasına aldı. Toplantı-
ya ara verdi davetimizi seve seve kabul etti. Bu başlan-
gıç bizi çok mutlu etmişti. Demek ki bu organizasyona 
Sorgun’daki ev sahipleri sahip çıkıyordu. Teşekkür edip 
oradan ayrıldık. İkinci adresimiz Milli Eğitim Müdürlü-
ğü idi. Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Ekinci de bizi 
çok sıcak karşıladı. Dedim artık bundan sonrası kolay. 
Çünkü her arkadaş davetiyeyi aldığında “aaa ne güzel, 
bu Sorgun tarihinde ilk, harika, mutlaka geleceğim” di-
yordu. Tamam, bu iş oldu dedim.

SDK`daki arkadaşlarımın her biri en zor olan göreve 
talip olmuşlardı. Aylar öncesinden hazırlıklar yapılmış; 
“acaba hocalarımız gelir mi? diye aylarca düşünülmüş-
tü. İki hocamız son ana kadar gelecekti fakat acil işleri 
olduğundan gelemeyeceklerini söylediler. Fakat dokuz 
hocamız tam kadro oradaydı. Neredeyse nefes almadan, 
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kavurucu sıcakta, hiç mola vermeden dinlediler, izledi-
ler, not tuttular. Bütün hocalarıma sonsuz teşekkürleri-
mi sunuyorum.

Gelelim Sorgun’un ev sahiplerine… Dedim ya her 
şey kavurucu sıcağa ve Ramazan ayı olmasına rağmen 
güzel başlamıştı. Davetiyeleri, sivil toplum kuruluşla-
rına, devlet kurumlarına ve semineri sonuna kadar din-
leyecek arkadaşlara dağıttık. Ve şu tembihte bulunduk: 
“Bize kahvaltıyı yapıp kaçacak arkadaşlar lazım değil.  
Bize sabahtan akşama kadar semineri dinleyecek arka-
daşlar lazım.” Nitekim arkadaşlar bunu tasdik ettiler. 
Cuma günü, yani seminerden bir gün önce Fatih Şah-
baz’la birlikte, akşam saat 10’dan sonra temizlik yaptık. 
Sandalye ve masaları kontrol ettik, eksik olan kahvaltı-
lık malzemeleri ayarladık. Mekânın sahibi Ercan Şahbaz 
arkadaşımız bizi uyarıyordu: “Salon 100 kişilik davetli-
leri bu sayıya göre ayarlayın” diye. Sabah saat 8’de top-
lantı salonunda buluştuk. Heyecanla gelen misafirleri 
karşıladık. Hocalarımızdan iki fire vardı. Başka fire olur 
mu diye heyecanlıydık. Son hocamız İhsan Bulut da ge-
lince rahatladık. Kahvaltının olduğu saatlerde salonda 
tamdı ve yeteri kadar dinleyici gelmişti.

Benim gözüm gelenlerde değil gelemeyenlerdey-
di. Acaba kim gelmedi diye etrafa bakıyordum. Çünkü 
onlara sorulacak sorularım vardı. Ve toplantı başladı. 
Öncelikle Fatih Şahbaz arkadaşıma teşekkür ederek 
başlamak istiyorum. Gerçekten mükemmel bir sunu-
culuk yaptı. İlk olarak Belediye başkanımız Sayın Ah-
met Şimşek bir selamlama konuşması yaptı. Ardında 
da dönem başkanımız Abdullah Alpaydın arkadaşımız 
kısa ve güzel bir açılış ve hoş geldiniz konuşması yaptı 
ve SDK’nın yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi-
lendirmede bulundu. Bu konuşmayı S. Hatipoğlu arka-
daşımızın “Küreselleşen Dünya’da Türkiye ve Yozgat” 
adlı kitabının tanıtımı izledi. Harika bir sunum oldu. 
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Yıllarca emek vererek yazdığı kitabını SDK adına yayın-
lanmasını istemesi ayrı bir incelik göstergesiydi. Sonra 
hocalarımız sırasıyla konuştu. Hocalarımız kendilerini 
tanıttıktan sonra akademik kariyerleri hakkında kısaca 
bilgi verdiler. Biraz Sorgun’un geçmişinden, ekonomik 
ve kültürel gelişiminden bahsettiler. Konuşmalarını za-
man zaman yerinde fıkralarla desteklediler. İlk olarak, 
Prof. Dr. Mustafa İlbaş Hocamız konuşmaya başladı. 
Hocamız hazırlıklı gelmişti. Yeni kaleme aldığı “Ener-
ji-Politik Dünya ve Türkiye” adlı eserinin sunumunu 
yaptı. Başka işleri olduğu için salondan ayrıldı. Sonra 
Prof. Dr. Rauf Yücel Hocamız konuştu. Rauf Hocamı-
zın, “kırk yıllık hocalık tarihinde hiç bu kadar heyecan-
lanmamıştım” sözü çok önemliydi. Çünkü makûs tali-
hine küsmüş Sorgun’dan bu kadar akademisyen gelmiş 
ve Sorgun’u konuşacaklardı. Doğdukları, büyüdükleri, 
sonra da ayrıldıkları bu şehre gelmişlerdi. Nasıl heye-
canlanmasın? Yıllar önce Sorgun’dan yola çıkmıştı. Ara 
sıra Sorgun’a ziyaret amaçlı geliyordu fakat bu geliş çok 
önemliydi. Onun içindi bu heyecan. Kısa bir girizgâh 
yaptı, çok fazla konuşmadı. Zaten bu konuşma süresi 
bizim formatımıza da uymuştu. Çünkü daha sırasını 
bekleyen konuşmacılarımız vardı. Sonra sırasıyla diğer 
konuşmacılarımızın sunumlarıyla program devam etti.

Prof. Dr. Nuri Yılmaz Hocamız, Yozgat’a has yeşil 
mercimeğin kaybolması endişelerini dile getirdi. Şim-
diye kadar sadece çitlemek için bahçeni kenarına ekti-
ğimiz şemşamer ekiminin nohut ve mercimeğin yerini 
aldığından bahsetti.

Doç. Dr. Bayram Durbilmez Hocamız, Halk Edebiya-
tından, Sözlü Edebiyat geleneğinin ve yöresel ağızların 
öneminden bahsetti.

Prof. Dr. Abdulkadir Dündar Hocamız, İslam Sanat-
ları Tarihi üzerine kısa bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Ali İrfan İlbaş Hocamız, görev yaptığı ata 
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yurdumuz Kırgızistan hakkında geniş bir sunum yaptı.
Prof. Dr. Murat Doğan Hocamız, son zamanlarda 

önemini artıran Hasta ve Doktor Hukuku ve Medeni 
Hukuk üzerine kısa bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Hamdi Temel Hocamız, doğa ve doğaya uy-
gun üretim yapma ve doğayı koruma üzerine kısa bir 
konuşma yaptı.

Prof. Dr. İhsan Bulut Hocamız, kültür coğrafyası 
üzerine kısa ama zevkli bir gezinti ve konuşma yaptı.

Bütün Hocalarımın ağzına, yüreklerine ve ayaklarına 
sağlık… Hepsine katılımlarından dolayı sonsuz teşek-
kürlerimi sunuyorum.

Kalan sürede Durali Doğan hocam, Siyami Yozgat 
hocam, Sorgun Ticaret Odası Başkanı Üzeyir Aslan, 
Eski Belediye Başkanımız Yılmaz Kılıçaslan, Milli Eği-
tim Müdürümüz Hüseyin Ekinci, Makine Mühendisleri 
Odası Başkanı Tahir Demirel de konuşmalarını yaptılar. 
Son olarak Abdullah Alpaydın arkadaşımız çok güzel 
bir kapanış konuşması yaptı. Yaptı yapmasına ama ar-
kamıza baktığımızda bir avuç insan kalmıştı. Konuşma 
ve içerik açısından harika bir toplantıydı. Fakat sabır ve 
dinleme açısından zayıf kalmıştı (kalanların çoğu da za-
ten Sorgun’un dışından gelenlerdi).

Öğlen arası çok güzeldi. Hocalarımız, misafirlerimiz 
ve SDK üyeleri yüz yüze sohbet yaptılar. Birbirini şah-
sen tanıyanlar samimiyetlerini artırdılar. Telefon numa-
ralarını aldılar. Birbirleriyle bir daha görüşmek üzere 
sözleştiler.

Ertesi gün yani Pazar günü Sorgun İ.H.L’nin pilav 
gününe katıldım. Gelmeyen arkadaşları orada gördüm. 
“Neden gelmediniz?” diye sordum farklı cevaplar gel-
meye başladı. İsim vermek doğru olmaz ama verdikle-
ri cevaplar aynen şöyleydi: “Düğünümüz vardı (Ercan 
Şahbaz bu konuda bizi bir hafta boyunca uyarmıştı). 
“Çocuğun ateşi yükseldi”. “Önemli işlerim vardı”. “Aya-
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ğımda biraz rahatsızlık vardı”… Toplantıyı erken terk 
edenler de şu türden cevaplar verdiler: “Başka toplan-
tım vardı”. “Siyasiler gelecekti”…

Olsun harika bir iş yaptık. Gelecek sene yapacağımız 
toplantı için önemli tecrübeler kazandık. Toplantı sonra-
sı topluca çektirdiğimiz fotoğraf benim için önemliydi. 
Çünkü bu fotoğraftakiler sabredip, sonuna kadar din-
leyen arkadaşlardı. Gelmeyen ve toplantıyı erken terk 
eden Sorgun’un ev sahipleri çok şey kaybettiler. Ben, 
katılan, katılmayan bütün arkadaşlara, hocalarımıza, di-
ğer misafirlere, SDK mensubu arkadaşlarıma gönülden 
teşekkür ediyorum. Seneye buluşmak üzere…
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2 AĞUSTOS SORGUN BULUŞMASI
Recep DAĞDEMİR

Sorgun Düşünce Kulübü, Sorgun’da düzenlediği 
geleneksel yaz buluşmalarının dördüncüsünü gerçek-
leştirdi. Her SDK buluşması, bir önceki yılın anlam ve 
içeriğini zenginleştirerek yoluna devam ediyor. Gön-
lümdeki düşünce kulübüne doğru tam gaz ilerliyoruz.

2 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleşecek olan bu bü-
yük gün için hazırlıklar aylar öncesinden başladı. Altı ay 
öncesinden başlayan bu çalışmada hem içerik hem de 
kitap hazırlıklarına hız verildi. Bütün ayrıntılar tek tek 
gözden geçirilerek günlerce üzerinde değerlendirmeler 
yapıldı.

Ramazan ayının son haftasından itibaren davetiyeler 
dağıtılmaya başlandı. İçerik olarak bir ilke sahne olan 
bu çalışmamıza davet ettiğimiz bütün hemşehrilerimi-
zin ilgisi ve şaşkınlıklarına şahit olduk. Bu topraklardan 
çıkmış ve dünya çapında çalışmalara imza atan akade-
misyenleri bir araya gelmesini çok inandırıcı gelmese 
bile, çalışmanın bir ufuk ürünü olduğu gerçeğini de or-
taya koyuyordu. Büyük eğitim organizasyonlarında an-
cak görülebilecek bir sahneyi Sorgunlu kardeşlerimize, 
dostlarımıza ve Sorgun’u sevenlere sunduk.

İstanbul’da bir araya gelmemizi, sadece yemek iç-
mek olarak yorumlayan insanlara cevap mahiyetinde iki 
kitap ile çalışmalarımızı somutlaştırdık.

Tam gün süren bu çalışmanı uzun bulunması doğal-
dı. Ancak gelecekte yapılacak çalışmalara zemin oluş-
turması adına gerekliydi. Çünkü bu ilk adımdı. Sonraki 
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aşamalarda bazı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ve 
Sorgun’un temel sorunlarını ele alan çalışmalar için bir 
zemine ihtiyaç vardı. Bunun bir tanışma ve kaynaşma 
toplantısı olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Neler yapabileceğimizi hem kendimizin görmesi, hem 
de memleketimin gelecekte daha verimli çalışmalara 
dikkatini çekmek adına anlamlı idi.

2 Ağustos’taki bu çalışma ile herhangi bir siyasi par-
ti, cemaatin ve ideolojinin güdümünde olunmamasının 
vermiş olduğu rahatlığı hissettim. Dengeleri gözetme-
den, tamamen doğru düşünce odaklı olmayı hedefleme-
nin huzurunu yaşadım.

Doğru yolda olduğumuzun bir sahnesiydi. Daha gü-
zel işlerin habercisiydi.

Bu çalışmada birçok insanın emeği ve desteği bulun-
maktadır. Bunlardan bir kısmı:

•Dönem başkanımız, özverili ve disiplinli çalışma-
sından dolayı Abdullah Alpaydın’a,

•Dört yıldır yaptığımız bu organizasyonlarda hem 
yüreğini hem de imkânlarını bizlere açan Ercan Şah-
baz’a,

•Çok önemli bir eseri Sorguna kazandıran S. Hati-
poğlu’na,

•Ramazanın o sıcak günlerinde beraber davetiyeleri 
dağıttığımız Nuri Kaya’ya,

•Programı akışını düzenleyen ve sunan Fatih Şah-
baz’a,

•Çok uzaklardan bu çalışmaya katılan, alanlarında 
paylaşımlarda bulunan ve gelecek için bizlerin motivas-
yonunu arttırıcı tutumlar sergileyen; Prof. Dr. Abdul-
kadir DÜNDAR,  Prof. Dr. Ali İrfan İLBAŞ, Doç. Dr. 
Bayram DURBİLMEZ, Prof. Dr. Hamdi TEMEL, Prof. 
Dr. İhsan BULUT, Prof. Dr. Murat DOĞAN, Prof. Dr. 
Mustafa İLBAŞ, Prof. Dr. Nuri YILMAZ ve Prof. Dr. 
Rauf YÜCEL Hocalarıma,
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•Kitapların hazırlanmasından basımına kadar çok 
ciddi katkıları olan Siyami YOZGAT’a,

•Basın ve yayın kuruluş temsilcileri ile gazetesinde 
ve köşesinde bizlere yer ayıran ve her zaman destekleri-
ni esirgemeyen Durali DOĞAN Hocamıza,

•Bu çalışmanın büyük bir bölümünde bulunan ve 
önemseyen Belediye Başkanımıza,

•Yeni göreve başlamış olan ve sonuna kadar çalışma-
yı takip eden Milli Eğitim Müdürümüze,

•Davetiyesini vermek üzere makamına gittiğimiz-
de, çok önemli bir toplantıda olmasına rağmen bizleri 
kabul eden, o gün şehir dışında olması gerektiği için 
programa katılamamaktan dolayı üzgün olduğunu bil-
diğimiz, bizleri yüreklendiren Kaymakam Beye,

•Her birimizin üzerinde çok emekleri olan öğret-
menlerimize,

•Sadece bu toplantı için 750 km gelen ve birlikteli-
ğin vermiş olduğu ruhu herkese hissettiren bütün SDK 
üyelerine gönülden teşekkürlerimi ve saygılarımı sunu-
yorum. Unuttuklarımız vardır. Onlar eminimdir ki bizi 
affederler.

Verimli bir gündü. Akademisyenlerimizin paylaşım-
ları ve gelecekte yapılacak bütün çalışmalara verecekle-
ri destek, sivil toplum kuruluşların genel değerlendir-
meleri ve gelecek için umut aşılamaları bizleri daha da 
şevklendirdi.

*****
Bir düşünce kulübü üyesi olarak üzerinde analizler 

yapmamız gereken bazı noktaları göz ardı etmemeliyiz:
•Gerçekçi olup gerçeğimizden hareketle çalışma-

larımızı organize etmeliyiz. Çalışmanın sonuna kadar 
kalanların çoğunluğu, dışarıda yaşayan Sorgun sevdalı-
larıydı. Belki bu gerçek üzerine kafa yormamız gereki-
yor. Bizim düşünmemizin yanında davet edildiği halde 
katılma nezaketi gösteremeyen veya en kısa sürede terk 
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eden kardeşlerimizin de biraz düşünmesi gerekecek.
•Sorgun’un böyle çalışmalara ihtiyacı var. Ancak 

Sorgunlunun var mı?
•Bu topraklarda doğduk ve büyüdük. Ancak bu top-

raklarda doymuyoruz. Bu, anayurdumuza hizmet etme-
mize engel değil. Hepimiz yaşamdan öğrendiklerimizi, 
mesleki alanda çalışmalarımızı çok uzaklarda icra edi-
yoruz. Kendi topraklarımıza neden yansıtmayalım. Ve 
katkı sağlayacakları neden organize etmeyelim?

•Bu günkü tablo bana uzakta olan insanların Sor-
gun’a katkıları daha fazla olacağı gerçeğine ulaştırdı. 
Çünkü Sorgun’da olan, bir süre sonra sorunlara adap-
tasyon sağlayabiliyor. Eğer yalnız ise sorgulamasını bı-
rakabilmekte ve kendi gerçekliğiyle baş başa kalmakta.

SDK’ya önerim; Sorgun dışındaki insanları organize 
ederek buna benzer çalışmalarla belli bir konu çevre-
sinde, dünyadaki çözümleri yansıtması olacaktır. Yahu-
dilerin bir çok alanda başarılı olmalarının nedeni, her 
bireyin bulunduğu farklı bölgedeki gelişmeleri kendi 
çevresine entegre etmeleridir. Biz duygusuyla bir bölge-
deki farklı uygulamayı kendi bölgesine ya da iş sahasına 
uyarlayarak başarılarını arttırmaktadırlar. Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinde veya Dünyanın farklı ülkelerinde 
yaşayan Sorgunlular belli bir konu etrafında bir araya 
getirildiğinde çok güzel sonuçlar alınacaktır.

Her şey Sorgun için…
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2 AĞUSTOS 2014 SDK SORGUN 
TOPLANTISI İZLENİMLERİ
Prof. Dr. Rauf YÜCEL

Sorgun Düşünce Kulübü (SDK) ile ilk tanışmam, 
tam bir yıl öncesine dayanıyor. O güne dek böyle bir 
kulübün varlığından  dahi haberim yoktu. Ne şanslıyım 
ki, bu değerli arkadaşlar bir şekilde bana ulaştılar ve o 
günden beri aramızda kopmaz bir bağ oluştu.

İlk tanışma ve yazışmalar sanal ortamda (internet 
aracılığıyla) yürütülüyordu. Amaçlarını, hedeflerini, 
duygu ve düşüncelerini, Sorgun’a olan özlemlerini  ve 
oraya karşı duydukları gönül bağını okuyup öğrendikçe, 
içimde onlara karşı müthiş bir sevgi çağlayanı akmaya 
başladı. Nereden çıkmışlardı?  Kimlerdi, kimin nesiy-
di bu gençler? Bir an önce kendilerini daha yakından 
tanımak istiyordum. Bu dileğimi sevgili Abdullah Al-
paydın’a açtığımda, bana biraz daha ayrıntılı bilgiler 
vermişti. Bu yetmiyordu, kendisine cep telefonumu 
yazarak onun telefonunu da istemiştim. Gani gönüllü 
Abdullah, hemen telefonla bana ulaşmış ve artık sanal 
ortamdan gerçek ortama dönmüştük.

Bundan böyle, her aybaşı açtıkları dosya konularını 
ve kahvaltı programlarını benimle de paylaşıyorlar, ben 
de onlara birkaç satırla da olsa dönüş yapıyordum. Her 
yazışma  ya da konuşmamızda beni  ısrarla İstanbul’da-
ki kahvaltılarına davet ediyorlardı. Nihayet bu davet 
2014 Nisan başında gerçekleşecekti.

Mart sonunda gittiğim İstanbul’daki programı-
mı, Nisanın ilk Cumartesi’sini de içine alacak şekilde 
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planlamıştım. SDK üyelerini görmek için sabırsızla-
nıyordum. Beni sabah saat 9.00 gibi, misafir kaldığım 
kızımın evinden S. Hatipoğlu arabasıyla alıp, Çamlıca 
tepesindeki güzel tesislerde yapacakları kahvaltı yerine 
getirmişti. Biraz önce tanıştığım Salih ve hep benimle 
yazışan ve sesinden tanıdığım Abdullah dışında, diğer-
lerini sadece yazılarından biliyordum. Birden etrafımı 
çevirmişler, kendimi müthiş bir ilgi ve sevgi çemberi 
içerisinde bulmuştum. Adnan Korkmaz, Fatih Şahbaz, 
Nuri Kaya, Recep Dağdemir, Salih Açan ve diğerleri...

Hem kahvaltı yapıyor, hem söyleşiyorduk. Ben onları 
ne kadar çok merak ediyor ve her birini daha yakından 
tanımak istiyorsam, onlar da beni derinlemesine öğren-
mek istiyorlar ve özellikle anılarımla (Sorgun’dan Çık-
tım Yola) ilgili çeşitli sorular yöneltiyorlardı. Her biri 
ile aramızda giderek artan pozitif bir etkileşim olmuş, 
kendi payıma bu sohbetlerden büyük keyif almaya baş-
lamıştım. Sohbet koyulaştıkça, entelektüel birikimleri-
ni takdirle karşıladığım memleketimin bu değerli evlat-
larıyla gurur duymaya başlamıştım. Şunu anladım ki, 
hepsinin yüreği en az benim kadar Sorgun için çarpıyor-
du. Özellikle Sorgun ağzını ustalıkla kullanan ve bana 
çok güzel nostalji yaşatan sevgili Adnan’la atışmaya bile 
başlamıştık. Vaktin nasıl geçtiğinin farkında değildik. 
Beş saat, sanki göz açıp kapayıncaya kadar geçmişti. Ay-
rılık vakti geldiğinde hüzünlenmiştim. Abdullah hemen 
devreye girerek, “Üzülmeyin Hocam, 2 Ağustos 2014 
Sorgun toplantısında bu kez Sorgunlu akademisyenleri  
çağıracağız. Sizi şimdiden aramızda bulunmaya davet 
ediyoruz!” demişti. Abdullah’ın bu sürpriz çağrısına 
çok sevinmiş ve “Allah kısmet ederse mutlaka gelirim” 
demiştim.

Sayılı gün çabuk geçermiş. Bir de baktım Ramazan 
bitmiş, Bayram gelmişti. Bayramın iki gün ertesine 
denk gelen 2 Ağustos toplantısı, akrabalarımı görmem 
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için de iyi bir fırsat olacaktı. Çarşamba gecesi bindiğim 
Sorgun otobüsü, Perşembe sabahı beni  memleketime 
ulaştırmıştı. Yaşlı ablam, eniştem ve tüm yeğenlerim bu 
ziyaretime çok sevinmişlerdi. O günü, akraba ziyaretle-
ri ve yakın çevreyi dolaşarak geçirmiştim. Cuma günü 
çarşıya indiğimde, ilk kez Adnan’la buluşmuştuk Sela-
hattin Gözübüyük’ün eczanesinde. Sonra İstanbul’dan 
öğrencim olan veteriner hekim Nihat’ın bürosu, oradan 
da  Siyami (Yozgat) Beylerin açtığı modern Bimex ma-
ğazasını ziyaret etmiştik. Bu ziyaretlerimizin bir nedeni  
de şair ve yazar olan Doç. Dr. Bayram Durbilmez’e ulaş-
maktı. Onu da bugünden tanımak istiyordum. Sonunda 
yol,  Adnan’la ikimizi Dr. Mehmet Güneş Bey’in muaye-
nehanesine kadar sürüklemişti. Orada hem Doktor Bey 
ve Bayram Durbilmez’le  tanışmış ve hem de sevgili kar-
deşim Yılmaz Kılıçarslan ile karşılaşmıştık. Bu birlikte-
lik, iki saat kadar süren güzel bir sohbetle sona ermişti.

Ertesi sabah 2 Ağustos Cumartesi  günüydü. Ye-
ğenim Salih beni, toplantının yapılacağı Çatmasöğüt 
yakınlarındaki “Şahbazlar” tesisine bıraktığında saat 
9.30’a  geliyordu ve SDK üyelerinin neredeyse tamamı 
(o gün tanıştığım Ali Kaplan dahil) hazır olmuşlar ve 
tatlı bir telaş içindelerdi. Bir taraftan salonun düzenlen-
mesi yapılıyor, bir taraftan kulübün bastırdığı kitaplar 
poşetlenerek masaların üzerine konuyordu. Toplantıya 
katılacak misafirler de yavaş yavaş gelmeye başlamışlar-
dı. Salonu ve kahvaltı servisini 150 misafire göre ayar-
lamışlardı. Saat 10.30 civarında katılanlar yaklaşık 100 
kişiye ulaşmış ve toplantı başlamıştı.

Bir gün önce Durali Doğan’ın Sorgun Selam Gaze-
tesinde haberi verilen, Sorgunlu onbir akademisyenin 
dokuzu, bu toplantıda hazır bulunmuştu. Önceki gün 
tanıştığım Bayram Durbilmez dışında diğer yedisi ile o 
sabah ilk kez karşılaşmış ve masaların bizlere ayrılan 
bölümünde birlikte oturmuştuk. Bir yanıma emekli öğ-
retmen ve gazeteci Doğan Özmen, diğer yanıma  Bay-
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ram Durbilmez denk düşmüştü. Belediye Başkanı, daire 
müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri, yerel basın organları, öğretmenler, öğrenci-
ler, esnaf ve sanatkârlardan oluşan karma bir topluluk 
salondaki yerlerini  almışlar, bir taraftan kahvaltılarını 
yaparken bir taraftan da konuşmaları dinlemeye başla-
mışlardı.

Toplantının sunuculuğunu, SDK’nün genç ve yete-
nekli üyesi Fatih Şahbaz üstlenmiş ve işini, profesyo-
nellere taş çıkartacak kadar mükemmel yapmıştı. İlk 
sözü, üç yıldan beri bu kulübün başkanlığını yapan Ab-
dullah Alpaydın’a vermişti. Abdullah önce protokolü ve 
katılanları selamlamış daha sonra özetle; İstanbul’da 
vücut bulan SDK’nün ilke ve amaçlarını açıklamış, her 
ay bir kahvaltı masasında bir araya gelen kulüp  üyele-
rinin yılda bir kez de Sorgun’da toplandığını, bu yapı-
lanın dördüncüsü olduğunu, bu toplantıya özel önem 
atfettiklerini, o nedenle de iki önemli yayınla hemşeh-
rilerinin huzurlarına çıktıklarını etkileyici ve akıcı bir 
dille anlatmış, katıldıkları için herkese teşekkür etmişti.

Abdullah’tan sonra Fatih, 3. kez belediye başkanlığı-
nı kazanan sevgili hemşehrimiz Ahmet Şimşek’i kürsü-
ye davet etmişti. Başkan, katılanları selamlayarak kısa 
ve anlamlı bir konuşma yapmış, Sorgunumuz için fikir 
ve eser üreten bu değerli kulüp üyelerini kutlamış, be-
lediye olarak bu kabil sosyal ve kültürel hizmetlere her 
türlü desteği sağlayacaklarını açıklamıştı.

Daha sonra Fatih, “Küreselleşen Dünyada Türkiye ve 
Yozgat” adlı eserinin tanıtımını yapmak üzere S. Hati-
poğlu’na söz vermişti. Salih, eserinden alıntılar yapa-
rak süslediği konuşmasında, çarpıcı bilgiler aktarmış 
ve özellikle kalkınma yolunda yarışan ülkelerden geride 
kalmamak için son bilgi ve teknolojileri  içselleştirerek, 
sadece onları kullanan değil, onları icat eden milletle-
rin arasına katılmamız, tüketen toplum olmaktan çıkıp 
aynı zamanda üreten toplum  olmamız gerektiği mesa-
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jını vermişti. Bu görüşünü, çeşitli ülkelerin ekonomik 
ve gelişmişlik durumlarını gösteren çizelgelerle Türki-
ye’ninkini  kıyaslayıp, isabetli yorum ve analizlerle des-
teklemişti. Daha sonra aynı kıyaslamayı Yozgat özeline 
indirgeyerek, ilimizin komşu illerle olan durumunu ser-
gilemeye çalışmıştı. Bu yönüyle iyi bir emek ürünü olan 
bu değerli çalışmasını biz Yozgatlılara kazandırdığı için 
sevgili S. Hatipoğlu’nu yürekten kutluyorum.

Salih’in konuşmasının ardından, Kaymakam Beyi 
temsilen İlçe Milli Eğitim Müdürüne, gazeteci ve yazar 
Durali Doğan’a, emekli öğretmen, yazar ve karikatürist  
Siyami Yozgat’a söz verilmişti. Adı geçen konuşmacılar, 
SDK’nün organize ettiği bu güzel toplantıda, Sorgun’a 
ilişkin sorunları farklı açılardan dile getirerek çözüm 
önerilerini sıralamışlardı. Özellikle, adları değiştirilen 
Yeşilyurt İlkokulu ve Sorgun Lisesi’nin, adları ve itibar-
larının yeniden kazandırılması vurgulanmıştı.

Sonra sırasıyla biz akademisyenlere söz verilmişti. 
Vakti çok sınırlı olduğu için ilk konuşma, Prof. Dr. Mus-
tafa İlbaş tarafından yapılmıştı. Türkiye’nin enerji so-
runlarını ve bu konudaki dışa bağımlılığını dile getiren, 
çarpıcı bir tebliğ dinlemiştik değerli hemşehrimizden. 
Sonra Fatih, hiç beklemediğim övücü sözlerle adımı 
anons ettiğinde, müthiş bir heyecana kapılmıştım. Yaş-
lılıktan mıdır nedir, elim ayağım tutmaz olmuştu. İna-
nır mısınız, o günkü  konuşmamda ne söylediğimi  hala 
hatırlayamıyorum.

Toplantı, kısa bir öğle arasından sonra yeniden de-
vam etmişti. Ancak bu arada dinleyiciler de bir hayli 
azalmıştı. Her bir öğretim üyesi, çoğu kendi uzmanlık 
alanlarında, araya Sorgun’la ilgili anekdot ve espriler de 
katarak güzel konuşmalar yapmışlardı. Ben kendi adı-
ma, yapılan her konuşmadan oldukça yararlandım ve 
bu değerli hemşehrilerimi yakinen tanımış olmaktan 
kıvanç duydum.
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Daha sonra meslek odası  temsilcileri ve Sorgun’da 
üç dönem belediye başkanlığı  yapmış sevgili dostum 
ve kardeşim Yılmaz Kılıçarslan’ın konuşmalarıyla  sona  
doğru yaklaşılmıştı. Kapanış konuşması için kürsüye 
gelen Abdullah Alpaydın,  o günkü toplantının genel 
bir değerlendirmesini yapmış, katılan herkese ve bu or-
ganizasyonda emeği geçen kulüp üyeleri ile Şahbazlar 
tesisinin sahiplerine SDK adına sonsuz teşekkürlerini 
iletmişti. Grup dağılmadan çekilen toplu resimler, emi-
nim artık o günün anısını yaşatıyor olacaktır.

Şimdi, izin verirseniz Sorgun Düşünce Kulübü hak-
kında birkaç söz söylemek istiyorum. Ben bu arkadaş-
ların misyonunu  çok, hem de pek çok önemsiyorum. 
Durup dururken, hiç de üzerlerine vazife değilken ve 
de kendilerine bu konuda hiç bir görev verilmemişken, 
yedi  yıldan beri her ay düzenli olarak toplanıp Sorgun’u 
konuşuyorlar ve Sorgun’u düşünüyorlar. Sorarım sizle-
re, bu özveri az bir şey midir? Yaz kış, yağmur kar de-
meden İstanbul gibi devasa bir şehirde yedi  yıl boyunca 
her ay toplanabilmek ve Sorgun’u konuşmak, ancak ve 
ancak Sorgun aşkı ve sevdasıyla olur. Başka hiç bir güç, 
bu arkadaşları işlerinden, evlerinden, eşlerinden ve ço-
cuklarından ayırarak hafta sonu bütün bir gün alıkoya-
mazdı. O nedenle diyorum ki, bu ancak gönüllü bir sev-
da işidir. Hepsinin ortak paydası, tutku derecesindeki 
Sorgun sevdasıdır. Bu sevdayı bilinçli bir şekilde soyut 
halinden çıkarıp somut hale dönüştürmüşlerdir. Nedir 
bu? Sorgun için düşünce üretmek ve bu fikirlerini kâ-
ğıda dökmek.  Biliyor musunuz, aslında  çok zor bir iş 
bu. SDK, işte bu zoru başarmaktadır. Kendilerini bir kez 
daha yürekten kutluyorum. Ben bu sevdayı altmış yıl-
dan beri  içimde taşıyorum ve beni onlara yaklaştıran 
da işte ortak paydamız olan bu Sorgun aşkı. Bendeki bu 
aşk hiç tükenmedi ki. Sanırım, son istirahat yerim de 
orası olacak. Hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyorum.
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EKİM 2014
İSTANBUL

Sorgun Düşünce Kulübü’nü kuran bizlerin iki temel 
ortak paydası var: Birincisi Sorgunlu olmak, ikincisi ise 
İstanbul’da yaşıyor olmak. Aramızdaki arkadaşların ço-
ğunluğu, ömürlerinin büyük kısmını İstanbul’da geçir-
miş, üniversite okumak amacıyla bu şehre gelip burada 
hayatına devam etmekte olan kişilerden oluşuyor. Bura-
ya yerleştik, burada aile kurduk ve burada çocuklarımızı 
yetiştiriyoruz. İçimizde çocukları üniversite çağına gel-
miş arkadaşlarımız bile mevcut. Deyim yerindeyse biz-
ler artık Sorgunlu olmaktan daha ziyade İstanbulluyuz.

Her ne kadar Sorgun’la/köklerimizle gönül bağımızı 
sıkı tutsak, yılda bir kez de Sorgun’da buluşsak bile, ha-
yata bakışımızı, dünya görüşümüzü, meseleleri algıla-
ma ve değerlendirme biçimimizi bu şehir ve bu şehirde 
yaşamak şekillendiriyor. Sorgun Düşünce Kulübü’nün 
en ayırt edici özelliği de aslında bu.

Bir araya geldiğimizden beri yaklaşık 7 yıldır her ay 
İstanbul’un farklı bir semtinde buluşmakta; birbirimiz-
le hasret giderirken, bir yandan da bazen yüksek bir 
tepeden bazen de Boğaz, Haliç ya da Marmara Denizi 
kıyısından bu mega kenti seyre dalmaktayız. Çünkü bu 
şehri seyretmek bile bizim için doğal bir terapi. Böylece, 
bu şehrin sırtımıza yüklediği stres ve yorgunluktan yine 
bu şehri seyrederek kurtuluyoruz.

Bir taraftan şehrin güzelliklerini her defasında ilk kez 
görüyormuş gibi hayran hayran seyrederken, diğer yan-
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dan da maruz kaldığı sorunlara kafa yoruyor, her gün 
daha da kötüye giden bu sorunlardan dolayı üzüntü du-
yuyoruz. Şehirleşmede çarpıklık, plansızlık, betonlaşma 
ve en önemlisi trafik canımızı oldukça acıtan sorunlar. 
Bazen toplantı yerimize ulaşmak bile bizim için bir çi-
leye dönüşebiliyor. 3 saatlik toplantı için 3 saat trafikle 
mücadele ettiğimiz oluyor.

Diğer yandan, insanların kente karşı duyarsızlığı, ta-
rihe saygısızlık, rant sevdası ve doymazlık canımızı daha 
çok sıkıyor ve bizi bu şehrin geleceğine dair umutsuzlu-
ğa sevk ediyor. Çocuklarımızı ve belki de torunlarımızı 
emanet edeceğimiz bu şehrin halen var olan güzellikle-
rinin bir gün kaybolacağından, böyle giderse yaşam ka-
litesinin daha kötüye gideceğinden endişe duyuyoruz.

7 tepeli şehrin 7 yıldır birçok köşesini dolaştık. SDK 
toplantıları, bunca yıldır içinde yaşadığımız halde şeh-
rin görmediğimiz yerlerini görmemize vesile oldu. Ar-
tık İstanbul üzerine yazma vakti geldi. Bu ay konumuz 
İSTANBUL!
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BU ŞEHR-İ STANBUL Kİ…
Abdullah ALPAYDIN

İstanbul eşsiz bir coğrafya üzerinde kurulmuş, tarih 
boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Dün-
ya’nın en önemli kentlerinden biri… Bir Dünya başken-
ti…

1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fet-
hedildiğinde, dönemin Avrupası’nın siyasi ve stratejik 
açıdan Roma ile birlikte en önemli iki merkezinden 
biri olan İstanbul, surları, Ayasofya’sı, Galata Kulesi, 
sarayları ve daha birçok gösterişli yapısıyla son derece 
görkemli bir şehirdi. Osmanlı, şehrin mevcut mimari 
dokusunu koruyup zamanının ötesinde bir şehircilik 
anlayışıyla beş asra yakın bir süre ölümsüz eserler inşa 
etmiş, bir zamanlar Hristiyan Batı medeniyetinin sem-
bollerinden biri olan şehri, İslam medeniyetinin sem-
bolü haline getirmiştir. O dönem yapılan birçok eser, 
mimari ve estetik açıdan bugün hala ulaşılmaz seviye-
dedir.

Osmanlı sadece bir şehir değil aynı zamanda bir me-
deniyet inşa etmişti. Çağın şartları göz önünde bulun-
durulduğunda, farklı din ve milletlerden oluşmuş koz-
mopolit bir dokuyu barış içinde bir arada tutabilmek çok 
kolay bir şey olmasa da, engin hoşgörü anlayışıyla fark-
lı etnisitelerin haklarının korunduğu, huzur ve güven 
içinde kendi inanç ve kültürlerini yaşayabildikleri bir 
düzen kurmuştu. Bu yönüyle İstanbul, Dünya’nın farklı 
bölgelerinde gördüğü baskı ve zulümlerden kaçan in-
sanların sığındığı güvenli bir limandı. Elbette kusursuz 
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ve ideal bir düzenden bahsetmiyoruz ama Avrupa’nın 
Orta Çağı yaşadığı, barbarlığın had safhaya ulaştığı, 
insanların birbirini boğazladığı, açlığın, kıtlığın, salgın 
hastalıkların hüküm sürdüğü bir dönemde Osmanlı’nın 
gelmiş olduğu nokta oldukça ileri bir seviyeydi.

Gelgelelim zaman içinde roller değişmeye başladı. 
Avrupalılar İslam medeniyetinden faydalanarak Rö-
nesans sürecine girerken biz de kendi dinamiklerimi-
ze sırtımızı dönerek gerileme safhasına geçtik. Burada 
ayrıntısına girmeyeceğimiz birçok iç ve dış sorun ne-
ticesinde Osmanlı Devleti 20. Yüzyıl’ın başında tarih 
sahnesinden çekildi. Topraklarımızın büyük kısmını 
kaybederken, bugün ülkemiz sınırları içinde yer alan 
başta İstanbul olmak üzere birçok önemli şehrimiz de 
işgale uğradı.

Kurtuluş Savaşı sonrasında tamamen yeni bir an-
layışla bugünkü Türkiye toprakları üzerinde yeni bir 
devlet kurduk. Çağın ihtiyaçlarını artık karşılayama-
yan monarşik devlet sisteminden Cumhuriyet’e geçiş 
akılcı ve doğru bir tercihti. Diğer yandan milliyetçilik 
hareketleri sonrasında başta Avrupa olmak üzere tüm 
Dünya’da ulus devletler kurulmaktaydı.  Osmanlı’daki 
birçok etnik unsur da yıkılma sürecinde ayrılarak kendi 
devletini kurmuştu. Buna rağmen, Türkiye toprakları 
üzerinde kalan yaklaşık 13 milyonluk nüfus, kültürel 
ve etnik açıdan hala kozmopolit bir yapı arz ediyordu. 
Ulus devlet modeline keskin bir şekilde geçilmesi bu-
gün hala çözmeye çalıştığımız birçok siyasi, sosyal ve 
kültürel soruna sebep oldu.

Konumuz gereği bu sorunlara değinmeyeceğim. Bu-
rada vurgulamak istediğim nokta yeni devletin geçmişle 
kurduğu ilişki olacak. Yeni devletin ideolojisi, reaksi-
yoner/tepkisel bir yaklaşımla geçmişin toptan reddine 
dayanıyordu. Bu anlayışın izleri yapılan devrimlerde 
de kendini çok açık şekilde gösteriyordu. Başta Harf 
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Devrimi olmak üzere yapılan değişiklilerin gayesi geç-
mişin izlerini tümüyle silerek Batılı, pozitivist anlayışı 
benimsemiş bireylerden oluşan yeni bir ulus meydana 
getirmekti. Bu anlayış tam olarak hedefine ulaşamasa 
da geçmişini, tarihini doğru tanımayan, ne tam Batılı ne 
de tam Doğulu olabilen, kendi değerlerinden bihaber, 
kimlik bunalımı yaşayan kafası karışık nesiller yetiştir-
di. Örnek aldığımız Batılı toplumlar tarihlerine sahip çı-
kıp, korurken, bizim bu derece duyarsız kalmamız izaha 
muhtaçtır.

Geçmişin izlerini silerken mimari mirasımız ve şe-
hircilik anlayışımız da fazlasıyla nasibini aldı. Hemen 
hemen tüm şehirlerimizde tarihi eser katliamı yapıldı. 
İstanbul özelinden hareket edersek; İstanbul’u modern, 
Avrupalı bir kente dönüştürme adına geniş caddeler, 
bulvarlar ve meydanlar yaparken, Avrupalının elinde 
olsa bir taşına bile dokunmayacağı binlerce kıymet-
li yapı yerle bir edildi. Yok edilen sadece yapılar değil, 
şehrin hafızasıydı aynı zamanda.

Geriye dönüp baktığımızda, yukarıda bahsettiğim 
tarih katliamı kadar acı olansa, son yüzyılda, Boğaz 
Köprülerini bir kenara koyarsak, ortaya mimari açıdan 
niteliği olan sanat ve estetik değeri taşıyan bir tek yapı 
konulamamış olmasıdır.

Yapılan niteliksiz, çirkin, sevimsiz, ruhsuz ve silik 
binaların yanında, kendi kültürümüze has ev ve mahalle 
geleneğimizi de kaybederek şehirlerimizi apartman de-
nilen çok katlı hapishane hücreleriyle doldurduk.  Bilge 
mimar merhum Turgut Cansever’in ifadesiyle “Bu dö-
nüşümle beraber, İslâm ülkelerinin özellikle sömürgeci, 
işgalci kültürlerle daha yakından temas halinde bulu-
nan şehirli nüfusu, İslâm’ın ev, mahalle ve şehir kül-
türünü reddedip, Batı taklidi apartman hayatını tercih 
ettiği için bütün İslâm ülkelerinde evler ve mahalleler 
yok oldu.”
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Anadolu’da İstanbul denince akla gelen ilk şey “ta-
şının, toprağının altın” olduğu efsanesidir. Bu ifadeyi 
“kısa zamanda, kestirmeden zengin olmak” olarak yo-
rumlayan her yıl binlerce insan İstanbul’a göç etmekte. 
Şehre gelen yeni nüfusun barınma ihtiyacını karşılaya-
bilmek için şehirde bitmek bilmeyen bir inşaat faaliyeti 
sürmekte ve şehir sürekli olarak genişlemekte.

Bugün nüfusu 15 milyona dayanan İstanbul’a ek-
lenen yeni yerleşim alanlarındaki manzara gerçekten 
korkunç. Bu bölgelerin bir kısmı rant ve oy uğruna göz 
yumulmuş, orman arazilerine girilerek yapılmış gece-
kondulardan oluşurken; gecekondu evresini geçmiş böl-
gelerde ise hiçbir standardı ve özelliği olmayan sıvasız, 
boyasız ve (bir sonraki seçim dönemimde belki bir kat 
daha çıkılır beklentisiyle) çatısız ucube yapılara rastla-
maktayız. Ne acıdır ki bu durumdan ne buralarda yaşa-
yanlar ne de yerel yönetimler rahatsız. Dünyanın hiçbir 
yerinde insanların keyfine göre bina yaptığı başka bir 
ülke göremezsiniz.

Bunun yanında şehrin daha düzenli yapılaşan böl-
geleri de 20-30 katlı apartmanlarla ve çevresiyle hiçbir 
bağı olmayan korunaklı sitelerle dolduruluyor. Bura-
larda mahalle kültürünün oluşması ya da yaşatılması 
mümkün değil. Bu tarz yerleşim yerleri inşa etmenin 
arkasında, egoist, bireyci ve insanların birbirlerine gü-
ven duymadığı bir anlayış yatıyor.

Yüzme havuzlu site faciasına değinmeden geçmek 
olmaz. İstanbul’da yapılan yeni sitelerin büyük çoğun-
luğunda açık yüzme havuzu en temel ihtiyaçmış gibi 
sitenin tam ortasına yapılıyor. Bu durum hızla muhafa-
zakârlaştığı/dindarlaştığı iddia edilen Türkiye için tezat 
teşkil etmiyor mu? Yaşadığımız kültürel dönüşümün 
hızını çok güzel özetleyen bir örnek değil midir bu?

Diğer yandan şehrin her tarafı plansız ve kontrolsüz 
şekilde yapılan gökdelenlerle ve devasa AVM’lerle dol-
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duruluyor. Bu gidişle, Yahya Kemal’in ölümsüz şiirinde-
ki “Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul” mısrası 
artık yerini “sana dün bir gökdelenden baktım aziz İs-
tanbul”a bırakacak.

Modernizmin, zenginliğin, gücün ve gösterişin sem-
bolü olan şehrin merkezindeki bu devasa yapılar çev-
releriyle uyumsuz bir görüntü sergilerken, hem tarihi 
yapıları gölgeliyor hem de altyapı ve trafik sorunlarına 
sebep oluyor. Şehir, bu tür yapılarla hızla kimliksizleşti-
rilirken, şehri ve ülkeyi yönetenler modernleşme adına 
bunlardan övünç duyuyor. Büyüklük ve modernlik feti-
şizmi toplumun tüm katmanlarına yayılmış bir bulaşıcı 
hastalığa dönüşmüş durumda. Muhafazakârı da, milli-
yetçisi de, liberali de, sosyal demokratı da aslında ben-
zer zihin yapısına sahip. Nasıl olmasın ki hepimiz aynı 
eğitim sisteminin tornasından geçmedik mi?

Burada en büyük tezat, bu dönüşümün, Osmanlı’nın 
mirasına sahip çıktığını iddia eden ve Osmanlı torunu 
olmakla en çok övünen muhafazakârların ülkeyi yönet-
tiği dönemde hız kazanmış olmasıdır. Keşke yaptıkları 
yanlışlarla övünmek yerine, Osmanlı’nın ve İslam’ın ru-
hunu doğru anlasalar ve kendi kültür ve geleneğimizi 
yansıtan özgün ve bize has bir şehircilik anlayışını yeni-
den canlandırabilselerdi. Ecdadımıza ve kültürel kökle-
rimize sahip çıkmak, Çamlıca tepesine devasa bir beton 
yığını kondurmakla olmaz. Böyle düşünenler büyük bir 
yanılgı içerisindeler ama farkında değiller.

Yahya Kemal’in “Sade bir semtini sevmek bile bin 
ömre değer” dediği İstanbul’un ne yazık ki sevilecek 
çok az semti kaldı. Şair Nedim “Bir sengine yekpare 
Acem mülkü fedadır” sözleriyle değer biçilemezliğine 
vurgu yaptığı İstanbul’u bugün görse, yine aynı sözleri 
söyler miydi acaba?

Halen muhteşem coğrafyasının ve görkemli tarihi bi-
rikimin mirasını yemekte olan İstanbul için acil tedbir-
ler alınmazsa, şehir hızla sıradanlaşacak, Uzakdoğu’da-
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ki örnekleri gibi nüfusu 25-30 milyona çıkmış yaşanmaz 
bir metropole dönecek. Şu aşamada İstanbul için önce-
likli olarak ihtiyaç duyulan şey, çevre ve tabiata zarar 
vererek nüfus artışını tetikleyecek “çılgın projeler” ge-
liştirmek değil, başta ulaşım/trafik olmak üzere alt yapı 
problemlerinin çözülmesinin yanında, tarihi dokuyla 
uyumlu ve kültürel genlerimizle barışık, rant değil in-
san merkezli, popülizm ve oportünizme prim vermeyen 
yeni bir şehircilik anlayışının geliştirilmesidir.
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SORGUN’DA İSTANBUL (Yerel Şiveyle)
Adnan KORKMAZ

Bir rüyaydı Sorgun’da İstanbul...
Herkesin ağzında dilindeydi. İstanbul’dan gelmişse 

misafir, “Önemli Misafir”di. İstanbul’a gönderilmişse 
hasta, “Durumu Ağır Hasta”ydı. İstanbul’da ohumuş-
sa hoca, “Derin Hoca”ydı. İstanbul’a gidecekse yolcu, 
“Uzun Yol Yolcusu”ydu. İstanbul’dan ohul gazanmışsa 
oğrenci, “Çoh Ahıllı”ydı.

Ders kitaplarında hep İstanbul annadılırdı. Yılba-
şı gartlarında, bayram gartlarında, İstanbul’un “Boğaz 
Köprüsü”nün ve “Minarelerinden Batan Güneşinin 
Resmi” olurdu hep. Televizyonda, gastelerde, dergilerde 
boyna İstanbul’dan bahsedelirdi.

Toz deterjannarda “Levent/İstanbul”, kitaplarda 
“Cağaloğlu/İstanbul”, arabeks gasetlerde “Unkapanı /
İstanbul” yazardı. Piskuğut, koflet, çikolota, çarşıda ba-
zarda satılan ne varsa, İstanbul’dan gelirdi.

Çocuhlar İstanbul’un futbol tahımlarını dutallar, 
aralarında İstanbul tahımlarının maçını yapallardı.

Gençler, arabeks filimlerde hep İstanbul’u seyredel-
ler, “Topgapı Garajı”nı , “Kız Kulesi”ni getmiş gibi an-
nadıllardı.

Asgelliğini “Hasdal”da , “Yeşilköy”de yapannar, İs-
tanbul’u annatmayınan bitiremezlerdi.

Vahti zamanında İstanbul’u goren böyükler: “Ecdat 
Ne Camiler Yapdırmış” dellerdi.

İstanbul’da çalışmış olannar:  “İstanbul’un Daşı Top-
rağı Altın” deyin bahsedelerdi İstanbul’dan…

Bir rüyaydı Sorgun’da İstanbul…
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İSTANBUL’DA YAŞAMAK VE 
İSTANBUL’U TANIMAK
Nuri KAYA

İstanbul deyince nedense hep bardağın boş tarafı gö-
rülmektedir. İnsanlara sorduğunda hemen İstanbul’da 
yaşamanın zorluğundan bahsederler. İstanbul’da yaşa-
yan her bireyin bir parçası olan trafik, yeşil alanların 
azlığı, tarihe karşı duyarsızlık, toplu taşımadaki zorluk-
lar, başıboş gezen dilenciler, insanların kültür ve sanata 
uzak kalması, komşu ilişkilerinin zayıflaması, hizmet 
sektörünün pahalılığı, kırsaldan ve diğer şehirlerden ge-
len göç, yabancı insan gördüğünde kandırmaya çalışan 
esnaf, kira bedellerinin yüksek olması, ev fiyatlarının 
sürekli artması, çarpık kentleşme ve insanların küçü-
cük dairelerde yaşamak zorunda kalması, vatandaşların 
olaylar karşısındaki duyarsızlığı gibi olumsuzluklar hep 
aklımızda... Buna rağmen İstanbul’un nüfusu hiç azal-
mamaktadır. Sürekli artmaktadır.

Demek ki bardağın dolu tarafı daha ağır basmak-
ta, İstanbul’da yaşamanın güzellikleri, olumsuzlukları 
bastırmaktadır. Bütün güzel etkinliklerin İstanbul’da 
olması, büyük fuarların İstanbul’da olması, binlerce 
farklılığın aynı anda İstanbul’da olması, vapurda çay 
içerek karşıya geçme zevki, sabahları güzel sahillerde-
ki yürüyüş keyfi, boğazda kahvaltı ve balık yeme zevki, 
Fethipaşa ve Çamlıca’da Türk kahvesi eşliğinde boğazı 
izlemek, Üsküdar’dan Sarayburnu’nu izlemek, Saray-
burnu’ndan Kızkulesi’ni izlemek, her köşede bulunan 
sokak sanatçıları, vapurda insanların martılara simit 
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atması, Kanlıca sahillerinde yoğurt yemek, Sarıyer’deki 
bir börekçide muhabbet etmek vs. daha böyle yüzlerce 
İstanbul’daki güzellikleri saymak mümkündür.

Bu şehri tanımaya insanın ömrünün yetmeyeceği-
ni biliyoruz. İstanbul’u anlatmak için bütün edebi sa-
natları kullanmak gerekir. Hayal gücümüz, olağanüstü 
olaylar, efsaneler, özlemler, dilekler işin içine sokulur. 
Ama bunların mutlaka bir dayanağı vardır. Bu sebeple, 
İstanbul için anlatılan her şeyin, sosyo-kültürel yapısı 
içerisinde değerlendirilmesi gerekir.

Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul, 
bu haliyle görenleri kendisine hayran bırakan büyülü 
bir şehirdir. Marmara ve Karadeniz gibi masmavi iki 
denizi, serin serin esen rüzgarları, Anadolu’nun dört 
bir tarafından gelen farklı kültürde insanları, geçmişten 
kalan mimari dokusu, havası, rengi, suyu, ekonomik 
büyüklüğü, üniversiteleri, kokusuyla marka bir şehirdir.

İstanbul, dünyadaki tarihi ve stratejik şehirler ara-
sında kuşaktan kuşağa miras olarak devredilmiş nadir 
şehirlerimizdendir. İstanbul’un hem yazılı hem de sözlü 
tarihi çok önemlidir. Şehrin bugünkü yaşayan insanları, 
tarihin derinliklerine indiğinde harika bir şehir bula-
caklardır. Yüzyıllardır varlığını devam ettiren bu büyülü 
şehirde, kendilerini daha huzurlu ve mutlu hissedecek-
lerdir.

İstanbul bugüne kadar sayısız medeniyetlere beşiklik 
etmiştir. Adeta bir masal şehri olan İstanbul’un kurulu-
şundan bugüne kadar mükemmel bir tarih bırakmıştır. 
Tarihini anlatmaya benim bilgim de yetmez gücümde. 
Çünkü İstanbul’un binlerce yıllık tarihini hemen öğre-
nip tanımak mümkün değildir. Dünyanın göz bebeği bir 
şehirde yaşıyoruz. Hem tarihi güzelliği, hem kültürel 
zenginliği, hem de stratejik öneminden dolayı dünya 
tarihinde söz sahibi olmuş bir şehirden bahsediyoruz.

İstanbul’u daha iyi anlamak istiyorsan, o zaman ya-
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şadığımız bu şehri ayrıntılarına kadar öğrenmek gere-
kir. İstanbul’da yaşamak ne kadar önemliyse, İstanbul-
lu olabilmek, İstanbul’u anlamak, İstanbul’a kendini 
ispatlamak o kadar önemlidir. Yaşadığımız şehirlerde 
doyamayıp, her taşı bir altın diyerek geldiğimiz bu şe-
hirde doymak için çaba gösterdiğimiz kadar, İstanbul’u 
tanımak ve korumak içinde çaba göstermeliyiz. Çünkü 
İstanbul’un her ilçesinde, her mahallesinde, her köşe-
sinde bir tarihi ize rastlamak mümkündür. Biz günü-
müz insanları bunu bilmeli, tanımalı ve gelecek nesille-
re aktarmalıyız.

Sorgun Düşünce Kulübü üyeleri bu eşsiz şehri daha 
yakından tanımak için günlük hayatından, işinden, ra-
hatından taviz vermektedir. İstanbul’u tanımak ve ya-
şamak için her türlü özveriyi göstermektedir. Günlük 
işlerimiz ve koşuşturmalarımız içerisinde birçok ilçeyi 
gezip tarihi ve kültürel zenginliği görsek te, daha gö-
remediğimiz gezemediğimiz, hepimizin merak ettiği 
birçok ilçesi vardır. Sadece İstanbul’da yaşayanlar de-
ğil, dünyanın her tarafından gelen insanlar da merak 
etmektedir. Bunu İstanbul’a gelen turist sayısına baka-
rak anlayabiliriz. 2013 verilerine göre İstanbul’a gelen 
turist sayısı, 11,5 milyona yaklaşmaktadır. Biz de bu 
insanlar kadar duyarlı olmalı, bu tarihi şehre daha çok 
sahip çıkmalıyız.
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SEVDAM; İSTANBUL
Recep DAĞDEMİR

Yıl 1984. İstanbul’la ilk tanışmamız bu yılın yaz ay-
larına rastlar. Geldiğim kursta sadece haftada bir gün ve 
5 saatlik bir molada buluştum bu şehirle. Şaşkınlığı ya-
şayarak geçirdiğim birkaç saatlik buluşmalardı sevdam. 
Bu sevda zamanla kara sevdaya dönüştü.

Yıllarca vuslatı bekledim. Her duamda kalan ömrü-
mü burada geçirmeyi diledim. İstanbul’da yaşamak de-
ğil bütün hayalim. Sadece İstanbul’u yaşamaktı bütün 
emelim.

Rabbim nasip etti. Lise hayatımdan sonra üniversi-
teyi bu şehirde okuyacağım haberini aldım. O günü asla 
unutamam. Dualarım kabul olmuştu.

Duyduklarım vardı. Kalabalık, yalnızlık, gurbet, ça-
resizlik gibi birçok olumsuzluk sıralanıyordu. Bu sevda 
öyle bir şeydi ki bütün bunları duymuyordum.

Bu şehre gelirken “ne yapacağım, nerede kalacağım, 
yapabilir miyim?” gibi sorular hiç gündemimde olmadı. 
Tek emelim ona kavuşmaktı.

Yıl 1991. Ve bu şehirdeyim.
İstanbul’u yaşamaya başladım. Aradan o kadar yıl 

geçmesine rağmen kopamadım ve böyle bir niyetim de 
hiç olmadı. Zor günler geçirmeme rağmen ayrı düşme-
dim bu sevdadan. Kara sevdam bir sevdaya dönüştü.  İyi 
günler yaşayıp ta kötü günlerde terk edemezdim. Terk 
etmemeyi de bana bu şehir öğretti.

İstanbul ‘un herkeste farklı bir anlamı vardır. Bir an-
lamı vardır ki bu şehri terk edemiyorsunuz.
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Bu şehrin kültür, sanat, edebiyat, tarih, spor, ekono-
mi, sanayi ve jeopolitik özelliklerini anlatmak bana düş-
mez. Bana, bendeki İstanbul’u anlatmak düşer.

İstanbul, düşünme fırsatı veren bir şehir. Kalaba-
lıklar içinde yalnızlığı yaşarsınız. Bu yalnızlıkla kendi 
ayaklarınızın üzerinde durmayı öğrenirsiniz. Öğrendik-
çe yaşama dair bütün engelleri aşarsınız.

Uzaklardasınız. Bütün sevdiklerinizden uzaklarda... 
Etrafınızda tanıdık bir yüz göremezsiniz yıllarca. Ken-
dinizi yalnız hissedersiniz. Ancak etrafınızdaki herkes 
yalnızlık içindedir. Onların yalnızlıkları sizdeki yükü 
hafifletir. Bu yalnızlık, size kendi doğrularınızla ve yan-
lışlarınızla bir gelecek kurma fırsatı verir. Ve belki de 
kendiniz olmayı öğrenirsiniz.

İstanbul’a nereden baktığınız çok önemli. Bazıları 
der ki “paran varsa yaşanacak bir şehir”. Ben de diyo-
rum ki “paran yoksa yaşaman gereken bir şehir”.

İstanbul, gezmek değildir. Tatil penceresinden bakı-
lacak sezonluk bir şehir hiç değildir. Bütün mevsimleri-
ni yaşamadıkça İstanbul’u anlayamazsınız. Ona sadece 
kısa süreli dinlenme ve ara anlam yüklemek, binlerce 
yıllık kültür birikimini anlayamamaktır.

İstanbul, sizi yeniden dizayn etmek için var olan bir 
şehir. Yenmek için gelirsiniz, yenilirsiniz. Meydan oku-
nacak bir güç değil bu şehir. Önünde diz çökerek öğre-
nilecek ve öğrenecek bir şehirdir.

İstanbul,  ülkemizin dört bir yanından gelen kültür-
lerin buluştuğu bir şehirdir. Her şehri içinde barındıra-
rak bir Türkiye özetidir bu şehir. Farklı dil, din, ırk ve 
mezheplerin kültürü, sanatı, edebiyatı gibi bütün ürün-
leri ve hizmetlerinin toplandığı içindir ki, bütün dün-
yanın gözü üzerinde olan bir deryadır. Her şehrin bir 
araya gelerek farklı dil, din, ırk ve mezheplerin bir arada 
yaşayabileceğini sahneleyen bir şehirdir.  O yüzden bu 
şehir, bir arada yaşamayı öğreten bir bilgedir.
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Bazıları çok korkar bu şehirden. Bu şehirden korkan, 
öğrenmekten de kormuş gibidir. Bu şehirden korkan, 
yaşamaktan da korkmuş gibidir. Bu şehirden korkan 
anlamadığı için korkar. Anlayan kişi korkmaz. O yüz-
dendir ki, tanımaya, anlamaya ve yaşamaya başlayan hiç 
kimse bu şehirden ayrılamaz.

Mutsuzlukların çok olduğu bu dünyada mutlu olmak 
için de çok fırsat verir bu şehir. Küçük mutluluklarla 
yetinebilmeyi öğrenirsin bu şehirde. Dolu belediye oto-
büsünde oturacak yer bulmak mutlu eder seni. Evine 
dönerken trafiğin azlığı mutlu eder seni. Denizi görmek 
mutlu eder seni. Her köşede, bastığın topraklarda ecda-
dının ayak izlerini hissetmek mutlu eder seni. İmpara-
torlukların kültürel zenginliklerini görmek mutlu eder 
seni, gelecek ve geçmişin bir arada sürekli hemhal oldu-
ğunu görmek mutlu eder seni.

İstanbul’u anlayan; İstanbul’u İstanbul yapan bütün 
güzelliklerini benliğiyle özümseyendir.

Yazılarak anlatılacak bir şehir değil. Ancak yaşana-
rak, kâğıda ve kaleme ihtiyaç duymadan yazılacak bir 
şehirdir. Rabbime binlerce şükürler olsun ki bu şehirde 
yaşıyorum. Ve bu şehri, kâğıtsız kalemsiz yaşıyor ve ya-
zıyorum.
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BETONLAŞAN İSTANBUL
Şahin BOZOK

2006 yılının Mayıs ayında başladı İstanbul maceram. 
Herkes için taşı toprağı altın İstanbul, benim için de ar-
tık gurbete ilk adım atılan şehirdi. Büyüklüğü, karmaşa-
sı, kalabalığı ile hep ürkütücü olan İstanbul içindeyken 
kaçmak istediğim, dışındayken özlediğim şehirdi.

Anadolu’dan gelen insanların hep korktuğu, ürperti-
ci bir o kadar da içinde yaşayan insanlara fırsatlar sunan 
umutların ve hüsranın şehri İstanbul.

Belki vapura binip karşıya geçmenin, Eminönü’nde 
balık ekmek yemenin, saraylarını gezmenin, Kız Kule-
si’nin karşısında çekirdek yemenin, boğaza nazır çay 
içmenin dayanılmaz hazzını sunan şehirde, her şey toz-
pembe değil. Belki birçok güzelliği barındırıyor içerisin-
de İstanbul. Ama bir o kadarda acımasız, bir o kadar da 
yalnızlıkların şehri İstanbul.

Sekiz yılı aşkındır yaşadığım İstanbul’da yaşanan 
hızlı değişim ve dönüşüm, hiç olmadığı kadar önemli 
sorunları da beraberinde getiriyor. Benim en çok dikka-
timi çeken değişim ve dönüşüm ise betonlaşma.

Var olan imkânlarının üzerinde nüfus yükü taşıyan 
İstanbul, dar toprak alanlarıyla kentleşme hızına olanca 
hızıyla devam etmekte, bu hızın ivmesine bağlı olarak, 
maalesef  betonlaşma süreci de beraberinde gelmekte-
dir. Yani şehirleşme imkânları bulunmasına rağmen, 
hem siyasi hem kişisel tercihlerin sonucu olarak İstan-
bul’da yaşanan yapılaşma eğilimleri imar politikaları 
açısından tamamen bir gaflettir.
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Özellikle konut alanlarının çok yüksek katlı binalar-
la ve bitişik nizamlarla yapılması, yapılarda soğuk düz 
duvarlı betonların kullanılması İstanbul’u şahit olduğu 
tarihten uzak sanal bir şehir haline dönüştürüyor. Yük-
sek fiyatlarla satılan ve rağbet gören binalarda hormon-
laşan insan kütleleri maalesef robotlaşmış kitleleri de 
beraberinde getiriyor.

İster hükümet aracılığıyla yapılan TOKİ konutları ol-
sun, ister özel sektör tarafından yapılan konutlar olsun 
bu günkü kentsel dönüşüm kapsamında ortaya koyduk-
ları ürünler, mimari tasarımlar inanılmaz bir rant örne-
ğidir.  Kibrit kutusu evlerde ve bu kibrit kutusu evlerinin 
çekmece gibi balkonlarında yaşayan insanlar her gün 
betonlara baktıkça katılaşan, tekdüzeleşen hayatlarına 
eminim lanet okuyacaktır bir gün. Artık son dönemler-
de rant o kadar ilerlerdi ki geçen bir konuta gittiğimde 
balkonsuz evlere şahit oldum. Düşünebiliyor musunuz, 
içerisinde spor salonu, düğün salonu, çocuk parkı, yüz-
me havuzu bulunan 400 dairelik bir sitede balkon yok! 
Sebebi ise görünürde modern mimari olmakla birlikte 
aslında balkon alanlarından yapılan ekstra beş on daire. 
Bu beş on daire de müteahhide maalesef balkonsuz ev-
lerde iki buçuk üç milyon gibi ekstra bir gelir sunuyor.

Düşünsenize, size sosyal anlamda her imkânı sunan 
balkonsuz evler! Çamaşırın bile makinede kurutulduğu, 
akşam gökyüzüne bakarak çay içme imkânı bile verme-
yen ancak fiyatı iki yüz elli bin TL ile bir milyon TL 
arasında değişen balkonsuz evler!

Ya bu beton yapıların rengine, yaşamdan güvenlik, 
marjinallik nedeniyle koparan, site ahalisinden başkası-
na yabancılaştıran biçimine ne dersiniz? Yüksek binala-
rın estetikle alakalandırıldığı başkaca bir ülke ya da il var 
mıdır bilemiyorum.  Ancak hani bir yapıyı mühendislik 
olarak inşa edersiniz, beton öğelerinin çizimini, boyan-
masını, çevre düzenini RANT üzerinden değil de yaşam 
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alanı üzerinden hesap edersiniz. Buna da bir noktaya 
kadar evet ama İstanbul’da şu anda yaşanan kentleşme 
gerçekten beyin estetiğinden uzak ve bir o kadar da ya-
şam şartlarını git gide zorlaştıran bir kentleşme.

Kent yöneticilerinin yerel yönetim temsilcilerinin 
Fen İşleri, Yapı İşleri, İmar, Çevre Müdürlerinin, evini 
müteahhide verenlerin, kendine ev alacakların sorgula-
ması gerekmez mi bu değişimi? Kentleşmede bir vizyon 
oluşturulamaz mı? Bodrum katı evleri bahçe katı diye, 
zemin katındaki evleri yüksek giriş diye yutturan bir 
sistemin kentleşme vs. kavramlarla işi olmaz! Çünkü 
rant sorgulatmaz. Rant sadece getiriye bakar. Bu ranta 
ya da insancıl şehirleşmeye, sadece devletin ya da hükü-
metin gücünü yanına alan mahalli idareler dur diyebilir. 
Bu da ancak kentleşme bir devlet politikası haline gelir-
se mümkün olur.

Belediyeciliğin verilecek her imar başına alacağı ge-
lirlerin yanında kentleşme kavramı maalesef sönük bir 
kavram. İstanbul’da ulaşıma, yağmur ve sel suyuna alı-
nan tedbirlerin asgarisi düzeyinde kentleşme vizyonuna 
yönelik tedbirler alınmıyor. Arsa maliyetinin en babası-
nı alsan maliyeti iki yüz bin TL’yi geçmeyecek evlerin, 
milyonlar üzerinden konuşulması kentleşme vizyonun 
önündeki en büyük engeldir. Öyle ya, sorsanız bir be-
lediye başkanına kentleşme vizyonunuz var mı diye 
verecekleri cevap “Siz şöyle bir geçmişe bakın” diye-
ceklerdir. Yani, geçmiş siyasetin yürüttüğü vizyona bir 
de bizim vizyona bakın diyeceklerdir. Evet, ben de di-
yorum ki İstanbul’un kentleşmesi tamamen vizyondan 
uzak. Kare veya dikdörtgen biçiminde düzenli evlerin 
yapılması kentleşme değildir. Nüfus yoğunluğunu ve 
oksijeni adaletli dağıtmak kentsel bir vizyondur.

Birkaç sefer Avrupa’ya gitme imkânım oldu. Orada 
kentleşme adil bir dağıtım ve küçük binalardan geçiyor. 
Çok da sevmedim Avrupa’yı. Avrupa hayranı da değilim 
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ancak orada bütün planlama insan yaşamını nasıl kolay-
laştırırız üzerine kurulu.

Bu gün Üsküdar’ın göbeğinde, Kadıköy’ün göbeğin-
de, Ümraniye’ de ve birçok yerde alışveriş merkezi var 
ve yeni yapılacak olanların da inşaatları devam ediyor. 
Gerçekten şu AVM’lere ruhsat veren, şehrin can da-
marı olan yolların hemencecik yanına AVM kurduran 
belediye hangi fikirden olursa olun bu ilin kalbine en 
büyük hançeri saplıyor. Birazcık plan ve AVM kültürü 
olmalı. Hani şöyle azıcık ta insanı düşünen, yarını dü-
şünen… Buralara ruhsat veren kişiler yurt içi ve yurt 
dışı yapı ve mimarlık fuarlarına, gezilerine, eğitim veya 
seminerlerine görevli olarak gönderilmelidir. Söz konu-
su birimlerin başındaki kişilerin bilgi ve görgüleri ge-
nişletilmelidir. AVM’ler ivedilikle yaşam merkezinden 
çıkarılmalıdır. Ya da her ilçeye birden fazla ruhsat veril-
memelidir.

Kaldırımlarda engelli sandalyelerinin çıkabileceği 
basit rampalar dahi konulmazken, esnafa her türlü de-
netimler yapılırken AVM vb. yapı sahiplerinin trafik ve 
park işgaline göz yumuluyor İstanbul’da.

Bütün bunların sonucu yaşanabilen İstanbul’dan ya-
şam alanları daralan, yeşilin yerini betonun aldığı bir 
şehirleşmeye gidiyoruz. Hem de bir daireye milyonlar 
ödeme pahasına.

Betonlaşma İstanbul’da iklimi de değiştirdi. Gerçi 
dünya genelinde iklim değişiklikleri yaşanıyor ama İs-
tanbul’da yaşananda betonlaşmanın da etkisi var.

Kent kimliğini yeniden canlandırabilir miyiz diye so-
rarken; “umutsuz!” cevabını veriyorum bu gidişle ma-
alesef... Beton yığınları ruhlarımıza da yansıdı. Beton 
gibi olduk hepimiz İstanbul’da. Kendimize yabancılaş-
tık. Herkese yabancılaştık. Kapitalist sistemin betonla-
şan İstanbul’unda bizler de betonlaştık.

Neyse ki Sorgun Düşünce Kulübü var. Bu kadar be-
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tonlaşan İstanbul’da, rahat nefes alabildiğimiz, balko-
numuz, yaşam alanımız.

Herkes için yaşanabilir, az işgal edilen, beton kadar 
yeşile de önem verilen bir İstanbul dileğiyle.
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GÖÇ ZAMANI
Hatip SORGUN

Okullar açıldı ve yine göç başladı.
Bir önceki yıldan muhtemelen daha çok sayıdaki 

gencimiz, her yıl olduğu gibi, kuşlar misali göç yolcu-
luğuna başladı.

Henüz hiçbir şeyin farkında değiller. Yürekleri pır 
pır, heyecanla yeni bir yaşama yelken açıyorlar. Doğup 
büyüdükleri toprakları, sevdiklerini bırakıp, hiç bilme-
dikleri yerlerde yeni bir yaşam kurmaya çalışacaklar. Bu 
yeni yaşamda onları neler bekliyor? Bu çıktıkları yolcu-
luk onları nereye götürecek?

Çalıştılar ve başardılar. Ancak, bu başarının ödülü, 
onlar için; göç, hasret, gurbet. Çünkü onlar, geri kalmış-
lığa mahkûm edilmiş bir yörenin evlatları.

Anaların gözleri yaşlı, içleri buruk…
Hazırladılar bavullarını, yavrularının… Yuvadan 

uçan kuş misali, yolcu ettiler yavrularını, çaresiz…
Kafaları karışık. Bu koca şehirlerde çocukları ne ya-

pacak, ne yiyecek, ne içecek, kendilerini koruyabilecek-
ler mi?

Yapacak bir şey yok. Bol bol dua edecekler çocukları 
için. O dualar da olmasa, bu bilmedikleri koca şehirler-
de, kim koruyacak bu çocukları?

Karga ile tavşan arasında geçen diyaloğa dayalı bir 
hikâye vardır:

Karga bütün gün hiçbir şey yapmadan ağacın en yük-
sek dalında duruyordu. Onu gören küçük bir tavşan 
sordu: “Ben de senin gibi bütün gün hiçbir şey yapma-
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dan oturabilir miyim?”
“Elbette,” dedi karga, “neden olmasın?”
Tavşan da onun bu yanıtı üzerine olduğu yere çöktü, 

hiçbir şey yapmadan oturmaya başladı.
Bir süre sonra çalılıkların arasından bir tilki fırlayıp 

tavşanın üstüne atladı ve onu oracıkta yiyiverdi.
Aşağıda olup bitenleri yukarıdan üzüntüyle izleyen 

karga kendi kendine söylendi:
“Hem aşağıda olup hem de hiçbir şey yapmadan otu-

rabilmenin bedeli çok yüksektir tavşan kardeş..Sen işin 
bu yanını hiç düşünmedin..

Karga yüksektedir. Yukarıda hiçbir şey yapmadan 
oturabilir. Fakat, aşağıda olanlar, ayakta kalabilmek 
için sürekli çalışmak, çabalamak zorundadırlar. Aşağıda 
olanların oturmaya hakları yoktur.

Evet, biz geri kalmış toplumların fertleri; çok zor 
şartlarda, büyük sıkıntılara göğüs gererek, hayata tu-
tunma mücadelesi veriyoruz.

Bizler hep daha çok çalışmak, daha çok üzülmek ve 
daha çok hasret çekmek zorundayız.

Mücadeleyi bıraktığında yok olma korkusuyla yaşa-
mak zorundadır, geri kalmış toplum insanı.

 “Doğduğun yer değil, doyduğun yer” diye bir söz 
vardır. Ben bu sözü hiç bir zaman benimsemedim. Ol-
ması gereken, insanın doğduğu yerde doyabilmesidir.

Ancak, yanlışlıklar, beceriksizlikler, adaletsizlikler ve 
sistemsel bozukluklar insanların doğduğu yerde doya-
mamasına yol açmıştır.

Doğduğu yerde doyamamanın ortaya çıkardığı acı 
olgu gurbettir.

 
Bir yiğit gurbete çıksa
Gör başına neler gelir.
Merdin sılayı andıkça
Yaş gözüne dolar gelir.(Karacaoğlan.)
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Gittim Gurbet ile geri dönülmez
Kim ölüp kim kaldı bilinmez
Ölsem gurbet ilde gözüm yorulmaz
Anam, atam bir ağlarım yok benim.(Karacaoğlan)

İnsanın, doyabilmek için doğduğu topraklardan, 
anasından, babasından, eşinden, dostundan, anıların-
dan uzakta yaşamak zorunda kalması ne acıdır.

Gurbete hiçbir zaman alışılmaz.
Gurbete mahkûm olan insan mutsuzdur. Ne kadar 

başarılı olursa olsun; yaralıdır, kalbi kırıktır. Ne olursa 
olsun, kaç yaşına gelirse gelsin aklı hep hasret bırakıldı-
ğı topraklardadır.

Bayram vesilesiyle ya da izinlerini kullanmak için sa-
yılı bir gün için memleketine kavuşanların dönüş anla-
rına bir bakın. Hiç birinin ağzını bıçak açmaz, bir hüzün 
hâkimdir ortama, gözler yaşlı, kalpler kırıktır.

Gidip gelmemek, gelip bulmamak var!
En çok anneler gelir akla.

Her gün elim tokmakta,
Bir an irkiliyorum;
Annem belki yatakta,
Annem belki toprakta. (Necip Fazıl Kısakürek)
 
Yozgat doğulan ancak doyulamayan yerdir.
Herkes bu acıyı tadar Yozgat’ta. Kimi giden kimi ka-

lan olarak…
Yozgat bu acıların en derinden yaşandığı yerdir.
GURBET Yozgat’ın kaderi yapılmıştır.
Sanırım gurbete mahkûm bırakılan bizlerin, Refik 

Durbaş’ın ünlü şiirinde sorduğu soruyu sormamız ge-
rekiyor?
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Gurbet ne yana düşer usta
Sıla ne yana
Hasret hep bana
Bana mı düşer usta?
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KASIM 2014
BARIŞ

Belki çok klişe bir ifade olacak ama barış ve kardeşli-
ğe gerçek manada çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönem-
den geçiyoruz. “Ne zaman ihtiyaç duymadık ki?” diye 
soracak olanlar da haksız değiller tabi ki. Gerek ülke-
miz, gerekse bulunduğumuz coğrafya tam manasıyla 
kaynıyor. Sorumlular, sorumsuz bir şekilde kavga çığırt-
kanlığı yapıp gerilimi tırmandırarak bundan politik rant 
elde etmeyi hedefliyor.

“Barış olsun” demekle barış olmuyor elbette. Keşke 
her şey bu kadar kolay olsa… Lakin bu da hiçbir şey söy-
lememekten, sessiz kalmaktan iyidir. Sorgun Düşünce 
Kulübü olarak, işlediğimiz tüm konularda olduğu gibi 
bu konuda da sağduyunun gerektirdiği şekilde mesele-
ye yaklaştık. Sesimizi duyurabildiğimiz ölçüde “barış” 
vurgusu yaparak, kavga, gürültü, kin ve düşmanlığın 
bu derece egemen olduğu sancılı bir ortamda üzerimize 
düşen toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmek is-
tedik. Bu aynı zamanda “iyiliği tavsiye edip, kötülükten 
sakındırma” ilkesinin gereğidir.
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SAVAŞ VE BARIŞ
Abdullah ALPAYDIN

Psikanaliz kuramının kurucusu Sigmund Freud’a 
göre insan içgüdüsel olarak “acıdan kaçan ve hazzı ara-
yan” bir varlıktır. Buradan baktığımızda insanın uysal, 
zararsız ve barışçıl bir canlı olması beklenebilir. Fakat 
bu hiçbir zaman böyle olmamıştır. Habil ve Kabil’den 
beri insanlık tarihi, barıştan ziyade savaşların tarihi-
dir. Geriye dönüp baktığımızda Dünya’yı şekillendi-
ren, değiştiren ve dönüştüren temel olgunun savaşlar 
olduğunu görmekteyiz. Halen de bu böyledir. Araçları 
ve şartları değişse de, insanoğlu kıran kırana savaşmaya 
devam etmektedir.

Peki, tabiatı gereği acıdan kaçması beklenen insan 
nasıl olur da bunca acının sebebi olabilmektedir? As-
lında sorunun cevabı çok zor değil. Bu durumun başlıca 
sebebi, insanın bencil bir varlık oluşudur. Kendi ihti-
yaçlarının tatminini her şeyin üstünde tuttuğu sürece 
insan soyunun çatışmadan uzak kalabilmesi mümkün 
müdür? Elbette değildir. Doymak bilmeyen arzularının 
ve ihtiraslarının peşinde koşan insan, kendi şahsi çıkarı 
ve menfaati uğruna çok çabuk vahşileşebilmekte, sade-
ce kendi türüne değil, diğer tüm canlılara ve tabiata gö-
zünü kırpmadan zarar verebilmektedir.

Bugün sokaktan 100 insan çevirip sorsanız, 99’u 
kendini barışsever olarak tanımlar ve savaşın ne kadar 
kötü, ne kadar da zararlı bir şey olduğundan bahseder; 
velhasıl, hepsi birer barış elçisi kesilir. Hemen hepsi 
“savaşlar bitsin, barış gelsin” türünden nutuklar atmaya 
da hazırdırlar. Fakat çıkarlarına en ufak zarar geleceğini 
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hissetsinler bir anda değişir, sizi parçalamaya kalkarlar.
Bireyler düzeyinde durum böyleyken, toplumlar ve 

uluslar düzeyinde farklı mıdır? İnsan toplulukları; en 
küçüğünden en büyüğüne, kendi çıkarlarını korumak ve 
kendi güvenliklerini sağlamak adına sürekli olarak baş-
kalarıyla çatışmak ve savaşmak zorunda kalmaktadırlar. 
Aslında büyük bir çelişki arz eden bu durum, insanoğlu 
tarafından hiç de yadırganmamaktadır.

Şu da var ki, silah sanayii insanlık tarihi boyunca en 
çok gelişme gösteren sektörlerin başında gelmektedir. 
Baş döndüren teknolojiler kullanılarak her gün yeni si-
lahlar geliştirilmekte; insanları birbirine karşı korumak 
adına Dünya çapında her yıl yaklaşık 2 Trilyon Dolar 
(kişi başı 280 Dolar) savunma harcaması yapılmaktadır. 
Bu da, insanlar olarak ne kadar barışsever (!) varlıklar 
olduğumuzu çok net açıklamaktadır. Anlaşılıyor ki, in-
sanoğlu tüm zekâsını ve hayal gücünü kendini yok etme 
yolunda kullanmaktadır.

Bir de barış adına (!) savaşanlar var ve günümüzde 
örneklerini sıkça görmekteyiz. Bu kimseler “barış ve de-
mokrasi getirmek” vaadiyle kendilerinden çok uzaktaki 
ülkeleri işgal etmekteler. Aslına bakarsanız, gittikleri 
yere kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyen ve 
işgal ettikleri toprakları sömürerek kendi refah ve zen-
ginliklerini genişleten düzenbazlardır bunlar. Üstelik o 
kadar kurnazdırlar ki, hedef olarak seçtikleri ülkelerde, 
önce karışıklık, kardeş kavgası ve iç savaş çıkartır (bu 
arada savaşan tüm taraflara da silah satar) sonra da kur-
tarıcı olarak imdada yetişirler (!)

İçinde bulunduğumuz coğrafya, bu bahsettiklerimi-
zin sıkça yaşandığı bir coğrafya. Manası “barış” olan 
İslam dinine mensup milyonlarca insan, bitmek tüken-
mek bilmeyen iç savaşlarla yıllardır birbirlerini kırmak-
ta, barış ve kardeşliği bir türlü tesis edememekte. Kimi-
si İslam (yani barış) adına, kimisi etnik ve mezhepsel 



266│Sorgun Düşünce Kulübü

sebeplerle, kimisi gücü ve iktidarı elinde tutmak ya da 
ele geçirmek adına savaşıyor. Üstelik yaşanan tüm bu 
olumsuzluklar belli periyodlarla tekrarlanırken kimse 
ibret almıyor ve aynı yanlışı göz göre göre yapmaya de-
vam ediyor. Akıl, sağduyu ve basiret bu toprakları çok-
tan terk etmiş maalesef. Biz ise, yanı başımızda sürüp 
giden tüm bu acılara üzülmekten ve bir an önce dinmesi 
için dua etmekten başka bir şey yapamıyoruz ne yazık 
ki. Bu da aczimizin bir göstergesi…

Savaşların yegâne kaynağını insanoğlunun bencilliği 
ve doymazlığıyla sınırlamak doğru olmaz. Savaş, bazen 
de hak arama mücadelesinde tek çıkar yol olmuştur. 
Zulmün, adaletsizliğin ve haksızlığın egemen olduğu 
zamanlarda, insanlar kendilerini ve onurlarını korumak 
adına savaşmak durumunda kalmışlardır. Tarih sahne-
si bunun örnekleriyle doludur. Buradan hareketle, zul-
mün ve adaletsizliğin olduğu yerde barışın da olama-
yacağı gerçeğini hatırlamak lazım. Demek ki, özellikle 
gücü elinde bulunduranlara büyük görev düşüyor. Güç, 
eldeki imkânları dilediğiniz gibi kullanmakla ve bunu 
başkalarına karşı bir tahakküm aracına dönüştürmekle 
değil; insanlara adaletle muamele edebildiğinizde an-
lam kazanır. Adalet yoksa ancak ve ancak zulüm vardır.

İnsanoğlu, güç, iktidar, çıkar ve menfaat hırsını de-
vam ettirdikçe, hiçbir zaman gözü doymayan bencil bir 
varlık olmayı sürdürdükçe, evrensel çapta bir barıştan 
söz etmek ütopik bir hayalin ötesine geçemeyecek gibi. 
Bununla beraber, başta kendimizle (kendi iç çatışmala-
rıyla boğuşan insanın çevresiyle sağlıklı bir ilişki kur-
ması elbette beklenmez), sonra da çevremizle barışık 
olma sorumluluğu ve bilinciyle hareket edebilirsek, 
farklılıkların aynı toplum düzeni içerisinde birlikte ya-
şayabilmesi için gerekli olgunluk seviyesine ulaşabilir-
sek ve her şeyden önemlisi yeryüzünü daha adil bir yer 
haline getirebilirsek barış ütopya olmaktan çıkar, gerçe-
ğe dönüşür.
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Son söz: Birçok kavram zıddının varlığıyla anlam ka-
zanır. Elbette, barışın kıymetini ortaya çıkaran şey de 
savaşın doğurduğu acılar ve yıkımlardır. Keşke bunlar 
yaşanmadan barışın kıymetini anlayabilsek, fakat bu o 
kadar kolay değil. Çünkü insan çabuk unutan ve ders al-
mayan bir varlık. Bu da varoluşumuzun cilvesi galiba...
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ÖDEVİMİZ BARIŞ!
Adnan KORKMAZ

Her şeyin yohluğu yohluh. Bizim arhadaşlar da ya-
zacah mevzuya bunalmışlar bu ay. Onnar da hahlı, ha 
diyinci yazacah bi mevzu bulmah golay dağal. Onnar da 
daralıyo her ay bişey bulacığıh deyin.

Cannarı sağossun bize de heç bişey ışılatmadılar. Bu 
gadar zorda oldularını bilsek belki bi faydamız olurdu.

Öyle münasip gormüşler bu ay: “Yazma ödeviniz; Ba-
rış” dediler. Uyaroğlu olduh, çıtımızı çıharmadıh. “Emir 
demiri keser, helbet gararınıza  uyacığıh” dedik.

Efendilağa yeter olur mu? Söz temsili; biz  alttan al-
masah, öçbelik etsek; “Çoh mu aradınız bu mevzuyu, 
nası yazacığıh biz bunu?” desek, anında gavga nizah çı-
hardı.

“Hatıra çiğ tavuh yenir” deyip doğoşe çekişe fırsat 
vermedik. “Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez, 
ossun bu ay da böyle ossun, yarın yüz yüze bahacığıh, 
kohmıyah elin içinde” dedik.

Hak dağarmende diyenin hesab, “Barış” dediğin de 
lafda... Herkesin ağzında bi “Barış” lafıdır gidiyo. “Ba-
rış”ı annamah için kuslüğü annamah gerekir. Kuslük 
neyden doğduysa “Barış”ın aranacağ yer de orasıdır.

Birileri dünyayı haraca bağlamış, asıya kesiyo, yahıyo 
yıhıyo. Ardından galhıyo: “Barış” diyo. İşin daha acısı 
birileri de onnarın “Barış” lafına inanıyo, cibicik çalı-
yo...

Habib Coşkunsoy’un “Yozgat Tesellemeleri” adlı ki-
tabında bi teselleme var. Özünü değil ama annadılışı-
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nı biraz değiştirerek ahtaralım: “Televizyon koye yeni 
gelmiş. Koylü vatandaşın biri, vurdulu gırdılı bi govboy 
filmi izlemiş. Pınarın başında “Şu govboylar ne eyce 
adam” deyin annadıyomuş. Dinniyennerden biri “Niye 
ki?” diyince: “Niye olacah heç kufrediyollar mı ?” de-
miş.
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BARIŞ VE KARDEŞLİK
Fatih ŞAHBAZ

21. yüzyılda “barış ve kardeşliği” tartışmak ilginç 
olduğu kadar düşündürücüdür. İnsanlığın yirmi birinci 
yüzyılda pozitif bilimlerde ve teknolojide yaptığı geliş-
melere rağmen “barış ve kardeşliğin” tartışılması ger-
çekten trajik bir durumdur.

Barış, kelime anlamı olarak düşmanlığın olmaması, 
uyum, birlik, sükûnet, sessizlik ve huzur içinde yaşa-
mak olarak tanımlanabilir.

Barış kilit bir kavramdır. Yani, kişinin başta kendisin-
de, daha sonra evinde ve çevresinde ve genel bir ideal 
olarak da dünyada sağlanması gereken önemli bir kav-
ramdır.

Barış, tümevarımcı bir yol ya da sonuçtur. Yani baş-
ta kişi kendiyle barışık olmalı, sonra çevresiyle, sonra 
ülkesiyle sonra diğer insanlarla sonra da dünya ile barı-
şık yaşamalıdır. Tabi bu kolay yazılsa da pratikte zordur. 
İnançlar, menfaatler, ekonomik sistemler, modern an-
lamda dış politika, ülke gerekleri vs. birçok unsur barı-
şın belirleyicisidir.

Peki barış ve kardeşlik nasıl sağlanır? Bunu tartışır-
ken Müslümanları esas alarak mı tartışacağız, yoksa 
tüm insanları hedefleyerek mi? Dini tartışmaya dâhil 
edeceksek bu hangi din olacaktır? Milletleri dâhil ede-
ceksek hangi milleti barış ve kardeşliğin temeline koy-
malıyız? Barış ve kardeşliğin sağlanmasına en iyi fonk-
siyonelliği gösteren ekonomik sistem hangisidir? Vb. 
birçok hususun belirlenmesi gerekmektedir.
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Tabi olduğumuz İslam dini ve kutsal kitabı Kur’an; 
evrensel geçerliliği ve taşıdığı değer yargıları açısından 
kıyamete kadar geçerli olduğundan, biz Müslümanların 
Kur’an’dan çıkaracağı ölçülerin, kendi milli sınırlarımız 
ve insanlarımızla sınırlı olmaksızın tüm insanlıkla, hat-
ta tabiatta var olan bütün canlılarla barışık olmayı em-
rettiğini göz ardı etmememiz gerekir.

Müslümanların yani bizlerin ana ölçütünü belirleyen 
kutsal kitabın yanı sıra, Peygamberimiz Muhammed 
Mustafa (S.A.V)’nın sünnet ölçütlerini de iyi anlayıp 
uygulamamamız gerekir. Kur’an ve sünnetin her ikisin-
de de tüm mahlûkatı kucaklayan bir barış ve kardeşlik 
olgusunun varlığı görülür.

Ancak, 21. Yüzyılda toplumdan ve hayattan dini dış-
layarak barış ve kardeşliği gerçekleştirme projelerinin 
varlıkları, başka bir ifadeyle, dinden ve her tür manevî 
değerden bağımsız bir hümanizma üzerine bina edil-
meye çalışılan “barış ve kardeşliğin” yetersizliği, dün-
yanın içinde bulunduğu mevcut durumla tescil edilmiş 
görünmektedir.  Yani sözü geçer devletlerin inşa etmeye 
çalıştığı barış ve kardeşlik hümanizmadan geçmektedir. 
Felsefi açıdan da filozoflar; bilimsel ve teknolojik geliş-
melerin insanlığı her zamankinden daha iyiye, doğruya 
barış ve kardeşliğe götüreceğini, fakirlik, açlık, kıtlık-
larla birlikte insanların bütünleşeceğini ve bunun da 
savaşları engelleyerek barış ve kardeşliği tesis edeceği 
fikrini savunmaktadır. Bu hiçbir zaman böyle olmamış 
aksine kıtlıklar ve bölüşüm mücadeleleri her zaman sa-
vaşları körüklemiştir.

İslam dini, zaten özünde Batı’nın şimdiki fikri olan 
Hümanizmayı taa başından bu yana içinde barındır-
maktadır. İslam dininin tavsiye ettiği insan sevgisinde 
menfaat yoktur. Ancak biz Müslümanlar, gerek yaşan-
tımız gerekse entelektüel olma hedefinde hep bir Batılı 
aydın ya da iyi bir hümanist olmayı seçtik. Beraberin-
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de menfaat kavramını bulunduran Batı Hümanizma-
sı çifte standartlarla doludur. Örneğin Batı’da bir tren 
istasyonunda Batılı bir insanın rahatsızlanması ile Do-
ğulu bir insanın rahatsızlanmasının tepkisel sonucu 
aynı olmayabilir. Batı Hümanizmasının her iki insana 
vereceği tepki farklı olacaktır. Çünkü Hümanizmanın 
bilinçaltında her zaman bir menfaat, bir dinsellik, Do-
ğululuk-Batılılık, hiçbir şey olmasa bile Batılı olan veya 
olmayan (dış görünüş, sakallı-sakalsız, modern olan, 
modern olmayan vb.) fikirleri vardır.  Ne acayiptir ki, 
Hümanizmanın geliştiği ve demokrasinin beşiği sayılan 
Amerika Birleşik Devletleri’nde de eskisi kadar olma-
sa da siyah ve beyaz kavgaları halen devam etmektedir. 
Buradan barış ve kardeşliğin sağlanmasındaki tüm in-
sanlığı kucaklayan temel ölçülerin Kuran ve Sünnet’te 
yer aldığını yineliyoruz. Yunus Emre’nin de dediği gibi 
“Yaratılanı sevdik yaratandan ötürü”.

Peki, şu an dünyada barış ve kardeşlik açısından du-
rum nasıl? Yirmi birinci yüzyılda dünyamız âdeta sos-
yal çalkantılar, etnik çatışmalar, soykırımlar ve savaşlar-
la sarsılmaktadır. Tüm bu çatışmalar bir yanda çağdaş 
insanda tam bir düş kırıklığı yaratırken, diğer yandan 
çatışmanın içerindeki insanlarda onarılmaz yaralara yol 
açmaktadır. Ayrıca, tüm bu huzursuzlukların neden ol-
duğu toplu göç olayları, maddi ve sosyal sorunlar mey-
dana getirmektedir. Savaştan, açlıktan, yoksulluktan 
kaçan insanlar, gittikleri yerlerde ya kabul edilmemekte 
veya ikinci sınıf insan muamelesine maruz kalmaktadır. 
Ya da vatanlarını kaybetmenin verdiği sıkıntıları yaşa-
maktadır.  Tıpkı Suriye’de, tıpkı Irak’ta, Afganistan’da, 
Çeçenistan’da, Doğu Türkistan’da Bosna’da olduğu 
gibi… (Burada şunu da ifade etmekte yarar var. Tür-
kiye Suriyeli göçmenlere yaptığı insani yardımlarla bir 
insanlık dersi vermiş ve geçmişten gelen asil misafir-
perverlik duygusunu dünyanın gözü önüne sermiştir.)
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Dünya’da yaşanan bu buhranlarda dikkat çeken en 
önemli husus sürekli bir Hıristiyan devletle bir Müslü-
man devletin savaşması şeklinde. İkinci Dünya Savaşın-
dan sonra Hıristiyan bir devletle Hıristiyan bir devletin 
savaştığına çok şahit olunmamıştır. Savaşlar genelde 
Hıristiyanlar ve Müslümanlar,  ya da Müslümanlar ve 
Müslümanlar arasında tecelli etmektedir. Bir Müslüman 
olarak düşüncem,  ne Hıristiyanla Hırıstiyan, ne Hıris-
tiyanla Müslüman ne de Müslümanla Müslüman savaş-
masın. Ancak günümüzde savaşların Müslümanlar üze-
rinden gerçekleştiği şüphe götürmeyen bir gerçek.

Barışı bütünleyen bir kavram var: o da savaş. Savaş 
olmazsa barış olur öyle ya. Barışın zıddı olan bir kav-
ramdır savaş. Aslında günümüzün baş belası olan barış 
ve savaş kelimesinin birleşmesinden oluşan tehlikeli bir 
kavram vardır. O da “barış için savaş”.

Dünyada birden fazla millet varsa, her milletin jeopo-
litik konumu farklıysa, sahip olduğu yer altı zenginlik-
leri değişkense, ortaya iktisadi olarak paylaşım sorunu 
çıkmaktadır. Bu paylaşım sorunu ülkeler arasında çoğu 
kez barışın tesisinde savaş için kullanılmaktadır. Hatta 
bu kavramın yanını en iyi dolduracak bir kavram daha 
var: Demokrasi. Barışı sağlamak ve demokrasiyi tesis 
etmek için binlerce kilometreden ülkeler savaş çıkara-
bilmektedir. Örneğin yakın zamanda yaşanan ve Ameri-
ka’nın Irak’ a açtığı savaş, en masum haliyle bir barış ve 
demokrasi savaşıydı. Petrolün ne önemi vardı ki?

Burada işaret edilmesi gereken diğer önemli bir 
nokta da şudur: Dünyanın neresinde olursa olsun, kin, 
nefret, düşmanlık ve bunların tabii sonucu olan savaş 
ve soykırımlar varsa; bunların sömürgeci ve hükmedici 
Batı medeniyetinin, başka bir ifadeyle “beyaz adam”ın 
ektiği fitne ve fesat tohumlarının ya da Haçlı zihniyeti-
nin bir sonucu olduğu görülecektir.

Ekonomik sistemler de barış ve kardeşliğin gerçekleş-
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mesinde önemli etkiye sahiptir. Şu an Dünya’da geçerli 
olan Kapitalist Ekonomik Sistem, oluşturduğu rekabet, 
amaçladığı kâr, sağladığı kişisel fayda ve toplumsal re-
fah hedefleri kapsamında amaca giden her yolu mübah 
kılmaktadır. Bütün bunlar ise maalesef Müslüman ve 
Hıristiyan ya da başka bir din mensubiyetine bakılmak-
sızın herkes için geçerlidir. Bu tür amaçların olduğu bir 
yerde; “din mi, barış mı, kardeşlik mi, yoksa kar mı, 
menfaat mi” sorusunun cevabını sizlere bırakıyorum.

Pekâlâ, ülkemizde kardeşlik ve barış açısından du-
rum nasıl?

Türk milleti bağımsızlığına düşkün, sömürge amacı 
gütmeyen merhametli bir millettir. Anadolu’da misa-
firperverlik ve insan sevgisi hiç eksik olmamıştır. Tür-
kiye’nin milli sınırları içerisinde barış ve kardeşliğin 
önüne gölge düşüren olaylardan birisi terör meselesi-
dir. Yıllarca cephede birlikte savaşan Türk halkının (do-
ğusuyla-batılısıyla bir bütün halinde)  terörle mücadele 
etmesi gerçekten acı bir durumdur. Çünkü bizler, İslam 
sancağını yıllarca onurlu bir şekilde taşıyan milletiz 
ve ülke olarak Müslümanız. Aynı havayı soluyan, aynı 
topraklarda yaşayan bizlere, barış ve kardeşlik içerisin-
de yaşadığımız sürece bu ülke yetecektir.  Vatanımızı 
bölmeye çalışanların en büyük taktiği bizi içten bölmek 
ve parçalayarak kolayca yok etmektir. Bizler birbirimize 
inanırsak ve sevgi, sadakat, barış ile hareket edersek, 
bunu asla başaramayacaklardır. Barış ve kardeşlik, her-
kese inat toplumsal mutabakatla sağlanmalıdır. Türk 
halkı tarih boyunca bunu sağlamaya çalışmıştır ve sağ-
layacaktır.

Bin yıldır İslâmî değerlerin oluşturduğu bir Türk 
kimliğinin, ırkî esaslara göre tanımlanmasının ülkenin 
geleceği için bir tehlike oluşturacağı hesaplanmalıdır. 
Anadolu’nun asırlardır birçok millet ve kavme beşiklik 
ettiği, hatta çeşitli millet ve ırkların bir mozaiğinden 
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oluştuğu düşünülürse, ırkî esaslara dayanan politikala-
rın bu mozaiği nasıl parçalayacağını anlamak güç değil-
dir.

Terör demişken son yıllarda Batı’nın Müslümanları 
terörle ilişkilendirdiğine şahit olmaktayız.

Oysa ki, Birinci Dünya Savaşını Müslümanlar baş-
latmadı,

İkici Dünya savaşını Müslümanlar başlatmadı,
Hiroşima’ya atom bombasını Müslümanlar atmadı,
Avustralya’daki aborjinleri (yerlileri) Müslümanlar 

katletmedi,
Amerakida’ki kızıl derilileri Müslümanlar öldürmedi,
Afrikalalıları köleleştirip katletmedi,
Vietnam’da Müslümalar savaş çıkarmadı,
Bosna’da Birleşmiş Milletlerin önünde Müslümanla-

rı, Müslümanlar katletmedi,
Filistinlilerin üzerine Müslümanlar varil bombaları 

yağdırmadı,
Doğu Türkistan’daki katliamları Müslümanlar ger-

çekleştirmedi,
Irak’ta ve Suriye’de yaşanan savaşları da Müslüman-

lar çıkarmadı.
Afganistan’daki savaşı çıkaranlar da Müslüman de-

ğil, ancak kendi aralarında savaşanlar Müslüman.
Ne acı değil mi? Sömürülen de Müslüman. Petrolü, 

altını veya doğalgazı “barış ve demokrasi” adı altında 
elinden alınıp köleleştirilen de Müslüman.  Dünya’daki 
petrol ve doğalgaz zenginliklerinin olduğu yerlerde sö-
mürgeci devletler, diktatör krallıklar ve İslami makyajlı 
sanal terör örgütleri oluşturup, Avrupa’nın gözünde te-
rörle ilişkilendirilen kesim de Müslüman.

Tolstoy der ki; Biz hem kurtların doymasını istiyo-
ruz hem de kuzuların sağ kalmasını. Dünya barışının 
önündeki en büyük temel engel budur. Kurtlar doymak 
istediği sürece kuzular sağ kalmayacaktır.

Sonuç olarak, İslam ahlakının temeli olan takva-
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yı esas alan İslâmî değerler sisteminin hedefi,  sadece 
Müslüman birey ve toplumun barış ve saadeti değil, 
belki tüm insanlığın barış gibi kıymetli bir nimetten 
yararlanmasıdır.  Dünyanın ve ülkemizin barış ve kar-
deşliğe, dostluk ve sevgiye çok muhtaç olduğu bir or-
tamda bize düşen en büyük görev: “Siz, insanlar için 
ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, 
kötülükten meneder ve Allah’a inanırsınız” ayetinin 
bize yüklediği sorumluluktan kaçınmamak ve gereği-
ni yerini yerine getirmektir. Önce kendi benliğimizde, 
sonra tabii ve toplumsal çevremizde barışın, emniyetin 
ve kardeşliğin hâkim olmasını temin etmektir. Bu, ken-
disinden daha fazla kaçamayacağımız kutsal bir görev 
olarak karşımızda durmaktadır. Belki de gelişen tekno-
loji ve pozitif bilimlerin, ekonomik sistemlerin barış ve 
kardeşliğe sağlayamadığı katkıyı bu sağlayacaktır.

Sartre’ın dediği gibi “Savaşı zenginler çıkarır, fakirler 
ölür.” Ne de güzel özetlemiş barış ve kardeşlik konusu-
nu. Barıştan ve kardeşlikten ise din, dil, cinsiyet, fakir 
ve zengin ayrımı olmaksızın herkes istifade eder.

Ülkemizden ve dünyamızdan barışın eksik olmaması 
temennisiyle...
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YURTTA SULH, CİHANDA SULH!
Hatip SORGUN

Sürekli olarak “Barış”tan söz ediyor ve barışa özlem 
duyuyorsak eğer; demek ki, “Savaş”, “Kavga” ve “Küs-
künlük” var dünyamızda.

Savaş, kavga ve küskünlük varsa eğer; demek ki, 
“Haksızlık”, “Adaletsizlik”, “Zulüm”, “Hırs”, “Zorba-
lık”, “Saygısızlık” ve “Cehalet” var yaşamımızda.

Bu kötülükler varsa eğer yaşamımızda; demek ki, 
maddi ve manevi olgunluğa ulaşamamışız.

Manevi olgunluğa ulaşamamışsak eğer; demek ki, 
yüce dinimizi yeterince bilmiyor, anlamıyor ve yaşamı-
yoruz. Kur’an-ı Kerim’e göre kim toplumda barışı bo-
zuyorsa, o şeytanın yolunda gidendir. Bu kadar açıktır.

Bu sadece Müslüman toplumlar için değil, diğer tüm 
toplumlar için geçerlidir. Neticede, bütün ilahi dinler 
barışı, sevgiyi öğütlemektedir. Birey ve toplumları barı-
şa çağıran ve içtenlikle barışın gönüllü elçiliğini yapan 
bütün peygamberlerin ortak çabası, insanlığı barışa ve 
huzura kavuşturmaktır.

Dünya yaşamının ne olduğunu anlar ve ona uygun 
yaşarsak eğer, bu dünyada hiçbir şeyin kavga etmeye 
değmeyeceğini biliriz.

Maddi olgunluğa ulaşamamışsak eğer; demek ki, 
madde ve mananın anlamını algılayamamışız.

Maddi olgunluğa ulaşmak demek, parasal açıdan do-
yuma ulaşmak demek değil; nefsin esiri olmamak, hırsa 
kapılmamaktır.

Bütün bu kötü hasletlerin müsebbibi cehalettir. Ce-
halet illetini yenemediğimiz sürece, yurdumuzda ve 
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dünyamızda barış ve huzuru tesis etmek zordur.
Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmedikçe, insa-

nı yalnız insan olduğu için sevmedikçe huzura ulaşmak 
zordur.

Sonsuz bir karanlığın içinden doğdum.
Işığı gördüm, korktum.
Ağladım.
Zamanla ışıkta yaşamayı öğrendim.
Karanlığı gördüm, korktum.
Gün geldi sonsuz karanlığa uğurladım sevdiklerimi...
Ağladım.
Yaşamayı öğrendim.
Doğumun, hayatın bitmeye başladığı an olduğunu; 

aradaki bölümün, ölümden çalınan zamanlar olduğunu 
öğrendim.

Zamanı öğrendim.
Yarıştım onunla...
Zamanla yarışılmayacağını, zamanla barışılacağını, 

zamanla öğrendim...
İnsanı öğrendim.
Sonra insanların içinde iyiler ve kötüler olduğunu...
Sonra da her insanın içinde iyilik ve kötülük bulun-

duğunu öğrendim.
Sevmeyi öğrendim.
Sonra güvenmeyi...
Sonra da güvenin sevgiden daha kalıcı olduğunu, 

sevginin güvenin sağlam zemini üzerine kurulduğunu 
öğrendim.

İnsan tenini öğrendim.
Sonra tenin altında bir ruh bulunduğunu...
Sonra da ruhun aslında tenin üstünde olduğunu öğ-

rendim.
Evreni öğrendim.
Sonra evreni aydınlatmanın yollarını öğrendim.
Sonunda evreni aydınlatabilmek için önce çevreni 
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aydınlatabilmek gerektiğini öğrendim.
Ekmeği öğrendim.
Sonra barış için ekmeğin bolca üretilmesi gerektiği-

ni. Sonra da ekmeği hakça üleşmenin, bolca üretmek 
kadar önemli olduğunu öğrendim.

Okumayı öğrendim.
Kendime yazıyı öğrettim sonra...
Ve bir süre sonra yazı, kendimi öğretti bana...
Gitmeyi öğrendim.
Sonra dayanamayıp dönmeyi...
Daha da sonra kendime rağmen gitmeyi...
Dünyaya tek başına meydan okumayı öğrendim genç 

yaşta...
Sonra kalabalıklarla birlikte yürümek gerektiği fikri-

ne vardım. 
Sonra da asıl yürüyüşün kalabalıklara karşı olması 

gerektiğine vardım.
Düşünmeyi öğrendim.
Sonra kalıplar içinde düşünmeyi öğrendim.
Sonra sağlıklı düşünmenin kalıpları yıkarak düşün-

mek olduğunu öğrendim.
Namusun önemini öğrendim evde...
Sonra yoksundan namus beklemenin namussuzluk 

olduğunu; gerçek namusun, günah elinin altındayken, 
günaha el sürmemek olduğunu öğrendim.

Gerçeği öğrendim bir gün...
Ve gerçeğin acı olduğunu...
Sonra dozunda acının, yemeğe olduğu kadar hayata 

da “lezzet” kattığını öğrendim.
Her canlının ölümü tadacağını, ama sadece bazıları-

nın hayatı tadacağını öğrendim.
Mevlana C. R. 
 
Evet, barış ve huzura kavuşmak için daha çok öğren-

memiz gerekiyor.
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BARIŞ BİR İHTİYAÇTIR
Nuri KAYA

İnsan, toplumsal bir varlıktır. Bu sebeple, toplum 
içerisinde farklı kültür ve inançlarla birlikte yaşar. Her 
inancın ve kültürün beklentileri birbirinden farklıdır. 
Bütün bu farklılıklara rağmen, toplum barış içerisinde 
yaşayabilir mi? Toplum içerisinde yaşamak hangi şart-
larda mümkündür? Farklı inanç, mezhep, kültür, ırk vb. 
unsurlar bir ayrılık sebebi olmamalı. İnsanlar birbirle-
rinin yaşam biçimine, inancına veya mezhebine saygı 
göstermelidir. Eğer kardeşlik duygularının gelişmesini 
istiyorsak, her farklı topluluk birbirine taassupla yak-
laşmamalıdır.

Dünyada ABD, Kanada, Avustralya gibi pek çok ül-
kede farklı milletlere ve kültürlere mensup milyonlar-
ca insan bir arada yaşamaktadır. Her millet birbirinden 
farklı özelliklere sahiptir. Bu insanlar birbirlerinin kut-
sal değerlerine saygı göstermektedir. Farklılıkları ise 
üstünlük olarak görmemişlerdir. Bu konuda yüce Allah 
Kur’an-ı Kerim’in Hucurat suresinin 13.ayetinde: “Ey 
insanlar, doğrusu biz sizi bir erkek ve bir dişiden ya-
rattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve 
milletlere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli 
olanınız ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah 
bilendir, her şeyden haberdardır” diye buyurmaktadır.

Barışın olmadığı yerde huzursuzluk ve güvensizlik 
hâkim olur. Elbette kime sorarsan sor, kargaşadan bes-
lenen menfaatçiler haricinde kimse kargaşa ortamında 
yaşamak istemez. İnsanlar arasındaki kavga, geçimsiz-
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lik, kin, düşmanlık yaygınlaşırsa, toplumsal barış orta-
dan kalkar.

İslam dini de, kelime anlamı olarak barış ve esenliğe 
kavuşmak anlamlarına geldiği için toplumda huzur ve 
güvenliği bozacak her türlü davranışa yasak koymuştur. 
Bu davranışlardan uzak durmayı emretmiştir. İslam, gü-
zel ahlaki tamamlamak için ve insani değerleri yücelt-
mek için gönderilmiştir. İslam’ın barış dini olduğunu ve 
barışa verdiği önemi kavramamız ona uygun davranışlar 
sergilememiz gerekmektedir. İnsan hata yapabilen bir 
varlıktır. Doğrudur, ancak asıl erdem “yapılan hatadan 
dönmek, hata edeni bağışlamaktır” bilincine herkesin 
ulaşmasıdır. Barışın insanlık için bir ihtiyaç olduğunu 
İslam’ın yaşama hakkına büyük önem verdiğini Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) bir barış elçisi olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Hem kendimizle hem de çevremizdeki in-
sanlarla barışık olmaya özen göstermeliyiz. Çevremizle 
uyum içinde yaşamalıyız.

Peygamber efendimiz, peygamberliğinden öncede 
bütün insanlarla iyi geçinmişti. Toplumsal barışı boza-
cak davranışlardan kaçınmıştı. Peygamberimiz, Medi-
ne’ye hicretten sonra, toplumsal barışı sağlamak ama-
cıyla, Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırmıştır. Medine 
vesikasını (Medine sözleşmesini) imzalayarak Medi-
ne’deki bütün kısımların barış ve huzur içerisinde ya-
şamasını sağlamıştır. Çünkü Medine vesikası bir hukuk 
metnidir. Medine’de Yahudilerin nüfusu altı bin civarıy-
dı. Müşriklerin nüfusu iki bin beş yüz, Müslümanların 
nüfusu ise bin beş yüzdü. Bu sayede peygamberimiz, 
bütün bu insanları bir hukuk etrafında birleştirmiştir. 
Yahudiler hukukun dışına çıktığında da, Medine söz-
leşmesini ihlal ettikleri için Yahudileri cezalandırmış 
ve Medine’den sürmüştür. Peygamberimiz zorunlu ol-
madıkça savaşın bir insanlık suçu olduğunu bildiği için 
savaştan kaçmıştır. Saldıran taraf olmamış, kendini sa-
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vunan taraf olmuştur.
Türkiye gerçekten kritik bir dönemeçten geçiyor. Bu 

sebeple barış kavramının anlamı bir kat daha artıyor. 
Öldürmeyi, yakmayı, yıkmayı, çalıp çırpmayı bir hak 
gibi gören kim olursa olsun karşısında durmalıyız. Bir 
Türk veya bir Kürt öldüğünde halay çekip ölü bedenin 
üzerinden prim yapmak isteyenlere asla prim vermeme-
liyiz. Hz. Âdem’in oğulları Habil ile Kabil insanlık tari-
hinin kan döken ve dökülen iki kardeşiydi. Kardeş katili 
Kabil’in yolunda gidenlere asla dost diyemeyiz. Biz, sa-
vaştığı düşmanların ölüsüne dahi saygı duyan, onu düş-
tüğü yerden kaldıran bir peygamberin ümmetiyiz.

Toplumdaki barışı sağlamak için şu ölçülere de dik-
kat etmeliyiz: Adil olmak, aile kurumuna önem vermek, 
güvenilir olmak, kanaat, cömertlik, sabır, samimiyet, 
güven, emanete riayet etmek, kardeşlik, hoşgörü, saygı, 
sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, fedakârlık… Kur’an, 
insanın kendini, insanları, eşyayı ve olayları daha doğ-
ru anlaması için  gönderilmiş bir öğüt kitabıdır. Evreni 
ve evrendeki her şeyi daha iyi anlamak için, Kur’an’ın 
tavsiye etiği pencereden bakmayı öğrenmemiz gerekir.
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KENDİMİZLE BARIŞIK OLMAKTAN 
TOPLUMSAL BARIŞA
Recep DAĞDEMİR

Barış, her ne kadar siyasal bir kavram gibi gözükse 
de aslında bireysel yüzleşmeye dayanır. Barış/mak; ka-
bullenmek, eksikliğiyle birlikte idealleri mantıki temel-
lere dönüştürerek yüzleşmektir.

Bireysel olarak düşündüğümüzde, kullanılan ifade 
“kendisiyle barışık olmak” tır. Örneğin çok kilolu bir 
insanı ele alalım; kilosuyla bir süre mücadele etmiş-
tir. Gerçeği ilk zamanlar kabullenmekte zorlanmıştır. 
Bu farklılığıyla ruhsal dengesinde de bazı değişimler 
oluşmuş, kendini değersiz hissetmeye başlamıştır. Baş-
kasının onayı ve kontrolünde olmak istemiştir. Kendi 
doğruları oluşmamış, olan doğruları ise bir süre sonra 
şüphe yağmurunda erimeye başlamıştır. Doğrularının 
azalmasıyla birlikte yetersizlik duygusunu cesaretsizlik 
izlemiş ve sonunda, korkak, doğruları olmayan, kendine 
güveni yok olmuş, kendi gerçekliğinden uzak, her rüz-
gârın tesirinde kalan, oradan oraya savrulup duran ve 
kendisi olamayan mutsuz bir bireye dönüşmüştür.

Oluşan bu olumsuz tablodan rahatsız olan birey sü-
reci değiştirmek ister. Bunu başaranlar ise kabullenen-
lerdir. Birey, değiştiremeyeceği gerçekliği ile yüzleşme-
ye başlar. Yaşamını bu çizgi üzerinde bina eder. Çünkü 
kendisiyle barış imzalamaya başlamıştır. Sınırlarını ve 
ideallerini gözden geçirmiştir.

Sorgulamaları gerçeklikten uzaklaşan, ideallerde bo-
ğulan bazı insanlarda ise psikolojik rahatsızlıklar ortaya 
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çıkar. Kişiyi dışarıdan gözlemleyenlerin anormal bir du-
rumun olmadığını ifade etmesi dahi onları ikna etmez. 
Dismorfobik* dediğimiz rahatsızlıkla uğraşarak gerçek 
dünyadan uzaklaşmaya başlarlar.

Barış kavramını siyasal alanda değerlendirdiğimizde 
yaşadığımız bu günler en güzel örnektir. Türkiye kendi 
gerçekliği ile yüzleşip barış süreci başlattı. Büyük risk-
ler alınarak bir yola girildi. Yıllardır yüzleşilemeyen bir 
konuda ülke olarak, kendine güveni gelmiş bir birey 
gibi kabul edişler ve yüzleşmeler başladı.

Bireysel barışta olduğu gibi toplumsal barışta da bazı 
ideallerden uzaklaşmak gereklidir. Mantıki gerçeklikten 
uzak olan idealler bireyi nasıl hastalandırıyorsa toplu-
mun da dağılmasına neden olur.

Ama bu sürecin devam etmesini istemeyenler, korku 
senaryolarını canlı tutarak ve bazı gerçekleri yok saya-
rak süreci engellemeye çalışmaktadırlar. Kolu yaralanan 
ve kan kaybeden insanın, durumu görmezden gelerek 
müdahaleden korkmasına benzer. Tedavi edilmezse ölü-
me kadar gidecek bir süreci” ölürüm” diye müdahale 
ettirmemeye benzer.

Böyle değil midir yaşadıklarımız. Nerdeyse bir asırdır 
kolumuz kan kaybediyor.  Ülke olarak ciddi bir enerjiye 
sahip iken gelişemiyoruz. Var olan bu enerjiyi birileri 
yıllarca farklı bir şekilde kullanmaya çalıştı.

Ülke olarak kendimizle barışınca cesaret ve güveni-
miz arttı. Yaralı kola müdahale etmeye başladık. Zor 
bir işe kalkıştık. Ama Allah’ın izniyle bunu da aşacağız. 
Bütün engellemelere rağmen enerjimizi doğru bir şe-
kilde kullanacağız. Dünyada gerçek yerimizi bulacağız 
elbette.

Bu alandaki çalışmalar siyasi partilerin ve bürokra-
sinin başarısı olacaktır. Bu süreci engelleyenlere karşı 
mücadeleyi yetkili kişiler göstereceklerdir. Ama toplum 
olarak kendi aramızda bir problemimiz olduğunu dü-
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şünmüyorum. Aynı binada oturanların, aynı mahallede 
yaşayanların, aynı ortamı paylaşanların birbiriyle soru-
nu yok. Bilakis, çok fazla ortak değerlere sahip olduğu-
muz içinde mutluyuz ve barışığız. Sorun, bu toplumdan 
nemalanan sistemler. O sistemler engellendiği zaman 
gerisi çok kolay olacak.

Yıllarca başörtülü kadınların vereceği zararlardan 
bahsederek bir algı oluşturdular. Başörtüsü serbest 
olunca hiçbir problemin olmadığı görüldüğü gibi, barış 
sürecinde de bir sorunla karşılaşılmayacaktır.

Esas bizim ihtiyacımız olan şey; bireysel barış, ken-
dimizle yapacağımız yüzleşmedir. Kendisiyle barışık 
olmayan birey çevresiyle de barışık olamaz. O yüzden 
toplumsal barışa giden yol, bireyin kendisiyle yapaca-
ğı barış ve yüzleşmeden geçer. Kendi gerçekliğini kabul 
eden birey, komşusunun farklı din, dil ve ırkta olmasını 
da kabul edecektir.

Kendi algı merkezimizi doğru yönettiğimizde top-
lumsal algı yönetimlerinin farkına varırız. O yüzden 
toplumsal barış bireyin kendisiyle yapacağı barıştan ge-
çer.

* Dismorfobi: ilk kez İtalyan psikiyatr Enrico Mor-
selli tarafından, 1886 yılında tanımlanmıştır. Güncel 
adı dismorfik bozukluğudur. Bu kişiler fiziksel kusur 
gibi algıladıkları bir şeyi düzeltmek için bedensel mo-
difikasyon isterler. Bu insanlar estetik cerrahiye bağımlı 
kişilerdir.
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ARALIK 2014
ŞEHİR & ŞEHİR KÜLTÜRÜ

Şehir medeniyetin doğduğu yerdir. Dolayısıyla şe-
hirli insan medenidir. Lakin, millet olarak bu gerçeğe 
uzunca bir zamandır sırtımızı dönmüş durumdayız. 
Şehirlerimiz kültür ve medeniyetin doğduğu değil tü-
ketildiği yerler haline geldi. Ortaya kayda değer bir şey 
koyamadığımız gibi, halen yüzyılların mirasını yemekle 
meşgulüz. Kültür ve geleneğimizin devamlılığını sağla-
yacak dinamiklerimizle pek barışık değiliz.

Şehirleri, medeniyetleri inşan eden elbette insandır. 
O halde yaşadığımız tıkanıklığın arkasındaki sorun da 
insandır. Zihin dünyası tahrip olmuş, kendine yaban-
cılaşmış, hırslarının ve çıkarlarının esiri olmuş, bencil, 
paylaşmayan, sadece tüketmeye odaklanmış ve toplum 
adına yeni değer üretebilme kabiliyetini yitirmiş bir 
insan topluluğuna sahibiz. Bireycilik bu kadar baskın 
olmuşsa kolektif bilinçten bahsetmek mümkün olmaz. 
Bu şartlarda ortak bir kültürün gelişmesi beklemek de 
hayalcilikten öteye geçmez.

Çevremiz her geçen gün şehirde yaşamanın gerek-
tirdiği şartlardan bihaber, yaşadığı şehri tarihi ve kültü-
rel boyutuyla tanımayan, şehre hiçbir katkı sunmayan, 
başkasına saygı duymayan, toplumdaki diğer bireylerin 
hak ve hukukunu umursamayan, birlikte yaşama bilinci 
gelişmemiş, temizlik ve çevre duyarlılığı zayıf, sürekli 
olarak daha fazla şeye sahip olma tutkusuyla gözü başka 
bir şey görmeyen insanlarla doluyor maalesef.
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Bu tablonun kısa zamanda olumlu bir seyir kazan-
ması beklenmediği gibi, şartların daha da olumsuzla-
şacağına dair güçlü göstergeler var. Buradan hareketle, 
Sorgun Düşünce Kulübü olarak bu ay bu önemli mese-
leyi gündeme almayı kararlaştırdık.
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NE KADAR MEDENİYİZ?
Abdullah ALPAYDIN

Güncel nüfus verilerine göre Türkiye nüfusunun 
yaklaşık % 80’i il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor. Bir diğer 
ifadeyle şehirlerde yaşıyor. Daha 1980’li yıllara kadar bu 
oran % 50’nin altındaydı (1980’de % 44) ve nüfusun 
çoğunluğu köy ve beldelerde yaşamaktaydı. Biraz daha 
geriye gittiğimizde ise, mesela 1950’de Türkiye nüfu-
sunun sadece % 25’inin şehirlerde yaşadığını görmek-
teyiz. Bu verilerden hareketle, Türkiye’nin yakın bir 
geçmişe kadar köylü ya da bir tarım toplumu olduğunu 
söyleyebiliriz.

1980’lerin ortasından itibaren bu tablonun hızla de-
ğişerek bugünkü duruma gelmemizin arkasında elbette 
birçok sosyo-ekonomik sebep var. Şehir nüfusunun bu 
derece hızlı büyümesi, şehirlerde yaşayan nüfusun do-
ğal artışından ziyade elbette köylerden kentlere yoğun 
bir göçle açıklanacak bir durum. Başta iş olmak üzere, 
eğitim, sosyal ihtiyaçlar vb. birçok nedene bağlı olarak 
yaşanan göçün hız kesmeden devam ettiğini hesap eder-
sek, yakın gelecekte şehirlerde yaşayan nüfus oranının 
% 90’ı da aşması uzak bir ihtimal değil.

İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere doğru 
yaşanan göç, şehirleri bir çok anlamda dönüştürmüş-
tür. Başta popülist gerekçelerle göz yumulması ve şehre 
gelen köylü nüfusun yerleşimiyle ilgili doğru ve sağlıklı 
planlamalar yapılamaması sebebiyle, büyük şehirleri-
miz gecekondularla ve çarpık yapılarla dört bir yandan 
çepeçevre kuşatılarak çirkinleştirilmiştir. Sosyo-kültü-
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rel açıdan baktığımızda da büyük sorunlar yaşanmış, 
şehre göç eden köylü nüfus, kendi kültürü, yaşam tarzı 
ve alışkanlıkları ile şehir hayatının şartları arasındaki 
derin uçurum karşısında bocalamış; yeni hayata kolay 
intibak edenler olduğu gibi, büyük çoğunluk şehrin ke-
nar mahallerinde bir nevi köy hayatı yaşamaya devam 
etmiştir.

Şehre gelirken önceliği iş bulup, para kazanarak aile-
sinin geçimini temin etmek, ya da en hızlı yoldan zen-
gin olarak belki bir gün memleketine geri dönmek olan 
bu kitlelerin, şehirle ve şehirliyle ilişkisi haliyle büyük 
oranda maddi boyutta gerçekleşti. Böyle olunca, kül-
türel manada şehirli olmak, kendini her açıdan geliş-
tirmek, hep geri planda kaldı. Bunlar arasında “parayı 
bulanlar” zamanla küstahlaştı; bir zamanlar utandığı 
kültürü ve kimliğini, elde ettiği imkânların verdiği cesa-
ret ve öz güvenle daha açık yaşar ve ifade eder hale gel-
di. “Kıroyum ama para bende!” diye caka satarak, para-
nın onlara her şeyi yapma ve söyleme hakkını verdiğini 
düşündü bir kısmı… Uzun lafın kısası, ne tam köylü ne 
de tam şehirli olarak tarif edemeyeceğimiz tipler türedi. 
Tıpkı insanımızın artık ne tam Doğulu ne de tam Batılı 
olamayışı gibi bir kimlik karmaşasıydı yaşanan…

Şehrin demografik yapısındaki bu değişim neticesin-
de, gerçek manada şehirlilerin sayısı azaldı ve sesleri 
daha az duyulur oldu. Atadan ve dededen şehirli olanla-
rın yeni nesilleri de, bu olumsuzluktan etkilenerek ide-
al ölçekte şehirli birey vasıflarını kaybettiler. Eskiden 
şehirli insan dediğimizde zihnimizde; bilgili, görgülü, 
edep, adap ve erkân bilen, nezaket sahibi, insan iliş-
kilerinde saygı ve seviyeyi korumayı bilen, çevresinde 
saygınlık oluşturan, okuyup yazan, çevresini ve dünya-
yı tanıyan, düzgün konuşan, dili güzel kullanan, genel 
kültür seviyesi yüksek, sanat ve estetikten anlayan, gi-
yimi kuşamı düzgün, ince zevklere sahip, ince ruhlu bir 
insan canlanırdı. Örneğin, artık yavaş yavaş unuttuğu-
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muz (ve soyları tükenmekte olan) İstanbul Beyefendisi 
ya da İstanbul Hanımefendisi gibi tanımlamalar tam da 
bu özelliklere sahip kişileri tarif ederdi.

“Şehir nedir?” diye sorsak; insanımızın çoğu büyük 
ihtimalle modern ve gösterişli binalarla, geniş caddeler-
le ya da alışveriş merkezleriyle tarif etmeye çalışacaktır 
şehri. Evet şehirler bunları ihtiva eder fakat bir şehri 
şehir yapan asıl ve temel değerler kültürel ve tarihi biri-
kimi, onu diğerlerinden farklılaştıran mimari ve sanat-
sal zenginliği, başka şehirlerde rastlanmayacak kendine 
has diğer ayırt edici özellikleri ve belki de hepsinden 
önemlisi tüm bunları bir kimlik olarak benimsemiş ve 
bunlarla özdeşleşmiş insan topluluğudur.

Şimdi şu soruları kendimize soralım ve samimi ola-
rak cevap vermeye çalışalım: Mesela İstanbul’u baz alır-
sak, acaba bu şehir üzerinde yaşamakta olan yaklaşık 15 
milyon insandan kaçı yukarıda tarif ettiğimiz vasıfları 
taşımaktadır? Kaçı bu şehri yeteri kadar tanımakta ve 
kaçı bu şehrin tarihinden haberdardır? Kaçı İstanbul-
luluğun ne demek olduğunu bilmekte ve kaçı bu şehri 
benimseyerek kendini gerçek manada İstanbullu olarak 
kabul etmektedir? Ya da kaçı şehrin tarihi yapılarını 
süsleyen eski (Osmanlıca) yazıları okuyup, anlayabil-
mektedir? Evet, bu soruların cevabını kestirmek çok zor 
değil. Maalesef, yaşayan nüfusun çoğunluğu bu şehre, 
bu şehrin kültürüne ve ruhuna yabancı.

Şehirli olmayı, lüks ve konforlu evlerde yaşamak, 
lüks arabalara binmek ve lüks bir yaşam sürmek olarak 
algılayan, hayatın gayesini de bunlara sahip olmak ola-
rak gören insan güruhunun, kendini her alanda gelişti-
rerek kültürel manada şehirli olması beklenebilir mi? 
Elbette beklenemez. Bu yüzden de böylelerine şehirli 
değil, gösteriş meraklısı “sonradan görme” denir.

“Medine” kelimesi Arapça şehir anlamına gelir. “Me-
deni” kelimesi de medine kelimesiyle aynı kökten gelir. 
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Yani şehirli demek medeni demektir. Bir başka ifadeyle 
şehir, bünyesinde medeni insanları barındıran ve mede-
niyet inşa eden yerdir.

“Medeni” kavramından yola çıkarsak, acaba bu kav-
ramın içini doldurabilecek kalitede insan yetiştirebili-
yor muyuz? Trafikte, toplu taşıma araçlarında, işyerle-
rinde, okullarda ve diğer kamusal alanlarda, birbirine 
saygısı ve tahammülü olmayan, bir diğerinin hak ve 
hukukuna riayet etmeyen, elinden gelse birbirini bir ka-
şık suda boğacak, egoist ve çıkarcı bireylerin, ortak bir 
kültür oluşturmaları, ortak değerler geliştirmeleri ve 
bu değerleri ortak bir kimliğe dönüştürerek onunla öz-
deşleşmeleri mümkün olabilir mi? Tamamen maddiyat 
odaklı, okumayan, araştırmayan, sorgulamayan, yaşadı-
ğı toplumdan ve dünyadan bihaber, çevre, sanat ve este-
tik bilinci gelişmemiş bireylere medeni diyebilir miyiz?

Yıllardır İstanbul’da yaşadığı halde, bir yabancı tu-
rist kadar Ayasofya’yı, Süleymaniye’yi gezme/görme 
ihtiyacı hissetmemiş, yaşadığı şehirle ilgili tarih bilgi-
si 1453’ün ötesine geçmeyen; buna karşın AVM’lerde 
günlerini tüketen, televizyon başına geçip saatlerce be-
yinlerini çürüterek tüm dizilerin şeceresini çıkaran tip-
leri İstanbullu, şehirli ya da medeni olarak kabul edebi-
lir miyiz?

Yukarıdaki serzenişlerimizin gayesi şehirliliği yücel-
tip, köylülüğü aşağılamak değil elbette. Meramımız, 
şehre gelip, şehrin tüm imkânlarından faydalandığı hal-
de, şehre hiçbir katkı yapmayan, katkı yapmadığı gibi 
şehrin kültürel kimliğini tahrip eden, şehrin ruhuyla 
kendini bir türlü özdeşleştiremeyen ve diğer taraftan 
kendi değerlerine de yabancılaşmış sonradan görme, 
bencil ve çıkarcı tiplerin sebep olduğu yozlaşmaya/kir-
lenmeye dikkat çekmektir. Sürç-i lisan ettiysek affola!
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EKMEK ETMEK (Yerel Şiveyle)
Adnan KORKMAZ

Yuha ekmek etmenin telaşesi bi gaç gün öncesinden 
başlar çoğuncası... Ahşam yemağne oturulan yer suf-
rasında evin gadını; “Ekmağmiz bitiyo, bi iki sulayım 
ekmek var, ekmeksiz galacığıh” diyerek “ekmek etme” 
işini gundeme alır.

Horantanın üç dört aylıh ekmağni etmek, evin en bö-
yük işidir. Sırf bu iş için havluda, kah  tandır/tandırlıh, 
kah tandır damı, kah da tandır evi denen özel bi yapı 
vardır. Kerpiç olan bu  yapının, dışarıdan hemen fark 
edilen geniş, yuvarlah ve yuğsek bi bacası vardır.Yapının 
içinde bacanın tam altına denk gelen, bacadan daha ge-
nişce, ama gine yuvarlah, derin bi çuhur vardır. Ateş bu 
derin çuhurun içinde yanar, ekmek de bu ateşin üstüne 
gonan yuharı bombeli demir gara sacın üstünde bişer. 
Bi de, ateşin yandığı derin çuhurdan havluya açılan adı-
na “Külle” denen hava deliği vardır. Yanan tandıra hava 
bu delikden gelir.

Ekmek etmek meşaggatli bi işdir. Evin erkekleri un 
uğutme işini halledeller. “Un uğudülür mü? Buğday 
uğudülür, un zaten uğudülmüşdür!” gibisinden yaren-
niğe de mevzu olan un uğutme işi, başlı başına bi ha-
disedir. Buğday yüklü seklemler dağarmene gotürülür. 
Ekseri sıra olur dağarmende. Seklem indirilir, başında 
beklenir. Epey bi beklemeden soğna sıra gelir. Dağar-
mencinin işaretiyle seklem gucahlanarah dağarmenin 
haznesine dokulür. Dağarmenci yeşil bi duğmiye basar, 
dağarmen böyük bi gurültüyle çalışmıya başlar. Ununan 
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kepek ayrı ayrı borulardan ahar. Un ahan borunun ağ-
zına bi torba, kepek ahan borunun ağzına da bi torba 
açılır. Torbalar dolduhça dolu torba kenara alınıp, yeni 
boş torba açılır. Üst baş tüm un olur. Gurültüden gafa 
beyin galmaz. Nihayet uğutme işi biter. Torbaların ağzı 
bağlanıp, un eve getirilir.

Dağarmende uğudülen buğdayın da geçmişi vardır. 
Guzün; talla sürülür, tohum saçılır, ekin ekilir. Gışın; 
ekinin üstüne yağmur yağar, gar yağar. Baharın; tohum 
yeşerir boy atar, firik olur. Yazın; sararır, başah olur. Ir-
gatlıhta; tırpanınan biçilir, deste yapılır, harmana getiri-
lir. Düveninen sürülür, rüzgarda savrulur, buğday olur 
ve sekleme atılır.

Lafı fazla dağatmıyah. Unun eve gelmesinden sonra-
ki tüm işler gadınnarın işidir. Gadınnar, un eve geldik-
den soğna golları sıvar, işe girişiller. Tandırı temizleller, 
hava deliğini ayıtlallar, evrağacı, sacı, teştiyi, elağ, ohla-
vaları, ekmek tahtalarını elden geçiriller. Tandırda yahı-
lacah saçgı denen iri samanı hazır edeller. Unu eleller. 
Dönüşümlü olarah birbirlerine ekmek etmiye gittikleri 
gonşu gadınnara haber vererek hazıllığı tamamlallar.

Sabahın erkeninde tandırda bi telaş başlar. Gadınnar: 
“hadi anam, işimiz çoh başlıyah!” diyerek işe başlallar. 
Yere, “itağa” denilen ekmek edilirken serilen özel örtü-
yü sereller, ekmek tahtalarını yerleştiriller, elenmiş una 
su ve duz gatarah yumruhlarını sıharah poküs yapar gibi 
teştide hamur yuğurulllar. Tandır çuhuruna, hava deliği 
hizasına denk gelecek şekilde, çalı çırpı cinsinden ince 
guru odun yığarah, tandır çatma işini yapıp, sacı üstü-
ne goyallar. Odunu duduşturullar, ateş yanar, iş başlar... 
Gadınnardan biri “bezi” alır. Bu işlem; yuğrulmuş ha-
murun bulunduğu teştiden yumruh gadar hamurun alı-
nıp,  elle yuvallanıp, hamur açacah gadınnara verilmesi 
işlemidir. Sayıları duruma göre iki, üç veya daha fazla 
olan diğer gadınnar, ayahlarını uzatarah dizlerinin üstü-
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ne çektikleri ekmek tahtalarında, ohlavayınan bezicinin 
verdiği yumruh gadar hamuru ince kağat gibi açallar, 
açılan hamurun genişliği, hemen hemen ateşin üstün-
deki yuvarlah sac gadar olur. Açtıhları hamuru, ohlava-
nın ucundan dutarah bişirici gadına veriller. Evrağaççi 
de denen bişirici, aldığı hamuru “evrağaç” denen, yassı, 
gılıç gibi uzun tahtasıyla, altında saçgı ateşi yanan sacın 
üstünde evire çevire bişirip, yanına istif eder. Ekmek 
etme işi bu minval üzere sürer...

Ekmek edilen gunün öğlen vahti çoh neşeli olur. Ga-
dınnar çoh guzel bi çay demleller, yanına ekmek yaptıh-
ları hamurdan bazlama yapallar ve yağlallar. Açtıhları 
incecik hamurun içine pendir goyup, zarf gibi gatlıya-
rah işli yapallar. Çoluh cocuh, dumanı gorüp kohuyu 
alıp gelen gonu gomşu, hep birlikte sıcah sıcah, iştahlı 
iştahlı yerler. Bu vakit çoh neşeli olur. Dedik ya; neşe 
ki ne neşe! Yerken içerken, hep birlikte gonuşullar, hep 
birlikte hangır hangır guleller. Keyiflerine diyecek yoh-
tur…

Öğlen yemağ bittikten soğna; “Kele anam daha dün-
yanın işi var” diyerek işe devam edeller.

Bezi almaydı, hamur açmaydı, ateşde bişirmeydi der-
ken, bi adam boyu ekmek edeller ve işlerini bitiriller. 
Dışarda hava gararmış, ahşam olmuşdur. “Norek anam, 
çoluh çoçuğun ekmağ işte!” deller. Evin gadını gonşu 
gadınnara: “Elinize golunuza sağlıh anam!” der, gonşu 
gadınnar da: “Bereketli ossun!” der, hep birlikte dağa-
lıllar.
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ŞEHİRLİ OLMAK
Fatih ŞAHBAZ

Şehir kültürü, aynı şehirde yaşayan insanların ortak 
paydalarını birleştiren maddi ve manevi değerlerin bir 
bütünüdür.

Şehir ya da kültürünün, kendine has parametreleri 
vardır. Yaşanılabilirlik açısından bakıldığında göze çar-
pan en önemli ana parametreler; eğitim, sağlık, ekono-
mi, alt parametreler ise; trafik, ulaşım ağı, güvenlik, is-
tihdam, kültür ve sanat, alt yapı, suç oranı, hava kirliliği, 
su temizliği ve pahalılıktır. Bu ana ve alt parametreler 
olumlu olduğunda, çoğu insan şehir yaşamına ilişkin 
şu soruları kendine sormaktadır: Nerede yaşayabilirim?  
Bir balıkçı kasabasında mı, yoksa ışıltılı bir metropol de 
mi? Ya da geçimimi sağlayacağım, ideal ve pahalı olma-
yan bir orta direk Anadolu şehrinde mi?

Aslında, yaşanılabilirliğin ya da yaşam kalitesinin 
tamamının cevabını içinde saklayan temel kavramın 
ismidir şehir kültürü. Kültür bir milletin yaşam biçi-
midir. Aynı ülkede farklı illerde yaşayan toplumlarda 
dahi farklılık gösterir. Şehir kültürü de, bu bağlamda 
şehirden şehre sunduğu imkânlar dâhilinde değişkenlik 
göstermektedir.

Şehrin en küçük alt yapısını oluşturan evlerde baş-
lamaktadır şehir kültürü. Daha sonra mahalleye yansır. 
Aslında mahalle, eskiden idari bir birimden öte zenginle 
fakirin bir arada yaşadığı ve dayanışmacı ruhu bir arada 
tutan temel bir unsur idi. Oysa bugün, kent yaşamından 
bahsedebildiğimiz her yerde, özellikle büyük kentlerde 
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bu durum küresel kültürün esiri olmuş ve değişmiştir. 
Ortaya atılan sınıf kavramı, aynı komşuluk çevresinde 
yer alıp almamanın temel belirleyicisi olmuş, komşu-
luk ilişkileri zayıflamış, bu da mahalle tabanlı komşu-
luk ilişkilerini, sosyal sınıf esaslı komşuluk ilişkilerine 
dönüştürmüştür.

Ülkemizde şehirleşmede ya da şehir kültüründe ge-
cekondu olgusu sosyal bir sorun olarak dikkat çekmek-
tedir. Tabi şehirleşme açısından ciddi bir sorundur bu. 
Şehir kültüründe gecekonduların yeri ya da etkisi neler-
dir? Mekâna çakılı, ya da diğer sosyal gruplara kapalı ge-
cekondu yaşamında ikili ilişkiler ve insan-komşu daya-
nışması halen güncelliğini korumaktadır. Her ne kadar 
ses ve çevre kirliliği bir kent merkezinde önemsendiği 
kadar önemsenmese de, toplumsal hayâ ya da utanma 
duygusu, komşuların ahlaki denetleme sınırları içeri-
sindedir. Örneğin, bir iç çamaşırı “komşuya ayıp olur” 
denilerek, komşuların göremeyeceği bir yere asılmakta 
ve aile mahremiyetlerinin sınırları hala korunmaktadır.

Şehir kültürü denen şey aslında salonlu evlerle baş-
ladı. Toplu halde yaşanan evlerden salonlu evlere geçiş 
ve sonrasında şehirlere göçüş şehir kültürünün tarihsel 
gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir. Salonlu evlerde 
başlayan ve eşya alımıyla maddi refahı da artıran ve bir 
o kadar da yalnızlaştıran salonlu evler, aslında şehre 
yansıyan kültürün ana temasıdır. Çünkü, köyde ya da 
bir Anadolu kentinde, komşu komşunun külüne muh-
taç iken, salonlu evlerde artık komşunun ne külüne ne 
de başka bir şeyine muhtaçtır. “Çocukları ses yapmasın, 
gürültü olmasın, huzur bozmasın, başkaca bir ihsan 
beklenmez komşudan” anlayışı hâkim olmuştur artık.

Bütün bunların yanı sıra, salonlu evlerde ya da kent 
kültürünün yoğun yaşandığı yerlerde, yalnızlık ya da 
az tanınmak edep kavramının zarar görmesine ve ah-
laki temelli bazı davranışlarımızın da değişmesine yol 
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açmıştır. Çünkü komşu ilişkilerinin kopma noktasında 
zayıfladığı şehirlerde, komşuların ve komşuluk çevrele-
rinin birey üzerindeki ahlaki denetleme gücü ve ortak 
davranışa zorlama kapasitesi de azalmaktadır. Şehirli 
kesimde komşuluk ilişkilerinin sınırlamaları, daha çok 
birbirini rahatsız etmeyi önleyici kurallar setine uyum 
gösterme (gürültü, temizlik, ortak kullanım alanlarına 
riayet vs.) hâline gelmiştir. Toplumsal denetim zayıfla-
dığı ölçüde, bireyin serbest hareket etme alanı da haliy-
le artmaktadır.

Peki, günümüz şehir kültürü bizleri ya da nesilleri-
mizi ne hale getirdi? Sosyal yaşamda şehir kültürleri bir 
standarda doğru hızla yol mu alıyor?  İnançlarımız ya da 
kültürel değerlerimiz şehir kültürümüze nasıl yansıyor?

Bugün, metropoller ya da diğer tüm şehirlerde şehir 
kültürünün ilk göze çarpan hususu, yukarıda bahsedil-
diği üzere komşuluk ilişkilerinin dibe vurmasıdır. Öy-
leyse, şehirdeki kültürel anlayış nasıl, şöyle kısaca bir 
göz atalım.

“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” sözü büyük 
şehirlerin en gözde sözlerinden olmuştur. Ne yazık ki, 
halimizi soran dostlarımızdan dahi; “acaba bu hal, hatır 
sormanın arkasından bir istek gelecek mi?” diye korkar 
hale geldik.

Bugün İstanbul’da mahallenizdeki esnafa iki güzel 
kelam etseniz; “veresiye mi isteyecek acaba?” diye mu-
habbeti kısa kesecek hale gelmiştir.

Belediye otobüsüne binerken insanlar, “Akbili olma-
yan insana denk gelmeyeyim, gelirse de inşallah ben 
Akbil basmak zorunda kalmam” diye düşünür hale gel-
miştir.

Egoizm ve tanımamazlık hissi gençlerde yaşlılara yer 
vermenin ahlaki bir gereklilik olmadığı düşüncesine yol 
açmıştır. Neredeyse yaşlılar gençlere yer verecek hale 
gelmiştir. Cam tarafında uyuyormuş gibi yapmak ve te-
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lefonu karıştırmak, yer vereceği insanları görmemezlik-
ten gelmenin en klasik yolu olmuştur.

Trafikte iki kişi kavga etse, herkes fotoğraf çekme te-
laşına düşmektedir. Ya da intihar eden kişinin fotoğrafı-
nı çekmek de nedir Allah aşkına? Hadi bir kişi eşgal için 
adli kurumlara yardımcı olmak için çeksin de, tüm ahali 
neden çeker fotoğrafı anlam veremiyorum.

Daha da ileriye gidiyorum. Boğaz Köprüsü’nde inti-
har vakası olduğunda, kimse “bu adamın ne derdi var-
mış” diye sorgulamıyor. Bir keresinde trafik sıkıştığında 
tanımadığım bir şoför inip şöyle bağırmıştı: “Atlasın da 
açılsın şu trafik. İşimiz gücümüz var!”

Birisi bayılıp yere düşse, hızla yanından uzaklaşan 
insanlara şahit olabiliyoruz.

Adam çarptığı kişiyi hastaneye götürmek yerine, ka-
çıp gitmeyi tercih edebiliyor.

Herhangi bir sıraya kaynak yapmak uyanıklık zanne-
diliyor.

Umumi tuvaletlerde hacetini yaptıktan sonra su 
dökülmüyor. Ve bunda ısrarlı olmamız nedeniyle her 
umumi tuvalette şu yazı gözümüze çarpıyor: “Nasıl 
bulmak istiyorsanız öyle bırakın!” Bunu da çoğu şehir-
li anlamıyor. “Herhalde felsefi bir yazı” deyip geçiyor. 
Aslında o yazı, topluma ya da şehir kültürlü olan her-
kese şunu diyor: “Ey insan! Ey medeni! Ey şehirli! Ey 
okumuş! Ey yüksek mevkideki kariyer sahibi adam! Ey 
diplomaları saymakla bitmeyen kardeşim! Arkandan da 
insan gelecek! Ona temiz bırak kullandığın alanı! Ama 
gelecek insanı tanımıyoruz ya, yabancısıyız ya herkesin. 
“Su dökmeye ne gerek var” deniliyor.

Esnaf bir malı hakkının üzerinde size satabiliyor. Ne 
de olsa, ne o seni tanıyor, ne sen onu tanıyorsun.

Mobese kamerasının olmadığı her yer, her türlü ku-
ralın ihlal edilebileceği istisnai yerler olarak algılanabi-
liyor.
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Tabi, yukarıda sayılan örnekler artırılabilir. Şehrin 
bu olumsuzluklarının yanı sıra olumlu sayılacak birçok 
yönleri de var. En azından alt yapı, sağlık, eğitim vs. 
biraz daha gelişmiş düzeyde. Ama metropol kentlerde 
şehir kültürü bencillik altında hızla eriyor.

Hemen hemen birçok yazımda değindiğim Alışveriş 
Merkezlerine (AVM) şehir kültürü ile ilgisi nedeniyle 
burada da değineceğim. AVM’ler, artık bir bilinç dışın-
da, hem Kapitalizmin hem de şehir kültürünün dayat-
maları sonucu, hafta sonlarının vazgeçilmez zaman ge-
çirilecek mekânları olarak tanımlandı. AVM’lerin içinde 
yiyecek, içecek, sinema, giyim vb. her şeyi barındırması; 
özellikle İstanbul gibi metropol kentlerde bütün bun-
lara ulaşmanın zaman maliyeti de dikkate alındığında, 
cazip mekanlar olmasını kaçınılmaz kılıyor.

Ama AVM’lerin cazibe merkezi olmasının bundan 
daha önemli bir neden var: Kendi kültürümüze ve de-
ğerlerimize uygun şekilde inşa edemediğimiz şehir-
lerde, özellikle çocuklara yönelik cezbedici, eğlenceli, 
verimli zaman geçirme kültürü olmadığı için, insanlar, 
eğlence, oyun ve alışverişi aynı anda sunan bu mekân-
lara yönelmek zorunda kalıyor. Ne top oynayacak bir 
saha, ne suda çöpten gemi yüzdüreceği bir akarsu, ne 
de arkadaşıyla oynayacağı bir küllüğü yok çocukların.

Son dönemlerde bilgi teknolojileriyle nefes alıp ve-
ren gençlerin ve bizlerin, AVM’lerde kendilerini küre-
sel dünyanın bir neferi ya da küresel dünyanın harcama 
potansiyeli yüksek, tüketim eğilimli müşterileri gibi 
hissetmeleri, şehir kültürünü AVM’lerin içerisine hap-
sediyor.

Giyimleri, tüketim alışkanlıkları, kullandıkları tele-
fonlar, sanat ve sinema zevklerinin diğerlerinden hiç 
farklı olmadığı duygusu; komşusu olmayan, mahallede 
selam vereceğimiz az sayıda arkadaşı bulunan gençle-
rin, ya da bizlerin sanal olarak dünyaya olan yabancılık-



2014 Yıllığı│301

larımızı ortadan kaldırıyor.
Modern, yaşam seviyesi yüksek, iyi giyinen, hava-

sı yerinde insanlar için, bu merkezler şehir hayatının 
vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Fakat 
bu alışkanlığın toplumsal hayatımızdaki maliyetini 
görmezden geliyoruz, hesaplamıyoruz. Ama hesaba 
katmak zorundayız. Bu yüzden hepimiz için ortak ya-
şam alanlarının şehirle bütünleştiği, komşu çocuğunun 
komşu çocuğuyla birlikte piknik yaptığı, birlikte top 
oynayabildiği ciddi bir şehir kültürüne toplum olarak 
ihtiyacımız var.

Şehirlere daha çok hizmet etmek ve o şehrin huzuru-
nu sağlamanın en temel yolu; şehirli kültürünü benim-
setmek ve o kültürü şehirde yaşayanlara yaşatmaktır. 
Bunu sağlayacak temel kavram ise bütün bireylerin zih-
nine yerleştirilecek “yaşam herkesin hakkı ve yaşama-
mız için hepimiz anlayışlı olmak zorundayız.” düşün-
cesidir.

Açıkçası, Kapitalist ekonomilerde kâr her şeyin üze-
rindedir. Kapitalist Müslümanlarla İslami değerlerimize 
uygun bir şehir kültürü oluşturmak kolay da bir iş değil. 
Çünkü bizler, “komşuluk hukuku akrabalık hukukuna 
yakındır” ve “komşusu aç iken tok yatan bizden değil-
dir ” diyen Peygamberimizin ifade ettiği gibi komşuluk 
ilişkileri gelişmiş bir toplumdan olmaktan uzaklaştık.

Kısacası; şehirlerimizde alt yapı gelişiyor, ekonomi 
gelişiyor, eğitim gelişiyor, otobüsler yenileniyor, refah 
artıyor, ama bütün bunları huzurlu bir kent yaşamına 
dönüştürecek, şehir kültürünün mayası “maneviyat” 
azalıyor. Bizler, toplum olarak, her ne pahasına olursa 
olsun geleneklerimizi şehir kültürüne yansıtmadığımız 
müddetçe, sadece şehirde yaşayan bireyler oluyoruz. 
Asla şehirli olamıyoruz.

Herkes iyi arabaya biner ama şehirli olmak, bir ya-
yaya yol vermektir. Şehirli olmak yaşlılara otobüste yer 
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vermektir. Büyüğe saygı göstermektir. Komşunun ihti-
yacını gözetmektir. Acısını paylaşmaktır. Pazar parası 
yoksa harçlığını vermektir. Okuyan çocuğu varsa, duru-
mu iyi değilse destek olmaktır. Bulguru varsa olmayana 
vermektir. Çayı yoksa çay isteyebilmektir komşusun-
dan. Belki de çocuğu paket yağ veya salçaya göndere-
bilmektir komşusuna. Zaten Anadolu’da yerleşmiş bir 
adet vardır: Evde komşunun istediği şey var ise kom-
şu boş çevrilmez. Ne güzel bir adet değil mi? Şu anki 
kazanma hırsıyla düşünüldüğünde ne kadar da anlamlı 
oluyor.

Evet, bütün bunlar köyde vardı. Şimdi asıl soru şu: 
Şehir kültürünü benimsemek mi, yoksa köylü kültürü-
nü yaşatmak mı? Cevabı siz verin.
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ŞEHİRLEŞME VE ŞEHİR KÜLTÜRÜ
Nuri KAYA

Yazıma Kızılderililerin reisinin, ABD başkanı olan 
Franklin Pierce’e hitaben yazılmış mektubundan bir 
bölümle başlamak istiyorum:

“Washington’daki büyük başkan, topraklarımızı sa-
tın almak istediğini bildiren bir haber yollamış. Dost-
luktan söz etmiş büyük başkan. Ama biz sizin, bizim 
dostluğumuza ihtiyacınız olmadığını biliriz. Biz onun 
istediğini düşüneceğiz. Zira eğer topraklarımızı satma-
ya razı olmazsak, belki o zaman beyaz adam tüfeğiyle 
gelecek ve bizim topraklarımızı zorla alacaktı. Gökyü-
zünü nasıl satın alabilirsiniz? Ya da satabilirsiniz? Ya 
toprakların sıcaklığını? Havanın taze kokusuna, suyun 
pırıltısına sahip olmayan biri onu nasıl satabilir? Benim 
ve milletim için bu topraklar kutsaldır. Yağmur sonrası 
ışıldayan her çam yaprağı, denizi kucaklayan kumsallar, 
karanlık ormanların koynundaki sis, vızıldayan her bö-
cek bu dünyanın bir parçasıdır. Ve benim milletim için 
kutsaldır.”

Şehir kültüründen uzak olmak ve uzak yaşamak bu 
ülkenin en büyük sorunudur. İnsanın köyden şehre 
göçmesi, o şehirde yaşaması, hatta o şehirde doğup bü-
yümesi, o büyük şehirlerin okullarında okuması, şehir 
kültürüne sahip olduğunu göstermez.

Arapça’da medeni kelimesi şehirli anlamına gelir. 
Diğer bir kelime de hadaridir. Hadari kelimesi, köy ka-
saba ve şehirlerde yaşayanlara verilen isimdi. Medeni 
kelimesinin zıddı ise bedevidir. Çölde ve bahada kırsal 
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kesimde yaşayan demektir.
İklimi elverişli olan bölgelerde hayat şartları yerleşik 

hayata geçmeyi kolaylaştırmıştır. Buralarda yaşayanlar 
şartlar gereği ticaret, sanat, eğitim gibi uğraşılara imkan 
bulmuşlar ve şehir kültürünün oluşması kolaylaşmıştır. 
Kırsalda ve köylerde yaşayanlar ise ancak yaşama tu-
tunabilmiştir. Dünyadaki kültürlerin giderek birbirine 
benzediğini düşünürsek, şehir kültürünün hızlı, çok 
üretip çok tüketen, yapay bir kültüre dönüştüğünü gö-
rürüz. Kimin hangi sitede oturduğu, hangi kafede vakit 
geçirdiği, hangi lüks otoya bindiği, lüks bir lokantada 
yemek yedikten sonra ne kadar bahşiş verdiği, boş za-
manları bolca eğlenerek geçirdiğinin önemli olduğu bir 
şehir kültürü oluştu.

Bir insanda şehir kültürü ve zihniyeti yoksa şehirde 
de yaşasa bedevidir. Öncelikle insanın şehircilik kül-
türüne sahip olması gerekmektedir. Şehirli olmak, şe-
hir kültürünü içinizde erittiğiniz ve yaşadığınız ölçüde 
mümkün olur. “Beyoğlu’nda kravat takıp çıkardık biz 
sokağa” tarzından çok, şu kriterler bizim için önemli 
olmalıdır: Şehir kültürü bütün şehirde yaşayan insanla-
rı sevmek ve kucaklamaktır. Çöplerini balkondan atma-
maktır. Arabasını sokakta yıkamamaktır. Apartmandan 
çıkarken gözüne bakan insanlara selam vermektir. Halk 
otobüsünü, vapuru, metroyu, camileri müzeleri kendi 
malı gibi görüp korumaktır. Toplu yaşam kurallarına uy-
maktır. Evinin içindeki temizliğe özen gösterdiği kadar 
dışarıdaki temizliğe de özen göstermektir. Kendine gös-
terilmesini istediğin saygıyı başkalarına da göstermek-
tir. Tanımadığı veya samimi olmadığı insana sen diye 
hitap etmemektir. Tavır ve hareketlerinde şiddet gös-
termemektir. Kısaca insana saygı, doğaya saygı, çevreye 
saygı, sanata saygı, tarihe saygı, işine saygı, konuştuğu 
dile saygıdır.

Şu sıralar televizyon kanallarında izlediğim çarpıcı 
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bir reklam var. Çok güzel ve ilgi çekici bir reklam: “Ata-
larımız tepelere yerleşerek tarım arazilerini yüzyıllarca 
korudular. Bu toprakların bize atalarımızın mirası değil 
torunlarımızın mirası olduğunu unutmayalım.” Şehir-
leşme adına tarım arazileri üzerine yapılan konutlar, 
bilinçsizce heba edilen milyonlarca hektarlık tarım ara-
zileri... Hâlbuki ülkemizde her türlü kullanıma uygun  
arazi çeşitliliği vardır.

Gerçekten şehirlerimiz büyüdükçe sorumlulukla-
rımız da artıyor. Her bölgenin kendine özgü, bölgesel 
mimariye uygun yaşam alanları oluşturmak gerekiyor. 
Şehirlerdeki yoğun nüfus ve göçlerle oluşan kentsel so-
runların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Şehirlerimizi, 
ilçelerimizi, kasabalarımızı, tarihi dokusunu koruyarak, 
eski ve kötü imajından kurtarıp yaşam alanları oluştur-
mak gerekiyor. Model, konforlu, güvenilir, ülkemizdeki 
deprem gerçeğine uygun, insanımızın hayatını kolay-
laştıran şehirlerde yaşamak hepimizin hakkıdır. Kısaca 
şehirlerimizde yaşama dair her şey olmalıdır. Özellikle 
toplumsal beklentileri karşılayabilecek, evin pencere-
sinden dışarı baktığımda içimde hissedebileceğim yeşil 
alanlarıyla, çocuğumu gönül rahatlığıyla oynatabilece-
ğim park ve bahçelerle donatılmış bir şehir istiyorum.
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ŞEHİR KÜLTÜRÜ
Recep DAĞDEMİR

Kapalı ve soğuk bir havada yazının kurgusunu oluş-
turma adına zihnim meşgulken, yıllardır gittiğim oto-
mobil tamircisi kardeşime uğradım. Hava gerçekten çok 
soğuktu. Uzun zamandır arabamla ilgili bir sorun olma-
dığı için uğrayamadığım kardeşimin sadece bir çayını 
içmek, hasret gidermekti amacım. Akşam vaktiydi. Bir 
sonraki gün pazardı ve çalışanlarına haftalığını dağıtı-
yordu. Herkes çok mutlu gözüküyordu. İş elbiselerini 
çıkarmışlardı. Yaşları 15 ile 25 arasında olan çalışanlar 
saçlarını taramışlar, tatilin heyecanına kapılmışlardı.

Haftalıklar dağıtıldıktan sonra sobanın başına geç-
tik. Çaylar tazeydi. Sıcak sobanın karşısında çay ve fıs-
tık çocukluk yıllarımın resmiydi.

Sohbetin devamında güne dair yaşantısını paylaştı.
-“Hocam, bugün sabah ne yaşadık biliyor musun?” 

Bu soru bana değildi tabi. Beklenmedik bir şey yaşadığı 
belliydi.

-“Hayırdır?” dedim.
-“Sabah işe geldik. Baktık ki dükkânın önünde za-

bıtalar bizi bekliyor. Şaşırdık. ‘Hayırdır?’ dedik. ‘İhbar 
var.’ dediler. ‘Ne yapmışız?’ diye sorduk. “Plastik yaka-
rak havayı kirletiyor muşuz!”

“Tabi ki zabıtayı içeriye aldık. Her tarafı araştırdılar. 
Çöp kutusunda plastik atıklar duruyordu. Sobanın et-
rafında ise odunlardan bir kaçı vardı. Etrafa ve sobanın 
içine baktılar, plastikten eser yoktu.”

“Şu gerçeği bilirdik. Sanayide kışın ısınma; atık yağ 
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ve plastik parçalarla sağlanırdı. Petrol olduğu için sü-
rekli yanardı. Müdahale etmediğin zaman müthiş bir 
sıcaklık yayılırdı etrafa.”

Bu bilgiden hareketle çıkarım yapma cahilliğinde 
bulundum “İyi sakladın o zaman.” O bakışı gördükten 
sonra “pot kırdım galiba” dedim içimden ama iş işten 
geçmişti.

-“Hayır, hocam olur mu? Geçen hafta 2500 TL öde-
yerek odun aldım. Hava kirliliğine ben de sebep olmak 
istemedim. Bu havayı ben de soluyorum. Birlikte yaşı-
yoruz. ‘Aman bir şey olmaz’ diyemem.”

Sanayi ortamlarını çoğunlukla duyarlılıkların az rast-
landığı ortamlar olarak biliriz. Benim tanıdığım bir in-
sanın böyle bir duyarlılık örneği göstermesi beni mutlu 
etmişti.

Bu gördüklerim birlikte yaşamanın sorumluluğuna 
güzel bir örnekti. Vicdani ve toplumsal sorumluluk bi-
linci, bu yaşantıyı anlamlı hale getirmiştir.

O halde şehir kültürü ne demek? Şehir kültürüne 
kent kültürü de diyebiliriz; kent bünyesinde yaşayan 
insanlarca, ortak bir paydaya istinaden üretilen maddi 
veya manevi değerlerin oluşum sürecidir. Burada önem-
li olan kente dair bir bellek oluşumu ve üretilen kültü-
rel çıktıların kentli insan vasıtasıyla anlamlanıyor olu-
şudur. Bir başka görüşe göre ise kent kültürü, gelenek 
ve görenekleri farklı, değişik kültürlerden gelen kişile-
rin, bireysel hak ve sorumluluklarının bilincine vararak, 
yaşadıkları kente özgün görgü ve nezaket kuralları çer-
çevesinde bir arada yaşama kültürüdür. (1)

Her ne kadar şehir kültürü, sadece giyim ve kuşam 
olarak algılansa da aslında şehir kültürü; devasa bir yapı 
için “komşumun güneşini engellememeliyim” diyerek 
binasının yapısında değişiklik yaparken duyarlılık gös-
termektir.

Şehir kültürü; belli bir saatten sonra komşusunu ra-
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hatsız etmemek adına işini bir sonraki güne bırakmak-
tır.

Şehir kültürü; zaman sıkıntısı olmasına rağmen tra-
fikte bütün kurallara uyarak acil durumlarda kullanıl-
ması gereken emniyet şeridini kullanmamaktır.

Şehir kültürü; geldiğin toprakların bütün yaşantıla-
rını yansıtma kaygısını azaltarak öğrenebileceklerinin 
varlığını kabul etmektir.

Şehir kültürü; bir medeniyet havzası olduğu için yeni 
bir kimlik oluşturan yerleşim yerlerinin ruhunu öğrene-
rek gelişmektir.

Şehir kültürü; toplumsal alana zarar vermemektir. 
Sokağını temiz tutmaktır.

Bütün bu tanım ve tanımlamalar, şehirde yaşayan 
insanların öğrettikleri ve öğreneceklerinden oluşur. En 
temel duruş; kişi özgür bir bireydir. Özgürce yaşama 
hakkına sahiptir. Başka birinin özgürlüğüne müdahale 
edene kadar bu hakkı kullanır.

Her insanın getirdiği kültürü bir küme varsayarsak, 
kümelerin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik küme şe-
hir kültürüdür. Birleşik küme alanı geniş olan kentler 
bir medeniyet havzasıdır. O medeniyet havzalarının çok 
olduğu bir ülkede yaşamaktan gurur duyuyorum. Ka-
pitalist kültürün tüketiciliğinden arındırılmış şehirlerin 
ve kültür hazineleriyle dolu bir yaşamın sürmesi, her 
duyarlı insanın hedefi olmalıdır.




